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رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد  :مصطفى خياطي

القطع مع االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يفرض التخلص
من االستبداد وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية

وفاء ألرواح شهداء الشعب املغربي عامة
وشهداء احلركة املاركسية اللينينة املغربية
خاصة̜ وتأكيدا على االستمرار يف النضال
من اجل حتقيق األهــداف التي استشهدوا
مــن اجــلــهــا يف الــتــحــرر الــوطــنــي والــبــنــاء
الدميقراطي على طريق االشتراكية ،خلد
النهج الدميقراطي ذكــرى الشهداء حتت
شعار" احلقيقة كاملة ومحاكمة اجلناة يف
ملفات الشهداء واملختطفني جزء من نضال
الشعب املغربي من اجل التغيير احلقيقي".
شعار يجسد تصوره السديد يف التعامل
مــع ملف الــشــهــداء واملختطفني وملفات
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان التي
ارتكبها النظام املخزني ضد أبناء وبنات
الشعب املغربي منذ االستقالل الشكلي
والى حد اآلن

.

ويستند هذا التصور على كون ملفات
االنــتــهــاكــات اجلسيمة حلــقــوق اإلنــســان
تــنــدرج يف قــلــب الــصــراع الــطــبــقــي الــذي
تخوضه اجلماهير الشعبية وقواها الثورية
والدميقراطية من اجل التغيير اجلذري
الــذي يستهدف حتقيق التحرر الوطني
وبــنــاء الــدولــة الــوطــنــيــة الدميقراطية
الشعبية.،وان هذه امللفات ال زالت مفتوحة
وغير قابلة للتقادم ،والنضال مــن اجل
الــكــشــف ع ــن احلــقــيــقــة كــامــلــة بشأنها
ومحاكمة اجلناة سيبقى مستمرا كجزء
من النضال العام للشعب املغربي من اجل
التحرر والدميقراطية

.

وانــه ملن الوهم اعتبار تلك االنتهاكات
اجلسيمة ممارسات وجت ــاوزات معزولة أو
منفلتة قامت بها أجهزة أو أفراد يف السلطة

خارج إرادة وسلطة النظام املخزني ونواته
املافيا املخزنية.إن القمع والعنف متجذران
يف بنية النظام املخزني  ،وهما يعكسان
طبيعته الالدميقراطية واالستبدادية
الــتــي ال ميكن أن تتغير رغــم املساحيق
والــشــعــارات الــزائــفــة حــول الدميقراطية
واإلنصاف واملصاحلة والعهد اجلديد...
فالنظام املخزني ،ومنذ حسمه للسلطة
السياسية لصاحله يف بداية الستينيات
بعد قضاءه على آليات املقاومة الشعبية
ويف مقدمتها جيش التحرير بدعم من
القوى االمبريالية ،ركز جهوده على تدعيم
أسس سيطرته وعلى اخلصوص عبر تطبيق
ســيــاســة قمعية ممنهجة الجــتــثــاث أيــة
مقاومة أو معارضة قد تهدد سلطته ومصالح
الكتلة الطبقية السائدة التي ميثلها من
برجوازية كومبرادورية ومالكي األراضي
الكبار واملــافــيــا املخزنية.وكانت عواقب
هذه السياسة قاسية ومروعة  :اآلالف من
الشهداء واملختطفني واملعتقلني السياسيني
واملنفيني وعقاب وتهميش مناطق بأكملها
انــتــقــامــا مــنــهــا عــلــى احــتــضــان حــركــات
املقاومة والنضال الــثــوري والدميقراطي
واالنتفاضات الشعبية كالريف واألطلس
املتوسط...وال زالت هذه السياسة القمعية
مستمرة بل ومن املرجح أن تتعمق وتتوسع
أكثر بالنظر لتعمق األزمة البنيوية للنظام
على كافة املستويات ،وعجزه عن معاجلتها
آو التخفيف منها ،وبالنظر كذلك لتنامي
الــنــضــاالت العمالية والشعبية وتــوســع
دائرة السخط ضده لتشمل مجمل الفئات
الشعبية وفئات الطبقة الوسطى

.

ومــا يؤكد ذلــك هو ما نشهده اآلن من
تــغــول للنظام املــخــزنــي وبولسة الــدولــة
بتركيز القرار السياسي واالقتصادي يف
يد الدائرة األمنية واملخابراتية  ،وإغالقه
الــتــام للحقل السياسي واإلعــامــي عبر
قمع االحــتــجــاجــات̜ وعــبــر االعــتــقــاالت
واحملــاكــمــات السياسية واحــتــكــار احلقل
اإلعــامــي ومــاحــقــة ومــحــاكــمــة نشطاء
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي...لــذلــك ال ميكن
تــصــور القطع مــع االنــتــهــاكــات اجلسيمة
حلقوق االنسان اال بالقطع مع هذا النظام
والتخلص منه

.

ومما يشجع النظام املخزني على تغوله
هذا هو ضعف وتشتت القوى املعارضة له
عامة وقوى اليسار املناضل خاصة̜ والذي
من املفروض فيه تاطير وتنظيم وقيادة
املــواجــهــة الشعبية لهذا الــنــظــام .وعليه
فان املسؤولية التاريخية امللقاة على قوى
اليسار ســواء الثوري آو اإلصالحي وكافة
القوى الدميقراطية النقابية واحلقوقية
واجلمعوية تفرض عليها أن توحد نضاالتها
عــلــى قــاعــدة بــرنــامــج ســيــاســي مشترك
يعكس املصالح احلقيقية للشعب املغربي
وان تنخرط بشكل جــدي يف النضاالت
واحلــراكــات الشعبية ويف خلق اجلبهات
الشعبية امليدانية حــول مختلف امللفات
ذات الطبيعة االجتماعية والسياسية
أو احلقوقية أو املجالية على طريق بناء
جبهة الطبقات الشعبية لقيادة نضال
الشعب املغربي من اجــل التحرر الوطني
وبــنــاء الــدولــة الــوطــنــيــة الدميقراطية
الشعبية

.

يف ظل احتدام الــراع الطبقي ،وتغول االستبداد
املخزين واسمترار الهجوم عىل قوت املغاربة ومكتسباهتم
املادية والدميقراطية ،ليس أمــام الشعب املغريب إال
املقاومة و عدم االستسالم لالنتظارية و التجريبية
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2

من سيحمي المرأة من
االستغالل الجسدي داخل
المجتمع؟

13

ثقافة "الرفيق" :
صلة وصل بين الخصوصية
والمشترك

15

روسيا -النيتو-اوكرانيا:هل
هو توجه للحرب؟
السحب  :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
عنوان اجلريدة  70 :زنقة ماكس كدجو  -رقم  ،12الطابق  - 5انفا الدار البيضاء  -فاكس  - 0522207080 :ملف الصحافة  6 :ص  - 1995رقم االيداع القانوني 104 / 1995 :

16

الثانية

كلمة الرفيق مصطفى براهمة ،الكاتب الوطني
للنهج الدميقراطي ،يف الندوة املقامة يوم 29
دجنرب  ،2021تخليدا لذكرى الشهداء
عائالت هشدائنا األبرار؛

الــرفــيــقــات والـــرفـــاق ،عــضــوات وأعــضــاء
النهج الدميقراطي ،املشاهدات واملشاهدون
األعــــزاء ،حتية الــنــضــال والــصــمــود؛ حتية
النضال والصمود الذي تعلمناه من شهدائنا
األبــرار ،وهــم يقاومون الظلم والقهر ،وهم
يسترخصون حيواتهم فــداء للوطن ودودا
عن مطامح شعبنا يف التحرر والدميقراطية
واالشــتــراكــيــة .حتــيــة الــنــضــال والــصــمــود
الذي تعلمناه من عائالت شهدائنا ،شهداء
احلرية والكرامة والعزة ،يف مواجهة الطغيان
واالســتــبــداد .دأبــنــا يف النهج الدميقراطي
على إحياء ذكــرى الشهداء ،يف خريف كل
سنة ،وبــزيــادة رمزية لعائلة الشهيد عبد
الــلــطــيــف زروال ،وه ــو مــا ق ــام بــه وف ــد من
الكتابة الوطنية ،استحينا فيه الشهيد
عبد اللطيف زروال ودوره يف قيادة منظمة
إلــى األمــام ،وعشنا حلظات مفعمة باحلب
والتقدير مع والدته ووالده الذي كان طريح
الفراش ،وكالعادة تنظم هذه الندوة ضمن
فعاليات إحياء ذكرى الشهداء حتت شعار:
«احلــقــيــقــة كــامــلــة ومــحــاكــمــة اجلــاديــن يف
ملفات الشهداء واملختطفني جزء من نضال
شعبنا من أجل التغيير احلقيقي" ذلك أن
االختطاف واالغتيال والتعذيب واإلعــدام
والــســجــن يف ح ــق الــنــشــطــاء الــســيــاســيــن
واحلــقــوقــيــن والــصــحــفــيــن واملـــدونـــن هي
جــرائــم ســيــاســيــة ال يــطــالــهــا الــتــقــادم وال
تطوى صفحتها دون مسائلة الضالعني فيها
ومــحــاكــمــة اجلــاديــن ،وقــبــل ذلــك الكشف
عــن حقيقة مــا جــرى مــن خــال مالبساتها
وسياقاتها .وال يكفي جبر الضرر الشخصي
واجلــمــاعــي ،يف طــي صــفــحــة هـــذا املــاضــي
األليم ،ال بد من سن التشريعات والقوانني
حتى ال يتكرر ما جرى ،فاملقاربة احلقوقية
مهما كانت إيجابياتها تظل محدودة ،فهؤالء
الشهداء ناضلوا من أجل قضايا :ناضلوا من
أجل التحرر والدميقراطية ،من أجل التغيير
احلقيقي ،وال ميكن طي صفحة املاضي دون
حتقيق ذلك ،لذلك فمطلب املناظرة الثانية
حول االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان
يجب أن يظل مطلبا لكل احلركة احلقوقية
واحلركة الدميقراطية والتقدمية  ،يجب
أن تــظــل االنــتــهــاكــات اجلــســيــمــة حلــقــوق
اإلنسان شوكة يف حلق النظام املخزني ،ما
لم تتحقق احلرية والدميقراطية ،وإشاعة
احلقوق املدنية والسياسية ،وكذلك احلقوق
االجتماعية واالقــتــصــاديــة .أيها احلضور
الكرمي؛ أمام تغول املخزن وتواتر ممارسات
الدولة البوليسية ،وهضم احلقوق واحلريات
واإلج ــه ــاز عــلــى املــكــتــســبــات االجــتــمــاعــيــة،

واستغالل اجلائحة إلطالة حالة الطوارئ،
والتضييق على املواطنني والكادحني منهم
على اخلصوص ،وقمع احلركات االحتجاجية
ووقــفــات التضامن..بسبب كــل ذلــك اغتنم
النظام املخزني هذه األوضــاع لإلقدام على
خطوة خيانية أخــرى بالتطبيع مع الكيان
الــصــهــيــونــي وفــتــح الــبــاب عــلــى مصراعيه
للتغلغل الصهيوني يف وطننا احلبيب ،وعقد
اتفاقيات التعاون العسكري واألمني معه،
أو يف شبه حتالف عسكري لتوفير احلماية
لــلــنــظــام املــخــزنــي .أيــهــا احلــضــور الــكــرمي؛
نستحضر ذكـــرى شــهــدائــنــا األبــــرار ألنهم
ضحوا بأغلى ما ميلك اإلنسان روحه ،ضحوا
بأرواح لتظل الفكرة ،فكرة التغيير الثوري،
وهــي فعال مستمرة ،فالنهج الدميقراطي
عـــازم عــلــى إعـــان تــأســيــس ح ــزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني ،يف مؤمتره الوطني
اخلامس التي حتاول السلطات منعه ،وقدمنا
خطوات يف بناء جبهة الطبقات الشعبية،
وميكن اعتبار اجلبهة االجتماعية املغربية
واجلــبــهــة املــغــربــيــة لــدعــم فــلــســطــن وضــد
التطبيع ،خطوتني هامتني يف هــذا املسار.
كما ميكن اعتبار احلــركــات االجتماعية،
ســـواء الــتــرابــيــة أو الــقــطــاعــيــة ،تنظيمات
ذاتــيــة ،وميــكــن أيــضــا اعتبار قمة الشعوب
إجنـــازا يفتح الــطــريــق لألممية املاركسية
املــنــشــودة ،تــنــظــيــمــات رفــاقــنــا لــن تــذهــب
ســدى ،فنحن على الــدرب ســائــرون ،وكذلك
نــضــاالت وتــنــظــيــمــات عائلتهم لــن تذهب
ه ــدرا ،فيكفيهم فخرا أنها شكلت اللجنة
األولى للحركة احلقوقية بجانب محاميهم.
فتحية إجالل وتقدير لشهداء منظمة إلى
األمام ،زروال عبد اللطيف ،سعيدة املنبهي
وأمــن التهاني ،والــدريــدي بوبكر وبلهواري
مصطفى ،وغيرهم ،وحتية إكــبــار وتقدير
لشهداء احلركة املاركسية اللينينية :جبهة
رحال ،وبوعبيد حمامة ،والشهداء احلركة
الطالبية :عبد احلق شباضة واملعطي بوملي،
وحركة املعطلني واحلركة األمامية وغيرهم،
ولشهداء التغيير الثوري :املهدي بن بركة،
عمر بنجلون ،عمر دهكون ،ومحمد بنونة،
وحتية لشهداء حركة  20فبراير ،واحلركات
االجــتــمــاعــيــة املــجــيــدة :كــمــال احلــســانــي،
محسن فــكــري وعــمــاد العتيبي وغــيــرهــم.
وجنــدد لهم العهد على السير قــدمــا على
خــطــاهــم ،واخلـــزي والــعــار للنظام املخزني
وجلالديه اجلبناء

.

عاش هشدائنا األبرار والخزي والعار
للجال د ين
وال انمت أعني الجبناء
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بيان تضامن ومساندة مع حزب النهج
الدميقراطي املغريب
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وقـــواه املناضلة ويف مقدمتها حزب
النهج الدميقراطي الرافضة للتطبيع
والتبعية والفساد واالستغالل.

يتعرض حــزب النهج الدميقراطي
املغربي إلــى أقسى درج ــات التضييق
والقمع مبختلف أشكاله مبا يف ذلك
منعه من الفضاءات العمومية لتنظيم
أنشطته وذلــك على خلفية مواقفه
املــبــدئــيــة واملــتــمــاســكــة مــن مختلف
القضايا احمللية والعربية والدولية
وآخرها املوقف من التطبيع املخزني
مع دولة العصابات الصهيونية .وتتجه
السلط املغربية إلى مصادرة حق النهج
الدميقراطي يف اجناز مؤمتره الوطني
نهاية شهر جانفي/يناير .2022

 تدعو كل القوى التقدمية يف الوطنالعربي والعالم إلى مساندة حزب النهج
الدميقراطي والشعب املغربي يف تصديه
لالستبداد املخزني املتنامي.
األحــزاب واملنظمات املوقعة (: )24
حزب العمال -تونس ،حركة نستطيع-
موريتانيا ،حــزب الــوحــدة الشعبية
ال ــدمي ــق ــراط ــي األردنـــــــي  ،اجلــبــهــة
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــي ،حــزب
الشعب الدميقراطي األردني ،اجلبهة
الدميقراطية لتحرير فلسطي ،احلزب
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي ،ح ــزب الشعب
الفلسطيني ،حزب العمال االشتراكي-
اجلــزائــر ،حــزب عيش وحــريــة (قيد
الــتــأســيــس)-مــصــر ،ح ــزب التحالف
الشعبي االشــتــراكــي-مــصــر ،احلــزب
الشيوعي األردن ــي ،احلــزب الشيوعي
املصري ،جتمع املدافعني الصحراويني
عـــن حـــقـــوق اإلنــــســــان بــالــصــحــراء
الغربية  ، CODESAاحلــزب الوطني
الدميقراطي االشتراكي -تونس ،التيار
الشعبي -تونس ،حزب القطب -تونس،
حركة تونس إلى األمام ،حزب الوطنيني
الدميقراطيني املوحد -تونس ،احتاد
القوى الشبابية -تونس ،حركة الشعب-
تــونــس ،احلـــزب االشــتــراكــي -تونس،
احلزب الشيوعي السوداني ،فيدرالية
اليسار -املغرب

إن األحــــزاب واملــنــظــمــات التقدمية
املغاربية والعربية املمضية أسفله:

 تدين سياسة املنع والقمع التييتوخاها النظام االستبدادي املغربي
والتي تطال السياسيني واإلعالميني
واحلــقــوقــيــن والنقابيني والنشطاء
اجلمعويني.
 تؤكد تضامنها املبدئي واملطلق معحــزب النهج الدميقراطي الشقيق يف
نضاله العادل واملشروع من اجل مغرب
جديد دميقراطي تقدمي وعــادل ،ويف
حقه غير القابل للمقايضة يف اجناز
مؤمتره الوطني دون مضايقات.
 تدعو السلطات املغربية إلى رفعيدها عن الفضاء العام وإطالق احلريات
الفعلية ب ــدل مغالطة الــــرأي الــعــام
اخلــارجــي بتوفرها يف حني أن الواقع
يثبت عكس ذلك.
جتدد حتيتها للمواقف الشجاعةوالبطولية للشعب املغربي الشقيق

الحزب االشرتايك املوحد يعرب عن
تضامنه مع النهج الدميقراطي
ع ــل ــم امل ــك ــت ــب ال ــس ــي ــاس ــي لــلــحــزب
االشتراكي املوحد رفض سلطات الدار
البيضاء تسلم طلب الترخيص بعقد
اجللسة االفتتاحية للمؤمتر الوطني
اخلــامــس حلـــزب الــنــهــج الــدميــقــراطــي
بقاعة محمد السادس بالدار البيضاء،
وهو ما يعني منعا عمليا حلزب سياسي
من ممارسة حقه الدستوري والقانوني

.

واحلزب االشتراكي املوحد ،إذ يسجل
تضامنه املطلق مع رفيقاتنا ورفاقنا يف
النهج الدميقراطي من منعهم العملي
لعقد مؤمترهم حتت أية ذريعة كانت،
فإنه:
 يندد بهذا السلوك الالقانوني،والذي يندرج يف االستمرار يف التضييق

على احلقوق واحلريات املنصوص عليها
يف الدستور

.

 يسجل بــاســتــغــراب أن ذلــك يقعيف الــوقــت الــذي يسمح فيه لألغلبية
احلكومية بتنظيم جتمع عــام إلعالن
"مــيــثــاقــهــا" بــحــضــور جــمــهــور واس ــع من
احلــاضــريــن ومــن الصحافة !! الشيء
الـــــذي يــكــشــف عـــن مــــرة أخـــــرى عــن
سياسة التمييز والكيل مبكيالني

.

