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 الحسن العميميضيف العدد : 

مؤمتره  عقد  الدميقراطي  النهج  قرر 
الوطني اخلامس يف أيام 28/29/30 من 
قدم  الغرض  ولهذا   .2022 يناير  شهر 
القاعات  باستغالل  الترخيص  طلبات 
بذلك،  اإلشعار  وضع  وحــاول  العمومية 
والعمومية  الــتــرابــيــة  السلطات  لكن 
بذريعة  الطلبات  ــذه  ه تسلم  رفــضــت 
بذريعة  أو  الترميم  حتت  القاعات  أن 
املمكن  من  كان  الصحي.  الطوارئ  قانون 
لم  لــو  معقولة،  احلــجــج  تلك  اعــتــبــار 
تعقد أحزاب أخرى ونقابات،  مؤمتراتها 
الظروف ولم متنع  ومهرجاناتها يف نفس 
وجه  يف  رفعت  التي  احلجج  مبقتضى 
يدع  ال  مبا  يتضح  الدميقراطي.  النهج 
يطبق  القائم  النظام  أن  للشك  مجاال 
النهج  على  ويضيق  مبكيالني  الكيل 
مؤمتره  عقد  من  ليحرمه  الدميقراطي 

الوطني يف ظروف عادية وحضوريا. 

أيــة  يضيع  ال  املــخــزنــي  الــنــظــام  إن 
ــات األصــــوات  ــكـ ــل إسـ ــ ــن اج فــرصــة مـ
يريد  الــوقــت  نفس  ويف  لــه  املــعــارضــة 
ديكورا  منها  يجعل  حد  إلى  حتجيمها 
دميقراطية  لوجود  الدعاية  يف  يوظفه 
تسمح بوجود النهج الدميقراطي وغيره 
الوقت  ذات  يف  لكن  احلرة؛  األصوات  من 
والتواصل  التنظيم  يف  حقها  من  مينعها 
والتعبير عن رأيها وتنشر فكرها وتنظم 
حقوقهم  أجــل  من  والكادحني  العمال 
والسياسية.  واالجتماعية  االقتصادية 
إنه يريدها ديكورا يزين به دميقراطية 

الواجهة. 

النهج  انتزع  تأسيسه،  ومنذ  وكعادته، 

الدميقراطي حقه يف التواجد القانوني 
واملتصاعد.  املستمر  والنضال  بالضغط 
جماهيري  نشاط  أي  قــط  ينظم  ولــم 
أجل  من  واالحتجاج  النضال  يرافقه  لم 
من  وكــم  وإقامته  تنظيمه  حق  انــتــزاع 
أبــواب  وأقفلت  منعت  نــدوة  او  اجتماع 
ــم من  ــه املــشــاركــني وك الــقــاعــات يف وج
أراد  مــواطــنــون  لها  تــعــرض  ضــغــوطــات 
اجل  من  محالت  او  شقق  اكتراء  النهج 
الفروع  وحتى  للتنظيم.  مــقــرات  فتح 
اجلهوية  او  احمللية  جلانها  انتخبت  التي 
اإليداع  وصل  لطلب  اشعاراتها  وقدمت 
ميكن  بعضها  إال  ذلك  من  حرمت  فإنها 

عده على أصابع اليد الواحدة. 

ــال املــســتــمــر واحلــــازم  ــض ــن ــذا ال ــه ب
يكشف  ان  الدميقراطي  النهج  استطاع 
مجال  يف  املــتــبــعــة  الــســيــاســة  طبيعة 
ببالدنا.  واجلماعية  الفردية  احلقوق 
وترفض  عــاجــزة  املغربية  ــة  ــدول ال ان 
قوى  هناك  كانت  كلما  قوانينها  احترام 
لالستفادة  تسعى  جمعوية  او  سياسية 
انكشفت  شعبنا.  لصاح  وتوظفها  منها 
الطبيعة الزائفة لدميقراطية الواجهة.

هذه  يخوض  الدميقراطي  النهج  إن 
ليجعل  والسياسية  القانونية  املعركة 
العمال  ــام  أمـ ملموسة  مناسبة  منها 
ــالت والــكــادحــات والــكــادحــني  ــام ــع وال
هي  ليس  احلقوق  بأن  اجلميع  ليقتنع 
املخزني  اخلطاب  بها  يتغنى  التي  تلك 
املطبقة  تلك  هي  بل  إعالمه  وسائل  يف 
ليس  مطبق  هو  ومــا  الــواقــع  أرض  على 
تارة  ومقنع  تــارة  مكشوف  استبداد  إال 

أخرى. إن مثل هذا النضال يساعد على 
بالنضال  تنتزع  احلقوق  بأن  االقتناع 

وإال باملزيد من النضال.

التي  النضالية  احلملة  مييز  ما  إن 
حقه  لينتزع  الدميقراطي  النهج  أطلقها 
هو  اخلامس  الوطني  مؤمتره  عقد  يف 
أشكال  جميع  بني  ما  تزاوج  حملة  كونها 
على  توسيعها  وكذلك  املتاحة  النضال 
محليا  اجلماهيرية  اجلبهات  مختلف 

ووطنيا وأمميا.

احتضان  لها  حتقق  انطالقتها  منذ 
ــع مـــن طـــرف الـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــ واس
نــدوة  ونــظــمــت  والــصــديــقــة  الشقيقة 
قوى  فيها  شاركت  للغاية  كبيرة  دولية 
واسيا  أفريقيا  ــارات  ــق ال مــن  مناضلة 
اجلنوبية  وأمريكا  الشمالية  وأمريكا 
ــا. اجلــمــيــع عــبــر بــصــوت قــوي  ــ ــ وأوروب
واقترح  واملبدئي  األخــوي  الدعم  على 
لتنزل  النضالية  املمارسات  من  أشكاال 
أكدت  العالم.  عواصم  عبر  الشوارع  الى 
سيتبعها  ومـــا  ــة  ــي األمم الــنــدوة  هـــذه 
النهج  موقع  ان  على  عاملية  حملة  من 
ووضــعــه  سليم  ــي  األممـ الــدميــقــراطــي 
بالطابع  يبشر  وهــذا  قــوي  االعتباري 
الطبقة  حــزب  سيحتله  ــذي  ال ــي  االمم
الواجهة  يف  املستقل  املغربي  العاملة 
العاملية  اجلبهة  داخـــل  ــن  وم األممــيــة 
والصهيونية  االمــبــريــالــيــة  ملناهضة 
ماركسية  أممية  تأسيس  ويف  والرجعية 
تكون هي هيأة أركان خوض الصراع ضد 
بها  لإلطاحة  واالمبريالية  الرأسمالية 

وبناء االشتراكية.
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ــزاب  ــ ــاق يف األح ــرفـ والـ الــرفــيــقــات 
الشيوعية واليسارية يف أوروبا وإفريقيا 
الشمالية  وامريكا  اجلنوبية  وأمريكا 

وآسيا.

ــود، وشــكــرا  ــم ــص حتــيــة الــنــضــال وال
الدميوقراطي  النهج  دعوة  تلبية  على 
حول  الدولية  الندوة  هذه  يف  للمشاركة 
واالهــداف  األسباب  األممــي:  التضامن 
والوسائل، التي هي يف احلقيقة مهرجان 
الدميوقراطي  النهج  مع  للتضامن  دولي 
عقد  يف  حــقــه  أجـــل  مـــن  ــرب،  ــغـ املـ يف 
مــؤمتــره الــوطــنــي اخلــامــس يف شــروط 
اإلجراءات  احترام  مع  بالطبع  مالئمة، 
كورونا.  وباء  تفشي  ظل  يف  االحترازية 
الى  باإلضافة  املهرجان  هذا  يف  يشارك 
التي  والصديقة  الشقيقة  األحـــزاب 

حضوريا،  الكلمة  ممثلوها  سيتناول 
التضامن  كلمات  سيتلي  االخر  والبعض 
كتابيا واملصورة، لذلك فإني أتقدم باسم 
بجزيل  املغرب،  يف  الدميوقراطي  النهج 
والرفيقات  الرفاق  لكل  والعرفان  الشكر 
الندوة، وكل من ساند  املشاركني يف هذه 

الدميوقراطي. النهج 

الرفيقات والرفاق

عقد  الــدميــوقــراطــي  النهج  يعتزم 
سيكون  الذي  اخلامس  الوطني  مؤمتره 
حزب  تأسيس  عــن  لــإلعــالن  مناسبة 
وقد  الكادحني،  وعموم  العاملة  الطبقة 
الدميوقراطي  النهج  عل  التضييق  بدأ 
تسلم  برفض  السنتني  يقرب  مــا  منذ 
ورفض  فروعه،  وتأسيس  جتديد  وثائق 
ملزاولة  العمومية  القاعات  من  متكينه 
من  ممنوعا  ــان  ك ــه  أن علما،  انشطته 
طويلة،  فترة  منذ  العمومي  اإلعـــالم 
العمومية  القاعات  من  منعه  مت  واليوم 
اإلشعار  تسلم  رفض  ومت  مؤمتره،  لعقد 

بعقده من طرف السلطة. 

النهج  عــلــى  التضييق  هــذا  ويــأتــي 
النظام  تــغــول  ظــل  يف  الــدميــوقــراطــي 
القمع  مــقــاربــة  واعــتــمــاده  املــخــزنــي 
لــلــحــركــات االحــتــجــاجــيــة واعــتــقــال 
ــنــشــطــاء  ــني وال ــ ــدون ــ الــصــحــفــيــني وامل
املقاربة  هذه  تؤسس  وتكاد  املعارضني، 
للدولة  والسلطوية  القمعية  األمنية، 
املخزني  النظام  ان  ذلــك  البوليسية. 

االستبدادي، منذ أن فرضت عليه حركة 
التنازالت  بعض  املجيدة  فبراير   20
منذ  فتئ  ما  االنسان،  حقوق  مجال  يف 
عنها  الــتــراجــع  محاولة  ســنــوات  عشر 
واعتبارها قوسا مت إغالقه، والعودة إلى 
احلائط  عرض  ضاربا  الرصاص،  سنوات 
بقمع  والسياسية  املــدنــيــة  بــاحلــقــوق 
احلريات الدميوقراطية: حرية الضمير 
والتجمع  والتنظيم  والتعبير  والـــرأي 
ــر، واحلـــقـــوق االقــتــصــاديــة  ــاه ــظ ــت وال
مكتسبات  على  باإلجهاز  واالجتماعية 
عموما،  والشغيلة  العاملة  الطبقة 

وإشاعة الهشاشة والفقر

الرفيقات والرفاق

ــم  ــائ ــق ال الــســيــاســي  الـــنـــظـــام  إن 

املشكلة  الــســائــدة،  الطبقية  والكتلة 
عميلة  الكمبرادورية  البرجوازية  من 
العقاريني  املــالكــني  ومــن  االمبريالية، 
املخزنية،  املافيا  رمحها  ورأس  الكبار 
انطالقا من طبيعتها، ليس لها ما تقدمه 
للجماهير الشعبية التي ما فتئت تدافع 
القمع  غير  ومطالبها،  مكتسباتها  عن 
االطــار  هــذا  ويف  مبناضليها،  والتنكيل 
مطالبة  الــدميــوقــراطــيــة  الــقــوى  فــإن 
يدها  لترفع  الدول  تلك  على  بالضغط 
ومطالبته  املغرب  يف  النظام  دعــم  عن 
متكني  من  بدء  الدميوقراطية  بإحقاق 
مؤمتره  عقد  من  الدميوقراطي  النهج 
التضامن  فإن  الباب  هذا  ويف  اخلامس، 
النظام  شــوكــة  بكسر  كفيل  األممـــي 

وغطرسته. القمعي 

الرفيقات والرفاق

الشقيقة  ــوى  ــق ــل ل ــد  ــه ــع ال ــدد  ــ جن
النضال  سنواصل  أننا  على  والصديقة 
ــا  ــد مــؤمتــرن ــق ــل حــقــنــا يف ع ــ ــن اج مـ
العاملة  الطبقة  حزب  تأسيس  وإعــالن 
الطبقات  وجبهة  الــكــادحــني،  وعــمــوم 
املستقلة  الذاتية  والتنظيمات  الشعبية 
بناء  يف  واملساهمة  الشعبية،  للجماهير 
التحرر  طــريــق  على  ماركسية  أممــيــة 

واالشتراكية. الدميوقراطي 

عاش التضامن األممي

كلمة الكاتب الوطني املصطفى 

لرباهمة يف الندوة الدولية
اخلامس  الوطني  املؤمتر  عقد  اقتراب  مع 
لإلعالن  فيه  يستعد  الذي  الدميقراطي  للنهج 
الكادحني،  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  عن 
املخزن  يشنها  التي  املسعورة   احلملة  تستمر 
وكافة  ومناضالته  ومناضليها  احلــزب  ضــد 
غرار  ،وعلى  مجددا  جتلت  والتي  أنشطته، 
حقه  ــن  م مــنــعــه  ــة،يف  ــط ــش األن ــن  م الــعــديــد 
عمومي  فــضــاء  يف  مــؤمتــره  عقد  يف  املــشــروع 
كباقي  العمومية  القاعات  مــن  واالســتــفــادة 

املغربية. والتنظيمات  األحزاب 

فضح  ــرورة  وضـ بأهمية  مــنــه   واســتــشــعــارا 
ــلـــق الــنــهــج  وتــعــريــة هـــاتـــه املـــمـــارســـات،أطـ
وسم  حملت  إلكترونية  حملة  الدميقراطي 
الــدميــقــراطــي  الــنــهــج  عــن  أيــديــكــم  #ارفعوا 
مهما  وتضامنا  واســعــا  التفافا  عرفت  والــتــي 
يــســاريــة  ــزاب  ــ واح جــمــاهــيــريــة  لتنظيمات 
دعمها  على  عبرت  ودولــيــة،  وطنية،جهوية 
ــن أجـــل رفـــع احلــصــار  ومــســانــدتــهــا لــلــنــهــج م
وبالغات  بيانات  عبر  عليه،سواء  والتضييق 

تضامنية  فيديوهات  أو  مساندة 

عقد  التضامنية  احلملة  هــذه  ــار  إط ويف 
وسائط  عبر  دولية  ندوة  الدميقراطي  النهج 
مباشر  بشكل  بثها  جرى  االجتماعي  التواصل 
يوم  فايسبوك،  على  الرسمية  صفحته  عبر 
حتت    ،2022 األول  يناير/كانون   15 السبت 
األهداف  األسباب،  األممي:  "التضامن  عنوان 
أحزاب  ثمان  مشاركة  عرفت  والوسائل".والتي 
إلى  إضافة  العالم  قارات  مختلف  من  يسارية 

الدميقراطي. النهج 

بالغة  أهمية  ــي  األمم التضامن  ويكتسي 
نضاالت  على  واحلصار  التضييق  رفع  أجل  من 
هيمنة  ــه  ــاب جت ــي  ــت ال املــضــطــهــدة  الــشــعــوب 
االمبريالية  قواها  ضد  وتناضل  الرأسمالية 
األنظمة  انتهاكات  فضح  الرجعية،وكذلك 
هو  كــمــا  املــنــاضــلــة  ــوى  ــق ال ــق  ح يف  الــتــبــعــيــة 
الدميقراطي  النهج  مع  ساوء  املغرب  يف  احلال 
سرب  خــارج  تغرد  أخــرى  مناضلة  إطــارات  أو 

املخزن.

يف  قوبيع"  زهــرة   " اللقاء  مسيرة  يفت  لم 
باملتدخلني/ الترحيب  بعد  الــنــدوة  بــدايــة 
ســمــات  أهـــم  ــر  ــذك ت واملـــشـــتـــركـــني/ات،أن  ات 
األخيرة  بالفترة  باملغرب  السياسي  الوضع 
مجال  يف  خطيرة  بتراجعات  يتميز  ــذي  وال
ــدت الــفــتــرة  ــه احلـــقـــوق واحلـــريـــات، كــمــا ش
ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  يف  ارتــفــاعــا  
الــطــوارئ  حــالــة  املــخــزن  استغل  كما  ــرأي.  الـ
القمع  مــن  املــزيــد  لــفــرض  كذريعة  الصحية 
وفرض  االحتجاجية  احلركات  على  واحلصار 
خاصة  عليها  السلطوية  الهيمنة  من  املزيد 
واضح  بشكل  تعبر  والتي  املناضلة  ــارات  االط
املخزن  لسياسات  املــعــارضــة  توجهاتها  عــن 

للتطبيع. والرافضة 

الندوة  لهذه  الــعــام  السياق  توضيح  بعد 

الوطني  للكاتب  االفتتاحية  الكلمة  أعطيت 
"مصطفى  ــور  ــت ــدك ال ــي  ــراط ــق ــدمي ال الــنــهــج 
سمات  أهم  عن  فيها  حتدث  والذي   " البراهمة 
النهج  وحصار  قمع  أسباب  وعن  احلالي  الوضع 
لتجديد  اإليــــداع  ــوالت  ــ وص ــن  م ــه  وحــرمــان
ــالم  ــ واالع الــعــمــومــيــة  الــقــاعــات  و  فـــروعـــه 
رفضت  السلطات  أن  ،كما  مدة  منذ  العمومي 

اخلامس. مؤمتره  بعقد  االشعار  تسلم  مؤخرا 

املــراجــعــات  ــم  أه كلمته  يف  الــكــاتــب   وذكــر 
ــوق  ــق احل يف  خــاصــة  املـــغـــرب  ــا  ــه ــرف ع الــتــي 
املــعــارضــني من  كــافــة  اســتــهــداف  و  ــات  ــري واحل
محاولة  يف   ، ومدونني  وصحافيني  تنظيمات 
ــدادي إلعــادة  ــب ــت مــن الــنــظــام املــخــزنــي االس
التي  الــتــنــازالت  بــعــض  بــعــد  أوراقـــه  تــرتــيــب 
يغنيها  التي  فبراير   20 حركة  عليه  فرضتها 
تعبيره،  ــق  وف  ، إغــالقــه  يجب  ــوس  ق مــجــرد 
الــدميــقــراطــيــة  ــدول  ــ "ال أن  ــار عــلــى   أشـ كــمــا 
ومطالبته  باملغرب  النظام  دعم  برفع  مطالبة 
النهج  لتمكني  بــدءا  الدميقراطية،  باحقاق 
ــره اخلــامــس"،  ــؤام الــدميــقــراطــي مــن عــقــد م
كفيل  األممــي  التضامن   " أن  قــائــال  وأضـــاف 

وغطرسته".)( النظام  شوكة  بكسر 

القوية،  االفتتاحية  الكلمة  هــاتــه  بعد 
االشــتــراكــي  احلـــزب  ملمثل  الكلمة  أعطيته 
الوقت  نفس  ويف   ، افريقيا  بجنوب  الــثــوري 
ــاد الـــوطـــنـــي لــعــمــال  ــالحتـ ــام لـ ــعـ ــني الـ ــ األمـ
على  بدوره  أكد  الذي  جيم"  احلديد،"ايرفني 
الــوحــدوي  والعمل  ــي  األمم التضامن  أهمية 
ضد  للنضال  وافريقيا  الصحراء  جنوب  لدول 

االمبريالية.)( القوى  وهي   املشترك  العدو 

الرفيق  مع  تونس  إلى  افريقيا  جنوب  ومن 
العمال  حلزب  العام  األمــني   " الهمامي  "حمة 
تــظــاهــرات  تنظيم  اقــتــرح  ــذي  ،الـ الــتــونــســي 
بلدان  يف  املــغــرب  ســفــارت  أمـــام  احتجاجية 
ــت شــعــار “إرفــعــوا  املــنــظــمــات املــتــضــامــنــة، حت
إلى  مشيرا  الدميقراطي”،  الهنج  عن  أيديكم 
املوعد،وتنظيم  حيث  من  تنسيقها  إمكانية 
ــل الــتــواصــل  ــائ ــالت تــضــامــنــيــة عــلــى وس ــم ح
احلملة  هذه  نقل  إلى  باإلضافة  اإلجتماعي 
أن  على  مشددا  األخــرى،  اإلعــالم  وسائل  إلى 
يف  يساعد  أن  ميكن  الثورية  األحــزاب  “دعم 
الرفاق  ومساعدة  امللكي  النظام  على  الضغط 

الدميقراطي”.)( النهج  يف 

"فيجاي  والصحفي  املؤرخ  حتدث  حمة  بعد 
الثالث  ــارات  ــق ال معهد  مــديــر  ــو  وه ــاد"  ــراش ب
كلمته  يف  ذكر  الــذي  االجتماعية،  لالبحاث 
نظمتها  التي  التضامن  حمالت  من  العديد 
العالم  مناطق  مختلف  يف  واملضطهدون  العمال 
لذالك  موضحا  اآلن  والــى   ، التاريخ  مر  على 
األممي  التضامن  أهمية  على  بــدوره  ومؤكدا 

)( االمبريالية  ضد  النضال  يف 

رئيس  نائبة  حتدثت  املرة  هات  أوروبا  ومن 
العالقات  ومسوولة  األوروبـــي  اليسار  حــزب 

ندوة دولية حول التضامن األممي 

األهداف والوسائل
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

الــوطــنــيــة  الــتــنــســيــقــيــة  ــذت  ــف ن    
الــذيــن فرض  ــاذات  ــت لــأســاتــذة واألس
يوم  أول  بكرسيف  التعاقد  عليهم 
سيدوم  الــذي  النضالي  برنامجها  من 
أســبــوعــا كــامــال بــإضــراب ووقــفــة يوم 
بئر  بساحة   17/01/2022 االثــنــني  
الرفيق أعالم حميد  انزران وبعد كلمة 
للتنسيقية  الوطنية  السكرتارية  عضو 
وبعزم  النضالي  بالبرنامج  عرف  الذي 
لكل  اإلدمـــاج  ــرض  ف على  التنسيقة 
العمومية  الوظيفة  أســالك  يف  األطــر 
الوظيفة  تصفية  خلفيات  وكــشــف 
ومنها  العمومية  واخلدمة  العمومية 
الوقفة  حضرت  وقد  العمومي.  التعليم 
للتعليم/ الوطنية  اجلامعة  نقابات 
الــتــوجــه الـــدميـــقـــراطـــي والــنــقــابــة 
والنقابة  ش(  د  )ك  للتعليم  الوطنية 
إطار  يف  ش(  د  )ف  للتعليم  الوطنية 
فرع  حضرها  كما  واملــســانــدة.  الــدعــم 
الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية 
تضامنه  عن  للتعبير  باملغرب  املعطلني 
.ففي  التعليم  ورجال  نساء  مع  املطلق 
محمد  حطيطي  الرفيق  طالب  كلمته 
الوظيفة  يف  كلهم  األســاتــذة  بــإدمــاج 
الطبقية  السياسات  وكشف  العمومية 
احلق  بــاحــتــرام  وطــالــب  التشغيل  يف 
الــقــانــونــي  والـــوجـــود  الــتــنــظــيــم  يف 
الشهادات  حلملة  الوطنية  للجمعية 
ــان احلـــق يف  ــم املــعــطــلــني بــاملــغــرب وض
للوظيفة  الولوج  يف  واملــســاواة  الشغل 
البطالة.  عــن  والتعويض  العمومية 
املغربية  اجلــمــعــيــة  فـــرع  حــضــر  كــمــا 
محمد  الرفيق  وركــز  اإلنسان  حلقوق 

