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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 
 من 14 إلى 20 دجنبر  2021

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

ضد الهجوم المخزني على القطاعات االجتماعية االستراتيجية
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الشباب المغربي دعامة 
أساسية ضد االستبداد

 البد من مساءلة سياسة الدولة وخياراهتا يف 
هذا املجال وابلتايل مساءلة السياسة الفالحية/ 
اليت تجسدت يف مخطط  الفالحية  االسرتاتيجية 

املغرب األخرض الذي دام 12 سنة

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

االناركية الشيوعية 
أو  الفكر الهامشي 

المفلس

كلمة العدد

.  الثمن :  4 دراهم

ذكرى تأسيس الجبهة 
ير فلسطين الشعبية لتحر

437

التنمية املستدامة أم استدامة 
استغالل اإلنسان وتدمير الطبيعة

محمد هاكش ضيف العدد : 

يــــحــــاول الـــنـــظـــام املـــخـــزنـــي 
إعادة  لفرض  جديد،  من  الضغط 
ــة  ــادي ــص ــت ــات االق ــي ــن ــب هــيــكــلــة ال
خدمة  مــن  للتخلص  الرأسمالية 
االجتماعية  للقطاعات  الــدولــة 
مقدمتها  ويف  اإلســتــراتــيــجــيــة. 
الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والـــشـــغـــل 
بــإخــضــاعــهــا تــدريــجــيــا لــقــوانــن 
الــســوق الــرأســمــالــيــة املــتــوحــشــة 
ــذا املــنــظــور  ــ ــق ه ــ ــا وف ــاره ــب ــت ــاع ب
تخضع  أن  يــجــب  ــع  ــل وس ــات  ــدم خ
ــب،  ــل ــط ــعـــرض وال ــى عــمــلــيــة الـ ــ إل
ــال مــصــطــلــحــات  ــم ــع ــت ــاس وذلــــك ب
مخادعة  بل  "محايدة"  ومفاهيم 
من  يعنيه  مبا  العمق  يف  وملغومة 
خــدمــتــهــا ملــخــطــطــات رأســمــالــيــة 
املــرونــة،   ) واســتــعــمــاريــة جــديــدة 
يف  التحكم  الــكــفــاءة،  املـــردوديـــة، 
قلب  هو  التلميذ  املدرسي،  الزمن 
وضرب  التعليمة  العملية  وهــدف 
األولي  !التعليم  املقابل  يف  املجانية 
األولي  التعليم  وخوصصة  أولوية 
الــتــعــاقــد،  اجلــــودة،  ــل!،  ــاب ــق امل يف 
املدرسة  املدرسي،  العرض  جتويد 
أجل  من  املفوض  التدبير  املقاولة، 

 .) النجاعة... 
وسياسة  السائدة  الطبقات  إن 
من  التملص  عــلــى  تعمل  الــنــظــام 

القوة  تــراجــعــت  كلما  املــســؤولــيــة، 
الشعبية  للجماهير  الــنــضــالــيــة 
النضالية  واحلــركــة  عامة  بصفة 
خاصة  بصفة  التعليمي  الوسط  يف 
املغرب  لطلبة  الوطني  )االحتـــاد 
التقدمية  التعليمية  النقابات   –
التي  الــتــالمــيــذيــة...(  احلــركــة   –
واحلــصــار  بالقمع  استهدافها  مت 
اجلسيمة  واالنــتــهــاكــات  واحلــظــر 
ــان، ولـــقـــد كــانــت  ــ ــس ــ حلـــقـــوق اإلن
الوحدة  شعار  عن  التراجع  مقدمة 
حــاول  حــن   ،1965 مــع  والتعميم 
الباكلوريا  نظام  مراجعة  النظام 
ــود الــطــرد وتــرهــيــب  ــن ــال ب ــ وإدخـ
ــالت  ــائ ــع ــذ وال ــي ــالم ــت الــطــلــبــة وال
ــذا املــخــطــط الــذي  واألســـاتـــذة، ه
ــالل  مـــن خ لـــه يف احلـــن  تــصــدت 
 23 ل  اجلــمــاهــيــريــة  االنــتــفــاضــة 

مارس. 
مخططاته  أن  النظام  أدرك  لقد 
يف  متريرها  الصعب  من  الطبقية 
والطالبي  التعليمي  الــوعــي  ظــل 
ــن عــلــيــه  ــم ــي ــه ــائـــد الـــــذي ت الـــسـ
االشتراكية  والتوجهات  األفــكــار 
ــذي  ــ ــة وال ــدي ــق ــن ــة ال ــي ــدم ــق ــت وال
)احلركة  التقدمية  القوى  تسنده 
ــة  ــركـ االحتــــاديــــة آنــــــذاك واحلـ
املــاركــســيــة-الــلــيــنــيــنــيــة املــعــروفــة 

إلى  فلجأ  اجلديد(  اليسار  باسم 
هــذا  ينابيع  جتفيف  مخططات 
مختلف  يف  املنتشر  الثوري  الفكر 
الدولة  وأجــهــزة  املجتمع  دوالــيــب 
ومناعة  مقاومة  شكل  والذي  نفسها 
املفروضة  املخططات  من  للمجتمع 
عــلــيــه بــفــعــل الــتــبــعــيــة املــخــزنــيــة 
الطابع  بفعل  أو  الفرنسي  للنظام 
وتبعيته  املغربي  للنظام  الرجعي 
املانحة  الدولية  املالية  للمؤسسات 
إعادة  لشروط  والفارضة  للقروض 

اجلدولة. 
لـــقـــد شـــكـــل ارمتـــــــاء الــنــظــام 
ــادة  إعـ ويف  الــتــبــعــيــة  يف  ــي  ــرب ــغ امل
السياسات  سن  يف  للديون  اجلدولة 
شكلت  كــمــا  املـــمـــالة  الــلــيــبــرالــيــة 
ــد مــن  ــعـــديـ مـــصـــادقـــتـــه عـــلـــى الـ
املرتبطة  ــة  ــي ــدول ال االتــفــاقــيــات 
ــات  ــدمـ ــر الـــتـــجـــارة واخلـ ــري ــح ــت ب
أو  وتــســلــيــعــهــا(  خــوصــصــتــهــا  )أي 
ــدول  ال مــع  الثنائية  االتــفــاقــيــات 
واخلضوع  السابقة،  االستعمارية 
لــوصــفــات تــقــريــر الــبــنــك الــدولــي 
ــي من  ــرب ــغ امل ــاد  ــص ــت االق إلخــــراج 
البنك  )تــقــريــر  القلبية  السكتة 
ذلك  كــل  شكل  ل1995(،  الــدولــي 
التوجهات  تكريس  من  ملزيد  مدخال 
ــد  ــزي ــة وم ــش ــوح ــت ــيــبــرالــيــة امل ــل ال

يتبع  ص  2 
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صلب  يف  قوي  نسايئ  “قطاع  شعار  حتت 
الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء 
املاركسية  الحركة  “هشيدة  دورة  والكادحات” 
الشعب  وهشداء  املنهبي(  )سعيدة  اللينينية 
للقطاع  الوطنية  اللجنة  عقدت  املغريب”، 
يوم  بعد،  عن  الثامن  اجتماعها  النسائي 
مناقشة  وبــعــد   ،2021 دجنبر   5 األحـــد 
وحتــلــيــل مــســتــجــدات األوضــــاع الــدولــيــة 
التنظيمية  أوضــاعــهــا  وتتبع  والــوطــنــيــة 

: التالي  البيان  إصدار  قررت 

إلى  الرامي  املخزني  الهجوم  إدانتنا   –
مؤمتره  عقد  من  الدميقراطي  النهج  حرمان 
قاعة  يف   2022 يناير   28 يــوم  اخلامس 
رفع  على  النسائي  القطاع  وعزم  عمومية 
النضال  أشكال  كل  يف  باالنخراط  التحدي 
يف  مؤمترنا  عقد  يف  حقنا  انتزاع  اجل  من 

جيدة. ظروف 

“بيين  احلــرب  مجرم  بزيارة  تنديدنا   –
ــوة  ودع املــغــرب  ارض  وتلطيخه  غانتس” 
اجلبهة  نضاالت  يف  االنخراط  إلى  رفيقاتنا 

التطبيع. وضد  فلسطن  لدعم  املغربية 

املخزني  النظام  سياسة  استنكارنا   –
الهجوم  يف  الباطرونا  مع  املعلن  وتــواطــؤه 
الطبقة  ومكتسبات  واحلريات  احلقوق  على 
ــرد  ــط الــعــامــلــة وتــعــريــضــهــا لــلــتــســريــح وال

واالعتقال.

وسياسة  املستمر  بالغالء  تنديدنا   –
والصحية  االجتماعية  اخلدمات  خوصصة 
وضعية  عــلــى  خـــاص  بشكل  تــؤثــر  ــي  ــت وال
الفعلي  االنــخــراط  يستدعي  النساء،مما 
للنهج  النسائي  القطاع  ملناضالت  وامللموس 
التي  النضالية  األشــكــال  يف  الدميقراطي 
عن  للدفاع  الشعب  فئات  كافة  تخوضها 
املخزنية،  للمخططات  والتصدي  مصاحلها 
االجتماعية  اجلبهة  تعلنها  التي  تلك  أو 
ــردي  املــغــربــيــة احــتــجــاجــا عــلــى الــغــالء وت
ــروف املــعــيــشــة لـــدى غــالــبــيــة الــشــعــب  ــ ظ

املغربي.

التي  الالإنسانية  بالوضعية  تنديدنا   –
مغربية  عاملة   1400 من  أزيــد  تعيشها 
بتسوية  ونطالب  احملتلة،  مليلية  مبدينة 
ــدود أمــامــهــن لــزيــارة  أوضــاعــهــن وفــتــح احلـ
احلية  القوى  لكل  نداء  ونوجه  عائالتهن، 
ــاالت املـــرأة  ــض والــدميــقــراطــيــة ملــســانــدة ن

املهاجرة. العاملة  وخصوصا  املغربية 

التشغيل  مباراة  اجتياز  شروط  رفضنا   –
بالتراجع  ومطالبتنا  )التسقيف(  بعقود 
الوظيفة  يف  باحلق  وتشبثنا  عنها  الفوري 
الــعــمــومــيــة؛ ودعــمــنــا املــبــدئــي لــنــضــاالت 
عليهم  ــروض  ــف امل واالســـتـــاذات  األســاتــذة 

املتابعات  بــإســقــاط  ومطالبتنا  التعاقد 
التنسيقية  ومــنــاضــالت  مناضلي  حــق  يف 

املتابعن.

الصحية  الشغيلة  نضاالت  مساندتنا   –
وتوفير  املشروعة  حقوقهم  انتزاع  اجل  من 
ظل  يف  ــا  ــوص ــص ،خ الئــقــة  ــل  ــم ع ظــــروف 
ومتحوراتها،   19 كورونا  جائحة  استشراء 
طبقية  سياسة  مترير  يف  املــخــزن  وتعنت 
الــعــمــومــيــة  ــل اخلـــدمـــات  ــوي تــقــلــص يف مت

اخلواص. البرجوازين  من  حفنة  لفائدة 

واملعتقالت  املعتقلن  كافة  مع  تضامننا   –
املناهضة  النضالية  أنشطتهن  خلفية  على 
لفرض  أو  التدريس  ملهن  التسقيف  لسياسة 
واملتابعات  املتابعن  ــل  ،وك التلقيح  ــواز  ج
كيدية  محاكمات  إطــار  يف  ســراح  حالة  يف 

وصورية.

التي  السودانية  الثورة  مع  تضامننا   –
الشعبية  احلراكات  مقدمة  نساؤها  تشكل 
احلرية  حتقيق  اجل  من  ملطالبهن  ودعمنا 

والكرامة. واملساواة 

حتــيــتــنــا  جنــــــدد  األخـــــيـــــر،  ويف   –
يف  املنخرطات  العالم  نساء  بكل  واعتزازنا 
لالمبريالية  للتصدي  الشعبية  النضاالت 

الرجعية. واألنظمة  والصهيونية 

القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي يندد بالغالء 
وخوصصة الخدمات االجتامعية والصحية ــن الــهــجــوم الــطــبــقــي عــلــى اخلــدمــات  م

والشغل،  والصحة  التعليم  يف  العمومية 
املقابل،  يف  السياسي  النظام  عمل  وقد 
االمبريالية،  من  وبدعم  ماكر  بتحايل 
للنقابات  الشعبية  املقاومة  تفكيك  على 
 ،1990 دجنبر   14 إضراب  بعد  وخاصة 
داخل  التناقضات  تأجيج  من  تــاله  ومــا 
ــي أكــبــر قــوة  ــراك ــت ــاد االش ــ حـــزب االحت
ــة وتـــداعـــيـــات ذلــك  ــارض ــع ســيــاســيــة م
خطوات  من  أو  النقابية،  املقاومة  على 
الــظــروف  لتهيئ  املــزعــوم  ــراج"  ــفـ "االنـ
حكومة  عبر  للسلطة  السلس  للمرور 
"امليثاق  ومتــريــر  الــتــوافــقــي"  "الــتــنــاوب 
 1999 والــتــكــويــن"  للتربية  الــوطــنــي 
وعلني  رسمي  بشكل  الــبــاب  فتح  الــذي 
"اإلجماع  مسمى  حتت  التعاقد  ملخطط 

الوطني". 
الشعبية  اجلماهير  اليوم  تعيشه  ما  إن 
مكتسبات  قلبها  ويف  ملكتسباتها  ضرب  من 
سياسات  نتيجة  هو  التعليمية،  الشبيبة 
ــداف.  األهـ ــة  ــح وواض ممنهجة  طبقية 
تفرضه  الذي  الالزم  الرد  فإن  وباملقابل 

 : هي  الوضعية  هذه 
ومــن  االنــتــظــاريــة  مــن  اخلـــروج  أوال، 
إعادة  على  مباشرة  العمل  ثم  العفوية، 
اجلماهيرية  احلــركــة  مكونات  تنظيم 
الوطني  االحتـــاد  بــنــاء  ــادة  ــإع ب ــدءا  بـ
باحلق  للمطالبة  وتنظيمه  املغرب  لطلبة 
مطالب  ــن  م انــطــالقــا  ــار  ــق ال الــشــغــل  يف 
الدراسية.  توجهاتهم  مبختلف  الطالب 

إطار  يف  املعطلن  حركة  توحيد  اثنيا، 
الــشــواهــد  حلملة  الــوطــنــيــة  اجلــمــعــيــة 
جــديــدة  ــس  أس عــلــى  بــاملــغــرب  املعطلن 
جلميع  تضمن  مطلبية  مــذكــرات  ووفــق 
النضال  ربــط  الشغل.  يف  حقها  الفئات 
بــالــنــضــال وســط  الــطــالبــي يف اجلــامــعــة 
ــالت  ــام ــع ــر ال ــي ــأط حــركــة املــعــطــلــن وت
والطرد  التسريحات  ضحايا  والعمال 

العمل.  من  اجلماعي 
ــة وجتـــديـــد الــعــمــل  ــع ــراج ــا، م ــث اثل
وحتمل  دميقراطية  أسس  على  النقابي 
ــل فــرض  الــنــضــال مــن أج املــســؤولــيــة يف 
الدفاع  فقط  وليس  قــارة  شغل  مناصب 

احلالين.  املنخرطن  عن 
يستقيم  ال  ــاله،  أع الــذكــر  سلف  كما 
ــن قــوى  ــوازي ــرض م ــل ف الــنــضــال مــن أج
شقها  يف  املكتسبات  وانــتــزاع  جــديــدة 
بــالــنــضــال  إال  ــي،  ــراط ــق ــدمي وال ــادي  ــ امل
احلركة  نضال  وربط  امليداني  الوحدوي 
بالنضال  واالحتجاجية  االجتماعية 
التحرر  أجــل  مــن  ــعــام  ال الــدميــقــراطــي 
االشتراكية.  طريق  على  والدميقراطية 

تمتة كلمة العدد 

الــدميــقــراطــي  للنهج  الــعــمــالــي  الــقــطــاع 
شركة  عمال  مع  الالمشروط  تضامنه  يعلن 
له  يتعرضون  ما  ضد  ببلقصيري  أومــاللــة 
ــع وتــشــريــد  ــوي ــن ســرقــة ألجــورهــم وجت م
الصادرة  اجلائرة  األحكام  ويدين  لعائالتهم 

ضدهم.

الدميقراطي  للنهج  العمالي  القطاع  يتابع 
 20 له  تعرض  ما  شديدين  واستنكار  بقلق 
نواحي  أومــاللــة  شركة  يف  الــزراعــي  عامل 
مــديــنــة بــلــقــصــيــري مبــنــطــقــة الــغــرب من 
وتشبتهم  النضال  عن  ثنيهم  قصد  مؤامرة 
املــتــمــثــلــة يف وضـــع حد  ــوق  ــق بــأبــســط احل
عائالتهم  وضــد  ضدهم  املتعمد  للتجويع 
أداء  عن  امتنع  الــذي  الباطرون،  طرف  من 
أداء  وعــن  شهور  لعدة  املستحقة  أجــورهــم 
للضمان  الوطني  الصندوق  جتاه  واجباته 
أبناءهم  هم  بذلك  وحرمانهم  االجتماعي 
اخلدمات  من  وغيرها  الصحية  التغطية  من 
حبك  مت  حيث  لــلــصــنــدوق؛  االجتماعية 
ضدهم  اإلخراج،  رديئة  مفضوحة،  مؤامرة 
زراعة  على  وهمية  خلسائر  حتميلهم  عبر 
تقني  أي  يصدقها  أن  ميكن  ال  الشمندر، 
مبتدئ يف املجال الزراعي إضافة إلى التهمة 
والعمال  العامالت  كل  ضد  مسبقا  اجلاهزة 
املتمثلة  اإلضراب،  يف  حقهم  ميارسون  الذين 

 288 الفصل  مبوجب  العمل  حرية  عرقلة  يف 
اجلنائي. القانون  من  املشؤوم 

العمال  أغلب  يتفق  وكما  ذلك  إلى  إضافة 
ومن  الباطرون  غاية  فإن  املنطقة،  وسكان 
وحدة  ضرب  محاولة  هو  دعمه  يف  تورطوا 
تلك  من  النقابي  العمل  واجتثاث  العمال 
السنن  لعشرات  بجدوره  الضارب  الشركة 
طرف  من  الضيعة  تسيير  يتم  كان  أن  منذ 

سابقا. سوجيطا  شركة 

إننا يف القطاع العمالي للنهج الدميقراطي 
االبتدائية مبشرع  ومبناسبة إصدار احملكمة 
اجلــاري،  نونبر   2 اخلميس  يوم  بلقصيري 
ــال الــضــحــايــا  ــم ــع ــن ال ــدي حــكــمــا قــاســيــا ي
مالية  وبغرامات  التنفيذ  املوقوف  بالسجن 
وأخرى  منهم  واحد  لكل  درهم   500 بقيمة 
الباطرون  لفائدة  بينهم  فيما  تضامنية 

يلي: ما  نعلن  فإننا  10000 درهم،  بقيمة 

من  متابعة  أية  حتريك  عدم  نستغرب   -
طرف املسؤولن أو ممارسة أي نوع من الضغط 
العمال  أجـــور  ألداء  الــبــاطــرون  ــذا  ه على 
عائالتهم،  لتجويع  حد  ووضــع  املستحقة 
بذلك  واملركزية  احمللية  السلطات  علم  رغم 
الضيعة  تلك  ألحوال  الدقيق  التتبع  ورغم 
التنمية  وكالة  عبر  الفالحة  وزارة  طرف  من 
صاحب  بإخالل  اليقن  وعلمها  الفالحية، 

االستثمارية  الــتــزامــاتــه  بكافة  الــشــركــة 
واالجتماعية.

هؤالء  مع  الالمشروط  تضامننا  نعلن   -
جتويع  مــن  لــه  يتعرضون  مــا  ضــد  العمال 
تتعرض  وملا  األجرية  ملستحقاتهم  وسرقة 
جــراء  وتــشــريــد  جتــويــع  مــن  عائالتهم  لــه 

ذلك.

املهانة،  رفضهم  على  عاليا  نحييهم   -
اخلبز  أجل  من  النضال  طريق  واختيارهم 
وروح  النقابية  وحدتهم  وعلى  والــكــرامــة، 
األصيلة  الشعبية  التآزر  وثقافة  التضامن 

بينهم. فيما  السائدة  والصادقة، 

املوجهة  التهم  مــن  بتبرأتهم  نطالب   -
من  متكينهم  عبر  وإنصافهم  ضدهم،  زورا 

املشروعة. حقوقهم 

اإلطــارات،  وعموم  العمال  كافة  ندعو   -
املناضلة،  والنقابية  واحلقوقية  السياسية 
نضالهم  يف  ــعــمــال  ال ــؤالء  ــ ه ــؤازرة  ــ مـ ــى  إلـ
ــم بــكــافــة  ــوده ــم ــم ص ــي ــدع املــســتــمــيــت وت
احلد  قصد  املتاحة،  والوسائل  اإلمكانيات 
الباطرونا،  من  النوع  هذا  وتغول  جبروت  من 
وجتويع  العمال  باستغالل  يكتفي  ال  الذي 
آدميتهم  سحق  يف  يتورع  ال  وإمنــا  أبنائهم، 

والثروة. األرباح  ملراكمة 

القطاع العاميل للنهج الدميقراطي يتضامن مع عامل 
رشكة اوماللة ببلقصريي



العدد :437   3
من  14  إلى 20 دجنبر  2021 وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية
معاناة عامل رشكة "سيتل"/مركز النداء

 االئتالف املغربي لهيآت حقوق االنسان يطالب باصدار 
والصحافين  السياسين  املعتقلن  كافة  عن  شامل  عفو 
االجتماعية  احلراكات  ونشطاء  واملدونن  واحلقوقين 
بالريف ورواد مواقع التواصل االجتماعي واحترام الدولة 

اللتزاماتها الدولية يف مجال احترام حقوق االنسان  .

ومنظماته  وهيئاته  العالم  شعوب  تلتقي  عام  كل  يف 
احلقوقية مع ذكرى االعالن العاملي حلقوق االنسان ، الذي 
اعتمد سنة 1948  من لدن اجلمعية العامة لالمم املتحدة 
مرجع  اقــوى  التاريخ  عبر  ظلت  التي  الكبرى  الوثيقة   ،
واملساواة  احلرية  يف  حقوقها  منها  ،تستلهم  لالنسانية 
العنصرية  ضــد   صمودها  ومصدر    ، والعدالة  والكرامة 
وانتهاك  املدمرة  احلروب  محارق  و  والعبودية  واالستبداد 

القانون الدولي االنساني وضد االفالت من العقاب.

االنتهاكات اخلطيرة  العديد من  زالت  ، ال  اليوم  وحتى 
االعــالن  بها  جــاء  التي  القيم  تضرب  االنــســان   حلقوق 
العاملي، فال زال التعذيب واالحتجاز القسري و القتل خارج 
الراي  حريات  محاصرة  زالت  وال  والقضاء،  القانون  نطاق 
وال  السلمين،  واالحتجاج  والتجمع  واالعتقاد  والتعبير  
زالت احلقوق االقتصادية واالجتماعية واحلق يف التنمية 
ويف البيئة النظيفة ، كلها  وغيرها ، الزالت حقوقا مهددة 
ومنتهكة كل يوم يف العديد من دول العالم،  وال زالت العديد 
من االنظمة ومن احلكومات ترى يف احترام حقوق االنسان 
التزاما يهدد سلطاتها ويكشف  و   ، لها  قيدا مرهقا ومكلفا 
طغيانها وضعفها ،   وهي بذلك تبرر حاجتها  ملمارسة القمع 
واحلقوقين/ات  للفاعلن  ومحاصرتها  والشطط  والرعب 

والنشطاء/ات يف مختلف مجاالت الفعل املدني. 