 يطالب السلطات بالكف عن هذهاملمارسات ومتكني الرفاق يف حزب النهج
الــدميــقــراطــي مــن حــقــهــم امل ــش ــروع يف
تنظيم مؤمترهم الوطني الذي نتمنى
له النجاح

.
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
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 AMDHتعترب الزيادات يف االسعار هي استمرار يف سياسة تكريس نضاالت املعطلني من أجل
الفوارق االجتامعية وتغييب لقواعد العدل واإلنصاف
الحق يف الشغل مستمرة

تدارس املكتب املركزي الوضعية االقتصادية واالجتماعية
التي متر منها بــادنــا ،وتوقف بإمعان عند التوجه الذي
تستند عليه السياسات العمومية ،وعلى الفجوة احلاصلة
بــن اخلــطــاب السياسي ،الــذي يــروم النهوض بالقطاعات
االجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة ،وبــن ما تنطق به
اإلجـــراءات املعتمدة ،وخاصة ما يتعلق بتجميد األجــور،
والزيادات اخليالية يف جميع املواد االستهالكية ،وما جاء به
قانون املالية لسنة  2022من إجراءات تدل على االستمرارية
يف تكريس الفوارق االجتماعية واملجالية ،وتغييب لقواعد
العدل واإلنصاف ،يف تناقض صارخ مع ما يجري الترويج له
عن تشكيل حكومة سمت نفسها " باالجتماعية".
وبعد استحضاره ،بكثير مــن االنــشــغــال ،مــا يعرفه واقــع
احلــريــات العامة مــن تضييق على حرية الــرأي والتعبير،
وهضم للحق يف التنظيم وقمع للحق يف التظاهر السلمي،
وعــلــى مــا آلــت إلــيــه األوضــــاع املعيشية املــتــرديــة لغالبية
املواطنني واملواطنات ،التي تعيش الفقر والهشاشة بسبب
السياسات العمومية املتبعة ،التي تستخدم الريع الستمالة
النخب وتقسيم املـــوارد ،كما تتميز بعدم تكافؤ الفرص
قطاعيا ومجاليا ،وبهيمنة سياسة رأس املال املناوئ ملصالح
الطبقات املتوسطة والفقيرة ،وبالسيطرة على الــثــروات
وتسخيرها لصالح ثلة قليلة من ذوي النفوذ واملاسكني بزمام
السلطة ،بتعاون وتوافق مع القوى االستعمارية التي تعمل
على حمايتها مقابل خدمة مصاحلها؛ خلص املكتب املركزي
إلى ما يلي:
أوال :يؤكد على استمرار نفس السياسات العمومية ونفس
التوجهات ،التي تتميز ب:
 - 1تفويت املمتلكات العامة ،ألصحاب النفوذ والفئات
املهيمنة ،ومتريرها باسم خطاب يزعم إقــامــة التوازنات
املالية واملاكرو اقتصادية ،يف حني أنها تزداد اختالال سنة بعد
أخرى؛ حيث أن حجم املديونية ،التي فاقت  65%من الناجت
الداخلي ،مؤشر دال على الفشل وعدم القدرة على توظيف
املوارد املتوفرة خلدمة التنمية؛
 - 2االســتــمــرار يف نــهــج ســيــاســة خــوصــصــة الــقــطــاعــات
االجتماعية ،ويف مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم ،بوصفها
مجاالت غير منتجة ومكلفة مليزانية الدولة ،مما يستوجب
التخلص من نفقاتها ومن عبئها على امليزانية؛ مقابل تشجيع
القطاع اخلاص ،وتزويده باالمتيازات ومتتيعه باالستفادة
من اإلعفاءات الضريبية ،وهذا بأمر وتوجيهات من املؤسسات
املالية الدولية ،كما تقر بذلك احلكومات السابقة؛
 - 3االعتماد على الفئات املتوسطة والفقيرة يف متويل
مداخيل امليزانية العامة؛ بحيث أن أكثر من  70%من الضريبة
على الدخل متــول من جيوب األج ــراء ،وأن الضريبة على
االستهالك تفوق  % 46من مجموع املــوارد الضريبية .وألن
هذه الشريحة من املجتمع هي األكثر عددا فإنها تتحمل عبأ
املداخيل ،وهي أقل استفادة من صرف النفقات ،بينما يستمر
مسلسل تخفيض الضريبة على الشركات ،سنة بعد أخرى،
التي مت تخفيض سعرها ،يف قانون املالية لسنة  2022إلى
 27%بالنسبة للشركات الصناعية ،بعدما كان السعر العادي
األعلى  31%سنة  ،2018بخصوص الشركات التي يتجاوز
ربحها مليون درهم ،و ،% 20بالنسبة للتي حققت ربحا بني
 300ألف ومليون درهم ،بينما أسعار الضريبة على الدخل لم
تعرف أي تغيير منذ 2010؛

 - 4االهــتــمــام بــاجلــانــب األمــنــي على حــســاب اجلــوانــب
االجــتــمــاعــيــة يف صــرف املــيــزانــيــة؛ إذ أن نــفــقــات التسيير
املخصصة لقطاع الــســيــادة والــشــؤون اإلســامــيــة ،واجليش
ووزارة الداخلية ،فاقت  35%من مجموع امليزانية املخصصة
للتسيير ،كما أن وزارة الداخلية وإدارة الدفاع استفادتا،
لوحدهما ،مبا قدره  17.344منصب شغل من أصل 26.860
احملدثة ،برسم سنة  ،2022وهو ما يشكل % 57،64من مجموع

املناصب املوزعة على  24مؤسسة وقطاعات عمومية؛

 - 5تهميش البوادي والقرى النائية ،وحرمانها من حقها
ونصيبها يف النفقات العمومية ،رغــم أنــهــا يف حــاجــة إلى
التمييز اإليجابي ،سعيا للتخفيف من حجم املعاناة ،التي
تتفاقم مع التغيرات املناخية وقساوة الطبيعة ،وخاصة بني
ساكنة املناطق اجلبلية؛
 - 6غياب الشفافية يف متويل وصرف امليزانيات املخصصة
لبعض الصناديق والــقــطــاعــات ،وعــدم مناقشتها حتى يف
البرملان ألسباب مرتبطة بالطابوهات.
ثانيا :وبناء على ما سبق فــإن املكتب املــركــزي ،وانطالقا
من املبادئ املؤسسة للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان ،التي
تستحضر األسئلة املتعلقة بالبعد احلقوقي يف وضع وتنفيذ
السياسات العمومية؛ يؤكد على ما يلي:

 – 1جرسيف

يــوم اإلثــنــن  27دجنبر  ، 2021مت فــض االعتصام
السلمي  -بواسطة القوة العمومية -للمعطلني حاملي
الشهادات والذي هدفه هو املطالبة باحلق يف الشغل يف
إطار اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني  ،ومت
إعتقال الرفيق التازي رفيق  ،ليتم إطالق سراحه بعد
ذلــك مــن داخــل الكوميسيرية بعد مــؤازرتــه مــن طرف
مناضلي اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني
واجلمعية املغربية حلقوق االنــســان الــذي هو عضو يف

 التراجع عن كل الــزيــادات التي عرفتها مجمل املــواداالستهالكية ،وجعل الدولة تتدخل يف تنظيم السوق رأفة
بــالــقــدرة الشرائية التي تعرف تــدهــورا سنة بعد أخــرى،
والعمل بقاعدة السلم املتحرك لألجور مبا يحفظ الكرامة
ويؤمن متطلبات العيش الكرمي؛
 تفعيل دور املؤسسات املختصة يف مجال حماية حقوقالعمال والعامالت ،التي تشهد انتكاسة واسعة ومتصاعدة يف
أغلب القطاعات واملناطق ،ووضــع حد للطرد والتسريحات
اجلماعية ،واحترام احلريات النقابية وجعل حد الستخدام
القضاء لصالح الــبــاطــرونــا ،والسهر على تنفيذ األحــكــام
الصادرة لصالح العمال والعامالت ،والكف عن ممارسة قمع
االحــتــجــاجــات السلمية وإلــغــاء الفصل  288مــن القانون
اجلنائي الذي يستخدم لتجرمي اإلضراب

.

 تخفيض أسعار الضرائب على االستهالك والضريبةعلى الدخل ،وإعفاء املتقاعدين من ثقلها ،لتعزيز القدرة
الشرائية ،وإرساء ضريبة على الثروة ،كما هو معمول به يف
العديد من األنظمة اجلبائية ،وتوسيع مجال الضريبة على
الدخل والضريبة على الشركات ،لتشمال املداخيل واألرباح
الناجتة عن القطاع الفالحي بشكل تصاعدي ،ومبا يضمن
مبدأي العدل واملساواة ،بني الفئات والقطاعات

.

 إعــادة النظر يف طريقة منح اإلعــفــاءات الضريبة،وخاصة تلك املمنوحة للمقاوالت ،التي ال تقيم وزنا حلقوق
اإلنسان ،مع جعل كل االمتيازات مشروطة بالنتائج املؤثرة
يف املنفعة العامة ،ويف مقدمتها الزيادة يف مناصب الشغل يف
ظروف حتفظ الكرامة وتضمن االستقرار

مكتبهما...
كل التضامن مع رفيق التازي و مع الشباب املعطل يف
حقهم و مطلبهم يف الشغل و التنظيم ...
 - 2بين تجيت:
يتواصل اعتصام شباب بني جتيت ضحايا السياسات
الرسمية يف ميدان التشغيل املبنية على االقصاء ،على
احملسوبية ،وعلى الرشوة ،اعتصام يقارب شهرين أمام
القيادة رغم البرد القارص

.

يحظى االعتصام بتعاطف وتضامن أحرار وحرائر بني
جتيـت

.

نظم شباب بني جتيت يوم  31دجنبر وقفة احتجاجية
بساحة السوق

.

 - 3كرامة:
األطر املعطلة بلدة گرامة

.

 إلغاء كل الصناديق غير اخلاضعة للمراقبة والشفافية،واحلد من اإلنفاق غير املنتج للخدمات العمومية ،وتوظيف
املوارد وفق املنفعة العامة ،والتقليص من ميزانيتي السيادة
والتسليح ،وجعلهما يف خدمة البحث العلمي وتطوير املوارد
البشرية ،مبا فيها الزيادة يف األجور؛ علما أن فئة واسعة من
العسكريني ومن القوات العمومية واملتقاعدين تعيش يف وضع
ال يحفظ الكرامة

.

 إقرار قواعد جترم التملص والتهرب الضريبي ،وتقويةنظام املراقبة ،وعقلنته وتطبيقه على اجلميع بدون متييز،
كيفما كان نوعه ومصدره

.

 إقرار ميزانية خاصة بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغيةوالتفصيل يف بنودها ،وخلق مؤسسة لتدبيرها تكون منفتحة
على الفاعلني احلقوقيني واحلقوقيات ،والقطع مع سياسة
التمييز ضد لغة وثقافة السكان األصليني

.

 الوقوف باحلزم الكايف ضد الفساد املستشري يف دواليباملؤسسات ،وتفعيل مبدأ احملاسبة وعدم اآلفالت من العقاب

.

بالغ
"لست مهزوما  ....ما دمت تقاوم "
بعد تنفيذ شكلنا النضالي ليوم االثنني 27دجنبر،2021
بصمود منقطع النظير تنديدا بــاإلقــصــاء ،وسياسة
االذان الصماء ،وتنصل بعض املسؤولني من مسؤوليتهم،
وعــدم التعاطي اجلــاد واملسؤول مع ملفنا كأطر معطلة
ببلدة گرامة.
إميانا منا بعدالة ومشروعية مطلبنا الذي هو احلق
يف الشغل والعيش الكرمي ،باعتباره حق دستوري تكفله
كل املواثيق الدولية ،نعتزم كأطر معطلة على تنفيذ
خطوتنا النضالية ليوم غد ( 28دجنبر  )2021املتمثلة
يف اعتصام انــذاري أمام جماعة گرامة إقليم ميدلت،
بنفس الصمود واالصرار والعزمية إلى غاية حتقيق ملفنا
املطلبي

.

عاشت نضاالت املعطلني.
عاش كل الشهداء.

احلرية لكافة املعتقلني السياسيني.

قضايا عمالية وحقوقية

ضحايا قرارات وزارة التعليم يف تظاهرة
نــظــم األســـاتـــذة واألســـتـــاذات
املقصني مــن خــارج السلم (األحــد
 26دجنبر  )2021تظاهرة من أمام
وزارة التربية الوطنية والتعليم
األولي والرياضة ،مع مشاركة فئات
أخ ــرى مــثــل الــزنــزانــة  10وضحايا
النظامني...
التظاهرة متيزت بحضور ال بأس

شــعــار "حتــيــة نــضــالــيــة لشيوخ
التربية" تردد عدة مرات كما ردد
الــبــعــض "حتــيــة نــضــالــيــة ألبــطــال
التربية"
 حضور وازن ملناضالت ومناضلنيمــن اجلهة الشرقية لألسف بــدون
الفتة جامعة كما هو الشأن لفروع
مناطق أخرى
 تصريحات:* جــئــنــا لــنــقــول ل ــل ــوزارة بأننا
ظــلــمــنــا ظــلــمــا كــبــيــرا وي ــج ــب رد
االعتبار لنا

بــه أخـــدا بــعــن االعــتــبــار لــعــوامــل
ذاتية وموضوعية عديدة
أغلب املشاركني واملشاركات ممن
جتــاوزوا حد التسقيف املعمول به
يف الترقية العادية باالختيار (أي
 14ســنــة) وبعضهم/هن وصــل إلى
أعلى الرتب (الرتبة )13و ال يزال
أمامه  4أو  5أو حتى  6سنوات من
العمل و منهم من قضى  22عاما أو
رمبا أكثر بدون أن يستفيد من أية
تر قية .
أغــلــب املــتــظــاهــريــن هــم يف سن
ا خلمسينا ت

إقليم النوارص

* ن ــري ــد مــرســومــا اســتــثــنــائــيــا
لتسوية الوضعية بأثر رجعي ،وال
نريد املزيد من التالعب مبطلبنا
الذي اعترف بشرعيته اجلميع
* نريد تسوية الوضعية ملساعدة
أبنائنا أما حنا فلن نسمح بالظلم
الذي حلقنا دنيا وآخرة وعطل حقا
معلوما...

شتوكة أيت باها
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اعتصام عامالت امام العاملة

مت مساء اليوم اجلمعة 31دجنبر  2021رفع
معتصم عامالت شركة صوبروفيل املصحوب
باملبيت الليلي بشكل مؤقت من أمــام عمالة
اقليم اشتوكة ايت باها وسيعودون ألشكال
نضالية جــديــدة ابــتــداء مــن غــد السبت 01
دجنبر  2022وهم ن بذلك يودعون /يودعن
سنة  2021باالحتجاجات ويستقبلن السنة
اجلــديــدة  2022باالحتجاج ومبــزيــدة من
النضال.
وللتذكير ،فقد دخلت عــامــات وعمال
شركة سوبروفيل الفرنسية باشتوكة ايت
باها يف اعتصام ومبيت أمــام عمالة االقليم
ببيوكرى اليوم  28دجنبر  2021بعدما وجدن
ووجدوا أنفسهن/م عرضة للتشريد والضياع
مند  20مــارس  2020وق ــد قاموا مبجموعة
من االحتجاجات واللقاءات سواء على مستوى
مندوبية التشغيل او على مستوى العمالة
دون نتيجة ماعدا الوعود الكاذبة والتسويف

واملماطل.
وبذلك تكون حصيلة الوضع االجتماعي
للعمال والعامالت بالقطاع الــزراعــي خالل
سنة  2021جــد مــزريــة عرفت هجوما غير
مسبوق على احلــقــوق واملكتسبات استغلت
فيها الباطرونا ظروف جائحة كورونا لتكثيف
االستغالل وتشريد العمال والعامالت ومحاربة
الــعــمــل الــنــقــابــي والــتــمــلــص مــن االلــتــزامــات
االجتماعية ويف نفس الوقت استمر العمال
والعامالت يف نضالهم ن واحتجاجهم ن من
أج ــل حقوقهم ن واملــاحــظ ان السلطات
احمللية واملعنية مبراقبة تطبيق قانون الشغل
ظــلــت تــتــفــرج عــلــى الــوضــع بــل تعمل على
مواجهة نضاالت العمال بأسلوب الالمباالة
ونهج اساليب التخويف والتضييق والتهديد
بتطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية.
فإلى متى سينتهي التواطؤ بني الرأسمال
املفترس وأجهزة الدولة املختصة؟

 نقاش حول دور النقابات :بنيمــوقــف يــقــول بــأن الــنــقــابــات سبب
يف تــغــول الـــــوزارة ومــوقــف يحمل
املسؤولية أيضا ملن لم ينخرط يف
النقابات املناضلة مببررات مختلفة
ممـــا ســـاه ــم يف إضـــعـــاف م ــوازيـــن
القوة...

الجمعية  AMDHتتضامن مع ضحايا
الهدم والترشيد

تابعت اللجنة احمللية إلقليم النواصر والنواحي امللف ومعاقبة املتسببني فيه وتعويض املتضررين
عن اجلمعية املغربية حلقوق االنسان بالبرنوصي ومتكينهم من سكن الئق وفق ما التزمت به الدولة
ملف مجموعة من السكان بدوار احلاج عبد السالم املغربية من مواثيق وعهود دولية
بإقليم النواصر والذين اقتنوا منازل عشوائية
حتــت انــظــار السلطات وليتم تهدمي تلك الــدور
وتشريد اصحابها.
وعليه فإننا يف اللجنة احمللية إلقليم النواصر
والنواحي عن اجلمعية املغربية حلقوق االنسان
بالبرنوصي اذ نعلن تضامننا مــع هــذه االســر
املشردة وبينهم االطفال والعجزة والنساء نطالب
من اجلهات املسؤولة فتح حتقيق يف وقائع هذا
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الحقيقة كاملة ومحاكمة الجناة يف ملفات الشهداء واملختطفني
جزء من نضال شعبنا من أجل التغيري الحقيقي
مداخلة الرفيق عبد اهللا الحريف يوم  29دجنرب 2021
يف ندوة تخليد ذكرى الهشداء املنظمة من طرف الهنج الدميقراطي.
حتية عالية لعائالت الشهداء واملختطفني التي قاست
مــن القمع والتضييق ومــن احلــرمــان مــن فــلــذات أكبادهن
وناضلت وال زالــت مــن أجــل الكشف عــن احلقيقة كاملة
ومحاكمة اجلناة يف ملفات أبنائهم الشهداء أواملختطفني
وبناتهم الشهيدات أواملختطفات

.

حتية عالية للمعتقلني السياسيني ومعتقلي احلراكات
الشعبية ،ويف مقدمتها حــراك الــريــف ،ومعتقلى الــرأي
وغيرهم من ضحايا القمع املخزني وعائالتهم التي تعاني
وتناضل من أجل احلرية ألبنائها وبناتها

.

إن احياء ذكرى الشهداء واملختطفني مناسبة لتأكيد
النهج الــدميــقــراطــي على انــخــراطــه يف النضال مــن أجل
كشف احلقيقة كاملة ومحاكمة اجلناة يف ملفات الشهداء
واملختطفني والــنــضــال مــن أجــل إط ــاق س ــراح املعتقلني
السياسيني ومعتقلي احلراكات الشعبية ومعتقلي الرأي
وغيرهم من ضحايا القمع املخزني

.

إن إحياء ذكرى الشهداء واملختطفني هو أيضا تعبير
عن الوفاء للمبادئ النبيلة التي ضحوا من أجلها .هذه
املبادئ التي هــي ،يف العمق ،النضال والتضحية بالغالي
والنفيس مــن أجــل حتــرر شعبنا مــن االســتــغــال والقهر
والظلم واالضطهاد وبناء مغرب يتمتع فيه الشعب بحياة
كرمية .وهذه الذكرى هي أيضا تعبير عن الوفاء للمشروع
العظيم الذي ضحوا بحياتهم من أجله والــذي يتمثل يف
بناء أدوات حترر شعبنا من هيمنة االمبريالية والكتلة
الطبقية السائدة ونظامها املخزني( حزب الطبقة العاملة
املستقل عن البرجوازية الذي يستعد النهج الدميقراطي
لالعالن عن تأسيسه يف مؤمتره الوطني اخلامس والنقابة
التي تخدم مصالح الطبقة العاملة والشغيلة والكادحني
وجبهة الطبقات الشعبية التي تقود هذا النضال والتي
يسعى النهج الدميقراطي إلــى توفير شــروط بنائها من
خالل الدعوة حلوار عمومي يضم كل القوى احلية وبناء
جبهة ميدانية لتوحيد وتطوير النضاالت الشعبية) .كما
أنه مناسبة للتأكيد على أن ملف الشهداء واملختطفني ال
زال مفتوحا ولن يطوى إال بالكشف عن احلقيقة كاملة يف
هذه اجلرائم التي ال تعرف التقادم أو النسيان ومعاقبة
اجلناة .كما أنــه عهد منا بــأن تضحياتهم لم ولــن تذهب
سدى ،بل أنها ستضل رافعة للصمود واالستمرار يف النضال
ضد النظام املخزني املسئول عن هــذه اجلــرائــم وستظل
وصــمــة عــار يف جبينه ويف جــبــن االمــبــريــالــيــة والكتلة
الطبقية السائدة

.

إن إحــيــاء هــذه الــذكــرى مــن خــال نــقــاش مــوضــوع:
"احلقيقة كاملة ومحاكمة اجلــنــاة يف ملفات الشهداء
واملختطفني جزء من النضال من أجل التغيير احلقيقي"
مسألة جــد إيجابية ألنها تأكيد على أن هــذا النضال
يحتفظ براهنيته وأهميته وجنــاعــتــه وأنــه نــضــال من
أجل احلاضر واملستقبل وليس ،كما يطرح البعض ،أصبح
متجاوزا ويف حكم املاضي

.

إن مقاربة املــوضــوع املــطــروح يتطلب أوال حتديد ما
نعنيه بالتغيير احلقيقي وثانيا حتليل دور النضال من
أجل الكشف عن احلقيقة كاملة ومحاكمة اجلناة يف ملفات

الشهداء واملختطفني يف النضال من أجل التغيير احلقيقي.

• ماذا نعين ابلتغيري الحقيقي يف بالدان؟

إن الــتــغــيــيــر احلــقــيــقــي يف بــادنــا هــو إجنــــاز مــهــام
املرحلة احلالية من نضال شعبنا التي تتمثل يف التحرر
الوطني من هيمنة االمبريالية وعميلتها الكتلة الطبقة

إن النضال من أجل الحقيقة كاملة
ومحاكمة الجناة يف ملفات الهشداء
واملختطفني يكتيس أهمية خاصة يف
فضح املافيا املخزنية املسئولة ،بشكل
مبارش من خالل مواقعها يف االجهزة
القمعية العسكرية واالمنية والقضائية،
أو بشكل غري مبارش عرب مواقعها
يف مختلف املؤسسات السياسية
املخزية( الربملان والحكومة ومختلف
املجالس)...

