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 خديجة عينانيضيفة العدد : 

1.الدولة والحكم:

الطبقات  أو  الطبقة  متارسه  واحلكم  الطبقية  املجتمعات  ظهور  منذ 
السائدة املتحالفة على طبقات مسودة بواسطة أجهزة الدولة التي تخدم، 
باألساس، مصالح الطبقة أو الطبقات السائدة. وقد تقدم الطبقة أو الطبقات 
محاولة  يف  املسودة  للطبقات  هيمنتها  جوهر  متس  ال  تنازالت  السائدة 
للتخفيف من حدة الصراع الطبقي أو منعه من أن يتحول إلى تغيير يعصف 
وترتكز  االجتماعي.  التماسك  من  األدنى  احلد  على  للحفاظ  أو  بسلطتها 
أيديولوجية  عوامل  إلى  سلطتها،  لتبرير  السائدة،  الطبقات  أو  الطبقة 
خالل  من  "الدميقراطية"  أو  "الشعبية"  الشرعية  أو  الوطنية  أو  كالدين 
الطبقية،  املجتمعات  يف  إذن  العام".  "الصالح  خدمة  إدعاء  أو  االنتخابات 
الدميقراطية هي دميقراطية للطبقة أو الطبقات السائدة ودكتاتورية على 
حسب  دموي،  حتى  أو  أوعنيف  ناعم  بشكل  متارس،  قد  املسودة  الطبقات 
مطلقة  كقيمة  دميقراطية  هناك  ليست  الطبقي.  الصراع  احتداد  مستوى 

فوق الطبقات وصراعها.

مبختلف  معني  ملجتمع  الطبقي  الصراع  تاريخ  نتاج  هما  والدولة  احلكم 
والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية  وااليديولوجية  السياسية  أبعاده 
والذي قد يتخد شكال سلميا أو عنيفا. هذا الصراع هو الذي يحدد طبيعة 
الدولة) هل دينية أم علمانية أم طائفية أم غير ذلك؟( وشكلها) هل مركزية 
أم فيدرالية أم غيرهما؟( وطبيعة احلكم )هل دكتاتوري؟ هل استبدادي؟ 
هل دميقراطي بالنسبة للطبقة أو الطبقات السائدة أم دميقراطي بالنسبة 

للطبقات الشعبية؟(.

2.الحكم والدولة يف املغرب حاليا:

يف املغرب، احلكم هو حكم الكتلة الطبقية السائدة املشكلة من البرجوازية 
هي  و"الدميقراطية"  الكبار.  األراضـــي  ومالكي  لالمبريالية،   التبعية 
الكتلة الطبقية السائدة واستغالل واستبداد  دميقراطية بني مكونات هذه 
وهذه  الكادحني.  وعموم  العاملة  الطبقة  وخاصة  الشعبية،  للطبقات  وقهر 
تغول  إلى  بسرعة،  تتحول،  ناعمة  دكتاتورية  حاليا،  هي،  "الدميقراطية" 
بوليسي وقد تكشف عن وجهها الدكتاتوري البشع أكثر كما وقع يف ما يسمى 
 )1958-59  ( الريف  يف  الشعبية  االنتفاضات  مواجهة  يف  الرصاص  سنوات 
والدار البيضاء يف 1965 و1981 والشمال ومراكش يف 1984 وفاس وطنجة 
االستجابة  على  النظام  وعجز  الطبقي  الصراع  احتداد  مع  وذلك   1990 يف 

ألبسط املتطلبات الشعبية.

وترتكز الكتلة الطبقية السائدة، لتبرير سلطتها، إلى الدين و الوطنية 
إدعاء  أو  االنتخابات  خالل  من  "الدميقراطية"  أو  "الشعبية"  والشرعية 

خدمة "الصالح العام".

السياسي  ممثلها  خالل  من  سيطرتها  السائدة  الطبقية  الكتلة  متارس 
السلطات  يحتكر  الذي  امللكية،  رأسه  وعلى  املخزني،  النظام  أي  األساسي 
وقوات  الدينية  والشؤون  واخلارجية  الداخلية  ووزارات  )اجليش  األساسية 
وليست  دولتها.  وجهاز  االستراتيجية..(  االقتصادية  والقطاعت  القمع 
على  تساعد  املخزني  للنظام  امتداد  سوى  املمخزنة  أو  اإلداريــة  األحــزاب 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  واالختيارات  التوجهات  تنفيذ 
والثقافية للمخزن وتضفي طالء "دميقراطيا" مزيفا )التعددية السياسية 

املفترى عليها(.

تاريخيا، النظام املخزني كان دائما يف صراع مع القبائل ولم يكن يتحكم 
سوى يف "بالد املخزن" التي كانت تتمدد أو تتقلص حسب موازين القوى بينه 
وبني القبائل، بينما ما كان يسميه املخزن "بالد السيبة"، فكان يعني املناطق 
التي كانت تعيش فيها القبائل املتمردة على املخزن والرافضة للضرائب غير 
الشرعية وسطرت هذه القبائل، باخلصوص، مالحم بطولية ضد االستعمار 
واملخزن، على رأسها ملحمة الريف بقيادة محمد بن عبد الكرمي اخلطابي 
يف  الزياني  وحمو  وموحا  الصحراء  يف  العينني  مــاء  الهيبة  حركة  وأيضا 
األطلس. ولم يتمكن املخزن والتغلغل الرأسمالي التجاري ثم االستعماري من 
القضاء على مقاومة القبائل واحتوائها إال يف الثالثينات من القرن املاضي. 
الدولة  بنى  الذي  هو  الفرنسي  واالستعمار  مركزية.  دولة  يكن  لم  فاملغرب 
كان  التي  العصرية  للدولة  إضافة  وحافظ،  املركزي  الفرنسي  النموذج  على 
يتحكم فيها، على املخزن القدمي كخادم أمني له. وارتكزت الدولة والسلطة 
والشبه   1952 حــدود  إلى  وامللكية  االستعمار  بني  حتالف  على  املغرب  يف 
والبرجوازية  الزوايا  القبائل وشيوخ  الكبار وشيوخ  القياد  املشكل من  إقطاع 

الكمبرادورية.

3.الدولة املنشودة:

التي ننشدها هي دولة دميقراطية، أرقى من "الدميقراطية"  إن الدولة 
املخزنية، بل حتى الدميقراطية البرجوازية ألنها تخدم، مصالح الطبقات 
الشعبية، وعلى رأسها الطبقة العاملة وعموم الكادحني باعتبارهم الغالبية 
ازدواجية  تعكس  دميقراطية  فيدرالية  دولة  املغربي،  الشعب  من  العظمى 
اللغة:األمازيغية والعربية، باعتبارهما اللغتني األساسيتني للدولة واملجتمع 
والثقافة . كما تعبر عن التصور السديد للعلمانية القائم على فصل الدين 

عن الدولة. 

مفهوم  عن  وتدافع  والعقيدة  التدين  حرية  وحتمي  تضمن  علمانية 
عصري ودميقراطي للمواطنة يتساوى فيه جميع املواطنني، نساء ورجاال، 
والنسب  واملعتقد واألصل اجلغرايف  والدين  واللغة  اللون  بدون متييز بسبب 

واجلنس.
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"ما نعيشه اليوم من تزايد في أعداد 
المهاجرات والمهاجرين أسـبـابه متعددة لعل 

ي خلق  أبرزها التدخل اإلمبريالي السافر الذ
ويخلق العديد من النزاعات والحروب ..."

حلف الناتو : 
مفهوم اسرتاتيجي 
جديد.... مفاذا بعد؟

مآيس الهجرة غري النظامية، 

مسؤولية األنظمة الرأساملية واالستبداية

تصدر كل خميس

احلرب املمهنجة ضد 
احلريات العامة وبعض 

مستلزمات املقاومة
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للنهج  الوطنية  اللجنة  عقدت   ،2022 يوليوز   3 يف 
لنقاش  بـــاألســـاس،  خــصــص،  اجــتــمــاعــا  الــدميــقــراطــي 
وأهم  اخلامس  الوطني  للمؤمتر  التحضير  مستجدات 
البيان  ــدرت  وأص وتــونــس.  املغرب  يف  الوضع  مستجدات 

التالي:
التسويف  و  املماطلة  يف  النظام  إمعان  بشدة  تدين   -
اإلفتتاحية  اجللسة  لعقد  عمومية  قاعة  من  متكيننا  يف 
ــرات  ــؤمت ــر وإقــامــة امل ــؤمت ــال امل ــغ ــاء إلحــتــضــان أش ــض وف

واملؤمترين.
على  الدميقراطي  النهج  ــرار  إص جديد،  من  تؤكد،   -
كانت  مهما   ،2022 يوليوز  و24  و23   22 يف  مؤمتره  عقد 
لفرض  النضالية  األشكال  كل  خــوض  وعزمه  الــظــروف، 
حقا  باعتباره  ومالئمة  عادية  ظروف  يف  املؤمتر  هذا  عقد 

ومشروعا. بسيطا 
السياسية  القوى  لكل  واالمتنان  الشكر  وتقدم  حتيي   -
اخلارج  يف  االجتماعية،  واحلركات  واجلمعوية  والنقايبة 
عن  للدفاع  الوطنية  التنسيقية  رأسها  وعلى  والداخل، 
عن  عبرت  التي  السلمي،  والتجمع  التنظيم  يف  احلــق 

الدميقراطي. النهج  مع  التضامن  من  رفيع  مستوى 

ارتكبتها  التي  للمجزرة  الشديدة  إدانتها  عن  تعبر   -
حق  يف  احملتلة،  مليلية  مع  احلدود  يف  املغربية،  الشرطة 
 29 ضحيتها  ذهب  والتي  الصحراء  جنوب  من  املهاجرين 

التي  املجزرة  هذه  واملعتقلني.  اجلرحى  وعشرات  شخصا 
خدمة  يف  كــدركــي  الــقــذر  املــخــزنــي  الــنــظــام  دور  تفضح 

األوروبية. االمبريالية 

االمبريالية  ضحايا  هم  املهاجرين  هؤالء  أن  تعتبر   -
تفرض  التي  إفريقيا  يف  لها  العميلة  واألنظمة  األوروبية 
الطبيعية  خليراتها  واالفــتــراس  النهب  أشــكــال  أبــشــع 
إلى  يــؤدي  مما  العاملة،  لطبقاتها  املكثف  واالستغالل 

الهجرة. إلى  شبابها  واضطرار  شعوبها  تفقير 
هذه  فضح  العالم  يف  الدميقراطية  القوى  بكل  تهيب   -
املباشرين  املسئولني  مبحاسبة  واملطالبة  النكراء  اجلرمية 

الوحشية. املجزرة  هذه  عن  مباشرين  والغير 
إلى  إفريقيا  يف  التحرر  قــوى  كــل  إلــى  ــداء  ن تــوجــه   -
يف  وعمالئها  األوروبية  االمبريالية  ضد  النضال  توحيد 

لشعوبها. الكرمي  العيش  شروط  لتوفير  املنطقة 
الضحايا  لعائالت  املواساة  وأصدق  التعازي  أحر  تقدم   -
سراح  بإطالق  وتطالب  للجرحى  العاجل  الشفاء  وتتمنى 

ملعتقلني. ا
االنفراد  إلى  تونس  يف  الدولة  رئيس  بتوجه  تندد   -
تكريسه  إلى  اجلديد  الدستور  يسعى  والذي  السلط  بكل 
املنحى  لهذا  التصدي  الدميقراطية  القوى  كل  وتناشد 
الدميقراطية  املكتسبات  إقبار  يحاول  الذي  الدكتاتوري 

تونس.  يف  الثورية  للسيرورة 

اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي تدين بشدة عراقيل النظام وتؤكد عىل عقد 

املؤمتر الوطني يف موعده

املخزني  النظام  حصار  حتت  احلزب  شعار"سنبني  حتت 
السبت  يومه  الوطنية  السكرتارية  اجتمعت   ،" املفضوح 
السياسية  املستجدات  على  ــواء  االض وسلطت  2يوليوز 
للرأي  بيان  اصدار  بالدنا،فقررت  منها  متر  التي  والعمالية 

: العام 

ــاالت  ــض ــن ال ــع  مـ ــروط  ــشـ ــالمـ والـ الــتــابــت  وقــوفــهــا   -
وطننا  خريطة  ــرض  وع طــول  على  العمالية  واملــعــارك 
شركة  عمال/ت  لنضاالت  البطولي  اجلريح:االستمرار 
والفالحني  الزراعيني  العمال  مبكناس،نضاالت  سيكوميك 
خياطة  عامالت  شركة  الغرب،نضاالت  مبنطقة  الفقراء 

النظافة  مــرفــق  تــدبــيــر  شــركــة  عــمــال  واعــتــصــام  عـــادل 
انزكان  مبنطقة  داحو  باوالد  القوية  بالبيضاء،واملعارك 
يف  واملتميزة  منير  شركة  لعمال/ت  النضالية  االشكال  مت 

واشتوكة. تارودانت  من  كل 
اغريدة- سعيد  محمد  الرفيق  مع  تضامنها  جتدد   -  
خلفية  على  يحاكم  الدي  الوطنية-  السكرتارية  عضو 
لتكبيل  واهية  بتهم  بالعرائش  والنقابي  العمالي  نضاله 

املتنفدة. الباطرونا  ضد  نضاليته 
العمالي   املناضل  املتابعات يف حق   - تطالب باسقاط كل   
محمد  بــا  بقرية  الــدميــقــراطــي  للنهج  احملــلــي  والــكــاتــب 
اجلماهير  صف  يف  تخندقه  بسبب  ستيتو   احمد  الرفيق 

االسبوعي. السوق  حراك  خالل  من  الشعبية  
حسن  العامل  حق  يف  التعسفي  للطرد  القاطع  رفضها   -  
مع  املبدئي  التضامن  )casa_trans(،مع  بشركة  الكوخ 

بالبيضاء. احلليب  تعاونية  وعامالت  عمال 
محمد  العامل  حق  يف  اجلائر  احلكم  وبشدة  تدين   -

تامية. اوالد  مبنطقة  ضده  كيدية  شكاية  اتر  بوغابة 
جميع  يف  لــالنــخــراط  الــعــمــالــي  املــجــلــس  اســتــعــداد   -
الدميقراطي  النهج  مؤمتر  عقد  لفرض  الرامية  املبادارات 
املستقل  احلزب  لبناء  التاريخي  باالعالن  سيتوج  الدي 
كفكرة  بــاملــغــرب  الــكــادحــني/ت  وعــمــوم  العاملة  لطبقة 

املخزني. واحلصار  والتضييق  املنع  يرهبها  لن  مادية 
الطبقة  عموم  وبحرارة   الوطنية  السكرتارية  تناشد   -
االعالن  املزمع  حزبها  حول  االلتفاف  املغربية   العاملة 

املقبلة االسابيع  خالل  تأسيسه  عن 

القطاع العاميل للنهج الدميقراطي يناشد عموم الطبقة العاملة املغربية االلتفاف 

حول حزبها املزمع  اإلعالن عن تأسيسه 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

تواصل  عشر  السابع  يومها  يف   
ــوح  ــت ــف ــام امل ــصـ ــتـ مـــعـــركـــة االعـ
املضي  الليلي  باملبيت  املرفوقة 
كــل  ــزاع  ــ ــت ــ ان ــل  ــي ــب س يف  ــا  ــدمـ قـ
واملعنوية  ــة  ــادي امل املستحقات 
املسخدمني/ كــرامــة  عــن  دفــاعــا 
يفترشون  ــوم  ــي ال ــم/ن  ــه إن ات. 
ــاء،  ــم ــس ال ــتــحــفــون  ويــل االرض 
العراء  يف  للتشريد  ويتعرضون 
امتناع  نتيجة  الــعــام  بــالــشــارع 
ــادرات  ــبـ مـــســـؤولـــي جــمــعــيــة مـ
ــة حـــقـــوق الـــنـــســـاء مــن  ــاي ــم حل
فهذه  املــاديــة.  املستحقات  دفــع 
بالدفاع  تتشدق  التي  اجلمعية 
عـــن حـــقـــوق االنـــســـان ومتــكــني 
الــنــســاء اقــتــصــاديــا وهــلــم جــرا 
الــرنــانــة هــا هي  الــشــعــارات  مــن 

ال  عــمــالــهــا  تــشــريــد  يف  تتسبب 
بدفع  طالبوا/ن  ألنهم  اال  لشيء 
وفقط  املــاديــة  مستحقاتهم/ن 
ــدا مـــن اجــل  مــطــلــب بــســيــط جـ
املبيت  عليهم  فــرض  انــتــزاعــه 
وبــعــيــدا عن  ديــارهــم/ن،  خــارج 
اســـرهـــم/ن ومــواجــهــة اخــطــار 
سالمتهم  ــدد  ــه ت ــي  ــت ال ــارج  ــ اخل
لهذه  ــة  االدانـ فكل  اجلــســديــة. 
ــة الــتــي  ــؤول ــس ــالم ــب ال ــي ــال األس
البطحاء  مــركــز  ادارة  تنهجها 
لتمكني  االختصاصات  املتعدد 
ــا لــكــل  ــاي ــح ــت ــل ال ــ الـــنـــســـاء، وك
ازروا  الذين  املبدئية  القناعات 
اليوم  منذ  احملتجني/ات  ودعموا 

ملعركة. األول 

 يوم نضايل تضامن مع النهج الدميقراطي 

من آجل حقه يف عقد مؤمتره الوطني
مستخدمات/ ومستخدمو "جمعية 

مبادرات..." يحتجون عىل عدم رصف األجور
ــالـــب بــتــمــكــني الــنــهــج  ــنـــوان:"نـــطـ  حتـــت عـ
الدميقراطي من حقه يف تنظيم مؤمتره الوطني 
اخلامس" نظمت التنسيقية الوطنية للدفاع عن 
األربعاء  يوم  السلمي  والتجمع  التنظيم  يف  احلق 
مع  تضامنيا  نضاليا  يوما   ،  2022 يونيو    29
يف  حقه  أجــل  مــن  الــدميــقــراطــي   النهج  حــزب 
مؤمتره  لعقد  العمومية  الــفــضــاءات  استعمال 
و   23  ،22 أيام  الوطني اخلامس املزمع تنظيمه 

24 يوليوز
الرد  سياق  يف  النضالية  اخلطوة  هذه  وتأتي 
احلزب  يطال  الذي  املقنع  واملنع  التضييق   على 
الترخيص  يف  الداخلية   سلطات  تلكؤ  خالل  من 
الفضاءات  للحزب ومتكينه من حقه يف استعمال 

العمومية لعقد مؤمتره.
ندوة صحفية لفضح خروقات وزارات الداخلية
ندوة  تنظيم  مت  األربعاء  يوم  صبيحة   ففي 
اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  مبقر  صحفية 
على  خاللها  ــواء   ــ األض تسليط  مت  بــالــربــاط، 
تطال  التي  والتضييق  املنع  مسلسل  مستجدات 
املؤمتر  لعقد  ــداد  ــاإلع ب اخلــاصــة  اإلجــــراءات  

الدميقراطي. للنهج  الوطني 
الصحفية  الندوة  بداية  يف  الوقوف  مت  هكذا 
من  العديد  عند  التنسيقية  حقوقيي  طرف  من 
ترتكبها  التي  والتجاوزات  القانونية  اخلروقات 
يف  الداخلية   وزارة  سلطات  يف  ممثلة  الــدولــة 
حتى  بذلك  منتهكة  التنظيم  يف  للحق  ضربها 
ــة نفسها  ــدول ال املــســطــرة  مــن طــرف  الــقــوانــني 
من  العديد  تستهدف  والتي  الدستور  فيها  مبا 
والنقابية  واحلقوقية  السياسية  التنظيمات 
توجهات  لها  التي  أو  عليها  املغضوب  واجلمعوية 

الدولة. معارضة لتوجهات 
الكاتب  البراهمة  مصطفى  أدان  جهته  مــن 
الوطني حلزب النهج الدميقراطي التضييق الذي 
يتعرض له حزبه لثنيه عن عقد مؤمتره اخلامس 
توضيحه  خالل  وقال  الداخلية  وزارة  طرف  من 
يوجد  ال  إنــه  السلطات  تضعها  التي  للعراقيل 
صريح،  ترخيص  وال  املؤمتر  لعقد  صريح  منع 
التحضير   إجـــراءات  على  سلبا  يؤثر  يجعل  ما 
الكاتب  أشــار  كما  له.  ــداد  اإلع وتربك  للمؤمتر 
يف  حتديات  عدة  يواجه  احلزب  أن  إلى  الوطني 
احلصول على قاعة لتنظيم مؤمتره، تتراوح بني 
وهو  عديدة،  مببررات  شفويا  أو  كتابيا  الرفض 
إلى  إضافة  واخلاصة،  العامة  القاعات  يشمل  ما 
بتأكيد  يصطدم  املؤمتر  لتنظيم  القاعة  طلب  أن 
وزارة  موافقة  ضرورة  على  القاعة  على  املسؤول 
منح  أن  الوزارة  مسؤولو  يؤكد  حني  يف  الداخلية، 
لها  يد  ال  وأنها  أصحابها،  اختصاص  من  القاعة 
يف ذلك، فقط ينبغي إشعارها بعد احلصول على 
القاعة. وندد البراهمة بهذا الوضع الذي يعيشه 
مؤمتره،  تنظيم  على  شهر  من  أقــل  قبل  النهج 

يف  اخلــامــس  املــؤمتــر  سينظم  ــزب  احل أن  مــؤكــدا 
وقته، حتى وإن اضطر لتنظيمه يف الشارع العام. 
جتعل  هذه  مبمارستها  الداخلية  وزارة  أن  معتبرا 
تغول  جليا  يظهر  واليوم  القانون،  فوق  نفسها 
الرسمي،  غير  احلقل  ذرعا  وأنه ضاق  السلطوية، 
اجلادة  اجلمعيات  إلضعاف  دولة  سلوك  وهناك 

وإغراق احلقل باجلمعيات التابعة لها.
أن  الدميقراطي  للنهج  الوطني  الكاتب  وسجل 
تقدمي  دون  للحزب،  العراقيل  تضع  الداخلية 
اللجوء  وبني  احلزب  بني  يحول  مما  صريح،  منع 
تفيد  وثيقة  على  التوفر  عدم  ظل  يف  للقضاء، 

املنع.
وأضــاف  الــقــانــون،  بتطبيق  لبراهمة  وطــالــب 
“بينا وبني الداخلية القانون، نحن حزب قانوني 
برفع  نطالب  بالقانون..  مؤمترنا  نقيم  أن  ونريد 
التي  القاعة  يف  ننظمه  وأن  مؤمترنا،  عن  اليد 

دأبنا على تنظيمه فيها...”.
وقفة احتجاجية ضد ضرب احلق يف التنظيم 

تنظم  مت   التضامني،  النضالي  اليوم  ومساء 
رفعت  الــبــرملــان،  مبنى  ــام  أم احتجاجية  وقفة 
خاللها الشعارات املنددة بضرب احلق يف التنظيم 
وبقمع  السلمي  والــتــظــاهــر  التجمع  ــة  ــري وح
ألقى  والتعبير كما  الرأي  العامة وحرية  احلريات 
عضو  بوغنبور  الــرزاق  عبد  احلقوقي  خاللها 
اخلروقات  على  خاللها  وقف  كلمة  التنسيقية 
باستهداف  الدولة  بها  تقوم  التي  واالنتهاكات 
تساير  ال  التي  واملنظمات  واحلية  املناضلة  القوى 
التسهيالت  كــل  تــقــدم  حــني  يف  ــة  ــدول ال تــصــور 
التي  واملــؤســســات  للجمعيات  السخي  والــدعــم 
تضامن  عن  معبرا  فلكها  يف  تدور  التي  أو  تنشئها 
النهج  مع  األحــرار  وكل  التنسيقية  مكونات  كل 
مؤمتره  عقد  يف  حقه  ــل  أج مــن  الــدميــقــراطــي 
بأنشطته  القيام  ويف  التنظيم  يف  وحقه  الوطني 

ويف دوره يف التأطير...
واختتمت الوقفة بكلمة الكاتب الوطني حلزب 
مختلف  على  فيها  ــف  وق الــدميــقــراطــي  النهج 
احلزب  له  يتعرض  الــذي  والعراقل   التضيقات 
اخلــامــس،  الوطني  مــؤمتــره   عقد  على  لثنيه 
الدميقراطي  النهج  الستهداف  إدانته  عن  معبرا 
مؤكدا  التنظيم،  يف  وحقه  ومناضليه  ومناضالته 
عزم احلزب على عقد املؤمتر يف موعده سواء يف 
أو  به  عقده  على  اعتاد  الذي  العمومي  الفضاء 
الوقفة  لذلك.لتنتهي  اضطر  إن  بالشارع  حتى  

بترديد نشيد  الشاعر أبو القاسم الشابي :  

إذا الشعب يوما أراد الحياة    فال بد أن 

يستجيب القدر ....

 ولنا اي رفاق لقاء غدا - -  سنأيت ولن نخلف 

املوعد

فاس

وجــهــت عــمــالــة مــكــنــاس يف بــحــر هــذا 
لشركة  النقابي  للمكتب  دعوة  األسبوع، 
حلضور  مبكناس،  للخياطة  "سيكوميك" 

اجتماع مع عامل اإلقليم.
السلطات  أن  إلــى  الظن  مــال  البدء  يف 
احملـــلـــيـــة اســـتـــشـــعـــرت عـــمـــق املـــأســـاة 
حياة  على  آثارها  وخطورة  االجتماعية 
وأن  وعامل،  عاملة   600 حوالي  ومصير 
السلطات هيأت أجندة عملية حلل املشكل 
ودحــض  الــتــكــرار  بــعــدم  ضمانات  وطـــرح 

مسببات املشكل من أصله. 
عكس  جــاءت  اللقاء  "مخرجات"  لكن 
ــال الــذيــن  ــم ــع ــالت وال ــام ــع ــارات ال ــظ ــت ان
أكتوبر  منذ  بطولية  معركة  يخوضون 

2021 )9 أشهر( من أجل املطالبة ب :

- العودة للشغل.

- رصف األجور املستحقة.

- الــتــريــح لـــدى الــصــنــدوق الــوطــي 
للمضان االجمتاعي وتسوية مستحقاته.

