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اجلرائم البيئية يف املغرب نتيجة 
للتبعية ونظام املخزن

محمد شوياضيف العدد : 

مالحظات حول أزمة 

أدوات الدفاع الذاتي

عامالت مغربيات 

عالقات بسبتة احملتلة  

منذ 13 مارس 2020

ملحاحية جبهة عريضة لتجميع نضاالت 
الشعب المغربي

لم  املجيدة،  فبراير  عشرين  حركة  انطالق  منذ 
مناطق  مختلف  يف  واالحتجاجات  احلراكات  تخفت 
املغرب مبا فيها املهمشة وملختلف القطاعات و الفئات 
املتوحشة  الليبيرالية  السياسات  بنار  املكتوية 
فخالل  االمبريالية.  املالية  الدوائر  طرف  من  املمالة 
وحــراكــات  نــضــاالت  املــغــرب  شهد  الــزمــن  مــن  عقد 
املطالب  الــريــف،  ــراك  ح مــن  ــدءا  ب عــارمــة،  شعبية 
مسيرات  إلى  املنطقة،  عن  والعسكرة  التهميش  برفع 
املدن،  من  العديد  يف  واملواطنني  املواطنات  ووقفات 
بجواز  سمي  ما  فــرض  على  احتجاجا  ــام،  االي هــذه 
املواد  أسعار  يف  املهول  باالرتفاع  املصحوب  التلقيح 
العمال  باحتجاجات  مــرورا  واحملــروقــات،  األساسية 
الذين يتعرضون لهجمة شرسة من طرف  والعامالت 
البطولية  النضاالت  ثم  النظام،  بتواطؤ  الباطرونا 
ونضاالت  التعاقد  عليهم  فــرض  الذين  لالساتذة 
جل  نتائج  أن  هو  املالحظ  لكن  واملعطلني،  الطلبة 
النتائج  منعدمة  أو  ضعيفة  تكون  النضاالت  هــذه 
مطالبها  عن  ليلتف  بها  يستفرد  النظام  الن  غالبا، 
عن طريق االختراق والتسويف ثم التضييق والقمع 
واالعتقاالت. لذلك، ال بد من احتضان كل النضاالت 
السياسية  الــقــوى  تضم  شعبية  جبهة  ــرف  ط مــن 
الرافضة لسياسات التبعية و الالشعبية للنظام. هذه 
القوى، مسنودة من طرف القوى النقابية واحلقوقية 

واجلمعوية، غير املتواطئة مع املخزن. 
وتوسعا  جتدرا  ستزداد  املغربي  الشعب  فنضاالت 
صندوق  توجيهات  تنفيذ  على  مصمم  النظام  الن 
النقد الدولي و البنك العاملي، التي تستهدف اجتثاث 

وتصفية  االجــتــمــاعــيــة  املكتسبات  مــن  تبقى  مــا 
القطاعات العمومية احليوية عبر تفويتها للرأسمال 
احمللي واألجنبي، وهي املكتسبات التي حققها الشعب 
العديد  خــالل  مــن  غاليا  الثمن  اجلها،  مــن  وأدى، 
لهذه  وطبقا  واملغتربني.  واملعتقلني  الشهداء  مــن 
التوجيهات اجلهنمية، فان دور الدولة سيقتصر على 
التركيز و االستثمار يف أدوات القمع املادية و البشرية 

حلماية مصالح التكتل الطبقي.
أمام  اليوم،  الدميقراطية،  السياسية  القوى  إن   
وتستوجب  شعبها،  إزاء  التاريخية،  مسؤولياتها 
اجلدي  التواصل  قنوات  فتح  املستعجلة  املهمة  هذه 
بــرنــامــج،  تسطير  قــصــد  بينها  فيما  واحلــقــيــقــي 
الشعب  نضاالت  احتضان  أولوياته  من  ــي،  ادن حد 
شعبنا  ميكن  سياسيا  افقأ  إعطائها  قصد  وجتميعها 
20 فبراير أحلريته والكرامة  من حتقيق شعارحركة 
والعدالة االجتماعية. هذه املهمة العظيمة، ستعجل 
بالفرز بني القوى السياسية املؤمنة ببناء أسس نظام 
دميقراطي من الشعب و إلى الشعب و تلك التي تساهم 
القائم، مقابل استفادتها من نصيبها  النظام  يف دعم 
يف الريع املستشري يف كل مفاصل الدولة. إنها معادلة 
لدى  اإلرادة   توفر  شريطة  ممكنة،  لكن  صعبة، 
للفساد  املناهضة  الدميقراطية،  السياسية  القوى 
واالستبداد، ومن خاللها القوى النقابية واحلقوقية 
واملساهمة  دمقرطتها  عملية   مبواكبة  واجلمعوية  
ويالت  من  الشعب  تخلص  نحو  بوصلتها  توجيه  يف 

السياسات التفقيرية املمالة من اخلارج.                
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السلطات  أن  الوطنية  الكتابة  علمت 
بــالــدار  احلسني  احلــي  بعمالة  احمللية 
النهج  حلرمان  شفاهيا  تدخلت  البيضاء 
املدرسة  فضاء  استعمال  من  الدميقراطي 
مؤمتره  عقد  أجل  من  للتكنولوجيا  العليا 
رسمي  طلب  وضــع  بعد  اخلامس  الوطني 
 2021 أكــتــوبــر   13 بــتــاريــخ  ــوع  ــوض امل يف 
بالدار  الثاني  احلسن  جامعة  رئاسة  البيضاء.لدى 

إن الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي 
ــارات هــذا  ــب ــع ــوى ال ــأق تــديــن وتــشــجــب ب
بامللموس  يعكس  الذي  املبرر  غير  التدخل 
القوانني اجلاري  تغول املخزن ودوسه على 
وتصميمه  حزبنا  عزم  وتؤكد  العمل  بها 
حقه  انتزاع  أجل  من  النضال  خوض  على 
يف عقد مؤمتره الوطني اخلامس يف قاعة 
28 يناير  عمومية يف موعده املقرر بتاريخ 
وأعضائه  عضواته  سائر  وتدعو   ،2022
والتعبئة  االستعداد  إلى  معه  لرفع هذا التحدي.واملتعاطفني 

الوطنية الكتابة 

األحد 14 نونرب 2021.

النهج الدميقراطي 
يدين محاولة عرقلة 

عقد مؤمتره

مساء  لفروعها  الثاني  امللتقى  التطبيع  وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  عقدت 
يف  اجلبهة  "قوة  شعار  حتت  الرقمي  التناظر  منصة  عبر   2021 نونبر   12 اجلمعة  يوم 
التنظيميني،  والتوسع  للبناء  توليها  التي  لألهمية  منها  تأكيدا  فروعها"،  وقوة  وحدتها 
ومناهضة  الفلسطيني  الشعب  كفاح  دعم  أجل  من  الشعبي  النضال  جلماهيرية  حتقيقا 
الفلسطينية  القيادية  مبشاركة  اللقاء  متيز  ولقد  الصهيوني.   الكيان  مع  املخزني  التطبيع 
النضالي  البرنامج  يف  وتداول  خالد،  ليلى  األستاذة  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  يف 
الدولي  لليوم  النضالي  التخليد  برنامج  يف  وباخلصوص  القادمة،  الفترة  خالل  للجبهة 
الوطني  اليوم  تنظيم  باملناسبة  تقرر  حيث  نونبر،   29 الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن 
شكل  على  وذلك   ،2021 نونبر   29 اإلثنني  يوم  للجبهة   الثالث   واالحتجاجي  التضامني 
الشعار  نفس  وحتت  الزمان  يف  موحدة  واملناطق  املدن  كل  يف  سلمية  شعبية  احتجاجات 

الفلسطيني". الشعب  ودعم  الزاحف  التطبيع  ملواجهة  مستمرة  "معركتنا 

النضالية  الطاقات  كل  وتعبئة  للجبهة،  العام  البرنامج  إلغناء  مناسبة  اللقاء  كان  كما 
بشكل  املستهدفة  تلك  خاصة  واملناطق،  املدن  كل  ليشمل  التنظيمي  التوسع  من  للمزيد 
الشعبي  الوعي  تعبئة  أجل  من  ببالدنا،  واملوساد  الصهيونية  احلركة  طرف  من  أكبر 
للقضية  لتعود  والتطبيع،  للخيانة  والــرافــض  الفلسطيني  للكفاح  الــداعــم  املغربي 
والتنظيمات  للهيآت  النضالية  البرامج  أولويات  رأس  على  الدائمة  مكانتها  الفلسطينية 

بية.  ملغر ا

املغربي  والشباب  الطفولة  لتوعية  القصوى  األهمية  على  واملشاركات  املشاركون  وأكد   
وعلى  مجتمعنا  على  وصنيعتها،  اإلمبريالية  خادمة  الصهيونية،  احلركة  بخطورة 
للجبهة  املكونة  الهيآت  شبيبات  عمل  توحيد  خالل  من  وذلك  العامليني؛  والسالم  السلم 
ملواجهة  املدرسية  األندية  ومنشطات  منشطي  مع  والتنسيق  املغربية،  الطالبية  واحلركة 

املخزنية.  الدولة  ترعاه  الذي  التطبيع  أنواع  أخطر  بكونه  التربوي  التطبيع 

وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  فروع  الثاني  الوطني  امللتقى  يعلن  اخلتام  ويف 
: يلي  ما  التطبيع 

فلسطني  كل  وداخل  والضفة  وغزة  القدس  يف  الفلسطيني  الشعب  مع  الكلي  تضامنه   -
الشتات. ويف 

طريق  على  املقاومة  برنامج  ضوء  على  الفلسطيني  الصف  وحدة  من  للمزيد  دعوته   -
ير. لتحر ا

الفلسطيني،  الشعب  حق  يف  احملتل  للكيان  والعنصرية  الوحشية  للممارسات  إدانته   -
وجرف  األقصى،  املسجد  واقتحامات  واملسيحية،  اإلسالمية  املقدسات  على  واالعتداء 

الشهداء. وحثامني  املسلمني  مقابر 

واستنكاره  االحتالل،  سجون  يف  محن  من  الفلسطنيون  األسرى  يعانيه  مبا  تنديده   -
املضربني. األسرى  مع  وتضامنه  اإلداري،  لالعتقال 

مع  امللتحمة  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  على  الصهيوني  التضييق  استنكاره   -
شعبها. قضايا 

إرادة  ضد  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  يف  للهرولة   ومناهضته  ورفضه  استهجانه   -
املنطقة. واستقرار  االستراتيجية،  ومصاحله  املغربي،  الشعب 

هوية  متس  والتي  الدراسي،  املنهاج  استهدفت  التي  التطبيعية  للتحريفات  إدانته   -
الفلسطيني.  وللتغريخ  للقضية  الوفية  الصاعدة  األجيال 

ينظمها  التي  الكون"  جمال  "ملكة  يسمى  ما  مسابقة  يف  املغرب  بإقحام  تنديده   -
عقود. أربعة  ملدة  عنها  غيابه  بعد   16-11-2021 يف  الصهيوني،  الكيان 

املغربية  اخلطوط  عبر  الصهيوني  الكيان  مع  مباشر  جــوي  خط  فتح  استنكاره   -
التي  الداخلية  والرحالت  الطلبة  رحالت  بها  تدعم  أن  األولى  كان  تفضيلية،  وبأثمنة 

احملتل. الكيان  إلى  املباشرة  الرحلة  تذكرة  ثلثي  تساوي 

والدار  قاسم  سيدي  مدينتا  شهدتها  التي  املشبوهة  التطبيعية  لألنشطة  إدانته   -
املواطنني  عموم  اجلبهة،  ومناضالت  ومناضلي  مكونات  فعل  بــرد  وتنويهه  البيضاء، 

بها. ونددوا  قاطعوها  الذين  واملواطنات 

وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  مع  السلمي  والتضامن  االحتجاج  يف  باحلق  تشبثه   -
العادلة. وقضيته  املشروعة 

 الجبهة املغربية لدعم فلسطني تستهجن  الهرولة يف التطبيع ضدا عىل إرادة الشعب املغريب

تدارس املكتب الوطني لشبيبة النهج الدميقراطي بالغ األكادمييات 
بشأن  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لــوزارة  اجلهوية 

عملية تنظيم مباراة التشغيل مبوجب عقود.

والتعجيزية  اإلقصائية  الشروط  من  مجموعة  يحدد  ــذي  وال
فبعد  البطالة،  كاهلهم  أثقلت  الذين  الشباب/ات  من  واسعة  لشريحة 
باملغرب  التشغيل  معضلة  حل  يف  املخزني  للنظام  الــذريــع  الفشل 

خصوصا بوجه الشباب/ات حامل الشواهد املتمثلة أساسا يف :

مباراة  الجتياز  كشرط  سنة   )30( ثالثني  يف  السن  حتديد  اوال: 
التوظيف بالعقدة، و هو ما يتنافى مع القوانني  الرسمية اجلاري بها 
 349_02_2 العمل على عالتها و هشاشتها القانونية مثل )مرسوم 
بتحديد  املتعلق   2002 غشت   2 بتاريخ  الرسمية  باجلريدة  الصادر 
اجلماعات  و  العمومية  االدارات  و  ــالك  األس ببعض  التوظيف  سن 
45 سنة / النظام األساسي اخلاص باطر االكادمييات  احمللية عن سن 
عليه  املصادق  و  لالكادمييات  االدارية  املجالس  عن  الصادر  اجلهوية 
بتوظيف  املتعلق  الثاني  بفصله    8 املادة  يف  يقضي  الذي  و  بالبرملان 
يقل  ال  بسن  يتم  التوظيف  ان  باالكادمييات   للعمل  املترشحني/ات 
عن18 سنة و ال يزيد عن 40 سنة و ميكن ان يصل للحد األقصى للسن 
درجة  يف  األقــل  على  ترتيبهم  يتم  الذين  لالطر  بالنسبة  سنة   45

متصرف من الدرجة الثالثة(.

اإلجازات  حلاملي/ات  بالنسبة  االولي  االنتقاء  مسألة  ان  ثانيا: 
التربية  علوم  اجـــازات  حاملي/ات  وإعــفــاء  التخصصات  مبختلف 
ويضرب  املترشحني/ات  بني  حيفا  و  ميزا  يعتبر  ما  هو  و  االنتقاء  من 
نحو  الدولة  توجه   يفضح  أنه  كما  الفرص،  تكافؤ  مبدأ  الصميم  يف 
االستقطاب  ذات  الكليات  خريجيي/ات  من  واسعة  شريحة  تهميش 

الشغل.  لسوق  الشهادات  مالءمة  عدم  بدعوى  البطالة  لشبح  املفتوح 
على  املفتوح  االستقطاب  جامعات  مستقبل  سؤال  يطرح  الذي  األمر 

احملك؟

النهج  لشبيبة  الــوطــنــي  باملكتب  فإننا  سبق  مــا  على  ــاءا  ــن وب
الدميقراطي نعلن ما يلي :

الصادرة  التعجيزية  و  اإلقصائية  للشروط  القاطع   رفضنا   -  1
لدى  العقود  مبوجب  التشغيل  مباراة  اجتياز  شروط  حتديد  ببالغ 

األكادمييات اجلهوية للتعليم، و مطالبتنا بالتراجع الفوري عنها.

بالتراجع  مطالبتنا  و  العمومية  الوظيفة  يف  باحلق  تشبتنا   -  2
التعاقد  املفروض عليهم/ن  و إدماج كل  التشغيل بالعقدة  الفوري عن 

بأسالك الوظيفة العمومية.

ملعضلة  عميقة  وحــلــول  شاملة  سياسات  بسن  مطالبتنا   -  3
التشغيل.

4 - دعمنا املبدئي و الالمشروط لضحايا هذه الشروط اإلقصائية 
واحملرومني/ات من حقهم يف الشغل كحق أساسي لكافة املواطنني /ات.

املفروض  األساتذة  لنضاالت  الالمشروط  و  املبدئي  دعمنا   -  5
مناضلي  حــق  يف  التهم  كــل  بإسقاط  ومطالبتنا  التعاقد  عليهم 

املتابعني. التنسيقية 

االحتجاجات  كل  جانب  والى  صف  يف  سنكون  اننا  نعلن  االخير  يف 
الكرمي،  الشغل  يف  الشباب  حق  اجل  ومن  املشؤوم،  البالغ  هذا  ضد 
الشبيبة  املنظمات  مقدمتها  ويف  واحلية   املناضلة  القوى  كل  وندعو 
موحدة  وطنية  معركة  يف  اجلدي  لالنخراط  والتالميذية  والطالبية 

لفرض سياسية وطنية شعبية دميقراطية يف مجال التشغيل.

شبيبة النهج الدميقراطي تعرب عن رفضها للرشوط االقصائية 
لولوج مهنة التعليم
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ال بديل عن املقاومة الشعبية
الناشطة املغربية عىل اليوتيوب التي هزت النظام املغريب

وذلك  املرابط  علي  للصحايف  املقال  هذا  ترجمة  ارتأيت 
للكشف عن السعار الذي أصاب املخزن ملالحقة والتشهير بكل 
خارجه.  أو  املغرب  يف داخل  لتوجهاته سواء  املخالفة  األقالم 
وبهذا الصدد يورد املقال قصة شابة وشاب، يقيمان يف أقصى 
شرق أسيا، وينشطان على اليوتيوب، لم يشفع لهما انتمائهما 
بالتصفية  والتهديد  التضييق  من  للمخزن  موالية  أسرة  إلى 
النظام  محامي  مع  مقابلة  جــراء  وفقط،  وذلــك،  اجلسدية 

سابقا محمد زيان.  
لشؤون  املتحدة  لــألمم  السامي  املفوض  منح  ــرة،  م ألول 
ملنشقني  السياسي  اللجوء  حق  الصني،  مبوافقة  الالجئني، 
وحسرة  استياء  من  له  يا  اليوتيوب.  على  ناشطني  مغربيني 

للرباط. كبيرين 
إنها سابقة أن تخاطر دونيا بإزعاج النظام وأجهزته   
األمنية املختلفة. وجراء ذلك منحت املفوضية السامية لألمم 
الصني  يف  السياسي  اللجوء  حق  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
اليوتيوب  على  مغربيني  ناشطني  وهما  حياتها  وشريك  لدنيا 
املوافقة  هي  للدهشة  إثارة  واألكثر  املغربي.  للنظام  معارضني 

الضمنية للسلطات الصينية على هذا اللجوء. 
 ،2021 غشت  شهر  منذ  رسمًيا  االعتراف  مت  وعليه،   
دنيا  الــزوجــي  باسمها  املعروفة  مستسلم،  دنيا  بالناشطة 
سياسيني  كالجئني  الفياللي  عدنان  زوجها  وكذا  الفياللي، 
الصني  انضمام  فمنذ  الشعبية.  الصني  جمهورية  يف  مغربيني 
يف   1967 لعام  وبروتوكولها   1951 لعام  الالجئني  اتفاقية  إلى 
مكتًبا  أصبح  والذي  للمفوضية،  احمللي  الفرع  قام   ،1982 سنة 
على  الالجئ  وضعية  حتديد  بتنفيذ   ،1997 عام  يف  إقليمًيا 
متنح  التي  الالجئ  بوضعية  الصينية  احلكومة  وتقر  الفور. 
الالجئني.  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  قبل  من 
لكن يف الغالب مينح اللجوء يف الصني ملواطني الدول املتاخمة 
للبلد. كان بوسع بكني أن تناور بسهولة إلجهاض عملية منح 
اللجوء للمعارضني املغربيني. غير أنها لم تفعل. على ما يبدو 
عن علم. وبحسب ما ورد فقد اكتست العملية طابع سرية من 
لدن الصينيني السيما بعد انكشاف فضيحة برنامج التجسس 
تزال  ال  الصني،  يف  مجهول  مكان  بيغاسوس. ومن  اإلسرائيلي 
اللذان قبال تقدمي شهادتيهما  وزوجها عدنان،  الفياللي  دنيا 
أولو  أنهما  يصدقان  ال   ،  Middle East Eye آي  إيست  مليدل 
الطريق  لكن  الصني.  يف  الثمني  السمسم  هذا  نالوا  مغاربة 

طويل ومتعرج.
رعااي املجمتع

زوجني  جتربة  هي  عدنان  وزوجها  الفياللي  دنيا  قصة 
سنة  يف  كونغ  هونغ  يف  مــرة  ألول  استقروا  مغربيني  شابني 
ذلك  بعد  ثم  اإلنترنت،  عبر  مبيعات  شركة  أسسا   ،2017
انتقال  إلقامتهما،  فلكي  ثمن  دفع  يف  يستمرا  ال  حتى  بعام، 
األمتار  Shenzhen، وهي مدينة على بعد مئات  إلى شنجن 
فقط من املستعمرة البريطانية السابقة. ولم يغادر الزوجان 
املغرب ألسباب سياسية أو حتى اقتصادية. ومحمد الفياللي 
والد عدنان هو رسام كاريكاتير ورئيس حترير منبر صحايف، 
وكانت إحدى منشوراته "أخبار السوق" أحد أكثر املطبوعات 
مبيعات  وصلت  الثاني.  احلسن  امللك  زمن  يف  اململكة  يف  مبيًعا 
بعض إصداراته بسهولة إلى مليون نسخة. خال السيد محمد 
الفياللي هو عبد املجيد فنجيرو، املدير العام السابق لوكالة 
لبنان،  يف  السابق  اململكة  وسفير  الرسمية  املغربية  األنباء 
يربط  ما  هناك  يكن  لم  أخرى،  بعبارة  النظام.  أعيان  وأحد 
املخملية،  الرباط  برجوازية  من  املنحدرين  الزوجني،  هذين 

السياسية.   باملعارضة 
حتى  للزوجني  بالنسبة  يرام  ما  على  يسير  شيء  كل  كان 

قناة  إنشاء  فكرة  الفياللي  دنيا  خاطر  ســاورت  الــذي  اليوم 
إنشاؤها ليس  اليوتيوب يف الصني. وسيلة مت  تلفزيونية على 
القضايا  مع  للتعامل  ولكن  املغربي  احلكم  إخفاقات  إلدانــة 
املتلهفني  املغاربة  من  واملزيد  املزيد  تهم  التي  االجتماعية 
للحصول على معلومات خارج املسار املتروك للرقابة والرقابة 
الذاتية. هناك عدد كبير من الناشطني على اليوتيوب الذين 
اخلارج،  يف  أو  املغرب  يف  سواء  املغربية،  الشؤون  مع  يتعاملون 
يد  أصابع  على  عدهن  ميكنك  اليوتيوب  على  الناشطات  لكن 

واحدة. 
األبــديــة،  وابتسامتها  الــطــفــولــة،  إلــى  املــائــل  بوجهها 
بها  يتواصل  التي  اللغة  للدارجة،  املنهجي  شبه  واستعمالها 
املغاربة، واختيارها ملوضوعات معينة، سرعان ما فرضت دنيا 
إلى  املغربية،  االجتماعية  الشبكات  على  نفسها  الفياللي 
الدرجة التي قرر فيها زوجها يف وقت ما التخلي عن أنشطته 
اليوتيوب  قناة  إلدارة  حصرًيا  نفسه  لتكريس  التجارية 
إيست  ميدل  ملوقع  الفياللي  عدنان  قال  بزوجته.  اخلاصة 
Middle East Eye: "بدأ كل مقطع فيديو لـدنيا يتجاوز  أي 
أن  أيام قليلة، وبدا من احلكمة  200 ألف مشاهدة يف غضون 

