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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 
من 26 ماي الى 1 يونيو 2022

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

العمل الثقافي واجهة للنضال من أجل 
                   بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين
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 النهج الدميقراطي  يدعو 

للمشاركة في مسيرة 

29 ماي بالدار البيضاء

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

اليسار املغربي والرياضة

من اإلهمال إلى إحدى مداخل 

الفعل السياسي

كلمة العدد

.  الثمن :  4 دراهم

معركة عمال "سميسي ريجي" 

بخريبكة
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 محمد سعيد اغريدة ضيف العدد : 

الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  عملية  تتطلب 
الواجهة  ومنها  واجــهــات  عــدة  يف  الــصــراع  خــوض  والــكــادحــن 
أهمية  إبــراز  املهمة  هذه  إجناز  يف  التقدم  ويفرض  الثقافية؛ 
العمل  ــداف  أهـ وحتــديــد  العملية،  ــذه  ه يف  الــثــقــايف  املــدخــل 
النبيل. الهدف  هذا  حتقيق  يف  املشاركة  من  يتمكن  لكي  الثقايف 

األساسية  الثورية  الطبقة  باعتبارها  العاملة،  الطبقة  إن 
على  القادرة  الوحيدة  الطبقة  هي  الرأسمالي،  اإلنتاج  منط  يف 
اللحظة  يف  املطروحة  املهام  حتقيق  أجــل  من  النضال  قيادة 
والدميقراطية  الوطني  التحرر  وهي  أال  احلالية  التاريخية 
الــقــيــام  ــن  م الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  تتمكن  ولــكــي  ــة.  ــي ــراك ــت واالش
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  من  لها  بد  ال  الــدور  بهذا 
الدميقراطي  النهج  نضال  يف  املركزية  املهمة  هذه  إن  الكادحن؛ 

آنية. مهمة  اليوم  أصبحت 

العاملة  الطبقة  حزب  إعالن  من  جتعل  التي  األسباب  ومن 
يلي:  ما  آنية  مهمة  الكادحن  وعموم 

املغرب.  يف  الطبقي  الصراع  احتداد   -

املستقل.  حزبها  على  العاملة  الطبقة  توفر  عدم   -

الشعبية  لــلــنــضــاالت  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  ــادة  ــي ق ضـــرورة   -
الوطني  التحرر  يف  املتمثلة  املرحلة  مهام  إجنــاز  يف  للنجاح 
ميكنها  ال  األخرى  الطبقات  ألن  واالشتراكية  والدميقراطية 

هنا.  بذكرها  املجال  يسمح  ال  ألسباب  بذلك  القيام 

امللفات  مــع  الــتــجــاوب  عــن  وعــجــزه  النظام  ــة  أزم اشــتــداد   -
النضالية  واحلركات  الشعبية  االحتجاجات  ملختلف  املطلبية 

النقابية. والنضاالت 

حتقيق  على  قدرتها  يضعف  مما  النضالية  احلركات  تشتت   -
. فها ا هد أ

آنية،  العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب  إعالن  مهمة  كانت  وإذا 

يف  ممتدة  بنائه  عملية  فإن  تأخير،  ودون  حاال  تتم  أن  ويجب 
الرتباط  نظرا  اآلن  حتديده  يصعب  وقتا  وستتطلب  الزمن 
الذي  وباملنحى  ومحليا  وجهويا  دوليا  األوضاع  بتطورات  ذلك 
الواجهات  مختلف  يف  املــغــرب  يف  الطبقي  الــصــراع  سيتخذه 
والتنظيمية  والسياسية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
باهتمام   حتظى  الواجهات  هذه  بعض  كانت  وإذا  والنضالية؛ 
االنشغال  تراجع  قد  الثقافية  الواجهة  فإن  كبير  وعملي  نظري 
بناء  استحالة  ورغم  تكتسيها  التي  القصوى  األهمية  رغم  بها 
هذا  لتحقيق  وموجه  قــوي  ثقايف  عمل  دون  املنشود  احلــزب 

الهدف.  

الطبقية  الكتلة  ثقافة  هي  املجتمع  يف  السائدة  الثقافة  إن 
وترويج  املستغلن  وعي  تزييف  على  تعمل  ثقافة  وهي  السائدة، 
الفردية  وامللكية  الفردانية  على  املبنية  الرأسمالية  قيم 
وتوظف  احلــرب.  نحو  والنزوع  الطبيعة  وتدمير  واالستهالك 
العامالت  واقع  على  للتعتيم  والوسائل  السبل  كل  الثقافة  هذه 
يقبلون  وجعلهم  وتقسيمهم  تدجينهم  على  وتعمل  والعمال 
التنظيم  عن  ويبتعدون  البرجوازية  وبسيطرة  باالستغالل 
باالهتمام  ــراء  ــأج ل تسمح  ال  الــعــمــل  شـــروط  إن  والــنــضــال. 
الوعي  تلقائيا  متتلك  ال  العاملة  الطبقة  فإن  لذلك  بالثقافة، 
بحاجة  العاملة  الطبقة  إن  وأعــدائــهــا؛  ومبصاحلها  بــذاتــهــا 
الصراع  معها  يخوضون  عضوين  ثورين  وملثقفن  لطالئعها 
وينتجون  النضالية  جتاربها  من  الدروس  ويستخلصون  الطبقي 

البرجوازية. لثقافة  العمالي  البديل  ويطورون 

بــنــاء  لعملية  بــالــنــســبــة  الــثــقــايف  الــعــمــل  أهــمــيــة  وتــكــمــن 
ضد  الفكري  الــصــراع  ميادين  أهــم  أحــد  يشكل  كونه  ــزب  احل
أجل  ومن  التقدمي  الفكر  ونشر  البورجوازية  األيديولوجية 
أنه  كما  الثوري؛  للتغيير  التربة  وتوفير  النقدي  الفكر  نشر 
مناضالته  وتصليب  التنظيم  وتــقــويــة  حتــصــن  يف  يــســاهــم 

ضليه. منا و
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ن  الــشــركــة كــا يــر  ن مــد أ بــالــذكــر  يــر  الــجــد
برفضه  وذلك  ن  القانو على  يل  التحا ائم  د
و  أ أشهر  ست  مدتها  شغل  عقود  تسليم 

كثر أ

قيس سعّيد يقود تونس نحو 

املجهول!؟

االبداع الثقايف كمدخل يف عملية التغيري

تصدر كل خميس



العدد :  460       2
من  26 ماي إىل 1 يونيو 2022 الثانية

نداء  النهج الدميقراطي املشاركة يف مسرية 

29 ماي تنديدا بالغالء والقمع والتطبيع

ــة االجــتــمــاعــيــة  ــه ــب ــت اجل ــ دع
املغربية، إلى تنظيم مسيرة شعبية 
ماي   29 األحد  يوم  البيضاء  بالدار 
"مناهضة  شعار  حتت  وذلك   2022

الغالء والقمع والتطبيع"
باعتباره  الدميقراطي  النهج  إن    
ــات اجلــبــهــة  ــونـ ــكـ ــن مـ ــ مـــكـــونـــا م
هذا  يثمن  املغربية،  االجتماعية 
كافة  ويدعو  الهام،  النضالي  القرار 
واملتعاطفن/ ومناضليه  مناضالته 
ــراط بــقــوة يف  ــخ ــى االن ات مــعــه، إل
التعبئة إلى جانب املكونات األخرى 
الوسائل  بكل  احملطة،  هذه  إلجناح 
املتاحة، وفق برامج وخطط ملموسة 
لفروع اجلبهة ومكوناتها يف مختلف 

املناطق. 
الشعبية  املسيرة  هــذه  أن  نؤكد 
الدائر  الطبقي  الصراع  يف  مساهمة 
ــد الــنــظــام املــخــزنــي  ــا ض ــالدن يف ب

وسياساته القائمة على:
أزمته  تبعات  وحتميل  التقشف   -
لشعبنا عبر الغالء الفاحش ألسعار 
احملروقات واملواد الغذائية األساسية 

وغيرها.
ــن هب  - الــقــمــع املــمــنــهــح لــكــل م
التي  للنضال وفضح هذه السياسات 
الرأسمالية  ملذهب  جتسيدا  تعد 
املتوحشة الذي خرب اقتصاد بالدنا 
شعبنا  وفقر  التبعية  يف  بها  ورمــى 
املغربي األبي وألقى بجزء كبير منه 
واحلرمان  والفقر  البؤس  براثن  يف 
مقابل  والضياع،  واجلــوع  والبطالة 
املفترسن،  من  لكمشة  فاحش  غنى 

مصاصي دماء العمال والكادحن.
ــاء الــرســمــي والــكــلــي يف  ــ - االرمت
الفصل  وكيان  الصهيونية  أحضان 
يوميا  يــرتــكــب  ــذي  ــ ال الــعــنــصــري 
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
كانت  وشــعــبــهــا،  فلسطن  ــق  ح يف 
املقتدرة  الصحافية  اغتيال  آخرها 

والشجاعة شيرين أبو عاقلة.
يوم  ــد،  ــوع امل يف  جميعا  فلنكن 
األحد 29 ماي 2022، على الساعة 
النصر  ســاحــة  يف  صباحا   11:00

بالدار البيضاء.

النهج الدميقراطي بجهة الدار البيضاء سطات يدعو العامل/ات والكادحني/ات ومختلف الفئات الشعبية 

بالجهة اىل املشاركة املكثفة والوازنة يف املسرية الشعبية ل 29 ماي بالدار البيضاء.
الدار  بجهة  الدميقراطي  للنهج  اجلهوية  الكتابة  عقدت 
البيضاء سطات اجتماعها الدوري بتاريخ 17 ماي 2022، وبعد 
تدارسها لأوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية باجلهة 
والتي تكتوي بنارها الطبقة العاملة واجلماهير الكادحة يف ظل 
القمع  واشتداد  األسعار  وارتفاع  املتوحش  الرأسمالي  الهجوم 

املخزني  فإنها تسجل ما يلي ׃
املناضلن/ باستهداف  العامة باجلهة  تنامي قمع احلريات   -
االجتماعي  التواصل  ونشطاء  واملــدونــن/ات  والصحفين  ات 
إلخراس أصواتهم وقمع االحتجاجات الشعبية وحصار القوى 
فروعه  مازالت  الذي  الدميقراطي  النهج  حزبنا  ومنها  املناضلة 
وما  القانونية   امللفات  ــداع  إي ــوالت  وص من  محرومة  باجلهة 
قضائية  ومتابعات  ومضايقات  قمع  من  مناضلوه/ته  يتعرض 
عضوة  جبار  امنة  للرفيقة  بالنسبة  الشأن  هو  كما  انتقامية  
الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي والتي حتاكم بسبب دفاعها 
عن ارضها الى جانب مجموعة من الفالحن ببادية بنسليمان 
بفرع  الدميقراطي  النهج  مناضل  الدليمي  محمد  والرفيق 
البرنوصي والرفيق ميلود سالم عضو اجلمعية املغربية حلقوق 
يطلق  ان  قبل  والتعنيف  لالعتقال  تعرضا  اللذين  االنسان 
خلباب  بدوار  العقار  مافيا  لضحايا  مؤازرتهما  بسبب  سراحهما 

باهل الغالم بالدار البيضاء.
-تعمق معاناة العمال/ات بسبب االستغالل الرأسمالي املكثف 
اجتماعي  ضمان  ــدون  وب قاسية  شــروط  ويف  زهيدة  وباجور 
األجــور  تخفيض  الــى  باإلضافة  الغالب  يف  صحية  وتغطية 
العمل  وااللقاء  والفردي من  والطرد اجلماعي  العمل  وساعات 
بهم/ن يف مستنقع البطالة والفقر والتشرد امام صمت وتواطؤ 
الباطرونا  جانب  الى  املفضوح  واصطفافها  املخزنية  السلطات 
املفترسة. هذا الواقع يدفع الطبقة العاملة الى النضال دفاعا 
عن مكتسباتها ومطالبها العادلة واملشروعة ومن ذلك نضاالت 
بعودة  املطالبن/ات  باحملمدية  "سامير"  شركة  عــمــال/ات 
السعار  املهولة  االرتفاعات  ظل  يف  وخاصة  لإلنتاج  الشركة 
احملروقات وشركات "انترترونيك" و"جيكوطيكس" و"سوماتيم" 
رؤوس  أصحابها  هــرب  التي  ستيل"  ومغرب  ــادل"  ع وخياطة 

األموال املسروقة من عرق ودم العمال/ات الى اخلارج.   

اجلهة   ملواطني/ات  الالئق  السكن  توفير  عن  الدولة  عجز   -
سواء  ــي  االراض على  االستيالء  يف  العقارية  املافيا  واستمرار 
منها التي كانت أرضا فالحية أو"الكريانات" والدواوير التي آوت 
العمال املهاجرين من البادية أيام االستعمار وسنوات اجلفاف. 
والسبت  غابرييل  ــر  دواويـ سكان  ــاه  الق مــا  ذلــك  أمثلة  ومــن 
ــر  ودواوي مليل  بتيط  عبو  وسيدي  اخلباب  ودوار  بالنواصر 
وقمع  وتشريدهم  ملساكنهم  هدم  ،من  عزوز  كاوالد  باحملمدية 

احتجاجاتهم عندما طالبوا بحقوقهم.
الصحة  مجاالت  يف  وخاصة  العمومية  اخلدمات  تدهور   -
والتعليمية  الصحية  املؤسسات  وقلة  ضعف  حيث  والتعليم 
بشكل  البوادي  ويف  والتعليمية   الصحية  والتجهيزات  واألطر 
يتزايد  الذي  اجلهة  لساكنة  الكبير  العدد  مع  باملقارنة  أفظع 
هذه  ســوء  الــى  بــاإلضــافــة  أخــرى  بعد  سنة  سريعة  بوتيرة 
الصحة من جراء مظاهر اإلهمال  اخلدمات وخاصة يف ميدان 
وبعض  ــة  االدوي وغياب  واالستقبال  املعاملة  وســوء  والفساد 

التخصصات يف العديد من مستشفيات اجلهة.
يف  عماال  أغلبهم  كان  والذين  املتجولن   الباعة  إستمرار   -
املطالبة  يف    19 لكوفيد-  نتيجة  طردهم  اومت  اقفلت  شركات 
بأسواق منوذجية بدل خيام بالستيكية أو"كراريس" تباع لهم 

بأثمان خيالية أو بسومة كرائية مرتفعة.
- تفاقم مظاهر الفقر والبطالة والتشرد والتسول ومختلف 
مظاهر البؤس االجتماعي مبدن وبوادي اجلهة بسبب تداعيات 
ظل  ويف  والغالء  واجلفاف  كورنا  وجائحة  االقتصادية  االزمة 
واخلدمات  الشغل  فرص  توفر  حقيقية  تنموية  سياسة  غياب 
االجتماعية األساسية للمواطنن/ات كشروط أساسية للعيش 

الكرمي.
نهب  مــن  باجلهة  الطبيعية  ــوارد  املـ اســتــنــزاف  إســتــمــرار   -
وعقارية  سياحية  مشاريع  إلقامة  للغابة  واجتثاث  للرمال 
اجلديدة  إلقليم  احلــوزيــة  لغابة  بالنسبة  الــشــأن  هــو  كما 
حساب  على  العمراني  والتوسع  البيضاء...  والــدار  واحملمدية 
البيئة البحرية بسبب  البيئة وخاصة  املجال الزراعي وتلويث 
تصريف النفايات الصناعية واحلضرية يف البحر يف شبه غياب 
تام حملطات تصفية ومعاجلة املياه العادمة للمصانع واملدن قبل 

تصريفها يف البحر.
وبناء عىل ما سبق فان الكتابة الجهوية ׃

اجلماهير  وعموم  العاملة  الطبقة  مع  تضامنها  جتدد   -  1
الكادحة يف اجلهة يف نضاالتها من اجل الدفاع عن مكتسباتها 
والسكن  الشغل  يف  واملشروعة  العادلة  بحقوقها  واملطالبة 
العمومية  االجتماعية  واخلــدمــات  الكرمي  والعيش  الالئق 
املجانية يف الصحة والتعليم واحلماية االجتماعية. وتعتبر ان 
املدخل األساسي للخروج من هذه األوضاع املتأزمة هو النضال 
الدميقراطي الوحدوي جلميع القوى املناضلة والفئات املتضررة 
لفرض بديل تنموي دميقراطي حقيقي على أنقاض ما يسمى 
الرأسمالية  ملصالح  ــادم  اخل املخزني  التنموي"  "النموذج  ب 

االحتكارية الريعية املفترسة.
تضامنها  وتعلن  العامة  للحريات  املخزني  بالقمع  تندد    -  2
والرفيقن محمد  أمنة جبار  الرفيقة  مع كافة ضحاياه ومنهم 
وتطالب  العلمي...  سعيدة  والناشطة  سالم  وميلود  الدليمي 
الرأي  ومعتقلي/ات  السياسين  املعتقلن  كافة  سراح  بإطالق 
واملتابعات  االعتقاالت  سياسة  عن  وبالكف  العادلة  والقضايا 
والصحفين  املناضلن/ات  حق  يف  القضائية  امللفات  وفبركة 

نشطاء التواصل االجتماعي. 
3 - حتيي عاليا الهيئات السياسية واحلقوقية على مواقفها 
التنظيم وعقد  النهج الدميقراطي يف  الداعمة واملساندة حلق 
مؤمتره الوطني اخلامس يف قاعة عمومية وتؤكد انها ستواصل 
ومحليا  وجهويا  وطنيا  احلزب  أجهزة  كافة  جانب  الى  النضال 
فروع  متكن  وحتى  احملــدد  وقته  يف  املؤمتر  عقد  فرض  حتى 

اجلهة من وصوالت ايداع ملفاتها القانونية. 
4 - تدعو العمال/ات والكادحن/ات وكافة الفئات الشعبية 
التعبئة  الــى  باجلهة  املختلفة  بانتماءاتهم  واملناضلن/ات 
التي  الشعبية  الوطنية  املسيرة  يف  والفاعلة  املكثفة  واملشاركة 
دعت الى تنظيمها اجلبهة االجتماعية املغربية يوم االحد 29 
النصر  انطالقا من ساحة  11 صباحا  الساعة  2022 على  ماي 
)درب عمر( بالدار البيضاء حتت شعار " مناهضة الغالء والقمع 

والتطبيع".

الحزب الشيوعي السوداين يدين اعتقال قاداته

- ندين بشدة التعسف واالعتقال لقيادات احلزب. 
محليا  الواسعة  واحلمالت  شعبنا  تضامن  عاليا  نثمن   -

ودوليا.  واقليميا 

- لنواصل نضالنا من اجل وحدة الوطن وسالمة اراضيه.
مفصال  تنويرا  اجتماعها  يف  املركزية  اللجنة  ناقشت   -
احلزب  وفــد  زيــارة  حــول  للحزب  السياسي  السكرتير  من 
احلركة  وفد  مع  لقاءاته  الزمت  التي  االحــداث  وتداعيات 
الشعبية لتحرير السودان بقيادة االستاذ عبد العزيز احللو 
وحركة حترير السودان بقيادة االستاذ عبد الواحد محمد 

نور. 

والتنسيق  للتفاكر  السياسي  ان احلزب يسير وفق خطه   -
سبيل  يف  واالجتماعية  السياسية  الثورية  القوي  اوسع  مع 
والتنمية  والعدالة  واحلرية  والسالم  الدميقراطية  حتقيق 
املظالم  دولة  مفارقا  جديد  سودان  بناء  اجل  من  املتوازنة 
االستقالل.  منذ  صدره  على  اجلاثمة  واالستبداد  والقمع 
احللول  عبر  الوطن  قضايا  ملعاجلة  تتصدي  ظلت  والــذي 
التبعية  طريق  يف  سارت  احللول  هذه  والعسكرية.  القمعية 
استقرار  وتهديد  واحلروب  والعنف  البالد  افقار  الي  وافضت 
الطريق  نفس  علي  واالن  اراضيه،  ووحدة  واستغالله  الوطن 
الهبوط  قوي  وحلفائها  العسكري  االنقالب  سلطة  تسير 

الناعم. 

املعاملة  – رغم  الشيوعي تدين  للحزب  املركزية  اللجنة   -
االجهزة  قبل  من  احلزب  لقادة  مت  الذي  -االعتقال  الالئقة 

من  نضالها  عن  يثنيها  لن  ذلك  ان  وتؤكد  للسلطة  االمنية 
كان  احلركتن  مع  اللقاء  وان  الدميقراطية،  استرداد  اجل 
احلزب  وان  الدميقراطية،  املدنية  الدولة  تأسيس  سبيل  يف 
السالح  حملت  التي  السياسية  القوي  مختلف  مع  لقاءته  يف 
بناء  على  يعمل  املظالم  دولة  مواجهة  يف  بها  خاص  كخيار 
وبناء  اجلـــذري،  التغيير  ــداث  إلح املــوحــد،  الــثــوري  املركز 
السودان اجلديد. واسقاط السلطة االنقالبية وهزمية قوي 

الناعم.  الهبوط 

لشعبنا  املعادية  الــقــوي  ــاب  اص قــد  شــديــدا  تــوتــرا  ان   -
والسلطة االنقالبية وسدنتها من الطفلين امام مسيرة ثورة 
يف  واهدافها  مهامها  اجناز  من  تقترب  وهي  املجيدة  ديسمبر 
استعادة الوطن وازاء هذا نؤكد على مواصلة احلزب نهجه يف 
النضال، كما نثمن عاليا التضامن الواسع من جماهير شعبنا 
من اجل إطالق سراح قادة احلزب الشيوعي والتضامن احمللي 
والذين  واملدنية،  السياسية  القوي  من  والدولي  واالقليمي 
اللجنة  وتطالب  احلرية.  اجل  من  النضالي  واجبهم  يؤدون 
وقيادات  السياسين  املعتقلن  جميع  سراح  بإطالق  املركزية 

واعضاء جلان املقاومة او تقدميهم حملاكمات عادلة.

وهي  احلية  القوي  وجميع  املقاومة  جلان  لثوار  التحية   -
اجل  من  السير  مواصلة  متقدة  ديسمبر  ثورة  شعلة  ترفع 
دولة  لتأسيس  سعيا  وحلفائه  العسكري  االنقالب  اسقاط 
ودعما  االنسان  حلقوق  صونا  الدميقراطية  املدنية  السودان 
لبناء سالم عادل ووطن مزدهر والنصر معقود بلواء الشعب. 



العدد :  3460
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وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية

ــي الــتــابــع  ــائ ــس ــن ــم الــقــطــاع ال ــظ ن
تضامنية  وقفة  الدميقراطي  للنهج 
ووالــدتــهــا  جــبــار  مينة  الــرفــيــقــة  ــع  م
وذلــك  ظلما  املتابعات  أختها  وابــنــة 
أمـــام   2022 الثالثاء17ماي  ــوم  يـ
من  ــة  ــف ــوق ال بــنــســلــيــمــان.  مــحــكــمــة 
للقطاع  الوطنية  السكرتارية  تنظيم 
مت  الــدميــقــراطــي(.  )النهج  النسائي 

 .2022 يونيو   28 إلى  احملاكمة  تأجيل 
جبار  "مينة  عن  الدفاع  بهيئة  التحق 
سعاد  األســتــاذة  مــن  كــل  مــعــهــا"  ومــن 
ــاذ  ــت ــات( واألس ــط بــراهــمــة )هــيــئــة س

الرباط(.  هيئة  )من  الطاس  حسن 
انهيب  ضحااي  مع  التضامن  كل 

األرايض.