من  سيل  عن  اللقاء  هــذا  متخض  لقد 
إقليم  عامل  طرف  من  والتهديد  الوعيد 
بقطع  احملتجني/ات  اتهم  حيث  مكناس، 
الشارع وعرقلة السير به، ثم التنصل من 

مسؤوليته. 
ــال شركة  ــم ــالت وع ــام ــت ع ــان هـــذا وك
أنهم  وأعــلــنــوا  قـــرروا  قــد  "سيكوميك" 

مقر  ــام  أم األضحى  عيد  يــوم  سيمضون 
املناسبة  بــهــذه  وسيحتفلون  الــعــمــالــة، 
يف  ونعلم  احتجاجية.  بطقوس  الدينية 
أمضوا  والعمال  العامالت  أن  اإلطــار،  هذا 
تخللها  محنتهم  يف  املاضي  رمضان  شهر 
الشركة.  أمام  أو  الشارع  يف  إفطارات  عدة 
ومتيزت معركتهم بعدة مبادرات تضامنية 
وحقوقية،  وسياسية  نقابية  و  عمالية 
القطاعني  مــن  كــل  ــارات  ــ زي منها  نــذكــر 
الدميقراطي  للنهج  والنسائي  العمالي 
وشبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية التابعة 
ــان،  ــس االن حلــقــوق  املــغــربــيــة  للجمعية 
النهج  لفرع  اليومية  املواكبة  عن  ناهيك 
حلقوق  املغربية  واجلمعية  الدميقراطي 
واملناضالت  مبكناس،  ش  د.  ك.  و  اإلنسان 
الطبقة  لقضايا  املناصرين  واملناضلني 

العاملة.
السلطات  أن  للكل  جليا  ظــهــر  وقـــد 
أداة  إال  ــي  هـ ــا  مـ ــة  ــ ــدول ــ وال ــة  ــي ــزن ــخ امل
السائدة  الطبقة  يــد  يف  إيديولوجية 
ــا  ــ ــه ــ ــث عــبــرت مــؤســســاتــهــا وإدارات ــي ح
للبرجوازية  املــكــشــوف  انــحــيــازهــا  ــن  ع
ووانبطاحها  والــبــاطــرونــا،   والــرأســمــال 
لرغباتها ومصاحلها ضد مصالح وتطلعات 

البروليتاريا.

معركة عامالت وعامل رشكة "سيكوميك" : 

تهديد مخزين وتصعيد عاميل

مكناس



العدد : 466       4
من  7 إلى 13 يوليوز 2022 وحقوقية عمالية  قضايا 

وتيرة  بتصاعد  يتسم  وطني  سياق  يف  اإلعالن  هذا  يندرج 
)االعتقال  عدة  أشكاال  يتخذ  الذي  باملغرب  السياسي  القمع 
التشهير   – املناضلة  اجلمعيات  على  التضييق   – السياسي 
واستعمال  والتجمع  التظاهر  يف  ــق  احل منع   – باملعارضني 
اقتصادية  سياسات  بتنفيذ  ارتباطا   )... العمومية  الفضاءات 

لقلة  حماية  والهشاشة  الفقر  من  املزيد  تنتج  واجتماعية 
متحكمة ومتنفذة.

يستفيد احلاكمون من واقع التراجع العاملي يف مجال حماية 
حلقوق  عاملي  ــالن  إع مــن  انتقلنا  حيث  اإلنسانية  احلــقــوق 

اإلنسان إلى انتهاك عاملي سافر لتلك احلقوق.
املعادي  القمعي  جوهره  على  السياسي  النظام  حافظ  لقد 
الذي تدثر به سنوات احلديث  الباهت  الطالء  للحريات رغم 

لم  أنه  والواقع  واملصاحلة،  واإلنصاف  االنتقالية  العدالة  عن 
املصطلح  السنوات  يف  جرى  ما  تكرار  بعدم  ضمانات  أي  يقدم 
القمع  آليات  غير  وهكذا  والرصاص"،  "اجلمر  بسنوات  عليها 
السياسي دون أن يتغير جوهره، وهو ما تؤكده خريطة االعتقال 
السياسي التي تتميز بالعودة القوية لألحكام طويلة املدى )20 

سنة( واستهداف فئات جديدة إضافة لتلك التي طاملا تعرضت 
للقمع السياسي )نقابيون- حقوقيون- صحافيون مستقلون – 

مدونون – مناضلو احلركات االجتماعية ...(.
يف  ممثلة  والصمود  املمانعة  اشكال  تستمر  وضع  هكذا  وامام 
وأشكال احتجاجية مركزية  ورقمية  مبادرات مدنية ميدانية 
جلان  تأسيس  جنــد  التنظيمية  أشكالها  ــى  أرق يف  ومحلية 
السياسي،  القمع  للتضامن مع ضحايا  محلية ووطنية متعددة 

الذاتية  املثبطات  بعض  هي  وجناعتها  فاعليتها  يعوق  ما  لكن 
وكذا  والنخبوية  واملناسباتية  التشتث   : مثل  من  واملوضوعية 
للجماهير  أوســع  النخراط  املجال  يفتح  وبرنامج  فهم  غياب 

الشعبية.
بالقصر  املجتمعة  للتضامن  احمللية  الهيئات  تعلن  ومنه 
الكونفدرالية  مبقري  املجتمعة   2022 يوليوز   03 يوم  الكبير 

الدميوقراطية للشغل واالحتاد املغربي للشغل ما يلي :
الدفاع  وهيئات  وعائالتهم  املعتقلني  لصمود  تثميننا      -  1

وإصرارهم على التشبث بعدالة قضيتهم.
السياسي  االعتقال  ضد  النضال  ان  على  تأكيدنا      -  2
االقتصادية  السياسات  ضد  بالنضال  عضويا  ارتباطا  يرتبط 
واملرتبطة  السياسي  القمع  ألسباب  املنتجة  واالجتماعية 
الوضع  لتأبيد  السائدة  والسياسية  االجتماعية  القوى  بسعي 

القائم اخلادم ملصاحلها.
اقتناعنا بضرورة خلق بنية تنظيمية وطنية تنبني      -  3
التراكمات النضالية يف مواجهة القمع السياسي، وتسعى  على 
من  الشعبي  النضال  وحتفز  املبادرات  كل  وجتذير  جتميع  إلى 

أجل احلريات الدميوقراطية.
4 -    اعتبارنا مهمة النضال من أجل اإلطالق الفوري لكافة 
بقيم  املؤمنني  كل  انخراط  تقتضي  آنية  مهمة  هي  املعتقلني 

احلرية والدميوقراطية، وتعاون كل ضحايا القمع السياسي.
جزئية  مطالب  أجــل  مــن  النضال  أن  على  تأكيدنا      -  5
)استقالل القضاء – تعديل القوانني املعادية للحريات – إقالة 
ضمن  يندرج  واحلريات...(  للحقوق  انتهاكه  تبث  مسؤول  كل 
والعدالة  والكرامة  للنضال من اجل مغرب احلرية  العام  فهمنا 
االجتماعية، وكل انتصار على هذه اجلبهة نعتبره حلقة تراكم 

لالنتصار النهائي لنضالنا.

اللجنة املحلية بالقرص الكبري للتضامن مع الصحفيني الرايض والريسوين تدعو لخلق بنية 

تنظيمية وطنية ملواجهة القمع السيايس

الوطنية  اجلــامــعــة  نظمت 
ايت  بانزكان  الفالحي  للقطاع 
اجلامعة  فروع  بحضور   ، ملول 
واشتوكة  تامية  اوالد  من  بكل 
احتجاجية  وقفة  باها،  ايت 
 2022 30 يونيو  يوم اخلميس 
الرابعة  الساعة  مــن  ابــتــداء 
شــركــة  مــقــر  امـــام   )16:00(
ــو.  ــ "صـــــــودايف" بـــــاوالد داح
ــك نــظــمــت مــســيــرة  ــد ذلـ ــع وب
ــة  ــ االداري املــلــحــقــة  ــاه  اجتـ يف 
احمللية  السلطات  مقر  حيث 
تنديدية  وقفة  تنظيم  ومت 
ــف وحــجــز  ــن ــع ــات ال ــوك ــل ــس ب
املعتصم  من  اجلامعة  ممتلكات 
والتخويف  التهديد  وأساليب 
للشركة  املفضوح  واالنــحــيــاز 
ــالل  خ تــســجــيــلــهــا  مت  الـــتـــي 

الفارطة. االيام 
ــة مــنــاســبــة  ــف ــوق وكـــانـــت ال

ــت فــيــهــا الــنــقــابــة  ــرض ــع ــت اس
واخلــطــوات  املستجدات  أهــم 
ــن أجــل  الــنــضــالــيــة املــقــبــلــة م
ــذا املــلــف  ــ ــه ــ ايــــجــــاد حــــل ل
الكاتب  ذكر  وقد  االجتماعي. 
الوطنية  للجامعة  اجلــهــوي 
ان  باجلهة  الفالحي  للقطاع 
ستشرف  الــشــغــل  مــنــدوبــيــة 
أطراف  بني  اجتماع  عقد  على 

املقبلة.  االيام  يف  النزاع 
ملمثلي  الكلمة  أعطيت  كما 
ــروع اجلـــامـــعـــة الــوطــنــيــة  ــ فـ
مبنطقة  الــفــالحــي  لــلــقــطــاع 
مجملها  يف  أكدت  التي  سوس 
ــالل  ــغـ ــتـ ــى ادانــــــــة االسـ ــلـ عـ
لضرب  املكشوفة  والتواطؤات 
كما  العاملة  الطبقة  حقوق 
الدميقراطي  النهج  ممثل  ألقى 
الطبقة  مــع  تضامنية  كلمة 

ملة. لعا ا

ايت ملول:

  معركة عامل وعامالت " صودايف" 

تتصاعد ضد االستغالل والتواطؤ
القضاء  أمام  زملو  مبنجم  عمال  مناضلني  أربعة  سيمثل 
يونيو   16 جلسة  تأجيل  بعد   2022 يوليوز   28 جلسة  يف 
الشوبيني)مندوب  حسن  هم  بوعرفة:و  بابتدائية   2022
املنضوي  النقابي  للمكتب  العام  الكاتب  ونائب  العمال 
ورفقته  للشغل(  الدميقراطية  الكونفدرالية  لواء  حتت 

عمراوي. الرحمن  وعبد  جلولي  وامليلود  التواتي  اخلليل 
العمل"  حرية  "عرقلة  بتهمة  األربعة  العمال  ويتابع 
و44   288 الفصلني  حسب  تكييفها  ومت  والشتم"،  و"السب 
من  شهور  بعد  احملاكمة  هذه  وتأتي  اجلنائي.  القانون  من 
العمال  ممثلي  بني  االتفاق  بنود  تنفيذ  وعوض  النضال. 
سيتفاجأ  والسلطات،  للمنجم  املستغلة  الشركة  وإدارة 
العمال  حق  يف  املتابعة  بتحريك  العام  والرأي  العمال  كافة 
ما  إلى  الشكاية  تفاصيل  تعود  حيث  األربعة،  املناضلني 

.2021 أكتوبر  قبل  الكبرى،أي  النضالية  معركتهم  قبل 
تشغله  الــذي  ــو"،  "زمل منجم  عمال  أن  بالذكر  وجذير 
العمل،  عن  إضرابا  خاضوا  قد  كانوا  "كومابار"،  شركة 
يف  األقدام  على  مسيرة  ثم  ليلي  ومبيت  باعتصام  مرفوق 
املعركة  وتوجت   .2021 أكتوبر  يف  بوعرفة  عمالة  اجتاه 
االتفاق  مت  حيث  املنجمية،  العاملة  للطبقة  كبير  بنصر 
العمال على االستجابة وتنفيذ  الشركة وممثلي  إدارة  بني 
)زيــادة  مادية  حقوق  بعدة  وتتعلق  مطلبية  نقط  عدة 
االجتماعية  والتغطيات  والتعويضات  ــرة(  األج يف   5٪

العقود  ونوعية  التشغيل  ــروط  وش والسكن  والصحية 
الخ القانون....  وتطبيق 

بدأ  البارتني  معدن  الستخراج  زملــو  منجم  ان  يذكر 
بوعنان  بجماعة  ويــوجــد   ،1987 سنة  يف  استغالله 
وتستغله  فگيگ،  بإقليم  جتيت  بني  لدائرة  التابعة 
شلوم  العمال-ملجموعة  التابعة-حسب  كومابار  شركة 

رقم  الشركة  وحتقق  عامل.   200 داخله  ويشتغل  بيرجي، 
العاملي  للطلب  نظرا  خيالية  وأربــاح  جدا  كبير  معامالت 
الصناعات  يف  يستخدم  الذي  البارتني  معدن  على  املتزايد 
إنتاج  يف  عامليا  الثالثة  املرتبة  املغرب  ويحتل  البترولية، 
الكميات  نقل  ويــتــم  والــهــنــد.  الــصــني  بعد  املــعــدن  ــذا  ه
من  تصديره  ليتم  بوعرفة،  من  القطار  عبر  املستخرجة 

الناضور. ميناء 

إقليم فگيگ: 

 متابعات قضائية لتقويض انتصار عامل منجم زملو
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  أزمة القطاع التعاضدي باملغرب: التعاضدية العامة للرتبية الوطنية 

ع.غميمطمنوذجا 
مبعية  املناضلة  النقابية  احلــركــة  نــضــاالت  خضم  يف 
حتقيق  مت  الستينيات،  بداية  خالل  الدميقراطيني  حلفائها 
لدى  واالجــتــمــاعــيــة  السياسية  املكتسبات  مــن  الــعــديــد 
احلماية  مطلب  وشكل  مكوناتها.  بكافة  العاملة  الطبقة 
بني  الثروة  لتوزيع  آلية  ألنها   ، لديها  رهان  أهم  االجتماعية 
املجال  يف  العمومية  السياسات  لكن   . االجتماعية  الطبقات 
للدولة  الالشعبية  االختيارات  بفعل  تأثرت  االجتماعي 
مجاالت  يف  االجتماعية  اخلــدمــات  فتراجعت   ، القائمة 

االجتماعية. واحلماية  والسكن  والصحة  التعليم 
االجتماعية  احلماية  الدولية،  الشغل  منظمة  تعتبر 
السلطات  طــرف  من  املنظمة  أو  العمومية  اإلجـــراءات  كل 

ووطنية.  دولية  مبرجعيات  قوانني  وفق  العمومية 
االتفاقيات  من  العديد  هناك  الدولي:  القانوني  *اإلطار 
األنشطة  كل  يف  االجتماعية  احلماية  خدمات  تؤطر  التي 

االقتصادية 
: الوطي  القانوين  اإلطار   *

املرتبط  مــنــه  الــثــانــي  بــابــه  يف  املــمــنــوح  الــدســتــور  يــقــر 
املواطنني  ولوج   تيسير  على  األساسية  واحلقوق  باحلريات 
الصحية  والتغطية  االجتماعية  للحماية  واملــواطــنــات 
على  واضح  تعبير  وهو   ، إلزامية  دون  التعاضدي،  والتضامن 

 . االجتماعية  أدوارها  عن  الدولة  تخلي 
التعاضدي  للنشاط  املؤطرة  القوانني     *

رقم  بظهير  للتعاضد  األســاســي  الــنــظــام  ــراج  إخـ متــت   
  25 يضم  ــذي  وال  1963 نونبر   12 يف  الــصــادر   1.77.246

: التالي  الشكل  على  موزعة  تعاضدية 
العام  القطاع  يف  تعاضديات   -8

املؤسسات اإلدارية  7 تعاضديات يف   -
اخلاص  القطاع  يف  تعاضديات   -5

5 تعاضديات  يف املهن احلرة   -
12 ظهيرا منذ  أنتج املشرع  و يف مجال الضمان االجتماعي 

مرسوما. اليوم مرفقا ب20  إلى   1972
ــاري األســاســي عــن املــرض  ــب ــا يف مــجــال الــتــأمــني اإلج أم
و16  مرسوما  و12  ــدا  واح قانونا  أنتج  املغربي  فالتشريع 
والعسكرية  املدنية  املعاشات  أنظمة  املشرع  أطر  كما  قرارا. 

القوانني.  من  بالعديد 

من  تتكون  منظومة  هي  االجمتاعية  الحماية  منظومة   *

واالختيارية.   اإلجبارية  األنظمة 

إلى  التكميلية  األنظمة  ضمن  التعاضدي  القطاع  يندرج 
للتقاعد. املغربي  املهني  والصندوق  التأمينات  جانب 

أحدثت  التي  الوطنية  للتربية  العامة  والتعاضدية 
املؤرخ   57-187  01- رقم  الظهير  ألحكام  وفقا   1963 سنة 
عدد  حيث  من  تعاضدية  أهم  تشكل   ،1963 نونبر    12 يف   
الوطني  الصندوق  ولها دور كبير يف  واملنخرطات،  املنخرطني 
تكميلية  بتغطية  وتضطلع  االجتماعي  االحتياط  ملنظمات 

ولذويهم. لهم  اخلدمات  لتسهيل  تدخلها  مجال  يف 
الرقابة  آليات  عن  بعيدا  االجتماعي  املرفق  هذا  ظل  لكن 
الرقابة  مؤسسات  أو  املنخرطني  لــدن  مــن  الدميقراطية 
فاملنخرطون/ات،  زيــن"  "العام  لغة  عن  وبعيدا  الرسمية، 
مصدر  هــم  احلــقــوق،  ذوو  مــتــقــاعــدون/ات،  نشيطون/ات، 
انتخاب  يف  إشراكهم  واجــبــا  ــان  وك املؤسسة.  هــذه  متويل 
عمل  برامج  وصياغة  وشفاف،  دميقراطي  بشكل  ممثليهم 
مستوى  يف  واجتماعية  صحية  خدمات  إنتاج  على  قــادرة 

انتظاراتهم/هن. 

بكافة  الــنــقــابــيــة  ــة  ــرك احل واحــتــجــاجــات  عــقــود  مــنــذ 
الذي  واالستثنائي  الكارثي  الوضع  ضد  مستمرة،  مكوناتها 
اخلروقات  من  العديد  مسجلة  التعاضدية،  وتعيشه  عاشته 
واالختالالت وجدت صداها لدى بعض مؤسسات الدولة من 
املالية،  لوزارة  العامة  باملفتشية  اخلاص   2002 تقرير  قبيل 
اإلداري  التدبير  يف  احلــكــامــة  حتقيق  بــضــرورة  مطالبة 
من  املمارس  التواطؤ  أوجه  كل  ومستنكرة  داخلها،  واملالي  
ال  ما  لكن  القطاع.   على  واملتعاقبة  الوصية  السلطات  قبل 
مرافق  واقع  هو  النتائج،  على  املبني  والتدبير  املنطق  يقبله 
تكتري  التعاضدية  الزالت  حيث   ، األقاليم  بكل  التعاضدية 
بعض  من  تستفيد   أو  نشاطها،  ملمارسة  جدا  صغيرة  مقرات 
املستوى  دون  خدماتها  يجعل  مما  التعليم.  وزارة  مقرات 
اخلدمات  مستوى  على  املنافسة  واقع  ارتفاع  ظل  يف  املطلوب 

األطر  يف  املبرر  وغير  الكبير  اخلصاص  إلى  إضافة  الطبية. 
اإلداريــة،  واألطــر  العيادات  نشاط  يف  املتخصصة  الطبية 
املرض  ملفات  معاجلة   يف  التقليدية  املنهجية  عن  ناهيك 
التكنولوجيا  عصر  يف  الورقية  امللفات  واعتماد  عليها  احملالة 
اجلدد  للمنخرطني  البطائق  توفير  يف  وتلكؤها  بل  الرقمية، 
طالق،  زواج/  الوضعية:  يف  تغيير  خلفية  على  ملجدديها  أو 
على  يجب  الــذي  الوقت  يف  )ة(،  جديد  مــولــود)ة(  ــادة  زي
تكنولوجيا  مع  متاشيا  اشتغالها  آليات  حتديث  التعاضدية 

حاال.  املتوفرة  التواصل 
بشكل  التعاطي  تقتضي  ميزانيتها  بحجم  فالتعاضدية 
عبر  واملنخرطات  املنخرطني  متطلبات  مع  وواضــح  سريع 
التعاضد  تدبير  حول  واملستجدة  الكافية  املعلومات  توفير 
يفتقرون  الذي  املؤمنني  أسئلة  كل  مع  والتجاوب  التكميلي، 
بخدمات  املتعلقة  األسئلة  من  العديد  على  شافية  إلجابات 

التعاضدية. 
التعاضدية  أجهزة  على  املسيطر  النقابي  التوجه  سعى 
مقومات  كــل  ــرق   خ عبر  تــواجــده  تأمني  على  عقود  منذ 
تنظيم  قــرار  عن  اإلعــالن  بعد  والشفافية  الدميقراطية 

 : يف  تتمثل  والتي  االنتخابات، 
التعاضدية  مقرات  يف  الناخبة  الهيئة  لوائح  نشر  عدم   -
وتقدمي  واملعنيات  املعنيون  عليها  يطلع  حتى  والـــوزارة 
االلــكــتــرونــي  بــاملــوقــع  نــشــرهــا  وعـــدم   الــطــعــون،  مختلف 

ية. ضد للتعا
لسحب  للتعاضدية  اجلهوية  املقرات  إلى  التنقل  فرض   -
بها   مشهود  غير  بيروقراطية  كممارسة  الترشيح،  مطبوع 
االستشارات  هندسة  يف  البارعة   ، وزارة  انتخابات  يف   حتى 
الترشح. من  املنخرطني   من  العديد  حرم  ما  وهو  الشعبية، 

الذمة"  إبــراء  "شهادة  ب   سميت  غريبة  وثيقة  فرض    -

املركزي  املقر  إلى  التنقل  على  الترشيح  يف  الراغبني  وإلزام 
العقبة  وهــي  سحبها،  قصد  البيضاء  بالدار  للتعاضدية 
أمام حق دستوري يقتضي من مؤسسة مدنية توفير  الثانية 

ملمارسته. االجراءات  وتبسيط  املالئمة  الظروف 
اجلــديــدة  املــعــطــيــات  لتتضمن  الــلــوائــح  حتــيــني  عــدم   -
اجلدد  واحملالني/ات  املنتقلني/ات  واملنخرطني  للمنخرطات 

احلقوق. وذوو  التعاقد  على 
قرارات  فرض  على  التعاضدية  يف  النافذين  إصرار  ورغم    
نساء  من   العديد  حتمل  فقد  الدميقراطية،  عن  غريبة 
ملف  ودفــع  التنقل  أعباء  املنخرطني/ات  التعليم  ورجــال 
أجهزة  عن  صادر  بالغ  يف  الواردة  للوثائق  املتضمن  الترشيح 
والتعاضدي  التعليمي  العام  الــرأي  ليتفاجأ  التعاضدية، 
غياب  عن  املرشحني،  لوائح  عن   اإلعــالن  بعد  واجلمعوي  
اعتبر  ما  وهو  واهية.  وملبررات  املناضلني  من  العديد  أسماء  
املنافسة،  إمكانية  فيها  يــرون  التي  الطاقات  لكل  إقصاء  
بعيدة  بأجوبة  توصلوا  الطعون،  تقدمي  بعد  أنه  واملضحك 
احلد  عن  بعيدة  التعاضدية  انتخابات  أن  وتؤكد  املنطق  عن 
غير  زمن  من  بانتخابات  وتذكرنا  الدميقراطية  من  األدنى 

البصري. ادريس  رحليه  على  املأسوف 
منع  خــالل   من  واإلقصاء  التضييق  منهجية   واستمرت 
مكاتب  داخــل  لهم  ممثلني  تكليف  من  املرشحني  وحــرمــان  
التعاضدية  مستخدمي  تكليف  إلــى  إضــافــة  التصويت، 
التعاضدية   أجــهــزة  إمــرة  حتــت  رسميا  يشتغلون  الــذيــن 
العقل  يقبله  ال  ما  وهــو  التصويت  مكاتب  على  لــإشــراف 
تكريس  أمـــام   الطريق  فاحتني  االنــتــخــابــات،  مــدونــة  وال 
محسوبة  أو  محسوب  لكل  ومناصرين  االنتخابي   االستثناء 

املتنفذة. املجموعة  على  
التعبير  يف  النقابية  احلــركــة  مكونات  كــل  تتوانى  لــم 
كل  طبعت  التي  اخلــروقــات  ملسلسل  رفضها  عــن   الــصــارخ 
عن  مدينة   كل  يف  جماعي  بشكل  مجسدة  العملية،  مراحل 
محطات  تدبير   يف  اخلروقات   نفس  الستمرار  استنكارها 
يوم  خالل  احتجاجية  وقفات  بتنظيم  ترجمته  االنتخابات 
الصحة  لوزارة  املسؤولية   2022، محملة  يونيو   29 االقتراع 
املتفرج ومتقمصة   التي كانت يف وضع  واحلماية االجتماعية 
يف  الدميقراطي  البعد  احترام  غياب  أمام  السلبي،  للحياد 

االنتخابات. هذه 
مشهودا  يوما  ظل  الذي  التصويت،  يوم  املسرحية  وانتهت 
يف  االمعان  لواقع  والرافضات  الرافضني  كل  وقلوب  عيون  يف 
آلالف  واحد   تصويت  مكتب  عبر  واملدرسة،  املدرس  إهانة 
الناخبني، ما جعل العديد من مراكز التصويت تعرف فوضى 
املتعاضد.  مصلحة   خارج  املمارس  التجييش  ظل  يف  وشجار 
مراكز  كل  يف  تسود  واالستنكار  اللفظي  العنف  لغة  وظلت 
يف  املمارس  واإلقصاء  التبخيس  حالة  على  ردا  التصويت  
خلدام  املوالني  غير  والناخبني/ات  املرشحني/ات  أغلبية  حق 

التعاضدية.  على  املتربعة  البيروقراطية  
تعاني  الزالت  الوطنية   للتربية  العامة  التعاضدية   إن 
التي  "الروتوشات"  عن  النظر  بغض  االختالالت،  نفس  من 
حقيقي  اهتمام  وتقتضي  وأتباعه،  احلالي  الرئيس  لها  يروج 
نضالية   برامج  وتسطير  املناضلة  النقابية  احلركة  لدن  من 
االجتماعي،  املرفق  لهذا  الالدميقراطي  التدبير  لفضح 
الدولية  التعاضد  ملنظمات  توجه  للشغيلة  عرائض   وتنظيم 
باملغرب  التعاضدي  القطاع  عن  الوصية  احلكومية  واجلهات 
وربط  احلكامة  شعارات  مواجهة  يف  حقيقي  محك  على  وهو 

. باحملاسبة  املسؤولية 
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الحرب املمنهجة ضد الحريات العامة وبعض مستلزمات املقاومة 