ويف مجال العدالة والقضاء ، ظل الفشل يالحق االنظمة 
القضائية يف العديد من دول العالم، من خالل ابرز املظاهر   
قواعد  على  تــقــوم  ال  الــتــي  الــعــادلــة  غير  كــاحملــاكــمــات  
استقالل القضاء وحياده ومشروعية املنازعات واالتهامات 
واحلقوقين  السياسين  مــحــاكــمــات  اثــنــاء   ــة  ــاص وخ
االنظمة  حترمهم  اللواتي  النساء  ومحاكمات  والصحفين 
وخصوصيتهن.القانونية  من  العديد من الضمانات التي تنتهك حقوقهن 

 ،2011 دستور  بعد  الثانية  العشرية  عرفت  وباملغرب 
تراجعات خطيرة افرغت الوعود باالصالحات احلقوقية 
ووقعت   ، معانيها  من  والنصوص   ، مضامينها  من  العميقة 
اخفاق  يف  عالماتها  جتلت  ممنهج  شبه  بشكل  انحرافات 
السياسة اجلنائية واحلقوقية من توفير احلماية للحريات 
وملمارستها  ، والوقاية من انتهاكها ،  فال زال احملتجون /ات  
او وقفات  يتعرضون للعنف ولالعتداء  سلميا يف مسيرات 
من قبل القوات العمومية ، وال زالت العرقلة االدارية للحق 
العديد  يف  يلقى  فروعها  تاسيس  او  اجلمعيات  تاسيس  يف 
تسليم  احمللية  السلطات  من  املطلق  الرفض  احلــاالت  من 
الوصل املؤقت والوصل النهائي، رغم صدور احكام عليها من 
قبل القضاء االداري، وهذه صورة ال يستطيع انسان عاقل 
ان يقبلها او يبررها ، و ال زالت محاكمات بعض الصحفين 
ويف  مساراتها  يف  لكنها  ظاهرها،  يف  قانونيا  لبوسا  تلبس 
موضوعها  تطبعها ممارسات انتقامية مثل ربط املنازعات 
بقضايا اجلنس  او  باملال او  وما يدخل يف حكمهما، دريعة 

لالعتقال واالدانة باحكام مدمرة قاسية. 

البشر  كل  عــروق  يف  حية  ستظل  االنــســان  حقوق  ان 
استثناء،  دون  مغربي)ة(  مــواطــن)ة(  كل  لــدى  وبالطبع 
كل  على  ومسؤولية   واجب  لها  انتهاك  كل  فضح  وسيظل 

املزايدة  لغة   ) ة  املواطن)  على  تنطلي  ولن  بها،  يؤمن  من 
تنبري  عندما   السلطة  من  اجلهات  بعض  تستعملها  التي 
للتهجم على احلركة احلقوقية املغربية والدولية و بعض 
منظماتها  ونشاطائها  ، وتتهمها بانها تفتقد الى االفق يف 
تعاملها مع الواقع، وانها  تعمل باجندات خارجية وغيرها 

من النعوت الرخيصة التي ال قيمة لها.

واالئتالف املغريب لهيئات حقوق االنسان، وهو يخلد ذكرى 
73 لهذه السنةفانه يعرب عن  االعالن العاملي لحقوق االنسان 

ماييل :

التي  اخلروقات  ضحايا  كافة  مع  تضامنه  يعلن    : أوال 
وقف  يف  مطالبه  ويجدد   ، واحلريات  احلقوق  لها  تتعرض 
مدنية  االنــســان  حلقوق  العمومية  السلطات  انتهاكات 
وبيئية  وثقافية  واجتماعية  واقــتــصــاديــة  وتنموية.وسياسية 

اليهم،  االعتبار   رد  و  الضحايا  بانصاف  يطالب   : اثنيا 
السياسين  املعتقلن  كــافــة  عــن   شــامــل  عفو  ــدار  ــ واص
احلراكات  ونشطاء  واملدونن  واحلقوقين،  والصحفين 
االجتماعي  التواصل  مواقع  ،ورواد  بالريف  وغيرهم.االجتماعية 

يف  الدولية  التزاماتها  باحترام   الدولة  ثالثا:يطالب   
العادلة واحلق  مجال حقوق االنسان، واحلق يف احملاكمات 
حداثية   إنسانية  حقوقية  بخلفيات  جنائية  سياسة  يف 
املستبد  االحتياطي  واالعتقال  القمع  عقلية  عن  بعيدة 

بقرينة البراءة، واحلق يف احلياة واحلرية. 

املعنية  الرسمية  املؤسسات  لكل  دعوته  يجدد    : رابعا 
اإلنــصــاف  هيئة  وتــوصــيــات  لنتائج  الــكــامــل  بالتنفيذ 
واملصاحلة يف مجاالت احلقيقة ،وحفظ الذاكرة، وااللتزام 
العدالة  ح  واصــال  املؤسساتية،  اإلصــالحــات  مبقتضيات 
من  اإلفـــالت  ملناهضة  الوطنية  االستراتيحية  ،ووضـــع 
االتفاقية  املمارسة  ،واستكمال  التنفيذ  موضع  العقاب 
اجلنائية  باحملكمة  اخلــاص  رومــا  نظام  على  باملصادقة 
الدولي  بالعهد  امللحق  الثاني  البروتوكول  وعلى   ، الدولية 
بإلغاء عقوبة  والسياسيةاملتعلق  املدنية  اخلاص باحلقوق 
االتفاقية  على  بالدنا  مصادقة  إرفاق  وبضرورة  اإلعدام،  
عن  بــاإلعــالن   . القسري  االخــتــفــاء  ملناهضة  الــدولــيــة 
باالختفاء  املعنية  األممية  اللجنة  باختصاص  االعتراف 
أو  أفراد  من  تتلقاها  التي  البالغات  وبحث  بتلقي  القسري 
ضحايا  وقوعهم  من  يشتكون  مغاربة،  أفراد  عن  بالنيابة 
االتفاقية  من   31 ــادة  امل وفــق  وذلــك  القسري،  املذكورة.لالختفاء 

بهذه  االنسان   حقوق  لهيآت  املغربي  االئتالف  يعلن  و 
املناسبة التاريخية   " ان سنة 2022 ستكون سنة الدفاع 
عن الكرامة واحلرية" يتجند لها   بكل مكوناته من الهيآت 
هيئات  كل  البرنامج    لهذا  لالنضمام  ويدعو  العضوة، 
القوى  وكل  والصحفيات  الصحفين  وكل  املدني  املجتمع 
املناصرة حلقوق اإلنسان،   ليجعلوا من هذا املوضوع  قناعة 
طول  ومستمرا  متنوعا   حيا  برنامجا   و  راسخة  السنة،  يتعن على السلطات العمومية عدم عرقلته.متاصلة 

هي  الشامل   الكوني  مبفهومها  االنسان  حقوق  فلتكن 
مصدر  و  الدميقراطية،   و  والقانون  احلق  لدولة  َسة   املؤسِّ
الشرعية للسلطات العمومية، وليظل االعالن العاملي ِملُكَنا  
االنساني اجلماعي  نلتزم الدفاع عنه، و تفعيل مبادئه.   

االئتالف املغريب لهيآت حقوق االنسان 

يطالب باصدار عفو شامل عن كافة املعتقلني السياسيني
شركة  يف  املستخدمن  معاناة 
يوما  تتفاقم  فتئت  ما  "سيتل" 
ــراء اســتــمــرار  ــ ــوم مــن ج عــن يـ
الــعــمــل  مــحــاربــة  يف  ــا  ــ ــه ــ إدارت

الــعــمــل من  ــان  ــرم الــنــقــابــي حل
لــلــدفــاع عن  الــوحــيــد  ــالح  ــس ال
إلى  اجللوس  حقوقهم.فعوض 
النقابي  املكتب  مع  احلوار  مائدة 
للعمال  املــطــلــبــي  ــف  ــل امل ــول  حـ
على  أخرى  مرة  اإلدارة  أقدمت 
مكتب  آلخر  العام  الكاتب  طرد 
آخر  نقابي  على  والضغط  نقابي 
على  إلرغامه  متتالية  بإنذارات 
النقابي.  انتماءه  عن  التخلي 
اغلب  طــردت  قد  تكون  وبذلك 

النقابية. املكاتب  أعضاء 

اجلهوي  االحتــاد  اصدر  وقد 
ــارة  ــال مت لــنــقــابــات الـــربـــاط س
بيانا  للشغل  املغربي  لــالحتــاد 

عبر   2021 نونبر   30 بــتــاريــخ 
ــرارات  ــن رفــضــه لــكــل قـ فــيــه ع
الطرد يف حق كل أعضاء املكاتب 
حلد  تأسيسها  مت  التي  النقابية 
جميعا  بإرجاعهم  اآلن،وتشبثه 
الكرامة  معركة  استمرار  معلنا 
ــة املــطــالــب  ــاف حــتــى حتــقــيــق ك
رأسها  وعلى  واملشروعة  العادلة 
إدارة  محمال  النقابي،  العمل 
ستؤول  مــا  مسؤولية  الــشــركــة 

األوضاع. إليه 

تنظيم حملة تضامنية لفائدة 

العامل الزراعيني
"مـــوحـــدات  ــار  ــعـ شـ *حتت 
والتمييز  الطرد  ضد  وموحدون 
احلــريــات  ــل  اج ــن  وم والتفقير 
ــة" تــنــظــم الــنــقــابــة  ــي ــاب ــق ــن ال
الــوطــنــيــة لــلــعــمــال الــزراعــيــن 
اجلــامــعــة  إطــــار  يف  املــنــضــويــة 
م  ا   ( الفالحي  للقطاع  الوطنية 
 8 من  متتد  نضالية  حملة  ش( 
من  للرفع   2021 دجنبر   19 الى 
العمال/ بن  التضامن   منسوب 
ــد  ــش وح الــــزراعــــيــــن/ات  ات 
والشعبي  الــعــمــالــي  الــتــضــامــن 
االجتماعي  اإلقصاء  ومواجهة 
واالستغالل  القانوني  والتمييز 
البشع وضرب احلقوق واحلريات 
القار  الشغل  يف  واحلق  النقابية 
ــل احلــكــومــات  ــاه والـــالئـــق، وجت
ــال/ ــم ــع ــب ال ــال ــط املــتــعــاقــبــة مل
العيش  بــظــروف  وللتذكير  ات، 
وأسرهم/ للعمال/ات  املأسوية 
املفقر  ــروي  ــق ال الــعــالــم  يف  ــن  ه

املستويات. كافة  على  واملهمش 

وللتذكير فان الطبقة العاملة 
املناطق  من  العديد  يف  الزراعية 
للدفاع  قوية  نضاالت  تخوض 
ضد  وحقوقها  مكتسباتها  عن 
اجلشعة  الزراعية  الرأسمالية 
النظام  املدعمة من طرف أجهزة 
املخزني.ومن أمثلة ذلك نضاالت 
ــالك  ــ "ام شـــركـــة   : ــال/ات  ــ ــم ــ ع
بلقصيري̜  مبــشــرع  اومـــاللـــة" 
ــر" و"صــوفــيــا  ــم اكـ ــال وشــركــة "ب
ســـود" و"حـــوامـــض تـــارودانـــت" 
و"روزا  و"صوبروفيل"  و"ماريسا" 
"مليح  و  مــاســة̜  بسوس  فــلــور" 
ــرور"  ــ اكـــري" و"هــالــســطــا" و"اف
اكــري" و"كابي  و"صــاك" و"جــود 
و"كوالني  اكــور"  و"كابي  غــرب" 
ــة الــغــرب   ــه ــج اكـــســـبـــريـــس" ب
باملعازيز/ املغرب  عطور  وضيعة 
اكــري  وزالغ  اخلميسات  إقليم 

كندر... باميوزار 

الرباط
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من  14  إلى 20 دجنبر  2021 وحقوقية عمالية  قضايا 

العاملي  اإلعــالن  ــرى  ذك الــيــوم،  هــذا  يف  العالم،  يحيي 
حلقوق اإلنسان، الذي اعتمد سنة 1948 من طرف اجلمعية 
لترسانة  يؤصل  الذي  اإلعالن  وهو  املتحدة.  لألمم  العامة 
والذي  لإلنسان،  األساسية  واحلريات  واحلقوق  القيم  من 
االستعمارية  القوى  فيه  قامت  التي  نفسها  الفترة  يف  صدر 
التنفيذ.  موضع  املشؤوم  بلفور  وعد  بوضع  حينها  الكبرى 
مــرأى  على  بــالــقــوة   الصهيوني  املــشــروع  ــرض  ف مت  حيث 
العاملية  اإلمبريالية  قبل  من  مطلق  وبدعم  العالم  ومسمع 

ودبلوماسيا. وماليا  واقتصاديا  وعسكريا  سياسيا 

الصهيونية،  العصابات  طرف  من  فلسطن  احتالل  فتم 
ما  إلقامة  العالم  بقاع  مختلف  من  اليهود  استقدمت  التي 
وال  تعد  ال  ملجازر  ارتكابها  بعد  لليهود،  قوميا  وطنا  تدعيه 
اقتلع  الذي  الفلسطيني  الشعب  حق  يف  ومستمرة  حتصى 
واملجازر  املذابح  بفعل  منه  األكبر  اجلزء  وأجبر  أرضه،  من 
بقاع  جميع  يف  التشتت  وإلى  اجلوار  دول  إلى  اللجوء  على 

العالم.

يف  جديدا  أمأل  استبشرت  قد  العالم  شعوب  كانت  وإذا 
والكرامة  باحلرية  التمتع  ويف  االستعمار  من  االنعتاق 
ملا  والرجال،  النساء  بن  واملساواة  االجتماعية  والعدالة 
حتث  ومواد  قيم  من  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  حمله 
العالم  يسود  أن  ألجل  احترامها،  على  الدولي  املنتظم  دول 
مكان  كل  يف  اإلنسان  ويتمتع  واالستقرار،  والعدالة  السلم 
ذلك  عكس  الفلسطيني  الشعب  فإن  والكرامة،  باحلرية 
1948 سنة النكبة بالنسبة إليه، خصوصا وأن  كانت سنة 
العاملي  اإلعالن  إخراج  يف  دورا  لعبت  التي  العظمى  القوى 
واالستقالل  التحرر  قــوى  مــن  بضغط  اإلنــســان،  حلقوق 
الصهيوني. للمشروع  الرئيسي  الداعم  نفسها  هي  العاملية، 

املتحدة،  لألمم   194 "االستدراكي"  القرار  بقي  كما 

ومنازلهم  قــراهــم  ــى  إل الــالجــئــن  عـــودة  بحق  والــقــاضــي 
 ،1947 دجنبر   11 يوم  والصادر   ممتلكاتهم،  واسترجاع 
على  حبر  مجرد  اإلنسان،  حقوق  ميثاق  عن  اإلعالن  غداة 

آنذاك. ورق منذ 

التطبيع، وهي  املغربية لدعم فلسطن وضد  وإن اجلبهة 
تسجل   دجنبر    10 اإلنسان  حلقوق  العاملي  اليوم  تخلد 

مايلي: عن  وتعبر 

مما  الكثير  حققت  قــد  الــشــعــوب  نــضــاالت  إن  أوال: 
وحريات  حقوق  من  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  حمله 
وأنظمة  االستعمار  قوى  تقاوم  زالــت  ال  أنها  إال  أساسية، 
اإلمبريالية  يف  املتمثلة  والطغيان،  واالستغالل  االستبداد 
العالم  وباستمرار  تقود  التي  والرجعية،  والصهيونية 
الثروات  تدمير  وإلى  التسلح،  من  املزيد  وإلى  احلروب  إلى 
وتبقى  البيئي.  ــتــوازن  ال على  حتــافــظ  الــتــي  الطبيعية 
كيان  يرتكبه  والزال   ارتكبه  وما  الفلسطينية،  القضية 

عرقي  وتطهير  حــرب  جرائم  من  الصهيوني  األبــارتــايــد 
عــدوان  وجــرائــم  اإلنسانية  ضــد  وجــرائــم  إبــادة  وجــرائــم 
كأحد  واملسيحية،  اإلسالمية  املقدسات  ضد  واجلــرائــم 
التناقض  فيها  العالم  يسجل  التي  الرئيسية  القضايا 
املسماة  الغربية   " "الدميقراطيات  خطاب  بن  الفاضح 
استيطاني  عنصري  استعماري  كيان  إبقاء  وبن  عريقة 
القوى  هــذه  واستمرار  عقاب،  أو  مساءلة  أيــة  عن  بعيدا 
الفلسطيني،  الشعب  على  التآمر  يف  وحلفائها  اإلمبريالية 
أجل  من  واملشروعة  العادلة  قضيته  لتصفية  محاولة  يف 
الدميقراطية  دولــتــه  وبــنــاء  مصيره  وتقرير  استقالله 
القدس  وعاصمتها  الفلسطيني  التراب  كامل  على  املستقلة 

الالجئن. وعودة 

 10 الــعــاملــي حلــقــوق اإلنــســان  الــيــوم  ــذا  ثـــانـــيـــا: إن ه
وخيبة،  شؤم  يوم   2020 دجنبر   10 منذ  سيظل  دجنبر، 
مؤسساتها  وجميع  املغربية  الدولة  جبن  على  عار  ووصمة 
احلقوقية  الداللة  ذا  اليوم  هذا  اختارت  التي  وسلطاتها 
املهمة لتعلن فيه بكل استهتار عن تطبيع العالقات مع كيان 
العرقي،  والتطهير  واالستيطان  واألبارتايد  االستعمار 
القوانن  لكافة  منتهكة  أعــمــاال  متثل  صفات  كلها  وهــي 
سافر  حتد  يف  اإلنسان،  حلقوق  الدولي  وللقانون  الدولية 
للشعب  مخزية  وخيانة  املغربي  للشعب  املبدئي  للموقف 

العالم. يف  احلرة  الشعوب  وكل  الفلسطيني 

وضــد  فلسطن  لــدعــم  املــغــربــيــة  اجلــبــهــة  إن   : ثـــالـــثـــا 
القوى  مختلف  مع  وبالتعاون  مكوناتها،  بكافة  التطبيع 
الصهيوني،  اإلجرام  كيان  مع  للتطبيع  املناهضة  املجتمعية 
وإغــالق  التطبيع  إسقاط  أجــل  من  النضال  يف  ستستمر 
قانون  إخراج   أجل  من  والعمل  الصهيوني  االتصال  مكتب 

البرملان. رفوف  من  التطبيع  جترمي 

الجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع يف اليوم 
العاملي لحقوق اإلنسان 

أدانت احملكمة االبتدائية 20 عامال 
ــة"  ــا مــن عــمــال شــركــة "اومــالل زراعــي
لشركة  ضيعة  تفويت  من  )مستفيدة 
موقوف  حبسا  بشهر  سابقا(  صوجيتا 
بتهمة  درهم   1000 وغرامة  التنفيذ 
عليها  املنصوص  العمل  حرية  عرقلة 
القانون  من  املــشــؤوم   288 الفصل  يف 
ــة  ــم ــاك ــذه احمل ــ ــأتـــي ه ــائـــي.وتـ ــنـ اجلـ
على  الــعــمــال  مــن  انتقاما  الــصــوريــة 
بحقوقهم  املطالبة  يف  حقهم  ممارسة 
إلى  واصطفافا  واملشروعة،  العادلة 
جانب الباطرونا املتوحشة التي تكثف 
ولو  االربــاح  ملراكمة  العمال  استغالل 

ومكتسباتهم. حقوقهم  حساب  على 
الــوطــنــيــة  ــة  ــاب ــق ــن ال أصـــــدرت   *
ــة الــتــابــعــة  ــي ــالح ــف لــالســتــشــارة ال
الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة 
العام بتاريخ  الرأي  إلى  )ا م ش( بالغا 
مبخرجات  فيه  تخبر   2021 دجنبر   6
اللقاء مع املدير العام للمكتب الوطني 
اشــرف  حتــت  الفالحية  لــالســتــشــارة 

والذي  الفالحة  لــوزارة  العام  الكاتب 
2021.ومـــن  دجنبر   6 بتاريخ  انعقد 
ضرورة  البالغ،  حسب  املخرجات،  هذه 
مقتضيات  تفعيل  على  اإلدارة  سهر 
للمكتب  املؤسس  القانون  من   2 املــادة 
ــب الــوطــنــي  ــت ــك ــة مبـــهـــام امل ــاصـ اخلـ
ــتـــزام  ــارة الــفــالحــيــة وااللـ ــش ــت ــالس ل
بإصدار املذكرات املتفق عليها اخلاصة 
والسكن اإلداري  النقابية  بالتسهيالت 
 20 والــوظــيــفــي واالنـــتـــقـــاالت قــبــل 
وتعميمها،  اجل  كآخر   2021 دجنبر 
عن  التعويضات  مستحقات  ــرف  وص
حــالــة  يف  لــلــمــســتــخــدمــات  الــتــنــقــل 
دجنبر  شهر  خالل   2017 منذ  أمومة 
بدراسة  الــعــام  املــديــر  والــتــزام   2021
تسويته  قصد  الشواهد  حاملي  ملف 
إزاء  الشغيلة  وضعية  ملف  وحتين 
التقاعد. رواتب  ملنح  اجلماعي  النظام 
أخرى  ملفات  املخرجات  تضمنت  كما 
بتسويتها. للمكتب  العام  املدير  التزم 

القضاء الطبقي يف خدمة الباطرونا
تخوض  الطالبية  اجلماهير  فتئت  ما 
اجلامعات  ــوار  أس داخــل  نضالية  معارك 
بعض  ــوارع  شـ يف  و  الــطــالبــيــة،  ــع  ــواق وامل
واجلديدة  وتطوان  كفاس  اجلامعية  املدن 
ــش واكـــاديـــر وغــيــرهــا  ــراكـ ــدة ومـ ــ ووجـ
ضــد الـــقـــرارات احلــكــومــيــة االرجتــالــيــة 
مخططات  على  ترتكز  التي  واإلقصائية 
والكتلة  ــبــرجــوازيــة  ال متليها  طبقية 
ما  وضع  منها  ،الهدف  السائدة  الطبقية 
العلمية  املسارات  أمام  العراقيل  من  ميكن 
،لتوجيههم  الــطــلــبــة  أمـــام  والــبــحــثــيــة 
تكون  كي  املهني  التكوين  لُشعب  قسرا 
اإلنتاجية  ــة  اآلل خدمة  يف  عاملة  يــدا 

الرأسمالية. 
لــواء  حتــت  إذن،و  الطالبية  احلــركــة 
خرجت  م.  ط.  و.  العتيدة:أ.  منظمتها 
إدانتها  و  رفضها  عن  للتعبير  الشوارع  إلى 
حق  يف  التصفوية  مــوســى  بــن  ــرارات  ــق ل
العمومين.  واجلامعة  واملدرسة  التعليم 
النضمام  فرصة  كانت  االحتجاجات  هذه 

واملعطلن   ، التعاقد  ضحايا  األســاتــذة 
التشغيل،  يف  الطبقية  السياسة  ضحايا 
الكادحن  جماهير  عموم  إليهم  وانضم 
التقشفية  السياسات  و  االفتراس  ضحايا 
الواعد  الزخم  هذا  كل  ويف  التفقيرية. 
ونهوضه  ــارع  ــش ال بــتــوهــج  يبشر  ــذي  الـ
ــت  ــاول ــة ،ح ــوري ــث ــه ال ــرورت ــي وإحـــيـــاء س
إلى  واللجوء  بعضها  منع  القمع  ــوات  ق
واحملــاضــر،  التهم  وفــبــركــة  االعــتــقــاالت 
اكتفت  األخـــرى  ــدن  املـ بــعــض  يف  لكنها 
بسبب  بعيد  من  احملتجن  جحافل  بتتبع 
كما  الغاضب.  اجلماهيري  احلضور  قوة 
القمعية  البوليسية  ــوات  ــق ال أقــدمــت 
العوني  )خــالــد  أســتــاذيــن  اعتقال  على 
مطالبتها  خلفية  على  ــادة(  ق محمد  و 
احتجاجية  وقفة  خالل  زمالئهم  رفقة 
اإلطار.  تغيير  و  الترقية  مرسوم  بتطبيق 
دجنبر   9 اخلــمــيــس  يــومــه  وســيــمــثــالن 
بالرباط  العامة  النيابة  ــام  أم  2021

ملفقة. بتهم 

نضاالت الحركة الطالبية
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النقابة الوطنية للتعليم
الوطنية  التربية  وزارة  مبقر  لقاء  انعقد  القطاعي،  االجتماعي  احلوار  جوالت  إطار  يف 
والتعليم األولي والرياضة، ترأسه السيد الوزير، بحضور النقابات التعليمية األكثر متثيلية.

الدميقراطية  الكونفدرالية  لواء  حتت  املنضوية  للتعليم  الوطنية  النقابة  أكدت  وقد 
عن  للتوظيف،  اجلديدة  بالشروط  نظام خاصة  نقطة  خالل  من  االجتماع،  بداية  للشغل 
للتدريس،  الولوج  تهم  قرارات  يف  اإلشراك  وعدم  االنفراد  على  كنقابة  احتجاجنا  تسجيل 
وطالبنا بالتراجع عن هذه اإلجراءات اإلقصائية يف حق شريحة كبيرة من حاملي الشهادات 
املعطلن، وعلى رأسها حتديد السن، واشتراط انعدام عالقة شغلية مع القطاع اخلاص.. األمر 

الذي لم يلق جتاوبا من لدن الوزير.

1 -  امللفات العالقة:

مبختلف  التعليمية  للشغيلة  املطلبية  للملفات   ،CDT/للتعليم الوطنية  النقابة  تطرقت 
 29 االثنن  يوم  اجلاهزة،  امللفات  مراسيم  بتقدمي  الــوزارة  التزمت  الصدد،  هذا  ويف  فئاتها. 
2021، من أجل االطالع على صيغتها األخيرة، وإبداء الرأي فيها، مع التدقيق يف باقي  نونبر 

امللفات من أجل الوصول إلى حلول بشأنها. 