نترك أعمالنا وراءنا ونركز على تشغيل القناة".
يف املغرب، طاملا أنك ال تتعامل مع أكثر القضايا االجتماعية 
حساسية، فأنت يف مأمن نسبًيا من املشاكل واإلزعاج. لكن إذا 
كنت مهتًما مبوضوع سياسي، مثل إخفاقات النظام، والسلطات 
والصراع األبدي يف  السياسية  الشرطة  املفرطة ملختلف قوى 
بطريقة  املعلومات  مع  تعاملت  إذا  خاصة   - الغربية  الصحراء 
حتديدها  مت  التي  السياسية،  الشرطة  آلة  فتمة   - محايدة 
DGST )املديرية العامة  على نطاق واسع يف بنيتني كبيرتني، 
 DGEDو  )DST املظلم  باسمها  واملعروفة  الترابي،  لألمن 
)املديرية العامة للدراسات والتوثيق(، التي تبدأ يف التحرك 
ويف  الرسمية،  األطروحات  مع  التوافق  على  يجبرك  إما  إلى 
الرفض، ستسحقك. ولقد عاينا بعض األمثلة من ذلك  حالة 
املعطي  املؤرخ  حاالت  املثال  سبيل  على  األخيرة،  السنوات  يف 
منجب والصحفيني توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان 
بالسجن  جميعا  عليهم  ُحكم  فلقد  ستيتو.  وعماد  الريسوني 

بعد محاكمات "كافكاوية شابتها خروقات صارخة". 
التضليل عملية 

يف  قررت،  عندما  املعاناة  بدأت  الفياللي،  لدنيا  بالنسبة 
حقوق  وزير  زيان  محمد  مع  مقابلة  إجراء   ،2020 ديسمبر 
والنقيب  الثاني  احلسن  امللك  حكم  إبــان  األسبق  اإلنــســان 
الصحفي  عــن  املــتــرافــع  احملــامــي  احملــامــني،  لنقابة  السابق 
السنوات  يف  أصبح  والذي  الريف،  حراك  ومعتقلي  بوعشرين 
عبد  وزعيمها  املغربية  املــخــابــرات  نــيــران  حتــت  األخــيــرة 
اللطيف احلموشي، الذي يورده باالسم وينتقده يف خرجاته 
مت  شديد.  الضطهاد  تعرض  باملقابل،  العديدة.  اإلعالمية 
بعد  سنوات  ثالث  بالسجن  عليه  وحكم  ابنه  على  القبض 

بالسجن  عليه  وُحكم  املزيفة"،  "األقنعة  بشأن  تظلم  قضية 
أراد  "صورية"  شاهدة  إلخفائه  التنفيذ  وقف  مع  عام  ملدة 
إزاء  بشهادتها  لـــإدالء  قسرا  إحــضــارهــا  املغربي  القضاء 
مزاولة  عن  مؤقًتا  توقيفه  مت  بوعشرين.  توفيق  الصحايف 
محاكمة  زيــان  يواجه  وحالًيا  عــام،  ملــدة  القضائية  مهنته 
جنائية أخرى تقف ورائها وزارة الداخلية. يف اآلونة األخيرة، 
الشرطة من مكتبه بعد  املليشيات من قبل  مت طرده بأسلوب 
هيئة  نقيب  به  ندد  إجراء  وهو  للجدل.  مثير  محكمة  حكم 
غير  بأنه  صحفي  بيان  يف  واعتبره  سابقا  بالرباط  احملامني 

قانوني.
يدعي عدنان الفياللي أنه "لم يبع قط دمى جنسية   
من  يخلو  ال  زيان  األستاذ  مع  مقابلة  إجراء  إن  للنفخ.  قابلة 
املخاطر، فهو شخصية قوية إلى درجة أن "عناصر قريبة من 
املخابرات" ذهبت لتصويره بتخفي يف غرفة فندق يف الرباط، 
كان  لقد  األمنيني.  من  قريب  موقع  إلى  التسجيل  سلمت  ثم 
إذ  الفياللي،  آل  قناة  على  محفز  تأثير  زيان  مقابلة  إلجراء 
اخلاصة  الفيديو  مقاطع  مشاهدات  عدد  ملفت  بشكل  تزايد 
حيث  للقناة  املتابعون  تضاعف  كما  منها،  القدمية  حتى  به، 
احلني،  ذلك  ومنذ   .265000 من  أكثر  اليوم  إلى  عددهم  بلغ 
قرر شخص ما يف قمة هرم احلكم وضع الزوجني الفياللي على 
تقزميهم،  يتعني  والذين  النظام  مزعجي  من  ســوداء  قائمة 
عملية  يف  الــشــروع  مت  املــطــاردة.  وانطلقت  الوسائل.  وبكل 
بأساليب  الشابني.  الزوجني  إلسكات  ضخمة  إعالمي  تضليل 
أقسى  يف  حتى  قبل،  من  تستعمل  لم  ولغة  عمل  وطريقة 
وبــدأت  الثاني.  احلسن  امللك  حكم  حتت  الــرصــاص  سنوات 
اعتمادها  وحتى  بقربها  معروفة  مواقع  يف  تنتشر  االتهامات 
دنيا  فــإن  الصحافة،  هــذه  وبحسب  املخابرات.  على  الكلي 
و"قضية  "التزوير"  يف  متورطني  كانا  عدنان  وزوجها  الفياللي 
كما  للنفخ"،  قابلة  جنسية  دمى  و"بيع  كبيرة"  أموال  غسيل 
زبون مغربي نصب عليهم قد تقدموا بشكاية ضد   1500" أن 

الزوجني يف املغرب". 

قضااي اآلداب أسلوب النظام املغريب 
إلسكات األصوات املنتقدة

تهم  أي  تــوجــيــه  يــتــم  ــم  ل ــك،  ذلـ ــن  م التحقق  ــرد  ــج ومب
وال  املغرب  يف  ال  األمــوال"  و"غسل  "التزوير"  بتهمة  ضدهما 
قط  نبع  "لم  الفياللي،  عدنان  يسخر  وشركتهما،  اخلارج،  يف 
أما  ــارج".  اخل يف  وال  املغرب  يف  ال  للنفخ  قابلة  جنسية  دمى 
1500 زبون املفترض أنهم تعرضوا لالحتيال، فهم  لـ  بالنسبة 
ببساطة غير موجودين على اإلطالق. االتهام الوحيد الذي 
سيتابعان مبوجبه والذي سيستهدف دنيا الفياللي فقط هو 
الوطني  لألمن  العامة  املديرية  من  مقدمة  جماعية  شكاية 
وهما   ،)DST( الترابية  للمراقبة  العامة  واملديرية   )DGSN(
العامة  املديرية  قبل  من  وكذلك  احلموشي،  يرأسهما  بنيتان 
"مهاجمة  بشأن  شكاىة  إنها   .)DGED( والتوثيق  للدراسات 
بل  فحسب،  الفياللي  السيدة  تستهدف  لن  التي  املؤسسات" 
تستهدف أيًضا مجموعة من الناشطني على اليوتيوب الذين 
أسمائهم  عن  الكشف  يتم  لم  والــذيــن  ــارج  اخل يف  يعيشون 
مطلًقا. إنها مسألة حرية التعبير باختصار، والتي من الواضح 
أنها ال عالقة لها بـ "غسيل األموال" أو بيع "الدمى اجلنسية 

للنفخ". القابلة 
هتديدات ابلقتل

الضغط.  تصاعد  الفياللي،  آل  ترهيب  يف  اإلخفاق  بعد 
املغربية  الصحافة  يف  قــذرة  اتهامات  تنشر  الوقت  هــذا  مع 
الوطنية  النقابة  اهتمام  تلقى  لم  غريب،  بشكل  والــتــي، 
"فرسان  للصحافة،  الوطني  املجلس  وال  املغربية  للصحافة 
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األمر  يتعلق  عندما  الوطنيون  البواسل  الصحفية  األخــالق 
دنيا  قدمت  النادرة".  املستقلة  اإلعالم  وسائل  أقالم  مبهاجمة 
جدها  ارتكبه  الذي  احملارم  زينا  نتيجة  باعتبارها  الفياللي 
نصحها  إلى  املواقع  بأحد  الوقاحة  بلغت  بل  والدتها،  على 
دون  تغزل  ــر  وآخ الصحافة،  من  ــداًل  ب ــارة"  ــدع "ال مبمارسة 
الفياللي  محمد  زوجها  والد  اتهم  جهته،  من  بثدييها.  مؤاربة 
الصحية مقلقة بسبب إصابته  املغرب وحالته  الذي يعيش يف 
مبرض السكر وتكرار مشاكل القلب، بالتورط مع جنله عدنان 
وحتى  باملخدرات".  "االجتار  قضية  وخيالية  كبيرة  عملية  يف 
فنجيرو  املجيد  عبد  العلوي  للعرش  واملخلص  املتوفى  اخلادم 

نال نصيبه من القذف. 
املغرب،  يف  اجلميع  بإسكات  البوليسي  اإلرهاب  يقم  لم  إذا 
العنيفة  األساليب  هذه  على  اعتاد  قد  البعض  يكون  فرمبا 
واملخزية التي تستعملها صحافة التشهير التي يرعاهاا املخزن 
الفياللي  الكاريكاتير  رسام  ال  أنه  آخــرون  يتذكر  قد  ماليا. 
األندلس  من  كبيرة  عائلة  من  فنجيرو،  املتوفى  املسكني  وال 
 711 عامي  بني  اإلسالمي  احلكم  حتت  كانت  التي  )األراضــي 
بالتمام  العكس  بل  النظام،  عن  مبنشقني  أبًدا  ليسا  و1492(، 
كشفت  عندما  الضغط  ازداد   ،2021 مــارس  يف  احلاصل.  هو 
الزوجان  يستعملها  التي  التأشيرة  نــوع  املغربية  الصحافة 
الفياللي  لدنيا  بالنسبة  العائلي  التجمع  تأشيرة  الصني.  يف 

وتأشيرة العمل بالنسبة لزوجها. 
السيد  يجيب  التفاصيل؟  بهذه  اإلبــالغ  بإمكانه  كان  من 
تتحوز  التي  هي  بكني  يف  املغربية  السفارة  "فقط  الفياللي: 
هذه املعلومات، السيما وانه مت تسجيلنا يف قاعدة معطياتها"، 
التمثيل  تـــورط  على  تأكيد  على  حصل  أنــه  على  ويــصــر 
الدبلوماسي املغربي يف الصني يف هذه العملية ملا انطلق تلقيه 

.Shenzhen تهديدات بالقتل يف مأواه يف شينزهني
الزوجني  إخبار  مت   ،2021 مايو  يف  بعد.  األمــر  ينته  ولم 
ضدهما  التهديدية  التعليقات  بأن  هويتهما  عن  الكشف  دون 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  خاصة  مجموعة  يف  صدرت 
وسائل  يف  بالتصفية  الصريحة  التهديدات  إنها  إنستغرام. 
بها  الصدح  مت  والتي  واملرئية،  واملسموعة  املكتوبة  التواصل 
صراحة من طرف بعض املغاربة املقيمني يف الصني. بعض هذه 
وتدعو  يصدق،  ال  بشكل  عنيفة  هي  عاينها،  التي  األصوات، 
ذلك،  من  أكثر  بل  للزوجني.  اجلسدية  التصفية  إلى  بوضوح 

حتدثت متدخلة، مت التعرف عليها الحقا، عن التدخل إذا لم 
تعمل السفارة املغربية يف بيكني على ذلك. 

جديدة،  إقامة  بوثائق  الفياللي  وعدنان  دنيا  تزويد  مت 
الشبكات  على  أنشطتهما  باستئناف  مــؤخــًرا  السماح  ومت 
يف  "احلـــاج"  تـــورط  ــر  آخ شخص  أورد  ولــقــد  االجتماعية. 
يعني  املغربية،  املخابرات  ألجهزة  اليومية  اللغة  يف  العملية. 
فيديو  مقطع  هناك  أن  حتى  ــري.  س عميل  املصطلح  هــذا 
يعيش  التي  الشقة  محيط  ُيظهر  شينزهني  من  مغربي  صوره 
تفصيلية  خطاطات  إلى  باإلضافة  املدينة،  يف  الزوجان  فيها 

ملأواهما. 
الفياللي  آل  قرر  املباشر،  التهديدات  مواجهة  ويف  عندئذ، 
املغربي  ضد  شكاية  وتقدمي  الصينية  السلطات  إلى  األمر  رفع 
من شينزهني الذي صور املشهد. ومن ثمة، استدعت الشرطة 
زيت  بتصدير  يقوم  أعمال  رجل  وهو  الرجل،  هذا  الصينية 
ويبرر  الوقائع  تلك  وينفي  الصني،  إلــى  املغرب  من  األركـــان 
مع  يصدق  ال  بتعاطف  الــزوجــني  ــأوى  م من  بالقرب  وجــوده 
وجــراء  معجبيها".  أحــد  "أنــا  للشرطة:  قــال  الفياللي.  دنيا 
أطلق  الصينية،  اللغة  إلى  املغربية  الدارجة  من  مترجم  غياب 
ومع  بتحذير.  مصحوبة  عقوبة  ماليا،  تغرميه  بعد  صراحه 
ذلك، فإن الشرطة طلبت منهما وقف أنشطتهما على الشبكات 
االجتماعية، وهو الوقت املناسب للتمعن أكثر يف هذه احلالة. 
وإدراًكا منهما أن حياتهما ستكون يف خطر إذا بقيا يف شينزهني، 

قرر آل الفياللي مغادرة البالد.
مع بيكاسوس Pegasus، حصل تغري ما

مطار  يف  ــدود  احل شرطة  قامت   ،2021 يوليو   16 يف  لكن 
فيديو  مقطع  ويف  الطائرة.  إلى  الصعود  من  مبنعهما  شنغهاي 
الفياللي  آل  اتهم  اإلنترنت،  على  ونشره  هناك  تصويره  مت 
الصينيني  يشرك  أنــه  ويبدو  احلظر  وراء  بالوقوف  املغرب 
إيست  ميدل  موقع  لتحقق  وبالنظًر  الواقع،  يف  العملية.  يف 
الصينية  األراضــي  مغادرة  من  ُمنعا  فقد  األمــر،  من   MEE أي 
تزامن  واملنع  كمقيمني.  وضعهما  بتغيير  تتعلق  إدارية  ألسباب 
مع إطالق الزوجني إجراءات مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الفياللي  آل  يعود  يائًسان،  السياسي.  اللجوء  لطلب  الالجئني 
هو  ما  أو  قريًبا  اعتقالهما  سيتم  أنه  اليقني  مع  شينزهني  إلى 
الوضع.  سيتغير  قليلة،  أيام  وبعد  املغرب.  إلى  ترحيلهما  أسوأ 
اإلسرائيلية  التجسس  برنامج  إطار  يف  حالتهما  وستستدرك 

بيغاسوس، و"التي لعب فيها املغرب دوًرا رياديا".
قبل  من  هــذه  الضخمة  التجسس  شبكة  عن  الكشف  إن 
كبار  تولى  وعليه  الصينيني.  أيقظت  الدولية  الصحافة 
احمللية  الشرطة  من  املسؤولية  شينزهني  شرطة  مسؤولي 
يف  التحقيق  استئناف  عــن  لــإعــالن  الــزوجــني  واســتــدعــوا 
التهديدات التي تلقياها. وقبل كل شيء، تبادلوا مع الزوجني 
كانت  التي  الفضيحة  هذه  حول  واالنطباعات  النظر  وجهات 
الفياللي  عدنان  يريد  ال  العالم.  أنحاء  جميع  يف  منتشرة 
"مع  أنــه  يعتقد  لكنه  معه،  الصينيون  تداوله  ما  يشرح  أن 
التي  الصينية،  الشرطة  سلوك  يف  ما  شيء  تغير  بيغاسوس، 
الصينية  السلطات  وتولت  يحدث".  كان  ما  تفهم  أخيًرا  بدأت 
يف  الشرطة  لرجال  تكتم  يف  لتتبعهما  وعهد  الزوجني،  رعاية 
املفوضية  أعلنت   ،2021 غشت  يف  قليلة،  أيام  وبعد  مدني.  زي 
وضع  منحتهما  أنها  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
للمواطنني  بالنسبة  سابقة  إنها  الصني.  يف  السياسي  اللجوء 
السمسم  هذا  على  للحصول  إنه  مفاجأة،  من  لها  يا  املغاربة. 
لكن  سنوات،  ثالث  األمر  يستغرق  ما  عادة  الصني،  يف  الثمني 
فمن  لهما،  بالنسبة  أشهر.  بضعة  غضون  يف  حلت  قضيتهما 
الغاية  ما  لصاحلهما.  تدخلت  قد  الصينية  الدولة  أن  الواضح 

من األمر؟ من املستحيل حالًيا معرفة ذلك.
وعــدنــان  لدنيا  جــديــدة  إقــامــة  وثــائــق  تسليم  مت   
على  أنشطتهما  باستئناف  لهما  مؤخًرا  السماح  ومت  الفياللي، 
عّراس،  علي  مع  مبقابلة  بدأوا  ولقد  االجتماعية.  الشبكات 
سجون  يف  الزمان  من  عقًدا  أمضى  سابق  سياسي  سجني  وهو 
من  يتضح  كما  خاللها،  تعرض  فترة  وهي  الشريفة،  اململكة 
التوثيق السمعي البصري الذي متكن من تسريبه من السجن، 
 100000 بالفعل  الفيديو  جتــاوز  لقد  رهيب.  تعذيب  إلــى 
أنهما  الفياللي  وعدنان  دنيا  عن  سمعته  ما  وآخر  مشاهدة. 
فيديو  مقاطع  إطالق  عن  الوسط"  "إمبراطورية  من  ينشران 

أخرى مع اكتشافات أخرى.
     

املقال للصحايف عيل املرابط منشور عىل موقع 
ميدل إيست أي  Middle East Eye ابللغة 
الفرنسية، والرتجمة من إنجاز الهامشي كبدة

>>>

تشهد عمالة إقليم مديونة حملة قمعية واسعة على مجموعة من املواطنات واملواطنني من 
املافيا  أن حتوله  انواعها قبل  الزراعية مبختلف  الذي كان يزخر بخيراته  ساكنة هذا اإلقليم 
إلى  تفتقد  السكنية  والتجزءات  االقامات  من  مجموعة  إلى  سلطوي،  وإشراف  بإسناد  العقارية 
مقومات السكن االجتماعي الالئق. من جهة أخرى الزالت مجموعة من العمال الزارعيني بدوار 
مطالبها  الى  االستجابة  ودون  بالتشريد  للتهديد  معرضة  حصار،  -واد  حجاج  بسيدي  الرملية 
املشروعة املتعلقة بتمكني العمال من مستحقاتهم ألنهم افنوا حياتهم يف خدمة مالكي األراضي 
باملنطقة. وهذه على سبيل املثال ال احلصر حالة احد العمال الزارعيني الذي تعرض للتشريد 
من سكنه بدوار أوالد حادة بعد عمله ملدة خمس سنوات تعرض خاللها الى حاذث شغل على اثر 

ضربة ثور فقد من جرائها إحدى عينيه.

دون  وأكواخها  مساكنها  تهدمي  حلملة  تتعرض  فإنها  مليل  بتيط  عبو  اوالد  دوار  ساكنة  أما 
صاحب  مع  احمللية  السلطات  تواطئ  الى  الساكنة  هذه  تتعرض  بالعكس  بل  يذكر،  بديل  أي 
االرض يتمثل يف اعتقال مجموعة من الساكنة وتهديد البعض اآلخر باالعتقاالت واحملاكمات 
عوض االستجابة إلى ملفهم املطلبي او فتح حوار مع جلنتهم التي شكلوها دفاعا عن حقوقهم 

املشروعة.

تشهد العديد من الدواوير باملنطقة احتجاجات واسعة من اجل احلق يف احلصول على املاء 
االقتصادية  بالعاصمة  تقع  التي  املنطقة  بهذه  يجري  ما  هو  األمر  يف  والغريب  للشرب  الصالح 
عرفوا  من  ذلك  من  ويستثنى  منتخبني  انصار  على  صهاريج  عبر  املاء  توزيع  يتم  حيث  باملغرب 
التصويت يف االنتخابات األخيرة وهذا هو ما شهده دوار أوالد سيدي مسعود باجلماعة  بعدم 
الضحايا  بعض  مخلفني  الدرك  رجال  تدخل  حيث  مؤخرا  حصار  حجاج-واد  سيدي  القروية 

ومعنفني. معطوبني 

االنتهاكات  هذه  كل  كثب  عن  نتابع  إذ  الشمالية  البيضاء  بالدار  الدميقراطي  النهج  يف  إننا 
الصارخة حلقوق املواطنات واملواطنني، نعبر عن إدانتنا لتواطئ مالك األراضي وأجهزة الدولة 
يف  باحلق  املطالبة  الساكنة  وباقي  املشروعة  حقوقهم  من  الزراعيني  العمال  حلرمان  القمعية 
الساكنة  من  االنتقامية  املمارسات  ندين  كما  للشرب  الصالح  املاء  بشبكة  والربط  الالئق  السكن 
8 شتنبر املاضية. إننا تقف يف صف الكادحني حتى انتزاع  على خلفية االنتخابات املغشوشة ل 
حتى  شعبنا  جماهير  جتاه  والنضالي  السياسي  التزامنا  صميم  من  وهذا  املشروعة  حقوقهم 

تنتصر على املستبدين واالستغالليني االحتكاريني للسلطة والثروة.

