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ضـد الغـالء والتطـبـيـع ،جبهة واحدة للنضال الشعبي

تعززت الساحة النضالية مؤخرا بتأسيس جبهتني للنضال
املشترك،االولى هي اجلبهة االجتماعية املغربية والثانية ،والثانية
هــي اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضــد التطبيع.كانت لهما
مساهمة هامة يف حتريك واجهتني للنضال املشترك بني مكونات
سياسية،حقوقية ،جمعوية ،شبيبية ونسائية .وذلــك من خالل
برامج نضالية و وقفات محلية ومركزية ضد الغالء وارتفاع أسعار
املــواد األساسية ومــن أجــل العيش الكرمي وحرية الــرأي والتعبير
وضد االعتقال السياسي.وباملوازاة مع ذات احلركة النضالية،الحظ
املتتبعون حضور القضية الفلسطينية يف املشهد النضالي واسترجاع
القضية الفلسطينية يف مقدمة القضايا الوطنية للحركة النضالية
يف املغرب،بعد القرار املخزني القاضي بتطبيع العالقات رسميا مع
الكيان الصهيوني

.

يعتبر تأسيس اجلبهتني املغربيتني مكسبا هاما وجب الدفع به
الى األمــام.ان هذا التأسيس لم يكن األول من نوعه يف املغرب،بعد
جتارب سابقة عابرة ومنها (جبهة خطة ادماج املرأة جبهة التعليم
العمومي أو جبهة النضال ضد البطالة )...لكن نفس الهدف حملته
مجموعة من املكونات الفاعلة ولم تتقدم خطواتها لترى النور كما
هو احلال بالنسبة لطموح بناء جبهات سياسية للنضال العام من أجل
التغيير .ومن املفيد جدا أن نتوقف عند الشروط والعوامل املساعدة
النبعاث التجربة اجلبهوية ولو يف جنينيتها،حيث الشعور العام
عند التنظيمات الفاعلة بالضعف الذاتي وبضرورة بناء قوة مضادة
علها تتكفل باستمالة ميزان القوى املختل بشكل سافر واحلفاظ
على وجودها يف املشهد العام.كما أن استفحال الهجوم املخزني على
ضرب ما تبقى من املكتسبات وما خلفه من أضرار بليغة سحقت عموم
اجلماهير الشعبية ومست حتى الطبقة املتوسطة التي أضحت
حتت رحمة االستدانة من األبناك.هذا فضال عن ارتفاع منسوب
الوعي بأهمية النضال من أجــل الدميقراطية يف كافة أبعادها
السياسية،االقتصادية واالجتماعية والثقافية.كما هو الوعي
املتنامي يف أوساط باقي شعوب املنطقة التي عرفت رياح السيرورات
الثورية ضد األنظمة االستبدادية احلاكمة،املتسابقة نحو التطبيع
مع الكيان الصهيوني

.

يبدو جليا،أننا بصدد جبهة مزدوجة التشكيل وبنفس املوكونات،
يف جبهة اجتماعية وجبهة دعم فلسطني،ما عدا احلضور الرسمي

للمكون االسالمي من داخل جبهة مناهضة التطبيع.وهذا أمر محمود
يبشر بتنامي الوعي بضرورات العمل املشترك يف قضايا مبدئية ال
خالف حولها مع معاجلة حقيقية وصحيحة للتناقضات القائمة.
ان املرحلة الراهنة تستوجب استيعاب العمل اجلبهوي واالرتقاء به
ليراكم العناصر االيجابية يف العمل ويؤسس لبناء عنصر الثقة يف
اجتاه احلسم ضد املخزن العقبة الرئيسية نحو تقدم شعبنا

.

اننا يف حاجة الى تطوير وتوسيع وجتدير العمل املشترك بني
نفس املكونات والتنظيمات املناضلة ضد املخزن واملناهضة للتطبيع
مع الكيان الصهيوني من خالل جبهة موحدة ميدانيا للنضال الشعبي.
سيكون على هذه اجلبهة املوحدة جتميع القوى املؤهلة لبنائها وبناء
التنظيمات الذاتية املستقلة للجماهير على أرضية مطالبها امللحة
وبرامجها النضالية ذات الصلة

.

ان بناء اجلبهة مسألة إستراتيجية كما هو األمر بالنسبة ألهمية
بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة.فاجلبهة كما هي يف فهمنا،هي
أداة إجنــاز مهام التحرر الوطني والبناء الدميقراطي وأن قيادة
احلزب املستقل للطبقة العاملة هو ضمانة اجناز مهامها ومهام بناء
االشتراكية.ومن مت وجب العمل بصبر وأناة على تعميم ثقافة العمل
الوحدوي ونشرها يف أوساط اليسار،نبذ احللقية واالنعزالية داخلنا
وعدم الرد على حلقية اآلخرين بنفس األسلوب،بل إعطاء املثال يف
التعامل الوحدوي املبدئي.هذا ما هو حافزنا جميعا للنضال الشعبي
مبا يعني مشاركة واشــراك كل القوى املناهضة للمخزن،أيا كانت
مرجعياتها مما سيسمح بإطالق دينامية جديدة للعمل السياسي
تتواجد فيه مختلف القوى املناضلة.ما عدا القوى املدعمة للمخزن
والــقــوى التكفيرية ،من هنا ولرفع كل لبس حلق تصورنا للعمل
اجلبهوي والتأسيس للحوار العمومي لتوضيح املواقف من قضايا
الدولة املدنية والدميقراطية والتداول على السلطة وحرية املعتقد
وفصل الدين عن السلطة والسياسة واملــســاواة بني املــرأة والرجل
وغيرها من القضايا

.

ان مسؤولياتنا التاريخية جتــاه قضايا شعبنا حتتم علينا
جميعا،اخلروج من أي نزعة ثقافوية أوشوفينية دينية/هوياتية
للرقي باحلراكات الشعبية الواعدة بالتغيير الى ما فيه خالصنا
جميعا من االستغالل واالستبداد

.

توهج القضية الفلسطينية شديد االرتـبــاط
ب ــدي ـن ــام ـي ــة ال ـ ـقـ ــوى ال ـم ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـص ـه ـيــون ـيــة
واألمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة وب ـل ـح ـظ ــات ت ــوه ــج ال ـم ـق ــاوم ــة
الفلسطينية

تصريح صحفي حول
املنع والتضييق املمارس
على النهج الدميقراطي

2

الوضع السياسي
الراهن ومهام التغيير
الدميقراطي

6

دور الشبيبة في بناء
حزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحني

13

ال وصاية على املثقف
التقدمي
ّ

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

السحب ANTEPRIMA :

14

2

الثانية

العدد 462 :

من  9إلى  15يونيو 2022

ترصيح صحفي حول املنع والتضييق املامرس عىل النهج الدميقراطي
عقدت الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي نــدوة
صحفية صباح األربعاء  8يونيو  ،2022لتسليط الضوء
على العراقيل التي تضعها السلطات املغربية مجسدة
يف وزارة الداخلية أمـام عقد النهج الدميقراطي مؤمتره
الوطني اخلامـس نقدم هنا التصريح الصحفي للندوة:
السادة الصحافيون ،السيدات الصحافيات؛
الحضور الكرمي؛
تــود الكتابة الوطنية حلــزب النهج الدميقراطي يف
البداية أن ترحب بكم وبكن ،وأن تشكركن وتشكركم على
االستجابة لدعوة احلضور يف هذه الندوة الصحفية.
وغير خــاف عليكم/ن أن الهدف املركزي من تنظيمها
يتمثل يف اطالعكم(ن) ،وعبركم(ن) إطالع الرأي العام،
على العراقيل اخلطيرة ،التي ما انفكت وزارة الداخلية
تضعها أمــام عقد النهج الدميقراطي ملؤمتره الوطني
اخلامس؛ وذلك عبر إعاقة جميع مساعيه الرامية إلى
حجز قاعة عمومية لعقد اجللسة االفتتاحية للمؤمتر،
ت َر ِاته
وتوفير فضاء مالئم الحتضان أشغاله وإقامة ُمؤْ َ ِ
ت ِر يه .وهي املمارسة القمعية التي تتوج سيرورة من
ومؤْ َ ِ
ُ
التضييق واحلصار املسلطني على النهج الدميقراطي،
والتي الزمته ولم تتوقف منذ تأسيسه

.

حسب القانون األساسي للنهج الدميقراطي ،كان موعد
عقد املؤمتر الوطني اخلامس هو شهر يوليوز ( 2020أي
أربــع سنوات بعد انعقاد املؤمتر الوطني الــرابــع)؛ غير
أنه نظرا لتفشي جائحة "كوفيد "19 -وفــرض احلجر
الصحي وإغــاق الفضاءات العامة ،فقد تعذر القيام
بهذا ،يف ذلك التاريخ ،وجرى تأجيل املؤمتر الوطني إلى
يوليوز 2021

الصحي وأن األنشطة ممنوعة.
بعد هذا الرفض الذي ووجه به طلبنا ،ورغبة منا يف
جتنب تذرع السلطة بجائحة "كوفيد ،"19 -مت تأجيل
عقد املؤمتر الوطني اخلامس إلى  22/23و 24يوليوز
.2022
ولهذا الغرض مت اتخاذ االجراءات التالية:

• يف الدار البيضاء:

 بتاريخ  25فبراير  ،2022وضعنا لدى مصلحة الشؤوناالجتماعية والثقافية جلماعة الصخور السوداء ،طلب
استعمال قاعة مسرح محمد الــســادس يف  22يوليوز
 ،2022وأكد لنا مسؤول املصلحة عدم حجز القاعة من
طرف أي كان يف ذلك التاريخ ،وطلب منا تسليمه وصل
اشــعــار سلطات وزارة الداخلية .ولــهــذا الــغــرض وضعنا
اشعارا لدى باشا الصخور السوداء املسؤول االداري عن
جماعة الصخور السوداء ،وتسلمنا وصل االشعار الذي
وضعنا نسخة منه لدى مصلحة الشؤون االجتماعية
والثقافية املسؤولة عن ادارة مسرح محمد السادس.
 بتاريخ  19ماي  2022انتقلنا إلى جماعة الصخورالسوداء قصد السؤال عن طلبنا ،املوضوع بتاريخ 25
فبراير ،فكان رد املــســؤول عــن املــســرح أنــه لــم يتلق أي
جواب من السلطات املختصة حلد تلك الساعة؛ ولذلك
قابلنا السيد الباشا الذي أخبرنا بــدوره أنه ال جواب
لديه ،وطلب إمداده برقم الهاتف حتى ميكنه إخبارنا
إذا جد جديد .وبتاريخ  20مــاي تلقينا هاتفيا الــرد،
الذي يخبرنا بأن قاعة مسرح محمد السادس محجوزة
يف تاريخ  22يوليوز  2022ألشغال تكوين...

يف هذا املوعد ،كانت اجراءات احلجر الصحي ال زالت
سارية ،ما عدا يف حق بعض األنشطة املخزنية التي يتم
فيها التغاضي عن تطبيق احلظر الصحي ،ولذلك مت
تأجيل املؤمتر الوطني اخلامس إلى  22/23و 24يناير
.2022

ومــن جهة أخــرى ،جــرى أيضا يف الــدار البيضاء وضع
طلبات استعمال قاعة لعقد اجللسة االفتتاحية وفضاء
الحتضان أشغال املؤمتر وإقــامــة املــؤمتــرات واملؤمترين
لدى جماعة املعاريف ،ورئاسة جامعة احلسن الثاني،
واملدرسة العليا للتكنولوجيا ،واملدرسة الوطنية العليا
للكهرباء واملــيــكــانــيــك ،وعــامــل عمالة مقاطعات أنفا
وعاملة عمالة مقاطعات احلي احلسني

 بقاعة مــســرح محمد الــســادس الصخور الــســوداءبالدار البيضاء:

وكــمــا يف الــســابــق ،فــبــعــد أن وعــدنــا رئــيــس جماعة
املعاريف باستعمال قاعة ثريا السقاط ،سلمنا ،بعد
شهرين ،جوابا مفاده االعتذار بسبب األشغال تزامنا
مع تاريخ املؤمتر .وبالرغم من إحلاحنا ،لم نتوصل بأي
جواب من الهيئات األخرى

ويف هذا اإلطار مت وضع طلبات الترخيص باستعمال
قاعات عمومية لعقد اجللسة االفتتاحية للمؤمتر:

فبتاريخ  17نونبر  2021تقدمنا ،ملصلحة الشؤون
االجــتــمــاعــيــة جلــمــاعــة الــصــخــور الــــســــوداء ،بطلب
الترخيص باستعمال قاعة مسرح محمد اخلامس ،لعقد
اجللسة االفتتاحية للمؤمتر؛ وانتقلنا يوم  30نونبر
 2021إلى جماعة الصخور السوداء قصد متابعة طلبنا
الذي وضعناه لديها بالتاريخ املذكور ،فأخبرنا املسؤول
عن املصلحة بأن القاعة تخضع لإلصالح يف ذلك التاريخ.
وألن املبرر لم يقنعنا سارعنا إلى مناقشته مع رئيس
اجلماعة ،الذي اخبرناه بأن ذلك غير معقول ،ال سيما
وأن القاعة احتضنت قبل يومني نشاطا جماهيريا حافال
نظمته احدى املركزيات النقابية .لكن السيد الرئيس
تشبث بــرد مــســؤولــي مصلحة الــشــؤون االجتماعية،
واقترح علينا استعمال قاعة أخــرى تابعة للجماعة؛
وهو الشيء الذي قبلناه وتقدمنا بطلب استعمال هذه
القاعة لعقد اجللسة االفتتاحية للمؤمتر الوطني،
الذي مت تأجيله من جديد بأسبوع لتاريخ  28/29و30
يناير  .2022ويف مقابل هذا طلب منا رئيس اجلماعة
إشعار باشا ملحقة الصخور السوداء بطلبنا ،إال أن هذا
األخير رفض بشكل مطلق تسلم اإلشعار مببرر احلظر

.

.

• يف الرابط:

مت ايداع طلب قاعة لعقد اجللسة االفتتاحية باملركب
الثقايف اكــدال لدى رئيس مجلس مقاطعة أكدال-حي
الرياض؛ كما تقدمنا بطلب قاعة مدرسة املعادن وقاعة
املعهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة بتاريخ  2فبراير
 .2022تلقينا جوابا مكتوبا من إدارة مدرسة املعادن
يفيد أن قاعتها سيكون فيها أشغال خالل هذا التاريخ،
بينما لم نتلق أي جواب من اجلهات األخرى

.

لــــذا ،يــتــبــن ،مم ــا ســبــق ،إصــــرار وزارة الــداخــلــيــة
على حرماننا مــن الــقــاعــات العمومية لعقد اجللسة
االفتتاحية ملؤمترنا الوطني اخلامس وفضاء الحتضان
أشغاله وإقامة املؤمترات واملؤمترين

.

السيدات الصحفيات ،السادة الصحفيون،
الحضور الكرمي،
إن الــتــضــيــيــق واحلـــصـــار املـــضـــروبـــن عــلــى الــنــهــج

يد ْي اليوم ،بقدر ما هما
الدميقراطي ليسا بكل تأكيد َو ِل َ
تتويج وتصعيد ملمارسة قمعية ظل النهج الدميقراطي
يتعرض لها منذ تأسيسه ،يف خرق سافر حلقوقه كحزب
قانوني ،إال أنها وعــرفــت ،يف السنوات األخــيــرة ،نقلة
نوعية ،خاصة بعد تهديد وزارة الداخلية بحظره.
وبهذا ،أصبحت السلطات متارس بشكل ممنهج:
 احلـــرمـــان مــن الــقــاعــات وال ــف ــض ــاءات الــعــمــومــيــةلتنظيم أنــشــطــة إشــعــاعــيــة أو تكوينية ومخيمات
شبيبية  . . .؛
 منع النهج الــدميــقــراطــي مــن الــولــوج إلــى االعــاما لعمو مي ؛
 حرمان القطاعات الشبيبية والنسائية والعماليةمــن الــقــاعــات العمومية لعقد مؤمتراتها أو أنشطتها
ا ملختلفة ؛
 رفــض السلطات احمللية واجلهوية تسليم وصــوالتاإليداع عند تشكيل أو جتديد مكاتب الفروع واجلهات؛
 وضع العديد من أعضائه العمال يف اللوائح السوداء،التي تشكلها الباطرونا والسلطات حلصار املناضلني،
وممــارســة التمييز اجتــاهــهــم واإلجــهــاز على حقهم يف
ا لعمل ؛
 تــرســيــب أعــضــائــه وعــضــواتــه يف مــبــاريــات الــولــوجللوظيفة العمومية؛
 الضغط على بعض العائالت لثني أبنائها وبناتها عنااللتحاق بالنهج الدميقراطي؛
 اعتقال ومحاكمة وإصــدار أحكام جائرة ضد بعضأعضائه وعضواته ،بسبب نضالهم(ن) من أجل قضايا
عادلة ومساندتهم(ن) لضحايا خرق حقوق اإلنسان.
 منع تعليق الالفتات يف األماكن العمومية؛ رفــض منح التأشيرة لضيوفنا (اجلبهة الشعبيةلتحرير فلسطني ،واحلزب االشتراكي الزامبي واحلزب
االشتراكي الثوري جلنوب إفريقيا)؛
 قمع حمالت مقاطعة االنتخابات (التضييق والعنفواالعتقال) والتحرش املستمر بالعديد من مناضالته
ومناضليه...
ومــا مــن شــك يف أن هــذه االنتهاكات املتواصلة متثل
خــروقــات ســافــرة وخــطــيــرة مــاســة بــحــقــوق االنــســان،
ومبجمل احلــقــوق واحلــريــات األســاســيــة ،ويف مقدمتها
حرية التعبير والتنظيم والتجمع ،بل وبالدستور نفسه
الذي نص على املساواة بني املواطنني يف التوظيف وتقلد
املناصب

.

السادة الصحفيون ،السيدات الصحفيات،
الحضور الكرمي،
إن النهج الدميقراطي عاقد العزم على الدفاع ،بكل ما
أوتي من قوة وبدون هــوادة ،على عقد مؤمتره الوطني
اخلــامــس يف تاريخه ويف ظــروف عــاديــة .ولــن يــألــو أي
جهد النتزاع حقه يف عقد جلسته االفتتاحية يف قاعة
عمومية وعقد أشغاله وإقامة مؤمتراته ومؤمتريه يف
فضاء عمومي .كما أنه يناشد ،بهذه املناسبة ،كل القوى
الدميقراطية واحلية ملساندته يف نضاله من أجل فرض
هذا احلق املشروع والالمشروط

.

الكتابة الوطنية لحزب الهنج الدميقراطي:
الرابط ،يف  08يونيو 2022
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ال بديل عن املقاومة الشعبية
 FNEتراسل وزارة الرتبية الوطنية حول
النهج الدميقراطي بالجديدة يجدد
الحركة االنتقالية
قيادته

يف بــاغ لــه إثــر اختتام أشــغــال جمعه العام
يومه األحــد  5يونيو  ،2022أعلن فــرع النهج
الدميقراطي باجلديدة والنواحي ،عن التشكيلة
اجلــديــدة للكتابة احمللية التي ستتولى مهام
تسيير وتــدبــيــر شــــؤون الــتــنــظــيــم والــتــأطــيــر
والتنسيق… ،خالل املرحلة املقبلة كقيادة محلية
للنهج الدميقراطي كما مت انتخاب الرفيق جمال
براجع كاتب محلي للفرع ،ويف ما يلي نص البالغ:
انعقد اجلمع العام لتجديد الكتابة احمللية
لفرع النهج الدميقراطي باجلديدة والنواحي يوم
االحد  5يونيو  2022مبقر احلزب حتت إشراف
الرفيقة زهــرة أزالف عضوة الكتابة الوطنية

للنهج الــدميــقــراطــي .وبــعــد عــرض التقريرين
األدبي واملالي ومناقشتهما واملصادقة عليهما مت
انتخاب كتابة محلية جديدة وزعــت املهام بني
أعضاءها على الشكل التالي:
الكاتب املحيل :جمال براجع
انئبه :محمد البوزايين.

بعثت اجلامعة الوطنية للتعليم-
التوجه الدميقراطي ,يوم  3يونيو
 ،2022رســالــة إل ــى وزيـــر الــتــربــيــة
الوطنية والتعليم األولي والرياضة
حـــول مـــوضـــوع“ :االعالن ع ــن كل
املــنــاصــب الــشــاغــرة ومتــديــد اآلجــال
بــعــد اســتــحــالــة ول ــوج املوقع” ،جــاء

أمينة املال :نعمية العاويف.

وننبهكم لضرورة التدخل النقاد

مستشارون مكلفون مبهام :مراد بنكيدة ،خليل
الرمايش ومحمد انيت أورجدال.

هذا الخرب يف سياق أحداث جامعة
سلوان الناظور

مـــن الـــشـــبـــاب غ ــي ــر م ــت ــأك ــد مـــن أنــهــم
طلبة،اقتحموا الكلية وقــامــوا بتمزيق
بــعــض الــوثــائــق واملــلــصــقــات الــتــي يوحد

.

انئهبا :رضوان دليل.

فيها :

يف اتــصــال مبــجــريــات أحــــداث املــوقــع
اجلامعي سلوان مبنطقة الناظور،علمنا
ح ــس ــب مـــصـــدر طـــابـــي أن مــجــمــوعــة

حيف التعيينات خصوصا بالنسبة
لــلــعــازبــات واملــطــلــقــات ،عــلــى سبيل
ال ــذك ــر ال احل ــص ــر ،مم ــا يــســتــوجــب
إعـــــادة الــنــظــر يف ضـــــرورة مــراعــاة
ظـــروف االســتــقــرار لــضــمــان العطاء
واملردودية

عليها أخــتــام وشــعــارات فصيل الطلبة
الــقــاعــديــن واتـــاف بــعــض املــعــدات.هــذا
ويــضــيــف مــصــدرنــا أن املــجــمــوعــة قــامــوا
بتوضيحات حــول خطوتهم هــذه التي
يــفــهــم مــنــهــا أنــهــا رد انــتــقــامــي يــتــوعــد
"امل ــن ــاض ــل ــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــجــســدون
تضامنهم مع رفيقني لهم أمــام احملكمة 3
يتعلق بــأحــداث الــعــنــف الــفــارطــة التي
أدت الى اصابة طالب يف سياقات عنيفة
مــجــهــولــة األســبــاب وبـــروايـــات مــتــعــددة
و مختلفة . . .
نتمنى أن تستعيد احلــركــة الطالبية
اطارها النقابي االحتــاد الوطني لطلبة
املــغــرب وتــتــجــاوز مــســلــســل الــعــنــف بني
الــطــاب ومــعــاجلــة االخ ــت ــاف وتــدبــيــر
الــتــنــاقــضــات بــشــكــل ســلــمــي وحــضــاري
وحتصيل علمي معريف يف شروط الئقة

.