2 -  ملف التعاقد:

مت االتفاق على عقد اجتماع خاص حول ملف األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يوم 

وال  تسقيف  بدون  باألمر،  املعنين  وممثلي  والوزارة  النقابات  بن  دجنبر2021،   01 األربعاء 
خطوط حمراء، 

3 -  يف شأن النظام األسايس:

انتهى  حيث  من  الوطنية،  التربية  وزارة  ملوظفي  األساسي  النظام  يف  النقاش  مواصلة  مع 
إليه سابقا، أخذا بعن االعتبار مختلف املستجدات التربوية، وذلك يف بداية يناير املقبل مع 

حتديد سقف زمني إلخراج مسودة نهائية. 

 7 الثالثاء  يوم  الوزير،  السيد  بحضور  املقبل،  اللقاء  على  االجتماع  نهاية  يف  االتفاق  ومت 
.2021 دجنبر 

إذ  للشغل،  الدميقراطية  الكونفدرالية  لواء  حتت  املنضوية  للتعليم،  الوطنية  والنقابة 
تخبر الرأي العام الوطني والتعليمي بهذه املستجدات، فإنها تؤكد أن احلوار ال ميكن أن يكون 
غاية يف حد ذاته، بل منتجا مفضيا إلى نتائج ترقى بالتعليم العمومي ليحقق شروط اجلودة 
كما  فئاتها.  بكل  التعليمية  الشغيلة  النتظارات  ومستجيبا  للجميع،  املجانية  و  اإلنصاف  و 
وحتقيق  املكتسبات  عن  للدفاع  املناضل  إطارها  حول  االلتفاف  إلى  التعليمية  الشغيلة  تدعو 

املطالب.

الدميقراطي التوجه   FNE للتعلمي  الوطنية  للجامعة  الوطين  املكتب 

التعليم بكل  بتلبية مطالب نساء ورجال  بالتسريع  وإداراتها  والوزارة  - يطالب احلكومة 
؛ تهم فئا

ووقف  املعتَقلن  األستاذين  سراح  وبإطالق  االحتجاجات  لقمع  حد  بجعل  يطالب   -
املتابعات؛

عن  والدفاع  املطالب  لتحقيق  النضاالت  توحيد  إلى  التعليم  ورجــال  نساء  يدعو   -
الكرامة

من  العامة  احلريات  على  والهجوم  القمعي  البوليسي  نهجها  املغربية  الدولة  تواصل 
التعليمية  الشغيلة  تخوضها  التي  السلمية  االحتجاجية  للحركات  الشرس  قمعها  خالل 
احلكومة  استمرار  فأمام  واملشروعة،  العادلة  مطالبها  انتزاع  أجل  من  فئاتها  مبختلف 
ورجال  نساء  ملفات  ملختلف  النهائي  للطي  متاطلها  يف  وإداراتها  الوطنية  التربية  ووزارة 
واإلدارية  السياسية  اإلرادة  غياب  بسب  سنوات  منذ  تراكمت  والتي  فئاتهم  بكل  التعليم 

والتسويفية... املنتجة  وغير  والعقيمة  املغشوشة  احلوارات  وبسبب 

بشكل  الــوزارة  فيه  أعلنت  والــذي   2021 نونبر   19 ليوم  اجلديد  امللف  إلى  باإلضافة 
الوظيفة  لولوج   2021 دجنبر   11 السبت  مباراة  اجتياز  شروط  وصادم،  ومفاجئ  انفرادي 
نتيجة  على  بناء  األولي  واالنتقاء  حتت  فما  سنة   30 شرط  فيها  حددت  والتي  التعليمية، 
احلكومة  تعنت  وأمــام  اخلصوصي..،  بالتعليم  العاملن  وحرمان  ــازة  واإلج الباكالوريا 
االقصائية  الــقــرارات  لهاته  شجبنا  جنــدد  فإننا  املــبــاراة  مقاييس  مراجعة  يف  والـــوزارة 

ببالدنا. يقع  فيما  املسؤولية  كامل  ونحملها 

حولها  املتوافق  للملفات  حتى  احللول  إيجاد  يف  والتراجع  التماطل  إلى  وباإلضافة 
والقضايا  لإلشكاالت  واضحة  إجابات  وغياب  وإداراتــهــا،  السابقة  ــوزارة  وال احلكومة  مع 
حوار  جلسة  حتى  تأجيل  إلى  أدى  الذي  الشيء  التعليمية،  النقابات  طرف  من  املطروحة 
والتعليم  التربية  وزير  شكيب  بنموسى  مع  متثيلية  األكثر  اخلمس  التعليمية  النقابات 
يوم  املقبل  األسبوع  إلى  دجنبر،   7 الثالثاء  أمس  مقررة  كانت  التي  والرياضة،  األولــي 

.2021 دجنبر   14 الثالثاء 

كل  ومعها  الدميقراطي  التوجه   FNE للتعليم  الوطنية  اجلامعة  فإن  الوضع  هذا  أمام 
وإداراتها  والوزارة  احلكومة  انتباه  إثارة  لتجديد  بدا  جتد  ال  املناضلة  التعليمية  الفئات 
وكان  وخارجه،  القطاع  داخل  عنها  الكالم  وتكرار  كثرة  بسبب  معروفة  أصبحت  مشاكل  إلى 
النقابات  مع  واحد  اجتماع  يف  بحلها  تقوم  أن  وإداراتها  والوزارة  احلكومة  على  املفروض  من 

. لتعليمية ا

بينها  ومن  مختلفة،  احتجاجات  الفئات  من  عدد  خاضت  هاته  االنتباه  إثارة  إطار  ويف 
والشاملة  العادلة  التسوية  مطلب  أجــل  من  الشهادات،  حاملي  التربية  وزارة  موظفي 
احتجاجي  شكل  يف  دجنبر   7 الثالثاء  أمس  كانوا  حيث  بالشهادة،  اإلطار  وتغيير  للترقية 
حاملي  األساتذة  تنفيذ  دون  حال  القمعي  التدخل  أن  إال  بالرباط،  التربية  وزارة  أمام 
القمعية  القوات  عمدت  حيث  البرملان،  مبنى  اجتاه  يف  الوزارة  مقر  من  ملسيرة  الشهادات 
من  العديد  إصابات  خلف  مما  األساتذة،  ومطاردة  االحتجاجي  الشكل  وقمع  التدخل  إلى 
)مديرية  خالد  والعوني  احلاجب(  )مديرية  محمد  قادة  األستاذين  واعتقال  األساتذة 
 8 اخلميس  غد  يوم  تقدميهما  وسيتم  اليوم،  حد  إلى  االعتقال  رهن  زاال  ال  تاوريرت( 

بالرباط. االبتدائية  باحملكمة  الوكيل  أمام   2021 دجنبر 

احلكومة  استمرار  يعتبر  إذ   ،FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة  الوطني  املكتب  فإن  وعليه، 
هو  جدواه  من  القطاعي  احلوار  وإفراغ  والتسويف  املماطلة  أسلوب  يف  وإداراتها  والــوزارة 

فإنه: املطروحة،  للملفات  النهائي  الطي  عجزها  عن  وتأكيد  التزاماتها  من  متلص 

كل  مع  ويتضامن  التعليم،  ورجــال  نساء  ضد  القمعية  التدخالت  بشدة  يدين    -  1
املتابعات  كل  وتوقيف  املعتقلن  األساتذة  سراح  بإطالق  ويطالب  الهمجي،  القمع  ضحايا 
ورجال  نساء  من  محتجن  من  سبقهم  من  وضد  ضدهم  الصورية  واحملاكمات  االنتقامية 

وغيرهم؛  التعليم 

ويطالب  العادلة،  مطالبها  أجل  من  حتتج  التي  التعليمية  الفئات  كل  مع  يتضامن    -  2
املطلبية  امللفات  لكل  النهائي  والطي  احللول  بإيجاد  بالتعجيل  وإداراتها  والوزارة  احلكومة 
إلى  األولي  من  شعبنا  وأبناء  بنات  جلميع  جيد  مجاني  عمومي  بتعليم  لالرتقاء  والتفرغ 

العالي؛

الشغيلة  مطالب  على  يجيب  ال  القائم  بشكله  ــوار  احل أن  جديد  من  يؤكد    -  3   
وتضليلها  املكتسبات  على  الهجوم  يف  استمرارهما  والــوزارة  احلكومة  وُيحمل  التعليمية، 
التعليم  ورجال  نساء  انتظارات  على  يجيب  مسؤول  حوار  يف  مطلبه  ويجدد  العام،  الرأي 

املهنية؛ مواقعهم  مبختلف 

للجبهة  الوحدوية  االحتجاجات  الوقفات  يف  االنخراط  إلى  الدعوة  يجدد    -  4
 2021 دجنبر   10 اجلمعة  اإلنسان  حلقوق  العاملي  لليوم  تخليدا  املغربية  االجتماعية 

العمومي؛ واملرفق  واحلريات  احلقوق  على  واإلجهاز  الغالء  ضد  املناطق  مبختلف 

وتوحيد  الصفوف  ورص  التضامن  إلى  فئاتهم  بجميع  التعليم  ورجال  نساء  يدعو   -  5
املطلبية  امللفات  كل  وحتقيق  احلقوق  النتزاع  احلقيقي  املدخل  باعتبارها  النضاالت 

واألستاذة.. األستاذ  كرامة  عن  والدفاع  العالقة 

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الدميقراطي 
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احلسن لهناوي
لطلبة  الوطني  االحتاد  وشباب  شابات  نضال  بتوحيد 
الشواهد  حلملة  الوطنية  اجلمعية  وشباب  وشابات  املغرب 
لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  وشباب  وشابات  املعطلن 
قد  املغربي  الشعب  يكون  التعاقد،  عليهم  فرض  الذين 

الضروريتن  األساسيتن  الركيزتن  إحــدى  على  توفر 
الشبيبي  الــنــضــال  وحـــدة  وهــمــا  أال  الــثــوري،  للتغيير 
اللتن  هما  الركيزتن  هاتن  العمالي.  النضال  ــدة  ووح
النظام  وطأة  من  واالنعتاق  التحرر  من  شعبنا  ستمكنان 

العقود. عشرات  منذ  صدره  على  اجلاثم  االستبدادي، 
وباخلصوص  األخير،  العقد  خالل  احلديث  كثر  لقد 
اهتمام  عــدم  عــن  فــبــرايــر،  عشرين  حركة  خفوت  منذ 
الشعب  مصير  تهم  التي  والقضايا  بالسياسة  الشباب 
رفضه  إلى  باإلضافة  منه،  الرئيسي  اجلزء  يشكل  الذي 
مع  السهل  التعاطي  على  وتركيزه  التنظيم  أساليب  لكل 
البرامج  خــالل  من  النظام  أفسدها  التي  احلياة  ملذات 
خالل  من  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  املدرسية،  واملقررات 
تبثها  التي  املفرطة  واألنــانــيــة  التفاهة  ثقافة  إشــاعــة 
طــرف  مــن  املــدعــومــة  ــالم  اإلعـ وســائــل  مسترسل  بشكل 
كل  تبخس  الــتــي  الثقافة  ــذه  ه الــعــاملــيــة،  االمبريالية 
الفرص  انتهاز  أهمية  على  وتركز  والتآزر  التضامن  قيم 
ويهدف  الغير.  على  والتميز  الــفــوز  أجــل  مــن  والــصــراع 
جو  بث  إلــى  اجلهنمية  السياسة  هــذه  خــالل  من  النظام 
الواقع  وتقبل  االستسالم  روح  وتثبيت  العام  اإلحباط  من 
املخطط   هذا  ويواكب  الشبابية،  األوســاط  داخل  املــأزوم 
واالعــتــقــاالت   القمع  أســالــيــب   استعمال  ــى  إل باللجوء 
بحقوقه  واملطالب  الواقع  لهذا  الرافض  املناضل،  للشباب  
أن  للنظام  كــان  ومــا  والتوظيف.  التعليم  يف  املــشــروعــة 
لوال  الشباب،  من  أجيال  قهر  من  املستوى  هذا  إلى  يصل 
واجلمعوية  والنقابية  السياسية  التنظيمات  جل  تواطؤ 
املزيد  إلــى  حاجة  يف  ــزال  ت ال  فئة  الشباب  تعتبر  التي 
الغالبية  أن  واحلال  تنظيماتهم،  يف  لتنخرط  النضج  من 
تسيير  عام  بشكل  تعرف،  التنظيمات  هذه  من  العظمي 
والزبونية  ــوالءات  الـ منطق  عليه  يطغى  بــيــروقــراطــي 

الشباب  طرف  من  مرفوضة  األساليب  وهذه  واحملسوبية، 
مع  يتقاطع  التنظيمات،  لهذه  العام  املشهد  هذا  املتعلم. 
املالية  الدوائر  توجيهات  من  املستمدة  النظام،  سياسات 

لية. يا مبر إل ا

مرة  تبرهن،  الــوحــدويــة  النضالية  املــبــادرة  هــذه  إن 
ومستقبل  ــل  آم هــم  والــشــبــاب  الــشــابــات  أن  على  أخـــرى، 
ستنير  التي  الشرارة  تشكل  الهامة  الفئة  فهذه  الوطن، 
والتبعية  االســتــبــداد  مــن  شعبنا  حتــرر  نــحــو  الــطــريــق 
بناء  يف  وستساهم  والرجعية،  والصهيونية  لإلمبريالية 
نظام  الشعب،  وإلــى  الشعب  مــن  دميقراطي  نظام  أســس 
والكرامة  باحلرية  ليتمتعوا  وأبنائه  بناته  لكافة  يتسع 
هامة،  ثروات  على  يتوفر  فاملغرب  االجتماعية.  والعدالة 
تضمن  أن  شأنها  من  ومعدنية،  وبحرية  فالحية  ثــروات 
كرمية  حياة  مستوى  يف  واملغاربة  املغربيات  لكافة  العيش 
يكفي  مــا  الشبابية  الــكــفــاءات  مــن  لــه  كشعب  بهم  تليق 
استحواذ  لــوال  الــراقــيــة،  الشعوب  مستوى  إلــى  ليرتقي 

كبيرة  ــداد  ألعـ ودفــعــهــا  ــه  ــروات ث على  املخزنية  املــافــيــا 
الهجرة،  إلــى  العليا  الشواهد  على  املتوفر  الشباب  من 
إن  املــوت.  قــوارب  يف  الهروب  عبر  أو  قانوني  بشكل  ســواء 
الشابة  ــر  واألط املتفوقن  الطلبة  من  الهائلة  األعــداد 
التخصصات  مختلف  يف  علمية  ديبلومات  على  احلاصلة 
البلدان  إلى  سنويا  تغادر  إليها  الوطن  أحوج  ما  احلديثة، 
النظام،  سياسات  جحيم  من  هروبا  واألمريكية  األوروبية 
األولى،  الدرجة  يف  الفرنسية،  اإلمبريالية  تتولى  الذي 
إليهم،  لتضاف  األمريكية،  اإلمبريالية  ثــم  حمايته، 
يف  يتغلغل  بات  الذي  الصهيوني  الكيان  حماية  مؤخرا، 
لهذا  العارم  الشعبي  الرفض  من  بالرغم  املجتمع،  مفاصل 

السرطاني. التغلغل 
لقرار  للتصدي   ،1965 مارس   23 يف  الشباب  هب  لقد 
من  الشباب  من  كبيرة  ــداد  أع بإقصاء  القاضي  النظام 
يف  املجيدة  الشعبية  االنتفاضة  وكانت  التعليم،  يف  حقهم 
الشهيدات  من  املئات  ضحيتها  ذهب  التي  البيضاء  الدار 
توالت  كما  للنظام.  الهمجي  القصف  حتــت  والــشــهــداء 
الناضور،  مراكش،  فاس،  املناطق  مختلف  يف  االنتفاضات 
كان  االنتفاضات  هــذه  كــل  وغــيــرهــا،  جــرادة  احلسيمة، 
من  شعبنا  حترير  املركزي  هدفها  وكان  مفجريها  الشباب 

والتبعية. واالستبداد  الفساد  براثن 
من  جهنمية  ترسانة  عبر  التعليم  قطاع  استهداف  إن 
تخريبي،  مسلسل  هو  الذي  باإلصالح  يسمي  وما  القرارات 
املطاف  نهاية  يف  ــو  وه الــشــبــاب  ملستقبل  اســتــهــداف  هــو 
والتفقير  البطالة  بواسطة  وتركيعه  إخضاعه  محاوالت 
للشعب  املصيرية  القضايا  عن  يبتعد  وجعله  والتجويع، 
ألن  وحماته  للنظام  الغبية  السياسة  هي  وهذه  املغربي. 
تكتفي  أن  تقبل  لن  التي  الثورية  القوة  يشكل  الشباب 
جزء  ألنها  الشعب  مصلحة  حساب  على  النظام  بفتات 
الشابات  بعض  يستميل  أن  للنظام  ميكن  منه.  أساسي 
تخدم  الــتــي  ــام  ــه امل بــعــض  إلعــطــائــهــم  الــشــبــاب  وبــعــض 
بطبيعته  يعجز،  لكنه  السائد،  الطبقي  التكتل  مصالح 
أسلوبه  يعتمد  لذلك  الشباب،  كافة  مطالب  تلبية  عن 
اليائسة  واحملــاوالت  والترهيب  القمع  على  املبني  املعتاد 
الدفاع  إلــى  ودفعه  الشباب  جماهير  بن  التفرقة  لــزرع 
املتنامي  الوعي  هذا  لذلك  الضيقة.  الفئوية  املطالب  عن 
على  سينتصر  شعبنا  بأن  الرئيسية  الضمانة  هو  لشبابنا 
فقط.  وقــت  مسألة  وهــي  الــزمــن  طــال  مهما  االســتــبــداد 
عبر  التاريخي  لزخمها  الطالبية  احلركة  استرجاع  إن 
نضاالتها،  توحيد  أفق  يف  املناضلة،  الفصائل  بن  التنسيق 
أن  كما  عــقــود،  منذ  شعبنا  ينتظرها  أمــل  ــادرة  ب يشكل 
املعطلن  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  استرجاع 
تشكل،  والقرى،  املدن  مختلف  يف  هياكلها  وبناء  لقوتها 
احلافل  لتاريخها  نظرا  الشعبي،  للنضال  منارة  بدورها 
تنسيقية  أما  البطيء.  واملوت  العطالة  نظام  مع  باملواجهة 
يف  الفضل  لها  فيرجع  التعاقد،  عليهم  املفروض  األساتذة 
العمومية  املدرسة  الجتثاث  املستهدفة  السياسة  كشف 
الوقت  نفس  ويف  واألجنبي،  احمللي  للرأسمال  وتفويتها 
اخلطة.  لهذه  ومباركتها  التعليمية   النقابات  تــواطــؤ 
تشكل  باتت  التي  التنسيقية  لهذه  مدين  املغربي  فالشعب 
عن  والدفاع  العمومية  املدرسة  عن  للدفاع  األخير  املربع 
التعليم.                       يف  احلق  يف  املغربي  الشعب  وأبناء  بنات  حق 

الشباب املغريب دعامة أساسية ضد االستبداد

بتوحيد نضال شاابت وشباب االتحاد الوطين 

لطلبة املغرب وشاابت وشباب الجمعية الوطنية 

لحملة الشواهد املعطلني وشاابت وشباب 

التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض 

علهيم التعاقد، يكون الشعب املغريب قد توفر 

عىل إحدى الركزيتني األساسيتني الرضوريتني 

للتغيري الثوري، أال وهما وحدة النضال الشبييب 

ووحدة النضال العمايل. هاتني الركزيتني هما 

اللتني سمتكنان شعبنا من التحرر واالنعتاق من 

وطأة النظام االستبدادي، الجامث عىل صدره منذ 

عرشات العقود.
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احتياجات  تليب  "تمنية  بكوهنا  ُعرفت  والــيت  املستدامة  ابلتمنية  االهمتام  نشأ 
حيث   ،1972 سنة  منذ  أساسا  املستقبل"  جيل  بقدرات  املساس  دون  الحارض 
عىل  "املساعدة  مساها  املبادئ  من  مجموعة  عىل  املتحدة  لألمم  البييئ  املؤمتر  قام 
البيئية  القضااي  من  مجموعة  املؤمتر  هذا  بيان  وضع  وقد  للبيئة".  السلمية  اإلدارة 
األمم  برانمج  عن  الصادر  البرشية  التمنية  تقرير  ووفق  الدويل.  األعمال  جدول  يف 
فيمت  االهمتام،  محور  واألطفال  والنساء  الرجال  يكون  أن  "ينبغي  للتمنية  املتحدة 
الحارضة  لألجيال  وذلك  التمنية  حول  الناس  وليس  الناس  حول  التمنية  نسج 
والقادمة". ويعترب البعض التمنية املستدامة مبثابة ضابط للسياسات االقتصادية 
الطبيعّية  والرثوات  البيئة  مع  تعاملها  يف  النيوليربالية  العوملة  إلهيا  وصلت  اليت 

عىل نحو بدأ هيدد حياة اإلنسان والطبيعة عىل حد سواء.

الخطاابت  من  الكثري  وترويج  املستدامة  والتمنية  للتمنية  الرؤى  يف  التباين  ورغم 
إليه  آلت  ما  يف  ابملسؤولية،  تلقي  خطاابت  املستدامة،  التمنية  حول  الليربالية 
تحديد  دون  عام  بشكل  اإلنسان  عىل  تــرد،  من  واالجمتاعية  البيئية  ــاع  األوض

وال  تمنية  ال  أن  عموما  َتعترب  الرصينة  العلمية  الدراسات  أن  إال  مضلل،  وبتعممي 
التبعية  ظل  يف  حقيقية  دميقراطية  وال  حقيقية  دميقراطية  دون  مستدامة  تمنية 
مواردها  استغالل  من  التابعة  واملجمتعات  الدول  متنع  اليت  االمربايلية  للرماكز 
خالل  من  وذلك  الذاتية،  قدراهتا  عىل  الدول  تلك  اعمتاد  متنع  كما  األمثل،  ابلشكل 
الفاسدة  الدكتاتورية  األنظمة  من  املحليني  عمالهئا  عرب  أو  املبارش  االحتالل  إما 
التحرر  إىل  التواقة  شعوهبا  وتقمع  الخريات،  من  نصيهبا  تهنب  اليت  والفاشلة 
واجمتاعيا  وسياسيا  اقتصاداي  مصريها  بتقرير  املطالبة  والدميقراطية  واالنعتاق 

وثقافيا.

إىل  وما  االجمتاعية"  و"الدولة  الجديد"  التمنوي  "المنوذج  حول  الخطاب  سياق  يف 
ذلك من شعارات ترفعها الدولة املخزنية، يتناول ملف هذا العدد من جريدة الهنج 
حول  سابقة  ملفات  يف  لنقاشات  استكماال  والتمنية  التبعية  إشكالية  الدميقراطي 
املوضوع، وهذه املرة من زاوية "التبعية يف ظل الخطاب حول التمنية املستدامة".