كلمته  يف  الــفــرع  مكتب  عــضــو  شــويــا 
اندالع  منذ  احلثيث  الدولة  سعي  على 
إحكام  إلى  املجيدة  فبراير   20 حركة 
وقهر  املغاربة  على  األمنية  القبضة 
احملاكمات  ونصب  القمع  عبر  احلريات 
السياسي  االعتقال  وعــودة  الصورية 
سائر  وضرب  الــرأي  بسبب  واالعتقال 
واالجتماعية  االقتصادية  احلــقــوق 
القطاع  تفكيك  رأسها  وعلى  والثقافية 
الوظيفة  قــوانــني  فيه  مبــا  العمومي 
ل  املــمــنــوح  الــدســتــور  منذ  العمومية 
وعلى  التراجعية  القوانني  إلــى   2011
ــتــكــويــن عن  ال رأســـهـــا قـــانـــون فــصــل 
والترقية  االعتراف  وإيقاف  التوظيف 
املعاشات  أنظمة  وتخريب  بالشواهد 
ــــرض الــتــعــاقــد  ــب صــنــاديــقــهــا وف ــه ون
التراجعي  اإلطـــار  الــقــانــون  ومتــريــر 
التعليم  مجانية  تصفية  بهدف   51/17
ــه وجــودتــه  ــدت ــرب وح الــعــمــومــي وضـ
اخلــدمــات  تصفية  مسلسل  ــار  إطـ يف 
وتسليعها.  وخوصصتها  العمومية 
االنقسامية  نبذ  إلى  األخير  يف  ودعا 
ــة  ــي ــاع ــم ــت وتـــوحـــيـــد احلـــركـــة االج
لكل  اجلبهات  إنشاء  عبر  وجتذيرها 
التغيير  يف  مصلحة  لها  التي  الــقــوى 
ــوض املــعــارك  بــأفــق ســيــاســي واضـــح ع
إطــالق  ــى  إل ودعـــا  واملــعــزولــة  املشتتة 
السياسيني  املــعــتــقــلــني  ــة  ــاف ك ــراح  ــ س
احلرة  الصحافة  من  ــرأي  ال ومعتقلي 
ورفع  واليوتوبرز  واملــدونــني  املستقلة 
والنقابيني  األساتذة  حق  يف  املتابعات 
يف  حقهم  اجل  من  واحملتجني  واحملامني 

الكرمي. العيش 

التنسيقية الوطنية لألساتذة واألستاذات الذين 

فرض عليهم التعاقد تنفذ برنامجا  نضاليا مكثفا

الوطنية  للجامعة  ــوي  ــه اجل املــجــلــس  نــظــم 
بني  بجهة  الــدميــقــراطــي-  للتعليم-التوجه 
مقر  ــام  أمـ احــتــجــاجــيــة  وقــفــة  مــالل/خــنــيــفــرة 
ــتــكــويــن  ــة اجلــهــويــة لــلــتــربــيــة وال ــيـ ــادميـ األكـ
التعليمية  الشغيلة  ورفــض  غضب  عن  ،للتعبير 
التي  االنتقامية  واملتابعات  الكيدية  للشكايات 
التوجه   FNE ال  ومناضلي  مناضالت  تستهدف 
عن  تعبيرا  كذلك  جاءت  الوقفة  الدميقراطي. 
اجلهوي  الكاتب  مع  واألساتذة  األستاذات  تضامن 

مع  محنته  يف  أمـــرار  إسماعيل  النقابة  لــذات 
ويقول  ضده.  مؤخرا  الصادرة  القضائية  األحكام 
واملتابعات  الشكايات  أن  احملتجون  النقابيون 
لطمس  املــســؤولــني  ــن  م ــاوالت  ــح م ســـوى  ليست 
التدبير  وسوء  والتجاوزات  االختالالت  حقيقة 
اجلامعة  بيانات  وأن  اجلهة،  يف  التعليم  لقطاع 
لها  عالقة  وال  التيسير  وأساليب  األعمال  تنتقد 

وأعراضهم. باألشخاص 

الشغيلة التعليمية تندد باملتابعات 
االنتقامية ضد فاضحي الفساد

واحلقوقية  السياسية  الهيئات  أدانت 
بيان  يف  محمد  بــا  بقرية  والنقابية 
ــرار  ق  2022 يــنــايــر   6 يف  صـــادر  لــهــا 
بترحيل  القاضي  اجلماعي  املجلس 

احلالي  مكانه  ممن  األسبوعي  السوق 
رئيس  حتميل  مــع  احملاميد  دوار  إلــى 

من  املــئــات  تشريد  مسؤولية  املجلس 
وطردهم  أرزاقهم  وقطع  السوق  جتار 
الرسوم  عنها  يؤدون  التي  أمكنتهم  من 
وكــذا  طويلة  ســنــوات  منذ  اجلبائية 
الضرر.كما  عن  تعويضهم  مسؤولية 
التالعب  مسؤولية  الــرئــيــس  حملت 
مشروع  إطــار  يف  املسطرة  املشاريع  يف 
العقار  حماية  عن  وتقاعسه  املدينة 
العمومي  املنتزه  عليه  سيقام  ــذي  ال
أمام  بحرثه  اخلواص  احد  قام  والذي 
معتبرة  احمللية  السلطة  وأنظار  أنظاره 
للمال  وهـــدرا  مكشوفا  تــواطــئــا  ــك  ذل
باإلنزال  البيان  ذات  يف  العام.ونددت 
جتار  وترهيب  لقمع  املكثف  األمــنــي 
وقفتهم  تنظيم  مــن  ومنعهم  الــســوق 

السلمية. االحتجاجية 

االحتجاج عىل ترحيل السوق األسبوعي

بني مالل/خنيفرة            كرسيف   

ــدة بــنــي  ــلـ ــا مــنــاضــلــو بـ ــ دعـ
الساكنة  فكيك  بإقليم  جتيت 
احتجاجية  وقــفــة  تنظيم  إلــى 
للتنديد   2022 يناير   10 يــوم 
تعيشه  ــذي  الـ املـــزري  بــالــوضــع 
بالتسوية  وللمطالبة  الــبــلــدة 
من  االستفادة  للوائح  الفورية 
جميع  لتشمل  املــدعــم  الدقيق 
أوضح  استثناء.وقد  بدون  األسر 
معاناة  اســتــمــرار  الــوقــفــة  نـــداء 
والتدبير  التالعب  مع  الساكنة 

الدقيق  ــادة  مـ لــتــوزيــع  الــســيــئ 
ــم حـــيـــث يـــتـــم حـــرمـــان  ــ ــدع ــ امل
من  املادة  هذه  من  واسعة  شريحة 
وجود  رغــم  التجار  بعض  طــرف 
وضعتها  التي  اللوائح  يف  أسمائهم 
أن  رغــم  الغرض˛  لهذا  السلطة 
كافية  للبلدة  املخصصة  احلصة 
السلطة  متلص  لكن  لساكنتها، 
أدى  ملسؤوليتها  حتملها  ــدم  وع

الساكنة. معاناة  استمرار  إلى 

معاناة ساكنة بني تجيت/ اقليم فكيك 
مع التالعب مبادة الدقيق املدعم

فكيك

قرية با محمد
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الجمعية املغربية لحقوق االنسان 
تقدم التقرير السنوي حول واقع 

الحريات العامة باملغرب
للجمعية  املـــركـــزي  املــكــتــب  ــدم  قـ
تصريحا  ــان  ــس اإلن حلــقــوق  املــغــربــيــة 
التي  الصحفية  ــدوة  ــن ال يف  صحفيا 
للجمعية  املـــركـــزي  بــاملــقــر  عــقــدهــا 
تقرير  لتقدمي   2022 يناير   13 بتاريخ 
باملغرب  العامة  احلــريــات  ــع  واق حــول 
الضوء  فيه  سلط   “2021 سنة  خــالل 
االنــتــهــاكــات  أصـــنـــاف   مختلف  عــلــى 
الــتــي مــســت احلــريــات الــعــامــة خــالل 
حالة  باستمرار  املتسمة  السنة  هــذه 
األثر  عمق  الصحية“مبرزا  الــطــوارئ 
التي  الصحية  الطوارئ  حلالة  السلبي 
الدولة لتسييد  مت استغاللها من طرف 
على  واحلجر  أكثر  األمنية  مقاربتها 
وخاصة  األساسية  واحلريات  احلقوق 
وتشكيل  والــتــعــبــيــر  الـــــرأي  حــريــة 
،وقد  السلميني   والتظاهر  اجلمعيات 
هذه  مظاهر  الصحفي  التصريح  عدد 

االنتهاكات ومنها:

 يف مجال حرية الرأي والتعبري:

ــر مــشــروع قــانــون  ــري ــة مت ــاول ــح -م
وتشديد  بتقييد   املتعلق   20/22
الرقابة على استعمال شبكات التواصل 
جرى  واالنــتــرنــيــت.وقــد  االجتماعي 
العام  الراي  ضغط  حتت  عنه  التراجع 

املغربي.

- توقيف مليون و530 ألف مواطن/ة 
الصحية  الــطــوارئ  حالة  خــرق  بتهمة 
مابني يوليوز 2020 وابريل 2021 جرى 
تقدمي 280 ألف منهم أمام القضاء وهو 
السامية  املفوضية  ــوة  دع يناقض  ما 
املغرب  صنفت  والتي  اإلنسان  حلقوق 
الطوارئ  حالة  استغل  بلدا   15 ضمن 
والسيطرة  املعارضة  لسحق  على الناس.الصحية 

- استمرار االعتقاالت واحملاكمات يف 
واملدافعني  واملدونني  الصحفيني  صفوف 
احلركات  ونشطاء  اإلنسان  حقوق  عن 
 170 اجلمعية  تابعت  االجتماعية.وقد 

حالة من تلك االعتقاالت واملتابعات.

يف مجال حرية اتسيس 
الجمعيات والحق يف التنظمي 

اجلمعيات  مــن  الــعــديــد  حــرمــان   -
إيداع  وصــوالت  من  املناضلة  والهيئات 
املتعلقة   ســـواء  الــقــانــونــيــة  ملفاتها 
بالتجديد  املتعلقة  أو  بالتأسيس 
العمومية.ويف  القاعات  استعمال  ومن 
حرمان  التقرير  سجلت  االطـــار  هــذا 
املغربية  اجلمعية  فــروع  من  فرعا   74
اإليــداع  وصــوالت  من  اإلنسان  حلقوق 
للدفاع  املغربية  العصبة  فــروع  وبعض 
املغربية  والهيئة  اإلنسان  حقوق  عن 
ــاد احملــامــني  ــ ــان واحتـ ــسـ ــوق اإلنـ حلــق
ــاب بــوجــدة وجــمــعــيــة إنــصــات  ــب ــش ال

النساء ببني مالل  ملناهضة العنف ضد 
حرمان  استمرار  إلــى  إضافة  وغيرها 
يف  احلــق  مــن  اجلمعيات  مــن  الــعــديــد 
الوطنية  كاجلمعية  القانوني  الوجود 
باملغرب  املعطلني  الــشــهــادات  حلاملي 
املغاربية  والتنسيقية  اطاك  وجمعية 
اآلن  احلرية  وجمعية  اإلنسان  حلقوق 
أباء  جمعيات  وبعض  محلية  وجمعيات 
وأولياء التالميذ بسبب وجود أشخاص 
انتمائهم  بسبب  فيهم  مــرغــوب  غير 
السياسي أو احلقوقي يف إطار ما يسمى 
لإلقصاء  كأسلوب  األمــنــي  والتضييق حسب التصريح.باالنتقاء 

يف مجال الحق يف التجمع 
السلمي والتظاهر 

ــع أشـــكـــال االحــتــجــاج  ــم ــع وق ــن -م
ــرات ومــســيــرات  ــاه ــظ ــن جتــمــعــات وت م
جماهيرية  واحتجاجات  واعتصامات 
يف انتهاك للمبادئ والقواعد األساسية 
الدميقراطية  احلياة  عليها  تقوم  التي 
يف  احلـــق  وضمنها  اإلنــســان  ــوق  ــق وح
ــار  ــذا اإلطـ ــي.ويف هـ ــم ــل ــس الــتــجــمــع ال
التجمعات  تــفــريــق  الــتــقــريــر  ســجــل 
املدن  بعض  يف  وممنهج  مستمر  بشكل 
للقوة  والعشوائي  املفرط  واالستعمال 
بدون مبرر و واستعمال بعض األساليب 
احلاطة بالكرامة يف التعاطي مع النساء 
احملتجات وخاصة املدافعات عن حقوق 
ومنع  التجمعات  وتــطــويــق  ــان  ــس اإلن
احملتجني  بعض  واحتجاز  بها  االلتحاق 
تابعت  ــد  ــل.وق ــق ــن ــت ال ــة  ــري ح ــع  ــن وم
وقمع  وحصار  منع  حالة   143 اجلمعية 
وعلى  والتجمعات  واملسيرات  للوقفات 
احلركات  إليها  دعــت  التي  اخلصوص 
واالجتماعية  والنقابية  احلقوقية 
املعتقلني  دعم  وجلن  املعطلني  وحركة 
فلسطني  لــدعــم  املغربية  واجلمعية 

وضد التطبيع ...

ــى عــرض  ــد خــلــص الــتــقــريــر إلـ وقـ
كافة  سراح  إطالق  منها  توصيات  عدة 
يف  ــق  واحلـ والتعبير  ــرأي  ــ ال معتقلي 
ووقــف  السلميني  والتجمع  التظاهر 
واملدونني  الصحافيني  حق  يف  املتابعات 
والنشطاء  االجتماعي  التواصل  ورواد 
...وإصــدار  واحلقوقيني  االجتماعيني 
حقوق  عــن  املدافعني  حلماية  قــانــون 
الصحية  الطوارئ  حالة  ورفع  اإلنسان 
وكـــل الــتــدابــيــر واإلجــــــراءات املــاســة 
احلصول  حق  وضمان  اإلنسان  بحقوق 
املفروضة  القيود  وإلغاء  املعلومة  على 
الفصول   جميع  وإلغاء  اجلمعيات  على 
الصحافة  حلرية  واملقيدة  الزجرية 
والتظاهر  للتجمع  جديد  قانون  ووضع 
الدولي  العهد  من   21 املادة  مع  ينسجم 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

مــالل  ببني  االبــتــدائــيــة  احملــكــمــة  ــدرت  أصـ
امرار˛  إسماعيل  الرفيق  حق  يف  جائر  حكما 
/ للتعليم  الوطنية  للجامعة  اجلهوي  الكاتب 
خنيفرة  مالل  بني  جلهة  الدميقراطي  التوجه 
مالل˛  بــبــنــي  الــدميــقــراطــي  الــنــهــج  ومــنــاضــل 
مالية  وغرامة  التنفيذ  موقوفة  أشهر  بستة 
.2000 قــدره  وتعويض  درهــم   10000 قدرها 
صورية  محاكمة  ــار  إط يف  احلــكــم  هــذا  ويــأتــي 

خلفية  على  إسماعيل  الرفيق  مــن  انتقامية 
األكــادميــيــة  يف  واملــفــســديــن  لــلــفــســاد  فضحه 
مدير  رأسهم  وعلى  الوطنية  للتربية  اجلهوية 
البارز  النقابي  و  النضالي  ودوره  األكادميية˛ 
الفساد  إخطبوط  وجه  يف  الوقوف  يف  اجلهة  يف 
الشعبي  النضال  يف  واالنــخــراط  واالســتــبــداد 

واملظلومني. الفقراء  ودعم 

خنيفرة  مـــالل  بــنــي  جــهــة  فـــان  ولــلــتــذكــيــر 
تفاقم  املهمشة˛  اجلــهــات  مــن  كغيرها  تعرف˛ 
وتــردي  ــاالت  ــج امل جميع  يف  الــفــســاد  مــظــاهــر 
للجماهير  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع 
املخزنية  للسلطات  خطير  وتغول  الشعبية˛ 

ونضاالت  الشعبية  االحتجاجات  مواجهة  يف 
بخنيفرة  وخــصــوصــا  الــدميــقــراطــيــة  ــوى  ــق ال
ويتابع  احتجاجي˛  شكل  أي  ويقمع  مينع  حيث 
كما  أصواتهم  إلسكات  كيدية  بتهم  املناضلون 
مناضل  قاشا˛  كبير  للرفيق  بالنسبة  الشأن  هو 
والنهج  ــان  ــس االن حلــقــوق  املــغــربــيــة  اجلمعية 
فضحه  خلفية  على  يتابع  الذي  الدميقراطي˛ 
القصور  مرضى  جميعية  يف  املستشري  للفساد 

بخنيفرة. الكلوي 

طرف  من  احتجاجية  وقفة  جتسيد  مت  وقد 
للتعليم/ الوطنية  للجامعة  اجلهوي  املجلس 
يناير   18 الثالثاء  يوم  الدميقراطي  التوجه 
احتجاجا  اجلهوية  األكادميية  مقر  أمام   2022
إسماعيل  الرفيق  ضد  الكيدية  املتابعات  على 
للجامعة  ــا  ــض أي ــداف  ــه ــت اس ــي  ه ــي  ــت ال ــرار  ــ ام
الــوطــنــيــة لــلــتــعــلــيــم عــلــى دورهــــا الــكــفــاحــي 
التعليم  ورجــال  نساء  عن  الدفاع  يف  والريادي 
التعليم  قطاع  يف  واملفسدين  الفساد  وفضح 

جلهة. با

محاكمة املناضل إسامعيل امرار
بني مالل                                  

10 يناير2022 تأجيل جلسة محاكمة  مت يوم 
القرابطي  مــرمي  واحلقوقية  النقابية  املناضلة 
املناضلة  فان  2022.وللتذكير  يناير   24 يوم  إلى  
حلقوق  املغربية  اجلمعية  عضوة  القرابطي  مرمي 
الوطنية  واجلامعة  مبراكش  املنارة  بفرع  اإلنسان 
تتابع  مبراكش  الدميقراطي  /التوجه  للتعليم 

بناء على شكاية كيدية  من طرف مدير الثانوية 
رائج  ملف  يف  مبراكش  عياض  القاضي  التأهيلية 
اجلنسي  للتحرش  بفضحها  يتعلق  سنوات  منذ 
بنفس  موظفة  على  املــديــر  هــذا  مــارســه   الــذي 
املؤسسة والذي حوكم على إثره باحلبس موقوف 

التنفيذ. 

تأجيل جلسة محاكمة املناضلة النقابية 
والحقوقية مريم القرابطي 

مراكش
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الكونفدرالية  النقابي  املجلس  ــا  دع
يف  »سامير«˛  بشركة  للشغل  الدميقراطية 
بيان له مؤرخ يف 6 يناير 2022˛ كافة العمال 
الطعام  عن  إضــراب  خــوض  إلــى  بالشركة 
الطريق  إلى  الشركة  باب  من  حفاة  واملشي 
 2022 يناير   18 الثالثاء  يــوم  الساحلية 
احتجاجا على األوضاع االجتماعية املزرية 
للحكومة   السلبي  واملوقف  الشركة  لشغيلة 

عن  الــنــاجــم  املــلــف  معاجلة  مــن  وتهربها 
خوصصة الشركة ونهب أصولها وإغراقها يف 
املادية  األصول  بإنقاذ  وللمطالبة  الديون˛ 
للشركة والثروة البشرية واسترجاع املاليير 
التنفيذية  السلطات  وتدخل  العام  املال  من 
حتقيق  قصد  والقضائية  والتشريعية 
باملصفاة  اإلنتاج  واستئناف  العامة  املصلحة 

املغربية للبترول.

ولــلــتــذكــيــر فـــان شــركــة »ســامــيــر« هي 
˛توقفت  النفط  لتكرير  املغرب  يف  الوحيدة 
سوء  نتيجة   2015 غشت  منذ  اإلنتاج  عن 
يف  ادخلها  ممــا  الــديــون  وتــراكــم  التسيير 
ملسطرة  إخضاعها  فتم  خانقة  مالية  أزمة 

للخواص. والتفويت  القضائية  التصفية 
كبيرة  طاقية  أزمة  يف  توقفها  تسبب  وقد 
اخلاصة  التوزيع  شركات  استغلتها  للمغرب 
اخنوش  لصاحبها  غاز«˛  »افريقيا  كشركة 
من  املاليير  مئات  جلني  احلكومة˛  رئيس 
احملروقات  أسعار  من  الرفع  عبر  الــدراهــم 
وتشريد  تسريح  يف  تسبب  ومشتقاتها.كما 
ــور  ــده ــة وت ــرك ــش ــال ومــســتــخــدمــي ال ــم ع

ملدينة  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع 
احملمدية.

للنهج  احملــلــيــة  الــكــتــابــة  أصـــدرت  وقـــد 
بتاريخ  بــيــانــا  بــاحملــمــديــة  الــدميــقــراطــي 
النهج  تــضــامــن  فــيــه  ــددت  ــ ج يــنــايــر   11
الــدميــقــراطــي املــطــلــق والــالمــشــروط مع 
مبادرتهم/ن   مثمنة  الشركة˛  عــمــال/ات 
امليداني  االنخراط  إلى  وداعية  النضالية˛ 
واحلكومة  الــدولــة  حتميل  مــع  إلجناحها 
وضعية  إلــيــه  ــت  آل فيما  املسؤولية  كــامــل 
يف  املتورطني  مبحاسبة  واملطالبة  الشركة 
حسب  املصيرية  الوطنية  القضية  هــذه 

تعبير البيان.

معاناة عامل رشكة السامري 
خـــُلـــص احلـــــوار الــــذي فــرضــتــه 
اكــري«  »زالغ  شركة  عمال  نضاالت 
ــة اميـــــوزار  ــق ــط ــن بـــضـــايـــة عــــوا مب
سبق  عــامــال   20 إرجـــاع  إلــى  كــنــدر 
بشكل  طردتهم  أن  الشركة  إلدارة 
من  اثنني  حالة  إبقاء  مع  تعسفي، 
»تدارس  حني  إلى  معلقة  املطرودين 
االستثناء  هــذا  وإزاء  وضعيتهم«. 
العمل  الــى  الــعــائــدون  العمال  هــدد 
االحتجاج  مبواصلة  رفاقهم   وباقي 
لم  إذا  معهم  تضامنا  واالعــتــصــام 
هذا  خالل  عملهم  مواقع  يستعيدوا 

األسبوع.

ــه خـــالل  ــ ــر أنـ ــذكـ ــالـ ــر بـ ــ ــدي ــ وج
الطبقة  خــاضــت  املــاضــي،  األســبــوع 
عدة  بالشركة  الــزراعــيــة  العاملة 
احتجاجية  واعــتــصــامــات  ــات  ــف وق
منهم  تــعــبــيــرا  الــشــركــة  بـــاب  ــام  أمـ
التسريحات  ملسلسل  رفــضــهــم  عــن 
وجلأت  عامال.   20 حق  يف  التعسفية 
ترهيب  إلى  البدء  يف  الشركة  إدارة 
ــم مـــن خــالل  ــه ــف ــوي ــخ الـــعـــمـــال وت
وكالب  خاصني  أمن  حراس  توظيف 
ــا حـــاولـــت االســتــعــانــة  ــم ــة.ك ــدرب م
قدمت  ملا  كندر  إميوزار  درك  بإقحام 
العمال  من  اثنني  ضد  كيدية  شكاية 
العمل˛  موقع  »اقتحام  ب  تتهمهم 

الذين  الــعــمــال  بــاقــي  فــنــده  وهــومــا 
بعملهم  التحقوا  رفاقهم  أن  أكــدوا 
التهمة  هــذه  اثــارت  وقــد  كــالــعــادة. 
جعلهم  مما  والعمال  العامالت  غضب 
الــذي  االحــتــجــاج  ــرارة  شـ يطلقون 
من  تدبيرية  بخطوات  مدعوما  كان 
واجلهوي  اإلقليمي  ــاد  االحت طــرف 
الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة 
/مــكــنــاس  فـــاس  بــجــهــة  ش(  م.  )ا. 
واملكتب  إفران-آزرو-احلاجب  وإقليم 
املراسالت  مختلف  بواسطة  الوطني 
منها(  نــســخ  عــلــى  الــنــشــرة  )تــتــوفــر 

واملسؤولة. املختصة  للجهات 

النضالية  اخلطوات  هذه  وأثمرت 
التنظيمية  أو  ــة  ــي ــدان ــي امل ــواء  ــ س
 17 االثــنــني  ــوم  ي عــقــده  مت  ــوارا  حـ
مطلب  زال  ال  فيما   .2022 يناير
يف  للبث  ملحا  إقليمية  جلنة  عقد 
املتعلقة  الشغلية  القضايا  مختلف 
 Zalagh شــركــة  وعــمــال  بعامالت 
 1000 مــن  أكثر  ُتشغل  التي   Agri
من  أكــثــر  زراعــيــيــني  وعــامــل  عاملة 
نــصــفــهــم غــيــر مــرســمــني ويــعــمــلــون 
احلرمان  يعني  مما  موسمي  بشكل 
وغياب  احلــقــوق  مــن  مجموعة  مــن 
وااللتزامات  الشروط  من  مجموعة 

عية.  جتما ال ا

رشكة »زالغ اكري« مبنطقة اميوزار كندر  

فاجعة  على  معدودة  أيام  سوى  متض  لم 
وفاة العاملة واملناضلة النقابية اميان دينار 

من  دهسها  اثــر  على  باها  ايــت  باشتوكة 
أمام  العامل/ات  معتصم  قبالة  سيارة  طرف 
الطبقة  استفاقت  حتى  »ازورا«  شركة  باب 
الــعــامــلــة يــوم عــلــى فــاجــعــة حــادثــة سير 
بوفكران  منطقة  بنواحي  وقعت  خطيرة˛ 
ناقلة  مابني   ˛2022 يناير   14 اجلمعة  يوم 

 20 من  أكثر  متنها  على  تقل  كانت  بضائع 
أسفر  ــد  ــرة.وق أج ســيــارة  و  زراعــيــا  عامال 
نقلوا  عامال   15 حوالي  إصابة  عن  احلادث 
املستعجالت مبكناس ووفاة سائق  إلى قسم 

سيارة األجرة حسب ما راج من األخبار.