يؤسفنا اخباركم أن تدبير احلركة
االنتقالية ،موضوع املراسلة ،سيخلف
ضــحــايــا كــثــر وســيــضــرب االســتــقــرار
األســـــري والــنــفــســي واالجــتــمــاعــي
ملجموعة كبيرة من األطر اإلدارية،
ضحايا التعيينات الوطنية ،الذين
قــضــوا ســنــوات عــديــدة بــعــيــدا عن
جــهــاتــهــم األص ــل ــي ــة ،كــلــهــم أمـــل يف
حتقيق حلم العودة وتعبئة احلركة
االنــتــقــالــيــة اإلداريـــــة ،لــيــتــفــاجــؤوا
باستحالة حتقيق مبتغاهم يف ظل
شروط وظروف غير موضوعية تتسم
بــغــيــاب الــشــفــافــيــة وعـــدم اإلعـــان
عــن كــل املــنــاصــب الــشــاغــرة لـــإدارة
واحلــراســة العامة إعــدادي وتأهيلي
والنظارة ..والتستر على عدد كبير
مــنــهــا ،كــمــا أن هـــذه الــفــئــة مــلــزمــة
بتعبئة  10اخــتــيــارات ضــمــن جهة
واحدة قد تكون املناصب املعلنة فيها
ال تتعدى االختيارات املعلنة والتي
تــكــون يف غــالــب األح ــي ــان مبــنــاطــق
صعبة ونائية ،بعكس املناصب الغير
ا ملعلنة

.

كما نحيطكم علما أن خريجات
وخريجي مسلك اإلدارة التربوية
فــوج  2022 - 2020الذين اشتغلوا
طــيــلــة املــوســم  2021-2022وكــان
مــن املــفــروض االحــتــفــاظ مبناصبهم
ملــن يرغب يف ذلــك ،فهم يعانون من

الــســنــة الــتــكــويــنــيــة لــفــوج 2020
 -2022حيث يحتج املتدربون شعبة
الرياضيات بآسفي لشهور ،ولضرورة
“اطالق سراح” العديد من املوظفني
القابعني يف املديريات واألكادمييات
والـــــــــــوزارة يـــنـــتـــظـــرون م ــواف ــق ــة
للمسؤولني على انتقالهم

.

وجنــــــدد امل ــط ــال ــب ــة بــالــتــســريــع
باإلعالن عن تنظيم حركة انتقالية
طبية

.

كما نسجل استياء شديدا وتخوفا
جلل املستشارين املزاولني والراغبني
يف االنتقال خارج اجلهة التي يزاولون
فــيــهــا عــمــلــهــم وكــذلــك داخـــل نفس
اجلــهــة ،وذلــك بسبب الصيغة التي
اتبعتها الــوزارة واعتمادها التعيني
اجلهوي للخرجني اجلدد فوج 2020
  ،2022حيت أعلنت الــــوزارة عن 107منصبا شاغرا فقط ملستشاري
الــتــوجــيــه الــتــربــوي م ــع الــعــلــم ان
املناصب املخصصة للخريجني اجلدد
عددها  350منصبا أي بنسبة أقل
مــن الــثــلــث ( )30,57%وبــالــنــســبــة
ملستشاري التخطيط التربوي أعلن
عــن  20منصبا شــاغــرا و  28منصبا
اخلريجني اجلدد

.

ومرة أخرى ودرءا لكل التداعيات
الــســلــبــيــة لــلــحــركــات االنــتــقــالــيــة،
نطالب باإلعالن عن جميع املناصب
الشاغرة

.
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اللجنة اإلدارية للجمعية تدين ترصيحات وزير العدل حول الجمعيات
وتحذر من التدهور املتفاقم لألوضاع الحقوقية

عــقــدت اللجنة اإلداريــــة للجمعية املغربية حلقوق
اإلنسان اجتماعها العادي احلضوري ،يف دورتها الثالثة
عشر بعد املؤمتر الوطني الثاني عشر ،يــوم السبت 28
مــاي  ،2022حتــت شعار "جميعا مــن أجــل إجنــاح املؤمتر
الوطني الثالث عشر للجمعية " ،تاكيدا منها على مواصلة
التعبئة وســط مناضالت ومناضلي اجلمعية يف الفروع
وعلى مستوى اللجنة اإلداريــة من أجل فرض حق تنظيم
املــؤمتــر الوطني الــقــادم يف الــوقــت واملــكــان احملــدديــن له،
وإجناح أشغاله وأشغال جميع احملطات السابقة له ،وخلق
دينامية تنظيمية ونضالية وتعبوية ،باعتبار أن املؤمتر
هــو حلظة تنظيمية ونضالية أســاســيــة لتقييم األداء
واحمليط ورســم املستقبل النضالي .وقــد وقــف االجتماع
عند املهام التنظيمية واألدبية التي مت حتقيقها بدءا من
الوثيقة التحضيرية واجلموع العامة النتخاب املؤمترين
واملؤمترات ،ثم مشروعي التقرير األدبي والتقرير املالي.
كما أخذ عضوات وأعضاء اللجنة اإلدارية علما باخلطوات
التي قام بها املكتب املركزي من أجل توفير الفضاء الذي
سيستقبل أشغال املؤمتر .حيث مت االتصال بإدارة املركب
الدولي للشباب ببوزنيقة وحجز القاعات والتجهيزات
والفضاءات واملطعم  ...كما قام أعضاء من املكتب املركزي
بعدة محاوالت لعقد لقاء مع السلطات احمللية ببوزنيقة
دون التمكن مــن ذلـــك .ممــا اضــطــر املــكــتــب املــركــزي إلــى
مراسلتها بواسطة مفوض قضائي ثم عبر البريد املضمون،
نظرا للتلكئ الذي أبانت عنه يف حتديد موعد للقاء بها.
ويف لقاء سريع ببهو باشوية بوزنيقة ،أخبر الباشا مسؤولي
اجلمعية أن مصالح الباشوية توصلت مبراسالت اجلمعية
وأحالتها على عمالة بنسليمان.
وبــعــد استنفاذ النقط والــقــضــايــا املــدرجــة يف جــدول
األعــمــال ،ومناقشة الوثائق املقدمة واملــصــادقــة عليها،
قــررت اللجنة اإلداريــة اإلبقاء على اجتماعها مفتوحا
لغاية انطالق أشغال املؤمتر الوطني ،وإبالغ الرأي العام ما
يلي:
.1

عىل املستوى الدويل والجهوي:

ــــ إدانــتــهــا لــلــســيــاســات الــعــنــصــريــة املــتــواصــلــة للكيان
الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ،وجلرائم احلرب التي
يرتكبها يف فلسطني واملتجلية يف شن هجوم متواصل على
مناطق عدة منها القدس وجنني ويف الصفة وعلى قطاع
غــزة وداخــل األراض ــي احملتلة سنة  .48كــان من نتائجها
سقوط شــهــداء وجــرحــى واعتقال العشرات مــن الشباب
الفلسطيني ،واســتــهــداف الصحفية الــقــديــرة الشهيدة
شيرين أبــو عاقلة بــرصــاص اجلــنــود الصهاينة ،وإطــاق
العنان لقطعان املستوطنني لالعتداء على باحات األقصى
واملقدسيني واملقدسيات .كل ذلك يف وقت يصر فيه النظام
املغربي على املضي يف سياساته التطبيعية التي أصبحت
تشمل كافة املجاالت ،الصناعية والزراعية والسياحية
والثقافية والفنية والرياضية والتربوية والعسكرية
واملخابراتية...مما أصبحت معه أبــواب الــبــاد مشرعة
للصهيونية ومشاريعها التخريبية...
ــــ تضامن اجلمعية مــع شــعــوب املنطقة وعــبــر العالم
املنتفضة يف وجه اإلمبريالية يف مالي والتشاد وبوركينا
فاصو وكوبا وفنزويال...
ــ استياؤها الشديد من الكيل مبكيالني ،الذي تعاملت
به اجلنائية الدولية ،فيما يقع يف أوكرانيا ،حني أرسلت
أكــبــر عــدد مــن احملققني ،وتعتزم ترسيم مــنــدوب عنها،
لــرصــد اجلــرائــم املفترضة هــنــاك ،وباملقابل لــم تتعاط
بنفس احلماس واجلدية ،فيما تقترفه سلطات االحتالل
الصهيوني يف حــق الفلسطينيني/ت ،علما أن األراضــي

الفلسطينية توجد حتت الــواليــة القانونية للجنائية
الدولية

.

ــ تنديدها باستمرار العدوان الرجعي اإلمبريابي على
اليمن وسوريا وليبيا وما خلفه من ضحايا حرب ومن تخريب
وتدمير للبنى واالقتصادات ومن نهب الثروات واخليرات؛
وتضامنها مع الشعوب املنتفضة يف وجه االستبداد يف كل
من اجلزائر والصومال وتونس وغيرها...
ــ تثمينها ودعمها لعمل اجلبهة املغربية لدعم فلسطني
وضــد التطبيع يف مواجهة البرامج الصهيونية ببالدنا،
وإدانتها للقمع الذي متارسه السلطات ضدها ،آخره املنع
الذي فرضته على الوقفة االحتجاجية بدمنات ،والذي

يعكس إصــرار الــدولــة على مترير مخططاتها اخليانية
بالقوة ضدا على إرادة الشعب املغربي ،وهو ما يفرض املزيد
من النضال واملقاومة يف وجه االنبطاح الرسمي أمام العدو
الصهيوني

.

عىل املستوى الوطين :

.2

ــ تتبعها بقلق بالغ التدهور املتفاقم لألوضاع احلقوقية
الــنــاجتــة عــن السياسات الالشعبية لــلــدولــة املــاضــيــة يف
اإلجــهــاز على مختلف املكتسبات الهشة الــتــي انتزعها
الشعب املغربي بنضاالته املــريــرة وتضحياته اجلسيمة
يف مواجهة الظلم واالستبداد والريع والفساد .واملنحى
اخلطير الــســائــر نحو فــرض الــدولــة البوليسية وتغول
األجهزة األمنية على مختلف األجهزة واملؤسسات .وهو
مــا يالحظ مــن خــال املتابعات واحملــاكــمــات املتناسلة يف
مواجهة أي صوت منتقد للسياسات واملمارسات السلطوية:
االستفزازات املتكررة والتنقيل االنتقامي يف حق املعتقلني
(سليمان الريسوني ،عمر الراضي ،توفيق بوعشرين)....؛
املتابعات القضائية واألحــكــام اجلــائــرة يف حق النشطاء
االجتماعيني والسياسيني والنقابيني واحلقوقيني (املعتقل
السياسي السابق ربيع االبلق باحلسيمة ،الرفيق أحمد
ستيتو وتــاجــران اثنان من املتضررين بقرار نقل السوق
األسبوعي بقرية با محمد ،الدكتور العباس السباعي
أحد النشطاء الفاضحني للفساد مبحاميد الغزالن)... ،
وهي كلها متابعات بسبب االحتجاج السلمي أو املشاركة
فيه أو التضامن مع احملتجني ،أو بسبب التعبير عن الرأي
بخصوص السياسات العمومية خاصة املعبر عنه يف مواقع
التواصل االجتماعي

.

ــــ شجبها ملختلف مظاهر القمع املــمــارس ضــد الهيآت
احلقوقية والنقابية والسياسية والشبابية املنتقدة
لسياسة الــدولــة واختياراتها ،ســواء عبر تسخير أقالم
مأجورة للنيل من سمعتها ومصداقبتها ،أو حرمانها من
وصوالت اإليداع ومن حقها يف الدعم العمومي ويف تنظيم
أنشطتها واجتماعاتها ومؤمتراتها يف القاعات العمومية ،أو
من خالل شن حمالت تشهير ضد مناضليها ومناضالتها...
ــ استنكارها لغالء األسعار والزيادات املهولة يف أثمنة
املــــواد األســاســيــة ،ولـــإجـــراءات املــاســة بــأجــور الــعــمــال

واملوظفني ،واالقتطاعات السلطوية من أجــور املضربني،
وللسياسات التفقيرية التي تنهجها احلكومة ،والتي تضرب
يف العمق احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمواطنات
واملواطنني

.

ــــ إدانــتــهــا للتصريحات غــيــر املــســؤولــة لــوزيــر الــعــدل
بخصوص حق اجلمعيات وهيآت املجتمع املدني يف رفع
شكاوى ودعــاوى قضائية ضد ناهبي املال العام ،يف منحى
واضــح لترسيم سياسة اإلف ــات مــن العقاب يف اجلــرائــم
املالية ،كما يف العديد من االنتهاكات الصارخة حلقوق
اإلنــســان ،كالتعذيب ،واالخــتــفــاء الــقــســري ،واالعتقال
التعسفي ،والعنف البوليسي... ،.
ــــ مساندتها ملختلف النضاالت الشعبية التي عرفها
املغرب يف األشهر الثالثة املاضية ،وتضامنها مع ضحايا
القمع والتدخالت األمنية التي تعرض لها أغلبها ،من
ضمنها احتجاجات ونــضــاالت األســاتــذة املــفــروض عليهم
التعاقد ،واجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني،
واجلبهة االجتماعية املغربية ،واجلبهة املغربية لدعم
فلسطني وضد التطبيع ،واالحتاد الوطني لطلبة املغرب...
والعديد من االحتجاجات االجتماعية احمللية التي تطالب
كلها الدولة باحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية والتراجع عن القرارات غير الدستورية
املاسة باحلريات

.

ــ حتذيرها من األزمة احلادة التي بدأت مالمحها تلوح يف
األفق وهي مرتبطة باحلق يف املاء .هذه األزمة غير ناجمة
عن اجلفاف كما تدعي اجلهات الرسمية .بل إن النقص يف
التساقطات عرى فقط عن جوهر املشكل املتمثل يف احتكار
أقلية من كبار املالكني للثروات الطبيعية التي تزخر بها
بــادنــا ومــن ضمنها الــثــروة املائية التي تعرضت للسطو
واالســتــنــزاف والتبذير والتلوث الصناعي والــفــاحــي...
وقد ساهمت السياسات العمومية التي انتهجتها الدولة
منذ عقود ،من "سياسة السدود" إلى "سياسة املغربة" ثم
اخلوصصة وبعدها "مخطط املغرب األخضر" يف تكريس
الــتــوزيــع غير الــعــادل لــهــذه الــثــروة وتدميرها مــن طرف
مافيات الريع ،وبالتالي تعميق الفوارق الطبقية وتأجيج
تناقضاتها التي قد تعبر عن نفسها بحدة يف األسابيع
والشهور القادمة

.

ــ وتعبر اللجنة اإلدارية عن دعمها وتضامنها مع السكان
املتضررين من السياسات املدمرة للثروات املائية ،كما هو
احلال بالنسبة جلماعة الهري إقليم خنيفرة يف دفاعهم
عن احلق يف املاء وفضح مختلسي مياه واد شبوكة ،وباقي
سكان القرى وهوامش املدن الذين يعانون أو سيعانون من
النقص يف املاء يف السنوات القادمة

.

ــ مطالبتها باإلفراج عن كافة معتقلي الرأي واملعتقلني
السياسيني :معتقلي حــراك الريف ،والصحفيني سليمان
الريسوني وعمر الراضي والناشط احلقوقي نــور الدين
العواج وغيرهم

.

 .3عىل املستوى القضااي الداخلية والتنظميية للجمعية:

ــ إبقاء اللجنة اإلدارية الجتماعها مفتوحا حتى حلظة
انطالق أشغال املؤمتر الوطني الثالث عشر املقرر عقده
أيام  24و  25و  26يونيو  2022باملركب الدولي للشباب
ببوزنيقة

.

ــ التفويض للمكتب املــركــزي إلصــدار البيان اخلتامي
الجــتــمــاع الــلــجــنــة اإلداريــــــة ،وات ــخ ــاذ كــافــة ال ــق ــرارات
واإلجراءات الضرورية اخلاصة بانعقاد املؤمتر الوطني

.

5

قضايا عمالية وحقوقية

العدد 462 :

من  9إلى  15يونيو 2022

النقابة الوطنية لالستشارة الفالحية تبلغ الشغيلة والرأي العام
بنتائج اللقاء مع مسؤولني بالوزارة
بــدعــوة مــن الــســيــد الــكــاتــب الــعــام لــــوزارة الــفــاحــة
وبحضور كــل مــن مــديــر الــشــؤون اإلداريـــة والقانونية
وممثل مديرية املــوارد البشرية واملدير العام للمكتب
الوطني لالستشارة الفالحية ،انعقد مبقر وزارة الفالحة
بالرباط ،يوم أمس الثالثاء  31ماي  ،2022اجتماع مع
وفد عن النقابة الوطنية لالستشارة الفالحية برئاسة
األخت نائبة الكاتب العام للجامعة واألخ الكاتب العام
للنقابة الوطنية لالستشارة الفالحي

.

وبعد التداول يف أسباب التوتر واالحتقان املتنامي
عــلــى مــســتــوى املــكــتــب الــوطــنــي لــاســتــشــارة الفالحية

بااللتزامات السابقة لإلدارة يف هذا الباب ،التي لم يتم
الوفاء بها حلد اآلن؛ مت حتديد تاريخ  30يونيو 2022
كآخر أجل إلصدار املذكرة اخلاصة باحلوارات اجلهوية
والتسهيالت النقابية ،مــع إشــراك اجلامعة الوطنية
للقطاع الفالحي يف صياغتها

.

   .3وضعية الشغيلة إزاء النظام الجماعي
ملنح رواتب التقاعد :RCAR

وعــدت اإلدارة مبضاعفة املــجــهــودات املبذولة قصد
تسوية وضعية املستخدمات واملستخدمني جتاه النظام
اجلــمــاعــي ملنح روات ــب التقاعد  RCARبشكل نهائي،

األيــام القادمة ،مع متكني املستشارين الفالحيني من
بطائق الزيارات (  )Cartes Visitesومن مقررات إدارية
خاصة (  ،)Décisionsقبل نهاية يوليوز 2022

.

   .7تحفزيات خاصة:

بعد إقــرار اإلدارة باملجهودات اجلــبــارة املبذولة من
طرف كافة مستخدمي/ات املكتب الوطني لالستشارة
الفالحية إلجناح عدد من العمليات الوطنية (توزيع
الشعير املــدعــم  )...مت االتــفــاق عــل صــرف حتفيزات
مالية للمنخرطني مباشرة يف هذه العملية

.

   .8إصالح مقرات العمل:

بعد الوقوف على الوضعية املتردية يف العديد من
مــراكــز االســتــشــارة الــفــاحــيــة ،أخــبــرت اإلدارة بنقص
االعــتــمــادات املــالــيــة املخصصة إلصــاحــهــا مــع اإلقــرار
بوجوب العمل مستقبال على حتسني ظــروف العمل يف
كــافــة املــقــرات ،وذلــك حسب األولــويــات واالعــتــمــادات
ا ملتا حة

.

   .9متديد سن التقاعد:

نظرا الحتياجات املكتب الوطني لالستشارة الفالحية
من األطر واملستخدمني ،أكدت اإلدارة قبولها املبدئي
لطلبات أغــلــب الــراغــبــن يف متــديــد ســن الــتــقــاعــد ،مع
ضرورة استشارة املسؤولني املباشرين جهويا ومركزيا

.

والوقوف على التزامات اإلدارة التي لم تقم بتنزيلها،
وعــــرض مــجــمــل املــطــالــب املــلــحــة لــلــشــغــيــلــة بــــاإلدارة
املركزية للمكتب ومبختلف اجلهات؛ وبعد تأكيد السيد
الكاتب العام للوزارة على مسعى الوزارة من خالل هذا
االجتماع ،املتمثل يف البحث عن سبل تسوية النزاع
والــتــأســيــس ألرضــيــة للتفاهم ملــا فــيــه مصلحة قطاع
االستشارة الفالحية وعموم شغيلته؛ خلص اللقاء إلى
ما يلي:

   .1األعمال االجمتاعية:

تأكيد الكاتب العام على مواصلة الــوزارة للعمل من
أجــل استفادة املوظفني وكــافــة مستخدمي املؤسسات
العمومية التابعة لها ،تدريجيا ،من نفس اخلدمات
املقدمة من طرف مؤسسة األعمال االجتماعية لوزارة
الفالحة ،مع تأكيد حرص الكاتب العام الشخصي على
إسناد مهمة التنسيق يف هذا امللف احلساس ملن تتوفر
فيه شــروط النزاهة واملسؤولية ،وفسخ القرار املتخذ
من طرف املدير العام يف هذا الشأن؛ إضافة إلى التزام
إدارة املكتب بنشر وتعميم أسماء املنسقني اجلهويني
وعلى مستوى اإلدارة املركزية ،وكــذا بتعميم مذكرة
حول سلة اخلدمات املقدمة لشغيلة املكتب يوم اجلمعة
القادم  03يونيو 2022

.

   .2الحوارات الجهوية والتهسيالت النقابية:

بعد التداول يف أهمية احلــوارات اجلهوية والتذكير

إنــنــا يف الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــاســتــشــارة الــفــاحــيــة
التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي ) ا م ش( ،
إذ نشيد عاليا مبا أكدت عليه شغيلة املكتب من تشبت
مبطالبها املشروعة؛ وأمــام ما أسفر عنه االجتماع من
نتائج وجدولة لتنزيلها على أرض الواقع ،ومن التزام
للسيد الكاتب العام للوزارة بالسهر شخصيا على تتبع
تنفيذ مخرجات اللقاء؛ فإننا:
حماية حلقوق الشغيلة ،وإصــدار املقرر اخلــاص بهذه
املهمة للمسؤول املباشر على هــذا امللف على مستوى
اإلدارة املركزية

.