التمنية املستدامة أم استدامة استغالل اإلنسان وتدمري الطبيعة

التبعية ووهم التنمية املستدامة
حسن محفوظ

عن  احلــديــث  يستدعي  التبعية  مــفــهــوم  تــنــاول  إن 
متعددة  كــســيــرورة  بــال "تــخــلــف"،  املــرتــبــطــة  ــروط  ــش ال
نتيجة  نشأت  تاريخية  اجتماعيةـ  وكعملية  األبــعــاد 
التشكيالت  على  احلديثة  للرأسمالية  العنيف  للتأثير 
تتوفر  تكن  لم  التي  الرأسمالية،  قبل  ما  االجتماعية 
االجتماعية  للتشكيالت  مماثلة  اقتصادية  بنيات  على 

الرأسمالي. اإلنتاج  منط  ظهور  عند  األوروبية 
من  كتمظهر  الــتــبــعــيــة  ــن  ع ــث  ــدي احل أن  يــعــنــي  ــا  مم
هــذه  ــاب  ــب أس ــارج  خـ يستقيم  ال  "تــخــلــف"،  متــظــهــرات 
االقتصادية  للبنيات  تدميرا  أحــدثــت  التي  الصدمة 

املعنية. للمجتمعات  والثقافية  واالجتماعية 

الــخــارجــي  للنفي  حــمتــيــة  كنتيجة  التبعية 
املال رأس  لرتاكم  الداخلية  للتناقضات 

العوامل  ــد  أح واجلــديــد  الــقــدمي  االســتــعــمــار  يشكل 
ــة  ــادي ــص ــت االق الـــســـيـــرورات  تــعــطــيــل  يف  ــة  ــي ــس ــي ــرئ ال
محاوالته  خــالل  من  الرأسمالية،  قبل  ما  للمجتمعات 
لتراكم  الداخلية  للتناقضات  اخلارجي  للنفي  املتعددة 

االحتكارية. مرحلته  يف  العاملي  املال  رأس 
حسب  باإلمبريالية،  عليه  يصطلح  ما  أو  األخير  هذا 

يلي: مبا  يتميز  لينن، 
اإلنتاج  متركز  نتيجة  لالحتكارات،  القوي  الظهور   -

كبيرة. بدرجة 
- احتكار أهم مصادر املواد اخلام من طرف الكارتيالت.
الرأسمال  بن  االندماج  نتيجة  املالي  الرأسمال  بروز   -

املالية. الطغمة  وظهور  الصناعي،  والرأسمال  املصريف 
كآلية  السلع،  تصدير  جانب  إلى  الرساميل،  تصدير   -

املستعمرات. وحيازة  األسواق  الحتكار 
ــادة  الــعــالــم وإع الــصــراع مــن أجــل اقــتــســام  - احــتــدام 

مه. قتسا ا
لــإلجتــاه  مــواجــهــتــهــا  يف  اإلمــبــريــالــيــة  أن  يــعــنــي  ــا  مم
لبلدان  رباعية  وظيفة  حــددت  الربح،  ملعدل  التنازلي 

القيمة: فائض  لترحيل  سعيها  إطار  يف  احمليط، 
املركز؛ دول  لسلع  أسواق   -

اخلام؛ املواد  مصدر    -
رخيصة؛  العاملة  لليد  احتياطي  موقع   -

لإلستثمار. محفز  مجال   -
التكوينات  نحو  الرأسمالية  اإلنتاج  عالقات  بتوسيع 
األخيرة  هذه  حتولت  الرأسمالية،  قبل  ما  االجتماعية 
لم  الرأسمالية  اإلنتاج  عالقات  ألن  احمليط،  بلدان  إلى 
وإمنــا  ذاتــيــة،  تاريخية  ســيــرورة  خــالل  مــن  فــرزهــا  يتم 
القدمي  االستعمار  عبر  ــارج  اخل مــن  قسرا  فرضها  عبر 
وفًقا  موجهة  االقتصادات  هذه  وألن  جهة،  من  واجلديد 
من  للعمل  الدولي  والتقسيم  العاملية  الرأسمالية  للسوق 

أخرى. ناحية 
املــال  رأس  لــتــراكــم  الــتــاريــخــيــة  العملية  نــفــس  إنــهــا 
ناحية  من  أفرزت "التنمية"  التي  الرأسمالي  والتوسع 
تهيمن  عاملي  نظام  إنتاج  ويف  أخرى،  ناحية  من  و"تخلف" 

احمليط. بلدان  على  املركز  بلدان  فيه 
األشكال ومتعددة  تراكمية  كسريورة  التبعية 

قبل  من  احمليط  لبلدان  النطاق  الواسع  االستغالل  إن 
يف  ساهمت  اجلوانب  متعددة  سيرورة  يعتبر  املركز،  دول 
واالجتماعية  االقتصادية  للبنيات  املمنهج  التدمير 
احمليط  بلدان  يف  إنتاجية  بنيات  وضــع  مقابل  احمللية، 
أساسا  املتجسد  الدولي  الرأسمال  تراكم  حاجيات  تلبي 
املتعددة  الــشــركــات  لصالح  اقــتــصــادي  فــائــض  إنــتــاج  يف 

ت. جلنسيا ا
تفكك  ب  احمليط  لبلدان  االقتصادية  البنيات  تتميز 
محليا،  االقتصادية  القطاعات  بن  التمفصل  وغياب 
العاملية  الــســوق  مــع  منفصل  وبشكل  بــقــوة  وارتــبــاطــهــا 
بهيمنة  تتسم  االقتصادية  العالقات  أن  كما  الرأسمالية. 
املرتبطة  واإلمــــالءات  بالتوجيه  احملــيــط  عــلــى  املــركــز 
جلميع  املكثف  وباالستغالل  االقتصادية،  بالسياسات 
الرأسمال  ملصالح  خدمة  والبشرية،  الطبيعية  الثروات 

الدولي.
وضعية  عــن  ســانــتــوس،  دوس  حسب  التبعية،  تعبر 
وتوسع  بتطور  البلدان  مــن  مجموعة  اقتصاد  انصياع 
اقتصاد بلدان أخرى. مما يعني حرمان دول احمليط من أي 
لقرارات  لتنفيذه  نظرا  االقتصادي،  مستقبلها  يف  حتكم 

األمبريالية. املالية  الدوائر  طرف  من  صياغتها  متت 
هي  بل  قــارة،  وضعية  على  حتيل  ال  التبعية  أن  كما 
بتبعية  تتميز  احمليط  دول  أن  حيث  تراكمية،  عملية 
غذائية،  نقدية،  مالية،  جتــاريــة،  األشــكــال؛  متعددة 

وتكنولوجية: ثقافية 
بتصدير  احمليط  بلدان  تتميز  التجارية:  التبعية   -
نحو  معظمها  توجيه  يتم  املنتجات،  من  صغيرة  مجموعة 
تدهور  ظل  ويف  متكافئة  غير  جتارة  إطار  يف  املركز،  دول 
خالل: من  تفسيره  ميكن  والذي  التجاري  التبادل  شروط 
طبيعة  نتيجة  احمليط  دول  صادرات  أسعار  انخفاض   -
األقــل  املنتوجات  أو  ــام  اخل األولــيــة  كــاملــواد  املنتجات، 
احملكمة  السيطرة  وبسبب  جهة،  من  ــواق  األس يف  قيمة 
تفرض  التي  املركز  دول  طرف  من  العاملية  األسواق  على 

ثانية. جهة  من  تريدها  التي  والكميات  األسعار 
موازين  بسبب  املركز  دول  منتجات  أسعار  ارتــفــاع   -
يتم  التي  املتطورة  السلع  وطبيعة  التفاوضية  الــقــوى 

للعمل". الدولي  ظل "التقسيم  يف  إنتاجها 
االقتراض  إلى  احمليط  بلدان  تلجأ  املالية:  التبعية   -
الــتــجــاري،  املـــيـــزان  ــن يف  ــزم امل الــعــجــز  لــســد  اخلـــارجـــي 
باملزيد  واملطالبة  الــديــون  جدولة  بــإعــادة  وللمطالبة 
دول  ميزانيات  نفقات  تثقل  التي  الديون  لسداد  منها 
يسمى  مــا  إن  الــتــنــمــيــة.  ــاوالت  ــح م كــل  وتــكــبــح  احملــيــط 
ــن خــالل  املــاكــرواقــتــصــاديــة « م ــات  ــوازن ــت ال » ضــبــط  ب 
الذي  الهيكلي  التقومي  برنامج  أو  واشنطن  بروتوكول 
ــن الــتــدابــيــر الــنــيــولــيــبــرالــيــة، يف  أوصـــى مبــجــمــوعــة م
قبل  من  املديونية،  جدولة  إعــادة  على  التفاوض  إطــار 
للتجارة،  العاملية  واملنظمة  الدولية  املالية  املؤسسات 
مستوى  عــلــى  احملــيــط  دول  تــبــعــيــة  بــاملــلــمــوس  يــجــســد 
املركز  دول  يف  إعدادها  يتم  التي  العمومية  السياسات 

الرأسمال. تراكم  ومستلزمات  حلاجيات  تلبية 
اعتماد  يف  أساسا  تتجسد  التي  النقدية:  التبعية   -
النقد  صــنــدوق  توصيات  مــع  متاشيا  األســعــار  سياسات 
يعمق  صــرف  سعر  نظام  تبني  إلــى  بــاإلضــافــة  الــدولــي. 
يف  التقلبات  أمام  احمليط  بلدان  عملة  قيمة  هشاشة  من 

الدولية. العمالت  قيمة 
الزراعات  لتفضيل  حتمية  نتيجة  الغذائية:  التبعية   -
أجل  من  الغذائية  الــزراعــات  حساب  على  التصديرية 
بالبلدان  سمي  ما  بن  املفارقة  اخلارجية.  الديون  تسديد 
قدرة  وعدم  للعمل،  الدولي  التقسيم  إطار  يف  الفالحية، 
لغذاء  األساسية  احلاجيات  تلبية  على  البلدان  هــذه 
اجلوع  سالح  أو  الغذائية  التبعية  ظاهرة  يؤكد  الساكنة، 
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هذا  لتوصيف  بسيس،  صويف  حسب  الغذائي،  االبتزاز  أو 
على  بالسلطة  املتقدمة  الــدول  فيه  تتمتع  الذي  الوضع 
التحكم  مستوى  وعلى  الغذائية  املواد  احتياطيات  مستوى 

مبنتجاتها. العاملية  األسواق  إمداد  يف 
» التصنيع  أسطورة  اختفاء  مع  التكنولوجية:  التبعية   -
من  مجموعة  جتـــارب  إخــفــاق  بــعــد  للتنمية «،  ــرادف  مـ
جنوب  البرازيل،  )األرجنتن،  التنمية  حتقيق  يف  البلدان 
املركزي  املشكل  بأن  بامللموس  تأكد  اجلزائر(،  آسيا،  شرق 

من  احملتكر  التكنولوجي  التمكن  يف  يكمن  احمليط  لبلدان 
مجال  يف  نسبيا  تفوقا  مينحها  والذي  املركز،  بلدان  لدن 
جديدة  صياغة  ــادة  إع مــن  متكنها  وبالتالي  التصنيع، 
وأهــداف  مسار  على  والهيمنة  للعمل  الــدولــي  للتقسيم 

العلمي. البحث  مراكز 
مجتمعات  استيالب  يف  تتجلى  التي  الثقافية:  التبعية   -
وقيم  االستهالكي  املجتمع  ثقافة  استبطان  عبر  احمليط، 
والفردانية  للبراجماتية  املتبنية  الرأسمالي  النظام 
كذلك  تعتمد  الثقافية،  التبعية  االقتصادي.  واجلشع 
يف  املتمثلة  ــزة  ــاه واجل املــســتــوردة  الــنــمــاذج  تثمن  على 
الذي  الثقايف،  التنوع  حساب  على  الوحيد  النموذج  ثقافة 
احلضارات  مختلف  لــدى  اإليجابية  املكونات  كل  يدمج 

نية. نسا ال ا
اسمترار  لرشعنة  كمخرج  املستدامة"  التمنية   "

الرأمسال  تراكم 

باسم  يــعــرف  مــا  أو  املــشــتــرك"  "مستقبلنا  تــقــريــر   -
املقترح   ،1987 لسنة  Brundtland بروندتالند"  "تقرير 
الطابع  إضفاء  سيتم  والذي  املستدامة"،  "التنمية  ملفهوم 
ريو،  يف  األولــى  األرض  بقمة   ،1992 سنة  عليه  الرسمي 
 21 أجندة  أبرزها  عمل،  وآليات  تدابير  من  رافقه  ما  مع 
يحاول  تــصــورا  يــطــرح  املــســتــدامــة"،  "التنمية  ــداف  وأهـ

أساسية. وتناقضات  مستويات  ثالثة  بن  التوفيق 
األجيال  ومصالح  احلالية  األجيال  مصالح  بن  توافق   -

مة. د لقا ا
الصناعية  البلدان  بن  أو  واجلنوب  الشمال  بن  توافق   -

النامية؛ والبلدان 
النظم  على  واحلفاظ  البشر  احتياجات  بن  توافق   -

 . لبيئية ا
بن  التوفيق  إلى  تهدف  التي  والتقنيات  التصورات  هذه 
تروم  بخلفيات  البيئة  واحترام  االقتصادي  النمو  هدف 
املرتفعة  االقتصادي  النمو  معدالت  حتقيق  يف  االستمرار 
مزاعم  حول  تساؤالت  عدة  تطرح  السوق،  اقتصاد  إطار  يف 
ذات  واستراتيجيات  قـــرارات  مــن  سيتلوه  ومــا  التقرير 

وحول  اجلــديــد «،  التنموي  » البديل  بخصوص  الصلة، 
القائم  االقتصادي  للنمو  اإليديولوجي  الدعم  طبيعة 

اجلديد. الليبرالي  االقتصاد  على 
اقتصاد  لبناء  تصورا  املستدامة «  » التنمية  تتضمن 
اقتصاد  إطــار  يف  البيئي،  اجلــانــب  االعتبار  بعن  يأخذ 
من  بالرفع  املرتبطة  الرأسمال  مصالح  وخدمة  السوق 
واملنظمات  فاملؤسسات  ــاح.  واألربـ اإلنتاجية  املــردوديــة 
حتاول  العاملي،  الرأسمالي  النظام  ملصالح  الراعية  العاملية، 
من  وللحد  الرأسمالي  النظام  أزمة  لتجاوز  حلول  إيجاد 

عبر  الرأسمال،  تراكم  أزمة  بتجاوز  املرتبطة  تناقضاته 
باالقتصاد  يعرف  بات  فيما  جديدة  وقطاعات  أسواق  فتح 
للحفاظ  النظيفة،  التكنولوجية  يف  واالستثمار  األخضر 

الربح. معدالت  مستويات  نفس  على 
وهم  املستدامة"  "التنمية  تنشر  السياق،  نفس  ويف 
البيئة،  عــلــى  بــاحلــفــاظ  ــرون  ــق امل االقــتــصــادي  الــتــطــور 
الــلــيــبــرالــي، ب  ــاب  ــط ــرف، يف اخل ــع ــا أصــبــح ي بــاقــتــراح م
توصي  الــتــي   " RSE لــلــشــركــات  املجتمعية  "املــســؤولــيــة 
اإلســتــراتــيــجــيــات  الــبــيــئــي يف  الــبــعــد  ــج  ــدم ب ــقـــاوالت  املـ
االستثمارات  من  املزيد  بهدف  والتسويقية،  التصنيعية 
يف  واملقنعة  العمل،  لقوة  املكثف  باالستغالل  املوسومة 
املجتمع  أركــان  تعزيز  إطــار  يف  للمستهلكن  الوقت  نفس 
واضحة  استراتيجية  ــام  أم أننا  يعني  مــا  االستهالكي. 
يتميز  اقتصادي  نظام  على  الشرعية  إلضــفــاء  املعالم 
التي  الــداخــلــيــة،  وتــنــاقــضــاتــه  االســتــغــاللــيــة  بطبيعته 
اشتغاله  آللــيــات  ــي  ــارج اخل الــنــقــد  مــقــاومــة  تــســتــدعــي، 
وتبريرات  تفسيرات  على  املستمر  والبحث  ــه،  ــداف وأه

وجوده. تشرعن 
النظرية،  للمحاوالت  كامتداد  املستدامة"،  إن"التنمية 
بتاتا  تسع  لم  التي  واملؤسساتية  الكينيزية،  النظرية  مثل 
استغالل  يف  الغارقة  وبنياته  السوق  اقتصاد  آليات  لنقد 
ميكن  للبيئة،  واملــدمــرة  الطبيعية  والــثــروات  العمل  قــوة 
البحث  تستهدف  عديدة  تصورات  ضمن  وصفة  اعتبارها 
الرأسمالي  النظام  اشتغال  آليات  جتديد  على  املتواصل 

وأزماته. تناقضاته  وتدبير 
كجواب  الذات  حول  املمركزة  التنمية  عناصر  بعض  يف 

احمليط. لبلدان  استراتيجي 
معضلة "التخلف" يكمن  حلل  االستراتيجي  اجلواب  إن 
التنمية  حتقيق  تروم  الذات،  حول  ممركزة  تنمية  تبني  يف 
سيرورة  إطــار  يف  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
مختلف  وتهم  ونوعي،  كمي  هو  ما  فيها  يتداخل  تراكمية، 

البعيد. املدى  على  اجلوانب 
املكونة  العناصر  بعض  جــرد  مختصر  بشكل  وميكن   

: يلي  كما  الذات  حول  املمركزة  التنمية  إلستراتيجية 
احمليط. لبلدان  احمللية  املوارد  على  االعتماد   -

احلاجيات  تلبي  التي  املعيشية  الزراعات  على  التركيز   -
الزراعات  مع  والقطع  الغذائية،  التبعية  ملواجهة  احمللية 
يتم  والتي  الطبيعية،  املوارد  تستنزف  التي  التصديرية 

املركز. بلدان  طرف  من  سلفا  محددة  بأثمنة  تسويقها 
على  املباشر  التأثير  ذات  استثمارية  آلــيــات  وضــع   -
بن  املطلوب  التمفصل  حتقيق  بهدف  احمللية  األنشطة 

واالجتماعية. االقتصادية  القطاعات 
وسائل  بإنتاج  املرتبطة  للصناعات  األولوية  إعطاء   -
احلالية  االحتياجات  تلبي  التي  والصناعات  اإلنــتــاج، 

للسكان. واملستقبلية 
اقتصاد  لبناء  العلمي  البحث  مجال  يف  االستثمار   -

التكنولوجية. التبعية  مع  يقطع  مستقل 
املتكافئة؛  غير  التجارية  العالقات  مع  القطع   -

االقتصادي  والتكامل  للتعاون  قصوى  أهمية  إيــالء   -
احمليط.  دول  بن 

يؤسس  جــديــد  دولـــي  اقــتــصــادي  بــنــظــام  املــطــالــبــة   -
العالقات  يف  ــاواة  ــس امل قــوامــهــا  جــديــدة  دولــيــة  لــعــالقــات 
وهيمنة  للعمل «  الدولي  » التقسيم  مع  والقطع  الدولية، 

املركز. دول 

إن"التمنية املستدامة"، 
كامتداد للمحاوالت النظرية، مثل 
النظرية الكينزيية، واملؤسساتية 

اليت مل تسع بتاات لنقد آليات 
اقتصاد السوق وبنياته الغارقة 

يف استغالل قوة العمل والرثوات 
الطبيعية واملدمرة للبيئة، ميكن 

اعتبارها وصفة مضن تصورات 
عديدة تسهتدف البحث املتواصل 
عىل تجديد آليات اشتغال النظام 

الرأمسايل وتدبري تناقضاته 
وأزماته.

تمتة مقال التبعية ووهم التمنية املستدامة 
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التنمية املستدامة واستدامة استغالل اإلنسان وتدمري الطبيعة
محمد هاكش

يدعو  الذي  املستدامة،  التنمية  مفهوم  عن  احلديث  بدأ 
دون  حاجياتها  وتوفير  عيشها  لضمان  البشرية  املجتمعات 
على  احتياجاتها،  تلبية  على  القادمة  األجيال  بقدرة  املساس 
الدولي  االحتــاد  مؤمتر  تقارير  يف  مرة  ألول  الدولي  املستوى 
للحفاظ على الطبيعة. ومن املعلوم أن أسباب ظهور فكرة هذا 
الرأسمالي  للنظام  الكبير  التخريبي  بالتأثير  مرتبط  املفهوم 
االجتماعي  التوازن  وعلى  البيئة  على  واالقتصادي  الصناعي 
من  ابتداء  وذلك  تالزمه  التي  واملتتالية  العديدة  وباألزمات 
املالية  باألزمة  مــرورا   1907 سنة  األمريكية  البنوك  أزمة 
النفط  وصــدمــات  االجتماعية  ــات  ــرك واحل الثالثينات  يف 
عدة  نتيجة  كانت  التي  البيئة  وأزمات  التابعة  الدول  وديون 
وثقب  الهواء،  تلوث  ــراري،  احل االحتباس  يف  تسببت  كــوارث 
التنوع  تدمير  اجلفاف،  احلرائق،  الفيضانات،  األوزون،  طبقة 

البيولوجي…. 
احتراق  إلى  ستؤدي  استمرت،  إن  التي،  األزمات  لهذه  نظرا 
وحتت  بالفناء  القادمة  األجيال  على  واحلكم  األرض  كوكب 
االجتماعية  حركاتها  ولنضال  للشعوب  املتزايد  الغضب 
املطالبة بالعدالة االجتماعية والعدالة املناخية سارع املجتمع 
الدولي حتت إشراف الرأسمالية العاملية إلبراز مفهوم التنمية 
ألزمات  سحري  كحل  املفهوم  هذا  تقدمي  وحــاول  املستدامة 

النظام الرأسمالي والتغول االمبريالي.
للعمل  جلنة  تشكيل  قرار  على  املتحدة  األمم  صوتت  هكذا 
 Brundtland تقرير  نشرت  والتي  القضية  هــذه  على 
بعنوان Notre Avenir à Tous )مستقبلنا املشترك(. 
هذه هي املرة األولى التي يتم فيها استخدام مصطلح التنمية 
التعريف  وإعطاءه  دولية.  مؤسسة  قبل  من  رسمًيا  املستدامة 
التي  التنمية  أشكال  من  شكل  هي  املستدامة  "التنمية  التالي: 
تلبي احتياجات األجيال احلالية دون املساس بقدرة األجيال 
متأصالن  مفهومان  هناك  احتياجاتهم".  تلبية  على  القادمة 
حتديًدا  أكثر  وبشكل  "االحتياجات"،  مفهوم  الفكرة:  هذه  يف 
والذين  حرماًنا،  األكثر  لألشخاص  األساسية  االحتياجات 
تفرضها  التي  "القيود  وفكرة  القصوى،  األولوية  منحهم  يجب 
قدرة  على  االجتماعي  تنظيمنا  ويفرض  تقنياتنا  حالة 
ومن  واملستقبلية''.  احلالية  االحتياجات  تلبية  على  البيئة 
املالحظ أن هذا التعريف يسعى أن يجمع بن الذئب واخلروف 
اقتصاد  بن  ستوفق  املستدامة  التنمية  فكرة  أن  باعتقاده 

السوق واحترام الطبيعة وحقوق اإلنسان. 
إن هذا االعتقاد ومعه مفهوم التنمية املستدامة لم تصمد 
أمام وحشية االستغالل الرأسمالي للطبيعة واإلنسان وتصاعد 
والبيئة.  اإلنسان  حياة  حساب  على  األربــاح  لتراكم  شهيته 
يف  االستغالل  هذا  على  املدافعون  يتوقف  ال  الذي  الوقت  ويف 
التنمية  مزايا  عن  للكالم  والقارية  الدولية  املؤمترات  تنظيم 
الشركات  تستمر  البيئة  على  احلفاظ  وضــرورة  املستدامة 
الطبيعية  املـــوارد  عــن  االســتــحــواذ  يف  االستيطان  املتعددة 
واستغالل الطبقة العاملة وتلويث البيئة عبر استخراج الوقود 
التي  والتجارية  الصناعية  الزراعات  وعبر  والفحم  األحفوري 

تسبب يف اجلفاف ويف اقتالع مساحات شاسعة من الغابات.
االستيطان  املتعددة  الشركات  من  "كمشة"  تسيطر  حاليا 
على قطاع األغذية الزراعية: )البذور، والكيماويات الزراعية، 
وجتارة  واملشروبات،  واألغذية  الوراثة،  وصناعة  واألسمدة، 
التجزئة للمنتجات الغذائية(. ويف هذا اإلطار تشير املعطيات 
املبيعات  ٪60 من  أربع شركات فقط تتحكم يف  أن  إلى  املتوفرة 
بأنه  تشير  كما  اختراع  بــراءة  على  احلاصلة  للبذور  العاملية 
20 عاًما من دخول منظمة التجارة العاملية حيز التنفيذ  بعد 

تستحوذ أربع شركات على ٪80 من قطاع الكيماويات الزراعية 
العاملي. كما تشترك ست شركات يف قطاع الثروة احليوانية يف 
متعددة  شركات  وعشر  والوراثة،  التربية  صناعة  من  الكثير 
االستيطان متتلك بالكامل تقريًبا صناعة األغذية واملشروبات 
تسيطر  اجلنسيات  متعددة  شركات  وثماني  املصنعة،  العاملية 

على منافذ البيع بالتجزئة. 
هذه السيطرة من طرف الشركات املتعددة االستيطان على 
األساسي  املسؤول  الطاقة،  وقطاع  الزراعية  األغذية  قطاع 

عن  تكشف  احلــراري،  االحتباس  غازات  وانبعاث  التلوث  على 
حاجيات  لتلبية  البيئية  على  واحلفاظ  االستدامة  خرافة 
الفيضانات  مآسي  من  الشعوب  تعيشه  ملا  نظرا  وذلك  األجيال 
الشركات  هذه  إن  األوبئة.  وانتشار  واجلوع  واحلرائق  واجلفاف 
ال يهمها احتراق كوكب األرض وفناءه بقدر ما يهمها ما تراكمه 
اكسفام يف أحدث  من ثروات. ويف هذا اإلطار أوضحت منظمة 
إلى مستوى  العالم  1000 شخص يف  أغنى  أن عودة  لها  تقرير 
9 أشهر فقط  انتشار وباء كورونا كانت يف غضون  ثروتهم قبل 
من  للتعايف  سنوات   10 من  أكثر  الناس  أفقر  سيستغرق  بينما 
ضاعف  من  االثرياء  من  وهناك  للوباء.  االقتصادية  اآلثــار 
الصناعات  سيطرة  من  بالرغم  انه  كما  الوباء.  عز  يف  ثروته 
االزديــاد  يف  يستمر  اجلوع  فإن  العاملي  النظام  على  الغذائية 
حيث يواجه مالين األشخاص اجلوع احلاد والفقر الغذائي. 