مشكلة  جديد  من  احلادث  هذا  ويطرح 
غير  الزراعيني/ات  /ات  العمال  نقل  وسائل 
املناسبة واملفتقدة لشروط األمان والسالمة 
ــن شــاحــنــات و«بــيــكــوبــات« يف  والــصــحــة م
فيها  يتكدس  ومتقادمة  مهترئة  غالبها 
بكل  وتتجول  الــعــمــال/ات  من  كبير  عــدد 
حرية أمام مرأى األجهزة األمنية املختصة̨ 
ذهب  مروعة  حوادث  يف  تسببت  ما  وكثيرا 
قتلى  من  الــعــمــال/ات  من  املئات  ضحيتها 
ذلك  يــدفــع  ان  دون  ومعطوبني  وجــرحــى 
لوقف  احلازم  للتدخل  املختصة  السلطات 
العمال/ات  وصحة  ــأرواح  ب االستهتار  هذا 
النقل  وسائل  توفير  على  الباطرونا  وإرغام 

املناسبة.

الطبقة العاملة يف القطاع الفالحي   
 فاجعة حادثة سري مبنطقة بوفكران

للنسيج  »كامبا«  شركة  عامالت  نظمت 
وقفة  بطنجة  العوامة  الصناعية  باملنطقة 
األربعاء  يوم  املصنع  باب  أمام  احتجاجية 
شــرط  عــلــى   احــتــجــاجــا   2022 يــنــايــر   19
تقييم  فــرض  ومــحــاولــة  الــقــاســيــة  الــعــمــل 
العامالت  ترفضه  مــا  وهــو  بامليزان  العمل 
مستوى  على  يسببه  الذي  لإلجحاف  نظرا 

أضــف  عملهن.  قــوة  واســتــنــزاف  ــن  ــوره أج
الضمان  حقوقهن  من  حرمانهن  ذلــك  إلــى 
ال  حيث  الصحية  والتغطية  االجتماعي 
العمل  ساعات  بجميع  الشركة  إدارة  تصرح 
والتهديد  والقذف  بالسب  كرامتهن  واهانة 
العمل  شروط  قبول  عدم  حالة  يف  بالطرد 

املذلة.

احتجاج عامالت رشكة »كامبا« للنسيج
طنجة

اميوزار
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السياسية

حول فشل دولة الكمربادور يف استنبات طبقة وسطى

دولة  الكمبرادورية  الدولة  تكون  أوراش"  "برنامج  بطرح 
عاودت  قد  لأراضي  املالكني  وكبار  االحتكارية  البرجوازية 
اجتماعية  كحاجة  وسطى  طبقة  استنبات  او  خلق  محاولة 
أزمته  باتت  لنظام  اجتماعية  قــاعــدة  لتوفير  وسياسية 
الشرعية  انهيار  من  ذلك  يعني  ما  مع  تكبر  وعزلته  تستفحل 
مكونات  على  واأليديولوجية  الفكرية  والهيمنة  السياسية 

الشعب. 
تعود أولى جتارب خلق طبقة وسطى إلى بداية سبعينيات 
أهم  على  االستيالء  فبعد  "املغربة".  خطة  مع  املاضي  القرن 
املعمرين  ملكية  يف  كانت  التي  ــي  األراضـ وأجـــود  الشركات 
األجانب، من طرف البرجوازية االحتكارية والعائالت الكبرى 
فئات  على  الفتات  بعض  توزيع  مت  السامون،  الدولة  وأعــوان 
اجتماعية بهدف خلق قاعدة اجتماعية لنظام تعرض سنتي 
1971 و1972 ألخطر هزتني سياسيتني هددتا وجوده متمثلتني 
اخلطة  ــذه  ه صوحبت  العسكري.  االنــقــالب  محاولتي  يف 
الترابية  الوحدة  أجل  من  الوطني  باإلجماع  سمي  ما  بإطالق 
استقطاب  أجل  من  بدوره  وضع  الذي  الدميقراطي  واملسلسل 
نخب سياسية جديدة بدمج أحزاب الكتلة الوطنية يف املشروع 
املخزني حتسبا ألي تصدع اجتماعي محتمل جدا. انتهت هذه 
احملاولة إلى الفشل الذريع وإعالن وشوك السكتة القلبية من 

طرف رئيس الدولة آنذاك احلسن الثاني.
الوضع يتكرر يف ما يسمى بالعهد اجلديد مع إعالن  نفس 
فشل النموذج التنموي. لكن هذه املرة تبدى وجه آخر لأزمة 
البنيوية لنمط إنتاج الرأسمالية التبعية ببالدنا بعد جائحة 
كورونا التي عرت على مستوى انتشار الفقر وعمق هذه اآلفة 
الدولة  اضطرت  املغربي.  الشعب  فئات  مختلف  ضربت  التي 
مكرهة للكشف عن األرقام املهولة حلالة الفقر واتضح أن هناك 
أكثر من 23 مليون مواطن ومواطنة تعيش يف حالة الفقر إلى 
حتت عتبة الفقر كما هي محددة على الصعيد العاملي. بذلك 
يتضح أن الشعب املغربي يخضع لعملية تفقير متواصل، جعلت 
الفوارق  تفاقم  تعرف  التي  البلدان  قائمة  رأس  على  املغرب 
االجتماعية؛ املغرب بلد االغلبية الساحقة من ساكنته تعيش 
احملتكرين  من  وأقلية   واألمراض  واجلهل  البؤس  تراكم  ويالت 
تراكم  اخلارج  إلى  الثروة  تهريب  ومحتريف  اخليرات  ولصوص 

املغرب ساكنته شابة لكن شبابه يلقي  الباذخ.  والعيش  الثروة 
بأخطار  مبال  غير  واحلكرة  الفقر  من  هربا  البحر  يف  بنفسه 

املوت غرقا. 
باستعمال  وسطى  طبقة  خلق  إلــى  الدعوة  نفس  تتكرر 
املزيد من اخلوصصة  التمويلية عبر  الدولة وإمكانياتها  جهاز 
أو املديونية. إنها خطة قصيرة النظر تعتقد أنه ميكن توزيع 
الطبقة  هــذه  لتنبثق  كافية  التسهيالت  او  الــقــروض  بعض 
األرانب  تخرج  كما  الصغرى  املدن  أو  البادية  يف  االجتماعية 
وسطى  طبقة  استنبات  إلى  اخلطة  ترمي  الساحر.  قبعة  من 
األغلبية  تفقير  ومصادر  الفقر  أسباب  على  القضاء  دون  من 
الساحقة من الشعب وهي نفس األسباب التي قضت على فئات 
الذات لكنها تعرضت  اجتماعية وسطى حقيقية كانت قائمة 
االجتماعي.  السلم  أسفل  يف  السقوط  إلى  املؤدية  للهشاشة 
لها  ويكتب  النور  ترى  ان  الوسطى  الطبقة  لهذه  ميكن  كيف 
النجاح يف الوجود مت التطور والتوسع يف ظل اقتصاد تتحكم 
على  مفتوح  اقتصاد  االحتكارية  العائالت  من  كمشة  فيه 
املنافسة بني الشركات االمبريالية والتي غرضها الربح السريع 

وتهريب إرباحها إلى اخلارج؟
البادية  إلى خلق طبقة وسطى يف  الدعوة  التمعن يف  عند 
باالعتماد على متليك أراضي اجلموع واألراضي الساللية إلى 
املنتفعني منها وذوي العالقة يتضح أن الغرض  هو إغراق هؤالء 
لها  ويكتب  تصمد  لن  ملشاريع  متويلية  بديون  اجلدد  املالكني 
سماسرة  الى  ــي  األراض تلك  بيع  إلى  هــؤالء  فيضطر  النجاح 
على  لالنقضاض  املواتية  الفرصة  يتربصون  كانوا  أباطرة  أو 
الدولة تخلق وهم  تشكيل  أن  نرى  األراضــي. يف احملصلة  تلك 
املوضوعية  الشروط  توفير  بدل  وسطى  اجتماعية  طبقة 
لوضع التشكيلة االجتماعية على سكة تغيير حقيقي يسمح 

بالقضاء على االحتكار والتمايزات االجتماعية احلادة.
ومرهون  مسيج  واالجتماعي  االقتصادي  املجال  كان  فإذا 
طبقة  بانبثاق  يسمح  وال  السائدة  الطبقية  الكتلة  ملصالح 
للحياة  ميكن  فهل  وسطى  اجتماعية  فئات  او  اجتماعية 
شروط  توفير  على  تساعد  ان  الدولة  ترعاها  كما  السياسية 
انبثاق هذه الطبقات او الفئات الوسطى؟ لهذا السؤال أهمية 
للمدخل  كان  احلــاالت  بعض  العالم  عبر  هناك  ألن  وجــدوى 

بظهور  ليسمح  االجتماعية  األوضاع  خلخلة  يف  دور  السياسي 
اجتماعيا  درعــا  وشكلت  انتعشت  وسطى  اجتماعية  فئات 
استعملته الطبقة السائدة للحفاظ على هيمنتها ويف تكسير 
– كانت هذه حالة العديد  النضالية والدينامية االجتماعية 
حالة  يف  السؤال  هــذا  على  للجواب  الفاشية-  األنظمة  من 
النظام  ان  القائم.  احلزبي  املشهد  إلى  ننظر  ان  يكفي  املغرب 
أو  بالبقاء  يسمح  ولم  األحــزاب  تلك  كل  همش  االستبدادي 
وتفصيال.  جملة  سياسته  تخدم  التي  لأحزاب  إال  االنتعاش 
مؤسساته.  داخــل  من  ولو  إلصالحه  محاولة  كل  يرفض  إنه 
تعبير  دون  من  الوسطى  االجتماعية  الفئات  بقيت  ولذلك 
سياسي يدافع بانسجام واستقاللية ولو نسبية عن مصاحلها. 
لقد فقدت هذه الفئات الثقة يف التعبيرات السياسة احلزبية 
عن  يبرهن  ومما  الرسمية.  السياسية  اللعبة  يف  املنخرطة 
كان  ما  أحــزاب  تعرفه  الــذي  التراجع  هو  تلك  الثقة  فقدان 
األعيان  ــزاب  أح إلــى  حتولت  أنها  الوطنية.  بالكتلة  يسمى 
القواعد  تلك  صفوفها  وغــادرت  اجلديدة  املخزنية  والنخب 

املناضلة واملنحازة إلى أصلها االجتماعي.
الــذي  املــتــواصــل  التفقير  ــذا  ه ــإن  ف سبق  ملــا  وكــخــالصــة 
مستمرة  اسبابه  ألن  يتوقف  لن  شعبنا  فئات  كل  له  تتعرض 
إنتاج  لنمط  البنيوية  األزمـــة  نتيجة  للتعاظم  ومرشحة 
الرأسمالية التبعية ببالدنا. وما لم تتم معاجلة هذه األسباب 
القبضة  من  والتحرر  التبعية  الرأسمالية  منط  على  بالقضاء 
الفقر  ومحاربة  اجتماعي  منو  شروط  خلق  فإن  االمبريالية 
لن تتحقق إال بتولي قوى طبقية ثورية حقيقية مهمة قيادة 
اقامة  اجل  من  والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي  النضال 
حتقيق  طريق  على  الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  الدولة 
املفقرة  الوسطى  االجتماعية  الفئات  إن  االشتراكي.  املجتمع 
قاعدتها  ومن  الثورية  القوى  هذه  من  والدعم  السند  ستجد 
الشروط  خلق  من  سيمكن  سند  العاملة  الطبقة  أي  الطبقية 
وحقيقي  تام  باستقالل  واملكتسبات  املطالب  النتزاع  الذاتية 
أو  املمخزنة  وأحزابه  للنظام  الرجعية  السياسية  الهيمنة  عن 
التي تخلت عن قواعدها االجتماعية والطبقية وباتت تطمح 

للتسلق االنتهازي.

ابو سعد

الدميقراطي  النهج  حزب  ملواقف  أشادت  والتي  موال"  "مايتي  التنظيم  بنفس  الدولية 
قبل  من  وتضييق  حصار  من  يلحقه  مما  بالرغم  احلــزب  بها  يتشبث  والتي  التقدمية 
واالحتــاد  األوروبــيــة  احلكومات  على  الضغط  يجب  بأنه  ذكــرت  كما  املخزني.  النظام 
ختام  يف  الدميقراطية،مشددة  الغير  عواالنظمة  العالقات  كل  إيقاف  أجل  من  االوربي 

سيتخذها.)( التي  اخلطوات  كل  يف  النهج  ومساندة  دعم  على  مداخلتها 

اهلل  هي   " الدميقراطي  بالنهج  الدولية  العالقات  ملسؤول  بعدها  الكلمة  لتتنتقل 
بأهمية  "يؤمن  بأنه  أيضا،  وصرح  سبقته  التي  املداخالت  يف  ذكر  ما  كل  فند  الي  احلريف" 
ودولية،  وإقليمية  وطنية  تنسيقية  إطــارات  يف  متواجدا  يجعله  ما  األممي،  التضامن 
أجل  من  وغيرها،  الفالحني،  ونهج  للنساء،  العاملية  واملسيرة  للشعوب،  العاملية  كالقمة 

)( اإلمبريالية”  مناهضة  ماركسية  جبهة  بناء 

التضامن  أن  على  مؤكدا  البلجيكي  العمل  حزب  مثل  حتدث  أيضا  الداعني  بني  ومن 
األممي ضرورة ملحة من أجل بناء أممية مناهضة )( ويف السياق ذاته أكد "جواز بيدروا" 
مبدأ  األممي  التضامن   " أن  البرازيلية  أرض  بدون  فالحني  حلركة  التنسيق  جلنة  عضو 
من  موحدة  طبقة  أفرز  عاملي،  إنتاج  كنمط  الرأسمالية  نشأة  منذ  العاملة  الطبقة  طورته 
تتشارك  أنها  إال  عرقها،  أو  لونها  اختالف  “مع  وزاد:  واالضطهاد“،  االستغالل  واقع  حيث 

أممي)(. إطار  يف  وحدوي  بشكل  النضال  منها  يتطلب  ما  نفسه،  الهدف 

السياق  يف  تصب  لكنها  املكان  حيث  من  مختلفة  بتدخالت  الدولي  املهرجان  واستمر 
ما  وفق  عنه  املفروض  احلصار  رفع  وضرورة  النهج  ومساندة  دعم  وهو  نفسه  والهدف  نفسه 
وممثلة  بوخرال"،  "براميش  ممثله  لسان  على  النيبالي  الشيوعي  احلزب  مداخلة  يف  جاء 

اجلبهة  “نضال  بــأن  أفــادت  التي  دقــة"  ابــو  مــرمي  فلسطني"  لتحرير  الشعبية  اجلبهة 
التحرر  حركات  من  جزءا  بدورها  تشكل  التي  باملنطقة،  التحرر  حركات  من  جزء  الشعبية 

تعبيرها. وفق   ،”)…( موحد  عدو  ضد  موحدة  املعركة  يجعل  ما  العالم،  عبر 

املتحدة  بــالــواليــات  والــتــحــرر  االشتراكية  حــزب  ممثلة  مبداخلة  اللقاء  واختتم 
للنظام  اجلبانة  القمعية  “املمارسات  بـ  وصفتها  ما  أدانت  التي  رييس،  كارال  األمريكية، 
للدميقراطية  أولوية  إعطاء  “ضــرورة  على  مؤكدة  الدميقراطي”،  النهج  ضد  املغربي 

الشعوب…”)..( مطالب  على  املبنية 

برقيات  من  العديد  وردت  مباشر  بشكل  الندوة  يف  املتدخلة  الهيئات  كل  إلى  إضافة 
ضرورة  على  كلها  على  اتفقت  والتي  العالم  عبر  مختلفة  تنظيمات  من  والدعم  املساندة 
هذه  توجت  والئقة،  مناسبة  ظروف  يف  مؤمتر  عقد  يف  حقه  من  الدميقراطي  النهج  متكني 
أو  بالندوة  سواء  املشاركة  الهيئات  كل  توقيع  عرف  ودعم  مساندة  بالغ  بإصدار  الدعوات 
حقوقية  سياسية،  هيئة   60 يقارب  ما  عددها  فاق  والتي  مساندة  برقية  أو  فيديو  عبر 

وعمالية. ونسائية   ، ونقابية 

النهج  جسده  طاملا  والتي  األممي  التضامن  على  الرهان  أهمية  وبامللموس  يوضح  مما 
كل  يف  الوطني  املستوى  على  سواء  الوحدوية  املبادرات  كل  يف  تواجده  عبر  الدميقراطي 
بتواجده  الدولي  املستوى  على  أو  فروعه،  عبر  احمللي  أو  الوطني  الطابع  ذات  التنسيقيات 
كما  أيضا،  االقليمي  املستوى  وعلى  وغيرها...  للشعوب  العاملية  كالقمة  دولية  إطارات  يف 
تضامنية  حمالت  أو  بيانات  عبر  ســواء  املناضلة  التقدمية  احلركات  كل  النهج  يدعم 

وغيرها.  ... احملاصرة  الالتينية  امريكا  وشعوب   ، التونسي  الفلسطيني،  كالشعب 

تمتة  ندوة دولية حول التضامن األممي األهداف والوسائل
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مناطق  مختلف  يف  االحتجاجية  الحركات  لقمع  املخزين  النظام  استغلها  اليت  الجائحة  ظروف  رغم 

20 فرباير  البالد، فإن هذه الحركات ظلت تتنامى  وتتخذ أشكاال متنوعة، مؤكدة عىل اسمترار روح 

اليت غرست يف نفوس املغاربة تحدي الخوف من التسلط والقمع املخزين، وزرعت بذرة النضال بني 

مختلف فئاته ، هذه البذرة اليت منت وأضحت نضاالت واحتجاجات تشتعل هنا وهناك وتنخرط فهيا كل 

الفئات املترضرة من السياسة املخزنية الخادمة ملصالح الكتلة الطبقية السائدة واملرتوبول االمرباييل 

 20 مابعد  حراكات  يف  املالحظ  أن  ورغم   . لالوطان  العابرة  ورشكاته  واملالية  االقتصادية  مبؤسساته 

:كرامة  املجيد  لفرباير  الخالد  الشعار  مع  تلتقي  لكهنا  والفئوية  واملحلية  الجهوية  املطالب  هو  فرباير 

العدد  هذا  الجريدة  تخصص  واالستلهام  والتحليل  ابلتوثيق  ومتابعة  االجمتاعية.  -عدالة  -حرية 

مللف الحراكات االحتجاجية ابملغرب نظرا النخراط الجريدة املبديئ يف النضال الشعيب ضد االستغالل 

األخبار  نرش  وعدم  التعتمي  عىل  تعمل  إعالمه  ووسائل  املخزن  ،ولكون  جهة  من  والفساد  واالستبداد 

املتعلقة هبامن جهة أخرى ، ولذلك نعترب جريدتنا لسان حال هذه الحراكات، ومن مثة ستظل مواكبة 

لهذه الحراكات ومدعمة لها ، ومن ذلك ما يتمضنه هذا العدد من متابعة تمشل ما يندرج يف التأريخ 

سؤال  عن  واإلجابة   ، الراهنة  الحراكات  هبا   ترتبط  اليت  القضااي  تحليل  هيم  وما   ، لزخمها   والتوثيق 

املطلوب من القوى املناضلة من دور يف دعمها واالنخراط فهيا.

الحركات االحتجاجية ...بني الزخم الكمي وحاجات التأطري والتنظمي   

تطورات الحراكات االحتجاجية وروافد حركة 20 فرباير

ونحن على مشارف إحياء الذكرى احلادية عشرة النطالق 
املغربية،  املناطق  كافة  عمت  التي  املجيدة  فبراير   20 حركة 
مع  الفعال  التعاطي  من  ومكوناته  فئاته  بكل  الشعب  ومكنت 
من  مسبوق  غير  مبنسوب  العامة  بالفضاءات  االحتجاجات 
املخزني  للنظام  القمعية  لأجهزة  الكبير  والتحدي  اجلرأة 
ذات التاريخ الدموي األسود يف التنكيل والترويع التي واجهت 
القطاعية  االحتجاجات  وجل  الشعبية  االنتفاضات  كل  به 
التي  املكتسبات  أن  الــقــول  نستطيع  واملطلبية.  واحمللية 
والرائع  القوي  انخراطها  بفضل  الشعبية  اجلماهير  حققتها 
يف حركة 20 فبراير منذ انطالقتها األولى سنة 2011، صقلت 
أوسع اجلماهير بقدراتها  السياسي واالجتماعي لدى  الوعي 
والدفاع  احلقوق  نيل  أجل  من  واملقاومة  املواجهة  إمكانية  ويف 
عن  للتعبير  وكذا  املجاالت  كل  يف  وحتصينها  املكتسبات  عن 

التضامن ونصرة القضايا العادلة يف املنطقة وعبر العالم.
للسياسات  طبيعية  نتيجة  ذلك  يكون  أن  البديهي  من 
املنتهجة  السائدة  الطبقية  للكتلة  والالوطنية  الالشعبية 
منذ عقود والتي ما فتئت تسعى للنيل من حقوق ومكتسبات 
الطبقات  حتى  تطال  وأضحت  بل  الكادحني  وعموم  العمال 
سمي  مــا  مرحلة  ــان  إب سابقا  إنشاؤها  مت  التي  املتوسطة 
ولي  إلى  السلطة  انتقال  عملية  لتسهيل  التناوب  بحكومة 
التي  ــالءات  واالمـ توالت  التي  األزمــات  لكن  آنــذاك،  العهد 
قرارات  اتخاذ  إلى  أدت  اإلمبريالية  املالية  الدوائر  فرضتها 
كانت  التي  املكتسبات  مــن  العديد  على  أجــهــزت  مجحفة 
أوساطها  من  بالعديد  دفع  مما  الوسطى  الطبقات  بها  تتمتع 
التي  االحتجاجية  واحلركات  باألشكال  لاللتحاق  ومكوناتها 

الشعبية. اجلماهير  أوسع  تخوضها 
دامت  التي  البطولية  االحتجاجية  احلركات  أبــرز  ومن 
القريبة  اميضر  بلدة  أهالي  اعتصام  سنوات،  عشر  من  أزيد 
املنطقة  بتنمية  للمطالبة   ،2011 منذ  تنغير  مدينة  من 

البنيات التحتية، واالستفادة من ثروات املنطقة. وتوفير 
من  بسلسلة  انطلق  الذي  بالريف،  الشعبي  احلراك  وكذا 
بعد  الريف،  منطقة  يف  احلسيمة  مدينة  يف  االحتجاجات 
مطحونا   2016 أكتوبر   28 يوم  فكري  محسن  الشاب  مقتل 
بالسلمية  االحتجاجات  متيزت  حيت  النفايات.  حاوية  يف 
واملطالبة بتحقيق الئحة من املطالب للمنطقة التي سطرتها 
الساكنة يف جموعات عامة. وتعرض أبرز قادة احلراك للقمع 
 29 يوم  اعتقل  الذي  الزفزايف  ناصر  بينهم  ومن  واالعتقال 
2018 مت احلكم على  26 يونيو  2017. ويف ليلة الثالثاء  ماي 
النافذ  السجن  إلى  وصلت  قاسية  بأحكام  احلراك  معتقلي 
باإلضافة  آخرين.  وثالثة  الزفزايف  ناصر  على  سنة   20 ملدة 