السائدة املشكلة من مالكي األراضــي والكبار البرجوازية
الكبرى التبعية والريعية ونظامها السياسي :املخزن.
فال دميقراطية بالنسبة للطبقات الشعبية وال تنمية
يف مصلحتها يف ظــل هــذه الهيمنة .وهــذا التغيير الــذي
يــخــدم مــصــالــح الــطــبــقــات الشعبية مــن عــمــال وفــاحــن
وكـــادحـــي االحـــيـــاء الــشــعــبــيــة والــبــرجــوزيــة الــصــغــرى
وجــزء مــن البرجوازية املتوسطة يرتكز إلــى بناء نظام
دميقراطي يجسد سلطة الطبقات الشعبية ،وذلــك على
انقاض "الدميقراطية" املخزنية" ،الدميقراطية" التي
جتسد دكتاتورية الكتلة الطبقية السائدة .ويف املغرب
ف"الــدميــقــراطــيــة" هــي دميقراطية بــن مكونات الكتلة
الطبقية السائدة ودكتاتورية على الطبقات املسودة قد
متارس ،بشكل ناعم كاستبداد أوعنيف أو حتى دموي كما
متثل ،خصوصا يف ما يسمى سنوات الــرصــاص ،يف القمع
الدموي لالنتفاضات الشعبية يف الريف ()1958-59
والدار البيضاء يف  1965و 1981والشمال ومراكش يف
 1984وفاس وطنجة يف  1990وحركة  3مارس 1973
وخلف اآلالف من الشهداء واملختطفني

.

إن إنجاز مهام مرحلة التحرر الوطين والبناء الدميقراطي
يتطلب بناء جهبة الطبقات الشعبية

.

إن بناء جبهة الطبقات الشعبية ذات طابع استراتيجي
قد يطول وقد يتطلب بناء جبهات تكتيكية واسعة تركز
على العدو االكثر شراسة والذي يقف سدا منيعا أمام أي
تقدم يف مسار التحرر والدميقراطية .وهذا العدو ،اآلن،
هــو املــخــزن ،وعلى رأســه نــواتــه الصلبة املافيا املخزنية
التي تتشكل مــن كبار املسئولني األمنيني والعسكريني

والقضائيني واإلداريــن والسياسيني والدينيني وعدد من
رجــال األعمال واإلعــام وكبار مقاولي "املجتمع املدني"
الرسمي وبعض كبار املسئولني النقابيني وغيرهم ...ممن
لهم نفوذ وسلطة أو قرب منها

.

• ملـــاذا ميــثــل الــنــضــال مــن أجــل الحقيقة كاملة
ومحاكمة الجناة يف ملفات الهشداء واملختطفني جزء من
نضال شعبنا من أجل التغيري الحقيقي؟
إن النضال من أجل احلقيقة كاملة ومحاكمة اجلناة يف
ملفات الشهداء واملختطفني يكتسي أهمية خاصة يف فضح
املافيا املخزنية املسئولة ،بشكل مباشر من خالل مواقعها يف
االجهزة القمعية العسكرية واالمنية والقضائية ،أو بشكل
غير مباشر عبر مواقعها يف مختلف املؤسسات السياسية
املخزية( البرملان واحلكومة ومختلف املجالس )...التي
قررت أو نفذت أو زكت أو سكتت عن هذه اجلرائم الشنيعة
املقترفة يف حق مناضلي ومناضالت شعبنا.إن هذا النضال
يكشف جوهر النظام املخزني كنظام دكتاتوري ويسفه
مزاعمه "الدميقراطية" .وبذلك يقدم هذا النضال خدمة
جليلة للنضال العام للقضاء على هذا النظام املخزني الذي
يتراكم احلقد الشعبي ضده .كما أن هذا النضال يساهم يف
توفير شروط بناء جبهة شعبية واسعة ضده على طريق
التحرر من هيمنة الكتلة الطبقية السائدة وسيدتها
االمبريالية .لهذه األســبــاب ،عــارض الــنــظــام ،بــل واجــه
بشدة ،بالتسويف تارة أو الرفض املطلق تارة أخرى ،مطلب
الكشف عن احلقيقة يف ملفات الشهداء واملختطفني ،ألن
ذلك من شأنه أن يفتح الباب أمام محاكمة املسئولني عن
هذه اجلرائم ضد اإلنسانية وهي ،يف احلقيقة ،محاكمة
النظام املخزني من خالل محاكمة املافيا املخزنية

.

ويكتسب هذا النضال راهنية وملحاحية خاصتني يف
الفترة احلالية من الصراع الطبقي يف بالدنا حيث تتحول
"الدميقراطية" املخزنية ،بسرعة ،من دكتاتورية ناعمة
إلــى تغول بوليسي وقــد تكشف عن وجهها الدكتاتوري
البشع كما وقع سابقا مع اشتداد وتيرة الصراع الطبقي
وعجز النظام عن تلبية أبسط املطالب الشعبية .الشيء
الذي يؤشر على أن ما يسمى سنوات الرصاص وما رافقها من
جرائم سياسية واقتصادية وثقافية ليست ،كما قد يضن
البعض ،وراءنــا ،بل هي ،رمبا ،أمامنا ،خاصة إذا لم تأخد
القوى احلية العبرة وقبلت بأنصاف احللول وبالتوافقات
العرجاء وإذا لم تتوحد حول برنامج للتخلص من املخزن
وتتجاوز االشتراطات واإلقــصــاء والتناقضات الثانوية.
لــذلــك فــإن النضال مــن أجــل احلقيقة كاملة ومحاكمة
اجلناة يف ملفات الشهداء واملختطفني يدق ناقوس اخلطر
ويذكرنا أن املراهنة على إصــاح املخزن مراهنة خاسرة
ونشر لــأوهــام واالنتظارية وأنــه يشكل بالتالي عرقلة
أمام تطور وجتذر الوعي والنضال الشعبيني الذين ميثالن
الضمانة الصلبة للتغيير احلقيقي

.

املجد والخلود للهشداء والهشيدات
املجد والخلود ملناضالت ومناضيل الشعب املختطفني
واملختطفات
الخزي والعار للمخزن املجرم
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اتريخ االنتفاضات ابملغرب اتريخ الرصاع الطبقي الدموي
مثن االنتفاضات ابهض (مئات الهشداء ،االف املعتقلني،)...
يرجع سبب فشل أغلبيهتا يف تحقيق األه ــداف ،اىل غياب
األدوات الثورية يف مقدمهتا الحزب الــثــوري ،حــزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني ،وهذا ما يجعل اليوم بناء هذه
األدوات مهمة مركزية ابلنسبة للقوى الثورية.

منذ استقالل  1956الشكيل الذي حدد مصري املغرب الرمسي
كبلد يجسد أول تجربة اتريخية عىل مستوى العاملي يف إطار
مرحلة االستعمار الجديد ،عرف الرصاع الطبقي ببالدان هزات
اجمتاعية يف شكل االنتفاضة اترة ،تــدوم بعض األايم ،ويف
شكل حراك يدوم هشورا اترة أخرى ،حاملة بعدا سياسيا (حركة
 20فرباير) اترة ،وبعدا اجمتاعيا ضيقا (انتفاضة  )1984اترة لقد اختارت جريدة الهنج الدميقراطي لعددها  440موضوع
أخرى .وتبىق الخلفية املشرتكة هو رفض اختيارات وقرارات أهم االنتفاضات الشعبية منذ  ،1956عىل أن تتطرق الجريدة
النظام املخزين.
يف املستقبل لالنتفاضات املحلية األخرى.

االنتفاضات باملغرب األسباب واملآالت

يعرف البعض االنتفاضة كفعل احتجاجي مفاجئ غير
منظم ضــدا على االحــتــال أو على قــرار سياسي جائر أو
اقتصادي أو اجتماعي ميس عموم الكادحات والكادحني
وتهم منطقة أو عدة مناطق أو البالد كلها ،وغالبا ما تكون
االنتفاضات عنيفة وتــواجــه بالقمع والتقتيل مــن طرف
األنظمة القائمة واألمثلة كثيرة باملغرب سنذكر بعضها .كما
يعتبرها البعض ثورة ناقصة كسالمة كيلة .وتتميز االنتفاضة
بالطابع اجلماهيري الواسع ،وهي حتى وإن وقعت نتيجة دعوة
تنظيم أو جبهة من التنظيمات ،فإنها حتاول فرض إيقاعها
وحدتها على التنظيمات الداعية لإلضراب أو االحتجاج
وقد تتجاوزها وتصبح بدون قيادة أو تفرز قيادة من داخلها،
ويف هذه احلالة قد تتحول إلى ثورة لتغيير النظام القائم أو
إصالحه متجاوزة املطالب التي أدت إلى حدوثها ،وتختلف
االنتفاضة عن العمل املسلح سواء كانا كفاحا طويل األمد على
شكل حرب التحرير الشعبية أو انقالب عسكري .فاالنتفاضة
تكون عفوية عموما دون قيادة على األقــل عند انطالقها
وتهم كافة الشرائح املتضررة ،عكس العمل املسلح الذي يتطلب
مستوى من التدريب والتخطيط ،فما هي أسباب االنتفاضات؟
تندلع االنتفاضات عامة يف البلدان احملتلة حيث تهدف
إلى دحر االحتالل أو إجباره على تقدمي تنازالت لتيسير
شــروط العيش ،أو االستجابة ملطالب محددة كما وقع إبان
االستعمار الفرنسي /واإلسباني للمغرب ،حيث انطلقت حملة
مقاومة املستعمر منذ  1911حتى سنة  1934مع معركة
بوكافر يف جبال األطلس الكبيرة آخر معاقل املقاومة مرورا
بحرب حترير الريف من سنة  1921حتى  1925والتي كبد
فيها جيش محمد بن عبد الكرمي اخلطابي خسائر كبيرة
لكل من اجليشني اإلسباني والفرنسي خاصة يف معركة أنوال،
وكذلك انتفاضة  16غشت  1953بوجدة ،تلتها انتفاضة
 17غشت بتافوغالت (إقليم بركان) ضد االستعمار الغاشم
والتي سقط فيهما عدة شهداء برصاص االستعمار الفرنسي.
كما تهدف االنتفاضة إلى فضح طبيعة املستعمر كما وقع
مع الكيان الصهيوني الغاشم أثناء االنتفاضة الفلسطينية
سنة  1987وما تالها من انتفاضات ،حيث مت تعرية الوجه
احلقيقي للكيان الصهيوني الذي كان وال يزال يواجه أطفال
احلــجــارة بالرصاص احلــي ويستولي على اراضــي أصحابها
قصرا وحتويلها إلى مستوطنات .كما تندلع االنتفاضات يف

الــدول الديكتاتورية والالدميقراطية كاملغرب ،حيث يغيب
التواصل واحلـــوار واإلقــنــاع بني أجهزة النظام ،محكومات
ومؤسسات مخزنية وعموم اجلماهير الشعبية وأدوات دفاعها

الــذاتــي .فالنظام يعمل على مترير مخططاته الطبقية
ضدا على مصالح اجلماهير الشعبية الكادحة خدمة ملصالح
الطبقات السائدة والرأسمال احمللي والعاملني ،فبحكم طابعه
الديكتاتوري والالدميقراطي والالشعبي ،عرف هزات عديدة
وعنيفة سواء على شكل انتفاضات أو كحركات مسلحة .فمنذ
االستقالل الشكلي ونتيجة لعمله على االستفراد بالسلطة،
عرف مقاومة عنيفة من انتفاضة الريف بني  1958و1959
أو عام "إقبارن" كما تعرف لدى أهل املنطقة ،ثم محاكمات
قيادات االحتاد الوطني للقوات الشعبية بتهمة التآمر على
النظام ثم املواجهة املسلحة مع مجموعة شيخ العرب سنة
 1964ثم انتفاضة  23مارس  1965خاصة بالبيضاء على إثر
قرار وزير التعليم آنذاك يوسف بلعباس القاضي مبنع الشباب
فوق  17سنة الدراسة بالثانوي .هذا القرار الالشعبي دفع
بالتالميذ والطلبة إلى تنظيم مسيرات احتجاجية بعدة مدن
منها البيضاء ،الرباط ،فاس وغيرها ،واجهها النظام بالدبابات
وكان املجرم أفقير ال يتردد بإطالق الرصاص على احملتجني من
رشاشه من طائرة الهيلوكبتر ،ويف  30مارس  1965خاطب امللك
الراحل الشعب وأطلق عبارته الشهيرة ،التي تعبر بشكل واضح
على طبيعته «اسمحوا لي أن أقول لكم أنه ال يوجد خطر أكبر
على الدولة من ما يسمى بالفكرية ،كان ميكن أن يكون هذا
أفضل إن كانوا أميني»( .حسب عمر بروسكي 2005/3/25

حسن ج

.)jeune afrique
بــعــد ذل ــك مت اغــتــيــال الشهيد املــهــدي بنبركة يف 29
أكتوبر  1965كأحد القادة الثوريني ثم جاءت احملاولتان
االنقالبيتان الفاشلتني بكل مــن الصخيرات سنة 1971
قيادة كل من الكولونيل محمد عبابو واجلــنــرال املذبوح
ثم بالقنيطرة سنة  1972بقيادة اجلنرال أفقير وما ترتب
عنهما من أحكام باإلعدام يوم عيد األضحى واملؤبد بسجن
تازمامارت السيء الذكر .هذه األحداث دفعت باجلناح الثوري
املسلح لإلحتاد الوطني للقوات الشعبية بقيادة محمد الفقيه
البصري وبنونة وغيرهما إلى املواجهة املسلحة مع اجليش
النظامي املغربي يف مارس  1973مبنطقة موالي بوعزة ،لكن
احملاولة فشلت بسبب عدم احتضان الشعب لهذه احملاولة.
واستمر اإلحتقان واألمة ،لكن النظام متكن من حتييد اجليش
من الصراع بعد هذه األحداث ،ونتيجة ملشكل الصحراء وتفاقم
األزمــة على مختلف املستويات وتــراكــم الــديــون ،لم يجد
النظام يف ظل حكومة املعطي بوعبيد بقيادة حزب اإلحتاد
الدستوري صنيعة وزارة الداخلية سوى فرض زيادات يف املواد
األساسية ،الدقيق  ،40%السكر  ،50%الزيت  ،28%احلليب
 ،14%الزبدة  76%وذلــك مباشرة بعد زيــادات أخــرى كانت
سنتي  1979و 1980حتت مبررات الظرفية العاملية وضرورة
احلفاظ على التوازنات املالية وحتمية هذه الزيادات حلماية
مصالح الوطن ،مما أدى إلى دعوة كدش إلضراب يوم  20يونيو
 ،1981غير أن يوم اإلضراب حتول إلى انتفاضة شعبية أدت
إلــى سقوط املئات من الشهداء برصاص اجليش ومختلف
األجــهــزة القمعية وصفهم وزيــر الداخلية الــراحــل إدريــس
البصري بشهداء الكوميرة كاستصغار منه لهؤالء الشهداء كما
أدت هذه االنتفاضة إلى مئات املعتقلني وإلى تراجع احملكومة
آنذاك على تلك الزيادات ،غير أن األزمة بأبعادها السياسية
واالقتصادية واإلجتماعية زادت استفحاال وهــو ما أرغم
النظام للرضوخ إلى قرارات املؤسسات املالية الدولية وفرض
سياسة التقومي الهيكلي سنة  1983وما نتج عنه من قرارات
نيوليبرالية متثلت أساسا يف خوصصة العديد من املؤسسات
الوطنية والتقليص من ميزانيات القطاعات االجتماعية
كالتعليم والصحة والثقافة ...هذه القرارات ترتبت عنه تردي
اخلدمات اإلجتماعية الضعيفة أصال وهذا ما أدى إلى اندالع
انتفاضة يناير  1984بكل من مراكش والناضور والقصر الكبير،
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من أهم االنتفاضات الشعبية التي عرفها املغرب بعد االستقالل الشكل،
انتفاضة أكتوبر  ،1956هذه االنتفاضة التي مت االجماع "املخزني واحلزبي
والنقابي" على عدم التطرق اليها ،ومحوها من ذاكــرة الشعب عامة ،ومن
عائالت الضحايا خاصة.
تتلخص االنتفاضة الشعبية يف الرد الشعبي العنيف بعد اختطاف فرنسا
القادة اخلمسة للثورة اجلزائرية الذين كانوا ضيوفا يف املغرب .وقد عرفت
مكناس أهم مظاهر االحتجاج واملواجهة والتقتيل.

 – 1االختطاف:

قام زعماء الثورة اجلزائرية :بن بلة ،محمد خيضر ،حسني آيت أحمد،
محمد بوضياف ،مصطفى األشرف ،بزيارة للمغرب ،كضيوف الشعب املغربي
عامة ،وكضيوف محمد اخلامس خاصة.
يف  22أكتوبر ،1656غادر الوفد املغرب على مثن طائرة مغربية ،وطاقمها
مغربي ،متوجها الى تونس ،للمشاركة يف لقاء قمة بني قادة البلدان املغاربية

تكون فيها أهم األطر العسكرية التي خاضت احلروب ضد الشعوب األخرى
(البكاي ،اوفقير)...
 أهم القواعد العسكرية الفرنسية موجودة مبكناس (اجلوية ،املشاة).خــال االنــتــفــاضــة ،كــان مبكناس  8000جــنــدي فرنسي تدخلت لتقتيل
املنتفضني واملنتفضات.
 تواجد مبنطقة مكناس أهم ضعيات املعمرين ،وتعتبر مدينة مكناسعاصمتهم ،حمرية (املينة اجلدية) خاصة باألوروبيني و بعض احملظوظني من
مغاربة (يهود و مسلمني)
 توجد بضواحي مكناس أول مدرسة فالحية مختصة يف تكوين مختلففئات األطر لتلبية حاجيات املعمرين
توجد يف منطقة مكناس (مبدينة ازرو) ثانوية لتكوين أبناء األعيان (مر
منها جل األطر العسكرية املغربية).
 يوجد مبكناس أهم كاريان (برج موالي عمر) بعد كاريان سنطرال بالدارالبيضاء ،تقطنه آالف من العاملني الزراعيني ،وخادمات بيون األوربيني.
تنحدر هذه اآلالف من العائالت التي نهبت أراضها من طرف املعمرين ،وبذلك
فهم حاملون ،نساء و رجال ،حقد دفني ضد املعمرين.
زحفت اجلماهير املكناسية على "املدينة اجلديدة" (حمرية)" ،مدينة
األجانب" ،متت املواجهات بعد تدخل اجليش الفرنسي وجزء من "القوات
املخزنية" (يقال أن هذه األخيرة عرفت انقساما).
اجتهت مجموعات من املواطنني واملواطنات الى البادية ،وهاجمت العديد
من الضيعات .استمرت املواجهات بعض األيام.

الثالثة .كان من املقرر أن يلتحق بهم امللك محمد اخلامس.
انطلقت الطائرة من مطار سال ،واعترضتها طائرة حربية فرنسية ،لتحول
مصارها الى اجلزائر العاصمة واعتقال القادة اخلمسة .وهكذا سجل التاريخ أول
اختطاف طائرة مدنية من طرف دولة ،أي الدولة الفرنسية .بعد االستنطاق
من طرق مختلف األجهزة االستعمارية نقل القادة اخلمسة الى فرنسا ومت
توزيعهم على سجون مختلف ،الى حدود جناح الثورة وفرض املقاومة املسلحة
اجلزائرية استقالل البالد وحترير املختطفني.

 - 2الرد املغريب الرمسي:

ليست هناك معطيات مستقلة حول املسؤوليات يف ظروف االختطاف .ومع
ذلك ميكن تسجيل احلقائق األتية :
 اكتفت الدولة املغربية باحتجاجات "شديدة اللهجة" اكتفت كذلك القوى السياسية والنقابية باالحتجاج ،خصوصا وأنالعديد من رموز احلركة الوطنية كانت مشاركة يف احلكومة املخزنية (عبد
الرحيم بوعبيد )...التي كان يرأسها الضابط املفروض من طرف فرنسا،
مبارك البكاي :عمودها الفقري "العناصر الغير احلزبية" املرتبطة مباشرة
بالقصر وهــي مكلف بتطبيق تعالينه(البكاي ،رئيس احلكومة ،و نائبه
محمد الزغاري ،حلسن اليوسي وزير الداخلية ، )...ومــن ثــاثــة "أح ــزاب":
حزب االستقالل (عبد الرحيم بوعبيد ،بالفريج ،)...احلزب الدميقراطي
لالستقالل (الشرقاوي ،)...حزب الليبراليني الدميقراطيني (ريضا جديرة)...
وللتذكير ،فان البكاي (الذي شارك يف احلروب االستعمارية كعسكري يف
اجليش الفرنسي) ،و الزغاري ،و اليوسي من أبناء االستعمار .يجيب اإلشارة
كذلك الى أن احملجوب أحرضان كان عامال على الربا-سال وبالتالي ،مسؤوال
على مطار الربا-سال الــذي أقلعت منه الطائرة التي ركبها زعماء الثورة
اجلزائرية.
لم يقدم أحد من هذا اخلليط الغريب استقالته احتجاجا على خطف
طائرة مغربية وضيوف الشعب املغربي اخلمسة.