النهج الدميقراطي بالدار البيضاء يتضامن مع ضحايا القمع واالقصاء
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مستجدات الحالة الوبائية باملغرب

يعيش العالم على وقع تفشي جائحة كورونا على املستوى 
256 مليون نسمة عامليا بينما  العاملي حيث  أصيب  أكثر من  

132202 وفاة. 5ماليني و  وصل عدد الوفيات ما يناهز 
"قلقة  أنها  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  أخرى  جهة  من 
تواجه  حيث  أوروبا،  يف  كورونا  فيروس  انتشار  بشأن  للغاية" 
القارة موجة جديدة من العدوى, و قد حذر املدير اإلقليمي 
تسجيل  يتم  قد  أنه  من  كلوغه،  هانس  أوروبا،  يف  للمنظمة 
ما   ، مارس  شهر  بحلول  جديدة  وفاة  حالة  مليون  نصف  نحو 

لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
متديد حالة الطوارئ ابملغرب

الــطــوارئ  حالة  متديد  عــن  املغربية  احلكومة  أعلنت 
أكتوبر اجلاري و حتى   31 البالد شهرا إضافيا من  لصحية يف 

نونبر  نهاية 
البالد  أنــحــاء  يف  الليلي  التجول  حظر  رفــع  ــررت  ق كما 
الوبائي  الــوضــع  حتسن  بعد  ــك  وذل ــاء،  ــع األرب مــن  ابــتــداء 
تدابير  مجموعة  ستتخذ  أنها  وأضافت  كورونا.  لفيروس 
جــواز  بوثيقة  اإلدالء  بإلزامية  العمل  مــواصــلــة  تشمل 
و  اخلارج,  إلى  للسفر  التلقيح  من  اإلعفاء  شهادة  أو  التلقيح 
أو مؤسسات  العمل  من مقرات  املغلقة,  الولوج جلميع األماكن 
الرياضة  وقــاعــات  واملطاعم  واملقاهي  وجتــاريــة  سياحية 

العمومية. املرافق  واحلمامات وغيرها من 
بني  بالتنقل  السماح   " التدابير  هذه  أيضا  تشمل  كما 
بإقامة  السماح  و  وثيقة  بأي  اإلدالء  دون  األقاليم  و  املدن 
للتدابير  و اإلفراح يف احترام تام  اجلنائز و تنظيم احلفالت 
التي  األمــاكــن  ــالق  إغ مواصلة  و  بها,  املعمول  االحــتــرازيــة 
كبير  عدد  توافد  تعرف  التي  أو  الكبرى  لتجمعات  حتتضن 

املواطنني/ات," من 
باجلرعة  املعنيني  و  املطعمني  غير  األشخاص  حثتت  كما 

اللقاح. التوجه ألقرب مركز صحي لتلقي  القالقة 
إلى  الدخول  إجــراءات  عن  املغربية  السلطات  أعلنت  كم 
 , أوروبــا   يف  كورونا  بفيروس  اإلصابات  ازديــاد  بسبب  البالد 
املغرب"  إلى  للدخول  املراقبة  نظام  "تعزيز  أساسا  وتتجلى 
)بي  واختبارات  اإلجباري  التلقيح  بجواز  اإلدالء  خالل  من 
البلدان  من  القادمني  لألشخاص  بالنسبة  السلبية  آر(  سي 
املدرجة ضمن القائمة باء )تشمل الدول التي تعرف انتشارا 
إلى  الوصول  عند  سيتم  كــورونــا(،  من  املتحورة  للسالالت 
فرق  نشر  سيتم  ال  بواسطة  مــزدوج  فحص  إجــراء  املغرب، 
ومطارات  موانئ  مجموع  يف  أطباء  عــدة  من  مكونة  طبية 

اململكة".
أطباء  أنه سيتم نشر فرق طبية مكونة من عدة  وأضافت 
جاءت  مسافر  أي   " وأن  اململكة,  ومطارات  موانئ  مجموع  يف 
لن  املغرب(  )إلــى  الوصول  عند  إيجابية  اختباره  نتيجة 
العودة  عليه  وسيتعني  الوطني،  التراب  ولــوج  من  يتمكن 
فورا إلى البلد الذي قدم منه مع حتمل شركة النقل اجلوي 
الذين  األشخاص  باستثناء  التكاليف،  لكافة  البحري  أو 

يتوفرون على إقامة دائمة يف البالد.
عدد اإلصاابت وتوزيعها حسب الجهات

حالة   125 االجتماعية  واحلماية  الصحة  وزارة  أعلنت 
ساعة   24 الـــ  خــالل   19  - كوفيد  بفيروس  جديدة  إصابة 
إلى  الــعــدوى  ــاالت  حل اإلجمالي  الــعــدد  ليرتفع   ، املاضية 
العدد  ليرتفع   ، جديًدا  اختباًرا   12918 إجراء  مت   .948830
الوباء. وتراجع  انتشار  9377.549 منذ بداية  إلى  اإلجمالي 

معدل اإليجابية إلى 0.96٪.
إلى  ارتفع  فقد   ، شفائهم  عن  امُلعلن  األشخاص  عدد  أما 
بحسب   ، السبت   ، جديدة  مغفرة  حالة   118 مع   930885

املصدر نفسه ، مشيًرا إلى أن معدل الشفاء وصل إلى 98.1٪.
خالل  جديدة  وفيات   3 تسجيل  عن  الــوزارة  أعلنت  كما 
بسبب  الوفيات  عــدد  يبلغ  وبذلك  املاضية.  ساعة  ـــ24  ال
عند  الوفيات  ومعدل  حالة   14761 اجلديد  كورونا  فيروس 

.1.6٪
العالج  قيد  تــزال  ال  التي  النشطة  احلــاالت  وبخصوص 

إلى  وصل  عددها  أن  إلى  الــوزارة  تشير   ، الطبية  املتابعة  أو 
وأشار   .)+11( خطيرة  حاالت   107 منهم   ،  )+4( حالة   3184
كذلك إلى أن نسبة إشغال أسرة اإلنعاش كوفيد ارتفعت إلى 

.2.04٪
 24386286 التطعيم  عملية  من  املستفيدين  عدد  بلغ 
22526007 )5424+( للجرعة  و   ، )1146+( للجرعة األولى 

1601912 للجرعة الثالثة )1374+(. الثانية و 

فميا ييل توزيع تفصييل للحاالت الجديدة حسب 
الجهات:

• 67 حالة يف الدار البيضاء-سطات: 56 يف الدار البيضاء 
1 يف  و  1 يف برشيد   ، 2 يف سطات   ، 3 يف احملمدية   ، النواصر   ،

اجلديدة.
• 34 حالة يف الرباط - سال - القنيطرة: 13 يف الصخيرات 

- متارة ، 9 يف الرباط ، 7 يف سال و 5 يف القنيطرة.
1 يف الصويرة. 5 يف مراكش و  • 6 حاالت مبراكش آسفي: 

4 يف طنجة -  • 6 قضايا يف طنجة - تطوان - احلسيمة: 
1 يف تطوان. 1 يف املضيق - الفنيدق ،  أصيلة ، 

•  5 حاالت يف فاس - مكناس: 4 يف تازة و 1 يف مكناس.
4 حاالت بالشرقية: كلها يف الناظور.  •

1 يف  و  إنزكان - آيت ملول  1 يف  حالتان يف سوس ماسة:   •
تارودانت.

• حالة واحدة يف كلميم واد نون: يف كلميم.
بني  التالية:  املناطق  يف  إصابة  حالة  أي  تسجل  ولم   •
مالل خنيفرة ، درعة تافياللت ، العيون - الساقية احلمراء ، 

والداخلة - واد الذهب. 
املغرب يبدأ تصنيع "لقاح كوروان" يف آخر هشر نونرب

املغربية  “سوطميا”  مختبرات  أن  إعالمية  مصادر  أفادت 
اللقاح  تركيبة  الصينية  “سينوفارم”  نظيرتها  من  تسلمت 
 ،2020 يف  مختبراتها  طورته  الذي  كورونا  لفيروس  املضاد 
من  الذي  تصنيعه،  يف  للشروع  األخضر  الضوء  فقط  وتنتظر 
وهو  اجلــاري،  الشهر  من  األخير  األسبوع  يف  يبدأ  أن  املرجح 

مليون   40 من  أكثر  املغرب  منه  اشترى  الــذي  نفسه  اللقاح 
املستجد  كــورونــا  فــيــروس  ضــد  الساكنة  لتطعيم  جــرعــة 

ومتحوراته.
اإلعــداد  مراحل  أولــى  يف  دخلت  قد  “سوطيما”  وكانت 
وحتت  سريع  بشكل  العملية  ومتــت  أشــهــر،  منذ  للتصنيع 
الصحية  املعايير  احترام  لضمان  صارمة  جد  تقنية  مراقبة 

يف  وتعبئته  اللقاح  إنتاج  يف  الشروع  قبل  عامليا،  بها  املعمول 
ودول  املغرب  يف  توزيعها  قبل  الغرض  لهذا  املعدة  القوارير 

أخرى. إفريقية 
وتراهن الشركة، التي تديرها الدكتورة الصيدالنية ملياء 
الربيع  يف  اللقاح  من  اجلرعات  ماليني  توفير  على  التازي، 

املقبل، أي ابتداء من مارس القادم.

حول  جدال  يف  للتلقيح  الوطنية  العلمية  اللجنة 
الرابعة الجرعة 

يف  للتلقيح  الوطنية  العلمية  اللجنة  بعد  حتسم  لــم 
مسألة اعتماد اجلرعة الرابعة للمواطنني/ات املغاربة الذين 
البروفيسور  يؤكد  صحية،و  وهشاشة  أمــراض  من  يعانون 
املغرب لم يقرر يف مسألة اجلرعة الرابعة   “ سعيد عفيف أن 

.” ولن يعتمدها إال بعد ورود نتائج حاسمة 
العلمية  اللجنة  عضو  املغربي،  البروفيسور  أوضــح  كم 
للتلقيح، أن األخيرة “منكبة على دراسة كل اجلوانب املتعلقة 
املوضوع”،  لتتبع  دورية  اجتماعات  مع  اإلضافية،  باجلرعات 
يف  تقرر  التي  الوحيدة  اجلهة  هي  التلقيح  “جلنة  أن  مؤكدا 

. التلقيح"  مدى صالحية اعتماد 
اجلرعة  اعتماد  تقرر  اللحظة  حــدود  إلــى  إنــه  ــاف  وأض
على  مشاكل  من  يعانون  الذين  للمواطنني/ات  فقط  الثالثة 
مستوى املناعة، وستكون هناك خالصات يف ما يخص اجلرعة 

الرابعة التي لم يتم التداول فيها ولم يقرر اعتمادها بعد.
على  السيطرة  مراكز  أصــدرت  قد  كانت  بأمريكا  بينما 
إلى  فيها  أشارت  جديدة،  إرشــادات  منها  والوقاية  األمراض 
من  رابعة  جرعة  على  احلصول  ميكنهم  األشخاص  بعض  أن 
الذين  أن  ذاتها  اإلرشــادات  وأضافت  لكورونا.  املضاد  اللقاح 
يعانون من ضعف املناعة بشكل معتدل أو شديد قد يتلقون 

ما مجموعة أربع جرعات من اللقاحات املضادة لكورونا.
علم  يف  املتخصص  الناجي،  مصطفى  البروفيسور  ويسير 
املقاربة  اجتاه  يف  التلقيح،  جلنة  وعضو  والفيروسات  املناعة 
تأثير  محدودية  تبينت  “إذا  يقول:  إذ  نفسه،  األمريكية 
الرابعة  اجلرعة  إلى  فسنتجه  املناعة  على  الثالثة  اجلرعة 

حتمية”. ستكون  التي 

عزيزة الرامي 
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السياسية

مالحظات حول أزمة أدوات الدفاع الذايت

• يف أزمة الفكر املؤطر ألدوات الدفاع الذايت 
الجماهريية :

الدفاع  بــأدوات  : نقصد  الــذاتــي  الــدفــاع  أدوات  مفهوم   •
اجلماهير  تخلقها  التي  التنظيمات  كل  اجلماهيرية  الذاتي 
)أغلبية الشعب من العمال والكادحني و فئات الطبقات الوسطى  
وحتى بعض الشرائح من الطبقة السائدة الغير حاكمة( للدفاع 

عن حقوقها الطبقية أو الفئوية مثل :
• حتسني شروط االستغالل يف املعامل و يف وحدات االنتاج

بكافة  والظلم  واملناطقي   الطبقي  التهميش  مواجهة   •
أنواعه 

قمع  االداريـــو  والتغول  السياسي  االستبداد  مواجهة   •
احلريات

• مواجهة التضليل الفكري السائد و كشف تناقضاته
والتعليم  والصحة  والسكن  الشغل  قضايا  عن  الدفاع   •

والبيئة و التوزيع العادل للموارد 
يف  الــفــوارق  ومواجهة  واملديونية  اخلوصصة  مناهضة   •

األجور و غالء املعيشة
• مواجهة السطو على األراضي واملوارد واحتكارها من طرف 

متفصل مصالح مافيا املال والنفوذ
•  مناهضة الفساد املالي و الرشوة

والشباب  كالنساء  اجتماعية  فئات  حقوق  عن  الدفاع   •
وألشخاص يف وضعية إعاقة و املهاجرين و املسنني...

بني  التمييز  أشكال  لكافة  مناهضة  وتنظيمات  حركات   •
اجلنسني أو غيره 

• الدفاع عن الطفولة – تنظيمات فنية و ثقافية -الدفاع 
عن احلقوق الفردية يف الفضاء العمومي...

االستعمار  مناهضة  و  املضطهدة  الشعوب  مع  التضامن   •
والتبعية و التطبيع االستيطان الصهيوني

• التشبث وتكريس فكرة وحدة الشعوب ضدا على النزوعات 
العدوانية لألنظمة املستبدة

والبناء  التصور  مكتملة  الذاتية   األدوات  هذه  تكون  وقد 
التنظيمي ، و قد تكون ذات أفكار و تنظيم مطاطي ، و قد تكون 
حركات عشوائية التصور و التنظيم ، و لكن يف كل األحوال فكل 
)احلركة  عفوية  نسميها  التي  فيها  مبا  اجلماهيرية  احلركات 
التنظيم  من  نــوع  على  حتتوي   ) شــيء  ال  والهدف  شــيء  كل 

والتشبيك و لو يف حده األدنى ...
• يف أزمة أدوات الدفاع الذايت:  

األطــراف  بلدان  يف  املجتمع  أزمــة  بــأن  بــاإلقــرار  قمنا  إذا 
املعضالت  حــل  على  ــدرة  ــق ال ــدم  ع يف  تتجلى  الــرأســمــالــيــة 
املتراكمة عليه يف فك عالقة التبعية و التحرر الوطني والبناء 
الشاملة  الذات  نحو  املتمحورة  والتنمية  الشعبي  الدميقراطي 
بناء  مشروع  يف  طبقي  عائق  لوجود  املندمجة  و  واملستدمية 
الدفاع  أدوات  أزمة  فإن   ، التقليدية  الكولونيالية  بعد  ما  دولة 
الذاتي هي كذلك من أزمة احلامل السياسي للمشروع املجتمعي 
البديل،و مبا أن حامل هذا البديل ال ميكن إال أن يكون مشروعا 
تنظيميا إيديولوجيا وسياسيا يف شكل حزب أو سياسيا يف شكل 
جبهة أو كالهما ،فإن أدوات الدفاع الذاتي تتأثر سلبا وإيجابا 
البديل لكون هذه األدوات قد تكون جزء ال  بوضعية املشروع 
يتجزأ من أزمة البديل الفكري و السياسي و التنظيمي وتتأثر 
/الطبقية  السياسية  القوة  وموازين  الصراع  وبتموجات  به 
، لكن األزمتان  وبعالقات التأثير والتفاعل اجلهويي و األممي 
)أزمة البديل السياسي/التنظيمي و أزمة أدوات الدفاع الذاتي( 
أوال  الطبقية  الرؤية  و  الطبقي  الصراع  خارج  حلهما  ميكن  ال 
والتصور اجلدلي لألمور ، ذلك أن أزمة البديل الثوري ال ميكن 
ال  األخيرة  وهذه  الذاتي  الدفاع  أدوات  تقوية  بدون  جتاوزها 
ميكن تقويتها باالبتعاد عن فهم أسباب وظروف فشلها و أثرها 

على تعطيل أو تأخير إجناح البديل رغم النضاالت البطولية و 
املقاربات الترافعية ذات اجلودة أحيانا.

إن الذهاب إلى صلب املوضوع يقودنا إلى أن فكر البورجوازية 
الصغيرة الهجني يعتبر وباال على أدوات الدفاع الذاتي بالقدر 
لكونه  الثوري  للبديل  السياسي  البناء  على  وبــاال  هو  الــذي 
للنضال  النظري  التأطير  يرفض  انتقائي  فكر  بالضبط 
اجلماهيري ، لكونه يعرف بالضبط أن كاشف عيوب أي حركة 
وإلطار  متكامل  مجتمعي  ملشروع  احلامل  النظري  الفعل  هو 
املنظم  السياسي  الفعل  الوقت  نفس  يف  ويرفض  لــه،  نظري 
بالقدر  املنظم  السياسي  الفعل  هذا  أن  بالضبط  يعرف  لكونه 

الذي يحد من نزوعات األفراد الزئبقية واالنتهازية فهو يقوي 
الدفاع  أدوات  والتنظيمية اجلماعية لبناء  الفكرية  الضوابط 
وبصرامة  باستمرار  أعطابها  ولتجاوز  عملها  ولتقييم  الذاتي 
نقص  عقدة  استعالءأو  وبدون  تنظيمية  و  وسياسية  نظرية 
لكل  غرباال  واملستمر  واملنتظم  املنظم  العمل  يشكل  كما   ،
النزوعات املرضية التي تأتي بها شرائح من الطبقات الوسطى 
املتذبذة ما بني امليول إلى التسلق الطبقي و الرغبة يف احلفاظ 
على خطاب نضالي أجوف يف نفس الوقت مما يقوي االختالل 
حلظة  تبخيس  إلى  يــؤدى  و  واملمارسة  الفكر  بني  والتناقض 

االنضباط و احملاسبة و تقوية التسيب السياسي والتنظيمي.
للتفاعل  التالية  األسئلة  طــرح  ميكن  شديد  وبتلخيص 
أدوات  لتقوية  األساسية  املداخل  حول  والسياسي  الفكري 

الدفاع الذاتي )ولو من باب األسئلة االستنكارية( :
درجة  أرضية  على  الذاتي  الدفاع  أدوات  بناء  ميكن  هل   •

الصفر يف التسييس ؟
عن  الــذاتــي  الــدفــاع  أدوات  استقالل  تخيل  ميكن  هــل   •
عن  الــوقــت  نفس  يف  واستقاللها  الــســائــدة  األيديولوجيا 

اإليديولوجيا النقيض؟
عن  مبــعــزل  ــي  ــذات ال ــاع  ــدف ال أدوات  تقوية  ميكن  هــل   •
مراحل  يحدد  طبقي  تنظيمي  وسياسيو  مجتمعي  مشروع 
استراتيجياته )قد تتغير طبيعة وأهداف أدوات الدفاع الذاتي 
الثورة  ومرحلة  الشعبي  الدميقراطي  التغيير  مرحلة  بني 

االشتراكية( ؟
خالل  من  القوية  الذاتي  الدفاع  أدوات  بناء  ميكن  هل   •

النضال النخبوي و فكر اإلنابة؟
• هل ميكن بناء أدوات قوية للدفاع الذاتي بدون استحضار 

أهمية حضور وازن للشباب و النساء يف املقاومة؟
للجماهير  الذاتي  للدفاع  قوية  أدوات  بناء  ميكن  هل   •
بالكم  باالنبهار  أو  شيء"  ال  الهدف  و  شيء  كل  "احلركة  بفكر 
أدوات  بــدون  التغيير  على  قدرته  على  الرهان  اجلماهيريو 

تصور تنظيمية ؟
بناء  مهمة  عن  السكوت  أو  تأجيل  أو  انتظار  ميكن  هل   •
النضالي"املنتج  "التراكم  مفهوم  ذريعة  حتت  الطبقي  احلزب 
موضوعيا للتنظيم ، و عزل حرب "املواقع" عن حرب املواقفمما 

يقود إلى االستغالل االنتهازي للحركات اجلماهيرية؟

• هل ميكن بناء أدوات قوية الدفاع الذاتي بدون استحضار 
تنظيماتها  يف  التمثيلية  والنسبية  الــدميــقــراطــي  البعد 
لالختالف  العقالني  و  اجليد  والتدبير   ، املطالب  يف  والوضوح 

بني املكونات؟
• يف متظهرات أزمة أدوات الدفاع الذايت :

أدوات  ألزمة  النظري  للتأطير  السريعة  احملاولة  هذه  من 
الدفاع الذاتي ميكن تلمس كذلك بعض التمظهرات ألزمة هذه 

األدوات كالتالي : 
• من متظهرات أزمة الحركة النقابية/ العمالية

• البيروقراطية التي قد تصل إلى حد العمالة الطبقية
• األرستوقراطية العمالية واستخدام الطبقة العاملة بدل 

خدمتها
• الريع و الفساد النقابي

الــروح  ضعف  أو  وغياب  النقابي  التنظيمي  التشتيت   •
الوحدوية املناضلة

• غياب او ضعف مفهوم التضامن الطبقي األفقي و العمودي 
• املفهوم املضلل و امليتافيزيقي لالستقاللية و الوحدوية

• عقلية الالتنظمي   
• عقلية الالتسييس أوالعداء للتسييس أو التسييس الفج 

• ثقافة االنتهازية و الفردانية واسقاطاتها 
• من متظهرات أزمة التنظيمات الذاتية املباشرة للجماهير 

)احلراكات الشعبية( :
،أو  منظمة)الشعبوية(  الغير  باجلماهيرية  االنبهار  إما   •

النزوعاتاإلحتقارية للحشود اجلماهيرية )النخبوية(
املجال  يفسح  مما  احلــازمــة  اجلماعية  القيادة  غياب   •

ألخطاء القيادات الزعاماتية األحادية املنفلتة الرؤية
• االعتقاد بأن االبتعاد عن القوى التقدمية و تنظيماتها 

السياسية و النقابية و احلقوقية قد يحقق املكاسب
القرارات عن طريق  الدميقراطية )- فرز  الثقافة  غياب   •
التمثيلية   – املــعــروفــة  اجلماهيرية  التنظيمية  الــقــنــوات 
النسبية - اعتراف األغلبية باألقلية – وضع الفيتو من طرف 
النساء  متثيلية   – بعض  على  بعضها  القيادات  أو  التنظيمات 

والشباب ...(
• عدم التفكيروالتخطيط للبدائل يف اخلطط و القيادات...

• من متظهرات أزمة احلركة اجلمعوية :
• اغتيال العمل اجلمعوي املنبثق من الشعب واملستقل عن 

أجندات السلطة
•  الفني املستقل

والشمولية  الكونية  االنسان  حقوق  على  التربية  رفض   •
وحصار التنظيمات التي تقوم بذلك

الفساد  وتشجيع  السطحية  باجلمعيات  املجتمع  إغراق   •
والريع يف أوساطها

• جعل احلركة اجلمعوية يف خدمة املشروع املخزني وربطها 
بالرهانات االنتخابية...

و يف  اخلتم  يجب  الـتأكيد على ما يلي : من املستحيل احلديث 
املغربي  املجتمع  يف  الذاتي  الدفاع  ألدوات  الذاتية  األزمة  عن 
تناقضاته  و  حتوالته  و  الرأسمالي  النظام  أزمة  حتليل  بدون 
الطبقية و وضعية البدائل املقاومة و الثورية يف العالم و على 
هذا  موضعة  املغاربي،و  و  العربي  و  االفريقي  اجلهوي  الصعيد 
بدأ  االشتراكيالذي  املجتمعي  البديل  أزمــة  ضمن  التحليل 
يستعيد أنفاسه نسبيا يف العقد األخير، و تفاوتاتها بني بلدان 
املركز و األطراف،و بدون حتليل كذلك أمناط الفكر السائد يف 
هذه احلركات الثورية و نقط قوتها و ضعفها و مداخل التجاوز. 

ا.حفيظ
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االنسان  ضد  جرائم  اقتراف  من  املزيد  عن  الرأسمالية  تتوقف  ال 
يعد  لم  حدا  العاملي  الرأسمال  تعديات  بلغت  البيئي،حيث  ومحيطه 
االنتاجية  احتداد  اخلطيرة.ومع  أعبائه  حتمل  كوكبنا  مبقدور 
    Energie( األحفورية  والطاقات  للثروات  االستغالل  وسالسل 
كسب  االمبريالية  منابعها،حتاول  جتــف  ــدأت  ب التي   (fossile
مبا  تعدينها  أو  تصنيعها  ثم  خيراتها  الستنزاف  جديدة  مستعمرات 
درجات  وارتفاع  سامة  غازية  انبعاثات  عنه  يترتب  الذي  بالشكل 
التركيبة  تغير  التي  الطبيعية  الظواهر  ومختلف  الكون  حــرارة 

البيئي. للمحيط  اكولوجية  والبيو  والكيميائية  الفيزيائية 
وحتويل  استدراك  حملاولة  الزمن  تسابق  واألنظمة  الدول  هي  ها 
انقاده من توازن بيئي ممكن. املخاطر الى فرصمكن النقاد ما ميكن 
اساسا  املبني  الرأسمالي  النظام  سيادة  ظل  يف  طبعا  يستحيل  لكن 
الى  أن يتحول يوما  السوق  على االستغالل ورهن حياتنا مبتطلبات 
نظام يحترم شروط التعايش يف سلم واحترام لالنسان والطبيعة...
املسماة:  "غــالســكــو"  يف  الــدولــيــة  الــقــمــة  ــم  ــال ــع ال ــع  ــاب ت لــقــد 
وخالصات  توصيات  مــن  عنه  أســفــرت  ومــا  COP26  كسابقاتها 
االمبريالية  األنظمة  ومصالح  رهانات  من  تنفلت  تكاد  ال  توفيقية 

الصني. قطب  تطلعات  مع  مواجهاتها  يف 
لقد كان من األهمية مبكان االنتباه الى حاجة الدول الى التخفيف 
النهاء  دولة    13 حتالفت  متوازن.حيث  بشكل  والتمويل  والتكيف 
بحقيقة  االعتراف  اجلميع  سجل  وقد  الغازوالنفط.هذا  استخدام 
ضرورة توافق الصني والواليات املتحدة كخطوة يف االجتاه الصحيح.