 

رشكة سيكوميك للخياطة مبكناس:

الطبقة العاملة تقاوم والربجوازية والسلطات تناور

حضور محاكمة الرفيقة مينة جبار

توجهت   ،2022 ماي   20 اجلمعة  يوم  صبيحة 
إلى  /مكناس  سيكوميك  شركة  وعمال  عامالت 
من  أشهر   8 بعد  شغلهم/ن  الستئناف  العمل  مقر 
وجاءت  والصمود.  باالحتجاج  املرفوق  التوقف 
العودة طبقا لبنود االتفاق املبرم يف إطار اجتماع 
موثق مبحضر مت أوائل أبريل حتت إشراف والية 
وممثلي  الشغل  مديرية  وحضور  فاس/مكناس 
احمللي  االحتاد  وممثلي  الباطرونا  وممثلي  العمال 
مبكناس.  للشغل  الدميقراطية  للكونفدرالية 

وجوههم/ن.  يف  املعمل  أبواب  توصد  أخرى  ومرة 
والعمال  أنفسهن  وزيادة   500 ال  العامالت  جتد 
املصير.  وضبابية  التشريد  اســتــمــرار  عــرضــة 
العمال  ممثل  تصريح  من  ونستشف  ونستنتج 
حياد  فيه  الوضع  أن  سيكوميك،  شركة  داخــل 
السلطة  لدن  من  مكشوف  وتواطؤ  سلبي  وصمت 
ــرح ثــالث أســئــلــة حــارقــة  ــط ــاء، حــيــث ُت ــض ــق وال
خيوط  سيكشف  عليها  واجلــــواب  وفــاضــحــة 
التخلص  تستهدف  التي  االفتراسية  املــؤامــرة 
الكلفة  مــن  والتخلص  والــعــمــال  الــعــامــالت  مــن 
املمنهج  التسريح  حالة  عن  املترتبة  االجتماعية 
وجتديد  التجاري  احلق  تفويت  من  مسلسل  بعد 
يف  الدولة  ضخ  بعد  أخرى  مرة  واستعادته  العقد 
 400 ب  يقدر  لدعم  واجلماعة  الداخلية  شخص 
وذاك  هذا  وبن  القدمي.  املالك  عودة  ثم  مليون 
املصابات  وهن  العامالت  من   50٪ من  أكثر  واجهت 
ألن  العالج  ولوج  من  تتمكن  ولم  مزمنة  بأمراض 
مت  فيما   cnss ال  أقساط  يــؤدي  لم  الباطرون 

راميد. نظام  من  استفادتهن  طلبات  رفض 
كل  تلخص  العمال  ممثل  طرحها  كما  األسئلة   

شيء:
للربح  منتجة  غير  الشركة  هــذه  كانت  إذا   -

اجلديد؟ القدمي/  الباطرون  استرجعها  فلماذا 
تؤدي  لم  ملــاذا  ومربحة  منتجة  كانت  وإذا   -

؟ االجتماعية  والتزاماتها  ديونها 

الــبــاطــرون  رحــيــل  بعد  و  الــثــالــث  ــؤال  ــس وال  -
يضمن  ومـــن  الــديــون  ــؤدي  ــي س ــن  م ــي،  ــب ــن األج

جديد؟ مالك  ظل  يف  العمل  استمرار 
الصمت  ــام  أمـ ــأزوم  ــ امل ــع  ــوض ال اســتــمــرار  ومـــع 
والقضاء  والشغلية  احمللية  للسلطات  املشبوه 
العاملة  الطبقة  لدى  الهائل  االستعداد  ،وأمــام 
للصكود واملقاومة والتصدي للمناورات دفاعا عن 
االستغالل  ُمدد  أن  ،علما  ومكتسباتها  حقوقها 
30 سنة من داخل هذه الشركة؛  و   10 تتراوح بن 

بطرح  اجلديد  الباطرون  ناور  الوضع  هذا  أمام 
مبوجبها  يتم  العمال/ات  مع  املقايضة  من  نوع 
املعمل  داخل  املوجودة  واملعدات  السلع  استرجاع 
"استئناف  أجل  من  القدمي  للباطرون  وتسليمها 
وممثليهم  والعمال  العامالت  يقظة  لكن  الشغل". 
وكــان  الدنيئة  اللعبة  هــذه  تنفيذ  دون  حالت 
بشتى  والفضح  االحتجاج  استمرار  هو  السالح 

التصعيدية.  النضالية  األشكال 
اإلعالمية  التغطية  إلى  باإلضافة  أنه  ُيذكر 
طرف  مــن  العمالية  املعركة  هــذه  واكــبــت  التي 
لقيت  ــه،  أدواتـ بكل  الدميقراطي  النهج  ــالم  إع
ميدانيا  دعما  سيكوميك  وعامالت  عمال  معركة 
الدميقراطي  النهج  أجهزة  طــرف  من  متواصال 
كزيارة  التضامنية  والقوافل  الزيارات  خالل  من 
مرتن  النسائي  للقطاع  الوطنية  السكرتارية 
للنهج  العمالي  للقطاع  الوطنية  والسكرتارية 
مبكناس،  الدميقراطي  النهج  وفرع  الدميقراطي 
الرفيقن  بها  قام  التي  األخيرة  الزيارة  وكذلك 
ومنسق  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  رئيس 
ل  الــتــابــعــة  الشغلية  للحقوق  تــقــاطــع  شبكة 

 Amdh

خياطي مصطىف 

النهج  لفرع  احمللية  الكتابة  نظمت 
االرعاء  يوم  باحملمدية،  الدميقراطي 
أمــام  رمــزيــة  ــة  ــف وق  2022 ــاي  مـ  18

رفض  على  احتجاجا  العمالة  مقر 
القانوني  امللف  تسلم  احمللية  السلطات 
من  )مباشرة  احمللية  الكتابة  لتجديد 
املفوض  طــريــق  ــن  وع الكتابة  ــرف  ط

القضائي(.
الكتابة  وعــضــوات  ــاء  ــض أع حــضــر 
للنهج  ــي  ــن ــوط ال ــب  ــات ــك وال ــة،  ــي ــل احمل

ــراطـــي الـــرفـــيـــق مــصــطــفــى  ــقـ الـــدميـ
ــب الــوطــنــي  ــات ــك ــة، ونــائــب ال ــم ــراه ب
وأعضاء  احلــريــف،  اهلل  عبد  الرفيق 

ــن مــكــتــب فـــرع اجلــمــعــيــة املــغــربــيــة  م
ببنسليمان. اإلنسان  حلقوق 

الكلمة  ازالف  زهــرة  الرفيقة  القت 
ــي  اخلــتــامــيــة تــتــضــمــن اســـاســـا دواعـ

الوقفة. وموضوع 
ــود والــتــحــدي وإلـــى  ــم ــص حتــيــة ال

سائرون.  نحن  األمام 

وقفة فرع النهج الدميقراطي أمام 

العاملة
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القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي يف زيارة تضامنية لعامالت 

وعامل رشكة "سيكوميك"
الــدميــقــراطــي  للنهج  الــنــســائــي  الــقــطــاع  ــن  م وفـــد  قـــام 
سيكوميك  شركة  )حــوالــي550(  لعامالت  تضامنية  بزيارة 
اخلميس  يوم  وذلك  املفترس،  الرأسمال  ضحايا  املعتصمات، 

19 ماي 2022.

الوطنية  السكرتارية  منسقة  عتيقة  الرفيقة  حضور   
مرية  والرفيقتن  القطاع(،  عن  )املسؤولة  النسائي  للقطاع 
الدميقراطي  النهج  لفرع  احمللية  الكتابة  عــن  وخديجة 

مبكناس
بثالثة  حــاضــرة  احملمدية  بفرع  النسائي  العمل  جلنة 

رفيقات )أمينة، عزيزة، زهرة(، عضوات الكتابة احمللية.
تحية عالية للرفيقات:

مع  تضامنا  بنسليمان  مبحكمة   2022 ماي   17 الثالثاء    -  
الكتابة  )عضوة  ظلما  املتابعة  جبار  مينة  الرفيقة  الفالحة 
مكتب  وعضوة  باحملمدية،  الدميقراطي  النهج  لفرع  احمللية 

فرع اجلمعية املغربية حلقوق ببنسليمان(
2022 زواال ببادية بنسليمان تضامنا  17  ماي  - الثالثاء  

مع عائلة سرحان الفالحة. 
احملمدية  عمالة  امــام  وقفة   :  2022 ماي   18 األربعاء    -
جتديد  ملف  تسلم  املختصة  السلطات  رفض  على  احتجاجا 

الكتابة احمللية لفرع النهج الدميقراطي باحملمدية 
إلى  القطار  بواسطة  االنتقال   :  2022 ماي   19 اخلميس   -
شركة  عامالت  من  العشرات  مع  ميدانيا  للتضامن  مكناس 

سيكوميك املعتصمات، املطالبات بحقوقهن املشروعة. 
بناء  طريق  على  ــام  األم وإلــى  والتحدي  الصمود  حتية 

ثوري  حزب  عن  احلديث  ميكن  وال  العاملة.  الطبقة  حزب 
القرارات.   اتخاذ  ويف  األجهزة  مختلف  يف  املرأة  مساهمة  دون 
هذا حتدي آخر.  ال مكان "لالنابة" يف حزب الطبقة العاملة 
املقهورين  ولكل  والكادحات  الكادحن  لعموم  واملؤطر  املنظم 

واملقهورات واملضطهدين واملضطهدات. 

الوطني"  »اإلنعاش  وموظفي  عمال  نظم 
)نساء ورجال( وقفة وطنية أمام مقر البرملان 

مطالبن بتسوية أوضاعهم االدارية.
ــرت املـــئـــات مـــن ضــحــايــا الــهــشــاشــة  ــض ح

الشغلية..
الفئات  مــن  فئة  القطاع  وعــمــال  عــامــالت 

رغم  التهميش  من  تعاني  التي  االجتماعية 
التي  )احلـــاالت  مهمة  خــدمــات  تـــؤدي  أنــهــا 

تشتغل يف اجلماعات احمللية...باحملمدية(.
الهشاشة  الــضــحــايــا.   ــع  م الــتــضــامــن  ــل  ك

والتهميش اإلداري. 

عامل وموظفي اإلنعاش 
بإقليم الوطني يف وقفة بالرباط احمللية  السلطات  "اقدمت 

على   19-5-2022 الــيــوم  النواصر 
دوار  بــراريــك  مــن  تبقى  مــا  تــهــدمي 
السكان  تاركة  عزوز  باوالد  كابرييل 
لكل  عرضة  اخلالء  يف  سبقهم  كمن 
واغتصاب  سرقة  من  االعتداء  انواع 
التهدمي  هـــذا  رافـــق  وقـــد  ــره  ــي وغ
املواطنن/ على  االعتداء  كالعادة 
بعضهم  واعتقال  ات  احملتجن/  ات 

ذلك  يف  حتقيق  فتح  يستوجب  مما 
)منقول  منهم."  املعتقلن  ــالق  واط
الرياضي  الــديــن  ــور  ن الــرفــيــق  عــن 
الدميقراطي،  للنهج  اجلهوي  الكاتب 

الدار البيضاء-سطات(.
ميلود  املناضل  اعتقال  مت  ــد  وق
االفراج  مت  للمحاكمة.  قدم  سليم، 

عنه مع تأجيل احملاكمة.

لسنا بفلسطني املحتلة
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الحوار االجتامعي: انتظارات كبرية ونتائج مخيبة لآلمال

كما هو معلوم متكنت احلكومة واملركزيات النقابية األكثر 
أبريل   30 يوم  يف  املغرب  ملقاوالت  العام  واالحتــاد  متثيلية 
املاضي من توقيع اتفاق اجتماعي ثالثي األطراف جاء بعد 
االتفاق  هذا  جاء  وقد  االجتماعي.  احلوار  من  جوالت  عدة 
معضلتن  من  العاملة  الطبقة  فيه  تعاني  صعب  سياق  يف 
املــواد  ألســعــار  ــف  زاح تضخم  هناك  جهة  فمن  كبيرتن. 
ومن  الشرائية.  للقدرة  تدهور  من  عنه  ينتج  وما  األساسية 
من  تعاني  واخلاص  العام  بالقطاعن  فالشغيلة  أخرى  جهة 
تراجعات على العديد من مكتسباتها التاريخية ومن انتشار 
القطاع  يف  التعاقد  فرض  عبر  واســع  نطاق  على  الهشاشة 

العام والتشريع للعمل املؤقت يف القطاع اخلاص. 
فماهي أهم مضامن هذا االتفاق؟ وهل هذا االتفاق يلبي 

هي  وما  الصعبة؟  الظرفية  هذه  يف  العاملة  الطبقة  حاجات 
على  والتي  العاملة  للطبقة  وامللحة  احلقيقية  املتطلبات 

احلكومة توفيرها يف مثل هذه السياقات الصعبة؟
حتسن  أن  احلكومة  حاولت  العام  القطاع  مستوى  فعلى 
نقاط  بعدة  بالتزامها  العمومي  للموظف  الشرائية  القدرة 
الى  ورفعه  لأجور  الشهري  األدنــى  احلد  يف  الزيادة  منها 
الى   33% من  الدرجة  يف  الترقي  حصيص  رفع  درهم،   3500
للطفل  بالنسبة  العائلية  التعويضات  قيمة  رفع  باملائة،   36
الواحد  للطفل  درهم   64 مبقدار  والسادس  واخلامس  الرابع 

وغيرها من االلتزامات ذات البعد املالي. 
من  متكن  ال  املالية  االلــتــزامــات  هــذه  احلقيقة  يف  ولكن 
هي  بــل  الــعــام  القطاع  ملوظفي  الشرائية  الــقــدرة  حتسن 
عبارة عن اجراءات شكلية بدون مضمون مالي مهم يستحق 
الذكر. والواضح أن احلكومة كانت أمام موعد فاحت ماي وكان 
على  التأثير  محدودة  االجــراءات  بعض  انتقاء  عليها  لزاما 

اخلزينة العامة للدولة من أجل التسويق االعالمي ال غير.
لنأخذ مثال نقطة الزيادة يف التعويضات العائلية. فزيادة 
خضم  يف  ورمزية  زهيدة  تعتبر  الواحد  للطفل  درهــم   64

من  أكثر  بل  املغربية.  األســـواق  تعرفه  ــذي  ال الغالء  هــذا 
جتديد  نسبة  من  يقترب  املغرب  يف  اخلصوبة  فمعدل  ذلك 
امرأة  لكل  طفل   2.5( فقط  امــرأة  لكل  طفلن  أي  األجيال 
أصبح  املغربية  لأسرة  بالنسبة  الطفل  ألن   .)2014 سنة 
يف  كما  الدخل  لتنمية  مصدرا  يعد  ولم  للتكاليف  مصدرا 
السابق. وبالتالي فهذا االجراء لن يكون له تأثير يذكر على 

العاملة.  الطبقة  مداخيل 
أما فيما يخص زيادة احلد األدنى لأجور الى 3500 فهذا 
للمواطن  األساسية  احلاجات  لتلبية  كافيا  يعد  لم  املبلغ 
أسعار  يف  الصاروخي  االرتفاع  مع  الكبرى  املدن  يف  خصوصا 
السومة  تبلغ  املثال  سبيل  فعلى  مــؤخــرا.  الغذائية  ــواد  امل
يف  درهم  االف  ثالثة  من  أكثر  واحدة  بغرفة  لشقة  الكرائية 

أن  املستهلك  حماية  جمعية  وتعتبر  البيضاء.  كالدار  مدينة 
احلد االدنى لأجر يف املغرب يجب أن يبلغ على األقل 6000 

درهم من أجل نلبية احلاجيات األساسية للمواطن. 
التي  النقط  بعض  هناك  اخلــاص  القطاع  مستوى  على 
أيام  عدد  كخفض  الشغيلة  صالح  يف  نسبيا  اعتبارها  ميكن 
 3240 من  االجتماعي  الضمان  صندوق  معاش  من  املساهمة 
العديد  سيمكن  وهذا  مساهمة.  يوم   1320 الى  سابقا  يوم 
حياته  نهاية  يف  تقاعد  على  احلــصــول  مــن  ــراء  األجـ مــن 
من  املطلوب  العدد  حتصيل  عدم  حالة  يف  وحتى  العملية. 
مساهماته  مجموع  استرجاع  حقه  من  األجير  فان  النقاط 
كان  االجراء  هذا  أن  االشارة  من  البد  ولكن  الصندوق.  لدى 
يحفظ  للتقاعد  مقبول  أدنى  حد  بتحديد  تعزيزه  يجب 

كرامة العامل يف مرحلة شيخوخته. 
وعامالت  لعاملي  الشرائية  الــقــدرة  حتسن  أجــل  ومــن 
ــاص الــتــزمــت احلــكــومــة بــرفــع احلـــد األدنـــى  الــقــطــاع اخلـ
على   10% ب  والصناعي  الفالحي  القطاعن  يف  لأجور 
وكما   .2023 شتنبر  يف  و5%   2022 شتنبر  يف  مرحلتن:5% 
250 درهم على مرحلتن ال ميكن ان  هو واضح فإضافة مبلغ 

يغطي االرتفاعات املستمرة يف أسعار املواد الغذائية. وجدير 
بالذكر أن القطاع اخلاص يف املغرب ال يحترم حتى هذا احلد 
املصرح  األجراء  من   45% أن  بحيث  الرسمي  لأجور  األدنى 
بهم لدى صندوق الضمان االجتماعي يتقاضون أجرا صافيا 
صندوق  تقرير  حسب  القانوني  لأجر  األدنى  احلد  من  اقل 
2019. وحسب نفس التقرير فان  الضمان االجتماعي لسنة 
درهم   2738 يتجاوز  ال  اخلاص  القطاع  يف  الوسطي  األجر 
دخلهم  يقل  اخلاص  القطاع  أجــراء  من   50% أن  اي  شهريا 
امللتزم بها من طرف  املبلغ. وبالتالي فان االجراءات  عن هذا 
احلكومة ونقابة الباطرونا سيكون تأثيرها محدودا وضعيفا 

على الطبقة العاملة يف القطاع اخلاص. 
يف  الثانية  الزيادة  أن  هو  الثالثي  االتفاق  يف  ما  وأصعب 
شتنبر  شهر  يف  املقررة  اخلاص  القطاع  ألجور  األدنى  احلد 
االضــراب  قانون  على  باملصادقة  مشروطة  جــاءت   2023
ما  مع  يتماشى  لكي  الشغل  قانون  على  تعديالت  ــال  وادخ
املسؤولة.  باملرونة  املغرب  ملقاوالت  العام  االحتــاد  تسميه 
املرنة  العقود  مــن  مــزيــدا  تعني  املــرونــة  هــذه  أن  والــواضــح 
املؤقت.  العمل  مقاوالت  من  املزيد  وتفريخ  الزمن  احملــددة 
خصوصا  الشغل.  سوق  يف  الهشاشة  من  املزيد  نشر  وبالتالي 
يف قطاعات األمن اخلاص، احلراسة، عمال النظافة التربية، 
احترام  بدون  العمال  استغالل  يتم  حيث  وغيرها  الفالحة 
لأجر  االدنى  كاحلد  واالجتماعية  االقتصادية  حلقوقهم 
واحلقوق  والصحية،  االجتماعية  والتغطية  هزالته(  )على 

املترتبة عن االقدمية يف العمل.. الخ 
ــرا يــشــار أن احلــكــومــة الــتــزمــت مبــأســســة احلـــوار  ــي واخ
ــوار  ــثــالثــي عــلــى مــيــثــاق احلـ االجــتــمــاعــي بــالــتــوقــيــع ال
لتتبع  عليا  جلنة  انشاء  الــى  سيفضي  الــذي  االجتماعي 
السنة  طــول  على  مواعيده  وتنظيم  االجتماعي  ــوار  احل
احلوار  املستجدات  أهم  بن  من  هذا  ويبقى  االجتماعية. 
االجتماعي ان متت أجرأته كما ينبغي. لكن األهم بالنسبة 
االجتماعي  احلوار  ومخرجات  مضامن  جتويد  هو  للشغيلة 
أجل  من  احلــوار  وليس  النتائج  هو  الهدف  النهاية  يف  ألن 

احلوار.
الشيء  تقدم  لم  احلكومة  أن  نالحظ  أن  ميكن  وعموما 
على  ال  العام  القطاع  أو  اخلاص  القطاع  لشغيلة  سواء  الكثير 
بقية  تعزيز  بخصوص  وال  الشرائية  قدرتها  رفع  مستوى 
بالتزامات  مكتسباتها وحقوقها االجتماعية. فاالتفاق جاء 
فيه  حتتاج  وقت  يف  شكلية  أنها  عنها  يقال  أن  ميكن  ما  أقل 
والى  الشرائية  لقدرتها  حقيقي  دعم  الى  العاملة  الطبقة 
العكس  على  بل  االجتماعية.  املخاطر  جميع  من  حمايتها 
الدولة  شعار  احلكومة  فيه  ترفع  وقــت  ويف  متاما  هــذا  من 
مستوى  على  وانتكاسات  تــراجــعــات  هناك  االجتماعية 
أجورها  يستنزف  فالتضخم  العاملة.  الطبقة  مكاسب 
بينما  املستقبلي  تقاعدها  يضيع  التسيير  وسوء  احلالية 

الباطرونا تزيد من هشاشتها.  ضغوطات 
للحوار  الضعيفة  النتائج  تكن  لــم  احلقيقة  يف  ولــكــن 
ألن  جهة  من  نظرا  املتتبعن  ألغلب  مفاجئة  االجتماعي 
املؤسسات  مع  وبالتزاماتها  املديونية  بثقل  مكبلة  احلكومة 
على  املاكرو-اقتصادية  بالتوازنات  املفرط  وهوسها  الدولية 
فالنقابات  أخرى  جهة  ومن  االجتماعية.  التوازنات  حساب 
ضعف  بسبب  التفاوضية  قوتها  من  الكثير  فقدت  العمالية 
أي  الثالث  الــطــرف  ويبقى  العاملة.  للطبقة  متثيليتها 
من  مزيد  بانتزاع  منتصرا  دائما  يخرج  الذي  هو  الباطرونا 
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  حساب  على  املكاسب 
للطبقة العاملة. وبذلك يكون االتفاق املوقع أقرب الى عقد 

اذعان منه الى اتفاق تراضي بن أطراف متكافئة.