   .4طلبات االنتقال:

مت االتفاق على البث يف جميع طلبات االنتقال قبل
متم شهر يوليوز .2022

   .5التعويضات الجزافية عن التنقل:

بعد الــتــداول يف هــذا املوضوع التزم املدير العام مبا
يلي :
 التسريع بصرف التعويضات اجلزافية عن التنقلبالنسبة للشهور السابقة

.

   السهر على انتظام هــذه العملية فيما تبقى منا لسنة

.

  التوزيع العادل لفائض التعويضات اجلزافية عنالتنقل بني اجلهات وعلى عموم الشغيلة

.

   دراســة إمكانية املماثلة يف التعويضات اجلزافيةعــن التنقل للمسؤولني باملكتب الــوطــنــي لالستشارة
الفالحية مع نظرائهم على مستوى املؤسسات العمومية
واإلدارات التابعة لوزارة الفالحة

.

   .6البطاقات املهنية:

اخبرت اإلدارة بأنها اجنــزت البطائق املهنية لكافة
املــســتــخــدمــات واملــســتــخــدمــن ،وســيــتــم تــوزيــعــهــا خــال

  - 1نعبر عن اعتزازنا الكبير مبا عبرت عنه شغيلة
املكتب مــن اســتــعــداد خلــوض كافة األشــكــال النضالية
دفاعا عن مطالبها وحقوقها وكرامتها

.

  - 2نؤكد مواصلة نقابتنا للعمل على تنزيل كافة
االلتزامات املعبر عنها خالل اللقاء وبإشراف مباشر من
وزارة الفالحة

.

  - 3نشدد على ضــرورة احلفاظ على املكتسبات يف
حالة تقرير أي تغيير مؤسساتي على مستوى وزارة
ا لفال حة

.

  - 4نعلن عن تعليق البرنامج النضالي املفتوح الذي
كــان مقررا ابــتــداء من  02يونيو  ،2022وندعو كافة
املناضالت واملناضلني وعموم شغيلة املكتب إلى استمرار
التعبئة واالستعداد ملواصلة هذه املعركة النضالية ،يف
حالة عــدم تنفيذ كافة االتفاقات والتزامات االدارة
خالل هذا االجتماع

.

مزيدا من التعبئة واليقظة
عاشت وحدة شغيلة املكتب الوطين لالستشارة
ا لفال حية
عاشت النقابة الوطنية لالستشارة الفالحية
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفالحي
عاش االتحاد املغريب للشغل
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الوضع السيايس الراهن ومهام التغيري الدميقراطي

من  9إلى  15يونيو 2022

عزيزة الرامي

يعيش املغرب اليوم وضــع اجتماعي و اقتصادي جد
مـــأزوم بسبب اخــتــيــارات الــنــظــام املــخــزنــي للسياسات
الليبرالية املتوحشة املــمــاة مــن طــرف الــدوائــر املالية
االمبريالية  ,هذه االختيارات اليوم التي وصلت لباب
مغلق وهذا ماتعبر عنه اجلهات الرسمية نفسها مبا يسمى
بفشل النموذج التنموي مما ينعكس بشكل كبير على
الشعب املغربي عموما والشباب خصوصا

العاملي ومنظمة التجارة العاملية ,والتي عن طريقها تفرض
على االنظمة العميلة التي صنعتها وأمــنــت حمايتها
واستمرارها هي نفسها من بينها املغرب ,تفرض عليها
تطبيق و نهج سياسات معينة دون أخرى هذه السياسات
مبنية على املرجعية النيوليبرالية

الذي بلغ  65يف املئة من الناجت الداخلي اخلام بينما بلغ
الدين الداخلي  78يف املئة من مجموع الدين املستحق
على اخلزينة أما تكاليف استهالك الدين فبلغت 102
مليار درهــم و مبالغ الفوائد  80مليار درهــم باإلضافة
ألن مجموع الدين العمومي مبا فيه دين اخلزينة ودين
اجلماعات احمللية وديــن الشركات ومؤسسات العمومية
التي تضمنها الدولة يكاد يعادل حجم الناجت الداخلي
اخلام للمغرب (أمثلة  43 :مليار درهم على املكتب الوطني
للماء الصالح للشرب –  24مليار د على املكتب الوطني
للكهرباء –  19مليار د على الوكالة املغربية للطاقات
املستدامة –  7مليار د على صندوق متويل الطرق – 4
مليار د على الوكالة اخلاصة مليناء املتوسط)

كما هو معروف فإن االمبريالية أتت لتحقيق هدفني
أساسيني حسب املفهوم الكالسيكي .السبب األول هو فتح
أسواق جديدة لتصدير فائض اإلنتاج و السبب الثاني هو

إذن هــذه األدوات الــهــدف منها كما أشــرنــا هــو فرض
سياسات اقتصادية واجتماعية مبنية على املرجعية
النيوليبرالية.

ثانيا احلرب األوكرانية الروسية التي عرت عن حجم
تبعية املــغــرب للدوائر االمبريالية خصوصا يف مجال
الطاقة األحفورية و مجال احلبوب حيث يستورد املغرب
نصف احتياجاته من احلبوب من روسيا و أوكرانيا مما
يفسر ارتفاع أسعارها بالسوق

البحث عن موارد جديدة.

إذن مــا هــي املرجعية النيوليبرالية  :ونقصد بها "
خــوصــصــة معظم الــقــطــاعــات االجــتــمــاعــيــة كالتعليم
والصحة إلخ ...و خوصصة املؤسسات العمومية ورهنهما
بالرأسمال األجنبي و احمللي

.

وبالتالي مــا املقصود بالنيوليبرالية .ومــاهــي هذه
السياسات النيوليبرالية املطبقة باملغرب وانعكاساتها
على املستويات االقتصادية االجتماعية والسياسية
باملغرب ؟

؟

ما املقصود ابلنيوليربالية :

.

األداة ال ـث ــال ـث ــة  :ونــحــن نــرى الــيــوم هــرولــة األنظمة
الرجعية العميلة باجلملة ومن بينها كذلك املغرب لتطبيع
العالقات مع كيان إرهابي ومجرم الكيان الصهيوني مقابل
احلفاظ على ذاتها وعلى مصاحلها وهــو ما يظهر جليا
باملغرب من خالل تطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني
وبــرم العديد مــن االتفاقيات االقتصادية والثقافية
والتربوية والسياحية والعسكرية إلخ....

.

.

ثالثا جائحة كورونا و التي عرت أيضا عن تبعية املغرب
يف مجال صناعة األدوية

.

مما يجعلنا نطرح أسئلة أو عالمات استفهام عن حقيقة
أزمة السيادة الوطنية وأزمة السيادة الغذائية والسيادة
الطاقية

.

وهــذا ما يفسر ويجعلنا نرى االرتفاع املستمر للمواد
الغذائية األساسية من ضمنها احلبوب رغــم أن املغرب
بلد فالحي بإمكانه إنتاجها محليا لوال سياسات الدولة
النيوليبرالية يف املــجــال الفالحي وأيــضــا ارتــفــاع ثمن
احملروقات بعد حتريره على املستوى العاملي وجتذر اإلشارة
أن أسعارها تدخل فيها األربــاح والضرائب التي رفضت
الدولة واللوبيات االحتكارية تسقيفها ويظل الشعب
املغربي الكادح واملفقر يدفع الثمن هذه االختيارات

• عىل املستوى االجمتاعي :

ومن هذا املنطلق استخدمت االمبريالية عدة أدوات
واليوم باملغرب تتدخل االمبريالية باملجتمع املغربي عبر
ثالث أدوات رئيسية :
األداة  : 1خلق أنظمة عميلة استبدادية ديكتاتورية
وهو ما يحدث االن و متوفر باملغرب.
األداة  : 2عن طريق املديونية.
األداة  : 3عن طريق الصهيونية.
وجتــذر اإلش ــارة أن هــذه األدوات هــي مترابطة فيما
بينها .
فيما يخص األداة األولى  ,نالحظ أنه باحملافل الدولية
أن الدول التي كانت فيما ما مضى تهتم بحقوق اإلنسان,
االن لم تعد تهتم بها مقابل أن األنظمة السياسية احلاكمة
بالبلدان التبعية من بينها املغرب تقدم لها امتيازات
عــديــدة مقابل غــض الــطــرف عــن االنتهاكات اجلسيمة
حلقوق اإلنسان واجلرائم السياسية واالجتماعية التي
تنهجها

.

أما االداة الثانية وهي املديونية  ,و هنا نتحدث أساسا
عن الصناديق الدولية و هي صندوق النقد الدولي والبنك

.

حــيــث تــقــوم بــتــحــويــل ه ــذه الــقــطــاعــات و املــؤســســات
العمومية االجــتــمــاعــيــة مــن مــرفــق حــيــوي عــام يقدم
خدمات كبرى للمواطنني/ات و مينحهم صفة املواطنة إلى
خوصصتها حيث يتحول اإلنسان هنا داخل مجتمعه من
مواطن إلى مستهلك عليه أن يدفع ثمن مقابل أن يأخذ
املنفعة التي هي يف األصل منفعة اجتماعية وعمومية.
إذن هذه السياسات النيوليبرالية كانت لها يف املجتمع
املغربي انعكاسات جد خطيرة وجتليات كثيرة نستعرضها
كالتالي :

• املستوى االقتصادي و االجمتاعي :

• اقتصاداي  :نتج عن املديونية ( أحد أدوات االمبريالية)
أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع مهول للمديونية باملغرب
إن أحد أهم و أكبر مؤشرات األزمة االقتصادية اخلانقة
وتعميق التبعية للمبريالية باملغرب اليوم هي :
أوال تضاعف حجم دين اخلزينة ما بني  2009و 2021

.

كما أشــرنــا سابقا فــإن تطبيق االمبريالية والنظام
املغربي العميل لها لسياسات النيوليبرالية املمالة من
طرف الصناديق املالية الدولية لها انعكاسات جد خطيرة
وجعلت املغرب يعيش أوضاعا جد مأزومة أولها خوصصة
التعليم والصحة وهشاشة الشغل والقضاء التدريجي
على ما يسمى بالتوظيف العمومي ونحن نرى الرأسمالية
التبعية تتدخل باملغرب بقطاعات عديدة وتفرض عليها
ما يسمى بالتوظيف بالعقدة والــذي هو توظيف هش
وال يضمن االستقرار النفسي واالجتماعي واالقتصادي
للشغيلة وبالتالي تدمير الوظيفة العمومية وأيضا
خوصصة القطاعات واخلدمات االجتماعية كما أشرنا
سا بقا
وميكننا وصفها أو تقدمي عدة مؤشرات يف هذا اجلانب :
ا ل ـب ـطــالــة  :نالحظ اليوم مع أزمــة كورونا والتي عرت
الــواقــع االجتماعي باملغرب أن البطالة مستفحلة يف
صفوف الشعب املغربي بشكل عام والشباب بشكل خاص
بنسب مرتفعة  ,وإذا انطلقنا من اإلحصائيات الرسمية
التي ال يعتد بها فإن معدل البطالة بلغ سنة  2021نسبة
 12,3يف املئة وهــو رقــم ال يأخذ بعني االعتبار األوجــه
العديدة لبطالة املقنعة وهشاشة الشغل مثل العقود
احملدودة جدا والشغل ملدة قصيرة والشغل الناقص.....

ملف العدد
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القضية الفلسطينية اليوم؟ " لست مهزوما ما دمت تقاوم"

يواصل الشعب الفلسطيين تنظمي املقاومة يف الضفة الغربية
كما يف أرايض 1948ويجدد أساليب املقاومة من أبسطها
اىل أكرثها تركيبا.وهو بذلك مينح املقاومة املدنية واملقاومة
املسلحة شحنة قوية للتصدي لأللة االستعمارية الهصيونية
اليت أصبحت تتشكك يف قوهتا وعتادها العسكرية املدعوم من
طرف القوى األمربايلية.
غري أن القضية الفلسطينية ويف غمار السريورات الثورية اليت
تجتاح املنطقة،مل يكن لها نصيبا من رايح التغيري اليت قد تدفع
بكرس أرشعة الخيانة والتطبيع اللذان فرضا قرسا من طرف
األنظمة الرجعية واالستبدادية.بل مت عزل مقاومة الشعب

الفلسطيين والزج مبقاومته اىل االنقسام ومحاوالت توهمي
الرصاع يف لبوس "رصاع ديين و/أو حضاري"
هكذا عرفت القضية منعرجات خطرية كادت تعصف مبسارها
التحرري ،لــوال يقضة الشعب الفلسطيين وابداعه أشكاال
جديدة ومتنوعة للمقاومة...من أين تسمتد مقاومة الشعب
الفلسطيين قوهتا؟ما موقعها اليوم يف معادلة الرصاع بني
القوى التحررية والقوى االستعمارية يف عامل يعج ابلفوىض
وتوسيع دائرة الحروب؟ذلك ما سوف تتناوله مواد ملف هذا
العدد االسبوعي لجريدة الهنج الدميقراطي...

هل وصلت القضية الفلسطينية إىل مرحلة جديدة

محمد السفريوي

دلــت التجربة التاريخية احلسية على أن هــذا الكيان
املغتصب لفلسطني كان مبثابة عامل هام يدفع على الدوام نحو
توحيد و توجيه نضاالت جماهير و شعوب املنطقة التواقة إلى
احلرية و العدالة ،بوصف الصراع معه على أنه بؤرة التصادم
املباشر بني حركة حترر أصيلة و اإلمبريالية العاملية و حلفائها
باملنطقة ،و من على أرضية فهم أبعاد هــذا العامل انبثقت
جدلية ربط حترير فلسطني بتحرر شعوب املنطقة ،و التي
طاملا شغلت منظري و قادة كل من فصائل املقاومة الفلسطينية
و القوى السياسية املناضلة باملنطقة .و هي اجلدلية التي ال
زالت جتد صدى لها يف أدبيات جل التيارات السياسية حتى
اللحظة.
إن العالقة املوضوعية بني القضية الفلسطينية و نضاالت
القوى السياسية باإلقليم هي حتمية لكون الكيان الصهيوني
هو محصول للمصالح االمبريالية الغربية يف املنطقة برمتها
فلها وظيفة إقليمية تستهدف احكام السيطرة على هاته
املنطقة االستراتيجية و ابقائها خاضعة مبا يخدم مصالح
املراكز االمبريالية الكبرى يف الغرب.
و يسهل رصد هاته العالقة العضوية عبر تاريخ املنطقة
طيلة أزيــد من قــرن  ،إذ منذ دخــول االحــتــال اإلجنليزي
لفلسطني عام  1917والشعب الفلسطيني مبعية شعوب املنطقة
يستنطق أشكال و تصورات متعددة للمقاومة خصوصا مع
اتضاح مالمح املشروع الصهيوني وفرضه على األرض باالحتالل
العسكري ،وهي أشكال انطلقت من الدفاع العفوي عن األرض
وتطورت إلى أنــواع متقدمة من العمل الفدائي منذ
والهوية
ّ
ستينيات الــقــرن العشرين ،إلــى املقاومة الشعبية والعمل
السياسي  ،و أخيرا إلى السعي يف إقامة دولــة على جزء من
األرض التاريخية لفلسطني .
أما اليوم فاألحداث األخيرة و التي عرفتها القدس احملتلة
وحيها الشهير "الشيخ اجلــراح " ،تستدعي بحث ًا ومراجعة و
مسائلة جدية يف الطروحات و التصورات إليجاد حل عادل
للقضية الفلسطينية و مدى قابليتها للتحقق .و كذلك التحلي
بالشجاعة الكافية لالعتراف بأنه دون االبتكار املستمر الذي
ويبدد حالة الثقة حول وجــوده االستعماري
يربك احملتل
ّ
ستظل قضيتنا املركزية حتصد املزيد من اخليبات.
طروحات "الدولة الواحدة"

كان ثمة تصور يقوم على فكرة "الدولة لكل مواطنيها"،
وهو طرح الفلسطينيني منذ عشرينيات القرن املاضي ويعتبر
امتداد ًا للنظام العثماني ،خاصة يف بداية القرن العشرين الذي
ضم املسلمني واليهود واملسيحيني واألرمن والدروز واألوروبيني
والــشــركــس" ،إذ ورد ذل ــك يف قــــرارات امل ــؤمت ــرات العربية
الفلسطينية السبعة يف األعـــوام ما بني  1919و ،1928ويف
االلتماسات التي قدمت لالنتداب البريطاني وعصبة األمم يف
الثالثينيات ،واملواقف التي عرضت يف محادثات مائدة سانت

جيمس املستديرة يف عام  ،1939ويف اللجنة األجنلو-أميركية
يف عام  1946ويف جلنة األمم املتحدة اخلاصة بفلسطني يف عام
.1947
تأسست
بل إن حتى منظمة التحرير الفلسطينية (التي ّ
يف عام  )1965تبنت صيغ ًا مختلفة للدولة الواحدة يف أواخر
الستينيات وخــال السبعينيات وحتى الثمانينيات ،فكان
الهدف األصلي ملنظمة التحرير الفلسطينية يف إقامة دولة
فلسطينية جلميع مواطنيها ،وقــد نص على ذلــك امليثاق
ـدل لعام  .1968وسعت املجالس
الوطني الفلسطيني املــعـ ّ
الوطنية الفلسطينية حتى عام  1974إلى دولة واحدة علمانية
ودميقراطية يف كامل فلسطني.
و بــدأ تراجع القيادة الفلسطينية التدريجي عن هذا
الطرح املتقدم و املتفوق أخالقيا منذ عام 1974و ذلك بعد
إقرار البرنامج املرحلي أو ما يسمى برنامج النقاط العشر .
إذ أقر املجلس الوطني الفلسطيني برنامجا مت صياغته من
قبل قيادات اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني ،والتي
تدعو إلى إنشاء سلطة وطنية على أي قطعة محررة من أرض
فلسطني ،والعمل الفاعل إلنشاء دولة علمانية دميقراطية
ثنائية القومية يف فلسطني يتمتع فيها كل املواطنني باملساواة
واحلقوق بغض النظر عن العرق ،اجلنس أو الدين .و هو ما جعل
فصائل عدة مثل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني واجلبهة
العامة وآخرون للخروج
الشعبية لتحرير فلسطني  -القيادة
ّ
وتشكيل جبهة الرفض.
جاليا و بعد فشل حل الدولتني على أرض الواقع ،و استحالة
إقــامــة سلطة وطنية فعلية على حــزء مــن أرض فلسطني
التاريخية ،فإن عدد ًا من املسؤولني يف السلطة الفلسطينية
بــدأوا يف السنتني املاضيتني و على فترات متباعدة احلديث
متتد من النهر إلى البحر ،و
عن حقوق متساوية داخل دولة
ّ
توجه استراتيجي لدى
من
ينطلق
يبدوا أن هذا املنظور ال
ّ
القيادة مبني على نظرة شاملة للقضية  ،بقدر ما ينطلق من
تكتيك سياسي يأمل يف حتريك الوضع للتفاوض مجددا على
حل الدولتني .أما حركة حماس فما زالــت رهينة تصورها
الديني للقضية و إن دعت إلى دولة واحدة من النهر إلى البحر،
فدعوتها ال توضح ماهية هذه الدولة ونظامها وبرنامجها،
إضافة إلى أنها باتت اليوم تتبنى صيغة الدولتني يف أعقاب
اإلعالن عن بيانها السياسي اجلديد يف عام  ،2017الذي سعت
من خالله إلــى ترويج نفسها بصورة معتدلة لنيل اعتراف
املجتمع الدولي.
بينما اليسار الفلسطيني و رغم أنه يقر مفهوم الدولة
الواحدة ولكنه لم يقدم رؤية واضحة وتفصيلية حول ماهية
هذه الدولة.
الدولة الواحدة الدميقراطية العلمانية  

مبا أن دولــة الكيان محصول هجني للمصالح الرأسمالية

الغربية يف منطقتنا و لها وظيفية إقليمية .يأتي شعار الدولة
الدميقراطية العلمانية يف سياق مناسب فعال وناظم للصراع
التاريخي ضد هذا الكيان الغاصب يف أفق الغاء وجوده الهجني،
و يفتح يف نفس الوقت افاق للتطور االجتماعي والتحديث يف
املنطقة وبناء دول دميقراطية مدنية و هو الشعار املركزي الذي
رفعته جماهير " الربيع العربي " منذ  2011وال زالت جتلياته
نصادفها مع كل حراك ينفجر باملنطقة سواء يف العراق أو لبنان
الذي طالب أبناؤه بإسقاط الطائفية أو يف السودان حني ثار
أبناؤه على نظام البشير املتأسلم.
مشروع دولــة فلسطني الدميقراطية هو مشروع يسعى
إلــى تفكيك وإسقاط مشروع سايكس بيكو من اساسه .كما
أنه ينطلق من فهم دقيق لطبيعة املشروع االمبريالي ،الذي
يهدف الى السيطرة على املنطقة واحلاقها بنظامه الرأسمالي.
ويهدف الى إبقائها ُم َّجزة ومتخ ِّلفة لنهب خيراتها ،وملنعها من
التقدم والسعي لكي تصبح قوة منتجة لها ثقلها وحضورها
الكوني .فالغرب االمبريالي يرى يف نهضة املنطقة تهديدا
لزعامته وهيمنته العاملية .فقد زُ ِرع الكيان الصهيوني لهذه
الوظيفة ،وليكون مركز ثقل للوجود االمبريالي الصهيوني يف
املنطقة ،ومن هنا يبدأ احلل.
يستند بناء الدولة الدميقراطية على حق املواطنة الكاملة
و على مبدأ صوت واحد لشخص واحد ،بغض النظر عن الدين
والعرق واللون واجلنس والفكر واملذهب والعقيدة .كما انه يعمل
على حتقيق املساواة التامة بني املواطنني ،ويضمن حق عودة
الالجئني الفلسطينيني واحفادهم الى ديارهم االصلية .وال
يقصد بــه ان يــكــون دول ــة لكل مواطنيها ضمن مــا يسمى
“إسرائيل ”،كما أصبح ينظر لها النائب االسالمي يف الكنيست
منصور عباس  ،وال دولة ثنائية القومية املتجاهلة لطبيعة
الكيان الصهيونية و دوره يف املنطقة .خصوصا و أن الوضع
احلالي لفلسطني ميكن اعتباره ثنائي القومية إذا سلمنا
جدال بأن اليهودية تشكل قومية .كما أن الرؤية الصهيونية
ترفض إعطاء حق املواطنة للفلسطينيني يف الضفة والقطاع،
بــل يعملون على تكريس يهودية الــدولــة وإلــغــاء الوجود
الفلسطيني برمته.
  اما الدولة الفلسطينية الدميقراطية فستبنى على أساس
املواطنة التامة ضمن سياق عربي .إذ ال ميكن ألي حل ان ينجح
مبعزل عن بيئته الثقافية ،كما أن التجربة التاريخية تخبرنا
أنه يستحيل ان تأسس دولة ذات “دميقراطية طائفية” تضمن
تعايشا سلسا و فعاال لكل طوائفها ،مثل لبنان اليوم .وال دولة
تبنى على أساس ديني ،الن فصل الدين عن السلطة قضية
اساسية لبناء دولــة مدنية حديثة .فليس منطقيا ان يتم
النضال الشاق لهزمية دولة أسست على الدين لبناء دولة اخرى
على أساس ديني اخر.