قانون  إخــراج  كــان   )1956( سنة  البالد  "استقالل"  بعد 
املغرب  العامة )1958( يف  و ظهير احلريات  النقابات )1957( 
سابقا حتى على الدستور )1962( يف مفارقة عجيبة وغريبة 
األرجــح  يف  ذلــك  كــان  و   ، للدولة  السياسي  البناء  تطور  يف 
الدولة  هيكلة  إلعــادة  السياسي  الوقت  لربح  له  مخطط 
"االستقالل"  بعد  املتجددة  الطبقية  مكوناتها  و  املخزنية 
ولكي يتم إفراغ املطلب الدستوري من كل محتوى دميقراطي 
لصالح  القوة  مليزان  فعلي  تغير  انتظار  يف  و  حقيقي  شعبي 
االستقالل"،  "نشوة  جتويف  بعد  العميق  املخزني  التوجه 
يف  املكتسبة  باحلريات  القانوني  االعتراف  من  بد  ال  فكان 
لكن   ، التبعية  بنظام  احلماية  نظام  تعويض  عملية  خضم 
دميقراطي  دستور  بنية  يف  االعــتــراف  ذلــك  تأصيل  بــدون 
بشكل  ــالل  ــق ــت االس يــحــمــي  و  ــعــامــة  ال احلـــريـــات  يــحــمــي 
65 عاما  استراتيجي ، فما مسار احلريات العامة بعد حوالي 
قمع  ملواجهة  املداخل  هي  ما  و  ؟  الشكلي  االستقالل  على 

احلريات و لبناء دولة احلريات و حقوق االنسان الفعلية؟ 
1(  سريورة القمع السيايس و محنة الحرايت العامة من 

سريورة التوجه الطبقي للحاكمني :

التبعية  البورجوازية  الطبقة  و  خصوصا  الستينات  منذ 
السائدة و النظام املخزني تلوي عنق املفاهيم كالدميقراطية 
مع  تتالئم  لتجعلها  التنظيم  يف  احلق  و  العامة  واحلريات 
مع  ثم  والتبعية  القمعية  الــدولــة  استراتيجية  سياقات 
الستينات  مرحلة  كانت  لقد  و   ، البوليسية  الدولة  ميوالت 
و خاصة النصف الثاني منها ، ثم مرحلة السبعينات مرحلة 
يف  و  للنظام  املعارضة  السياسية  للقوى  املباشرة  املواجهة 
اللينينية  املاركسية  احلركة  و  االحتادية  احلركة  مقدمتها 
، و نتج عن هذا الصدام الطبقي السياسي انتهاكات جسيمة 
االعتقاالت  و  كاالختطافات  االنسان  حلقوق  ممنهجة  و 
ــان  إب اجلــمــاعــيــة  ــاالت  ــي ــت االغ و  الــتــعــذيــب  و  التعسفية 
للمعارضة  السياسي  االنتماء  شكل  و  الشعبية،  االنتفاضات 
دواليب  نظر  يف  جرمية  و  اتهام  صك  فصائلها  و  اجلــذريــة 
تهمة  بدوره  اجلمعوي  و  النقابي  االنتماء  شكل  و  "األجهزة" 
فإن  املستمر  القمع  رغم  لكنه   ، منه  التخلص  يجب  قلقا  و 
الدولية  الظروف  و  املغربي  املجتمع  يف  الداخلية  الظروف 
تفرض  و  التنظيمات  هذه  وجود  تفرض  كانت  االقليمية  و 
سلطوي  بقرار  اجتثاثه  ميكن  ال  واقــع  كأمر  معها  التعامل 
مهما عال شأنه ، و هذا ما سيدفع النظام املغربي مع تصدعه 
سياسة   جتريب  إلــى  االنقالبية  احملـــاوالت  بعد  الداخلي 
"االنفتاح"/ االلتفاف على قوى احلركة الوطنية االصالحية 
الوطنية"  من خالل شعار "املسلسل الدميقراطي" و "اجلبهة 
للمعارضني  السياسي  القمع  يف  االستمرار  الوقت  نفس  يف  و 

اجلذريني و العمل على إضعاف املجتمع املدني املعارض . 
املغربي  النظام  انفضاح  إلى  الوضع  ادى استمرار هذا  و قد 
تتسارع  املجتمعات  من  العديد  فيها  كانت  شروط  يف  دوليا 
حقوق  واحترام  الدميقراطية  التطلعات  نحو  ديناميتها 
تفكيك  بعد  وخــاصــة   20 الــقــرن  تسعينات  منذ  االنــســان 
أنظمة الكتلة االشتراكية يف أوروبا ، مما دفع النظام املغربي 
و  إلى نهج خطة "املصاحلة" مع ضحايا االنتهاكات اجلسيمة 
يف  عليها  االلتفاف  و  احلقوقية  املطالب  مع  التعامل  محاولة 
لم  الكبيرة  محدوديتها  رغم  بتوصيات  )انتهت  الوقت  نفس 
االصالحية  املعارضة  مكونات  بعض  إدخال  و   ،) تنزيلها  يتم 
 ) التناوب  )حكومة  التنفيذية  للصالحيات  فاقدة  حلكومة 
واملطالب  الدميقراطية  مطلب  جتويف  على  القدرة  لتوفير 

احلقوقية من بعدها االستراتيجي .
قوته  بناء  إعــادة  و  طاقاته  جتديد  النظام  استطاع  قد 
بفعل سياسة "االنفتاح املتحكم فيه" و سمحت هذه املرحلة 
هيكلة  بإعادة  املدنية  و  السياسية  التنظيمات  من  للعديد 
بحذر  لكن  مستمر  قمع  ظل  يف  التنظيمية  بنياتها  و  عملها 
عمل  ظل  يف  و  "املصاحلة"  دعاية  مجهود  إفشال  من  خوفا 
اليسارية  النخب  و  األطر  استقطاب  على  النظام  من  حثيث 
للعمل ضمن مشاريعه ) خلق مجتمع مدني و سياسي موالي( 
املواجهة  بدل  احلقيقية  املعارضة  قوى  مواقع  لتجويف  و 

املباشرة لها .
من  احلــد  النظام  مــحــاوالت  كــل  تستطع  لــم  ذلــك  ــم  ورغ
حركة  قــوى  ظهور  مع  حتى   ، التقدمية  املعارضة  نشاط 
الوقت  نفس  يف  و   ، الشارع  يف  لها  املنافسة  السياسي  االسالم 
البنيوية  العوائق  من  التخلص  النقابية  احلركة  تستطع  لم 
دميقراطية  قوة  منها  لتجعل  البيروقراطية  قياداتها  يف 
دورهم  ليلعبوا  العمال  جماهير  تأطير  على  قادرة  حقيقية 

يف البناء الدميقراطي الشعبي املطلوب .
2( سريورة متجددة من القمع املهنجي و االتجاه نحو 

املجهول :

إال  الثالثة  األلفية  خالل  املستمرة  القمع  عمليات  رغم 
على  االلتفاف  مت  حني   2012 مع  خصوصا  ستبدأ  ذروتها  أن 
فشلت  أن  بعد  ممنوح  بدستور  فبراير   20 حركة  مطالب 
خطة املخزن يف تهييئ مولود سياسي جديد من رحمه ، و مت 
منح احلكومة لإسالميني املمخزنني لتجنب عاصفة "حركة 
حركة  مكونات  بعض  انصياع  و  انسياق  لكن   ، يريد"  الشعب 
20 فبراير مع مخطط التفكيك حلركة 20 فبراير و مطالبها 

بوعي أو بدونه كان عامال مساعدا على الردة املعلومة . 
جديدة  مرحلة  بداية   2013-2014 موسم  كــان  فلقد 
قمع  كان  و  البوليسية  الدولة  استرتيجية  نحو  امليول  من 
احلراكات التالية لها )الريف و جرادة...( و سلسلة محاكمات 
أوجه  أحد  السياسيني  أو  املدونني  أو  الصحفيني  املعارضني 
حتى  خرق  و  جتميد  نحو  التوجه  و   ، االستراتيجية  هذه 
غيرها  و  التنظيم  يف  احلق  مجاالت  يف  بها  املعمول  القوانني 

من احلريات.
التطبيع  على  باالتكاء  التوجه  هــذا  ذروة  وصلت  كما 
محاور  استراتيجية  إطــار  يف   2020 الصهيوني  الكيان  مع 
ملواجهة  األمنية  االستراتيجية  لتقوية  استغاللها  سيتم 
التواصل  وسائط  يف  و  الواقع  يف  املتنامية  الشعبية  املعارضة 

االجتماعي. 
لقد رجع النظام املخزني إلى أطروحة اجتثاث املعارضني و 
القمع التقني و "القانوني" لهم عبر مداخل قمعية متعددة :
إضعافه  أو  عليه  القضاء  يجب  ممخزن  غير  تنظيم  كل   -
مناضليه  و  مناضالته  وعلى  عليه  الهجوم  وشن   ، تفكيكه  أو 
تلفيق  إلى  ،وصوال  املشبوه  االعالم  أدوات  استعمال  بواسطة 
النساء  على  والضغط   ، املنحطة  االســالــيــب  كــل  و  التهم 
وصناعة  للترهيب،  احمليطي  البحث  باستعمال  والشباب 
، واستغالل كل أطياف االنتهازيني وسط  الفرز األمني  لوائح 
أساليب  هي  و   ، الداخل  من  للبلطجة  اجلماهيرية  احلركة 
تغييرها  على  عمل  بل   ، املخزن  عنها  يتخلى  لم  معهودة 

باستمرار. أساليبها  وتنويع  وتطويرها 
املخزن  عن  املستقلة  التنظيمات  متنع  االطار  هذا  يف  و    -

من النشاط بحرية عبر : 
إن لم يكن اآلالف  املئات   : القانونية  امللفات  -  رفض تسلم 
يف  القانونية)  ملفاتها  السلطة  تتسلم  ال  التنظيمات  من 
العديد  أن  كما  بها(  املعمول  للقوانني  حتى  سافر  حتــدي 
تعطى  ال  القانونية  ملفاتها  تسلم  يتم  التي  التنظيمات  من 
يف  لها  تسلم  ال  أو   ، إطالقا  القانوني  ــداع  االي وصــوالت  لها 
و  اجلمعوية  التنظيمات  قوانني  ذلك  على  تنص  كما  احلني 
لعرقلة  النهائية  االيداع  وصوالت  لها  تسلم  ال  أو   ، احلزبية 
العديد من األنشطة يشترط فيها  ، ألن هناك  عملها وشلها 

التوصل بالوصل النهائي .
اخلاصة  حتى  و  العمومية  القاعات  استغالل  رفــض    -
السلطة  فيها  تتحكم  قــاعــات  إلــى  منها  الكثير  وحتــويــل 

وأزالمها بشكل مطلق .
فلك  يف  تــدور  ال  التي  القوى  مؤمترات  على  التضييق   -

السلطة ، و محاولة ابتزازها .
معارض  فكر  كل  من  الثقافة  ودور  الشباب  دور  جتفيف   -
للدعاية  االنتاج"  ــادة  "إع فكر  على  واالقتصار   ، نقدي  أو 

. املخزنية 
- توقيف املنح عن اجلمعيات املستقلة عن أجندة السلطة 

، وحرمان احلزب املقاطع لالنتخابات من الدعم العمومي
االجتماعي  التواصل  شبكة  من  دعائية  آلــة  صناعة    -
االلكتروني  التجسس  أساليب  وتنويع   ، املخزني  واالعــالم 

بيغاسوس...( وغيره )فضيحة 
واألفكار  األحـــزاب  وجــه  يف  العمومي  االعــالم  ــالق  إغ   -

املعارضة
التهم املفبركة - مواجهة صحافة التحقيق بتلفيق 

أفكاره  التعبير عن  االنتخابات من  -  منع موقف مقاطعة 
و الدعاية ملوقفه 

الوقفات  ملنع  الصحي  احلضر  ملبرر  فضيع  استغالل   -
و االحتجاجات   العمومية  والتجمعات 

ويف املقابل :

السلطة  تقوم  كرطون  من  كان  إن  و  موالي  تنظيم  كل   -
يف  "اشعاع"  له  يكون  لكي  الدولة  عتاد  بكل  مده  و  بتقويته 

املجتمع 
ألزيد  احلزبية  بالتعددية  السياسية  احلياة  متييع    -
االفساد  درجــة  على  يدل  "البرنامج"  بنفس  حزب   32 من 
القانونية  الشكليات  حتترم  لم  إن  و  حتى  كلها  و   ، السياسي 
االنتخابات  إبــان  بفسادها  و  بأنشطتها  و  بها  مرحب  فهي 

وخارجها.
وسائل  عدة  عبر  املعارضة  األطر  استقطاب  على  العمل   -
منها  تقدمي الريع أحيانا إلسكاتها أو حتييدها أو لتوظيفها 

كأدوات لتكسير بنية الفكر و العمل النضالي احلقيقي . 
-  تقاوم الطبقات السائدة كل تنظيم مستقل عن أجندتها 
تسييس  هموم  يحمل  تنظيم  كــل  خصوصا  و  السياسية 
كما   ، جانبهم  إلى  الوقوف  و  تنظيمهم  و  الكادحني  و  العمال 
تضع   ) دميقراط  )السوسيال  الوسطى  الطبقات  احزاب  أن 
لها خطوطا حمراء و تعمل باستمرار على متييعها و اضعافها 
مستغلة تناقضاتها الذاتية وضعف أو غياب الوضوح الفكري 
مفهوم  وميوعة  أحيانا،  فيها  السياسي  و  واإليديولوجي 

"التيارات" يف أوساطها .
1(  يف ضرورات مواجهة القمع و بناء الدولة الدميقراطية 

: الشعبية 
كل  و  احلية  و  الدميقراطية  و  التقدمية  القوى  أمام  ليس 
األحرار سوى مواجهة آلة قمع احلريات و فرض احترامها من 

خالل كل املداخل املمكنة و منها : 
و  التجمع  و  التنظيم  يف  احلرية  أجــل  من  النضال  أن   -
السياسية  اجلماهيرية  باألنشطة  احلر  القيام  و  التظاهر 
أجل  من  السياسي  للنضال  عام  برنامج  يف  يدخل  غيرها  أو 

. الشعبية  الدميقراطية 
يندرج  نضال  هو  التنظيم  يف  احلق  أجل  من  النضال  أن   -
الدفاع  أدوات  لتقوية  العريض  اجلبهوي  النضال  ضمن 
التنظيم  اشكال  )كافة  التنظيم  يف  احلق  لفرض  و  الذاتي 
اجلماهيري حقوقي أو نقابي أو سياسي أو غيره ( كحق غير 
خرق  و  التعليمات  )منطق  اإلداري  الشطط  و  للتصرف  قابل 

حتى القوانني اجلاري بها العمل ( .
-  ضرورة مواجهة هذا الواقع بالدفاع عن احلقوق املكتسبة 
 ، احلريات  لقمع  املناهضة  اجلبهة  توسيع  و  قانونا  و  سياسة 
أو  النقابي  التنظيم  من  العمال  متنع  التي  الباطرونا  فضح  و 
تفرض عليهم تنظيمات موالية لها ، و اعتبار حرية التعبير 

و الصحافة باب أساسي لبناء دولة احلقوق و احلريات .
القوى  بــني  املــبــدئــي  التضامن  قيم  تكريس  أهمية    -
صغيرة  حسابات  بدون  احلية  و  الدميقراطية  و  التقدمية 
مت  جماهيريا  مكسبا  العامة  احلريات  واعتبار  ظرفية،  أو 
حمايته بنضاالت الشعب املغربي و تضحيات قواه التقدمية 
فيه  التفريط  يجوز  ال  و  األممي  التضامن  و  والدميقراطية 

باي حال من األحوال . 

إ.ح
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يصطدم الرأي العام يوميا أبخبار عن سقوط العديد من األرواح يف صفوف املهاجرين غري النظاميني أوما يصطلح علهيم ب "الحراكة"،من 
وتفكك  األرواح  تسقط  دامت  ما  كذلك  هي  مفتوحة،بل  حرب  هي  كأمنا  الضحااي  صفوف  يف  كبرية  رضع.أعداد  وأطفال  ونساء  شباب  بيهنم 

املتنوعة. وثقافاهتم  الناس عن مواطهنم وتعبث أبمهنم  األرس وتفصل 

لقد طلعت علينا أرقام مفوضية شؤون الالجئني واملنظمة العاملية للهجرة اليت تعىن ابلوافدين اىل اسبانيا خالل الثالثة أهشر األوىل من 
الفريوس  بواسطة  املوت  شبح  أن  يعي  ما  قبلها.وهذا  السنة  من  الفرتة  بنفس  مقارنة  ارتفاعا  املخيفة  األرقام  هذه  2021وهشدت  سنة 
كوفيد19-مل يكن حدا أمام زحف املهاجرين أو النازحني من البلدان الفقرية وبلدان جنوب صحراء افريقيا، كما مل تكن الهواجس األمنية 
واملعالجة القمعية أبدا مانعا أو جوااب عىل سؤال الحد من هذا النوع من الهجرة.اهنا احدى النتائج املبارشة والطبيعية للنظام الرأمسايل 
املفروض عىل العامل...هي أيضا الظاهرة املمتدة عرب حدود كل القارات اليت متنع حرية تنقل البرش بيمنا تيرس ويف رفة عني تنقل األموال 
من  فيه  الخوض  سنحاول  ما  ومخلفاهتا.ذلك  املبارشة  أسباهبا  عىل  الوقوف  وجب  اجمتاعية  أمراض  من  تخلفه  الكربى،وما  والرساميل 

خالل محاور ملف هذا العدد من جريدة الهنج الدميقراطي. 

مآيس الهجرة غري النظامية، مسؤولية األنظمة الرأمسالية واالستبداية

املهاجر بني سياسة املراقبة

 والعنرصية والقوانني املجحفة

مقدمة : وتسمتر املآيس..........
عام  مــن  أزيـــد  منذ  املــفــعــول  ســاريــة  الصحية  التدابير 
املتنقلني  قمع  لتكثيف  الدول  استخدمتها  اآلن.  حتى  ونصف 
ومع  عبورهم.  أثناء  املخاطر  من  املزيد  حتمل  على  وأجبرتهم 
العاملية  واملنظمة  الالجئني  شؤون  مفوضية  أرقام  ُتظهر  ذلك، 
الثالثة  األشهر  يف  إسبانيا  إلى  بالوافدين  اخلاصة  للهجرة 
مقارنًة  الوافدين  عدد  يف  طفيفة  زيادة   2021 عام  من  األولى 
بوضوح  األرقــام  هذه  تظهر  املاضي.  العام  من  الفترة  بنفس 
القمع ميكن أن مينع األشخاص  أنه ال فيروس كوفيد 19- وال 

الذين يغادرون من ممارسة حقهم يف حرية التنقل.
ما ال تقوله هذه األرقام هو، أواًل، زيادة عدد املغادرين من 
اجلزائر إلى أوروبا، وثانًيا، احلاالت التي بدأ فيها الناس العبور 
عليهم  العثور  أو  اختفاءهم  أو  اعتراضهم  يتم  املغادرة.  قبل 
وأين  يتنقلون،  الذين  األشخاص  بدقة  حتديد  بعد  ميتني. 
حتدث هذه التحركات؟؟ وعلى أي نطاق أكثر صعوبة ويتطلب 
هاتف  شبكة  مع  اليومي  عملنا  يف  املفوضية.  إحصاءات  جتاوز 
الرحالت  هذه  عن  نتحدث  ما  غالًبا   ،Alarm Phone اإلنذار 
غير املذكورة يف اإلحصائيات. يف بعض األحيان نفقد االتصال 
مكانهم.  حتديد  يف  املوقع  حتديد  عمليات  وتفشل  باملتصلني 
هذا ما حدث ويحدث يف عدة مناسبات، حيث يتالشى األمل 
أفــراد  قبل  من  إبالغنا  يتم  يــوم.  كل  االستماع  يف  الضعيف 
األسرة الذين يتصلون بنا أو يتصلون بالصحافة لإعالن عن 
اختفاء أحبائهم، كما كان احلال بالنسبة لقارب غادر الداخلة 
يف 28 ديسمبر 2020 متجًها إلى جزر الكناري. تبحث عائالت 
الركاب دائًما عن أحبائهم. وباملثل يف 13 يناير 2021، عندما 
إلى  السباحة  محاولته  أثناء  شخص  فقدان  عن  اإلبــالغ  مت 
مليلية احملتلة مع مجموعة من األصدقاء. متكنا من احلصول 
يحاولون  الذين  والنشطاء  األصدقاء  بفضل  األخبار  على 
التعرف على اجلثث التي مت غسلها على الشاطئ. لكن يف كثير 
من احلاالت ال نتمكن من املزيد من األخبار حيث يعد الكثير 

يف عداد املفقودين.
سياسة املراقبة والعنرية والقوانني املجحفة

الصحفية  والتقارير  الرسمية  البيانات  جنمع  تقاريرنا،  يف 
 Alarm واملعلومات من خالل العمل بنظام املناوبة- املداومة يف
والنشطاء  املهاجرين  حتليالت  مع  ندمجها  والتي   ،Phone
األبيض  البحر  غــرب  يف  مختلفة  أماكن  يف  يعيشون  الذين 
عدة  لتقدمي  املختلفة،  األماكن  هذه  عبر  ميرون  أو  املتوسط، 
السياسات  وتأثيرات  األخيرة  التطورات  حول  نظر  وجهات 
هو  هدفنا  وطأتها.  يتحملون  من  على  ــا  أوروب يف  العنصرية 
إظهار ما ال ميكن لإحصاءات أن تلتقطه أبًدا: يخفي وراء كل 

الصعاب،  كل  رغم  الناس،  أن  املعقد؛  تاريخه  له  شخًصا  رقم 
يتم  وأن  التنقل؛  حرية  يف  حقهم  ملمارسة  أنفسهم  ينظمون 
جميعهم  هؤالء  ذكراهم.  وإحياء  واملفقودين  املوتى  إحصاء 
احلدود  مراقبة  يف  حدوده  يجد  قاتل  حدودي  لنظام  ضحايا 
يف  للمتنقلني،  مضى  وقــت  أي  من  أقــوى  قمع  ويف  اخلارجية 
يتدهور  الكناري  جزر  يف  الوضع  أوروبا.  يف  كما  وأسيا  إفريقيا 
الوصول  يف  ضئيل  وأمل  التجهيز،  سيئة  معسكرات  بسرعة. 
الترحيل  الرئيسي إلسبانيا، وعمليات  البر  إلى  بشكل قانوني 
جزر  إلى  الكناري  جزر  حتول  العنيفة،  املمارسات  من  وغيرها 
سجون، مما أدى إلى وضع ال يختلف عن ذلك يف تركيا واجلزر 

اليونانية إلى بحر إيجه.
أن  املفترض  من  التي  البيئة،  هذه  ملثل  املتعمدة  التهيئة  إن 
اآلن،  أمر فاضح. حتى  الوصول،  املسافرين اآلخرين عن  تردع 
ال يبدو أن الرأي العام األوروبي قد عاين العنف يف العمل ضد 
دول  قررت  األوروبية.  األراضــي  من  البؤرة  هذه  يف  املهاجرين 
واليونانية  وااليطالية  اإلسبانية  كالدولة  االمامي  الطوق 
للوضع  اإلعالمية  التغطية  جعل  عموما  األوروبــي  واالحتــاد 
صعبة، على سبيل املثال من خالل منع الصحفيني من الوصول 
إلى املعسكرات وأماكن ومراكز االحتجاز. وملواجهة ذلك، تختار 
التقارير  يف  إدراجها  الدولية  واإلنسانية  احلقوقية  املنظمات 
سرًدا أكثر تفصياًل للوضع الذي يواجهه املهاجرون يف كل بقعة 

مختلفة.
احملتلني  اإلسبانيني  اجليبني  إلــى  يصلون  الذين  أولئك 
مشاكل  يواجهون  نظامية  غير  طــرق  عبر  ومليلية  سبتة 
ال  اجلــزيــرة.  شبه  إلــى  املنتظم  ــرور  امل من  ُيحرمون  مماثلة. 
اجليوب،  هذه  يف  السبل  بهم  تقطعت  الذين  املتنقلون،  يتلقى 
والعقلية  اجلسدية  باحتياجاتهم  االهتمام  من  القليل  سوى 
أو ال يتلقون أي اهتمام. يف هذا السياق، ال ميكن الوصول إلى 
تستخدم  إسبانيا  أن  يبدو  الالئق.  السكن  أو  العمل  أو  التعليم 
الكناري  وجــزر  للجيوب  والسياسية  اجلغرافية  اخلصائص 
كعناصر استراتيجية لتقييد تنقل بعض الناس. تتضح الصلة 
عمليات  أن  حقيقة  خــالل  من  واجلــيــوب  الكناري  جــزر  بني 
حتدث  كانت  والتي  املغرب،  إلى  اجلزيرة  شبه  من  الترحيل 
إغالق  منذ  كناريا  جزر  عبر  اآلن  تتم  اجليوب،  عبر  سابًقا 
احلدود البرية بني املغرب وإسبانيا. باإلضافة إلى ذلك، حتى 
إمكانية  من  محرومون  اللجوء  إجراءات  يف  املنخرطني  أولئك 
حرية التنقل يف إسبانيا، وهي ممارسة اعتبرتها احملكمة العليا 

اإلسبانية مرة أخرى غير قانونية.
تظل معظم أدوات قمع املتنقلني كما هي، بغض النظر عن أي 
العنصري،  التنميط  فيه:  أنفسهم  يجدون  احلدود  من  جانب 
والترحيل،  واالحتجاز،  واالعتقاالت،  واملداهمات،  والتجرمي، 
واإلبعاد، وتدمير املمتلكات أو البنية التحتية األساسية )حرق 

املخيمات...(.
افريقيا،  املقيمني يف شمال  للمهاجرين  بالنسبة  املغرب،  يف 
البالد  جنوب  إلــى  والترحيل  التعسفية  االعــتــقــاالت  فــإن 
منعطًفا  املمارسة  هذه  اتخذت  األخيرة،  اآلونة  يف  منهجية. 
مسيرة  ُنظمت   ،2020 شباط  فبراير/  يف  للقلق.  إثــارة  أكثر 
تطاق  ال  التي  املعيشية  "الــظــروف  بـــ  للتنديد  الــربــاط  يف 
 ،2020 ديسمبر  ويف  الــصــحــراء".  جنوب  مــن  للمهاجرين 
أفراد  أن   )AMDH( املغربية حلقوق اإلنسان أفادت اجلمعية 
يعيشون  "الذين  الكبرى  الصحراء  جنوب  الواقعة  املجتمعات 
ضحايا  هم  الرباط  يف  وخاصة  الشمال  يف  الكبرى  املــدن  يف 
القبض  يتم  الرباط،  يف  حقيقية".  مطاردة  وهي  اعتقاالت، 
أيدي  على  الشارع  يف  وضربهم  الصحراء  جنوب  سكان  على 
إلى السلطات. ويتم  أشخاص يرتدون زي مدنيني ويسلمونهم 
احتجازهم لبضع ساعات ثم يتم ترحيلهم إلى مدن اجلنوب. 
وقد لوحظت ممارسات اعتقال غير قانونية يف هذه املناطق. 
املاليني  املعتقلني  للمهاجرين  قسري  ترحيل  سجل  ــد  وق
رحالت  عبر  األصلية  بلدانهم  إلى  والغينيني...  واإليفواريني 

