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املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

الثمن  4 :دراهم

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي
مدير النشر :احلسني بوسحابي

النهج الدميقراطي يخوض معركة عقد
املؤمتر الوطني الخامس

.

رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد  :الحسين لهناوي

لعقد مؤتمره الوطني الخامس

كلمة العدد

النهج الديمقراطي لن يستجدي الترخيص
منذ أكثر مــن سنة والنهج الدميقراطي يــواجــه كــل صنوف
التضييق على حصوله على استعمال القاعات العمومية لعقد
مؤمتره الوطني اخلــامــس .وقــد تكالبت يف هــذا الصدد كل من
السلطات الترابية املنتخبة ومصالح وزارة الداخلية احمللية
بالرباط والــدار البيضاء .كل هؤالء البيروقراطيني يجتهدون
يف الرفض باستعمال لغة التماطل أو التنصل من مسؤولية املنع
وإلقائها على جهات أخــرى .يف احلقيقة ،هكذا تعاملت الدولة
مع النهج الدميقراطي يف جميع محطات مؤمتراته الوطنية ويف
جميع أنشطته احمللية واجلهوية والوطنية

.

ففي سلوك الدولة هذا ،تتضح طبيعتها االستبدادية وحقيقة
دميقراطية الواجهة .لقد انتزع النهج الدميقراطي احلــق يف
التواجد العلني واستطاع فرض اعتراف الدولة بوجوده القانوني
نتيجة التراكمات املتوالية من التضحيات الغالية التي قدمها
مناضالته ومناضلوه الذين تعرضوا لالعتقاالت واالختطافات
وصدور أقسى األحكام اجلائرة يف حقهم ،قضوا مبوجبها عشرات
السنني يف السجون واملــنــايف .لقد استطاع شعبنا فــرض بعض
التراجع عن تلك السياسات الظاملة واضطر النظام املستبد إلى
إطالق سراح املعتقلني السياسيني واالعتراف اجلزئي باجلرائم
التي ارتكبها يف حق خيرة أبناء وبنات هذا الشعب .ففي هذا اإلطار
انتزع النهج الدميقراطي حقه يف تنظيم مؤمتره الوطني األول
سنة  2004بعد احلملة القوية التي نظمها مناضلوه ومناضالته
واملــســانــدة الــوازنــة مــن طــرف الــقــوى التقدمية والدميقراطية
الوطنية وحملة الدعم على الصعيد الدولي

.

أما يف هذه السنة ،فقد صعد النظام القائم من عدوانيته جتاه
النهج الدميقراطي وهو تصرف وكيل مبكيالني .ففي الوقت الذي
تفتح فيه فضاءات القطاع العمومي إلى األحزاب اخملزنية وتسخر
جميع إمكانيات الــدولــة ،ويتم خــرق قوانني وتعليمات قانون
الطوارئ الصحي ،جند نفس السلطات واملصالح جتتهد ملنع النهج
الدميقراطي من هذه الفضاءات والتذرع بقانون الطوارئ الصحي
الذي أصبح نوعا من حالة االستثناء متارس ضد القوى املناضلة
واحلــركــات النضالية الشعبية .إن معركة النهج الدميقراطي
النــتــزاع حقه يف استعمال الــقــاعــات العمومية لعقد مؤمتره

الوطني عرت ،وال زالت تكشف طبيعة هذه الدولة البوليسية
التي تتفنن يف خــرق القوانني التي وضعتها بنفسها ،ولــم يعد
يهمها أمر التستر على الترامي على صالحيات وسلطات الوزارات
أو القطاعات واملؤسسات "املنتخبة" .تتدخل وزارة الداخلية يف
جميع األمــور "على عينك يا بنعدي" .إنها تخضع اجلميع إلى
التعليمات ،وتسيرها بالهاتف وبالتهديد بأوخم العواقب ملن لم
ميتثل لألوامر

.

يسعى النظام مــن خــال هــذه السلسلة مــن التعسفات إلى
وضع العراقيل أمام احلزب ،والتضييق على مناضالته ومناضليه
وإجبارهم على التقليص من أنشطتهم ،وكبح تواصله مع أوسع
جماهير شعبنا .إنها خطة محاربة احلــزب وتهميشه إلى أبعد
نقطة يف احلياة السياسية .يسعى النظام من كل ذلك إلى جعل
وجود احلزب مجرد ديكور يزين به دميقراطية الواجهة ،حتى
يتمكن من استعمال هــذا التواجد الهامشي واملتحكم فيه يف
الدعاية لدى األوساط اخلارجية ليدعي بأنه نظام دميقراطي
وأن املغرب بلد دميقراطي يحترم التعددية

.

كل هذه احليل والسفاسف صــارت مفضوحة عند مناضالت
ومناضلي النهج الدميقراطي وجعلوا من تواجد حزبهم يف الساحة
السياسية رقما صعبا غير قابل للتدجني وهم بذلك يجسدون
املقولة اخلــالــدة وهــي أن الشيوعي ال ميكنه ان يعيش خــارج
حاضنته الطبقية الطبقة العاملة وحلفاؤها املوثوقني الفالحني
الفقراء واملعدمني وكادحي املدن الكبيرة والصغيرة .لذلك ليس
هناك من قوة مهما بلغت من االستبداد تستطيع أن حترم النهج
الدميقراطي من هذا العمل اليومي املرتبط بهموم شعبنا .إن
قدرنا هو أن نكون مثل السمكة يف املاء وأن نحارب كل من تسول له
نفسه حرماننا من هذا الوسط احليوي كما فعلنا يف السابق إبان
سنوات ما سمي بالرصاص واجلمر والتي نعتبرها ال زالت ممتدة
بأساليب أكثر خسة ووقاحة

اذا تمادى النظام في حرماننا من
االستفادة من قاعة عمومية الفتتاح
المؤتمر سنعقد الجلسة االفتتاحية في
الشارع العام

اللجنة الوطنية للنهج

الديمقراطي تؤكد اإلصرار على
عقد المؤتمر الوطني الخامس

2

الثورة السودانية وقضية
المركز الموحد

5

الوضع الراهن والذعر
السياسي.

6

.

عاش النهج الدميقراطي منظمة راسخة ومتجذرة جماهيريا
تسعى لبناء احلزب املستقل للطبقة العاملة وحتت نيران العدو
الطبقي

.

الشبيبة المغربية بين الواقع
ورهان التغيير الثوري
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عنوان اجلريدة  70 :زنقة ماكس كدجو  -رقم  ،12الطابق  - 5انفا الدار البيضاء  -فاكس  - 0522207080 :ملف الصحافة  6 :ص  - 1995رقم االيداع القانوني 104 / 1995 :

السحب ANTEPRIMA :

12

2

الثانية

اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي
تدين اإلجراءات املخزنية املعرقلة لتنظيم
املؤمتر الوطني الخامس للنهج الدميقراطي
يف  3يــولــيــوز  ،2022عــقــدت
اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي
اجتماعا خصص ،باألساس ،لنقاش
مــســتــجــدات الــتــحــضــيــر لــلــمــؤمتــر
الوطني اخلامس وأهــم مستجدات
الوضع يف املغرب وتونس .وأصــدرت
البيان التالي :
 تدين بشدة إمــعــان النظام يفاملــمــاطــلــة و الــتــســويــف يف متكيننا
مــن قــاعــة عمومية لعقد اجللسة

اإلفــتــتــاحــيــة وفـــضـــاء إلحــتــضــان
أشــغــال املــؤمتــر وإقــامــة املــؤمتــرات
واملؤمترين

.

 تؤكد ،من جديد ،إصــرار النهجالدميقراطي على عقد مؤمتره يف
 22و 23و 24يوليوز  ،2022مهما
كانت الــظــروف ،وعــزمــه خــوض كل
األشكال النضالية لفرض عقد هذا
املــؤمتــر يف ظــروف عــاديــة ومالئمة
باعتباره حقا بسيطا ومشروعا.
 حتيي وتقدم الشكر واالمتنانلكل الــقــوى السياسية والنقايبة
واجلمعوية واحلركات االجتماعية،
يف اخلـــارج والــداخــل ،وعــلــى رأسها
التنسيقية الوطنية لــلــدفــاع عن
احلق يف التنظيم والتجمع السلمي،
الــتــي عــبــرت عــن مستوى رفــيــع من
التضامن مع النهج الدميقراطي.
 تــعــبــر عــن إدانــتــهــا الــشــديــدةللمجزرة الــتــي ارتكبتها الشرطة
املــغــربــيــة ،يف احلــــدود مــع مليلية
احملتلة ،يف حق املهاجرين من جنوب
الــصــحــراء والــتــي ذهـــب ضحيتها
 29شــخــصــا وعــــشــــرات اجلــرحــى
واملعتقلني .هذه اجملزرة التي تفضح

دور النظام اخملزني القذر كدركي يف
خدمة االمبريالية األوروبية

.

 تــعــتــبــر أن هــــؤالء املــهــاجــريــنهم ضحايا االمبريالية األوروبية
واألنظمة العميلة لها يف إفريقيا
الــتــي تــفــرض أبــشــع أشــكــال النهب
واالفـــتـــراس خلــيــراتــهــا الطبيعية
واالســـتـــغـــال املــكــثــف لــطــبــقــاتــهــا
الــعــامــلــة ،ممــا يــــؤدي إلـــى تفقير
شــعــوبــهــا واضـــطـــرار شــبــابــهــا إلــى

نعيمة الشبلي

يستمد النهج الدميقراطي منظوره للعمل
النسائي مــن إطـــاره املــرجــعــي ال ــذي ينهل من
املــاركــســيــة كتحليل لــلــواقــع وفــهــمــه مــن أجــل
تغييره ،ويصبو إلى خلق شروط النضال من أجل
تشييد مجتمع اشتراكي ،وحدد مهمته املركزية
واآلنية ،منذ املؤمتر الرابع ،يف اإلعــان وبناء
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني ،ودعا
إلى تضافر اجلهود من أجل اجنازها

.

فالقطاع النسائي ،جزء ال يتجزأ من تنظيم
النهج الــدميــقــراطــي ويشكل حلقة يف بنيته
التنظيمية ،ل ــذا فــهــو يستند إل ــى مــقــررات
التنظيم ومرجعيته الــفــكــريــة والسياسية
لالنخراط يف مهمة بناء حزب الطبقة العاملة
وعــمــوم الــكــادحــن و الــكــادحــات ،وكــون النهج
الــدميــقــراطــي ،تنظيم سياسي ماركسي ،فهو
يسعى لتنظيم وتأطير الطبقة العاملة وعموم
الــفــئــات الــكــادحــة قــصــد متوقعها يف الــصــراع
الطبقي من أجــل التغيير اجلــذري يف اجملتمع
وحترره ،من منطلق أن حترر املرأة رهني بتحرر
اجملتمع ،والعكس صحيح وحترر الطبقة العاملة
رهني بتحرر العامالت والكادحات من االستغالل
واالضطهاد واالستالب.

.

 تهيب بكل القوى الدميقراطيةيف العالم فضح هذه اجلرمية النكراء
واملــطــالــبــة مبــحــاســبــة املــســئــولــن
املباشرين والغير مباشرين عن هذه
اجملزرة الوحشية

.

 توجه نداء إلى كل قوى التحرريف إفريقيا إلى توحيد النضال ضد
االمبريالية األوروبــيــة وعمالئها
يف املنطقة لتوفير شــروط العيش
الكرمي لشعوبها

.

 تــقــدم أحـــر الــتــعــازي وأصـــدقاملواساة لعائالت الضحايا وتتمنى
الشفاء العاجل للجرحى وتطالب
بإطالق سراح املعتقلني

.

 تندد بتوجه رئيس الدولة يفتــونــس إلــى االنــفــراد بــكــل السلط
والــــذي يــســعــى الــدســتــور اجلــديــد
إلــى تــكــريــســه وتــنــاشــد كــل الــقــوى
الدميقراطية التصدي لهذا املنحى
الــدكــتــاتــوري الـــذي يــحــاول إقــبــار
املكتسبات الدميقراطية للسيرورة
الثورية يف تونس

.