حسن ايت حمو
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السياسية
اليسار املغريب والرياضة 

من اإلهامل إىل إحدى مداخل الفعل السيايس

  سادت ثقافة لدى اليسار املغربي ورمبا لدى اليسار العاملي 
لكن  للشعوب  أفيونا  كونها  للرياضة  االحتقار  من  نوع  فيها 
علينا  أنه  يعني  هذا  هل  للشعوب؟  أفيونا  الديانات  أليست 
التعامل  حسن  علينا  أم  لإلنسانية  الثقايف  املكون  هذا  إغفال 
معه؟ نفس األسئلة ميكن طرحها يف عالقاتنا كيسارين/ ات 
أسئلة،  هكذا  على  ولإلجابة  أنواعها،  مبختلف  الرياضة  مع 
مع  أي  محيطنا،  مع  عالقاتنا  طبيعة  حتديد  علينا  أن  أظن 
وحتديد  فهمه  منا  تتطلب  الواقع،  بهذا  عالقتنا  فهل  الواقع 
حتى  فيه  الفعل  أجــل  من  معه  التعاطي  وأساليب  اآلليات 
املشروع  هذا  االستراتيجي؟  مشروعنا  روافع  من  رافعة  يكون 
كافة  على  القائمة  للبنيات  جذري  تغيير  يف  أساسا  املتمثل 
املستويات بهدف تأسيس لنظام ومجتمع دميقراطين يف أفق 
بناء مجتمع اشتراكي، أم علينا ترك كل ما ال يعجبنا يف هذا 

إننا كيسارين/  الواقع والتباكي على األوضاع وشتم اجلميع؟ 
هذا  تغيير  هو  هدفنا  خاصة،  وكماركسين/ات  عامة  ات 
الواقع  من  قوال  وليس  فعال  ننطلق  أن  علينا  لذلك  الواقع، 
القرارات  امللموس له من أجل اتخاذ  امللموس ونقوم بالتحليل 
العام،  مشروعنا  لتحقيق  املناسبة  االستراتيجيات  ورســم 
اإلنسانية  العلوم  ظهور  يف  الرئيسي  السبب  هو  هذا  وأظــن 
الذي  العلم  هذا  اخلصوص،  وجه  على  االجتماع  وعلم  عامة 
سيطرتها.  إلدامــة  العاملية  واإلمبريالية  األنظمة  تستغله 
أم  باالنطباعات  بالتغيير  سنقوم  فهل  هذا؟  من  نحن  فأين 
الواقع يف تعقيداته واختالفاته؟ ونحن كماركسين/ بإدراك 
ألم  بالرياضة؟  الوطنية  احلركة  لعالقة  قراءتنا  هي  ما  ات، 
تكن إحدى املداخل لهذه احلركة للتغلغل يف أوساط الشبيبة 
كذلك،  جديد؟  مغرب  أجل  ومن  املستعمر؟  ضد  وتأطيرها 
االشتراكي  الشرقي/  املعسكر  يف  الرياضة  مالمح  كانت  كيف 
الساحقة  األغلبية  حتصد  الدول  هذه  تكن  ألم  انهياره؟  قبل 
كان  وكيف  الــفــرديــة؟  األلــعــاب  يف  خاصة  املــيــدالــيــات،  مــن 
القدم من  ومنها كرة  الرياضات اجلماعية  يتصرف العبو/ات 
ألم يكونوا يعطوا الدروس  هذه الدول مع اخلصوم واحلكام؟ 
الواجب  واالحترام  الشريفة  واملنافسة  اإليجابية  القيم  يف 
للخصوم وللحكام رغم ما كان يحاك ضدهم/هن؟ هذه مجرد 
أمثلة إلبراز ما ميكن فعله يف هذه الواجهة. فالتغيير املنشود 
ليس استبدال نظام بآخر، وإمنا تغيير نظام قيم بنظام قيم 

من  وجتعل  كرامته  وحتترم  اإلنسان  قيمة  من  ترفع  جديدة، 
متضامن  مجتمع  إطار  يف  سياسة  اي  مركز  املواطن)ة(،  الفرد 
لبلوغ  لكن  اإلنــســان،  ألخيه  اإلنسان  استغالل  فيه  ينعدم 
مختلف  على  االشتغال  واجبنا  من  أن  أظن  ــداف،  األه هذه 
الواقع  لتكريس  أو  انتهازي  منطلق  من  ليس  لكن  الواجهات، 
والتدبير  والرياضة  الثقافة  وإمنا انطالقا من تصوراتنا حول 
الــريــاضــي والــتــربــوي واالقــتــصــادي واملــؤســســاتــي وإلنــســان 
املستقبل الذي نطمح له. فهل ميكن ملجتمع تنخره املخدرات 
ال  التغيير؟  يف  يساهم  أن  الكحول  على  ومدمن  أصنافها  بكل 
بكل  سيساهم  بها،  واالهتمام  الرياضة  فممارسة  ذلك.  أظن 
والكحول  واملخدرات  السجائر  تناول  من  التقليص  يف  تأكيد 
الساكنة  صحة  على  جهة  مــن  إيــجــابــا  سينعكس  مــا  ــو  وه
تنتج  أن  املمكن  لأمراض  العالج  تكاليف  من  النقص  وبالتالي 

املساهمة  مقومات  على  الساكنة  توفر  ثانية  جهة  ومن  عنها، 
املجتمع،  على  عالة  هو  ما  بقدر  املريض  فاجلسم  التغيير.  يف 

التغيير. عملية  يف  املساهمة  يستطيع  ال 
  إن االهتمام بالرياضة من طرف املناضلن/ات ستمكنهم/
هن من التواصل مع مختلف فئات وطبقات املجتمع، وبالتالي 
معها  التعامل  أحسن  إذا  منها،  مهم  جزء  يف  التأثير  إمكانية 
هؤالء  مصلحة  على  غيرتهم/هن  على  املناضلون/ات  وأثبت 
اجلمهور  إن  وبناتهم/هن.  وأبنائهم/هن  هن  أمرهم/  وأولياء 
كل  من  مكون  فهو  للمجتمع،  األصل  طبق  صورة  هو  الرياضي 
فيه  الفعل  لذلك  األسر،  أغلب  يف  وموجود  والطبقات  الفئات 
العاملة  الطبقة  أن  كما  املجتمع،  أوساط  يف  االنغراس  يعني 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  موجودة  الكادحن/ات  وعموم 
العنصر  الطبقة،  فهذه  لذلك  الــريــاضــي،  اجلمهور  ضمن 
النقابات،  يف  فقط  موجودة  ليست  تغيير،  أي  يف  األساسي 
التواصل  وبالتالي،  والدواوير  الشعبية  األحياء  يف  كذلك  بل 
املجال  وأسهلها  الواجهات،  مختلف  استغالل  منا  يتطلب  معها 

الرياضي.
فسادا  يعرف  عامة  بصفة  باملغرب  الرياضي  القطاع  إن    
النظام  يستغلها  التي  الواجهات  إحدى  وهو  تصوره،  يصعب 
ليس  املجال  هــذا  إلــى  فالدخول  لذلك  ومافياته،  املخزني 
اليسار  قــدر  لكن  البعض.  يتصوره  أن  ميكن  كما  بالسهل 
الرياضي  واملجال  وجد.  أينما  الفساد  يحارب  أن  هو  اجلذري 

املهمة للصراع لعدة اعتبارات منها׃ هو إحدى املجاالت 
مقبولة  بصحة  متمتعة  شبيبة  أجل  من  الداخلي  النضال 
واالشتغال  املغربية  الشبيبة  عموم  مع  إيجابيا  متفاعلة 
مدركة  الذاتي،  للدفاع  أدواتها  بناء  على  ومساعدتها  معها 
ويكفي  وتضحياتها،  بنزاهتها  ومتميزة  تعقيداته  بكل  للواقع 
إلى  شعاراتها  بعض  وصلت  وكيف  "اإللترات"  إشعاع  مالحظة 

العاملية كمثال "يف بالدي ظلموني".
العالقة؟ إذن لتصحيح هذه  العمل  فما 

األفكار  بعض  أقترح  الدميقراطي،  النهج  مناضل  بصفتي   
: للتداول وهي 

الرياضة  ممارسة  جعل  أجل  من  الفروع  لكافة  تعميم   -
واجب تنظيمي ومثال صبيحة كل أحد يوم ملمارسة جماعية 
)مشي، لعب مباراة كرة القدم، سباحة...الخ( وتنظيم رحالت 
متكن  قد  املمارسة  هذه  املدن،  هوامش  يف  األحد  ايام  صغيرة 
كل واحد)ة( منا اصطحاب عناصر من محيطنا للقيام بنفس 
أسوأ  ويف  التواصل  قاعدة  توسيع  من  سيمكننا  مما  املمارسة 
يغيب  الذي  الوقت  يف  بيننا  التالقي  من  ستمكننا  احلاالت 

رفاقهم ورفيقاتهم. ات لشهور عن  فيه مناضلون/ 
ــاء ألي  ــي فــرق األح والــتــواجــد يف  املــســاهــمــة يف خــلــق   -
انخراطها  على  والعمل  رفيق  كل  اهتمامات  حسب  رياضة 
الدعم  من  االستفادة  من  تتمكن  حتى  املعنية  اجلامعة  يف 
من  والنضال  املجال  هذا  يف  التمييز  عند  والوقوف  العمومي 
التي  العراقيل  الرفاق/ات  وسيكتشف  األوضاع  تصحيح  أجل 
واملفسدين/ات  الفاسدين/ات  طــرف  من  ستعترضهم/هن 

بالقطاع.
كل  يف  الرياضية  اجلمعيات  عمل  تشبيك  على  العمل   -
شروط  لتوفير  ووطنيا  جهويا  إقليميا،  محليا،  تخصص 
الفساد هذا األخطبوط األقوى مما ميكن أن  أفضل إلسقاط 

نتصور.
املدرسية  بالشبيبة  الرياضي  القطاع  يف  نضالنا  ربط   -
والطالبية والعمالية ألجل خلق تيار جارف مستعد للمطالبة 
والدواوير  الشعبية  األحياء  شبيبات  مع  والنضال  بحقوقه 
الترابية  واجلماعات  الوصية  الــوزارة  حث  أجل  من  واملداشر 
الرياضات  للممارسة  الالزمة  التحتية  البنيات  توفير  على 
مغطاة  قاعات  القرب  مالعب  مالعب،  من  صحية  ظروف  يف 
احلــاالت  أقصى  ويف  باملجان  الــخ  الريفي...  للعدو  وحلبات 
لهذه  ضيق  سياسوي  استغالل  لكل  والتصدي  رمزية  بأثمنة 
يستغلون  الذين  اجلماعات  مستشاري  ومحاربة  البنيات 

البنيات كريع مثل مالعب القرب. بعض هذه 
مكتملة  صــنــاعــة  أصــبــحــت  عموميتها  يف  فــالــريــاضــة    
حث  أجــل  مــن  للنضال  آخــر  مجال  فهي  وبالتالي  ــان  األركـ
هذه  عناصر  كافة  توفير  على  الترابية  واجلماعات  الدولة 
مختلف  يف  مصاحبة  وأطر  الئقة  حتتية  بنيات  من  الصناعة 
جديدة  عمل  ــرص  ف خلق  مــن  سيمكن  ممــا  التخصصات، 

العلمي. للبحث  ومجاالت 
استبدال  يعني  ال  الرياضية،  املواجهة  على  النضال  إن    
إغفاله  مت  ما  كل  يف  بالتدقيق  تطويره  وإمنا  بآخر  مشروعنا 
مختلف  يف  التجذر  بهدف  الالزمة  األهمية  له  تعط  لم  أو 
يف  التاريخي  دورها  لعب  من  تتمكن  حتى  الشعبية،  األوساط 
بشكل  املوضوع  إلى  النظر  كذلك  منا  يتطلب  وهذا  التغيير، 
فهل  اجلاهزة،  األحكام  عن  بعيدا  جوانبه  مختلف  ويف  علمي 

لذلك. مستعدون/ات  نحن 
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أبخر  أو  بشكل  تعكس  مرآة  فهي  الطبقي.  للرصاع  حلبة  الفوقية،  البنية  يف  أسايس  كعنرص  الثقافة،  تشكل   
تناقضات املجمتعات، فالتعبري الثقايف يشبه مقولة فريدريك انجلز "أحالم األمرية ليست كأحالم قاطنة الكوخ". 
هو  ما  )فيه  طبقية  مطبوعة  إنسانية  هموما  "قلبه"  يف  يحمل  ثقايف  منتوج  فكل  المساء،  من  يزنل  ال  االبداع 

ذايت، وفيه ما هو مشرتك لإلنسانية، وفيه ما هو طبقي(.

املثقف.  "استقاللية"  عن  الحديث  يصعب  حاليا(  نعيشه  الذي  )كالواقع  الطبقي  الرصاع  احتداد  مرحلة  يف    
فاإلبداع ليس فوق الرصاع. 

اختارت  فقد  التقدميني/ت،  واملبدعني/ت  املثقفني/ت  بني  الهادئ  للنقاش  القابل  املوضوع  ألهمية  نظرا 
460 دور العمل الثقايف يف سريورة التغيري. الجريدة مللف عددها 

االبداع الثقايف كمدخل يف عملية التغيري

العمل الثقايف كمدخل لتهيئ رشوط التغيري

مركزية  مهمة  نفسه  على  الدميقراطي  النهج  وضــع    
العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب  بناء  يف  املساهمة  يف  تتمثل 
املهمة  هذه  ولتنفيذ  الكادحن،  وعموم  الفقراء  والفالحن 
هذا  تأسيس  عن  باإلعالن  القادم  مؤمتره  يف  يقوم  ان  قرر 
التي  الضرورية  االستعدادات  يف  مدة  منذ  ودخــل  احلــزب 
اإلعالمية  الــواجــهــة  فيها  مبــا  املستويات  جميع  شملت 
بغرض التعريف بهذا احلزب وبأهمية بنائه خاصة يف هذه 
الشرس  الهجوم  يطبعها  والتي  بالدنا  بها  متر  التي  املرحلة 
من  وأذيالهم  احمللين  ولوكالئه  العاملي  الرأسمالي  للنظام 

واملطبعن. الرجعين 
العمل  أهمية  استحضار  من  كذلك  البد  اإلطار  هذا  يف 
فبناء  املجتمعي.  التغيير  شروط  لتهيئ  كمدخل  الثقايف 
للتحرر  يــهــدف  الــذي  العاملة  للطبقة  املستقل  احلــزب 
اشتراكية،  آفاق  على  املنفتح  الدميقراطي  والبناء  الوطني 
طويل  تنويري  ثقايف-أيديولوجي  بعمل  القيام  يستدعي 
الواسع  مبفهومه  املدني  املجتمع  تهيئ  بعملية  أي  النفس، 
التي  الــســائــدة  للثقافة  مــغــايــرة  ثقافة  على  لالنفتاح 
توظيفه  من  عقود  عبر  املهيمن  الطبقي  التكتل  رسخها 
التكنولوجية  التقنيات  من  استفادت  قوية  دعائية  آللة 
والباحثن  املثقفن  اشباه  من  جيوش  جتنيد  من  و  احلديثة 
واألمــوال  اإلمكانيات  من  الكثير  لهم  ووفــرت  واإلعالمين 
ولكن  الزائفة  واألفكار  التصورات  تسويق  بغرض  فقط  ليس 
كل  ولشيطنة  تقدمي  هو  ما  كل  على  الهجوم  لشن  أيضا 

احلازمن. املناضلن  و  املفكرين 
جتعل  ان  استطاعت  السائدة  البرجوازية  الثقافة  ان    
باألمر  والرضا  املزرية  األوضــاع  تتقبل  الشعبية  الطبقات 
من  النمط  هذا  الشعبية  اجلماهير  تتبني  وحتى  الواقع، 
ــزاب  واألح املــدرســة،  منها  عــدة  مؤسسات  تقوم  التفكير 
االعــالم  ــل  ــائ ووس اجلــامــعــات  كــمــا  العمالية  واملــنــظــمــات 
والعمل  بهندسته  وغيرها  الرسمية  الثقافية  واملنتديات 
قسم  استمالة  التنميط  هذا  عن  فترتب  تكريسه.  على 
البرجوازية  التصورات  تقبلت  التي  اجلماهير  من  كبير 
البئيسة  االوضـــاع  عــن  ــاع  ــدف ال حــد  الــســائــدة  الرجعية 
اجل  من  فالعمل  لذلك  االحــيــان.  من  الكثير  يف  القائمة 
بغرض  وتثقيفه  وعيه  من  والرفع  املدني  املجتمع  استمالة 
واجهات  من  واجهة  ايضا  هو  و"تشيؤه"  استيالبه  محاربة 

الوكيلة. والبرجوازية  الرأسمالية  مع  الصراع 
يف  الدولة  اختزال  ميكن  ال  الغرامشي،  الطرح  فحسب 
تتقاطع  وبنياتها  مكوناتها  ان  من  فبالرغم  فقط.  احلكومة 
متارس  مجالن  بن  التمييز  اجماال  ميكن  انه  اال  وتتكامل 
يشمل  الــذي  السياسي  املــجــال  سلطتها،  الــدولــة  فيهما 
والــعــدل،  واجلــيــش  البوليس  ــذا  وك السياسية  املؤسسات 
يتواجد  جانبها  الى  واالكراه.  القوة  تعتمد  مؤسسات  وهي 

جامعات  من  الثقافية  املؤسسات  يضم  الذي  املدني  املجتمع 
الدولة  خــدام  من  والفنانن  املثقفن  وكــذا  اعــالم  ووسائل 
استمالة  بغرض  أليديولوجيتها  الدعاية  يتولون  الذين 
األيديولوجية  هذه  لتبني  الشعب  من  العظمى  الغالبية 
على  أساسا  يرتكز  السياسي  املجال  كان  وإذا  بها.  والعمل 
القوة واالكراه فان املجال الثاني يعتمد أكثر على "االقناع" 
أكثر  يكون  السياسي  واملجال  والتغليط.  التوهيم  على  بل 
األنظمة  يف  والقمع  العنف  على  باعتماده  وهيمنة  حضورا 
الغالب  يف  يتولى  فهو  املدني  املجتمع  اما  الديكتاتورية، 
يف  البرجوازية  الــدولــة  هيمنة  وتكريس  تنظيم  ــم  االع
االخير  املجال  هذا  ويف  الليبرالية،  الدميقراطية  أنظمة 
وااليديولوجي  الفكري  الــصــراع  يتم  ان  يجب  بالضبط 
األفكار  بدحض  فقط  ليس  السائدة  املبتذلة  الثقافة  ضد 
ارساء  على  بالعمل  أيضا  لكن  لها،  الترويج  يتم  التي  الزائفة 

بديلة. إنسانية  وقيم  جديدة  ثقافة  اسس 
شكل  يتخذ  قد  جديدة  ثقافة  اجــل  من  الــصــراع  ان    
كل  يف  التقدمية  والــتــصــورات  واآلراء  االبــداعــات  انتقاء 
والسينمائية  واالدبية  منها  الفنية  الثقافية،  املجاالت 
توضيح  على  واملساعدة  بها  التعريف  على  والعمل  وغيرها 
هذا  يف  الشعبية.  األوســـاط  يف  لها  والــتــرويــج  مضامينها 
كالتي  الناجحة  احمللية  باإلبداعات  التعريف  ميكن  اإلطار 
الغيوان"  الغناء مع فرق "جيل جاللة" و "ناس  عرفها مجال 
"ارشاش"  و  "ازنزارن"  مثل  االمازيغية  والفرق  "املشاهب"  و 
ويف  والسينما  املــســرح  مجال  يف  ــر  االم وكــذلــك  وغيرهم، 
كل  جانب  الى  الثقافية.  واجلمعيات  والشعر  االدب  مجاالت 
نظيره،  قل  للقراء  اقباال  عرفت  مجالت  تواجدت  فقد  هذا 
املغربي"  والزمان  اجلديدة"  و"الثقافة  "أنفاس"  مجلة  منها 
"التحرر"  الدميقراطي  النهج  مجلة  ومؤخرا  و"اجلــســور" 

القراء.  جمهور  من  وتقريبها  بها  التعريف  االمر  ويلزم 
مثقفون  بــه  قــام  واملتنوع  امللتزم  الثقايف  العمل  هــذا 
الشعبية  الطبقات  لقضايا  منحازون  ومناضلون  عضويون 
والترويح  الفرجة  توفير  على  زيادة  األساسي،  هدفهم  فكان 
السائدة  الهدامة  الليبرالية  األفكار  محاربة  النفس،  عن 
الترويج له حاليا من مفاهيم مغلوطة من قبيل  مثل ما يتم 
املواطنة"  "الشركة  و  و"التخلف"  االجتماعي"  "السلم 
من  فعلى  لذلك  وغيره،  املستدامة"  "التنمية  و  و"الكفاءة" 
شحذ  على  يعمل  ان  الشعبية  الفئات  تنوير  مهمة  يتحمل 
متوهجا.  الشعبية  الفئات  لذا  النقدي  الفكر  وإبقاء  الهمم 
نوع  استهالك  علينا  يفرض  فيه  نعيش  الــذي  فاملجتمع 
التكتل  يوظفها  ثقافة  غيره،  دون  من  الثقافة  من  وحيد 
الوعي  وتنميط  العقول  ملراقبة  كآلية  السائد  الطبقي 
على  الــفــردانــيــة،  على  تركز  مبحتويات  بالشحن  ــك  وذل
صد  هدفها  الفجة  احملتويات  هــذه  واملنافسة.  التفاهة 

على  التعرف  وعن  االجتماعي  بواقعه  االهتمام  عن  الشعب 
البرجوازية  فالثقافة  والتآزر.  التضامن  قيم  النبيلة،  القيم 
قضايا  طمس  هي  معلومة  باتت  شعارات  تسوق  السائدة 
اجلري  وتقدمي  نقدي  فكر  كل  وتعطيل  احلقيقية  الشعب 
السبيل  انه  على  واالستهالك  الطرق  بكل  املال  جمع  وراء 

والتفوق. للنجاح  الوحيد 
التبعية  والرأسمالية  الرأسمالية  ان األنظمة  املعلوم    من 
االقتصادية- االزمــات  من  كثيرا  تضررت  بــالدنــا،  ومنها 
النيوليبرالية  والسياسات  املتتالية،  والصحية  املالية 
تقليص  الــى  بها  دفــع  ذلــك  جــراء  تبنتها  التي  التقشفية 
هذه  املركبة  االزمة  ظل  ويف  للثقافة.  املخصصة  امليزانيات 
والشركات  لالبناك  السخي  املالي  الدعم  تقدمي  فضلت 
الرسمي  لإلعالم  واسندت  االفــالس  من  إلنقاذها  الكبرى 
أي  الثقافية،  املؤسسات  مبهمة  القيام  خاصة  وللتلفزة 
باملسلسالت  فراغهم  ــات  اوق ومــلء  الناس  عقول  بإشغال 
مت  ذلك  على  زيادة  التافهة.  البرامج  من  وغيرها  التركية 
مت  التي  الــقــدم،  كــرة  اخلــصــوص  على  الــريــاضــة،  توظيف 
على  الشخصية  لتنمية  ممارسة  من  الرياضة  حتويل  معها 
فيها  يستثمر  مالية  سوق  الى  واجلسدي،  النفسي  املستوى 
مجال  املال  اجتاح  هكذا  طائلة.  أمواال  الكبار  الرأسماليون 
الرياضية  الروح  على  االقتصادي  الرهان  وغلب  الرياضة 
وكل  واملنشطات  الشرسة  املنافسة  فهيمنت  اجلماعية، 
والعدوانية  االنتقام  روح  وزرع  اجلمهور  الهاء  اجل  من  ذلك 
الرياضية  املقابالت  فيه  تذر  الذي  الوقت  يف  صفوفه،  يف 
من   )les sponsors( الراعية  اجلهات  على  طائلة  أمواال 