املستوى  رفيع  حدث  يف  املشاركني  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وذّكر 
يعني  به.  القيام  ينبغي  الذي  ما  نعرف  "نحن  العامة:  اجللسة  يف 
وتقليل  اليد،  متناول  يف  مئوية  درجــة   1.5 هــدف  على  احلفاظ 
عام  بحلول  املائة  يف   45 بنسبة  العالم  مستوى  على  االنبعاثات 
 – وطنيا  احملــددة  املساهمات  من  احلالية  املجموعة  لكن   .2030
بحلول  االنبعاثات  تزيد  ستظل   – بالكامل  تنفيذها  مت  لو  حتى 
األمم  وكاالت  أجرته  مشترك  حتليل  آخر  إلى  أشار  2030."ثم  عام 
التعهدات  مع  أنه حتى  ُيظهر  والذي  والبيئة،  باملناخ  املعنية  املتحدة 
املسار  على  نزال  "ال   ،COP26 يف  ُقطعت  التي  األخيرة  وااللتزامات 

مئويتني." درجتني  فوق  الكارثي  احلرارة  درجة  ارتفاع  نحو 
ــون بــأكــمــلــه،وتــبــقــى ظــواهــر  ــك ــات عــاملــيــة تــخــتــرق ال ــدي انــهــا حت
االنواع  بعض  وانقراض  والفيضانات  احلراري  واالحتباس  الثلوت 
االصليون... السكان  بعض  حياة  على  التعسف  وحتى  البيولوجية 
العالم وتؤدي  لها حدود وتخترق مجموع بلدان  الظواهر ليس  هذه 

العاملة. الطبقة  مقدمتها  ويف  الشعوب  فاتورتها 
ــف عــلــى احملــيــط  ــزح ال يــســلــم املـــغـــرب مـــن مــخــاطــر وأضـــــرار ت
السائلة  النفايات  أنواع  ملختلف  مطارح  الى  املدن  البيئي،وحتويل 
استغالل  بفعل  معاملها  تغيرت  فقد  واملداشر  القرى  منها.أما  والصلبة 
على  املخزنية  املافيا  تستغلها  التي  والرملية  احلجرية  املقالع 
حياتهم  تبقى  الذين  واملهمشني  للفقراء  احليوية  املصالح  حساب 
تطمح  االجتاه  هذا  اجلغرافية.يف  مجاالتهم  لهم  توفره  ما  رهينة 
محور  حول  العمومي  النقاش  فتح  الى  الدميقراطي  النهج  جريدة 

العدد. خالل ملف هذا  من  يف بالدنا  بيئية  ملفات  هام من 

الجرامئ البيئية يف املغرب نتيجة للتبعية ونظام املخزن

بأشكال  يعبرون  آســفــي  مدينة  ســكــان  يجعل  الــذي  مــا 
املتدهورة؟  املعيشية  األوضاع  على  احتجاجهم  عن  مختلفة 
وملاذا يحتل التنديد باحلالة البيئية يف اإلقليم حيزا مهما يف 
هذه االحتجاجات؟ كيف نفهم العالقة بني التركز الرأسمالي 
يف  اجلنسيات  املتعددة  للشركات  ضخمة  استثمارات  عبر 
وملاذا  الصغرى؟  املقاوالت  وتدهور  لإقليم  الصناعية  البنية 
يف  للتنمية  جيدة  مستويات  الصناعي  األداء  منو  يعكس  ال 

احترام تام للبيئة وحق الساكنة يف الهواء النقي؟

املتعلقة  قلتها،  رغــم  الــدراســات  خــالصــات  إلــى  بالعودة 
األحياء  على  الصحية  للمخاطر  املسببة  واملصادر  بالبيئة 
احلكومة  من  بطلب  املنجزة  الــدراســة  مثل  آسفي،  بإقليم 
للتنمية  اإلفريقي  البنك  مجموعة  بها  قامت  والتي  املغربية 
 Projet Amélioration de la qualité et du service
de l’eau potable ، والتي تركز على اخلالصات ذات البعد 
املشاكل  تذكر  أن  دون  للشرب  الصالح  املاء  توفير  يف  التنموي 
مجموعة  هي  البنكية  املجموعة  أن  اعتبار  على  البيئية 
املمولة  املشاريع  منو  باألرقام  تربط  رأسمالية  استثمارية 
على  واعتمادا  أيضا  ربحي.  منطلق  من  املباشرة  بالتنمية 
انكبت  مجالي،  تنموي  منوذج  لتسويق  النمو  أرقام  استيراد 
وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة على اجناز دراسات 
تبني احترام الدولة املغربية لكل االتفاقيات الدولية املتعلقة 
املجتمع  حتقيقات  االعتبار  بعني  األخذ  دون  املناخي  بالتغير 
إغفال  كذلك  ميكن  وال  البيئية.  الكوارث  حول  احمللي  املدني 
 2011 فبراير  شهر  املنجزة  للفوسفاط  الشريف  املكتب  دراسة 

أن  تريد  التي    Etude d’impact sur l’environnement
املكتب  بأن  واحمللي  الوطني  قبل  الدولي  العام  الــرأي  تقنع 
منو  بفضل  واالجتماعية  املجالية  التنمية  يف  أساسي  العب 

واستثماراته. معامالته 

   Suissaid مــثــل  حكومية  غــيــر  ــرى  أخـ منظمات  لــكــن 
ومنظمات  ودولية  وطنية  صحفية  وحتقيقات  السويسرية  
يف  املعلنة  األرقـــام  بــني  الفصل  على  ــزت  رك املــدنــي  املجتمع 
التساؤالت  وبدأت  البئيس،  التنموي  الواقع  و  النمو  معدالت 
صعوبات  مثل  املتزايدة  املقلقة  الصحية  الظواهر  حول  تطرح 
يف التنفس، األمراض اجللدية، هشاشة األسنان، االختناقات، 
وتزييف  املعلومات  شــح  ظــل  ....يف  السرطانية  ــراض  األمـ
حالة  بتتبع  والبحث  التحقيق  أساليب  تطورت  كما  املعطيات. 
نحبهم  قضوا  الذين  بعض  عائالت  أو  الصحية  املراكز  نزالء 
احتجاجات  وســط  من  املرفوعة  املطالب  خــالل  من  وأيضا 
الساكنة وكلها مجهوذات تفيد أنه ال ميكن التسليم بأن صحة 

الساكنة مضمونة باإلقليم. و  العمال  وسالمة 

سنة  مند  حوله  الدراسة  وضعت  الذي  الكيماوي  فاملركب 
وفق  اإلنتاجية  األنشطة  وتنويع  التوسع  يف  وأخــذ   1958
وبأقل  السريع  الربح  على  تركز  وخاصة  عمومية  استثمارات 
أنواع األسمدة بالزيادة  الدولي على  الطلب  التكاليف خلدمة 
يقع  الذي  املتعدد  املركب  هذا  والتصدير،  املعاجلة  قدرات  يف 
الشاهقة  مدخناته  تنثر  السكانية،  الكثافة  من  جدا  قريبا 
يف  السامة  باملواد  املشحون  والغبار  الدخان  من  هائلة  كميات 

املدينة.  سماء 

يف  تدخل  مــواد  وجــود  تثبت  احلكومية  غير  فالتقارير 
بكميات  وتستعمل  بخطورتها  واملعروفة  الكيماوية  الصناعة 
األمونياك  مــادة  مثل  دولــيــا،  بها  املسموح  النسب  من  أكثر 
والفلور وحمض الفوسفوريك وحمض الكبريت. ولعل املجهود 
صحيفة  قامت  عندما  صــداه  وجد  احمللي  للمجتمع  الكبير 
تعدد  على  ووقفت  ميداني  بتحقيق  البريطانية  الغارديان 
على  أيضا  ووقفت  والساكنة،  العمال  صفوف  يف  اإلصــابــات 
سرطان  ــراض  وأع السامة  املــواد  تلك  بني  الوثيق  االرتباط 
إلى  أشــارت  كما  العيون.  توهج  و  الصدرية  واألمــراض  احللق 
"مصانع  أن  قالت  التي  األخضر  السالم  منظمة  خالصات 
طن   30 حوالي   2018 سنة  خالل  أنتجت  بآسفي  الفوسفاط 
من غاز أكسيد الكبريت املسبب يف حاالت االختناق"  و ذكرت 
يحتوي  املغربي  "الفوسفاط  أن  العاملية   النووية  اجلمعية 
املعادن  من  وهما  واليورانيوم  الكادميوم  من  عالية  نسب  على 

 " الثقيلة 

أعلنت  عندما  لإقليم  البيئية  املشاكل  تعمقت  وقــد 
للمحطة  التجاري  التشغيل  بداية   " سافييك   " مجموعة 
املتحكم  الكونسورسيوم  مبعية    2018 سنة  بآسفي  احلرارية 
30 سنة: انترناشيونال باور و ناريفا  يف االجناز والتدبير ملدة 
الفرنسية و تشاينا دتانغ  انترناشيونال  او دي اف  و  هولدينغ 
بني  الربط  على  األخرى  هي  وركزت  الصينية،  كوربورايشن 

منو إنتاج الكهرباء وانعكاس هذا النمو على تنمية اإلقليم. 

يف حني ظل النمو يخدم األجندة الربحية للكونسورسيوم 
الــدواويــر  مــن  مجموعة  عــن  ــدا  ج بعيدة  التنمية  وظــلــت 

رصخات من آسفي... انقدونا نحن نختنق

يتبع ص 8
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أكثر باعتماد  واجلماعات، وتعمق االستغالل 
يد  استقدام  يف  املناولة  شركات  على  املشروع 
التكلفة  خلفض  وأجنبية،  مغربية  عاملة 
أضواء  عن  بعيدا  اإلنتاج  وثيرة  يف  والتحكم 
االجتماعية،  احلماية  ومصاريف  النقابة 
واعتمد  شغل،  ــوادث  ح يف  منهم  عــدد  تــويف 
األبناك  مع  املبرمة  الشراكات  على  التمويل 

والعاملية.  الوطنية 

االئتالف  عضو  الزيدي  عمر  أشــار  وقــد 
ــن أجـــل الــعــدالــة املــنــاخــيــة " أن  املــغــربــي م
للشركات  ذهـــب  ــن  م طبقا  أهـــدى  ــرب  ــغ امل
 " عن  تخلى  أنــه  حيث  اجلنسيات  متعددة 
الكهرباء  بيع  ثمن  وأن   ..." الطاقية  السيادة 
الوطني  للمكتب  الكبرى  املجموعات  مــن 
دفع  واملــغــاربــة  املــغــرب  يكلف  قــد  للكهرباء 
بالكهرباء". املتعلقة  احلالية  األسعار  أضعاف 

يف الوقت الذي تزعم فيه حزب بودميوس 
عدم  إلــى  تدعو  اسبانية  سياسية  حركة 
آسفي  إقليم  من  اآلتية  املنتجات  مع  التعامل 
لألرواح،  وحصدها  البيئية  مخلفاتها  بسبب 
االحتاد  دول  فيه  التزمت  الذي  الوقت  يف  و 
املشغلة  احملــطــات  مــن  بالتخلص  ــي  ــ األورب
مجموعة  ــادت  متـ ــة،  ــوري ــف األح بــالــطــاقــة 
حيث  اإلنــتــاجــيــة،  خططها  يف  "سافييك" 
شاحنات  املدني  املجتمع  منظمات  رصــدت 
الــفــحــم احلـــجـــري وهـــي جتـــوب الـــشـــوارع 
بالرصيف  مجمعة  منها  وكميات  الرئيسية 

املينائي.

ــام الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة املــصــرة  ــ أم
التنموي  املدخل  عن  احلديث  ترويج  على 
انعكاسات  دون  الصناعي  التسريع  ملخطط 
 ACTION منظمة   أوضحت  وصحية  بيئية 
ــواد  امل بــني  عــالقــة  وجـــود     DE CAREME
الفحم  معاجلة  يف  املستعملة  التحويلية 
املرضية  ــاالت  واحلـ الكيماوية  والصناعة 
الــعــمــال والــســاكــنــة  املـــرصـــودة يف صــفــوف 
وجود  فيها  أكــدت  مستقلة  بدراسة  وقامت 
التجارية  املكاتب  نبهت  أنها  بل  العالقة  تلك 
الكيماوية  املركبات  مع  املتعاملة  الدولية 
بأنها تخرق حقا أساسيا من حقوق اإلنسان، 
من  عليا  مــســتــويــات  "وجـــود  إلــى  ــارت  ــ وأش
على  الوخيمة  وعــواقــبــه  البيئي  الــتــلــوث 
املنظمة  ــرت  وذك والسكان"،  العمال  سالمة 
وسرطان  تنفسية  املنتشرة،  األمــراض  أنواع 
حتليل  على  ركـــزت  كما  الــعــيــون،  وأمـــراض 
التي  للتلوث  العالية  والنسب  الهواء  جودة 

عامليا.  املعروفة  املستويات  تفوق 

العالم  صفحات  على  املنشور  والتحقيق 
ــق "تــوكــســي  ــائ اعــتــمــد عــلــى وث الـــذي   24
اكولوجي" يشير إلى االستخدام املفرط ملادة 
املوجود   36% معدل  "من  حيث  االمونياك، 
 "100% "سافييك"  مجموعة  تستعمل  دوليا 
االمونياك  غاز  تركيز  وتيرة  من  يرفع  مما 

بهدف الربح املادي دون اكتراث لألرواح.

املهتمة  املدني  املجتمع  منظمات  وأشــارت 
تقليص  سياسة  تنهج  املجموعة  أن  بالبيئة 

صمامات األمان قصد االقتصاد يف التكلفة.

بعنوان   Antonin Pottier ل  دراســة  يف 

 Le capitalisme est-il compatible
 avec les limites écologiques

تبني كيف "أن البحث املستمر للرأسمالية 
ندرة  وتدبير  التكاليف  وتخفيض  الربح  عن 
نظاما  تكون  أن  البتة  ميكنها  ال  األولية  املواد 
والرأسمالية   ،" للبيئة  صديقا  اقتصاديا 
البيئة  تــدمــيــر  حـــدة  ــن  م تــزيــد  التبعية 
وفتح  االستغالل  تضاعف  بسبب  واإلنسان 
التي  اجلنسيات  املتعددة  للشركات  األبواب 
كل  على  آسفي  بإقليم  ــال  احل كما  تهيمن 
اجتــاه  اإلقــصــاء  سياسة  ونهجها  املــشــاريــع 
املنافسة  غياب  بسبب  الصغرى  املــقــاوالت 
سياسة  من  الفساد  وانتشار  الفرص  وتكافؤ 
واملناقصات  العروض  فتح  إلى  التراب،  إعداد 
والــتــشــغــيــل ومــنــح تــراخــيــص االســتــغــالل. 
اإلسمنت  شركة  بأن  جيدا  تعرف  فالسلطات 
الــذي  البيئي  ــر  األث إلــى  إضــافــة  واجلــبــس، 
تخلفه مقالعها على الغطاء النباتي، تقتصد 
الــعــجــالت  بــاســتــقــدام  الــطــاقــة  تكلفة  يف 
كبديل  وحرقها  ترخيص  بــدون  املطاطية 
طاقي رخيص ولكنه مكلف بيئيا وصحيا.

املعامالت  قاعدة  هو  الفساد  يكون  وحتى 
األســـاســـيـــة خلــدمــة االســـتـــغـــالل املــكــثــف 
املقالع  انتشار  عن  الطرف  غض  يتم  للمجال، 
السرية كما أقرت بذلك جلنة مراقبة املقالع 
وجــود  كشفت  التي  أحـــرارة  أحــد  بجماعة 
التابعة  بالدواوير  منتشرة  سريا  مقلعا   17
هكتار،   6 مقلع  كل  مساحة  تصل  للجماعة، 
باإلضافة إلى وجود مقالع أخرى ولكنها غير 
املسموح  املساحة  توسيع  حيث  من  مراقبة 
قانونية  غير  وسائل  شكلت  املقالع  هذه  بها. 
أضــرار  يف  وتسببها  املــشــروع  غير  لالغتناء 
واجنراف  الغبار  انتشار  البيئة:  على  كبيرة 
ــرة احلــفــر وتــقــلــص املــســاحــات  ــث الــتــربــة وك
تقدمه  ومـــا  الــرعــي.  ومــجــاالت  املـــزروعـــة 
امتيازات  مــن  املنتخبة  احمللية  السلطات 
املنطقة  تدخل  التي  الشركات  شجع  سخية، 
ــع اجلــمــاعــات الــتــرابــيــة،  مبــوجــب عــقــود م
غيرها،  أو  طرقية  مــشــاريــع  اجنـــاز  بــهــدف 
أداء  دون  للتربة  املكثف  االســتــغــالل  على 
وحتميل  احلفر  بأعمال  وقيامها  املستحقات، 
ودون  عشوائية  بطريقة  األتربة  من  أطنان 

مراقبة.

كارثي  جــد  البيئي  الــوضــع  أصــبــح  لقد 
كل  يفشل  حدا  الضرر  حجم  وبلغ  باإلقليم، 
بسد  ســواء  البيولوجي  اإلحياء  محاوالت 
يحسب  يعد  لم  الذي  الرحمان  عبد  سيدي 
املكثف  واالستغالل  الرطبة،  املناطق  بني  من 
وعزل  منها،  الباقي  وتلوث  املائية  للفرشة 
احمليط  عــن  تانسيفت  وادي  مصب  مثلث 
والنفايات  واحلــصــى  الطمي  تــراكــم  بسبب 
الزيتون  معاصر  ومرجان  والصناعية  املنزلية 
احملمية  البحرية  املــســاحــة  حــولــت  والــتــي 
من  ــواع  أن تهدد   وأضحت  بيئي  جحيم  إلــى 
الدرعي.  سمك  مثل  باالنقراض  األسماك 
بيئية  أزمة  تعيش  اليوم  إلى  املدينة  والتزال 
الساكنة  ــت  والزالـ للغاية  مقلقة  وصحية 

تقاوم االستغالل البشع   و االختناق.

 

معاناة ساكنة خنيفرة مع 
الوضع البيئي 

اجلغرايف  موقعها  بحكم  خنيفرة  تعرف 
ــروة  ث املــتــوســط  ــس  ــل األط جــبــال  بسلسة 
كما  النادر  االرز  شجر  أبرزها  مهمة  غابوية 
منها  حيث  باملغرب  مياه  وخزان  منبع  تعتبر 
الدائمة  املغربية  األنــهــار  اهــم  أحــد  ينبع 
الــثــروات  ــذه  ه الــربــيــع.  أم  وادي  اجلــريــان 
املهمة و املوروث البيئي املهم الذي يستوجب 
قبلة  بجعلها  املنطقة  تنمية  يف  استثماره 
على  الــســهــر  مــع  ممــيــزة  جبلية  سياحية 
ملنطقة  وكرئة  بيئي  كموروث  عليه  احلفاظ 
ــارة  ــ ــة و كــمــا ســبــقــت االش ــاص األطــلــس خ
النادر  االرز  شجر  من  مهمة  هكتارات  تواجد 
سوى  العالم  عبر  يوجد  ال  والــذي  عامليا 

مما  املغرب  و  لبنان  ابرزها  محدودة  مبناطق 
وعامليا.  وطنيا  إرثا  جعلهيعتبره 

ــف فـــإن هــاتــني الــركــيــزتــني  ــألس لــكــن ول
األســـاســـيـــتـــني لــبــيــئــة ســلــيــمــة تــتــعــرض 
أجهزة  أعني  أمام  وهذا  والتدمير  للتخريب 
الثروات  حماية  على  بالسهر  املكلفة  الدولة 
التي  البيئة  على  حفاظا  والغابوية  املائية 
اإلنسان  حقوق  مــن  الثالث  اجليل  تعتبر 
بنفسها  الدولة  أقرته  الــذي  الزحف  هو  و 
ــداد الــنــمــوذج الــتــنــمــوي  ــ عــبــر جلــنــة اعـ
البيئــة  "تتعــرض  تقريره   يف  جــاء  حيث 
البيولوجــي  والتنــوع  الطبيعيــة  واملــوارد 
التغيــر  تأثير  حتــت  قوية  لضغوطــات 
السياســات  تأثيــر  حتــت  أيضــا  املناخيلكــن 
القطاعيــة  واالســتراتيجيات  العموميــة 
كاف،  االعتبــار،بشكل  فــي  تأخــذ  ال  التــي 
البيئي"  والتوازن  املــوارد  استدامة  ضــرورة 
على  جاء  ما  أخرى  بصيغة  ولو  نفسه  وهو 
احلضاري  التطور  إن  ماركس"  كــارل  لسان 
عنصرا  دائــمــا  كــان  عمومه  يف  والصناعي 

ما  كل  أن  لدرجة  الغابات،  تدمير  يف  فاعال 
غير  هو  إنتاجها  وإعادة  عليها  للحفاظ  يتم 

باملقارنة. باملرة  مؤثر 

واملنابع  بخنيفرة  االرز  جلبال  ــودة  وع
الهجوم  جتــلــيــات  ــرز  ابـ فــمــن  بـــه،  املــائــيــة 
أشجار  نهب  هو  للبيئة  الهمجي  واالكتساح 
لعاب  يسيل  ــذي  الـ ثمنه  الــبــاهــظ  االرز 
خاصة  بخنيفرة  و  عامة  باملغرب  الفاسدين 
من  اجلبال  ساكنة  من  جيوش  جُتند  حيث  
الثمني  األرز  خشب  تهريب  ابــاطــرة  طــرف 
جعلتها  التي  الساكنة  فقر  و  عوز  مستغلني 
يف  معه  لــوجــه  وجــهــا  بسياساتها  ــة  ــدول ال
طرف  من  للساكنة  اي  لها،  التفاتة  اي  غياب 

عيشها  ظــروف  حتسني  ــل  اج مــن  ــة،  ــدول ال
وان  خاصة  عــاملــي،  ارث  لذبح  تلجأ  ال  كــي 
يعمر  حيث  املعمرة  االشجار  من  االرز  شجر 
عليه  تنهال  ان  قبل  شامخا  السنني  ملئات 
املندوبية  جلــأت  وهنا  دقــائــق.  يف  مناشير 
حملاوالت  الغابات  و  للمياه  السامية  السامية 
وفساد  الغابات  يف  تفريطها  على  للتمويه 
النقط  من  عدد  يف  اإلقليمية  مندوبياتها 
مسؤوليتها  من  والتنصل  املغرب  يف  السوداء 
وذلك  للغابات،  املجاورة  للساكنة  وحتميلها 
جرمية  يف  الساكنة  ــراك(  ــ )اش ــالل  خ مــن 
عبر  الوطني  والــتــراث  الثروة  هــذه  تدمير 
مرتزقة  عليها  تكالب  وجمعيات  تعاونيات 
الفساد  مافيات  كل  وفلول  اجلمعوي  العمل 
لهذه  خصص  مــا  ضلة  ــذا  وك االنتخابوي، 
تستطيع  لن  مالية  مبالغ  من  التنظيمات 
والضرورية  امللحة  الساكنة  حاجات  تلبية 
والغنم،  املاعز  من  قطعانها  متطلبات  وال 
مجرد  هـــذه  بـــأن  جــيــدا  تعلم  فــالــســاكــنــة 
يكون  ولــن  لم  وترضيات  ظرفية  مسكنات 

محمد زندور 
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السنة،  من  ألشهر  ولــو  املناشير  زحــف  وقــف  مبستطاعها 
يف  عمليا  التجربة  هــذه  فشلت  ــاذا  مل يفسر  ــذي  ال ــر  األم
هذه  فإن  ذلك  على  زيادة  التشجير،  دعم  أو  الغابة  حماية 
يف  انتخابويا  الفظيعة  خروقاتها  استثمرت  اجلمعيات 
يثبت  مما  السابق،  الفالحة  وزير  حزب  لدعم  املناطق  بعض 
أولويات  الشجر ال يقع ضمن  مرة أخرى بأن هاجس حماية 