من  14إلى  20يوليوز 2022

العامالت والكادحات ومهمة التغيري املجتمعي

إن جناح هذا املشروع الكبير ذو الطابع الثوري
ره ــن مب ــدى املــســاهــمــة الفعلية للمناضالت
واملناضلني وباجلدية واملسؤولية يف تنزيل خطة
وبرنامج عمل احلزب لتوفير شروط اإلعالن عن
تأسيس احلزب املنشود ،والفئة املستهدفة بهذا
املشروع ،هي الطبقة العاملة ،التي تعيش من بيع
قوة عملها اليدوية أو الذهنية للرأسمال ،رجاال
كانوا أم نساء

الهجرة .
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خالل السنوات األخيرة ،مع تغلغل النظام
الرأسمالي يف املغرب وتراجع املستوى املعيشي
للمواطنني واملواطنات ،خرجت أعداد كبيرة من
النساء إلى سوق الشغل خاصة يف معامل صناعة
االلبسة التي انتشرت خالل بداية تسعينات
الــقــرن املــاضــي وهــي الــفــتــرة الــتــي تــزامــنــت مع
ترحيل هذه الصناعة من دول االحتاد األوربي
الى العديد من الــدول التبعية وضمنها املغرب
بهدف االســتــفــادة مــن استغالل اليد العاملة
النسائية الرخيصة بدون شروط أو قيود ،ويف
ظــروف ،أقــل ما يقال عنها أنها عبودية .ومع
بداية القرن احلالي فتحت الدولة اجملال واسعا
للرأسمال احمللي واألجنبي لالستثمار يف القطاع
ألفالحي ،أدى هذا التوجه الى اقامة ضيعات
حديثة واستغالليات شاسعة ،يف أهم املناطق
الفالحية التي تتميز باألراضي اخلصبة ومصادر
املياه ،مستفيدة من االعفاءات الضريبية ودعم
هائل نتج عنه اإلقبال على تشغيل آالف النساء
كــعــامــات زراع ــي ــات يف الــضــيــعــات أو محطات
التلفيف والتصبير

.

وتــعــرف اوضـــاع العمال والــعــامــات تــدهــورا
فــظــيــعــا مـــن جــــراء االنــعــكــاســات الــوخــيــمــة
للرأسمالية املتوحشة على مكتسبات الطبقة
العاملة ،وتتلقى الــنــســاء الــعــامــات النصيب
األوفــر من االستغالل يف ظل الصمت الرهيب

للنقابات وتواطئ الدولة اخملزنية ،تنضاف الى
هذه الفئة الفالحات الفقيرات وعامالت القطاع
غير املهيكل وكــل كــادحــات وكــادحــي الشعب
املــغــربــي .ويف ظــل غطرسة الــرأســمــال احمللي
واألجنبي وانحياز النظام اخملزني له بتعبيد
الطريق أمــامــه ملــزيــد مــن استغالل واستعباد
اليد العاملة املغربية ،جتد الطبقة العاملة
نفسها وبكل فئاتها بني مطرقة جشع الباطرونا
وسندان القوانني اجملحفة والسالبة حلقوقها
ومكتسباتها الهشة ،التي بلغتها بنضال مرير
طويل .ومن واقع استغاللها ومعاناتها وحرمانها
من ادوات الدفاع عن مصاحلها وتواطؤ النقابات
مع الباطرونا ضدها ومباركة السلطات اخملزنية
لهذا التحالف املقيت غير املعلن ،تخوض الطبقة
العاملة مــعــارك نضالية بطولية ضــد تغول
الباطرونا التي تتمادى يف فرض شروط استغالل
قاسية جتردها من حقوقها بشكل تدريجي
وتــصــاعــدي بلغ حــد التسريحات اجلماعية.
ومع ذلك ،تخوض هذه الفئات ،عامالت وعمال
ك ــادح ــات و ك ــادح ــن ،مــعــارك نــضــالــيــة رغــم
أهميتها ،فإنها تبقى معارك محدودة و مشتتة.
ومبطالب آنية ذات بعد حقوقي وأفق محدود.
نضاالت حتتاج الــى توجيه وتأطير لتكتسب
مطالبها عمقا سياسيا واضحا ،تأخذ به الطبقة
العاملة وعــمــوم الكادحني موقعها يف الصراع
الطبقي والصراع ضد اخملــزن باعتباره الراعي
لسياسات االستغالل والتفقير والتهميش .من
هنا تصبح احلاجة ملحة الى بناء احلزب الثوري
للطبقة العاملة وعموم الكادحني والكادحات،
ألنــهــا هــي الطبقة املنتجة للثروة واحملــرومــة
منها .فبامتالكها ألداتها السياسية املستقلة عن
األحزاب البورجوازية واخملزنية ،التي تعبر عن
مطامحها وانتظاراتها السياسية وتؤطر نضالها
وتقودها نحو التغيير الثوري ،ستحسم الصراع
لصاحلها وتؤسس لبناء اجملتمع االشتراكي ذي
األفق الشيوعي ،والنساء العامالت يف صلب هذا
التغيير .فاملرأة العاملة تعاني ضعف ما يعانيه
العامل ،ووضعها يف التشكيلة االجتماعية يكبل
فكرها و يــدهــا ،بحكم الــقــوانــن التشريعية
والــثــقــافــة اجملتمعية الــســائــدة ،فهي بحاجة
إلى الكثير من التأطير واالهتمام ،وااللتحاق
واالنخراط يف نضاالتها العفوية الناجتة عن
عمق معاناتها ،فمسؤولية احلــزب الــثــوري ،ال
تقتصر على االنــخــراط يف نضاالت العامالت
والكادحات املضطهدات ،وإمنــا تفرض التجذر
وسط هذه الفئة قصد تأطيرها واملساهمة يف
رفع وعيها من وعي وجودي يلفه الظلم و القهر
إلــى وعــي سياسي يــدرك األســبــاب السياسية
والطبقية خلفه ،وهذا من شانه ان يحول النضال
اليومي الذي تخوضه العامالت و الكادحات من
أجل مطالب محدودة إلى نضال ممنهج بوعي
واقــتــنــاع داخـــل تنظيمهن الــســيــاســي (حــزب
الطبقة العاملة و عموم الكادحني و الكادحات)
وإلى نضال طالئعي ،يفرز نساء رياديات يقدن
مسيرة التغيير نحو اجملتمع االشتراكي

.
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ال بديل عن المقاومة الشعبية

النهج الدميقراطي بتازة
ضد التضييق املخزين لعقد املؤمتر
الوطني الخامس
نظمت الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي
بتازة مهرجانا خطابيا تضامنيا مع حزب
النهج الدميقراطي يــوم األحــد  19يونيو
 , 2022ابتداء من الساعة السابعة مساء
مبقر الكونفدرالية الدميقراطية للشغل

التي تقوم بها وزارة الداخلية منذ سنتني
حلــرمــان احلــزب مــن عقد مــؤمتــره الوطني
اخلــامــس ،حيث استعرض مسار املمارسات
والتضييقات التي تطال احلزب ومناضليه
ومناضالته ،والــذي ليس وليد اليوم بقدر

ب ــت ــازة بــحــضــور ومــشــاركــة مــجــمــوعــة من
اإلطــارات السياسية والنقابية واحلقوقية
التي أبــت إال أن تعبر عن تضامنها املطلق
والــامــشــروط مــع النهج الدميقراطي ضد
ســيــاســة االقــصــاء والــتــضــيــيــق واملــنــع التي
يتعرض لها ،وهي كالتالي :

ماهي سياسة ممنهجة قمعية ضد احلزب
مــنــذ تــأســيــســه .وأك ــد الــرفــيــق أن مناضلي
ومناضالت احلــزب عازمون كل العزم وعلى
اســتــعــداد خلــوض الــنــضــال رفــقــة احللفاء
الدميقراطيني والتقدميني من أجل انتزاع
حق احلزب املشروع يف عقد مؤمتره الوطني.
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العدد 467 :

من  14إلى  20يوليوز 2022

فاس

عامالت وعامل "مركز البطحاء" يف
اعتصام للمطالبة بأجورهم
ال زالــت معركة عمال وعامالت
مركز البطحاء بفاس والذي تشرف
عــلــى تــســيــيــره جــمــعــيــة " متكني
االنساء" تواصلة منذ أكثر من شهر
للمطالبة بــأجــورهــم/ن املتوقفة
منذ أكثر من  8أشهر بشكل تعسفي
من طرف اجلمعية املسيرة للمركز
وللمطالبة بتسوية وضعيتهم/ن
لــدى الــصــنــدوق الــوطــنــي للضمان
االجتما عي

.

فــــالــــعــــمــــال/ات وعـــــددهـــــم 6
يخوضون اعتصاما مرفوق باملبيت
الليلي امــام املــركــز منذ أكــثــر من
ش ــه ــر .وقــــد قـــــرروا الـــدخـــول يف
اضراب عن الطعام ابتداء من يوم
السبت  9يــولــيــوز اجل ــاري بعدما

نــكــث مــســؤولــو اجلــمــعــيــة املــســيــرة
كــل الــوعــود الــتــي اعــطــوهــا امــام
املــســؤولــن والــوســطــاء احلقوقيني
مبعاجلة امللف وصــرف مستحقات
العمال/ات يوم اخلميس  7يوليوز
أي قبل عيد األضحى

.

ويف إطــار مــؤازرة هــؤالء العمال/
ات راس ــل فــرع اجلمعية املغربية
حلــقــوق االن ــس ــان بــفــاس-ســايــس
وال ــي اجلــهــة طالبا منه التدخل
الــعــاجــل لــوضــع حــد ملــعــانــاتــهــم/ن
منتقدا البون الشاسع بني اخلطاب
احلقوقي للجمعية املسيرة للمركز
وبــن ممارستها جتــاه الــعــمــال/ات
والــتــي تبني ان ذلــك اخلــطــاب هو
مجرد خطاب لالستهالك

.

طنجة

 حزب املؤمتر الوطني االحتادي حزب الطليعة الدميقراطي االشتراكي الكونفدرالية الدميقراطية للشغل اجلمعية املغربية حلقوق االنسان النقابة الوطنية للتعليم -ك د ش - اجلامعة الوطنية للتعليم  -التوجهالدميقراطي -
 تيار األساتذة الباحثيني التقدميني اجلــامــعــة الــوطــنــيــة لــعــمــال ومــوظــفــياجلماعات احمللية -ا م ش
 اجلامعة الوطنية للفالحة  -ا م ش - اجلمعية الــوطــنــيــة حلملة الــشــهــاداتاملعطلني باملغرب -فرع تازة-
 الهيئة الوطنية حلماية املال العام -فرعتازة-
افتتح املهرجان اخلطابي بكلمة الرفيق
عــبــد اهلل غميمط الــكــاتــب احملــلــي للنهج
الــدميــقــراطــي الـــذي تــطــرق الــى املــنــاورات

وقــد عــبــرت كلمات اإلطــــارات والهيئات
السياسية والنقابية واحلقوقية احلاضرة
عــن تضامنها ودعــمــهــا ومــســانــدتــهــا حلــزب
النهج الدميقراطي من أجل انتزاع حقه يف
استعمال القاعات العمومية لعقد املؤمتر
الــوطــنــي اخلـــامـــس ،واســتــنــكــرت ســيــاســة
التضييق واحلصار واملنع التي تطال حزب
النهج الدميقراطي ،وأكدت على استعدادها
للمشاركة يف كل املــبــادرات النضالية التي
قد يلجأ اليها النهج الدميقراطي محليا.
كما متت قراءة كلمة تيار اليسار الوحدوي
الـــذي تــعــذر عليه احلــضــور .ومت اختتام
املهرجان اخلطابي مبجموعة من الشعارات
التي تدين املنع اخملزني وتدعو الى الوحدة
والصمود

.

عامل رشكة "متازا" يف إرضاب ضد االجهاز
عىل حقوقهم
دخل عمال/ات شركة "متازا" للجوارب
النسائية والرجالية بطنجة يف اضراب
مفتوح عــن العمل بعد اقـــدام إدارة
الشركة على االجهاز على مكتسباتهم
ومنها منحة العيد وض ــرب احلــريــات
النقابية ضاربة عرض احلائط جميع

االتفاقيات السابقة بني اإلدارة واملكتب
النقابي

.

وقد أصدر االحتاد اجلهوي لنقتابات
طنجة التابع لالحتاد املغربي للشغل
بيانا بتاريخ  7يوليوز  2022يعلن
فــيــه تــضــامــنــه مــع نــضــاالت الــعــمــال/

ات ،ويستنكر فيه بــشــدة املــمــارســات
الالقانونية واالعتداء على املكتسبات
واحلقوق واحلريات النقابية ،مطالبا
السلطات املعنية بالتدخل الفوري من
اجل حل النزاع ووقف مسلسل االجهاز
على مكتسبات العمال ،وداعيا جميع

املناضلني/ات الى رص الصفوف ملواجهة
الــتــحــديــات اخلــطــيــرة الــتــي تــواجــه
الطبقة الــعــامــلــة املــغــربــيــة مــن ضــرب
للقدرة الشرائية واالجهاز على احلقوق
واملكتسبات التاريخية

.
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ضحايا االغتصاب والتحرش ينتفضن ضد الباطرون وأعوانه
برشكة "فياليف" بطنجة
ملف شركة "فياليف" الفرنسية لصاحبها املليونير
الفرنسي "جــاك بوثيي" أخــذ ،يف اآلون ــة األخــيــرة،
أبعادا خطيرة بعدما شرعت السلطات األمنية املغربية
والفرنسية يف اعتقال "شــركــاء" املليونير الفرنسي
املــتــورط يف اغــتــصــاب واحــتــجــاز قــاصــرات  ,ومنهن
مغربيات  ,ويف ممارسة التحرش واالبتزاز اجلنسي ,
ومنهم ضباط شرطة فرنسيني ومساعدين له بفرع
مؤسسته بطنجة.