القطاع. ومسؤولي  ممولن 
للنظام  املركبة  االزمة  تعمق  مع  انه  القول  ميكن  ختاما 
والرأسمالية  الرأسمالية  األنظمة  عجزت  فقد  الرأسمالي 
للجوء  فاضطرت  االستغاللية  طبيعتها  اخفاء  عن  التبعية 
شعاراتها  لكل  متنكرة  شرس  أيديولوجي  ولهجوم  للقمع 
واحلــقــوق  الــدميــقــراطــيــة  قبيل  مــن  املــغــالــطــة  الــســابــقــة 
قــمــع كل  بــل  مــنــع  الــهــجــوم مت  واحلـــريـــات، ويف ظــل هــذا 
املناضلة  للقوى  فالبد  الوضع  هذا  وامام  املعارضة.  األصوات 
على  قادرا  مضادا  أيديولوجيا  هجوما  تنظم  ان  والتقدمية 
الثقايف- الهجوم  هذا  شأن  فمن  البرجوازية.  الدعاية  فضح 
االيديولوجي املضاد إذا مت االستعداد له بشكل واع ومنظم 
اجلماهير  همم  شحذ  يف  يساهم  ان  مدروسة  خطط  وفق 
واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  من  املتضررة  الشعبية 
على  الوقت  نفس  يف  واملساعدة  وعيها  من  والرفع  القائمة 
رفض  الرفض،  ثقافة  مغايرة،  ثقافة  تطور  شروط  إنضاج 
بديل،  مجتمع  لبناء  األسس  ووضع  واالستالب،  االغتراب 

الراقية. اإلنسانية  القيم  فيه  تسود  مجتمع 

احلسن بوتبغى
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يف الحاجة إىل ثقافة 
بديلة

ما  كل  هي  العام،  باملعنى  الثقافة  إن    
ومعمار  وتقاليد  قيم  من  اإلنسان  ينتجه 
بتفاعل  اجتماعية  وعالقات  وملبس  وأكل 
إرادوية وإمنا  أنها ليست  مع الطبيعة، غير 
االجتماعية  العالقات  لطبيعة  خاضعة 
بدورها  والتي  واملكان  الزمان  يف  السائدة 
ــي انــعــكــاس لــنــمــط اإلنـــتـــاج الــســائــد.  ه
حاليا  املغربية  الثقافة  مظاهر  هي  فما 
جتــاوز  ميكن  وكيف  خفاياها؟  هــي  ومــا 

السلبية؟ مظاهرها 
من  ســـواء  بــتــنــوعــه  ــرب  ــغ امل يتميز    
السكن  مناطق  أو  وعاداتهم/هن  األعراق 
والطبيعية،  اجلــغــرافــيــة  واالخــتــالفــات 
مغربية  ثــقــافــة  عــن  الــكــالم  يجعل  ممــا 
احلديث  ميكن  لــذلــك  صحيح،  غير  أمــر 
لــكــن رغــم بعض  بــاملــغــرب،  ــن ثــقــافــات  ع
مشترك  هــنــاك  الــظــاهــرة،  االخــتــالفــات 
نظام  نفوذ  حتت  هي  املناطق  كافة  لكون 
مشروعيته  يستمد  أن  يــحــاول  مخزني 

كون  وإلى  للدين  تفسيره  إلى  باالستناد 
وبالتالي  البيت  آل  سليلة  احلاكمة  األسرة 
عن  والــدفــاع  األمــة  لتوحيد  املؤهلة  هي 
ثقافة  لنا  أنتج  الــوضــع  هــذا  مصاحلها. 
السائدة  الثقافة  طبيعة  هي  فما  لتأبيده 

حاال؟
ــن خــالل  م الــقــائــم متــكــن  الــنــظــام  إن 
لدى  نفسه  تثبيت  املتتالية  سياساته 
القائمة  املــشــاكــل  كــل  وألــصــق  الغالبية 
رئيسه،  ثــقــة  يــخــونــون  ــن/ات  ــؤول ــس مب
كل  يــجــمــع   2011 دســـتـــور  أن  حـــن  يف 
متكن  فاملخزن  يــديــه.  بــن  الصالحيات 
ونساء  رجــال  واملثقفن/ات،  الفقهاء  من 
ــذي  ــون/ات... الـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــة وريـ ــاس ــي ــس ال
الفردانية  ثقافة  تسييد  على  يساعدوه 
فعل  أي  يف  التشكيك  االنتهازية،  الزائدة، 
وتكريسها  بالتفاهة  االهتمام  تطوعي، 
بالتضامن  االهتمام  عدم  لها،  والترويج 
وتكريس  التعاوني  العمل  مــن  والــنــفــور 

بأمر  والــقــبــول  واخلــنــوع  اخلـــوف  ثقافة 
الواقع وتبرئة رئيس الدولة من كل املآسي 
الــخ.  االنــتــهــازيــة...  املــمــارســات  وشرعنة 
مظاهر  هناك  ــت  الزال هــذا  كل  رغــم  لكن 
التضامن  باستمرار  االنزياح  لهذا  مقاومة 
من  نسبة  ووقوف  املناطق  بعض  سكان  بن 
أمال  يعطي  مما  التدجن  ضد  املثقفن/ات 
املؤسف عنه فما هي  الواقع  يف جتاوز هذا 

البديلة؟ الثقافة  مالمح 
  هناك ثقافة مغربية أصيلة وإيجابية 
ــدى األمــازيــغ  ــزا" "ثـــاظـــا" لـ ــويـ مــثــل "تـ
من  واملــاء،  للمراعي  تدبيرهم  وأساليب 
كل  االعتبار  بعن  أخذا  إليها  الرجوع  املهم 
ستنعكس  القيم  هذه  العصر.  مستجدات 
التي  االجتماعية  العالقات  على  حتما 
والتعاون  التضامن  فيها  يسود  أن  يجب 
على  للحفاظ  ــراد  األف انضباط  ــرورة  وض
بن  املــســاواة  وتكريس  املجموعة  مصالح 
طبيعية،  بحكم  النظام  أن  غير  اجلنسن، 

مقاومة  شروط  إرساء  مصلحته  من  ليس 
على  تغيير  لتحقيق  لذلك  لسياساته، 
شعبية  جبهة  من  البد  الثقايف،  املستوى 
األولية  أهدافها  للمخزن  مناهضة  واسعة 

هي:
مبا   2011 لــدســتــور  جـــذري  تغيير   -
وعزل  باحملاسبة  مسؤولية  أي  حقا  يربط 
يف  أســاســي  دور  أي  عــن  املخزنية  املافيا 
التي  اجلــرائــم  عــن  ومحاكمتها  الــدولــة 

. اقترفتها
هيئة  حتت  العمومي  اإلعــالم  جعل   -

التوجهات. مختلف  أمام  مفتوح  مستقلة 
ببرامج  ومجانيته  التعليم  تعميم   -
ــالف  ــت ــق يف االخ ــ واحل اإلبـــــداع  ــرس  ــك ت

اخلنوع. ثقافة  مع  والقطع 
ممركز  وطــنــي  اقــتــصــاد  ــس  أس ــع  وض  -

الذات.  على 
املوعد؟ يف  سنكون  فهل 

ج. حسن

 

قراءة يف األرضية التأسيسية 

لجمعية البديل الثقايف

السائدة  والطبقة  للبرجوازية  أن  وإذ 
تريد  التي  ثقافتها  كذلك  فلها  أخالقها، 
فللبروليتاريا  كذلك،  أنــه  ومبــا  تسييدها. 
أن  ويــجــب  أخــالقــهــا  الشعبية  والــطــبــقــات 
خضم  يف  تتبناها  البديلة  ثقافتها  لها  تكون 

وتشعباته.  متظهراته  بكل  الطبقي  الصراع 
الثقايف  البديل  ورقــة  طــرحــت  هنا  مــن 
اإلطــار  هوية  لتحديد  إجــرائــيــن  ســؤالــن 

وهما׃ اجلماهيري 
اإلرادات  ــن  م مــجــمــوعــة  نــحــن؟  ــن  م  1-
طموحاتها  تقاطعت  التقدمية  والطاقات 
جمعية  بناء  غايته  مشتركا  مسارا  لتأخذ 
ثقافية تربوية فنية دميقراطية جماهيرية 

ومستقلة... تقدمية 
املتكاملة  الشخصية  بناء  نريد؟  وماذا   2-
ــى جــمــيــع مــكــونــات  ــودة إلـ ــع ــال ــاد، ب ــعـ األبـ
األمازيغية  العربية  الوطنية׃  الشخصية 
الثقافات  جميع  مع  متفاعلة  واألفريقية 
ومقارعة  التقدمية،  البشرية  واإلنتاجات 

/الغريبي... الرجعي/االستبدادي  الفكر 
جلمعية  الــتــأســيــســيــة  الـــورقـــة  ــد  ــؤك ت  
الــبــديــل الــثــقــايف عــلــى شــمــولــيــة املــقــاربــة 
االجتاهات  وأن  للثقافة...  االنثروبولوجية 
وحتيلنا  التمييز.  تقبل  ال  للثقافة  البنيوية 
حتليلها  يف  املاركسية  أن  إلى  كذلك  الورقة 
لكل  أن  تعتبر  الثقافية  للمسألة  الطبقي 
انعكاس  باألساس  هو  طبقي  محدد  ثقافة 
تطبعه  مـــادي  ألســـاس  انــعــكــاس  وهـــي  ــه  ل
فهي  وبالتالي  مبيسمها،  اإلنــتــاج  عــالقــات 

اإلنتاج  ــاط  ألمن الفوقية  البنيات  تشكل 
ثم  الرأسمالية  ثم  اإلقطاعية  ثم  العبودية 
فتأسيس  املنطلقات،  هذه  ومن  االشتراكية. 
ــثــقــايف هــو إجــابــة عــن حــاجــة  ــبــديــل ال ال
كفضاء  إطار،  هكذا  ملثل  حمليطنا  موضوعية 
قضايا  يف  والتقدمي  العلمي  احلر  للتفكير 

واحمليط. اإلنسان 
الرغبة يف متكن  الثقايف حتدوها  البديل 
إطار  من  وفنية  تربوية  ثقافية،  فعاليات 
يكون مبثابة الرافعة ملواهب هذه الفعاليات، 
البديل  العمومي.  املتلقي  عقل  لبلوغ  وجسر 
األهــداف  ملالمسة  ثقافية  أداة  إذن  الثقايف 
التواقن  العامة واملشتركة مع باقي الفاعلن 
عــدو  ذي  للجميع  يتسع  وطـــن  بــنــاء  إلـــى 
وال  واالســتــبــداد،  االســتــغــالل  هــو  مشترك 
بكل  اإلنــســان  حقوق  لقيم  إال  فيه  سيادة 

أبعادها.
فالبديل  التأسيسية،  الورقة  إلى  إضافة 
أساسيا  قانونا  وضع  تقدمي  كإطار  الثقايف 
كفيل  بلوغها  أهدافا،  الرابع  فصله  يف  يحدد 
اإليــجــابــي/ املجتمعي  الــتــحــول  ــداث  ــإح ب
التحالف  كرسه  ما  ظل  يف  املنشود  الثوري 
ورداءة  ــات  ــع ــراج ت مــن  الــســائــد  الــطــبــقــي 
متكن  على  سلبا  انعكست  وميوعة،  وتفاهة 
واملقومات  األدوات  من  الشعبية  اجلماهير 
وعي  وإقامة  سائد  هو  ما  لدحض  الكفيلة 
وهادفة  وجادة  بديلة  بثقافة  متشبع  جمعي 

التقدمية. اإلنسانية  بالقيم  وملتزمة 

مصطفى خياطي

فكرية  أوروبية  حركة  عن  التنوير  عصر  انبثق 
علمية معروفة باسم حركة »النهضة اإلنسانية«. 
للفلسفة  الرياضية  األصول  كتاب  البعض  يعتبر 
أول   1687- عــام  نيوتن  ألفه  ــذي  -ال الطبيعية 
املؤرخون  يحدد  الرئيسية.  التنويرية  األعمال 
بن  ما  بالفترة  التنوير  عصر  بداية  الفرنسيون 
 1715 عام  يف  فرنسا  يف  عشر  الرابع  لويس  وفاة 
التي   1789- عام  -يف  الفرنسية  الثورة  وانــدالع 
نهاية  يحددون  بينما  القدمي،  احلكم  نظام  أنهت 
نشر  عشر.  التاسع  القرن  بداية  مع  العصر  هذا 
على  أفكارهم  احلقبة  تلك  يف  والعلماء  الفالسفة 
العلمية  اللقاءات  ــراء  إج خــالل  من  واســع  نطاق 
والصالونات  املاسونية،  واحملافل  األكادميّيات  يف 
املطبوعة  الكتب  خالل  ومن  واملقاهي،  األدبية، 
والصحف واملنشورات. قّوضت أفكار عصر التنوير 
الطريق  ومهدت  الكنيسة،  وسلطة  امللكية  السلطة 
عشر  الثامن  القرنن  يف  السياسية  الثورات  أمام 
من  متنوعة  مجموعة  تــعــود  عــشــر.  والــتــاســع 
يف  مبا  عشر،  التاسع  القرن  يف  الفكرية  احلركات 
احلديثة،  الكالسيكية  واحلركة  الليبرالية  ذلك 
التنوير.]4[ ولقد كان  إلى عصر  الفكرية  بأصولها 
التنويري،  الفكر  تاريخ  يف  دور  اإلسالمي  للعالم 
سينا  وابــن  رشــد  ابــن  مثل  املسلمون  العلماء  قــام 

إلى  أدى  الذي  األمر  اإلغريقية،  األفكار  بدراسة 
جديدة.  علمية  مجاالت  خلق  وإلــى  تطويرها، 
حول  وتعليقاته  رشــد  ابــن  ترجمة  خــالل  فمن 
إلى  العقالني  النقدي  الفكر  تقدمي  مت  أرسطو 
ابن  قدمها  التي  األطروحات  ســت  ُدِرّ وقد  أوروبــا. 
باريس،  مثل  األولى  األوروبية  اجلامعات  يف  رشد 

وبولونيا، وبادوا، وأكسفورد.]5[
التي  األفكار  من  مجموعة  على  التنوير  اشتمل 
احلــواس  على  واألدلـــة  العقل  سيادة  على  تركز 
بوصفها مصدًرا أساسًيا للمعرفة، وعلى املثل العليا 
واحلكومة  ــاء  واإلخ والتسامح  والرقي  كاحلرية 
تضمنت  الدولة.  عن  الكنيسة  وفصل  الدستورية 
فرنسا  يف  التنوير  لفالسفة  األساسية  املــبــادئ 
امللكية  مقابل  الديني،  والتسامح  الفردية  احلرية 
الكاثوليكية  للكنيسة  الثابتة  والعقائد  املطلقة 
املنهج  على  بالتركيز  التنوير  يتميز  الرومانية. 
التشكيك  عن  فضاًل  االختزالية  وعلى  العلمي 
املتزايد بالعقائد الدينية، وهو املوقف التي سلط 
"جترأ  مقالته  يف  الضوء  "كانت"  الفيلسوف  عليه 

على املعرفة".

منقول

حول عرص التنوير باروبا
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امللف
من تجارب الحركة الثقافية الهادفة: 

جمعية األفق الثقايف بالجرف
يف  اليونسكو  عرفتها  كما   ، عامة  بصفة  الثقافة  كانت  إذا 
و  الروحية  السمات  جميع  هي   ،  1982 لعام  املكسيك  مؤمتر 
أو   ، معينا  مجتمعا  متيز  التي  والعاطفية  والفكرية  املادية 
فئة اجتماعية معينة ، وهي تشمل الفنون و اآلداب و طرائق 
القيم  نظم  و  لإلنسان  األساسية  احلقوق  تشمل  كما   ، احلياة 
الثقافة السائدة يف هذا املجتمع  ، فإن  والتقاليد و املعتقدات 
األخيرة  هــذه  فيه   املسيطرة  الطبقة  ثقافة  هي  ذاك  أو 
امتيازاتها  على  احملافظة  الثقافة  هذه  خالل  من  تسعى  التي 
الفئات  اجتاه  وممارساتها  سلوكها  تبرير  يف  تستعملها  حيث 
الواعن  الفئات،  هذه  ملثقفي  ويبقى   . األخرى  االجتماعية 
الثقافية  الهيمنة  هذه  محاربة  للثقافة،  الدور  هذا  بخطورة 
للطبقة املسيطرة من خالل عمل ثقايف بديل ومنظم يف إطار 
عرض  املقال  هذا  يف  سنحاول  تقدمية.  ثقافية  جمعيات  دور 
الرشيدية  إقليم  باجلرف  الثقايف  ــق  األف جمعية  املجتمعي.جتربة  التغيير  إحداث  يف  الثقايف  العمل  لدور  كنموذج 
ظل  يف  ــرف  ــاجل ب الــثــقــايف  ــق  األفـ جمعية  تــأســســت        

 ،1990 دجنبر   14 انتفاضة  عقبت  التي  اجلمعوية  احلركية 
الكونفدرالية  إليه  دعت  الذي  العام  اإلضــراب  رافقت  التي 
للحاجة  تلبية  التأسيس  هذا  جاء  لقد  للشغل.  الدميقراطية 
طبيعية  وكنتيجة  بديل  ثقايف  لفعل  تنظيمي  إلطار  املاسة 
تشبعوا  الذين  الشباب  من  ثلة  بذلتها  التي  للمجهودات 
اجلامعية،  جتربتهم  خالل  من  وحداثية،  تقدمية  بأفكار 
التكوينية  التجربة  هذه  بأصحاب  احتكاكهم  خالل  من  أو 
ميالدها،  ومنذ  املغرب.  لطلبة  الوطني  االحتــاد  مدرسة  يف 
شعار  الثقايف  األفق  جمعية  رفعت   ،1992 ابريل   15 بتاريخ 
هادفة  لها  مركزي  »كشعار  وهادفة  جادة  ثقافة  أجل  من   "
يف  السائدة  للثقافة  بديلة  ثقافة  نشر  على  العمل  بذلك 
املجتمع اجلريف. فما هي السمات املميزة لهذا املجتمع؟ وهل 

أهدافها؟ حتقيق  اجلمعية  استطاعت 
بشكل  املنطقة  عاشتها  التي  اجلفاف،  موجات  تسببت 
وثيرة  ارتفاع  يف  املاضي،  القرن  ثمانينات  من  انطالقا  متكرر 
املجتمع  جعل  ــذي  ال الــشــيء  اخلــارج  نحو  الساكنة  هجرة 
ثقافة  مميزات  عن  وبالتالي  الفالحية  طبيعته  عن  يتخلى 
انفتاحا وتسامحا ) يف موضوع تطبيق الشعائر  الفالح األكثر 
لصالح   ، للمرأة  حضورا  واألكــثــر  وتضامنا  مثال(  الدينية 
هذه  تكريس  يف  ساهم  وقد   . انغالقا  و  رجعية  أكثر  ثقافة 
موضوعيا  املدعوم  السياسي  اإلســالم  فكر  تغلغل  الثقافة 
العمل  على  ــدوره  ب اعتمد  وقــد  رجعية،  مخزنية  بثقافة 
الثقايف كواجهة لصراعه الفكري ضد كل ما هو تقدمي. ومن 
على  ملقاة  كانت  التي  للمهام  القصوى  األهمية  تتضح  هنا 

الثقافة  هذه  عن  بديال  باعتبارها  الثقايف  األفــق  عام.جمعية  بشكل  والرجعية  الظالمية 
      نظمت اجلمعية أول أسبوع ثقايف لها صيف 1992. متيز 
تناولها  التي  املواضيع  وبطبيعة  أنشطته  بتنوع  األسبوع  هذا 
فدارت  اجلريف  املجتمع  داخل  كبير  باهتمام  حظيت  والتي 
ملوقف  إعالن  مبثابة  كانت  ومستفيضة  حادة  نقاشات  حولها 
الفلسطينية،  القضية  القضايا׃  من  مجموعة  من  اجلمعية 
الثقافة األمازيغية، حقوق االنسان ... وإذا كان هذا األسبوع 
لفعل  عملية  انطالقة  ــرف،  اجل بلدة  يف  شكل،  قد  الثقايف 
ثقايف تقدمي منظم فإنه أشعل الشرارة األولى حلرب شعواء 
مخنلف  فيها  استعملت  اجلمعية  على  الظالمية  القوى  شنتها 
وقاحتها  وصلت  وقد  بل  وتضليل  كذب  من  القذرة  التكفير.أسلحتها  حد  إلى 
أن  اجلمعية  استطاعت  فقد  ذلــك  كل  من  الرغم  وعلى 
القوى  حاولت  التي  الرفض،  حالة  تتجاوز  وأن  موقعها  تثبت 
اإليجابي  والتفاعل  بل  القبول،  حالة  إلى  فرضها،  الظالمية 

أنشطتها  خــالل  من  إشاعتها  على  عملت  التي  أفكارها  مع 
وشباب  أطفال  لفائدة  تنظيمها،  على  دأبت  التي  املتنوعة 

القضايا.  مختلف  حول  البلدة،  ونساء 

وبشكل  اجلمعية،  ساهمت  الفلسطينية׃  للقضية  بالنسبة 
كقضية  الفلسطينية  القضية  مركزية  ترسيخ  يف  فعال، 
تصادف  التي  األرض،  يــوم  ذكــرى  من  جعلت  حيث  وطنية 
القضية  بهذه  للتعريف  مناسبة  سنة،  كل  من  مارس  الثالثن 

الصهيوني.  العربي  الصراع  وبطبيعة 
ثقافة  إشاعة  من  اجلمعية  متكنت  املرأة׃  حلقوق  بالنسبة 
حقوق  اخلصوص  وعلى  أجيالها  مبختلف  اإلنسان  حقوق 
السائدة  الثقافة  من  تضررا  األكثر  الطرف  باعتبارها  املرأة 
من  املتقدمة  ملواقفها  ونتيجة  اإلطار  هذا  يف  املجتمع.  داخل 
عديدة  حروبا  مناضلوها  خاض  فقد  اجلنسن  بن  املساواة 
 1999 سنة  دارت  التي  تلك  أشدها  كانت  الظالمي  القوى  مع 
لسعيد  التنمية  يف  املرأة  إلدماج  الوطنية  العمل  خطة  حول 
والتي  والتضامن(  االجتماعية  التنمية  ــر  )وزي السعدي 
كل  حتولت  لقد  معارض.  و  مؤيد  إلى  املجتمع  حولها  انقسم 
فكري  لصراع  فضاءات  إلى  العائلية  املناسبات  وكل  الساحات 
اعتبرتها  والتي  املــذكــورة  اخلطة  به  جــاءت  ما  حــول  حــاد 
خطوة  مبثابة  حولها،  سجلت  التي  املالحظات  رغم  اجلمعية، 
احمللي  املستوى  على  اجلمعية  فاستطاعت  وجريئة.  متقدمة 
خاللها  ومن  اخلطة  ضد  شن  الذي  الشرس  الهجوم  تصد  أن 