وكيف  لها  الترويج  يتم  التي  املستدامة  التنمية  إذن  أين 
تزيد  ثروة  العالم  أثرياء  من  "كمشة"  امتالك  نفسر  أن  ميكن 
على 60 يف املائة من سكان الكوكب يف الوقت الذي يعيش فيه 

املالين من البشر الفقر املدقع.
من  املزيد  عن  يتوقف  لن  وتوحشها  الرأسمالية  شجع  إن 
تدمير البيئة والتسبب يف التلوث والتغييرات املناخية واحلكم 
األمن  أكد  اإلطــار  هذا  ويف  باملجاعة  القادمة  األجيال  على 
التغيرات  أن  مؤخرا  غوتيريش  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام 
 20 املناخية ستزيد خطر املجاعة يف العالم بنسبة تصل إلى 
قمة  نتائج  على  نطلع  أن  ويكفي   .  2050 عام  بحلول  باملائة 
كبار  وتنظيمها  إعدادها  على  يسيطر  التي   COP26 املناخ، 
الشركات واحلكومات الرأسمالية، لنتأكد من أن هذه الشركات 
النفط  على  التنقيب  يف  االستمرار  على  مصرة  وحكوماتها 
والغاز والفحم وعلى فرض النظام الغذائي الصناعي مما يعني 
زيادة حرارة األرض وما سيترتب عن ذلك من خراب الشعوب. 

هكذا سنتأكد أن النظام الرأسمالي، بخياراته االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية وطرق إنتاجه وتسويقه واستهالكه، 
يتم  الذي  التعريف  حسب  املستدامة  بالتنمية  له  عالقة  ال 

منذ  أنه  املعلوم  ومن  فقط.  لالستهالك  يبقى  والذي  تداوله 
هيمنتها  وتعوملت  املجتمعات  مصير  يف  الرأسمالية  حتكمت  أن 
والتغيرات  واالضطرابات  االستيطان  املتعددة  الشركات  عبر 
حساب  على  ــاح  األربـ تــراكــم  أصبح  حيث  تتزايد  املناخية 

الطبيعة والبيئة واإلنسان هي األولوية.
وال يسعني يف هذا املقال إال أن أشير إلى أن الدولة املغربية 
أداة  باعتبارها  املستدامة  للتنمية  إستراتيجية  اعتمدت 
مجتمعي  ومشروع   2030 أفــق  يف  وشامل  أخضر  القتصاد 

بالتفصيل  العودة  أفق  ويف  ومتجدد.  جديد  تنموي  وكنموذج 
ــالع على  ــ ــذه اإلســتــراتــيــجــيــة واإلطـ ملــنــاقــشــة مــضــمــون هـ
بتاريخ  الــوزراء  مجلس  يف  اعتمادها  مت  التي  الكاملة  وثائقها 
األمم  تقارير  وفق  املغرب  أن  اإلشارة  يجب   25/06/2017
500 متر مكعب فقط  املتحدة يعتبر يف حالة إجهاد مائي ب 
من مياه الشرب للفرد سنوًيا أي نصف العتبة التي تعتبر كحد 
2500 متر مكعب يف عام  1000 متر مكعب، مقابل  أدني أي 
1960 أي يف 60 سنة خسرنا 2000 م مكعب ما يعادل 33 
م مكعب يف السنة وإذا استمر الوضع على هذا اإليقاع فإن أفق 

2036 سيسود العطش باملغرب.
كما يجب اإلشارة إلى مؤشر ثاني له طبعا عالقة بالتنمية 
املستدامة وهو نضوب الفرشة املائية وخير مثال على ذلك هو 
بعمق    2008 يف  كانت  التي  اكادير  منطقة  يف  املائية  الفرشة 
80 م  أصبح عمقها اآلن 250 م  . نفس الشيء يف زاكورا التي 
مواردها  أن  علما  األحفورية  املائية  الفرشة  استنزاف  تعرف 
املائية غير متجددة. ناهيك عن أشجار أركان التي تعرف تدميرا 
متصاعدا. إن حتقيق التنمية املستدامة رهن بالتوزيع العادل 
وأن  املناخية  بالعدالة  االجتماعية  العدالة  وبربط  للخيرات 
حاجيات  وتوفير  البيئة  على  للحفاظ  احلقيقي  البديل 
النظام  الغذاء حيث  بالنسبة إلنتاج  القادمة، خاصة  األجيال 
يف  و57   44 بن  يساهم  العاملي  والتجاري  الصناعي  الغذائي 
املائة من بعث غازات االحتباس احلراري، يكمن يف منط إنتاج 
يدعو  الذي  الغذائية  السيادة  مفهوم  على  باالعتماد  الغذاء 
زراعة  وتبني  بالتربة  واالعتناء  الطبيعة  على  احلفاظ  إلى 
الغذائية  املواد  واستهالك  كيميائية  مواد  وبدون  ايكولوجية 
على  االستحواذ  ومواجهة  العائلية  الفالحة  وتشجيع  احمللية 
األراضي من طرف الشركات واملالكن العقارين مع استرجاع ما 
مت االستحواذ عليه للفالحن الصغار. إن ما يتم الترويج له من 
واملستفيدون  والتصديرية  الصناعية  الفالحة  أصحاب  طرف 

من هذا الوضع تعتبر حلوال مغلوطة ويجب التصدي لها. 
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وأحيانا  الشيوعية  احلركة  هامش  على  االناركية  ظهرت 
كمنافس لها. فهي خليط من األفكار السياسية واالقتصادية 
تدور حول فكرة رئيسية تتمثل يف رفض السلطوية يف جميع 
فيصعب  واملعتقدات  األفكار  من  خليط  وألنها  مستوياتها، 
حقيقة خندقتها يف هذه املدرسة أو تلك، فهي تتغذى وتأكل 

من جميع املوائد كما سنرى.
صفحات  يف  اطالعي  إلى  املوضوع  هذا  إثارتي  سبب  يرجع 
السيد سامح سعيد عبود بعنوان:  املتمدن على مقالة  احلوار 
بتاريخ  ينجح"  أن  ميكن  كان  البلشفية  للثورة  آخر  "سيناريو 
للثورة  املائة  الذكرى  نحيي  أيضا  أننا  ومبــا   .6/12/2017
االناركية  هــذه  ونناقش  نسمع  أن  مناسبة  فهي  البلشفية 
خاصة يف توجهها الشيوعي فيما تنتقد به الثورة البلشفية.
برزت األنوية األولى لهذه االناركية الشيوعية يف السنوات 
واحلرب  املجاعة  أيام  واشتهرت  البلشفية  الثورة  من  األولى 
والثانية  ماخنو  نستور  قادها  ــى  األول بتجربتن  األهلية 

جتربة كرونشتاد.
"كان نستور ماخنو شاب أناركي من أوكرانيا جمع من حوله 
جيشا من الفالحن حارب يف البداية ضد اجليش األبيض ثم 
حارب اجليش األحمر بجسارة وجناح شديدين حتى هزم يف 

النهاية على يد اجليش األحمر بنهاية احلرب األهلية. 
تسيطر  جزيرة  على  بحرية  قاعدة  فكانت  كرونشتاد  أما 
كان  وقد  بتروجراد،  إلى  املؤدية  البحرية  الطرق  كل  على 
 1921 عام  مارس  يف  ولكن   1917 ثورة  يف  قيادي  دور  لبحاريها 
شهدت كرونشتاد متردا مسلحا ضد نظام البالشفة للمطالبة 
من  الشيوعين  وإقــصــاء  القمح  محاصيل  مــصــادرة  بوقف 
اندالع  إلى  التمرد  يؤدي  أن  البالشفة  وخشي  السوفيتات. 
مؤخرا  خمدت  قد  كانت  بعدما  أخــرى  مرة  األهلية  احلــرب 
فجاء رد فعلهم ً قاسيا وزحف اجليش األحمر، مشيا من فوق 
البحر املتجمد، ليستولى على اجلزيرة يف معركة دامية." ))1
أثناء  االناركية  مفكري  أحــد  كوبروكوف  أيضا  ويعتبر 
سجل  سعيد.  سامح  السيد  به  يستشهد  البلشفية  الثورة 
العاملية  احلرب  من  املخزي  موقفه  كوبروكوف  على  التاريخ 
األولى بوقوفه إلى جانب القيصر ضد أملانيا يف تعارض تام مع 

البالشفة الذين عارضوا احلرب.
الثورة  من  برأيه  عبود  سعيد  سامح  السيد  يدلي  عندما 
املواجهات  يستحضر  حتما  فإنه  املائة  ذكراها  يف  البلشفية 

الدامية التي كانت لالناركين مع تلك الثورة.
اخللفية  هذه  من  املوضوع  إثارة  على  البعض  يعترض  قد 
ألنه يهم مرحلة بعيدة جدا وتناقضاتها أصبحت من التاريخ، 
لكننا نرى العكس، ألننا نعتبر أن الفترة األخيرة عرفت نوعا 
بشكل  تغذيه  حاضنة  وهناك  الفوضوي  الفكر  انتعاش  من 
منهجي ومخطط، كما حصلت تطورات ومستجدات سياسية 
وفكرية وتنظيمية، أفرزتها األزمة الراهنة للحركة الشيوعية 
العاملية. إن اآللة اإلعالمية الرأسمالية تشتغل بالليل والنهار 
عبر  االحتجاجية  احلركات  عن  والفيديوهات  الصور  بث  يف 
واحتالل  واالعتصامات  العارمة  االنتفاضات  وعــن  العالم 
احلراكات  وعفوية  الالتنظيم  لفكرة  بذلك  مروجة  امليادين، 
السياسية  واألحـــزاب  املنظمة  الــقــوى  هامشية  أو  وغــيــاب 
البالغ  التأثير  الدعاية وحجم صورها  والنقابات. فكان لثقل 
العفوية  عهد  يف  بأننا  القناعة  ترسيخ  وعلى  العقول  على 
والفوضى وهو املشروع الذي دعمته اإلدارة األمريكية بكل ما 
تراه مفيدا لها وأطلقت يف مرحلته األولى ما سمته بالفوضى 
الوضع  حتريك  أجل  من  فيها  املتحكم  الفوضى  تلك  اخلالقة 

والعقيم مبنطقتنا.  املتكلس 
سياسي  نقاش  فتح  أن  أعتبر  مجتمعة  األســبــاب  لهذه 
وذلك  ومفيد  ضروري  االناركية  واآلراء  األفكار  حول  وفكري 

على صعيدين هامن : 
عن  تصدر  فإنها  للثورة،  االناركية  تنظر  عندما   •  
رؤية يف عمقها رومنسية لكنها ال تخلو من ومضات جيدة على 
افالطون  تعامل  كما  وليعاملها  لها  ينتبه  أن  الشيوعي  احلزب 
مع أستاذه سقراط ملا اعتبر ذبابة اخليل التي تلسع احلصان 
يقظا  احلصان  جعل  حــدود  يف  مفيدة  أنها  متأهبا  وتتركه 
ومنتبها، لكنها تكون ضارة ومسيئة عندما تريد أن تستوطن 

اجلرح فتدميه.
من  للعديد  أيــضــا  مفيدة  هــي  املناقشة  وهـــذه   •  
املناضلن االناركين لكي ينتبهوا إلى املنزلقات النظرية التي 
يتحولون  قد  حادة  تناقضات  يف  يوقعهم  مما  فيها  يسقطون 
أعداء  وليس  للثورة  حلفاء  نريدهم  إننا  للثورة.  معادين  إلى 

لها.
كما  وهي  عبود  سعيد  سامح  السيد  أفكار  أهم  هنا  نعرض 

رصدناها:
سيناريو  اتبعت  ألنها  البلشفية  الــثــورة  فشلت   •  
السيناريو  وهــو  آخــر  سيناريو  بتجريب  يسمح  ولــم  ــدا  واح
أن  قبل  حلظة  أي  يف  متوقعة  كانت  الــثــورة  "إن  االنــاركــي. 
لم  التاريخ  لكن  لها،  سيناريوهات  كتبوا  قد  وكثيرون  حتدث، 
يكتب سوى لسيناريو واحد أن يتحقق، وهو ما كان مقدًرا له 
أن يفشل حسبما كتب اآلخرون. نعم سيناريو آخر للثورة كان 
الفرصة  متنح  لم  التي  القدر  ضربات  أنها  إال  ينجح  أن  ميكن 

سوى للبالشفة".
فيلم  وكأنها  الثورة  عن  سعيد  سامح  السيد  كالم  يعكس 
سطحيا  فهما  املخرج  يضعها  سيناريوهات  حسب  يجري 
أشد  منظمة  قوى  تخوضها  طبقية  كحرب  يراها  وال  للثورة 
مثل  ففي  التنظيم.  شديدة  مركزية  قيادات  وحتت  تنظيم 
عنده  ملن  الغلبة  تكون  القوى  هذه  تقابل  وأمام  احلالة  هذه 
عدد  أكبر  عنده  من  مع  يكون  اهلل  وحتى  األسلحة.  أجــود 
لذلك  البسطاء.  جنوده  أحد  نابليون  أجاب  كما  املدافع  من 
ال  ألنه  تاريخي  غير  كالم  آخر،  سيناريو  على  الكالم  يبقى 
افتراض  فعلى  ينجزه.  من  ضرورة  بل  السيناريو  توفر  يكفى 
حسب  سيكون  اإلجناز  عند  فإنه  السيناريو  هذا  مثل  وجود 
احتمالن اثنن ال ثالث لهما: أولهما أن ينطلق اإلجناز عفويا 
الفطر  مثل  الثورة  ستولد  وهكذا  الشعب،  طرف  من  وتلقائيا 
اناركين  إلى  البالشفة  يتحول  أن  هو  وثانيهما  الغابة،  يف 

فينجزوا السيناريو االناركي لسواد عينيه.
مجتمع  إطــار  يف  فقط  لكن  ممكنة  االشتراكية   •  
الوفرة وهي إمكانية موضوعية ويف هذا الطرح يلتقي الكاتب 
االشتراكية  "أن  االشتراكية  لبناء  الكاوتسكية  النظرة  مع 
أساس  على  إال  تتحقق  ال  موضوعية،  إمكانية  هي  احلقيقية 
كافية  وفــرة  وحتقق  اإلنــتــاج،  قــوى  تطور  من  عــال  مستوى 
لتوزيعها على الناس، وأن أي محاولة إلقامة االشتراكية على 
بنية تخلف محاولة خيالية ستنتهي لشكل من املجتمع ال هو 

اشتراكي أو رأسمالي".
• يف املقالة هناك فهم مثالي للتبذير وهدر اإلنتاج.   
أو  مناسبات  كلها  االجتماعية  والصراعات  احلروب  واعتبار 
كلما  الصراعات  أو  احلروب  ولت  وكلما  التبذير.  لهذا  دواعي 
جانب  من  للمسالة  النظر  الكاتب  يستطع  لم  التبذير.  زال 
تبذير  من  حتتمه  وما  الطبقية  السيطرة  بحقيقة  عالقتها 

يسهل  الزاوية  هذه  من  القضية  معاجلة  إن  زائدة.  ومصاريف 
الوصول إلى القناعة بأن طريقة حلها غير ممكنه إال يف ظل 
القضاء على املجتمع الطبقي ويناء مجتمع اشتراكي مكانه.

• عندما يتكلم الكاتب عن االناركية الشيوعية فهو   
يف احلقيقة يتكلم عن شيوعية ال عالقة لها بالفهم أو الرؤية 
الصلة  وثيق  ســاذج  الشيوعية  عن  مفهومه  إن  املاركسية. 
بالشيوعية الطوباوية وال عالقة له باملنظور املاركسي الذي 
الدنيا  باملرحلة  تبدأ  التي  الشيوعية  بناء  مراحل  بن  مييز 
املوضوعية  الشروط  تنضج  وفيه  االشتراكي  املجتمع  وهي 
التي  الشيوعية  أي  أعلى  مرحلة  إلــى  لالنتقال  والذاتية 
احلاجة  تزول  وبزوالها  االجتماعية  الطبقات  فيها  تنمحي 
وليس  االناركية  وأحالم  أماني  تتحقق  فقط  هنا  الدولة.  إلى 
كل  بن  يخلط  مقالته  فقرات  مختلف  يف  الكاتب  قبلها. 
"إن  يدركها:  أنه  حتى  وال  وزنا  لها  يقيم  ال  بل  املراحل،  هذه 
الواقع،  يف  كامنة  إمكانية  تزال  وال  ومازالت  كانت  الشيوعية 
ويعوقها  معادية،  اجتماعية  وقــوى  مصالح  فقط  تعوقها 

الوعي االجتماعي الذي ال يتصورها".
• نظرية الثورة االناركية تبدأ بالقضاء على امللكية   
ماركس/ خاضه  الذي  الصراع  من  قدمية  قصة  وهي  اخلاصة 
بيتر  "يفسر  باكونن:  رأسهم  وعلى  االناركين  مع  اجنلس 
الثورات  كل  فشل  األناركين،  املفكرين  أهم  أحد  كروبوتكن، 
يف العصر احلديث، بأنها ركزت على حتقيق كل ما بعد الطعام 
وأهملت  ملحة،  إنسانية  احتياجات  من  واملالبس  والسكن 
عن  واملشردين  والعرايا  اجلوعى  فانصرف  للناس،  توفيرها 
للسياسين  الثرثرة  تاركن  املضادة،  بالثورة  مرحبن  الثورة 

واحلاملن الشبعى. 
وغيرها  واملساكن  واملالبس  الطعام  توفير  أن  رأى  هنا  ومن 
من االحتياجات الضرورية مجاًنا للجميع كخطوة افتتاحية 
ضرورية لنجاح الثورة يأتى بعدها احلديث عن أي شىء آخر، 
اخلبز،  على  باالستيالء  الثورة  سيناريو  فيه  يشرح  ولذلك 
وسائل  ومصادرة  اخلاصة،  امللكية  حقوق  بإسقاط  تبدأ  بأنها 
والبدء  الشعب،  بواسطة  الشعب  لصالح  واالستهالك  اإلنتاج 
جلان  عبر  السكان  كل  على  مجانا  االحتياجات  توزيع  يف 
هو  هذا  ومدينة.  وحي  شارع  كل  يف  عفوية  تطوعية  شعبية 
شرط جناح الثورة االجتماعية الذي يشرحه الكتاب الصادر 

قبل الثورة."

الــفــوضــوي  الــتــصــور  ــني  ب الــعــمــال  سلطة   •
واللينيين: 

بأن   1921 مــارس  "يف  االناركين  دعــوة  أن  الكاتب  يعتقد 
العمالية  النقابات  إدارة  حتــت  واخلــدمــات  اإلنــتــاج  يكون 
الثورة.  تطوير  أجل  من  اجلواب  هي  كانت  العمال"  ومجالس 
وهذه الدعوة هي التي وصفها لينن بلعب األطفال. ويف الرد 
على لينن اعتبر "أن لينن نعت االقتراح فى تعبير يليق ببابا 
الفاتيكان بأنه "انحراف نقابي أناركى واضح وجلي"، وذلك يف 
الشيوعي  للحزب  العاشر  املؤمتر  أمام  قّدمه  الذي  التقرير 
البلشفي لروسيا، وطرح فى مقابل هذا منوذج لدولة تتجاوز 
املجتمع  شؤون  مجمل  إدارة  إلى  التقليدية  السيادية  مهامها 
فى اإلنتاج واخلدمات، مأخوًذا ومنبهًرا فى ذلك بنموذج إدارة 
الكثير من  الرد فيه  البريد". هذا  األملانى ملرفق  الدولة  جهاز 

التلفيق وعدم املوضوعية يف نقل موقف لينن.
يف مقابل ذلك وملا أراد صاحبنا االناركي الكالم عن الثورة 
ما  مع  الطفولية  واألفــكــار  الرومنسية  ظهرت  االشتراكية 

يتخللها من ومضات سميناها بلسعات ذبابة الكوتشي.

االناركية الشيوعية أو الفكر الهاميش املفلس
احلبيب التيتي 
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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني املجابهُة والتصّدي للهرولة الرسمّية العربّية
 للتطبيع مع الكيان الصهيوين

اي جماهرَي شعِبنا الفلسطييّن.. اي أبناَء أّمِتنا العربّية.. اي 
كّلَ أحراِر العامل

العالم؛ ذكرى  أّمِتنا وأحراِر  نحيي وشعَبنا ومعنا كلُّ شرفاِء 
ذكرى  مع  تزامًنا  فلسطن،  لتحرير  الشعبّيِة  اجلبهِة  انطالقة 
االنتفاضِة الشعبّية الكانونّية، وما عّبرت عنه من استمرارّيٍة 
نضاِلها  يف  الفلسطينّية؛  الــوطــنــّيــِة  للتجِربِة  تــاريــخــّيــٍة 
القوى  من  املدعوِم  الصهيونّي  الوجوِد  ضّد  الدائِم  وكفاِحها 
الوالياُت  مقّدمِتها  ويف  العاملّية،  واإلمبريالّية  االستعمارّية 
املّتحدُة األمريكّية، حيث مّثلت بانطالقِتها بعًثا ألمٍل جديٍد 
من بن ركاِم الهزميِة ونتائِجها وإفرازاِتها الفكرّية والسياسّية 
شعاَر  ورفِعها  والنضاِل  الــثــورِة  ــواِء  ل حمل  يف  والتنظيمّية، 
عشراِت  الدرب،  هذا  على  وقّدمت  والقومّي،  الوطنّي  الكفاح 
األشّداء؛  واملناضلن  واجلرحى  واألسرى  الشهداء  من  اآلالف 
وأّمتنا  الفلسطيني  شعبنا  شهداء  ولعموم  لهم  نتوّجه  الذين 
بأسمى  ومناضليهم،  وجرحاهم  وأســراهــم  العالم  ــرار  وأحـ
التحّيات النضالّية، واالنحناء أمامهم إجالاًل وإكباًرا واعتزاًزا 
التي  وبطوالتهم،  ومآثرهم  اجلليلة  وبتضحّياتهم  وبهم  لهم 
تاريَخ  مّيز  نظيُره،  قلَّ  ا  وإنسانّيً ا  وكفاحًيّ ا  تاريخًيّ إرًثا  شّكلت 
الوطنّي  التحّرر  وحركة  فلسطن،  لتحرير  الشعبّية  اجلبهِة 

إجمااًل. الفلسطينّي 
امــتــداِد  على  شعِبنا  مــع  ونحن  عــاًمــا،  وخــمــســوَن  أربــعــٌة 
ــِع الــنــضــاِل  ــواق ــن ومــخــّيــمــات الــلــجــوء واملـــنـــايف، يف م ــوط ال
طريق  على  والــدؤوِب  املتواصِل  الوطنّي  والكفاِح  املتقّدمة، 
أرض  إلى  العودة  يف  حّقه  وحتقيِق  واستقالِله،  حرّيِتِه  انتزاع 
تطهيٍر  عملّيِة  ألبشِع  تعّرض  أن  بعد  منها  ُهّجر  التي  وطنه، 
واألسس،  باملبادئ،  متلّفحن  العشرين؛  القرُن  شهدها  عرقيٍّ 
واألخالقّية،  واإلنسانّية،  الوطنّية،  والقيم  واملنطلقات، 
احلضوَر  هذا  خاللها  من  وأرسوا  املؤّسسون،  القادُة  سّنها  التي 
الفلسطينّي  شعِبنا  ساحاِت  مختِلِف  يف  واالجتماعيَّ  الوطنيَّ 
التي  وأهدافه،  طموحاته  عن  صــادٍق  تعبيٍر  يف  وجتّمعاِته؛ 
الكبيرُة والعظيمُة واملعاناُة احلافلُة  ُقّدمت ألجلها التضحياُت 
حتت  املناضلون  خاض  حيث  املديدة،  الوطنّيُة  مسيرُتُه  بها 
املعارِك  جميَع  وإباٍء  وإصراٍر  بعزميٍة   - زالوا  وما   - حزِبنا  رايِة 
الوطنّية  الدفاع عن قضّيتنا وحقوقنا  الوطنّية املستحّقة يف 