والعنف اللفظي والنفسي  ,بعد استماعها للضحايا
وتقرير مؤازرتهن.
وحسب شهادات الضحايا عبر فيديوهات منتشرة
يف وسائل التواصل االجتماعي فان املليونير الفرنسي
وبعض مساعديه يف مؤسسته بطنجة كانوا يستغلون
سلطتهم لالبتزاز والتحرش اجلنسي إلشباع نزواتهم
املرضية مقابل االمتيازات واالستمرار يف العمل .وكل
من ترفض يكون مصيرها الطرد من العمل او املضايقات
والضغوطات واالنتقام واحلرب النفسية...

ففي املغرب قرر قاضي التحقيق إيداع  5متهمني يف
امللف بالسجن احمللي بطنجة قصد البحث يف التهم
املوجهة إليهم ,بينما تتم متابعة الشخص السادس يف
حالة سراح.

وحــســب فــرع اجلمعية املــغــربــيــة حلــقــوق االنــســان
بطنجة فان هذا امللف اشمل من ان يتم حصره فقط
يف قضية متابعة قضائية لبعض مسؤولي فرع الشركة
بطنجة على خلفية جرائم جنسية بل يساءل كل
اجلهات املعنية من مفتشية الشغل ومصالح والتجارة
وزارة اخلارجية والقنصلية العامة الفرنسية بطنجة

لــإشــارة فــان اجلمعية املغربية حلــقــوق االنــســان
بطنجة قد قدمت  ,عبر محاميها شكايات ضد املتهمني
بــاالجتــار بالبشر وهتك العرض والتحرش اجلنسي

تــنــهــي اجلــمــعــيــة املغربية
حلــقــوق اإلنــســان بخنيفرة
إلــــى عـــمـــوم الــــــرأي ال ــع ــام
الــوطــنــي ،إلـــى أن احملــكــمــة
االبتدائية بخنيفرة قضت
لفائدتها بــتــاريــخ اخلميس
 7يوليوز  2022بتعويض
قــــدره درهــــم رمــــزي واحـــد
تضامنا بني خمسة متهمني

جنــدد الــتــأكــيــد عــلــى أن ما
تــقــوم بــه اجلمعية املغربية
حلــقــوق اإلنــســان مــن ترسيخ
لقيم حقوق اإلنسان وتعزيز
وحــمــايــة لــهــا ،ورصـــد وتصد
لــانــتــهــاكــات ،يــســتــوجــب من
الــدولــة املــغــربــيــة انسجاما
وانــضــمــامــهــا لــلــمــعــاهــدات
واالتفاقيات الدولية املتعلقة
بــحــقــوق اإلنــســان وتعهدها
بــاحــتــرامــهــا ،ضـــرورة حماية

إذ نعتبر هــذا احلكم عنوان
إنــصــاف لــنــضــاالتــنــا بجنب
مـــرضـــى الـــقـــصـــور الــكــلــوي
بــخــنــيــفــرة  ،وردا عــلــى كل
أشكال التضييق و املنع للجم
صــــوت مــنــاضــلــي اجلــمــعــيــة
وحــقــهــم يف الــتــعــبــيــر وال ــذي
ه ــو أســــاس جــمــيــع احلــقــوق
املــدنــيــة والــســيــاســيــة ،فإننا

املــدافــعــن عــن هــذه احلقوق
و تــيــســيــر شــــروط وظــــروف
نــشــاطــهــم ،وحــمــايــتــهــم من
التضييقات والتحرشات وكل
أشــكــال تقييد حــريــة الــرأي
والــنــقــد والتعبير والتعدي
على حقوق االنــســان ودوس
املباديء العامة املكرسة لها

إنــنــا يف اجلمعية املغربية
حلــقــوق اإلنــســان بخنيفرة

من  14إلى  20يوليوز 2022

حــول طبيعة األنشطة كل من وكالة طنجة املدينة
ووكــالــة ابــن بطوطة بطنجة والتي من احملتمل انها
تخفي العديد من االنتهاكات يف حق العامالت والعمال
بها.
ودائما حسب فرع اجلمعية فان هذا ملف التحرش
اجلنسي واالجتــار بالبشر الــذي ميارسه رب الشركة
وبعض مساعديه يتشابك مع ملف أوسع مرتبط بنظام
االستغالل البشع الذي متارسه الشركة يف حق العمال/
ات من انتهاكات للحقوق الشغلية والترهيب ومنع احلق
يف التنظيم النقابي  ,اذ طردت أعضاء املكتب النقابي
مرتني مبجرد التأسيس  ،وغياب شروط العمل املناسبة
واحملترمة لشروط الصحة والسالمة -مقر العمل عبارة
عن قبو يشتغل فيه حوالي  800عامل/ة بدون تهوية-
ومدة العمل اكثر من  8ساعات وطيلة أيام األسبوع.

طلبة الطب يحتجون يف الرباط:
"نطالب بتحسني جودة التكوين

املحكمة االبتدائية بخنيفرة
تنترص للجمعية املغربية لحقوق
اإلنسان

.

العدد 467 :

.

خــرج طلبة الطب وطــب األســنــان والصيدلة مــن كافة
الكليات العمومية باملغرب ،يف وقفة احتجاجية وطنية،
مصحوبة بإضراب وطني ،يشمل الدروس النظرية ،التداريب
االستشفائية يف مختلف أراضــي التداريب ،وكــذا جميع
املــداومــات ،احتجاجا على الــقــرارات احلكومية يف تدبير
القطاع ،وعلى رأسها رفع أعــداد املكونني يف كليات الطب،

مطالبني بتحسني اجلودة  .طلبة الطب يحتجون أمام مقر
البرملان ،على خلفية معارضتهم للقرار الذي اتخذته وزارة
التعليم العالي ،القاضي بالرفع من الطاقة االستيعابية
لكليات الطب بعشرين يف املائة ابتداء من املوسم املقبل

.

اللجنة الــوطــنــيــة لطلبة الــطــب بــاملــغــرب،الــتــي دعــت
الحتجاجات  ،قالت أن تراجعات أقرتها وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي واالبتكار ووزارة الصحة واحلماية
االجتماعية ،خاصة فيما يتعلق بتأخر اإلفــراج عن دفتر
الضوابط البيداغوجية املؤطر للسلك الثالث من الدراسات
الطبية بعد أن توقف العمل عليه ،فضال عن االكتظاظ املهول
الذي أصبحت تعرفه أراضي التداريب االستشفائية ،والذي

أصبح معمما حسب قولها على جميع الكليات العمومية وعلى
وجه اخلصوص موقعي طنجة وأكادير ،حيث أشرفت أولى
الدفعات بالكليتني على التخرج دون أن يتأتى لها إمضاء يوم
واحد من تداريبها باملركز االستشفائي اجلامعي

.

وبــدل الشروع يف اتخاذ قــرارات تصب يف توسيع أراضــي
التداريب االستشفائية وحتسني جــودة التكوين الطبي

والصيدلي ،اتهم الطلبة الوزارتني بالتعنت واألحادية ونهج
سياسات تهدد القطاع الصحي للبالد ،واتخاذ قرارات هدامة.
اللجنة الوطنية ،دقــت ناقوس اخلطر حــول الوضعية
الكارثية التي الت أن التكوين الطبي والصيدلي باملغرب
يعيشها ،وخصوصا حالة االكتظاظ املهول يف غياب أي توسيع
ألراضــي التداريب االستشفائية وعــدم احــتــرام ضوابط
التأطير يف كثير من املصالح ،وضعف املوارد وامليزانيات اخملولة
للتكوين ،وإشكال احلكامة والتنسيق بني القطاعني ،على
مستوى الوزارتني

.

5

قضايا عمالية وحقوقية

الثورة السودانية وقضية املركز املوحد
دخلت الثورة السودانية الى مرحلة حاسمة من تاريخها
ومن تطوراتها حتت عنوان بناء وصياغة املركز املوحد.
لتدقيق هذه القضية نعرض هنا لتصور احلزب الشيوعي
السوداني يف عرض نوعي ملضامني خذخ القضية وحظي
هــذا لتصور بترحيب واســع ميكن ان يحشد املــزيــد من
االلتفاف ومن القوة ليصبح املركز املوحد حقيقة تطبع
تطورات الثورة السودانية يف الشهور او االيام املقبلة

.

لحزب الشيوعي السوداين
سكراترية اللجنة املركزية
بيان جماهريي ،حول املركز املوحد ومهامه العاجلة
شعبنا اآليب:
يف هذه األيــام احلاسمة وشعبنا يتقدم بخطى راسخة

احلاكمة واتخاذ قرارات تشكيل املؤسسات الدستورية بعد
إسقاطها" ..املركز املوحد للتغيير اجلذري الشامل لتحقيق
السالم والعدالة والوحدة"

.

ألن استالم السلطة يف الــســودان بعد إسقاط الطغمة
احلاكمة ال يتم يف املركز وحده ،بل يف عموم السودان إلدارة
الدولة لصالح الشعب ،فمهام املراكز املوحدة يف الواليات
واحملليات ال تقتصر على إسقاط الطغمة يف املركز فحسب
بل الزحف حني يتحقق ذلــك الستالم السلطة على كل
مستوياتها؛ االحتادي والوالئي واحمللي.
يتشكل املركز القيادي املوحد من األحــزاب واألجسام
السياسية واجملتمعية والــنــقــابــيــة ومــن االجــســام التي
ابتدعتها وكونتها اجلماهير يف خضم النضال إلسقاط
نظام اإلنقاذ املباد:

العدد 467 :
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احلراك الثوري نحو التغيير اجلذري.
 احلــركــات املسلحة املناضلة مــن أجــل إح ــداث تغييرجذري وسودان يسع اجلميع.
تتوافق األجسام املكونة للمراكز املوحدة على ميثاق عمل
وبرنامج عمل مستمد من املواثيق والبرامج التي طرحت
كمشاريع من قوى الثورة وتلتزم بهما األجسام املنضوية يف
املركز واحلكومات التي تكون بعد إسقاط الطغمة احلاكمة؛
مرشد ًا موحد ًا لتوجيه النضال نحو الغايات ،من التغيير
اجلذري؛ علم ًا بأن تنسيقيات املراكز املوحدة يف الواليات
قد تضم أجسام ًا متنوعة ابتدعتها جماهير كل والية
للنضال من فوقها حول قضايا خاصة بالوالية.
يتم تشبيك تنسيقيات املــراكــز املــوحــدة للواليات مع
احــتــفــاظ كــل مــركــز والي ــة باستقالليته لــقــيــادة العمل
املشترك وتنسيق نضاالت جماهير الواليات حول القضايا
الوطنية القومية العامة.
تعمل املراكز املوحدة يف الواليات على قيادة الفعاليات
واحلراك اجلماهيري بشكل مستقل يف املسألة الوطنية أو
القضايا اخلاصة بجماهير الوالية ،وعالوة على ممارسة
ثقافة التضامن مــع بعضها البعض يف قضايا الــواليــات
األخــرى فمهما كانت طبيعتها وخصوصيتها فهي قضايا
عامة ناجتة عن األزمة التي حاقت بالسودان  66عاما.
 يلعب املركز املوحد دور ًا تنظيمي ًا يف قيادة احلراكاجلماهيري بالتعاون والتناغم مــع املــراكــز يف األقاليم
والوصول الي التحضير اجليد لإلضراب السياسي العام،
الذي يأتي تتويج ًا حلراك مطلبي واضرابي متعدد االشكال
للنقابات والقوى العاملة ،وربط القضايا املطلبية بالقضايا
الوطنية ذات الطابع العام يف بناء السودان اجلديد..

نحو أهداف مواكب  30يونيو ،واألول من يوليو اجلماهيرية
العاتية واحلاشدة ،ويؤكد أن املسيرة الثورية يف تصاعد
مستمر ،رغــم الــعــنــف املــفــرط والــوحــشــي واالعــتــقــاالت
والتعذيب ،ورغم التدخل املستمر من قبل اآللية الثالثية
املمثلة ملصالح الــدوائــر اإلمبريالية والــقــوى اإلقليمية
لفرض التسوية التي تعيد انتاج األزمة

.