باملغرب.  واحلداثين  التقدمين  كل  ضد 
مبوضوع  عالقتها  يف  األفق  جمعية  حققته  ما  أهم  ومن 
انخراطها  بفضل  كبيرة  نسائية  قاعدة  على  انفتاحها  املرأة، 
الثالثة وإلى غاية  يف برنامج محو األمية منذ بداية األلفية 
اجلرفية  املــرأة  وعي  رفع  يف  اجلمعية  ساهمت  لقد   .2020
املستدامة  التنمية  يف  أساسي  كشريك  وبذاتها  بحقوقها 
كانت  التي  تلك  وخاصة  املوازية  أنشطتها  خالل  من  وذلــك 
كانت  والتي  للمرأة  العاملي  اليوم  مبناسبة  سنة  كل  تنظمها 
البرامج  هذه  من  املستفيدات  للنساء  مكثفا  حضورا  تسجل 
كانت  بعدما  وذلــك  ــرأة  ام املائة  األحيان  غالب  يف  يتجاوز 

اليوم األممي يف غياب تام للمرأة.  اجلمعية تخلد هذا 
اجلمعية  لعبت  الثقايف׃  والعمل  بالشباب  يتعلق  وفيما 
خدمات  لهم  أســدت  حيث  الشباب  صفوف  يف  مهمة  أدوارا 
يجد  قد  التي  الضياع  حالة  جتاوز  من  بعضهم  ومكنت  جليلة 
فأصبحوا  تأطيرهم  على  عملت  وحيث  داخلها.  نفسه  الشاب 
ممثلن لها يف مختلف املواقع حيث جتندوا للدفاع عن أفكارها 
استطاعت  احمللي  املستوى  على  للمجتمع.  الثقايف  وتصورها 
اجلمعية من خالل شبابها أن تخلق نوع من التوازن يف الصراع 
الفكري الذي دارت رحاه يف الوسط التالميذي داخل ثانوية 
التوازن،  هذا  كان  لقد  باجلرف(.  الوحيدة  )الثانوية  الواحة 
جمعية  يف  املتمثل  الثنائية،  الثقافية  القطبية  هــذه  أو 
حلركة  الثقايف  )الوجه   " العرفان  جمعية   " و  جهة  من  األفق 
يف  جلي  بشكل  يظهر  أخــرى،  جهة  من  واإلصــالح(  التوحيد 
أو خالل  التي كانت تنظمها هذه املؤسسة  التربوية  األنشطة 
التالميذية  للحركة  التضامنية  أو  االحتجاجية  األشكال 
مبثابة  األفق  جمعية  اعتبرت  ذلك  إلى  باإلضافة  احمللية. 
من  مجموعة  زودت  حيث  التقدمي  الفكر  روافــد  من  رافــد 
)اجلمعية  احلزبية  وكذلك  والنقابية  احلقوقية  اإلطــارات 
املغرب،  لطلبة  الوطني  االحتــاد  االنسان،  حلقوق  املغربية 

املناضلن.   من  مبجموعة  الدميقراطي..(  النهج 
أبريل  منتصف  مــع  الثقايف  ــق  األف جمعية  أكملت  لقد 
تنجح  أن  دون  احلضور  من  سنة  ثالثن   )2022( السنة  لهذه 
الهيمنة  لتأبيد  أداة  مجرد  إلى  حتويلها  يف  االحتواء  سياسة 
اجلمعيات  من  مجموعة  مع  حدث  كما  املخزنية  الثقافية 
ومن  واجهتها  التي  العراقيل  من  الرغم  فعلى  الثقافية. 
ومن  مسيرتها  خــالل  عرفتها  التي  واالخفاقات  األخــطــاء 
هو  كما  واألخـــرى  الفينة  بن  عاشتها  التي  ــزر  اجل فترات 
جمعية  أن  القول  ميكننا  احلالية،  للفترة  بالنسبة  الشأن 
زالت  ال  و  أهدافها  من  مهمة  نسبة  حتقيق  يف  جنحت  األفق 
الظروف  رغم  مسيرتها  ملواصلة  طاقاتها  استنهاض  الصعبة.حتاول  املوضوعية 

أحمد قادري

ابلشباب  يتعلق  فميا 
لعبت  الثقايف:  والعمل 

يف  مهمة  أدوارا  الجمعية 
أسدت  حيث  الشباب  صفوف 
ومكنت  جليلة  خدمات  لهم 

حالة  تجاوز  من  بعهضم 
الشاب  اليت قد يجد  الضياع 
عملت  وحيث  داخلها.  نفسه 

فأصبحوا  أتطريهم  عىل 
مختلف  يف  لها  ممثلني 

املواقع
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صباح اخلير يا فلسطني
 

   من حق املواطن الفلسطيني أينما كانت 
أن يسأل  أم خارجها،  إقامته، داخل فلسطن 
األوضاع  ظل  يف  قضيته؛  ومصير  مصيره  عن 
أعمال  وتصاعد  فلسطن،  داخل  املضطربة 
سياسي  غطاء  ظل  يف  اإلسرائيلي،  العنف 
االحــتــالل،  جليش  بينيت  حكومة  وفــرتــه 
فاشية  بنبرة  الــــوزراء،  رئــيــس  ــرج  خ حــن 
ــًا جــيــش االحــتــالل  ــي واضــحــة املــعــالــم، داع
دائــرة  توسيع  إلــى  املستوطنن  وعصابات 
ضد  اجلــرائــم  مــن  املــزيــد  ــاب  ــك وارت العنف، 
الدفاع  بذريعة  تــردد  دون  الفلسطينين، 
ورد  أنه  أهميته  التصريح،  هذا  النفس.  عن 
اغتيال  جرمية  إلدانة  الدولية  احلملة  بعد 
قلبًا  الفلسطينية،  الــالمــعــة  الصحفية 
زميلها  وإصابة  عاقلة،  أبو  شيرين  وقالبًا، 

السمودي. على 
يبدو أن هذه احلملة الواسعة من اإلدانة، 
أوروبا،  وعموم  املتحدة،  الواليات  داخل  من 
لها  يكون  أن  من  بداًل  العالم،  أطراف  وباقي 
تفرمل  بحيث  اإلسرائيلي،  القرار  يف  وقعها 
إرضاًء  العدوانية،  سياستها  بينيت  حكومة 
التصعيد،  إلــى  بــادرت  العاملي،  العام  للرأي 
به،  يفكر  أو  العالم  يقوله  مبــا  آبهة  غير 
وليذهب  عاشرًا،  وإسرائيل  أواًل  فإسرائيل 

اجلحيم. إلى  الفلسطينيون  ومعه  العالم 
ــل مــســيــرة تــشــيــيــع الــشــهــيــد ولــيــد  ــع ول
من  لــه  تعرضت  ــا  وم الــقــدس،  يف  الــشــريــف 
سبعن  من  أكثر  سقوط  إلى  أدى  دموي  قمع 
على  دليل  اإلسعاف،  رجال  بينهم  جريحًا، 
فجور جيش االحتالل ومنظومته السياسية 

الصهيونية. إيديولوجية  وفجور  واألمنية، 
تصعيد،  ثــم  تــصــعــيــد  يــلــيــه  تــصــعــيــد، 
تقف  الفلسطينية  السياسية  والــقــيــادة 

مشلولة.
بإمكانه  ما  كل  يقدم  الفلسطيني  الشارع 
ونساءه،  رجاله  وشاباته،  شبانه  يقدمه،  أن 
املقاومة  خندق  يف  يقدمهم  أطفاله  حتى 
شهداءه  ويقدم  جرحاه،  ويقدم  الشعبية، 
أملًا، بل ال يكف عن  أسراه. وال يصرخ  ويقدم 
كان  أيًا  املسيرة  مواصلة  عزمه  على  التأكيد 

التضحيات. كانت  وأيًا  الثمن، 
ــراد،  األف مصير  املصير،  عن  الــســؤال  أمــا 
ــروح على  ــط ومــصــيــر الــقــضــيــة فــهــو غــيــر م
التي  الفلسطينية،  السياسية  القيادة  طاولة 
اعتادت أن تتوارى عن األنظار، كلما اشتعلت 
االحتالل.  مع  ومواجهة  صدامات  ــاع  األوض
عن  للسلطة  السياسية  الــقــيــادة  تـــوارت 
سيف  و»معركة  القدس«  »معركة  يف  األنظار 

املاضي. العام  القدس« 
معركة  يف  األنــظــار،  عــن  كذلك  ــوارت  وتـ
رمضان  بحرب  تشبهًا  رمضان  )حرب  رمضان 
الفلسطيني  الشعب  بها  خاض   ،)1973 عام 
18 شــهــيــدًا  ــرى، قـــدم خــاللــهــا  ــب ك ــارك  ــع م
فإن  العام  مطلع  منذ  أما  واحــد.  شهر  خالل 
شهيدًا   140 حوالي  إلى  تشير  اإلحصائيات 

واملستوطنن،  االحــتــالل  برصاص  سقطوا 
اليومي،  القمع  حـــاالت  نتجاهل  أن  دون 
البطش  أعمال  من  ذلك  وغير  املنازل،  وهدم 

املنظم. واإلرهاب 
الكبيرة  الــشــهــيــدة  اغــتــيــال  جــرميــة  يف 
ــاولـــت الــســلــطــة  ــو عــاقــلــة، حـ ــ ــن أب ــري ــي ش
تشكيل  مسألة  من  جتعل  أن  الفلسطينية 
القضية،  هي  وكأنها  مشتركة،  حتقيق  جلنة 
تسليم  ــا  ــه ــض رف مـــن  ــل  ــع جت أن  ــت  ــاولـ وحـ
هي  وكأنها  إسرائيل،  إلى  القاتلة  الرصاصة 
عن  مكشوفة  بهلوانية  قــفــزة  يف  القضية 
أشكال  كل  وقف  يف  املتمثلة  املركزية  القضية 
املجالس  لقرارات  التزامًا  األمني،  التنسيق 

واملركزية. الوطنية 
عن  غيابها  تغطي  أن  السلطة  حــاولــت 
ــن األنــظــار  ــا ع ــه ــواري الــفــعــل الــســيــاســي وت
)وفقًا  »النارية«  التصريحات  من  بسلسلة 
توقفت  كلها  لكنها  الــســلــطــة(،  ملقاييس 
حدود  وعند  اللفظية  ــة  اإلدان حــدود  عند 
وكلها  مذلة(  اهلل  لغير  )والشكوى  الشكوى 
األميركية  اإلدارة  إلى  التذلل  بلغة  توجهت 
قبل  تتدخل  أن  إليها  وتتوسل  تستحثها، 
السياسية  القيادة  أكدت  لقد  الهيكل  انهيار 
مــدى  املــاضــيــة  ــام  ــ األي مــجــرى  يف  للسلطة 
ذات  سياسية  ــرارات  قـ اتــخــاذ  عــن  عجزها 
ــة احلــالــة  ــه ــواج مــضــمــون اســتــراتــيــجــي مل

القائمة.
للسلطة  السياسية  القيادة  اثبتت  كما 
عجزها عن قيادة احلركة الشعبية يف معركة 
املواجهة مع االحتالل، وكذلك غابت اللجنة 
ما  وغــابــت  وأفــــرادًا،  جماعة  التنفيذية، 
الفلسطينية«،  السياسية  »القيادة  بـ  يسمى 
ممثلي  لسان  على  متفرقة  املواقف  وبقيت 
املــبــادرات  »غــابــت  الوطني  العمل  فصائل 
لتوحيد امليدان« يف مواجهة تقاعس القيادة 

الفلسطينية. للسلطة  السياسية 
ــك يــســتــمــر اجلـــهـــد الــنــضــالــي  ــ ــع ذل ــ وم
حتدي  يف  واملجموعات  لأفراد  الفلسطيني 
الفلسطينية  السلطة  وحتــدي  االحــتــالل، 
لنفسها  تبني  املــجــمــوعــات  بــعــض  وبـــدأت 
كاملقدسين  ــاص،  ــ اخل الــنــضــالــي  مــيــدانــهــا 
نارها  وأشعلوا  القضية  سماء  ألهبوا  الذين 
جنن  مدينة  وأبــنــاء  وشـــرف،  جـــدارة  بكل 
استعادوا  مــســارًا  اخــتــاروا  الذين  ومخميها 
نابلس  وأبناء  الدائمة،  املواجهة  مسار  فيه 
ومخيمها وريفها، حيث املعركة متتد فصواًل، 
قدوم  وكفر  صالح  والنبي  دجن،  بيت  وكذلك 

وغيرها...
حلــظــات  ــام  ــ أم الفلسطينية  الــقــضــيــة 
مفصلية، واخلاسر األكبر هو من سيعجز عن 

وأبعادها■ اللحظات  قراءة هذه 
حمادة معتمص 

السيايس املكتب  عضو 

فلسطني لتحرير  الدميقراطية  للجهبة 

أننا أمام لحظات مفصلية 
وتاريخية؟

 

دالالت  عاقلة  أبو  شيرين  الستشهاد   
ــالل  ــت ــاول االح ــ ــاك رســائــل ح ــن ــدة، ه ــ ع
رسائل  وهناك  املتعمد،  اغتيالها  يف  إرسالها 

لالحتالل. الفلسطيني  الشعب  أعطاها 
ال  أن  يف  متــثــلــت  ــتـــالل  االحـ رســـالـــة    
فشيرين  بطشه،  مــن  ــن  آم فلسطيني/ة 
كامل  تــرتــدي  كــانــت  مــعــروفــة،  صحفية 
وتعمل  كذلك،  أنها  إلى  يشير  الــذي  زيها 
اإلعالمية  الــوســائــل  أكبر  مــن  واحــدة  يف 
إضافة  وحتــمــل  مقدسية  وهــي  العاملية، 
سفر  ــواز  ج الفلسطينية  جنسيتها  إلــى 

أمريكي.
يف  استهدافها  من  مينعهم  لم  ذلك  كل 

بطش  من  مبأمن  أحــد  "ال  واضحة  رسالة 
االحـــتـــالل ولـــن نــســمــح بــنــقــل جــرائــمــنــا 
جنن  مخيم  وخاصة  الفلسطينين  ضد 
هي  الــصــهــيــونــيــة  فـــالـــروايـــة  ــم"،  ــال ــع ــل ل
لسان  هذا  بتداولها،  يسمح  التي  الوحيدة 
العسكرية  بــتــرســانــتــه  االحــتــالل  حـــال 

تلة. لقا ا
بكل  الفلسطيني  الشعب  رســالــة  ــا  أم
الشهداء  لكل  وفاء  رسالة  فكانت،  مكوناته 
والشهيدات من خالل تشييع شرين، رسالة 
على  متمرد  لشهدائه،  ويٌف  شعبنا  إن  قالت 
شعبي  تعبير  وأعوانه،  االحتالل  قــرارات 
أن ال مناص  الشعب  واضح عن خيارات هذا 
شعبنا  تركيع  محاوالت  فكل  التحرر،  من 
فشعبنا  بالفشل،  بـــاءت  مــســاره  وحـــرف 
حتى  جنن  مــن  الواضحة  رسالته  ــل  أرس
املهيب،  الشعبي  التشييع  خالل  من  القدس 
وكل  الشتات  ويف  رفح،  حتى  الناقورة  ومن 
متوت  لن  الفلسطينية  القضية  أن  العالم، 

تعود. أن  يجب  احلقوق  وأن 
أعــطــى  ــذي  ــ ال ــرز  ــ املــظــهــر األبـ ــا  ــ وأم   
األخير  التشييع  فكان  عميقة،  دالالت 
شعبيًا  مظهرًا  كان  لقد  القدس،  مدينة  يف 
ــالل،  ــت ــاوالت االح ــح ــل م مــتــمــردًا عــلــى ك
فـــرض ســيــادتــه عــلــى الـــقـــدس، فــجــاءت 
شعبنا  وبنات  أبناء  من  املقدسين  إرادة 
وما  وجل،  أو  خوف  دون  سيادتها،  لتفرض 
الشباب  قبل  مــن  النعش  حماية  مظهر 
بطش  أدوات  وكافة  هراوات  رغم  املقدسي، 
بطوالت  فيه  تتجلى  مظهر  إال  االحتالل، 

من  ووحشية  وحقد  وإجرام  وصفها،  صعب 
يقف  العالم  جعلت  العدو  شرطة  جانب 

مذهواًل.
 ،" عاقلة  أبــو  "شــريــن  البطلة  رحلت    
من  عانى  فلسطيني/ة  كــل  صــوت  رحلت 
كانت  من  رحلت  االحتالل،  وجرائم  بطش 
زنازين  يف  واألسيرات  األسرى  صوت  تنقل 
هذا  جرائم  فضحت  من  رحلت  االحتالل، 
من  رحلت  اللد،  حتى  غــزة  من  االحتالل 
الشهادات  نقلت  من  ومخيمها،  جنن  أحبت 
ترتكبها  التي  احلــرب  جرائم  على  احلية 
هذا  إرادة  وبقيت  الصهيونية،  العصابات 
االحتالل،  ضد  النضال  يف  املاضية  الشعب 
االستعمار  من  التحرر  حتى  االستمرار  ويف 

جتلياته. وكافة 
هذه  متابعة  سيتم  كيف  ذلــك  وبعد    
فعاًل  ــل  ه ــان؟،  ــ األركـ مكتملة  ــة  ــرمي اجل
االحتالل  لهذا  واحملاكمة  املالحقة  ستتم 
شرين  استشهاد  سيشكل  وهــل  املجرم؟، 
االحـــتـــالل  ــة  ــق ــالح م يف  ــول  ــ حت ــة  ــط ــق ن

وجرائمه؟
تكون  أن  هــو  احلقيقية  اخلشية  إن    
استجابة  مجرد  الرسمية  الــدعــوات  كل 
حلــظــيــة لــلــحــالــة الــشــعــبــيــة الــغــاضــبــة، 
تدفن  وأن  لــلــعــواطــف،  تبريد  ومــحــاولــة 
ملالحقة  ــة  ــي ــدول ال الــقــانــونــيــة  املــتــابــعــة 
االحتالل يف األدراج، كما حصل مع العديد 
ــرب. فــاالنــحــيــاز  ــ ــم احل ــرائ ــن مــلــفــات ج م
لالحتالل  واضحًا  زال  ال  الرسمي  الدولي 
الشعبي  العاملي  الــرأي  يف  واضح  تغير  "مع 
الرسمية  واجلهات  شعبنا"،  نضال  لصالح 
لكافة  مستجيبة  ــت  زال ال  الفلسطينية 
واالحتالل  الرسمية.  الدولية  الضغوط 
جنائي  حتقيق  فتح  نيته  عدم  عن  أعلن 
أدلـــة  ــود  ــ ــم وج ــن رغـ ــري اســتــشــهــاد ش يف 
اعتاد  فلقد  جرميته.  عن  وموثقة  واضحة 

ودفنها. احلقائق  طمس  على  االحتالل 
جتربة  سياق  يف  يأتي  التساؤل  هذا  إن 
الرسمي  الفلسطيني  األداء  مــن  مــريــرة 
الذي فشل يف أي استثمار سياسي لنضاالت 

لتحرره. يؤسس  شعبنا  وتضحيات 
شعبنا  ساقها  التي  األكبر  العبر  أمــا    
للشهداء  الــوفــاء  أن  فهي  أطــيــافــه،  بكل 
وأن  األجــيــال،  عبر  مستمر  وتضحياتهم 
ــي يف  ــاض ــاب الــفــلــســطــيــنــي م ــب ــش جــيــل ال
االحتالل.     جرائم  كل  رغــم  الــرايــة  حمل 
تشييع  أثناء  لساعات  القدس  فتحرير 
على  النعش  حمل  على  واإلصرار  الشهيدة 
القدس  يف  فلسطن  علم  ورفرفة  األكتاف. 
لهي  بطشه،  وأدوات  االحتالل  أنــف  رغــم 

للجميع. األبلغ  الرسالة 

يف وداع شريين أبو عاقلة
النائب خالدة جرار
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معركة عامل "سمييس ريجي" بخريبكة 
"السري، الدروس والعرب"

املعارك"  "أم  بامتياز  تعد  ريجي"  "سميسي  عمال  معركة 
معارك  لكل  بالنسبة  بل  الفوسفاط،  قطاع  يف  فقط  ليس 
العاملة  الطبقة  ظهور  منذ  خيضت  التي  العاملة  الطبقة 

هذا. يومنا  إلى  االستعمارية  املرحلة  خالل  املغربية 
إلى  باألساس  يرجع  وصف،  هكذا  إلعطائها  دفعنا  ما  إن 
املعارك  لباقي  قياسا  استغرقتها  التي  الزمنية  املدة  طول 
 2009 ابريل  شهر  من  امتدت  حيث  خيضت،  التي  العمالية 
22 شهرا، وأيضا إلى الصيت  2011 أي  إلى غاية شهر فبراير 
 850 همت  كميا  أنها  كما  خلفتها،  التي  والتداعيات  واآلثار 
األقوى  العامل  ولعل  وعائلية،  أسرية  حتمالت  لهم  عامال 
الصعيد  على  إنتاجية  مؤسسة  ــوى  أق ضــد  خيضت  أنها 
الهائلة،  وإمكانياتها  وسطوتها  بجبروتها  املعروفة  الوطني 
الفوسفاط.  إدارة  وهي  العمال،  قمع  يف  األسود  وتاريخها 
وانحياز  خيضت  كما  دولة"،  داخل  "دولة  بحق  تعتبر  والتي 
وباختصار  العمال،  حقوق  ضد  سافر  وأجهزتها  السلطات 

األوصاف. كاملة  طبقية  حرب 
املعركة اندالع  دواعي  عن    -  1

لــلــدراســات  املغربية  الــشــركــة  ــى  إل الــعــمــال  ينتسب      
 )SMESI( ب  اخــتــصــارا  املــعــروفــة  والصناعية  اخلــاصــة 

وقد   ،)OCP( للفوسفاط  الشريف  للمجمع  كفرع  والتابعة 
التي  املهام  ذات  يزاولون  سنوات   8 من  أزيد  كنفها  يف  قضوا 
هو  عنهم  مييزهم  ما  لكن  املجمع،  مستخدمو  بها  يقوم 
الفوسفاطيون،  بها  يتمتع  التي  احلقوق  جميع  من  احلرمان 
تقريبا(   75%( منهم  الساحقة  األغلبية  أجور  أن  حيث 
بقليل،  يتجاوزونها  تبقوا  ومن  درهما،   2000 تتجاوز  ال 
الشهرية  املــنــح  مــن  االســتــفــادة  مــن  كليا  مقصيون  ــم  وه
تغطية  من  اجتماعي  هو  ما  لكل  الشيء  وذات  والسنوية، 
التابعة  بــاملــؤســســات  ــة  ودراسـ وتــقــاعــد،  وســكــن،  صحية، 
الرياضية،  والقاعات  التخييم،  وأماكن  واألندية،  للمجمع، 