إلى توزيع عشرات السنني على باقي املعتقلني السياسيني. 
 ،2017 عام  من  ديسمبر  يف  انطلق  فقد  جرادة  حراك  أما 
بعد وفاة شابني شقيَقني كانا يعمالن يف واحدة من آبار الفحم 

تلك  امتالء  إثر  جرادة،  مدينة  بها  تشتهر  التي  "العشوائية" 
البئر باملياه ليموتا غرقا. وكذلك تويف شخص ثالث ثّم رابع 
وبعد  اآلبار.  تلك  من  الفحم  يستخرجان  وهما  أسابيع،  بعد 
صمود كبير للساكنة مت االلتفاف على املطالب، والزج بأغلب 

املتصدرين للواجهة يف السجن.
حراك آكال هو األخر انطلق من أجل احلق يف األرض منذ 
عدة سنوات يف جهة سوس وخاصة تخومها اجلنوبية، حيث 
تعرضت أراضي اجلموع إلى هجمة مخطط لها تروم نزع حق 
منها  أجزاء  نزع  عبر  الغابات  ويف  اجلموع  أراضي  يف  الساكنة 
وعبر  الساكنة  بــرأي  األخــذ  بــدون  محميات  إلى  وحتويلها 
ملكيتها  تعود  واألغنام  للجمال  اجلائر  للرعي  الترخيص 
واسعا  انخراطا  احلراك  وعرف  للمنطقة،  ينتمون  ال  ألعيان 

للساكنة، لكن التجاذبات أثرت على استمراره وتطوره.
ــرة االحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة  ــيـ ــت وثـ ــح ــب ــذا أص ــكـ وهـ
ومضمونا،  شكال  وتتطور  تتعاظم  والقطاعية،  واالجتماعية 
لهذه  التصاعدي  املنحى  تــؤكــد  الرسمية  واإلحـــصـــاءات 
زرعته  ملا  كثمرة  األخير  العقد  خالل  ببالدنا  االحتجاجات 
20 فبراير املجيدة داخل مختلف األجيال واألوساط  حركة 
والكرامة  للحرية  الــتــواق  املتمرد   النفس  وهــو  الشعبية، 
والفساد...  االستغالل  ألشكال  واملقاوم  لالستبداد  واملناهض 

20 فبراير اخلالدة. الذي جسدته شعارات 
فرضتها  التي  الصحية  ــوارئ  ــط ال حالة  ظــل  يف  وحتى 
ــا  ــورون الــســلــطــات املــخــزنــيــة بــحــجــة احـــتـــواء جــائــحــة ك
إلى  النزول  عن  الغاضبة  اجلماهير  تتوقف  لم  "كوفيد19-"، 

املنتهجة. القرارات والسياسات  الشارع لالحتجاج على 
القطاعية  املــعــتــادة  االحتجاجية  لــأشــكــال  فــإضــافــة 
الصناعي  القطاع  يف  العاملة  الطبقة  تخوضها  التي  ســواء 
املشروعة  مطالبها  أجل  من  الزراعيني  والعمال  واخلدماتي... 
ودفاعا عن مكتسباتها يف مواجهة االستغالل املضاعف الذي 
)احتجاجات  والصحة  العمومي،  بالقطاع  مرورا  منه،  تعاني 
طلبة  املقيمني،  واألطــبــاء  األطــبــاء  واملمرضني،  املمرضات 
بكل  التعليم  ورجال  نساء  )احتجاجات  والتعليم  الطب..(. 
فرض  الذين  القطاع  وشــابــات  شبان  احتجاجات  فئاتهم، 
احلقوقي  الطابع  ذات  واالحتجاجات  التعاقد...(.  عليهم 
االختفاء  وضحايا  املصير  مجهولي  املختطفني  عــائــالت 
دورية  بصفة  احتجاجي  شكل  تنظم  التي  باملغرب  القسري 
كل شهرين بالدار البيضاء حتت شعار "الحقيقة" كل احلقيقة 
االختفاء  وضحايا  املصير  مجهولي  املختطفني  مصير  حول 
املعتقلني  عــائــالت  نــضــاالت  وكــذلــك  بــاملــغــرب"،   الــقــســري 

السياسيني القابعني يف سجون النظام املخزني...
أجل  من  االجتماعي  الطابع  ذات  االحتجاجات  تواصلت 
تلك  أو  البالد  ومناطق  جهات  جل  تعم  التي  السكن  يف  احلق 
ضمنها  ومن  املعيشية  يف  الغالء  مواجهة  إطار  يف  تدخل  التي 

من تؤطره اجلبهة االجتماعية املغربية وفروعها...
يف  مميزة  انتعاشة  بــدورهــا  فتعرف  املعطلني  حركة  أمــا 
خاصة  والتنظيمي،  النضالي  املستوى  على  األخيرة  الفترة 
املعطلني  الــشــهــادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  نــضــاالت 
التي  الفئات  مع  نضالها  تشبيك  على  تعمل  التي  باملغرب، 
سقف  قرار  بسبب  الشباب  )احتجاجات  بعضها  مع  تتقاطع 
يهم  فيما  سنة...(،   30 يف  التعليم  ملباريات  الولوج  يف  السن 
احلق يف التنظيم والشغل ومن أجل تعليم عمومي مجاني وذو 
متميزة  ومسيرات  تظاهرات  عدة  مؤخرا  نظمت  وقد  جودة، 
سواء بشكل منفرد أو مبشاركة مكونات أخرى. خصوصا بعد 
ربوع  عمت  التي  االحتجاجية  األشكال  من  األخيرة  املوجة 
شاملة  كانت  والتي  التلقيح،  جواز  إجبارية  فرض  إثر  البالد 
20 فبراير.  ومتنوعة ورفعت شعارات تنهل من قاموس حركة 
الدورية  صــدور  إثــر  املتميزة،  احملامني  احتجاجات  ومنها 
طرف  من  املوقعة   2021 دجنبر    10 يف  املــؤرخــة  املشتركة 
األعلى  املجلس  لدى  املنتدب  والرئيس  العدل،  وزير  من  كل 
تفرض  والتي  العامة،  النيابة  ورئيس  القضائية،  للسلطة 
القانونية  املهن  ممتهني  واملوظفني  واحملامني  القضاة  على 
ضرورة  عموما  واملواطنات  واملواطنني  القضاء،  مساعدي  من 

التوفر على اجلواز الصحي لولوج احملاكم. 
العادلة  القضايا  ونصرة  املستضعفة  الشعوب  مع  التضامن 
احلية  القوى  متيز  التي  التقاليد  من  والعالم  املنطقة  يف 
لم  وهــو  الفلسطينية،  القضية  وخــاصــة  املغربي،  للشعب 
العلني  التطبيع  ويتقوى بعد مغامرة  بدأ ينتظم  ينقطع، بل 
البرنامج  يف  بــرز  ما  وهــو  مؤخرا،  النظام  عليها  أقــدم  التي 
اجلبهة  سطرتها  التي  االحتجاجية  واألشــكــال  النضالي 

التطبيع. املغربية لدعم فلسطني وضد 
التواصل  ــط  ــائ ووس وتــتــطــور  تتنوع  االحــتــجــاجــات  إن 
لتنظيم  و  واملساهمة،  للدعاية  وسيلة  أصبحت  االجتماعي 
حمالت التضامن وحمالت املقاطعة، التي بدورها ساهمت يف 

تنمية الوعي بدور املقاومة اجلماعية وآثارها...
التي ترزح حتت وطأتها   املزرية  واألوضاع  املسدودة  األفاق 
ذات  الطبقات  وكــل  الكادحني  وعموم  الشعب  فئات  أوســع 
تنذر  البالد،  يف  القائم  للوضع  اجلدري  التغيير  يف  املصلحة 
جزئية  ولو  حلول  غياب  يف  والتصعيد،  التوترات   من  مبزيد 
تستجيب ملطالب وانتظارات واحتياجات اجلماهير الشعبية، 
وهو مؤشر على إمكانية توسيع رقعة االحتجاجات ومتاديها 
اليسارية  وخاصة  احلية  القوى  كل  وعلى  قوتها،  واحتداد 
يف  واملنظم  الــواعــي  لــالنــخــراط  والتهيؤ  االســتــعــداد  منها 
الطريق  إلى  وتوجيهها  اجلماهيرية  النضاالت  وتأطير  إسناد 
تلك  يسم  الذي  واالرجتالي  العفوي  الطابع  بدل  السديد 

احلراكات يف مجملها.

عبد الواحد ناجيم
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إلى  ببالدنا  اجلماهيري  النضال  انتقل  فبراير   20 حركة  مع 
وجتاوزا  جديدا  حتليال  يفرض  بات  تطوره  من  جديدة  مرحلة 

وتطويرا ألدوات ومنهجية التحليل.

ان االستمرار يف نفس املنهاج لم يعد قادرا على فهم املتغيرات 
إلى  ذلك  يرجع  والتغيير.  النضال  أساليب  استنباط  على  وال 
املسيرات  قوامها  االحتجاج  يف  جديدة  ألشكال  متعاظم  بــروز 
متعددة  اجتماعية  حركات  تخوضها  والوقفات  واالنتفاضات 
التركيب الطبقي أو الفئوي أو املهني بينما غابت أو توارت نسبيا 
األشكال الكالسيكية مثل اإلضرابات او االعتصامات حتت قيادة 

النقابات أو األحزاب أو اجلمعيات املهنية.

التعامل  علينا  يجب  كيف  ببالدنا.  مستجدة  حالة  إذا  هي 
معها؟ لكن قبل ذلك البد من اجلواب على السؤال هل حالة بالدنا 
معزولة أم هل هي ظاهرة معروفة وكيف حدثت وما هي أسبابها؟ 

كيف انتقلت إلينا وملاذا بالضبط يف هذا الوقت او الظرف؟

هذه احلركات االجتماعية ليست خاصة ببالدنا وال هي بنت 
اللحظة. ولهذا جند العديد من الكتابات ومنظرين متخصصني 
على  االطالع  املفيد  من  سيكون  االجتماعية.  احلركات  هذه  يف 
ذلك  ألن  ودراستها  الفكرية  اإلنتاجات  من  املتنوع  الكم  هــذا 
االحتجاجية  احلركات  من  العملية  االستفادة  على  سيساعد 

التي تقوم بها او ستقوم بها هذه احلركات االجتماعية.

و لكي نساهم يف هذا النقاش الدائر اليوم نعتقد ان االنطالق 
من بعض املفاهيم االساسية الرائجة والتي لها مكانة كبيرة عند 
 - العفوية   : وهي  االجتماعية  احلركات  ونشطاء  منظري  بعض 

الالطبقية - الالسياسية - الاليديولوجية.

ال يتسع الوقت وال املجال الستعراض جميع مراحل احلركات 
االجتماعية ولذلك سنركز على واقعها الراهن. ومما مييز الشكل 
اجلديد لهذه احلركات االجتماعية هو كونها متزج بني احلركات 
االجتماعية التي خضعت لعملية ترتيب وتدبير من طرف قوى 
عمل  نتيجة  تندلع  لم  اجتماعية  وحركات  نقابية  او  سياسية 
بأنها  البعض  ويعتبرها  فجائي  بشكل  انطلقت  هي  بل  مسبق 
املهيمن  أو  الغالب  بأن  ونؤكد  نالحظ  الراهن  الوضع  ويف  عفوية. 

هو هذا النوع األخير من احلركات االجتماعية.

ولشرح هذه الوضعية البد من الوقوف على سببني رئيسيني 
مرحلة  تعيش  ونقابات  احـــزاب  مــن  املنظمة  الــقــوى  أن  وهما 
او  املكونات  بعض  اندثار  بل  له،  سابق  ال  وانكماش  قوي  تراجع 
اندماجها يف النسق السياسي السائد وأصبحت داعمة للحاكمني 
قلبه  ويف  التقدمي  الفكر  تراجع  هو  الثاني  والسبب  وللسلطة. 
الشعوب  لتحرر  والداعم  لالمبريالية  املناهض  الشيوعي  الفكر 
الهزمية  وتراكمات  أثر  لكن  رماده،  االنبعاث من  يعاود  اليوم  وهو 
على  البالغ  األثر  له  كان  االشتراكية  التجربة  وانهيار  املؤقتة 
القوى التقدمية وسمح للتيارات النكوصية أو الهوياتية املنغلقة 
واملؤسسات  الدول  ساعدتها  وقد  الساحة،  باحتالل  ذاتها  على 
الواقع  لهذا  وكان  املنطقة.  يف  الرجعية  واالنظمة  االمبريالية 
ولم  تأثيرها  وتقلص  القوى  لهذه  السياسي  الفعل  على  انعكاس 
تنجح يف تاطير حركات اجتماعية وحتى إذا انخرطت يف بعضها 
فإنها تقوم بذلك وهي تطمح إلى تدارك ما فات أو إعادة احلياة 
نقابات مما يجعلها حتاول توظيف تلك  أو  إلى هياكلها كأحزاب 
ملن  املصداقية  يعطي  الــذي  األمــر  وهو  االجتماعية  احلركات 

يتهمها بالركوب على تلك احلركات.

فجائي  بشكل  تندلع  اجتماعية  حركات  انتعاش  نرى  لهذا 
وتتحول إلى حركة احتجاجية تتخذ أشكاال متنوعة يف النضال 
والتنظيم وترفع مطالب كثيرة أو متقلصة وغالبا ما تكون بدون 
قيادة مركزية. ولكي نحصر املجال سيكون من املفيد تناول أهم 

التي وقعت بعد خفوت جذوة  الشعبية  خصائص االحتجاجات 
حركة 20 فبراير منذ 2013.

األوضــاع  أن  وهو  إليه  االنتباه  وجب  معطى  أو  مالحظة  أول 
كبير،  حد  إلى  تدهورت  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
الواسعة  املطالب  تلبية  على  عاجزا  بات  النظام  أن  معها  ظهر 
مظاهر  كل  وان  مغلقة  أصبحت  اآلفاق  أن  يعني  للجماهير.وهذا 
األزمة وعلى رأسها انعدام الشغل وهشاشة ما هو متوفر منه تولد 
املتعلم  فئاته  بكل  الشباب  لدى  وبالتهميش  شعور باحلكرة  عنه 
أو حامل الشهادات العليا. فأصبحت البطالة آفة ضربت األغلبية 
الساحقة من العائالت بغض النظر عن أصلها الطبقي مساوية يف 
ذلك البرجوازية املتوسطة أو الكادحني. إلى جانب هذه املعضلة 
الطبقات  ملجمل  الشرائية  القدرة  وتآكل  الفقر  معضلة  بــرزت 
وخدمات  األساسية  االستهالك  مواد   - الغالء  بسبب  الشعبية 
صحة  من  االجتماعية  املرافق  إفالس  وبسب  املفوض-  التدبير 
نتيجة  ونفقات  مبصاريف  الشعب  كاهل  أنهكت  والتي  وتعليم 
والتزاماته  واجباته  عن  وتخليه  العام  والقطاع  الدولة  استقالة 

وتفويضها أو فتحها للقطاع اخلاص.

خرج  احتجاجية  حركات  اندلعت  األوضاع  هذه  قاعدة  على 
للفقر  ورفضهم  سخطهم  عن  للتعبير  واملواطنات  املواطنون  فيها 
والبؤس. يهمنا هنا الوقوف عند هذه النقطة للتمييز بني هذه 
احلركات االحتجاجية ولنرصد املعطى التالي: سيكون من قبيل 
كميا  ألنها  االحتجاجية  احلركات  هذه  كل  حتليل  املستحيل 
كبيرة جدا - حتى أن مصالح وزارة الداخلية تقدم أرقاما بعشرات 
تقوم  طبعا  وهي  االحتجاجية  واألشكال  الوقفات  من  اآلالف 
وحرية  التعبير  حرية  يدعي  سياسيا  خطابا  مترر  لكي  بذلك 
التجمع والتظاهر، لكي تبرر قمعها لبعض احلركات االحتجاجية  
املعينة. رغم هذا الكم الكبير ميكننا التمييز بني نوعني رئيسيني 

من هذه احلركات االحتجاجية:

عبرت  معني  بسبب  اندلعت  التي  احلــركــات  تلك  هو  األول 
وجهت  أو  فقمعت  محدود  مبشكل  املعنية  اجلماهير  خالله  من 
بحركة  األمر  يتعلق  وقد  حني.  إلى  ولو  األمر  وانتهى  وعود  لها 
حركة  أو  متضررة  اجتماعية  فئة  أو  شعبي  حلي  احتجاجية 

احتجاجية ملدينة أو جهة معينة مثل حالة زاكورة...

أن  استطاعت  التي  االحتجاجية  احلركات  تلك  هي  الثاني 
قرية  تهم  قد  بدورها  وهــي  اجتماعية.  حركات   إلــى  تتحول 
واحدة أو مدينة أو جهة أو منطقة شاسعة . لكن ما هي مقومات 
هذا  اجتماعية؟  حركة  إلى  االحتجاجية  احلركات  تتحول  أن 
شعوب  جتارب  من  نستفيد  كيف  تعلم  لفائدة  نطرحه  السؤال 
وعالقات  قوانني  اكتشاف  إعــادة  يف  الطاقات  نهدر  وأال  أخــرى 
املكتسبات  على  البناء  مــن  أيــضــا  نتمكن  وحــتــى  اجتماعية 
واالنطالق إلى املساهمة العاقلة يف هذا املكتسبات. ثم وهذا هو 
األهم كيف نساهم يف حتويل احلركات االحتجاجية إلى حركات 
اجتماعية؟ وما هي العناصر الوظيفية املطلوب توفيرها لذلك؟ 
النظر عن  التنظيمي بغض  العامل   وهنا ال بد من حد أدنى من 

شكله او خلفيته ومصدره.

- يف تدقيق الحركة االجمتاعية:

))ان التاريخ العلمى للحركات االجتماعية لم يتأسس مبعزل 
عن الصراعات الدائرة فى املجتمعات اإلنسانية وال ميكنه إطالقا 
ان يكون منفصال عنها مادامت هذه احلركات تدل يف األصل على 
الصراع الذي يعنى كل تعارض بني األفراد واجلماعات من حيث 
يف  االجتماعية  احلركة  أبعاد  من  يعد  فالصراع  واملصالح،  القيم 

شكلها االحتجاجي القائم أصال على الرفض ونشد التغيير.  

اجلهد  ذلك  هى  االجتماعية  احلركة  أن  الى  بلومر  ويشير 

اجلماعي الرامى الى تغيير طابع العالقات االجتماعية املستقرة 
فى مجتمع معني. فاحلركات االجتماعية هى فى نظره مشاريع 
الى  وتستند  للحياة،  جديد  نظام  إقامة  تستهدف  جماعية 
إحساس بعدم الرضا عن النمط السائد، والرغبة فى إقامة نسق 
ألية  املؤسس  والشرط  جديد  نسق  إقامة  فى  والرغبة  جديد" 

حركة اجتماعية يظل مرتبطا بفعل التغيير املستمر " ....

وحتى ال يتحول عرضنا الى بحث يف سوسيولوجية احلركات 
السوسيولوجي  الدرس  كون  الى  باإلشارة  نكتفي  االجتماعية 
وهي:  مجموعات  اربعة  يف  االجتماعية  احلركات  هــذه  يرتب 
املوارد -3 نظرية  السلوك اجلماعي -2 نظرية تعبئة  -1 نظرية 

احلركة االجتماعية اجلديدة و 4 - باراديغم الفعل/الهوية.

اية حركة،  التي جتعل من  الوظيفية  العناصر  الى  وبالرجوع 
تيللي  تشارلز  اليه  توصل  ما  على  نعتمد  اجتماعية  حركة 
الدارسني  أهم  أحد  تيللي  تشارلز  يعتبر  تاريخية.  دراســة  يف 
كتابه:  يف  وردت  عناصر   3 يفرد  وهــو  االجتماعية  للحركات 
"احلركات االجتماعية 2004-1768 " ترجمه السيد ربيع وهبة.

مطالب  ميلي  ومنظم  مستدام  عــام  مجهود  الــحــمــلــة:   -  1
جماعية على سلطات مستهدفة.

 social mouvment االجتماعية   احلركة  ذخيرة   -  2
repertoir :عبارة عن توظيف لتوليفات ممكنة من اشكال العمل 
خاصة،لقاءات  أهــداف  ذات  جمعيات  خلق  التالية:  السياسي 
مسيرات،  اعتصامات،  مهيبة،  مواكب  عامة،  لقاءات  خاصة، 
مظاهرات، حمالت مناشدة، بيانات يف االعالم العام، مطويات او 

كراسات سياسية.

3 - عروض الوقفة:متثيل املشاركني جلملة من الصفات العامة 
املوحدة، هي:اجلدارة، والوحدة، والزخم العددي، وااللتزام جتاه 

انفسهم و/او جتاه قاعدتهم الشعبية.( انظر التشارلز تيللي.

ربيع  السيد  ترجمها  كما  الوظيفية  العناصر  هــذه  اوردت 
وهبة وهي مناسبة لترجمتها مبا يتالءم مع مفاهيمنا وخطابنا 
بعنصر  نفهم  ولهذا  اليسار  وســط  وخاصة  باملغرب  السياسي 
احلملة هو ذلك اجلهد الذي يقوم به النشطاء من اجل التعريف 
اما  املطالب،  ترتيب  او  املطلبي  البرنامج  وبصياغة  بــاألوضــاع 
الني  التنظيمية  االشكال  بجميع  يتعلق  فهو  الثاني  العنصر 
الذاتي  التنظيم  ابتداء من خلق  ستتبعها احلركة االحتجاجية 
الى اساليب خوض احلركة من مسيرات ومظاهرات...اما العنصر 
االخير فهو يتعلق بعناصر حتصني احلركة ومتثينها وخلق اليات 

اللحمة لضمان استمرارها.

احلراكات  يف  العناصر  هــذه  توفر  مــدى  اختبار  محاولة  يف 
اجلارية اليوم باملغرب خاصة يف الريف وجرادة فإننا نلمس متى 
تطابقها الى حد التماهي وكأن احلراكات وقادتها يطبقون حرفيا 
ما سقناه هنا مبا فيه ظاهرة  االصرار على تأدية القسم من طرف 
قادة احلراك وقواعده.لذا توجب قراءة هذه اجلزئية بعيدا عن 
والى  الظالمية  الى  باالنزالق  احلراك  متهما  البعض  به  قام  ما 
الداعشية.اليس من يقرأ االمور هكذا أنه لم يفهم مغزى ذلك؟ 
موقع  من  األمــر  يتابع  ال  ببساطة  ألنه  إليه  احلاجة  حتى  وال 
االنخراط واحلرص على وحدة احلراك وما يطرحه من مشاكل 
حقيقية. لو استوعب املنتقدون هذه احلاجة لتمكنوا من فهمها 

ومساعدة النشطاء على إيجاد أشكال وحلول أرقى.

استنتاجات وتقديرات.

1 االستنتاج االول.

اليسار حلد الساعة ال يعير االهتمام الكايف لواجباته من اجل 
انه  احتجاجية.بل  حركات  الى  الشعبية  االحتجاجات  حتويل 

أشكال ومضامني خوض النضال الجامهريي والطبقي ومتفصلهام
التيتي احلبيب
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اساليب النضال املتبعة يف الحركات االحتجاجية الراهنة:

احلالية  السياسية  مرحلتنا  يف  الشعبية  اجلماهير  اصبحت 
وسائل  تقدم  بفضل  املاضية  السنوات  يف  اجلماهير  ذات  غير 
ضحى  التي  النضاالت  وبفضل  والبصرية  السمعية  االتصال 

فيها الشعب وقواه احلية بالغالي والرخيص من أجل ذلك.