 – 3الرد الشعيب.

مت اختطاف الطائرة املغربية يوم  22أكتوبر  .1956لم تنتظر اجلماهير
الشعبية ،مواقف رسمية (حكومية ،أو حزبية ،أو نقابية) لتعبر عن سخطها.
وسنركز على انتفاضة مكناس أو انتفاضة كاريان "برج موالي عمر"
ملكناس أهمية خاصة يف ذلك الوقت:

 -توجد مبكناس املدرسة العسكرية (تسمى اليوم األكادميية العسكرية)،

مت "اخماد" االنتفاضة ،بعد تدخل اجليش الفرنسي بالوحشية املعهودة
لدي اجليوش االستعمارية ،وبعد تعيني العسكري ادريس بن عمر من طرف
محمد اخلامس كعامل على مكناس لفرض الهدوء ( 27أكتوبر .)1956
 - 4من هو ادريس بن عمر الذي كلفه محمد اخلامس بإعادة األمن و ضبط
املظاهرات مبكناس؟
" كان اجلنرال إدريس بن عمر (كومندار وقت االنتفاضة) ،املقرب وقتها
من امللك الراحل محمد اخلامس ،يراقب األوضاع من مكتبه يف األركان العامة،
وينقل بقلق للملك الراحل محمد اخلامس مخاوفه من أن تتطور األوضاع أكثر
ويصبح صعبا ضبط املدن املغربية أمنيا....
هذا اجلنرال املغربي الذي تكون جيدا يف اجليش الفرنسي ،كان يدرك جيدا
أن السياسيني املغاربة هم مصدر الصراع حول أداء حكومة امبارك البكاي.
بينما العسكريون كانوا يرون أن احلكومة التي يترأسها زميل لهم يجب أن يتم
دعمها ،خصوصا وأنها حتظى بدعم ملكي كامل( .".منقول)
ومن املعروف أن الفقيد اجلنرال بنعمر ،قد لعب دورا بارزا يف افشال محاولتي
انقالبي  10يوليوز  1971و 16غشت .1972

 - 5الحصيلة "امليدانية".

وال معطى واحد حول املغاربة ،شهداء االنتفاضة (نساء ورجال).
بالنسبة لألوربيني (معطيات رسمية فرنسية) 35 :قتيل 32 ،جريح،
"تخريب العشرات من األليات"" ،تخريب" العشرات" من ضيعات املعمرين،
العشرات من املباني...
مقتل العديد من املخازنية وأعوان املخزن يف مقدمتهم ،املسؤول األول على
"املخازنية" ،عبد السالم .Abdesslem Messkaldi

 - 6املحاكمة:

قامت السلطات املغربية مبحاكمات العشرات من املواطنني املعتقلني،
وأصدرت األحكام اآلتية10 :حكم باألعداد (نفذ اإلعدام يف ثالثة منهم)،
و 48بسجن نافذ .جرت احملاكمة يف عهد عبد الكرمي بنجلون وزير العدل
باسم حزب االستقالل ،يف عهد حكومة البكاي بنيانها رموز أعوان االستعمار،
وبعض رموز احلركة الوطنية (عبد الرحيم بوعبيد.)...

الخالصة:

نحن محتاجون الــى املــزيــد مــن املعطيات املــوضــوعــيــة حــول مختلف
االنتفاضات الشعبية .فالتاريخ الرسمي ،التاريخ الذي يدرس يف املؤسسات
التعلمية ،يصرف ما أراده ويريده أعداء الشعوب .فهي قراءة طبقية لصراعات
طبقية.

التاريخ ال يرحم .والحقيقة فوق كل االعتبار.

العدد 440 :

من  4إلى  10يناير 2022

تمتة مقال االنتفاضات
ابملغرب األسباب
هــذه االنتفاضة واجهها النظام
كعادته باحلديد والنار وسقط
العشرات من الشهداء واملئات من
املعتقلني الــذيــن الزال العديد
منهم يعاني من عاهات مستدمية
نتيجة التعذيب الوحشي الذي
تعرضوا لــه ،خاصة وأن النظام
رمى مبسؤولية هذه االنتفاضة
على منظمة إلى االمــام الثورية
وعلى رجال التعليم الذين وصفهم
بنعوت قدحية كما وصف ساكنة
الــريــف بــاألوبــاش وذكــرهــم مبا
فعل بهم/هن سنة  ،1959ليظهر
بذلك وجهه احلقيقي ،ويف ظل
القمع األسود الذي مارسه النظام
إلقبار أي حلم للشعب املغربي يف
التحرر من التبعية واالستبداد
ومن أجل العيش الكرمي ،اندلعت
انتفاضة دجنبر  1990بكل من
فاس وتاوجطات وغيرهما بعدما
دعــت املركزيتان النقابيتان ك
د ش واإلحتـــاد الــعــام للشغالني
باملغرب

.

إلى إضراب عام والتي استعمل
فيها النظام مرة أخرى املدرعات
والرصاص احلي مخلفا عشرات
القتلى واملعتقلني ،واستمر الصراع
بني عموم الكادحات والكادحني
والنظام ،لكن بحدة أقل بسبب
سياق دولي جديد وتهيئ النظام
لشروط أفضل النتقال السلطة
بشكل سلس ،هكذا أقدم النظام
على تعديالت دستورية لم متس
جوهره سنتي  1992ثم  1996ثم
جاءت حكومة التناوب التوافقي،
غير أن كــل هــذه الــوصــفــات لم
ســتــاهــم يف حتــســن األوضـــــاع
االقــتــصــاديــة واإلجــتــمــاعــيــة
لألغلبية الساحقة من املغاربة وال
من احلريات حتى جــاءت حركة
 20فبراير املجيدة التي كانت
عــامــة وسلمية رغ ــم مــحــاوالت
النظام جرها إلى التخريب حتى
يتمكن من قمعها كعادته وهمت
مختلف مناطق الــبــاد ورفعت
شــعــارات واضــحــة ،كثفها شعار
"حرية ،كرامة ،عدالة إجتماعية
واملــســاواة الفعلية" لكن ولألسف
مـــرة أخـــــرى ،اســتــطــاع الــنــظــام
اإللتفاف عليها بعدما متكن من
حتييد املركزيات النقابية من
املشاركة فيها وتــخــاذل مختلف
الــقــوى اإلصــاحــيــة وانــســحــاب
جــمــاعــة الــعــدل واإلحـــســـان يف
حلظة مفصلية من تاريخ احلركة
دون اي توضيح يذكر

.

امللف

حول انتفاضة الريف 59/1958

تــعــددت املــقــاربــات حــول االنتفاضة،
فهناك من اعتبرها اجلمهورية الثانية
الريفية ،بعد اعالن اجلمهورية األولى
من طــرف القائد العظيم عبد الكرمي
اخلطابي ،سنوات العشرين من القرن
العشرين ،ومــن اعتبرها انتفاضة ضد
حزب االستقالل ،ومن أعتبرها محاولة
االنــفــصــال...والــواقــع وحــســب املطالب
التي طرحها زعماء االنتفاضة ،فإنها
ثورة ضد التهميش و االقصاء ومن أجل
عــودة البطل عبد اخلطابي الــذي كان
يتواجد مبصر التقدمية

.

اندلعت االنتفاضة يف أكتوبر 1958
وانتهت يف مــارس  ،1958استمرت أكثر
من  5شهور

.

يعتبر محمد بن احلاج سالم أمزيان،
قائدا لالنتفاضة

.

مما يتمضنه ميثاق الثوار (حسب مما
كتب):
جــاء جميع الــقــوات األجنبية عن
املغرب
تشكيل حكومة شعبية ذات قاعدة
عر يضة
حــل األحـــــزاب الــســيــاســيــة وتــكــويــن
حكومة وحدة وطنية
اختيار املوظفني املدنيني من السكان
ا حملليني
إطــــــاق ســــــراح جــمــيــع املــعــتــقــلــن
ا لسيا سيني
عـــودة مــحــمــد بــن عــبــد الــكــرمي إلــى
املغرب
ضمان عدم االنتقام من املنتفضني
اختيار قضاة أكفاء
إعادة هيكلة وزارة العدل
تقدمي املجرمني للعدالة
إســـنـــاد وظــيــفــة مــهــمــة لــريــفــي يف
احلكو مة
توسيع برنامج عملية احلرث لتشمل
الريف
تــخــفــيــض الــضــرائــب يف املــغــرب كله
وخاصة بالريف
خلق برنامج طموح ضد البطالة
إحداث منح دراسية للطلبة الريفيني
تسريع تعريب التربية يف كل املغرب
بناء مزيد من املدارس يف القرى
فــتــح ثــانــويــة أو مـــدرســـة عــلــيــا يف
ا حلسيمة
حسب األرقام املتداولة ،فقد بلغ عدد
املعتقلني إبــان هــذه االنتفاضة 8420
بينهم  110ام ــرأة ،أطلق ســراح 5431
بينهم  95امــرأة ،وحكم على  323فيما
ظل اآلخرون أي  2664دون محاكمة وال

إطــاق ســراح ،ومت إبــعــاد  542مواطنا
إلــى كــل مــن إسبانيا وإيطاليا وأملانيا
واجلزائر ،أما عدد الشهداء فإنه يبقى
غير مرقم رغم أنه يعد باألالف

.

تدخلت مختلف األجهزة العسكرية
بقيادة األمير احلسن واجلنرال أوفقير
إلخماد يف الدم ثورة األحرار يف الريف
ا لعظيم

.

مت اصــدار ظهير شريف :ظهير رقم
 1.58.381الصادر بتاريخ  12جمادى
األولــى  1378موافق  24نونبر 1958
واملنشور باجلريدة الرسمية عدد 2405
صفحة  2866بتاريخ  17جمادى األولى
 1378موافق  29نونبر  ،1958مبوجبه
مت اعالن اقليم تازة احلسيمة منطقتني
عسكريتني .لــم يلغى (حسب علمنا)
رسميا هذا املرسوم الى يومنا هذا

.

من أقوال محمد بن عبد الكرمي
الخطايب:

" ...لــقــد انــدلــعــت اآلن مــرة أخــرى
ث ــورة شعبية بــزعــامــة الــقــائــد محمد
أمزيان ،ليست ضد االستعمار فحسب،
بل ضد عمالئه أيضا يف الدرجة األولى،
وأهـــداف هــاتــه الــثــورة احلــاضــرة التي
ســتــؤدي أغــراضــهــا بـــإذن اهلل إن نالت
الــتــأيــيــد مــن قـــادة احلــريــة والقومية
العربية هي :
– إجالء القوات األجنبية عن القطر
املغربي جالء تاما وناجزا
– إعــــادة تــطــبــيــق االســتــراتــيــجــيــة
الــتــحــريــريــة بفتح جبهة الــقــتــال ضد
قـــوات االحــتــال يف املــغــرب إلــى جــوار
اجلزائر يف سبيل حترير تونس واجلزائر
– القضاء على النظام املتعفن الذي
مسخ التاريخ والوجود"
ومن القائد محمد سالم أمزاين:
" ...هــي انــتــفــاضــة شعبية مــعــاديــة
لالحتالل األجنبي وحلفائه احلزبيني،
حتــولــت إل ــى ثـــورة شعبية ضــد قــوات
االحــتــال واحلــزبــيــة احلــاكــمــة لصالح
هـــذا االحـــتـــال األجــنــبــي ،انــتــفــاضــة
وثــورة نظمها وقــادهــا مؤمنون بالعمل
الــوطــنــي املــيــدانــي ال احلــزبــي العائلي
وال ب ــامل ــراس ــات واملـــنـــشـــورات ،فتلك
عملة األجنبي تكرم بها على احلزبية
املــغــربــيــة ونــحــن نــرفــض الــتــعــامــل بها
ألنها زائفة ،ثورة قام بها رجال وزمالء
وإخ ــوان وأحــفــاد وتــامــذة األمــيــر عبد
الكرمي اخلطابي يف بني ورياغل مسقط
رأســه ومقر عمليات حربه التحريرية
التي قادها يف العشرينات ،هــؤالء هم
مسؤولو هذه احلركة الثورية وكان لي
شــرف رئاستها برغبة مــن املجاهدين
رغــم اعتراضي وإصــراري على أن أكون
جنديا يف امليدان"
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تــوجــد دواويــــر قبيلة أوالد خلييفة
بإقليم الغرب (منطقة سوق األربعاء)

.

ســلــبــت مــنــهــم أراضــيــهــم ابــــان وص ــول
املعمرين الفرنسني الــى املنطقة الغنية
فالحيا (ارض خصبة ،وج ــود املــــاء.)...
شيدت ضيعات عصرية شاسعة يف األراضي
احملتلة

.

ملا رحل املعمرين األجانب من املنطقة
واسترجعت الــدولــة أغلبيتها ،فــبــدل أن
تــرجــع األراضـــي الــى أهلها األصــلــيــن ،أي
قبيلة أوالد خليفة ،فقد قــررت الدولة
تفويتها الــى املعمرين اجلــديــد ،أي الى
األعيان ورجاالت املخزن

.

اجتهت ساكنت الــدواويــر وحاولت منع
دخول اآلت احلرث...الى املنطقة.
تــدخــلــت أجـــهـــزت الـــدولـــة الــقــمــعــيــة
مبختلف األســلــحــة :دبــابــات ،مروحيات،
مشاة...
الحصيلة :أكثر  12شهيد بني الساكنة،
والعشرات من االعتقاالت

.

الــقــوى الــســيــاســيــة املــعــارضــة تخلفت
كعادتها عن التغطية اإلعالمية واملؤازرة...

ومما كتب عن املجزرة:
صبيحة السبت  28نونبر  ،1970دقت
ــو ق املــكــان بالعسكر
ســاعــة الــتــدخــل وطـــ ُ ِّ
الــذيــن تـــوافـــدوا أرتــــاال ومــلــيــشــيــاتــا من
كــل اجلــهــات  .ونــزلــت الــدبــابــات واملــدافــع
ملواجهة هؤالء الفالحني الفقراء .وكانت
ق ــد أوك ــل ــت ق ــي ــادة الــهــجــوم املــســلــح الــى
القائد "بنونة " الذي أرسل جيوشا مسلحة
إلطالق الرصاص على الفالحني "...

ورغم ذلك نزل الفقراء الى ساحة املعركة
من كل صوب وحــدب  ،فـ ُ َـر ادى وجماعات
من الشيخ حتى الرضيع ليصدوا الهجوم
املــســلــح بــصــدورهــم الــعــاريــة  ،ويــواجــهــون
نــيــران املــدفــعــيــة و الــبــنــادق  .دفــاعــا عن
اراضيهم التي سيستولي عليها أب االمير
املنبوذ

.

نــزلــوا نــســاء ورجـــاال و بــأيــديــهــم بضع
من العصي واحلجارة  ،وعجائز حتمل من
خلفهم قصبا  ،متبوعني بأطفال يحملون ما
بني أناملهم أزهار شقائق النعمان  ..وعلى
عكس ما كــان يفكر فيه هــؤالء الفالحني
الــفــقــراء جـــاءت املــعــركــة مبــا ال تشتهيه
ســفــنــهــم  .حــيــث ب ــدأ الــرصــاص الــطــائــش
احلي يدوي بال رحمة ويخترق صدورهم
العارية  ..وسالت دمـــــاء كثيرة واختلطت
بتربة االرض املستلبة .. "".وقتل اجليش
الوحشي رميا بالرصاص أزيــد مــن اثنى
عشر فالحا أثناء الصدام املباشر....وعثر
بعد ذلك على جثث منتشرة هنا وهناك ،
بعد ان كان يعتقد أهلها أن أصحابها رهن
االعتقال  ،نظرا حلملة االرهاب التي شنها
احلكم الفاشستي الرجعي والتي اعتقل
فيها أزيد من مائة فالح  ،بعد أن اخرجهم
مــن بــيــوتــهــم وســاقــهــم الـــى ســجــون ســوق
االربعاء والقنيطرة ( ".من حائط الرفيق
عبد املالك حوزي)
ولقد كانت العائالت الفالحية حتتفظ
بجراحها وتخفيها عن أعني القمع والشر
حتى ال تعتقلها بدورها .ومات العديد من
الفالحني متأثرين بجراحهم اخلطيرة
نــظــرا النــعــدام الــعــاج ( "".انــظــر حائط
الرفيق عبد املالك حوزي)

محاوالت تغيري النظام السيايس
– محاولة شيخ العرب سنة  :1964نشب
خالف بني مجموعات احلركة االحتادية

بعضهم باإلعدام ،يف مقدمتهم املناضلني
احلالوي واألطلسي ،مت العفو عليهما بعد
 18سنة من السجن .تعرفنا عليهما داخل
السجن وخارج السجن قبل وفاتهما .كانا
مــن خــيــرات املناضلني الــذيــن انتجبتهم
احلركة االحتادية

.

الثورية حول طريقة اخلالص من النظام
السياسي املغربي ،ففي هذا اإلطــار ميكن
فهم ما قام به الشهيد شيخ العرب .لقد
تسلل الــى املــغــرب (مــن اخلــــارج) ،وباشر
حــرب العصابات يف الــدار البيضاء .قتل
على إثرها بعض رجال الشرطة لم يعرف
بالضبط عددهم.
مت تصفية الشهيد شهر غشت ،1964
واعتقل بعض افراد املجموعة ،حكم على

– مــحــاولــتــي االنــقــاب الــعــســكــري 10
يوليوز  1971بقيادة عقلها املدبر اعبابو
(قتل أمــام اإلذاع ــة والتلفزة بالرباط)
ومبــشــاركــة ق ــادة عسكريني بــارزيــن (مت
اعــدامــهــم بــــدون مــحــاكــمــة) ،ومــحــاولــة
 16غــشــت 1972الــتــي قــادهــا اجلــنــيــرال
أوفــقــيــر(قــتــل بــالــقــصــر) ،ارتـــكـــازا على
مشاركة امقران وكويرة ،مت اعدامهما بعد
محاكمة صورية

.

– حركة  3مــارس  1973املسلحة التي
حــاولــت املــــزج بــن انــتــفــاضــات الــبــاديــة
املسلحة وحــرب العصابات باملدن .خلفت
العشرات من الشهداء ،وآالف من املعتقلني،
وتشريد قبائل عدة

.
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انتفاضة مارس  : 1965بداية التحول النوعي يف الرصاع الطبقي
على فقير

ليست دورية يوسف بلعباس  ،وزير التربية الوطنية
أنداك ،اال النقطة التي أفاضت كاس اإلحباط الذي خلقه
االستقالل الشكلي لدى اجلماهير الشعبية ،وحقدها على
االستبداد املخزني

.

يعتبر تاريخيا خروج شباب وكادحي الدار البيضاء الى
الشارع بصدورهم العارية ملواجهة املدرعات واملروحيات،
ومختلف األسلحة ،وجحافل من القوات القمعية مبختلف
تشكيالتها ،اعالنا شعبيا عن فسخ "عقد الــزواج" الذي
ابرمته احلركة الوطنية مع املخزن.

• مـــمـــزات الـــوضـــع الــســيــايس عــاشــيــة
االنتفاضة.

التحول الكيفي الذي جسدته انتفاضة مارس ،1965
نتيجة موضوعية لتراكمات من االحباطات واألحداث...
خــال  10سنوات من االستقالل الشكلي (مــارس 1956-
مارس  .)1965فعشرة سنوات كافية لتعرية وجه االستعمار
اجلديد ،وجه املغرب الرسمي الــذي يسود فيه حتالف:
فرنسا ،مالكي األراضــي الكبار ،البرجوازية الرأسمالية
الكمبرادورية ،القصر والبرجوازية البيروقراطية املكونة
أساسا من كبار الضباط واألطر العليا للدولة.

من األحداث اليت مل تنساها الجماهري الشعبية:

 تشكيل حكومتي مــارس واكــتــوبــر 56مــن األشخاصاملعروفني بوالئهم لفرنسا (البكاي ،الــزغــاري ،اليوسي،
كديرة)...
 التموقع يف اجلبهة العاملية املعادية لقضايا الشعوب(فرنسا ،الواليات املتحدة األميركية)....
 استمرار تواجد القواعد العسكرية األميركية باملغرب(القنيطرة ،سيدي سليمان ،سيدي يحي)...

.