جوية مباشرة.
ما  غالبا  املــغــرب  يستخدمها  التي  القمعية  األدوات  إن 
متولها الدولة اإلسبانية، كما يتضح من إعالن وزارة الداخلية 
دفعت  يـــورو  مــاليــني   10 ــى  إل يصل  متــويــل  عــن  اإلسبانية 
منظمة  تعاني  نفسه،  الوقت  يف  احلـــدود.  ملراقبة  للمغرب 
البحرية  ماريتيمو-  سالفامينتو  اإلسبانية،  واإلنقاذ  البحث 
إلى  يؤدي حتما  التمويل، مما  يف  شديد  نقص  من  االسبانية، 

املزيد من الوفيات يف البحر.
إلى  اجلزائر  غرب  من  الطريق  وتطور  ظهور  أيضا  ُيظهر 
األبيض  البحر  وســط  يف  باملسارات  اخلاصة  )وتلك  إسبانيا 
الكبرى  الهجرة  حركة  أن  إيطاليا(  إلى  اجلزائر  من  املتوسط 
2020 ال تزال جارية. يتحرك العديد من  التي بدأت يف عام 
اجلزائريني للهروب من مجتمع ما بعد احلراك، وخيبة األمل 
 ،2019 الهائلة لعام  والقمع التي أعقبت احلركة االجتماعية 
 - كوفيد  لوباء  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثــار  عن  فضاًل 
19. السلطات حتاول منع املغادرين. يأخذ القمع بعًدا مذهاًل 
عندما يتعلق األمر باألفارقة جنوب الصحراء إلى اجلزائر. إن 
عمليات الترحيل اجلماعي واملضايقات التي يتعرض لها السود 
عنصرية  لسياسات  نتيجة  هي  الصحراء  جنوب  إفريقيا  يف 
وتأثير فوري إلضفاء الطابع اخلارجي على احلدود األوروبية. 
)احلراقة  املسافرين  وقمع  جترمي  إلى  باإلضافة  الواقع،  يف 
الدولة  تشارك  الصحراء(،  جنوب  من  واملسافرين  اجلزائريني 
من  األوروبية  الدول  مع  التعاون  يف  متزايد  بشكل  اجلزائرية 
اجلنوب  نحو  وجيز  ظرف  يف  الف   20 من  أزيد  ترحيل  خالل 

)2400 كلم جنوب اجلزائر العاصمة(.
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قضية الهجرة ودور القوى واملنظامت التقدمية والدميقراطية 

ايديولوجيته  ــالل  خ ــن  وم الثمانينات  بــدايــة  ــالل  خ
الرأسمالي  النظام  قام  فقد  املتوحشة،  اجلديدة  الليبرالية 
العاملي بسن سياسة قانون السوق، إذ قام على إثرها بتحرير 
 )...( العالم  بقاع  لكل  والبضاعة  الرأسمال  عبور  وتسهيل 
مت  حني  يف  السواء،  على  والقارات  البلدان  حدود  مخترقة 
الغنية  الدول  حدود  على  املراقبة  وتشديد  املتاريس  وضع 

األخرى. البلدان  مواطنو  تنقل  حرية  ملنع 
أرضيات  احلكومية  غير  واملنظمات  الدولي  للقانون  فكما 
مثال  األوروبي  فاالحتاد  واللجوء،  الهجرة  حول  واتفاقيات 
تستند  مرجعيته  كانت  املاضية،  سنة  الثالثني  طول  وعلى 
تعديالت  من  تبعها  وما   1990 لسنة  دوبلن  اتفاقية  إلى 
ميدان  يف  سياسته  ــي  األوروب االحتــاد  بها  يؤطر  وإضافات 
خالل  األوربية  املفوضية  قدمت  أن  إلى  واللجوء  الهجرة 
2020 "امليثاق اجلديد حول الهجرة واللجوء" الذي  دجنبر 
اإللزامي"  "التضامن  عملية  حول  خاصة  داخليا  نقاشا  خلق 
واإلعادة غير  الالجئني  27 لالحتاد يف توزيع  ال  الدول  لكل 
اعتبار  مت  أخرى  جهة  ومن  بلدانهم،  إلى  لطلباتهم  املقبولة 
واملهاجرين  لالجئني  للمناهضني  فعلي  رضوخ  مبثابة  امليثاق 
وكذلك  ــدود...  ــ احل مراقبة  تشديد  على  التركيز  عبر 
من  املهاجرين  إنقاذ  عملية  واجــب  من  احلكومات  تتنصل 

الخ. البحر...  مبياه  الغرق 
منها  واحدة  كل  أن  األوروبي  االحتاد  دول  لدى  فمعروف 
موضوع  ومعاجلة  قــوانــني  إنــتــاج  يف  الصالحية  لها  تبقى 
يتناقض  ال  مبا  وخصوصيتها،  يتماشى  مبا  واللجوء  الهجرة 
الواقع  ويف  عمليا  لكن  نظريا،  جميل  كالم  االحتاد،  ومبادئ 
سيد  هــو  الــتــجــاوزات  عــن  الــطــرف  وغــض  التناقض  يبقى 
على  قليلة  سنوات   ،1985 ومنذ  مثال  فإسبانيا  املوقف. 
يف  اعتمدت  الدميقراطي"،  ب"االنتقال  يعرف  ما  بداية 
تصريف سياستها يف ميدان الهجرة على ما يعرف ب "قانون 
متييز  هناك  االسم  مستوى  على  فقط  نرى  فكما  األجانب". 
كاف  لوحده  وهذا  أجانب،  غير  وآخرين  أجانب  هؤالء  بني 
يف  وذاك  هذا  بني  التمييز  يف  تأويل  لكل  الغطاء  ذلك  ليكون 
األصلي،  انتمائه  من  انطالقا  والواجبات  باحلقوق  التمتع 
نفس  ويف  لكن  الــلــبــاس...  شكل  أو  الــديــن  الــعــرق،  الــلــون، 
القليلة  الدول  من  تعتبر  إسبانيا  أن  اإلشارة  وجبت  الوقت 
اإلقامة  بطاقة  على  فيها  احلصول  ميكنك  التي  الوحيدة  أو 
ثالث  عن  تقل  ال  ملدة  السكنى  بشهادة  اإلدالء  بعد  والعمل 
عمل  ساعة   40 كاملة،  لسنة  الشغل  وعقد  متتالية  سنوات 
الدول  باقي  مع  مقارنة  لألجور،  األدنى  باحلد  أسبوعية، 
أو  ــزواج  ال طريق  عن  يكن  لم  إن  ذلك  فيها  يستحيل  التي 

استثنائي. آخر  مدخل 
املــهــاجــرون  يعيشه  مــا  جحيما  بحق  الــوضــع  ــان  ك ــإن  ف
احلدود  اردغــان  لهم  فتح  الذين  باليونان  اللجوء  وطالبي 
منوذج  نفس  )تقريبا  االحتــاد  أراضــي  إلى  للمرور  التركية 
والهدف  الوسيلة  لكن  تختلف  األسباب  أن  ولو  بسبتة  املغرب 
فإن  اللجوء(،  وطالبي  باملهاجرين  بالبشر،  الضغط  واحد: 
بعض  تقدر  إذ  كارثية،  تقل  ال  بإسبانيا  املهاجرين  وضعية 
بــدون  مهاجر  مليون  عــن  يقل  ال  مــا  ــود  وج اإلحصائيات 
كما  "السريون"/احلراكة(،  املهاجرون  )أي  اإلقامة  بطاقة 
تعتبر إسبانيا من بني دول االحتاد األقل تطورا، فإن مستوى 
خاصة  شعبية  وطبقات  لفئات  يتسع  االجتماعية  الهشاشة 
2008، وجتد املهاجرون ومنهم املغاربة يشكلون  ما بعد أزمة 
يصعب  الــذيــن  اولــئــك  خاصة  بــروزا  األكــثــر  اجلالية  تلك 
التكوين  مستوى  على  االجتماعي  التحول  مسايرة  عليهم 
البطالة  املعريف واملهني إليجاد بديل يقيهم شر السقوط يف 
الهجرة تداوال عبر وسائل  وازداد ملف  املقننة"،  أو  "الدائمة 
2015/2016 وما تبعهم من سنوات بعد بداية  اإلعالم منذ 
املرافقني  غير  القاصرين  للشباب  املتتالية  املوجات  وصول 

ضخمة  ميزانيات  عليهم  تصرف  هؤالء  وآسيا،  إفريقيا  من 
اإلقامة  وثائق  من  ومتكينهم  اللغة  وتعليمهم  الحتضانهم 
يعني  ما  بكل  الشغل  ل"سوق"  تأهيلهم  أي  املهني  والتكوين 
بذلك  عاملني  بشرية،  وموارد  مؤسساتي  انخراط  من  ذلك 
والقاصرين،  الطفولة  حقوق  حماية  اتفاقيات  تطبيق  على 
نظرا  املستقبل  يف  "يستثمرون"  إنهم  الوقت  نفس  يف  لكن 
عامل  الدميغرايف.  النمو  هرم  ضمن  الشباب  قاعدة  لتقلص 
والعامالت  العمال  إليهم  ينضاف  والقاصرين  إذا  الهشاشة 
يشكلون  وغيرها  بأندلوسيا  الفالحية  باحلقول  املوسميات 
الطبقة  تلك  األصليني  املواطنني  من  الهشة  الفئات  مبعية 
االقتصادية.  األزمة  فاتورة  ثمن  تؤدي  التي  االجتماعية 
املتطرف  الــيــمــني  يستغل  عليهم  الــعــام  ــرأي  الـ ولــتــأنــيــب 

لتغذية  والــســود...  ــورو  امل حــول  الشعبي  املخيال  مخزون 
نفس  وتقسيم  لــألجــانــب  والــكــراهــيــة  العنصرية  خــطــاب 
كونهم  رغم  محلي  وٱخر  أجنبي  هذا  بني  العاملة  الطبقة 
بل  متساو،  بشكل  الضرائب  ويــؤدون  احلي  نفس  يسكنون 
فئاتهم  بكل  عام  بشكل  املهاجرين  عمل  وبفضل  وأحيانا 
يستطيعون  االجتماعي  الضمان  لواجب  واستخالصهم 
من  هم  غالبيتهم  يف  الذين  املتقاعدين  رواتب  على  احلفاظ 
املجتمع  داخل  تناقض  من  نراه  ما  فرغم  احملليني.  السكان 
احلضارة  بها  تتغنى  التي  واملــبــادئ  القيم  لبعض  وتهديد 
"اجلميع"  فإن  املتطرف،  واليمني  اليمني  طرف  من  األوربية 
للمواد  الفاحش  االستغالل  أمام  ساكنا  يحرك  وال  يصمت 
الالتينية  وأميركا  بإفرقيا،  الرخيصة  العاملة  واليد  األولية 
يف  للقارات  العابرة  االستيطانية  شركاتهم  طرف  من  وآسيا 
فكيف  السوق،  قانون  مفهوم  حول  أسلفناه  ما  مع  انسجام 
عن  يصمت  أن  النقدي  احلس  من  األدنــى  احلد  يحمل  ملن 
على  وحتتج  بلدي  بثروات  وترحب  تنهب  التناقض:  هــذا 
عندما  جرم  أي  يرتكب  ال  قسرا  املهٌجر  أو  فاملهاجر  وجودي، 
ضرب  عن  ناهيك  ثرواته،  مصير  عن  البحث  اجتاه  يف  يسير 
العاملي  اإلعــالن  ذلــك  على  ينص  كما  التنقل  حرية  حــق 
الهجرة  قانون  يعتبر  إذا  هكذا   .1948 منذ  اإلنسان  حلقوق 
الرأسمالية  األنظمة  تستعمله  ومبرر  كمسوغ  التمييزي 
وتقليص  الــعــام  ــرأي  الـ لتغليط  الــبــرجــوازيــة  وطبقاتها 
وطبقاتها  الشعوب  معاناة  حساب  على  واالغتناء  للحقوق 
والعامالت مبختلف مجاالت  العمال  املهجرين  العاملة ومنهم 
البوليس  دور  إغفال  دون  من  هــذا  االشتغال.  وقطاعات 
توقيفات  عبر  وتأبيده  الوضع  هــذا  تكريس  يف  والقضاء 
ومراقبة  املسافرين  ومبحطات  العام  بالشارع  عشوائية 
البيض  عن  مختلفة  إثنية  مبرجعية  عالقة  له  حترك  كل 
املهاجرين  أن  يعني  ال  هذا  الدين،.  أو  اللغة  أو  اللون  بسبب  
يريد  التي  النمطية  الصورة  هذه  تغذية  يف  يساهمون  ال 
غير  اإلعالم،  وسائل  بعض  وتكرسها  رسمها  املتطرف  اليمني 
تشير  املــثــال،  سبيل  فعلى  جــدا،  ضعيفة  هــؤالء  نسبة  أن 

نسبة  أن  إلى  القاصرين  سلوكيات  حول  الدراسات  إحدى 
لنفس  اآلخر  الوجه  أن  أي  "منحرفون"  فقط  منهم   12%
إعالميا  التركيز   يتم  لكن  جيدون،   88% أن  يقول  الدراسة 
سلوك  أي  مع  يتفق  أحد  ال  طبعا  ويضخمونها.   12% على 
احتجاجك  هو  واملقبول  املنطقي  بل  كان،  كيفما  انحرايف 
ميس  ما  كل  واجتاه  جتاهك  إقصاء  أو  متييز  كل  ضد  املشروع 
فيه  باالنحراف  يسمى  ما  أن  ولو  مكتملة.  كاملة  حقوقك 
التدبير  لسوء  نتيجة  هو  آخر  وجزء  مقبول  جزء  نقاش، 
من  باملزيد  معاجلته  وجب  الفرص  وتكافؤ  العدالة  وغياب 
وليس  الكافية،  امليزانيات  ورصد  السوسيوثقافية  البرامج 
يبقى،  أن  يجب  الذي  البوليسي  أو  األمني  الردع  باعتماد 
االنحراف  ميتهنون  ملن  بالنسبة  وسيلة  آخر  ضروريا،  كان  إن 

 .)...( الغير  على  االعتداءات  املخدرات،  )السرقة، 
ويف ختام هذا املقال أود إثارة موضوع القيمة املضافة لدور 
مبختلف  املقيمني  مشاربنا  مبختلف  واملناضلني  املناضالت 
وكذا  العنصري  املد  هذا  أمام  أفراد  أو  منظمني  اوربــا،  دول 
باملغرب  الدميقراطية  أجل  من  النضال  مهام  أمام  مسؤوليتنا 
يف  وحتكمه  ثرواته  على  لشعبنا  الفعلية  السيادة  وحتقيق 

والثقايف. واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  مصيره 
احلــقــل،  هــذا  عــلــى  وســريــعــة  مــاكــروســكــوبــيــة  فبنظرة 
على  التي،  القارة  تلك  بأوربا،  تواجدنا  أماكن  إلى  وبالنظر 
األقل تتكلم علنا بلغة حقوق اإلنسان ودولة احلق والقانون 
يساعدنا  هنا  العام  اجلو  بأن  أعتقد  الدميقراطية،  واعتماد 
وضد  باملغرب  التغيير  نضاالت  لصالح  قوة  ميزان  خلق  على 
الــدول  ومصالح  نفسها  تخدم  التي  املخزنية  السياسات 
أو  األولوية  هاته  حول  نختلف  فقد  األجنبية.  والشركات 
ما  أن  أعتقد  لكن  تلك،  أو  اإلستراتيجية  هاته  حول  تلك، 
الدميقراطي  كالنهج  واملكافح،  املستقل  اليسار  مثال  يوحد 
املناضلة،  الدميقراطية  األمازيغية  واحلــركــات  وغــيــره، 
واألطر  املناضلني  وكل  العمالية  بالنقابات  املنظمني  العمال 
املنابر  أو  ــادة،  اجل باجلمعيات  تواجدهم  أماكن  مبختلف 
يجعلنا  ما  أكثر  عموما،  العام  بالشأن  املهتمني  أو  اإلعالمية، 
املضاد  والهجوم  الهجوم  عبر  وتعميقه  الشتات  يف  نستمر 
التخوين...  مستوى  إلى  أحيانا  يصل  الذي  مؤسس  الغير 
الصراع  يحسم  أن  وال  أحــدا  يقصي  أن  يستطيع  أحــد  فال 
واألطروحات  اآلراء  فكل  لوحده،  املخزني  الدولة  جهاز  مع 
والعدالة  واملساواة  احلرية  تنشد  التي  طبعا  الدميقراطية 
جبهة  أو  مــشــروع  خلــلــق  تتسع  ــة،  ــرام ــك وال االجــتــمــاعــيــة 
نهاية  يف  الكلمة  وتبقى  ذاته،  فيها  اجلميع  يجد  دميقراطية 

شعبنا. جماهير  لغالبية  التحصيل 
قل  شعبية  ومــقــاومــات  اجتماعية  بــهــزات  مــر  فاملغرب 
 ،58/59 الريف  أحداث  املباشر،  االستعمار  مقاومة  نظيرها: 
البطولية  املــقــاومــات  البيضاء،  بــالــدار   1965 انتفاضة 
بالدار   81 انتفاضة  الشهيرة،   1977 ومحاكمات  بالسجون 
بفاس  دجنبر   14 والشمال،  مبراكش   84 انتفاضة  البيضاء، 
احلــاج...  ــاط  وط ــورة،  زاكـ  ،2011 فبراير   20  ،...1990
سكان  األطلس،  الفنيدق،  ــرادة،  ج حــراك  الريف،  حــراك 
والطلبة  للمعطلني  وهناك،  هنا  نضاالت  والقرى،  املداشر 
واحملاكمات  التعاقد...،  عليهم  فــرص  الذين  واألســاتــذة 
والستيتو...  الراضي  وعمر  الريسوني  لسليمان  الصورية 
املخزن  واستمرار  وبوعشرين...،  واملهداوي  منجب  واملعطي 

له. معارض  صوت  أي  ضد  للعنف  وممارسته  تغوله  يف 
لــدعــم  واحـــد  ــوت  ــص ك ونــهــضــنــا  اإلرادة  عــزمــنــا  فــهــال 
سيادة  أجل  من  املناضلة  القوى  وكل  هناك  أهالينا  نضاالت 
لهذا  حد  ووضــع  للجميع  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية 

بعد !؟ الوقت  يحن  ألم  املخزني،  التغول 
يوليوز.  29 يف  برشلونة 

كرمي العثماني
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 يلعب املغرب منذ سنوات لعبة محفوفة باملخاطر ومتناقضة 
املوجودين  واملهاجرين  الشديد ضد األجانب  القمعي  الدور  بني 
اإلفريقي  االحتاد  داخل  الهجرة  ملف  "زعيم"  ودور  أرضه  على 
 2020 دجنبر   18 يوم  للهجرة  اإلفريقي  املرصد  مقر  وافتتاح 
واالحتاد  إسبانيا  اجتاه  احلزم  إظهار  يحاول  وموقف  بالرباط 
األوربي حسابات جيو-استراتيجية لم يختف أثرها مع اندالع 
خاصة  وإسبانيا  املغرب  بني  حدتها  وازدادت  كوفيد19-،  أزمــة 
ملف  وتوظيف  بإسبانيا  البوليساريو  زعيم  استقبال  أثناء 

الهجرة بشكل كبير أثناءها.
املهاجرات  حلقوق  ــات  ــروق واخل االنتهاكات  استمرت  كما 
واملهاجرين وطالبي اللجوء وتنوعت بني املطاردات واالعتقاالت 
التعسفية والترحيالت باإلضافة إلى العنف اجلسدي والنفسي 
وحرمان  األساسية  بحقوقهم  متتيعهم  وعــدم  املــآوي  وتدمير 
طالبي اللجوء من احلق يف االعتراف بصفتهم كالجئني وبحقهم 

يف احلماية ويف التجمع العائلي 
املغربي يف  الشباب  ومن جهة أخرى تزايدت محاوالت هجرة 
السلبية  آثارها  من  عمقت  التي  صعبة  اقتصادية  وضعية  ظل 
واقع  تردي  وبسبب  إجــراءات  من  رافقها  وما  كوفيد19-  وضعية 
احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية، مما أدى إلى دفع العديد 
منهم إلى خوض مغامرات الهجرة احملفوفة بالكثير من املخاطر 

مما أدى إلى فقدان ووفاة العشرات منهم.
إلى  التطرق  او  اإلملــام  كجمعية  علينا  الصعب  من  كان  وإذا 
املهاجرين/ حقوق  طالت  التي  واخلــروقــات  االنتهاكات  كافة 
املواطنات  لها  تعرض  التي  تلك  أو  ببالدنا  والالجئني/ات  ات 
واملواطنون املغاربة على احلدود مع إسبانيا أو يف البلدان املغاربية 
خالل سنة 2021، فإننا سنستعرض من خالل هذا التقرير بعض 
النماذج التي ميكن أن تعطي فكرة ولو بسيطة على حجم املعاناة
املهاجرين/ات  بحقوق  والنهوض  للحماية  الــعــام  اإلطـــار 

والالجئني/ات وفق املعايير الدولية والقوانني الوطنية:
فيما  تغيير  هناك  ليس  أنه  إلى  البداية  يف  ــارة  اإلش يجب 
املهاجرين  بحقوق  والنهوض  للحماية  الــعــام  اإلطـــار  يخص 
اتفاقية دولية  اية  املصادقة على  لم تتم  اللجوء حيث  وطالبي 

جديدة ولم يطرا أي تغيير على القوانني الوطنية.
ميكن  واللجوء  الهجرة  مجال  يف  الدولية  املغرب  التزامات   .

إدراج أبرزها يف:
حلقوق  الدولية  االتفاقيات  من  عــدد  على  املغرب  صــدق 
اإلنسان التي ميكن أن تسري نصوصها على املهاجرين والالجئني.

-  العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  املتعلق  الدولي  العهد   -

والثقافية 
- اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة 

- اتفاقية حقوق الطفل 
-  اتفاقية مكافحة االجتار بالبشر

-  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
بحقوق  اخلاصة  الدولية  االتفاقيات  بعض  على  صادق  كما 

املهاجرين/ات والالجئني/ات، ومنها: 
-  اتفاقية جنيف )1951( املتعلقة بوضع الالجئني يف 7 نونبر 

1956 وصدق على البروتوكول اإلضايف بتاريخ 20 أبريل 1971؛ 
- االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين 
21 يونيو  1990، صدق عليها املغرب بتاريخ  وأفراد أسرهم لسنة 

1993؛
املهاجرين  بتشغيل  املرتبطة  بالقوانني  املغرب  التزامات   -

)منظمة العمل الدولية(.  
.القوانني املؤطرة للهجرة واللجوء،

املغرب  تشبت  على  ديباجته  يف    2011 دستور  تأكيد  رغم 
على  وتأكيده  عامليا  عليها  متعارف  هي  كما  اإلنسان،  بحقوق 
اجلنس  بسبب  التمييز  أشكال  كل  ومكافحة  املغرببحظر  التزام 

أو اللون... يف ديباجته؛

- يتمتع األجانب باحلريات األساسية املعترف بها للمواطنني 
واملواطنات املغاربة وفق القانون؛

االنتخابات  املشاركة يف  باملغرب،  املقيمني  -  وميكن لألجانب 
أو  الدولية  لالتفاقيات  تطبيقا  أو  القانون  مبقتضى  احمللية 

ممارسة املعاملة باملثل؛
التنظيمي  القانون  صــدور  دون  اللجوء  حق  منح  شــروط    -

املتعلق به )املادة 30(.
ورغم التصريحات املتتالية للمسؤولني بإصدار قانون جديد 
أي  إصدار  يتم  لم  أنه  إال   2013 سنة  منذ  للجوء  وآخر  للهجرة 
وذلك  للهجرة  املؤطر  فالقانون  وبالتالي  الباب،  هذا  يف  قانون 
أي تغيير يف حني ال  البشر لم يطرأ عليهما  املتعلق باالجتار يف 
املؤطرة  فالقوانني  وبالتالي  للجوء،  لقانون  يفتقد  املغرب  زال 
للهجرة واللجوء تبقى جد محدودة وغير كافية وغير متالئمة 

مع املواثيق الدولية وميكن إجمالها يف:
-  القانون 02-03 الذي صدق عليه البرملان بتاريخ 26 يونيو 

2003 املتعلق بدخول وإقامة األجانب والهجرة غير الشرعية؛
- القانون املتعلق باالجتار بالبشر الذي مت اعتماده يف املجلس 

احلكومي بتاريخ 30 ابريل 2015؛
-  استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء منذ سنة 2014؛

ألبناء  التعليم  يف  ــق  احل ــول  ح التعليم  وزيــر  إرســالــيــة    -
املهاجرين/ات؛ 

اتفاقية  مع  بالتشغيل  املرتبطة  القوانني  بعض  مالءمة   -
منظمة العمل الدولية.