الترفيهية... واألنشطة 
بال  "فوسفاطيون  لقب  حملوا  واستحقاق  جــدارة  وعن 

.)Phosphatiers sans droits( "حقوق

لم يستفيدوا  العمل،  فهم رغم طول مدة  وأكثر من ذلك، 
التي تنص عليها مدونة الشغل، كالترسيم  حتى من احلقوق 
إدماج  استيائهم وشحنهم هو  زاد من  السنوية، ومما  والعطل 
ملذكرة  وفقا  ألوضاعهم  مشابهة  أوضاع  لهم  وعمال  عامالت 
سميسي-  كعمال   ،2008 يونيو   23 بتاريخ  صــادرة  إداريــة 
صيف  ادمجوا  الذين   )SMESI/Matricule( متركيل 
القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  يف  كانوا  من  وهــم   ،2008
األلفية  مطلع  مع  وأصبحوا  متقطع،  بشكل  يعملون  املاضي 
إدماج  وأيضا  ودائم،  مستمر  بشكل  مثلهم  يعملون  احلالية 
والتعليمية  االجتماعية  الترقية  معهد  وعمال  عامالت 
بعدهم  التحقوا  من  بعض  ــاج  إدم عن  ناهيك   ،)IPSE(

اإلدارة. يف  مبسؤولن  عالقات  لهم  ألن  فقط 
وهضم  والــتــمــيــيــز  ــرة  ــك "احل ســاهــمــت  الــعــمــوم  وعــلــى    
معركة  واقسي  أطول  اندالع  يف  األساس  األرضية  احلقوق" 

الفوسفاط. قطاع  تاريخ  يف 
ريجي مسييس-  لعمال  النقايب  املكتب  ميالد  مخاض   -  2

قطاع  يف  جــاد  نــقــابــي  فــعــل  تــأســيــس  الــســهــل  مــن  لــيــس 
اإلدارة  عليه  تشهر  االجتاه  هذا  يف  خطوة  وأي  الفوسفاط، 
جتر  الفوسفاط،  إدارة  أي  فهي،  فيها،  هــوادة  بــال  حربا 

النقابين  املناضلن  قمع  يخص  فيما  اسود  تاريخا  وراءها 
الــدمم  شـــراء  رأســهــا  وعــلــى  الــوســائــل  بشتى  وتدجينهم 

واإلفساد.
نقابات  ريجي"  "سميسي-  عمال  قصد  فحن  وهكذا، 
نقابي،  مكتب  وتأسيس  لالنخراط  القطاع  يف  متثيلية  ذات 
التملص  بن  تــراوح  إذ  للغاية،  سلبيا  معهم  التعاطي  كان 
كما  التأسيس  من  والتهرب  االنخراطات  استخالص  أو  منهم 
 ،)FDT( للشغل  الدميقراطية  الفيدرالية  مع  الشأن  هو 
لتلك  احمللين  املسؤولن  تخوف  إلى  ذلك  يف  السبب  ويرجع 
إدارة  فعل  ردة  من  الفوسفاط  قطاع  يف  وخاصة  املركزيات 
وهذا  وامتيازاتهم،  مبصاحلهم  ميس  قد  مما  الفوسفاط، 
إلى  الــتــوجــه  املــطــاف  ــر  آخ يف  الــعــمــال  على  ــرض  ف الــوضــع 
املغضوب  بخريبكة  للشغل  املغربي  لالحتاد  احمللية  القيادة 

من  ضدها  خاضته  ملا  الفوسفاط  إدارة  طــرف  من  عليها 
بترحاب،  استقبلتهم  وقد  إلغراءاتها،  املطلق  ورفضها  صراع 
مبقر  النقابي  إطارهم  لتأسيس  الظروف  كل  لهم  ووفــرت 

.2009 أبريل   19 بتاريخ  للشغل  املغربي  االحتاد 
اجمتاعية كارثة  وحلول  الحرب  اندالع  عن   -  3

العمال  تأسيس  باملطلق  الفوسفاط  إدارة  تستسغ  لم 
وإفالتهم  للشغل،  املغربي  ــاد  االحت إطــار  يف  نقابي  ملكتب 
مراسلتها  بعد  فمباشرة  النقابين،  عمالئها  أحد  يد  من 
خريبكة  لنقابات  احمللي  االحتــاد  طــرف  مــن  بالتشكيلة 
النقابي  املكتب  وتهييء  للشغل،  املغربي  لالحتاد  التابع 
بطلب  مصحوبة  مطلبيه  ملذكرة  ريجي"  "سيميسي-  لعمال 
برفض  حربها  اإلدارة  بدأت  حولها،  مفاوضات  لفتح  مقابلة 
إليها  إرسالها  إلى  املكتب  اضطر  مما  والطلب،  املذكرة  تسلم 
لــإلدارة  بالنسبة  األمــر  وكــذلــك  املــضــمــون،  الــبــريــد  عبر 
عمليات  باشرت  إثرها  بالدارالبيضاء،  للمجمع  العامة 
مارست  وباملوازاة  العمال،  من  للعشرات  العمل  من  التوقيف 
لدفعها  واإلقليمية  احمللية  السلطات  على  ضغوطاتها 
وصل  بسحب  النقابي  املكتب  عن  القانونية  الشرعية  لنزع 
إلحدى  تابعن  العمال  بــأن  ــاء  ادع حتت  املسلم،  اإليــداع 
بشركة  وال  باملجمع،  لهم  عالقة  وال  "املــنــاولــة"  شــركــات 
خريبكة  لنقابات  احمللي  االحتاد  استماتة  وأمام  "سميسي"، 
اإليداع  وصل  إرجاع  ورفضه  املكتب  شرعية  عن  الدفاع  يف 
وتعنت  الــنــقــابــي،  بــإطــارهــم  الــعــمــال  وتشبث  للسلطات، 
بحيث  التوتر،  حدة  زادت  التصعيد،  خليار  وجلوئها  اإلدارة 
يوليوز   9 بتاريخ  العمل  عن  لهم  إضراب  أول  العمال  خاض 
للفوسفاط  احمللية  اإلدارة  أمام  باعتصام  مصحوبا   2009
وترسيم  وإدمــاج  عملهم،  إلى  املوقوفن  بإرجاع  للمطالبة 
كل  من  بالرغم  باهرا  جناحا  لقي  وقــد  باملجمع،  العمال 
الضغوطات التي مارستها اإلدارة على العمال، إذ شارك فيه 
قطاعات  من  محليا  تضامنا  عرف  كما  عامل،   800 يناهز  ما 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  ومــن  للشغل  املغربي  باالحتاد 
الدميقراطي  النهج  أساسا  السياسية  القوى  وبعض  اإلنسان 
 19 يوم  العمل  عن  ثاني  إضــراب  تاله  واإلحسان،  والعدل 
أمام  واعتصام  وإضــراب  ناجحا،  بدوره  كان   2009 يوليوز 

ملنعه. السلطات  تدخلت   2009 يوليوز   23 بتاريخ  اإلدارة 
يف  للعمال  وترهيبها  ضغطها  من  اإلدارة  وزادت  هــذا،    
يف  لالستمرار  االوراش  لدخول  واشترطت  العمل  مواقع 
مع  أشهر   3 ملدة  جتريبي  عمل  عقد  على  التوقيع  العمل 
الساحقة  األغلبية  توقيف  ثم  وهكذا  الشركات،  إحــدى 
كارثة  صبغة  املشكل  أخــد  بحيث  العمل،  عن  العمال  من 
حطان،  املنجمية  القرى  يف  أقوى  بشكل  برزت  اجتماعية 
السلطات  انحياز  بلة  الــطــن  وزاد  وبــولــنــوار؛  بوجنيبة 
إذ  مــنــاورات،  يف  معها  ودخولها  الفوسفاطية  اإلدارة  إلــى 
اللجنة  ملقابلة  واالعتصام  بالوقفة  املصرحن  استدعت 
انه  ــى  ادع شخص  بحضور  يفاجؤون  بهم  وإذا  األمنية، 
للتفاوض  أتى  وأنه  تشغلهم  التي  "املناولة"  لشركة  ممثل 
مت  ومن  قطعا.  رفضه  مت  ما  وهو  املطروحة،  املشاكل  وحل 

والتصعيد. التوتر  من  املزيد  اجتاه  يف  األمور  سارت 
الخارج ويف  وطنيا  امللف  صدى  تعاظم   -  4

فترة  وإبان  الصيف  عز  يف  الصراع  اندالع  من  بالرغم      
التحركات  بفعل  فإنه  واالجتماعية،  السياسية  العطلة 

عبد اهلل حسبي
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لنقابات  احمللي  االحتاد  طرف  من  املؤطرة  واالتصاالت 
ضدا  فيها؛  له  صدى  امللف  وجد  إعالمية،  مبنابر  خريبكة 
مستغلة  اإلدارة  باشرته  الــذي  اإلعــالمــي  التعتيم  على 
بها،  العمال  عالقة  بحقيقة  ومراسلن  صحافين  جهل 
 22 ــوم  ي مــســاء  حيث  الضخمة  إمكانياتها  ومستعملة 
بعشاء  مصحوبة  صحفية  ــدوة  ن عقدت   2009 يوليوز 
له  استدعت  بخريبكة  جنــوم   4 فئة  مــن  بفندق  فاخر 
مهرجان  لتغطية  أتوا  وصحفين  باملدينة  الصحف  مراسلي 
لدى  أجــراء  هم  العمال  بأن  مدعية  اإلفريقية،  السينما 
مرتبط  مصيرهم  وأن  لديها،  وليس  املــنــاولــّة"  "شــركــات 
تبني  هو  وطنيا  بعدا  للملف  أعطى  ومما  الشركات؛  بتلك 
للملف،  ومركزيا  محليا  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
يوم  خريبكة  مدينة  نحو  لقافلة  املركزي  املكتب  وتنظيم 
من  حجوا  املناضلن  مئات  فيها  شارك   2009 شتنبر   13

واملدنية. السياسية  الهيئات  وعشرات  مختلفة  مناطق 
عمال  مع  للتضامن  الوطنية  اللجنة  تأسيس  شكل  كما    
العمال  مبأساة  وتعريفها   )CNSTS( ريجي  سميسي- 
بفرنسا  وخاصة  ــارج،  واخل بالداخل  وملفهم  ونضاالتهم 
واسبانيا طيلة أمد املعركة دعم نوعي لهم، وقد أدى ذلك إلى 
وخاصة  نظمت  التي  والقوافل  املعارك  يف  لها  ممثلن  حضور 
الكنفدرالية  نقابتا  وقــامــت  ــربــاط،  وال بالدارالبيضاء 
الوطنية  والكنفدرالية  باسبانيا   )CGT( للشغل  العامة 
واالحتاد  للعمال  تضامنية  بزيارة  بفرنسا   )CNT( للشغل 
كما  باملقر،  معهم  لقاء  وتنظيم  بخريبكة  للشغل  املغربي 
أحد  بفرنسا  للشغل  العامة  الكنفدرالية  نقابة  استقبلت 
باملقر  ريجي  سميسي-  لعمال  النقابي  املكتب  أعــضــاء 
العمال،  ملطالب  مساندتهم  عن  وعبروا  بباريس  املركزي 
للديوان  رسائل  وجهت  اخلارجية  اجلهات  تلك  ومختلف 
املجمع  وإدارة  واملعادن  الطاقة  ووزارة  األول  وللوزير  امللكي 
قنصليات  أمــام  وقفات  نظمت  كما  للفوسفاط،  الشريف 
بفرنسا  ونظمت  بها،  املغربية  والسفارة  باسبانيا  املغرب 
للشغل،  الوطنية  الكنفدرالية  طرف  من  تضامنية  فعاليات 
نضاالت  مع  تضامنه  عن  الفرنسي  الشيوعي  احلزب  وعبر 
وفلسطن  تونس  من  تضامنية  بيانات  أصدرت  كما  العمال، 

وتركيا...
يف  للشغل  املغربي  لالحتاد  العامة  األمانة  وساهمت    
امللف  وطرح  املعنية،  اجلهات  مراسالت  خالل  من  امللف  دعم 
الطاقة  لوزيرة  وجه  شفوي  سؤال  خالل  من  البرملان  بقبة 
احلــوار  إبــان  األول  الــوزيــر  على  طرحه  مت  كما  واملــعــادن، 
الطاقة  ووزارة  األولى  الوزارة  أن  ظهر  مما  لكن  االجتماعي، 
وأن  الفوسفاط،  إدارة  على  يذكر  لهما  تأثير  ال  واملعادن 

شكلية. تبقى  عليها  وصايتهم 
  وقد ساهم االحتاد احمللي بخريبكة يف التعريف بامللف 
الوطنية  املجالس  يف  بطرحه  للشغل  املغربي  االحتاد  داخل 
وقد  بالدارالبيضاء،  العاشر  الوطني  املؤمتر  انعقاد  وإبان 
لالحتاد  التابع  الرباط  لنقابات  اجلهوي  االحتــاد  ساهم 
باستضافتهم  للعمال  نوعي  دعم  تقدمي  يف  للشغل  املغربي 
لهم،  مالي  دعــم  وتــقــدمي  النضالية  املــعــارك  ــان  إب باملقر 
املوخوضة  املعارك  يف  منه  ومناضلن  مناضالت  وبحضور 
مدينة  نحو  ناجحة  تضامنية  قافلة  نظم  كما  بالرباط، 
اليائسة  احملــاوالت  رغم   2010 ماي   30 بتاريخ  خريبكة 
نسفها  مــحــاولــة  يف  النقابي  املكتب  مــن  الــعــمــالء  لبعض 

بوليسية. وأجهزة  السلطة  مع  بتنسيق 
صعيد  وعلى  وطنيا  الدميقراطي  النهج  أن  ننسى  وال 

دومــا  كــان  وبخريبكة  والــدارالــبــيــضــاء  الــربــاط  مدينتي 
النضالية  املعارك  يف  وباحلضور  إعالميا  للمعركة  مدعما 
بالرغم من احلرب القدرة التي شنت عليه واتهامه باحملرض 
طول  مسؤولية  حتميله  ومحاولة  املعركة،  على  الرئيسي 

بالنظام. العدائية  عالقته  بحكم  امللف  أمد 
مع  الفوسفاط  وإدارة  السلطات  تعامل  تطور  يف   -  5

ملعركة ا

اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  قافلة  جناح  شكل     
الفوسفاطية  واإلدارة  السلطات  تعامل  يف  خطيرا  منعطفا 
التعامل  هو  والقمع  املنع  أصبح  إذ  العمال،  نضاالت  مع 

النقابي  املكتب  مع  نظمت  التي  احلــوارات  وحتى  األساس، 
العمال  جر  بهدف  كانت  بدونه  أو  احمللي  االحتاد  بحضور 
وهمية  شركات  وهي  "املناولة"،  شركات  مع  بالعمل  للقبول 
أوضاعهم  استغالل  محاولن  نفسها،  السلطة  باعتراف 
كما  رفضه،  مت  ما  وهو  املزرية،  وعائالتهم  أسرهم  وأوضاع 

املعركة. إلفشال  كبيرة  إمكانيات  وظفت  اإلدارة  أن 
 15/9/2009 يــوم  أي  القافلة  بعد  فيومن  وهــكــذا،     
للقوات  رهيب  ــزال  إن عبر  مت،  ــود،  األس بالثالثاء  امللقب 
واملتضامنن،  بالعمال  التنكيل  تالوينها،  مبختلف  القمعية 
الوقفة  بدء  قبل  حتى  الشوارع،  يف  لهم  مطاردات  وتنظيم 
مت  املصابن  عشرات  إلــى  وإضــافــة  املقررين،  واالعتصام 
4 منهم يف حالة سراح، وقد متت يف  41 عامال توبع  اعتقال 
والتضامن  الضغط  بفعل  استئنافيا  تبرئتهم  املطاف  آخر 

واملؤازرة.
النقابات  جــر  مــن  اإلدارة  متكن  هــو  كثيرا،  واملــؤســف 
والترويج  بجانبها  االصطفاف  إلى  بالقطاع  متثيلية  األكثر 
شرعية  يف  تطعن  بيانات  إصدار  حد  وصلت  ألطروحاتها، 
وأكثر  املناولة"؛  شركات  يف  أجراء  "كونهم  العمال  نضاالت 
موظفة  إعالميا  احلركة  محاصرة  على  عملت  ذلــك  من 
الترويج  اآلن  ذات  ويف  والصحف،  املراسلن  جتاه  إمكانياتها 
يقف  ولم  صحفين؛  وإرشاء  صفحات  متويل  عبر  ألكاذييها 
شراء  مبحاولة  العامة  اإلدارة  قامت  بل  ذلك،  عند  األمر 
خريبكة،  لنقابات  احمللي  لالحتاد  العام  الكاتب  من  كل  دمم 
سميسي-  عمال  مع  للتضامن  الوطنية  اللجنة  ومنسق 

جدوى. دون  ريجي 

األمنية  ــزة  ــه واألج السلطات  أفلحت  ــد  وق هــذا،    
عمال  مكتب  داخل  اختراقات  إحداث  يف  محليا  واملوازية 
أصبحت  عناصر  خالل  من  القواعد،  ويف  ريجي  سميسي- 
مت  ــد  وق احلــركــة،  داخــل  اخلــامــس"  "الــطــابــور  دور  تلعب 
لنقابات  احمللي  االحتاد  نحو  الصراع  حتريف  على  التركيز 
بالداخل  واملتضامنن  الــدميــقــراطــي  والــنــهــج  خريبكة 
احلركة  لــعــزل  وذلــك  ضــدهــم،  الــعــمــال  وتــألــيــب  ــارج  واخلـ
الترويج  خالل  من  وتركيعها،  خنقها  بغية  فيها  والتحكم 
تقدمي  ورفضها  اإلدارة  تعنت  يف  السبب  هم  أنهم  ألكذوبة 
من  ومواقفهم  امللكية  يــعــادون  لكونهم  للملف،  حــل  أي 
فقد  ولأسف  للدولة؛  الرسمي  للموقف  مناقضة  الصحراء 
واإلحسان  العدل  جماعة  أعضاء  بجانبهم  واصطف  ساهم 
ــاد  ــاالحت ب ــي  ــراط ــق ــدمي ال الــنــهــج  مــنــاضــلــي  أن  بخلفية 
باحلركة  استفرادهم  أمــام  العائق  هم  بخريبكة  احمللي 
للتأثيرات  اعــتــبــار  أدنـــى  ايــالئــهــم  ودون  لــالســتــقــطــاب، 
ما  وهو  العمال،  ومصير  املعركة  مآل  على  لذلك  السلبية 
خطيرة  متاهات  يف  وإدخالها  املعركة  أمد  إطالة  يف  ساهم 
خالل  العامة  النيابة  ممثل  وحتى  بها؛  تعصف  أن  كــادت 
مجرد  العمال  اعتبر  ابتدائيا،  األربعة  العمال  محاكمة 
أولى  هم  واملتضامنن  بخريبكة  احمللي  االحتاد  وان  ضحايا، 
هم  ألنهم  قاسية  قروسطوية  بعقوبات  واإلدانة  باحملاكمة 

الفتنة. بزرع  ويقومون  العمال  يحرضون  من 
القمعية  واألجهزة  السلطات  تتوان  لم  الــدوام،  وعلى    
التي  والعنيفة  الترهيبية  األســالــيــب  مختلف  سلك  يف 
املدينة  عسكرة  تتم  وهــكــذا  املعركة،  تكسير  شأنها  مــن 
بالدائرة  العمال  يختارها  التي  الفوسفاطية  املواقع  أو 
خارج  تنقالتهم  عرقلة  تتم  كما  احتجاجاتهم،  لتنفيذ 
للفوسفاط   العامة  اإلدارة  أمــام  معارك  لتنفيذ  اإلقليم 
أو البرملان ووزارة الطاقة واملعادن بالرباط،  بالدارالبيضاء، 
إليصال  املظالم  وديـــوان  امللكي  القصر  نحو  التوجه  او 
العنيفة  التدخالت  أسفرت  وقــد  وتظلماتهم؛  رسائلهم 
 2010 فبراير  و25   23 يومي  بخريبكة  العمومية  للقوات 
العشرات  إلى  إضافة  العمال،  صفوف  يف  كسر  حاالت   5 عن 
ورش  من  االقتراب  من  العمال  منع  أدى  كما  اجلرحى،  من 
بتاريخ  حطان  مدينة  قرب  ايدير  ببني  التنشيف  مركب 
العمال  بن  عنيفة  مواجهات  اندالع  إلى   2010 ابريل   22
القنابل  فيها  استعملت  املساعدة؛  والقوات  الدرك  وقوات 
واملطاردات  واحلجارة  املطاطي  والرصاص  للدموع  املسيلة 
بعضها  وكذا  العمال  صفوف  يف  إصابات  خلفت  احلقول،  يف 
نقابة  من  عامال   13 واعتقال  الــدرك،  رجــال  صفوف  يف 
جميعهم  تــعــرضــوا  اثــنــن  ومــواطــنــن  ريــجــي  سميسي- 
خالل  بخريبكة  الدرك  مبركز  االعتقال  أثناء  للتعذيب 
أشهر  بأربعة  جميعهم  وحوكموا  النظرية،  احلراسة  فترة 
محاكمتهم  القــت  أن  بعد  مالية  وغــرامــات  نــافــدا  سجنا 
احلد،  ذلــك  عند  األمــر  يقف  ولــم  قوين،  ومــؤازرة  دعما 
باحلركة  نشيطن  عــمــال  ترهيب  يف  الـــدرك  استمر  بــل 
لالستماع  أمــامــهــم  للمثول  لــهــم  ــاءات  ــدع ــت اس بتوجيه 
الذكر،  السالفة  املواجهات  يف  مشاركتهم  بخصوص  إليهم 
واجلمعية  خريبكة  لنقابات  احمللي  االحتاد  من  وبتدخل 
موجهة  رسائل  عبر  بخريبكة  اإلنسان  حلقوق  املغربية 

ذلك. عن  الكف  مت  وبيانات  اإلقليم  لعامل 
املنهتجة  النضالية  وغــري  النضالية  األساليب  يف   -  6

وأتثريها

خلفه  وما  العمل،  عن  العمال  توقيف  مدة  طيلة  خيضت 
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عىل الدوام، مل تتوان 
القمعية  واألجهزة  السلطات 
األساليب  مختلف  سلك  يف 
من  اليت  والعنيفة  الرتهيبية 
وهكذا  املعركة،  تكسري  شأهنا 
أو املواقع  تمت عسكرة املدينة 