من  مجموعة  ألي  النضالية  ــال  ــك األش نــتــابــع  وحينما 
املجموعات سنرى أن هذه األساليب تتجلى يف:

-الالفتات  1

2 - الشعارات

3 - النقل املبارش والنقل لوسائل التواصل االجمتاعي 
والفايسبوك كالواتساب 

4 - االتصال ابملواقع االلكرتونية ووسائل االعالم

إليها  تلجأ  الــتــي  النضال  ووســائــل  أساليب  تــطــورت  لقد 
وسائل  ذلك  ومن  مطالبها  عن  للدفاع  االحتجاجية  احلركات 
الكبيرة  الالفتات  منها  احلــراكــات  هــذه  لــدى  عامة  اصبحت 
تشرح  التي  الصغيرة  والالفتات  العامة  املطالب  عن  تعبر  التي 
الذي  الرئيسي  باملطلب  املرتبطة  او  الصغيرة  املطالب  بتفصيل 
او  الوقفة  مقدمة  يف  تكون  التي  الكبيرة  الالفتة  عنه  تعبر 

املسيرة.

دون  املسيرة  أو  االحتجاجية  الوقفة  تتقوى  ان  والميكن 
الشعارات  صاحب  ويعتبر  املطالب  عن  معبرة  شعارات  صاحب 
اجل  من  القمعية  القوى  تستهدفه  الغالب  ويف  للمسيرة  قائدا 

عفوية  الشعارات  وجعل  الوقفة  مسار  على  والتغلب  اإلربــاك 
وغير ذات قيمة.

واخلارجي  بل  احمللي  العام  الرأي  إبالغ  وسائل  تطورت  وقد 
الفايسبوك  خاصة  املــواقــع  عبر  والنقل  املباشر  البث  عبر 

لدى  صــداه  النقل  لذلك  يكون  حيث  والواتساب  واليوتيوب 
الف حساب  السلطة احمللية حتسب لتدخلها  املتلقي مما يجعل 

. وتكون مضطرة أحيانا للحوار والنقاش حول املطالب 

الكثيرة  االلكترونية  للمواقع  أصبح  ما  ننسى  أن  دون  هذا 
النضاالت  من  للعديد  نقل  من  وتصورها  أهدافها  اختالف  رغم 
على  يجب  ما  وهو  منها  والنائية  بل  املناطق  أغلب  يف  اليومية 
يرفع  مبا  معه  والتعامل  معه  االنتباه  احلراكات  هذه  مسؤولي 
احلصار املخزني عنها ويوصل مطالبها الى اوسع الفئات ويقوي 

التي  الورقية  والصحف  اجلرائد  ننسى  ان  دون  معها  التضامن 
خاصة  مبكانة  الشعبية  الفئات  من  العديد  لدى  تتمتع  مازالت 
ملا كان لها يف سنوات القمع واالستبداد من فضح وتعرية للواقع 

املر.

مطالبها  عــن  الــدفــاع  يف  اجلماهير  أساليب  تــطــورت  وقــد 
دورا  الدميقراطي  النهج  رأســه  وعلى  اليسار  فيها  لعب  والتي 
احلراكات  هذه  وسط  ومناضالته  ملناضليه  التواجد  عبر  مهما 
مما  احلقوقي  والعمل  السياسي  العمل  طريق  عن  اجلماهيرية 
مكتسبات  عدة  حتقيق  عبره  ميكن  موقع  يف  اجلماهير  جعل 
االقتصادية  احلقوق  يخص  فيما  مطالبها   من  العديد  وحتقق 

والثقافية. واالجتماعية 

التابعة دورا مهما عبر  واملواقع  وقد لعبت اجلريدة احلزبية 
يحسون  وجعلهم  /ات  املتضررين  هؤالء  ومطالب  صوت  ايصال 
جماعيا  حتقيقها  ميكن  مطالب  حــول  تــوحــدوا  إن  بقوتهم 

فرادى. وليسوا 

طريق  عن  اجلماهير  لدى  الذاتي  الدفاع  آليات  تطورت  كما 
تعاني  الذي  باملشكل  خاصة  وملفات  مطالب  تضع  جلان  خلق 
حققت  وقد  املعنية  السلطات  لدى  عنه  وتدافع  الساكنة  منه 
هذه األلية الكثير مما سطرته ومن ذلك حتويل حاالت االفراغ 

الى االستفادة من سكن بديل والئق.

اآلليات  بهذه  فيها  االشتغال  مت  التي  املجاالت  تعددت  وقد 
والشركات  السكن  مجال  يف  اسلفنا  كما  ذلــك  ومــن  املتقدمة 
من  مبنعهم  السلطات  تقوم  الذين  املتجولني  الباعة  أو  املغلقة 

اليومي. قوتهم  كسب 

نور الدين الرياضي
أساليب النضال املتبعة يف الحركات االحتجاجية الراهنة

تبنى نظرة مغلوطة لهذه احلركات االحتجاجية الى حد أنه ال 
يولي أية اهمية لعناصر احلركة االجتماعية مبا فيها اإلعداد 
وتصليب  العددي  الزخم  وحتقيق  املطلبي  امللف  حول  املسبق 
اهتمامه بكل هذه االمور سيادة  احلركة وحتصينها.سبب عدم 
منظر  فيه  يؤثر  يعد  ولم  اجلماهير  عن  نيابة  النضال  خوض الوقفة او املسيرة بعدد ال يتجاوز عشرات االشخاص.مفهوم 

2 - االستنتاج الثاين.

إلى  تتحول  أن  االحتجاجية  احلــركــات  بعض  استطاعت 
اخرى  تستطع  لم  بينما  العلمي  باملعنى  اجتماعية  حركات 
نفسها  فتيحة  امــي  احرقت  ملا  حصل  ما  مثل  ذلــك  حتقق  ان 
أينما  بالصويرة.  ببوالعالم  امــرأة   15 توفيت  ملا  او  بالقنيطرة 
جند  اجتماعية  حركات  إلى  االحتجاجية  احلركات  حتولت 
ميكننا  مبا  ذاك  أو  احلــد  هــذا  إلــى  مؤطرة  كانت  اجلماهير  أن 
تسميتهم باملثقفني العضويني والذين هم أنفسهم كانوا أعضاء 
أو ال زالوا يف التنظيمات اليسارية.بينما يف األماكن التي أشرنا 
الصدقة واإلحسان أو نشط املخزن عبر أجهزته أو زواياه.إليها فقد غاب هذا العامل وطغى عامل التخلف وسيادة منطق 

وهي  بنيويا  معطى  اصبحت  اليوم  االجتماعية  احلركات   3-
الصراع  خوض  أشكال  من  شكل  أهم  وستصبح  التنامي  يف  آخذة 
الطبقي حتى اعتقد البعض بأن العصر أصبح اليوم عصر قيادة 
نظرية  تقدمه  ما  وهو  التغيير  أو  للثورة  املتوسطة  البرجوازية 
وغيره.من  تورين  آالن  بقيادة  اجلديدة  االجتماعية  احلركات 
االجتماعية  احلركات  أشكال  يعتبر  البعض  أصبح  ثانية  جهة 
بشكله  التنظيم  ومعه  لالحتجاجات  الطبقي  الطابع  جتاوزت 
ومن  احلجج  من  تعدم  ال  ــوات  ودع استنتاجات  هذه   . احلزبي 
املستندات الواقعية ولن ينفع معها التنطع احلزبي أو االستمرار 
املتقادمة  التنظيمية  األشكال  أو  املتجاوزة  املفاهيم  اجترار  يف 

إعادة  املاركسيني  على  بات  املضمار  هذا  القدمي.يف  اخلطاب  وال 
مبعنى  السالح  نقد  مهمة  من  بــدءا  التقدير  ــادة  وإع جتديده وتطويره مبا يلزم من احلزم ومن الشجاعة واملسؤولية.التقييم 

التقدير األول: شحذ سالح التنظمي   

بالنسبة للتجربة املغربية لم تكن هذه هي املرة االولى التي 
يف  احلاجة  تلك  حضرت  السالح.لقد  نقد  عملية  فيها  توجبت 
املناضلني  من  مجموعة  وقامت  املاضي  القرن  ستينيات  منتصف 
بعملية نقد السالح، سالح التنظيم متخضت عن ميالد احلركة 
الى  كمنظمة  وثيقة  )ركــزتــه  املغربية  اللينينية  املاركسية 
ان  الثورة"( وكذلك كان  االمام: "سقطت االقنعة فلنفتح طريق 
ويقدم  الفترة  تلك  متطلبات  على  يجيب  جديد  تنظيم  انبنى 
مساهماته يف الصراع الطبقي ببالدنا؛ كانت حصيلته االيجابية 
ما عرفها تطور وعي شعبنا وما حققه من مكتسبات اهمها الفرز 
اجلاري اليوم وتنامي عزلة نظام الكتلة الطبقية السائدة، وهذا 
التنظيم  ذلك  االحتجاجية.شكل  للحركات  النضالي  خميرة كل هذه املتغيرات التي نشهد حصولها اليوم.الزخم 

التنظيم  اجراء عملية نقد سالح  بات من احملتم  ايضا  وباجلرأة واملبدئية الالزمتني.اليوم 

واهم  السياسية،  بالدكاكني  اتهامنا  هو  له  تعرضنا  نقد  اهم 
االنخراط  عن  الشباب  واحجام  حتاشي  هو  النقد  لهذا  جتلي 

احلاشد والطوعي يف صفوفنا.

انه نقد جارح وحتى فيه نوع من التبخيس ملجهوداتنا وعدم 
نوع من اجلحود وعدم  الشباب يف صفوفنا فيه كذلك  انخراط 
العرفان بجميل تكويننا للعديد منهم.كل ذلك موجود يف النقد 
بل رمبا يوجد ما هو اكبر وأعظم، لكن يجب أن يكون رد فعلنا هو 
قبول النقد والتجريح ألننا مبدئيون ثوريون منارس وبالضرورة 

الطريقة  هي  هذه  ان  وتصوراتنا.نعتقد  عملنا  يف  حظ  للخطأ 
االخــرى  الطريقة  عــوض  النقد  هــذا  مــع  التعامل  يف  األســلــم 
والقيام  بالدكاكني  نعث  من  كل  مع  جبهة  تكوين  وهي  والسهلة 
الفوضوية  ومحاربة  الدكاكني  دعاة  ضد  وبغزوة  تطهير  بحملة 

وأنصار العفوية.

دوافعه  وحتليل  للنقد  االنــصــات  علينا  وجــب  ذلــك  عكس 
والبحث يف فكرنا وممارساتنا عن كل ما ميت له بصلة داخلنا.

من  الكثير  فيه  لليسار  املوجه  النقد  أن  اعتبر  فإنني  هكذا 
أوجه الصدق وهي التي تعطي املصداقية لهذا النقد ملا نتعرض 
له.سيكون من املستحيل رفضه جملة وتفصيال وعلى اإلطالق. 
يتحول  بل  أمامه  التطور  باب  يغلق  إمنا  وسطنا  ذلك  يفعل  من 
طرف  من  منبوذ  حقيقي  سياسي  دكــان  إلــى  مفرطة  بسرعة 

اجلماهير.

هل نقبل بذلك ألننا نساير املوضة وعلينا أن نداهن الشعور 
الشعبي و ال نتواجه معه؟ هذا بدوره احد املخاطر التي ال يجب 
ويحول  ستنكشف  االنتهازية   حقيقته  ألن  فيها،  السقوط 
مناضليه  ثقة  فقد  ألنه  سياسي  دكان  أفلس  الى  أيضا  التنظيم 

فيه وثقة اجلماهير ايضا.

عند  الوقوف  من  بد  من  هناك  ليس  املخاطر  هذه  لتجنب 
األعطاب التي جتعلنا نبدو يف نظر اجلماهير وطالئعها العفوية 
دكانا سياسيا ال يختلف عن الباقي وتفسير ملاذا تلك األعطاب 
نقد  سيكون  العملية  تلك  جناح  لتجاوزها.عند  احللول  هي  وما 
سالح التنظيم قد أدى وظيفته مبساعدتنا على بناء تنظيم من 
نوع جديد.ولهذا أعتبر هذه العملية مهمة جماعية ألنها تدفع 
يف  التفكير  الى  النضالي  نشاطه  مجاالت  كانت  مهما  عضو  كل 

ممارساته ويف قناعاته الفردية.

تمتة مقال أشكال ومضامني خوض النضال الجماهريي والطبقي ومتفصلهما
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امللفات  مــن  العديد  وراءه  تــاركــًا   ،2021 الــعــام  ــا  ــادرن ■غ
الفلسطينية، يجمع بينها قاسم مشترك: إنها تفتقر إلى حلول 
واقعية تلتقي حولها األطراف الفلسطينية، يف صناعة مرحلة 
وسياسة  أوسلو،  واتفاق  االنقسام،  زال  ما  جديدة.  كفاحية 
الهيمنة والتفرد، والتصعيد اإلسرائيلي، على ما هو عليه، وال 
شيء ينبئ أننا أمام فرصة حلل، ولو لبعض هذه امللفات، أو وضع 
الدعوة  ذلك  يف  مبا  حلها،  نحو  الصحيح  الطريق  على  القدم 
الغامضة واملترددة لعقد دورة جديدة للمجلس املركزي ملنظمة 
تستجيب  وتوجهات  بقرارات  يخرج  الفلسطينية،  التحرير 

للضرورات الوطنية، كأساس الستعادة التوافق بني األطراف 

ويف هذا السياق؛ نتساءل:

• هل تعتقد القيادة السياسية يف السلطة الفلسطينية، أن 
حركة حماس، وغيرها من الفصائل، كاجلبهتني الدميقراطية 
مقابل  وطنية،  بحكومة  للقبول  استعداد  على  والشعبية، 
املوقعة من  الدولية واالتفاقات  املوافقة على قرارات الشرعية 
البروتوكوالت  من  وغيرها  أوسلو  )أي  الفلسطينية  السلطة 
السياسية واألمنية واالقتصادية(، يف الوقت الذي تدعو فيه 

فصائل املعارضة إلى اخلروج من اتفاق أوسلو؟

أن  الفلسطينية؛  للسلطة  السياسية  القيادة  تعتقد  هل   -
بتوفير  الفلسطيني  للنداء  تستجيب  ســوف  املتحدة  األمم 
دون  االحتالل،  حتت  الفلسطيني  للشعب  الدولية  احلماية 
خوض معركة مع مندوب الواليات املتحدة يف مجلس األمن، يف 
الوقت الذي تؤكد فيه قيادة السلطة على حرصها على تطوير 

العالقة مع واشنطن؟

أن  الفلسطينية؛  للسلطة  السياسية  القيادة  تعتقد  هل   -
للنداء  يستجيب  سوف  املتحدة(  األمم  )أي  الدولي  املجتمع 
بالضغط على دولة إسرائيل لوقف أعمالها العدوانية اليومية 
واالعتقال  واألحياء  للمنازل  غزو  من  الفلسطينية،  الضفة  يف 
الشوارع  يف  ــارد  ب بــدم  إعدامهم  أو  للفلسطينيني  اجلماعي 
وتركهم ينزفون حتى املوت، دون أن يبادر الشعب الفلسطيني، 

ومعه أجهزة السلطة الفلسطينية للدفاع عن نفسه؟

أن  الفلسطينية؛  للسلطة  السياسية  القيادة  تعتقد  هل   -
رقم  قراره  لتنفيذ  السابع  الباب  إلى  يلجأ  سوف  األمن  مجلس 
بوقف  23/12/2016؛  يف  باإلجماع  اتخذه  والــذي   ،)2334(
االستيطان اإلسرائيلي يف الضفة الفلسطينية، وقد مضى على 
صدور القرار خمس سنوات، وهو يدخل اآلن عامه السادس، دون 
أن تبالي احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة به أو باملجلس الذي 
املتحدة آنذاك عن التصويت، مما يؤكد قوة هذا القرار.أصدره؛ رغم أنه صدر باإلجماع مقابل امتناع مندوب الواليات 

إنكار الواقع

حركة فتح على لسان الرئيس محمود عباس، تضع شرطيها 
املذكورين آنفًا إلنهاء االنقسام، والتصالح مع حماس، والدخول 
إلى  الطريق  تسد  بأنها  حماس  وتتهم  ف،  ت.  م.  يف  شراكة  يف 
املصاحلة، برفضها هذه الشروط، ويف السياق ترفض أية إشارة 
إلى »طريف االنقسام«، وتزعم أن هناك طرفًا واحدًا لالنقسام، 

هو حركة حماس.

االنقسام،  إلنهاء  »حلها«  تضع  جهتها،  من  حماس  وحركة 
شريكًا  منها  جتعل  مؤقتة،  وطنية  قيادة  لتشكيل  بالدعوة 
املؤقتة  القيادة  وعبر  الوطني،  الشأن  إدارة  يف  لفتح  مساويًا 
وتدرك  االنقسام.  إلنهاء  التفصيلية  احللول  وضع  يتم  هذه، 
من  يجردها  ألنه  االقتراح،  هذا  ترفض  فتح  أن  حماس  حركة 
ترفض  حماس،  كذلك  فتح  وكما  السياسي،  بالقرار  استفرادها 
أية إشارة إلى »طريف االنقسام«، وتزعم أن هناك طرفًا واحدًا، 
هو فتح، وحتمل حماس حركة فتح مسؤولية إحباط االتفاقات 
والتوافقات التي توصال لها معًا، يف أنقرة، ويف القاهرة، لتنظيم 
إلغاء  ــى  إل عــبــاس  الرئيس  جلــأ  حيث  الــعــامــة،  االنــتــخــابــات 

االنتخابات بذريعة رفض إسرائيل تنظيمها يف القدس.

وال شك يف أن حوادث برج الشمالي، قرب صور، صبت الزيت 
اإلعالمي  االحتراب  وامتد  الطرفني،  بني  اخلالفات  نار  على 
بالعمل  اآلخر  الطرف  طرف  كل  يتهم  حيث  لبنان،  إلى  بينهما 
الطرفان،  فيه  يدرك  وقت  ويف  املخيمات،  على  الهيمنة  على 
دور  وأداء  لبنان،  يف  املخيمات  على  الهيمنة  بإمكانه  أحد  ال  أن 
السلطة، على غرار الضفة الغربية أو قطاع غزة، ألن السيادة، 
أواًل وأخيرًا، هي للدولة اللبنانية، وأن الالجئني يف املخيمات هم 
البلد، وليسوا على قطعة من أرض فلسطني، حى  ضيوف على 

يتنازعوا فيها على السلطة.

على  يدل  فهو  شيء،  على  الطرفني  بني  النزاع  هذا  دلَّ  وإن 
الفئوية  الرؤية  وتغليب  الفلسطيني،  الواقع  قراءة  يف  احملدودة على الرؤية الوطنية بأبعادها املختلفة.هشاشة 

لكسب  موقعه،  من  كل  الطرفان،  يتزاحم  نفسه،  الوقت  يف 
التي  الوطنية«،  »الثوابت  يسمى  ما  على  بتأكيده  العام،  الرأي 
اليومية  للتكتيكات  وفقًا  صياغتها  وإعادة  تبديلها،  لكل طرف.باإلمكان 

فحركة فتح، ومنذ خطاب الرئيس عباس يف األمم املتحدة، 
وهي تلوح مبا بات تسميه »اخلطاب التحذيري«، ألنه يف قسمه 
الثاني، أطلق إنذاره، مبنح »إسرائيل مدة عام واحد لتستجيب 
للدعوة إلى املفاوضات حتت رعاية »الرباعية«، وإال تخلى عن 
بتطبيق  كاملطالبة  بديلة:  خيارات  إلى  وذهــب  أوسلو،  اتفاق 
على  الفلسطينية  الدولة  لتقوم  فلسطني  بتقسيم   181 القرار 
املساحة التي منحت لها مبوجب القرار املذكور، أو حتى الذهاب 
إلى املطالبة بالدولة الواحدة، بدعوى أن ذلك من شأنه أن يغرق 

إسرائيل بالفلسطينيني، وأن يلغي هويتها »اليهودية«.

عباس  الرئيس  خلطاب  األول  القسم  أن  تتجاهل  فتح  لكن 
كّرسه لتأكيد التزام السلطة باتفاق أوسلو، ومتسكها باملفاوضات 
تتجاهل  كما  للقضية.  وحيدًا  حاًل  »الرباعية«،  سقف  حتت 
فتح، ما طرأ على اخلطاب من »تطورات«، أفرغت قسمه الثاني 
من مضمونه »التحذيري« املزعوم، حني توقف الرئيس عباس 
عن اإلشارة إلى القرار 181، وحل الدولة الواحدة، وعاد ليؤكد 
متسكه بحل الدولتني، داعيًا الواليات املتحدة إلى العمل على 
العالقة  تطوير  على  حرصه  على  مشددًا  املفاوضات،  استئناف 
أوسلو مقابل إنهاء االنقسام.وتثمينها مع واشنطن، وحني اشترط على حماس املوافقة على 

ولعل آخر ما دخل من »تطوير« على خطاب اجلمعية العامة 
لأمم املتحدة، هو ما جرى بني الرئيس عباس وجيك سوليفان، 
عباس  الرئيس  اكتفى  حني  األميركي،  القومي  األمن  مستشار 
االتفاقات  لتلتزم  إسرائيل  على  الضغط  سوليفان  إلى  طلب 
حتت  املفاوضات  استئناف  ذكــر  على  يأتي  أن  دون  املوقعة، 
أفرغ حتى  املسألتني، مما  الدولية«، يف مقايضة بني  »الرباعية 
املتعلق  مضمونه،  من  املتحدة  األمم  خطاب  من  األول  القسم 
بالدعوة إلى املفاوضات، بعد أن أوضح سوليفان للرئيس عباس 
أن ال مفاوضات قريبًا، النشغال البيت األبيض بعشرات امللفات 
بينيت  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  ولرفض  واإلقليمية،  الدولية 
الذهاب إلى املفاوضات، والمتناع الواليات املتحدة عن الضغط 

على حكومة إسرائيل بدعوى التخوف من انهيارها. أي تغليب 
أميركية للسلطة الفلسطينية.التفاهمات األميركية – اإلسرائيلية على أية تفاهمات أو وعود 

بني »سيف القدس« والحل االقتصادي

الهموم  يف  غارقة  نفسها  وجدت  وقد  بدورها،  حماس،  أما 
اليومية التي خلفها العدوان اإلسرائيلي على القطاع، من إعادة 
أو ترميم  القطرية، وإعادة بناء  إعمار، وضمان استمرار املنحة 
القدس«  »سيف  من  أقــوى  هو  ما  جتد  فلم  التحتية،  البنية 
تطاول  حــال  يف  إليه،  بالعودة  تهدد  مناسبة،  كل  يف  تشهره 
االحتالل على مدينة القدس، واألقصى وباقي املقدسات. غير 
ما هو عليه، ولم يدخل عليه أي تغيير.أن الواقع يقول إن مخطط إسرائيل لتهويد القدس ما زال على 

املستوطنني  مــن  يومية  القتحامات  يتعرض  اليهود، يؤدون يف باحاته الصلوات التلمودية.فاألقصى 

مطروح  هو  وما  للتنكيل،  يوميًا  يتعرض  جراح  الشيخ  وحي 
السكان جماعيًا، ويستولي عليه  أن يهجر  له، من شأنه  كحل  
املستوطنون دون أن نتناسى عمليات الهدم التي تقوم بها قوات 
من  لها  مرخص  غير  أنها  بدعوى  القدس،  ملنازل  بلدية االحتالل.االحــتــالل، 

القدس،  لسكان  أحيانًا(  )والقتل  اليومية  القمع  تتواصل بكل جالفة، ودون أي وازع.وعمليات 

ال شك أن حماس تدرك أن ظروف اشتعال »حرب القدس«، 
يتكرر  ال  قد  معني،  سياسي  سياق  يف  جاءت  القدس«،  و»سيف 
الفلسطينية  الضفة  أن  تؤكد  الدالئل  كل  كانت  وإن  مقبلة على انتفاضة ينتظرها اجلميع.حرفيًا، 

املواجهة  ساحة  أن  تــدرك  أن  حماس؛  حركة  على  أن  كما 
وليس  الفلسطينية،  الضفة  هــي  االحــتــالل،  مــع  الرئيسية 
ومخطط  الضفة،  يف  هي  اإلسرائيلية  فاألطماع  غــزة،  قطاع 
محاولة  مقابل  الضفة،  على  ينصب  الصمود،  إرادة  تقويض 
»تقييد« املقاومة يف القطاع، بتقدميات اقتصادية واجتماعية 
مراعاة  املقاومة،  عند  القتال  قرار  حرية  من  حتد  حلالة مستجدة.للمواطنني، 

دعوة إىل الطرفني

 ،2021 العام  تغادر  وهي  الفلسطينية  السلطة  على  لذلك 
وتستقبل عامًا جديدًا، أنن تدرك أن استنقاعها يف اتفاق أوسلو، 
ونداءاتها  الدولية«،  »الرباعية  حتت  مفاوضات  على  ورهانها 
سوى  فعلية،  استجابة  أية  دون  الدولي،  املجتمع  إلى  املتكررة، 

بيانات ومواقف لتطييب اخلاطر، وضمان استمرار الهدوء. 