.امليكانزمات املؤسساتية لتصريف القوانني:
- املجلس الوطني حلقوق اإلنسان وهيكلته، مهمتها، رسميا، 

حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها؛
املقيمني  واملغاربة  االفريقي  والتعاون  اخلارجية  وزارة    -

باخلارج؛
-  وزارة الداخلية 

-  املندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان؛
-  املفوضية السامية لالجئني التابعة لألمم املتحدة باملغرب 

املكلفة بدراسة ملفات طالبي اللجوء.
املهاجرات واملهاجرون وطالبو اللجوء داخل املغرب

صعبة  جد   2021 سنة  باملغرب  املهاجرين/ات   وضعية  تعتبر 
االقتصادية  الوضعية  بينها  من  متعددة  عوامل  إلى  بالنظر 
املهن  بعض  على  بعضهم  يعتمد  حيث  الصعبة  واالجتماعية 
أو  التسول  على  اآلخر  البعض  ويعتمد  الهامشية  أو  املوسمية 
طلب املساعدات من األسر أو بعض التحويالت من داخل املغرب أو 
خارجه وهكذا فحسب بحث وطني حول الهجرة الدولية قامن 
سنة  ونشر    2018 سنة  منذ  للتخطيط   املندوبيةالسامية  به 
لدخل  الرئيسي  املصدر  املمارسة  األنشطة  شكلت  2021،فقد 
من    20.8%  ،37.7% إلى  تصل  بنسبة  باملغرب  املهاجرين/ات 
موسمي.يتكون  أو  صديف  عمل  من   17% و  دائــم  عمل  ممارسة 
أو  املــســاعــدات  مــن  باملغرب  املهاجرين  لدخل  الثاني  املــصــدر 
التحويالت الواردة من أشخاص أو مؤسسات داخل املغرب بحصة 
%13.4.ويف املرتبة الثالثة، يشكل التسول مصدرا ل %14.9 من 
املهاجرين. كما أن هناك مصادر دخل أخرى، منها دعم األسرة، 
واملساعدات  املهاجرين/ات،  من   13.7% حوالي  به  صرح  الذي 
وأخيًرا   7.7% بنسبة  اخلارج  من  تلقيها  مت  التي  التحويالت  أو 
الصحية  للتغطية  بالنسبة  أما   .4.8% بنسبة  اخلاص  االدخار 
فتتميز بضعفها حيث يتوفر مهاجر/ة واحد من كل عشرة على 
تأمني صحي، تبلغ 10.7 ٪ لدى املهاجرين غير القانونيني مقابل 

٪7.7 لدى الالجئني. 
املهاجرات  منها  عانى  التي  الهشاشة  وضعية  جانب  إلــى 
وخروقات  النتهاكات  تعرضوا  فقد  اللجوء  وطالبو  واملهاجرون 

أخرى،
وتدمير  وهــدم  املهاجرين  مــطــاردة  يف  السلطات  .استمرار 

مخيماتهم 
املعيش  من  جــزءا  للمهاجرين  والفر  الكر  مشاهد  أضحت 

األمنية  العمليات  هذه  وأضحت  الشعبي.  احلي  هذا  يف  اليومي 
التي تقوم بها السلطات احمللية بشكل روتيني عنوانا كبيرا داال 
وبينما  باملغرب.  النظامية  غير  الهجرة  ملف  تدبير  أزمة  على 
هذه  اعتمدت  املهاجرين،  استنزاف  تكتيك  السلطات  نهجت 
الفئة على استراتيجيات املقاومة واملناورة من أجل احلفاظ على 
مكاسبهم الهشة: ملجأ للنوم يف العراء يف انتظار مواصلة الطريق 

نحو "الفردوس األوربي".
04/01/2021

مخيم  بــإخــالء  احمللية  السلطات  قامت  يناير   04 منذ   -
فترة  عز  يف  السوداء  الصخور  بحي  خالء  بــأرض  للمهاجرين 
اخليام  بتدمير  احمللية  السلطات  قامت  حيث  القارس  البرد 
البالستيكية وفض التجمع دون اقتراح بديل لهؤالء الشباب يف 
وضعية هشة ويف خضم تفشي وباء كورونا. وقد قامت السلطات 
بعمليات مشابهة يف مدينة الرباط خاصة قرب محطة القامرة 
طنجة  يف  الشيء  نفس  وسجل  الشعبية  األحياء  محيط  ويف 
املساعدة  للقوات  دائمة  وعمليات  الناظور  منطقة  عرفت  كما 

تستهدف تدمير مخيمات املهاجرين.
وببلفدير  زيان  أوالد  محطة  يف  املغربية  السلطات  تدخل    -
هدم  أجــل  من  الشتاء  بــرد  عز  يف  بالبيضاء  املركزي  والسوق 
البيوت البالستيكية التي يحتمون بها دون متكينهم من إمكانية 

الولوج ملراكز حلمايتهم مما جعلهم عرضة للتشرد.
06/03/2021

الدارالبيضاء  مبدينة  النظاميون  غير  املهاجرون  عاش    -
فصل شتاء صعب للغاية حيث قاوم املهاجرون من إفريقيا جنوب 
مقاومة  وهي   19 كوفيد  ووباء  األمن  قوات  مطاردات  الصحراء 
وعدد  احمللية  الساكنة  تضامن  بفضل  إال  ممكنة  لتكون  تكن  لم 
وعزلة  تهميشا  الفئات  أكثر  املدني  املجتمع  جمعيات  من  قليل 
يف  إخالء  عملية  تنفيذ  احمللية  السلطات  قررت  كورونا.  زمن  يف 
حق العشرات من املهاجرين الذين شكلوا جتمعات سكانية بجوار 
احملطة الطرقية. العملية ليست جديدة، حيث نشهد تكرر نفس 

السيناريو كل 3 أشهر تقريبا منذ أربع سنوات. يف هذا الفضاء 
02/03/2021

جنوب  إفريقيا  مــن  مواطنا   32 ل  باجلملة  اعتقاالت    -
الصحراء يف مدينة طنجة يف السوق البراني يف األزقة واملنازل 

مت ترحيلهم الى خارج املدينة.
20/03/2021

البوليس  ــرف  ط مــن  الغيني  إبــراهــيــم  القاصر  توقيف    -
اللجوء لدى  الى بني مالل رغم ادالئه بوثيقة طلبه  وترحيله 

املفوضية السامية لالجئني باملغرب
جائحة  خـــالل  املــهــاجــريــنــبــاملــغــرب  األشــخــاص  .وضــعــيــة 

كوفيد19-
حقوق  عن  املدافعة  اجلمعيات  وجهت  اجلائحة  بداية  يف 
من  اإلنــســان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  بينها  من  املهاجرين 
على  املقدم  الوطني"  "اجلواب  يف  املهمشة  الفئة  هاته  دمج  أجل 
اجلائحة، مطلب حقوقي طاله النسيان وعدم التجاوب. فرغم 
ظلت  واللجوء،  للهجرة  وطنية  استراتيجية  على  املغرب  توفر 
رغم  ضئيلة.  املهاجرين  حماية  مجال  يف  الــدولــة  مجهودات 
األربعة  أهدافها  بني  من  تتضمن  احلكومية  االستراتيجية  أن 
والذي  اإلنسان"  حلقوق  احترام  يف  الهجرات  حركات  "تدبير 
للمهاجرين  القانونية  املساعدة  "بتقدمي  احلكومة  فيه  تلتزم 

وإدماجهم يف برامج التضامن والتنمية االجتماعية"
يف  عاشوا  حيث  املهاجرين  معاناة   19 كوفيد  أزمــة  فاقمت 
وضع هشاشة كبرى طيلة فترة احلجر الصحي، إذ كانوا عرضة 
مواجهة  مع  بــاملــوازاة  احمللية  السلطات  طرف  من  لالعتقاالت 
يف  منهم  كانوا  من  خاصة  صعبا  وضعا  املهاجرون  عاش  الوباء. 
وضعية غير نظامية فمنهم من كان يبيت يف احلدائق العمومية 
أو األراضي غير املبنية ويف أحسن األحوال كانوا يتقاسمون شقة 
الهامشية يف املدن  املهاجرين يف أحد األحياء  مع عدد كبير من 
تعمق  البسيطة  املعيشية  املهن  بعض  أو  التسول  من  ويعيشون 

وضعية الهشاشة التي يوجدون عليها.

حول الهجرة واللجوء لسنة 2021 

مقتطفات من التقرير السنوي للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان 
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ــف األســـــتـــــاذ حــســن  ــشـ كـ
هيئة  إدارة  رئــيــس  قنيطة 
ــرى واحملــرريــن فى  شــؤون األس
عن  ــة  ــي ــوب ــن اجل احملـــافـــظـــات 
ــوظ لــلــحــاالت  ــح ــل ــاد م ــ ــ ازدي
ــون  ــج ــس ــل ال ــ املـــرضـــيـــة داخـ
فتره  طوال  يسبق  لم  وبشكل 
سنى اإلعتقال  وامللفت أن تلك 
بأمراض  إصابات  جلها  الزياده 
ــرت  ــه ــة وخــطــيــره وظ ــن ــزم م
بــشــكــل مــتــتــالــي حلـــاالت من 
لهم  والذين  املميزين  االسرى 
باع طويل فى النضال والصراع 
يعود  ذلك  أن  قنيطه  وأملــح   ،،
من جهة    ملماطلة متعمدة من 
إجراء  يف  السجون  إدارة  قبل 
ومن   . الالزم  الطبية  الفحوص 
اخلبره  لفقدان  ــرى  أخ جهة 
الطبيه  للطواقم  والــكــفــاءة 
مهمتها  التى  و  حاليا  املوجوده 
ملهمه  إستكماال  هــى  حقيقة 
االساسيه  تكن  لم  إن  السجان 
السجان  مهمه  ممارسه  وهــى 
الذى  األمر   .. الطبيب  وليس 
عاجله  ضؤيه  إشــارات  يعطى 

القادم اسؤا  وخطير  أن 
املصابني  أعداد  وأن  خاصه   
بــني  واألورام  بـــالـــســـرطـــان 
السنوات  فى  األســرى  صفوف 
تعدادها  فاق  والتى  االخيره 
للتوقف  تدفعنا  23حاله  عن 
ميكننا  كيف  بجديه  والتفكير 
منها   ــد  ــ واحل ــك  ذلـ مــواجــهــه 
الشكوك  تساورنا  بتنا  والتى 
تصفيه  عمليه  هو  مايتم  أن  
على  تعتمد  بطيئه  ممنهجه 
اإلهمال  فــى  األمــعــان  أســلــوب 
األســرى  واستخدام  و  الطبى 
ـــراء  ــة أجــســامــهــم ج ــك ــه ــن امل
الطويله  االعــتــقــال  ــرات  ــت ف
حقل  املتتالية  واالضــرابــات 
ــه  االدوي مــن  للعديد  ــارب  جت
حقيقةىبتنا  ونحن  الطبيه  
عن  االعـــالن  نتوقع  ــوم  ي كــل 
ــه  ــاف حــال ــشـ ــتـ ــه  واكـ ــ ــاب ــ اص
ــده خــطــيــره    ــديـ ــه جـ ــي ــرض م
مــثــلــمــا حــصــل مع  بــالــظــبــط 
حميد  ــو  ــ اب نـــاصـــر  ــر  ــيـ األسـ
ويـــســـرى املـــصـــري والــشــهــيــد 
ســـامـــى الـــعـــمـــور وغــيــرهــمــا 
املرض   عليهم  يظهر  لم  الذين 
مفاجئ  بشكل  اال  والتدهور  

وسريع.
تــلــك  أن  األســــتــــاذ   وأملـــــح 
االصابه  فى  امللحوظة  الزياده 

مع  يــتــالقــى  عنها  ــالن  ــ واالع
ــه الــيــمــني  ــوم ــك تـــوجـــهـــات ح
همها  كل  باتت  التى  املنحرفه 
ــتــواصــل عــلــى كل  امل الــهــجــوم 
ــقـــدرات وقـــــدرات احلــركــه  مـ
عامه  الفلسطينيه  الوطنيه 
ــه واعــتــمــاد  ــيـــره خــاص واالسـ
نطاق  ضــمــن  الــقــتــل  ســيــاســه 
الـــقـــانـــون واملــهــنــة الــطــبــيــه 
احلكومه  تلك  أساليب  كأحد 
ــن األســـيـــر   ــ ــام مـ ــ ــق ــ ــت ــ ــاالن ــ ب
بشكل  اإلعــدام  حكم  وتنفيذ 
ذلك  وجتلى  وقانونى  مغلف 
30عــضــو  ــر مــن  ــث بــتــقــدمي أك
مـــن كــتــل الــيــمــني املــتــطــرفــة 
بشرعنة  الــكــنــســيــت  ــل  ــ داخ
ــدم تــقــدمي  ــ ــون ع ــانـ ــن قـ ــ وس
سجون  داخل  لالسرى  العالج 
أن  صراحه  ونقولها   . اسرائيل 
ظل  فى  يحدث   أن  ممكن  ذلك 
احلقوقية  املــؤســســات  صمت 
معاناة  كــل  وجتــاهــل  الدولية 
معتقلينا  ــات  ــرخ وص ــا  ــران اس
ــواده  ــ ــل عـ ــي ــل اإلداريـــــــــني خ
ــان هـــو مبــثــابــه  ــريـ ــد الـ ــ ورائـ
املستوطنني  حلكومه  تشجيع 

املتطرفة.
بــضــروره  قنيطه   ــب   ــال وط
الــدولــى  املجتمع  يصحو  أن 
بــكــل مــؤســســاتــه اإلنــســانــيــة 
ــواب  ــ واحلـــقـــوقـــيـــة وفـــتـــح أب
الـــســـجـــون اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــام طــواقــم طــبــيــه دولــيــه  ــ أم
على  ــالع  ــالط ل وفلسطينية 
وإجراء  املرضى  األسرى  أوضاع 
أن  قبل  الــالزمــه   الفحوصات 
ضد  جماعيه  جرائم  ترتكب 
اسرانا واال كيف ميكن أن نفسر 
الذى  حميد  ابو  األسير  حاله 
على  ويعيش  50كيلو  وزنه  بلغ 
الوقت   طوال  اكسجني  انبوبه 
ــرار  إص نفسر  وكــيــف  تــالزمــه 
إطــالق  رفــض  السجون  إدارة 
مناصره  احمد  الطفل  ســراح 
واألسير  الشوبكى  فؤاد  واملسن 
ورفضه  وغيرهم  العروق  موفق 
ــه  ــي ــراح ــه ج ــي ــل ــم اجــــــراء ع
اجلعابيص  إســـراء  لــالســيــره 
عمليه  أنــهــا  كــذبــا  ــاء  ــ واالدع

. جتميليه

األرسى شؤون  هيئة 

األرسى املصابني باألورام بحاله ازدياد 

ملحوظ وهناك توجه الرتكاب جرميه 

املستويني جامعيه منظمه بحق أرسى ومعتقلني على  عــامــًا  رأيـــًا  بنات  ــزار  ن قضية  شّكلت 
اضــطــرار  ــى  إل أدى  الــذي  األمــر  ــي،  ــدول وال الفلسطيني 
جرى  ما  حــول  حتقيق  فتح  إلــى  الفلسطينية  السلطة 
عائلته  ــّررت  ق وفاته،  ذكــرى  على  عــام  وبعد  بنات.  مع 
التوّجه  بهدف  الفلسطينية  احملاكم  من  نهائيًا  االنسحاب 
التدويل  مخاطر  لكن  قضيته.  وتدويل  الدولي،  للقضاء 
ال  العائلة،  عليها  حتصل  أن  ميكن  التي  الفرص  من  أكبر 
تطورات  تشهد  الــيــوم  الفلسطينية  القضية  أن  سيما 
بنات  نزار  قضية  تستغل  أن  شأنها  من  متسارعة،  سياسية 
يرفضها  والتي  املنطقة،  يف  املشبوهة  أجنداتها  لتنفيذ 
والعراق  سوريا  يف  حصل  كما  الفلسطيني،  الشعب  كل 
قــرارات  وتنفيذ  اإلنسان  حقوق  ذريعة  حتت  ولبنان... 

الدولية. الشرعية 
القانوني  الصعيدين  على  كــبــرى  أهــّمــيــة  للتدويل 
تشّكل  أن  شأنها  من  دولية  تأثيرات  من  له  ملا  والسياسي، 
ذو  سيف  لكنه  اإلنــســان،  حقوق  منتهكي  على  ضغطًا 
على  اإليجابي؛  اجلانب  يف  استخدامه  ميكن  إذ  حدين، 
التي  بــالــدول  يتعلق  ما  يف  اخلارجية  السياسة  صعيد 

هي  كما  ما،  موقف  لتدعيم  الشعوب  حقوق  بوجه  تقف 
والفصل  واالحتالل،  واالستيطان،  األســرى،  قضية  حال 
بالسياسة  يتعلق  ما  يف  السلبي،  اجلانب  يف  أو  العنصري. 
عواقب  الداخلي  النظام  على  يترتب  بحيث  الداخلية، 
ومصالح  الداخلية  الوطنية  باملصالح  تضر  أن  شأنها  من 

األجنبية. املصالح  حلساب  املواطنني 
الدولي  القضاء  يستطع  لم  أهميته،  من  الرغم  وعلى 
يف  املتورطني  محاسبة  أو  ملعاقبة  طريقه  شق  اليوم  إلى 
الدولية  اجلنائية  احملاكم  يف  إال  اإلنسان  حقوق  انتهاك 
املثال،  وروندا على سبيل  اخلاصة، كمحكمتي يوغسالفيا 
وذلك ألنها كانت محاكم سياسية بامتياز، لكنها لم حتقق 
آمال املواطنني والقت اعتراضًا شعبيًا كبيرًا. وبالعودة إلى 
الهدف  على  العائلة  حتصل  فلن  بنات،  نزار  قضية  تدويل 
الفلسطينية،  السلطة  حملاسبة  به  ترغب  الذي  املطلوب 
انتهاك  بقضايا  السلطة  إغــراق  إلى  سيتوسع  األمر  ألن 
ما  بذلك،  الدولي  العام  الــرأي  وإشغال  اإلنسان،  حقوق 
بضرورة  التزامها  اإلسرائيلي  االحتالل  دولة  تبرير  يتيح 
باعتبارها  السلطة  على  األنظار  ولفت  األمني،  التنسيق 
وإبــعــاد  اإلنـــســـان،  حلــقــوق  الــدولــيــة  الــقــوانــني  تنتهك 
الشبهات عن دولة االحتالل يف ممارساتها العنصرية ضد 
ليست  التي  األبارتهايد  جرمية  سيما  ال  الفلسطينيني، 
جنائية  جرمية  هي  بل  اإلنسان  حلقوق  انتهاك  مجرد 

اإلنسانية. ضد 
وألن القانون الدولي ال يسري إال على الدول الضعيفة، 
بنات  نـــزار  قضية  باستغالل  الغربية  ــدول  الـ ستقوم 
وقف  خــالل  مــن  الفلسطينية،  السلطة  على  للضغط 
بحجة  ــة،  ــي األوروب الــدول  من  لها  املــقــّدم  املالي  الدعم 
وتغييب  اإلنــســان،  حلقوق  العاملي  ــالن  اإلع تنتهك  أنها 

الشعب  بحق  يرتكبه  وما  اإلسرائيلي  االحتالل  جرائم 
االقتصادية  األوضاع  على  سوءًا  ينعكس  ما  الفلسطيني، 
صعب،  اقتصادي  وضــع  من  تعاني  السلطة  أن  خصوصًا 
العلمية  مناهجها  لتغيير  األوروبية  الدول  عليها  وتضغط 
لصالح إسرائيل، فهي حتتاج إلى حجة لعدم دعم السلطة 
واألزمــة  الــروســيــة   – األوكــرانــيــة  احلــرب  بعد  سيما  ال 

األوروبية. الدول  تواجهها  التي  االقتصادية 
احملكمة  ــدرت  أص حــال  يف  هو  السابق،  السيناريو  إن 
السلطة  فيه  أدانــت  قـــرارًا  اإلنــســان  حلقوق  األوروبــيــة 
الدول  جتبر  عندها  اإلنسان،  حقوق  بانتهاك  واتهمتها 
قطع  بالتالي  السلطة،  مع  التعاطي  عدم  على  األوروبية 
بالقضية  يضر  ما  وهــو  معها،  الديبلوماسية  العالقات 
هذه  أمـــام  خــصــوصــًا  ــن،  ــراه ال وضعها  يف  الفلسطينية 
إدانة  إلى  احملاكم  هذه  تلجأ  ما  وغالبًا  احلادة،  املنعطفات 
أن  على  دولهم،  يف  اإلنسان  حقوق  بانتهاك  قاموا  أفــراد 
األوروبــيــني،  املواطنني  أحــد  بالشكوى  تقّدم  من  يكون 
نزار  بقتل  قام  من  محاسبة  إلى  السلطة  ستلجأ  بالتالي 
القضية،  هذه  جتاه  التزاماتها  من  وتتنّصل  شكليًا،  بنات 
وتعتبر نفسها أنها طبقت احلكم الصادر عن احملكمة، ومن 

املؤكد أن ذلك لن يرضي عائلة نزار بنات.
الدولي  املجتمع  اكتراث  السيناريو اآلخر، فهو عدم  أّما 
باعتبار  مختلفة،  قانونية  ذرائع  حتت  بنات،  نزار  بقضية 
احملاكم  رأسها  وعلى  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  أن 
بالتالي  اجلرمية،  هذه  ارتكب  من  أدانــت  الفلسطينية، 
يكون  عندها  الداخلية،  الشؤون  يف  التدخل  ميكنها  ال 
أن  بإمكانها  للعائلة صفعة قوية  الدولي قد وجه  املجتمع 
نزار  اغتيال  جرمية  ارتكب  من  محاسبة  يف  بحقها  تطيح 
املمكن  من  أو  مّرتني.  يحاسب  ال  املجرم  أن  خصوصًا  بنات، 
حولها  يلتف  أن  ميكن  معّينة  سياسية  صفقة  حتصل  أن 
جمال  السعودي  الصحايف  مع  حصل  كما  الدولي  املجتمع 
األميركية  املتحدة  الواليات  تبّنت  عندما  خاشقجي، 
ــك،  ذل عــلــى  الــســعــوديــة  محاسبة  ــيـــة  األوروبـ والــــدول 
السياسية  للمصالح  نظرًا  جانبًا،  امللف  هذا  وضع  وبعدها 

البلدين. بني  املشتركة  واالقتصادية 
باعتباره  الوطنية  املصلحة  ينايف  التدويل  فإن  لذلك، 
الداخلي،  والــوضــع  االســتــقــرار  زعــزعــة  ــى  إل إّمــا  يــؤدي 
العيش  وضــرب  والصراعات  اخلالفات  تنمية  خــالل  من 
واستغاللها  القضية  ــول  ح االلــتــفــاف  ــا  وإّمـ املــشــتــرك، 
االحتالل،  ــة  دول مصلحة  يف  تصب  التي  الــدول  ملصالح 
القضاء  باستقاللية  نطالب  أن  علينا  يستوجب  هنا  ومن 
الفلسطيني،  النظام  داخل  احملاسبة  وتفعيل  الفلسطيني 
مــواطــن  أي  مــع  يــحــصــل  قــد  ــات  ــن ب مــع  مــا حــصــل  ألن 
إن  مرة.  كل  يف  التدويل  إلى  اللجوء  ميكن  وال  فلسطيني، 
عدم التداخل بني األنظمة السياسية واملؤسسات األمنية 
القانون  إلى  القانون واالحتكام  الرسمية، من مبدأ سيادة 
بني  العالقة  تنّظم  التي  الوطنية  والتشريعات  األساسي 
التي  املخاطر  مواجهة  على  يساعد  والدولة،  املواطنني 
املالحقة  وقف  على  كما  الفلسطينية،  بالقضية  حتدق 
خلفية  على  التهم  وإسقاط  والتعبير  الرأي  خلفية  على 
حرية  خلفية  على  أو  التجمعات  يف  السلمية  املشاركة 

والتعبير. الرأي 
حقيقة  معرفة  يف  احلــق  كل  لها  بنات  نــزار  عائلة  إن 
عليها  لكن  اجلرمية،  بهذه  قام  من  ومحاسبة  حصل،  ما 
كل  إلــى  تنظر  وأن  ودقـــة،  بتمعن  خياراتها  تــدرس  أن 
جرى  التي  والتعبير  الرأي  بحرية  تتعّلق  التي  االنتهاكات 
تدويلها إن حققت نتائج ملموسة مرضية، أم بقيت قضية 

رأي عام واجلاني متفلتًا من العقاب.