 تركيز أهم القرارات واالختيارات يف مختلف املجاالتبني أيادي القصر.
 مجزرة مكناس أكتوبر 1956 حل جيش التحرير وتشكيل اجليش امللكي بقيادةاألطر العسكرية التي تكونت يف اجليش الفرنسي ،والتي
لعبت دورا قذرة يف محاربة أحرار الشعوب الهند-الصينية
(فيتنام باألساس).
 مجازر الريف ()1958-1959 مترد بعض رموز جيش التحرير والصعود الى جبالاألطلس رفضا للواقع اجلدد ،حكم على البعض باإلعدام
(بنحمو ،البشير.)...
 مهازل الدستور املــفــروض سنة  ،1962واالنتخاباتالتي تبعته
 اعتقال العشرات من قــادة االحتــاد الوطني للقواتالشعبية سنة 1963
 "حرب الرمال" مع اجلزائر التي أدانها بن بركة ف ــرار الكولونيل بنحمو و (قــائــد جيش التحريرباجلنوب) ،و جنود أخرين الى اجلزائر
 مقتل الشهيد شيخ الــعــرب بــالــدار البيضاء ،صيف ،1964بعد مباشرته حلرب العصابات باملدينة
 حل وداديات التالميذ التابعة لالحتاد الوطني لطلبةاملغرب (سنة  ،)1964مما يعني منع التالميذ من حقهم يف
التنظيم النقابي

.

 بداية تفويت بعض األراضــي املسترجعة للخونة،وللمقربني من مركز القرار

.

 حرمان اجلماهير من اخلدمات االجتماعية األساسية(الصحة ،الشغل ،الكهرباء ،املاء الصالح للشرب ،السكن

الالئق)...
 خلق عراقيل أمام أبناء وبنات اجلماهير الشعبية منمتابعة الدراسة ،حيث بقي شعار " التعميم ،التوحيد،
التعريب ،ومغربة األطر"(اللجنة امللكية إلصالح التعليم،
سنة  ،)1957حبرا على ورق

.

" – 2دوريـــة يوسف بلعباس" ،النقطة الــتــي أفاضت
الكأس.
يف هذا الواقع الطبقي الرديء ،نزلت املذكرة املشؤومة،
املسماة "مذرة بلعباس" وزير التربية الوطنية أنذك ،وهي
يف احلقيقة مــذكــرة حــاولــت ترجمت اخــتــيــارات الــدوائــر
العليا املخزنية املعادية للشعب .عبر عنها احلسن الثاني
يف مناسبتني ،خطابي  29مــارس  1965و 22يناير 1984
حيث قال بوضوح أنه يفضل األميني على املثقفني

ماذا تقول املذكرة؟

.

الدورية املشؤومة متنع التالميذ الذين يتجاوز سنهم
 17سنة من تكرار القسم الثالث ثانوي ،وهي حترم هؤالء
من إمكانية متابعة دراستهم يف السلك الثاني من التعليم
الثانوي وبالتالي حرمانهم من احلصول على الباكالوريا
وولوج التعليم العالي

.

 من االحتجاج التالميذي السلمي الى املواجهة ،الىالتقتيل اجلماعي
كان وعي التالميذ جد متقدما أنذك :االهتمام سياسيا
بكل ما يجري يف املغرب" املستقل" ،تنظيم أنشطة ثقافية
ذات البعد التقدمي يف إطــار الــوداديــات ،اصــدار نشرات
محلية ،ربــط العالقات مــع تالميذ مــدن األخــرى خالل
امللتقيات الرياضية ،حضور تظاهرات االحتــاد الوطنية
لطلبة املغرب بالرباط ،والــدار البيضاء وفــاس ،حضور
مكثف يف الــنــدوات احملــاضــرات العمومية التي يؤطرها
باألساس مثقفي وسياسي حزب االحتاد الوطني للقوات
الشعبية ،واحلزب الشيوعي املغربي.
من الناحية السياسية – التنظيمية  :كانت هناك
امــتــدادات احلزبني املذكورين ،ومجموعات مستقلة من
التالميذ أكثر وعيا ،أغلبها تتبنى املاركسية اللينينية
عامة واملاوية خاصة (مجموعات بالدار البيضاء ،فاس،
مــراكــش ،ال ــرب ــاط ،)...مجموعات مستقلة بعضها عن
البعض .ويبقى اإلحباط من جــراء املواقف اإلصالحية
واملتذبذبة ألحــزاب احلركة الوطنية من النظام القائم
أهم عامل يجمع املجموعات املاركسية

.

بــدأت االنتفاضة بجمع عــام حــضــره اآلف التالميذ
مبلعب ثانوية محمد اخلمس بالدار البيضاء (يــوم 22
مــارس  .)1965تــوافــد عــن الثانوية املــئــات مــن تلميذات
والتالميذ مــن :ثانوية شوقي للبنات ،ثانوية اخلنساء
للبنات ،ثانوية موالي عبد اهلل املختلطة...
خالفا ملوقف التيار االحتــادي الــذي يفضل االضــراب
عن الدراسة مع البقاء داخل املؤسسات ،فقد خرج االف
التالميذ ،ذكورا واناث ،يف مسيرة سلمية ضخمة متجهة
نحو نيابة التعليم الغير البعيدة عن نقطة االنطالق.
بعد حوالي  300متر تدخلت القوات املخزنية لتفريق
بعنف املسيرة السلمية

.

بعد املنع والقمع ،تكونت سريا مجموعات من التالميذ.
عرفت ثانوية محمد اخلمس يــوم  23مــارس ،توافد
أعداد هائلة من التالميذ والتلميذات

.

خرجت اآلالف من الثانوية لالحتجاج على الدورية
املشؤومة ،تدخلت القوات القمعية بهمجية ،تفرقت على
إثرها املسيرة الى مجموعات صغيرة ،توجهت الى مختلف

األحياء الشعبية (املدينة القدمية/باب مراكش ،درب
السلطان ،احلي احملمدي...واألحياء القريبة من ثانوية
محمد اخلامس (احلبوس)...

.

استجابة لــنــداء التالميذ ،نزلت اجلماهير املقهورة
احلاقدة على النظام الى الشوارع رافعة شعارات سياسية
مبا فيها شعارات معادية للحسن الثاني

.

تدخل اجليش باملدرعات ،واملروحيات واملشاة...حيث
بدأ التقتيل اجلماعي

.

انتقلت االحتجاجات الى عدة مدن كالرباط ،فاس،
مراكش ،مكناس...
 مخلفات االنــتــفــاضــة الشعبية والــتــدخــل املخزنيالدموي

.

 يف غياب أرقــام رسمية ذي املصداقية ،فقد قدرتبعض األوســاط عدد الضحايا ب 1000شهيد ،واملئات من
املعتقلني من ضمنهم أطر احلركة الطالبية

.

 -طبق النظام لبعض األيام منع التجول ليال.

 كان خطاب  29مارس للحسن الثاني مناسبة "لظرفدموع التمساح "من جهة ،والتهديد باملزيد من التقتيل
مــن جهة أخــرى ،وشتم "املثقفني" حيث قــال إنــه يفضل
"األميني" على املتمدرسني ،كما أرسل إشارة "إيجابية" الى
القوى السياسية املعارضة

.

 مت إطــاق ســراح معتقلي االحتــاد الوطني للقواتالشعبية املعتقلني منذ (1963الفقيه البصري ،محمد
الديوري)...
 استقبل خــال بداية ابريل زعماء املعرضة (عبدالرحيم بوعبيد ،عالل الفاسي ،)...عبر عن استعداده
لتشكيل حكومة وحــدة وطنية مع التأكيد على ضــرورة
االحتفاظ لنفسه بأهم السلط كالسابق

.

 يونيو  :1965حل البرملان واعالن حالة االستثناء التيدامت الى حدود صيف 1970

.

  29أكتوبر  :1965اختطاف املهدي بنبركة من قلبباريس ،مما يعني أن النظام كان يناور من أجل ربح الوقت
وإعطاء "الضرب القاضية" للمعارضة الرسمية

.

املالحظات العامة:

 كانت انتفاضة مــارس  ،1965انتفاضة شعبية بكلاملقاييس ،عمت الــدار البيضاء ،وامــتــدت الــى أهــم املدن
املغربية .انتفاضة توحد فيها الشباب ومختلف الفئات
الكادحة من ضمنها العمال والعامالت

.

 كــانــت انــتــفــاضــة ذات طــابــع ســيــاســي ،حــيــث مستالشعارات رموز املخزن
 لعبت قيادات احلركة الوطنية دور رجــال املطافئ،حــيــث طــالــبــت احملــتــجــن بــاالكــتــفــاء بـــاإلضـــراب داخــل
املؤسسات ،وهرولت الى ايفران للقاء احلسن الثاني

.

 ساهمت قــيــادة االحتـــاد املــغــربــي للشغل يف تهدئةاألوضاع بطلبها للعمال القيام بإضراب عن العمل واملكوث
يف املنازل ،مبعنى عدم املشاركة يف املواجهات ،وهذا ما كان
يريده املخزن

.

 يرجع عدم صمود االنتفاضة وجتذيرها الى غياباألدوات الثورية يف مقدمتها احلزب الثوري املتجذر داخل
الطبقة العاملة وعموم الكادحني والكادحات

.

 شكلت انتفاضة مارس  1965محطة الطالق النهائيبني الشعب والنظام ،شكلت نهاية املراهنة على القوى
احلزبية اإلصالحية ،وبداية سيرورة بناء احلركة الثورية
مبختلف مشاربها ،االحتادية واملاركسية اللينينية

.

10

امللف

انتفاضة  1984باملغرب
انتفاضة الخبز ،او انتفاضة الجوع

 14دجنرب : 1990
انتفاضة العامل والكادحني
زهرة أزالف

ت ــن ــدرج انــتــفــاضــة  ،1984يف مــســلــســل االنــتــفــاضــات
االجتماعية التي عرفها املغرب خالل فترة حكم احلسن
الثاني ،كانتفاضة  1965و انتفاضة  ،1981و ...1990

واختطاف ومظاهر وحشية التي خلفت مقابر جماعية ،
ومحاكمات صورية يف العديد من املدن :البيضاء ،مراكش،
الرباط ،مدن الشمال و التي بلغت األحكام  20سنة.

انطلقت املــظــاهــرات يف  19يــنــايــر ،1984ع ــل ــى صعيد
املؤسسات التعليمية والتي قادها التالميذ/ت  ،و مت التحاق
عموم املواطنني/ت بها للتعبير عن تذمرهم ورفضهم ملا آلت
إليه األوضاع للجماهير الشعبية  ،اثر بداية تطبيق بنود
مخطط “التقومي الهيكلي” الذي كان محكوما بامالءات
املؤسسات املالية العاملية (صندوق النقد الدولي والبنك
العاملي) ،من تطبيق رســوم التسجيل اضافية يف التعليم،
وارتفاع كلفة املعيشة (ارتفاع االسعار يف املــواد الغذائية
واحملــروقــات  18% :بالنسبة للسكر و  67%للزبدة و
 20%للمحروقات  ،)...وخفض ميزانية الدعم املخصصة
لصندوق املقاصة  ،و رفع الضريبة على القيمة املضافة من
 17%إلى .... 19%

يومها كانت السجون املغربية تشهد إضرابات بطولية
عن الطعام لعدد من املناضلني الذين اعتقلوا على خلفية
انتفاضة يناير  ،1984وخــال تلك املرحلة مت استشهاد
املــنــاضــلــن ال ــدري ــدي بــوبــكــر و بــلــهــواري مصطفى ضمن
مجموعة مراكش للمعتقلني السياسيني ،إثــر إضــراب ال
محدود عن الطعام دام زهاء شهرين متواصلني

جاءت احداث  1984كذلك ،يف سياق داخلي متيز بالفشل
االقتصادي ،وعــدم القدرة على تسديد الديون و ارتفاع
تكاليفه (تقليص آجال األداء و نسبة الفائدة )...و استمرار
سنوات اجلفاف املتالحقة التي أثرت على الفالحة يف املغرب
 .وهو األمر الذي كانت له انعكاسات سلبية وكارثية ووخيمة
على الوضعية االجتماعية واالقــتــصــاديــة للجماهير
الشعبية،
ً
أيضا بانتفاضة
انتفاضة  1984بــاملــغــرب؛ واملــعــروفــة
اخلبز أو انتفاضة اجلوع أو انتفاضة التالميذ ،مجموعة
من احلركات االحتجاجية اندلعت يف  19يناير  1984يف
مجموعة من املدن املغربية ،وبلغت ذروتها يف مدن احلسيمة
و الناضور و تطوان و القصر الكبير و مراكش .والتي وجهت
بقمع شــرس (استخدمت قــوات اجليش واألمــن الرصاص
احلي ) ومأساة إنسانية بامتياز ملا طبعها من قتل واعتقال

.

ومتــيــزت ســنــة ( 1984خــاصــة  22يــنــايــر) بخطاب
تلفزي للحسن الثاني ،الذي توجه بعنف لفظي حاد ،جتاه
ساكنة شمال املغرب خاصة و الــذي يصفهم "بــاألوبــاش"،
وتفسيره لألحداث كمؤامرة خارجية لتقويض قمة املؤمتر
اإلسالمي(انعقاد القمة اإلسالمية يف الدار البيضاء يف يناير
 ،)1984إضافة إلى اعترافه الضمني مبسؤوليته املباشرة يف
قمع انتفاضة الريف سنة  ،1958عندما قال بأن "سكان
الشمال يعرفون جيدا ولي العهد وليس يف مصلحتهم بأن
يعرفوا احلسن الثاني"،.وحتميله مسؤولية اندالع األحداث
لثالثة أطــراف :منظمة إلى األمــام املاركسية اللينينية و
النظام اإليراني و املخابرات اإلسرائيلية

مصطفى خياطي

بــعــد  ،1983دخـــل امل ــغ ــرب يف ســيــاســة تقشفية
أمالها برنامج التقومي الهيكلي املشؤوم ،وأدى فاتورته
االقتصادية واالجتماعية أوســع اجلماهير الشعبية
من عمال وكادحني ،والتي لم تبق صامتة جتاه الهجوم
الــبــرجــوازي /الــرأســمــالــي على قوتها اليومي وقدرتها
الشرائية .فبعد انتفاضة ، 1984حتسست احلكومة
قــوة الرفض الشعبي لسياساتها التفقيرية /الطبقية
،وأطلقت مسلسل حوارات الستجداء "سلم اجتماعي" مع
املركزيات النقابية وعلى رأسها ال  CDTو ،UGTM
القويتان آنذاك

.

كل املفاوضات بني النقابات واحلكومة باءت بالفشل،
ويف بداية األسبوع الثاني من شهر دجنبر  ،1990وبعد

.

وتعتبر احلصيلة الرسمية للضحايا يف انتفاضة 1984
بعيدة عن احلقيقة ،هناك تفاوت يف املعطيات ،فمثال بتاريخ
 25يناير 1984مت حصر رسميا احلصيلة لألحداث يف 29
قتيال و  114جريحا ،كما ان هناك جرائد من اخلارج يف نفس
الفترة (خاصة االعالم االسباني) الذي يقدر عدد القتلى
يف  400قتيل ...و يبقى التوثيق املضبوط لعدد الضحايا
صعبا .ورغم ذلك ،ال يزال امللف مفتوحا بالنسبة للعديد
من الفعاليات احلقوقية والسياسية يف املغرب

.

حول انتفاضة  23شتنرب  2007املجيدة بصفرو

مصطفى خياطي

يف شتنبر  2007عرفت مدينة صفرو عدة
وقفات احتجاجية متفرقة على أرضية مطالب
بالشغل والسكن وضد ارتفاع تكاليف العيش
وفواتير املاء والكهرباء .ويف  20شتنبر 2007
وجــه فــرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان
بصفرو بيانا يرصد فيه الوضع العام املتردي
ويدعو من خالله سكان املدينة لالحتجاج يوم
األحد  23شتنبر  2007بساحة باب املربع.
االستجابة كانت واسعة من طرف كادحي /ات
املدينة القدمية واألحياء الشعبية املهمشة،
وانضاف إليها سكان البهاليل والكهوف املجاورة.
يف البدء كــان كل شــيء عــادي وكــان احملتجون
يــتــرجــمــون غــضــبــهــم إلـــى شـــعـــارات رافــضــة
للسياسات التفقيرية املنتهجة ،وضد احلگرة
املسلطة مــن ممــارســات الــســلــطــات املخزنية

العدد 440 :

من  4إلى  10يناير 2022

احمللية .وقد انتقل جموع احملتجني يف مسيرة
شعبية نحو مقر العمالة ،ويف خضم االحتجاج
السلمي ،اعتدى أحد ضباط الشرطة على امرأة
متظاهرة مما شكل شرارة اشتعال العنف املضاد
مــن لــدن احملتجني لتخليص املــرأة مــن قبضة
البوليس .فتحولت الوقفة االحتجاجية إلى
انتفاضة انتشرت يف كل أحياء مدينة صفرو.
احلصيلة كانت  47معتقال من بينهم  3نساء
و 3أعضاء من اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان
بصفرو .ماديا مت إحــراق باب السجن وإحراق
مقاطعة حضرية بأكملها باإلضافة لسيارة أحد
أعوان السلطة وإحراق  bulldozerكان سيتم
استعماله القتحام السجن ،كما مت تكسير
وإتالف محتويات إحدى الوكاالت البنكية.

وصــول احل ــوار االجتماعي إلــى الــبــاب املــســدود ،وجهت
ال  CDTو  UGTMنداء مشتركات تدعوان فيه إلى
إضراب وطني عام ملدة  24ساعة يوم  14دجنبر،نفذته
عدة مدن مغربية .وقد انخرط عدد من سكان مدينة
فــاس يف اإلض ــراب و نظموا احتجاجات صاخبة شــارك
فيها العمال والطلبة وكادحو األحياء الشعبية .السلطات
املخزنية جلأت يف البدء ملا يسمى "بروليتاريا رثة" من
خــال تشغيل عــدة سائقني لتعويض املضربني يف قطاع
النقل احلــضــري .وقوبلت التظاهرات بالعنف املفرط
واالعتقاالت باجلملة ،إذ بعد فشل قوات القمع البوليسي
(السيمي) يف صد احلشود الشعبية ،مت إنــزال العسكر
بالدبابات إلى شــوارع فاس وأحيائها الشعبية وأسقطت
عددا من القتلى يقدر باملئات بعد إطالق الرصاص احلي
على املتظاهرين .ويف حني حتدثت النيابة العامة آنذاك
عن  23قتيل ،قالت احلكومة أن العدد هو ، 48فيما قالت
املعارضة أن عدد من سقطوا شهداء يعد باملئات ناهيك
عن عدد كبير من املعتقلني ومنهم من اقتيد لسجن عني
قادوس و الرصاص الزال عالقا يف جسده .ونطقت محاكم
فاس و طنجة و الرباط بأحكام انتقامية قاسية .أما فيما
يخص اخلسائر املادية ،فقد عرف يوم  14دجنبر 1990
تدمير وإح ــراق عــدة بنايات ومؤسسات عمومية و 16
حافلة نقل حضري وعدة سيارات شرطة ودراجات نارية.
جتدر اإلشارة أن عمليات تهريب و دفن جثت الشهداء
كانت تتم خفية ودون علم أهالي الضحايا ،وكــان يتم
إخراجها من الباب اخللفي ملستشفى ابن اخلطيب (كوكار)
ودفنها وراء املستشفى ،كما مت اكتشاف مقبرة جماعية يف
 2005قرب جنان السبيل قيل أنها لضحايا ذلك اليوم
األسود

.
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"حركة  20فرباير"طفرة يف تاريخ
الحراك الشعبي باملغرب
االنتفاضات الشعبية :نظرة عامة

التاريخ يكتبه املنتصرون ،اما تاريخ املنهزمني فيبقى
مجهوال ويف طي الكتمان .لذلك فعلى املناضلني التعريف
باحلراكات الشعبية وجعلها تتبوأ املكانة الالئقة بها يف
الذاكرة اجلماعية للشعوب .هذه املهمة هي اليوم ملحة ألننا
نشاهد محليا ،كما على املستوى العاملي ،انــدالع حراكات
جماهيرية عديدة تعبئ اعدادا متزايد من اجلماهير

.

االنتفاضات الشعبية مرتبطة بشكل وطيد مبراحل من
تاريخ الشعوب االقتصادي منه والسياسي واالجتماعي.
فهي تتزايد عدديا يف فترات الركود واالنكماش االقتصادي،
أكثر من ذلك فوقعها وحتقيق اهدافها يتوقف يف الغالب
االعم بوقع االزمات االقتصادية واالجتماعية على النظام
الرأسمالي املهيمن .فتنامي احلراكات وكذا تراجعها ال يتم
بالصدفة بل هو مرتبط باملتغيرات التي يعرفها النظام
الرأسمالي العاملي ،وهي متغيرات يف مجملها اقتصادية

احلريات ،وكانت مسنودة يف جميع مراحل مسلسلها الرهيب
هذا من واشنطن واالمبريالية عموما وإسرائيل.