على السلطة أن تدرك أن هذا اخليار لن يقود سوى إلى مزيد 
من االهتراء يف أوضاع السلطة، ويف أوضاع فتح، بحيث جتد فتح 
نفسها، كما جتد السلطة نفسها، موضوعًا للنزاعات الداخلية 

على حساب التفرغ لالحتالل.

أن  تـــدرك  أن  عليها  الــتــي  حــمــاس،  بــشــأن  نفسه،  ــر  واألمـ
ال  الرجراجة،  السياسة  وأن  نفعًا،  جتدي  ال  الرنانة  الشعارات 
هو  ليس  وحــده،  الصاروخ  على  االعتماد  وأن  الصفوف،  تعبئ 
)والقدس(  الضفة  الذي عمَّ  النهوض اجلماهيري  احلل، فلوال 
السياسي  الغطاء  للصاروخ  توفر  ملا  والشتات،  الـــ48  ومناطق 
الذي مكنه من أن يؤدي دورًا بطوليًا أوجع جيش العدو وأذله. 
وأن من شروط التعبئة السياسية الناجحة العمل اجلدي على 
إنهاء االنقسام، وامتالك برنامج نضالي واقعي، ميكن العودة إلى 
وثيقة نيسان )إبريل( 2017؛ الستخراج عناصره الرئيسية.

معتمص حمادة

عضو املكتب السيايس للجهبة الدميقراطية لتحرير 
فلسطني

خواطر سياسية يف وداع عام واستقبال عام جديد



العدد : 443   11
من 25 إلى 31 يناير  2022 الشباب

املشاكل  من  العديد  املوسم  هذا  اجلامعي  الدخول  عرف    
التي  النيوليبرالية  للسياسات  مباشرة  كنتيجة  واألزمات 
باإلضافة  املاضية،  السنوات  يف  املخزني  النظام  نهجها 
لتجليات صيغة التعليم عن بعد التي كانت السبب يف إغالق 
املوسمني  طيلة  اجلامعية  واألحــيــاء  املطاعم  اجلامعات 
"االحتــاد  مناضلوا/ات  ناضل  السياق  هــذا  يف  السابقني. 
دفاعا  اجلامعية  املواقع  أغلب  يف  املغرب"  لطلبة  الوطني 
النظام  يحاول  التي  الطالبية  احلركة  ملكتسبات  وحتصينا 
التي  املكتسبات  أهم  لعل  و   ، موسم  كل  عليها  الزحف  القائم 
التعلمي"  "مجانية  هي  عليها  االجهاز  جاهدا  النظام  يحاول 
الطبقية  البنوذ  و  القوانني  من  مجموعة  فرض  عبر  دالك  و 
آخرها  كان  اإلمبريالية.  الدوائر  ــالءات  إلم منه  تنفيذا 
قانون اإلطار 51،17 الذي بدأت معامله تتضح اكثر يف كل من 
فصل  عبر  التشغيل"،  قطاع  و"  التعلمي"  "قطاع   : القطاعني 
طيلة  الوصية  الوزارة  اصدرت  حيث  التكوين  عن  التوظيف 
االقصائية  القرارات  من  مجموعة  األخيرة  سنوات  العشر 
اعمارهم  تتجاوز  الــذيــن  املــجــازيــن/ات  منع  اخــرهــا  كــان 
العادة  باإلضافة  التعليم  مباراة  اجتياز  من  سنة،  الثالثني 
التربية  يف  االجــازة  حلاملي  االسبقية  اعطاء  ،و  االنتقاء 
على حاملي اإلجازة األساسية دون توفير بديل يذكر لهم.
وقد  النطاق،  واسع  وطالبيا  شعبيا  رفضا  القرار  لقي         
اجلماهيري  النضال  طليعة  يف  الطالبية  احلــركــة  كانت 
اغلب  يف  فجرت  الطالبية  اجلماهير  ان  اذ  للقرار،  الرافض 
خاضت  ثــم  بطولية  نضالية  مــعــارك  اجلامعية  املــواقــع 
اغلب  يف  كانت  التي  االحتجاجية  االشــكــال  مــن  العديد 
اجلامعية.  املــواقــع  جــل  بــني  موضوعيا  مــوحــدة  االحــيــان 
جتاوز  اخرى  باملواقع  الطالبية  اجلماهير  استطاعت  كما 
البيروقراطي،  التوجه  ذات  خصوصا  بها  الناشطة  الفصائل 
قيادة  الدميقراطي  التوجه  فصائل  استطاعت  املقابل  يف 
جاهدين  سعوا   ، تواجدها  مواقع  يف  وتوجيهها  املــعــارك 
ترجمتها  متت  املبذولة  اجلهود  كل  اخيرا  توحيدها.  إلى 
يدعو  جامعية  مواقع  عشر  يضم  تاريخي  وحدوي  بالغ  يف 
الضراب طالبي وطني الذي لم تنخرط فيه مواقع التوجه 

البيروقراطي. 
جل  يف  االضــراب  بهذا  الطالبية  اجلماهير  رحبت        
املوقعة  املواقع  املواقع اجلامعية وعملت على اجناحه يف كل 
جتسيد  مت  وقــد  بعد  فيما  فيه  انخرطت  ــرى  واخ للبالغ 
جامعي  موقع   13 من  اكتر  يف   ٪ ال70  فاق  بنجاح  االضراب 

: ان أهمية هدا االضراب تكمن أساسا يف 
اد ان اخر  التاريخية التي حتملها اخلطوة  الرمزية   .1
التسعينات  بدايت  الى  تعود  احلجم  بهذا  وطنية  معركة 

اليوم.  من  سنة  ثالثني  قبل 
الــوحــدوي  والــبــالغ  للخطوة  الــوحــدوي  املضمون   .2
بعد  مــواقــع  عشرت  يف  الطالبية  اجلماهير  عــن  الــصــادر 
الطالبية،  احلركة  عرفتها  التي  الشتات  حالة  من  عقود 
اجتاه  يف  أكبر  و  أعمق  خطوات  نحو  املجال  يفتح  ما  وهو 
وضعية  الى  بها  االنتقال  و  الطالبي  النضالي  الفعل  توحيد 
الطالبية  اجلماهير  لكفة  مييل  قوى  ميزان  بخلق  لها  تسمح 

املعنوية. و  املادية  حقوقها  عن  بالدفاع  لها  يسمح  مبا 
حول  النقاش  فتح  وإعــادة  الراكدة  املياه  حتريك   .3
الوطني  االحتــاد  بناء  ــادة  وإع الطالبية  احلركة  توحيد 

املغرب. لطلبة 
حالة  ــاوز  وجت ــام  االم الــى  النضالية  احلركة  دفــع   .4
تعرفه  الدي  النضالي  التراجع  وضعية  عن  الناجتة  اليأس 

الشعبي  النضال  تراجع  مع  عالقتها  يف  الطالبية  احلركة 
العام.

رغم كل ما دركناه أعاله جتدر اإلشارة الى ان املعركة كان 
الطالبية  احلركة  نضاالت  يف  نوعية  قفزة  حتقق  ان  ممكن 
الطالبية  احلركة  منها  تعاني  التي  اإلشكاالت  بعض  لوال 

مسؤوليتها:  الدميقراطي  التوجه  فصائل  تتحمل  والتي 
مع  الــدميــقــراطــي  التوجه  فصائل  تفاعل  ــطء  ب  .1
تأخير  الــى  أدى  أغلبها  لــدى  واضــح  تصور  وغياب  املعركة 

النضالي  الزخم  وتضييع  الوطني  ــراب  االض الــى  الدعوة 
املعركة. بداية  عرفته  الدي 

صعوبة  بفعل  لإلضراب  الدعوة  بالغ  اصدار  تأخر   .2
الى  أدى  مما  النظر  وجهات  وتوحيد  املواقع  بني  التنسيق 

اخلطوة. حجم  يناسب  مبا  التعبئة  غياب 
افق  فتح  وعدم  وحيدة  خطوة  يف  املعركة  انحصار   .3

أرقى. مرحلة  الى  بها  والتقدم  املعركة  بتطوير  يسمح 
الزخم  استثمار  يثم  لــم  حيث  التنظيم  ضعف   .4
اجلماهير  عموم  تدمج  تنظيمية  اشكال  لبناء  النضالي 
من  سيمكن  كان  مبا  االوطامي  النضالي  الفعل  يف  الطلببة 

وحتصينها. املعركة  استمرار  ضمان 
املوقعة  املواقع  اغلب  يف  االحتجاجية  االشكال  استمرت 
من  العديد  اجــل  من  ذلــك  و  الساعة  ــدود  حل البالغ  على 
حيث  االمتحانات  تأجيل  اهمها  املشروعة  و  العادلة  املطالب 
يف  اخلريفية  الدورة  امتحانات  املواقع  من  العديد  قاطعت 
تكن  لم  لكن  لالمتحانات  وطنية  مبقاطعة  اشبه  خطوة 
اجلماهير  ان  يؤكد  ما  هذا  و  منظم  بشكل  وموحدة  منسقة 
الفصائل  ــاوزت  ــ جت ــم  ــوس امل هـــذا  اســتــطــاعــت  الــطــالبــيــة 
اجلماهير  ان  التأكيد  وجب  املنطلق  هذا  ومن  واملناضلني. 
اجل  من  النضال  على  عزم  و  قوة  اكثر  اصبحت  الطالبية 
النظام  طــرف  من  تنتهك  بــدأت  التي  مكتسباتها  حتصني 
او  يوجهها  حتى  االنتظار  على  قــادرت  تعد  ولــم  املخزني 
التي كان يطلق عليها اسم  املواقع  يقودها احد، خصوصا يف 
ميارس  الذي  العنف  بسبب  حتولت  والتي  الصمود"  "مواقع 
التوجه  مواقع  ــت  الزال املقابل  يف  ــدة  راك مواقع  الــى  فيها 
دروســا  تقدم  )قنيطرة،مراكش،تطوان..(  الدميقراطي 
اجل  من  والطالبات  الطلبة  جانب  الى  اليومي  النضال  يف 

وبهذا  الطالبية،  للحركة  التاريخية  املكتسبات  حتصني 
فقد سقط وهم مواقع الصمود وظهرت احلقيقة التي حاول 
واضح  بشكل  تبني  و  اخفائها  جاهدا  البيروقراطي  التوجه 
وليست  امليدان  يف  االن  نراها  التي  هي  الصمود  مواقع  ان 
يف  فنية  أمسيات  و  ثقافية  أيــام  لتنظيم  جلأت  التي  تلك 
معركة  يف  للدخول  مستعدت  الطالبية  احلركة  كانت  حلظة 
والبنود  القرارات  اسقاط  اجل  من  منظمة  و  موحدة  وطنية 

لطبقية. ا

النه  الفترة  هذه  يف  مهما  التنسيق  نعتبر  النهاية   ويف 
حالة  من  ونقلها  األمام  إلى  الطالبية  احلركة  بنضاالت  دفع 
وجب  ما  هو  و  املعقلن  والتنظيم  الوحدة  حالة  الى  التشثت 
وطنية  طالبية  معركة  تفجير  أجــل  من  اليوم  استثماره 
على  واضحة  معامله  اصبحت  وطني  مطلبي  ملف  ارضية  على 

عبر:  وذلك  التعليم  مجانية  رأسها 
على  املوقعة  اجلامعية  املواقع  بني  التنسيق  استمرار   - 
لقاءات  عقد  ثم  فيه  لالنخراط  املواقع  باقي  ودعوة  البالغ 
موحد. عمل  برنامج  وطرح  االخير  هذا  افق  لنقاش  وطنية 
الوطني  االحتــاد  باسم  وطنية  ثقافية  ايــام  تنظيم   - 
فيه  للحضور  اجلامعية  املواقع  كل  ودعــوة  املغرب  لطلبة 
ضرورة  حول  الطالبية  اجلماهير  مع  موسعة  نقاشات  وفتح 
أجل  من  وذلك  الطالبية  احلركة  نضاالت  وتنظيم  توحيد 
الهجوم  لوضعية  املشتتة  الــدفــاع  وضعية  مــن  االنــتــقــال 

املنظم.
اجل  من  وذلــك  الوحدوية  اجلامعية  املــواقــع  هيكلة   - 

وطنيا. هيكلتها  افق  يف  بينها  التواصل  عملية  تسهيل 
فصائل  تنهجها  التي  التشتيت  مــحــاوالت  كــل  فضح   - 
التنسيق  اخفاء  يف  محاوالتها  وكشف  البيروقراطي  التوجه 

الوطنية. املعركة  عن  وعزلها  الطالبية  اجلماهير  عن 
النضالية  اإلمــكــانــات  األخــيــرة  املعركة  أوضــحــت  لقد 
على  املهمة  وقدرتها  الطالبية  احلركة  يف  الكامنة  الهائلة 
الى  تلعبه  ان  ميكن  الــدي  الــدور  أهمية  يبني  مما  احلشد 
جانب باقي مكونات شعبنا يف معركة التحرر والدميقراطية 
االحتاد  بناء  اعادة  عبر  التنظيمي  تأهيلها  شريطة  لكن 
التقدمية  الــقــوى  كــافــة  وحتــمــل  املــغــرب  لطلبة  الوطني 

التاريخية. مسؤوليتها 

أيوب حبراوي
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األسريات الفلسطينيات يحولن السجن إىل مدرسة يف الصمود واملقاومة

لوضعية  واملتابعة  املهتمة  الفلسطينية  املؤّسسات  أصدرت 
األســرى واألســيــرات: هيئة شــؤون األســرى واحملــرريــن، ونادي 
األسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق 
اإلنسان، ومركز معلومات وادي حلوة بالقدس، تقريرها السنوي 
األسرى  ألعداد  احلالية  األرقام  وتضمن   ،2021 لعام  املشترك 
التقرير  ويشير  االحتالل.  سجون  يف  الفلسطينيني  واملعتقلني 
34 أسيرة  4600، منهم  أن عدد األسرى واألسيرات وصل نحو 
من بينهن فتاة قاصر. وبلغ عدد املعتقلني األطفال والقاصرين 
يف سجون االحتالل نحو 160 طفاًل. أما عدد املعتقلني اعتقاال 
إداريا فقد بلغ نحو 500 معتقل. ومن ضمن األسرى واملعتقلني 

أيضا تسعة من نواب املجلس التشريعي الفلسطيني.
والقاصرين  األطفال  منهم  وخاصة  ــ  األسرى  كل  كان  وإذا 
للعديد  يتعرضون  ــ  حرب  جرمية  أسرهم  مجرد  يعتبر  الذي 
من أصناف االنتهاكات اجلسيمة حلقوقهم، فإن وضعية النساء 
األسيرات تشكل موضوع اهتمام خاص ملا يتعرضن له كنساء من 
ممارسات عنيفة واشكال انتقام بغيضة ولتجربتهن اخلاصة يف 

مقاومة االحتالل من داخل السجون. 
األسريات الفلسطينيات ومعركة سجن الدامون األخرية

ضمن  فإن  الفلسطينية،  األســرى  مؤسسات  تقارير  حسب 
االحتالل،  سلطات  تعتقلهن  التي  والثالثني  األربعة  األسيرات 
إلى حدود نهاية السنة املاضية يف سجونها، توجد الفتاة القاصر 
نفوذ حماد  التي تبلغ من العمر 14 عاما، كما أن أقدم األسيرات 
هي ميسون موسى التي اعتقلت سنة 2015.  من ضمنهن أيضا 
مدة  بأعلى  احملكومتان  عّياد  وشاتيال  دويات  شروق  األسيرتان 
األفغاني  وعائشة  موسى  ميسون  أن  مع  عامًا.   16 وهي  احلكم، 
محكومتان أيضا مبدة طويلة وهي 15 عاما. ومن بني األسيرات 
أبنائهن،  أمًا محرومات من احتضان  كذلك توجد إحدى عشر 
ومن ضمنهن املعتقلة شروق البدن املعتقلة إداريًا. وتشكل حالة 
األسيرة إسراء جعابيض من القدس حالة استثنائية بامتياز، 
البليغة  احلروق  نتيجة  جدا  املتدهور  الصحي  وضعها  بسبب 
يف  النيران  اشتعلت  أن  بعد  اعتقالها  قبيل  لها  تعرضت  التي 
سيارتها جراء إطالق الرصاص عليها من طرف جنود االحتالل 
وتفجيرها. وهي محكومة ب11 سنة سجنًا، وحرمت من الرعاية 
الطبية الضرورية بعد احلريق، مما نتج عنه تشوهات بليغة يف 

وجهها ورأسها وصدرها، كما بترت أصابعها.
الشعب  بقضية  املعنية  ــ  املنظمات  من  العديد  تابعت  وقد 
الفلسطيني ووضعية أسراه يف سجون االحتالل ــ املعركة التي 
بعد  الدامون  بسجن  األخيرة  األسابيع  يف  األسيرات  خاضتها 
كرامتهن  على  باالعتداء  االحتالل  سلطات  استهدفتهن  أن 
محاولة املس مبعنوياتهن. وهو ما واجهنه بعزمية قوية وخضن 
التنظيمات  من  العديد  وعبرت  بطولية.  معركة  لذلك  رفضا 
ضد  االحتالل  ملمارسات  إدانتها  عن  والدميقراطية  احلقوقية 
األسيرات الفلسطينيات يف هذا السجن، معبرة عن مساندتها 
استهدفهن  ما  إثر  األسيرات  أولئك  خاضتها  التي  للمعركة 
املواثيق  كل  حتظره  الذي  املعاملة  وسوء  التعذيب  أصناف  من 

الدولية ويف مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب. 
ويكيبيديا،  موسوعة  حسب  الدامون،  فسجن  وللتذكير 
"أقيم منذ زمن االنتداب البريطاني كمستودع للدخان، بحيث 
وبعد  الدخان.  أوراق  حلفظ  الرطوبة  توفير  بنائه  يف  روعي 
عام 1948 وضعت إسرائيل يدها عليه ومت حتويله إلى سجن. 
األصل  يف  مبناه  يستوعب  حني  يف  معتقال   440 حوالي  يضم 
عام  احملتلة  ــي  األراض خــارج  يقع  سجن  أنه  كما  فقط".   300
1967، يف انتهاك مباشر للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، 
التي تنص على أنه يجب على سلطة االحتالل احتجاز أفراد 

شعب البلد احملتل يف سجون تكون داخل األراضي احملتلة. هذا 
بلغة املنتظم الدولي الذي يعتبر املناطق احملتلة هي فقط التي 

احتلت سنة 1967.
 10 ــؤون األســـرى واحملـــرريـــن، يــوم  أفـــادت هيئة شـ وقــد 
أّن  السجن،  هذا  يف  األخيرة  املعركة  بخصوص   ،2022 يناير 
"األسيرات ما زلن يواجهن ظروف اعتقال قاسية وصعبة جًدا 
لرعاية  الضمير  مؤسسة  فحسب  اإلسرائيلية".   السجون  يف 
األسير وحقوق اإلنسان، التي تتابع عن قرب أوضاع األسرى فإن 
والتعذيب  والعنف  لالعتقال  يتعرضن  الفلسطينيات  الّنساء 
من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي كباقي مكونات املجتمع 
أو  الّنفسي  أو  الّصحي  لوضعهن  اعتبار  أي  دون  الفلسطيني، 
التي  واملهينة  القاسية  املعاملة  أن  تسجيل  مع  االجتماعي.. 
السنة  نهاية  يف  األسيرات  ضد  االحتالل  سلطات  بها  قامت 
املاضية بسجن الدامون تعد ممارسات غير مسبوقة. واستمرت 
خالل شهر دجنبر 2021 كامال. إذ مّت االعتداء على األسيرات 
كما  بالغاز.  غرفهن  بــرش  تهديدهن  ومت  والسحل  بالضرب 
فرضت عليهن جملة من العقوبات متثلت بحرمانهن من الزيارة 

واملقصف، وفرض العزل على ثالثة من بينهن. 
االحتالل وطرق اسهتداف األسريات هبدف اإلذالل 

والرتكيع

ظروفًا  عموما  االعتقال  مراحل  خالل  األسيرات  تعيش 
اجلسدية  السالمة  يف  حقوقهن  فيها  تراعى  ال  إنسانية.  ال 
ظــروف  يف  يحتجزن  إذ  اخلصوصية.  يف  واحلــق  والنفسية 
معيشية صعبة، يتعّرضن خاللها لالعتداء اجلسدي واإلهمال 
حقوقهن  أبسط  مــن  االحــتــالل  سلطات  وحترمهن  الطبي، 
أو  جماعة،  الصالة  أداء  بغرض  التجمع  يف  كاحلق  اليومية، 
الكاميرات  بــزرع  خصوصيتهن  انتهاك  إلى  إضافة  الــدراســة. 
على  احلفاظ  احملجبات  على  يفرض  مما  املعتقل  ساحات  يف 

حجابهن كل الوقت. 
وقد سبق للعديد من التقارير أن أكدت أن األسيرات يتعرضن 
قوات االحتالل االسرائيلية  أيدي  على  اعتقالهن  حلظة  منذ 
أنــواع  كافة  بحقهن  ــارس  ومت والشتم،  واالهــانــة  الضرب  إلــى 
من  معنوياتهن،  حتطيم  بهدف  واجلسدي  النفسي  التعذيب 
خالل عزلهن داخل زنازين ال تصلح للحياة اآلدمية، وحرمانهم 
مراعاة  دون  والتخويف،  والشبح  طويلة،  لساعات  النوم  من 
اعتقالهن  عملية  طــوال  املعاملة  ســوء  ويتواصل  لظروفهن. 
والتفتيش  اجلنسي  العنف  منها  متعددة  بأشكال  واحتجازهن 
اجلسدي املهني واملضايقات الصريحة عند االعتقال وخالله. 
كما ال يتم إبالغ املعتقالت باملكان الذي يتم نقلهن إليه ونادرا 

ما يتم إخبار األسيرات بحقوقهن أثناء االستنطاق. 
السيئة  واملعاملة  التعذيب  أساليب  إلــى  اللجوء  يتم  وال 
بل  فحسب،  الفلسطينيات  احملتجزات  لترهيب  كوسيلة  هذه 
تستخدم أيًضا كأدوات إلذالل النساء الفلسطينيات وإجبارهن 
على االعتراف مبا يريده جيش االحتالل. وحسب ما جاء يف 
السجون  سلطات  فإن  كذلك،  الضمير  مؤسسة  تقارير  إحدى 
العسكرية تقوم بتجنيد مجندات نساء  اإلسرائيلية والقوات 
أن  وتبني  النقل.  عمليات  أثناء  السجينات  ومرافقة  الحتجاز 
عنفهن جتاه املعتقلني الفلسطينيني واملعتقالت الفلسطينيات 
ال يقل شدة عن عنف نظرائهن الذكور. وقد سبق ومت توثيق 
املستويات املتزايدة للعنف ضد الفلسطينيات من قبل املجندات 
اإلسرائيليات، حيث كشفت الشهادات التي مت جمعها يف إحدى 
الدراسات أن املجندات اإلسرائيليات يستعملن أساليب عنيفة 
للسيطرة على الرجال الفلسطينيني والنساء الفلسطينيات يف 
الذكور  اجلنود  من  والتقدير  االحترام  على  للحصول  محاولة 