تدويل قضية نزار بنات: سيناريوات وأسئلة
فؤاد بكر
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حلف شامل األطليس "الناتو"  

م. موساويمفهوم اسرتاتيجي جديد.... فامذا بعد؟
عامل ميوج

دولية  وجتمعات  بلقاءات  حافال  املنصرم  يونيو  شهر  كان 
تنوعت بني منتديات اقتصادية/سياسية وقمم جيوسياسية/
بعالقة  كانت  وجميعها  العالم،  من  عــدة  أماكن  يف  عسكرية 
العالقات  على  الطارئة  النوعية  الكبرى  التحوالت  مع  مباشرة 

بني الدول فرادى أو مجموعات.
ويف التايل تذكري ابلتسلسل الزمي ألهمها:

لوس  األمريكية،  املتحدة  )الــواليــات  األمريكيتني  قمة   -
اجنوليس، -7 11 يونيو( التي قاطعها الرئيس املكسيكي نتيجة 

عدم استدعاء ثالث بلدان وهي: كوبا،  فنزويال ، نيكاراغوا ؛
)فدرالية  بطرسبورغ  سانت  االقتصادي  الدولي  املنتدى   -
يف  املرة،  هذه  الغربية  الدول  قاطعته  الذي  يونيو(   16 روسيا، 

حني حضرته دول آسيوية وأفريقية وجنوب أمريكية؛
- اجتماع عن بعد لدول مجموعة " بريكس" )الصني، يونيو 
الهند،  روسيا،  )بــرازيــل،  املؤسسة  ــدول  ال شاركت  الــذي   )23
الصني، جنوب أفريقيا . قرر االجتماع توسع عضويته لتشمل 
الهيمنة  جتاه  سياسي  وتوجه  اقتصادي  وزن  لها  أخــرى  دول 
التعامل  وتوسيع  لالستثمار،  بنك  تفعيل  بهدف  االمريكية، 
التجاري واملالي البيني بالعمالت الوطنية يف استقالل تدريجي 

عن الدوالر األمريكي؛ 
 28  26- إملــو،  شلوص  )أملانيا،  السبعة  مجموعة  اجتماع   -
يونيو( بحضور كل من الواليات املتحدة، أملانيا، فرنسا، اليابان، 
دول  الثاني  اليوم  يف  له  استدعيت  إيطاليا؛  كندا   ، بريطانيا 
أخرى من أفريقيا و أمريكا اجلنوبية التي تعاني هشاشة جراء 

العقوبات التي طالت روسيا ؛ 
- قمة الدول أعضاء منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو( 
شارك  التي  يونيو(.   29-30 مدريد،  )اسبانيا،   2022 لعام 
الناتو والشركاء  الدول األعضاء يف  فيها رؤساء دول وحكومات 
اجلنوبية  كوريا  استثنائيا  حلضورها  دعيت  كما  الرئيسيني، 
األكثر  األمنية  التحديات  بتحليل  القمة  متيزت  واليابان. 
االستراتيجي  املفهوم  واعتماد  واملستقبل  احلاضر  يف  إحلاًحا 

اجلديد حللف الناتو. 
وما  اخلتامي  بيانها  يف  القمة    هذه  أقرته  ما  ألهمية  نظرا 
شملته الوثيقة أعاله من مستجدات خطرة على السالم واألمن 
حتى  الوثيقة   مضمون  استعراض  الضروري  من  كان  العامليني، 

يتضح ما ينتظر كل االحرار من مهام يف جميع بقاع العالم 

املفهوم االسرتاتيجي الجديد لحلف الناتو 

)عام 2022( 
القضايا  ملناقشة  بإسبانيا  مدريد  يف  الناتو  قــادة  اجتمع 
التوجهات  مدريد  قمة  حددت  احللف.  تواجه  التي  الرئيسية 
االستراتيجية حللف الناتو للمستقبل ، والتي ستمكن احللف 
يف  الناتو  استمرار  لضمان  متغير  عالم  مع  التكيف  مواصلة  من 
الدفاع  يف  األساسية  مسؤوليته  وحتمل  األساسية  مهمته  أداء 
 ، اجلماعي للدول األعضاء وحماية أمن شعوب دوله األعضاء 

والبالغ عددهم مليار نسمة 
القرارات الرئيسية 

وبعيدة  مهمة  ــرارات  ق الناتو  قــادة  اتخذ   ، مدريد  قمة  يف 
على   ، املستقبل  يف  للحلف  االستراتيجي  املسار  حتدد  املــدى 
الناتو مفهومه  ، تبنى  والطويل. يف قمة مدريد  القصير  املدى 
وثيقة  هــو  االستراتيجي  .املفهوم  اجلــديــد  االستراتيجي 
أساسية ، تؤكد من جديد على قيم ووظيفة ومهام حلف الناتو. 
يقدم تقييًما جماعًيا للتحديات األمنية احلالية التي تواجه 
سينفذها  التي  والعسكرية  السياسية  املهام  ويحدد  احللف 

الناتو ملواجهتها
 املفهوم االسرتاتيجي لعام 2022

-  وثيقة توجيهية: تدمج الواقع األمني   اجلديد الذي ظهر 
منذ املوافقة على املفهوم االستراتيجي السابق، عام 2010 ،

واملباشر  أهمية  ثر  ك األ التهديد  باعتبارها  روسيا  حددت   -
لتحديات  وتتصدى   ، ة  مر ألول  الصني  وتذكر  احللفاء،  ألمن 

مختلفة مثل اإلرهاب والتهديدات اإللكترونية والهجينة.
تعزيز الردع والدفاع

- أهم حتديث للدفاع اجلماعي والردع منذ احلرب الباردة
من  واملــزيــد  إضافية  بقوات  الدفاعية  اخلطط  حتسني   -
املعدات ومخزونات األسلحة املوجودة مسبًقا يف اجلزء الشرقي 
من أراضي احللف ، لتعزيز مجموعات القتال الثماني املتعددة 

اجلنسيات التابعة حللف الناتو.
استمثار أكرث يف الدفاع

 2٪ بتخصيص  احللفاء  قطعه  الذي  االلتزام  تأكيد  إعادة   -
بحلول  للدفاع  لبلدهم  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  األقل  على 

عام 2024
- املزيد من التمويل املشترك حللف الناتو

دعم أوكرانيا والشركاء اآلخرين املعرضني للخطر
- مجموعة محّسنة من تدابير الدعم ألوكرانيا ، مبا يف ذلك 
توصيل وسائل االتصال اآلمنة وأنظمة مكافحة الطائرات بدون 

طيار والوقود،
االنتقال  لتسهيل  ألوكرانيا  األمد  طويلة  مساعدة  تقدمي   -
إلى  السوفيتية  احلقبة  إلى  تعود  التي  العسكرية  املعدات  من 

معدات الناتو احلديثة
- اعتماد مزيد من تدابير الدعم للشركاء اآلخرين املعرضني 
وجمهورية  وجورجيا  والهرسك  البوسنة  ذلك  يف  مبا  للخطر، 

مولدوفا
تكيف التحالف مع التحدايت الناشئة

- االتفاق على احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري 
األقل  على   45٪ بنسبة  خفض  كمنظمة:  الناتو  ينتجها  التي 
بحلول عام 2030 وصايف انبعاثات صفرية بحلول عام   2050؛ 
- إطالق صندوق الناتو لالبتكار ، والذي سيستثمر مليار يورو 
الناشئة  الشركات  يف  القادمة  عاًما  عشر  اخلمسة  مدار  على 
التي تعمل على تطوير تقنيات ناشئة مزدوجة االستخدام يف 

مجاالت مثل الذكاء االصطناعي؛
 ، واجلماعية  الوطنية  املرونة  حتسني  مبواصلة  االلتزام   -

تهديد  أي  ملواجهة  مستعدة  التحالف  جمعيات  تكون  حتى 
وحتدي؛

   -  متت دعوة أستراليا واليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا 
التحديات  ومناقشة  التعاون  لتعزيز  الناتو  قمة  إلى  مرة  ألول 

العاملية
فنلندا والسويد تنمضان

إلى  لالنضمام  والسويد  فنلندا  إلى  موجهة  رسمية  دعوة   -
عضوية الناتو

املفتوح  الباب  بسياسة  الناتو  التزام  على  التأكيد  إعــادة   -
للدول املرشحة

حتديات من اجلنوب
الشامل  احللف  ونهج  اإلرهــاب  مبكافحة  االلتزام  جتديد   -

للردع والدفاع
 ، الروسي ألوكرانيا  الغزو  الناجمة عن  الغذاء  أزمة  - حتليل 

والنفوذ املتزايد لروسيا والصني يف اجلوار اجلنوبي للتحالف
- إجراءات دعم جديدة ملوريتانيا وتونس ، الدول الشريكة

إعادة التأكيد عىل القمي املشرتكة للناتو
- إعادة التأكيد على التزام احللفاء الراسخ بالدفاع اجلماعي 

وأهمية الرابطة عبر األطلسي التي توحد دول الناتو
على  القائم  الدولي  بالنظام  القدر  بنفس  قــوي  التزام    -
وحقوق  الفردية  احلرية   - للحلفاء  املشتركة  والقيم  القواعد 

اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون
اجلنسني  بني  املساواة  على  العمل  مواصلة  على  االتفاق   -
ودمج األمن البشري وأجندة املرأة والسالم واألمن يف مهام الناتو 

األساسية
.... وماذا بعد ؟

  ما قيمة التأكيد على " االلتزام القوي بنفس القدر بالنظام 
الدولي القائم على القواعد واحلرية الفردية وحقوق اإلنسان 
و بحرا  التسلح برا  الزيادة يف  إذا كان املخطط  والدميقراطية" 
 - االباردة، والتمدد شرقا  وجوا بأحجام لم تبلغها مند احلرب 

حتى أقصاه- و جنوبا – حتى جنوب صحاريه. 
أي وضوح عدواني أوضح مما جاء يف التصاريح اإلعالمية لكل 
للناتو" احللف سيحدث حتواًل يف قوة ردعه"  العام  من األمني 
اجلاهزية  ذات  قواته  عــدد  ويزيد  جندي  ألــف   40 البالغة 
العالية "إلى ما فوق" 300 ألف جندي"؛ و الرئيس األميركي بأن 
احللف  يتمكن  كي  أوروبا"  يف  العسكري  وجودها  "ستعزز  بالده 
كل  ويف  االجتاهات  كل  من  اآلتية  التهديدات  على  ــرّد  "ال من 
املجاالت: برًا وجوًا وبحرًا"، و أنه سيتّم تعزيز الوجود العسكري 
ورومانيا  وبولندا  إسبانيا  يف  األميركية  العسكرية  واإلمكانات 
املتوقع  من  حيث  وإيطاليا"،  وأملانيا  وبريطانيا  البلطيق  ودول 

رفع عدد اجلنود املتمركزين يف أوربا من 60 ألف الى 100 ألف.
.ومع ذلك، و كما حدث دائما، فها هي أربعون دولة واملؤسسات 
"غيراحلكوية"  املنظمات  من  وجحافل  الرأسمالية  الدولية 
جتتمع يف سويسرا، حتت الزعامة األمريكية، لتقاسم غنيمة 
ولن  بعد.  تنته  لم  أوقدوها  التي  واحلرب  أوكرانيا  بناء  إعادة 
يف  املودعة  الروسية  املدخرات  تعبئة  يف  الغرض  لهذا  يترددوا 

البنوك الغربية وكذا أصول األوليغارشيني الروس احملجوزة.  
العدة  أعدت  االمريكية  اإلمبراطورية  أن  يتضح  خالصة: 
االكـــراه  بــطــرق  اخلــرفــة  الرأسمالية  املنظومة  عــن  للدفاع 
الشعوب  قبول  استمرار  على  الرهان  خسرت  أن  بعد  العسكري 

بنموذجها الهمجي. 
التكتالت  بني  العالم  تقاسم  ــادة  إلع االتية  ــروب  احل إنها 
يكفي  مبا  جريئة  املضطهدة  الشعوب  ستكون  فهل  العظمى. 

لتجاوز عدم االنحياز وشق طريق التحرر ؟ 

أي وضوح عدواين أوضح مما 
جاء يف التصاريح اإلعالمية لكل 
من األمني العام للناتو" الحلف 

سيحدث تحواًل يف قوة ردعه" 
البالغة 40 ألف جندي ويزيد 

عدد قواته ذات الجاهزية العالية 
"إىل ما فوق" 300 ألف جندي"؛ 

و الرئيس األمرييك أبن بالده 
"ستعزز وجودها العسكري يف 

أورواب"
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ملاذا تدمن جامعات اإلسالم السيايس عىل تزوير التاريخ؟

لألساطير  انتاجها  بغزارة  السياسي  االسالم  حركات  تتميز 
لبناء  غيرها  من  أكثر  حتتاجها  ،ألنها  املؤسسة  التاريخية 
دوما  تبحث  فهي  مطلبية.  شرعية  أو  ما  أخالقية  شرعية 
وقادتها  رموزها  على  تسقطها  أن  تريد  مفقودة  قدسية  عن 
اختالق  دائــمــا  حتــاول  ولــذلــك  ذاتــه  خطابها  على  وطبعا 
أســاطــيــرو قــصــص وهــمــيــة عــن بــطــوالت ســـواء مــبــاشــرة أو 
النقدي  التاريخي  الــوعــي  بقصد  مباشرة،متجنبة  غير 
الكثيرة   الشواهد  ملفق.و  أسطوري  بتاريخ  إياه  ومستبدلة 
األحاديث،  وضع  كإباحة   ، االسالمي  التراث  يف  تصادفنا  التي 
للترغيب يف الدين، مؤولني حديث "إن كذبا عليَّ ليس ككذب 
النار"  من  مقعده  فليتبوأ  متعمدا  علي  كذب  من  أحد،  على 
تزوير  أن  نقر  جتعلنا  عليه،  نكذب  وال  له  نكذب  إنا  بقولهم: 
فهو  السياسي  اإلســالم  حركات  على  بجديد  ليس  التاريخ 
حساب  على  لو  و  املصلحة  لتحقيق  شرعا،  مباح  لهم  بالنسبة 

التاريخية. احلقائق 
وعناصرها  السياسي  اإلســالم  حركات  معظم  اعتبار  لدا 
للصواب  مجانبا  ليس  والتزوير  والتدليس  بالكذب  معجونة 
من  العديد  لدينا  حقيقة  هو  عليها،بل  مجاني  جتني  أو 
أنه  على  بناء  كله  ذلك  يستبيحون  فهم  إلثباتها،  الشواهد 

الدين". و"واجبات  الدعوة"  "ضرورات  من 
األمثلة  من  اخلطابي  الكرمي  عبد  بن  محمد  املقاوم  يعتبر 
السياسي  االســالم  تيار  جنح  فقد  الشأن،  هذا  يف  الصارخة 
مقدسة  دينية  حربا  قاد  كمجاهد  تقدميه  يف  كبير  حد  إلى 
والطرق  ــا  ــزواي ال مــن  ملــواقــفــه  سلفية  اســالمــيــة  مبرجعية 
جلماعة  الرسمية  التاريخية  املوسوعة  إن  بل   . ومشايخها 

بالنص:  قولها  عنه  صفحتها  يف  تورد  املسلمني  اإلخوان 
"  كما كانت له صلة وثيقة وعميقة مع اإلمام الشهيدحسن 
اللقاء  كثير  كان  حيث  املسلمني،  لإخوان  العام  املرشد  البنا، 
املغربالعربي،  مكتب  يف  وعــامــة،  خاصة  اجتماعات  يف  بــه 
اخلطابي  وكــان  املسلمينبالقاهرة.  لــإخــوان  العام  واملــركــز 
ويحرص  املسلمني،  لإخوان  العام  املركز  على  التردد  ُيكثر 

" البنا  الشهيدحسن  اإلمام  خلف  املغرب  صالة  على 
التابعة  الرسمية  املؤسسات  إحــدى  هي  هــذه  واملوسوعة 
تصريحها  حسب  أنشأتها  املسلمينوالتي  اإلخــوان  جلماعة 
التي  واالتهامات  املغلوطة  األفكار  لتصحيح  واجهة  لتكون 
املــعــلــومــات  ولــتــوفــيــر  حـــق،  وجـــه  ــدون  بـ بــاجلــمــاعــة  تلصق 

وتاريخها.؟ اجلماعة  عن  يكتب  باحث  لكل  الصحيحة 
إلى  سنلجأ  اوردوهـــا  التي  للمعلومات  وإلظهارتلفيقهم   
عبد  به  أدلى  تصريح  بخصوص  القاهرة"  "املنار  ملجلة  تعليق 
نشرته  و  غربي  لصحفي  استسالمه  بعد  اخلطابي  الكرمي 
1926 ، ويجب االشارة أن مجلة املنار  5نوفمبر  املجلة يف عدد 
أشرف  و  رضا  رشيد  محمد  الشيخ  أسسها  سلفية  مجلة  هي 
اعتبار  ميكن  لذا  الحــق،  وقت  يف  بنفسه  البنا  حسن  عليها 
هو  اخلطابي  الكرمي  عبد  لتجربة  وتقييمها  املجلة  تعليق 
ملعرفتهم   ، منه  املسلمني  االخوان  جلماعة  احلقيقي  املوقف 
مرجعتيهم،  توافق  ال  التي  األمير  ونظرة  بخلفيات  الدقيقة 
ولكنهم لم يرووا بأسا يف أن يزوروا حقائق تاريخية و يلبسون 

هواهم. على  دينية  مسوحا  زورا  الشخصية 
الثامن  العدد   ،  " املسلمني  " جهل زعماء  املقالة حتت عنوان 
أهل  ومفاسد   " فرعي  وعــنــوان   ،  1926 نوفمبر   5 بتاريخ 
املغربي  الريف  زعيم  لفشل  سببا  كونهما  و  الشرفاء  و  الطرق 
الريف  زعيم  من  باملوقف  يشي  العنوان   : االولى  املالحظة   ،"

جاهال؟؟ ويعتبره 
املجلة: نشرته  كما  الكرمي  عبد  محمد  حديث  نص 

أنه  أقل  لم  إن  فشلي  أسباب  أعظم  الديني  التعصب  كان 
الريف  يف  نفودا  أعظم  الطرق  مشايخ  ألن  الوحيد،  السبب 
عاجزا  كنت  و  اإلسالم،  بلدان  سائر  و  األقصى  املغرب  يف  منهم 
كل  مساعدتهم  التماس  إلى  مضطرا  و  دونهم  من  العمل  عن 
حني، و قد حاولت يف أول األمر أن استميل اجلماهير إلى رأيي 
األسر  من  عظيمة  مقاومة  صادفت  ولكني  البراهني  و  باحلجج 
يف  اضطررت  أني  أنكر  وال   : النفوذ....ويضيف  ذات  الكبيرة 
سياستي  لتأييد  الديني  الشعور  استخدام  إلى  األحوال  بعض 
على  أكرهوا  أجدير  احتلوا  بعدما  اإلسبان   أن  ذلك  مثال   ،

اجلالء عن قسم منها كان فيه مسجد لم يحترموه بل جعلوه 
املشهورين  القواد  من  ثالثة  أمرت  ذلك  بلغني  فلما   ، إصطبال 
ضاعف  قد  و  بأنفسهم.  األمر  يحققوا  أن  التقوى  و  بالورع 

بقضيتي. و  بي  تعلقهم  وزاد  احملاربني  حماسة  هذا  عملي 
الديني  التصور  و نظريته لإصالح و جتاوز  و لشرح تصوره 

بقوله: مواربة  بدون  يصرح  املشايخ  قبل  من  املتعصب 
مشايخ  نير  من  بالدي  لتحرير  جهدي  قصارى  بدلت  وقد 

الطرق  هؤالء الذين هم عقبة يف سبيل كل حرية واستقالل، 
البلدان  بأن  لعلمي  كثيرا  أعجبتني  قد  تركيا  خطة  وكانت 
التعصب  مــن  تتحرر  لــم  مــا  تستقل  أن  ميكن  ال  اإلسالمية 
لم  الريفيني  ولكن  األوروبــيــة،  بالشعوب  وتقتدي  الديني 

.... حظهم  و  حظي  لسوء  يفهموني 
أعــداء  و  أعــدائــي  ألــد  الــطــرق  مشايخ  كــان  ...و  يضيف  و 
إحباط  سبيل  يف  شيء  عن  يحجموا  فلم  تقدم  كما  بــالدي 
أريــد  ــي  أن عرضها  و  الــبــالد  ــول  ط يف  ــوا  أذاعـ حتى  مسعاي 
البالد  عادات  تغيير  حتما  يقتضي  ذلك  أن  و  بتركيا  االقتداء 

ينتهي  سافرة....هنا  فتخرج  املرأة  حرية  واطالق  وتقاليدها 
عبد  حديث  تعليقهاعلى  يف  أما  الكرمي.  عبد  الزعيم  تصريح 
وأنه  قومه،  يسوس  كيف  يعرف  لم  أنه  تعتبر  املجلة  الكرمي،  
يقلدها  أن  أراد  أنه  حتى  األوروبــيــة  احلضارة  بظواهر  فنت 
احلمية  أو  الرابطة  بإحالل  الروحية  قومه  قــوة  فأضعف 
وتضيف  الالدينيني  الكماليني  ليحتذيباألتراك  الوطنية  
تأجيل  عليه  كان  الريفي  الزعيم  أن   ، أخر  موضع  يف  املجلة 
ما بعد  إلى  الزوايا  و  الطرق  و سطوة  الديني  التعصب  محاربة 
كتب  على  اطالعه  بقلة  املجلة  تتهمه  كما  االستقالل.  نيل 

... باألساس  الديني  التكوين  دون  القاضي  هو  و  الشرع 
اإلخوان  جماعة  أن  هي   ، بها  االقرار  ميكن  التي  اخلالصة 
واحلقائق  املعطيات  من  لديها  أن   من  الرغم  على  املسلمني 
من  فيها  لبس  ال  التي  و  جرائدها  يف  بنفسها  أوردتها  التي 
حربا  يخض  لم  و  سلفيا  يكن  لم  اخلطابي  الكرمي  عبد  كون 
شخصية  على  تكذب  أن  يف  حرج  من  جتد  ال  فإنها   ، دينية 
وتخترع  الدعائية  مصاحلها  يخدم  لبوسا  وتلبسها  تاريخية 
وراء  بانتظام  يصلي  كان  الكرمي  عبد  كون  يف  وهمية  معلومة 

البنا. حسن  إمامهم 
وأخيرا أال يحق لنا أن نشك يف جميع ما يدعون أنهم قاموا 
جمال  أن  ادعائهم  و   48 حرب  يف  بطوالتهم  و  كاشتراكهم  به 
من  بريئا  كــان  قطب  السيد  وأن  إخوانيا  كــان  الناصر  عبد 

له....إلخ وجهت  التي  التهم 

محمد السفريوي

حركات  معظم  اعتبار  لدا 
وعنارصها  السيايس  اإلسالم 
والتدليس  ابلكذب  معجونة 

للصواب  مجانبا  ليس  والزتوير 
علهيا،بل  مجاين  تجي  أو 
العديد  لدينا  حقيقة  هو 

فهم  إلثباهتا،  الشواهد  من 
عىل  بناء  كله  ذلك  يستبيحون 

الدعوة"  "رضورات  من  أنه 
الدين" و"واجبات 
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الشباب والتغيري الدميقراطي الجذري

يرتبط  واملفقرة  الكادحة  للطبقات  املنتمي  الشباب  إن 
باملغرب  املنشود  اجلذري  بالتغييرالدميقراطي  وثيق  بشكل 
إذ أنه يلعب دورا فعاال يف مهام التغيير بحثا عن اخلالص من 
الطبقات  على  املمارس  التهميش  و  والفقر  القهر  و  االستغالل 
بالتغيير  للشباب  الوثيقة  العالقة  وإلبراز  باملغرب  الكادحة 
محاور  ثالث  املقال  هذا  يف  سنتناول  اجلــدري  الدميقراطي 

أساسية :
املحور األول : الوضع السيايس الراهن

مأزوم  جد  اقتصادي  و  اجتماعي  وضع  اليوم  املغرب  يشهد 
املمالة  الطبقية  للسياسات  املخزني  النظام  اختيارات  ألن 
مغلق  لنفق  املغرب  أدخلت  قد  االمبريالية  الدوائر  طرف  من 
يسمى  مبــا  نفسها  الرسمية  اجلــهــات  عنه  عبرت  مــا  ــذا  وه
بفضل النموذج التنموي وهذا ما ينعكس على الشعب املغربي 

والطبقات الكادحة و املفقرة والشباب بوجه خاص.
إذ يتميز الوضع االقتصادي باملغرب باستفحال أزمة خانقة 
وتعميق التبعية لالمبريالية و لعل أبرز مؤشراتها هي تضاعف 
 78 و  الداخلي اخلام  الناجت  املئة من  65 يف   ( املديونية  حجم 
برز  قد  و   , اخلزينة(  على  املستحق  الداخلي  الدين  املئة  يف 
بشكل واضح و مفضوح حجم التبعية للدوائر االمبريالية من 
خالل أوال تأثير احلرب األوكرانية الروسية التي ظهرت على 
نصف  يستورد  املغرب  أن  إذ  احلبوب  مبجال  اخلصوص  وجه 
جائحة  تأثير  ثانيا  و  روسيا  و  أوكرانيا  من  منها  حاجياته 
مجال  يف  للمغرب  التبعية  حجم  أيضا  عــرت  التي  كــورونــا 
أزمة  حقيقة  عن  سؤال  نطرح  يجعلنا  مما   , األدويــة  صناعة 
و هذا ما  الغذائية  السيادة  أزمة  و  املزعومة  الوطنية  السيادة 
يفسر كذلك االرتفاع املستمر للمواد الغذائية رغم أن املغرب 
مستمر  بشكل  يتصاعد  الذي  احملروقات  ارتفاع  و  فالحي  بلد 
بعد حتريره بالسوق العاملية ناهيك عن أن أسعارها تدخل بها 
االحتكارية  واللوبيات  الدولة  رفضت  التي  والضرائب  األرباح 

تسقيفها.
السياسات  أن  سابقا  أشرنا  كما   , االجتماعي  املستوى  على 
النيوليبرالية املمالة من طرف الدوائر االمبريالية أدت لبروز 
كارثية  أوضاعا  يعيش  املغرب  وجعلت  خطيرة  جد  انعكاسات 
تتجلى  الــكــادح  و  املفقر  الشباب  ضحاياها  أكبر  وخطيرة 
أساسا بخوصصة التعليم و الصحة وهشاشة الشغل والبطالة 
والقضاء  والفقر  خاص  بوجه  الشباب  بصفوف  املستفحلة 
نرى  ونحن  العمومي  بالتوظيف  يسمى  ما  على  التدريجي 
الدوائر االمبريالية تتحكم و تتدخل بالعديد من القطاعات 
هو  الــذي  و  بالعقدة  بالتوظيف  يسمى  ما  عليها  وتفرض 
و  االقتصادي  و  النفسي  االستقرار  يضمن  ال  هش  توظيف 
العمومية  الوظيفة  تدمير  وبالتالي  للشغيلة  االجتماعي 
عنها  يلغي  و  االجتماعية  اخلدمات  و  القطاعات  وخوصصة 
املواطنني/ات  خدمات  لتقدمي  عمومي  حيوي  مرفق  صفة 
يدفع  ملستهلك  املواطن  ليتحول  املواطنة  صفة  مينحهم  و 
منفعة  باألصل  هي  التي  املنفعة  على  احلصول  مقابل  ثمن 

اجتماعية وعمومية.
إن كل السياسات الطبقية تنتج عنها ردة فعل وهو ما نشهده 
باملغرب إذ أن الوضع امتاز بوجود حركات شبيبيبة احتجاجية 
النقابتني  نضاالت   - الطلبة   - املعطلني  حركة   ( متنوعة 
األساتذة/ رأسها  على  والتنسيقيات    cdt و   fne املناضليتني 
العاملة  الطبقة  ونضاالت  التعاقد  عليهم/ن  املفروض  ات 
واحلركات  واملناطق  املجاالت  مبختلف  والفالحية  الصناعية 
كانت  والتي  فنيدق....  وزاكورة  وجرادة  الريف  مثل  الشعبية 
كرة فعل ضد السياسات الطبقية الالشعبية ولعل أبرز سماتها 
الفعال  اإليجابية كونها شبيبية بامتياز من حيث االنخراط 
مثل  شباب  املعتقلني  أغلب  ــون  وك باالحتجاجات  وصـــدارة 
تنظيمية  ألشكال  إبداعها  و  الرأي  ومعتقلي  الريف  معتقلي 
املباشر   لتسييس  رافضة  كونها  السلبية  سماتها  أما  جديدة 
مما  الطبقية  للسياسات  احلقيقية  اخللفيات  على  تركز  وال 
معادية  كذلك  كونها  و  الالتنظيم  نزعة  يف  مباشرة  يسقطها 

للتنظيمات مبا فيها املناضلة.
أزمة  أزمة  اليوم  يعيش  املغرب  السياسي  املستوى  على  أما   

احلقل  تأكل  يف  أساس  تتلخص  التي  و  مسبوقة  غير  سياسية 
السياسي الرسمي ) أو كما تعبر عنه اليوم املؤسسات الرسمية 
بأزمة الوساطة( مبعنى أن النظام املخزني كان تاريخيا ميلك 
أو  كحاجز  تضعها  التي  و  املنظمات  و  الهيئات  من  مجموعة 
كواجهة  اجلماهير  بني  و  املخزني(  النظام   ( بينه  غطاء 

لالستعمال.
عدوها  هــو  مبــن  واعــيــة  أصبحت  اجلماهير  الــيــوم  ولكن 
الطبقي احلقيقي و تتوجه له بشكل مباشر و هذا ما أدى إلى 
وما  البوليسية  الدولة  تغول  الرسمير  السياسي  احلقل  تأكل 