يختارها  اليت  الفوسفاطية 
لتنفيذ  ابلدائرة  العمال 

عرقلة  تمت  كما  احتجاجاهتم، 
لتنفيذ  اإلقلمي  خارج  تنقالهتم 

معارك أمام اإلدارة العامة 
ابلدارالبيضاء للفوسفاط  



العدد :  13460
من  26 ماي إىل 1 يونيو 2022 الرأي

مدرسي،  هدر  اســري؛  )تفكك  اجتماعية  مآسي  من  ذلك 
واضطرابات  أمراض  وافراغات،  املكترين  مع  مشاكل  تشرد، 
الصيغ  من  العشرات  وعمال...(  ونساء  أطفال  لدى  نفسية 
أو  معهم  واملتضامنن  العمال  طــرف  من  ســواء  النضالية، 
النضالية  األشكال  يف  اإلبداع  مت  وقد  العائالت،  مبشاركة 
كتعبير  والنساء  العمال  طرف  من  الفارغة  األوانــي  )قرع 
ومحافظهم  املدرسي  بزيهم  األطفال  إحضار  التجويع؛  عن 
عمال  ارتداء  الدراسة؛  عن  االنقطاع  عن  كتعبير  الفارغة 
تــبــرز كــونــهــم فــوســفــاطــيــن؛ وضــع كــمــامــات على  ألزيـــاء 
استنكار  عن  كتعبير  واألرجــل  األيــدي  يف  وقيود  األفــواه 
املكتوبة  الــشــعــارات  يف  اإلبـــداع  عليهم،  املسلط  القمع 
بن  التعاون  أعطى  وقــد  الــرســوم...(،  وعبر  والشفوية 
ونقابة  املتراكمة  بخبرته  خريبكة  لنقابات  احمللي  االحتاد 
هائلة،  قوة  للمعركة  املتضامنن  على  واالنفتاح  العمال 
وعلى  العمال  صفوف  وحــدة  على  شديدا  احلــرص  كان  إذ 
املواجهات  تفادي  عبر  النضالية  لأشكال  السلمي  الطابع 
العامة  لــلــظــروف  وفــقــا  بــاملــعــركــة  والــســيــر  ــات،  ــدام ــص وال
وعلى  التحمل،  على  وطاقاتهم  العمال  وإمكانيات  ولقدرات 
تاكتيات  لهكذا  كان  وقد  للمعارك،  الدعائي  االستثمار 
املبيتة  الــنــوايــا  تــفــادي  مت  إذ  املــعــارك،  سير  يف  بالغ  اثــر 
احمللي،  االحتاد  ومناضلي  العمال  صفوف  يف  مجازر  الرتكاب 
له  يجد  أن  امللف  وكاد  واإلدارة،  السلطات  مناورات  وإفشال 
والية  تدخلت  حن   2010 فبراير  شهر  خالل  نهائيا  حال 
العامة،  اإلدارة  مع  مفاوضات  لتنظيم  عليا  بأوامر  الرباط 
إليه  املشار  اخلامس  الطابور  عمد  الشديد  لأسف  لكن 
الفرصة  تلك  إقبار  إلى  يحركونه  من  مع  وبتنسيق  أعاله 
حد  وصلت  الداخلية،  الصراعات  تأجيج  عبر  التاريخية 
ألنه  املكتب  من  حن  املكلف  املكافحن  األعضاء  أحد  طرد 
خيرة  واستهداف  الدميقراطي،  النهج  جريدة  مع  بحوار  قام 
االتهامات  وكيل  بالضغط  والقواعد  املكتب  من  املناضلن 
أعضاء  مع  الصراع  افتعال  والى  أحيانا،  العنف  واستعمال 
حتميل  ومحاولة  خريبكة،  لنقابات  احمللي  ــاد  االحت من 
بقوة  والترويج  وللمتضامنن،  له  امللف  تعثر  مسؤولية 
القوات  مــع  واصــطــدامــات  مواجهات  يف  الــدخــول  لــضــرورة 
واخلروج  امللف  حللحلة  اإلنتاج  مواقع  واقتحام  العمومية 
مخدومة  مواجهات  يف  بالعمال  الــزج  مت  وهكذا  بحلول، 
إلى  بالعشرات  ودفعت  وكسور،  ومصابن  جرحى  خلقت 
ذرائع  والسلطات  اإلدارة  منح  والــى  بالشركات  االلتحاق 
حرية  تعرقل  كونها  القمع  وتبرير  احلركة  لتشويه  قوية 
لها  وبــأن  الفوضى،  وتثير  الوطني  باإلنتاج  وتضر  العمل 
الباب  إلى  املقاربة  هذه  وصول  وحن  نقابية،  غير  أهداف 
رسائل  إرســال  عبر  االستجداء  إلــى  اللجوء  مت  املــســدود، 
أحزاب  عن  والبحت  إيصالها،  محاولة  أو  امللكي  الديوان  إلى 
شعارات  ورفــع  امللف  حلل  لهم  للتوسط  وبرملانين  إداريــة 
الوسائل  هذه  استنفاد  وحن  وامللكية،  الصحراء  بخصوص 
جديد  من  الرجوع  مت  طائل،  دون  إلمكانياتها  أيضا  هي 
النقابية،  النضالية  األساليب  إلى  أي  الصواب  جادة  إلى 
وزير  إعطاء  عن  أسفرت  واعتصامات  معارك  خيضت  وقد 
بتاريخ  للشغل  املغربي  لالحتاد  العام  لأمن  الداخلية 
حلل  العامة  اإلدارة  لدى  بالتدخل  وعدا   2011 يناير   27
مفتوح  اعتصام  يف  اخلوض  مت  بوعده  يف  لم  وملا  املشكل، 
 2011 فبراير   8 من  ابتداء  للفوسفاط  العامة  اإلدارة  أمام 
يومن  وبعد  الطعام،  عن  إضــراب  يف  الدخول  إمكانية  مع 
الثورية  السيرورات  عليها  خيمت  أجواء  ويف  االعتصام،  من 
يف  للدخول  والدعوة  وانتصاراتها  ومصر  تونس  من  كل  يف 
إبــرام  مت   2011 فبراير   20 بتاريخ  باملغرب  احتجاجات 
الوعود  تنفيذ  للفوسفاط  العامة  اإلدارة  مــع  اتفاقية 

العمل  إلــى  العمال  جميع  بــإرجــاع  قضت  الداخلية  وزيــر 
املكتب  من  املفاوضن  أن  يسجل  وما  القطاع،  يف  وإدماجهم 
أحسن  مكاسب  النتزاع  لالنتصار  االستثمار  يحسنوا  لم 
يف  معركة  أطول  عن  الستار  أسدل  وهكذا  العمال،  لصالح 

الفوسفاط. قطاع  تاريخ 
والعرب الدروس   -  7

مصالح  عــن  كمدافع  العاملة  الطبقة  ــزب  ح غــيــاب   -
احلــركــات  يــحــرم  لتحركاتها،  ومــوجــه  العاملة  الطبقة 
داخل  من  الواسع  العمالي  التضامن  من  العمالية  النضالية 

النقابات. وخارج 
لكي  وعــادلــة  مشروعة  مطالبك  تكون  أن  يكفي  ال   -
جمع  يف  قصوى  أهمية  وللتنظيم  حتقيقها،  من  تتمكن 

ومطالبهم. حقوقهم  عن  للدفاع  العمال 
للتخفيف  أهمية  ذو  مناضل  نقابي  إطار  يف  التنظيم   -
السمسرة  مــن  واحلــد  النضال،  عــن  واللجم  التحكم،  مــن 

التضامن. إمكانية  ولتوفير 
مكافحة  جهوية  أو  محلية  نقابية  قيادة  على  التوفر   -
يف  وســنــد  تقوية  عــامــل  يشكل  ومتبصرة  فــاســدة  وغــيــر 

النضال.
غير  بــأســالــيــب  تــتــم  ــي  ــت ال ــيــة  الــداخــل ــات  ــراع ــص ال  -
احلــركــة  تضعف  ومنحطة  خبيثة  وحــتــى  دميــقــراطــيــة 

عليها خطرا  وتشكل 
ومــع  ــي  الــداخــل الــصــراع  الــديــنــي يف  الــبــعــد  ــال  ــ إدخ  -
التعاطف  دائــرة  من  ويقلص  احلركة  يضعف  املتضامنن، 

معها. والتضامن 
االخــتــراق  مــن  للعمال  النقابية  الــقــيــادة  حتــصــن   -
استقطاب  الن  وكفاءة،  وثباتا  إخالصا  العمال  أكثر  باختيار 
الدولة،  وأجهزة  ومؤسسات  املشغل  لصالح  يعملون  عمالء 
وخطورة  إضعاف  عامل  يشكل  النقابي،  املكتب  من  وخاصة 

امللف. على 
وعدم  التكوين  ضعف  الن  النقابي،  التكوين  ضــرورة   -
عامل  يشكالن  النقابي  العمل  وآليات  بأدوات  اجليد  اإلملام 
قاتلة؛ تكون  أن  ميكن  أخطاء  يف  ويتسببان  للحركة،  إضعاف 
واإلبداع  النفس،  بطول  يتمتعوا  لكي  العمال  تهيييء   -

احلماس؛ وإذكاء  وامللل  الرتابة  حملاربة  النضال  أساليب  يف 

التنظيمية  بالقوة  رهــن  النضالية  املــعــارك  إجنــاح   -
والظرفية؛ القوى  وميزان  الصراع  خوض  يف  وباملهارة 

واليأس،  النفس  وقصر  الزائدين  واحلماس  االندفاع   -
رفع  )االستجداء؛  نقابية  غير  وآليات  أساليب  إلى  واللجوء 
وأيضا  النقابي؛  والعمل  بامللف  لها  صلة  ال  ورموز  شعارات 
تؤثر  والتخريب...(  والعنف  املواجهة  إلــى  اللجوء  إلــى 

إقباره؛ إلى  تؤدي  وقد  امللف  على  سلبا  قوي  بشكل 
الــوســائــل  ــل  ك بــاســتــغــالل  للملف  الــدعــايــة  ضـــرورة   -
ــروج  واخل احلــصــار  فــك  يف  يساهم  ممــا  املتاحة  النضالية 

يطلقها  التي  واإلشاعات  لأكاذيب  والتصدي  العزلة  من 
واألعداء. اخلصوم 

- تشكيل جلنة إعالم حتت إشراف املكتب النقابي أهمية 
اخلطوات  ملختلف  والدعاية  بامللف  التعريف  يف  قصوى 
وأيضا  املعادية،  املمارسات  كل  وفضح  النضالية  واحملطات 
اإلعالمية  للمنتوجات  تسريبات  وقوع  عدم  على  احلرص 
العمال  اســتــهــداف  يف  توظفها  والــتــي  املــعــاديــة  لــأطــراف 

احلركة. ولضرب  املناضلن 
كان  ما  وبقدر  امللف؛  تقوية  يف  قصوى  أهمية  للتضامن   -
غير  التضامن  رفض  وأن  يخدمه،  ما  بقدر  ومتنوعا  واسعا 
عملية  يسهل  وقد  للحركة،  إضعاف  عامل  يشكل  املشروط 

عليها. اإلجهاز 
املركزية  النقابية  القيادات  على  كثيرا  املراهنة  عدم   -
إحراجها  عــدم  ذلــك  يعني  أن  دون  واملــســانــدة،  الدعم  يف 
التنظيمية  احملطات  وتعد  بذلك،  للقيام  عليها  والضغط 
الــوطــنــيــة مــنــاســبــة لــلــتــعــريــف بــاملــلــفــات وجــلــب الــدعــم 
يعد  عليه  يحصل  الــدعــم  مــن  مستوى  وأي  والــتــضــامــن، 

. بيا يجا ا
بعدا  امللفات  إعطاء  يف  كبرى  أهمية  النضالية  للقوافل   -

احمللية؛. من  وإخراجها  وطنيا 
النظام  على  ضغط  عــامــل  اخلــارجــي  الــدعــم  يشكل   -
يقلص  معه  سلبي  تعامل  وأي  امللفات،  حل  أجل  من  للتدخل 

االنتصار. حتقيق  حضوض  من 
نضالية  حركة  أية  على  السياسية  الهيمنة  محاولة   -
االستقطاب  بهاجس  عنيفة  وحتى  دميقراطية  ال  بأساليب 

قتلها.  يسهل  وقد  يضربها 
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الكبير  الشاعر  به  ارثي  ما  الكلمات  من  اجد  لم 
اجلمعة  يــوم  املنية  وافــتــه  ــذي  ال ـ  الــنــواب  مظفر 
نشر  نــعــيــد  أن  ســـوى  20/05/2022(ـ  ( ــي  ــاض امل

عروبتكم". عروس  "القدس   : الشهيرة  قصيدته 
عروبتكم عروس  القدس 

؟؟ حجرتها  إلى  الليل  زناة  كل  أدخلتم  فلماذا 
بكارتها لصرخات  الباب  وراء  تستمعون  ووقفتم   

خناجركم كل  وسحبتم 
شرفا وتنافختم 

للعرض صونا  تسكت  أن  فيها  وصرختم 
أشرفكم فما 

مغتصبة؟ تسكت  هل  القحبة  أوالد 
القحبة أوالد 

بحقيقتكم أصارحكم  حن  خجوال  لست 
أطهركم من  أطهر  خنزير  حظيرة  إن 

أنتم أما  املوتى  غسل  دكة  تتحرك 
قصبة لكم  تهتز  ال 

أعريكم اآلن 
فرحي قتلتم  العربي  الوطن  هذا  عواصم  كل  يف 

أمامي األزالم  أجد  زقاق  كل  يف 
الهاتف حتى  أحاذر  أصبحت 

األطفال وحتى  احليطان  حتى 
الفج األسلوب  لهذا  أقيء 

أمي من  مكتوب  مجرد  كان  عربي  بلد  ويف 
قمرين شهرين  الدولة  أروقة  يف  يتأخر 

كي  الــعــربــيــة  الــصــحــراء  قـــدام  نتحاكم  تــعــالــوا 
فينا حتكم 

وبذيء  مبتذل  بأني  الصحراء  أمام  اآلن  أعترف 
املهزومن شرفاء  يا  كهزميتكم. 

املهزومن حكام  ويا 
مهزوما جمهورا  ويا 

ونكابر أوسخنا  ما  أوسخنا..  ما   .. أوسخنا  ما 
أوسخنا ما 

أحدا أستثني  ال   

يف راثء مظفر النواب
منسيون

ــة الــنــســيــان نــتــأرجــح  ــاف عــلــى ح
ــود، تــتــســارع  ــم ــص ــن الــســقــوط وال ب
الليث  التهام  أعمارنا  تلتهم  ــام  األي
لــفــريــســتــه، الــلــيــل يــعــقــب الــنــهــار، 
ــنــجــوم، لــتــدور  ــارد ال ــط والــشــمــس ت
خيمة  يف  كــوة  نحو  الــذكــرى  بوصلة 
كلص  النظرات  منها  تستمد  احلياة 
فترة  عند  لتستقر  غنيمة،  يترصد 
قاعة  ذكــريــات  تستعيد  الــزمــن  مــن 
التي  الــبــيــار"  مـــول  "حــمــيــد  ــاب  ــع أل
غفلة  حن  على  ذكراها  األيام  طوت 
وكرا  فيها  وجدت  بريئة  طفولة  من 
املسترسلة  املطر  زخات  من  لالحتماء 
نطارد  ونحن  السامة،  البرد  ولسعات 

طارق  بثانوية  واملعرفة  العلم  خيط 
بأجساد  نكابد  بــكــرامــة،  زيـــاد  ــن   ب
عن  والــبــعــد  الــفــقــر  أنهكها  صــغــيــرة 
علمتنا  هكذا  الدافئ،  األهــل  حضن 
احلرمان  قــدر  على  نكون  أن  احلياة 
تكون  أن  قبل  الكدمات،  مستوى  ويف 
أمـــام آالت  ــن  ــزم ال لــتــبــديــد  مــرتــعــا 
لدقائق  الوحشة  ظهر  تقصم  لألعاب 
العداد  وتعيد  أن تستوي مجددا  قبل 
فنتذكر  الــصــفــر  ــت  حت نــقــطــة  إلـــى 

املصير؟ هو  وجهة  أي  وإلى  املسير 
يف  خطوة  بخطو  الفرحة  بقدر 
شهادة  بنيل  ــي  ــدراس ال املــســار  سلم 
ــة واســتــنــشــاق  ــي ــدائ ــت ــدروس االب ــ الـ
نفحات املدينة كما كنا نخالها انذاك 
وحشتها  ــرع  جت بــقــدر  ــل،  األقـ عــلــى 
ثــوب  يف  ــدر  ــق ال لفنا  إذ  وغــربــتــهــا، 
"العجوز"  صفة  عليها  أطلقوا  بلدة 
ومـــا ظــلــمــوهــا ولــكــن كـــان ظــهــرهــا 
وأخاديد  التهميش  شدة  من  مقوسا 
ونظرها  الــزمــن،  جتهمها  جــدرانــهــا 
كانت  ضعيفا.  وبات  انكفأ  األفق  نحو 
ال  من  ومــأوى  مأوانا،  هي  الطالب  دار 
املهمشن  املداشر  أبناء  من  له  مــأوى 
جنتمع  كنا  األرض،  فــوق  واملعذبن 

أسترجع  الزلت  حشر،  يوم  كأنه  فيها 
من  مبداد  أدونها  ذا  وهأنا  األيام  تلك 
عنفوان  بن  املرارة،  من  وكثير  الفخر 
املــقــاومــة وســيــل األلـــم، كــان ذلــك يف 
اإلعدادية،  املرحلة  من  األولى  السنة 
ــع عــدة  ــط حــيــث كــنــت مــضــطــرا ألق
ألي  الــوصــول  سباق  يف  كيلومترات 
من  الصغيرة  وأسرتي  ينتشلني  شيء 
خيار  ال  إذ  احليلة،  وقلة  الفقر  جب 
مدارس  لفظتهم  ممن  وأقراني  لدي 
تكافؤ  فيه  ينتفي  مركز  نحو  الهامش 
غير  احلظوظ  فيه  وتتباين  الفرص 

املواجهة.
الذين  احملــرومــن   من  جيل  رفقة 

إذ  مجددا  يسقطوا  لن  أنهم  تأكدوا 
مواصلة  اخترت  أساسا،  القاع  يف  هم 
الدرب بزاد قليل يكاد يكون منعدما، 
حملتني األقدار للسكن بدار الطالب، 
من  تتناسل  والسرود  احلكايات  حيث 
سبقونا  الذين  البلدة  تالميذ  أفــواه 
صيفا  األنس  ليالي  نسهر  ونحن  إليها 
املدرسة  يف  وصديقي  جارنا  دكان  يف 
السخرية  تثير  حكايات  "ابراهيم"، 
غير  ــرى،  أخ أحيانا  ــى  واألس أحيانا 
أرى  تــصــديــقــهــا حــتــى  ــت  ــل أج ــي  ــن أن
لي  تــأكــد  األمــر  أن  بيد  عيني،  ــأم  ب
أجر  وأنـــا  فيها  أقضيه  ــوم  ي أول  يف 
واقعا  احلكي  صار  بأن  األسف  تالبيب 
لوجبة  نخرج  كنا  أن  حدث  أعيشه، 
للتدخل  جيش  كأننا  الوجبات  من 
فكنت  عسكرية،  قاعدة  يف  السريع 
يف  اهلل  "كـــان  نفسي  ــرارة  قـ يف  أردد 
ــدار"،  ــ ــون مــن يــســكــنــون جـــوار ال عـ
الشمس  ألسنة  إليه  متتد  لم  الصباح 
تسحب  التي  الكراسي  وضجيج  بعد 
يكسر  املستديرة  الطاوالت  حتت  من 
ــظ الــطــيــور من  ــوق ــاء، كــنــا ن ــض ــف ال
يومها،   قوت  عن  تبحث  حتى  أوكارها 
الطالب  دار  يف  لي  األولى  األيام  كانت 

لكنها ال تخلو من دعابة، كنت  صعبة 
ألول  دهاليزها  أكتشف  وأنــا  أذكــر 
أحد  عند  أمضيته  شهر  بعد  وهلة 
الثكنة،  بتلك  ألتحق  أن  قبل  أقربائي 
إلي  تسلل  العشاء،  وجبة  خضم  يف 
صديقي  بــه  أضحكت  بـــريء  ســـؤال 
كان  كأنه  السالم"   "عبد  قريتي  وابن 
والطبخ  الطهو  يتم  كيف  ينتظره، 
لكل هذه اجلحافل ؟ لقد كان السؤال 
ما  فيه  وليس  بعيد،  حد  إلى  واقعيا 
ألكتشف  أبــدا،  الضحك  على  يبعث 
املضحك.  هــو  اجلـــواب  أن  ذلــك  بعد 

أجاب: 
كبير  صــحــن  يف  يــطــبــخــون  إنــهــم 
مكونات  فيها  متتزج  بركة  شكل  على 
ــد الــطــبــاخــن  ــة ويـــقـــوم أحـ ــب ــوج ال
كمن  مــجــرفــة  بــواســطــة  بتقليبها 
ترميم  قــصــد  بــالــطــن  ــاء  املـ يخلط 
ذلك  وبعد  جدرانه،  أو  املنزل  سقف 
ــول فــيــأذن لــلــطــبــاخ يف  ــط ــس ميــأ ال
حبل  طــريــق  ــن  ع بسحبها  ــى  ــل األع
التالميذ  صحون  على  توزيعها  ليتم 
األكل  عن  توقفت  عندها   . ذلك  بعد 
ــى ســريــري  إلـ ــاب  الـــذهـ وفـــكـــرت يف 
صــمــت،  يف  ــي  ــك ألب الــنــوم  ــة  ــاع ق يف 
األمــر  تـــدارك  الــســالم  عبد  أن  غير 
وانا  كياني  حلق  الــذي  الصدع  ورمم 
كان  بأنه  بتفاصيلها  الظروف  ألعن 

ممازحا.
منا  الــبــعــض  كــان  الصبحيات  يف 
آباؤهم  جتشم  مهترئة  بيوتا  يقصد 
البعض  يتوجه  بينما  كرائها،  عناء 
القدم  لكرة  القرب  ملعب  نحو  اآلخر 
ظل  يف  الشمس  بدفء  لينعم  املصغرة 
بن  نلتقي  أن  على  الزمهرير،  قساوة 
ويف  العلم،  لطلب  اإلعــداديــة  ــوار  أس
نحو  مجموعات  يف  نحج  ترانا  الزوال 
الغذاء،  وجبة  لتناول  مجددا  الــدار 
ينقضي  حتى  املساء  يف  األمر  وكذلك 
املــنــبــوذة،  يومياتنا  مــن  ــوم  ي فــصــل 
من  بعضنا  عن  ننافح  كنا  أننا  غير 
أحد  لــه  يتعرض  تعد  أو  هجوم  كــل 

أفرادنا.
العصر  صعاليك  نشبه  كنا  لقد 
يجمعنا  بــعــيــد،  حــد  ــى  إل اجلــاهــلــي 
لكننا  االعتماد،  وقلة  والتشرد  الفقر 
أحد  وجــه  يف  قــط  سيفنا  نشهر  لــم 
يف  املتألقة  النعناع  شتائل  يف  ســوى 
جنتاحها  التي  البلدة  أهــل  حدائق 
نضفي  كي  جائع،  جــراد  كسرب  ليال 
وجبة  يف  لــنــا  ــدم  ــق امل ــاي  ــش ال عــلــى  
عن  يــتــنــازل  جتعله  نسمة  الــعــشــاء 
بعد  األحشاء  نحو  التسرب  يف  عناده 

أن كان مجرد ماء وزغاريد.

ح. أ. ا

محمد أزرار
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مجلسه  داخل  من  الدميقراطي  الهنج  صفوف  يف  مناضل  هو  اغريدة.  سعيد  محمد  الرفيق  العدد   هذا  يف  نستضيف 

العمايل.  الرفيق عامل يف مصنع لألحذية لرشكة أجنبية. وهو من الطالئع العمالية املناضلة من اجل حقوق و مكتسبات 

العمال/ت. يؤمن برضورة متكني الطبقة العاملة وعموم الكادحني أبداهتا السياسية /التنظميية.مت ترسيحه من العمل 

بسبب نشاطه النقايب والسيايس.