البشر.  يفترس  من 

فان  اإلشـــارة  سبقت  كما  و  االرز  لــثــروة  كذلك  إضــافــة 
خزان  يعد  الذي  متوقعهاباالطلس  بحكم  خنيفرة  منطقة 
وعيون  بحيرات  عدة  تعرف  فبدورها  باملغرب  مهم  مائي 
تأمني  و  تثمني  عوض  انه  اال  الربيع،  ام  واد  ابرزها  ووديان 
بعد  سنة  تراجع  يف  بدورها  جندها  الطبيعة  النعم  هذه 
املغربية  اجلمعية  طرف  من  عليه  الوقوف  مت  ما  آخر  و  سنة 
صرو  واد  على  التام  القضاء  هو  بخنيفرة  اإلنسان  حلقوق 
أصبح  الذي  الوادي  بهذا  حياة  ألي  اثر  وال  عالمة  ال  حيث 
به  املتبقي  املاء  من  شيء  من  خليط  شاكلة  على  دما  ينزف 
الوادي  هو  و  بضفافه،  املتواجدة  املقالع  ومخلفات  بقايا  مع 
الوديان،  بأسماك  وبغناه  العالي  بصبيبه  معروف  كان  الذي 
و شباب لهري  القريب كان يشكل منتجعا ألطفال  فباألمس 
تتسلط  ان  قبل  الصيد  هواية  وممارسة  صيفا  للسباحة 
امام  للطبيعة  اهتمام  تعر  لم  التي  املقالع  "دراكوال"  عليه 
املجاورة  الساكنة  طمأنينة  و  راحة  استباحت  ارباح  االرباح، 
الذي  النقي  الــهــواء  ويف  سليمة  بيئة  يف  حقهم  وصــادرت 
نقاط  كلها  وهي  اكتراث،  اي  دون  املتناثر  بالغبار  لوثته 
ان  بخنيفرة  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  لفرع  كان 
شكاية  على  بناءا  املقالع  احد  بخصوص  له  بيان  يف  اثارها 
جلنة  عليها  وقفت  التي  النقط  نفسها  وهي  الساكنة  من 
االستغالل  يف  املقالع  استمرت  تقريرها  رغم  والتي  املقالع 
للحياة  اثر  لكل  قاتلني  و  املكان  طوپوغرفيا  مغيرين  البشع 

صفرو.  بوادي  القريب  باالمس  كان 

عدة  مخلفات  لصب  االشــارة  املقالع،جتدر  جانب  الــى 
باالقليم  اخرى  وديان  و  الربيع  ام  وادي  مبجرى  منشءات 
هذا  ــاء،و  ــي األح لبعض  الصحي  الــصــرف  مــيــاه  اولــهــا  لعل 
عدد  ملخلفات  السنة،  من  الفترة  هذه  يف  خاصة  باإلضافة، 
من معاصر الزيتون يف  زاوية الشيخ و واومانة و اصرو و لهري، 
ملدة  نهار  ليل  تعمل  معاصر  أربعة  توجد  مثال   فبالهري 
هذا  اشبوكة،  لواد  مخلفاتها  كل  توجه  و  اشهر  اربعة  تقارب 

للباحثني  قبلة  و  وربيعيا  صيفيا  متنفسا  كان  الذي  النهر 
بشاعات  واســتــجــمــام.  بالطبيعة  استمتاع  حلــظــات  عــن 
التي  واحليوانات  االسماك  من  االنواع  عشرات  حياة  انهت 
روحه  فأفقدته  ومسكنا،  وحاضنة  مأوى  شطنه  و  اتخدته 
سوائل  مرعبة،  و  خانقة  زيتية  سوائل  ملجرى  إياه  محولة 
مياه  تتركه  أن  ميكن  مــا  املـــرات  عــشــرات  اضــرارهــا  تفوق 
السياق  هذا  يف  اإلشارة  جتدر  خسائر.  من  الصحي  الصرف 

التزاماتها  كل  نهارا  جهارا  تخرق  املنشٱت  هذه  كل  أن  إلى 
جلمع  صهاريج  توفير  رأسها  على  و  البيئة  حماية  بشأن 
على  وباال  كانت  ثمار  من  الزيت  استخالص  عملية  مخلفات 
واحد  عمل  ليوم  تكفي  ال  املستعملة  فالصهاريج  املنطقة، 
الزيارات  بعض  شكليتتطلبه  استعمال  مجرد  واستعمالها 
يرتكب  ما  بشاعة  يحجب  مبا  واملرتبة  السريعة  التفتيشية 
السكاني  التجمع  هذا  حوله  تشكل  الذي  النهر  هذا  حق  يف 

معاجلة  دون  طبيعة  مبجاري  مبخلفاتها  تلقي  التي  الزيتون 
البيئي  الدرك  او  املياه  شرطة  أجهزة  من  محاسبة  اي  ودون 
هذه  دور  عن  استفهام  عالمة  من  أكثر  نطرح  يجعلنا  مما 
النهار  بواضحة  متــارس  امــور  على  صمتها  وعــن  االجــهــزة 
احملاذية  ــر  ــدواوي ال ساكنة  هــو  األســـاس  الضحية  ليبقى 
جراء  سنة  كل  صيف  العطش  مع  ومعاناتها  زيان  حلاضرة 

وتلوثها.  املياه  ندرة 

بيئة  يف  الكوني  للحق  وانتهاك  للبيئة  ممنهج  تخريب  هو 
بالشأن  املهتمني  سواء  طرف  من  اليه  االنتباه  وجب  سليمة 
سياسية  كأحزاب  أو  املدني  املجتمع  جمعيات  من  البيئي 
والثروات  للبيئة  املثمنة  للتدابير  تام  غياب  يالحظ  حيث 
االنتخابية  اللعبة  يف  املشاركة  األحزاب  برامج  يف  الطبيعية 
املناضلة  السياسية  األحزاب  عاتق  على  ملقى  الدور  ليبقى 
ميكن  مــا  كــل  اســتــغــالل  ــد  وض البشرية  رفــاهــيــة  ــل  أج مــن 
احلقوقية  اجلمعيات  دور  وكذلك  الثروة  لتكديس  استغالله 
التابع  اإلنسان  حقوق  ملجلس  التاريخي  القرار  بعد  خاصة 
يعيش  أن  يف  احلق  فرد  لكل  بكون  القاضي  املتحدة   لألمم 
وكــون  ورفــاهــه  صحته  مبتطلبات  تفي  مالئمة  بيئة  يف 
يجب  التي  اإلنسان  حقوق  ضمن  السليمة  البيئة  يف  احلق 
املقرر  الية  وخلق  حمايتها،  على  وتعمل  الدول  توفرها  أن 

السليمة. البيئة  يف  باحلق  اخلاص  األممي 

إضافة كذلك لرثوة االرز و كما 
سبقت اإلشارة فان منطقة خنيفرة 
بحكم متوقعهاابالطلس الذي يعد 
خزان مايئ مهم ابملغرب فبدورها 

تعرف عدة بحريات وعيون ووداين 
ابرزها واد ام الربيع، اال انه عوض 

تمثني و أتمني هذه النعم الطبيعة 
نجدها بدورها يف تراجع سنة بعد 

سنة و آخر ما مت الوقوف عليه

>>>
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جساما  أحــداثــا  أســبــوع  منذ  الشقيق  الــســودان  يعرف 
األخيرة  حلقته  انطلقت  الذي  الثوري  املسار  يف  ومنعرجا 
جمع  الذي  البشير  عمر  بحكم  وأطاحت   2018 ديسمبر  يف 
حكم  فهو  ومنطقتنا،  عصرنا  يف  احلكم  سمات  وأفظع  أسوأ  
من  استمر   1989 منذ  ضباط  انــقــالب  عــن  نتج  عسكري 
عقود،  ثــالثــة  طيلة  فــرديــا  حاكما  البشير  عمر  خــاللــه 
املسلمني  ــوان  اإلخ لرؤية  احتكم  إخواني  حكم  أيضا  وهــو 
والذي  القروسطي  الرجعي  مشروعهم  ونفذ  بهم  وارتبط 
ومتزيق  والبؤس  الفقر  مبزيد  إال  السودان  على  ينعكس  لم 
بني  االنقسام  إلى  بالبالد  انتهى  الذي  االجتماعي  النسيج 
وانتهى  كليهما(،  أغلبية  )يف  مسيحي  وجنوب  مسلم  شمال 
األهلية  واحلروب  والطائفي  العرقي  التفكك  إلى  بالشمال 
البلدان  أثـــرى  مــن  هــو  ــودان  ــس ال أن  مــعــادلــة   ثّبتت  الــتــي 
فقرا  أكثرها  من  وهو  مقدراته  جهة  من  واإلفريقية  العربية 
القادح  هو  والفاقة  اجلوع  كان  وقد  الواقع.  جهة  من  وجوعا 
ليقابلها   2019 شتاء  انطلقت  التي  الرغيف  النتفاضة 
شعب  إرادة  لكن  والرصاص  باحلديد  كالعادة  البشير  نظام 

الطاغية.  حكم  وقّوضت  انتصرت  العظيم  السودان 

العسكر مع  السودان  *قصة 

النظام  دّك  من  السودانية  الشعبية  الثورة  متكنت  ولئن 
كل  ضــرب  على  تقدر  لم  فإنها  ــه،  رأس وضــرب  الدكتاتوري 
التجأ  الذي  العسكري  جهازها  وخاصة  الدكتاتورية  أسس 
وكانت  اجلهاز  ذات  رصاص  من  حلمايته  األعزل  الشعب  إليه 
مات  فيها  سقط  التي  العامة  القيادة  ميدان  اعتصامات 
األوضاع  تطور  لكن  العسكرية،  املؤسسة  برصاص  الشهداء 
موضوع  بحسم  العسكر  فقام  بانقسامه  النظام  على  انعكس 
"االنتصار  و  بالبشير  اإلطــاحــة  وأعلن  لصاحله  السلطة 
رموز  من  جزء  إزاحــة  الشعب  يقظة  فرضت  وقد  للشعب". 
وضع  الذي  دفاعه  وزير  وخاصة  البشير  عهد  يف  االستبداد 
ساعات  يتجاوز  لم  األمر  لكن  اجلديدة،  السلطة  على  يده 
الستيعاب  ــرى  أخ مــرة  العسكرية  املؤسسة  فيها  تدخلت 
قائد  البرهان  الفتاح  عبد  تكليف  خالل  من  اجلديد  الوضع 
يف  السلطة.  استلم  الذي  العسكري  املجلس  برئاسة  األركان 
الثورة  التي قادت مسار  الثورية  القوى  تلك األوضاع حتركت 
الذي  والتغيير"  منذ بدايته ممثلة يف حتالف "قوى احلرية 
مع  كافحت  التي  الدميقراطية  املعارضة  فعاليات  أهم  يضم 
الذي  السودانيني"  املهنيني  "جتمع  وكذلك  عقودا،  بعضها 
الطلبة واحملامني  واملهنية مثل  النقابية  أهم االحتادات  يضم 
امليداني  الفاعل  ــى  إل إضــافــة  ــاء....،  ــبـ واألطـ واملهندسني 
أهم  يف  املنتشرة  املقاومة"  جلان  تنسيقيات   " وهو  النشيط 
املدن واألحياء والتي تشكلت منذ سنوات يف معمعان النضال 
من  الثورة  سرقة  القوى  هذه  رفضت  لقد  البشير.  نظام  ضد 
انتهى  جديد  ثــوري  مسار  وانفتح  ضدهم  قامت  من  قبل 
وهو  املدنية،  والقوى  العسكر  بني  السلطة  اقتسام  باتفاق 
لبعض  االنتهازي  الدور  وخاصة  القوى  موازين  فرضته  اتفاق 
األمة  )حزب  بالثورة  متأخرة  التحقت  التي  الوازنة  القوى 
أساسا...( وكذلك تذبذب وارتباك بعض القوى املناضلة مثل 
واقتسام  احلل  بنصف  قبلوا  الذين  والناصريني  البعث  حزب 
رصاصه  توجيه  عن  يتوانى  لم  الــذي  اجليش  مع  السلطة 
باتفاق  فقط  ينته  لم  الذي  السياسي   املسار  وانطلق  للثوار. 
التركيبة  ذي  السيادة"  "مجلس  إطــار  يف  السلطة  اقتسام 
انقسام  إلى  أيضا  انتهى  بل  واملدنية،  العسكرية  املشتركة 
انسحبت  إذ  والتغيير"  احلرية  "قوى  يف  ممثال  املدني  املكون 
على  هيمنته  وخاصة  العسكر  لتواجد  الرافضة  القوى  بعض 

رأس  وعلى  احتكارها  واصل  التي  املهمات  خالل  من  املجلس 
وجلان  املهنيني  جتمع  وأيضا  الشيوعي،  احلزب  القوى  هذه 
التي  التي رفضت أي مساومة مع املؤسسة العسكرية  املقاومة 

وإذالله.  الشعب  الضطهاد  عنوانا  الدوام  على  كانت 

وحنكة  بحكمة  عموما  السودانيون  الثوار  تصرف  لقد   
أرضه  من  هامة  وأجــزاء  السالح  فوضى  وفيه  ممزق  بلد  يف 
للقبيلة  يحتكمون  ظلوا  حرب  وأمراء  عصابات  من  محكومة 

البالد  مقدرات  من  هامة  أجزاء  على  يدهم  ويضعون  والعرق 
البحر  ضفاف  على  واملــوانــئ  وجنوبا،  شرقا  النفط  مثل 
مبا  حــروبــا  أغلبها  يعيش  6بــلــدان  مــع  ــدود  واحلـ األحــمــر، 
والتهريب  املوازية  للتجارة  شاسع  فضاء  إلى  احلدود  يحول 
اجلديد  احلكم  هيئات  من  االنسحاب  ورغــم  ــاب...،  واإلرهـ
من  املشارك  اجلزء  انخراط  بعد  خاصة  لها  املساندة  واألطر 
قوى احلرية والتغيير يف منطق اقتسام الكعكة واملواقع، فان 
املمثل  العسكري  املكون  مع  معركتها  ركزت  الثورية  القوى 
الرجعية  الطبقية  وللمصالح  العميقة  للدولة  الواقعي 
تدريجيا  املكون  هذا  برز  وقد  الــســودان،  تنهب  ظلت  التي 
مبا  األساسية  القرارات  يف  واملتحكم  الفعلي  احلاكم  باعتباره 
إشراف  حتت  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  يف  الشروع  فيها 
العالقة  صياغة  إعــادة  وكذلك  مصري/إماراتي/سعودي، 
ألجل  الذليل  واملنفذ  التابع  موقع  من  املتحدة  الواليات  مع 
الراعية  للدول  األمريكية  القائمة  من  السودان  اسم  سحب 
املتحدة  الـــواليـــات  ظــلــت  الــتــي  الــقــائــمــة  هـــذه  لـــإرهـــاب، 
القائمة  اخلارجية  وعالقاتها  لسياساتها  معيارا  تعتمدها 
صفوف  يف  ضّم  العسكري  املكون  وأن  علما  اإلخضاع.  على 
مثل  الــســوادنــيــني  بــداء  ملطخة  أيديها  عناصر  ممثليه 
اليد  ذات  األمنية  للجنة  رئيسا  سنوات  خدم  الذي  البرهان 
القمع  أجهزة  كل  جمعت  التي  وهي  والقهر  القمع  يف  الطولى 
الذي  الثاني  الرجل  "حميدتي"  وكذلك  واألمني،  العسكري 
اإلبــادة  نظمت  التي  "اجلنجويد"  بعصابات  اسمه  ارتبط 
العرقية يف إقليم دارفور ثم يف كل السودان حتى خارجه إذ 
ليبيا  يف  مرتزقة  إلى  النظامية  شبه  العصابات  هذه  حتولت 

هو  السودانيون  يعرفه  كما  و"حميدتي"  والصومال،  واليمن 
الثرية  عائلته  خالل  من  واالجتماعي   السياسي  للنفوذ  رمز 

واملتنفذة.

الــفــتــرة  تقسيم  عــلــى  الــســيــاســي  االتـــفـــاق  ــص  ن ــئــن  ول
األول  جزأين،  إلى  سنوات  ثالثة  على  متتد  التي  االنتقالية 
نوفمبر  يف  ينطلق  وثاني  البرهان(  )هو  عسكري  بقيادة 
ينتهي  ونصف  عاما  ويستمر  املدني  الشق  بقيادة   2021

املدنيني  إلى  كليا  السلطة  حتول  عامة  انتخابات  بتنظيم 
احملكمة  أساسا  وهي  االنتقالية  املؤسسات  بعث  استكمال  بعد 
الدستور  يصوغ  ــذي  ال التأسيسي  والــبــرملــان  الدستورية 
املكون  ــدأ  ب السلطة  تسليم  مــوعــد  اقــتــرب  ــا  ومل اجلــديــد. 
بعض  حتريك  ذلك  يف  مبا  التراجع  رسائل  بعث  يف  العسكري 
موعد  وقبل  التحول.  عملية  إلرباك  اجلهات  وبعض  امللفات 
أكتوبر   25 يوم  فجر  املدرعات  حتركت  قليلة  بأيام  التسليم 
للعسكر  احلكم  مقود  كل  وإحالة  السياسية  العملية  إليقاف 
من  العديد  إيقاف  مت  الــذي  املــدنــي"  املكون  "فشل  بحكم 
مسؤوليه مبن فيهم رئيس احلكومة عبد اهلل حمدوك الذي 

الزال إلى اآلن قيد اإلقامة اجلبرية مع أهم وزرائه.

السلطة هي محور الرصاع  *

السلطة  افتكاك  إلى  السوداني  الشعب  ثورة  هدفت  لقد 
فان  النظام  رأس  إسقاط  يف  جنحت  ولئن   ، الشعب  لصالح 
خلع  مت  لــقــد  تــونــس.  يف  احلـــال  وهــو  يسقط  لــم  الــنــظــام 
كلمة  لكن  عارمة،  شعبية  ثــورات  بفعل  علي  وبــن  البشير 
الثوار  بيد  يكن  لم  األول  لطورها  النهائي  والتوقيع  احلسم 
توقيع  كــان  لقد  والتنظيمية،  السياسية  تعبيراتهم  وال 
ضدها  ثــارت  التي  األنظمة  من  آخرين  فاعلني  بيد  اخللع 
أحمد  دفاعه  وزير  البشير  إسقاط  عن  أعلن  لقد  الشعوب، 
األمر  تولى  ثم  صهره(  ذاته  اآلن  يف  )وهو  عوف   بن  عوض 
بن  موقع  فراغ  عن  وأعلن  السابق،  النظام  رموز  أحد  البرهان 
برملانه  رئيس  وعوضه  الغنوشي،  محمد  األول  وزيــره  علي 
على  قادرة  الثورية  القوى  تكن  لم  البلدين  ويف  املبزع.  فؤاد 
أنها  صحيح  وضعيفة،  منهكة  كانت  فقد  فعلت،  مما  أكثر 
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بها  آمنت  أنها  وصحيح  حلظاتها  أول  منذ  بالثورة  التحمت 
لكنها  الفاتورة،  ودفعت  وكافحت  وضحت  أجلها  من  وعملت 
الــدور  للعب  ومهيأة  جاهزة  تكن  لم  احلاسمة  اللحظة  يف 
وطبعت  أخرى  قوى  تسللت  ذلك  إطار  يف  احلاسم.  القيادي 
أغلبها  يف  كانت  القوى  هذه  بطابعها،  والتطورات  األحداث 
قوى إصالحية ورجعية وهو ما خلق مساحات واسعة للنظام 
أن  فاعلني،  وحتى  وتنظيمات  وخــيــارات  طبقات  الــقــدمي 
ويركب  املستجدات  على  ساعته  ويعدل  القدمي  بيته  يرتب 
جتربتي  يف  وقع  ما  تقريبا  وهو  املشهد،  على  ويتربع  املوجة 
قربا  األكثر  كانت  اللتني  التجربتني  هاتني  وتونس.  السودان 
والتي  العربية  الشعوب  لها  طمحت  التي  الثورية  للمسارات 
إلى  وانتهت  والدولية  واإلقليمية  احمللية  الرجعية  لوثتها 
مثلما  واملجتمعات  للبلدان  ممنهج  وتدمير  أهلية  حــروب 
وتونس  السودان  خلق  لقد  واليمن.  وسوريا  ليبيا  يف  صار 
التقدمية  القوى  لعبت  البلدين  ففي  الثورية،  للحركة  أمال 
النساء  وخاصة  الشباب  ولعب  واملدنية،  والنقابية  السياسية 
نشيطا  دورا  تونس(  يف  واحلرائر  السودان  يف  )الكنداكات 
الرجعية  بها  تتمتع  التي  اإلمكانيات  حجم  رغــم  وفاعال 
وأمراء  العسكر  ضد  املعارك  ضراوة  ورغم  العميقة.  والدولة 
وضد  السودان،  يف  الرجعية  املجتمعية  واملنظومة  احلرب 
يف  القدمي  والنظام  العميقة  الدولة  وسالالت  النهضة  حركة 
تونس )من حزب النداء إلى احلزب الدستوري احلر( ، ورغم 
أهمية املكاسب احملققة هنا وهناك على درب دك االستبداد 
يتم  لم  طاملا  متواصلة  الزالــت  املعركة  فان  والدكتاتورية، 
املعارك  الرحى  يف كل  التي تبقى قلب  السلطة  حسم مسألة 
السلطة  احتكار  و  املسك  مواصلة  وان  والسياسية.  الطبقية 
أن  يعني  البلدين  يف  الرجعية  والقوى  الطبقات  طرف  من 
ال  احمللية  فالرجعية  خوضه،  يجب  املعقد  النضال  من  مسارا 
 ، والدولية  اإلقليمية  الرجعية  مصالح  عن  منعزلة  تتحرك 
مسرحان  مضى  وقت  أي  من  أكثر  هما  السودان  مثل  فتونس 
انقالب  تنظيم  من  ساعات  فقبل  وسافرة،  واضحة  لتدخالت 
 " يــعــرف   ال  ــن  ومل ــوم،  ــرط اخل يف  "فيلتمان"  ــان  ك الــبــرهــان 
واملاسك  املنطقة  السياسة األمريكية يف  فيلتمان" فهو عراب 
وفلسطني  لبنان  يف  واألشــقــاء  واخلــيــوط،  التفاصيل  بكل 
حتى  التفاصيل  تفاصيل  يف  السافرة  تدخالته  يذكرون 
ب"احلركة  الواسع  الترحيب  أن  كما  احمللية.  األحزاب  حلياة 
لوحده  كاف  الصهيوني  الكيان  يف  السودانية  التصحيحية" 
به  قام  ما  وهو  ومناهضتها  احلركة/االنقالب  هذه  لرفض 

وحرائرها. السودان  أحرار 

الشعوب لتطلعات  منافية  االنقالابت   *

الكبير  التشابه  واملراقبني  الفاعلني  من  العديد  الحظ 
انزعج  فكليهما  والسودان.  تونس  انقالبي  منفذي  خلطاب 
يقوم  ال  االنقالب  أن  واعتبر  باالنقالب  حركته  توصيف  من 
هذا  ويف  نفسه،  على  احلاكم  ينقلب  أن  يعقل  فال  احلكام  به 
القول مغالطة كبرى الن االنقالبات يف السابق ويف احلالتني 
احلكم  منظومة  من  شق  به  قــام  والسودانية،  التونسية 
بني  الصراع  لكن  مدنية  تونس  يف  املنظومة  آخر.  شق  ضد 
حتميا  بل  منتظرا،  وكان  العظام  كسر  درجة  بلغ  مكوناتها 
اعتمادا  أي  مدنية  غير  بوسائل  الصراع  أحدهما  يحسم  أن 
وهو  والبوليس(،  )العسكر  للدولة  العنيفة  األجهزة  على 
حتركه  قبل  مركزة  حملة  قاد  الذي  سعيد  قيس  فعله  ما 
العسكرية  املسلحة  ــوات  ــق ال رئــيــس  ــه  أن مــفــادهــا  بأشهر 
خصومه  لذلك  ذهب  كما  العسكرية  فقط  وليس  واألمنية، 
لذلك  واحلكومة(،  البرملانية  )األغلبية  احلكم  منظومة  من 
جمعه  اجتماع  ــل  داخ مــن  جويلية   25 مساء  بالغه  كــان 
اآلن  يف  العسكرية،  ببزاتهم  مزدانني  واجليش  األمن  بقادة 
االستثنائية  األوامر  كل  بتنفيذ  األجهزة  هذه  قامت  ذاته 
لألمثلة  أقرب  فهو  السوداني  املثال  أما  سعّيد.  قررها  التي 
العربية  البلدان  من  العديد  عاشتها  التي  الكالسيكية 
سعيد  انقالب  كان  فيما  املعاصر.  تاريخها  يف  واإلفريقية 