إن تــصــاعــد الــنــضــال اجلــمــاهــيــري ووصــولــه ملستويات
عالية وآفاق جديدة ،يعكس اخملزون الثوري لشعبنا وقواه
اجلذرية من عمال ومزارعني ومثقفني ثوريني ،والرأسمالية
املنتجة والــشــبــاب والــطــاب والــنــســاء ..طليعة اجلبهة
الواسعة املناط بها الوصول إلى أهداف شعبنا يف التغيير
اجلذري وتنفيذ شعارات ثورة ديسمبر يف احلرية والسالم
والعدالة

.

جماهري شعبنا:

إن العامل احلاسم يف انتصار الثورة هو استمرار املواكب
الهادرة التي مألت شوارع السودان ،واستكمالها باإلضراب
السياسي والعصيان املدني العام الذي يشل قدرات الطغمة
العسكرية احلاكمة بحرمانها مــن مــوارد تسيير وإدارة
الدولة وعدم استخدامها آليات عنفها وأعمال القتل وسط
قوى الثورة ومن ثم إجبارها على تسليم السلطة للشعب.
إن حتقيق انتصار الثورة الكامل بهزمية مشروع تسوية
اآللية الثالثية ،والتوجه نحو التغيير اجلــذري مرهون
بانبثاق قيادة جماعية متثل قوى الثورة احلية تتمثل يف
جسم تنسيقي لتلك القوى على مستوى املركز والواليات،
لتنسيق الــعــمــل الــنــضــالــي املــشــتــرك إلســقــاط الطغمة

 األح ــزاب التي تعمل وآمــنــت ببرنامج احلــل اجلــذريوعملت فعلي ًا إلحداث التغيير اجلذري يف املسار السياسي
االجتماعي للسودان

.

 احتادات وجتمعات ونقابات الفئات االجتماعية التيتضررت مصاحلها من مناهج احلكم والسياسات التي سادت
طــوال  66عــامـ ًا منذ االســتــقــال ،وصاحبة املصلحة يف
التغيير اجلذري

.

 -اللجان واملنظمات التي ابتدعتها اجلماهير لقيادة

هكذا عرب سلسلة
من النضاالت املسمترة
املتصاعدة وتغيري مزيان
القوى ملصلحة قوى الشعب
تصل الجماهري عرب ممثلهيا
يف املشاركة اتخاذ القرارات
وتنفيذها – ويف هذا اإلطار
ان تكثيف العمل القيادي
املوحد ومتثيل كافة قوى
الثورة الجذرية

 تكثيف العمل القيادي وحتديد القوى االجتماعية– عمال وزراع – وممثليها يف املركز املوحد يساعد يف ان
ً
كامال يف تسهيل عملية انتزاع
تلعب القوى اجلذرية دورها
السلطة وتسليمها للشعب

.

 وهكذا عبر سلسلة من النضاالت املستمرة املتصاعدةوتغيير ميزان القوى ملصلحة قوى الشعب تصل اجلماهير
عبر ممثليها يف املشاركة اتخاذ القرارات وتنفيذها – ويف
هــذا اإلط ــار ان تكثيف العمل الــقــيــادي املــوحــد ومتثيل
كافة قوى الثورة اجلذرية وطالئعها يف كل أدوات النضال
والسلطة هو صمام األمــان لالنتصار وحماية مكتسبات
ثورة الشعب

.

 سلطة الشعب تنبع مــن قلب احلــركــة اجلماهيريةاملنظمة التي تنتخب ممثليها يف مجلس تشريعي ثوري
يعني ويراقب أداء احلكومة التنفيذية ويساعد يف تنفيذ
مطالب وآمال اجلماهير الثائرة

.

ماهي املهام العاجلة للرمكز املوحد:

اسقاط االنقالب ،وانتزاع احلكم املدني الدميقراطي،
وتــفــكــيــك الــتــمــكــن واســتــعــادة أمــــوال الــشــعــب املــنــهــوبــة،
والــتــرتــيــبــات األمــنــيــة حلــل امليليشيات ،وقــيــام اجليش
القومي املوحد ،وعــودة شركات اجليش واالمــن والشرطة
والــدعــم السريع لــواليــة وزارة املــالــيــة ،وإلــغــاء القوانني
املقيدة للحريات والقصاص للشهداء وإلغاء اتفاق جوبا
واحلل الشامل والعادل للسالم ،وحتسني األوضاع املعيشية،
والسيادة الوطنية وحماية ثروات البالد من التهريب وغير
ذلك من مهام الفترة االنتقالية التي تفتح الطريق للتغيير
اجلذري

.

6

السياسية

الوضع الراهن والذعر السيايس
تفاخر الدولة املغربية وحكومتها بالوضع العام التي متر
به البالد بشكل عام بكونه يتصف بالهدوء واإليجابية
ويتسم مناخه السياسي باإلجماع والسلم االجتماعي،
وتعمل جاهدة على هذا املنحنى إلقناع الشعب بضرورة
تفهم املسار العام التي تتجه صوبه األزمــة االقتصادية
وعلى تسويق إيجابية هذا املسار الذي تسلكه .إال أنه يف
حقيقة األمر يعبر ويشير إلى وضع سياسي جديد يظهر
فيه الواقع السطحي مبعثرا أكثر من املعتاد بحطام سياسي
يعقد املشهد واحلياة السياسية ،األمر الذي يتطلب تقييمها
بعيدا عن الدهشة والذعر السياسي ويستوجب التعامل
معه بدقة ووضــوح تفاديا للخلط بني كل العوامل ومنها

اقتصاديا حيث مؤشرات التضخم تتصاعد مع غياب برامج
التدخل للحد منه :
 ارتفاع األسعار الطاقية وما يتمخض عنه؛ تدهور الوضع املعيشي؛ ارتفاع أسعار املواد األساسية االستهالكية؛ ارتفاع تكلفة وقيمة اخلدمات؛ انخفاض قيمة النقد قياسا بقيمة السلع؛ ركود اقتصادي عام؛ هيمنة العالقات املضارباتية واالحتكارات.كل هــذه املــؤشــرات توحي باستمرار تعمق األزمــة وما

العدد 467 :
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كرمي حلسن

بتوفير شروط احلياة يف البادية وبحقها يف الثروة املائية
باعتبارها ثــروة وطنية مما يضاعف من تعمق األزمــة،
حيث العطالة املستفحلة وانعدام الدخل بفعل مخلفات
اجلفاف أصبحت معه فئة عريضة حتت عتبة الفقر ،ويف
خضم هذه املعضالت يــزداد منسوب الوعي اجلماهيري
استشعارا بزيف الشعارات وبرامج الدولة الوهمية اجتاه
البادية والفالحني

.

ومــع تعمق األزمــة وثقلها وعجز الدولة عن معاجلتها
والتخفيف منها يتراءى للجماهير الشعبية إجماعا بفشل
الدولة الطبقية يف حتقيق التنمية التي ظلت تبشر بها
الشعب (النماذج التنموية وشعار الدولة االجتماعية)...
ألن الواقع احملسوس يفند سياسة الدولة

.

ومقابل هــذه األوضــاع املعقدة جلــأت الدولة إلــى أسهل
احللول وتتجلى يف :
 الــرفــع والــــزايدة يف أســعــار املـــواد االسهتالكية وقميةالخدمات؛
تقليص النفقات االستمثارية؛
-خفض النفقات املوجهة للقطاعات العامة؛

السلبية املرحلية بكل أبعادها السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وللحيلولة دون السقوط يف واقعية سطحية
مزيفة على اعتبار أن مجموعة من األشكال تطفو اآلن
على سطح الوضع الراهن باملغرب يف شكل مظاهر مشوشة
ومظللة للغاية .ومــن هــذا املنطلق يجب التعمق بدقة
متناهية يف رؤيــة هــذا الوضع من أجــل اإلحــاطــة به من
كل اجلوانب ومن أجل جتنب التقييمات املبسطة للحظة
سياسية شديدة التعقيد ومليئة بالتمظهرات التي تربك
وتظلل الفهم والتحليل .ومع غياب هذا الشرط املعريف
السياسي ميكن أن يقودنا التحليل السطحي إلى تقييمات
خاطئة تصبح بدورها مظللة ومعتمة ،والنتيجة يقود هذا
إلى تبني أطروحات وطرح خطط سياسية خاطئة تنتهي
ببديهيات تقبل الوضع السياسي الراهن مرحليا وتدفعه
إلى التكيف معه وهو ما يحدث اآلن يف الساحة السياسية
ويخص األحــزاب السياسية احملسوبة على اليسار حيث
تختلط مبوجبه املسؤوليات  -البرامج الرسمية بالبرامج
التي تدعي املعارضة .وتظهر التنبؤات املشتركة وتصبح
املسؤوليات مشتركة تتقاسمها كل مكونات الدولة ويلوذ
اجلميع ليستظل حتت الشجرة من حرارة الصراع والواقع
الذي يغلي

.

إن هذا الوضع بكل أبعاده وهندسته هو ما تعمل الدولة
اخملزنية اآلن على حتقيقه بعدما خبرت التعاطي معه
أثناء األزمــات االقتصادية والسياسية السابقة ،حيث
تكمل خاللها األحــزاب السياسية املعارضة دورتها حول
الدولة على قاعدة التمسك بالواقعية وقوة الواقع ورزانة
التحليل والعقالنية واحلداثة والتحديث وإن كان يف العمق
سوى ذعر سياسي من الواقع نفسه

.

وارتباطا بكل هذه القضايا يــزداد الوضع قتامة بكون
مــؤشــرات األزمــة تتفرغ وتتشابك وتتعمق بشكل أعمق

يتفرع عنها بنيويا من أزمات:
 إفــاس العديد مــن الــشــركــات واملــقــاوالت وتخفيضاإلنتاج؛
 انخفاض القدرة الشرائية وضعف الطلب؛ انخفاض قيمة األجور قياسا بقيمة السلع؛ صعود مؤشر البطالة وسط فئة الشباب؛ تسريح أعداد هائلة من العمال؛ توسيع قاعدة الفقر والهشاشة؛وبجميع هذه املؤشرات يف سلم االقتصاد املغربي ال ميكن
أن يتحقق النمو وال التعايف من األزمة ألنها ترتبط بشكل
بنيوي باألزمة التي يتخبط فيها الرأسمال العاملي.
وعــلــى املــســتــوى الــفــاحــي الـــذي يــعــد مــن القطاعات
احليوية يف االقــتــصــاد املــغــربــي ،فيمر هــو اآلخــر بأزمة
عويصة من حيث تكلفة اإلنتاج وضعفه إلى احلد الذي
أصبح ال يضمن األمن الغذائي بكون معظمه موجه نحو
التصدير ويستنزف الــثــروة املائية للبالد .تنضاف إلى
هــذا تــوالــي ســنــوات اجلــفــاف التي تسببت يف قلة ونــدرة
املياه نتيجة التغيرات املناخية بفعل االستغالل الفاحش
للرأسمالية والتي تعتبر أكبر مخرب ومدمر للبيئة من
أجل مراكمة األرباح .إضافة إلى االستغالل املفرط للثروة
املائية يف الــزراعــات املوجهة إلى األســواق اخلارجية ويف
الصناعات التي تستثمر داخل الوطن (صناعات وتركيب
السيارات مثال)

.

وعــلــى هــذا املــســتــوى تنضاف معطيات وواقـــع جديد
يساهم يف حجم وتعقيد األزم ــة ،حيث ظهرت توترات
جديدة لم تكن يف حساب الدولة تتجلى يف احتجاجات
جماهيرية ومسيرات تطالب الدولة واجملالس املنتخبة

وموازاة مع هذه اإلجراءات وبكونها ال متلك إجابة على
أوضــاع اجلماهير الشعبية عــادت الــدولــة تــاركــة نخبها
السياسية من أحــزاب ونقابات حتت ظل الشجرة كقوة
قمعية ورادع ــة لترهب اجلماهير وتثنيها عن املطالب
املشروعة ،ويظهر هــذا يف حالة احلصار املضروبة على
الصحفيني واإلعــامــيــن وامل ــدون ــن بــاالعــتــقــال واملــنــع
والتضييق والترهيب يف حالة تداول وتناول ونقل الواقع
اجلماهيري أو املشاركة يف التظاهرات واالحتجاجات
واألنشطة املعارضة لسياسة الدولة .وعليه تكون الدولة
قد أكملت سلطتها باحتاللها للفضاءات وكــل اجملــاالت
وحــازت صفات الدولة البوليسية ،بعدما نشرت الذعر
السياسي يف وسط النخبة السياسية وأحزابها وهندسة
سلم اجتماعي مزعوم عبر حــوارات اجتماعية صورية
تستشعر خالله الطبقة العاملة والفالحني واألجــراء
بصعوبة الــوضــع وبتحمل النتائج الــكــارثــة للسياسات
الالشعبية التي اتبعتها الدولة اخملزنية منذ االستقالل
الشكلي .ومتضرعة بــأوضــاع إقليمية ودولــيــة مضللة
ومشوشة على األوضاع احلقيقية وللتغطية عن كونها دولة
فاشلة

.