ورؤسائهن.
األسريات الفلسطينيات وعقود من المصود واملقاومة

على مر عقود الصراع ضد االحتالل الصهيوني تعرضت أكثر 
من 16.000 فلسطينية لأسر. وقد شهدن العديد من أصناف 
شوكتهن.  وكسر  منهن  لالنتقام  محاولة  يف  والتنكيل  التعذيب 
وال تنجو األسيرات احلوامل من مختلف أصناف التعذيب التي 
تتعرض له كل األسيرات. فكما جاء يف تقارير إحدى الهيئات 
اللحظة  "منذ   : احلوامل  األسيرات  معاملة  حول  الفلسطينية 
معاناتها  مسلسل  يبدأ  الفلسطينية  األسيرة  العتقال  األولى 
رجليها  تقيد  حيث  اإلسرائيلي؛  االحتالل  سلطات  يد  على 
ويديها بالسالسل وتعصب عينيها، وتلقى يف الزنازين لتخضع 
والتخويف  والضرب  الشبح  تشمل  قاسية،  حتقيق  ألساليب 
واملنع من النوم واحلرمان من الطعام لفترات طويلة ...الخ،  دون 
مراعاة وضعها الصحي لكونها حامل؛ لدرجة أن بعض األسيرات 
جرى محاولة إجهاضهن..." وتعيش األسيرات احلوامل يف غرف 
االعتقال تفتقر إلى احلد األدنى من الشروط الصحية املناسبة 
ملتطلباتهن كنساء حوامل. فهي زنازن ال تتوفر فيها التهوية وال 
لوضعهن  املناسبة  التغذية  من  يحرمن  كما  الشمس.  تدخلها 
ومن الرعاية الطبية الضرورية. لهن. أما الظروف التي تتم فيها 
الوالدة فأقل ما توصف به هو كونها الإنسانية البتة. فال تنقل 
األسيرة إلى املستشفى إال بعد بدء املخاض. وتنقل بعد ربط 
رجليها ويديها بالسالسل، كما توثق إلى السرير خالل الوالدة. 
ثم يعاد نقلها ورضيعها إلى السجن يف نفس الشروط القاسية 
واملهينة. وتفرض على الرضيع أن يعيش سنتني يف السجن مع 
أمه يف شروط صحية متدهورة، ال تراعى فيها أي من متطلبات 
أمه  عن  يفصل  ثم  وأمه.  للرضيع  والنفسية  الصحية  الرعاية 
بعد بلوغه السنتني وهناك بعض األسيرات اللواتي منعن حتى 

من رؤية رضعهن بعد تسليمهم ألسرهن. 
فلسطينية  أسيرات  عشرة  من  يقرب  ما  أجنبت  أن  وسبق 
التي  شموط  زكية  األسيرة  أولهن  االحــتــالل،  سجون  داخــل 
شهرها  يف  حامل  وهــي   1971 سنة  االحــتــالل  جنود  اعتقلها 
ورغم  نافذا.  سجنا  سنة  عشر  باثنتي  عليها  وحكم  اخلامس، 
حملها الظاهر مورس عليها من طرف سجانيها أعنف أساليب 
التعذيب. ويف 18 فبراير 1972 أحست زكية بآالم املخاض وهي 
يف زنزانتها االنفرادية داخل سجن "نيفي ترتسيا" يف منطقة 
الرملة. ويف السجن أجنبت أبنتها "نادية" مبساعدة األسيرات. 
أجبرت  حيث  فقط،  ــدة  واح سنة  أمها  مع  الرضيعة  وبقيت 
التي  صغيرتها  فراق  على  شموط  زكية  الفلسطينية  األسيرة 
فرض عليها أن ترحل بعيًدا عن حضن أمها. وُأطلق سراح زكية 
إلى  إبعادها  ومت   ،1983 عام  لأسرى  تبادل  عملية  يف  شموط 
اجلزائر، وتوفيت هناك بتاريخ 16 شتنبر 2014 عن سن تناهز 

69 عاما.

التجربة النسوية األسرية تحول السجن إىل مدرسة

لقوات  العدوانية  املمارسات  ووحشية  األوضاع  قسوة  وأمام 
النسوية  احلركة  جتربة  سجلت  األســيــرات  ضد  االحــتــالل 
بالنضاالت  احلــافــل  تاريخها  يف  بطولية  مالحم  األســيــرة 
تشكل  جتربتها  كانت  وإن  والصمود.  املقاومة  يف  وبــالــدروس 
القليلة  األعداد  ورغم  لأسرى،  اجلماعية  التجربة  من  جزءا 
لأسيرات مقارنة مع األسرى الرجال، فإن جتربتهن تعد أكثر 
صعبة  جد  و1971   1967 بني  ما  بدايتها  وكانت  ومعاناة.  أملا 
حيث واجهت األسيرات مخططات االحتالل الرامية إلى تدمير 
لكنهن  األسيرة.  احلركة  على  عبرهن  والسيطرة  نفسيتهن 
أفشلن تلك املخططات ومتكن من  حتقيق العديد من املنجزات 

وبناء جتربتهن النضالية داخل السجن. 

خديجة رياضي
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والتغيير الثقافة  

نفتقد  كنا  إذا  إال  الترداد،  يف  ونلح  شيئا،  نردد  ال  ما  غالبا 
الشعوب  أن  ذلك  من  إشباعه.  حتقيق  إلى  نتوق  و  الشيء،  هذا 
وسواسي،  بشكل  تثيرها  تني  ال  الدميقراطية  من  املستثناة 
إلى  فتنصرف  ممارسة  و  تنظيرا  بها  آمنت  التي  املجتمعات  أما 
أخرى  مساهمات  يف  كدأبي  اإلشكالية،  املفاهيم  من  غيرها 
-أيها  أستأذنك  لذلك  الكرامة،  مفهوم  مقاربة  حاولت  حني 
وتثور،  تنور  علها  أخــرى  مساهمة  محاوال  الفاضل-  القارئ 
الكرامة. مفهوم  يجاور  الذي  احلرية،  مفهوم  مبقاربة  واعدا 

ال  حتقيقها  واستعصاء  املثالية  حتقق  تعذر  أن  َبدهـي      
خصوصية  صميم  من  هي  ثوابت  حول  االلتفاف  من  يعفيان 
تتضاعف  التي  وسراديبها  كهوفها  بأقبيتها،  البشري  الكائن 
وال  ــادرة،  ــص امل تقبل  ال  كانت  مــا  كائنة  وهــي  الفطائر،  كما 
الوريد  حبل  من  إليها  أقــرب  أكــون  وحتى  املزايدة،  تستسيغ 
واملستطرف،  القيم.  قيمة  مالمسة  على  أقتصر  أن  حسبي 
إذ  ذاتها،  تستنفد  وال  تتقادم  ال  القيمة  هذه  أن  املستظرف 
يف  املعاصر  اإلنــســان  أوغــل  كلما  وشرعيتها  حجيتها  تتأكد 
بأجيالها  اإلنسان  حقوق  منظومة  تطور  بعد  السيما  حتضره 

ملختلفة. ا
هي  ألنها  املفرد  بصيغة  جمعا  قيمة  اعتبارها  وميكن       
رصد  أن  وعندي  وقضيضها.  بقضها  الكونية  القيم  مقدمة 
وهكذا  متثلها،  ببعض  الظفر  ييسر  قد  الكرامة  عوائق  أخطر 
املقيتة  املشتقات  ذو  االستعباد  هو  واألعتى  األكبر  العائق  فإن 
مما                  هذا  سوى  إلى  ما  و  والقهر،  والقمع  االضطهاد  قبيل  من 
هذه  املستبدة،  املجتمعات  يف  ويفرخ  بل  ويعشش،  يبيض، 
الراغب،  الناقد،  املريد  احلر،  العقل  تعادي  التي  املجتمعات 
قيوده،  إال  يخسره  ما  له  ليس  أنه  مبا  االنعتاق،  إلى  املتطلع 
اخلرق  اتسع  وإن  ترهل،  مناضل  هو  وال  ترجل،  فارس  هو  فال 
الشهيد،  الفلسطيني،  الشاعر  بيتي  لكأن  حتى  الراتق،  على 

املناضل: ذلك  لدى  العالم  رؤيا  يلخصان  محمود  الرحيم  عبد 
راحتي على  روحي  سأحمل 
الردى بها يف مهاوي  وألقي 
الصديق تسر  حياة  فإما 
العدى يغيظ  ممات  وإما 

كفكف  من  إال  رثائه،  حق  يرثيه  ال  شهيد  عنيد،  هو  فإذا 
أن  البيان  عــن  وغني  استكثار.  ــا  دومن خطاه  واتــبــع  دمــوعــه 

التشذير.. يقبل  ال  محك  أو  معيار  الكرامة 
أهل  ويبارك  اإلذالل،  يرفض  ــان،  اإلذع ضد  ممانع  إنه       
الطموح، وبناة الصروح، صروح إنسانية اإلنسان، يف كل زمكان.. 
أي  اإلنسان-بال  حقوق  مواد  من  األولى  املادة  نصت  وذاك  لهذا 
يف  متساوين  أحرارا  جميعا  يولدون  الناس  أن  "على  حتفظ- 
الكرامة  تقدمي  تعمدت  الديباجة  إن  واحلقوق".بل  الكرامة 
سمو  الفرع  يسمو  وهل  فروع،  فهي  البقية  أما  األصل،  هي  ألنها 

األصل؟؟!!
الفلسفي"  "املعجم  يف  صليبا  جميل  ــول  ق يتضح  هكذا   
1982.ص:227بــتــرف.(:  اللبناين.  الكتاب  دار  )الجزءاألخري، 
التي  الكرامة هي اتصاف اإلنسان مبا يليق به من الفضائل  "إن 
ويشرط  غيره".  وعني  نفسه،  :عني  يف  لالحترام  أهال  جتعله 
كرامة  "تقوم  باسكال:  بقول  مستشهدا  بالعقل،  الكرامة  صليبا 
كونه  هي  اإلنسان  كرامة  بأن  معترفا  الفكر"،  على  اإلنسان 

غاية يف ذاته..
       والظاهر أن تأمني الكرامة لذوي "االحتياجات" اخلاصة 
أن  ميكن  نسبيا،  العقل  أليس  العقل..  اشــتــراط  من  أحجى 
تلك  ذوي  غير  من  كان  من  حتى  امتالكه  مستويات  يف  يتفاوت 

"االحتياجات"؟!

تسافر  ال   : للحبيب  قلت 
؟؟؟؟ تغامر  ال  وبغيرتي 

.... خاسر  عينيك  تأمل  دون  فأنا 
صابر  كنت  األول  البعد  وعلى 

قادر  ليس  اجلفاء  على  وقلبي 
؟ ساهر  الليل  يف  تتركني  ان  أيهون 

؟؟؟؟ ستائر  بال  النجوم  أناجي 
أصــــــــــــــــــــــــــــــارح الـــــــقـــــــمـــــــر 

بالسرائر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ــة وعـــقـــلـــي  ــمـ ــلـ ــظـ ــالـ أتـــــغـــــزل بـ
حائر...............؟؟؟

تسافر...........  ال 
نادر  سر  بقاؤك 

وافر  بحر  كالمك 
املنابر  خــطــب  تكفيه  ال  عشقك 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ــر  ــاع ــش ــك ميــــزج امل ــت ــل ــال ط ــمـ جـ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ــا  ــاي ــك ــوق احل ــ ــاؤك ف ــ ــه ــ ـــدك وب قـ
والنوادر  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ــنــي  يــجــعــل ــبـــك  غـــضـ أن  حـــتـــى 
شاعر؟؟؟

تسافر ؟ أن  يهون  هذا  بعد  فهل 
مسافر ؟ حبي  يف  كن 

تغادر  أو  احلكاية  تعقد  وال 
؟؟؟ الكبائر  عن  تنأى  عرفتك 

الــصــغــائــر  عـــذابـــي  يف  حتــقــر  وال 
؟؟؟؟؟

غائر  جرج  لكل  الشفاء  وكنت 
جائر ؟؟؟ وقت  كل  يف  والرفيق 

أردت ؟ لن تسافر ؟؟؟؟؟؟ وإن 
لست  ودونها  هويتك  بطاقة  فأنا 

عابر  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الطرقات  يف  كرامتك  تبخس  فلَم 

؟؟ واملعابر 
ــوق كــل  ــ ــب ف ــي ــب ــت عـــنـــدي ح ــ وأنـ

هر  ملظا ا
دوني  فكيف  وحياتي  قلبي  وأنــت 

؟؟؟ تسافر 

عود عىل بدء
ال  تسافر

نورالدين موعابيد
جواد ذو الهمة 

قلب و قيثارة ، ) أنقاد خريف (

قلبك  تختبئ  ال  اخلريف  يف 
فــأشــجــار   ... االشــجــار  وســـط 
الصقور  لكل  مكشوفتا  اخلريف 

 ... اجلارحة 

أشـــجـــار اخلـــريـــف تــتــعــرى 
للريح...

للثلوج... تتعرى 
تـــــتـــــعـــــرى لــــلــــعــــواصــــف 

وامطارها...
اخلريف... يف 

معاطفها  ــار  ــجـ األشـ ــي  ــرم ت
صامدتا... لتبقى 

ــى عـــن كـــل أوراقـــهـــا  ــل ــخ ــت ت
حلول  عند  لَتَتجدد  القدمية 

... الربيع 
اخلريف.... يف 

وســـط  ــبـــك  ــلـ قـ ــئ  ــبـ تـــخـ ال 
ــا تــصــبــح  ــ ــه ــ األشــــــجــــــار،  ألن

... للجوارح  مكشوفتا 
فــريــســتــا  ــك   ــب ــل ق يــصــبــح  و 

ــب الــغــربــان ومــنــاقــيــر  ــال ــخ ،مل
... الصقور 

حتمي  لــن  اخلــريــف  أشــجــار   
عشك...

حتمي  لــن  اخلــريــف  أشــجــار   
... نفسها  حتى 

كــل  ــح  ــب ــص ت ــــف  ــري ــ اخل يف    
 ... للحطب  عــيــدان  األشــجــار 

 .... النار  للهيب  فريستا 
... احلطاب  لطعنات  فريستا 

الذامي  قلبك  حتمي  فكيف 
..؟؟   بثار  مبخالب  صائد  من 

ان  ــوب  ــ ــن ــ اجل ــى  ــ الـ إرحــــــل   
... استطعت 

... اللقالق  كطير 
صمتك... يف  إنتحر  أو 

حلنك   ، قيثارتك  على  اعزف 
... األخير 

.... يعطيه  ال  الشيئ  ففاقد   
... إختيار  اي  لك  وليس   

رشيد جندول
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ــون ثــانــي عــام  ــان ــن ك الــثــالــث والــعــشــريــن م يف 
معني  الشاعر  الشيوعي  القائد  قلب  توقف   1984
حادة  قلبية  نوبة  إثر  على  اخلفقان  عن  بسيسو 
هناك  املتحدة،  للملكة  عمل  زيارة  خالل  فاجأته 
توقف  لندن  البريطانية  العاصمة  يف  بعيد  بعيدًا 
بأشعاره  الدنيا  مأ  الــذي  االممــي  الشاعر  صوت 
يف  واالحرار  والثورة  الشعب  عن  دفاعًا  احلماسية 

العالم.  كل 
واشــعــاره  كلماته  وبقيت  بسيسو  معني  ــاب  غ
زالوا  ما  الدين  لكل  وهاديًا  نبراسًا  تشكل  حاضرة 
للعمال  واالنــحــيــاز  اجلــمــرة  حمل  على  يــصــرون 
احلرية  اجــل  مــن  املناضلني  والــفــقــراء  واملــادحــني 

االجتماعية.   والعدالة  والدميقراطية 
لرحيله  والثالثون  الثامنة  الذكرى  يف  اليوم 
كما  واصدقاءه  الشيوعيني  رفاقه  يتذكره  املؤلم 
يتذكره  اجمع،  العالم  يف  واالحرار  الوطنني  وكل 
كلماته  لهم  زالت  وما  مثلت  من  خطاه  على  ويسير 
واالنحياز  الوطن  وحــب  التحدي  بــروح  املفعمة 
السير  يواصلون  ومنهجًا  طريقًا  والعمال  للفقراء 

حياتهم.  سني  مدار  على  عليه 
عرف  الذي  الفلسطيني  شعبنا  يفتقده  اليوم 
يهاب  ال  الذي  وامللهم  الشجاع  القائد  بسيسو  معني 
املؤامرات،  كافة  مواجهة  يف  حقوقهم  عن  مدافعًا 
واللبنانيني  الفلسطينيني  الفدائيون  يتذكره 
املــقــاومــة  لــعــاصــمــة   88 ال  ــار  ــص احل ــام  ايـ خـــالل 
بكلماته  املــتــراس   على  معهم  وقــف  حني  بيروت 
املعركة  جريدة  صفحات  على  بالرصاص  املطرزة 
والهبت  ورفاقه  الكتاب  زمالءه  مع  اصدرها  التي 
يف  النار  خطوط  على  الفدائيون  حماسة  بكلماتها  
البيضاء  الرملة  شاطئ  يتذكره   ، اللحظات  اخطر 
مكتبه  شرفة  من  عليها  يطل  وهو  الروشة  وصخرة 
غزة  شاطئ  رمــال  تتذكره  كما  اللوتس  مجلة  يف 
على  شــعــره  كثيرة  خــصــالت  تتطاير  فتيًا  ــو  وه

العشرين. القرن  ثوار  من  كثائر  جبينه 
والتقدميني  االحــرار  يتذكره  رحيله  ذكرى  يف 
ومصر  والعراق  سوريا  يف  جانبهم  الى  ناضل  الذين 
الكتاب  مــن  ــرار  واالحـ التقدميون  يتذكره  كما 
سنوات  وامضى  اجمع  العالم  يف  واالدباء  والشعراء 
حقوق  عن  دفاعًا  الزنازين  يف  جانبهم  الى  طوال 
يتذكره  والكادحني،  العمال  حقوق  عن  كما  شعبنا 
الشعب  ابناء  نحن  لكننا   ، استثناء  دون  اجلميع 
اخلصوص  وجه  على  والشيوعيون  الفلسطيني 
يف  نعيش  ونحن  الرحيل  ذكرى  يف  يفتقده  من  أكثر 
بريق  عن  كلماته  احرف  بني  نبحث  مدلهم  ظالم 
املتربع  والــظــالم  الظلم  غياهب  يف  يسعفنا  امــل 

وقع  سوى  جند  فال  ونبحث  نبحث  صدورنا،  على 
تعبيرًا  جوارحه   بكل  طرزها  التي  املؤثرة  كلماته 
ولغزة  للفقراء  وانحيازه  ولفلسطني  لشعبه  حلبه 
االنقسام  بألم  ــام  االي هــذه  املسكونة  اجلريحة 

معني  رأها  كما  وكأنها  تداعياته  وطأة  حتت  تئن 
بصوته  مــرددًا  احملاصرة”،  “املدينة  قصيدته  يف 

الراعد:
تـدور مأمتها  يف  غزة  الحسناء  هذي 

القبور يف  عطىش  وبني  الخيام  يف  جوعى  بني  ما 

الجذور ويعتر  دمـه  مـن  يقتات  ومـعذب 

األسري الشعب  أهيا  فأغضب  اإلذالل  من  صـور 

الظهور تلك  عىل  مصائران  كتب  سـياطهم 

واألمـــل،  بــاحلــمــاســة  املفعمة  الــكــلــمــات  بــهــذه 
ــر مــن خــمــســني عــامــًا الــشــاعــر  ــث ــف قــبــل اك وصـ
العام  األمــني  بسيسو  معني  الــراحــل  الشيوعي 
نراها  التي  غزة  الفلسطيني،  الشيوعي  للحزب 
تغرق  وتكاد  ظالمها  وحلكة  آالمها  بحر  يف  اليوم 
األمل  يومًا  تفقد  لم  لكنها  تنتهي،  ال  ازمــات  يف 
به  بشر  الــذي  النور  سترى  حتمًا  وهي  بأبنائها 
اللحظة  تلك  ستأتي  وحتمًا  توفيق  ابو  البار  ابنها 
معني  قال  كما  ويقول  الشعب  فيها  ينهض  التي  
ومت(  فقلها  مت  سكت  ان  وانت  مت  نطقت  ان  )أنت 
ستنهض  واحلــصــار  بــاجلــراح  املثخنة  هــذه  غــزة   ،
اجلميل  وجهها  عن  الغبار  وتنفض  ستنهض  حتما 
اجلميل  شاطئها  طول  على  املمتد  شعرها  ستشذب 
تعانق  وتبتسم  عيناها  ستكحل  الذهبية،  ورمالها 
املشرق  مستقبلها  رسم  وتعيد  سلبت  التي  حريتها 

الوطن.  من  كجزء 
وسادتها  على  تتململ  معني  تتذكر  وهي  غزة 
ابنها  قاله  ما  كتوم  بصوت  تردد  بالوجع  امللطخة 
مهما  تطفئوا  )لن  “التحدي"  قصيدته  يف  البار 
أوقدها  الشعب  املشاعل،  هذي  الّدجى  يف  نفختم 
حتتضن  التي  غــزة  قــوافــل(.  يف  قوافل  بها  وســار 
ازقتها  يف  معني  ــد  ول حيث  تــخــشــاه،  وال  البحر 
تلقى  مدارسها  مقاعد  وعلى  الضيقة  وحواريها 
الكفاح  دروب  يف  السير  على  طالبه  وعلم  علومه 
يف  الكفاح  صفحات  أروع  املقاوم  الشعب  مع  وخاض 
خمسينات  يف  واسقاطه  التوطني  مشروع  مواجهة 
يتقدم  وهــو  قميصه  ازرار  وشــق  املــاضــي،  الــقــرن 
إلسقاط  احلزب  نظمها  التي  الشعبية  املظاهرات 
حيث  سيناء  صحراء  يف  الالجئني  توطني  مشروع 
ــادرًا وخــلــفــه اجلــمــاهــيــر )ال  ــ عــال صــوت مــعــني ه
حيث  األمــريــكــان(  عمالء  يــا  إســكــان  وال  توطني 
شهيدًا  بــالل  حسني  افتداه  الــذي  رفيقه  سقط 

الوطن.  ثرى  بدمائه  مخضبًا 
وحتفظ  تذكره  زلت  ما  وهي  ستنهض  هذه  غزة 
لن  قطعًا  وهــي  معني  زرعــهــا  ــذي  ال التحدي  روح 
الــذكــرى  نــكــتــب يف  ــوم  ــي ال تــخــيــب ظــنــه، ونــحــن 
فينا  مبليء  نصرخ  لرحيله  والــثــالثــني  الثامنة 
سيحل  ومتى  الثائر  الشاعر  هذا  انصاف  يتم  متى 
صرحًا  بناء  غــزة  فيه  تشهد  ــذي  ال الــيــوم  ذلــك 
مت  كما  ملعني  وتكرميًا  تقديرًا  والئقًا  كبيرًا  ثقافيًا 

أحبهم. الذين  لزمالئه 

معني بسيسو هذا الشاعر الثائر الذي يجب أن ينصف
وليد العوض

 غزة اليت تحتضن البحر وال 
تخشاه، حيث ولد معني يف 

وعىل  الضيقة  هيا  وحوار ازقهتا 
علومه  تلىق  مدارهسا  مقاعد 

وعلم طالبه عىل السري يف دروب 
املقاوم  الكفاح وخاض مع الشعب 
أروع صفحات الكفاح يف مواجهة 

مرشوع التوطني واسقاطه يف 
املايض القرن  خمسينات 
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1970 ببيوكرى استاذ التعليم االبتدائي مجاز يف علم االجتماع من جامعة  احلسن العميمي من مواليد 
سيدي محمد بن عبد اهلل –ظهر املهراز- فاس متزوج وأب لثالثة  أبناء. مناضل مسؤول يف األجهزة احمللية 
  )CDT( واجلهوية والوطنية للنهج الدميقراطي نقابيا أناضل يف صفوف الكونفدرالية الدميقراطية للشغل

وحقوقيا أناضل يف صفوف اجلمعية املغربية حلقوق االنسان .