االنقالب  أي  االنــقــالب،  يف  التونسي"  ل"الــنــمــوذج  ــرب  أق
لرأس  عسكرية  بــزات  دون  أي  والناعم  والسلس  األبيض 
اعتمادا  مت  الذي   1987 سنة  الطبي  االنقالب  مثل  االنقالب 
الرئيس  سعّيد  إليه  اجتــه  ما  وهــو  الدستور،  تأويل  على 
قصر  إلى  وصوله  قبل  ما  منذ  قانعا  يكن  لم  الذي  املنتخب 
يسعى  ظل  صالحيات  من   2014 دستور  يعطيه  مبا  قرطاج 
احلاكمة  املنظومة  مكونات  بقية  مع  حربا  ودخل  لتوسيعها 
حتت هذا العنوان لذلك كان قراره األول واألساسي إلى اآلن 
ليوم   117 األمر  إصدار  مثل  وقد  الصالحيات  كل  مسك  هو 
2021 ذروة تكريس هذا التوجه وهذا الطموح،  22 سبتمبر 
اخلطاب  وتخميرة  التصحيحية"  "احلركة  عنوان  فتحت 
والزهد،  والطهورية  للتعفف  املدعي  واألخالقوي  الشعبوي 
دستور  قبل  ملا  تونس  أعاد  مبا  السلطات  كل  اليوم  حُتتكر 
مع  و  استشارية،   كهيئة  األكبر"  "املجلس  قنن  الذي   1861
والكمال،  بالتمام  بأمره"  "احلاكم  اليوم  لدينا  أصبح  قد  أنه 
فان إجراء واحد لصالح الشعب والوطن لم يصدر حتى اآلن، 
القيسوني  الشعبوي  اخلطاب  بنى  التي  الكبرى  امللفات  وأن 
واحد  مؤشر  من  ثمة  وليس  تفتح  لم  حولها  "مشروعيته" 
صفحة  تبثها  التي  الطنانة  اجلمل  عدا  فتحها  إمكان  على 
ثالثية  وهاهي  مسؤول.  ألي  مقابلته  مبناسبة  الرئاسة 
أبــواب  على  والشعب  ــالس  اإلف حافة  على  والــبــالد  ُتطوى 
أنصار  سعى  ألمل  بصيص  أي  دون  تنقضي  ثالثية  املجاعة. 
التعسف  من  بكثير  ولو  زرعه  إلى  خطاباته  ومفسرو  سعيد 

العنيدة. الوقائع  على 

ادعاء  إلى  البلدين  كال  يف  االنقالب  خطاب  اجته  كما   
الوقائع  تفنده  ما  وهو  والكمال،  بالتمام  محّلي  القرار  أن 
ارتباطا عضويا وحتى وظيفيا  فالبرهان مرتبط  واملعطيات، 
املصري/السعودي/ احملــور  وأساسا  اإلقليمية  بالرجعية 
الصهيوني،  بالكيان  خافية  غير  املتينة  وعالقته  االماراتي، 
مع  يتواصل  كان  أنه  تؤكد  السودان  من  القادمة  واألخبار 
وأجزاء  املدني  املكون  علم  دون  اخلرطوم  يف  الكيان  مبعوثي 
التطبيع  أشكال  بكل  اخلاصة  القرارات  ويتخذ  العسكر  من 
أن أعضاء   أن معلومات تروج  بل هو متسرع يف تنفيذها. كما 
القاهرة ساعات قبل  زاروا  السيادة قد  عسكريني من مجلس 
التحرك وهو ما راج أيضا حول اإلسناد املباشر لتحرك سعيد 
املصري فضال عن  النظام  25 جويلية من قبل  يف تونس يوم 
املنطقة  يف  مصر  سياسة  أحد  على  خاف  وليس  اإلماراتي. 
وهي التي ظل حكامها منذ زمن بعيد ينظرون للسودان على 
يف  السيسي  مع  اليوم  سياستها  أن  كما  خلفية،  حديقة  أنها 
سياسة  هي  افريقية  والشمال  أوسطية"  "الشرق  املنطقة 
حاضرا  يكون  أن  يجب  الــذي  الصاعد  اإلقليمي  الالعب 
الدور  يفّسر  ما  وهو  اجليو-بوليتية  املعادالت  مختلف  يف 
منطقة  يف  نشيط  دور  لعب  نحو  واالجتــاه  ليبيا  يف  املصري 
تفاصيل  سعيد  ناقش  التي  تونس  أساسا.  تونس  و  املغرب 
)كي  اخلارجية  واملؤسسات  الدول  مندوبي  كل  مع  أوضاعها 
الشعب  مع  إال  أنصاره(  ملشاعر  مراعاة  االمبريالية  نقول  ال 
"احلوار"  وحتى   ، ومنظماته  أحزاب  من  وفعالياته  التونسي 
مع  فسيكون  أساسا(  خارجي  )بضغط  تنظيمه  ينوي  الذي 

)؟؟؟( االلكترونية  املنصات  وعبر  والشعب  الشباب 

نقطة فاقعة جتمع البرهان بسعيد وهي معاداة األحزاب 
يف  الوقت  وإضاعة  واخلراب  الفساد  عن  املسؤولة  واعتبارها 
وال  تدقيق  وال  تفريق  دون  هكذا  املواقع،  حول  الصراعات 
أهم  أحد  هي  نعلم  كما  التعميمية  واألحكام  لألمر،  تنسيب 
حلالة  استثمار  ثمة  احلالتني  ويف  املغالطة.  خطاب  ميزات 
تونس(  يف  )وخاصة  احلكم  أحزاب  من  واإلحباط  السخط 
هذه  هي  بؤسها  عن  املسؤول  أن  الواسعة  اجلماهير  إلقناع 
ألحزاب  والسياسية  الطبقية  اخليارات  وليس  ــزاب،  األح
املهيمنة،  الطبقة  باعتبارها  البرجوازية  أحزاب  هي  بعينها 
والنقابات  األحــزاب  فيها  مبا  الكادح  الشعب  تعبيرات  وأن 
والناس.  البالد  أوضاع  تدهور  يف  لها  مسؤولية  ال  واملنظمات 

ال  الذي  العام  الفضاء  لتصحير  يؤسس  للحزبية  العداء  إن 
العسكرية  املختلفة،  ومظاهرها  بنزعاتها  الفاشية  إال  يفيد 
منها مثل السودان بادعاء أن احلل الوحيد إلنقاذ البالد هو 
حكم العسكر، واملدنية منها بادعاء أن إنقاذ تونس يتم عبر 
األفراد  على  االقتراع  قاعدة  على  القاعدية  "الدميقراطية 
اجتاه  وهــو  الوطني"  التمثيل  لتشكيل  القرعة  واعتماد 
املدني. ونسيجها  للبالد  مدمرة  تبعات  له  ستكون  فوضوي 

يستحق  ال  والسودان  تونس  يف  احلكم  منظومتي  فشل  إن 
فأوضاع  وظاهر،  فاقع  فاألمر  عليه،  للتدليل  خارقا  مجهودا 
تغيرت  وان  فعليا  تتغير  لم  وثارت  انتفضت  التي  اجلماهير 
والشغل  والــقــوت  املعيشة  يهم  ما  يف  خاصة  ــوأ  األس فنحو 
وحتى  البشرية،  للكرامة  األساسية  املقومات  باعتبارها 
وال  تعرض  فانه  وضــرورتــه  أهميته  على  احلــريــات  منجز 
تريد  ال  املسيطرة  الطبقات  الن  واملصادرة  للتهديد  يزال 
من  تستفيد  أن  واملهمشة  املفقرة  الطبقات  من  لضحاياها 
مساحة احلرية العامة لالحتجاج وتنظيم الرفض واملقاومة، 
األبــواق  قبل  من  تبذل  كبرى  مجهودات  اليوم  ثمة  لذلك 
والفوضى،  احلرية  بني  للربط  للنظامني  اإليديولوجية 
وليس أخطر على شعوبنا اليوم من اتساع نطاق وتأثير فكرة 
أننا ال نريد احلرية بل نريد القوة، وأن اتساع نطاق احلرية 
يجب  الــذي  احلاكم  هذا  احلاكم،  تدخل  مجال  من  يضيق 
على  يقدر  كي  احلريات  ويصادر  العام  الفضاء  يحتكر  أن 
للفاشية  إال  تؤسس  ال  خطيرة  فكرة  إنها  برنامجه.  تنفيذ 
تنشر  تونس  يف  اآلراء  سبر  مؤسسات  وهاهي  والدكتاتورية، 
لقيس  األغلبية  مساندة  مفادها  التي  "استطالعاتها"  نتائج 
التجمع  حــزب  سليل  الــدســتــوري  وللحزب  رئيسا،  سعيد 
وحزب  سعيد  بني  واملشترك  برملانية.  كأغلبية  املخلوع، 
أن  كما  االستبداد.  لواء  وحمل  احلرية  رفض  هو  الدستور 
للمطالبة  السوداني  الرئاسي  القصر  أمام  اعتصام  تنظيم 
ميكن  ال  للعسكر،  كليا  وإحالته  احلكم  من  املدنيني  بإخراج 
هو  بل  الشعبية،  والسيادة  للدميقراطية  أساسا  يكون  أن 
السوداني  الشعب  سخط  يستغل  متنامي  فاشي  لتيار  أساس 
العسكر  حكم  حربوشة  وهي  األخطر  احلربوشة  لتمرير 
من  وحرمه  ودمره  قرن  نصف  من  أكثر  السودان  حكم  الذي 

والتطور. التقدم  شروط  كل 

ثورهتما. استعادة  والسودان  تونس  حق  *من 

يف  تفسيره  يجد  والسودان  تونس  جتربتي  استهداف  إن 
العربية كي  الشعوب  أمام  القضاء على بصيص األمل  ضرورة 
العرب  أن  الرجعية  للقاعدة  تكريسا  التغيير  يف  آمالها  تدفن 
يف  والتقدمية  الثورية  احلركات  إن  بالعصا.  إال  يساسون  ال 
فمن  ومعقدة،  مركبة  مهمات  اليوم  عليها  مطروح  البلدين 
واحلق  التغيير  يف  احلــق  فكرة  على  الــدفــاع  عليهما  جهة 
دساتير  ضمن  املدنية  واحلياة  واحلرية  الدميقراطية  يف 
القائمة  املدنية  والدولة  والعدالة  املساواة  تكرس  حتررية 
ال  الشعبية  املشروعية  إلى  واملستندة  السلط  تفريق  على 
وأساسا  أيضا  حقها  ومن   . املنقذ  وال  العسكر  مشروعية  إلى 
والبلدين  للشعبني  جتلب  لم  التي  القائمة  اخليارات  تغيير 
العدالة  أيضا  حقها  ومن  والتهميش،  والتفقير  التبعية  سوى 
ملبدأ  تكريسا  للثروة  العادل  التوزيع  إطار  يف  االجتماعية 
الوطنية  الثورات  سيرورة  ان  والشعبية.  الوطنية  السيادتني 
اليوم لالستهداف  الشعبية الدميقراطية يف بلداننا تتعرض 
والسياسي  االجتماعي  وحزامها  السائدة  الطبقات  قبل  من 
مّس  الذي  املغلوط  الوعي  قبل  من  وأيضا  واإليديولوجي، 
تنحاز  أن  أولــى  وسياسية  فكرية  وتعبيرات  شعبية  فئات 
أوضــاع  هي  إقليمنا  ويف  بلدينا  يف  األوضـــاع  إن  لشعوبها. 
الثورية  وقواها  شعوبنا  أمام  خيار  ال  لكن  وصعبة،  معقدة 
اإلجهاز  لفرص  تفويتا  والعناد  اإلصـــرار  إال  والتقدمية 
شعوبنا  فيها  قدمت  التي  الثورية  السيرورة  على  النهائي 

أفضل. غد  عن  دفاعا  والنفيس  النفس 

>>>
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  عامالت مغربيات عالقات بسبتة املحتلة
منذ 13 مارس 2020

 تعرف مدينة سبة احملتلة أسبوعيا، كل يوم اثنني وقفات 
من  أزيد  تخوضها  احمللية،  احلكومة  مقر  أمام  احتجاجية 
واخلدمات  النظافة  بقطاع  تشتغل  مغربية  عاملة   1400
للمطالبة  أشهر،  ثالثة  على  يزيد  ما  منذ  وذلك   املنزلية،  
سبتة  وبني  بسبتة  تنقلهن  وظروف  إقامتهن  أوضاع  بتسوية 

لرؤية  املغرب  إلى  العودة   من  حقهن  من  ومتكينهن  واملغرب، 
عليه  كان  كما  عملهن  إلى  العودة  من  والتمكن  عائالتهن 
معبري  وإغــالق  الصحية  الطوارئ  حالة  فرض  قبل  احلال 
واالسبانية  املغربية  البحرية  احلدود  وإغالق  ومليلية  سبتة 

2020 يف وجه األشخاص وليس السلع.  13 مارس  منذ 

اجلرائد  إلحدى  العامالت  إحدى  تصرح  اإلطار  هذا  ويف   
لم  النسيان"،  طي  يف  ونحن  ونصف  "عام  قائلة  االسبانية 
وأطفالنا  أهالينا،  ومعانقة  بيوتنا  إلى  العودة  من  نتمكن 
فقدت  من  ومنا  والديها،  فقدت  من  منا  وأمهاتنا،  وأزواجنا 
فيهم،  العزاء  تلقي  من  تتمكن  أن  دون  أسرتها،  أفــراد  احد 
بشكل  وأسرنا  أهلنا  زيارة  على  قادرات  قبل،  فيما  كنا  لقد 
نتمكن  لم  ونصف  سنة  وبعد  اليوم  أسبوعي،  بشكل  أو  يومي 
أحد  وال  بنا  يهتم  أحــد  ال  وإخوتنا،  أطفالنا  معانقة  من 
نعمل  الذين  األشخاص  تضامن  لوال  الواقع،  يف  يساعدنا. 
هؤالء  بــدون  الــشــوارع.  يف  يعيش  منا  الكثير  لكان  معهم، 
منازلهم،  أبــواب  لنا  وفتحوا  بنا  رحبوا  الذين  األشخاص 
سنكون كائنات غير مرئية ". وتضيف املتحدثة: "حني نطلب 
عمله  لديه  فجلنا  املادي  الدعم  نطلب  ال  فنحن  املساعدة 
استعداد  على  ولسنا  عائالتنا،  ونساعد  سنوات  منذ  القار 
وإنسانية،  تقنية  مساعدة  نطلب  نحن  بل  عملنا،  لترك 
وأزواجنا،  وأمهاتنا  وأطفالنا  عائالتنا  زيارة  من  ميكننا  وحال 
التي  البيروقراطية  اإلجــراءات  لهاته  حد  بوضع  نطالب 
التي  متنعنا من احلصول على أي نوع من احلقوق يف املدينة 
اإلقامة،  أوراق  من  متكيننا  يتم  أن  ببساطة  أو  بها،  نشتغل 
االجتماعي  الضمان  أنظمة  يف  ومساهمني  مسجلني   كعاملني 
مغادرة  ميكننا  وال  املغرب،  دخول  من  محرومات  نحن  هنا. 
يعد  لم  منا  والكثير  حلمايتنا  حقوق  لدينا  ليس  املدينة، 
عن  التوقف  على  مساعدتنا  فقط  نطالب  سفر،  جواز  لديه 

 ." مرئيني  غير  كوننا 

جــواز  صالحية  انتهت  لقد   " أخــرى  مشاركة  وتــصــرح 
بني  العبور  بطاقة  جتديد  لي  ميكن  ال  وبالتالي،  سفري. 
ال   ، العبور  بطاقة  جتديد   من  أمتكن  لم  وإذا  وتطوان،  سبة 

الصحية.  البطاقة  جتديد  ميكنني 

األحد  يوم  نظم  احلقوقي،  النسوي  النضال  إطــار  ويف   
ونقابي  حقوقي  تنظيم   31 مــن  ــد  أزي  ،2021 نوفمبر   14
وجمعية  للشغل،  العامة  الكنفدرالية  نقابة  تتقدمهم 
هاته  مع  نسائية  تضامنية  قافلة  باألندلس  اإلنسان  حقوق 
من  واحملــرومــات  بسبتة  "احملتجزات"  املغربيات  العامالت 
ميلكن  وال  عمل  عقود  على  يتوفرن  كلهن  عائالتهن،  زيارة 
بشكل  والعودة  املغرب  زيارة  من  متكنهن  دائمة  إقامة  أوراق 
التصريح  مت  ما  حسب  بل  ذلك،  بعد  عملهن  ملقرات  عادي 
احلدود،  فتح  مت  حني  حتى  أنه  العامالت  بعض  قبل  من  به 

بعد  يتمكن  لم  املغرب  دخلن  اللواتي  العامالت  من  العديد 
حقوقهن.   كل  وضاعت  لعملهن،  العودة  من  ذلك 

سابقة،نتيجة  وضعيات  سبقتها  التي  الوضعية  هذه  إن 
هواجسهم   حتكمهم  ألشخاص  عشوائية  وقرارات  لسياسات 
السياسية،  املسؤولية  عن  البعد  كل  بعيدين  الشخصية، 

ومغربي  مغربية  ألف   30 من  أزيد  ترك  هذا  قبل  مت  حيث 
ظــروف  ويف  قانوني  سند  أي  دون  بــاخلــارج  عالقني  ظلوا 
األمرين  املغاربة  واملواطنون  املواطنات   فيها  عانى  مأساوية 
الوضع   العيش، وهو نفس  والغربة وفقدان مصدر  املرض،  مع 
حقول  يف  املوسميات  املغربيات  العامالت  منه  عانت  الذي 
بعد  باسبانيا  عالقات  بقني  اللواتي  اإلسبانية  الفراولة 
ملطلبهن  االستجابة  يتم  ولم  وجههن  يف  احلدود  أغلقت  أن 
ومراسلة  بالضفتني  احلقوقيني  أصــوات  تعالت  أن  بعد  إال 

باألمر.  املسؤولني 

كمناضالت  صوتنا  نرفع  امللف  هذا  نطرح  ونحن  اليوم 
بهاته  للتنديد  الــدميــقــراطــي  للنهج  النسائي  بالقطاع 
عاملة   1400 مــن  ــد  ألزي والالإنسانية  املــزريــة  الوضعية 
مغربية  ومواطنة  مــواطــن   3500 مجموعه  ومــا  مغربية 
أوضاعهم،  بتسوية  ونطالب  احملتلة،  مليلية  مبدينة  يعملون 
ملساندة  والدميقراطية  احلية  القوى  لكل  ــداءا  ن ونوجه 
النضال  واجــهــات  جميع  عــلــى  املــغــربــيــة  ــرأة  ــ امل ــاالت  ــض ن
الفراولة  بحقول  أو  بسبة  ســواء  املهاجرة  املــرأة  وخصوصا 
اليوم  تخليد  من  يومني  بعد  على  ونحن  اخلليج.  بدول  أو 
العنف  أن  على  نؤكد  النساء  ضد  العنف  ملناهضة  العاملي 
العنف  أخطرها  لعل  مختلفة  أشكاال  يتخذ  النساء  ضد 
النساء  ضد  العنف  حملاربة  النضال  فإن  وبذلك  االقتصادي، 
هو  الرئيسي  عنوانها  يكون  مختلفة  أشكاال  يتخذ  أن  يجب 
أجل  من  ومحوها  الطبقية  الفوارق  إلغاء  أجل  من  النضال 
املــرأة  بني  الفعلية  واملــســاواة  االجتماعية  العدالة  ــاء  إرس
االرتباط  أشد  مرتبط  املــرأة  حترر  فإن  وبالتالي  والرجل. 
الطبقي  العنف  أشكال  جميع  من  العاملة  الطبقة  بتحرر 

املال. رأس  يسلطها  التي 

زهرة قوبيع 

امللف  هذا  نطرح  ونحن  اليوم 
ابلقطاع  كمناضالت  صوتنا  نرفع 

الدميقراطي  للهنج  النسايئ 
املزرية  الوضعية  هباته  للتنديد 
 1400 من  ألزيد  والالإنسانية 

مجموعه  وما  مغربية  عاملة 
مغربية  ومواطنة  مواطن   3500

املحتلة،  مليلية  مبدينة  يعملون 
أوضاعهم بتسوية  ونطالب 
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بحلول يوم 17 نونبر من كل سنة، تخلد احلركات الطالبية 
اليوم  هذا  اختير  وقد  للطالب"  العاملي  اليوم   " العالم  بسائر 
احلركة  نــضــاالت  مــن  ــدة  واحـ جتسد  الــتــي  تلك  على  بــنــاء 
النضاالت  تصاعد  فأمام  الــنــازي  االحــتــالل  ضد  الطالبية 
إلى  الفاشية  النازية  السلطات  عمدت  واتساعها  الطالبية 
أبشع  مقترفة  العالي  التعليم  ومؤسسات  املعاهد  كافة  إغالق 
معسكرات  إلى  طالبا   1000 عن  يزيد  ما  رحلت  حيث  املجازر 
نوفمبر   17 يــوم  منهم  مجموعة  صفت  النازية  االعتقال 
التاريخ  هــذا  أصبح  النازية  دحــر  من  سنوات  وبعد   .1939
النازية  مقاومة  يف  ومساهمتهم  الطلبة  لنضال  يرمز  يوما 
والديكتاتورية واحلروب االمبريالية من أجل السلم والعدالة 

واحلرية والتضامن والتحرر من االستعمار.

املقال  هذا  يعيد  اليوم  لهذا   82 الذكرى  تخليدا  وبالتالي 

الطالبية  احلركة  مفهوم  يف  النظرية  اجلوانب  بعض  طرح 
االعتبار  بعني  أخــذا  العمالي  الــثــوري  بــاحلــزب  وعالقتها 
القرن  يف  التعليم  ونظام  اجلامعة  على  طرأت  التي  املتغيرات 

.21

الحركة الطالبية رافد من روافد التحرر الوطين واألممي:

داخلية  جامعية  مبسائل  الطالبية  احلركة  بدأت  تاريخيا 
مواقف  تطرح  وأخذت  بسرعة.  اجلامعة  حدود  جتاوزت  ثم 
والسياسية  االجتماعية  القضايا  من  العديد  يف  تقدمية 
داخل  يجري  كان  مبا  مباشرا  ارتباطا  مرتبطة  تكن  لم  التي 

اجلامعة.

مختلف  مــع  تاريخيا  الطالبية  احلــركــة  تضامنت  فقد 
النضال التحرري الثوري للشعوب يف البلدان النامية، مع كوبا 
وفيتنام وبلدان اجلنوب، كما كانت احلركة الطالبية )خاصة 
واملاركسية  اليسارية  التوجهات  هيمنة  عرفت  التي  دول  يف 

عليها( يف طليعة النضال والتقدم والرقي يف املجتمع.

املجتمع  تقدم  يف  ومــبــادرة  محركة  كقوة  الــطــالب  ودور 
خطوات لألمام ليس جديدا. فماركس ولينني وفيدل كاسترو 
يف نهاية األمر مثقفني ال عماال يدويني. غير أنه ال يجب يف 
نفس الوقت إعطاء احلركة الطالبية مفهوم يفوق حجمها، يف 
صفوفها  بني  تضم  أن  املفروض  جماهيرية  حركة  املطاف  آخر 
النظر  بغض  ومشاربهم  توجهاتهم  مبختلف  الطلبة  مختلف 

عن مرجعياتهم اإليديولوجية وخلفياتهم الطبقية.

الجامعة يف ظل النيوليربالية: ما بني فرض التعلمي التقين 

وخلق البطالة

الرأسمالية تتجه اليوم إلى جعل وظيفة اجلامعة منحصرة 
يف تكوين االختصاصيني والتقنيني الذين حتتاجهم الشركات 
الكبرى، ومنه أعادت إصالح ٱتخريب- التعليم العالي يف اجتاه 
االقتصادي  منو  بطء  أسباب  أحد  أن  معتبرة  تقني  وظيفي 
هو  ما  حساب  على  اجلامعات  يف  النظري  التعليم  يف  يتمثل 
لتلبية  العالي  التعليم  تكييف  إلى  احلثيث  فالسعي  تقني. 