يرافق ذلك من ضرب حريات

الدولة  وتغول  شرسة  هجمة  يعرف  املغرب  كون  عن  ناهيك 
تأكيده  يتم  ما  وهــو  للحريات  وقمع  والقمعية  البوليسية 
والقمع  احلريات  لتكبيل  الطوارئ  قانون  استغالل  خالل  من 
والعديد  والصحفيني  الرأي  ومعتقلي  السياسيني  ومعتقلني 
املتابعات االنتقامية يف حق املدونني والنشطاء واحملتجني  من 
وحرمان  التعاقد   عليهم  فرض  الذين  األساتذة  ضمنهم  من 
وصوالت  من  الدميقراطية  السياسية  التنظيمات  من  العديد 
النهج  حزب  وحرمان  الدميقراطي  النهج  شبيبة  مثل  اإليداع 

الدميقراطي من حقه بعقد مؤمتره اخلامس.
احلقل  هناك  الرسمي  السياسي  للحقل  املقابلة  اجلهة  يف 
واملضادة  املناضلة  التنظيمات   " به  واملقصود  املضاد  السياسي 
للنظام املخزني و هذه التنظيمات متلك برامج و تصور معارض 
للتحكم املخزني يف احلياة السياسية بتفاوت طبعا بني القوى 

اإلصالحية و القوى الثورية.
املحورالثاين : مفهوم التغيري الدميقراطي الجذري 

لعل مفهوم الدميقراطية اليوم أصبح مفهوما متداوال عند 
اجلميع بشكل كبير مبا فيه النظام املخزني نفسه الذي نراه 
ممارساته  نشهد  املقابل  يف  بتبجح  الدميقراطية  شعار  يرفع 
الفردي  للحكم  تكرس  التي  والالشعبية  الالدميقراطية 
املطلق واالستبداد ويظهر جليا من خالل القوانني املعمول بها 
– قوانني  – قانون األحزاب   2011 باملغرب ) الدستور املمنوح 
تسمح  القوانني  هذه  كل  احلــريــات...(  ظهير   – االنتخابات 
ورغم  بالبالد  السياسي  احلقل  يف  بالتحكم  املخزني  للنظام 

ذلك فإنه يرفع شعار الدميقراطية.
سابقا  كانت  والتي  أيضا  األصولية  القوى  من  العديد  إن 
تدعي  اليوم  نرها  غربية  بدعة  مجرد  الدميقراطية  تعتبر 

الدميقراطية.
وما كان يسمى بالكتلة الوطنية و التي كانت تطالب سابقا 
اليوم  فإنها  بالبالد  الدميقراطية  حتقيق  أجل  من  بالنضال 

تدعي على أن املغرب قد حقق " االنتقال الدميوقراطي ".
 و بالتالي و لكل هاته االعتبارات واالدعاءات الزائفة البد 
الدميقراطي  التغيير  ملفهوم  السديد  التصور  توضيح  من  لنا 
النضال من أجل  أولويات  أن أهم  إذ   ، و الدميقراطية  اجلذري 
حقيقي  دميوقراطي  نظام  وإقامة  املنشود  اجلدري  التغيير 
أبعاده  بكافة  دميوقراطي  دستور  أوال  إقرار  على  أساسا  يقوم 
يف  وهــو  والثقافية  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
وبالتالي  الطبقية  وضد  السائدة  الكتلة  لعزل  نضال  العمق 
فإنه هناك عالقة جدلية بني التقدم يف مهام التغيير اجلدري 
الدميقراطية  مع  تتنافى  والتي  الدميقراطية  أسس  ووضــع 
مقدمتها  يف  الكادحة  الطبقات  قيادة  وأن  الزائفة  املخزنية 
والتي  النهاية  حتى  ثورية  طبقة  هي  والتي  العاملة  الطبقة 
هاته  االشتراكي،  األفق  ذي  اجلذري  التغيير  تقود  أن  يجب 

بناء  ملحاحية  يفسر  ما  وهذا  عاتقها  على  ملقاة  هي  املهام 
الكادحني/ وعموم  العاملة  للطبقة  املستقل  الثوري  احلزب 
ات كمهمة أنية ال تقبل التأجيل من أجل البناء الدميقراطي 
االستغالل  على  القضاء  سيتم  حيث  االشتراكي  األفــق  ذي 
واالضطهاد مبجتمع تسوده الدميقراطية بأبعادها الشمولية 

سواء سياسية واقتصادية واجتماعية ومجالية.
ضد  الفكري  الصراع  نخوض  أن  يجب  االعتبار  لهذا  إذن 
للدميقراطية  احلقيقي  املغزى  لنبني  الطروحات  مختلف 
وتعارضها مع الدميقراطي املخزنية من جهة و مع الدميقراطية 

البرجوازية. التمثيلية 
املحور الثالث : مهام شبيبة املغربية

من خالل التحليل السياسي للوضع باحملور األول يتبني أنه 
هناك فعل و نضال شبيبي رافض و معارض للسياسات الطبقية 
التي تنهجها النظام املخزني غير أنه عد متييز هذه احلركات 
السياسي  احلقل  و  الرسمي  السياسي  احلقل  بني  الشبيبية 
يدفعها  مما  استثناء  بدون  للجميع  رافضة  منها  جعل  املضاد 
نحو النزوح لنزعة الالتنظيم و التي تعيق التقدم يف النضال 
ذي  الدميقراطي  والبناء  الوطني  التحرر  مهام  إجناز  وتعيق 
, الشيء الذي يستفيد منه النظام املخزني  األفق االشتراكي 
احلركات  عن  له  واملعارضة  املناضلة  التنظيمات  إبعاد  ألن 
وتضحياتها  القوية  نضاليتها  رغــم  يجعلها  االحتجاجية 
للسياسات  احلقيقية  للخلفية  مستوعبة  غير  اجلــســام 
وتنظيميا  ونظريا  سياسيا  مؤطرة  غير  ويجعلها  الطبقية 
من  و  الطبقي  عدوها  ضد  موحدة  غير  اليوم  فإنها  وبالتالي 
أنه  الوهم  لتصور  أيضا  تؤدي  الالتنظيم  نزعة  تانية  جهة 
من  فالبد  املفروضة  الطبقية  السياسات  هاته  من  للتخلص 
فإن  وبالتالي  السياسي  وليس  احملــض  االجتماعي  النضال 

مهامنا اليوم تتجلى أساسا يف :
-  محاربة نزعة الالتنظيم : إذ أنه البد من خوض الصراع 
املنظم  العمل  تبخص  التي  النزعات  ضد  والسياسي  الفكري 
واملعارضة  املناضلة  التنظيمات  مساهمة  وترفض  والتنظيم 
األحيان  بعض  يف  وتعاديها  بل  النضال  يف  املخزني  للنظام 
وهدفنا هو إقناع احلركات الشبيبية بأهمية وجود املنظمات 
الثورية من أجل إجناز التغيير الدميقراطي اجلدري املنشود 
كتلة  بني  طبقي  صراع  هو  أساسا  الصراع  بأن  أيضا  وإقناعها 
طبقية سائدة منظمة ومؤطرة بخلفية إيديولوجية واضحة 
مما يستدعي نضال شعبي منظم حامل ملشروع سياسي بديل.
البطالة  و  القمع  ضد  دميقراطية  شبيبية  جبهة  خلق    -
شامل  برنامج  بلورة  يستدعي  مما  والتهميش  واخلوصصة 
يلتف حوله احلركات الشبابية والتنظيمات املناضلة املعارضة 
موضوعي  بشكل  ملحة  اليوم  أصبحت  التي  و  املخزني  للنظام 

بعل الوضع السياسي الراهن.
-  املساهمة الفعالة و القوية يف بناء احلزب  الثوري املستقل 
للطبقة العاملة و عموم الكادحني/ات ألن املهام الدميقراطية 
مما  االشتراكي  للمشروع  احلامل  عاتق  على  ملقاة  أصبحت 
داخل  العاملة  الطبقة  وتنظيم  تأطير  على  العمل  يفرض 
حزبها الثوري كمعبر سياسي عن مصاحلها وإقناعها أن احلزب 
الضامن  هو  الكادحني/ات  وعموم  العاملة  للطبقة  الثوري 
عدم  أيضا  يضمن  والــذي  املنشود  الثوري  للتغيير  األساسي 
السياسي  املعبر  غياب  حالة  يف  املضادة  الثورة  قوى  التفاف 
على  االنفتاح  أساسا  يفرض  مما  العاملة  الطبقة  مصالح  عن 
للحزب  واستقطابه  تأطيره  على  والعمل  العمالي  الشباب 
أيضا  إقناع  و  الكادحني/ات  وعموم  العاملة  للطبقة  الثوري 
عنه  بديل  هناك  ليس  أنه  الشبابية  االحتجاجية  احلركات 

للتغيير املنشود.
-  املساهمة يف بناء التنظيمات الذاتية الشبيبية للجماهير 
سواء يف حركة املعطلني ) اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات 
املعطلني باملغرب (  أو حركة الطالبية ) االحتاد الوطني لطبة 
التعليمية  الشغيلة  وحركة  الطالب/ات(  لكل  كنقابة  املغرب 
والتنظم  التنظيم  خالل  من  العاملة  وشبيبة  والتنسيقيات 

النقابي املكافح .

عزيزة الرامي 
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

ليس وكدي يف هذه العجالة أن أعيد مساءلة إحدى الثنائيات 
الضرورة  :ثنائية  مستقبال  وستعمر  الزمن،  من  ردحا  ُعّمرت  التي 
والصدفة)املصادفة(،فمنذ أن  عّرف أرسطو اإلنسان بأنه حيوان 
سياسّي، وقر يف األذهان السوية كون األنشطة السياسية أنشطة 
أو ترف،أو فذلكة متفيقهة.ولعل  إليها دومنا بذخ  غائية،مقصودا 
املقولة التي ترتاد األصقاع:"إن املشكالت)القضايا(السياسية هي 
متظهرات  أن  السيما  صحيحة،سليمة  جميعهم(  الناس  مشكالت 
السياسة متكثرة،منها الصريح و الضمنّي،املتجلي واملتواري..يقول 
وعند  والشدة،  واملشقة  احلاجة  لغة،  :"الضرورة،  صليبا  د.جميل 
الفالسفة،اسم ملا يتميز به الشيء من وجوب أو امتناع. والضرورة 
الفلسفّي.اجلزء  اجلواز..")املعجم  الوجود،تقابل  هي  اإليجابية 
األول،دار الكتاب اللبنانّي.ط:01.بيروت.1982.ص:757.بتصرف.(
* أهم متظهراتها:مييز الدكتور نفُسه الضرورة املطلقة،و الضرورة 
املنطقية،الشرطية،باإلضافة إلى الضرورة التجريبية، والضرورة 
بني  املتأرجح  إلى"ليبنيتز"الوسطّي  األدبية)املعنوية(..مستندا 
الضرورة املطلقة، واحلرية املطلقة ،ألن املوجود العاقل ال يستطيع 
اختيار أحد املمكنات إال إذا وجده "أسمى/ أوفق من غيره")املعجم 
اشتراط  املجتَزِإ  القول  هذا  يف  نفسها.(.املدهش  نفسه،الصفحة 
العقل،الذي هو -كما قال القدامى- آلة تعصم اإلنسان من الوقوع 
يف الزلل،بل إن الضرورة سبيل اإلنسان إلى اختيار حر  ُيقدره على 

السمو واالرتقاء اللذين تكفلهما كفاياته اإلبداعية،التغييرية.
مجٍد  فإنه  يسعف  ال  احليز  أن  الضرورة:مبا  دالالت  بعض  يف 
االستئناس برأي أرسطو كما خلصه د.محمود أمني العالم راصدا 
ال  بدونه  ،الذي  الشرط  هي  دالالت:-1الضرورة  خمس  للضرورة 

ميكن أن يوجد الشيء أو يصل  إلى كماله.
2 - الرضورة قرس واضطرار..

3 - إهنا ما ال يختلف عّما هو كائن..

4 - ما يقبل الربهنة..

5   الرضورُة خارجية، و رضورة بذاهتا..)محمود أمني العامل.فلسفة 
املصادفة .الهيئة املرية العامة.ط:01. 2003.ص:71 بترف (

ــة  ــاس ــي ــس ال ــي  ــ ه ــرورَة  ــ ــض ــ ــَة/ال ــ ــاس ــ ــي ــ ــس ــ ال أن  الـــظـــاهـــر 
:اقتسام  الثالثّي  االقتسام  احلداثيةالدميقراطية،حاضنة 
جذرها  يف  املعرفة.وهي  واقتسام  الثروة،  األســرة  السلطة،اقأل 
مبشتقاتهما  واالســتــبــداد  القمع  املــواجــهــة،مــواجــهــة  سياسة 
مترتبات  من  هي  السالبة،التي  السلوكات  وفروعهما،ومواجهة 
وتتواتر  التخويف،  مستويات  تتضاعف  )الفوبيا(،حني  الرهاب 
إلى  الداعية  املمنهجة  السيناريوهات  الوعيد ذات  استراتيجيات 
حتجيم احلركات االجتماعية احلجاجية، و االحتجاجية رغبة 
يف تدجينها و احتوائها، ولكن هيهات،أّنى لها ذلك ؟! ِإن متاسكت 

اجلماهير،فال هي تعست وال هي نكست.
وعندي أن  السياسة اختيارات "متوقُع" صاحبها  يف اخلندق الذي 
ينسجم و مرجعياته، وكذلك رؤاه،فإذا هو منحاز إلى نبض العامل، 
و الفالح والكادح..ومن ثمة إميانه بالتغيير و تأمينه إياه بال قيد 
وال شرط قد يعيد أحدهما إنتاج دواليب مهترئة،مترهلة،سنابلها 
إذا  والسياف،أما  ــالد  ــدال-اجل ال قبل  عجاف،تستعدي-العني 
الديكتاتور، فإنها لن تكون سوى  اختارت تبرير خطابات احلاكم 
على  املقهورين،تلتف  حول  االلتفاف  مدفأِتِه.وبدل  و  مروحِتِه 
مطالب هؤالء،املشروعة،كأنها كلب احلراسة الذي يبتغي تقويض 
البناء  يزعج  يــكــون(،إذ  أن  يجب  املتخيل)ما  اليسارّي  البناء 
اليمينّي السائد)ما هو كائن(،لسان حاله قول الشاعر احلسن بن 

هانئ مادحا اخلليفة املعز لدين اهلل:
 ما شئت ال ما شاءت األقدار
فاحكم فأنت الواحد القّهار

الثقافة السياسية والرضورة

مدن الثقافة والهجرة
وفعل  إنــســانــيــة  ــرة  ــاه ظ الــهــجــرة 
حيوي لدرجة أنني أستطيع القول بأن 
األموات فقط هم الذين ال يستطيعون 
الهجرة  إقامتهم. ساهمت  تغيير محال 
الدولية يف رسم خريطة توزيع السكان 
خاللها  ــن  ومـ الــبــســيــطــة  ظــهــر  عــلــى 
واألفكار  ــان  واألديـ الثقافات  إنتقلت 
إزدهرت  أيضا  خاللها  من  والفلسفات. 
ــدول من  إقــتــصــاديــات الــعــديــد مــن الـ
مناطق  ــن  م الــعــمــالــة  إنــتــقــال  خـــالل 

مناطق  الـــي  ــرايف  ــوغ ــدمي ال الــفــائــض 
سد  الــى  أدى  ما  الــدميــوغــرايف  العجز 
العجز يف عنصر العمل الذي بدونه ال 
واخلدمات  السلع  إنتاج  عملية  تكتمل 

ودوران عجلة اإلقتصاد.
أدت  التي  احلاضنة  هي  الهجرة  إذن 
الثقافات التي متخضت عن  إلى تالقح 
ذلك املزيج املبهج من الثقافات املتعددة 
التي يحياها البشر اليوم. ومبا أن املدن 
من  للمهاجرين  الرئيسية  الوجهة  هي 
املهاجرين  أن  وحيث  ــر،  آخ إلــى  مكان 
العظمى  الغالبية  عادة  ميثلون  للمدن 
تعد  الكبرى  املدن  فإن  املهاجرين،  من 
هي البوتقة التي تنصهر فيها الثقافات 

مزيج  يف  الــوافــدة  والثقافات  احمللية 
مبهج ميثل خالصة التجارب اإلنسانية 

عبر الزمان واملكان.
والثقافات  األعــراق  تذوب  املدن  يف 
ببعضها  تختلط  والتقاليد،  والعادات 
البعض، تنمو، تزدهر، تولد من جديد 
كل  حتتمل  رحــبــة  مــســاحــة  لتشكل 
والتجارب  والقيم  ــادات  ــع وال األفــكــار 
اإلنسانية. املدن هي التي تقود التغيير 
الثقايف دائما، يف كل عصر ويف كل مصر.

سواء  البشري،  ــراك  احل ــادة  زي مع 
قسريا،  أو  طوعيا  ــراك  احل ذلــك  كــان 
الُلحمة  وزادت  املجتمعي  احلــراك  زاد 
الثقافات.  وتداخلت  البشر  بني  بني 
املثال، لم تعد األسكندرية  على سبيل 
األوروبــيــة  االــهــجــرات  قبل  كانت  كما 
احلربني  وبعد  خــالل  قصدتها  التي 
وفود  فمع  والثانية.  األولــى  العامليتني 
األوروبـــيـــني لــألســكــنــدريــة فـــرارا من 
ــروب، أســســوا لــثــقــافــة جــديــدة  ــ احلـ
احمللية  الثقافة  مع  وتشابكت  تالحمت 
يعرف  ما  وأنتجت  األسكندرية  ملدينة 
ثقافة  أو  الكوزموبوليتانية  بالثقافة 
مكونات  تشمل  الــتــي  الكبيرة  املـــدن 

حتى  بها  نفخر  جتربة  عدة،  ثقافية 
للتعايش  راقيا  منوذجا  ونعتبرها  اآلن 
املختلفة  والــثــقــافــات  العرقيات  بــني 
الذين قرروا اإلنصهار يف بوتقة واحدة. 
األسكندرية  شــاعــر  أنتجت  جتــربــة 
اليوناني  كفافيس  قسطنطني  العظيم 
ــري تــوجــو  ــق ــب ــع ــرج ال ــخـ األصــــل واملـ
أخرج  الــذي  األصــل  إيطالي  مزراحي، 
ضمن  كلثوم  أم  للسيدة  أفــالم  ثالثة 
بإخراجها.  قام  فيلما  ثالثني  من  أكثر 
شاميني  أخوين  قيام  شهدت  جتربة 
هما سليم وبشارة تقال بإصدار جريدة 
ــدة عــربــيــة، من  ــري ــرام، أهـــم ج ــ األهـ

اإلسكندرية.
بعد  القاهرة  يف  تكرر  ــر  األم نفس 
شهدتها  ــي  ــت ال ــة  ــف ــؤس امل األحـــــداث 
من  بدًء  السورية  العربية  اجلمهورية 
الشتات  الــى  أدت  والتي   2011 مــارس 
الــســوري الــكــبــيــر. إســتــقــرت أعـــداٌد 
مدينة  يف  السوريني  اإلخوة  من  كبيرة 
لصناعات  وأسسوا  أكتوبر  من  السادس 
وخدمات جديدة كان من أهمها إدخال 
بكثافة  الــســوريــة  املــأكــوالت  صناعة 
نوع  إحــداث  إلى  أدى  ما  املنطقة  لتلك 
من التنوع الثقايف الذي أدى الى إعتبار 
من  للعديد  رئيسيا  مزارا  املنطقة  تلك 
التام  اإلندماج  ظل  يف  واألفــراد  األسر 
لإخوة السوريني مع أبناء املدينة.

التأكيد  سوى  يسعنى  ال  النهاية  يف 
وتوطيد  ــم  دع يف  املـــدن  أهمية  على 
والثقايف  االجتماعي  اإلنــدمــاج  سبل 
مقيمني  من  املجتمع  مكونات  كافة  بني 

ومهاجرين.
أمين زهري

كاتب وأكادميي مري، خبري السكان 
ودراسات الهجرة

نورالدين موعابيد

لذكرى غسان كنفاين 
)1(

"مـــا هـــو الـــوطـــن يـــا صــفــيــة؟ أهــو 
ــذان ظــال يف هذه  ــل ال هـــذان املــقــعــدان 
ريش  الطاولة؟  سنة؟  عشرين  الغرفة 
اجلدار؟  على  القدس  صورة  الطاووس؟ 
البلوط؟  شــجــرة  الــنــحــاســي؟  املـــزالج 
ــو الــوطــن؟ خــلــدون؟  ــا ه الــشــرفــة؟ م
البنوة؟ بالنسبة  أوهامنا عنه؟ األبوة؟ 
صورة  أهو  الوطن؟  هو  ما  اللبدة،  لبدر 

آية معلقة على اجلدار؟".
كنفاني،  غسان  تساؤالت  تلك  كانت 
الكبرى  روايته  بطل  سعيد،  لسان  على 
صفية..  زوجته  إلى  حيفا"،  إلى  "عائد 
معرفته  حيال  جــدا  واثقا  سعيد  كــان 
يف  أجابها  فقد  لـــذا،  الــوطــن.  مبعنى 
وثوق، إجابته الشهيرة: "أتعرفني ما هو 
الوطن يا صفية؟ الوطن هو أال يحدث 

ذلك كله".
وهي  مهمة،  زاويــة  سعيد  عن  غابت 
أنه ال يزال بالدار، ال يزال يجلس فوق 
يتناول  يزال  ال  عليه،  الساخط  املقعد 
طعامه على الطاولة املستهلكة، ويراقب 

املارين عبر الشرفة اآليلة للسقوط، ال 
باألبوة،  ويشعر  خلدون،  يداعب  يزال 
والزوجة، واحلياة.. ظن سعيد  والبنوة، 
عقل  وبــســاطــة  فلسفيته،  عــمــق  أن 

قد  يقول،  ما  كل  تصدق  التي  زوجته 
معرفة  يف  املقدسة  الرحلة  يعوضانه 
واالبتعاد  الغربة،  حقا..  الوطن  معنى 

عنه!
الوطن  نعم،  سعيد؟  يا  سرا  أخبرك 

ــك كــلــه، الــوطــن هو  هــو أن يــحــدث ذل
ذلك الركن الذي تأوي إليه دون انتظار 
حتمل  أال  هو  الوطن  املــغــادرة،  تذكرة 
الوطن هو ريش  القادمة،  الرحلة  عبء 

الطاووس يا سعيد، هو صورة القدس يف 
القلب وعلى اجلدار. الوطن هو أن جتد 
مثل صفية تستمع إلى ُهرائك.. الوطن 
يا  أرأيــت  اللبدة..  بدر  هو  خلدون،  هو 

سعيد، الوطن هو أن يحدث ذلك كله!
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يرسان يف هيئة تحرير جريدة الهنج الدميقراطي أن نستضيف الرفيقة "خديجة 
عيناين"املناضلة النسائية والحقوقية،اليت تحملت مسؤوليات عديدة يف أجهزة 
الجمعية املغربية لحقوق االنسان من الفرع املحيل مبدينة سال اىل املركزي مرورا 
حول  الدميقراطية،اشتغلت  املناضلة  الجهة.رفيقتنا  مستوى  عىل  ابملسؤولية 
مجمل  خاللها  من  حقوقية،المست  خربة  واكتسبت  النظامية  غري  الهجرة  ملف 
القوانني  ابهشار  نحاورها  أن  حاولنا  وتعقيداهتا.كلما  ابلهجرة  املرتبطة  القضااي 

جدل  أوال،يف  الحقوق  ابهشار  مرافعاهتا  وتقوت  حجاجها  ارتفع  الصلة،كلما  ذات 
متناسق بني واقع املهاجرات واملهاجرين ووضوح ووحدة املرجعية الحقوقية.

القوانني  وجفاء  القمعية  اآللة  ووحشية  الهجرة  يوميات  واقع  أسئلة  هي 
دعوتنا  قبول  عىل  ونشكرها  عيناين  خديجة  الرفيقة  خاللها  من  املجحفة،نسائل 
قراءة  لقرائنا  املطلوبة.ومنىن  واملوضوعية  ابلجدية  الهام  العمل  لهذا  وانجازها 

ممتعة.

ابلهجرة  عليه  يصطلح  الهجرة؟وما  تعريف  ميكننا  كيف          

النظامية؟ غري 

أصبح  الهجرة  موضوع  أن  على  البداية  يف  اإلشارة  من  البد 
اجلهود  من  املزيد  واليسارية  التقدمية  القوى  من  يستدعي 
القضايا  جانب  إلى  أصبحت  ألنها  نظرا  والتقييم  والتحليل 
هيئة  تشبت  مدى  حتدد  التي  البوصلة  األخرى،  اإلنسانية 
واملبادئ  بالقيم  مدنيا،  أو  نقابيا  أو  كان  سياسيا  ما  إطارا  أو 
بسبب  فيها  مبا  أشكاله  بكل  التمييز  تناهض  التي  اإلنسانية 
التقدم  جوهر  يف  اإلنسان  جتعل  والتي  الوطني  االنتماء 

املنشودين. واالزدهار 
املرجعية  حسب  الهجرة  مفهوم  تعريف  ميكن  باختصار 
النظر  بغض  ينتقل(    أو  )انتقل  شخص  تنقل  هو  احلقوقية 
أو السياسي  او لونه أو دينه او وضعه االجتماعي  عن جنسه 
إلى  مــكــان  مــن  ســنــه،  عــن  كــذلــك  النظر  وبــغــض  غيرها  او 
االعتيادية  إقامته  مكان  عن  بعيدا  دولية  حدود  آخرعبر 
كانت  إن  تنقله  ظروف  وعن  اإلداريــة  وضعيته  كانت  كيفما 
األسباب  كانت  ومهما  التنقل   على  مجبرا  كان  أو  طوعية 

التنقل. لهذا  دفعته  التي 
ما  شخص  تواجد  بها  فيقصد  النظامية  غير  الهجرة  أما 
األوراق  على  يتوفر  وال  جنسيتها  يحمل  ال  أخرى  دولة  يف 
أن  دون  إقامته  أوراق  تــقــادم  أو  الــدولــة  لتلك  القانونية 
املتحدة  األمم  تستعمله  مصطلح  وهو  جتديدها  من  يتمكن 
مواجهة  يف  املدني  املجتمع  وجمعيات  احلقوقيون  والنشطاء 
نعتهم ب"غير  املهاجرين عبر  الشرعية عن  نزع  من يحاولون 
االنتهاكات  تبرير  أجل  من  القانونيني"  "غير  أو  الشرعيني" 
من  واحلرمان  واالعتقال  الطرد  فيها  مبا  لها  يتعرضون  التي 
الدولية،مما  املواثيق  لهم  تكفلها  التي  األساسية  احلقوق 
الرأسمالية  طــرف  مــن  واستغاللهم  هشاشتهم  مــن  يعمق 
حد  إلـــى  األحــيــان  بــعــض  يف  تــصــل  ظـــروف  يف  املــتــوحــشــة 
وشبكات  مافيات  طرف  من  استغاللهم  يتم  كما   . العبودية 
األكثر  للفئات  بالنسبة  خاصة  البشر  يف  واالجتار  الدعارة 

واألطفال.  النساء  مثل  هشاشة 

            ما التأصيل التارييخ املمكن لهذه الظاهرة ؟

العصر  إشــكــاالت  ــدى  إح اليوم  تشكل  الهجرة  كانت  إذا 
جديدة  ليست  الظاهرة  أن  إال  للجدل،  مثير  انشغال  ومصدر 
أخرى  إلى  منطقة  من  األزل  منذ  اإلنسان  تنقل  فتاريخيا 
حركات  تاريخية  حقب  عرفت  كما  أفضل  حياة  عن  بحثا 
بسبب  أخــرى  ــى  إل منطقة  مــن  تنقلت  جماعية  سكانية 
الذين   الغزاة  من  للهروب  أو  واملــاء  الغذاء  نقص  أو  اجلفاف 
يف  البشري  اجلنس  انتشار  يف  ساهم  مما  يهاجمونهم   كانوا 
تهم  كانت  البدائية  الهجرات  أن  حيث  العالم،  بقاع  مختلف 
تقتصر  كانت  ما  وقليال  بأكملها  قبائل  أو  سكانية  مجموعات 
عملية  كانتتتم  األحيان  بعض  ويف  فردية.  هجرات  على 
يف  اإلنــســان   فضول  على  اإلجــابــة  أجــل  مــن  فقط  الهجرة 
حقه  ممارسة  أجل  من  أم  العالم  يف  أخرى  مناطق  اكتشاف 
باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  إليه  انتبه  ما  وهو  التنقل  يف 
الذي نص على حق كل شخص يف مغادرة  والسياسية  املدنية 
أن  األمــر  يف  املثير  ولعل   . تضييق  دون  إليه  والرجوع  بلده 
املهاجرات  يهاجمون  الذين  حكامه  األقــل  على  أو  الغرب  

بأكملها  مناطق  استعمار  يف  يتورع  لم  اليوم   واملهاجرين 
قام  أن  بعد  الكبرى  اجلغرافية  االكتشافات  بعد  أمريكا  يف 
اخرى  جهة  من  األصليني.  سكانها  من  جتثيتها  بعمليات 
هجرات  موجات  العامليتني  احلربني  بعد  الفترات  عرفت 
الذين فروا من ويالت احلروب  البشر  كبرى همت املاليني من 

والدمار.