 "حركة  20فرباير" نقلة نوعيةيف اتريخ الحراك الشعيب ابملغرب

العالم العربي واملغاربي يحظى بوحدة تاريخية وثقافية
تقوم على التقارب اجلغرايف ومعايشة احــداث متشابهة
ويتقاسم معظم سكانه نفس الــديــن واللغة .لذلك كان
لالنتفاضات االخيرة بكل من تونس ومصر صدى بباقي
املنطقة .هذه االنتفاضات تسبب فيها اخلراب االقتصادي
واالجتماعي ترتب عن السياسات النيوليبرالية املطبقة
باملنطقة ،بالرغم من انه ال ميكن اختزال هذه األسباب كلها
يف العامل االقتصادي فقط

.

.

احلــراك الشعبي اليوم يستقطب يف صفوف الطبقات
الوسطى الن مطالب هذه الطبقات اقتصادية يف مجملها.
ونظرا لكون أزمة النظام الرأسمالي الراهنة تعاني منها هذه
الطبقات أكثر من غيرها ولغياب تنظيمات تتبنى الدفاع
عن مصالح هــذه الفئات ،فإنها وجــدت مــاذا يف احلــراك
الشعبي .لهذه االعتبارات ميكن القول انه ،الى جانب أدوات
الــدفــاع التقليدية املتمثلة يف النقابات واألحـــزاب ،فان
احلراك الشعبي ،يف صيغه احلالية ،يعكس مستوى الصراع
الطبقي سواء باملراكز االمبريالية او "باألطراف" .فاحلراك
الشعبي يبقى شكل من اشكال مناهضة الظلم واالستغالل،
ويف الغالب تتزعمه نخب من الطبقات املتوسطة بالرغم من
انه يستقطب من كل الفئات وكذا من صفوف النساء التي
أصبحت اليوم تلعب أدوارا مهمة بداخله

.

ان النظام الرأسمالي العاملي يف صيغته النيوليبرالية
شكل املصدر الرئيسي لكل املشاكل ولكل االزمات .ويف العالم
العربي واملغاربي الذي يشكو غياب الدميقراطية وسادت
فيه أنظمة تيوقراطية بقيت فيها سلطة الدولة مجرد
مــرادف لسلطة حاكم مستبد ،فــان االزمــة االقتصادية-
االجتماعية أصبحت اليوم ازمة عميقة ومركبة أكثر مما
كانت عليه عقودا خلت ،ال الن رقعت الفقر توسعت بشكل
غير مسبوق او الن توزيع الــثــروة اقتصر فيها على قلة
قليلة من الشعب ،بل األمر عكس ذاك .فصفوف الطبقات
املتوسطة عرفت توسعا كبيرا .لكن إذا كانت هذه املجتمعات
قد سجلت تقدما نسبيا ال ميكن نكرانه بجميع املجاالت،
فان هذا التقدم وهذا التطور طال أيضا مجاالت التهميش
والفقر واحلرمان بكل انواعه

.

الظرفية الراهنة تتسم بهجوم قوي للرأسمال الذي
يحاول جاهدا التوسع واالستيالء على قطاعات بقيت
حلدود الساعة خارج قبضت السوق ،كما تتميز الظرفية،
مـــوازاة مــع ذل ــك ،بــانــدالع مــعــارك سياسية واجتماعية
شبه دائمة بالرغم من انها فئوية مشتتة .فاالنتفاضات
التي فاجأت األنظمة العربية انطالقا من  ،2010سبقتها
إنـــذارات مبكرة متثلت يف إضــرابــات العمال وانتفاضات
متفرقة للفالحني الفقراء واحتجاجات شعبية من اجل
الدميقراطية قادتها طبقات وسطى .فمن اجل احلفاظ
على مواقعها ومصاحلها الطبقية قامت األنظمة العربية
املستبدة بتطبيق وصفات النيوليبرالية املتوحشة التي
تسببت يف الــرجــوع الــكــاســح للعطالة والــفــقــر والــفــوارق
االجــتــمــاعــيــة الــصــارخــة .ولــاســتــمــرار يف تطبيق نفس
السياسات وظفت هــذه االنظمة القمع واالفــســاد وخنق
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بوتبغى احلسني

أوضاعهم املعاشية.
هكذا تكون احتجاجات املعطلني وتنسيقيات ضد الغالء
وكــذا حركة الشباب من اجــل احلقوق الفردية ()MALI
وانتفاضة سدي إفني وأكدم إزيك وغيرها مبثابة البوادر
االولــى لتشكل حــراك اجتماعي قــوي ظهر الحقا سمي
"حركة  20فبراير" .فمنذ شهر دجنبر من  ،2010أي منذ
بــدأت األوضـــاع تتدهور بتونس واخــد احل ــراك الشعبي
يتقوى بها ويتوسع ،ظهرت باملغرب مجموعات فيسبوكية
وبدأت وسائل التواصل االجتماعي تنشط بشكل مكثف،
موازاة مع نزول املجموعات االولى من املغاربة للشارع .ويف
 20فبراير  2011بدأت اجلماهير الغاضبة تعقد جموعات
عامة بكامل التراب الوطني وكانت الشعارات التي تبنتها
باملظاهرات واملسيرات التي عمت ما يناهز  50مدينة،
قبل ان يــزداد هذا العدد ضعفني يف  24ابريل  ،2011هي
شعارات تطالب باحلرية والكرامة والعدالة االجتماعية.
واجلموعات العامة هذه كما املظاهرات واملسيرات تدعوا
لها تنسيقيات وجلن تشكلت محليا وتقرر بشكل مستقل يف
تنظيم وتدبير اشكالها النضالية املختلف

.

فموجة االنتفاضات التي ســادت باملنطقة خــال هذه
الفترة كان لها صدى قويا باملغرب جتسد يف "حركة 20
فبراير املجيدة" التي شكلت منصة "مناضلة" عبئت آالف
األشخاص عبر كل التراب الوطني خالل الطور األول من
 .2011هذه احلركة التي كان للسياق العام الدولي واإلقليمي
تأثير يف ظهورها ،ترجع ،من حيث أسبابها األولــى ،الى
عوامل داخلية تتمثل يف االحتجاجات واالنتفاضات التي
توالت منذ أواخر التسعينيات ويف السنوات األولى من القرن
 .21حركة  20فبراير حسب هذا الطرح تندرج يف سياق هذه
االنتفاضات وتشكل استمرارية وتتويجا لها

.

األســبــاب التي ادت النــدالع احلــراك الشعبي باملغرب
 2011هي بالشك االنتفاضات التي انطلقت يف نفس الفترة
بكل من مصر وتونس .لكن رغــم ذلــك فالساحة املغربية
لــم تكن يف ذلــك االب ــان خالية مــن أي شكل احتجاجي.
فقد واضبت جمعية املعطلني على خرجاتها منذ منتصف
التسعينات من القرن املاضي بالرغم من ان هذه اجلمعية لم
تعمل فيما بعد على تنسيق نضاالتها مع حركة  20فبراير
واكتفت برفع مطالبها الفئوية .يف نفس اإلطار ميكن ذكر
احتجاجات التنسيقيات ضد الغالء التي انتظمت يف كل
التراب الوطني إثر التضخم املالي لسنوات 2007 - 2008
وترتب عنه ارتفاع مهول يف فواتير املاء والكهرباء .حركة
 20فبراير متثل ايضا رجع الصدى ملقاومة الفالحني الفقراء
بالبوادي املغربية الذين واجهوا التهميش وبطش السلطات
املركزية ورفعوا يف وجهها مطالبهم باحلق يف استرجاع أراض
انتزعت منهم ويف املراعي واملاء والطرق والتطبيب وتعليم
االوالد وغيره .يف هذا السياق ايضا تندرج انتفاضة سدي
إفني سنة  2008التي كانت أكثر جدرية حيث تخللتها
مواجهات قوية بني السكان والسلطات العمومية ،ويف نفس
اإلطــار ميكن ذكــر التدخل القمعي املخزني يــوم  8نونبر
 2010إلخالء مخيم "أكدم ازيك" قرب العيون حيث اقام
الصحراويون قرابة  3000خيمة احتجاجا على تدهور

نظرا لكل االعتبارات السابقة فان "حركة  20فبراير
املجيدة" لم تكن وليدة صدفة بل هي استمرارية لطور
من النهوض الشعبي ابتدأ مع االلفية الثانية حيث ظهرت
انتفاضات شعبية متقطعة ومتفرقة باملدن الكبرى وكذا
باملتوسطة منها والصغيرة وأيضا بالقرى النائية حيث
تندلع احتجاجات جماهيرية يتزعمها الشباب املعطل ،او
إثر فواجع يتسبب فيها العطش او الكوارث مثل احلرائق
والفيضانات وغيره .وكل االشكال االحتجاجية هذه التي
ظهرت بداية القرن احلالي تشترك يف كونها فئوية متفرقة
وترفع مطالب اجتماعية-اقتصادية بعيدة عن كل حمولة
سياسية .لذلك فميزة "حركة  20فبراير" هي انها أعطت
خلطابها مضمونا سياسيا وطابعا حتريضيا جذريا .فمن
خالل تفحص الشعارات والالفتات املرفوع خالل مسيرات
هــذا احلــراك يالحظ ،الــى جانب املطالب املألوفة خالل
االنتفاضات السابقة ،ظهور شعارات جديدة تعبر بوضوح
عن املطالبة بالتغيير وعن رفض االستبداد املخزني وهو ما
يعكسه شعار."makhzen dégage" :
من مميزات السيرورة الثورية " 20فبراير" كذلك ان
احلراك الشعبي الذي عبئت له ميتد ليشمل كل جغرافية
املغرب ،واملناضلون واملتعاطفون الذين انخرطوا يف صفوفها
هــم مــن أصــول اجتماعية مختلفة ينتظمون ،ويف نفس
التوقيت رغم التباعد اجلغرايف ،يف املسيرات وكل االشكال
النضالية التي تدعو لها اللجان والتنسيقيات احمللية
للحركة ،بالرغم من ان احلرك قد اختار اال توجه نضاالتها
من طرف قيادة وطنية .وقد يكون هذا مكمن ضعفه واملؤثر
يف مآالته الالحقة

.

نظرا لكل املميزات السابقة وصفت "حركة  20فبراير"
على انها ســيــرورة ثــوريــة ال تــزال اطــوارهــا تترجم على
ارض الواقع .كما نعتها بعض احملللني بثورة القرن الواحد
والعشرين ذلك ألنها كانت وراء نقلة نوعية وارتقاء للحراك
الشعبي باملغرب ،ارتقاء ال على املستوى السياسي بل على
مستوى العقليات واالستعدادات الشعبية .فقد استطاعت
هذه احلركة ان حتطم حاجز اخلوف الذي متلك ولعقود
اجلماهير الشعبية ،ويعد هــذا مكسبا حقيقيا حققته
اجلماهير الشعبية خالل هذه السيرورة الثورية ،ويحث
كثيرون من املهتمني بالشأن الشعبي على احلفاظ عليه ألنه
يشكل أغلي مكسب

.
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تجربة النضال ضد الالمساواة املجالية

انتفاضة الدار البيضاء سنة 1981
السياق ،النتائج

حسن الصعيب

انطلق حــراك الريف بتاريخ  28أكتوبر2016
على إثر طحن الشاب محسن فكري بائع السمك،
يف حاوية جلمع األزبال اململوكة للجماعة احمللية
باحلسيمة خرجت معه جماهير الريف منتفضة
ضد احلكرة والظلم.
سيعرف احلـــراك مــســارا جــديــدا ،مــع انتقاد
خطبة اجلمعة مبسجد "ديـــور املــلــك «يــوم 26
مــاي  2017من طــرف قائد حــراك الريف :ناصر
الــزفــزايف ،باعتبارها ت ــزرع الفتنة بــن الناس

واستغالل الدين لتنيهم عن االنخراط يف حراك
الريف ،مما متخض عنه اعتقال ناصر الزفزايف
يوم  29ماي  ،2017ثم موجة اعتقاالت واسعة
بلغت أزيد من 400معتقل ومعتقلة

.

واستمر احلــراك يف الريف شهورا من املقاومة
والــصــمــود ولــم تتوقف جــذوتــه ،رغــم اختطاف
واعتقال النشطاء امليدانيني ،والتنكيل بالساكنة
املنتفضة ،من أجل تلبية مطالبهم االجتماعية
ورفــع العسكرة وإطـــاق ســراح املعتقلني .هكذا
انطلقت مــبــادرات محلية ووطنية للتضامن مع
حــراك الريف ،توجت مبسيرة وطنية ذات بعد
وحدوي بالرباط يوم األحد  11يونيو  ،2017لقت
جناحا باهرا مبشاركة 15000متظاهر ومتظاهرة،
رافعني شعرات الوحدة الشعبية ،ومنددين بتآمر
النظام املخزني وأحزابه ضد حراك الريف والنيل
من نشطائه امليدانيني

.

وتعتبريف هذا الصدد مسيرة  20يوليوز2017
باحلسيمة التي حج إليها املئات من املناضالت
واملناضلني مــن مختلف امل ــدن ،التعبير األقــوى
للتضامن مــع حـــراك الــريــف ،والـــرد السياسي
احلــاســم عــلــى بــيــان األغــلــبــيــة احلــكــومــيــة التي
خونت املنتفضني يف بــاغ صــادر عنها بتاريخ 11
ماي ،حتذر فيه من النزعات االنفصالية حلراك
الريف ،وتتهم النشطاء بتلقي متويل من اخلارج.
متيز هــذا احلــراك بامتداده اجلــغــرايف وتنوع
أشــكــال تنظيمه النضالي وبعمقه الشعبي من
خــال مــشــاركــة فاعلة ووازنـــة ملختلف الفئات
االجتماعية :عــمــال يف وضعية هشة حرفيني
وجتار صغار موظفون صغار ومتوسطني طالبات،
رب ــات الــبــيــوت ،تالميذ معطلون على اختالف
مراتبهم الثقافية...الخ

.
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حسن ج.

كما متيز برفعه مطالب اجتماعية واقتصادية،
ذات اخلصاص املزمن :بنيات حتتية كإنشاء الطرق
وتعبيدها وبناء مستشفيات وجامعة ودور للسكن
الالئق.
ثــم تشغيل الــشــبــاب ،بفتح أواش اقتصادية
واجتماعية واســتــفــادة الساكنة مــن اخلــدمــات
العمومية كالتعليم والــصــحــة والــنــقــل وبــاقــي
اخلدمات األخرى وبجملة واحدة رفع التهميش
والعسكرة.

شكل هذا البرنامج تكييفا ملشروع" احلسيمة
منارة املتوسط" الــذي ولــد ميتا رغــم أن الدولة
أطلقته سنة  2015ليمتد إلــى سنة ،2019
بغالف مالي بقيمة  6،515مليار درهــم والتي
تضمنت خمسة محاور (التأهيل الترابي ،النهوض
بــاملــجــال االجــتــمــاعــي ،حماية البيئة وتدبير
املخاطر ،وتقوية البنيات التحتية وتأهيل املجال
الديني)

.

انطالقا من حراك الريف ومن التجارب املماثلة
يف االنــتــفــاض الــشــعــبــي ،أصــبــح مــركــز الــثــقــل يف
الصراع الطبقي ،بــارزا يف املناطق املهمشة ،ذات
اخلصوصيات اإلثنو-ثقافية ،حيث يتمفصل
النضال من أجل احلق يف األرض واالستفادة من
الثروات الطبيعية والنضال من اجل االعتراف
بالهوية األمازيغية

.

هــنــاك دالئـــل أخـــرى تعكس ه ــذه احلقيقة،
انطلقت منذ فشل اقتراع7شتنير  ،2007عندما
حوصر الشعب وجــوع وأهــن إثــر الــزلــزال الــذي
ضــرب احلسيمة ونضوب املــاء يف األطلس وموت
أطفال قرية أنفو باخلنيفرة واستحواذ الشركة
األجنبية الفرنسية على منابع املــاء مبنطقة
بني صميم وحصار سكان بوعرفة املتوجهني الى
احلدود اجلزائرية وقمع املسيرات الشعبية يف كل
من ايفني وطانطان وميسور وصفرو وقمع العمال
وعائالتهم مبنجم جبل عوام واعتصامهم ملدة 5
سنوات

.

وبارتباط مع جميع هذه املميزات ،نضيف ميزة
أخــرى ذات أهمية كبيرة ،يتعلق األمــر بانبثاق
معارضة جديدة من قلب هذه األحداث اجلديدة،
طابعها املميز ال يوجد يف املغرب النافع ،بل يف
املــغــرب العميق :املــغــرب املهمش وغير النافع يف
خريطة االستعمار القدمي واالستعمار احلديث

.

اندلعت انتفاضة البيضاء يف  20يونيو
من سنة  1981إثر اإلضراب الذي دعت
لــه نقابة الكنفدرالية الدميقراطية
للشغل .فما هي أسباب هذه االنتفاضة
وماذا مييزها عن غيرها من االنتفاضات؟

إن مـــا ميــيــز هــــذه االنــتــفــاضــة عن
ســابــقــاتــهــا ،هــو ك ــون الــســابــقــات كانت
نتيجة الصراع على السلطة بني نظام
مستبد وبني احلركة الوطنية الثورية
آنذاك وجناحها العسكري أو بني النظام
ومجموعة من الضباط الذين تأثروا رمبا
بالتجربة الناصرية والبعثية ،يف حني
أن انتفاضة  20يونيو  ،1981كانت
نتيجة األزمة اإلقتصادية واإلجتماعية
الــتــي انــضــافــت إلــى األزمـــة السياسية

خاصة مع مشكل الصحراء الغربية الذي
أنهك خزينة الدولة وأدخلها يف دوامة
اإلقتراض وبالتالي رهن مصير الشعب
املغربي لدى املؤسسات املالية الدولية،
صندوق البنك الدولي والبنك العاملي.
ففي  ،28/05/1981أعلنت وكالة
املغرب العربي لألنباء عن عزم حكومة
املعطي بوعبيد ،فرض زيــادات مرتفعة
يف كل املــواد األساسية ،الدقيق 40%
السكر  50%الــزيــت  28%احلليب
 14%الــزبــدة  76%وذل ــك مباشرة
بعد زيــادات أخرى كانت سنتي 1979
و 1980حتت مبررات الظرفية العاملية
وضــرورة احلفاظ على التوازنات املالية
وحتمية هــذه الــزيــادات حماية ملصالح
الوطن ...هذا القرار الالشعبي تصدت
له الكنفدرالية الدميقراطية للشغل
حديثة التأسيس آنذاك بإعالن إضراب
عام يوم  20يونيو ،غير أن اإلضراب حتول
إلــى انتفاضة شعبية بعدما استجابت
مختلف الشرائح اإلجتماعية له وأدت
إلــى آالف االعــتــقــاالت وســقــوط املئات
من الشهداء برصاص اجليش ومختلف
األجهزة القمعية التي كان يرأسها آنذاك
وزي ــر الداخلية إدريـــس البصري غير
املأسوف على رحيله والــذي وصف فيها
مستهترا الشهداء بشهداء الكوميرة

.

إن ما مييز هــذه اإلنتفاضة على كل
اإلنتفاضات التي عرفها املغرب هي كونها
األكثر دموية ،كما أنها أرغمت النظام
على التراجع عن الزيادات التي فرضتها

احلكومة يف األســعــار ،لكنها حملت يف
بيان رسمي املسؤولية للمعارضة ،كما
بررت تدخلها ،مبا اعتبرته وجود عناصر
متآمرة من اخلارج حتاول التشويش على
لقاء املغرب يف مؤمتر بنيروبي حول قضية
الصحراء الغربية ،كما اعتبرت املعارضة
أن الدولة ارتكبت مجزرة حقيقية ودعت
إلى تشكيل جلنة التقصي التي رفضتها
السلطات وفرضت حظر وتضييق على
وسائل اإلعالم املغربية والدولية لتغطية
تلك األحداث

.