امللف

الكفاح الفلسطيني  :إىل أين؟
 )1نضال شعب الجبارين يتحدى اختالل موازين
القوة :

عرف الشعب الفلسطيني كل أنــواع النكبات واألزمــات
واحملن و عرف جتريب كل أنواع البطش وإطالق الرصاص
وكسر األذرع وقصف البيوت وجتفيف ينابيع املقاومة
واغــتــيــال واعــتــقــال الــزعــمــاء واملــنــاضــلــن االب ــط ــال يف
فلسطني وخارجها  ،ومصادرة األراضي واقتحام املقدسات
اإلسالمية و املسيحية وتشويه املعالم التاريخية وطمس
هويتها احلقيقية  ،كما عرف تكالب كل وكالء األمريكان
والصهيونية من أنظمة البترودوالر واألنظمة الرجعية
الســتــكــمــال املــهــام الــقــذرة بــاحلــصــار ومــحــاولــة تصفية
القضية وبخاصة التوجه الــثــوري الفلسطيني وعزله

االرتكازية لنضال الشعب الفلسطيني وقواه اليسارية يف
طليعتها اجلبهة الشعبية واجلبهة الدميقراطية وفصائل
أخرى كانت تستفيد من التدريب والتكوين االستراتيجي
ومن الدعم اللوجستيكي  ،مما سمح بظهور فاعل جديد
يف الساحة ذو مرجعية إسالمية (حركة حماس) بعيدة
آنـــذاك عــن املــيــثــاق الــوطــنــي الفلسطيني وعــن منظمة
التحرير وفصائلها التاريخية  ،ومستفيدة من القواعد
االرتكازية الكثيرة حلركات اإلسالم السياسي يف اخلليج
خصوصا  ،ويف مقدمتها أنظمة البيترودوالر.
ومــع انكسار املعسكر االشتراكي وبــدايــة نظام وحيد
الــقــرن (الــهــيــمــنــة االمــريــكــيــة) ح ــدث حت ــول عــمــيــق يف
مجمل الساحة الدولية و يف منظومة األفكار و التوجهات
اإليــديــولــوجــيــة والسياسية حلــركــات الــتــحــرر الوطني
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النضالية ويف تثوير األوضــاع التحررية ضد االستبداد
والفساد  ،بل فتحت بعضا من األمل يف استرجاع اليسار
املناضل حليويته بعد الضربة القاصمة التي تعرض لها
بعد تفكيك املعسكر االشــتــراكــي  ،لكن تبني أن اليسار
الــثــوري ال ي ــزال دون الــقــدرة اكــافــيــة على قــيــادة مهام
التغيير وعــلــى توحيد قــوى التغيير يف جبهة وطنية
وجــبــهــات إقليمية تغير مــوازيــن الــقــوى لــصــالــح البعد
التحرري الشامل  ،كما أن التباعد األيديولوجي بني
اليسار املاركسي وقوى اإلسالم السياسي وزئبقية تصورات
هذا األخير و ابتعاده عن املفهوم التحرري االستراتيجي
الــذي أسسته حركة التحرير الوطني الفلسطيني منذ
امليثاق الوطني الفلسطيني ويف مقدمته نشدان احلل
االستراتيجي عبر مشروع "الدولة الدميقراطية العلمانية
الفلسطينية" وعبر الفصل بني الصهيونية واليهودية
يف اخلطاب الفلسطيني حال يف العديد من األحيان دون
إيجاد تقاربات يف اجلبهة املوحدة للنضال ضد الصهيونية
واالمبريالية  ،و لم يتحقق التقارب اليساري اإلسالمي يف
الساحة إال مبشقة و بتكاليف ميدانية مستمرة ومتفاوتة
الوتيرة ،فرضتها مواجهة العدو الرئيس ونهج التسوية
املهيمن عــلــى "م.ت.ف" وعــلــى "ســلــطــة احلــكــم الــذاتــي"
املنبثقة من اتفاق "أوسلو"  ،لقد فرض الصراع ضد الكيان
الصهيوني انقساما للصف الفلسطيني إلى توجه يضع
املــقــاومــة يف سلم األولــويــات ملواجهة الكيان الصهيوني
ويحاول توحيد العمل النضالي الفلسطيني خارج دائرة
مواثيق و التزامات أوسلو التصفوية  .ثم هناك التوجه
املهيمن و هو توجه السلطة الفلسطينية يف رام اهلل و الذي
ميثل توجه البورجوازية الفلسطينية الكبيرة (الريعية)
املسنودة ببعض األنظمة الرجعية العربية والــذي يرى
املخرج للقضية الفلسطينية يف إطار أوفاق أوسلو بالدرجة
األولى وعبر االعتراف بإسرائيل وسيطرتها على أراضي
 48والتنسيق األمني مع عصابات الكيان و أجهزته و العمل
بالوكالة على منع كل مقاومة فعلية ضده
وميــكــن رصــد بــعــض ســمــات األوضـــاع الــتــي ســاهــمــت يف
إضعاف شروط النضال الفلسطيني وهي :

عن محيطه ومتنفسه الطبيعي وهــو اجلاهير العربية
واملغاربية وحركاتها التقدمية والدميقراطية وإغــراق
الساحة الفلسطينية والعربية بالتوجهات اليمينية
ونهوج االستسالم والتسويات املذلة للشعب الفلسطيني
و املــتــنــاقــضــة مــع مــا مت تــســطــيــره مــن مــاحــم ومــواثــيــق
فلسطينية رائعة طيلة املد التحرري املكافح.
لــقــد عــرف الــشــعــب الفلسطيني اإلرهـــاب والتهجير
الــقــســري منذ سنة  1948تــاريــخ النكبة الفلسطينية
والعربية (نكبة األنظمة العاجزة) كما عــرف الهزمية
سنة  1967الــتــي فقد على إثــرهــا الشعب الفلسطيني
الضفة و القطاع ومت الــرمــي بجزء كبير منه يف املنايف
 ،وفــقــدت دول احملــيــط العربي أج ــزاء استراتيجية من
أراضيها لم تتم استعادة أغلبها حلد اآلن (اجلوالن ) ومت
استعادة بعضها (سيناء) يف إطار خطة و صفقة فتح باب
االستسالم للنظام املصري املدخل الرئيس لكسر العزلة
التي كان الكيان الصهيوني يعرفها بفعل أجــواء قرارات
قمة اخلرطوم  1968و الالءات العربية الثالث (ال صلح –
ال اعتراف – ال مفاوضات ) والتضامن األممي  ،مما قلص
من الدعم الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية و سد
عليها منافذ مصر الرئيسية  ،ومت تفكيك حتالف املقاومة
اللبنانية الفلسطينية يف جنوب لبنان يف  ،1982كما أن
ظروف ترهل ثم تفكك املعسكر االشتراكي يف الثمانينات
والتسعينات كان لها أثرها يف فقدان العديد من القواعد

ولقوى اليسار الثوري  ،وسيكون لذلك األثر العميق على
الفصائل الفلسطينية و على أطروحاتها  ،وسيغير موازين
القوة داخل الساحة الفلسطينية لصالح القوى اليمينية
واإلسالمية  .وسيستمر اليسار الثوري يف محاولة استرجاع
موقعه و تطوير أدائه.
فما هو أثرها على القضية الفلسطينية وعلى مسارها
وما هي آفاق العمل النضالي الفلسطيني يف
التحرري
ظل هذه الظروف املعقدة و املتشابكة

؟

؟

 )2يف أتثري فشل مهام حركات التحرر الوطين يف أغلب
دول األطراف الرأمسالية عىل القضية الفلسطينية:

لقد بينت السيرورة الثورية يف العالم العربي و البلدان
املغاربية منذ  ،2011أن احلركات والتنظيمات السياسية
التي قادت أو أججت هذه السيرورات لم تكن يف مستوى
بلورة برامج ثورية طويلة النفس تأخذ بعني االعتبار
موازين القوة على الصعيد الدولي  ،كما بينت مدى قدرة
القوى املــضــادة للثورة املسنودة إمبرياليا على جتديد
قدرتها للتمكني من السلطة وعلى جتديد االنــدفــاع يف
اخلــضــوع الــتــام للمخططات االمبريالية والصهيونية
باملنطقة هلعا على عروشها من جتدد السيرورة الثورية
التي مت دكها يف حقل ألغام من القبضة احلديدية ومن
التراجعات عن احلقوق واحلريات.
لــقــد جنــحــت حــركــة الــشــعــب يــريــد يف إيــقــاظ الهمم

 تدمير القواعد االرتكازية للحركة القومية املناهضةلإلمبريالية يف العراق وسوريا وليبيا ومصر واليمن وغيرها
 "موت" األحزاب الشيوعية التي تؤمن بخط التطورالالرأسمالي أو انبطاحها لألنظمة وللبورجوازيات مما
أدى يف الغالب إلى حتلل أغلبها فكرا وسياسة.
 تناقضات حــركــات اإلس ــام السياسي بــن مــن جهةمتــوقــع بــعــضــهــا يف جــبــهــة املــنــاهــضــة لــلــصــهــيــونــيــة ولــو
بــدون عمق و أفــق ملــشــروع مجتمعي دميــقــراطــي حتــرري
استراتيجي (دور حزب اهلل و القوى الشيعية يف العراق
وسوريا  ،وبعدها الطائفي أحيانا أخرى ).
 هيمنة اخلــط الــبــورجــوازي على حــركــة القومينيواحلركات اإلسالمية
 صعوبة بناء جبهات شعبية قوية نظرا لغياب البعداجلماهيري ألغلب الــقــوى الراغبة يف البناء اجلبهوي
بأفق استراتيجي  ،أو اقتصارها على حتالفات تقليدية
ال تراعي معطيات الساحة ومتغيراتها يف الثالث عقود
األخيرة
إن هـــذه املــعــطــيــات الــذاتــيــة تــفــرض عــلــى األجــنــدة
التحررية يف العالم العربي والبلدان املغاربية خصوصا ما
يلي :
 إعادة بناء اخلطط والتصورات واملمارسات النضاليةعلى أسس جديدة تأخذ بعني االعتبار معطيات الساحة
الدولية واإلقليمية ومتغيراتها على ضوء آفاق التغيير
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تمتة مقال الكفاح الفلسطيين  :إىل أين؟
االستراتيجي وخــصــوصــا مــا ينبأ بتشكل معالم عالم
جديد متعدد القطبية قد يعدل موازين القوة وينصف
الكفاح الفلسطيني (بعد احلرب يف أوكرانيا خصوصا).
 توحيد القوى الشيوعية واالشتراكية يف البلدانالعربية واملغاربية يف حتالفات برنامجية واضحة تكون
القضية الفلسطينية ومواجهة التطبيع والقطع معه
نقطة ثابتة و مركزية يف أجندتها.
 توحيد القوى التقدمية والدميقراطية على أسسجبهوية حتررية تضع األســس والركائز لبناء "مجتمع
جديد" يف البلدان العربية واملغاربية قوامه التحرر من
التبعية وبناء الدولة الوطنية الدميقراطية العلمانية
احملترمة ألبعاد الهويات الوطنية التعددية.
تــوحــيــد كـــل الـــقـــوى املـــعـــاديـــة لــإمــبــريــالــيــة
والصهيونية سياسيا وت ــرك القضايا األيديولوجية
للنقاش العمومي السلس والدميقراطي واملناهض للعنف
بني قوى الشعب.

الفلسطينية قــد تطلب مــا يــقــارب عــقــدا مــن النقاش
والتناقض والــصــراع بــن كــون القضية قضية حــدود أو
قضية وجود  ،فإن حقبة مرحلة الثمانينات والتسعينات
(القضاء على املقاومة الفلسطينية يف جنوب لبنان  +تفكك
املعسكر االشتراكي  +عزو العراق  +تراجع قوى اليسار
الثوري وصعود قوى اإلســام السياسي  +تراجع الدعم
الدولي للقضية الفلسطينية  )...كلها عوامل دفعت يف
اجتاه هيمنة التوجه االستسالمي املراهن على التسوية
السياسية وحتــويــل القضية الفلسطينية مــن قضية
حترر وطني وكــون الصراع هو صــراع وجــود إلى ما يشبه
الصفقة السياسية بكل معنى الكلمة  ،وهكذا تدحرجت
كرة الثلج من مؤمتر مدريد ( )1991إلى اتفاقيات أوسلو
( )1993وترتيبات احلكم الذاتي "االنتقالي"  ،وتوابعها
مــن التنسيق األمــنــي إلــى تقزمي القضية الفلسطينية

 متفصل هذه اجلبهات يف جبهة عامة للتحرر الوطنيومواجهة التبعية والتغلغل االمبريالي  ،والتوجه نحو
بناء الدميقراطية الشعبية الكفيلة باسترجاع السيادة
الــوطــنــيــة وحتــريــر الــثــروات والــطــاقــات مــن االســتــبــداد
والتبعية .
 اعــتــبــار أن القضية الفلسطينية هــي قضية كلالشعوب لكونها القضية التحررية األم  ،ولكون حلها و حل
معضلة التحرر يف البلدان العربية واملغاربية متمفصالن
عضويا  ،و فال حترر من التبعية و بناء الدميقراطيات دون
حترير فلسطني  ،وال حترير لفلسطني يف بحر التبعية
واالستبداد  .وتتطلب هذه املهمة من بني ما تتطلبه تنويع
أساليب النضال ودعم حركات مقاطعة الكيان الصهوني
( )b.d.sوكل اجلبهات املناهضة للتطبيع .
 )3يف رضورات فهم تناقضات ورشوط الوضع الذايت
للكفاح الفلسطيين :

لم يعترف الشعب الفلسطيني يوما بالكيان الصهيوني
الــذي يحمل مخططات إمبريالية هيمنية أشــمــل من
أرض فلسطني  ،ورغم النكبة العربية لعام  1948إال أن
الشعب الفلسطيني كان يقاوم ضمن موجة حتررية عالية
التوتر عامليا ضد االستعمار واالمبريالية  ،مما سمح له
ببلورة مــشــروع وطــنــي فلسطيني عقالني استراتيجي
ملهاجمة عمق األطروحة الصهيوينية العنصرية املبنية
على الــوطــن/الــديــن/الــعــنــصــريــة  ،وهــكــذا خــرج امليثاق
الوطني الفلسطيني بهدفه االستراتيجي عــام 1964
"إقامة الدولة الفلسطينية الدميقراطية العلمانية على
كافة تــراب فلسطني" كجواب قمة يف التقدمية والبعد
املستقبلي واملشروع الدميقراطي املتعالي على الطائفية
والعرقية والتمييز على أساس الدين  ،مما جعل املشروع
الفلسطيني يف أجندة اليسار الثوري يف كل بقاع العالم .
لــقــد شكلت هــزميــة  1967ثــم حــرب أكــتــوبــر 1973
منعطفا وانكفاء للفلسطينيني بعد مراهنة (يائسة)
على قــدرات أنظمة املمانعة على دعــم حترير فلسطني
إل ــى الــنــهــايــة  ،و فتحا ألطــروحــة "الــبــرنــامــج املرحلي
الفلسطيني" املرتكز على قاعدة القرارات الدولية حول
فلسطني (قــرار التقسيم خصوصا  ،والــقــرارات املرتبطة
بحق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصيره والعودة وبناء
دولته املستقلة عاصمتها القدس) وإذا كــان هــذا النهج
قد تبلور كخط تكتيكي و مرحلي يف تصور بعض أطراف
اليسار الفلسطيني "فرضته" موازين القوة و انحباس
النضال الفلسطيني واملراجعات بفعل قوة عوامل داخلية
وخارجية ويف مقدمتها الدعم واملظلة االمبريالية القوية
للكيان الصهيوني واالستسالم الرجعي (خصوصا بعد
كامب ديفيد  )1978وإذا كان إقراره يف املجالس الوطنية

الصف الفلسطيني ضــد االحــتــال ومخططاته وفــرض
عملية فرز يف الساحة الفلسطينية ما لبث يزداد بني نهج
التسوية املشتت و نهج الوحدة الوطنية املقاومة .
مــن جهة أخ ــرى فقد فشل الــرهــان على تناقضات
املجتمع اإلسرائيلي فــإذا كانت فترة نهاية الستينيات
خــصــوصــا قــد سمحت بــظــهــور نــخــب تقدمية ويــســاريــة
يف املجتمع اإلسرائيلي دفعت بتبلور إمكانية الرهان
عــلــى تــطــور تــصــور وخـــط ســيــاســي وفــكــري يف أوســـاط
الــيــهــود مــنــاهــض للكيان الصهيوني وك ــان هــذا الــرهــان
يعزز يف املقابل أطروحة "البرنامج املرحلي" ،ولكن هذه
التناقضات لم تتطور كما كــان مأموال  ،وتبني أن أغلب
املجتمع اإلسرائيلي هو عبارة عن ثكنات ومستوطنات
مصطنعة ومستنبتة ومعبئة ماديا وإيديولوجيا للعداء
للشعب الفلسطيني ونضاله  ،وللوالء للعقيدة الصهيونية
 ،وأغلب املعارضني من اليساريني و املتدينني لهذه العقيدة
العنصرية من اليهود بقوا يف أوطانهم  ،ولم ينساقوا مع
املشروع الصهيوني  .وأغلب النخب اجلامعية اليسارية يف
"إسرائيل" فضلت بعد تفكك املعسكر االشتراكي االنزواء
يف أطروحات ما بعد احلداثة القدرية والالأدرية.
 )4يف آفاق النضال الفلسطيين وعمقه العريب واملغاريب
والعاملي:

هناك بعض القضايا املهم استحضارها يف ترسيم اآلفاق
ومنها:

بدون أن يقدم الكيان الصهيوني اإلسرائيلي وال حلفاؤه
أية تنازالت و ال عروض حلل نهائي للقضية الفلسطينية،
وأصبح البرنامج املرحلي يخضع للتقزمي والتجزيء إلى
برامج جزئية تنتهي يف نهاية املطاف باالعتراف بالكيان
العنصري و التنكر لفلسطينيي  48وتهميش حق العودة
لفلسطينيي الشتات  ،وزاد من تعقيد الوضع أن املقاومة
اإلســامــيــة الفلسطينية أصبحت تتحرك على أســاس
القبول العملي باتفاق أوسلو وتشكيل سلطة بديلة يف
قطاع غــزة ممــا مــزق الصف الفلسطيني وجعل الكيان
الصهيوني قـــادرا مــن خــال مــنــاوراتــه وخــطــطــه أو من
خالل دور األنظمة الرجعية على تفكيك وحــدة الصف
الفلسطيني وحتويله إلى كنتونات متصارعة بعد أن مت
التخلي عن املشروع االستراتيجي "الدولة الدميقراطية
العلمانية" إن املتغيرات املذكورة أعاله والنضال امليداني
تفرض موضوعيا وذاتــيــا مهمة تطوير عملية توحيد

توحيد القوى التقدمية
والدميقراطية عىل أسس
جهبوية تحررية تضع األسس
والركائز لبناء "مجمتع
جديد" يف البلدان العربية
واملغاربية قوامه التحرر
من التبعية وبناء الدولة
الوطنية الدميقراطية
ا لعلما نية

 الوعي بكون التحليل املاركسي اللينيني حول متفصلمصالح الــعــدو الــثــاثــي والــنــضــال ضــده مهمة ال محيد
عنها (االمبريالية – الصهيوينة – األنظمة الرجعية و
الالدميقراطية ) ،حتليل لم يفقد أبدا راهنيته وصدقيته
وعلميته  ،بل ان التجربة امللموسة للشعب الفلسطيني ال
تنفك تؤكده.
 إدراك أن التخلي العلني أو الضمني عــن مشروع"الــدولــة الــدميــقــراطــيــة العلمانية" وعــن اعــتــبــار هذا
املشروع يف صــراع وجــودي مع املشروع الصهيوني و كيانه
يعتبر من بني األخــطــاء االستراتيجية حلركة التحرر
الوطني وألغلب فصائلها.
 استخالص الــدرس من أن تبني "البرنامج الوطنيالفلسطيني" قد فتح الباب للعديد من املكونات السياسية
الفلسطينية املمثلة للبورجوازية الكبرى من الذهاب
بعيدا يف التسويات ما دون حتى احلكم الذاتي  ،وأدت
إلــى شق الصف الفلسطيني وتفرعن الكيان الصهيوني
وجره األنظمة العربية إلى جسارة التطبيع املطلق واملعلن
(و االعــتــراف بــدولــة "إســرائــيــل" ولــســان حالهم  :لسنا
فلسطينيني أكثر مــن الفلسطينيني أنفسهم !) واملضر
ليس فقط بالقضية الفلسطينية وإمنا مبصلحة وحترر
الشعوب العربية واملغاربية كذلك.
إن معالم الوعي هذه تتطلب إعادة بناء الوعي التحرري
اجتــاه القضية الفلسطينية وآفــاقــهــا النضالية أخــذا
بعني االعتبار دروس احلاضر باعتباره وعيا بضرورات
حترر الشعوب من األبارتايد الصهيوني الذي يستحيل
التعايش معه  ،وأن هذه املهمة هي مهمة استراتيجية ال
بد من أن يتجند لها وعي وممارسة حركات التحرر والقوى
التقدمية و الدميقراطية  ،وأخذ الدروس الالزمة من 74
سنة من الكفاح البطولي والنكبات كذلك .
كما أن من مهمات احلاضر دعم حركات مقاطعة كيان
"إسرائيل و اقتصاده و بضائعه" (حركة  ) BDSو تثمني و
تطوير اجلبهات املناهضة للتطبيع يف كل مكان .