إن سمات الوضع الــراهــن ومــا يتعلق باملناخ السياسي
واالقتصادي واإلقليمي والــدولــي ،والشكل الــذي أدارت
به الدولة اخملزنية اجلائحة هما من بني العوامل التي
فتحت باب التغول إضافة إلى اصطفافها إلى جانب احللف
الــرأســمــالــي االمــبــريــالــي الصهيوني (أمــريــكــا وإسرائيل
والناتو) وهو ما دفع بها إلى التطبيع الشامل ووفر لها كل
اإلسناد وبالتالي انسحبت الدولة من مجالها الطبيعي إلى
خط املواجهة مع اجلماهير دفاعا عن مصالح التركيبة
الطبقية التي تشكلها وعــن مصالح الرأسمال األجنبي
الكولونيالي .وحتولت للعب أدوار العسس لالحتاد األوروبي
ملنع هجرة األفارقة نحو االحتــاد االوروبــي الذي فقرهم
بنهب خيراتهم ،ولــعــل األحـــداث األخــيــرة الــتــي خلفت
عشرات الضحايا واملعطوبني يسائل االحتاد األوروبي حول
حقوق اإلنسان يف الضفتني

.

وبتوكيل الــدولــة املغربية بهذه األدوار على املستوى
اإلقليمي والدولي وارتباطها القوي بالبرامج النيوليبرالية
تكون قد فقدت القرار السياسي والسيادي الــذي أفرغ
العمل السياسي احلــزبــي ومــا يرتبط بــه ومــا لــه عالقة
بالدميقراطية التشاركية مــن معناه وتغييب اإلبــداع
الوطني السياسي

.
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الهنج الدميقراطي يخوض معركة عقد املؤمتر الوطين الخامس

قرر الهنج الدميقراطي عقد مؤمتره الخامس أايم  22و 23و 24يوليوز  2022بعد استحالة عقده يف اتريخه القانوين يوليوز  2020نتيجة الجائحة
ومقتضيات الحجر الصحي .ومنذ فرباير  2022وبعد أن مسحت السلطات بعقد التجمعات الجماهريية السياسية والثقافية والرايضية عملت
األجهزة الوطنية للهنج الدميقراطي عىل االستعداد املادي والتنظميي لعقد املؤمتر ،لكن النظام املخزين استثىن حزب الهنج الدميقراطي من حقه
يف التنظمي والتجمع والتأطري وعقد مؤمتره الوطين  ،وذلك ابلتسويف والتحايل  ،حيث امتنعت سلطات محلية يف عدة عماالت وأقاميل عن
تسلم واثئق تجديد الكتاابت املحلية للتنظمي  ،ورفضت عدة مؤسسات استضافة الجلسة االفتتاحية للمؤمتر بدعوى رضورة أخذ الرتخيص من
السلطات ،وهو أمر مخالف للقانون  ،وامتنعت مؤسسات حىت عن اإلجابة عىل طلب الهنج ،ونفس املصري عرفته محاوالت التنظمي الحصول عىل
مؤسسات عمومية إليواء املؤمترين .وخاض الهنج معارك محلية وجهوية ووطنية خالل هذه املرحلة من أجل انزتاع حقه يف عقد املؤمتر الوطين
الخامس  ،ومهنا ندوة دولية شاركت فهيا عدة هيئات دولية تندد ابلمتاطل املخزين وتؤيد موقف الهنج الدميقراطي ،ونظمت أنشطة جماهريية
ووقفات احتجاجية محلية وجهوية ووطنية ،مهنا الوقفة االحتجاجية اليت نظمهتا ،أمام مقر الربملان ،تنسيقية مكونة من عدة هيئات وطنية
سياسية ونقابية وجمعوية مؤيدة لحق الهنج يف تنظمي مؤمتره .وبدوران يف جريدة الهنج الدميقراطي ننخرط يف هذه املعركة املصريية من أجل بناء
حزب الطبقة العاملة  ،ونخصص هذا العدد لهذه املعركة  ،ابستحضار مختلف مراحل االستعداد لعقد املؤمتر  ،وتوثيق املعارك اليت خاهضا تنظمينا
من أجل هذا الحق ،ومختلف محطات الدعم الوطين والدويل للهنج الدميقراطي .

بالغ للتنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق يف التنظيم والتجمع السلمي

انعقد بتاريخ  21يونيو  2022باملقر املركزي للجمعية
املغربية حلــقــوق اإلنــســان بالرباط االجتماع الثاني
للعديد مــن ممثلي اجلمعيات احلقوقية والفاعلني
املدنيني من أجل التضامن مع حزب النهج الدميوقراطي
والدفاع عن حقه يف استعمال الفضاءات العمومية لعقد
مؤمتره الوطني اخلامس

.

خالل هذا االجتماع أطلع الكاتب الوطني حلزب النهج
الدميوقراطي األستاذ مصطفى لبراهمة احلضور على
مسلسل املنع والتضييق الــذي يطال احلــزب بخصوص
اإلجراءات اإلعدادية لعقد مؤمتره املتمثلة يف حرمانه
من احلق يف استعمال الفضاءات والقاعات العمومية

.

وقـــد عــبــر احلـــاضـــرون بــاإلجــمــاع ع ــن تــضــامــنــهــم
ومساندتهم للحزب يف نضاله من أجل حقه يف التنظيم

النضالية الــســابــقــة املــدافــعــة عــن احلــق يف التنظيم
والتجمع السلمي فإن الهيئات والفعاليات املشاركة يف
هذا االجتماع تعلن ما يلي:
 تضامنها مع حزب النهج الدميوقراطي وكافة ضحايااملنع مــن احلــق يف التنظيم والتجمع السلمي املكفول
حمايته مبقتضى القوانني الوطنية واملواثيق الدولية،
ومساندته يف كــل اخلــطــوات النضالية مــن أجــل عقد
مؤمتره الوطني اخلامس

.

 إعالنها عن تأسيس التنسيقية الوطنية للدفاع عناحلق يف التنظيم والتجمع السلمي

.

 تسطيرها لبرنامج نضالي يتضمن مجموعة مناألشكال منها :
 -عقد ندوة صحفية مبقر اجلمعية املغربية حلقوق

 العصبة املغربية للدفاع عن حقوق االنسان ️الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان الهيئة املغربية لحقوق اإلنسان الفيدرالية االورومتوسطية ضد االختفاء القرسي منظمة حرايت اإلعالم والتعبري  /حامت مرصد العدالة ابملغرب ترانسبارنيس – املغرب جمعية الحرية اآلن الفدرالية املغربية لحقوق اإلنسان الفضاء املغريب لحقوق اإلنسان شبكة تقاطع  "٠الحقوق الشغلية" الشبكة املغربية لحماية املال العام الهيئة الوطنية لحماية املال العام والشفافية جمعية أطاك املغرب الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق االنسان مؤسسة عيون لحقوق اإلنسان تنسيقية عائالت مجهولني املصري وضحااي االعتقالا لتعسفي
العايل

تيار األساتذة التقدميني /النقابة الوطنية للتعلمي

 جماعة العدل واإلحسان الهنج الدميقراطي الشخصيات الوطنية الداعمة للمبادرة : األستاذ النقيب عبدالرحمي الجامعي األستاذ عبدالقادر العلمي األستاذ محمد زهاري األستاذ عزيز غايلوالتجمع السلمي املنصوص عليه يف املادة  21من العهد
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،وباعتباره
حقا دستوريا أصيال نص عليه الفصل  29من الدستور
املغربي والذي حصن هذا احلق من أي مساس أو انتهاك

.

وبعد تــداول اجملتمعني يف مختلف هاته االنتهاكات
التي طالت بشكل متواتر العديد من الهيئات احلقوقية
والنقابية والسياسية واملدنية ،وباستحضار التجارب

اإلنــســان بالرباط يــوم األربــعــاء  29يونيو  2022على
الساعة احلادية عشرة صباحا

.

 تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرملان يوم األربعاء 29يونيو  2022على الساعة السابعة مساء.
الرباط يف 23 :يونيو 2022

التوقيعات :

 -االئتالف املغريب لهيئات حقوق اإلنسان

 األستاذة خديجة راييض األستاذ محمد النوحي األستاذ حسن بناجح األستاذ معطي منجيب األستاذ أحمد عصيد -األستاذ عبدالرزاق بوغنبور
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الملف

مهرجان تضامني من أجل الحق يف عقد املؤمتر
الوطني للنهج الدميقراطي
يف إطار احلملة ملواجهة املنع وحتت
شــعــار " إل ــى األمــــام مــن أج ــل عقد
املــؤمتــر الوطني اخلــامــس واإلعــان
عــن تأسيس حــزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحني " نظمت الكتابة
اجلــهــويــة  ،يـــوم األحـــد  3يــولــيــوز
مبــقــر الــكــنــفــدرالــيــة الدميقراطية
للشغل ببني مالل  ،مهرجانا خطابا
 ،تــضــامــنــيــا ووحـــدويـــا  ،مبــشــاركــة
قــوى سياسية  ،نقابية  ،حقوقية
وجمعوية :

الهيات احلاضرة والتي أجمعت على:
 التضامن املبدئي والالمشروطمــع الــنــهــج الــدميــقــراطــي وحــقــه يف
اســتــغــال ال ــق ــاع ــات وال ــف ــض ــاءات
الــعــمــومــيــة لعقد مــؤمتــره الوطني
اخلامس اسوة بباقي األحزاب

.

 إدانة التوجه القمعي والتسلطيألجــهــزة الــدولــة اخملزنية مــن خالل
الــتــضــيــيــق عــلــى ال ــق ــوى املــعــارضــة

 -احلزب االشتراكي املوحد

نحن الهيئات السياسية والنقابية واحلقوقية
وال ــق ــوى احلــيــة والــفــعــالــيــات الــدميــقــراطــيــة
والــتــقــدمــيــة ،اجملتمعة مبقر حــزب الطليعة
الدميقراطي االشتراكي بالبيضاء يوم اخلميس
 7يوليوز  ،2022وبــعــد استحضارنا حلملة
التضييق واحلصار املمنهج واملنع الذي يتعرض
لــه حـــزب الــنــهــج الــدميــقــراطــي يف استعمال
الفضاءات والقاعات العمومية من أجل عقد
مؤمتره اخلامس أيام :اجلمعة والسبت واألحد
 24/ 23/ 22يوليوز  ،2022نعلن للرأي العام
ما يلي :

 حـــزب الــطــلــيــعــة الــدميــقــراطــياالشتراكي

 إدانتنا الصارخة حلملة املنع والتضييقالذي يطال هذا احلزب باعتبارها خرقا سافرا
للحق يف التنظيم واملمارسة السياسية؛

 الــكــنــفــدرالــيــة الــدميــقــراطــيــةللشغل (االحتاد اإلقليمي)

 تضامننا املطلق والالمشروط مع حزب النهجالدميقراطي واستعدادنا خلوض كافة األشكال
النضالية من أجل رفع احلصار عن هذا احلزب؛

 -جماعة العدل واإلحسان

 اجلـــامـــعـــة ال ــوط ــن ــي ــة لــعــمــالوموظفي اجلماعات احمللية (االحتاد
املغربي للشغل)

بتوجهاتها اخملتلفة وتــردي الوضع
احلــقــوقــي واســتــمــرار الــهــجــوم على
احلــــريــــا ت مــــن خـــــال اس ــت ــم ــرار
االعــتــقــال السياسي ،رفــض تسليم
الــوصــوالت واحلــرمــان مــن القاعات
واإلعالم العموميني.

ك ــم ــا عــــرف املـــهـــرجـــان تــغــطــيــة
إعالمية من طرف مؤسسة " ملفات
تادلة "لإلعالم

 االســتــعــداد للنضال الــوحــدويملــواجــهــة الــســيــاســات املــتــبــعــة التي
أنتجت الفقر واإلقصاء خاصة موجة
الغالء التي تعرفها أسعار مختلف
املواد واخلدمات إضافة إلى احلق يف
استعمال القاعات العمومية.

 اجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حلــقــوقاإلنسان
 -اطاك املغرب

ابــتــدأ املــهــرجــان بــشــعــارات منددة
بــاملــنــع والــتــضــيــيــق اخمل ــزن ــي ،تــغــول
الــدولــة البوليسية وتشبت النهج
الدميقراطي بعقد مؤمتره يف موعده
رغــم احلــصــار ،تلتها كلمة الكتابة
اجلهوية التي تطرقت لتعامل أجهزة
وزارة الداخلية مع طلبات استغالل
قاعات و فضاءات عمومية بكل من
الدار البيضاء والرباط عبر الضغط
عــلــى اإلدارات املــشــرفــة عــلــى هــذه
القاعات  ،هذه األخيرة قامت برفض
الطلبات مبــبــررات واهــيــة .من جهة
أخرى أثارت الكلمة املنحى القمعي
املتزايد للسلطات اخملزنية من خالل
استمرار االعتقال السياسي وسيل
املــتــابــعــات يف حــق املــنــاضــلــن والــتــي
نال منها رفاقنا باجلهة نصيبهم من
خــال متابعة رفاقنا :كنزة البيار،
قاشا وامـــرار .كما لــم يفت الكتابة
اجلــهــويــة يف كلمتها الــتــعــبــيــر عن
شكرها للرفاق يف الكنفدرالية لوضع
املقر النقابي رهن إشارتها بكل روح
رفاقية

.

تــنــاول بــعــد ذل ــك الــكــلــمــة ممثلو

 إدانـــة املــســتــوى اخلــطــيــر الــذيبلغه التطبيع مع الكيان الصهيوني
وضرورة مواجهته

.

مـــن جـــانـــب آخــــر عــــرف الــلــقــاء
مساهمة للرفيق حسبي عبد اهلل،
معتقل ســيــاســي ســابــق مــن قــدمــاء
منظمة الى االمــام ،املساهمة عبارة
عن قصيدة زجلية استلهم كلماتها
مــن املــنــع والتضييق املــضــروب على
حزبنا والــتــي لــن تــزيــده إال إصــرارا
عــلــى الــنــضــال بــجــانــب اجلــمــاهــيــر
الشعبية واملضي قدما لتأسيس حزب
الطبقة العاملة وعــمــوم الكادحني
لقيادة النضال ضــد الــبــورجــوازيــة
املفترسة ودولتها القمعية .أجــواء
املهرجان خيمت عليها كذلك األزمة
الصحية الــتــي أملــت برفيقنا امــرار
إسماعيل وحالت دون حضوره هذا
العرس النضالي الذي أشاد اجلميع
بنضاليته متمنني له الشفاء العاجل
للعودة إلى أسرته الصغيرة ورفاقه

.

من  14إلى  20يوليوز 2022

بيان تأسيس اللجنة املحلية بالبيضاء للتضامن
مع حزب النهج الدميقراطي

 إعالننا عن تأسيس اللجنة احمللية بالبيضاءللتضامن مع حزب النهج الدميقراطي؛

 -حزب املؤمتر الوطني االحتادي

العدد 467 :

 دعمنا املبدئي حلزب النهج الدميقراطي يفحقه بعقد مؤمتره الوطني اخلامس؛
 تنظيم مهرجان تضامني يــوم السبت 16يوليوز  2022ابتداء من الساعة اخلامسة مساء
مبقر االحتاد احمللي للكونفدرالية الدميقراطية
للشغل بالبيضاء (درب عمر)؛
 املشاركة يف الوقفة االحتجاجية التضامنيةالوطنية مــع حــزب النهج الــدميــقــراطــي يوم

االثنني  18يوليوز  2022على الساعة احلادية
عشر صباحا أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط.

الهيئات املوقعة:

 حزب الطليعة الدميقراطي االشــرايك ابلدارالبيضاء
 الحزب االشرتايك املوحد ابلدار البيضاء املؤمتر الوطين االتحادي ابلدار البيضاء الدائرة السياسية لجماعة العدل واإلحسانابلدار البيضاء
 الكونفدرالية الدميقراطية للشغل (االتحاداملحيل)
 الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان (فرع الدارالبيضاء)
 منظمة حرايت اإلعالم والتعبري الفضاء املغريب لحقوق اإلنسان النقابة الوطنية للتعلمي العايل (فــرع الدارالبيضاء)
 لجنة التنسيق لعائالت املختطفني ومجهويلاملصري وضحااي االختفاء القرسي
 اليسار املتعدد تيار األساتذة الباحثني التقدميني ابلدارالبيضاء
 الجمعية املغربية لحقوق االنــســان (فــرعالربنويص)

مركز حقوق اإلنسان بأمريكا الشاملية يراسل مؤسسات
حكومية حول عرقلة عقد مؤمتر النهج الدميقراطي
على الرغم من أن النهج الدميقراطي حزب
مغربي معترف به قانونيا ،وميــارس نشاطه
يف إطار ما يكفله القانون واملواثيق الدولية
حلقوق اإلنسان ،إال أنه يتعرض ،كما العديد
من اجلمعيات واملنظمات املدنية ،ملسلسل من
التضييق املمنهج واملنع املتواصل ،كان آخرها
عرقلة وزارة الداخلية عقد املؤمتر الوطني
اخلامس حلزب النهج الدميقراطي ،علما بأن
حالة الطوارئ الصحية لم يعد معموال بها:
فاملالعب الرياضية مفتوحة يف وجه العموم،
مثل باقي األنشطة الرسمية العمومية

.

عــلــى الــرغــم أن الــقــانــون املــغــربــي يعتبر
"االجتماعات العمومية حــرة" ،وإن عقدها
ال يتطلب احلصول على إذن مسبق ،شريطة
الــقــيــام بــوضــع "تــصــريــح لــــدى الــســلــطــات
اإلداريـــة ملكان االجــتــمــاع" ،إال أن السلطات
املغربية ،تضغط على مسؤولي اجلماعات
احمللية ومــديــري املــؤســســات اجلامعية لكي
تشترط احلــصــول على ترخيص مسبق من

هــذه السلطات قبل املوافقة النهائية على
استفادة األحــزاب املعارضة مثل حزب النهج
الدميوقراطي من القاعات اخملصصة لألنشطة
الثقافية والسياسية

.

نظرا ،ملا يكتنف هذه املمارسات من جتاوزات
وانــتــهــاكــات ،لــيــس فــقــط اللــتــزامــات املــغــرب
األممية مبوجب املواثيق والعهود الدولية ،ذات
الصلة باحلق يف التنظيم والتجمع واملشاركة
السياسية ،وإمنا أيضا باالستناد إلى القوانني
والتشريعات اجلاري بها العمل ،ويف مقدمتها
الدستور وقوانني األحزاب واحلريات العامة

.

فإننا كمنظمة حقوقية نطلب منكم التدخل
لــدى الــدولــة املــغــربــيــة حلثها عــلــى احــتــرام
القانون ،ومتكني حزب النهج الدميقراطي من
عقد مؤمتره الوطني اخلامس دون أي قيد
أو شــرط وخلق شــروط انفتاح سياسي على
قوى املعارضة واجملتمع املدني لتفادي كوارث
اجتماعية

.

الملف

املؤمتر الوطني الخامس للنهج الدميقراطي
ومعركة حشد الدعم الوطني واالممي
كان من املفروض أن ينعقد املؤمتر الوطني اخلامس للنهج
الدميقراطي أيام  29 ،28و 30يناير  ،2022غير أن هذا لم يتم
بسبب تدخل سلطات وزارة الداخلية ،اليد الطولى للمخزن،
لعرقلة متكني حزبنا من استعمال فضاء عدد من القاعات
العمومية لعقد مؤمتره يف شروط عادية ،وطبعا مع احترام
الشروط االحترازية للوقاية من انتقال وباء كورونا ،كما هو
احلال بالنسبة للعديد من األحزاب السياسية ببالدنا

.

وردا على قرار السلطات بتجريده من حقه يف االستفادة
مــن الــقــاعــات العمومية قصد عقد مــؤمتــره ،قــام حزبنا
بخطوات نضالية متنوعة ومتكن من حشد تضامن دولي
ووطني واسع ومتميز هو موضوع هذا املقال الذي يلخص أهم
أوجه هذا التضامن

الرافضة للتطبيع والتبعية والفساد واالستغالل وتدعو
كل القوى التقدمية عبر العالم إلــى مساندة حــزب النهج
تصديه لالستبداد اخملزني
الدميقراطي والشعب املغربي يف
ّ
املتنامي .ويتعلق األمر باحلزب الشيوعي السوداني ،حركة
نستطيع من موريتانيا ،حزب الوحدة الشعبية الدميقراطي
األردنــي ،اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،حزب الشعب
الدميقراطي األردني ،اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني،
احلزب الشيوعي اللبناني ،حزب الشعب الفلسطيني ،حزب
العمال االشــتــراكــي -اجلــزائــر ،حــزب عيش وحــريــة (قيد
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العدد 467 :

من  14إلى  20يوليوز 2022

معاد اجلحري

ويتعلق األمر بكل من احلزب الشيوعي األردنــي ،اجلبهة
الشعبية لتحرير فلسطني ،احلــزب الشيوعي اللبناني،
حزب الشعب الدميقراطي األردنــي ،حزب التحالف الشعبي
االشتراكي املصري ،حزب العمال اجلزائري ،التيار الشعبي
التونسي ،حزب الوحدة الشعبية الدميقراطي األردني ،املنبر
العمالي العربي ملناهضة االمبريالية واحلركة التقدمية
الكويتية.
ويف بالدنا مت يوم  21يونيو  ،2023تأسيس التنسيقية
الوطنية للدفاع عن احلــق يف التنظيم والتجمع السلمي

.

هكذا نظم النهج الدميقراطي يوم  5يناير  2022ندوة
دولية حتت عنوان "التضامن األممــي :األســبــاب ،األهــداف
والــوســائــل" شــارك فيها مفكرون وق ــادة مــن أح ــزاب ثورية
وحركات اجتماعية جدرية من مختلف القارات :
فيجاي براشاد :مدير معهد تريكنتننتال ،جواو بيدرو
ستيديل :حركة الفالحني دون أرض من البرازيل ،ايرفني جيم:
احلــزب اإلشتراكي الثوري جلنوب أفريقيا ،حمة الهمامي:
حــزب العمال التونسي ،كــارال ريــيــس :حــزب االشتراكية
والتحرر بالواليات املتحدة األمريكية ،مايتي مــوال :حزب
اليسار االوروبــي ببروكسيل ،بيرت دي بيلدر :حزب العمل
البلجيكي ،مرمي ابو دقه :اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني،
برامش بوكهال :احلزب الشيوعي النيبالي

.

وتلقى حزبنا باملناسبة برقيات تضامن من العديد من
القوى اليسارية واحلية ،السياسية واجلمعوية من املغرب
ومن مختلف بقاع العالم نذكر منها جبهة النضال الشعبي
الفلسطيني ،احلزب الشيوعي السوداني ،احلزب الشيوعي
االسباني ،القمة العاملية للشعوب ،الندوة الدولية لألحزاب
واملنظمات املاركسية اللينينية ،احلــزب الشيوعي العمالي
بفرنسا ،منظمة توفان – إيران ،حزب العمال التركي ،مجلة
الدميقراطية الــثــوريــة – الهند ،األرضــيــة مــن أجــل حزب
البروليتاريا بايطاليا ،منظمة مستقبل العمل – أملانيا،
حتالف اخضر واحــمــر _ الــدمنــارك ،حــزب العمل الشعبي
التركي ،ومن املغرب احلزب االشتراكي املوحد ،جماعة العدل
واإلحسان ،اجلمعية املغربية للنساء التقدميات ،اجلمعية
املغربية حلقوق اإلنسان واجلمعية الوطنية حلملة الشهادات
املعطلني

.

وبتاريخ  31يناير  ،2022أصدر االئتالف املغربي لهيآت
حقوق اإلنسان الذي يضم  22هيئة حقوقية ،بيانا هاما يعبر
فيه عن إدانته للممارسات التعسفية للسلطات التي حتاول
اإلجهاز على اآلراء اخملالفة للدولة وتسييد الــرأي الواحد
وسط اجملتمع ،معربا عن تضامنه مع حزب النهج الدميقراطي
ومــن خالله مــع كــل الــقــوى التي تتعرض للمنع والتضييق
مناشدا كل القوى املدافعة عن حقوق اإلنسان ،التحرك من
أجــل ضمان حق حــزب النهج الدميقراطي يف عقد مؤمتره
الوطني اخلامس

.