حاجات عملية هو سعي يجري حفزه بشتى السبل اليوم. 

والبحث  اجلامعة  وظائف  إخضاع  حدة  تزيد  عملية  وهي 
– ال إخضاع اإلنتاج للحاجات اإلنسانية بل إخضاع احلاجات 
اإلنــســانــيــة لــإنــتــاج- ملــشــروعــات مــحــدد لــشــركــات خاصة 

الطالب  يتمتع  ال  النيوليبرالية  ظل  ففي  الدولة،  ومؤسسات 
بتعليم جامعي عمومي ويتماشى مع رغباتهم. حيث ال يسمح 
مواهبهم  مع  تتماشى  التي  والتخصصات  الشعب  باختيار  لهم 
وإمنا يجبرون )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر( على قبول 
اإلنتاج  منط  ملصالح  تستجيب  التي  وامليادين  التخصصات 

وهذا  بشرية.  ككائنات  اخلاصة  حلاجاتهم  وليس  الرأسمالي، 
ما يؤدي يف األخير إلى فرض مستوى أعلى من االغتراب على 
القرن  من  الثالث  العقد  رأسمالية  نظر  وجهة  فمن  الطالب. 
يف  الطالب  حرية  تقليص  يجب  فإنه  والعشرين،  الــواحــد 

القراءة والدراسة وحضور احملاضرات التي يختارونها.

اخلريجني  من  جــدا  ضئيلة  أقلية  فــإن  أخــرى  جهة  ومــن 
كنا  فإذا  قار،  شغل  على  حاصلني  أو  موظفني  يصبحون  اليوم 
فإننا  طالب،   10000 من  أكثر  تخرج  جامعة  أمام  السابق  يف 
أو مليون طالب،  أمام جامعة تخرج سنويا مئات اآلالف  اليوم 
وطبعا من البديهي أنه ليس ممكنا لغالبية هؤالء أن يصبحوا 
رأسماليني أو قادة إداريني وموظفني حكوميني، ألنه ال يوجد 
من  العدد  هذا  مثل  يوجد  وال  املوظفني  من  العدد  هذا  مثل 
وبالتالي  الستوق،  واقتصاد  مجتمع  ظل  يف  اإلدارية  املناصب 
يجدون  اليوم  والطالبات  الطلبة  من  اخلرجني  غالبية  فإن 

نفسهم يف وضعية البطالة ومشاريع طبقة عاملة جديدة.

يف معضلة وجود فصائل طالبية ماركسية مستقلة عن 
الحزب الثوري

تدحض  التي  العناصر  بعض  تقدمي  سيتم  احملور  هذا  يف 
ماركسية  طالبية  وفصائل  ماركسيني  طالب  وجــود  جــدوى 
الثورية،  العمالية  واألحــزاب  املنظمات  عن  متاما  مستقلة 
أو  خمس  أو  أربع  اجلامعة  يف  يظل  املاركسي  املناضل  فالطالب 
التنبؤ مبا سوف  ست سنوات كأقصى تقدير، وال ميكن ألحد 

يحدث له فيما بعد عندما يترك اجلامعة.

البيئة  ــن  ع الــغــالــب  يف  يبتعد  تــخــرجــه  حلــظــة  فــفــي 
األكادميية الشيء الذي ميكن أن تكون له تبعات خطيرة على 
عندما  حيث  السياسي،  ونشاطه  االجتماعي  وعيه  مستوى 
لضغوط  عرضة  أكثر  يغدوا  اجلامعة،  املناضل  الطالب  يترك 
املنتهية. وهناك خطر كبير  الرأسمالي غير  املجتمع  ومشاكل 
يف اندماجه ضمن هذا الوسط االجتماعي اجلديد خاصة انه 
يف  عندها  وتبدأ  سياسي،  حلزب  ينتمي  ال  طاملا  محصن  غير 
الغالب سيرورة تراجع نشاطه الثوري وتبنيه تدريجيا ملواقف 
فكرية إصالحية وليبرالية – رجعية ال تتضمن نشاطا ثوريا.

وبعد سنوات عديدة، يف غياب تنظيم ثوري، فإن الغالبية 
جملة  بترديد  يبدأون  املناضلني  الطالب  هؤالء  من  الساحقة 
لعلها تبرر تراجعهم هذا: "اجلامعة شيء وخارجها شيء مغاير 
الثوري  نشاطهم  خالل  يرفعونه  كانوا  ما  متناسني  متاما". 
املجتمع  قلب  اجلامعة  قبيل  من  شعارات  من  اجلامعة  أثناء 
ومعارك اجلامعة ومعارك املجتمع متكامالن. وأن اخلطأ ليس 
يف أن اجلامعة مختلفة عن اخلارج بل اخلطأ هو يف جهل مهام 
كانت  وإن  الشعارات  بعض  وأن  وحدودها  الطالبية  احلركة 
الفصائل  وليس  الثورية  املنظمات  داخل  ترفع  فإنها  صحيحة 
الثوري  احلــزب  داخــل  ميــارس  الثوري  العمل  وأن  الطالبية، 
كماركسيني  فإننا  وآخرين  ماركيوز  هربيت  ألطروحة  فخالفا 
نبدأ يف حتليلنا للواقع من أهم تناقض يف املجتمع الرأسمالي 
وهو  السابقة-  مراحله  يف  كما  النيوليبرالية-  مرحلة  يف   –

التناقض بني رأس املال والعمل يف العملية اإلنتاجية.

بد  ال  الثوري،  النشاط  استمرارية  على  للحفاظ  فمنه 
منظمة  خالصة،  طالبية  منظمة  من  أوســع  منظمة  من  إذن 
ميكن للطلبة وغير الطلبة العمل فيها معا أي باختصار ال بد 
األكثر  الطبقة  الكادحني  وعموم  العاملة  للطبقة  حزب  من 
عن  النظر  وبغض  الطالبي  فالتمرد  الرأسمالي.  النظام  يف 
مثقفة  عاملة  طبقة  عن  بديال  ليس  فإنه  الصراع  يف  أهميته 

سياسّيا ومتماسكة تنظيميا.

يف اليوم العاملي للطلبة:

مقاربة لألسس النظرية للحركة الطالبية يف ظل املتغريات الراهنة للجامعة
سعد مرتاح

فقد تضامنت الحركة الطالبية 
اتريخيا مع مختلف النضال 

التحرري الثوري للشعوب يف 
البلدان النامية، مع كواب وفيتنام 
وبلدان الجنوب، كما كانت الحركة 

الطالبية )خاصة يف دول اليت 
عرفت همينة التوجهات اليسارية 

واملاركسية علهيا( يف طليعة 
النضال والتقدم والريق يف املجمتع
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الثقافية

الزبى،  الضحالة  سيل  يصل  و  الوقاحة،  كيل  يطفح  حني   
وإن  وسراديبه  كهوفه  ليسكن  اخللف  إلى  الفرد  ينسحب  قد 
وال  الهواء  وال  لديه،  املاء  )ال  حيث  األقبية،  عتمات  تواترت 
من  رصيده  يستعدي  عله  الذاكرة  مبداعبة  مكتفيا  الدواء(  
من               بأنه  متباهيا  النضالية  ببطوالتها  الغر  واأليام  الفتوحات 

وأيقوناتها. أقانيمها  صناعها، 
عليه  الذي  لكن  ذلك،  يف  العذر  بعض  له  التمسنا  ورمبا        
الثالثية:  سيرورته  خارج  يتحقق  ال  الزمن  أن  هو  يغيبه  أال 
ليتأرجح  برمته  التاريخ  إن  بل  املستقبل..  احلاضر،  املاضي، 
 Lénine بني التقدم والتراجع املنهجي، بهذا املعنى أفهم كتاب 

الوراء". إلى  خطوتان  األمام  إلى  "خطوة  عنوانه:  الذي 
كان  "ومتى  بحرارة:  يتساءل  أن  كان  ألي  احلاء(  )بضم  وحق 

هو  األحجى  أليس  فتيال  يجدي  الصراع  حومة  من  االنسحاب 
حتليال  وامليكروبنيوية  املاكروبنيوية،  االخــتــالالت  حتليل 
املوضوعية،  ديدنها  كاشفة،  بشفافية  يسائلها  ناقدا  مقوما، 
ــة"، غــيــر مــســتــســاغــة لـــدى املــهــادنــني،  ــي ــاس ــت "ق ــان مــهــمــا ك

املداهنني"؟!.
بالثفافة  العبرة  وإمنا  حياد..  وال  املناضلني،  بني  ردة  ال       
املقاومة  الثقافة  وممــارســة،  تنظيرا  التقدمية  اليسارية 
"املشاغبة"،  الثقافة  والــزوابــع"/  "التوابع  وجه  يف  الصامدة 
لتخلق  وتزعج  تشاكس  تني  فال  احملمود،  الهادف  الشغب  ذلك 
الرداءة  زمن  يف  االستثنائية   / التميز  على  يقدرها  ما  ثمة  من 

واالبتذال. والدناءة 
نحو  تؤزم"،  أن  معناه  تنقد  "فأن  التأزمي  على  تصر  وهي        
ويقتضي  االنتظارات..  محاورة  إلى  سعيا  اخلطيبي،  ردد  ما 
اخليال  مقدمة  ألنه  التأملي،  اخليال  من  كثيرا  السليم  املوقف 

منها.. يصاغ  التي  األصل  مادته  هيواله:  أو  اخلالق، 
لكل  وطوبى   ! لالستسالم  وسحقا  االنسحاب،  بئس        
الذي  بــالــودود  ومرحى  ذاك،  أو  الكادح  هــذا  حملت  شجيرة 
الراكدة،  املياه  حتول  التي  الولود  اآلفاق  مجاورا  السير  يواصل 
مجتمع  عن  الباحثني  بعبق  فاتنة  آسرة  خمائل  إلى  اآلسنة، 
ال  الــذيــن  أولــئــك  الشهامة،  مبنتهى  الــكــرامــة،  القيم:  قيمة 
يقولون:  فال  البديل،  املجتمع  بناء  يف  املشاركة  عن  يندمون 

مندم". ساعة  "الت 
البعد  بعيدة  القلب،  إلى  القلب  من  مالحظات  كانت  تلكم       
مشروع  الكرمي  القارئ  شــاء  إن  هي  أو  التقريع  لغة  عن  كله 
وصرامة  معريف  تعميق  إلى  حاجة  فيه  الداخل  من  مالحظات 
لهذه  عالقة  ال  أخيرا  اجلريدة.  عمود  يتيحه  ال  مما  منهجية 
و  "االنسحاب  موضوع  يف  وتوينبي  الغزالي  كتبه  مبا  السطور 

العودة".

نورالدين موعابيد

محكيات الطاكيس يف زمن كوروان 7...

تكرار  من  متناهية  ال  سلسلة  الطاكسي،  مهنة  هي  رتيبة 
دماغه  أن  يشعر  الذكاء،  ملكة  إعمال  من  كثيرا  يتطلب  ال 
تتقلص حتى أن ذاكرته ضعفت إلى حد مقلق، حاول يف أكثر 
من مرة إبداع ما يسمح بتوظيف مكاسبه املعرفية من خالل 
تشتغل  حني  جــدوى،  دون  لكن  اجلمعي،  بــاألداء  االهتمام 
مبهنة الطاكسي، أمامك أمران، إما أن حتافظ على تركيزك 
تستسلم  أن  وإمــا  للفرار،  ثقب  حفر  على  الدائم  وبحثك 
بل  فحسب،  ويتكرر  يتشابه  ما  األيام  ليس  مميت،  لتكرار 
زبون  التكرار،  يف  تأخذ  قصيرة  جملة  إلى  ينقسم  يومك 
عجلة  يسدد.  فأجر  تعلن  فوجهة  تتوقف  فسيارة  يلوح 
تدور دون جتديد، إنه املوت البطيء كما وصفه بابلو نيرودا 
أن  يقضي  معه  يتناوب  الذي  السائق  وبني  بينه  االتفاق 
الغذ،  ظهر  إلى  اليوم  ظهر  من  الطاكسي  أحدهما  يتولى 
يقصدان  بيته  يف  الثاني  على  مير  ــه  دوام ينتهي  عندما 
السيارة  خزان  عمله  ساعات  أنهى  من  ميأل  الوقود  محطة 
الثاني،  عهدة  الى  السيارة  فتنتقل  بنزين،  من  استهلكه  مبا 

التكرار. ثم تنطلق نفس اجلملة يف 
ــرض عــلــيــه نــظــامــا يف الــنــوم  ــف ــذا ي إيـــقـــاع الــعــمــل هـ
أمت  يف  يكون  أن  يجب  الظهر  قبل  واألكـــل،  واالستيقاظ 
مما  ومثانته  أمعاءه  وأفرغ  غذائه  وجبة  تناول  االستعداد، 
ساعات  خالل  الطبيعة  تناديه  أال  يستحسن  بهما،  جتمع 
ناذرة،  شبه  لندائها  االستجابة  ميكن  حيث  األماكن  العمل، 
وإن توفرت تكون غير الئقة وال متنح إمكانية نظافة كاملة.
ذلك  البيت  يف  غذاءه  يتناول  لم  بسيطة  طوارئ  بسبب 
اليوم، انتظر حتى إلى ما بعد العصر، توقف عند با حسون، 
أحسن من يبيع الفاصولياء والعدس وقوائم وأحشاء البقر، 
خمسة  من  بأقل  بشبع  املرء  يحظى  أن  ميكن  باحسون  عند 
قدمه  ما  يكفك  لم  إذا  زيادة  طلب  يف  احلق  لك  درهم،  عشر 
كل  الشبع،  هي  باحسون  عند  الكيل  وحدة  الطبق،  يف  لك 
باإلضافة  نفسه،  هو  تغادر  وأنت  ستؤديه  ما  تشبع،  حتى 
التي  الساخرة  تعليقاته  متابعة  يف  احلق  لك  الطعام،  إلى 
يف  وليس  فمه  يف  يخزنها  أنه  يتابعة  ملن  يخيل  تتوقف،  ال 
دماغه، تعليقات سريعة ال تتطلب منه طويل وقت للتفكير 

فيها أو إعدادها، لكنها دائما موفقة يف إثارة اإلعجاب به.
منسمة  فاصولياء  طبق  حسون  بــا  صبي  أمــامــه  وضــع 
والثوم  الكامون  رائحة  منها  تنبعث  البقر،  أحشاء  بإيدام 
والعدس  الفاصولياء  يطبخ  ال  حسون  با  املخلل،  واحلامض 
الليل  تبيت  طنجية،  يف  يحضرها  بل  أليمنيوم،  طنجرة  يف 
املاء  كل  يتبخر  حتى  الفرناطشي  رماد  يف  مدفونة  كامال 
قد  حباتها  تكون  لزبنائه  يقدمها  حني  فيها،  وضع  الــذي 
الطلب  وحتت  كالزبدة،  متالحمة  وصــارت  غشاؤها  تفتح 
بأعشاب  شاي  بكأس  يرفقها  األحشاء.  إيدام  إليها  يضيف 

خاصة، إذا تذمر زبون من أعشاب با حسون عاجله
- وا ..اشرب أوا وبييتها فايقة

يصيب  لكنه  محدثه  حسون  با  به  يقذف  كحجر  جواب 
كل املستمعني، فيرتفع الطلب على املزيد من كؤوس الشاي.
الثالث  العقد  منتصف  يف  يكون  أن  قدر  شاب  منه  اقترب 
ويحتاج  جائع  أنه  أذنه  يف  وهمس  عليه،  انحنى  عمره،  من 
طاولته  إلى  اجللوس  إلى  دعاه  وجبة.  ثمن  عنه  يؤدي  من 
لطلب  استجابته  كانت  هو،  مايتناول  نفس  أيضا  له  وطلب 
أال يستجيب لطلبات  إلى  استثنائية، فقد كان مييل  الشاب 
املتسولني. منذ مدة صارت أعدادهم كثيرة، ويف سنة كورونا 
اإلحسان  أن  مقتنعا  دائما  كان  أصال،  كثيرا  كان  ما  تضاعف 
الناس  صــور  غضبه  تثير  البؤساء،  بــؤس  قضية  يحل  لن 
ومدعون  حساء،  آنية  أجل  من  رمضان  يف  صفوفا  يقفون 
بلهاء،  تصفيقات  وسط  تافهة  عطايا  يقدمون  لإحسان 
مالبس  يحملون  تافهون  متبرجزون  حدوها  حدا  سياسة 

يثير  الكاميرات،  عدسات  أمام  األرياف  ألطفال  مستعملة 
يسرق  ملن  الــدعــاء  ويرفعون  الناس  يصطف  أن  أعصابه 
يعوض  حينما  اإلحسان  يكره  عليهم،  منه  ويتصدق  قوتهم 
أنه  يفكر  أخــرى  مــرات  ويف  ــادل،  ع مجتمع  يف  الناس  حق 
من  الليل  من  ــزءا  وج النهار  هو  يكدح  أن  العدل  من  ليس 
مرور  إشارة  أول  عند  متكاسل  يقف  فيما  بسيط،  مبلغ  أجل 
على  يومه  نهاية  يف  ليتحصل  الناس،  من  املساعدة  طالبا  
يقتل  اإلحسان  إن  ثم  مــرات.  ثالث  هو  دخله  يضاعف  ما 
أن  وبدل  السهل،  املال  على  فيعتادون  الناس،  وأنفة  كرامة 
من  ذلك  يتطلبه  مبا  لهم  حق  هو  مبا  للمطالبة  يخرجوا 
ينظر  دائما  كان  السعاية،  يستسهلون  وتضحية،  شجاعة 
التاريخ. وفوق هذا وذاك، ما  الى اإلحسان كمعيق لسيرورة 

عسى يفيد درهم واحد إن رميناه يف محيط من احلاجة.  
أوكاميدن  منتجع  إغالق  الدولة  قرار  من  رحو  يتأسف 
عليه  فوتت  لقد  كورونا،  فيروس  انتشار  من  احلد  بدعوى 
يكفي  ما  الدخار  مهمة  فرصة  املنطقة  وسكان  عائلته  وعلى 
وتزيد  السنة،  من  مهم  جلزء  العائلية  مصاريفهم  لتغطية 
حسرته  لكون السماء جادت هذه السنة بثلج وفير تساقط 
ثالثة  األقل  على  ميتد  مبوسم  يعد  كان  األطلس  قمم  على 
قمة  على  الثلوج  فيها  تبقى  أن  ميكن  مدة  أطول  وهي  أشهر، 
مضمار التزلج ببلدته، لكن احلكومة لم تلتفت للضرر الذي 

الناس. حلق 
أوكــاميــدن  جبل  قمة  الثلوج  تغطي  الشتاء،  فصل  يف 
حتى  الثلج  ينزل  الباردة  السنوات  ويف  به،  احمليطة  والقمم 
ذلك  مينح  متر،  مائة  وأربع  ألف  عن  ارتفاعها  يقل  مناطق 
فرصة لسكان تلك املناطق لكسب مال مهم، إذ تصير اجلبال 
واالستمتاع  للتزلج  واألجــانــب  املغاربة  مــن  لــلــزوار  قبلة 
السكان  يعرض  للعمل،  فرصا  ذلك  يخلق  الثلجية،  باأللعاب 
األكــل  تــقــدمي  مــحــالت  وتنشط  لــلــكــراء،  الــتــزلــج  مــعــدات 
املتنزهني  على  ويعرضون  بغالهم  بعضهم  يسرج  واملقاهي، 
فرص  واملطاعم  املآوي  وتوفر  ظهورها،  فوق  صورة  أو  جولة 
واألطفال  اجلــدات  حتى  والنساء،  للرجال  موسمي  عمل 

النباتات اجلبلية من زعتر وشيح وجوز. يبيعون 
التزلج  يف  دروسا  يقدم  قريته،  رحو  يالزم  الثلج  أيام  يف 
تقنيات  وتعليمهم  أطفالهم  برعاية  ويتكفل  للمتنزهني 
حيت  فاضمة  ستي  إلى  ينزل  الثلج  يذوب  وحني  التزحلق، 
السياح يف جوالت على األقدام  يشتغل مرشدا جبليا يقود 
موسم  يدره  مبا  الدواوير.  بهم  يعبر  السبع،  الشالالت  إلى 
الثلج على رحو وعائلته وأهل بلدته، يقتني سكان أوكاميدن 
واحدا  سيبيعونها  جديانا،  لهم  ستلد  التي  العنزات،  بعض 
اإلصــالح  يف  جــزءا  يستثمرون  حاجياتهم،  لتأمني  واحــدا 
واألحجار  الطني  من  املصنوعة  ملساكنهم  الضروري  السنوي 
ستتهاوى  الصيانة  تلك  دون  املــنــاخ،  قــســاوة  تــقــاوم  حتى 
كل  ويتضرر  ثلوج،  من  عليها  سيتراكم  ما  حتت  األسقف 

البناء مبا يتسرب من ماء ناجت عن ذوبانها. 
ضعفت  ما  إذا  قساوة  ــزداد  وت قاسية،  اجلبل  يف  احلياة 
موارد العائلة، يرى رحو أن الدولة لم تنصف األمازيغ قط، 
بعض  من  سمع  لقد  بأنفسهم،  مصيرهم  يواجهون  تتركهم 
مواصلة  على  خاصة  ظــروف  ساعدتهم  ممن  بلدته  أبناء 
على  تراهن  الدولة  أن  اجلامعة،  مرحلة  وبلوغ  تعليمهم 
وتالشيه،  الثقايف  املكون  هذا  تآكل  أجل  من  واإلهمال  الزمن 
إلى  الــنــاس  لدفع  االســتــقــرار،  عناصر  تضرب  أن  ــاول  حت
من  اجلماعية،  هويتهم  مقومات  وتضييع  والذوبان  الهجرة 
مدارس  وال  طرق  دون  اجلبال  أعالي  يف  تتركهم  ذلك  أجل 
بتمويل  السهول  يف  الفالحني  تدعم  حني  ويف  مشايف،  وال 
سكان  تهمل  الفالحية،  األراضي  وجتهيز  الري  ملشاريع  كلي 

األمازيغ. اجلبال 

ملاذا يحلق الطائر أحيانا يوسف الطالبي
خارج الرسب؟
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يسعدنا يف هيئة حترير جريدة النهج الدميقراطي،أن نستظيف 
املناضل  األستاذ  وهو  العدد  لهذا  ضيفا  شويا"  "محمد  رفيقنا 
الدميقراطي،مناضل  للتعليم-التوجه  الوطنية  اجلامعة  يف 
الوطنية  اللجنة  وعضو  االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  يف 
للمؤمتر  التحضيرية  اللجنة  أيضا عضو  الدميقراطي.هو  للنهج 
املشروع  بناء  انطالق  على  رسميا  اعالنا  سيكون  اذي  اخلامس 

العظيم أي بناء حز الطبقة العاملة وعموم الكادحني.
املنظمة  والوطنية  احمللية  اجلماهيرية  التجربة  خالل  من 

محمد  الرفيق  راكمها  التي  التجارب  وكــل  السياسي  ومراسه 
رفيقاته  مع  املشترك  النضالي  تاريخه  من  عقود  منذ  شويا 
تسائل  التي  احملاور  بهذه  للرفيق  النضال،نتقدم  درب  يف  ورفاقه 
احلصار  ظل  يف  تعقيدا  يزداد  سياسي  مشهد  يف  النضالي  واقعنا 
يتقوى  الــذي  العزم  متقابلة،ذلك  جهة  ومن  جهة  من  املخزني 
النضاالت  بصمود ومقاومة فئات مجتمعية واسعة وخاصة تلك 
مع  الشيق  احلوار  نص  املغربية.وهذا  العاملة  للطبقة  املتصاعدة 

رفيقنا ذ.محمد شويا.