الرأي

يف املعارصة:
كان هناك نقاش ال نهاية له حول األصالة و املعاصرة يف
العقود األخيرة ،بل ميكن القول منذ حوالي قرنني .رافق
هذا النقاش نقاش حول عصرنةاإلسالم أو أسلمة املعاصرة
بني من يسمون باإلصالحيني ومن يسمون بالتقليديني أو
احملافظني (لقد كان التساؤل هو هل يجب إصالح اإلسالم
أو أسلمة اإلصالحات).
ً
أيضا نقاش ساخن
يف السنوات األخــيــرة  ،كــان هناك
بني مؤيدي أطروحة راديكاليةاإلسالم ومؤيدي أطروحة
أسلمة الــراديــكــالــيــة مــن أجــل فهم الــظــواهــر األصولية
واإلخوانية والسلفية واجلهادية على التوالي.
هذه املناقشات ذات الطبيعة الفكرية جتاهلت يف أحيان
كثيرة شيئا واحدا :الواقع االجتماعي فيها ثانوي ويلعب
ثانويا مقارنة بالتركيبالفكري.
دور ا
ً
ً
االعتبار األول يف هــذا التركيب الفكري هو ما يلي:
إن املجتمعات املغاربية واملشارقية (نسبة إلــى املغارب
واملشارق باجلمع) ليست مناسبة أو جاهزة للمعاصرة.

االعتبار الثاني يف هذا السياق هو أن املعاصرة مرفوضة
وغير مقبولة أو على األقل غير مفهومة /غير مستوعبة
من طرف املجتمعات املغاربية واملشارقية.
بالنسبة لالعتبار األول  ،ميكن الرد كالتالي .لقد كان
معدل اخلصوبة يف املغرب يف الستينيات  7أطفال لكل
حاليا حوالي  2.4طفل لكل امــرأة .ويف
امــرأة .وهو يبلغ
ً
عام  ، 1906أي قبل عام من غزو فرنسا ألنفا  ،كان سكان
املدن ميثلون  6٪من إجمالي سكان املغرب .بينما يبلغ عدد
حاليا أكثر من  60٪من إجمالي السكان.
سكان املدن
ً

زواج األقــارب حاليا منخفض للغاية  ،متوسط العمر
ـامــا للرجال (كــان 24
قبل الـــزواج يف ازديـــاد وهــو  32عـ ً
عاما يف )1960
عاما للنساء (كان ً 17
عاما يف  )1960و ً 26
ً
والهجرة هي أيضا يف تزايد ،خاصة نحو أوروبــا الغربية
وكــنــدا والــواليــات املــتــحــدة ااألمــريــكــيــة (إذا احتسبنا
أيضا اجليلني الثالث والرابع يف اخلــارج  ،فإن املغاربة يف
الدياسبورا يشكلونحوالي  20٪من املغاربة).
أراض قبلية و جماعية
 70٪من األراضي الزراعية كانت
ٍ
حاليا بعد قــرن مــن االستعمار املباشر وغير املباشر
،
ً
والرأسمالية  ،سيطرت الرأسمالية على الزراعة ومعظم
النشاط الزراعي يف أيدي القطاع اخلاص.
كما أن دور الفالحة يف الناجت الداخلي اخلــام تراجع
بشكل كبير (هيتمثل حــالــيــا فــقــط  % 14مــن الــنــاجت
الداخلي اخلــام و إن كانتماتزال تشغل  % 35من اليد
العاملة).
ً
وثانيا أنها
أوال أن املعاصرة حقيقة واقعة ،
وهذا يوضح
ً
دخلتبعنف وبسرعة كبيرة فاقت السرعة التي حدثت
بها هذه التطورات يف أوروبا.
بالنسبة لالعتبار الثاني :معدل التشغيل يف املغرب
 60٪( 40٪للرجال و  20٪للنساء)  ،معدل البطالة بني
شباب املــدن (أقــل من  25سنة) هو  ، 46٪أي تقريبا كل
ثاني شخص شاب يف املناطق احلضرية عاطل عن العمل.
ـامــا لم
 28٪مــن الشباب الــذيــن تقل أعمارهم عــن  25عـ ً
يــكــونــوا يتابعون الــدراســة يف املــدرســة ولــم يكنلديهم
تدريبا يف مكان عمل أو
منصب عمل ولم يكونوا يتابعون
ً
يتابعون تكوينا مهنيا ،إنهم ببساطة لم يكونوا موجودين
إ جتما عيا .
باختصارلقد تطور املجتمع بشكل كبيرويف فترة زمنية
قصيرة  ،لكن فرص التنمية االقتصادية التي من شأنها
أن تسمح لألغلبية باالستفادة من هــذا التطور ليست
موجودة.
إنطالقامن ذلك ال ميكن إطالقا القول بأن املجتمعات

املغاربية و املشارقية ليست جاهزة للمعاصرة (هي أصال
تعيشها أو على األقــل تخضع لها) ،كما ال ميكن إطالقا
الــقــول ب ــأن املــجــتــمــعــات املــغــاربــيــة و املــشــارقــيــة ترفض
املعاصرة ،بل يجب على العكس القول بأن املعاصرة ترفض
و تهمش فئات واسعة من هذه املجتمعات.
وفقً ا لذلك  ،ميكننا صياغة االستنتاجات التالية:
 مت فرض املعاصرة على املجتمعات املغاربية واملشارقية(من اخلارج :من قبل القوى االستعمارية  ،والحقً ا من قبل
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي).
 املعاصرة مدفوعة من الداخل بدوائر صغيرة :الطبقاتاحلاكمة  ،املؤلفة من كبار مالك األراضي وكبار التجار.
 املــعــاصــرة حقيقة تنطبق عــلــى اجلــمــيــع  ،ميــكــن أنيعيشها اجلميع ولكن ال ترسم معاملها أو تتحكم فيها أو
تسيرهااألغلبية.
 املعاصرة تستثني غالبية السكان (حوالي  ٪ 80منسكاناملغرب مثال ال ميكنهم الولوج إلى املــدارس واملعاهد
اخلاصة  ،وال ميكنهم الولوج إلى العيادات الطبيةواملصحات
اخلاصة  ،وليست لديهم سيارة خاصة بهم  ،وليس لديهم
سكن الئــق  ،وليست لهمفرصة قضاء إجــازة مــرة واحــدة
يف الــســنــة والــســفــر داخـــل املــغــرب أو خــارجــه كــمــا ليس
نظر ا للخصخصة
لديهمدخل متوسط قار أو ثروةكافية).
ً
والتخفيضات الكبيرة يف ميزانيات القطاعات العمومية
وخاصة التعليم والرعاية الصحية والنقل العمومي مثال،
فــإن هــذه القطاعات العمومية يف حالة متدنية للغاية
(خاصة منذ برامج التقشف وحــرب الصحراء وبرنامج
التقومي الهيكلي يف السبعينيات والثمانينيات).
 هذه الغالبية املستبعدة من املعاصرة والتي ال ميكنهااالســتــفــادة منها ولــديــهــا آفــاق ضئيلة لتحقيقالتقدم
االجتماعي ؛ ألن املصعد االجتماعي أصيب بعطب ،تصوغ
خطابا ضــد املــعــاصــرة؛ مــن ال يدخل السينما واملــســرح و
عــروض املوسيقى و معارض الفنون التشكيلية وال يقرأ
األدب والفلسفة وال يتعلم اللغات وال ميارس السفريرفض
هذه "املمارسات" ،التي هو موضوعيا ممنوع منها أو غير
مهيئ لها ،ويعتبرها "حراما" .ومن ليست لديه مثالعالقة
بالكتب ،منذ صغره،يعلن أنه ال يوجد سوى كتاب "واحد"
هو القرآن .هو يرفض ،إذا جاز التعبير  ،ما ليس لديه  ،وما
ال ميكنه الوصول إليه وما يعتبره بعيد املنال  ،حتى على
املدى البعيد ،ال بالنسبة له وال بالنسبة ألطفاله،فالفقر
ي ــورث ،ومــن ال ميكنهتوفير مــكــان فيمدرسة خــاصــة أو
رعاية صحية خاصة ألطفالهيعرف أن مستقبلهم سيء
من البداية .اللغة هي أيضا عالمة اجتماعية .وهذا هو
السبب يف أنها تعمل ً
أيضا كمعيار استبعاد وتهميش (مثل
الفرنسية أو اإلجنليزية اللتان تدرسانبشكل جيد أساسا
يف املدارس اخلاصة و مدارس البعثات األجنبية و معاهد
اللغة اخلاصة وتستفيد منهما حصرا ناشئة الطبقات
العليا).
 املــعــاصــرة على شكلها احلــالــي هــي إذا أساساعمليةإقصاء وتهميش مستمرة و دائمة.و طاملا أن اخلاسرين يف
العصرنة يفوق عدد الفائزين فيها و املنتفعني منها ،فإن
األغلبية ستكون ضدهاوستتبنى نزعة ما إلى احملافظة
االجتماعية أو ستميل إلى املواقف الرجعية .إن التوق
إلــى مجتمع ما قبل الرأسمالية هو رد فعل سلبي طاملا
أنه ال يوجد وعي سياسي واضح لدى األغلبية الساحقة
بأنه ال عــودة ممكنة لــلــوراء (باستثناء يف حالة رحلة
إلى البربرية /الوحشية) وأن جوانب التاريخ محددة يف
سياقها ،ميكن بطبيعة احلال أنتساءل من جديد ،وميكن
أيضاتفسيرهاعلى ضــوء احلاضر دون جتاهل أنها جزء
من املاضي الــذي لن يعود,وميكناستخدامها يف املواقف

10

العدد 462 :

من  9إلى  15يونيو 2022

سعيد سليم
احلالية ،لكن على ضوء معطيات احلاضر وليس بإخضاع
احلاضر ملاضي متصور أو متخيل .إن أشكال التضامنما
قبل الــرأســمــالــيــة (عــاقــات التضامن داخ ــل القبيلة ،
العشيرة  ،القرية واجليرة  ،األســرة الصغيرة والكبيرة)
قــد تراجعت بشكل كبير .ولــم يتم مقابل ذلكتأسيس
أشكالتضامن اجتماعي جــديــدة ( ال مــن طــرف الدولة
كاخلدمات اإلجتماعية مثال وال يف إطــارات اجتماعية
منظمة كــاألحــزاب والــنــقــابــات واملنظمات واجلمعيات،
التي قامت الدولة مبنعها ومحاربتها أو قامت باختراقها
وحيد ا يف مواجهة
وتدجينها)،ولذلك يجد الفرد نفسه
ً
الرأسمالية ومــعــزوال لــوحــده.ومــن أجــل متجيد املاضي،
الـــذي يجعله مــثــالــيـ ًا  ،يــتــم "إنــشــاء تــقــالــيــد"أو"خــلــق
تقاليد"وهي ما ميكن وصفهبتقليد جديد لم يكن أصال
ـود ا بهذه الطريقة ،أي أنــه تقليد مبتكر ،ولكنه
مــوجـ ً
يلبي أساسا احتياجات اإلنسان املعاصر  ،التيال يستطيع
إشباعها يف الواقع .املستقبل محجوب ومسدود؟ فلنحلم
مباض مشرق!
 إن عصرنةأخرى أو مضادةتكاد تكون مستحيلة يفالوقت احلالي  ،ألن هذه العصرنة األخرى و املضادة يتم
محاربتهامن الداخل واخلارج (اإلصالحات يف مصر وتونس
يف الــقــرن الــتــاســع عشر أفــســدهــا االســتــعــمــار .األنظمة
احلالية متنع أي إصــاح  ،انظر أيضا يف املاضي القريب
إلــى حــركــات الــثــورة املــضــادة مــنــذ2011و الــدعــم الكبير
املــقــدم إلــى اإلخــوانــيــن و السلفيني و الصوفيني خالل
السنوات اخلمسني األخيرة.انظر على سبيل املثال أيضا
إلى منع اجلامعات الشعبية و النوادي السينمائية وإلى
حل جمعية "جدور" يف املغرب على سبيل املثال ال احلصر
وحظر الندوات والدورات التدريبية حول حقوق اإلنسان
يف املـــدارس وبــن الشباب التي كانت تنظمها اجلمعية
املغربية حلقوق اإلنسان) .ومع ذلك  ،من املمكن النضال
مــن أجــل تهيئة الــظــروف ملعاصرة أخــرى وجعلها ممكنة
حاليا هذه املعاصرة
(من خالل محاربة القوى التي متنع
ً
األخرى).
هذه املعاصرة احلالية املفروضة  ،التي تستثني األغلبية
وتتعرض لهجوم عنيف من طرف هذه األغلبية  ،ليست
يف نهاية األمــر مرفوضة ،كما يحلو للكثير تقدميها ،إن
األغلبية املهمشة كــانــت ســتــشــارك وستنخرط فيهالو
استطاعت ذلك ،أي لو أتيح لها ذلك ،لكنها ممنوعة منها
ومهمشة من طرفها .لذلك يجب أن يكون شعار املرحلة
هو "املعاصرةللجميع" (كما كان "الرفاهيةللجميع" هو
الشعار الذي رفع يف أوروبا يف السبعينات) .وهذا لن يتم
إال بتقعيد النقاش وفهم خلفياته اإلجتماعية ،على أرض
الواقع االجتماعي.إن هذا األمر سيفهمنا طبيعة الصراع
احلالي بني من يقدمون أنفسهم كاصالحيينو يدافعون
عن املعاصرة احلالية ،التي تضمن مصاحلهم و امتيازاتهم
كفئة متثل أقلية مثقفة متــارس التعالي االجتماعي
و االبــارتــايــد االجتماعي أمــام الناس البسطاء ،الذين
مينعون مــن دخــول املــعــاصــرة ،و احملافظني و الرجعيني،
الذين يدافعون عن محافظة و رجعية تشكل بضاعتهم
الكاسدة ،التي ال ميكن الترويج لها إال يف ظل الظروف
احلالية ،حيث كل اآلفــاق مــســدودة .إن نقطة االلتقاء
بينهم هي انسداد األفــق .على من يراهن على احلاضر
بحدوده و على من يراهن على املاضيأن ال ينسى شيئا
مهما ،إسمه املستقبل ،يجب الرهان عليه من اآلن ،إذا
أردنا كسب الرهان .و الرهان عليه هوجعله ممكنا،و جعله
أحسن من احلاضر ،وجعلنا متحكمني فيه و نصنعه ،ال
فقط نخضع ملستقبل مصنوع يف مكان آخر ،يتحكم فيه
آخرون ،و يخدم مصالح فئات صغيرة ،هناك و هنا.
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األفريقية من تحقيق سيادتها الغذائية ؟
محمد موساوي
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رحلة اىل المشال

يف الثالث من يونيو ،قام الرئيس السنغالي "ماكي صال" الذي يتولى
حاليا رئاسة االحتاد االفريقي ،مبعية "موسى فقي" رئيس مفوضية
االحتاد ،بزيارة لروسيا االحتادية ،وكان من املنتظر أن ينتقل بعدها
الى أوكرانيا لبحث السبل الكفيلة تيسير استئناف توريد احلبوب،
ومواد أخرى أساسية كاألسمدة ،الى أفريقيا .مت االجتماع بالرئيس
الروسي مبدينة "سوتشي" اخلالبة ولم يكن الغرض االستجمام ،
بل كان املقصود اطالع "بوتني" على األضرار اجلسيمة التي حتدق
باألمن الغذائي يف أفريقيا التي أصبحت بعض بلدانها مهددة باملجاعة
ان استفحل خصاص احلبوب و لم يحل السالم

.

حــول السياق(،حسب ما ورد يف التعليقات على احل ــدث) ،ذكر
بوتني"  -وهذا مهم  -بالعالقات اجليدة التي كانت جتمع ،يف ستينيات
وسبعينيات القرن املاضي  ،ما بني االحتاد السوفياتي وعدد من الدول
االفريقية حديثة االستقالل آنذاك وذات توجهات وطنية .إن هذا
التذكير يوجب استحضار أسماء قادة و زعماء أفارقة عظام منهم من
دفع حياته ثمنا ألجل مقاومة االستعمار اجلديد أمثال كوامي نكروما
 ،باتريس لومومبا  ،عبد الكرمي اخلطابي  ،املهدي بنبركة و طوماس
سانكارا(يف الثمانينيات) .وال بد هنا من االشارة إلى أن نكروما كان أول
سياسي يستعمل تعبير "االستعمار اجلديد" يف كتاب صدر له سنة
 1966بعنوان " االستعمار اجلديد آخر مراحل االمبريالية "
ويف املوضوع ،وعد الرئيس الروسي مبد البلدان األفريقية املتضررة
بالقمح شريطة ضمان عدم تعرض السفن احململة باملواد الغذائية
للمصادرة تفعيال للعقوبات املفروضة على املــبــادالت التجارية
اخلارجية لروسيا من طرف الدول الغربية .و قد اعادت هذه األخيرة
حتميل روسيا املسؤولية يف ما وقع و اتهام 'بوتني' باالبتزاز السافر ،مع
العلم أن ما من دولة غربية أعلنت عن نيتها يف تعبئة و لو قسط هزيل
من مخزونها إلغاثة من تتربص بهم املجاعة يف أفريقيا ،وهذا اسوة
مبا قامت به يف التضامن الطاقي يف بينها .يبدو أن هذه الدول متارس
سياسة " املعونة يف املقربني أولى" وتستغل الغذاء سالحا لردع كل دولة
اختارت عدم االصطفاف الى جانبها .يا لها من مفارقة مقيتة

.

تفرض هذه املفارقة طرح السؤال التالي :هل كان رئيس االحتاد
االفريقي سيضطر للقيام بهذا السفر لو سارت البلدان األفريقية
على طريق التحرر من مخلفات االستعمار ومتكنت من حتقيق
سيادتها الغذائية ؟.
ألجل تلمس جسامة املعضلة ال بد من استعراض أهم خصائص
احلالة الغذائية بأفريقيا  :الواقع الحايل و املسببات

.

الواقع احلالي و اآلفاق املستقبلية لألمن الغذائي ومخاطر اجلوع
بأفريقيا نتيجة التضخم الزاحف

البلدان المعنية بالتخلي عن أراضي زراعية
المساحة (مليون هكتار)
البلد
3,7
مدغشقر
3,2
أثيوبيا
2,8
الكونغو الديمقراطية
2
تنزانيا
1,6
السودان
1,0
موزمبيق
1,0
بنين
0,7
غانا
0,7
ليبيريا
0,7
الكاميرون
0,6
كينيا
0,5
مالي
0,4
ماالوي

تبني املعطيات التي توفرها منظمة األغذية والزراعة(تقرير
 )2020أن اخلصاص يف التغذية يف أفريقيا للعالم سيرتفع من 250
مليون نسمة سنة  36( 2019باملئة من مجموع العالم) الى  51مليون
سنة  36 ( 2030باملئة من مجموع العالم) مبعدل منو يقارب  73باملئة
 ،أي أكثر من ثالثة أضعاف النمو العاملي ( 22باملئة) .وقد يتجلى
ذلك يف مظاهر اجلوع عند الفئات/البلدان التي سوف تعاني كثيرا
من تدهور قوتها الشرائية نتيجة حالة التضخم الزاحفة والتي من
املتوقع أن تبلغ معدالت غير مسبوقة مند أربعني سنة على األقل.
حيث تشير بعض املصادر الرسمية الى معدالت تتراوح بني  6باملئة يف
حالة البلدان املتقدمة و  10باملئة عند البلدان النامية ،و قد تتجاوز
يف بعض احلاالت  100باملئة .و هناك من يذهب بعيدا ليتوقع معدالت
اجمالية تفوق  30باملئة يف جل البلدان الغربية مع حلول شهر شتنبر

.

الزتايد الرسيع لعدد السكان

من مسببات تضاعف احلاجيات الغذائية و النمو الكبير للمدن و يف
مدة زمنية قصيرة .تفيد املعطيات املتوفرة ما يلي :
 منذ عام  ،1960حدث أكبر منو نسبي يف منطقة أفريقيا جنوبالصحراء حيث زاد سكانها مبقدار خمسة أضعاف تقريبا من 227
مليون يف  1960إلى أكثر من مليار عام  .2018خالل نفس هذه الفترة،
شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ثاني أكبر منو سكاني
يف العالم ،حيث ارتفع عدد سكانها أربعة أضعاف من  105ماليني إلى
 449مليون نسمة؛
 من املتوقع أن يستمر سكان العالم يف النمو حتى يبلغ عددهمعشرة مليارات بحلول عام  .2050ورغم التوقعات بتراجع كبير يف
النمو السكاني يف مناطق أخرى ،فإنه من املنتظر أن يزيد عدد سكان
أفريقيا جنوب الصحراء مبقدار الضعف بحلول عام  ،2050وهو ما
يعادل عشرة أضعاف ما كانوا عليه عام  ،1960أي من  227مليونا إلى
 2.2مليار نسمة؛.
 ونتيجة لذلك ،ستزيد أيضا نسبة سكان أفريقيا جنوب الصحراءإلى سكان العام .يف عام  ،1960كان نصيب املنطقة  7%فقط ،إال أنه
ارتفع إلى  14%عام  ،2018ومن املتوقع أن يصل إلى  23%بحلول عام
.2050
 يعود هذا يف جانب كبير منه إلى االرتفاع املطرد يف معدالتاخلصوبة يف أفريقيا جنوب الصحراء باملقارنة بباقي مناطق العالم.
اليوم ،يبلغ متوسط نصيب كل سيدة من األطفال  4.8طفل ،باملقارنة
باملتوسط العاملي البالغ ثالثة أطفال ،فيما يتوقع أن تظل معدالت
اخلصوبة مرتفعة كثيرا يف أفريقيا جنوب الصحراء عنها يف أي
منطقة أخرى على مدى العقود القليلة القادمة

.