والتاريخّية.
أربعٌة وخمسون عاًما، ونحن نرابط على ثغِر وحدِة شعِبنا 
وأرِض وطِنِه ونسيِجِه االجتماعّي وكيانّيِتِه وُهوّيِتِه وذاكرِتِه 
املستمّر  التبديد  عوامِل  كلِّ  مواجهِة  يف  الكفاحّية،  الوطنّية 
على  هــان  الــرّ من  عقوٍد  ثالثِة  منذ  املزعوم  السالم  بأوهام 
الوطن  خارطة  اختزال  واستمرار  التدميرّي،  أوسلو  مسار 
احلالة  واستنزاف  وجتزئتها،  وتفكيكها  واحلقوق  والشعب 
الفئوّية،  والهيمنة  واالستفراد  باالنقسام  وإنهاكها  الوطنّية 
عليها  أقدمت  التي  واخليانة،  التطبيع  لتشريع  األبواب  وفتح 
القضّيِة  لتصفّيِة  محاولٍة  يف  العربّية،  األنظمة  من  العديُد 

الفلسطينّية. واحلقوق 
شعَبنا املقاوم... أّمَتنا األبّية

بالقضّية  الفلسطينّية  القضّية  ترابط  إلــى  باالستناد 
الهيمنة  ورفــض  واالستقالل،  احلرّية  قضّيُة  وهي  العربّية 
دوائر  رهن  وإبقائه  العربي،  وطننا  خيرات  ونهب  والتبعّية 
للصراع  الواضحة  والقراءة  الرؤية  فإّن  والتخّلف؛  التجزئة 
الغربّية  اإلمبريالّية  مع  حتالِفِه  يف  الصهيونّي  العدّو  مع 

واخليانة  الرجعّية  وأنظمة  خصوًصا،  واألمريكّية  عموًما، 
واملشاريع  العدوان  دوائر  اّتساِع  حقيقَة  أمامنا  تضع  العربّية، 
حقوًقا  الفلسطينّية؛  القضّية  تستهدف  التي  واملخّططات، 
إذ  العربّي؛  والوجود  احلقوق  استهداُف  بّوابتها  ومن  ووجوًدا، 
ُتشّكل االندفاعُة نحو التطبيع حلقًة رئيسّيًة فيها، تستدعي 
الرافضة  والفاعلة  احلّية  وأّمِتنا  شعِبنا  وأحزاب  قوى  كّل  من 
مبستوى  تكون  أن  العاملّية،  واإلمبريالّية  والعدوان  لالحتالل 
وأهدافه  الصهيونّي  العدّو  مع  الشاملة  التاريخّية  املواجهة 

التصفوّية، وهذا ما يدعونا للتأكيد على اآلتي:
أّواًل: املجابهُة والتصّدي للهرولة الرسمّية العربّية للتطبيع 
وقومّيٍة  وطنّيٍة  خيانٍة  من  ميّثل  مبا  الصهيوني،  الكيان  مع 
واحلقوُق  القضّيُة  منها  القلب  ويف  العربّية،  واحلقوق  للقضايا 
الفلسطينّية؛ يتطّلب من مختِلِف قوى حركة التحّرر العربّية 
املبادرَة إلى بناِء اجلبهِة العربّية املقاِومة للتطبيع والتصفية، 
واملخّطط  للمشروع  واملقاِومة  املواجهة  إمكانّياِت  فتحشيُد 
أنظمته  وكذلك  وتفعيُلها،  املنطقة  يف  الصهيونّي   – األمريكّي 
تضامِن  خالل  من  ستتحّقُق  شعوبنا،  صدور  على  جتثُم  التي 
املقاومة  قوى  ووحدة  ومتاسكها،  العربّية  التحّرر  حركة  قوى 

على امتداد املنطقة.
ا، يعمُل  املعادي، ومن يدور يف فلكه داخلًيّ اثنًيا: إّن املشروع 
واالقتصادّية  السياسّية  األوضــاع  تفجير  على  باستمراٍر 
املذهبّية،  واالنقسامات  الصراعات،  خالل  من  واالجتماعّية 
ــروب الــوكــالــة،  ــات، واإلرهــــاب، وحـ ــالب ــق والــطــائــفــّيــة، واالن
واحلصار، والعقوبات... وغيرها من األسلحة؛ التي تهدُف إلى 
اّتفاقّية  مبوجب  نشأت  التي  وتفكيكها،  العربّية  الدول  إنهاك 
مشروعه  إجنــاز  طريق  على  التقسيمّية،  بيكو   – سايكس 
تفوُق  وتقسيمّيٍة  جتزيئّيٍة  حالٍة  إيجاِد  يف  القرن(  )صفقة 
مهّمة  فإّن  وعليه؛  االتفاقّية.  هذِه  خلقته  الذي  الواقع،  ذلك 
قوى حركة التحّرر العربّية تبدُأ من خالل وعي واقع التجزئة 
واحلرب املشّنة ضّد القومّية العربّية، مبا يضُع معركَة الوعي 
والثقافة ووحدة املصالح املشتركة على الصعيد القومّي؛ ضمَن 

أولوّياِتها.
اعتراٍف  من  عليه؛  ترّتب  ومــا  أوسلو  اّتفاق  اثلًثا: إلغاُء 
وأمنّية،  واقتصادّيٍة  سياسّيٍة  والتزاماٍت  الصهيونّي،  بالكيان 
وعدم االستسالم للشروط والوقائع التي يفرضها العدوُّ على 
فهذا  معه؛  املفاوضات  ُيسمى  ما  استجداء  واستمرار  األرض، 
يشّكل جتاوًزا لكّل التوافقات الوطنّية التي طالبت بإلغاء هذا 
حقوق  حساب  على  يأتي  الذي  واألمنّي،  السياسّي  التعاقد 
بالتعّلق  إمعاًنا  وميّثُل  وأهداِفه،  ومصاحِلِه  الوطنّيِة  شعِبنا 
جِربة  التَّ كلِّ  رغَم   – األمريكّية  اإلدارة  على  اخلاسر  والرهان 
الكارثّية - ما مينُح هذا العدوَّ الوقَت الالزَم الستكمال تنفيِذ 
أرضنا،  على  وتعميِقِه  االستيطانّي  االستعمارّي  مشروعه 
شعبنا  بحّق  العرقّي  والتطهير  اإللغاء  أشكال  كّل  وممارسة 
مقاِومٍة  جبهٍة  تشكيَل  فــإنَّ  وعليه؛  ــه.  أرض على  ــالل  واإلح
موّحدة، تعدُّ ضرورًة مقابَل استمرار نهج أوسلو وما ترّتب عليه 

. ا فلسطينًيّ
كلُّ  فيه  تشارُك  وجاّد،  شامٍل  وطنيٍّ  حلواٍر  رابًعا: الدعوُة 
مراجعٍة  إجراَء  يستهدُف  واملجتمعّية؛  الوطنّية  شعبنا  قوى 
وطنّيًة  ضرورًة  باعتبارها  شاملة،  وتنظيمّيٍة  سياسّيٍة  نقدّيٍة 
حركتنا  مسار  وتصحيح  الكارثّي،  االنقسام  حالة  من  للخروج 
إلى  العاّمة  الوطنّية  األزمة  وجتاوز  الفلسطينّية،  الوطنّية 

رؤيٍة وطنّيٍة ومؤّسساٍت دميقراطّيٍة موّحدة؛ تنتجها انتخاباٌت 
شاملٌة وشراكٌة وطنّيٌة يف إدارتها، ويف املقّدمِة منّظمُة التحرير 
الفلسطينّية، املمثل الشرعي والوحيد لشعبنا، مبا متّثله من 
نصل  أن  وإلى  حتّررّية؛  جبهوّيٍة  وأداٍة  عليا،  وطنّيٍة  مرجعّيٍة 
وتطويرها،  املنّظمة  تفعيل  جلنِة  اعتباِر  إلى  ندعو  ذلك،  إلى 
االّتفاقاُت  ذلــك  على  نّصت  كما  لشعبنا،  مؤقتًة  مرجعّيًة 

الوطنّية.
ضّد  التصعيدّية  االحتاللّية  الهجمِة  ظــلِّ  خامًسا: يف 
اجلهود  توحيَد  ــإّن  ف الــعــدّو،  سجون  يف  وأسيراتنا  أســرانــا 
الوطنّية يف الدفاع عنهم، باعتبارهم أسرى حرّية واستقالل، 
خطة  وضع  املطلوَب  فإّن  وعليه؛  ملّحة.  وطنّيًة  أولوّيًة  تعدُّ 
مختِلف  على  ا  وشعبًيّ ا  ومؤسساتًيّ ا  وطنًيّ التحّرُك  لتوحيد 
الصعد، مبا يف ذلك دعوُة األمم املتحدة واملؤسسات واملنّظمات 
انتصاًرا  إزائهم؛  بدورها  للقيام  والدوليُة  احملليُة  احلقوقّية 

حرّيتهم. لقضّية 
بخياِر  التمّسك  استمراِر  سوى  أمامنا  سبيَل  سادًسا: ال 
املشروع  مواجهة  يف  جناعَتُه  أثبَت  الذي  ومشروعها،  املقاومة 
الوطنّية،  وأحــزابــه  قــواه  توحيد  ويف  جهٍة،  من  الصهيونّي 
وشعبنا الفلسطينّي يف أماكن وجوده كاّفًة، كما بدا يف معركة 
نهَج  أّن  يؤّكد  وهــذا  أخــرى،  جهٍة  من  وغيرها  القدس  سيف 
املقاومِة وثقافَتها؛ خياًرا ومشروًعا، وتوحيَد أدواِتها، مبا فيها 
بتحويل  الكفيُل  هو  الشعبّية؛  للمقاومِة  الوطنّيُة  القيادُة 

االحتالل ومشروعه وأهدافه إلى مشروٍع خاسٍر وُمكلف.
مقّدمِتها  ويف  اإلمبريالّية،  القوى  استمرار  ظّل  سابًعا: يف 
الصهيوني  الكيان  دعــم  يف  األمريكّية،  املّتحدُة  الــواليــاُت 
ظّل  يف  وكــذلــك  لــه؛  واحلماية  الــرعــايــِة  وتوفيِر  وتقويِتِه 
يف  الطامحة  الشعوب  على  هيمنِتها  وفرِض  تغّوِلها  استمراِر 
يتوّطُد  األممّية؛  اجلبهة  على  نضاَلنا  فإّن  واالنعتاق؛  التحّرر 
من خالل مدِّ جسوِر العالقات مع كّل الدول والقوى واملؤّسسات 
واللجان، ويف مقّدمِتها حركُة املقاطعة الفلسطينّية والدولّية 
التغّوَل والهيمنَة  التي ترفض  )BDS(، وكّل حمالت التضامن، 
ا  وإقليمًيّ ا  عاملًيّ الصهيونّية؛   - اإلمبريالّية  االستعمارّيَة 
حلقوِق  الواضَح  ودعَمها  تضامَنها  وتعلن  ا،  وفلسطينًيّ ا  وعربًيّ

شعِبنا ونضاِلِه من أجل حرّيِتِه واستقالِلِه وتقريِر مصيِره.  
اي أبناَء شعِبنا العظمي.. أحراَر أّمِتنا والعامل..

األمــاجــد  الــشــهــداء  لـــدرب  ــاء  ــي أوف نبقى  أن  نــعــاهــُدكــم 
والالجئن املتمّسكن بحّقهم يف العودة إلى ديارهم، واألسرى 
درب  احلــرّيــة؛  مــعــارك  خــوض  يف  حلظًة  يتوانوا  لــم  الــذيــن 
الدولة  وإقــامــة  والــعــودة  التحرير  حّتى  املستمّرة  املقاومة 
الفلسطينّية املستقّلة على كامل التراب الوطنّي الفلسطينّي.
وعطاِئِه  الفلسطييّن  لشعِبنا  ووفــاٍء  واعــزاٍز  فخٍر  تحّيَة 

الذي ال ينضب

الذين  العربّية  أّمِتنا  ألبناِء  ــاٍء  ووف ــزاٍز  واع فخٍر  تحّيَة 
قضّيهتم  مع  ويقفون  الخيانّية،  أنظمهتم  وجه  يف  انتفضوا 

املركزّية

املساندين  العامل  أحــراِر  لكّلِ  ووفــاٍء  ــزاٍز  واع فخٍر  تحّيَة 
واملنارصين الداعمني لحقوق الشعب الفلسطيين ونضاله

لشعِبنا..  الحرّيُة  لــألرسى..  الحرّيُة  للهشداء..  املجُد 
وحمًتا ملنترصون
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منسقة القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي تندد بكل أشكال العنف
 ضد النساء 

25 نونرب ماذا يعين ابلنسبة لك              

على  للقضاء  العاملي  اليوم  هو  سنة  كل  من  نونبر   25
اجلرمية  استحضار  ذكــرى  ــو  وه النساء  ضــد  العنف 
الوحشية التي مارسها النظام  الدكتاتوري الدومينيكي  

 .1960 سنة  "ميرابال"  النشيطات  األخــوات  حق  يف 
املنتظم  يتمكن  لم  الزمن،  من  عقود  مرور  بعد  اليوم، 
نشر  من  بعهوده  تعهدت  التي  احلكومات  وال  الدولي 
واحلــد  النساء  ضــد  املــمــارس  العنف  مبخاطر  الــوعــي 
الناجعة  الوسيلة  اليوم  العنف  أصبح  بل  تزايده،  من 
لتمرير  القمعية  وأجهزتها  االمبريالية   الــدول  بيد 
كل  وإسكات  الدولية،  بنوكها  توصيات  وفرض  سياستها 

مناوئ.  صوت 

           يف نظرك السيدة عتيقة ما أسباب العنف ضد 
؟ املغرب  بلدكم  يف  مصادره  وما  النساء 

املغربيات  ومنهن  الــنــســاء  جتعل  مــتــعــددة  عــوامــل 
ــاف الــعــنــف والـــذل  ــن يــتــعــرضــن بــشــكــل أشـــد لــكــل أص

أهمها:   واالستغالل 
أوال : العنف هو نتاج للتناقض بن الرأسمال والعمل 
لسيادة  انــعــكــاس  ــو  وه الطبقية،  املجتمعات  كــل  يف 
الرأسمالي.  النظام  اليوم  متيز  التي  االستغالل  عالقات 
هن  الطبقية  املجتمعات  يف  النساء  وألن   : ثــانــيــا 
فإنهن  اجتماعية  تراتبية  كل  داخل  األضعف  احللقة 
الباترياركي  املجتمع  نظرة  من  نابعا  مكثفا  عنفا  يعشن 
كذلك  آخر  شكل  هو  والتمييز  التمييز،  ذهنية  فتسود 
للعنف  النساء  تتعرض  وبالتالي  العنف،  أشكال  من 
داخل  أو  العمل  أماكن  يف  ســواء  الفضاءات  مختلف  يف 
املتعدد  العنف  هــذا  ظل  يف  النساء  تصبح  األســر. بــل 
التي  الرأسمالية  الشركات  األشكال فريسة سهلة جلشع 
تتاجر  التي  تلك  أو  عملهن  قوة  من  طائلة  أرباحا  حتقق 
االستهالكية  القيم  لتمرير  فعالة  ووسيلة  أجسادهن  يف 

الطبقي. الرأسمالي  النظام  الستمرار  الضرورية 
يف  االســتــبــدادي  السياسي  النظام  طبيعة  ثــالــثــا، 

والعنف  عــام  بشكل  العنف  يستعمل  ــذي  وال املــغــرب  
املواطنات،  وتركيع  لترهيب  ووسيلة  كأداة  النساء  ضد 

اجلميع.  من  ومسمع  مرأى  أمام  األمن  أجهزة  متارسه 
واحلركات  املتطرف،  األصولي  الفكر   انتشار   : رابعا 
وتعتبرهن  النساء  تستغل  التي  التكفيرية  اجلهادية 
واالستعباد  لــإلذالل  يعرضهن  مما  الضعيفة،  احللقة 

كرامتهن.  حتفظ  الــتــي  احلــقــوق  كــل  مــن  ويحرمهن 
مترير  عــلــى   يعمل  إذ  ذلـــك،  على  يساعد  والــنــظــام 
العنف  وممارسة  الكرامة،  وهدر  والتكفير  القتل  فتاوى 
أو  حقوقهن  ممــارســة  على  النساء  لثني  والترهيب 
أو  األرض  يف  احلق  يف  مطالبهن  حتقيق  أجل  من  النضال 

الطرقي. الربط  عبر  العزلة  فك  أو  املاء 

مامظاهره وتجلياته؟            

يف  النساء  ضد  العنف  مظاهر  بعض  عن  سأحتدث 
املعاش.  الواقع  من  انطالقا  وأشكاله  املغرب 

يف: أساسا  املتجسد  القانوني  العنف 

بالكثير  املرأة من متتعها  الذي يحرم    2011 -  دستور 
ثوابت  وهي  الثالثة  بالثوابت  يقيدها  إذ  احلقوق  من 

مقدسة؛  
العنف تقر  الكثير من أشكال  - مدونة األسرة تتضمن 
ويف  األطفال  على  الوالية  يف  متيز  الــزوجــات،  بتعدد 

اإلرث. 
النساء  بن  ــور  األج يف  متيز  التي  الشغل  مدونة   -
وتضع  والصناعي  الفالحي  القطاعن  ويف  والــرجــال 
لرب  اجلنسي  التحرش  عنف  إلثبات  تعجيزية  عراقيل 

العمل. 
خصوصا  والتمييز  العنف  يكرس  اجلنائي  القانون   -
املرأة  بن  والتمييز  باالغتصاب  املتعلقة  األحكام  يف 
العذراء.  وغير  العذراء  وبن  املتزوجة  وغير  املتزوجة 
استمرار  على  يشجع  مما  اإلجــهــاض  يف  احلــق  ويقيد 

السري.  اإلجهاض 
103  قانون    –  13 وحتى إن وضع قانون لذلك  كقانون 
وال  عنفا  الزوجي  العنف  َيعتبر  ال  فهو  العنف  ملناهضة 

عليه.  يعاقب 
تتعرضن  العامالت  النساء  فــالزالــت  الــواقــع  يف  أمــا 
بشكل خاص لشتى أنواع العنف )الطرد من العمل، عدم 
االجتماعي،...(  الضمان  صندوق  يف  العامالت  تسجيل 
الباطرونا  فدفعت  كــورونــا  جائحة  يف  العنف  وازداد 
حماية  دون  السرية  واملعامل  الضيعات  يف  للعمل  النساء 
طنجة  فاجعة  منها  نذكر  فواجع  عدة  إلى  أدى  مما  لهن 

خنقا. عاملة  عشرين  من  أكثر  فيها  قتل  التي 

              ماهو البديل يف نظرك؟

ضد  العنف  ملكافحة  البديل  عناصر  جنمل  أن  ميكن 
التالية: النقط  يف  النساء 

- الوعي بأن القضاء على العنف ضد النساء لن يجد 
الطبقات.  فيه  تنتفي  مجتمع  يف  إال  له  حال 

آليات  تقوية  يتطلب  له  حد  وضع  أجل  من  النضال   -
ضمن  تندرج  فعالة  نضالية  خطط  وضع  عبر  املواجهة 
وعنصرية  احتالل  من  االضطهاد  أنظمة  كل  مناهضة 

واستغالل. وطبقية 
أجهزة  متارسه  الذي  العنف  أشكال  كل  ضد  النضال   -
العالم  بقاع  كل  يف  بل  املغرب  يف  ليس  الطبقية  القمع 
للمتورطن  العقاب  من  لإلفالت  حد  بوضع  واملطالبة 
املنبهي  سعيدة  الشهيدة  قتلوا  من  معاقبة  أي  فيها. 
اغتالوا  أو  اللينينية،   املاركسية  احلركة  عضوة  باملغرب 
أو  خــلــف"،   "هيفرين  السورية   السياسية  الناشطة 
اجلبهة  عــضــوة  عاشتها  الــتــي  املــتــكــررة  االعــتــقــاالت 
من  جرار"  "خالدة  املناضلة  فلسطن  لتحرير  الشعبية 

الصهيونية...  اإلسرائيلية  القوات  طرف 
املتسم  الــعــام  الــوضــع  سمات  مــن  فقط  ــاذج  من تلكم 
بــالــعــنــف الــســيــاســي الــنــاجت طــبــعــا عــن الــســيــاســات 
يصيب  والــذي  املضطهدة،  الشعوب  ضد  االمبريالية 

واقوى.  أشد  بشكل  النساء 
املناضالت،  النساء  جميع  نحيي  املناسبة  وبــهــذه 
العالم   يف  الدميقراطي  للنهج  نسائي  كقطاع  وندعو 
حقوق  عن  واملدافعة  باملساواة  املؤمنة  الــقــوى   كافة 
أجل  من  املشترك  والنضال  اجلهود  توحيد  إلى  النساء 
وتسود  الطبقية  األنظمة  فيه  تنمحي  مشرق  غــد 
متييز  بدون  العالم  لشعوب  واملساواة  والكرامة  احلرية 

عنف. وال 
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             2

             3

    4

النضال ضد كل أشكال 
الذي متارسه أجهزة  العنف 

يف  ليس  الطبقية  القمع 
املغرب بل يف كل بقاع العامل 
لإلفالت  حد  بوضع  واملطالبة 

للمتورطني  العقاب  من 
فهيا. أي معاقبة من قتلوا 
املنهبي  سعيدة  الهشيدة 

الحركة  عضوة  ابملغرب 
اللينينية املاركسية 
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أهداف التنمية املستدامة.. هل الرأساملية قادرة عىل ذلك؟

أجندة  إطــالق   ،2015 شتنبر  يف  املتحدة،  األمم  قــررت 
السبعة  املستدامة  التنمية  "أهداف  بـ  يعرف  ما  أو   2030
املتحدة  األمم  خــاللــه  مــن  حتـــاول  بــرنــامــج  ــو  وه عــشــر"، 
من  والــرفــع  فقرا  األكــثــر  الــدول  ساكنة  وضعية  حتسن 
وغيرهما،  والتعليم  كالصحة  لها  املقدمة  اخلدمات  مستوى 
الدول  كل  فيها  تتقاطع  أخرى  بقضايا  االهتمام  إلى  إضافة 

املناخ.  كمسألة 
الذي  نوعه  من  األول  هو  البرنامج  هذا  أن  الظن  ميكن 

تطلقه األمم املتحدة حلل املشاكل التي يعاني منها الكوكب 
لكنه   ،2030 سنة  بحلول  مستدامة  تنمية  إلى  واالنتقال 
سنة  إطالقه  مت  الذي  األلفية،  لبرنامج  تكملة  إال  ليس 
سنة  بحلول  أهدافه  يحقق  أن  املقرر  من  كان  والذي   ،2000
التعليم  وضمان  واملجاعة،  املدقع  الفقر  من  كالتقليل   2015
بدوره  الذي  البرنامج  العالم.  عبر  األطفال  لكافة  األولي 
األمم  وضعتها  التي  البرامج  من  ملجموعة  تكملة  إال  ليس 
املستدامة  التنمية  مبسألة  االهتمام  بداية  منذ  املاضي.املتحدة  القرن  من  التسعينيات  بداية  يف 
حتقيق  استطاعت  الدولية  املنظمة  أن  اإلنكار  ميكن  ال 
مختلف  يف  مسطرة  كانت  التي  األهـــداف  مــن  مجموعة 
أهداف  بعض  يف  طفيف  تقدم  حتقيق  فيها  مبا  برامجها، 
لم  ملــاذا  املــطــروح:  السؤال  يبقى  لكن  احلالي.  برنامجها 
التعليم  كجودة  املجاالت  من  العديد  يف  التقدم  تستطع 
فقط  األمــر  يرجع  هل  املــنــاخ؟  ومسائل  الفقر  ومحاربة 
خطة  أي  تواجهها  أن  ميكن  التي  الصعوبات  بعض  إلــى 
كالدول  الدول  من  مجموعة  انخراط  عدم  يف  أو  موضوعة، 
األمــر  أن  أم  الــبــرامــج،  ــذه  ه تنفيذ  يف  بجدية  الفقيرة 
يف  بنيوية  مشكلة  إلى  تقنية  صعوبات  مجرد  كونه  يتعدى 
عوض  املنافسة  مبدأ  على  يرتكز  الذي  الرأسمالي  واملساواة.النظام  التضامن  مبادئ 
السبعة  املستدامة  التنمية  أهداف  على  االطالع  عند 
أن  طموحة ميكن  أهدافا  األولــى  الوهلة  من  تبدو  عشر، 
إنكاره  ميكن  ال  شــيء  كذلك  ــذا  وه حسنة،  نــوايــا  حتمل 
اجلمعية  مــســتــوى  عــلــى  تــتــم  الــتــي  ــاورات  ــش ــامل ف نسبيا، 
مقترحات  تضمن  أن  حتــاول  املــتــحــدة  ــألمم  ل العمومية 
االجتماعية  واحلــركــات  املدني  املجتمع  جمعيات  بعض 