أصــدرت منظمات سياسية تقدمية مــن العالم العربي
واملغاربي بيانا هاما أيضا ،يوم  29ديسمبر  ،2021تؤكد فيه
تضامنها املبدئي واملطلق مع حزب النهج الدميقراطي وجتدد
حتيتها للمواقف الشجاعة والبطولية للشعب املغربي
الشقيق وقواه املناضلة ويف مقدمتها حزب النهج الدميقراطي

التأسيس)  -مصر ،حزب التحالف الشعبي االشتراكي-مصر،
احلزب الشيوعي األردنــي ،احلزب الشيوعي املصري ،جتمع
املدافعني الصحراويني عن حقوق اإلنسان بالصحراء الغربية.
ومن تونس كل من حزب العمال التونسي ،احلــزب الوطني
الدميقراطي االشتراكي ،التيار الشعبي ،حزب القطب ،حركة
تونس إلــى األمــام ،حــزب الوطنيني الدميقراطيني املوحد،
احتاد القوى الشبابية ،حركة الشعب واحلــزب االشتراكي.
إضافة إلــى فيدرالية اليسار باملغرب .فيما أصــدر احلزب
االشتراكي املوحد (املغرب) بيانا خاصا بتاريخ  30دجنبر
حيث بعبر عن تضامنه املطلق مع النهج الدميقراطي ويدين
هذه السلوكات الالقانونية

.

ويف ظل هذه العراقيل التي جتسد تغول اخملزن والطابع
البوليسي للدولة املعادي للحقوق واحلريات مت تأجيل املؤمتر
إلــى نهاية يوليوز  2022واستمر الضغط والنضال لفرض
حقنا

.

هــكــذا ومبناسبة املــؤمتــر الــوطــنــي حلــزب شــعــوب تركيا
الدميقراطي ،املنعقد يوم األحــد  3يوليوز  2022بأنقرة،
أصــدرت هيئات وأحــزاب يسارية بيانا أكــدت فيه تضامنها
املطلق والالمشروط مع حزب النهج الدميقراطي فيما يتعرض
له من حصار من طرف النظام املغربي واملتمثل يف منعه من
استعمال الفضاءات والقاعات العمومية والتضييق الذي
يطاله بخصوص اإلجراءات اإلعدادية ملؤمتره اخلامس املقرر
عقده أيام  23 ،22و  24يوليوز  2022كما عبرت عن دعمها
ملشروع النهج الدميقراطي يف اإلعالن عن تأسيس وبناء حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني إبان مؤمتره اخلامس

.

من طرف  21هيئة نقابية وسياسية وحقوقية ،فضال عن
شخصيات وطنية داعمة للمبادرة ،وعبرت عن تضامنها
مع حزب النهج الدميقراطي وكافة ضحايا املنع من احلق يف
التنظيم والتجمع السلمي املكفول حمايته مبقتضى القوانني
الوطنية واملــواثــيــق الــدولــيــة ،ومساندته يف كــل اخلطوات
النضالية من أجل عقد مؤمتره الوطني اخلامس .بل قررت
تنظيم يوم تضامني مع حزبنا حيث عقدت ندوة صحفية
يــوم األربــعــاء  29يونيو  2022ووقفة احتجاجية مشرفة
يف نفس اليوم أمــام مبنى البرملان بالرباط .ال بد أيضا من
اإلشادة بتضامن كل القوى املناضلة الذي جتسد يف املبادرات
واملهرجانات التي نظمتها الفروع اجلهوية (الرباط ،بني مالل،
اجلنوب ،الدار البيضاء)...
والفروع احمللية (تازة)...
الشكر واالمتنان لكل القوى الصديقة حلزبنا يف الداخل
واخلارج على تضامنها الرائع وعليها وعلى قدراتنا الذاتية،
نعول لفرض حقنا

.

ما أحوجنا اليوم لبناء جبهات ضد االمبريالية واالستبداد
على طريق أممية ماركسية لتوحيد وتنسيق النضاالت
وتنظيم أشكال التضامن األممي

.

نؤكد ملن يحتاج الى تأكيد أننا سنناضل بعزمية ال تلني من
أجل انتزاع حقنا البسيط يف عقد مؤمترنا يف قاعة عمومية
وهــو حــق ال يقبل التصرف واملــســاومــة ونــكــرر أننا سنفتتح
مؤمترنا يف قاعة عمومية أو يف الشارع

.
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العدد 467 :

من  14إلى  20يوليوز 2022

تونس
معركة الدستور تتواصل ضد شقوق الثورة املضادة

علي اجللولي

تعيش تونس منذ  25جويلية  2021على وقع تصاعد كبير
لألزمة السياسية العامة بدخول عنصر االنقالب الذي متكن
من خالله شق من املنظومة السائدة وهو شق رئيس الدولة
من حسم صراعه مع الشق احلكومي /البرملاني الذي تقوده
حركة النهضة ،وهو صراع عاشت على وقعه البالد قبل ذلك
لكنه استفحل منذ انتخابات  2019التي أوصلت قيس سعيد
لقصر قرطاج .لقد اندلع صراع ضار حول الصالحيات إذ لم
يقبل سعيد مبا قبل به الباجي قايد السبسي أي بصالحيات
تهم أساسا الدفاع والعالقات اخلارجية فيما حتتكر احلكومة
النابعة من األغلبية البرملانية بقية الصالحيات التي تهم
السياسة الداخلية صياغة وتنفيذا كما جاء يف دستور .2014
ومــع رئيس ذي نزعة رئاسوية وبرملان ذي أغلبية رجعية
وفاسدة من ظالميني وأنصار للمخلوع ومافيا املال والتهريب
والتهرب ،عاشت البالد على وقع أزمة مؤسساتية غير مسبوقة
متزامنة مع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة زادتها الكرونا
عمقا ،وكان كل طرف من طريف النزاع يترصد الفرصة لقلب

السباق يف ذلك هو سعيد الذي اعتمد
الوضع لصاحله وكان
ّ
األجهزة الصلبة مستغال تنامي االستياء واالحتقان والغضب
وأصدر مساء  25جويلية (ذكرى إعالن اجلمهورية) البيان
رقم واحد محاطا بالبزات العسكرية واألمنية رافعا شعارات
شن احلرب على الفساد واملفسدين و االنتصار للشعب املغبون.
لكن شيئا من ذلك لم يقع فمؤشرات الفساد تتنامى وملفاته
ال زالت تراوح مكانها ،بل أن سعيد جمد هيئة مكافحة الفساد
عوض تنشيطها بعد إقالة رئيسها .وعوض االكتفاء مبا تعهد
به وهو االحتكام لإلجراءات االستثنائية طيلة شهر وأمام
ضعف معارضته مقابل ارتباك كبير يف الوسط السياسي
اجته أغلبه إلى مساندة سعيد يف حربه مع النهضة وحلفائها
غاضني الطرف عن طبيعته وطبيعة توجهاته وخياراته،
ليستغل هذا الوضع ويتحول إلى احلاكم الفرد الذي يقود
البالد باملراسيم غير القابلة للطعن بعد ّ
حل هيئة مراقبة
دستورية القوانني ثم اجمللس األعلى للقضاء ثم أعلن خارطة
طريق تبدأ باستشارة الكترونية ثم تتجه إلى االستفتاء
على دستور جديد وانتخابات برملانية مبكرة .ورغم اإلقبال
اجملهري على االستشارة رغم امتدادها طيلة شهرين ونصف
( /7من اجلسم االنتخابي) ،ورغم تنامي الشكوك واملعارضة
لسعيد التي لم تكن فقط من قبل الكتل البرملانية الرجعية
املــطــاح بها (النهضة وحلفائها واحل ــزب الــدســتــوري سليل

التجمع حــزب الدكتاتور بن علي) ،بل استقطبت عديد
القوى التقدمية احلزبية واملدنية والنقابية إذ أعلن االحتاد
العام التونسي للشغل عن رفضه لالنخراط يف حوار صوري
لتمرير دستور للحكم الفردي ،كما نظم اإلضــراب العام يف
القطاع العمومي يوم  16جوان اجلاري ضد جتميد التفاوض
معه واخلضوع الكلي إلمــاءات صندوق النقد الدولي التي
تستهدف ما بقي من مكاسب محدودة للشغالني ،ولم يبق
فعليا مساندا لسعيد إال بعض القوى ذات املصلحة يف عودة
االستبداد ،وملــا نشر سعيد دســتــوره يــوم  30جــوان عرفت
الساحة السياسية واالجتماعية يف تونس مخاضا آخر أفرز
استقطابا جديدا عزز معسكر الرافضني للدستور اجلديد
ذي املضمون االستبدادي الظالمي

.

*دستور استبدادي محافظ وظالمي

لقد طلب سعيد من اللجنة التي شكلها صياغة دستور يف
أجل  3أسابيع وهو ما رفضته عديد اجلهات املدعوة لذلك
مثل عــمــداء كليات احلــقــوق ،فيما ســارع بعض الكمبارس

ملواكبة  3اجتماعات فقط ،ورغــم ذلك قام رئيس اللجنة
ومساعده بتقدمي مشروع دستور مت نشره مباشرة بعد نشر
مشروع الرئيس الذي صاغه مبفرده وبلغته وبقراءته اخلاصة
للتاريخ وللحاضر ومتضمنة لبرنامجه ورؤيته ،وميكن حوصلة
أهم سمات هذا الدستور كما يلي :
 رفض اإلقرار مبدنية الدولة ومحاصرة احلقوق واحلرياتبالصيغة التقليدية لالستبداد (القوانني) والتراجع عن
اإلقرار باملساواة بني اجلنسني

.

 التنصيص على أن تونس جــزء من "األمــة اإلسالمية"وأن الدولة حتتكر تكريس مقاصد الشريعة مما يفتح الباب
مشرعا أمام الدولة التيوقراطية الظالمية
ّ

.

 عــدم اإلقــرار بفصل السلط واعتبارها مجرد وظائفوإسناد كل الصالحيات لرئيس الدولة دون مراقبة أو مساءلة
أو محاسبة أثناء احلكم وبعده

.

 عدم التنصيص على االنتخاب العام لغرفتي الوظيفةالتشريعية (مجلس النواب ومجلس اجلهات واألقاليم) مبا
يعني اعتماد طريقة البناء القاعدي الفوضوية الشعبوية
التي يتبناها سعيد

.

 تفتيت القضاء بإلغاء مجلسه وبعث مجالس قطاعيةلكل فرع منه (القضاء العدلي واإلداري واملالي) ،ووضع اليد

على احملكمة الدستورية التي يعينها سيادته بطريقة غير
مباشرة من خالل حصرها يف  9وظائف قضائية معينة.
إلغاء الهيئات التعديلية مبا ميكنه من وضع اليد على كلالقطاعات احلساسة (اإلعــام خاصة) وعدم ضبط كيفية
تشكيل هيئة االنتخابات.
يف كلمة إن دســتــور قيس سعيد هــو دســتــور االستبداد
الظالمي ،وهو دستور استوحى أهم بنوده من دستور 1959
الــذي اعتمده بورقيبة إلقــامــة حكم فــردي مطلق ،وهو
استعادة ملــشــروع  1جــوان  2013حلركة النهضة مــن خالل
اجلــوانــب الظالمية التي يحتويها والتي جــاءت معه أكثر
وضوحا .إن جزءا مهما من احلركة الدميقراطية أصبح مقتنعا
أن دستور سعيد هو دون دستور  2014بكثير ،وهو أيضا دون
دستور جلنة بلعيد/محفوظ املكلفة والذي حافظ على احلد
األدنى الدميقراطي رغم اجتاهه لنظام رئاسوي.

*الثورة املضادة تضغط وهتجم.