               استكمل النظام اعادة هيكلة املؤسسات محليا وإقلمييا وجهواي 

ومركزاي .. ماهي اهم املالحظات املمكن الوقوف علهيا ؟

يف احلقيقة النظام القائم أعاد إنتاج مؤسساته الصورية يف الثامن 
من شتنبر املاضي اكثر مما نقول اعاد هيكلتها وبالتالي لم يحصل يف 
االنتخابية  العملية  وافراغ  التحكم  من  مزيدا  اال  جديد  اي  العملية 
اهم  ومــن  دميقراطي  محتوى   اي  مــن  عنها   املنبثقة  واملــؤســســات 

املالحظات التي ميكن الوقوف عليها : 

- استمرار العملية اإلنتخابية واملؤسسات املنبثقة عنها يف االعتماد 
على نفس املرجعيات السياسية والدستورية والقانونية و على رأسها 
وتصديقا  ومضمونا  تأسيسا  الدميقراطي  وغير  املمنوح  الدستور 
يف  السلط  جميع  تركيز  و  التنفيذية  امللكية  يكرسهيمنة  دستور 
على  العامة  الوالية  للملك  يعطي  الذي   41 الفصلني  خالل  من  يدها 
كل السلط و املؤسسات ثم الفصل 42  الذي يجسد االستئثار الفعلي 
البروطوكولي  الدستور  جانب  الى  هذا  الشعبية  واالرادة  باحلكم 
واالعراف الدستورية والتي جتعل احلكم املطلق فوق الدستور و فوق 
بالدستورانية  املرتبطة  االخــرى  القوانني  هناك  ايضا   .. احملاسبة 
راسها  على  عموما  واملؤسساتية  والبرملانية  واالنتخابية  السياسية 
القوانني التنظيمية و التي خضع التصديق عليها من منطلقات رجعية 
الى  احلالي  الدستور  مضامني  حتى  مع  مقارنة  ومحافظة  وتراجعية 
جانب قوانني االحزاب و املؤسسات املؤطرة للنظام  العام  والتي اصبحت 
معطلة امام قانون الطوارىء الصحية واملراسيم و املذكرات و البالغات 
العلن  الى  اخرج حالة االستثناء بل حالة احلصار  الذي  القانون  هذا 
واصبحت بادية للعيان بالنظر ملذهب املخزن يف مفهومه للحفاظ على 

النظام العام باعتبار ان النظام الصحي هو جزء من النظام العام ... 

السياسي  املال  عبر  فاسدة  فقط  ليست  االنتخابية  العملية  ان   -
الرادة  يف  حتكمية  عملية  اصبحت  بل  الزبونية  و  الــوالءات  و  والريع 
باعادة  بدأت  االنتخابات   .. االنتخابات   وبعد  اثناء  و  قبل  الشعبية 
اذرعه اجلمعوية  و يف  التحكم فيه  املشهد احلزبي ومزيد من  ترتيب 
املخزن  ان  كشفت  االخيرة  فاالنتخابات   .. واالعالمية  والنقابية 
انتقل من مرحلة تأسيس وو اعادة بناء املشهد احلزبي التي كان عالي 
الهمة قد باشرها عندما كان كاتبا للدولة يف الداخلية الى االشتغال 
قبليا وبعديا بالنظام احلزبي الرسمي وذلك بتعيني وتنصيب االمناء 
العامني لالحزاب حسب احلاجة )حزب االحرار . العدالة و التنمية . 
االستقالل . االحتاد االشتراكي . االصالة و املعاصرة و النقابات ايضا 
( كذلك ايضا التحكم يف توزيع و ادماج النخب املستعدة والتي يراها 
الهيئة  لوائح  على  ايضا  التحكم  عملية  تنطبق  و  للخدمة  مؤهلة 
القبلي  االصطفاء  ثم  االنتخابي  القاسم  مستجد  بادخال  الناخبة 
للوائح املرشحني  والصناعة القبلية لرؤساء املؤسسات و اجلهات واملدن 

الكبرى وفبركة االغلبيات و املعارضات والتحالفات وتهذيبها ... 

للشرعية  فاقدة  االنتخابات  هــذه  عن  املنبثقة  املؤسسات  ان   -
يف  املشاركة  ضعف  يف  هــذا  ويتمظهر  ايضا  وللمشروعية  الشعبية 
التصويت واملقاطعة للشعبية العارمة لهذه املسخرة بعد ادراك الشعب 
التمويه  املرة  بان ال رهان فيها لتغير احواله و قد حاول املخزن هذه 
لوائح  على  يعتمد  الــذي  االنتخابي  القاسم  بابداع  املقاطعة  على 
املسجلني وليس على املشاركني ثم املزيد من بلقنة االحزاب و تذريرها  

)تفكيك فدرالية اليسار( لتسهيل فبركة املؤسسات ... 

االنتخابات االخيرة ايضا زادت من تأكل مصداقية النظام وحلفائه 
ومؤسساته مثال احلكومة لم تقدم برنامجا تركيبيا من برامج االحزاب 
به  تقدمت  ــذي  وال والبرملاني  احلكومي  للتحالف  املشكلة  الثالثة 
للشعب بل استندت يف برنامجها على تفعيل مخرجات جلنة النموذج 
التنموي وهذا يعني ان كل العملية االنتخابية كانت مكرسة لتنفيذ 
اختيارات املخزن واولويات املراكز املالية العاملية واملصالح الراسمالية يف 
بلدنا مما يبني حتليالتنا يف النهج الدميقراطي بان النموذج التنموي 

املغرق يف النيوليبرالية هو تكثيف املجهود واملقدرات الوطنية خلدمة 
من  واالليغارشية  العاملي  الراسمال  ومصالح  القائم  التبعي  النظام 

الوكالء احملليني.

           اشتعلت أسعار املواد األساسية مبارشة بعد االنتخاابت يف املغرب، 

ما االاثر السلبية عىل الحياة العامة للجماهري الشعبية؟ وخصوصا الطبقة 

العاملة؟

انتخابات  املواد األساسية كان قبل  ارتفاع أسعار بعض  يف احلقيقة 
8 نونبر وهذا يعني ان التهاب األسعار مرتبط بطبيعة النظام التبعي 
املتوحش  النيولبرالي  بالهجوم  مرتبط  هو  وبالتالي  بالدنا  يف  القائم 
يف العالم ويف بالدنا وانعكاساته الكارثية هي اكثر فظاعة يف األنظمة 
التبعية الطرفية منه يف دول املركز لذلك موجة التهاب األسعار يف هذا 
التوقيت هو نتيجة ألداء النظام التبعي منذ عقود، هذا النظام الذي 
عجز عن حتقيق االكتفاء الذاتي الغذائي وعدم توفره على احتياطي 
لها  سوريا  مثال  له  املشابهة  الدول  لدى  املوجود  استراتيجي  غذائي 
ملدة  احتياطي  لها  والهند  سنة  ملدة  استراتيجي  غذائي  احتياطي 
ثالث سنوات وهي ثاني اكبر قوة دميوغرافية يف العالم، فاالختيارات 
الفالحية  املقدرات  تكرس  العمومية  الفالحية  والسياسات  القائمة 
البواكر  تصدير  يتم  حيث  العاملية  األســواق  خلدمة  ــاء  وامل األرض 
الغذاء  استيراد  يتم  الذي  الوقت  يف  واالسماك  واخلضر  واحلوامض 
90 يف املئة من حاجاته من  األساسي من اخلارج مثال يستورد املغرب  
احلبوب يف سنة فالحية متوسطة و60 يف املئة من حاجاته للسكر و70 
يف املئة من حاجاته للزيوت لذلك غذاء املغاربة هو حتت رحمة تقلبات 
األسعار يف العالم والسالح األخضر لالمبريالية وأيضا هو حتت رحمة 
الذي  املقاصة  صندوق  تفكيك  أساسا  للتبعية،  العمومية  السياسات 
انشأه االستعمار سنة 1941 وحترير قطاع احملروقات الذي له انعكاس 
األسمدة  قطاع  خوصصة  أيضا  املغربية  الفالحة  أداء  على  مباشر 
وفساد مكاتب االستثمار الفالحي وتفكيك مكتب التسويق والتصدير.

وارتفاع األسعار له انعكاسات على اجلماهير الشعبية وعلى الطبقة 
والشغل  والتعليم  والصحة  الغذاء  يف  مشاكلها  يعمق  حيث  العاملة 
مرتبط  فالغذاء  الدخل  وضعف  األجــور  هزالة  إلى  تنضاف  والنقل 
بالصحة والتعليم والدخل يف املؤشرات الدولية مما يجعل املغرب يقبع 
يف ذيل مؤشر التنمية البشرية العاملي وهو املؤهل حسب مقدراته من 

أن يحتل الدرجة 60.

مع  تتقلص  نجدها  الوسطى  الطبقة  توسع  الدولة  تدعي  بيمنا        
احتداد االزمة هل من أتثري لذلك عىل الحياة العامة ابملغرب ؟

لزعيم  امبراطورية  بقرارات  خلقها  يتم  ال  االجتماعية  الطبقات 
مستبد وملهم يتظاهر باالستنارة من أدبيات املفكرين البورجوازيني 
الوسطى  الطبقة  توسيع  نظرية  صاحب  هو  توكفيل  دو  أليكسي   ،
إلى  الرأسمالي  املجتمع  ودفع  الدميوقراطي  النظام  لتوسيع  كشرط 
مبجتمع  ــز  راوول يسميه  كما  التوترات  وخفض  والثبات  االستقرار 

العدالة االجتماعية.

مقدمة  كان  القروي  العالم  يف  وسطى  طبقة  بخلق  املخزن  تلويح 
السيطرة  مــن  ومــزيــدا  وخوصصتها  اجلماعية  ــي  األراضـ لتفكيك 
املالكني  كبار  لفائدة  العمومية  األمـــوال  ونهب  املائية  املـــوارد  على 
املرصودة  درهم  مليار   88 حوالي  نهب  منها  الوسيطية  والبورجوازية 
تهدف  ال  ومــاديــة  سياسية  ــروط  ش هــذه  األخــضــر،  املغرب  لبرنامج 
العقارية يف يد  امللكية  لتوسيع الطبقة الوسطى بل مزيدا من تركيز 
كبار املالكني املرتبطني باألسواق العاملية يف تناقض مع حاجات البلد 
إلى االكتفاء الذاتي الغذائي ويف املقابل مزيدا من تفقير ساكنة العالم 
أو  واملاء  األرض  من  جتريدها  بعد  املاجور  العمل  إلى  ودفعها  القروي 
التفقيرية  السياسات  وهذه  األوضاع  هذه  الصفيح،  مدن  إلى  الهجرة 

أدت إلى حركة اجتماعية قوية يف صفوف ساكنة البوادي املهمشة من 
عمال زراعيني وفالحني صغار وحتى متوسطني وسالليني نساء ورجاال 
ومنها حركة آكال بسوس وسالليي الوداية بالغرب وسالليات االطلس 
املتوسط الغربي والزركان بكرسيف وبداية حترك سالليي تالسينت.

       تبىق مقولة النضال الدميوقراطي كشعار املرحلة قارصة عىل الهنوض 
هذا  يف  القصور  جوانب  هي  ما  والحرايت،  العامة  املعيشية  ابألوضــاع 

الشعار ويف فعاليته ؟ وما السبيل لالنتقال إىل بناء جزب الطبقة العاملة 

وعموم الكادحني من أجل القطع مع النظام التبعي؟

القرن  سبعينيات  منتصف  يف  ظهر   الدميوقراطي  النضال  شعار 
املاضي بعدما مت االجهاز على أول جتربة انتخابية ناجحة سنة 1963 
يف إطار حسم السلطة لفائدة التحالف الطبقي الصاعد آنذاك بإعالن 
يف  التقدمي  االجتاه  تصفية  يف  والشروع   1965 سنة  االستثناء  حالة 
احلركة الوطنية جناح املهدي بنبركة ورفاقه، يف شروط محزن قوي 
خرج من انقالبني وشعار النضال الدميوقراطي بدأه التيار البراغماتي 
الذي تزعمه عبد الرحيم بوعبيد والذي كان متفقا على أن العمل من 
الدميوقراطية  لبناء  أوحد  طريق  البرملان  خصوصا  املؤسسات  داخل 
االجتاه  انتهى  وقد  التنفيذية  امللكية  وبسقف  املخزن  مع  بتعاون 
الدميوقراطي يف احلركة الوطنية باالفالس السياسي واألخالقي مع 

حكومة التناوب املخزني واندماج االحتاد االشتراكي يف بنية املخزن.

فصيل  يف  ممثال  السبعيني  اليسار  من  طرف  بدأ  أخــرى  جهة  من 
مؤسسات  مــن  الدميوقراطي  النضال  يتبنى  ــارس  م  23 ــل  داخ مــن 
النظام القام مع األسف مت اختزال هذا الشعار يف إطار منظمة العمل 
إجناز  أعظم  وكان  االنتخابات  يف  املشاركة  يف  الشعبي  الدميوقراطي 
ملف  وخصوصا  احلقوقي  امللف  فتح  هو  املنظمة  مناضلو  فيه  ساهم 
بإثارة  البرملان  داخل  من  اجلسيمة  واالنتهاكات  السياسي  االعتقال 
محمد بن سعيد ايت يدر لسجن تازمامرت الرهيب وقد أدى تنامي هذا 
املد اليساري الدميوقراطي إلى انقالب املخزن عليه يف حادثة أوطيل 
 96 املوقف من دستور  إلى اجتاهني يف  املنظمة  انفجرت  حسان حيث 
بإنشاء احلزب االشتراكي الدميوقراطي وحظر جريدة أنوال وإعالن 
منظمة العمل الدميوقراطي الشعبي وبدأ املخزن من خالل علي الهمة 
كاتب الدولة يف الداخلية آنذاك يف صياغة حزب يساري دميوقراطي 
مقبول من القصر يف محطة بوزنيقة بإنشاء اليسار االشتراكي املوحد 
وانشاء  للدميوقراطية  والوفاء  الفعاليات  عناصر  بعض  انضمام  ثم 
والزال  الدميوقراطي  اليسار  فدرالية  ثم  املوحد  االشتراكي  احلزب 
هذا االحتاه يتوهم بناء الدميوقراطية من داخل بنية النظام بسقف 

امللكية البرملانية.

وبعد  االمام  إلى  منظمة  من  السياسيني  املعتقلني  باقي  خروج  ومع 
اللينينية  املاركسية  احلركة  مناضلي  باقي  مع  النقاش  من  سنوات   5
مناضلون  اتفق  النقاش،  هذا  وفشل  اليساري  االطار  إلنشاء  املغربية 
التقدمية  اجلماهيرية  احلركة  من  ومناضلون  االمام  الى  منظمة  من 
على انشاء تيار النهج الدميوقراطي كتيار علني متحلق حول جريدة 
األداة  بناء  يف  تساهم  حركة  نفسه  يعتبر  وظل  الدميوقراطي  النهج 
برنامج  وعلى  الكادحني  وعموم  العاملة  للطبقة  املستقلة  السياسية 
االستمرارية والتحرر واالشتراكية عبر الصيرورات األربع : املساهمة 
يف بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني ، تقوية وبناء توسيع 
احلركة اجلماهيرية وأدوات الدفاع الذاتي للجماهير الشعبية والعمل 
على بناء حتالف الطبقات الشعبية وخلق حتالف بني القوى التي لها 
إعادة  يف  العالم  أحرار  جانب  إلى  االشتغال  أيضا  التغيير  يف  مصلحة 

بناء اجلبهة املناهضة لالمبريالية والصهيونية والرجعية.

وبعد أزيد من ربع قرن على العمل والنضال الدميوقراطي اجلذري 
يستعد النهج الدميوقراطي لالنتقال إلى إعالن حزب الطبقة العاملة 

وعموم الكادحني. 
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شحذ  مهمة  الثورية  النظرية  مهمات  إحدى  من 
سالح التنظيم وتوجيه املمارسة النضالية. واملمارسة 
النضالية السديدة واملرتكزة على املنهج العلمي تلك 
التي تضع التكتيك املناسب وفق اإلستراتيجية التي 
النضالية  املهام  اعقد  ومن  الكبرى.  األهداف  ترسم 
مهمة صياغة الشعار املناسب للحظة احملددة. الشعار 
املوضوعية  الشروط  يكثف  الذي  ذالك  هو  السديد 
الناضجة والشروط الذاتية احملققة او هي على وشك 
االكتمال يف التحقق والوجود. تلك هي شروط بلورة 
لكن هناك متطلبات مهمة  السديد  الشعار  وصناعة 
للغاية ال تقل أهمية عن الشروط اآلنفة الذكر وهي 
واملالئم  السديد  الشعار  صياغة  بصعوبة  املتعلقة 
للفترة القائمة. ولتوفير حظوظ الصياغة الدقيقة 
والناجحة للشعار يجب ان يكون ثمرة نقاش جماعي 
بني املناضلني ومعهم جموع اجلماهير هذا اوال وثانيا 
الغالبية  طرف  من  مفهوما  بسيطا  شعارا  يكون  ان 
املباشرة  املطالب  ويستوعب  لهم  يتوجه  الذين  من 
وخاصة اهمها وقابل للتحقيق كامال او جزئيا ويفتح 
الطبقي  الوعي  من  ويرفع  النضالي  للتطور  الطريق 
للجماهير الشعبية ويوضح لها من هو عدوها املباشر 

بدون غموض او  وهم.

وقبل اقتراح الشعار املناسب أضيف نقطة جوهرية 
يختلف  اقتراحه  أو  الشعار  وضــع  كــون  يف  تتمثل 
مرجعيتها  باختالف  أخــرى  إلى  سياسية  قوى  من 
الشعار  نقترح  إننا  والسياسية.  الطبقية  وطبيعتها 
التاريخ  صانعة  هي  اجلماهير  بان  مقتنعون  ونحن 
القيادة  يستوجب  ببالدنا  الــثــوري  التغيير  ــان  وب
حلزبها  املمتلكة  العاملة  للطبقة  احلازمة  الطبقية 
ملصاحلها  واعية  عاملة  طبقة  أي  املستقل  السياسي 
بتحرر  إال  االستغالل  من  لها  حترر  ال  بان  وواعية 

الشعب كله.

لكل هذه االعتبارات ميكننا اقتراح الشعار التالي: 
املستندات بشكل مركز  واليكم  – حرية.  خبز- شغل 
جدا ومبا يسمح به املقام. بعد اجتياح جائحة كورونا 
سياسة  جراء  من  اجلماهير  أوضاع  تفاقمت  لبالدنا 
االحتكارية  البرجوازية  مصالح  خــادمــة  الــدولــة 
يف  املتنفدة  واملافيا  الكبار  األراضي  ومالك  الطفيلية 
التقشفية  السياسية  هذه  الرئيسية،  الدولة  أجهزة 
جتاه الشعب والسخية جتاه القاعدة الطبقية لهذه 
لتشمل  الفقر   دائــرة  اتسعت  ذلك  ونتيجة  الدولة 
أكثر من 23 مليون مواطن ومواطنة. تولد عن ظاهرة 
الشرائية  القدرة  وانهيار  واجلوع  البؤس  ظهور  الفقر 
والفقر  اجلوع  محاربة  مطلب  يصبح  ولذلك  للشعب، 
باخلبز.  املطالبة  يف  ومفهوم  واضح  بشكل  يتجسد 
فإن  الشعب،  متناول  يف  يعد  لم  الكرمي  العيش  والن 
رأس  على  أصبح  واملنتج  القار  الشغل  توفير  مطلب 
وهشاشة  البطالة  مــن  تشكو  التي  ــر  األس مطالب 
ال  التي  ــر  واألس الشعب  يجند  مطلب  انــه  الشغل؛ 
االحتكار  ضد  النضال  قصد  العاطلني،  من  تخلو 
الغفيرة  التقشف وطبعا تلمس هذه اجلماهير  وضد 
حتقيق  أمــام  احلاجز  بأن  والشغل  باخلبز  املطالبة 
البوليسية  الدولة  وجود  هو  املشروعة  املطالب  هذه 
والنظام املستبد، ومواجهة هذا احلاجز لن يتأتى إال 
والتنظيم  والتظاهر  التعبير  يف  احلرية  شعار  برفع 
املفقر  الشعب  هذا  مصير  تقرير  اختيار  ويف  والتنقل 

واملهمش.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

خبز- شغل - حرية
      االرصار عىل التوظيف بالعقدة مع التصعيد

وزارة  ــه  ــي ــل ع ــت  ــدمـ أقـ ــا  مـ
اإلعــالن  يف  بنموسى  شكيب 
التشغيل  مباريات  اجراء  عن 
أن  شرط  إضافة  مع  بالعقدة 

 30 املــتــبــاريــن عــن  يــقــل ســن 
على  الفعلي  اجلواب  هو  سنة 
وتنسيقيات  حــركــة  مطلب 
ــن فـــرض  ــ ــذي ــ ــذة ال ــ ــاتـ ــ األسـ
مطالب  وعلى  التعاقد  عليهم 

لهم. الداعمة  النقابات 

االستجابة  رفض  بنموسى 
النضالية  احلركة  هذه  ملطلب 
جديدا  استفزازا  أضــاف  بل 
ــا بـــإقـــصـــاء  ــ ــوي ــ وتـــعـــنـــتـــا ق

ــن الـــذيـــن يــتــجــاوز  ــاري ــب ــت امل
دليل  وهــذا  عــامــا   30 سنهم 
ركبت  الــدولــة  ــذه  ه أن  على 
رأســـهـــا وتــســعــى لــلــمــواجــهــة 
يف  اللي  تقول  وكأنها  الشاملة 

ديروه. جهدكم 

وواضــح  صريح  حتــدي  هــذا 
يــرفــعــوه  أن  الــشــبــاب  ــى  وعــل
ــة كــســر  ــرك ــع ــا م ــهـ بـــقـــوة وأنـ
ــني  إرادت معركة  إنــهــا  العظم 

استبدادية  افتراسية  إرادة 
بكرامة  العيش  وإرادة  متغولة 
الشغل  عن  البحث  إطــار  ويف 
املــنــتــج واحلــافــظ لــلــكــرامــة. 
إطار  يف  احلياة  حب  إرادة  إنها 

احلرية.

   املناسبة رشط
نونبر  فـــاحت  ــي  ه واملــنــاســبــة 
التحرير  حــرب  انـــدالع  ذكــرى 

اجلزائرية سنة 1954 
نتوجه  أن  نود  املناسبة  بهذه 

من  املكافح  الفلسطيني  للشعب 
للتفويت  الغير قابل  اجل حقه 
فــلــســطــني  ــل  ــ ك ــني  ــط ــس ــل ف يف 
ــم  ــدع وال ــار  ــبـ واالكـ بالتحية 
شرط  وال  قيد  بدون  واملساندة 

يف كــفــاحــه الــوطــنــي وانــعــاش 
اجلزائري  الشعب  بان  ذاكرته 
نــونــبــر1954  فــاحت  ــورة  ثـ فجر 
من  ســنــة   130 ــن  م اكــثــر  بــعــد 

لقد  االستطياني.  االستعمار 
االستيطاني  االستعمار  ــان  ك
يعتبرها  بــاجلــزائــر  الفرنسي 
فرنسا  للمستوطنني   بالنسبة 
ثانية. اقتلعت الثورة اجلزائرية 

ــار  ــم ــع ــت املـــجـــيـــدة هــــذا االس
بعد  الــبــغــيــض  االســتــيــطــانــي 
وصلت  التضحيات  اغلى  تقدمي 
إلى مليون ونصف مليون شهيد.
ــري  ــزائ اجل للشعب  فتحية 
استقالله  ذكرى  مبناسبة  احلر 
الفلسطيني  للشعب  وحتــيــة 
واملساندة  الــدعــم  وكــل  الثائر 
مـــن احـــــرار املـــغـــرب مـــن اجــل 
االستيطاني  االستعمار  دحــر 
فلوال  جلب  الـــذي  الصهيوني 
بقاع  مختلف  من  املرتزقة  من 

العالم.
لالستعمار  والـــعـــار  ــزي  ــ اخل
ويف  فلسطني  قي  االستيطاني 
طال  مهما  األرض  من  بقعة  أية 

عمره.