اخلواطر".  "إرضاء  باب  من  ولو  الضاغطة 
البرنامج  هذا  يواجهه  الذي  األساسي  املشكل  يبقى  لكن 
يعتبر  الذي  الرأسمالي  النمط  على  املبنية  فلسفته  هو 
لتنفيذ  األســاســي  ــرك  احملـ ــو  ه ــادي  ــص ــت االق الــنــمــو  أن 
البلدان  على  يجب  أنه  اعتبرت  حيث  البرنامج،  أهــداف 
خللق  كمعدل  السنوي  النمو  من  باملئة   7 نسبة  حتقيق 
السؤال  لكن  األهداف.  هذه  بتمويل  الكفيلة  اإلمكانيات 
من  تعاني  التي  الدول  هذه  ستستطيع  كيف  يطرح  الذي 

اإلمبريالية  املركز  لدول  والسياسية  االقتصادية  التبعية 
بتبني  رهن  حتقيقه  ألن  كهذه؟  منو  معدالت  حتقق  أن 
اخلاصة  البلد  إمكانيات  ُتوظف  وطنية  اقتصادية  سياسات 
أن  إال  عــادل،  بشكل  مواطنيه  لصالح  مبــوارده  وتستفيد 
الرأسمالية  ــدول  ال سيطرة  ظل  يف  ممكنا  يكون  لن  هــذا 
موارد  توفر  التي  بإفريقيا  خصوصا  الشعوب  موارد  على 
كورونا  وبــاء  عن  احلديث  دون  هــذا،  كل  هائلة.  طبيعية 
الفقيرة،  بالدول  خصوصا  العاملي،  باالقتصاد  أضر  الذي 

اجلائحة. آثار  من  للتعايف  كثيرة  لسنوات  ستحتاج  والتي 
اقتصادي  منــو  على  االعتماد  فــإن  السياق،  هــذا  ويف 

مصنعة  الغير  الـــدول  يف  أكثر  تصنيعا  يعني  متصاعد 
آثارا  سيخلف  مما  للموارد،  أكبر  استهالكا  وبالتالي  حاليا، 
والذي  احلالي،  املناخي  التغير  حدة  من  تزيد  أكبر  بيئية 
كالهدف   2030 أجندة  أهداف  صلب  يف  منه  التقليل  يعتبر 
التغير  من  باحلد  كفيلة  إجراءات  تبني  إلى  يرمي  الذي   13
احلياة  حماية  إلى  الهادفن  و15   14 الهدفن  أو  املناخي 

 . لطبيعية ا
البرنامج  يــحــاول  ــارخ،  ــص ال التناقض  ــذا  ه ولتقليل 
صديقة  إنتاج  أمنــاط  تبني  بضرورة  الشركات  "توعية" 
وخير  لها.  بالنسبة  اإلنتاج  تكلفة  زيادة  يعني  مما  للبيئة، 
اتفاق  إلى  الوصول  على  القدرة  عدم  هو  ذلك  على  مثال 
األخيرة  البيئة  قمة  خالل  الكربون  انبعاثات  من  للحد 
بدعم  للهند  مسؤوليته  حتميل  مت  والـــذي  بغالسكو، 
تنمية  حتقيق  كالهند  دولــة  على  الصعب  فمن  صيني. 
باعتبار  للبيئة،  صديقة  تقنيات  خــالل  من  اقتصادية 
لتحقيق  تلزم  التي  املهمة  واإلمكانيات  الطويل  الوقت 
التغاضي  كامل  بشكل  يتم  باملقابل،  الطاقي.  االنتقال 
قرنن  مــدى  على  اإلمبريالي  املركز  دول  مسؤولية  املناخ.على  وضعية  إليه  آلت  فيما 
كانا  فقد  واملجاعة،  الفقر  من  احلــد  يخص  فيما  أمــا 
وباعتماد  املستدامة.  التنمية  أهــداف  الئحة  رأس  على 
هذين  لتحقيق  ــي  ــاس األس ــرك  احملـ فـــإن  املــنــطــق،  نــفــس 
العاملي  النمو  أن  حن  يف  االقتصادي،  النمو  هو  الهدفن 
هذا  وبــدايــة  املاضي  القرن  خــالل  إجماليا  تقدما  حقق 
البرنامج،  له  يشر  لم  والذي  احلقيقي،  املشكل  لكن  القرن. 
واستمرار  للموارد  املتكافئ  التوزيع  عدم  يف  صراحة  يكمن 
واجلماعات  األفــراد  من  قليلة  قلة  يد  يف  املال  رأس  تركز 
النظام  يف  أساسية  سمة  وهي  الطبقية،  الفوارق  وتزايد 
الزمن.  من  قرنن  منذ  ماركس  بها  تكهن  والتي  الرأسمالي، 
قلة  إلى  ترجع  ال  املجاعة  مشكلة  كون  إلى  باإلضافة 
التكافؤ  غياب  إلــى  بل  العاملي،  املستوى  على  اإلنتاج  يف 
الفقيرة،  والــدول  الكبيرة  املصنعة  الــدول  بن  اإلنتاج  يف 
البورصات  يف  واملضاربة  للقارات  العابرة  الشركات  وسيطرة 
أغلب  أن  كــمــا  ــة،  ــي ــاس األس املـــواد  أثــمــنــة  عــلــى  الــعــاملــيــة 
تضمن  زراعية  سياسة  تبني  يف  النامية  الدول  محاوالت 
إجهاضها،  مت  الوطني  التحرر  فترة  خالل  الغذائي  الغربي.أمنها  الزراعي  لإلنتاج  دائمة  أسواقا  لتبقى 
عليها  ينطوي  التي  التناقضات  من  العديد  ذكر  ميكن 
أو  االقتصادي  االجتماعي،  الصعيد  على  سواء  البرنامج 
بعض  حل  فيها  يكون  مفرغة  حلقة  تشكل  والتي  البيئي، 
يف  عليه  التأكيد  يجب  الذي  لكن  ألخــرى،  سببا  املشاكل 
لم  املستدامة  التنمية  برنامج  فلسفة  أن  هــو  النهاية، 
لإلنتاج،  الرأسمالي  النمط  خارج  حلوال  جتد  أن  تستطع 
وعدالة  مساواة  لتحقيق  األساسي  العائق  يعتبر  والــذي 
الــتــعــاون  عــلــى  تنبني  املــســتــويــات  كــافــة  عــلــى  حقيقية 
املصير  عــلــى  ــاظ  ــف واحل الــشــعــوب  كــافــة  بــن  والــتــضــامــن 

اآلن.  من  أكثر  احملك  على  يوما  يكن  لم  الذي  املشترك 
لألجيال  الرخاء  حتقيق  تعني  املستدامة  التنمية  إن 
لكن  القادمة،  األجيال  مــوارد  على  احلفاظ  مع  احلالية 
من  يكفي  ما  األجــيــال  لهذه  سيتبقى  هل  الــســؤال  يبقى 
النظام  ظــل  يف  البشري  الــنــوع  استمرار  لتضمن  املـــوارد 
بن  االختيار  يف  النهاية  يف  تكمن  احلقيقة  إن  الكوكب.الرأسمالي.  على  احلياة  نهاية  أو  الرأسمالية  نهاية 

عصام بن كروم 

تعين  املستدامة  التمنية  إن 
الحالية  لألجيال  الرخاء  تحقيق 
مع الحفاظ عىل موارد األجيال 

القادمة، لكن يبىق السؤال هل 
يكفي  ما  األجيال  لهذه  سيتبىق 

من املوارد لتمضن اسمترار النوع 
البرشي يف ظل النظام الرأمسايل. 
إن الحقيقة تكمن يف الهناية يف 
أو  الرأمسالية  االختيار بني هناية 

الكوكب. عىل  الحياة  هناية 
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

الذي  االستثنائي  الفلسطيني  الكاتب  البطل،  حسن  رحل 
يف  اليومي  عمومه  يف  طويلة  سنوات  مــدار  على  صاحبناه 

األيام. جريدة 
بعده؟ من  النهار  أطراف  سيكتب  فمن  البطل،  رحل 

مجرد  يكن  فلم  ولغته  وجــرأتــه  بأسلوبه  البطل  متيز 
متيز  بل  يومية،  جريدة  يف  اليومي  عموده  يكتب  صحفي 
اجتاه  اخلاصة  مقوماتها  ولها  اخلــاص  طابعها  لها  بكتابة 

العام. الفلسطيني  الشأن  يف  القضايا  كافة 
فلسطن  يف  أو  النهار  أطراف  عبر  يومًا  البطل  يتردد  ولم 
احلقيقة  ــل  ك احلــقــيــقــة..  قـــول  عــلــى  قــبــلــهــا  ــن  م الـــثـــورة 
على  كتبه  ما  بكل  الكبير  االهتمام  جاء  هنا  ومن  للجماهير 
جلريدة  األول  العدد  صدر  أن  منذ  اليومية  إلى  أطرافه  مدار 

املاضي. القرن  من  التسعينيات  منتصف  األيام 
واألدب  الصحافة  لغة  مــن  مــزيــج  هــي  مختلفة  لغة  لــه 
تشكيل  مــن  متكن  وقــد  بليغ،  بأسلوب  والشعر،  القصصي 
الفلسطيني،  والصحفي  الثقايف  املشهد  يف  متفردة  حالة 
وهذا  واألجيال،  االجتاهات  مختلف  من  كثر  مريدون  وله 
ما  يبلغوا  لم  الذين  اآلخرون  زمالئه  عن  مختلفًا  جعله  ما 
وخصائص  ومزايا  سجايا  من  به  متتع  مبا  البطل  حسن  بلغه 

السرب. خارج  يغرد  دائما  جعلته 
خالل  من  يخصه  إبداعيًا  فضاء  البطل  حسن  شكل  “لقد 
صاحب  فهو  كتابها،  أهــم  من  ــدًا  واح جعلته  فارقة  مقالة 
معريف  سياق  اجتراح  من  مكنته  خاصة  ولغة  مغايرة  رؤية 
املشهد  يــعــرفــه  الـــذي  حــضــورهــا  لــهــا  وجتــربــة  اســتــثــنــائــي 
إبداعية  طــاقــة  يــفــقــدان  ــذان  ــل وال والــعــربــي  الفلسطيني 
الثورة  ومسيرة  الثورة  فلسطن  يف  وعيها  مداميك  أرســت 

.” ناجزًا وفعال  قوال  الفلسطينية 
والــصــمــت ويف  املـــوت  بــعــيــدًا يف جلــة  الــبــطــل  ــب حــســن  ذه
من  الكبير  الــراحــل  تركه  ما  ولعل  األبــدّي،  اخللود  ذكــرى 
ومرهفة  وعميقة  غزيرة  مقاالت  ومن  ومعريف  ثقايف  موروث 
يسمع  لــم  فــرمبــا  والـــدراســـة،  والــتــوثــيــق  الــتــأمــل  تستحق 
األيام  هذه  القراءة  فعادة  رمبــا،  البطل،  بحسن  الكثيرون 
الذي  البطل  فهذا  الكثيرين،  عن  تندر  ومحل  غريبة  باتت 
عقود  خمسة  من  أكثر  منذ  اليومية  املقالة  كتابة  على  واكب 
اخلارج  يف  الفلسطيني  الشعب  عمر  من  مختلفة  مراحل  ويف 
خــالل  مــن  أو  بــغــداد  يف  الفلسطينية  االذاعـــة  ــالل  خ مــن 
الداخل  يف  أو  املنابر،  من  وغيرها  الثورة”  “فلسطن  جريدة 
كاتبًا  خاللها  من  عرفناه  التي  “االيام”  صحيفة  خالل  من 
التزلف  عــن  يبتعد  رأي  وصــاحــب  حــاذقــًا  ونــاقــدًا  موهوبًا 
يسبح  فلم  ــرون،  آخ كتاب  عــادة  هي  كما  والنفاق  والتسلق 
يصفق  ولم  أحد  على  نفسه  يحسب  ولم  أحد  بحمد  البطل 

أحد. بسيف  الناس  أعناق  يضرب  ولم  ألحد 
عميقًا اجلرح  يف  تذهب  ال 

مالئكتي نزف  يا  جرحك  فعميٌق 
الليل هذا  وحلكُة 

املمشى هذا  ووعورة 
يدهمنا طوفاٌن 

الصمت. يقتحم 
الفلسطيين الشعيب  النضال  لجهبة  السيايس  املكتب  عضو   *

رحل حسن البطل .. فمن سيكتب 

أطراف الهنار؟؟

أسطورة من مالحم نساء شيوعيات وهنب الوطن واملبادئ أرواحهن

بطلة من بالدي... الهشيدة أم لينا 

 محمد علوش
محب سالم عادل

العراقي،  الشيوعي  احلزب  يعيش  هتفت  إعدامها  قبل 
سلفي  رجــل  مليون  تساوي  ــرأة  الم أسطورية  قصة  إنها 

إخواني وهابي إنها أم لينا .... إنها تاريخ حافل بالنضال.
العراقي  الشيوعي  ــزب  احل يف  املتقدمة  الــكــوادر  مــن 
خالل  من  العراقية  النسوية  احلركة  يف  قيادي  وعنصر 
عراقية  عائلة  من  العراقية.  املرأة  رابطة  قيادة  يف  عملها 
املعلمات  دار  من  تخرجت   .1949 عــام  ولــدت  كــادحــة، 
مدرسة  مــديــرة  االبــتــدائــي.  التعليم  مجال  يف  وعملت 
القصب  من  بنيت  كربالء،  ريــف  يف  صفن  من  ابتدائية 
الواقع  هــذا  خــالل  ومــن  بها.  ملحقة  مــرافــق  أي  وبـــدون 
بدأ  الــريــف  يف  وعوائلهن  الطالبات  لــواقــع  ومعايشتها 

عالقتها  خالل  ومن  ذلك  ليقودها  اجلماهيري  نشاطها 
الشيوعي  احلزب  إلى  الشيوعية  والعوائل  العناصر  ببعض 
عرفت  وقد   1972 عام  احلــزب  يف  فانتظمت  العراقي، 
حيث  الظروف.  مختلف  يف  وجهاديتها  مببادئها  ذلك  بعد 
عضو  وكانت  احملافظة  يف  النسائية  احلزب  منظمة  قادت 
احلزبي  العمل  تقود  كانت  التي  للحزب  احمللية  اللجنة  يف 
الدميقراطي  بعملها  الشهيدة  متيزت  وقد  احملافظة.  يف 
املرأة  رابطة  فرع  تشكيل  إعادة  على  وعملت  واجلماهيري 
وكانت  والريف.  املدينة  يف  كربالء  محافظة  يف  العراقية 
ومطالب  ومعاناة  واقــع  عكست  بتقارير  الصحف  ترفد 
النسوة يف األماكن التي عملت فيها. مما أهلها أن تصبح يف 
الهيئة العليا التي كانت تقود رابطة املرأة يف عموم العراق.
وكان  النهر  محمد  رفيقها  من   1974 عــام  تزوجت 
رزقا   1975 عام  ويف  احلزبية.  املنظمة  يف  حينها  يعمل 
منوذجًا  حياتها  قصة  شكلت  والتي  لينا  الوحيدة  بابنتهم 
الشيوعين  املناضلن  وعــوائــل  أطــفــال  ومــعــانــاة  ملــآســي 
والــدؤوب  املتواصل  لينا  أم  لنشاط  ونتيجة  والوطنين. 
خاصة  عليها  التضييق  حملة  املختلفة  البعث  أجهزة  بدأت 
بعد أن ساهمت يف املؤمتر الوطني الثالث للحزب الشيوعي 
مكتب  من  وبتحريض  املــدرســة  ويف   .1976 عــام  العراقي 
املعلمن التابع حلزب البعث طلبت مديرة املدرسة أن تلقي 
شباط  انقالب  ملدح  خصصت  )والتي  األسبوع  كلمة  لينا  أم 
األسود( غير أنها رفضت ذلك وأحيلت إلى جلنة حتقيقية 
الرمادي.  مبدينة  التعليم  إلى  ونقلت  إثرها  على  عوقبت 
احلزبي  للعمل  وتفرغت  التعليم  تركت  قصيرة  مدة  وبعد 

يف محافظة كربالء.
يف  للدراسة  وزوجــهــا  احلــزب  أرسلها   1977 عــام  ويف 
حيث  سنتن،  ملدة  موسكو  يف  االجتماعية(  العلوم  )معهد 
وعندما  كــربــالء.  يف  أجــدادهــا  عند  لينا  ابنتهم  تركوا 

للشيوعين  احلاكم  البعث  ومطاردات  مضايقات  تفاقمت 
هو  ما  كل  على  عــام  هجوم  إلــى  ل  وحتــوّ والدميقراطين 
تقدمي يف البالد، لم يتمكنا من الرجوع إلى العراق. فبقيا 
يف سوريا، وهناك ساهمت الرفيقة أم لينا يف إعادة تشكيل 
يف  العراقية  املرأة  رابطة  فرع  وتأسيس  احلزبية  املنظمة 
سوريا وساهمت يف أعمال مؤمتر الرابطة الرابع الذي عقد 
للرابطة،  القيادية  للهيئة  انتخابها  والذي جدد  يف بيروت 
هو  ومناضليه  للحزب  العام  التوجه  كان  الفترة  تلك  ويف 
التوجه إلى كردستان وحمل السالح ضد النظام الصدامي 
على  للتدريب  دورة  يف  لينا  أم  انخرطت  ولهذا  الفاشي. 
وبعدها  األنــصــار،  حــرب  فنون  وتعلم  األسلحة  مختلف 

أخواتها  من  واثنتان  زوجها  مع  كردستان  إلــى  توجهت 
االنصار  حــرب  ظــروف  وبرغم   ،1981 عــام  منتصف  يف 
احلزب  وإمكانيات  الفاشي  النظام  وإمكانيات  الصعبة 
كل  حتمل  استطاعت  لينا  أم  أن  إال  البداية  يف  الشحيحة 
األقدام  على  مشيًا  العراق  كردستان  أراضي  وقطعت  ذلك 
دهــوك  يف  زاخـــو  مــن  البسيطة  وحاجاتها  سالحها  مــع 
من  جديد  من  لتعود  السليمانية  يف  قرداغ  منطقة  لغاية 
الهاجس  أن  غير  الظروف.  بنفس  دهوك  إلى  السليمانية 
احلزب  أرسلها  ولهذا  ذهنها  يف  بقي  والنسائي  احلزبي 
ظــروف  ويف  األوســط  والــفــرات  بــغــداد  يف  احلــزبــي  للعمل 
احلزبية  التنظيمات  وحتطيم  للنظام  الفاشية  الهمجية 
التعقيد  خارقة  ظــروف  ويف  املعارضة.  وقــوى  الشيوعية 
إلى  وتعود  مهامها  لتنجز  املناطق  تلك  يف  لينا  أم  بقيت 
االنصاري  بالعمل  وانخرطت  اخلاصة.  بجهودها  كردستان 
أخرى  مــرة  ــط  األوس والــفــرات  لبغداد  لتعود  جديد  من 
من  الفاشية  األمــن  أجهزت  متكنت  إن  إلــى   1984 عــام 
أنواع  ألبشع  لتتعرض  رفيقاتها  وعلى  عليها  القبض  إلقاء 
التعذيب لكسر إرادتها، غير أنهم فشلوا وقد حتدتهم بكل 
محكمة  إلى  ورفيقاتها  إحالتها  إلى  اضطرهم  مما  كبرياء 
املناضلة  رفيقاتها  إحدى  وعلى  عليها  حكم  حيث  صورية 

أم سعد باإلعدام شنقًا.
ونقلوا إلى سجن الرشاد حيث القن مختلف املضايقات 
أم  اجلميع  تقدمت  عندما  اإلعدام،  حكم  تنفيذ  يوم  إلى 
لينا وهتفت باسم احلزب الشيوعي العراقي وحياة الشعب 

العراقي 
حلن  سرًا  لينا  أم  الشهيدة  ودفنت  للجالدين.  واملــوت 
يف  الطاهر  رفاتها  على  والتعرف  الفاشي  النظام  سقوط 

إحدى املقابر يف بغداد.



العدد :437   15
من  14  إلى 20 دجنبر  2021 حوار 

الدميقراطي  النهج  جريدة  من  العدد  هذا  يف 
اخلطاب  ظل  يف  ل"التبعية  ملفه  خصص  الذي 
الرفيق  نستضيف  املستدامة"،  التنمية  حــول 
محمد هاكش اخلبير الفالحي واملناضل النقابي 
الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  ــار  إط يف 

الرأي  لتنوير  للشغل،  املغربي  لالحتاد  التابعة 
كرافعة  الغذائية  السيادة  إشكالية  حول  العام 
االستيطان  املتعددة  الشركات  لهيمنة  للتصدي 
على النظم الغذائية ومواجهة الرأسمال الزراعي 

التجاري املدمر للبيئة واإلنسان.

              ملاذا يف نظركم يعترب خرباء التمنية اليوم أكرث من أي وقت 

هي  الغذائية  التبعية  عىل  القضاء  أو  الغذائية  السيادة  أن  مىض 
أهم مقومات التمنية املستدامة؟

وسائل  امتالك  وضرورة  أهميته  برزت  ضمانه  يف  واحلق  الغذاء  إن 
حتقيقه على مستوى كل بلد إثر ما سمي بالصدمة الغذائية العاملية 
باالرتفاعات  واملرتبطة   2011 ثم   2008 سنة  انفجرت  التي 

املتصاعدة التي عرفتها أسعار املواد الغذائية.

الــكــارثــيــة جلائحة  ــار  اآلثـ الــشــعــوب  عــاشــت  أن  وبــعــد  ــوم،  ــي وال  
والفقر  اجلوع  لضحايا  ملحوظ  تصاعد  يف  جتسدت  التي  كوفيد19، 
الغذائي، أصبحت السيادة الغذائية للشعوب مسألة حيوية لتحقيق 
ومستدمي  املتناول  يف  صحي،  كايف،  غذاء  يف  وحقها  غذائها  مصير 
االقتصادية  باحلقوق  املعنية  املتحدة  األمم  جلنة  توجيهات  وفق 
للتبعية  حد  ووضــع  إنتاجه  يف  والتحكم  والثقافية  واالجتماعية 
يتبعك"  كلبك  "جوع  لسياسة  حد  ووضع  أشكالها  بجميع  الغذائية 
املتعددة  شركاتها  عبر  واالمبريالية  الرأسمالية  الدول  متارسها  التي 
االستيطان ومؤسساتها املالية الستعمار الشعوب واستغالل خيراتها. 

أن  منذ  أي  سنة،   25 خالل  استطاع  الغذائية  السيادة  مفهوم  إن 
الغذاء،  قمة  يف   1996 سنة  مرة  ألول  فياكابيسينا  حركة  طرحته 
النضالية  الساحة  يكتسح  أن  بروما،  الفاو  منظمة  نظمتها  التي 
احلركات  يد  يف  املقاومة  أداة  ويصبح  الغذائية  التبعية  ملقاومة 
يف  احلق  لتحقيق  والتقدمية  الدميقراطية  والقوى  االجتماعية 
القدرة  وضمان  الغذاء  توفير  يعني  الغذاء  يف  احلق  للشعوب.  الغذاء 
جتعالن  اللتن  الالزمتن  الصحية  والسالمة  اجلودة  مع  شرائه  على 
العمل  على  ويساعده  اإلنسان  تفتح  يف  يساهم  صحيا  غــذاء  منه 
يف  جاء  كما  املجتمع  وتقدم  التنمية  يف  النشيطة  واملشاركة  واإلبداع 
25( والعهد الدولي للحقوق  العاملي حلقوق اإلنسان )املادة  اإلعالن 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية )املادتن 1-11 و -11 - 2(.         

وخاصة  املغريب  املواطن  يمتتع  هل  الوطين  السياق  يف             

هل  أخرى  بصيغة  أو  الغذاء؟  يف  ابلحق  الشعبية  للطبقات  املنمتي 
تمضن الدولة املغربية لشعهبا الحق يف الغذاء؟

الدولة  سياسة  مساءلة  مــن  البــد  الــســؤال  هــذا  على  لإلجابة 
الفالحية/  السياسة  مساءلة  وبالتالي  املجال  هذا  يف  وخياراتها 
األخضر  املغرب  مخطط  يف  جتسدت  التي  الفالحية  االستراتيجية 
12 سنة، والبحث عن ما إذا كان يحمل مقومات ضمان هذا  الذي دام 
احلق وهل حقق السيادة الغذائية أم لم يهتم بها نهائيا؟. وهنا يأتي 

استعمال مفهوم "السيادة الغذائية" كمقياس أو مفتاح لإلجابة.

لكن قبل الشروع يف استعمال هذا املفهوم للتحقيق يف املوضوع البد 
ستتبادر  الغذائية  السيادة  ملفهوم  التعريف  خالل  ومن  تعريفه،  من 

إلى ذهن القارئ بال شك بعض مالمح اجلواب على سؤالنا املركزي.