والنمو األسرع يف
 وأمام التقديرات ذات العالقة بالنمو السكاني،ّ
العالم ،ينتظر أن تصل نسبة فئة الشباب يف إفريقيا إلى نحو 60%

البلدان المستفيدة من االستحواذ على أراضي زراعية
المساحة (مليون هكتار)
البلد
4,5
الصين
3,2
الواليات المتحدة
2,5
بريطانيا
2,5
ماليزيا
2,3
كوريا الجنوبية
1,8
الهند
1,1
السويد
0,9
جنوب افريقيا
0,7
سنغافورة
0,6
النرويج
0,6
ايطاليا
0,4
اليابان

من مجموع السكان يف غضون العام  ،2060وهو ما يتطلب التفكير
االستراتيجي اجليد يستوجب توفير متطلبات هذه الفئة الهامة يف
املجتمعات اإلفريقية ،وحاجتها إلى "التعليم وفرص العمل والسكن
ً
تلبي
والرعاية الصحية ،وهو ما يفرض
ضغطا على احلكومات ،لكي ّ
تلك االحتياجات".
 تبلغ نسبة الساكنة احلضري قرابة  40باملئة ومن املتوقع أن تبلغ 56باملئة يف سنة  . 2050مما يستوجب مضاعفة اإلنتاج الغذاي 70
باملئة مع حلول  2050لتلبية حاجيات السكان أجمعني.
تخلف يف االســتــغــال اجلــيــد لإلمكانات املــتــوفــرة مــن األراض ــي
الفالحية
 تتوفر أفريقيا على اجمالي  800مليون هكتار (عدى الغاباتواملساحات احملمية) منها ما يقارب  100مليون هكتار ال يستغل ألي
غرض ،أي ما يناهز  12باملئة من املجموع

.

 تبقى معدالت اإلنتاج منخفضة يف أغلبها بالنسبة للمحاصيلاملــعــاشــيــة الــتــي تــبــقــى مهمشة مــن حــيــث الــتــقــانــات املستعملة
واالستفادة من تدخالت الدولة ،اال أنها معتبرة يف احملاصيل املوجهة
للتصدير(القطن ،كاكؤو ،بعض املنتوجات املدارية) التي حتتفظ،
ومند زمن طويل ،بعناية كبيرة و دعم سخي من طرف الدولة؛
 تعتمد عمليات اإلنتاج من حتضير األرض و رعاية احملصولوجنيه و حتويله على الطلقة البدنية البشرية حيث تتحمل النساء

القسط األوفر من األشغال األكثر انهاكا.

تفويت مساحات شاسعة من األرايض الفالحية لألجانب
تعتقد منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) أن 60٪
من األراضــي الصاحلة للزراعة غير املستغلة حول العالم موجودة
يف إفريقيا! فماذا لو كانت إفريقيا هي احلل ملستقبل جزء كبير من
البشرية؟ غير أن لصورة ال تتطابق متاما مع هذا التفاؤل؛ فلماذا ؟
 يرى البعض يف االستحواذ" على األراضي الزراعية بإفريقيا عنميس بحرمة القارة  ،يف حني
طريق تأجيرها أو بيعها أمــر ًا مشين ًا
ّ
يجد البعض اآلخر فيها استثمار ًا أجنبي ًا قادر ًا على إنعاش املؤشرات
االقتصادية ودفع عجلة النمو يف أرجاء القارة السمراء

.

ما ّ
رشح هذه القضية لتُ درج على قائمة جدول أعمال من امللتقيات
الرسمية يف أفريقيا كما حازت انتباها ملحوظا من طرف عدد من
الدارسني نظرا لألرقام املتداولة تؤكّ د جدارة االهتمام الذي يحظى
به امللف

.

ومن بني البلدان اإلفريقية التي وقعت أراضيها "فريسة" األيادي
األجنبية ،و البلدان املستفيدة ،حسب أحدث دراسة أجرتها شبكة
"ثنكنغ أفريكا" (شبكة دراســات إفريقية تتكون من شباب باحثني
وأكادمييني وخبراء) ،جند ما يبينه اجلدول التالي :

يـــبـــدو أن "أف ــري ــق ــي ــا
معروضة للبيع" كما يصفها
الــبــعــض :هــنــاك "اســتــيــاء
ع ــل ــى األرض" .الــبــعــض
ـذر ا حتدثوا
اآلخــر أكثر حـ ً
عــن "عمليات االســتــحــواذ
عــلــى األراضـــي عــلــى نطاق
واسع"  ،بينما يشير البنك
الــدولــي بشكل ملطف إلى
"االهتمام العاملي املتزايد
بــــاألراضــــي الـــزراعـــيـــة".
مــهــمــا كــانــت املــصــطــلــحــات
واأليديولوجيات السائدة
 ،هــنــاك اآلن أدلـــة كثيرة
عــلــى تــخــصــيــص مــســاحــات
شـــاســـعـــة مـــــن األراضـــــــي
الــــزراعــــيــــة األف ــري ــق ــي ــة
للمستثمرين  ،عــادة على

عقود إيجار طويلة األجل
 ،مبــعــدل لــم نــشــهــده منذ
عــقــود  -يف الــواقــع  ،ليس
منذ احلقبة االستعمارية.
حقيقة أن الكثير من هذه
األراضــــــي يــتــم احلــصــول
عليها لتوفير احتياجات
الغذاء والوقود املستقبلية
ل ــل ــدول األجــنــبــيــة  ،أدت
 ،بــشــكــل غــيــر مــفــاجــئ ،
إلــــى مـــزاعـــم بــــأن دفــعــة
اســتــعــمــاريــة جــديــدة ،من
ـراء
قــبــل الــــدول األكــثــر ث ـ ً
وقوةً  ،جارية لضم العنصر
الطبيعي الرئيسي للقارة
الـــــى م ــن ــظ ــوم ــة االنـــتـــاج
الرأسمالي املتوحش

.

الرأي
12
أزمة الليربالية املتوحشة تفجرها اإلمربيالية األمريكية يف أوكرانيا

العدد 462 :

من  9إلى  15يونيو 2022

أحمد كاعودي

• أتبثت الــتــجــارب التاريخية ،يف احلــــروب الــتــي تشنها
األمبريالية الغربية  ،على العديد من دول وشعوب العالم ،أن
استراتيجيةالرسماليةالعاملية  ،هي تفجيرأزمتها و تناقضاتها
 ،فإما تفجرها داخل شعوبها أو ترحلها بشكل أزمات و حروب،
داخل بلدان أخرى على شكل فنت أهلية وإثتية أوحروب مباشرة
،حدث هذا  ،يف احلربني الكونيتني ؛األولى والثانية ،انتهتا حسب
استنتاجات مؤرخني وخبراء جيو سياسني،بهزمية الرأسمالية
النازية وربيبتها الفاشية ،األمر شبيهفي اعتقادنا ؛ مبا يقعحاليا
،يف احلرب بني الالعبني األساسني ؛ االحتاد الروسي والواليات
املتحدة األمريكية على الساحة األوكرانية؛ يظهر ذلك يف:
1توظيف الواليات املتحددة األمريكيةألوروبا يف مواجتها،مع روسيا ،بغاية احليلولة دون املشروعاألوراسي –2استنزافهاا
قتصاديا ،بأن تدفع القارة" العجوزة "تكلفة احلربفي أوكرانيا
،بدعمها ،باملال والسالحواإلعالم ،للجيش األوكرانيوادرعه
القومني املتطرفني ،والنازين اجلدد  ،اآلتون من أمريكا وأوروبا .
• دأبت واشنطن على خصخصة احلروب وبتشغيل التنظيمات
املتطرفة يف احلروب ضد املارقني املمانعني لسياستها فيما بات
يعرف باحلرب الناعمة.
من الال فت النتباه  ،ألي مالحظ للشأن الدولي أو محلل
سياسي لــأحــداث ابتي جتــري يف أوكــرانــيــا،أن نفس اخلطاب
والسيناريو يف احلــرب  ،التي شنها الناتو على أفغانستان ،
والعراق ،وليبيا،....وعلى سوريا،يتكرر بقوة يف أوكرنيا  ،ولم
يطرأ عليه أي تعديل يذكر ،فعلى سبيل املثال ال احلصر  ،بعد"
شيطنة الرئيس بشار األسد  ،والتهويل بالغارات والبراميل على
املدنني ،واتهام ما سمته ب"جيش بشار "بقتل املدنني املعارضني،
واستهداف املستشفيات واملدارس وتهجيرهمواستعمال" السالح
الكيمياني" ،للوصول إلــى اتهام النظام بجرائم حــرب ،يف
الهجوم على حلب الشرقية،بغاية أوال -التأثير على الرأي العام
الدولي لتعاطفه  ،مع ما وصفه اإلعالم األمريكي ب"املعارضة
اإلسالمية املعتدلة"؟،ثاتيا -شرعنة مــا كانتتصفهحينها
ب"اجليش السوري احلر" املعارض ،والــذي كان أكثر من نصفه
من تنظيم اإلخــوان والسلفني ،وذات الشيء يتكرر مع االحتاد
الروسي ،باتهامالواليات املتحدة األمريكية وحلفائها بناءا ،
على مزاعم "كيف" القوات الروسية ،بارتكاب جرائم حرب يف
بلدة "بوتشا"فيبدايةأبريل /نيسان ،يف حني تنفي روسيا ذلك
 ،معلنة أن قواتها غادرت البلدة يف 30مارس ،والغرض من تلك
الفبركة1-؛ التعتيم على فضيحة إشراف  ،جنل "بايدن" على
األبحاث البيولوجية العسكرية بأوكرانيا 2-،التغطية على
املقاتلني؛"القومني املتطرفني"والنازيني اجلــدد" والشركات.
العسكرية األمريكية ،ك"لوكهيد مارتن "وبألك واتر"،وغيرها
والتضليل بالقول :أن األحتاد األوروبي يقدم األسلحة للجيش
األوكــرانــي املقاوم ؛ للدفاع عن أرضــه وعن"الدميفراطية "يف
وجه "جيش بوتني الديكتاتوري"حسب تعبيرهم ،ولهذا حسب
تصريحات وزيــر خارجية روســيــا"الفــروف" األســبــوع املاضي
،أنأحد أهداف العمليات العسكرية لروسيا هي اجتثات النازيون
على خلفية؛ تطهيرهم العرقي للناطقني ؛ باللغة الروسية يف
املنطقة الشرقية ألوكرانيا" دو نباس" "دودنسيتك" ،واعتدائهم
على الكنيسة األرثوذوكسية .
• ال يختلف إثنان حول خوض أوكرانيا حربا بالوكالة
عن أمريكا وما احلرب الدائرة على ساحتها ؛إال النسخة اجلديدة
للحرب الباردة؟.

يبدو لــلــدارس واملتابع ؛الستراتيجية الــواليــات املتحدة
األمريكية  ،يف هيمنتها على العالم أن أوكرانيا  ،لم تكن إال حطبا
لنار ،لم توقظها كييف،قد تتوالى عليها فتحرقها ف << قوانني
لعبة األمم >> تديرها قوى عظمى لتكون الدولة األوكرانية،
قطعة شطرجنصغيرة تتحرك خلوض حربا بالوكالة ،لنسخة
جديدة حلرب باردة  ،ولهذا ال نستغرب على مايبدو  ،عن تراجع
الرئيس األوكراني،عن سقف مطالبه  ،بعد فشله يف استنجاد
البيت األبيض لعله ينخرط  ،يف املواجهة مع روسيا؛ بالقبول
مبتطلبات الوفد الروسي،--وعيا منه بخطورة استدراج بالده ،
إلى حرب مدمرة  ،املستفيد منها الواليات املتحدة ،لم يجد أمامه

من مخرج --بالرغم من دعمه باملالوأدق األسلحة ،السخيني
لألطلسي، --سوى القبول بالشروط الروسية ،التي حددتها يف
املفاوضات اجلارية ؛ يف تركيا وهي -١:حيادية الدولة األوكرانية
باالستغناء على انضمامها إلى احللف األطلسي -٢،عدم قبول
على أرضها األسلحة االستراتيجبة  -٣ ...االعتراف بالقرم
الروسية ...
مترددولعلىالعقوباتاالقتصاديةاملفروضةعلىروسياخوفامنا
نفجاراتاجتماعية.
شهدت العمليات العسكرية أو احلرب الروسية على أوكرانيا
 ،كما يسميها الــغــرب ،متوضعات وإعــادة ترتيب للعالقات ،
كالسعودية واإلمارات يف متلصهما من الزيادة يف اإلنتاج النفطي
والغاز وذات الشيء رفضته اجلزائر  ،وفنزويال  ،وإيران برغبة
واشنطن وأوروبــا  ،تسريع العودة لالتفاق النووي بهدف قطع
الطريق على إمدادات احملروقات إلى أورربا  ،أما باكستان فرفضت
جملة وتفصيال العقوبات على روسبا،معلال رئيس حكومتها ذلك
بالتساؤل عن ازدواجيه املعاير األمريكية كما هو معروف  ،لم
تفرض ذات العقوبات على االنتهاكات اجلسمية خلقوق اإلنسان
على "إسرائيل" ،وعلى الهند واحتاللها لكاشمير"؟ ،فكان الثمن
لهذا املوقف الشجاع ،هو قيام املخابرات األمريكية ،بتشجيع
املعارضةعلى سحب البرملان الباكستاني الثقة عن عمر خان.
،االنقسامات األوروربية حول احملروقات الروسية قد تعجل
يف التخلي التدريجي عن تنفيذ العقوبات على روسيا
أزم ــة احملــروقــات والــعــقــوبــات على روســيــا ب ــدأت تنعكس
علىدوألوروبية ،وعلى القدرة الشرائية لشعوبها ،ظهرت يف
انقسامات بني الــدول األورروبيةذاتها،بالتحايل عن استثناء
الغاز والبترول الروسني من العقوبات ،ويف التباين يف الدفع
بالعملة احمللية لروسيا أم بــاألورو  ،انقسامات من املرجحفي
حاالت توسعها ،أن تعصف بالعقوبات املتفق عليها  ،بني تلك
الــدول ،فأمام تزايد وتيرة احتجاجات الشعوب على الزيادة
يف األسعار وتهديد أمنها الغدائي ،ال ميكن ألي رئيس دولة أو
حكومة ،أن يغامر مبستقبله السباسي باالنضباط للقرارات
األمريكية ،ولهذا بادر "جو بايدن" ،يف خطابه العاطفي األخير،
إلى دعوة حلفائها الغربية وخاصة األوروبــن ،إلى التفكير يف
بدائل عن الغاز والنفط الروسني ،معتبرا أن الزيادة يف األسعار
التي يشهدها العالم  ،سببها احلرب التي الروسية على أوكرانيا
حسب تقديره! ،يف حني كما يــرى املراقبون  ،أن الــزيــادة يف
األسعار وتراجع القدرة الشرائية،للشعوب األوروبية وغيرها
 ،مردهما إلى العقوبات املفروضة على روسيا،وليس لغيرها ،
كمايدعي الرئيس األمريكي  ،وعلى هذا االعتبار سارعت بعض
الدول أألوروبية ،لتتعامل بانتقائية ،مع العقوبات االقتصادية
 ،مستثنية احملروقات املستوردة من موسكو من العقوبات ؛كأملانيا
وفرنسا وإيطاليا والنامسا ،وبلغاريا وتركيا ،وقد تتوسع لرفض
تطبيق العقوبات على الغاز الروسي والنفط.،
إذا كان من نتائج هذه احلرمبن إيجابيات على أوروبــا ،فإنها
وحدت ظاهريا أوروبــا  ،وال ندري هل هذه الوحدة  ،فرضتها
اجلغرافية أم اخليار الليبرالي املتوحش ،أم جــاءت نتيجة
الضغط األمريكي  ،يف مواجهتهالروسيا فإن هذه الوحدة هشة
قد تتالشى  ،مع تعارض املصالح األوروبية مع مصالح ؛نظيرتها
األمريكية  ،على الــرغــم ممــا أظــهــره االحت ــاد األوروبـــي يف
مساندته "اللدميقراطية األوكرانية " فإنه على املدى البعيد
ال ميكن للقارة العجوز أن يستغني عن روسيا الدولة القوية
من جهة  ،ومن جهة أخرى وجودها بقوة اجلغرافية يف القارة
األوروبــيــة والتاريخ املشترك للتفعيل الذاكرة ملن يستعدون
روسبا  ،فليتذكروأن الفضل يرجع يف األول ،للجيش األحمر؛
ودخوله ملدينة برلني  ،بعد انتصاره على القوات النازية وما أظن
أن األوروبيني سينسون هذا احلدثفي لعب الروس الدور األهم
يف صناعته ،والذي غير مجرى تاريخ أوروبا والبشرية على حد
سواء

.

أبانت هــذه احلــرب تداعياتعلى األمــن الغدائي للشعوب
؛كاشفة عن مواقف متباينة ومتوضات مع هذا الطرف أو ذاك ،
يف التعاطي مع العقوبات األمريكية  ،وخاصة التي متس الطاقة
؛ النفط والغاز ،وإعادة ترتيبالعالقات لعدد من الدول ألمريكا

وحلفائها مع االحتاد الروسي،كدول إفريقياوازنةمثل  ،جنوب
إفريقيا والكونغو  ،برفضها االنصياع  ،للعقوبات األمريكية
املــفــروضــة مــن اجلــانــب األمــريــكــي،كــمــا س ــارت على غرارهما
باكستان  ،ورفض تركيا العضو يف الناتو  ،مقاطعة الغاز والنفط
الروسني،ومتنع أوبيك على الزيادة يف االنتاج ،مما يندر بصعوبة
تطبيق تلك العقوبات وانقسامات قد متس حتى أقرب حلفاء
البيت األبيض .
ومـــن ال ــاف ــت لــانــتــبــاه أن الــســيــنــاريــو األم ــري ــك ــي ،يف
دعـــم وتــســلــيــح"؛اجلــيــش ال ــس ــوري احلـــر "ودعــــم التحالف
الصهيوأمريكياخلليجي،مختلف التنظيمات اإلرهابيةالتي
ضخت  ،يف العدوان على سوريا  ،يتكرر يف أوكرانيا  ،بدعم دول
"الناتو "النازين والقومني والذين أصبحوا "حراس معبد احلرية
والدميقراطية ،واملقاومني لديكتاتورية فالدمير بوتني"بأن
أجبروا جيشه على االنسحاب من مجوعة من البلدات احتلوها
حسب وصفهم"،3-واستقبالها (الضمير يعود على أوروبــا)
ملوجات املهاجرين األوكرابني ،يشكل عبئا إضافيا إل .جانب
 ،وازديـــاد ثمن احملــروقــات وأثرها على األمــن الغدائي للدول
األوروبــيــة ،إذا انضافت إليه تداعيات وبــاء كورونا اقتصاديا
واجتماعيا على القارة العجوز الواليات املتحدة األمريكية
 <<،فهل من صحوة أوروبية للخازوق األمريكي  ،بأن يتعقل
االحتاد األوروبي يف مواجهته رعونة  ،البيت األبيض >> حسب
تعبير مدير صحيفة "رأي اليوم " اللندنية عبد الباري عطوان
،أم ال زالــت بروكسيل ،تراهن على احلماية األمريكية لها .
؟الداعي إلى تسويق احلروب ،يف مواجهته روسيا املتمكنة؛ من
أحــدث التكنولوجية العسكرية ،بأداتها الضاربة السبرانية
؛احلــرب الرقمية ؛تقلق يف نظر احملللني  ،البيت األبيض ،هي
احتمال إطاحة بوتني بالرئيس"جو بايدن"وهذا ما يقلقو
تخشاه واشنطن،بأن تنتصر موسكو يف احلرب االلكترونية عليها
بالتدخل؛ يف شؤونها الداخلية ،وينتهي الرهان ملواجهة ألد
اخلصوم لها ونعني به:الصينوالذي يشكل التهديد االقتصادي
األكبر لالقتصاد األمريكي ،وتسويق هذين األخيرين  ،ملرحلة
عنوانها ؛ نظام عاملي جديد ،متعدد األقطاب وقد ورد ذلك يف
بيامنقاطعة ؛"هابور" الصينية بني وزيري اخلارجية الروسي
ونظيره الصيني يف 30مارس للعام احلالي  <<:إن التعاون الصيني
الروسي ال حدود له وإننا نسعى إلى نظام عادل ومتعدد األقطاب
،ومعارضة أية هيمنة ،دون استهداف أي طرف ثالث>>وإن كان"
جو بايدن قد سلم بوجود هذا النظام الذي يطل برأسه ما بعد
احلرب الروسية على أوكرانيا حسب تعبيره ،يف كلمة ألقاها ،أمام
مدراك الشركات األمريكية ،بدعوتهم إلى الهيمنة على النظام
العاملي اجلديد<<"، » New wordorderوما يخشاه التحالف
األمريكي األوروبي  ،هو جناح االحتاد الروسي يف كسر العقوبات
،مبقايضة الدول األوروبية املستوردة للغاز والنفط الروسني ،
بفرض"الكرميلن"التعامل ب"الروبل"  ،و اخلشية أن تتبعها دول
األوبيك ،مما يشكل ضربة قاضية لالقتصاد الرأسمالي ،ويف
سياق متصل ،سبق لنائبة صندوق النقد الدولي أن نبهت الدول
العظمى ؛"أن العقوبات على روسيا تهدد بتقويض هيمنة الدوالر
تدريجيا مرجعة املسوؤلة "جوبيناك " املسؤولة عن املؤسسة
املالية الدولية ظهور نظام مالي جديد وتكثالت لعمالت صغيرة"
عاى حد تعبيرها ( .صحيفة لومند أواخر مارس).
على سبيل اخلتم كــم متنينا-وإن كــان التمني ال يفيد يف
العمل الساسي بشيء ،-نحن شعوب العالم الثالث أن يلعب اليسار
املعولم،بتحالفه مع الشعوب املقاومة للغطرسة األمريكية ،
واستعمارها اجلديد  ،دورا يف الردع العسكري  ،كما لعبه االحتاد
السوفياتيسابقا  ،إليقاف التغول األمريكيفي أفق  ،تقويض
الرأسمال املتوحشة،وإعادة البناء االشتراكي البديل اإلنساني
إلــى املشهد العاملي ،وحتــن كثلة عــدم االنحياز كقطب وازن
بحافظ على التوازن السياسي ،غايته توحيد القوى احملبة
للسالم ،ومناهضة اخلــطــاب النازي والشعبوي والتكفيري
اإلرهابي؛ ما نحن نستشرفه ونتطلع عليه  ،هو أن العالم ما بعد
 24آذار /مارس ليس كما كان قبل،فهل يصدق رهاننا على تعدد
األقطاب بناء على حقائق على األرض .
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دور الشبيبة يف بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني
سعد مرتاح

أثبتت التجربة التاريخية للحركة الشيوعية العاملية
أن للشباب/ات دور مركزي يف بناء العديد من األحــزاب
الشيوعية والعمالية ،.ففي املغرب كان للشباب/ات الرافض
الستسالمية األحزاب الوطنية وإصالحيتها دور محوري يف
تشكل اخلاليا األولى للحركة املاركسية اللينينية املغربية
نهاية ستينيات القرن املاضي

.