شاهد عيان:

نفذنا كطلبة وأساتذة باملعهد العالي
لــلــدراســات البحرية ،طريق اجلديدة
البيضاء قرار اإلضراب العام الذي دعت

له الكنفدرالية الدميقراطية للشغل،
وحوالي الساعة التاسعة صباحا انتقلت
رفقة ثالثة أصدقاء طلبة بنفس املعهد،
أحدهم من مكناس وثاني من البيضاء
حي اإلدريسية وثالت تونسي إلى ساحة
الــســراغــنــة مشيا عــلــى األقــــدام نظرا
إلضراب وسائل النقل العمومي من أجل
معاينة مدى جناح اإلضراب وشرب قهوة
مبقهى أم كلثوم اعتدنا اجللوس فيه نهاية
كل أســبــوع ،لكن عند وصولنا الحظنا
أن جميع املرافق مغلقة وأن الوضع غير
عادي ،واثناء حتركنا باملنطقة وصلنا إلى
ساحة أمام مدرسة ابتدائية باملنطقة،
فــجــأة هاجمنا مجموعة مــن اجلنود
ببنادقهم يرأسهم Sergent-chef
وطلبوا منا رفع أيدينا والوجه للحائط
واضعني لنا بنادق فوق قفانا وبسرعة
صرخت طالب ضابط بالبحرية élève
 officier de la marineمرتني،
هــذه الصرخة دفعت رئيس املجموعة
إلى طلبي باإلدالء بالبطاقة ،وبأعجوبة
أفلتنا من كارثة بعد أن أدلينا ببطائقنا
كطلبة باملعهد العالي للدراسات البحرية،
معهد شبه عسكري ،هكذا أرغمنا على
مغادرة املكان فورا نحو اخلالء يف اجتاه
طريق اجلديدة ورحلنا ،ومع وصولنا إلى
املعهد بــدأت تصلنا أخبار املواجهة بني
السكان واجليش والتي انتهت مبجزرة
ارتكبها النظام يف حق الساكنة

.
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املرأة املناضلة

العدد 440 :

من  4إلى  10يناير 2022

من سيحمي املرأة من االستغالل الجسدي داخل املجتمع؟

كرمية أتبير

لعبت املرأة دورا مهما يف املجتمعات املعاصرة واحلديثة
حيث منذ أن أخــدت حقها األول وهــو اخلــروج الى التعلم
وولوج صفوف الدراسة مثلها مثل الرجل وهي تثبت قدرتها
على التغيير اإليجابي يف تلك املجتمعات ،فحضورها الالفت
يف مختلف جوانب احلياة وإصرارها على الوقوف بجانب
أساسيا يف
عنصرا
الرجل ومساندتها له دليل على كونها
ً
ً
إحداث عملية التغيير يف املجتمع.

هذا االستغالل وخصوصا االستغالل اجلنسي الذي أخذ
منحى خطير يف السنوات األخير وأصبحنا نكتشفه يف أبشع
صوره .كاستغالل األساتذة للطالبات من أجل الولوج لسلك
املاستر أو احلصول على النقط مثل ما حــدث يف جامعة
سطات أو جامعة  ENCGبوجدة واالستغالل البشع لطالبات
ذنبهن الوحيد هو إمتــام دراستهن واحلصول على شهادة
عليا حتميهن من الفقر والتهميش واعالة أسرهن ليجدن
أنفسهن أمام أساتذة مجردين من أي مبادئ و كل االخالق
املهنية همهم هو اشباع غرائزهم احليوانية دون أي مراعات
ملبدأ تكافئ الفرص بني الطلب ،وهذه الفضائح اجلامعية
التي خرجة للعلن يف الفترة األخيرة ولم تبقى حبيسة

من مسؤوليتها كأم وزوجة ،ومع تقدم املجتمعات وتطورها
جند أن املــرأة لم تلتزم فقط بواجباتها اجتــاه أسرتها بل
أصبحت تقوم بأدوار مهمة داخل املجتمع ويف شتى املجاالت،
بناء على مؤهالتها العلمية والثقافية واالجتماعية

اســوار اجلامعة واحملــادثــات االلكترونية أثبتت للجميع
ولوزير التربية الوطنية الذي كان من بني شروط اجتياز
مباراة التعليم األخيرة هو االنتقاء االولي بناء على النقط
احملصل عليها يف اجلامعة ،هل رأيت االن يا معالي الوزير
كيف يعطي األســاتــذة اجلامعني النقط مستغلني ضعف
الطالبات اللواتي يتحملن جزء من املسؤولية كذلك لكن
األستاذ يتحملها أكثر بصفته يف هذه احلالة ميلك سلطة
على الطالبة

وتطور هذه املجتمعات وازدهــارهــا مرهون مبدى متكن
املرأة بالقيام مبهامها وإبراز دورها الكبير يف املجتمع وأنها
ليست عنصر إضــايف فقط .فهي تشغل الــدور األساسي يف
رعاية أسرتها وبناءها وتربية االجيال مما يقع على عاتقها

أقــل بشاعة مما تتعرض له شقيقتها الطالبة ،استغالل
مهني وجــنــســي ومــــادي ،فــالــنــســاء الــعــامــات يف املصانع
والشركات والضيعات الفالحية وغيرها من املهن التي تكون
فيها املــرأة دون أي سلطة مهنية حتميها من ما ميكن أن
تتعرض له داخل مكان الشعل .حيث يبدأ يومها من الساعة
 5أو  4صباحا على حسب كل مصنع أو الشركة أو الضيعة
التي تشتغل فيها ،يف ظالم دامس تنتظر حافلة نقل العمال
كي تقلها الى مكان العمل ويف فترة انتظار احلافلة ميكن أن
تتعرض لتحرش أو اخلطف واالغتصاب يف بعض األحيان
من طرف املتسكعني واملتشردين ،وميكن أن تتعرض حلادثة
سير بسبب احلمولة الــزائــدة التي حتملها وسائل النقل
هذه ،وهذه احلــوادث كثيرة وفقدنا فيها نساء وفتيات يف
عمر الزهور عامالت فالحيات وغيرهن...وعند وصولها الى
مكان العمل تظل واقفة على رجليها لساعات طويلة ان لم
يباغتها املوت يف أي حلظة مثل ما حدث يف مصنع للنسيج
الغير املرخص بطنجة الذي أغرقنه مياه االمطار وأغرقت
معها أحالم فتيات يف عمر الزهور كن يشتغلن يف ظروف ال
إنسانية

.

.

ورغم دورها الفعال والذي تعترف به كل املجتمعات وكل
املواثيق الدولية اال أنها الزالت تعاني من عدة مشاكل منها
االضطهاد والعنف األســري املــادي منه واملعنوي وكذلك
ال ننسى عنف الدولة يف الكثير من املناسبات واالستغالل
البشع ال ــذي تتعرض لــه املـــرأة يف املجتمع كاالستغالل
اجلنسي واالستغالل من طرف املشغل ان كانت تشتغل أو
من طــرف األستاذ ان كانت طالبة الــى غيره من النماذج
باإلضافة الى التحرش الــذي تتعرض له يف الشارع العام
وان حاولت أخذ حقها بأي شكل من االشكال يتم اتهامها
على أنها هي السبب يف جعل الطرف االخــر يتحرش بيها
معززين ذلك الى اللباس الذي ترتديه وغيرها من املبررات
التي جدها سواء ممن املفترض أن يحميها وهو القانون أو
من طرف املجتمع الذي يصور الرجل وكأنه مالك ال يخطأ
وتلك الشيطانة يف نظرهم هي من خدشت حيائه

.

رغم أن املرأة أثبتت جدارتها يف عدة مجاالت ويف بعض
منها تفوقت على الرجل فيها  ،وأصبحت تتحمل مسؤولية
كبيرة يف اعالة نفسها وأسرتها من خالل العمل وحتقيق
استقالل مادي سمح لها بأخذ جزء من حريتها اال أن هذا
املستوى واملكانة العلمية التي وصلت إليها لم تشفع لها يف
مجتمع ودولة تعترف بها يف دساتيرها وكذلك يف الندوات
التي تقيمها لتظهر للعالم أنها حتترم املرأة لكن ال تستطيع
هذه الدولة أن حتميها من االستغالل الذي تتعرض له كل
يوم

.

.

أما االستغالل الذي تتعرض له املرأة يف العمل لن يكون

أما االستغالل الذي تتعرض له
املرأة يف العمل لن يكون أقل بشاعة
مما تتعرض له شقيقهتا الطالبة،
استغالل مهين وجنيس ومادي،
فالنساء العامالت يف املصانع
والرشكات والضيعات الفالحية
وغريها من املهن اليت تكون فهيا
املرأة دون أي سلطة مهنية تحمهيا
من ما ميكن أن تتعرض له داخل
مكان الشعل

ال تنتهي ساعات العمل يف وقتها احملــدد واملــفــروض أن
تنتهي على الساعة  4مساءا كأي عمل يحترم قانون العمل
بل تنتهي ساعات العمل على الساعة الثامنة مساءا ان لم
يكن لذى تلك املشتغلة املوعد كي تشتغل الفترة املسائية يف
املصانع التي تشتغل ليال ونهارا حيث ميكن لهن أن يشتغلن
أسبوع ليال وأسبوع نهار يف ظروف لإلنسانية وبأجور ال ميكن
حتى أن متكنهن من شراء علبة دواء لوجع قدميها التي تظل
واقفة عليها ودون تسجيلهن يف صندوق التقاعد ،يف بعض
املصانع يصل أجر بعض العامالت الى  2000درهم كأجر ،أجر
شهري غير متوافق مع اخلدمات التي تقوم بها هذه العاملة
وساعات العمل الطويلة التي تشتغلها ،وطبعا هذه األماكن
ال تخلوا من التحرشات التي تتعرض له هذه العاملة اما
من طرف املسؤول عن املجموعة أو من طرف صاحب املصنع
نفسه وميكن أن تتعرض لالبتزازات اجلنسية من طرفه
حتى قبل أن تشتغل كمقابل جسدي للحصول على تلك
الوظيفة ،ناهيك عن االستغالل املادي الذي تتعرض له من
طرف الزوج أو األخ أو األب الذي تعيله حيث ميكن أن يأخذ
منها كل املبلغ الشهري الذي حتصلت عليه ،ويصبح تعبها
كله من أجله فقط وال تستفيد هي منه يف شيء

.

أما املوظفات فهن لسن يف أفضل حال رغم أنهن حصلن
على الوظيفة بناء على كفاءة وشهادة علمية اال أنها ميكن
أن تتعرض لالضطهاد ومحاولة اتباث انها فاشلة خصوصا إذا
تواجدت حتت اشراف مسؤول مباشر ذو عقلية متحجرة أو
من دعاة أن املرأة مكانها يف بيتها وال يسمح لها باخلروج الى
العمل ،وهذا الصنف هو من يحمل فشله دائما للنساء وأنهن
السبب يف عدم حصول الشباب على الوظائف ألنهن أخذن
مكانه كما يزعم ،رغم أن تفوق الفتيات يف فصول الدراسة
ويف االجتهاد واملثابرة واجلدية واالهتمام بدراستهن يفوق
الذكور من املرحلة االبتدائية الى املرحلة اجلامعية وهذا ما
نالحظه يف لوائح إمتام الدراسات العليا من ماستر ودكتوراه
نسبة االناث تفوق نسبة الذكور وحتى يف املباريات نسبة
الناجحات يف مباريات التعليم مثال تفوق نسبة الذكور
وهــذا راجــع الــى اصــرارهــن على احلــصــول على الوظيفة
لتحقيق استقالل مادي يضمن لها مستقبلها .ال ميكن ألي
مجتمع متحضر أن يتقدم ويتطور دون أن تساهم فيه
النساء بقدراتهن العلمية والثقافية ،لهذا يجب على الدول
واملجتمع أن يتحملوا مسؤوليتهم يف حمايتها من االستغالل
الذي تتعرض له واعطائها كامل حقوقها على أرض الواقع
وليس مكتوبة على الورق أو نتغنى بها يف ندواتنا حول املرأة

.
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الثقافية

الثقافة والتغيير

قراءة يف كتاب :املجمتع ضد الدولة
الحركات االجمتاعية واسرتاتيجية الشارع ابملغرب
لعبد الرحمان رشيق
صدر هذا الكتاب باللغة الفرنسية
سنة  2016يقع يف  330صفحة من
احلجم املتوسط ،ملؤلفه عبد الرحمان
رشيق ،دكتور يف اجلغرافية احلضرية
واستاد السوسيولوجيا بجامعة ليون2

يتألف الكتاب من:

ـ مقدمة ،تطرح ظاهرة االحتجاج
يف املغرب من خالل سياقها التاريخي
وخصائصها الــنــوعــيــة ،إضــافــة إلــى
املنهجية التي تؤطر أطروحة الباحث

.

وصـــدرت باللغة العربية ترجمة
لــهــذا الــكــتــاب ،عــن مــنــشــورات ملتقى
الــطــرق ،والــتــي أجنــزهــا املــتــرجــم عز
الدين العالم ـ استاذ العلوم السياسية
بكلية احلقوق باحملمدية ـ والذي أورد
يف تقدميه لهذه الترجمة  " :أن هذه
الــدراســة هي امــتــداد ألعمال سابقة
عالج فيها عبد الرحمان رشيق مكانة
ّ
املخطط احلضري وآثاره
االنتفاضة يف
العمرانية والسياسية على العاصمة

ـ سبعة فصول عىل الشكل التايل :

 - 1النظام االستبدادي واحلركة
االجتماعية

.

.

 - 3الشباب املعطل ذوي الشهادات
العليا واستراتيجية الشارع

.

 - 4االحتجاج ضد التهميش.

 - 5ميل تراجع العنف اجلماعي.
 - 6احلــــركــــات االحــتــجــاجــيــة
والتكنولوجية اجلديدة.
 - 7الفعل أو النشاط اجلماعي
وعالقات اجلوار .
باإلضافة إلى خامتة.
ويبحث الكتاب يف “العالقة بني
االحتجاج املدني وطبيعة املنظومة
السياسية السلطوية” كما يتابع
“مسار تطور احلركات االحتجاجية
وانتقالها من “االنتفاضة” العنيفة
خ ــال الــثــمــانــيــنــات ،و”االعتصام”
خالل التسعينيات إلى “املظاهرة” يف
املجال العام”.وكما أن حتليل احلركات
االجتماعية ،حسب رشيق ،تساعد
على فهم وحتليل "عملية التغيير
االجــتــمــاعــي ،وطبيعة الــعــاقــة بني
املواطن والدولة".

االقتصادية للمغرب .وعلى الرغم من
أنّها كانت منتهية تقريبا مع نهاية سنة
فإن البروز املفاجئ حلركات
ّ ،2010
احتجاجية يف بعض البلدان العربية
ثم يف مصر) أجبرنا على
(يف تونسّ ،
التوقف حتّ ى أمتكّ ن من متابعة هذه
األحداث التي زعزعت بعض األنظمة
السياسية السلطوية .وفــعــا ،فمع
بداية سنة  ،2011أجبرت األشكال
االحــتــجــاجــيــة اجل ــدي ــدة الــتــي قــام
بها فاعلون جــدد يف أنظمة سياسية
وألول مرة يف تاريخ العالم
سلطوية،
ّ
العربي ،ثالثة رؤس ــاء دول (تونس،
مصر ،ليبيا) على مغادرة السلطة حتت
الضغط املتواصل للشارع .وقد عرف
املغرب بــدوره احتجاجات جماهيرية
بــدءا مــن  20فبراير  2011حيث
ظهرت للوجود حركة جــديــدة عبر
الفيسبوك ُأطلق عليها اسم حركة 20
فبراير

.

ماسح األحذية ()1
عينان غــائــرتــان حتجبهما خصالت
لولبية متسخة .جسد نحيف منهك
يترنح مثل غصن يف مهب الــريــح .حتت
إبطه صندوق خشبي مزين بصور الفنانني
واملمثلني ،بــه فــرشــات ،وعــلــب الصباغة
مختلفة األلــــوان ،يستخدمها لتلميع
أحذية املارة مقابل دريهمات زهيدة ،وبني
كفيه كيس شفاف يشبه قربة لنب به مادة
لزجة .وبني الفينة واألخــرى يدس أنفه
يف فوهة الكيس ليستنشق نفسا عميقا
يشعره باالنتشاء ،حتى إذا مــأ جوفه
أغمض عينيه ،رافعا رأســه إلــى السماء
وف كل مرة يفقد فيها
ممتنا كأن به مساِ .
توازنه ،يصطدم بكتف أحد املتظاهرين،
أو ميسك بــذراع أحدهم ،لكنه سرعان ما

ثقافة "الرفيق" :

صلة وصل بني الخصوصية واملشرتك

كــــــان هــــــذا الـــفـــعـــل اجل ــم ــاع ــي
االحتجاجي اجلــديــد الــذي ّ
دشنته
سنة  2011نتيجة محيط جهوي
أن
تزامن مع «الربيع العربي» .غير ّ
مــظــاهــرات واعــتــصــامــات حــركــة 20
متيز
فبراير تندرج يف سياق تقليد
ّ
بــاحــتــجــاجــات سلمية مــنــذ النصف
الثاني للتسعينيات .وهذه الدراسة ّإنا
تطور مختلف أشكال
تسعى لتحليل
ّ
احلــركــات االحتجاجية يف الوسط
الــقــروي ،ويف املــدن املغربية الصغرى
واملــتــوســطــة والــكــبــيــرة .وه ــو حتليل
يسمح لنا بفحص مــســار التغيرات
االجتماعية وطبيعة العالقة التي
تربط الدولة باملواطن

.

 - 2تشكل املــجــمــوعــات يف قلب
الصراع من الوقفات إلى التظاهرات

جتــلــى الــفــعــل اجلــمــاعــي ملختلف
احلركات االحتجاجية يف الفضاء العام
(اعتصام ،مظاهرة ،مسيرة ،الــخ) يف
 700حركة على امتداد سنة ،2005
مبعدل احتجاجني يف اليوم الواحد.
أي
ّ
مر من
وارتفع هذا الرقم تدريجيا ،إذ ّ
 5000فعل يف  2008إلى 6438
يف  ،2009ليصل إل ــى  8600يف
 .2010وســاهــم الــنــشــاط املستمر
حلــركــة  20فــبــرايــر مــنــذ 2011
يف سياق «الربيع العربي» يف ارتفاع
محسوس لعدد االحــتــجــاجــات .كما
استمر عدد االحتجاجات اجلماعية
ّ
يف االرت ــف ــاع يف ظ ـ ّـل احلــكــومــة التي
يقودها حزب العدالة والتنمية ،وقد
وصل هذا العدد إلى حوالي 20000
مبعدل 56
احتجاج يف  ،2013أي
ّ
احتجاجا يف اليوم الواحد ،ليتضاعف
مرة مقارنة بسنة ،2005
بذلك ّ 28
أن  80يف املائة من
مع اإلشارة هنا إلى ّ
االحتجاجات يف الفضاء العام جرت
دون ترخيص إداري مسبق»

.

بوجمعة بنطويهر

يتخلص من قبضته ناظرا إليه نظرة عتاب
وازدراء...

بــذلــك ،وأوعــــز إلــيــه بــالــتــشــويــش على
املسيرة

يشعر بــدوامــة وهــو يتفرس الوجوه
الكاحلة ،بعدها يرسل وابال من الشتائم

أقــنــعــتــه أن الـــنـــاس تــعــانــي الــفــقــر
والتهميش ،ومن غياب العدالة ،وامتهان

ويلعن اجلميع .يكابد من أجل الوقوف،
لكن رجليه تعجزان عــن حمله ،فيقف
منحنيا على هيأة حــارس مرمى متأهب.
وكــان يــرد على الشعارات شامتا :اللعنة
عليكم ...سيروا تق...
نهره أحدهم ،وحــاول إبعاده بعنف...
رجوته أن يترك أمــره لــي ..وضعت يدي
على كتفه بــرفــق ،مــتــوددا ،سألته عن
سبب تصرفه .فأخبرني بان املتظاهرين
فوضويون ،يسعون إلى اخلــراب ..وإفساد
احلــيــاة...وبــأن " الــشــاف" هــو مــن أخبره
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الكرامة ،وهم هنا إلسماع أصواتهم وإيصال
مطالبهم بشكل سلمي وحضاري .ثم سألته
إن كان ال يحلم باحلرية والعدالة ،والعيش
الكرمي .طأطأ رأسه ،وسالت من عينه دمعة
براقة .نظر إلي نظرات مبهمة ،وقال بحزن:
محگور خويا ..محگور ..ثم رمى الكيس
بعيدا ،وانطلق بــن جموع املتظاهرين
صادحا بصوته اجلهوري الغليظ :حرية..
كرامة ..عدالة اجتماعية ..وأخــذ مكبر
الصوت من أحدهم ،وعال صوته مجلجال
يف الفضاء :عالش حنا فقراء...

؟

حسن ايت اعمر

"الرفيق" هو االسم الذي يغلب على إسمي
احلقيقي ،حتى أخال أنه االسم الذي أطلق
علي عندما وضعتني أمــي ،إسمي الرفيق
فــان ،وفــان يتغير حسب ظــروف الرقابة
ودرجة الترصد ،الثبات دائما ل"الرفيق"،
إنه االسم االساس.
أتقاسم هذا االسم مع العشرات بل املئات
من "الرفاق" الذين يحملون نفس االسم ،لكن
تقاسمي هذا ال ينقص من حميمية وذاتية
التسمية ومن التصاقها بي ،هذه العمومية
الظاهرة ال تنقص من شأن الذاتية الباطنة

او حتجبها بظل او ما شابه ،بل  ،بالعكس،
ترفعها إلى قمة االلق والتوهج.
إن مناداتي ب "الرفيق" لها مفعول خاص،
تنفذ – املناداة – إلى أعماق ذاتي وتالمسه،
وتنبعث منه ذبــذبــات نحو الــرفــاق الذين
اشاركم نفس التسمية .ف"الرفيق" يحقق
تلك املعجزة التي جتمع بني اخلاص والعام،
بني الداخل واخلارج وبني الظاهر واجلوهر.
من املؤكد ان اطالق لقب "الرفيق" يفترض
طقوسا اجتماعية ،عــاقــات اجتماعية
وتنظيمية وتعارفا متبادال ،لكن "الرفيق"
دائما ينجح يف اختراق الطقوس والعالقات
واملــؤســســات والــتــعــارف ،ليصل ال ــى قلب
الــذات احلميم ،فكل واحــد منا "رفيقا" يف
خصوصيته ويف اعمق واوثق ما يتشاركه مع
الرفاق.
ف"الـــرفـــيـــق" يــصــهــر اخلــــاص بــالــعــام،
فيستحيل الفصل بينهما ،هنا نقطة قوة
ثقافة العمل السياسي املنظم والهادف.