                      كنت يف طليعة النضال يف بداية الجائحة 1     
تعبئة  مت  وكيف  به  قمت  الذي  الدور  هو  ما  الرشكة  داخل 
داخل  نقابة  غياب  يف  خصوصا  والعامالت  العمال  ابيق 

الرشكة؟

هذه  يف  نقابي  مكتب  أي  هناك  يكن  لم  اجلائحة  بداية  يف 
سنة،   28 عن  يزيد  ملا  املغرب  يف  استوطنت  التي  الشركة 
وحتى  العمال  بن  التواصل  يف  صعوبة  إلى  أدى  الذي  الشيء 
تدني  عنه  نتج  الذي  الشيء  الشركة،  إدارة  مع  التواصل  يف 

وبأهمية  اجلائحة  بخطورة  العاملة  الطبقة  داخل  الوعي 
االحترازية. التدابير 

مدينة  داخل  حالة  اول  تسجيل  عن  اإلعالن  مت  يوم  لكن 
تظهر  وبدأت  العمال  صفوف  بن  ينتشر  الوعي  بدأ  العرائش 
الوحدات  داخل  العمل  مقاطعة  إلى  الداعية  الدعوات  بعد 
والتي  الصحية  السالمة  ــروط  ش ــى  أدن فيها  تنعدم  التي 
لتمثيل  اقتراحي  مت  ومن  فيها،  اشتغلت  الشركة  بينها  من 
غريبا  حال  أعطى  الذي  الشركة  مدير  مع  حوار  يف  العمال 
مفاده أي عامل أراد التوقف عن الشغل خالل فترة اجلائحة 
أي  تقدمييه  دون  العمل  استئناف  يريد  عندما  طره  يتم  لم 
لــوزارة  اإلقليمية  املندوبية  هنا  -وأحمل  لذلك  ضمانات 
والــوحــدات  الشركات  الــتــزام  مــدى  تراقب  لم  التي  الشغل 
انتشار  ملنع  الصحية  والتدابير  بالبروتوكوالت  اإلنتاجية 
هذا  العمال  رفــض  وملــا   - العاملة  الطبقة  وســط  الفيروس 
العودة  رفض  يف  متمثلة  احتجاجية  بخطوة  قاموا  املقترح 
بحكم  وانا  اليومية،  الشغل  ساعات  نهاية  بعد  املنازل  إلى 

اخلطوة. هذه  دعمت  العمال  وثقة  نضاليتي 
العمل  إلى  والعامالت  العمال  جميع  عاد  املوالي  اليوم  يف 
مدير  أن  بالذكر  واجلدير  ــراء،  اإلج بنفس  بــدوري  فقمت 
برفضه  ــك  وذل القانون  على  التحايل  ــم  دائ كــان  الشركة 
ذلك  بدل  ليقوم  أكثر  أو  أشهر  ست  مدتها  شغل  عقود  تسليم 
مؤدى  غير  عطلة  شهر  مع  أشهر   5 مدتها  شغل  عقود  بتسليم 
أشهر  الست  يتجاوزون  الذين  العامل  يرسم  ال  حتى  عنه 

10 سنوات داخل الشركة  داخل الشركة، وأنا بدوري اشتغلت 
الطبقة  ولتوحيد  الوضعية  هــذه  ولتجاوز  املــنــوال،  بهذا 
إلى  التجأت  نقابي  مكتب  ألي  تفتقر  شركة  داخل  العاملة 
يستهدف  خاص  حساب  بإنشاء  االجتماعي  التواصل  مواقع 
وأهمية  التوعية  نشر  بغية  الشركة  داخل  والعامالت  العمال 

الفيروس. انتشار  من  للحد  الوقائية  التدابير 
خلق  االجتماعي  التواص  مواقع  على  املتواصل  العمل  هذا 
التعريف  من  االمر  ليتطور  الشركة،  داخل  كبيرة  شعبية  لي 
داخل  العاملة  الطبقة  مبعاناة  التعريف  إلى  كورونا  بخطورة 

احلساب  وأن  خاصة  االستغالل..(  )االبتزاز،  الشركة  هذه 
العمال  جلميع  وصــل  بإنشائه  قمت  ــذي  ال الفايسبوكي 
أصبح  بكونه  كبير  وبقلق  بكثب  تتابعه  كانت  اإلدارة  وحتى 
مرآة للشركة لدرجة أن أي حدث أو واقعة حتصل داخلها إال 
خطوة  جناح  احلساب،  هذا  داخل  خاصة  تغطية  لها  وجتد 

الثانية  اخلطوة  إلى  باالنتقال  شجع  احلساب  هذا  تأسيس 
العمال  وحد  بعدما  وجيز  وقت  يف  نقابي  مكتب  تأسيس  وهي 
مت  بفضله  إذ  الفايسبوكي  احلساب  خــالل  من  صوتهم/ن 
داخل  نوعه  من  األول  يعتبر  الــذي  املكتب  لهذا  التأسيس 

فاشلة. جتارب  عدة  بعد  الشركة 

          نعلم ان الرشكة قامت بطردك تعسفيا  لكنك الزلت 
، ملاذا؟.    العامالت  و  تلعب دورا رايداي مع ابيق العمال 

بــعــد اجلــائــحــة، قامت  الــنــقــابــي  املــكــتــب  تــأســيــس  بــعــد 
وبعدم  السوداء  الالئحة  يف  عامل)ة(   15 بإدراجنا  الشركة 
جتربة  على  وحفاظا  بعدها،  طردنا  ليتم  للعمل  عودتهم/ن 
مع  املكتب  بتجديد  قمت  الشركة  داخل  نقابي  مكتب  أول 
نفس  ويف  اجلديد،  املكتب  عمل  لطريقة  الدائمة  متابعتي 
الفرع  يف  آخر  نقابي  مكتب  تأسيس  على  العمل  بدأت  الوقت 
ليتم  هناك،  العامالت  بعض  مع  بتواصل  للشركة  الثاني 
رغم  األول  املكتب  على  فاحلفاظ  ومنه  املكتب،  هذا  تأسيس 
الباطرونا  أوهام  أسقط  آخر  نقابي  مكتب  وتأسيس  طردنا 

طردنا. بعد  للمكتب  االوتوماتيكي  احلل  على  القائمة 
على  والعامالت  العمال  جميع  مع  أشتغل  زلت  ال  وحاليا 
الدميقراطي  النهج  مناضل  أنني  بحكم  قضاياهم  جميع 
تأسيس  صدد  يف  وأننا  خاصة  العمالية  سكرتاريته  وعضو 

الكادحن/ات. وعموم  العاملة  الطبقة  حزب 

الرشكة  طرف  من  قضائيا  متابعتك  تقبلت  كيف             
داخل  الخروقات  من  ملجموعة  وفضحك  تدويناتك  بسبب 

؟ الرشكة 

مغربي  مناضل  أي  أن  جيدا  أعي  فأنا  احملاكمة  يخص  فيما 
أو  بالتهديد  سواء  مستهدفا  سيكون  وإال  الظرفية  هذه  يف 
لم  القضائية  فاملتابعة  بالتالي  العائلة،  ترهيب  أو  البلطجة 
الدميقراطي  النهج  يف  مناضل  وأنني  خاصة  كثيرا  تفاجئني 
كل  يف  وحــاضــر  ــان  ــس االن حلــقــوق  املــغــربــيــة  اجلمعية  ويف 
مدينة  جماهير  تخوضها  التي  الشعبية  النضالية  املبادرات 

العرائش.

الجريدة حول قضيتك،فاي              لتقريب متتبعي/ت 
محاكمتك؟ اتيت  سياق 

تأتي  محاكمتي  السابق،  السؤال  يف  ووضحته  سبق  كما 
النقابية  املكاتب  أعضاء  ترهيب  وبغرض  االنتقام  سياق  يف 
بطرد  قاموا  حيث  طردي  يكفيهم/ن  فلم  معي،  التواصل  من 
تزيد  ملــدة  الشركة  نفس  يف  يشتغل  كــان  الــذي  أيضا  أخــي 
تعسفي  بشكل  زوجتي  طــردوا  وكذلك  سنوات  ثماني  عن 
أيضا،وأنا  سنوات  ثمان  ملدة  الشركة  يف  تشتغل  كانت  التي 
هذه  جميع  أن  ألؤكـــــد  احلـــوار  هــذا  يف  املنبر  هــذا  أستغل 
املـبـادئ  عـن  الـدفاع  عـن  تثنيني  لـن  العصاباتية  املمارسات  
داخــل  عليها  تربيت  التي  والكفاحية  النضالية  والقيم 
وال  املناضلة،  املدني  املجتمع  وفعاليات  الدميقراطي  النهج 
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  مسيرة  سيوقف  شيء 

الكادحن/ات.

     3
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الجدير ابلذكر أن مدير 
الرشكة كان دامئ التحايل عىل 

القانون وذلك برفضه تسلمي 
عقود شغل مدهتا ست أهشر أو 
أكرث  ليقوم بدل ذلك بتسلمي 
عقود شغل مدهتا 5 أهشر مع 

هشر عطلة غري مؤدى عنه حىت ال 
يرمس العامل

2



العدد :  460       16
من  26 ماي إىل 1 يونيو 2022 األخيرة

مسيرة  تنظيم  إلــى  االجتماعية  اجلبهة  دعــت 
األسعار  بتخفيض  واملطالبة  الغالء  ضد  لالحتجاج 
باإلضافة إلى االحتجاج ضد قمع احلريات واضطهاد 
يف  االرمتــاء  يف  والتمادي  املناضلة  ــوات  واألص القوى 
مع  التطبيع  سياسة  وحتويل  الصهيونية  أحضان 
أركان  من  ركن  إلى  فلسطن  ألرض  الغاصب  الكيان 
االختيارات اإلستراتيجية للسياسة املتبعة من طرف 

النظام داخليا وخارجيا.

دقيقة  ظرفية  يف  تنظيمها  املزمع  املسيرة  تأتي 
الطبقات  لكافة  الشرائية  الــقــدرة  بضرب  تتميز 
والفئات االجتماعية من جراء الغالء الفاحش والذي 
تناسلت أسبابه ابتداء من االرتفاع الصاروخي الثمان 
احملروقات نتيجة االحتكار املمارس من طرف 3 شركات 
متخصصة يف االستيراد والتوزيع وهي افريقيا ملالكها 
رئيس احلكومة اخنوش وشركة طوطال وشركة شيل 
التابعتن لشركات متعددة االستيطان. ينعكس غالء 
للبضائع  نقل  من  اخلدمات  جميع  على  احملــروقــات 
املصنعة  املــواد  وإنتاج  الطاقة  على  وكذلك  وللركاب 
نار  من  املفقرة  اجلماهير  تكتوي  كما  املصنعة  ونصف 
املضاربات  نتيجة  األساسية  الغذائية  املــواد  أسعار 
جناح  إن  العاملية.  الظرفية  واستغالل  والحتكار 
النضال  حتويل  بضرورة  مشروطا  سيكون  املسيرة 
املتضررون  فيه  ينهض  شعبي  شــان  إلــى  الغالء  ضد 
املباشرون والغير مباشرين إلى املشاركة الفعلية ليس 
فقط يف املسيرة بل جعل هذه املسيرة حلظة انطالقة 
الشعبية  التنسيقيات  فيه  تتشكل  نضالي  ملسلسل 
الغالء  نقاش  عبر  اجلماهيرية  الذاتية  والتنظيمات 
للظرفية  املستغلة  الــقــوى  هــي  ومــن  أسبابه  وفهم 
مجموعات  وحتــديــد  األزمـــة  وقــت  تغتني  والــتــي 
االستهالكية  ــواد  امل ويف  احملــروقــات  يف  االحتكارين 
األساسية ووضع برنامج شعبي تنفذه أوسع اجلماهير 
حتديد  عن  أيديهم  رفع  وفرض  االحتكارين  لردع 
مشروعة  الغير  الزيادات  كل  عن  والتراجع  األثمان 
االستعجالية  اخلطوات  اتخاذ  إلى  احلكومة  ودفــع 
للحد من االحتكار يف احملروقات ومن حترير األثمان 
رأس  وعلى  به  يسمح  الذي  مشروع  الغير  واالغتناء 
وحتمل  سامير  تأميم  االستعجالية  اإلجــراءات  هذه 
الدولة مسؤولية إعادة تشغيلها ووضع أولى السياسات 
التي  الهيمنة  وكسر  للمغرب  الطاقي  األمن  اجل  من 
تزويد  يف  االستيطان  املتعددة  الشركات  متارسها 
املغرب مبنتجاتها املستنزفة مليزانيات الدولة وإغراق 

البالد يف املديونية.

إطــالق  فــرصــة  ــى  إل ــاي  م  29 مسيرة  تتحول  أن 
الكبيرة  املــدن  يف  الشعبية  النضالية  السلسلة  هذه 
ذلكم  والبوادي  الصغيرة  املدن  واستهداف  واملتوسطة 
هو الرهان الذي يجب أن تسعى له كل القوى املناضلة 
الغالء  هــزم  الن  السياسي  سقفها  عن  النظر  بغض 
وانتزاع مكتسبات من شانه أن يعطي املزيد من الثقة 
يف  االنخراط  من  املزيد  على  ويساعدها  للجماهير 
النضال قصد وقف هذا الزحف اخلطير الذي متارسه 
هذا  الشعب.  جيوب  على  السائدة  الطبقية  الكتلة 
االجتماعية  الفئات  من  باملزيد  يرمي  الذي  الزحف 
 25 عن  يزيد  ما  فاقت  والتي  املفقرين  صفوف  يف 
السمة  باتت  لقد  واملواطنن.  املواطنات  من  مليون 
البارزة للشعب املغربي وهي شعب فقير ومفقر مستغل 

ومنهوبة ثرواته وخيراته ومهربة إلى اخلارج. 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

قيس سعّيد يقود تونس نحو املجهول!؟

يف  سعّيد  قيس  التونسي  الرئيس  بدأ 
وسيطرحه  للبالد،  دستور  صياغة  إعادة 
أنه  ومبــا   .2022 يوليوز  يف  لالستفتاء 
فالنتيجة  جديدة،  لديكتاتورية  يؤسس 
إسوة  كبيرة  وبنسبة  صاحله  يف  ستكون 
بن  السلف  عهد  يف  املمنوحة  بالدساتير 
انقالب  تاريخ   ،2021 يوليوز  فمنذ  علي. 
ثــورة  بعد  مــا  دســتــور  على  سعيد  قيس 
واملجلس  البرملان  حل  على  أقدم   ،2011
املستقلة  اللجنة  وحــل  للقضاء  األعلى 
ــات وحــاكــم  ــاب ــخ ــت ــراف عــلــى االن ــإلشـ لـ
السياسية  التعددية  وعــارض  معارضيه 
إن  التونسي.  السياسي  املشهد  وأغــلــق 
له  التهييء  يتم  الــذي  الدستور  مترير 
يف  األخير  املسمار  مبثابة  سيكون  اآلن 
احلدث  وهي  لها  وفاة  وشهادة  الثورة  نعش 
ــة يف  ــوري ــذي ألــهــم عـــدة ســـيـــرورات ث الـ
هبات  وألهم  والعربية  املغاربية  املنطقة 

وإسبانيا. فرنسا  يف  حتى  شعبية 
تثبيت  بصدد  اآلن  التونسي  الرئيس 
تعيشه  ــا  م ــل  ظ يف  مطلق  ــردي  فـ حــكــم 
مسبوقة  غير  اقتصادية  أزمة  من  البالد 
وانخفاض  البطالة  معدل  ارتفاع  حيث 
التضخم  وارتـــفـــاع  الــســيــاحــة  ــدات  ــائ ع

االمبريالية. املالية  الدوائر  وتربص 
إلى  أتى  الرجل  أن  املفروض  من  أنه  وإذ 
وفق  االقتراع  صناديق  رحم  من  السلطة 
التمثيلية  الدميقراطية  ضوابط  أملته  ما 

حتى  انقلب  فإنه  فقط،  التقني  شقها  يف 
ــزاب  األحـ وهــمــش  املنهجية  هـــذه  عــلــى 
الصحافة  و  التعبير  حرية  قمع  و  ومنع 
واالحـــتـــجـــاج بــقــوة قـــانـــون الـــطـــوارئ 
للوثيقة  كمضمون  سيقدمه  ملا  ،متهيدا 
اجلوهر  يف  تختلف  لن  التي  الدستورية 
الديكتاتورية  األنظمة  يف  الدساتير  عن 
مجلس  ال  حيث  املنطقة،  مــن  القريبة 
وعليه  اآلراء  يف  تعددية  وال  تأسيسي 
يف  متحكم  استبدادي  لنظام  سيؤسس 
سياسية   : الــعــامــة  احلــيــاة  مــفــاصــل  كــل 
وسيكون  وأمنية.  وعسكرية  واقتصادية 
الصلة  ذات  بــعــبــارات  منمقا  شكله  يف 

والتقدم. والتنمية  اإلنسان  بحقوق 
التحكمية  الطموحات  تنامي  ظل  ويف 
لقيس سعيد، و مضيه قدما نحو التأسيس 
باملوازاة  تتنامى  مطلق،  استبدادي  لنظام 
أسئلة  االجتـــاه  هــذا  يف  خــطــوة  كــل  مــع 
يف  اجلامعي  األستاذ  هذا  يدعم  من  حول 
الرأسمالية  التوازنات  هي  وما  هذا،  سعيه 
صمت  أْملت  التي  واإلقليمية  والغربية 
الغرب خصوصا، جتاه الوضع يف تونس؟؟
إلــيــه  ــت  ــ آل ــا  ملـ ــة  ــع ــري س ــة  ــات ــف ــت ال إن 
السيرورات الثورية يف كل من مصر وسوريا 
وليبيا و اليمن واملغرب و اجلزائر وبدرجة 
نستنتج  السودان،  يف  مختلفة  ومعطيات 
تغول  يعرف  لتونس  اإلقليمي  احمليط  أن 
ملصالح  الراعية  االستبدادية  األنظمة 

فهو  األوروبي  الغرب  أما  املركز،  رأسمالية 
الطاقة  مصادر  بضمان  متوجسا  متربص 
أوكرانيا  يف  احلرب  ستفرضه  ما  انتظار  يف 
وعليه  عميقة،  استراتيجية  حتوالت  من 
يضمن  اســتــبــدادي  تــوجــه  أي  سيدعم 
الغنية  وإفريقيا  ليبيا  على  منفذ  لــه 
يف  هــذا  والطبيعي،  الطاقية  مبخزونها 
أمريكا  بــانــصــراف  يتسم  كــذلــك  ســيــاق 
ــى االهــتــمــام بــالــوضــع اجلــديــد الــذي  إل
املنتظرة،  العاملية  القطبية  ستفرضه 
تاركة مهمة االنغراس يف املنطقة العربية 
مظاهر  تنامت  الــذي  الصهيوني  للكيان 
كلها  وهذه  املنطقة.  داخل  معه  التطبيع 
الداخلي  الــوضــع  إلــى  تنضاف  معطيات 
يف  لالنفجار  واملــؤهــل  تــونــس  يف  املــتــأزم 
للتقهقر  ــر  اآلخ السبب  أمــا  حلظة.  أيــة 
العدالة  مرحلة  طبعت  التي  العيوب  فهو 
واحملــوري  األكبر  العيب  أمــا  االنتقالية. 
الثورة،  مهام  إجناز  يف  الفشل  هذا  كل  يف 
التونسية  الشعبية  اجلماهير  افتقار  فهو 
متجذرة  سياسية  ألداة  العاملة  وطبقتها 
الصغار  والفالحن  الكادحن  أوســاط  يف 
السلطة  حسم  مبقدورها  يكون  والعمال، 
هيئة  دور  ولعب  بديلة  سلطة  وإقــامــة 
السياسية  والتجاذبات  الصراع  يف  األركان 
بسبب  هاته  احلتمية  نتيجتها  بلغت  التي 
عن  ومــصــاحلــه  الشعب  أغلبية  تغييب 

العامة. حياته  ومفاصل  مداخل 

مسرية 29 ماي 2022 مصطفى خياطي
مناسبة إطالق حملة نضالية 

ضد الغالء

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني تنتخب األسري أحمد 
سعدات أميناً عاماً

املؤمتر  أعمال  اجلمعة،  اليوم  انتهت، 
لتحرير  الشعبية  للجبهة  الثامن  الوطني 
فــلــســطــن، بــاســتــكــمــال انــتــخــاب أحــمــد 

نائبًا  مزهر  وجميل  عامًا،  سعدات أمينًا 
شهد  الذي  السياسي،  املكتب  وأعضاء  له، 
جتــديــدًا  الــعــامــة  املــركــزيــة  اللجنة  مــع 
ملختلف  وشاماًل  عضويتيهما،  يف  واسعًا 
سعدات  األسير  أن  فيهما.ُيذَكر  الساحات 
2006 من سجن أريحا، بعد  اخُتطف عام 
االحتالل،  قوات  جانب  من  السجن  هدم 
أن  بعد  عامًا،   30 جن  بالسَّ عليه  وُحِكم 

اغتيال  وراء  الوقوف  تهمة  إليه  ُوجّهت 
زئيفي. رحبعام  اإلسرائيلي  الوزير 

ناقش  الشعبية،  اجلبهة  بيان  بحسب 

ــة عــالــيــة  ــي ــؤول ــس ــاء املـــؤمتـــر "مب أعـــضـ
يف  تطويرًا  شهد  الذي  السياسي  البرنامج 
ضوء طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، 
معه،  ومــفــتــوحــًا  ــاًل  ــام ش صــراعــًا  كــونــه 
كافة  التاريخية  حقوقنا  تأكيد  وإعــادة 
تنتقص  مساومات  أي  ورفض  فلسطن،  يف 

منها".
سياسيًا  "تقريرًا  املؤمتر  ناقش  كذلك، 

التطورات  جتاه  ويحّدده  موقفنا  يعرض 
العمل  خــطــوط  ــرار  وإقـ املــؤمتــريــن.  بــن 
بيان  سيتناوله  املقبلة  للمرحلة  واملهمات 

بعد". فيما  شامل  سياسي 
ــة الــعــامــة  ــزي ــرك وعــقــدت الــلــجــنــة امل
يف  ووّجـــهـــت  الـــيـــوم،  األول  اجــتــمــاعــهــا 
خــتــامــه "الــتــحــيــة إلـــى الـــرفـــاق الــذيــن 
الهيئات  يف  مواقعهم  عن  طواعية  تنّحوا 
النظام  نــص  ــال  ح الــذيــن  أو  املــركــزيــة، 
كان  والذي  لهم،  التجديد  دون  الداخلي 
فتح  هو  وجوده  باستمرار  املؤمتر  متسك 
أمام  املركزية  الهيئات  يف  التجديد  أبواب 

الشابة". القيادات 
كما وجهت اللجنة املركزية التحية إلى 
والقدس  احملتل  الــداخــل  يف  "اجلماهير 
ــات"، مــؤكــدًة  ــت ــش والــضــفــة والــقــطــاع وال
متسك اجلبهة "باستمرار النضال من أجل 
حتقيق  أجل  ومن  املوحدة،  شعبنا  هوية 
العودة واحلرية واالستقالل. أهدافه يف 

املصدر:  من  خياطي  مصطىف  لكم  اختاره 
امليادين