إن انخراط شبيبة يف خطة تهييئ شــروط اإلعــان عن
بناء حــزب الطبقة العاملة وعــمــوم الــكــادحــن/ات يعني
إخضاع الشبيبة مستويات الــصــراع الثالث لهذه املهمة،
فعلى املستوى الفكري (التكوين ،نشر الفكر االشتراكي)
والسياسي (التحالفات ،استكمال تصليب وتطوير ملتقى
املاركسيني الشباب) والتنظيمي (بناء أدواء الصراع الذاتي
والــصــراع مــع الــنــزعــات املــعــاديــة للتنظيم) واجلماهيري
(االشتغال يف القطاعات الشبيبية للنقابات ،التوجه نحو
طلبة املعاهد التقنية )...ملهمة بناء حزب الطبقة العاملة.

.IIبناء أدوات الدفاع الذايت للشباب/ات

ال ميكن التقدم يف مهمة بناء حــزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحني/ات دون حتقيق تراكمات مهمة يف مهمة
بناء أداوت الدفاع الذاتي اخلاصة بالشباب/ات ونقصد بها:
 ال ــوا ج ـه ــة ال ـن ـقــاب ـيــة ال ـش ـبــاب ـيــة :ال بــد مــن خلقعمل نقابي تقدمي داخ ــل الشبيبة الــعــامــلــة ،وه ــذا ما
يفرض استلهام التجارب والدروس املهمة لتجربة التوجه
الدميقراطي ،وإطــاق دينامية لعمل نقابي شبابي جاد،
دينامية ميكن من خاللها خلق أطر شبابية نقابية جديدة
قادرة على خوض الصراع على مستواه االقتصادي ،فالنقابة
يف آخر املطاف هي املدرسة األولية لتعلم أبجديات الصراع
الطبقي ،فكيف ميكن خلق شــاب عمالي ثــوري قــادر على
قيادة احلزب العمالي الثوري وهم لم مير من النقابة التي
من خاللها يتمرن على الصراع يف مستواه األولــي وكيفية

العمومية ،فال ميكن التقدم يف مهمة بناء حزب الطبقة
العاملة ما لم نتقدم يف مهمة بناء االحتاد الوطني لطلبة
املغرب ،على اعتبار انه ما كان للمخزن التجرأ على حرمة
اجلامعة وتنزيله للمخططات النيولبرالية (املخطط
االستعجال ،قانون اإلطار )..لو كان االحتاد الوطني لطلبة
املغرب مهيكال وموجودا قيادة وقواعد ،وتبرز أهمية يف كون
أن أغلب طلبة اجلامعات العمومية هم منحدرين من الطبقة
العاملة وعموم الكادحني ،ومنه جتاوز أوطم ملعضلته ،وتعلم
هذه الفئة العمل النقابي املنظم داخل اجلامعات سيساهم
بال شك يف تكوين أطــر شابة كادحة متمكنة من خوض
الصراع الطبقي وحتليل مختلف السياسيات الطبقية

.

 التكوين المهني  :خريجي مؤسساته هم مشروععمال/ات وعامالت لذلك يجب أن يتم العمل على اخترق
هذه املؤسسات ونشر الفكر االشتراكي داخلها ،وإقناع طلبة
التكوين املهني أنهم بعد تخرجهم فسيتم توجيهم مباشرة
إلــى املــنــاطــق احل ــرة االقــتــصــاديــة ،أي عملهم يف شركات
متعددة اجلنسية مجرد فيها العمل النقابي ويف ظل ظروف
عمل قاسية ،بالتالي يجب التركيز العمل داخل مؤسسات
التكوين املهني باعتباره أحد أهم القناطر للطبقة العاملة

.

 المعطلين :االقتصاد املغربي عاجز عن خلق فرصالشغل ،فال بديل عن تطوير اجلمعية الوطنية حلملة
الــشــهــادات املعطلة باعتبارها إط ــار راك ــم مجموعة من
التجارب ،طبعا بنقدها كذلك (نظام التنقيط ،أنظمتها
الداخلية ،)..حيث نالحظ ظهور العديد من التنسيقيات
يف مختلف مــنــاطــق املــغــرب يف ويــرفــضــون االنــخــراط يف
اجلمعية ،رمبا جزء من هذا مرتبط بنزعة الالتنظيم ،لكن
أيضا بالفهم التنظيمي الــذي تعتمده جمعية املعطلني،
ممــا يفرض مبناضلي اجلمعية فتح حــوار يف هــذا الشأن
واخلروج بصيغ تنظيمية أكثر تطورا وطبعا شبيبة النهج
الدميقراطي أيضا تتحمل مسؤوليتها يف هذا الشأن.

بالتالي ميكن إجماال حصر مهمة الشبيبة يف بناء احلزب
فيما يلي :

.Iمحاربة نزعة الالتنظمي

عرف املغرب خالل السنوات األخيرة حتركات شبيبة جد
مهمة يف مختلف الوجهات (حراك الريف – جرادة – حملة
املقاطعة االقتصادية – تنسيقيات شــبــاب/ات الشغيلة
التعليمية )..غير رغم النضاالت النوعية التي خاضتها
فقد كانت حتمل فئات واسعة منها عدة سلبيات ،أبرزها
نزعة الالتنظيم ،معادات التنظيمات السياسية والنقابية
(الدكاكني السياسية) وسطها ولعل ذلك يجد جــذوره يف
املمارسة السياسية التي كرسها النظام املخزني واألحزاب
امللتفة حوله ،من خــال املــهــازل االنتخابية املناسباتية
الشيء الذي جعلها غير قادرة على الفرز بني مكونات احلقل
السياسي الرسمي املخزني ومكونات احلقل السياسي البديل
املناضل ،الشيء الذي يستغله نظام املخزن فيما بعد

.

إن الصراع ضد نزعة الالتنظيم ضرورة قصوى للتقدم
يف مهمة بناء احلــزب الثوري .لهذا إن عملنا اليوم يجب
أن يركز على الدعاية والعمل وسط الشباب حلثهم على
التنظيم باعتباره الضامن الوحيد ملراكمة التجربة وكسب
اخلبرة لدى القوى املناضلة ولدى اجلماهير يف صراعها مع
عدوها الطبقي

.

التفاوض وتسطير التكتيكات...
 -الــواجـهــة الـطــابـيــة  :طبعا املقصود هنا اجلامعات

ال بد من خلق عمل نقايب
تقدمي داخل الشبيبة العاملة،
وهذا ما يفرض استلهام التجارب
والدروس املهمة لتجربة التوجه
الدميقراطي ،وإطالق دينامية
لعمل نقايب شبايب جاد ،دينامية
ميكن من خاللها خلق أطر شبابية
نقابية جديدة قادرة عىل خوض
الرصاع عىل مستواه االقتصادي،
فالنقابة يف آخر املطاف هي
املدرسة األولية لتعلم أبجدي

 ال ـم ـســألــة ال ـث ـقــا ف ـيــة  :مــن واجــب علينا مــن أردنــافعال التقدم يف عملية بناء حزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني العودة إلى العمل داخل دور الشباب واجلمعيات
الثقافية داخل األحياء الشعبية ..على اعتبار أن الواجهة
الثقافية عامل مهم يف الصراع الطبقي ،فال ميكن إقناع
فئات الكادحة مبهمة هــذا احلــزب دون خــوض صــراع ضد
الثقافة السائدة داخل هذه الفئات ،طبعا بنوع من التواضع
ونكران ونبذ االستاذية

.

توحيد املاركسيني الشباب/ات:

إن عملية وحدة الشباب املاركسي أكثر تعقيدا ،إذ تواجهنا
عدة حتديات منها ،ضعف التنظيمات الشبيبية املاركسية،
إلى جانب اختيار البعض منهم خاصة داخل اجلامعة العنف
كعقيدة .أما أغلب املناضلني املاركسيني فهم مشتتون كأفراد
داخــل املنظمات اجلماهيرية ..فضال عن سيادة احللقية
بشكل مقيت يف األوساط املاركسية ،غالبا من أجل احلفاظ
على طهرانية ونقاء إيديولوجي

.

إن مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني
تفرض علينا العمل أكثر من أجل التغلب على تلك التحديات
وإطــاق مبادرات متنوعة اجتــاه الشباب املاركسي ،لذلك
يجب تنزيل هذه املهمة من الوطني يف املركزي إلى املناطق
لتنظيم نقاشات مفتوحة مع هؤالء املناضلني واملناضالت،
من أجــل احلــوار بصدد هــذه املهمة التاريخية واالنصات
إلى انتقاداتهم ومقترحاتهم وأيضا تصحيح بعض املفاهيم
املسبقة اخلاطئة التي يحملونها حولنا وقد تقدمنا نسبيا
يف هذه املهمة ،وبالتالي إدماج مساهماتهم يف هذا الورش
التاريخي للشعب املغربي

.

14

الثقافية

لن أعدك أيها الشاعر املبدع ،املربي
ـي
الــغــائـ ُ
ـب /احل ــاض ـ ُـر بــســوى أن أحــتــفـ َ
بفسائلك وقد تواتر التدني والتردي..
فـــأنـــت "جــــــذوة امل ــق ــت ــب ــس" ،و"بــغــيــة
امللتمس"..
كــذا فليفدح األمر،بعد أن انسحب
الــزهــر ،و شــاخ النهر ،و لــم يتبق إال أن

وشهقة فريدة من حشرجاتك الثكلى
تفي و تشفي..
هــل أدلــك على كــفّ ــن تتحوالن إلى
ـن  ،تــبــاركــان الليلك
ـن قــرمــزيــتـ ْ
شــفــتـ ْ
والنيزك فتوغالن يف فيروز الشطآن..؟
أتــذكــر كــيــف ك ــان نيتشه ميــشــي وقــد
رأس ــه وحــن استفسره أحدهم،
طأطأ َ

َ
املراثي
ليال شــداد،بــل إن
ـداد،طــوال
حـ
ٍ
َ
والتآبنيَ أفلست..فماذا عساها تقول
شعر ك يوسع
يف تشييعك..؟!..ألم يك
ُ
األحداق ؟!
أصحيح يا مظفر أنك"القريب البعيد
تهد املوتى
بال مسافة"..أصحيح أنك لم ِ
رحيق الذين يصنعون التاريخ بالرموش
واألظـــافـــر..وإمنـــا أهــديــتــهــم ابتسامة
الــولــيــد..؟،عــلــى ال ــرغ ــم م ــن املــرافــئ
واملوانئ التي طردتك وطاردتك فال أنت
تساو م..و كأن
سوامت،و ال أنت قبلت أن
َ
َ
جتذرك دائم املخاض..
أغلو إن قلت إنك لم تنشد الشعر.
لن
َ
الشعر أنشدك ،ألنك فعال شعرت
ولكن
َ
مبا لم يشعر به غيرك.
يدرك
َم ْن ُي ْص ِغ إلى شعرك يا مظفر
ْ
فعال"-ر ئة العالم".أن القريض
ِ

نــؤجــر قــصــائــدنــا ،أو نستعير حناجر
أخــرى،عــلــهــا تفي لــك ببعض التوقير
والتعزير...فلتنم مــلء جــفــونــك ،مبا
أنـــك إذا غــبــت حــضــرت يف الــشــمــاريــخ
والعراجني..هكذا نتقاسم حصتنا من
اجلنون،جنون عشق الطبقات الشعبية
العصية على اإلجهاز واالحــتــواء ،مهما
حاول خصومها ،األعداء..
وردة واحـــــدة م ــن جــنــاتــك تــكــفــي،

قــال":ألنــنــي يف السماء وأريــد أن أنظر
إلى األرض "..هذه األرض التي يعمرها
ســــواه..وردد كالنا سمفونية متمردة،
لــم تسعف امللحنني مــن ذي قبل..طب
نفسا وإن ذبحوك من الوريد إلى الوريد
فارقص ُمهينا ما اعتراك من ألم،حتى
يــغــتــاظ خ ــص ــوم ــك..ف ــإذا األلــــم أمــل
استثنائي مييز القواصم والعواصم..
ّ
إن ربـــة الــشــعــر بــعــد رحــيــلــك َلــفــي

مـــاذا يــضــيـ َ
ـرك الــشــاعـ ُـر لــو تنفس
هــواء آخــر ،و حلــن سمفونية أخــرى لم
يستطعها بيثهوفن وال تايشوفسكي،وال
باخ ،وال فيفالدي...؟!

ـار ون بني الكلمات العابرة
أيها املـ ُّ
احـــمـــلـــوا أســـمـــاءكـــم وانـــصـــرفـــوا
واســحــبــوا ســاعــاتــكــم م ــن وقــتــنــا،
وانــصــرفــوا وخــــذوا مــا شــئــتــم من
زرقــة البحر ورمــل الــذاكــرة وخــذوا
صــــور كـــي تــعــرفــوا
مـــا شــئــتــم مـــن
ٍ
حجر
أ َنّكم لن تعرفوا كيف يبني
ٌ
الــســمــاء  ...أيها
مــن أرضــنــا ســقــف
ْ

املــار ون بني الكلمات العابرة منكم
ُّ
السيف -
ومنـا دمنا منكم الفوالذ
َّ
والــنــار -ومـ َّـنـــــا حلمنا منكم دبابة
أخـــرى -ومــنــا حــجـ ُـر مــنــكــم قنبلة
املطر وعلينا ما عليكم
الغاز -ومنا
ُ

ُ
نعمل ولنا قمح
فلنا يف أرضــنــا مــا
نربيه ونسقيه ندى أجسادنا ولنا
ِّ
ماليس يرضيكم هنا  :حــجــر ...أو
ـجـ ُـل فــخــذوا املــاضــي ،إذا شئتم،
َحـ َ
التحف وأعيدوا الهيكل
إلى سوق
ْ

التقدمي
ال وصاية عىل املثقف
ّ
نورالدين موعابيد
َ
فرض وصاية على املثقف واحلقيقة التي
يحاول بعضهم
ينساها ّ
جل من نحا ذلك املنحى ،أو يتناساها  ،هي أن املثقف
التقدمي قد نذر عقله و قلبه النتظارات الشعوب املتطلعة إلى
ّ
قلمه التصحر  ،فتراه
التحرر  ،و من ثمة فإنه يحاول أن
يقي َ
َ
مغرما،حتى الهيام ،بآهات عموم الكادحني  ،ال يغمض له جفن
احلسني:التنظير
يف أغلب األحايني  ،بل إنه رمبا جمع بني
ْ
واملمارسة..لذلك ال ُيعقل البتة أن تصادر حريته طاملا أنه يعزر
كونيته ،منخرطا يف النضال املستميت ضد أرخبيل االضطهاد
والقهر.وال ُيستساغ جتريده من حواسه وإن غشيتها "الفوضى"
 ،أو اعتراها "اجلنون".
املثقف إنسان يقظ"كحمار الوحش" ،غيرمحظورعليه أن
يحب و/أو يبحث عن نصفه اآلخر  ،و من شك أو شكك فلْيعد إلى
:رسائل  ،Marxو رسائل روزا احلمراء ،متثيال ال حصرا..شرط
يقوم سلوكاته هو التزامه القضايا اإلنسانية اجلوهرية
واحد ّ
 ،أمــا حريته فهي أبعد مــا يكون عــن الليبرالية البغيضة،

ومــع ذلــك ستظل يــا مظفر شاعرنا
املمتد يف الزمكان،الذي واجه الطاغوت
والــاهــوت،فــلــم يهن عظمه ،وال ترهل
عزمه..
ذرنـــــي أقـــــلْ ِإ ن احلــــب أقـــــوى مــن
املــوت،ونــحــن أحببناك الــيــوم أكثر من
أمس  ،و أقل من غد.

عابرون يف كالم عابر
من سماء وهواء فخذوا حصتكم من
دمنا وانصرفوا وادخلوا حفل عشاء
ـص  ..وانــصــرفــوا وعلينا ،نحن،
راق ـ ٍ
الشهداء  ..وعلينا،
أن نحرس ورد
ْ
نــحــن ،أن نــحــيــا كــمــا نــحــن نشاء !
املـــار ون بــن الكلمات العابرة
أيــهــا
ُّ
ولكن
مر وا أينما شئتم
ْ
كالغبار ا ُمل ّر ّ
ال متروا بيننا كاحلشرات الطائرة
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الثقافة والتغيير

"يف بعض راثء الشاعر مظفر النواب"

نورالدين موعابيد

العدد 462 :

العظمي للهدهد ،ان شئتم ،على
صحن خزف .فلنا ما ليس يرضيكم:
ُ
املستقبل ولنا يف أرضنا ما نعمل
لنا
املـــار ون بــن الكلمات العابرة
أيــهــا
ُّ
كدسوا أوهامكم يف حفرة مهجورة
 ،وانصرفوا وأعيدوا عقرب الوقت
إلى شرعية العجل املقدس أو إلى
توقيت موسيقى مــســدس فلنا ما
لــيــس يــرضــيــكــم هــنــا  ،فــانــصــرفــوا
ولــنــا مــا لــيــس فيكم  :وطــن ينزف
وشعب ًا ينزف وطن ًا يصلح للنسيان
املار ون بني الكلمات
أو للذاكرة أيها
ُّ
الــعــابــرة آن أن تنصرفوا وتقيموا
أينما شئتم ولكن ال تقيموا بيننا
آن أن تــنــصــرفــوا ولــتــمــوتــوا أينما
شئتم ولــكــن ال متــوتــو بيننا فلنا
أرض ــن ــا مــا نــعــمــل ولــنــا املــاضــي
يف ِ
هنا ولــنــا صــوت احلــيــاة األول ولنا
احلاضر ،واحلاضر ،واملستقبل ولنا
الدنيا هــنــا ...واآلخ ــرة فاخرجوا
من أرضنا من برنا ..من بحرنا ِمن
قمحنا ِ ..من ملحنا ِ ..من جرحنا
من كل شيء ،واخرجوا من مفردات
الذاكرة

ينصرفن الــذهــن إلــى أن للمثقف
و"التمييع" املــمــقــوت.وال
ّ
حصانة أو مناعة تعفيانه من الثنائية املعروفة:النقد/النقد
الذاتي ،إذ يرصد وارد املتغيرات /شارد ها،فال يفوته حتى ما
ّ
"رادار"نوعي يشفع احلركات والسكنات،
هو
،
العني
به
تقذى
ّ
مؤمنا انخراطه الفاعل
ويحدد بعدئذ مواقفه االستراتيجيةّ ،
يف الصيرورات الكبرى ،اجلذرية ،العميقة.
أقول ما أقول متسائال بغرابة ،عن قصدية مقال نشرته إحدى
البريطاني،ضاربة
السوريات ،اللواتي سبق ِأن اشتغلن يف اإلعالم
ّ
الفلسطيني محمودا
بأكثر من سهم مسموم،ينتقد الشاعر
ّ
عدواني ،وال
حتاملي
درويشا انتقادا أقل ما يقال عنه ،إنه
ّ
ّ
نفسي محاميا ينوب مناب الشاعر الراحل،صاحب
أنصب
َ
"مديح الظل العالي" ،إال أنني متنيت لو أن كاتبة املقال قدمت
الدرويشي مبختلف املستو
الشعري
قــراءات ،أو قراءة يف املنت
ّ
ّ
يات:الداليات،الدالليات،التداوليات والتناصيات...بدل أن
تقتصر على" :ثروة"درويش،و"خمرياته" ،و ما ترك من "دور" ،و
ما "بذره"من "ماليني"الدوالرات إلرضاء صديقته اإلسرائيلية
وسط الويسكي و الكافيار...
واملضحك أنها لم تستسغ أن يكون للشاعر منزل يف أمريكا
حليفة إسرائيل ،و آخر يف بريطانيا(مهندسة وعد بلفور) ،يف
البريطاني..!!!!!.ألم يك حريا
فية باإلعالم
حني أنها َص َح ّ
ّ
ب"الدكتورة"(هدى جنات) أن تناقش مواقف درويش اخلاصة
ب:
اإلسرائيلي...
*عالقته باحلزب
الشيوعي
ّ
ّ
*اتفاق أوسلو...
*الكفاح املسلح..
والقائمة طويلة؟؟؟!!!! لهذا و ذاك لم أجانب الصواب حني
كتبت يوما مقاال عنوانه":ما أكثر املتنطعني!"أخيرا ليس
اخلطأ بالضرورة خيانة.

15

حوار

العدد 462 :

من  9إلى  15يونيو 2022

يسعدان يف هيئة تحرير جريدة الهنج الدميقراطي أن نستضيف الرفيقة "خديجة أبناو"املناضلة املعروفة يف كل األوساط اليسارية والدميقراطية
والجماهريية بتفانهيا يف انجاز مهامها النضالية .رفيقتنا "خديجة أبناو"عضوة املجلس الوطين لحزب االشرتايك املوحد،مناضلة حقوقية مسؤولة يف
الجمعية املغربية لحقوق االنسان وهي أيضا مناضلة نسائية.لها عدة اهسامات يف مجال الحركة النسائية خاصة والحركة الدميقراطية بشكل عام...
نظرا ملواقفها املمتزية ونظرا لتتبعها املتواصل ملستجدات القضية الفلسطينية والعامل العريب واملغاريب،ارأتينا أن نحاورها يف موضوع وأسئلة حارقة
ترتبط ابلقضية الفلسطينية اليوم؟فشكرا رفيقتنا عىل قبولك الدعوة وانجاز هذا العمل الجاد اهساما منك يف دعم االعالم املناضل.