ومدخرات  موارد  استزناف  متعددة؛مهنا  الهجرة  اسباب         

ومهنا  التابعة  الرامسالية  االنظمة  وطأة  من  تنئ  اليت  الشعوب 

ذلك؟ ثقافية...كيف  عوامل  وحىت  مناخية  عوامل 

واملهاجرين  املهاجرات  أعداد  يف  تزايد  من  اليوم  نعيشه  ما 
التدخل  أبــرزهــا  لعل  مــتــعــددة  أســبــاب  يف  تفسيره  يجد 
النزاعات  من  العديد  ويخلق  خلق  الذي  السافر  اإلمبريالي 
يف   ، العالم  بقاع  من  العديد  يف  التوتر  مناطق  ومن  واحلروب 

الالتينية  أمريكا  ،سوريا،يف  ،العراق  ،افغانستان  فلسطني 
بتواطؤ  الشعوب  خيرات  استنزاف  إلى  باإلضافة  وغيرها 
حمايتها  تتم  التي  والديكتاتورية  الرجعية  األنظمة  مع 
يتورع  ال  الذي  املتوحش  والرأسمال  اإلمبريالية  طرف  من 
أجل  من  اجلنوب  لبلدان  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  يف 
إفريقيا  يف  الدميقراطية  نحو  للتغيير  إمكانية  أية  إجهاض 
تعاني  عديدة  شعوب  يجعل  مما  الالتينية  وأمريكا  وآسيا 
من  كذلك  ولكن  والبطالة  واحلرمان  الفقر  من  فقط  ليس 
ومن  والتعبير  ــرأي  ال حرية  غياب  من  و  والتضييق  القمع 
وشاباتها  شبابها  يجعل  مما  اإلنسان  حقوق  أبسط  ممارسة 
من  واملخاطر  الصعاب  كل  ركوب  إلى  يضطرون  باخلصوص 
فضاءات  عن  والبحث  األصلية  بلدانهم  من  الــهــروب  أجــل 

أفضل. وحياة  أرحب 
يتم  ما  عكس  وعلى  إلىأنه  اإلشــارة  يجب  ذلك  مع  ولكن 
الــدول  ــاه  اجت يف  تتم  الهجرة  مــوجــات  أن  مــن  لــه  الــتــرويــج 
أغلبية  فإن  اخلليج،  يف  الغنية  والــدول  الغرب  يف  املتقدمة 
الهجرات أكثر من ثمانني يف املائة منها تتم يف بلدان اجلنوب 
يستقبل  لبنان  مثل  صغيرا  بلدا  أن  حيث   ، وآسيا  إفريقيا  يف 
الالجئني  إلى  باإلضافة  سوري  الجئ  ونصف  مليون  من  أكثر 
حيث  أراضيه  فوق  عقود  منذ  يوجدون  الذين  الفلسطينيني 

السكان. مجموع  من  املائة  يف   40 حوالي  الالجئون  يشكل 
العضو  والدول  األوربي  االحتاد  خاصة  الغربية  الدول  إن 
اليورووجتند  من  املاليير  بصرف  سنوات  منذ  تقوم  فيه 
املهاجرات  وصول  منع  أجل  من  واآلليات  العتاد  من  ترسانات 
االنتهاكات  كل  عن  تتغاضى  كما  أراضيها  إلى  واملهاجرين 

اجلنوب  بلدان  يف  أو  بلدانها  داخل  سواء  ضدهم  متارس  التي 
االحتــاد  دول  مع  احلــدود  على  تتواجد  التي  تلك  وخاصة 
البشر  يف  ــار  االجتـ شبكات  تنامي  ــى  إل أدى  األوربـــي،ممـــا 
أبشع  واملهاجرين  املهاجرات  وضعية  هشاشة  تستغل  التي 
الشائكة   األسالك  وانتشار  احلدود  عسكرة  أن  كما  استغالل، 
آمنة  غير  أخرى  طرق  عن  البحث  إلى  منهم  بالعديد  دفع 
للمتوسط  األخرى  الضفة  إلى  العبور  أجل  من  خطورة  وأكثر 
عبر  حتى  أو  األطلسي  احمليط  عبر  الكناري  جــزر  إلــى  أو 
جماعي  بشكل  اخلطيرة  الشائكة  األســالك  جــدران  تسلق 
أكثر  حاول  عندما  يونيو   24 األسود  اجلمعة  يوم  حصل  كما 
2000 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء، تسلق اجلدار  من 
 37 وفاة  إلى  أدى  مما  احملتلة  ومليلية  الناظور  بني  الفاصل 
ولكن  التدافع  فقط  ليس  بسبب  املصادر  بعض  حسب  شخص 
التدخل  وعــدم  للسلطات  العنيف  التدخل  بسبب  كذلك 
من  وكذلك  املغربي  اجلانب  من  اجلرحى  إلسعاف  السريع 
والفيديوهات  الــصــور  وثقته  مــا  ــو  وه اإلســبــانــي  اجلــانــب 
الوفيات.  عدد  ارتفاع  إمكانية  على  يؤشر  ما  وهو  املتداولة، 
وتقدمي  العشوائية  لالعتقاالت  السلطات  مباشرة  أن  كما 
أماكن  إلــى  آخرين  مئات  وترحيل  للمحاكمة  مهاجرا   64
نهج  يف  املغرب  استمرار  على  يؤشر  املغرب  جنوب  يف  بعيدة 
ويف  األوربي  لالحتاد  اجلنوبية  احلدود  حلراسة  الدركي  دور 
البعد  كل  بعيدا  سياسية  ألغــراض  الهجرة  ملف  استغالل 
مجال  يف  كنموذج  املغرب  إبراز  حتاول  التي  التصريحات  عن 

إفريقيا. يف  الهجرة  ملف  تدبير 

متعددة،  مايس  التاريخ   عرب   الظاهرة  هذه  خلفت             
قبلها. وما  مليلية  الناظور  أحداث  وأهمها  بالدان  هشدته  ما  مهنا 

املغربية  والجمعية  عموما  الحقوقية  الحركة  فعل  ورد  موقف  ما 

ابلتحديد؟

منطقة  عرفتها  التي  األليمة  ــداث  األحـ بعد  مباشرة 
كنا  باملناسبة  ونحن  احملتلة  مليلية  مع  احلدود  على  الناظور 
من  مينعنا  لم  ذلك  لكن  املؤمتر  أشغال  يف  ومنهمكني  منهمكات 
إلى  وباملبادرة  املؤمتر  داخل  باملأساة  تنديدنا  عن  التعبير 
وبإسبانيا  املغرب  داخل  اجلمعيات  من  العديد  مع  التنسيق 
وأوربا ومن مناطق أخرى من أجل اتخاذ العديد من اإلجراءات 
هؤالء  طالت  التي  اخلطيرة  االنتهاكات  لفضح  والتدابير  
هاته  يف  املتورطة  األطراف  كافة  وضع  أجل  ومن  املهاجرين، 
والدولية.  الوطنية  والتزاماتهم  مسؤولياتهم  أمام  املأساة 
األمنية  األوربية  السياسات  انعكاسات  بامللموس  بينا  كما 
األخــرى  ــدول  ال حتميل  إلــى  ترمي  التي  الهجرة  مجال  يف 
والتعاون  أراضيها  عن  بعيدا  الهجرة  ملف  تدبير  مسؤولية 
انتهاكات  عن  والتغاضي  اإلنسان  حقوق  حتترم  ال  دول  مع 
كذلك  الفرصة  نفوت  ولم   . للمهاجرين  اإلنسانية  احلقوق 
واألفارقة  اإلسبانيني  املسؤولني  بعض  بتصريحات  للتنديد 
رغم  املهاجرين"  مواجهة  يف  "جهوده  على  املغرب  حيت  التي 

احلياة. يف  املقدس  احلق  مست  التي  الثقيلة  احلصيلة 
النهج  جريدة  أشكر  أن  احلــوار  هذا  نهاية  يف  يفوتني  ال 
مع  تضامني  عن  أعبر  وأن  االستضافة  على  الدميقراطي 
من  يناضلون  الذين  الدميقراطي  النهج  يف  والرفاق  الرفيقات 
محن  من  أخرى  محنة  وهي  مؤمترهم  تنظيم  يف  حقهم  أجل 

الوطن. هذا  يف  منها  نعاني  التي  اإلنسان  حقوق 
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يكثر احلديث عن قيس سعيد إلى حد أن هناك 
ويقعدها  الــدولــة  يقيم  ديــكــتــاتــورا  يعتبره  مــن 
تاريخ  والتنفيذ.  الطاعة  الواجبة  ألوامره  تنفيذا 
املتابعني  تسعف  ال  املتواضعة  ومرجعيته  الرجل 
لألخذ مأخذ اجلد كل ما يقال حول هذا الشخص 
املتواضع علما ومراسا وحنكة سياسية. انه ليس ال 
بونابرارث وال هو فيردينا ند السال وال هو جورج 
هو  فمن  اخلديوي.  علي  محمد  حتى  وال  واشنطن 
اجتماعية  سياسية  ظاهرة  انه  إذا؟  سعيد  قيس 
اليوم  املــتــدحــرجــة  الشعبوية   املــوجــة  حملتها 
قوى  إنهاك  فبعد  العالم.  بلدان  من  العديد  عبر 
القوى  أن  بامللموس  تأكد  أن  وبعد  التونسية  الثورة 
لتجذير  مؤهلة  بعد  ليست  الــثــوريــة  الطبقية 
عبر  مــداهــا  إلــى  بها  واملــضــي  الــثــوريــة  الــســيــرورة 
كما  تصفيته  ثم  وتفكيكه  النظام  إسقاط  مراحل 
السودان.  يف  الناهضة  الثورية  القوى  ذلك  وضحت 
عنق  إلى  بتونس  الثورية  السيرورة  لدخول  فنظرا 
رأس  إسقاط  خطوة  عند  وقفت  ألنها  الزجاجة 
وأجهزة  األمــور  يف  متحكما  النظام  وبقي  النظام 
من  القمعية  املؤسسة  قلبها  ويف  صامدة  الــدولــة 
والسجون...لذلك  والقضاء  األمــن  وقــوات  جيش 
املبادرة  استعادة  إلى  والرجعية  الردة  قوى  متكنت 
يافطة  ــت  حت املــهــمــة  بــهــذه  سعيد  قــيــس  وكــلــف 
املهمشة. للقوى  واملمثل  املستقل  الشعبي  الزعيم 

ــة الــعــمــيــقــة ومــعــهــا املــصــالــح  ــدولـ ســاهــمــت الـ
االقتصاد  يف  تاريخيا  املتحكمة  االمــبــريــالــيــة 
رئيس  منصب  سعيد  قيس  تولية  يف  التونسي 
البرملان  حلل  الضاربة  القوة  من  ومكنته  الدولة 
من  بترسانة  وتعويضها  الدستور  أحكام  وإبطال 
لينتهي  املقاس  على  موضوعة  واملراسيم  القوانني 
اجلديد.  الدستور  مشروع  وضــع  جلنة  بتنصيب 
نسختها  قدمت  التي  اللجنة  هذه  مع  وقع  ما  لعل 
سعيد.  قيس  هو  من  حقيقة  يفضح  سعيد  لقيس 
املتحكمة  القوى  عن  الدخان  نشر  مبهمة  مكلف  انه 
السائدة  الطبقية  الكتلة  نفس  انها  الــدولــة.  يف 
والبنعلية.  البورقيبيبة  عقود  يف  تشكلت  والتي 
الدستور  جلنة  بنسخة  ألقت  التي  القوى  هي  هذه 
األصلية  نسختها  واستخرجت  القمامة  سلة  يف 
فرضت  إنها  واالستغالل.  االستبداد  تشرعن  التي 
رئيس  سيمارسها  الــتــي  الــديــكــتــاتــوريــة  رؤيــتــهــا 
الكتلة  هذه  صلب  من  الدولة  رئيس  املقبل  الدولة 
مهمته  سعيد  قيس  املهرج  يؤدي  أن  بعد  الطبقية 

األشكال.  من  بشكل  منه  التخلص  ويتم 

الشعب  سيقف  ما  سرعان  مفضوحة  مناورة  إنها 
ليستجمع  وينهض  حقيقتها  على  املناضل  التونسي 
الثورية  السيرورة  دفع  كرة  إلعادة  الثورية  قواه 
التحرر  يف  مهامها  وتستكمل  احلقيقية  لسكتها 
شعبية  سلطة  حتكمه  الدميقراطي  املجتمع  وبناء 

حقا. وثورية  دميقراطية 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

ماذا يعني أن نكون رفاًقا؟
قيس سعيد مهرج مكلف مجلة الهدف الفلسطينية

مبهمة
سياسية  بنية  أو  حزبي  بناء  أي  تشّكل 
يقوم باألساس على عقد اجتماعي سياسي 
التي  ــداف  ــ األه مجموعة  يــوضــح  مــحــدد، 
من  املجموع  هــذا  ألجلها  وينتظم  يأتلف 
بنى  وضمن  مشتركة،  أرضيٍة  على  األفــراد، 
بنظام  اخلاصة  الصالحيات  حتدد  وهياكل 
هذه البنية وآليات العمل فيها. ولكن هذا كله 
حاالت  يف  واالرتباك  للكسر  معرًضا  يصبح 
وحتت  املوضوعية،  للظروف  احلــاد  التبدل 
وطأة هجمات القمع العنيف، وهو ما تتعرض 
العربي  عاملنا  يف  اليسار  ــزاب  أح معظم  له 
الثورية  القوى  معظم  تاريخًيا  له  وتعرضت 
للعمل  املالزمة  الظروف  أّن  أي  العالم،  حول 
الرامي إلحداث تغييرات اجتماعية  الثوري 
القمع واملالحقة  وسياسية كبرى هي ظروف 
ما  وهــو  املنظمة،  البنى  متزيق  ومــحــاوالت 
احلزبية  والهيئات  النظام  دور  من  يجعل 
تأثيًرا  أقــل  الداخلي"  "النظام  حراسة  يف 
والسياسي  االجتماعي  العقد  ويضع  وقدرة، 
واإلنساني بني املجموع البشري املشِكل لهذا 
الدفاع  خط  يف  النضالي  اجلسم  أو  احلــزب 
على  وقــدرتــه  ووحــدتــه  بقائه  عــن  األّول 
بالفكرة  الرفاق  عالقات  تصبح  أي  املواجهة، 
الرفيق  وعالقة  بها،  وقناعتهم  ــداف  واأله
عّمن  والــدفــاع  ضحى  ملن  والــوفــاء  بالرفيق 
ظّل يناضل هي احملركات اإلنسانية الدافعة 
واألكثر  ممارسته  يف  فردية  األكثر  باملعنى 

جماعية يف معناه وهدفه وسياقه.

القتل  أدوات  حــيــازة  يف  الهائل  امليل  إّن 
الصهيوني،  العدو  ملصلحة  الهيمنة  وشروط 
املتحالفة  الرجعية  القوى  ملصلحة  وكذلك 
والتحّرر،  النضال  ملسيرة  املعرقلة  أو  معه، 
يف  الثورية  الــقــوى  على  هــائــاًل  ثقاًل  يضع 
الفلسطينّية  احلقوق  عن  دفاًعا  معركتها 
حالة  يعمق  كما  الــعــروبــة،  مستقبل  وعــن 
الضغط على األفراد املناضلني ويفرز أوضاًعا 
على  املسّلط  والقهر  االبــتــزاز  من  وحــاالت 
متسكهم  جدّية  اختبار  يف  وميعن  منهم،  أٍي 
يحرس  ــا  وم واالنــتــمــاء،  والــهــدف  بالفكرة 
صمودهم يف هذا االختبار، هو تلك الروابط 
البعض،  وبعضهم  الــرفــاق  بــني  اإلنسانية 
والعيش  العمل  بتجارب  االيجابية  واخلبرة 
السليمة  الرفاقية  العالقات  من  بيئة  ضمن 
فيها  حتضر  والتي  االستغالل،  من  اخلالية 
واالحترام  والتضحية  والعطاء  البذل  قيم 

واملساواة.
الذين  العظماء  الشهداء  عن  احلديث  إّن 
قدموا األرواح والدماء فداء للوطن والقضية 
عن  احلــديــث  ذلــك  قليل  ولكن  ينتهي،  لــن 
البيئة  هذه  تخلقه  الذي  الرفاقي  االلتزام 
ومتقدمة  راقــيــة  منـــاذج  مــن  يسودها  ــا  وم
للعالقات اإلنسانية، عن إدراك عميق ملعنى 
هناك  أن  دائم  نحو  وعلى  يقيًنا  تعرف  أنك 
من هو مستعد لفدائك بدمه وروحه، ألنك 
األهــداف  وذات  الطريق  ذات  معه  تتشارك 
محاضرة  احلديث  يكون  ال  حتى  والقيم، 

يف  أن  حلقيقة  التنويه  يجب  املثالية،  حول 
مواجهة  يف  كما  العدو  مع  االشتباك  ساحة 
القاسية،  املعيشية  اليومية  االخــتــبــارات 
حتت  النظر  وجــهــات  يف  ــالف  اخل ظــل  يف  أو 
خوض  أساليب  ــول  ح أو  االشــتــبــاك  وطـــأة 
االشتباك قد تنتج تباينات بل وحتى نفور 
إدراك  هو  راسًخا  يبقى  ما  ولكن  شخصي، 
هذه  عن  دفاًعا  معه  تختلف  من  قدمه  ما 
ال  وهــذا  لتقدميه،  مستعد  هو  وما  املسيرة 
ينسحب فقط على العالقات الرفاقية داخل 
بني  العالقة  يف  كذلك  بل  الــواحــد،  احلــزب 
مكونات العمل والنضال املختلفة يف الساحة 
مساحة  ــداد  ــت ام على  وكــذلــك  الــوطــنــيــة، 

النضال العربي.
النضال  هذا  شّيد  التي  إلنسانيتنا  نفي 
عدونا  ضد  نقاتل  كما  عنها،  للدفاع  طريق 
القيم، ويف اإلميان  انحالل يف  أي  نقاتل ضد 
لتحقيق  ــأداٍة  ك املشترك  بالنضال  املتجّذر 
االنــتــصــار، ونـــواجـــه أشــكــال االنــعــزالــيــة 
ــال  ــك ــة، وأش ــي ــع ــرج ــع والـــــردة ال ــوق ــق ــت وال
أو  إنسانية  غير  ملعايير  اجلبان  االسترجاع 
العالقات  حتديد  يف  نضالية  أو  دميقراطية 
بحق  مؤمنني  الوطني،  النضال  مكونات  مع 
بأن  احلــيــة،  العربية  ــة  واألمـ الشعب  ــذا  ه
ملمارساٍت  واملقاتل  والسياسي  املناضل  يرتقي 
بانتمائها  ومتمسكة  إنسانيتها  يف  صادقة 
وسعيها يف الدفاع عن حقوق هذه اجلموع يف 

مستقبٍل وحياٍة أفضل.

تقرير الـ )95( لدائرة املقاطعة يف الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني

من أجل إنهاء الفصل العنرصي اإلرسائييل
زيارة  املقاطعة  بحمالت  ناشطون  أدان 
األعمال  ورجال  املصانع  أصحاب  من  وفد 
اإلسرائيلية  اإلحــتــالل  ــة  دول املصريني 
"إسرائيل"  بني   QIZ الـ  اتفاقية  إطار  يف 
تعزيز  بهدف  املتحدة،  والواليات  ومصر 

واإلقتصادي. التجاري  التطبيع 
عامة  وشخصيات  ناشطون  أطلق  كما 
شعبيًا  حــراكــًا  وخــارجــهــا  مــصــر  ــل  داخـ
الــدول  بــني  ــم  ــدائ ال باملتلقي  للتنديد 
قمة  بـ"  يسمي  فيما  و"اسرائيل"  العربية 

النقب".
توقيع  املقاطعة  حمالت  أدانــت  بينما 
اإلسرائيلية  ــالل  ــت اإلح ودولـــة  املــغــرب 
لبناء  درهـــم  مليار   5 بقيمة  إتفاقية 
فاس  ــب،  ــذه ال وادي  يف  مستشفيات   5
الشرق  جهة  تافياللت،  ــة  درع مكناس، 

وجهة مراكش آسفي.
اللقاء  املقاطعة  حمالت  أدانت   كذلك، 
اإلحتالل  لــدولــة  الداخلية  وزيـــرة  بــني 
اإلســرائــيــلــيــة "إيــلــيــت شــاكــيــد" ووزيـــر 
اخلــارجــيــة املــغــربــي نــاصــر بــوريــطــة، يف 

الرباط. 
يف حمالت  النشطاء  من  عدد  فيما دعا 
والشخصيات  املؤسسات  كافة  املقاطعة 
مقاطعة  إلــى  والــعــربــيــة  الفلسطينية 

يف  األملاني  براندت"  "ويلي  مركز  أنشطة 
احملتلة. القدس 

توقيع  املقاطعة  حمالت  أدانـــت  وقــد 
اإلسرائيلية  اإلحتالل  ــة  ودول اإلمـــارات 
دوالر  مليون   147 بقيمة  شراكة  إتفاقية 
املمول  للبنك  ضمانات  لتقدمي  أمريكي 

الصحية يف غانا.  الرعاية  ملشاريع 
بحمالت  ناشطون  أدان  جهتهم،  مــن 
إماراتي  طيران  ضابط  إلتحاق  املقاطعة 
ــن الــقــومــي  ــ بــرتــبــة عــقــيــد مبــعــهــد األم

اإلسرائيلي.
ــدد  ــل، أطــلــق ع ــص ــت وعــلــى صــعــيــد م
املــقــاطــعــة   ــنــاشــطــني يف حــمــالت  ال مـــن 
حملة  الفلسطينية  للقضية  والداعمني 
 scores 365 تطبيق  ــذف  وح ملقاطعة 
الرياضي، بإعتباره يدعم دولة اإلحتالل 

اإلسرائيلية. 
املقاطعة  حــمــالت  ــت  ــ أدان ــا،  ــدورهـ وبـ
من  ــة  ــي ــارج خ وزراء  أربـــعـــة  ــة  ــارك ــش م
املــغــرب،  ــارات،  ــ االم )مــصــر،  عربية  دول 
اإلحتالل  دولة  خارجية  وزير  البحرين( 
يف  النقب  منتدى  فعاليات  يف  اإلسرائيلية 

البحرين. 
حــمــالت  ثــمــنــت  الـــســـيـــاق،  ذات  ويف 

ــان الــكــتــالــونــي  ــرمل ــب املــقــاطــعــة إعـــالن ال
النظام  ــأن  ب يعترف  ــرارا  قـ إسبانيا  يف 
األراضــي  على  "إسرائيل"  تطبقه  الــذي 
القانون  مع  يتعارض  احملتلة  الفلسطينية 
فصل  جــرميــة  إلـــى  ــي  ــق ــرت وي ــي  ــدولـ الـ

عنصري.
ومن جهة أخرى، ثمن ناشطون بحمالت 
جنوب  خارجية  وزيرة  مطالبة  املقاطعة 
أفريقيا " ناليدي باندور" املجتمع الدولي 
املستمرة  للمظالم  حد  لوضع  بالتحرك 
ومساءلة  الفلسطينيون  يواجهها  التي 
اإلنسانية  غير  الظروف  عن  "إسرائيل" 
الفلسطيني منذ  الشعب  لها  التي يتعرض 

73 عامًا.
إضافة إلى ذلك، ثمن ناشطون بحمالت 
يف  املثيودية  الكنيسة  إعــالن  املقاطعة 
الفصل  لنظام  إدانتها  املتحدة  الواليات 
العنصري اإلسرائيلي، وذلك خالل مؤمتر 

املتحدة.  امليثودية  للكنيسة  إنغالند  نيو 
الناشطة  ــذرت  ح أخــرى،  ناحية  ومــن 
يتهدد  خطر  من  والش"  "كاال  األمريكية 
للقضية  الداعم  نشاطها  بسبب  حياتها 
لفضح  حملة  يف  ومشاركتها  الفلسطينية، 
يف  اإلسرائيلي  لإحتالل  املمولة  اجلهات 

أميركا.