        

االحتجاجية  الحركات  تنامي  املغرب  يعرف                
املخزين  الــســيــايس  القهر  اشــتــداد  مــع  ــاط   ــب ابرت
للطبقات  الرأمسايل  واالستغالل  الحقوق  وانهتاك 
لهذه  املحركة  الرئيسة  القضااي  فما  الــكــادحــة، 

؟ ت جا حتجا ال ا
االحتجاجات   من  مجموعة  االخيرة  السنوات  عرفت 

الريف   يف  ،سواء   املغرب  مناطق  مختلف  يف  االجتماعية 
بتحسني  ،للمطالبة  عــديــدة  ومــنــاطــق  ــورة  زاكـ ــرادة   جـ
التي  العريضة  الشعبية  للفئات  االجتماعية  ــاع  االوض
املتبعة  الالشعبية  السياسات  جــراء  من  كثيرا  تضررت 
،وقد  املتوالية  وحكوماتها  املخزنية  الــدولــة  طــرف  من 
الصحي  احلجر  اجــراءات  بفعل  تفاقما  االوضــاع  ازدادت 
اجلائحة  لظروف  واستغاللها  الدولة  تغول  من  تبعه  وما 
والهيمنةعلى  واالســتــبــداد  الــقــهــر  ــن  م مــزيــد  لــفــرض 
الى  أدى  ،مما  واخلاصة  بل  العامة  احلياة  مناحي  مختلف 
مناطق  مختلف  شملت  كثيرة  اجتماعية  احتجاجات 
االنتماء  متعددة  اجتماعية  فــئــات  وخاضتها  املــغــرب، 
 – محامون   – اساتذة   – القطاعات  مختلف  )عمال  الطبقي 
تجار   – معطلون   – بحارة   – فالحون   - متقاعدون   – موظفون 
 – –التالميذ  العليا  واملدارس  الجامعات  طلبة   – الرصيف 
أن  ميكن  نظري  وجهة  فمن  ـ(  ـ  ـ  ـ  الشعبيّة  االحياء  سكان 

مايلي: الى  االحتجاجات  هذه  خلفيات  اخلص 
هــذه  تتجلى  ــة:  ــاديـ ــتـــصـ اقـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة  أســــبــــاب   -
عــدة  مــنــه  تــعــانــي  الـــذي  الكبير  اخلــصــاص  يف  ــاب  ــب االس
االساسية  االجتماعية  القطاعات  يف  باملغرب  مناطق 
التفاوت  ويف  والتجهيز  والتشغيل  والصحة  كالتعليم 
مناطق  حتظى  حيث  العمومية،  املالية  لتوزيع  املجالي 
التهميش  تعيش  مناطق  بينما  ــد  االس بحصة  بعينها 
نسب  ارتفاع  عنه  تنج  ،مما  أحيانا  االنتقامي  واالقصاء 
والسكن  والتعليمية  الصحية  اخلدمات  وتردي  البطالة 
العيش  وصــعــوبــة  أحــيــانــا  وانــعــدامــهــا  التجهيزات  وقــلــة 
بسبب  االساسية  احلاجيات  تأمني  على  الــقــدرة  املعيشة.وعــدم  وغالء  االسعار  ارتفاع 

اجمالها  ميكن  األسباب  هذه   : ســيــاســيــة  أســبــاب   -
املخزني  النظام  انتهجها  التي  السياسية   االختيارات  يف 
التقشفية  االمالءات  بتطبيق  بدءا  الرجعية،  وحكوماته 
بشكل  انــعــكــســت  ــي  ــت وال ــة  ــي ــدول ال املــالــيــة  لــلــمــؤســســات 
والتعليم  كالصحة  االجتماعية  القطاعات  على   واضــح 
املجالس  تــدبــيــر  خــيــار  فــشــل  عــلــى  عـــالوة  ــل....  ــغ ــش وال
للفساد  وكرا  أصبحت  التي  الترابية  للجماعات  احمللية 

املواطنني  حاجيات  توفير  عن  البعد  كل  وبعيدة  املالي 
 " ــبــة  ورغ ــيــة  الــداخــل وزارة  حتــكــم  بــفــعــل  واملـــواطـــنـــات 
الشخصية....  مصاحلهم  وقضاء  االغتناء  يف  املنتخبني" 
مناطق  محاصرة  يف  الواضحة  املخزن  رغبة  الــى  إضافة 
شعبية  مقاومة  كل  اجتثاث  و  تهميشها  على  والعمل  بعينها 
للسياسات  الرافضة  املعارضة  السياسية  القوى  ومحاصرة 
ملفات  وفبركة  عملها  على  التضييق  خالل  من  املخزنية 
افواه  وتكميم  واملناضالت  للمناضلني   القضائية  املتابعات 

ـ ـ  ـ  الصحافيني  واعتقال  املستقلة  احلرة  الصحافة 

اليت   2011 املجيدةلسنة  20فرباير  بعدحركة          
ومطلبيا،  ترابيا  شامال  شعبيا  احتجاجا  جسدت 
الجهوية  املستوايت  يف   االحتجاج  رشارة  توسعت 
الريف،جرادة،االساتذة  والقطاعية)حراك  واملحلية 
االشــكــال  لــهــذه  تــصــوركــم  مــا   ، ــدون...(  ــاق ــع ــت امل
مبطالب  عالقهتا  يف  والقطاعية   املحلية  االحتجاجية 

؟ الكرامة  والحرية  االجمتاعية  العدالة 
فبراير   20 حــركــة  بفعل  املــغــرب  ــرف  ع لــقــد  بالفعل 
من  اخلــوف  هاجس  ازالــة  يف  متثل  كبيرا  حتــوال  املجيدة 
االحــتــجــاجــيــة  ــال  ــك االش لــكــل  قمعية  كسلطة  ــزن  ــخ امل
توسع  و  تزايد  الى  أدى  مما  احلريات  و  باحلقوق  املطالبة 
فتنوعت  املغرب،  مناطق  جميع  يف  االحتجاجات  انتشار 
املشاركة  االجتماعية  والطبقات   الفئات  بتنوع  مطالبها 
احلديثة  االجتماعي  االتصال  وسائل  لعبت  وقد  فيها، 
التواصل  يف  ومحوريا  مهما  دورا  واتساب  و  فايسبوك  من 
وتــوثــيــق  ــات،  ــاك ــه ــت االن فــضــح  ويف  لــلــمــعــارك  والــتــعــبــئــة 

واملناضالت  املناضلون  لها  يتعرض  التي  القمع  أشــكــال 
ــم أشــكــال الــقــمــع واالعــتــقــاالت  ــه رغ ــظ أيــضــا أن ــالح وامل
االغراء  وأساليب  والتخويف  الترهيب  وأساليب  املستمرة 
ظلت  والعلنية  السرية  النظام  أجهزة  طرف  من  املتبعة 
ــروف  ظ رغـــم  بــأخــر  أو  بــشــكــل  مــســتــمــرة  االحــتــجــاجــات 
يستغلها  الــتــي  ــا  كــرون جــائــحــة  بسبب  الــصــحــي  احلــجــر 
الزمان  يف  متفرقة  احتجاجات  تبقى  أنها  إال  املــخــزن، 
اجتماعية)مرتبطة  مطالب  املشترك  قاسمها  واملــكــان 
 ) ـ  ـ  ـ  االجتماعية  اخلدمات   – االسعار  غالء   – بالشغل 
والدفاع  االجتماعية  والعدالة  الكرامة  حتقيق  تتوخى 
مما  مختلفة،  وإمكانيات  بشروط  املكتسبات  بعض  عن 
قــادرة  اجتماعية  جبهات  يف  االنــخــراط  ويفرض  يحتم 
واساليب  أهداف  بتصور  وقيادتها  النضاالت  توحيد  على 
واجلهوية  احمللية  اخلــصــوصــيــات  تــراعــي  واضــحــة  طنية.عمل  لو ا و

تغوله  لتشديد  الجائحة  املخزن  استغل          
االحرتازية،ما  التدابري  بدعوى  االحتجاجات  وقمع 
األساليب  ضوء  يف  االحتجاجات  هذه  عىل  ذلك  أثر 

فهيا؟ املعمتدة  النضالية 
لفرض  كبير  بشكل  كرونا  جائحة  املخزن  استغل  لقد 
االشكال  منع  خــالل  ،مــن  واســتــبــداده  وتسلطه  هيمنته 
املطالبة  التجمعات  اشكال  وكافة  السلمية  االحتجاجية 
منع  إلــى  إضافة  تنظيمية  صبغة  لها  التي  او  باحلقوق 
بضرورة  وربطها  لأشخاص  بالنسبة  املدن  بني  التنقالت 
الكبير  األثر  له  كان  مما  إداري،  ترخيص  على  احلصول 
الفضاء  يف  االحتجاجات  تراجع  على  اجلائحة  بداية  يف 
يف  االحتجاجية  االشكال  تصاعدت  ما  سرعان  لكن  العام، 
أيضا،  املركزي  املستوى  أوعلى  واجلهات  املناطق  مختلف 
الصحي  احلجر  ــراءات  اجـ مــن  التخفيف  بعد  خصوصا 
الى  اجلماهير  لتعود  الــوبــاء  انتشار  مــؤشــرات  وتــراجــع 
قطاع  يف  )عمالية  إضرابات  بتنظيم  سواء  العام  الشارع 
ـ(  ـ  ـ  العمومية  الوظيفة  قطاع  ويف  والصناعة  الزراعة 
إضافة  والغالء  اخلدمات  تردي  على  املواطنني  واحتجاج 
ضدا  وغيرهم  واحملامني  واملعطلني   الطلبة  احتجاج  إلى 
التلقيح  جــواز  تقدمي  بفرض  املتعلقة  اإلجـــراءات  العمومية.على  املؤسسات  لولوج 

القوى  مهام  تطرح  احتجاجية  حركة  كل  مع           
للفكر  حاضنة  ابعتبارها  التغيري   أجل  من  املناضلة 
والفساد  االســتــبــداد  ضــد  االحــتــجــاجــي  وللفعل 
او  الجوانب  هذه  احدى  يف  والتقاهئا  واالستغالل 
دور  تقميون  ،كيف  االحتجاجية  الحركات  مع  كلها 

؟ الراهنة  االحتجاجية   الحركات  يف  القوى  هذه 
إسناد  يف  مهم  دور  التغيير  أجــل  مــن  املناضلة  للقوى 
حتقيق  أجل  من  بها  والدفع  االحتجاجية  احلركات  ودعم 
ومناضالت  مناضلي  انخراط  خــالل  من  وذلــك  أهدافها، 
اجلماهير  جانب  الى  والعمل  االحتجاجات  يف  القوى  هذه 
وتسلط  تغول  وضد  وكرامتها  حقوقها  أجل  من  احملتجة 
االحتجاجات  بعض  أن  يظهر  أنــه  إال  املخزنية،  الدولة 
لها  تابعة  وتصبح  املناطق  بعض  يف  القوى  هــذه  تتجاوز 
ويستدعي  يحتم  مما  فيها  والفعل  مواكبتها  يف  ومتأخرة 
النضاالت  هذه  لتأطير  كبير  جهد  بذل  القوى  هذه  العام.من  بالنضال  وربطها 
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الــفــاشــلــة. هي  ــة  ــدول ــت ســمــاء ال ال جــديــد حت
جديدة  انطالقة  هناك  أن  إظــهــار  حتــاول  فقط 
خطابا  منه  وتولد  اخلطاب  تستحلب  أنها  والواقع 
دورية  تكشفة  ما  هذا  اجلديد.  يحمل  أنه  يزعم 
 2022 يناير   12 ب  املـــؤرخ  مــنــشــور03/2022  او 
خلق  على  املنشور  يتكلم  أوراش"  "ببرنامج  املتعلق 
قار  شغل  منصب  )ولــيــس  عمل  فرصة  الــف   250
وخصصت   2022-2023 سنتي  غضون  يف  ومنتج( 
ما  إلى   80% يذهب  درهما  مليار   2.25 ميزانية  له 
 6 املتوسطة  ومدتها  املؤقتة  العامة  وراش  باأل  سمي 
و%20 أوراش لدعم اإلدماج املستدام ومدتها  اشهر 
عن  يقل  ال  بأجر  شهرا   24 تتجاوز  ال  املتوسطة 

احلد األدنى لأجور.

خالل  مــن  أوراش"؟  "بــرانمــج  حقيقة  هــي  فما 
أننا  يتضح  أعاله  املذكور  للمنشور  بسيطة  قــراءة 
التي  البشرية  التنمية  خلطة  جديدة  صيغة  إزاء 
عشرات  عليها  وأنفقت   2005 منذ  تطبيقها  مت 
عــائــدات  مــن  املستخلصة  الــدراهــم  مــن  املــاليــيــر 
تغير  العمومية.  والشركات  املؤسسات  خوصصة 
هم  زالوا  ال  األساسيني  الفاعلني  لكن  اإلسم،  فقط 
كما  األساسيني  املستفيدين  من  ،ابتداء  انفسهم 
املدني  املجتمع  جمعيات   " وهم  املنشور  يذكرهم 
السلطات  وهم  األساسيني  واملشرفني  والتعاونيات" 
اخلارجية  واملصالح  الداخلية  وزارة  يف  املختصة 

الوزارات... ملختلف 

التنمية  خطة  مــن  جــديــدة  نسخة  امــام  نحن 
اجتماعية  قاعدة  متويل  على  دأبت  التي  البشرية 
أمام  القائم  النظام  على  الدفاع  يف  الدولة  توظفها 
أفرز حركة  والذي  الذي يعرفه شعبنا  النضالي  املد 
وتغول  الــدولــة  إفــالس  على  كــجــواب  فبراير   20
والنفس  ــروح  ال مع  إيجابي  وكتفاعل  االستبداد 
املغاربية  منطقتنا  شعوب  عرفته  الــذي  النضالي 
من  هي  الشغل  معضلة  أن  تعلم  الدولة  إن  والعربية. 
البطالة  وأن  االقتصادي  نظامها  أزمة  مظاهر  أبرز 
ــعــائــالت نــاهــيــك عن  ــل ال أصــبــحــت آفـــة تــرعــب ك
الفئات  جميع  استقرار  يهدد  الذي  الشغل  هشاسة 
الوسطى.  الفئات  االجتماعية ولم تنجو منه حتى 

يف  فإنه  أوراش"  "لبرنامج  معنى  مــن  كــان  ــإذا  ف
درهما  مليار   2.5 ضخ  عملية  عن  يعدو  ال  جوهره 
متويالت  على  املعتادة  الفئات  هذه  يف  سنتني  خالل 
كانت  التي  املافيات  طابور  ومعها  البشرية  التنمية 
تشرف على عملية التوزيع هذه بتنظيم اجلمعيات 
والتعاونيات، وبرنامج أوراش خلق لهذه الفئة فرصة 
ومن  رسميا.  النهب  سيتم  وبذلك  والتكوين  التأطير 
القاعدة  توسيع  أوراش"  "برنامج  يحاول  ثانية  جهة 
ل  بتخصيصه  وذلــك  املتوسطة  الطبقة  سماه  ملا 
أو  الشركات  لبعض  الدعم  توزيع  من   20% نسبة 
انخراطها  مبرر  حتت  التحمالت  بعض  من  إعفاءها 

املستدامة. التنمية  يف 

دينامية  خلق  تستطع  لــم  الفاشلة  الــدولــة  إن 
يترجم  اقتصاديا  منــوا  توفر  جديدة  اقتصادية 
نراها  ولذلك  والقار  املنتج  الشغل  مناصب  خلق  يف 
وتسميه  البشرية  بالتنمية  املتعلق  اخلطاب  تغير 
ويجعل  الزمان،  يف  األثر  احملدود  أوراش"  "ببرنامج 
عليه  به  ستجود  ما  ينتظر  جيشا  املستفيدين  من 
ال  االنتظار  خلق  برنامج  إنه  املستقبل  يف  الدولة 

السلم االجتماعي.  غير ومعه محاولة شراء 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

التنمية البرشية تغري اسمها 

لتصبح "برنامج أوراش"

بيان الحزب الشيوعي السوداين 
الفاشية  ــالل  ــت االح قـــوات  ارتــكــبــت 
يناير   17 مليونية  يف  جديدة  مجزرة 
أدت  ــني  ــي ــم ــل ــس ال املـــتـــظـــاهـــريـــن  ضـــد 
ــة  ــاب الســتــشــهــاد ثــمــانــيــة شــهــداء وإص
الشهداء  عدد  ليصل  العشرات،  واعتقال 
االنقالب  منذ  شهيدًا  وسبعون  اثنني  إلى 
من  أكثر  وإصابة  أكتوبر،   25 يف  الدموي 
ضد  جرمية  أبشع  يف  الــثــوار  مــن   1000

اإلنسانية.
الوحشية،  املــجــزرة  تلك  ندين  إننا 
للمحاكمة،  اجلــنــاة  بــتــقــدمي  ونــطــالــب 
ــالق الـــرصـــاص، والــقــنــابــل  وإيــقــاف إطـ
على  الـــدوشـــكـــا  ــع  ــدافـ ومـ ــة،  ــي ــوت ــص ال
ــات واملـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة  ــع ــم ــج ــت ال
ــاك حلـــق احلــيــاة  ــه ــت ــك ان بــاعــتــبــار ذلـ
واملــواثــيــق الــدولــيــة حلــقــوق اإلنــســان، 
ــف إلســقــاط  ــال ــع حت ــ ــو ألوس ــدع كــمــا ن
املدني  احلكم  وقيام  الدموي  االنقالب 
على  املوحد  املركز  وقيام  الدميقراطي 
تؤكد  جديدة  دستورية  وثيقة  أســاس 
يساعد  الدميقراطية،  املدنية  الدولة 
بدخول  املعارضة  قاعدة  اتساع  ذلك  يف 
اعــتــصــام  يف  ــا  ــم ك املــنــاطــق  جــمــاهــيــر 
أجل  مــن  والــفــاشــر  الشمالية  جماهير 
البالد  ــروات  ث على  واحلــفــاظ  مطالبها 
مناطقها،  تنمية  يف  وحقها  النهب  من 
والعاملني  واملــوظــفــني  املهنيني  ودخـــول 
تسييرهم  وجلان  النقابية  وجتمعاتهم 
العام  السياسي  اإلضـــراب  يف  النقابية 
استنكارًا  يومني  ملدة  املدني  والعصيان 
الكيل  طفح  أن  بعد  الوحشية  للمجزرة 
أوسع  ــرورة  وض ممكنًا،  الصمت  عــاد  ومــا 
ــل ذلــك  مــشــاركــة جــمــاهــيــريــة فــيــهــا، ك
لــإلضــراب  الــتــحــضــيــر اجلــيــد  يــصــب يف 
ــي  ــدن ــان امل ــي ــص ــع ــي الـــعـــام وال ــاس ــي ــس ال
املدني  احلكم  وانتزاع  االنقالب  إلسقاط 

الدميقراطي.

ــض الــتــدخــل األجــنــبــي يف  ــرف كــمــا ن
تهديد  يف  كما  للبالد،  الداخلية  الشؤون 
يف  جاء  ما  صح  إن   - املصري  الدفاع  وزير 
الشمالية،  يف  للمعتصمني  الــوســائــط- 
مبختلف  ــة  ــاوم ــق امل مــواصــلــة  وضــــرورة 
األشـــكـــال )اعـــتـــصـــامـــات، إضـــرابـــات، 
ليلية  مــظــاهــرات  احتجاجية،  وقــفــات 
وتتريس  وعرائض،  مذكرات  باألحياء، 

املداخل  وقفل  املــدن،  ومداخل  الشوارع 
خــارج  ثــرواتــنــا  تهريب  ملنع  احلــدوديــة 
ــق  ــب وح ــه ــن الـــبـــالد وحــمــايــتــهــا مـــن ال
ذهب  من  ثرواتها  عــائــدات  من  املناطق 
حيوانية...  وثروة  زراعية  واستثمارات 
األمن  جهاز  أكاذيب  نرفض  كما  ــخ.(،  ال
املــقــاومــة  جلـــان  شيطنة  يف  الــكــيــزانــي 
املهنيني  ــع  ــم وجت الــشــيــوعــي  واحلــــزب 
التهم  إلصاق  فبركة  مثل  الثوار  وجموع 
عــام(   17( تــوبــاك  آدم  محمد  للثائر 
برمية  عــلــى  شــرطــة  العميد  بــاغــتــيــال 
يستحيل  والذي  واملغفرة(  الرحمة  )له 
ما  حسب  املعلومات  ورجحت  تصديقه، 
 2022 يناير   17 بتاريخ  الراكوبة  يف  جاء 
بسبب  باغتياله  قاموا  الذين  هم  أنهم 
بالرصاص  الــثــوار  قمع  على  اعتراضه 
الوحشي  القمع  لتبرير  ذلك  كل  احلي،، 
السلميني  املتظاهرين  وضد  الثوار  ضد 
الدموية. يناير   17 مجزرة  يف  حدث  كما 

حتالف  أوســـع  عــلــى  نــؤكــد  وأخـــيـــًرا 
دستورية  بوثيقة  االنــقــالب  إلســقــاط 
جديدة تؤكد احلكم املدني الدميقراطي 
حالة  وإلــغــاء  للثكنات  العسكر  ــودة  وع
التعسفية  اإلجـــراءات  وكــل  ــوارئ،  ــط ال
سريع-  )دعــم  من  امليليشيات  كل  وحــل 
وميليشيات  الكيزان  وأمن  الظل  كتائب 
ــام اجلــيــش  ــيـ احلــــركــــات... الـــــخ.( وقـ
وطنية،  بعقيدة  املوحد  املهني  القومي 
والشرطة  واألمــن  اجليش  شركات  وضم 

وتفكيك  املالية،  لوزارة  السريع  والدعم 
املنهوبة  الشعب  أموال  واستعادة  التمكني 
الــســودان  بــخــروج  الوطنية  والــســيــادة 
إرسال  ووقف  العسكرية،  احملاور  كل  من 
اليمن  حلــرب  الــســودان  باسم  املرتزقة 
بعد  والــعــادل  الشامل  السالم  وحتقيق 
ــي والــقــائــم  ــزئ ــا اجل ــوب ــاق ج ــف فــشــل ات
ــات، وعـــودة  ــص ــاص عــلــى املـــســـارات واحمل

مناطقهم،  وإعــمــار  لــقــراهــم  الــنــازحــني 
اجلـــوار  دول  ــن  م املــســتــوطــنــني  ــودة  ــ وع
وجمع  امليليشيات  وحــل  بلدانهم،  إلــى 
اإلبادة  يف  املتورطني  ومحاكمة  السالح، 
اإلنسانية  ضــد  واجلــرائــم  اجلــمــاعــيــة 
ومن  البشير  وتقدمي  ــرب،  احل وجــرائــم 
ــيــة،  الــدول اجلــنــائــيــة  للمحكمة  مــعــه 
األراضي  حول  االتفاقيات  كل  ومراجعة 
وعودة  99عاًما،  إلى  عقودها  تصل  التي 
شالتني-  )حــاليــب-  احملتلة  األرض  كــل 
الــفــشــقــة- أبــورمــاد( لــلــســودان وإلــغــاء 
ألمريكا  العسكرية  القواعد  اتفاقيات 
ــر، وإلــغــاء  ــم ــا عــلــى الــبــحــر األح ــي وروس
الــقــوانــني املــقــيــدة لــلــحــريــات، وحــريــة 
ــة، واســتــقــاللــيــة احلــركــة  ــي ــراط ــق ودمي
العسكريني  املفصولني  وعودة  النقابية 
حقوقهم،  وتسوية  للخدمة  واملدنيني 
نهاية  يف  الــدســتــوري  املــؤمتــر  وقــيــام 
على  ــق  ــواف ــت وال االنــتــقــالــيــة،  الــفــتــرة 
انتخابات  وقــانــون  دميــقــراطــي  دســتــور 
نزيهة  حرة  انتخابات  لقيام  دميقراطي 

االنتقالية. الفترة  نهاية  يف 
والــعــزاء  لــلــهــداء،  والــخــلــود  املجد   *

ألرسهم..

حميًدا  وعوًدا  للجرىح  الشفاء  عاجل   *

. . ين د للمفقو

املعتقلني.. لجميع  *الحرية 