1
تبىق القضية الفلسطينية أبرز قضية تفرض
نفهسا عىل عاملنا اليوم،أين ميكن لرفيقتنا أن تضع هذه
القضية يف محور رصاع األقطاب يف ظل الهمينة االمربايلية؟
حتية للرفاق والرفيقات يف هيئة حترير جريدة النهج
الدميقراطي وشكرا على االستضافة،
 القضية الفلسطينية ،وإن كانت بؤرتها فلسطني ،فهي يفجوهرها قضية أممية تتعلق مبناهضة الصهيونية كحركة
عاملية عنصرية استعمارية وعدوانية وتوسعية؛
 منذ البداية اكتست القضية طابعا أمميا ملا تعرضالشعب الفلسطيني ألكبر جرمية ضد اإلنسانية يف التاريخ،
حني منحت القوى االستعمارية للحركة الصهيونية فاعدة
عسكرية على أرض فلسطني ،أطلق عليه إسم "إسرائيل"
تنفيذا لوعد بلفور املشؤوم ،وصنعت لها قاعدة اجتماعية
أو "مجتمع مستوطنني" عقب قرار التقسيم اجلائر الصادر
عن األمم املتحدة ،يف 29نونبر .1947
 وألن أرض فلسطني خزان ملقاومة ال ينضب  ،ظل الكيانالغاصب هشا ،يعيش قلقا وجوديا  ،يعوض عنه باملزيد
من املزيد من املجازر واجلرائم واحلروب العدوانية لتثبيت
ركائزه لذلك ال غرابة يف كون كل املخططات االستعمارية
بــقــيــادة االمــبــريــالــيــة األمــريــكــيــة  ،مــحــكــومــة بالنزعة
الهيمنية الــتــي تستهدف ضــمــان التفوق االستراتيجي
للكيان الصهيوني ،من هنا ميكن فهم استهداف األمبريالية
األمريكية ومــن معها ،لــأمم والشعوب التي تبدي دعما
وتضامنا مع املقاومة الفلسطينية واملناهضة للصهيونية من
إيران وسوريا والعراق واليمن والبحرين إلى فنزويال وكوبا
كوريا الشمالية على سبيل املثال  ،ومن هنا أيضا ميكن فهم
نزوعها الشعال احلــروب باألصالة أو بالوكالة يف املناطق
الرافضة للهيمنة األمريكية ،بهدف جوهري تثبيت أنظمة
موالية كوكيلة أعمال للتحالف الصهيو-أمريكي ،ويف هذا
السياق تندرج املوجات التطبيعية مع الكيان التي تشهدها
املنطقة العربية

.

 يف قلب هذا الصراع على املستوى تظل فلسطني بؤرةكونية للمقاومة األممية للمركب االستعماري العدواني
الصهيو -امريكي.

 2عرفت القضية الفلسطينية تقدما يف مراحل
معينة،مث تراجعت يف مراحل أخرى،ما العوامل الداخلية
والخارجية املؤثرة يف ذلك؟
املــقــاومــة الفلسطينية كانت حــاضــرة بقوة بعدة صيغ
نضالية منذ مرحلة مقاومة االحتالل البريطاني ومقاومة
حملة تهجير اليهود من بلدانهم األصلية ،فكانت ثورة
البراق ( ،)1929و ثورة  1936وحرب  1948و حرب  67و حرب
73

سأخص باحلديث مرحلة ما بعد حرب  67التي غالبا ما
ارتبطت يف األذهان بالهزمية أو النكسة واحلال أنها لم تكن
كلها كذلك ،فاحلروب ضد العدو ال تقاس فقط بالنتائج
العسكرية على األرض ،وإمنا fما جتسده من عزم وإرادة
املقاومة  ،فحرب 67كانت محطة نوعية استعاد فيها الشعب
الفلسطيني و قوى املقاومة زمام املبادرة على أسس فكرية
وسياسية وثقافية جــديــدة أمــدت الــثــورة الفلسطينية

بتوهج جديد امتد إلي خارج األرض احملتلة ليلقي بإشعاعه
على حركات التحرر وقوى اليسار على وجه اخلصوص يف
املنطقة العربية والعالم

.

بتنامي حركات التحرر الوطني والتحاق دول حديثة
العهد باالستقالل من إفريقيا وأسيا باألمم املتحدة  ،سينشأ
وضع دولي جديد كان فيه لقوى التحرر ذات التوجه املعادي
للحركة الصهيونية ولالمبريالية األمريكية دور مهم  ،مكنها
من تشكيل قوى ضاغطة على الصعيد الدولي أثرت على
قرارات األمم املتحدة ؛ فكان صدور قرار األمم املتحدة رقم
 3379لعام  ، 1975الذي ينص على "أن الصهيونية هي شكل
من أشكال العنصرية والتمييز العنصري" .وطالب القرار
جميع دول العالم مبقاومة األيديوجلية الصهيونية التي
خطرا على األمن والسلم الدوليني".
حسب القرار " تشكل
ً
ثم اعتماد األمم املتحدة يوم  29نونبر يوما عامليا للتضامن
مع الشعب

.

بــعــد إســقــاط الــتــجــارب االشــتــراكــيــة األولـــــي ،عملت
األمــبــريــالــيــة األمــريــكــيــة عــلــى اســتــعــادة زمـــام املــبــادرة،
وتثبيت هيمنتها عبر الثورات امللونة ،وترويض "املجتمع
الــدولــي" واحتضان فصائل واســعــة مــن "هيئات املجتمع
املدني" اإلقليمية والدولية  .أولى ثمار هذا التحول على
صعيد القضية الفلسطينية ، ،إسقاط قرار األمم املتحدة
 3379الذي ينص على "أن الصهيونية هي شكل من أشكال
العنصرية والتمييز العنصري" بتاريخ  16دجنبر  1991ومن
اتفاقية أوسلو بكل مخاطرها على القضية الفلسطينية
وقوى املفاومة

.

رغــم كل ذلــك  ،حافظ الشعب الفلسطيني على جدوة
الكفاح مكنته من صنع هبات نضالية جديدة منها انتفاضة
األقصى لعام  2000وانتفاضة  2015وصوال إلى انتفاضة
سيف األقــصــى  ،محطات حملت القضية الفلسطينية
إلــى سطح األحــداث الدولية كمركز استقطاب للحمالت
وامل ــب ــادرات الــداعــمــة للقضية الفلسطينية واملناهضة
لالحتالل الصهيوني

.

نستنتج مما سبق أن مراحل توهج القضية الفلسطينية
على املستوى اإلقليمي والدولي شديدة االرتباط بدينامية
القوى املناهضة للصهيونية واألمبريالية وبلحظات توهج
املقاومة الفلسطينية

.

 3يعترب املغرب من الــدول الــي سقطت يف رشاك
التطبيع رمسيا مع الكيان الهصيوين،ما رهان الدولة يف
ذلك وما حساابهتا؟

الهرولة نحو "التطبيع" ،توهم بأن الكيان يف حالة قوة ،
بينما حاله عكس ذلك ،فهو أوهن من بيت العنكبوت ،يعوض
عنها بالنزعة العدوانية والتوسعية يف دول التبعية برعاية
أمريكية حتت عنوان "التطبيع" بحثا عن شرعية مفقودة،
لذلك فهو يف حاجة دائمة إلى خلق بؤر استيطانية جديدة
خارجية متد البؤرة املركزية بأسباب االنتعاش

.

يف احلالة املغربية ،اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني
وتــوابــعــهــا ،هــي شرعنة ملــا هــو قــائــم منذ عــقــود  ،يسرت
للتحالف الصهيو-أمريكي إمكانية االلتفاف بأدرعه حول
أجهزة الدولة ومؤسسات املجتمع  ،يف املجال الثقايف والفني
واالعالمي والتربوي  ،لهذا الوضع تداعياته اخلطيرة على

كافة مناحي احلياة العامة من تزوير لتاريخ الشعب املغربي
وتشويه ذاكــرتــه والعبث بقيمه الثقافية واحلــضــاريــة،
ومصادرة ثرواته الطبيعية ،عمليات شبيهة بتلك التي جرت
وجتــري يف فلسطني احملتلة ،خللق بؤر استيطانية تعمق
اندماج النظام باملغرب من موقع ضعف ،يف املشروع الصهيو-
أمريكي-الرجعي ،مفهوم "التطبيع" و"مناهضة التطبيع"
عاجزان عن استيعاب مستجدات .

؟

إذا علمنا أن
أي رهانات الدولة املغربية وحساباتها
النظام كان شريكا يف صنع "نكبة  "67و مهندسا لتطبيع
يف موجته األولى  ،وعلى ضوء ما "جناه " حكام كامب دافيد
ووادي عربة  ،فال رهانات وحسابات مستقلة ألنظمة التبعية
والعمالة خارج رهانات مشغليها يف الدوائر األمبريالية ؛
رمبا نيل مزيد من االعتراف واحلماية األمريكية.

 4الحظنا جميعا يف املغرب حركة مناضلة للتصدي
للتطبيع واملطالبة ابسقاطه،كيف ميكن تقيمي هذه املبادرة
الوحدوية بتنوع مكوانهتا؟

مــبــادرة مهمة وال ميكن تقييمها إال إيجابيا ،صنعت
محطات نضالية أكدت فيها ملن يحتاج إلى تأكيد على أن
الشعب املغربي وقواه احلية رافضة لكل أشكال "التطبيع"
 ،مبادرة يف حاجة لالرتقاء بخطابها وأدائها إلى مستوى
اللحظة ،حلظة التحول املفصلي الذي دخله النظام باملغرب
منذ توقيع اتفاقية العار وتبعاتها وصوال الى " قمة النقب"،
التي انتقلت به من مجرد حالة تطبيع عالقات مع الكيان،
الــى مستوى الــشــريــك االقــتــصــادي و السياسي واألمــنــي
والعسكري للتحالف الصهيو-أمريكي-الرجعي على املستوى
اجلهوي والدولي

.

فما لم نع خطورة هذا املنعطف ،بكل ٱثاره الكارثية على
وضعنا الداخلي ،سنظل ندور يف نفس الدائرة ،دائرة اخلطاب
املكرور واالعتيادي واملغرق يف العموميات ،يف وقت نحن يف
حاجة فيه إلى موقف وخطاب واضحني و خارج البديهيات

.

 5رهــان الشعب الفلسطيين عىل املقاومة وعىل
تجاوز االنقسام الداخيل،رهان حقيقي.ما معيقات انجاز
هذه الخطوات وما الحل السيايس املمكن يف ظل موازين
القوى الحالية؟

ال شك ان حالة اإلنقسام الداخلي وقبلها اتفاقية أوسلو
جعل املقاومة تناضل يف شروط أصعب مبا ترتب عنها من
تنسيق أمني مع الكيان هنا  ،وحصار وتضييق على املقاومني
هناك ،والنزوع نحو "التهدئة" يف أوج تصاعد املقاومة

.

باألمس القريب ،لم تكن العصابات الصهيونية لتجرأ
عــلــى اســتــبــاحــة الــقــدس مبــســيــرة األعـــام االســتــفــزازيــة
لوال التصريحات املطمئنة لقادة بعض الفصائل من قطر
والقاهرة  ،فجاءت األحداث لتؤكد أن الشعب الفلسطيني
مبقاومته البطولية هو صانع مــوازيــن القوى هو صاحب
القرار  ،ومع كل مظاهرة وكل عملية فدائية  ،ومع ارتقاء
كل شهيد وشهيدة يؤكد للعالم ثباته وعزمه على التصدي
لالحتالل بكل اإلمكانات والوسائل املناحة مهما كلفه ذلك
من تضحيات وأن ال حل سياسي خارج دحر االحتالل وإقامة
الدولة الفلسطينية املستقلة على كامل ترابه الوطني

.

األخيرة

«الدميقراطية» :القرار العراقي بتجريم التطبيع خطوة قومية
شجاعة يف مواجهة رياح السموم التطبيعية
رحبت اجلبهة الدميقراطية لتحرير
فلسطني ،يف بــيــان لــهــا ،بــقــرار مجلس
الــنــواب الــعــراقــي جتــرمي التطبيع مع

وقــالــت اجلــبــهــة :إن قـــرار الــبــرملــان
الـــعـــراقـــي يـــصـــدر يف الـــوقـــت الـــذي
تــســمــم فــيــه أجــــــواء املــنــطــقــة ريـــاح

دولة إسرائيل ،املباشر منه وغير املباشر،
واعتباره جناية حتال إلى القضاء لتنال
أقصى العقوبات.

التطبيع والــتــحــالــف غير املــقــدس مع
دول ــة االحــتــال على حــســاب القضية
الفلسطينية ،ومصالح شعبها ومصالح

شعوبنا العربية الشقيقة.
وقــالــت اجلــبــهــة :إن قـــرار الــبــرملــان
العراقي يؤكد مرة أخرى أصالة العراق
وشــعــبــه وعــمــق انــتــمــائــه إلــى القضايا
العربية العادلة ويف مقدمها القضية
ا لفلسطينية .
كما رأت أن الــقــرار صــدر يف الوقت
الــــذي يــــدور فــيــه الـــصـــراع احملــتــدم،
واألكــثــر سخونة حــول مدينة القدس
التي حتاول سلطات االحتالل تزويرها
وادعــائــهــا مدينة يهودية ،باالعتماد
على اخلرافات التلمودية.
وختمت اجلبهة مــؤكــدة أن شعبنا
وق ــواه السياسية وهــو يرحب بالقرار
ويــشــيــد بــه وبــصــمــود شعب
الــعــراقــيُ ،
الــعــراق ووفــائــه للقضية الفلسطينية
وشــهــدائــهــا ومناضليها ،يــدعــو القوى
الوطنية والتقدمية يف العاملني العربي
وامل ــس ــل ــم لــلــضــغــط عــلــى حــكــومــاتــهــا
ـذو برملان العراق
وبرملاناتها لتحذو حـ َ
ا لشقيق

بيان صادر عن اتحاد لجان حق العودة (حق):

مجزرة صربا وشاتيال الوحشية محاولة ارسائيلية أمريكية
لتكرار سيناريو النكبة

كشفت صحيفة هــآرتــس العبرية
يف عــددهــا الــصــادر بتاريخ  3حزيران
 2022عن تقرير اسرائيلي يفيد بأنه
وبالتزامن مع االجتياح الصهيوني عام
 ١٩٨٢بحث رئيس وزراء اسرائيل آنذاك
مــنــاحــيــم بــيــغــن والــرئــيــس األمــريــكــي
رونــالــد ريــغــان يف واشــنــطــن إمكانية
ارتــكــاب جرمية تهجير جماعية بحق
الالجئني الفلسطينيني يف لبنان إلى
دول عربية أخــرى على غــرار ما حدث
إبان النكبة الكبرى عام ١٩٤٨

األركـــان ال تسقط بالتقادم ومــؤامــرة
مفضوحة استهدفت تــكــرار سيناريو
النكبة يف تواطؤ تاريخي رسمي ودعم

.

وأن إسرائيل أبلغت الواليات املتحدة،
بأنها ال تنوي وقف اجتياح لبنان عند
خط  40كيلومتر من احلدود ،كما أعلن
رسميا حينها"

.

إننا يف احتاد جلان حق العودة (حق)
يف لبنان نؤكد على مسؤولية اسرائيل
وداعميها وعلى رأسهم الواليات املتحدة
األمريكية عــن كــل اجلــرائــم املرتكبة
بــحــق شعبنا الفلسطيني واجلــرائــم
التي مازالت ترتكب بحقه حتى اليوم
ونعتبر أن مجزرة صبرا وشاتيال والتي
ذهــــب ضــحــيــتــهــا اآلالف مـــن شعبنا
الفلسطيني واللبناني هي جرمية إبادة
جماعية وتطهير عرقي ممنهج وإنها
جرمية حــرب ضــد اإلنسانية مكتملة

المــحــدود قدمته اإلدارة األمريكية
لدولة اإلرهاب الصهيونية مع استمرار
صــمــت املــجــتــمــع ال ــدول ــي وعــجــزه عن
إنــصــاف حــقــوقــنــا وتــطــبــيــق قــراراتــه
الدولية الداعمة لشعبنا ويف مقدمتها
القرار األممي رقم١٩٤

.

إن ــن ــا نـــدعـــوا الـــقـــيـــادة الــرســمــيــة
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى تــطــبــيــق قــــرارات
اإلج ــم ــاع الــوطــنــي وت ــدوي ــل احلــقــوق
والــكــف عــن االرتــهــان عــلــى دور إدارة
أمــريــكــيــة تختلف عــن سابقاتها كما
ندعوها إلــى االلــتــفــاف حــول خيارات
شعبنا الفلسطيني الذي حسم أمره يف

املواجهة واملقاومة الشاملة واالنتفاضة
وصوال للعصيان الوطني الشامل حتى
يرحل عن أرضنا ونقيم دولتنا كاملة
السيادة بعاصمتها القدس

.

إن ه ــذه املــجــزرة الــبــشــعــة كــمــا كل
املجازر وجرائم احلــرب التي ارتكبتها
مــنــظــومــة االســتــعــمــار االســتــيــطــانــي
االســرائــيــلــي ضــد شعبنا الفلسطيني
لم ولن تنال من عزميته وإصــراره على
مواصلة النضال من أجل العودة وتقرير
املصير وإقامة الدولة املستقلة كاملة
الــســيــادة وعاصمتها الــقــدس ،كما أن
الــتــحــركــات واملــســيــرات واالعــتــصــامــات
الــتــي شــهــدتــهــا وتــشــهــدهــا املــخــيــمــات
والتجمعات الفلسطينية تؤكد على
وحدة شعبنا ووحدة حقوقه ومتسكه
بحقه املقدس بالعودة الى دياره وفشل
كل محاوالت التهجير والتوطني وشطب
الهوية واحلقوق الوطنية وأنه سيبقى
رافــعــ ًا علمه الفلسطيني مــوحــد ًا يف
مــيــاديــن املــواجــهــة قــابــض ـ ًا عــلــى جمر
النضال حتى إجنــاز حقوقه الوطنية
ويف مــقــدمــتــهــا احلـــق يف الـــعـــودة إلــى
الديار واملمتلكات التي هجر منها بقوة
االرهاب الصهيوني يف فلسطني

.
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املاركسية الثورية تسرتجع
وهجها وعنفواهنا
التيتي الحبيب
يف خــضــم تــفــاقــم األزمـــــة الــبــنــيــويــة للمنظومة
الرأسمالية ،عاد االهتمام من جديد باملاركسية وبالفكر
املاركسي ومعه نرى عودة االهتمام للمثقفني باملاركسية
وهم يوجهون الدعوة إلعــادة قــراءة ماركس على ضوء
التطورات ومن اجل التجديد يف الفكر املاركسي...تكاد
األجواء السائدة تشبه تلك التي صاحبت انتصار ثورة
فيتنام وانطالق الثورة الثقافية الصينية ومترد الشباب
يف أوروبا وانتصار العديد من حركات التحرير الوطنية؛
إننا أمام موجة جديدة من انتعاش الفكر املاركسي مبا
يشبه املوضة الفكرية وهو أمر مستجد يستوجب حتليله
حتليال علميا وموضوعيا.
يف هذه املوجة ميكننا متييز موقفني؛ األول ،يخص
املثقفني املنحازين للطبقة العاملة أو متعاطفون معها،
وتراهم يسترجعون ثقتهم يف هذه الطبقة ويف تاريخ
فكرها وهــم الــيــوم يــعــودون لــقــراءة مــاركــس بكثير من
االنتقائية أو عدم استيعاب أسباب اإلخفاقات لتجارب
بناء االشتراكية وفشل بعض الثورات وارتــداد او تخلي
العديد من األحزاب عن املاركسية .ميكننا اعتبار هؤالء
املثقفني حلفاء للطبقة العاملة وميكن كسبهم للنهوض
املقبل وسيشكلون مكونا هاما من جيش الثورة الثقافية.
ويف مقابل هــؤالء هناك نوع آخر من املثقفني ،يعودون
للماركسية بهدف بت املزيد من الغموض حولها ،وباسم
املراجعة والتطوير يسعون الى القضاء على جوهرها
العلمي أو تبخيسه أو إبعاد اجلمهور عن االهتمام به.
هؤالء املثقفني هم يف احلقيقة أصحاب مهمة وهي أبعاد
الطبقة العاملة عن امتالك سالحها النظري ومنعها او
تعطيلها عن التدخل الواعي واملنظم قصد اإلطاحة
الثورية بنمط اإلنتاج الرأسمالي انهم دعــاة التغيير
السلمي والتدريجي وإصالح اعطاب الرأسمالية وانسنتها.
يف املغرب نعيش نفس املوجة بشقيها من الفريقني من
املثقفني مع خصوصية لها اعتبارها وهي تلك املتعلقة
بقرار النهج الدميقراطي بإجناز مهمة اعتبرها مركزية
الن شروط حتقيقها باتت ناضجة وهي مهمة اإلعالن
عن تأسيس احلزب املستقل للطبقة العاملة ،وطبعا لن
يستحق هذا احلــزب أن يكون حزب الطبقة العاملة إن
لم تكن املاركسية أو االشتراكية العلمية هي مرجعيته
ومنهجه الذي يسترشد به .فكون هناك تنظيم يعبر
صراحة عن تبنيه للماركسية ويسترشد بها فهذا يحتم
عليه أن يكون مدافعا عن املاركسية وعــن مكانتها يف
مجتمعنا باعتبارها مرشدا للطبقة العاملة املغربية ويف
ذات الوقت ملهمة للتغيير الثوري ببالدنا ومجمعا للقوى
املناضلة مبا فيه املثقفني العضويني وطبعا محاربا ضد
اخلصوم واألعداء الظاهرين أو متخفني.
سيكثر اللغط عن املاركسية إلى درجة انه يصعب على
الغير متتبع ان مييز بني األطروحات والتيارات لكن احلزب
املستقل للطبقة العاملة املغربية سيكون ملزما بإعالء
رايــة املاركسية الثورية وهــي املاركسية األشــد مضاء
وافتك سالح بيد الطبقة العاملة املغربية ويف جوهر هذه
املرجعية الفكرية توجد املاركسية اللينينية باعتبارها
منهج ومرشد للنضال الطبقي للطبقة العاملة يف صراعها
الطبقي من اجل سلطتها متحالفة مع الكادحني ومن اجل
إقامة مجتمع الدميقراطية الشعبية املتحرر من الهيمنة
االمبريالية على طريق وحدة شعوب املغرب الكبير وبناء
املجتمع االشتراكي الذي ميهد لزوال استغالل اإلنسان
ألخيه اإلنسان.