طرف  من   1996 سنة  مرة  ألول  طرحه  منذ  التعريف،  تطور  لقد 
الكبرى  القمم  خالل  من  فياكابيسينا،  للمزارعن  العاملية  احلركة 
امليدانية  والتراكمات  الدولية  واللقاءات  االجتماعية  للمنتديات 

التالية: للحركات االجتماعية ليؤكد على العناصر األساسية 

األساسية  ــواد  واملـ احمللي  الفالحي  لإلنتاج  األولــويــة  إعــطــاء   -
للشعوب. 

- القيام بإصالحات زراعية شعبية. 

- ضمان حرية احلصول على البذور. 

- إشراك الشعوب يف بلورة السياسات الفالحية.

مفهوم  أصبح  باستمرار،  يتطور  والذي  التعريف،  هذا  من  انطالقا 
تؤهله  واملرتكزات  املقومات  من  مجموعة  يشمل  الغذائية  السيادة 

لضما احلق الغذائي وتتجلى هذه املرتكزات يف ما يلي :

- حتقيق االكتفاء الذاتي يف املواد الغذائية األساسية للشعوب 

يف  الذاتي  االكتفاء  حتقيق  ضرورة  للمغرب  بالنسبة  هذا  ويعني 
الغذائية األساسية للمغاربة وهي اخلبز والزيت والسكر. لكن،  املواد 
قياسا على هذا املرتكز، يتضح أن السياسة الفالحية فشلت يف ضمان 
بحيث  املواد.  هذه  يخص  فيما  للخارج  الغذائية  للتبعية  حد  وضع 
املائة  يف  و70  الطري  القمح  من  املائة  يف   50 تستورد  بالدنا  مازالت 
تبعيتنا  حجم  وملالمسة  املائدة.  زيت  من  املائة  يف  و90  السكر  من 
الفالحية  سياستنا  اختيار  وفهم  الغذائي،  التجاري  ميزاننا  وضعف 
على  والسهر  الفالحي  القطاع  يف  املستثمرين  كبار  خلدمة  املوجهة 
والعمال  العامالت  شقاء  حساب  على  ــوال  واألم لألرباح  مراكمتهم 
هذا  يف  للمعطيات  نشر  من  يتم  ما  على  االطــالع  علينا  الزراعين، 
املجال ومنها نشرة بنك املغرب لنكتشف أنه على بالدنا دفع ما يعادل 
ثمن 3 إلى 4 سنوات من تصدير الطماطم الستيراد سنة واحدة من 

الطري. القمح 

- وضع برنامج إصالح زراعي شعبي يضمن ما يلي : 

املنتدى  طرحه  كما  الطبيعية  واملوارد  لألرض  النفاذ  دمقرطة    -
– فالينسيا  يف  انعقد  الذي   2004 سنة  الزراعي  لإلصالح  العاملي 
 72 من  منظمة   200 من  وأكثر  مندوب   400 جمع  والذي  اسبانيا 
والتنمية  الزراعي  الدولي لإلصالح  املؤمتر  أكده  بلدا و5 قارات وكما 

 .2006 الريفية الذي انعقد ببورتو اليكري بالبرازيل سنة 

ال  التي  األراضـــي  ــزع  ون األرض  مللكية  األقــصــى  احلــد  حتديد   -
الريع  أشكال  كل  ومكافحة  تنتج  ال  والتي  االجتماعي  بدورها  تقوم 
على  والتأكيد  القروية  املناطق  يف  كرائها  أو  األراضي  شراء  مجال  يف 

استعمال األرض وليس متليكها 

واملاء  املياه باعتبارها خيرا طبيعيا ملجموع اإلنسانية.  - دمقرطة 
ليس بضاعة وال يحق خصخصته.

التقنية  واملـــدارس  والبحث  واملــنــح  الــقــروض  سياسة  توجيه   -
ــذي يــشــجــع الــزراعــة  ــ ــة اإلنـــتـــاج الــفــالحــي ال ــدم الــفــالحــيــة خل

اإليكولوجية ورفع اإلنتاجية مع احلفاظ على التوازن البيئي. 

- ضمان البذور احمللية عبر وضع برنامج من طرف الدولة من أجل 
تعتبر  البذور  إن  وتوزيعها.  عليها  واحملافظة  ومضاعفتها  إنتاجها 
عنصرا أساسيا ومحددا للسيادة الغذائية. فبدون التحكم يف البذور 
أنتجنا  ولو  الغذائية  التبعية  من  نتخلص  أن  ميكن  ال  متلكها  وبدون 
الطماطم  مثال  نعطي  أن  الباب  هذا  يف  وميكن  احتياجاتنا.  من  أزيد 

حيث أنه رغم موقعنا املتقدم يف تصديرها فإن بذورها مستوردة. 

النساء  أمام  الطريق  وفتح  الفالحن  وتنظيم  التعاونيات  تقوية   -
لتحمل مسؤولية اإلنتاج الفالحي بدل التعامل معهن كمساعدات أو 
باألرض  االرتباط  على  الشباب  تشجيع  وكذا  رخيصة،  عاملة  أيادي 

وضمان شروط ذلك.

لإلنتاج  الفقري  العمود  وجعلها  العائلية  الفالحة  تشجيع   -
على  يقال  ما  وعكس  الغذائية.  السيادة  لتحقيق  الهادف  الفالحي 
اإلنتاجية القوية للفالحة الصناعية فإن الفالحة العائلية تنتج 70 
يف املائة من الغذاء العاملي باستعمالها ثلث مساحة األراضي الفالحية 
مقابل  الغذاء  ربع  تنتج  الصناعية  الزراعة  بينما  للزراعة،  الصاحلة 
استغالل ثالثة أرباع املوارد. يتضح أن الفالحة الصناعية إنتاجيتها 
فتبقى  العائلية  الفالحة  أما  العاملة،  اليد  لوحدة  بالنسبة  مرتفعة 
عمل  على  تعتمد  ألنها  املساحة  لوحدة  بالنسبة  إنتاجية  أكثر 
يف  احلق  مقرر  كشفها  املغيبة  احلقيقة  هذه  إن  الفالحية.  األيــادي 
الغذاء باألمم املتحدة السيد أوليفر ذي شوتر. ولن نتذكر أن منظمة 
األغذية لألمم املتحدة الفاو كرست 2014 سنة الفالحة الغذائية، 

وقررت العشرية القادمة لها. 

-  مقاومة سيطرة وهيمنة وجتاوزات وتعسفات وخروقات الشركات 
االستيطان متعددة 

خارجة  الساعة  حد  إلى  تظل  للقارات  العابرة  الشركات  هذه  إن 

 MONSANTO دائرة احملاسبة واملتابعة واملعاقبة، وشركة مونصانتو 
البذور.  إنتاج  على  وهيمنتها  الكمياوية  أدويتها  بضحايا  مثال  خير 
وتأثير  الشركة  هذه  وتخلفها  خلفتها  التي  املآسي  على  وللتعرف 
السلبي على حقوق اإلنسان األساسية، ميكن االطالع على  أنشطتها 
بالهاي-  2016 أكتوبر  يف  جرت  التي  الرمزية  محاكمتها  نتائج 
هولندا من طرف احلركات االجتماعية العاملية واملدافعات واملدافعن 
العابرة  الشركات  أن  كذلك  املعلوم  من  والبيئة.  الفالحن  قضايا  عن 
العالم كما  الغذائية األساسية عبر  املواد  للقارات تهيمن على توزيع 
وتشريد  الهجرة  أفــواج  ينتج  مما  الهكتارات  مالين  على  تستحوذ 
نتاج  الشركات  هذه  تبقى  طبعا  وأسرهم.  الفالحن  من  مؤلفة  أالف 
العوملة الرأسمالية املتوحشة التي يتم مقاومتها عبر العالم من طرف 
استطاعت،  الشراكات  هذه  أن  إلى  نشير  أن  هنا  يفوتنا  وال  الشعوب. 
املتحدة  األمم  اختراق  استطاعت  االقتصادي،  املنتدى  مبساندة 
 2021 شتنبر   23 يوم  الغذائية  النظم  حول  أممية  قمة  ونظمت 
الذي قاطع  املناضل  املدني  واملجتمع  يف غياب احلركات االجتماعية 
التي  والتجارية  الصناعية  الزراعة  لشرعنة  واعتبره وسيلة  املنتدى 
تدمر البيئة واإلنسان، ودعى ملواصلة النضال ضد هذه الهيمنة التي 

ستزيد الشعوب فقرا وجوعا. 

-  مواجهة املؤسسات الرأسمالية املتحكمة يف املال والتجارة 

الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  "البنك  الرعب  ثالوث  هنا  وأقصد 
بقوة  ويشجع  بسخاء  ميــول  والـــذي  العاملية"  التجارة  ومنظمة 
االستخراجي  واالقتصاد   )Agrobusiness( الصناعية  الزراعة 
على  االســتــحــواذ  إلــى  ــؤدي  ي ممــا   )l’économie extractive(

األراضي وإخالء الفالحن من مجاالتهم الترابية وتدمير الطبيعة.

للحرية  )الفاقدة  التبادل احلر"  ما يسمى ب"اتفاقيات  - مواجهة 
وهو يف احلقيقة تبادل غير عادل(

واقتصادية  سياسية  أدوات  باعتبارها  االتفاقيات  هذه  مواجهة 
الشعوب  على  سيطرتها  لتدومي  واالمبريالية  الرأسمالية  بيد 
الدول  لصالح  املختل  التجاري  وامليزان  الغذائية.  التبعية  ولتكريس 

املهيمنة يف مجال الغذاء معبر عن هذه التبعية.

أو  الغذائية  ما السبيل إذن يف رأيكم لتحقيق السيادة            
القضاء عىل التبعية الغذائية يف بالدان وعرب العامل؟

ببالدنا،  املتبعة  الفالحية  السياسة  أن  يتضح  سبق  ما  من  انطالقا 
كل  بعيدة  والتنموية،  الفالحية  السياسات  يف  حاليا  واملتجسدة 
الغذائية  بالسيادة  املتعلقة  واملقومات  املرتكزات  تبني  عن  البعد 
التي تناولناها فيما سبق، وأن هذه السياسة تصطف بقوة إلى جانب 
كبار  تشجيع  على  إجراءاتها  كل  عبر  وتعمل  الرأسمالية  الفالحة 
املستفيدون  بالتالي  وهم  أرباحهم،  وتراكم  وصادراتهم  املستثمرين 
فإن  الفالحن  من  الساحقة  األغلبية  أمــا  الغذائية.  التبعية  من 
يسمى  ما  إطــار  يف  والتشجيعات،  واإلعــانــات  املنح  من  استفادتهم 

بالفالحة التضامنية، تبقى جد هزيلة.  

فقط  اقتصاديا  نشاطا  ليست  الغذائية  السيادة  بعن  الفالحة  إن 
بل هي ترتبط بشكل حميمي باحلياة والوجود فوق األرض، وإن أمن 
أجل  ومن  الدائمة.  والفالحة  الفالحن  رفاه  على  يعتمد  الشعوب 
حماية  الضروري  من  اإلنسان،  حياة  وحماية  الغذاء  يف  احلق  ضمان 
األمم  طرف  من  مؤخرا  إقرارها  مت  التي  اإلنسان  حقوق  وتطبيق 
من  وغيرهم  الفالحن  حلقوق  العاملي  اإلعالن  يف  واملتجسد  املتحدة 

الريفية/القروية.  املناطق  العاملن يف 

ومالئم  صحي  غــذاء  يف  الشعوب  حق  هي  الغذائية  السيادة  إن 
يف  وحقهم  ومستدامة،  بيئًيا  سليمة  بطرق  إنتاجه  يتم  ثقافًيا 
والزراعية. ف"ال سيادة غذائية وال عيش  الغذائية  حتديد نظمهم 

كرمي دون تنمية قروية حقيقية شاملة".
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 25 ليوم  العسكري  االنقالب  وبعد  هام  تطور  يف 
اكتوبر 2021 طرح الشعب السوداني سؤال املؤسسة 
والتغيير  احلــريــة  ــوى  ق بــيــان  ــص  وخل العسكرية 
30 اكتوبر يوم املظاهرات  جوابه يف بيان صادر يوم 
واإلضـــراب  املــدنــي  العصيان  مــظــاهــرات  املليونية 
السياسي العام وكان هذا هو اجلواب: "تصفية جهاز 
والتسريح،  بالدمج  امليليشيات  وحــل  اإلنقاذ  أمــن 
حماية  أساسها  بعقيدة  مهني  وطني  جيش  الشعب واحلدود، حتت إمرة السلطة املدنية".وبناء 

ماركس  صاغها  التي  الــرؤيــة  تتأكد  ــرى  أخ مــرة 
تستطيع  التي  األسئلة  إال  تطرح  ال  الشعوب  أن 
يف   2019 دجنبر  ثورة  انطالق  منذ  عليها.  اجلواب 
السودان وبعد سقوط رأس النظام تقدمت املؤسسة 
استرجاع  محاولة  بالبالد  العام  املشهد  العسكرية 
املرحلة  قيادة  يف  تتموقع  أن  يف  وجنحت  املــبــادرة 
املؤسسة  بدأت  التموقع  هذا  نتائج  ومن  االنتقالية. 
صفوفها  وتشتت  الثورية  القوى  حتارب  العسكرية 
بعد  السلطة  على  انقضت  القوى  هذه  ضعفت  وملا 
عدة انقالبات عسكرية غير ناجحة يوم 25 اكتوبر 
مجلس السيادة وعرى عن طبيعته الرجعية.ملا أسقط عبد الفتاح  البرهان عن وجهه قناع رئيس 

حتقق لدى القوى الثورية أن جناح الثورة يتطلب 
أساسي  كمدخل  العسكرية  املؤسسة  قضية  معاجلة 
الدولة  وإقامة  الرجعية  بالدولة  لإلطاحة  وضرورة 
التعاطي  خطة  السودانية  الثورة  وضعت  اجلديدة. 
أمن  جهاز  "تصفية  عبر   العسكرية  املؤسسة  مع 
وبناء  والتسريح،  بالدمج  امليليشيات  وحل  اإلنقاذ 
الشعب  حماية  أساسها  بعقيدة  مهني  وطني  واحلدود، حتت إمرة السلطة املدنية".جيش 

ــذه اخلــطــة  ــاز هـ ــ ــروط إجن ــ ــل تــوفــيــر ش مــن أجـ
السودانية  الثورة  جتذر  مدى  على  األمــر  يتوقف 
السياسي  باإلضراب  املتوج  املدني  العصيان  وجناح 
االقتصادية  احلركة  شل  يتم  بفضله  الــذي  العام 
ونتيجته،  الــنــضــال  هـــذا  ــاس  أسـ عــلــى  بــالــكــامــل. 
حاسم  الخــتــبــار  العسكرية  املــؤســســة  ستتعرض 
الثورية؛  الشعب وقواه  يضعها يف مواجهة سافرة مع 
هذه  تفكيك  مجال  ويفتح  االنقسام  سيحتم  وهذا 
عقيدته  وطني  جيش  ببناء  وتعويضها  حماية الشعب واحلدود.املؤسسة 

إن صياغة قوى الثورة ملعضلة املؤسسة العسكرية 
الثورة  تطور  على  يبرهن   ــاله  أع الـــوارد  بالشكل 
يطول  قــد  األســلــم  الطريق  يف  وأنــهــا  الــســودانــيــة، 
السوداني  الشعب  سيصل  جسام.  تضحيات  ويتطلب 
جديدا  طريقا  ويفتح  األفضل،  املستوى  إلى  بثورته 
الشعبية  والدميقراطية  والــتــحــرر  احلــريــة  نحو 
املساهمات  مــن  ــذا  ه ويعتبر  ــدة  ــدي اجل ــة  ــدول وال
املطبات  كل  على  كإجابة  السودانية  للثورة  اجلبارة 
املجاورة.والعراقيل التي كبحت الثورة يف العديد من األقطار 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

الشعب السوداين الثائر يطرح 

سؤال املؤسسة العسكرية

ذكرى تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
الـــ54  الذكرى  السبت،  اليوم   ُيصادف 
لتحرير  الــشــعــبــّيــة  اجلــبــهــة  لــتــأســيــس 
من  ـــ11  ــ ال يف  تأسيسها  مّت  إذ  فلسطن، 
 ،1967 الــعــام  مــن  ديسمبر   / أّول  كــانــون 
حركة  مــن  الفلسطيني  للفرع  كــامــتــداٍد 
ٌمن  مجموعة  أّسسها  الــعــرب،  القومين 
املنظمات  وبعض  العرب  القومين  قياديي 
يف  مــنــتــشــرًة  كــانــت  ــتــي  ال الفلسطينية 
العام  وأمينها  مؤسسها  رأسهم  وعلى  حينه 
الزبري  حبش ومصطفى  د. جورج  السابق 
حداد  ووديــع  مصطفى  علي  بأبو  املعروف 
وأحمد اليماني وحسن حمود )أبو أسعد( 

وغيرهم.
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطن حزٌب 
منظمة  فصائل  مــن  فلسطيني،  يــســارٌي 
التحرير الفلسطينية، انضّمت إلى املنّظمة 
عام 1968، وكان أمينها العام منذ التأسيس 
حيث  حبش،  جورج  هو   2000 عام  وحتى 
علي  )أبو  الزبري  مصطفى  واستلم  تنّحى 
بعده  من  العام  األمــن  منصب  مصطفى( 
الطائرات  قبل  من  اغتياله،  تاريخ  حتى 
برام  مكتبه  يف  وهو  الصهيونية،  احلربية 
2001 ليستلم منصب  27 أغسطس  اهلل، يف 
اعُتقل  الــذي  سعدات  أحمد  العام  األمــن 
ورفاقه:  هو  سجن أريحا الفلسطيني  يف 
عاهد أبو غلمي، ومجدي الرمياوي، وباسل 
إلى  باإلضافة  قرعان،  وحمدي  األسمر، 
اللواء فؤاد الشوبكي، ووضعوا حتت حراسة 
رجال أمن بريطانين وأمريكان بعد صفقة 
من  وكل  الفلسطينية  السلطة  رئيس  بن 
واالحتالل  وبريطانيا  املتحدة  الــواليــات 
محاكمتهم  عليها  بناء  مت  "اإلسرائيلي" 
أمريكية  حراسة  حتت  نقلوا  حيث  صورًيا، 
فكت  وباملقابل  أريحا  سجن  إلى  بريطانية 
"إسرائيل" حصارها عن عرفات. ويف مارس 
من عام 2006، قامت القوات "اإلسرائيلية" 
باقتحام سجن أريحا، ثم اختطفت القائد 

الشوبكي  واللواء  ورفاقه  سعدات،  أحمد 
ليتم اعتقالهم يف سجن "عوفر".

السبعينيات  حقبة  يف  اجلبهة  اشتهرت 
املطارات  ونسف  الطائرات  خطف  بعمليات 
ــف الــســفــارات واغــتــيــال  ــس ــام ون ــح ــت واق
اجلبهة  وكانت  "اإلسرائيلين".  املسؤولن 
الطائرات  خطف  ابتكر  من  أول  الشعبية 
تختطف  ــرأة  امـ أول  خالد  ليلى  وتعتبر 
طائرة يف العالم. كما قامت بنسف خطوط 
العمليات  مئات  إلى  باإلضافة  التابالين، 
الفلسطيني  الوطن  داخــل  يف  العسكرية 
حنن  سينما  عمليتي  أشهرها  من  احملتل، 
ومطار اللد، التي نفذتها مجموعة من رفاق 

اجليش األحمر الياباني.
يــضــاف ملــا ســبــق، أنــهــا دافــعــت عــن كّل 
املقاومة  ــد  ــواج وت الفلسطيني  الشعب 
فيها  خاضت  التي  املواقع  يف  الفلسطينية، 
الثوة الفلسطينية، شرف الدفاع عن شعبها 
أيلول  مــعــارك  ومنها  املــقــاومــة،  يف  وحقها 
األسود واالعتداءات "اإلسرائيلية" املتكررة 

على لبنان.
التي مرت بها اجلبهة  ومن أهم احملطات 
 2000 األقصى  انتفاضة  خالل  الشعبية 

على  أبـــو  ــام  ــع ال أمينها  اغــتــيــال  جــرميــة 
رّدت  الــذي   27/8/2001 بتاريخ  مصطفى 
عليه باغتيال وزير السياحة "اإلسرائيلي" 
من  العملية  هذه  وتعتير  زئيفي،  رحبعام 
أهم العمليات التي أوجعت العدو الصهيوني 
على  نوعها  من  األولــى  العملية  وتصنف 
ملا  "اإلســرائــيــلــي"  العربي  الــصــراع  صعيد 
قامت بــه مــن اســتــهــداٍف لــواحــٍد مــن أبــرز 

املسؤولن "اإلسرائيلين".
اشتهرت برفضها لالتفاقيات التي تراها 
الفلسطيني  الشعب  حقوق  مــن  تنتقص 
مشروع  بشدة،  عارضت  وقد  نشأتها  منذ 
النقاط العشر الذي أقر يف املجلس الوطني 
عرف  ما  وشّكلت   ،1974 عام  الفلسطيني 
اتفاقية  عــارضــت  كما  ــض،  ــرف ال بجبهة 
الصهيوني،  بن مصر والعدو  ديفيد  كامب 
والتصدي،  الصمود  جبهة  من  جزءا  وكانت 
مفاوضات  االتفاقيات  وبشدة  عارضت  كما 
مدريد، التي جرت أواخر عام 1991، واتفاق 

أوسلو وما متخض عنه من نتائج.

بوابة الهدف اإلخبارية

عائالت املختطفني مجهويل املصري تطالب بآلية 
مستقلة للحقيقة

اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اليوم  مبناسبة 
املختطفن  لعائالت  التنسيق  جلنة  دعت 
مجهولي املصير وضحايا االختفاء القسري 
يوم  احتجاجية  وقفة  تنظيم  إلى  باملغرب 
األحد  12 دجنبر  2021 بالدار البيضاء.

اآللية  بإقرار  اإلســراع  شعار"  حتت  و" 
ــرد  ال هــو  للحقيقة  املستقلة  الــوطــنــيــة 
املغربية  الــدولــة  تقارير  على  احلقيقي 
اللجنة  اعتبرت  الرسمية"،  ومؤسساتها 
إلى  املقدم  األخير  التقرير  "أن  لها  بالغ  يف 
القسري  االختفاء  بحاالت  املعنية  اللجنة 
امللف  أقبر  قد  املغربية  الدولة  طرف  من 
نهائيا ويعيدنا إلى سنوات اجلمر والرصاص 
فعوض  اإلنسانية.  ضد  اجلــرائــم  بتكرار 
احلقيقة  ملعرفة  والتحري  البحث  مواصلة 
أصــبــحــت املــؤســســات الــرســمــيــة وشــبــه 

الدولة  باسم  الرسمي  الناطق  الرسمية، 
أمــام  وخصوصا  عنها  ومدافعة  املغربية 
احملافل الدولية لتلميع صورته.  إن النظام 
مواصلة  عــنــاء  نفسه  يكلف  ال  املــغــربــي 
االختفاء  حقيقة  احلقيقة،  عن  البحث 
املــســتــحــيــل لطمس  بــل عــمــل  ــري  ــس ــق ال
جلنة  وعــبــرت  امللف",  وإغـــالق  احلقيقة 
مجهولي  املختطفن  لعائالت   التنسيق 
التقرير  يف  جاء  ما  كل  "رفضها  عن  املصير 
وخصوصا الشق املتعلق باالختفاء القسري 
الرسمية  باملؤسسات  بشدة  وتنديدها 
يدخروا  لم  الذين  للنظام  الرسمية  وشبه 
واحملاوالت  احلقائق  وتزوير  لطمس  جهدا 
معتبرة  املختطفن،  ملف  إلقبار  اليائسة 
ملف  حــل  يف  فشلت  السابقة  املقاربة  أن 
حال  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات 

منصفا وعادال, ودعت القوى الدميقراطية 
تفعيل  على  اجلدي  العمل  إلى  والتقدمية 
املنتدى  ــدوة مــراكــش ومــؤمتــر  ن خــالصــات 
األخير  واالنــصــاف(  احلقيقة  )مــنــتــدى 
يتعلق  ما  وخصوصا  العائالت  عام  وجمع 
للحقيقة  مستقلة  وطنية  آلية  بإنشاء 

الستكمال الكشف عن احلقيقة.
اللجنة يف بالغها على أن كشف  وأكدت 
احلقيقة  كل  القسري  االختفاء  حقيقة 
ما  تكرار  وعدم  العقاب  من  اإلفــالت  وعدم 
جسيمة  انتهاكات  مــن  يجري  ومــا  جــرى 
كافة  ســراح  وإطــالق  احلاضر(  يف  )املاضي 
منها  البد  مقدمات  السياسين،  املعتقلن 
دميقراطية  دولـــة  احلـــق،  دولـــة  ــل  اج مــن 
حقوق  ــة  ودولـ املــواطــنــة  دولـــة  حقيقية، 

اإلنسان يف شموليتها.