حوار
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يف إطار مواكبة جريدة النهج الدميقراطي ملستجدات األوضاع وتطوراتها ،نستضيف يف هذا العدد،
الرفيق مصطفى خياطي ،عضو اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي ،وعضو اللجنة التحضيرية
للمؤمتر الوطني اخلامس  ،ومناضل ميداني يف مجاالت عدة ،حقوقية منها واجتماعية .فشكرا
للرفيق الذي لبى دعوة اجلريدة.
 1عىل ضوء ما يعرفه الشارع املغريب من غليان،
ما هي مسات الوضع السيايس واالقتصادي؟

شكرا وحتية لطاقم جريدة النهج الدميقراطي .أما من
حيث ما يشهده الشارع املغربي من غليان شعبي ،ال يستثني
أي فئة مــن مكونات الشعب ،مــن عمال وكــادحــن وطلبة
وتالميذ ومعطلني ومحامني وأساتذة ....فهذا واقع أعتبره
انعكاسا طبيعيا ،للحرب الطبقية املستعرة ،و هو أوال رد فعل
ضد توجه النظام املغربي خالل املرحلة األخيرة إلى اعتماد
املقاربة القمعية و ترسيخ دعائم الدولة البوليسية ،وإغالق
احلقل السياسي واحلقوقي والتحكم يف املجال اإلعالمي

مطالب مادية ودميقراطية وما يوازيها بدرجات متفاوتة،
من نضاالت القوى الدميقراطية واحلية سياسية ونقابية
وحقوقية ومهنية ،ضــد قـــرارات احلــكــومــة الــتــي وصفت
بالعبثية ،ثم قرار التطبيع املشؤوم ،إمنا تبني استمرار روح
 20فبراير وسيرورة ما راكمه الشعب املغربي من انتفاضات
وانفجارات شعبية راسخة يف التاريخ املغربي بفضل دماء
الشهداء

.

 2مرت اآلن  3أهشر عىل تنصيب الحكومة
وما هو تقيميكم؟

ال ميكن أن نكون جتريبيني فيما يتعلق مبصير الشعب
املــغــربــي السياسي واالقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي والثقايف

ومكتسبات وحــقــوق الطبقة العاملة والــفــاحــن الصغار
وكادحي املدن و البوادي .باإلضافة إلى هذا هناك تداخل
ال منطقي بني عدة قطاعات وزارية كالتعليم والرياضة مثال
أو إحلاق التشغيل كمديرية داخل وزارة االقتصاد مما يؤكد
التوجه النيوليبرالي التبعي لهذه احلكومة ،ثم هنالك
داخــل الغرفة البرملانية الثانية حيف صــارخ يف متثيلية
النقابات والعمال لصالح الباطرونا واجلماعات والغرف .أما
داخل مجلس النواب فال وجود ملعارضة ألن األحزاب التي مت
وضعها خارج التحالف احلكومي ،ال مصداقية لها وال سند
شعبي ألن النظام استخدمها لتمرير قراراته الالشعبية
وبالتالي فسمعتها مترغت حتت األقـــدام ،إذ ال أحــد من
املغاربة سينسى قرار التطبيع املشني مع الكيان الصهيوني
وال أحــد ينسى التقاعد والتعاقد والــزيــادات يف األسعار
واملوقف املخزي الذي عبرت عنه من حراك الريف

.

 3إذن والحالة هاته ما أهمية قانون املالية
الحايل؟

واحتكاره،و قمع األصوات احلرة سواء كانت هيئات سياسية
أو حقوقية أو صحافة مستقلة .وهو منحى اتخذه النظام
املخزني واملافيا البرجوازية املتحكمة يف القرار السياسي
واالقتصادي لتدبير مرحلة األزمة الرأسمالية اخلانقة التي
أضيفت إليها وكرستها أزمة كوفيد 19 -التي أدت فاتورتها
الباهضة الطبقة العاملة وفئات الكادحني واملعدمني .ومن
أجل التغطية على الفشل وخلق الوهم واالنتظارية داخل
األوســاط الشعبية جلأ النظام مرة أخرى لترويج بواسطة
آلته الدعائية ملشاريع مثل التغطية الصحية واالجتماعية
واإلقــرار رسميا بفشل النموذج التنموي وطرح بديل عنه
وإجراء انتخابات (قاطعها الشعب بنسب عالية مكشوفة).
ومقابل هذا كله فاجلماهير الشعبية وكل فئاتها املذكورة
أعاله ما فتئت تكشف عن استعدادات نضالية هائلة ملواجهة
هذه السياسات الطبقية/التفقيرية ،والتعبير اجلماعي
املعلن عن رفضها واحلاجة لبديل شعبي ودميقراطي ،ألن
أرقام االعتمادات االجتماعية داخل قوانني املالية تتحدث
عن نفسها ،ونسبة املديونية املرتفعة ونسب العجز وتدني
نسب النمو التي بالكاد تستقر يف  3،7٪بفضل الديون،
كلها أرقــام تــدق ناقوس اخلطر وتوحي بــأن الــقــادم أســوأ،
وبأن البالد مرهونة لقرارات وإمالءات الدوائر االمبريالية
والدائنني

.

لــهــذا فــإن تــصــاعــد الــنــضــاالت الشعبية عــلــى أرضــيــات

والبيئي .احلكومة املغربية احلالية من حيث انبثاقها عدديا
من برملان لم يشارك أغلب املغاربة يف انتخابه ،فهي بالتالي
ال متثل مصالح وتطلعات اجلماهير الشعبية .بالعكس هي
جيء بها للحفاظ على مصالح البرجوازية احمللية واألجنبية
وخدمة أجندات الرأسمالية االحتكارية على حساب مصالح

بــاخــتــصــار شــديــد هــو ال ميــثــل اخلـــاص للشعب ،ألنــه
مع امليزانية العامة يشكل انعكاسا لالختيارات الطبقية
للحكومة والتحالف الطبقي السائد .وهنا ال بد من التذكير
أن اخلــطــوط العريضة لقانون املالية احلــالــي مت وضعها
قبل إجــراء انتخابات  8شتنبر  ،2021أي خالل انعقاد
مجلس الــوزراء الذي يترأسه امللك.و عليه فمبدئيا جاءت
احلكومة بصفتها مجموعة من املوظفني الكبار للسهر على
تطبيق اختيارات الكتلة الطبقية السائدة التي ال تخضع ال
لالختيار وال للمحاسبة .وقانون املالية لهذه السنة يستمد
مضامينه من "النموذج التنموي" املزعوم ومن بنوده التي
تروم اإلجهاز على ما تبقى من مكتسبات مادية من خالل
التخلص الــتــدريــجــي مــن صــنــدوق املــقــاصــة ورف ــع الدعم
تدريجيا عن البوطان و السكر و الدقيق املدعم ،ثم إثقال
كاهل املستهلك عامة بالضرائب وخدمة الدين العمومي
املرتفع ،باإلضافة إلى نوايا الدولة يف بيع و تفويت عدة
قطاعات عمومية وشبه عمومية و تخريب أخــرى يف أفق
خلق املــنــاخ خلوصصتها .إنــه الــنــمــوذج التنموي املزعوم
سيمتد حسب واضعيه إلى  ،2036وال أراه إال صيغة محينة
لبرنامج التقومي الهيكلي الذي انطلق سنة  1983بإمالء
من صندوق النقد الدولي

.

يف ظل احتدام الرصاع
الطبقي ،وتغول االستبداد
املخزين واسمترار الهجوم عىل
قوت املغاربة ومكتسباهتم
املادية والدميقراطية ،ليس
أمام الشعب املغريب إال
املقاومة و عدم االستسالم
لالنتظارية و التجريبية

 4ماذا تطرحون كبديل أمام الشعب املغريب؟

يف ظل احتدام الصراع الطبقي ،وتغول االستبداد املخزني
واستمرار الهجوم على قوت املغاربة ومكتسباتهم املادية
والدميقراطية ،ليس أمام الشعب املغربي إال املقاومة و عدم
االستسالم لالنتظارية والتجريبية .واإلسراع حاال لتأسيس
جلان ومجالس األحياء الشعبية مبلفات مطلبية محلية،
ثم املضي يف بناء التنظيمات الذاتية املستقلة للجماهير
الشعبية بكل فئاتها لتنظيم التصدي والنضال حتت لواء
جبهة شعبية للتصدي للسياسات التفقيرية .أما سياسيا
فالسبيل الوحيد خللخلة مــيــزان الــقــوة لصالح الطبقة
العاملة وعموم الكادحني هو بناء احلزب املستقل للطبقة
العاملة من أجل إعطاء مضمون سياسي لهذه املعارك وهو
األداة الكفيلة بخوض الصراع السياسي مبقوماته الواعد

.

األخيرة

روسيا -النيتو-اوكرانيا :هل هو توجه للحرب؟

مصطفى خياطي

تــصــاعــدت الــتــهــديــدات و االتــهــامــات
املتبادلة بني روسيا و حلف شمال األطلسي،
وتعرف العالقات بينهما ذروة التوترات.
تعقيدات الوضع ُتبني أن األزمــة ُمركبة
وتنطوي يف تفاصيلها على عــدة أبعاد.
أمريكا إذن والتي تقود النيتو تبذل قصارى
جهدها لتضييق اخلناق على روسيا وتقييد
حتركاتها ،وأقحمت دول احللف يف األزمة
إلبعادها من التقارب مع روسيا ،خصوصا
أملانيا وفرنسا ،كما تسعى واشنطن إلى
منع تشغيل خط غاز "السيل الشمالي "2
وعرقلة التحالف مع الصني.
أما أوكرانيا فمصلحتها تكمن يف استعادة
القرم ،و لهذا فهي تخضع كلية لرغبات و
إمــاءات أمريكا و تضع نفسها رهن إشارة
واشنطن ملواجهة روسيا بالوكالة و احلصول
بــالــتــالــي عــلــى ســخــاء الــدعــم السياسي
والــعــســكــري .يف املــقــابــل تــوجــه موسكو
عدة رسائل ترهيبية ألوكرانيا من خالل
التدريبات العسكرية املتكررة لتحذيرها
من أي عمل عسكري يف شرق أوكرانيا الذي
يسيطر عليه املوالون لروسيا .إال أن موسكو
حاليا تتهرب من حرب حرب شاملة ستكون
مكلفة لروسيا ،رغــم أن نشوبها يف شرق
أوكرانيا لن يكون كما حدث بني أرمينيا

وأذريبدجان حيث تدخلت تركيا والكيان
الصهيوني لصالح أذريــبــدجــان ،وه ــذا ال
يعني احلــيــاد الــتــام ،بــل أن جتــار السالح
الترك و الصهاينة لن يفوتوا فرصة إنعاش
مبيعات املوت ألوكرانيا.
ومبــا أن أمــريــكــا بعيدة جغرافيا عن
املنطقة ،و ليست معنية بتداعيات احلرب
واألزمــــة اإلنــســانــيــة الــتــي ستترتب عن
الــوضــع ،فعلى العكس مــن ذلــك تخشى
الــدول األوروبــيــة من مخلفات احلــرب يف
أوكرانيا من حيث أعــداد املهاجرين قسرا
و طالبي اللجوء ،خصوصا وأن تداعيات
التوتر األخير بني بيالروسيا وبولونيا
ونتائجها اإلنسانية الكارثية الزالت عالقة
يف أذه ــان األوروبــيــن ،وتتجنب مــا أمكن
تكرارها يف نسخة أوكرانيا .هذا من جهة،
أما من جهة أخرى و فيما يتعلق بالفاتورة
األخــرى التي لن تدفعها إال أوروب ــا ،فهي
ما يتعلق بإمدادات الغاز الروسي الذي ال
استغناء عنه من طرف املستهلك األوروبي
يف استعماالته اليومية.
ويف الــوقــت الــذي حشدت فيه روسيا
 94000ج ــن ــدي عــلــى احلــــــدود مع
أوكرانيا ،تتجه اإلدارة األمريكية بضغط
من حلفائها األوروبيني إلى خيار املناورة

والتهدئة و الدعوة إلى املفاوضات و التفاهم
السلمي .هذا األخير ال يستصيغه الروس
إال على شكل ضمانات بعدم توسع حلف
شمال األطلسي شرقا نحو دول االحتــاد
السوفياتي سابقا ،خصوصا و أن أوكرانيا
أجرت جتارب مناوراتية عسكرية يف سماء
منطقة القرم استخدمت فيها طائرات
مسيرة مستوردة من تركيا ،مما كرس الشك
لدى الــروس حول نوايا الترك و إمكانية
تكرار سيناريو أذربيجان و أرمينيا.
أما السيناريو األقــرب يف املنطقة فهو
بعيد عن نشوب حرب شاملة يف املنطقة،
وه ــو أقـــرب لسيناريو أزمـــة  2008يف
جورجيا و اإلبــقــاء على الــوضــع كما هو
حاليا .إذ أمام التصلب الروسي قد ُتترك
أوكــرانــيــا لــوحــدهــا يف مــواجــهــة روســيــا و
جلوء الغرب وأمريكا إلى خيار العقوبات
االقتصادية ضد روسيا للحد من تأثيرها
على امللف السوري و النووي اإليراني و احلد
من سطوتها داخل مجموعة شنغهاي التي
تضم قوى و دوال إقليمية أسيوية قوية
تهدف إلــى إسقاط هيمنة الـــدوالر على
التداوالت البورصوية العاملية ،و التصدي
لتصاعد اقتصاد روسيا و الصني القطبني
املنافسني لقطب الغرب االمبريالي

.

الرئيس "مادورو" :لن نتخىل عىل فلسطني

مصطفى خياطي

قال الرئيس الفنزويلي ،نيكوالس
مادورو ،إن بالده “تشهد عملية انتعاش
اقــتــصــادي نتيجة للعمل املــتــواصــل،
تسنت تعايف االقتصاد اإلنتاجي ،وإلى
اجلهد اجلماعي لفنزويال بأكملها”.
وخــــــال لــــقــــاء خـــــاص مــــع قــنــاة
“املــيــاديــن” ،أشــار مـــادورو إلــى أن عام
سجل
 2021هــو “العام األول الــذي ّ

والـــســـ َلـــع واخلــــدمــــات ،وشــهــدنــا منو
ِّ
الصناعة والتجارة والسوق الداخلية
يف البالد”

.

واعــتــبــر الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي أن
“الشعب الــفــنــزويــلــي قـــاوم هجمات
وحشية شنّ تها اإلمبريالية األميركية
وحــلــفــاؤهــا يف الــعــالــم ،لكننا صمدنا
ً
نكتف باملقاومة،
قائال “لم
وقاومنا”،
ِ

منــو ًا اقتصادي ًا منذ أن بــدأت عقوبات
اإلمبريالية األميركية اإلجرامية”،
الفــتــ ًا إل ــى أن “النمو حتــقَّ ــق بفضل
االقتصاد الذي ُينتج الغذاء واخليرات

.

من وحي األحداث

أين يكمن عنق الزجاجة
للسريورات الثورية مبنطقتنا؟
التيتي الحبيب
كل السيرورات الثورية املندلعة مبنطقتنا منذ
نهاية  2010تعثرت بفعل انها سيرورات توقفت يف
اوجها عند نقطة معينة او عند حاجز لم تستطع
جتاوزه .انها توقفت عند مهمة اسقاط الدولة بكل
مكوناتها ومنها اجليش .لكن لكل حالة سيرورة ثورية
اسبابها اخلاصة بها ما لسيرورة تونس من اسباب ليس
هي اسباب سيرورة مصر وال سيرورة السودان

.

النتيجة واحملصلة النهائية بقيت مؤسسة اجليش
بعيدة عن فعاليات السيرورة الثورية ولــم تطلها
لتحقق ما حتتاجه الثورة من تصدعات لهذ املؤسسة
ويساعد على اسقاط االنظمة وتصفيتها وتفكيكها
كما تصوره احلزب الشيوعي السوداني وخاض النضال
من اجله لكن ارتكبت اخطاء تكتيكية كانت قاتلة يف
خوض العصيان املدني واالضــراب العام الذي اعلن
عنه بشكل متاخر جدا وقد انهكت قوى الكادحني
والعمال ملا اعلن عن االعتصام العام واالضراب العام

.

نتيجة عدم االهتمام باملؤسسة العسكرية يف هذه
السيرورات استطاعت االنظمة املطاح بها ان تسترجع
السلطة عمودها الفقري اجليش ولو من خلف الستار
او بشكل سافر كما يف مصر و السودان الــذي ضمن
مكانته يف النظام اجلديد عبر تواجد قوي ملندوبني
انتدبتهم القوات املسلحة يف السلطة اجلديدة يف
انتظار توفر الشروط للرجوع التام للنظام املطاح به
هكذا كانت العديد من محاوالت االنقالبية لضباط
سودانيني دون عقاب

.

وقــال مــادورو إن ملهمه هو التاريخ
البطولي لفنزويال

ت ــراه يــرتــقــي إلــى مــســتــوى الصعوبات
والتحديات التي تواجهه”

امــا يف تونس فاالمر يختلف بعض الشيء لكنه
مفضوح ويكفي االستماع لقيس سعيد الذي اخبرنا
بان الصواريخ القانونية منصوبة وموجهة الهداف
دقيقة يكفي اشارة بسيطة لتنطلق من منصاتها .ان
قيس سعيد يكشف الستار عن املنصات احلقيقية
التي سترسل قواتها جتــاه االهـــداف التي تعرقل
الرجوع التام للنظام املطاح به .ان املنصات والصواريخ
ليست قوانني وامنا معدات الثكنات العسكرية للجيش
التونسي الذي لم حتطمه السيرورة الثورية بتونس

.

وبــحــســب مــــــادورو ،فــــإن “الشعب
بــاء األبــطــال .وأنــا،
الفنزويلي أبــلــى
َ
علي أن أكون على َق ْد ر هذا
كرئيس ،كان ّ
علي
“توجب
الشعب البطل” ،كما أنه
َّ
َّ
التسل ُُّح بالصبر واإلميان الكبير والثقة
باملستقبل ،وأن أرتــقــي إل ــى مستوى
املواجهة ،وأن أخوض املعركة ”

لذلك نعتبر ان عنق الزجاجة الــذي علقت به
السيرورات الثورية يكمن اساسا يف مؤسسة اجليش
التي بقيت بعيدة عن التغيير الثوري باالضافة الى
وقوف التغيير عند االطاحة ببعض رموز االنظمة
ولم يذهب الى االطاحة بالنظام االقتصادي واملالي
ومختلف التحالفات الهيمنية مع اخلارج .ان نطلب
اجناز هذه اخلطوات يفرض علينا النظر الى القوى
التي تقود هذه السيرورات والتي تعتقد ان الثورة هي
االستيالء على جهاز الدولة كما هو واعادة توظيفه
مع ادخال بعض االصالحات عليه .يف هذه القضية ال
حتتمل االصالحية او هي ال تكفي باملرة وهي ضارة
ويعتبر االكتفاء بها خيانة للثورة نفسها او انتحارها.
الثورة ال ميكن ان تكون اصالحية يف موضوع الدولة
ولن تستحق ان تكون ثورة ان هي تعاملت باملنظور
ومنطق االصالحية

.

ـد د على ضــرورة اإلميــان بالشعب
وشـ ّ
“من أجـــــل حت ــف ــي ــز ق ــي ــم ــة الـــعـــزة
ومكامن القوة التي يتمتع بها ،روحي ًا
وأخالقي ًا ” ،قــائـ ً
تتجسد
ـا “عندما
َّ
ٌ
قضية تاريخية أكبر منه،
يف اإلنسان

.

.

بل وضعنا نُ صب أعيننا ضرورةَ أن نحرز
تقدم ًا على قــاعــدة العمل اجلماعي،
مــن خ ــال حتــفــيــز جــمــيــع الــقــطــاعــات
االقتصادية”
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العدد 440 :

من  4إلى  10يناير 2022

وأشـــار الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي إلــى أن
الكوبي الراحل ،فيدل كاسترو،
الرئيس
ّ
كان يقول دائم ًا إن على املرء أن يكافح
يف كــل الــظــروف ،وأن يخوض معركته
حتى النَّ فَ س األخير ،وأن يكافح حتى
اللحظة األخيرة....

.