لقد دشن الشعب التونسي السيرورة الثورية لبداية القرن
 ،21وكانت ثورته نهاية  2010ثــورة اجتماعية/سياسية
مبضامني دميقراطية تقدمية رغم غياب القيادة الثورية
املركزية وهــو مــا أثــر على بقية املــســار الــذي التفت عليه
القوى األكثر انتظاما من داخل دولة رأس املال التابع ومن
خارجه .وقد خاض الشعب وقواه التقدمية معارك ضارية
ضد الرجعية مبختلف فصائلها التي تدخلت بقوه إلفساد
وإلغاء السيرورة الثورية التي انتهت يف ليبيا وسوريا واليمن
إلــى حــروب أهلية طاحنة ورجعية ،فيما دمرها اإلخــوان
والعسكر يف مصر ،وبقي من بلدان املوجة األولــى النموذج
التونسي الذي حقق بعض املكاسب السياسية يف اجتاه الدولة
املدنية الدميقراطية ،لكن عوامل عديدة منها ضعف احلركة
الثورية وتشتتها وعدم صرامتها ،وتذيل القوى الليبرالية
واإلصالحية للحركة الظالمية ومشاركتها احلكم ،مقابل
تواصل نفس اخليارات االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الالوطنية والالشعبية مما أصاب جزءا هاما من اجلماهير
الشعبية باإلحباط واليأس والنزوع نحو الكفر باحلريات
مبا وفر األرضية املالئمة لصعود الشعبوية اليمينية والتي
مثلها سعيد يف انتخابات  2019والذي عزز متوقعه الطبقي
والسياسي كتعبيرة فاقعة للثورة املضادة يف نسختها اجلديدة
التي تريد حل أزمة املنظومة السائدة بحلول مختلفة عن
خيارات احلركة الظالمية والتجمعية (نسبة حلزب اخمللوع
بن علي) .إن دولــة البرجوازية العميلة جتد حلها اليوم
مع سعيد الــذي يتجه نحو تنفيذ ما عجزت عنه مجمل
الرجعيات التي حكمت تونس منذ  2011وهو غلق باب املنجز
األساسي للثورة التونسية وهو احلريات كسالح ناجع وهام
استطاع من خالله الشعب الدفاع عن جلده كلما اشتد عليه
هجوم احلكام .إن سعيد يضع شعب تونس اليوم يف كماشة ،إما
احلرية والظالمية والفساد وإما االستبداد والقوة واالستقرار،
وهي معادلة االستبداد طوال التاريخ .وهو يضع تونس ذات
التقاليد املدنية التقدمية يف وضعية ما قبل احلداثة بدستور
دكتاتوري يستمد األحكام من الشريعة .لكن شعب تونس
وقواه التقدمية لن يرضوا بهذه االنتكاسة ،فمسار الصراع مع
الثورة املضادة وخياراتها الطبقية والسياسية متواصل ويتعزز
بقوى حزبية ومدنية واجتماعية جديدة ،وستلعب النساء
كن دوما دورا بارزا بل رياديا ،فهن الالتي أسقطن دستور 1
كما ّ
جوان  2013لصاحبته حركة النهضة وهن الالتي سيسقطن
دستور  30جوان  2022لصاحبه قيس سعيد ليغلقن الباب
أما دستور  1959لصاحبه احلزب الدستوري الفاشستي ،مبا
يفتح الباب واسعا أمام دستور اجلمهورية املدنية الدميقراطية
االجتماعية

.

الرأي

نقد األسس الفلسفية ملا بعد الحداثة
هناك بعض األقالم التي تدعي انتسابها للماركسية،
حينما تتطرق ملدرسة ما بعد احلداثة ونقدها ،ال تصيغ
خطابا عقالنيا حولها ،وال تستوعب فلسفتها ،بسبب
عدم االطالع عليها من خالل مؤلفات مؤسسيها ،وبالتالي
فنقدها باسم املاركسية ،يضيع الهدف السياسي املتوخى
مما يسميه أجنلز ويطوره ألتوسير ب " :انعكاس الصراع
الطبقي يف النظرية" وبالتالي مينح املناضلني/ات ،أدوات
معرفية ال تف باملطلوب لنقد ما بعد احلداثة ،بل تزج
بهم يف جدار ضيق ومزدحم بالغموضات اإليديولوجية
التي ما تلبث أن تزيحهم عن مهمتهم املركزية يف النضال
على الواجهة الفكرية.
فما هي األسس الفلسفية التي يقوم عليها
خطاب ما بعد الحداثة؟

ينتقد خــطــاب مــا بعد احلــداثــة األس ــس الفلسفية
الــتــي انــبــنــت عليها احل ــداث ــة ،خــاصــة فلسفة األنـــوار
واملــاركــســيــة ،فهي تتحدد كنقد جــذري ألربــعــة مبادئ
جاءت بها احلداثة:رؤية أنطلوجية للعالم ،ذات مفكرة
ومستقلة،ادعاء الكونية ،ثم العالقة اجلدلية بني الذات
والعالم اخلارجي

الــكــبــرى ،ســواء كانت لبرالية أو ماركسية ،ومــن خالل
الفقدان الرئيسي ألنطلوجية العالم يصبح احمللي له
أولوية على الكوني ،والتشظي على الشمولي .إن أفكار
الكونية واحلرية والتقدم هو ما تسعى ما بعد احلداثة
إلــى تفكيكه ،هــذه الكونية املرتبطة مبشروع احلداثة
قــاد يف نظر ليوتار "إلــى توتاليتاريا التي هي مرادفة
للهيمنة والــرعــب"ويــضــيــف ق ــائ ــا":إن حجتي هــي أن
مشروع احلداثة (يف تطبيقه للكونية) لم يعد متخلى
عنه أو منسيا ،ولكنه تفكك وانتهى" .وأمام هذا االدعاء
بالتفكيك هل حقا بلور ما بعد احلداثيون أسسا جديدة
للفعل واملعرفة جديرين باالهتمام؟

املرشوع الفكري والسيايس ملا بعد الحداثة

تأتي الصعوبة املنهجية  ،من أجل استنتاج املقترحات
الفكرية والسياسية التي تعكس املشروع االجتماعي ملا
بعد احلداثة ،من اختالف املناهج التي يستعملها مفكرو
مــا بعد احلــداثــة ،فرغم أنهم يشتركون يف اخلصائص

11

العدد 467 :

من  14إلى  20يوليوز 2022

حسن الصعيب

"الدميقراطية اجلذرية" يف ظل النظام الرأسمالي :لقد
ألح يف محاججته ملفكري ما بعد احلداثة ،على أن النظام
الرأسمالي طور "أشكال متنوعة من العقالنية ،عقالنية
تقنية  ،أداتية ،حتكمت يف الفضاء العام للمجتمع  ،من
خــال متركز املراقبة ،بواسطة تطوير سلسلة األداة-
الــهــدف ،عقالنية عملية ممــركــزة حــول صــيــرورة الفهم
املشترك وحتديد األهداف لبلوغها ،هي على العكس من
تطوير وسائل بعقالنية تخدم بالدرجة األولــى طوبى
التحرر اجلماعي" ويضيف قائال ":يف كل نظام اجتماعي
متوازن يهيمن هذان الشكالن من العقالنية  ،واملفروض
أن يتكامال  ،غير أن نــزوع الرأسمالية للهيمنة يخضع
كافة البنيات االجتماعية إلى عقالنية تقنية ،وحيث
هذه األخيرة تصبح مهيمنة تنسحب على العقالنية يف
مجموعها ،فتبدو األشكال البديلة عن هذه العقالنية
كأنها ال عقالنية".
ولكون هابرماس ال يسعى يف تصوره إلى بلوغ الهدف

.

ترفض مــا بعد احلــداثــة تصور العالم كجوهر ميكن
متثله ،بل تدركه فقط من خالل عناصر معزولة وغير
قارة ،ومرتبطة بسلسلة من عالقات سببية متغيرة على
الدوام ،باختصار تنظر إلى الصيرورة كظاهرة جوهرية
بينما تنظر إلى االستقرار أو الهوية كظاهرة جزئية،
ذلك أن العالم يتشكل يف إطــار التفاعل والترابط عبر
ممارسات وسلوكات جزئية ،وبالتالي فالقار هو الظاهرة
اجلزئية يف عالم غير قابل للتحديد أساسا

.

يــنــطــلــق أيــضــا امل ــا بــعــد حــداثــيــون مــن الــتــشــكــيــك يف
استقاللية الــذات املفكرة ،منتقدين فكرة احلداثة عن
الــذات املفكرة واملستقلة ،فاحلداثة انطلقت مع فكرة
"اإلنسان خلق نفسه ملا رأى أنه ليس نتاج اهلل أو الطبيعة"
من خالل فلسفة األنوار يف القرن  ،18ف kantيف جوابه
عن ســؤال ما التنوير؟ اعتبر أن "العقل حرر الــذات من
سلطة خارجية ومنحه القوة ليفكر يف ذاتــه" ،يحاول
املا بعد حداثيون إسقاط هذه املسلمة باالعتماد على
نظرية فرويد ،إذ يسجلون التشظي والالجتانس والطابع
الصراعي للذات ،هذه الذات التي تفترض هوية ،هي يف
األصل غير محددة ،وبسبب ذلك يدعي ما بعد احلداثيون
أن حتديد الهوية هو يف احملصلة النهائية تكريس إلرادة
املراقبة وبالتالي ممارسة السيطرة والهيمنة

.

يف نقدهم للعالقة املرجعية بالعالم يرفضون الفصل
بني اللغة والعقل ،فإذا كانت الفلسفة التحليلية تذهب
إلــى حد التطرف يف االعتماد على أالعيب اللغة التي
حتول األشياء اخلارجية إلى واقع ،ذلك أن التمثل الذي
تقوم به الذات ألشياء العالم تصبح مرآة لهذا الواقع ،فما
بعد احلداثيون يتطرفون يف االجتاه املعاكس" ،فالتصور
املركزي للعقل ،يجعل من الفكر هو الــذي يحتل املكان
األول بينما اللغة هي هيكل هذا الفكر ،فكل تأويل بشري
يصبح محكوما ببنية ميتافزيقية
( )le logosالــذي هو العقل (جــاك دريــدا) ال تصلح
اللغة لتكون مــرآة الــواقــع ،ليست لها الــقــوة املرجعية،
ويسير يف نفس االجتاه فيلسوف ما بعد احلداثة :جان
فرانسواز ليوتار"إن البحث عن مرجعية متكاملة بني
اللغة والواقع ،ال تعمل سوى على خلق وهم إعادة الترابط
بني املفهوم واحملسوس ،وهم جتربة الشفافية والتواصل".
يواصل نقد ما بعد احلداثة خطاب احلداثة يف مسألة
ادعاء الكونية ،إذ قاد ما بعد احلداثيون إلى إسقاط أي
ادعاء كوني مرتبط باحلداثة ،أي رفض جميع الروايات

النوعية خلطابهم  ،املتمثّ لة أســاســا يف نقد املسلمات
اإلبــســتــيــمــولــوجــيــة لــلــحــداثــة (أنــطــولــوجــيــة الــعــالــم،
الــذات التي حتوز على عقل ،مرجعية اللغة ثم املشروع
االجتماعي املؤسس على الكونية)،إال أنهم يتمايزون
يف الطرق واألساليب التي تقود إلــى استخالص نتائج
تكون أحيانا متباينة ،ولعل الصراع الفكري الذي خاضه
بعض ممثلي احلداثة النقدية ،و بارتباط مع حتوالت
الرأسمالية  ،ضد ممثلي ما بعد احلداثة ،وعلى اخلصوص
املناظرة الفكرية التي قام بها هابرماس وتالمذة املدرسة
النقدية األملانية ،إلى جانب ثلة من املفكرين املاركسيني
 ،وعلى رأســهــم املفكر البريطاني فريدريك جيمسون
واملفكر األمريكي ديفيد هاريف ،قد كان لها األثر البني يف
تعديل مشروع تفكيرهم السياسي

.

قــاد هــذا الــصــراع (كما يقول أجنلز :انعكاس الصراع
الطبقي على املستوى النظري) إلى تقارب واقتسام بعض
األفــكــار ،كاعتبار اللغة تلعب دورا يف صيرورة وتشكيل
الواقع ،وكمفهوم للمعرفة ،باعتبارها أداة السلطة ،كما
أصبح باإلمكان تنسيب فكرة الذات املستقلة والوحيدة،
واعتبار األفــراد والعالقات االجتماعية كبناءات غير
جــوهــرانــيــة أي تــتــحــدد بشكل قــبــلــي ،بــل هــي تبلورت
يف ســيــاق شــروط السلطة واملــقــاومــة ،والــتــنــاقــض وقمع
النزاعات .لقد جسدت مداخلة هابرماس يف هذا النقاش
أهمية استثنائية رغم أن مآلها السياسي خدم مشروع

النهائي من هذه العقالنية أي االنتقال إلى مجتمع جديد
يقوم على أنقاض النظام الرأسمالي ،يحصرها يف بديل
اجتماعي يقوم على "إجماع تواصلي" مما مينح حجة
قوية ليشتبك معه فيلسوف ما بعد احلداثة (ليوتار)
الــذي ينتقد الطابع الالمحدود لإلجماع ،منطلقا من
استحالة التحديد عبر التفاهم مــن خــال اللغة ،إذ
يعتبر هــذا الــتــصــور مــثــالــي ،ألنــه يبحث عــن التفاهم
الدائم من خالل التواصل .وهذا يدفع املابعد حداثيون
إلى إسقاط أي مشروع جماعي من برامجهم كيف ما كان
نوعه ،وبسبب ذلك أضحى همهم األساسي هو االشتغال
على متركز الذات الفاعلة" هذه البلورة ال تؤدي إال إلى
التخلي على كل حال عن البنية اللسانية التواصلية (أنا،
أنت ،هو) بوعي أوبدونه

.

إن فقدان األسس العميقة ملسلمات احلداثة  ،أضحى
العالم مبوجبها غير قار ويتسم بالتشظي وفقدت الذات
مكانتها الرئيسية ،ومفهوم الهوية الــذي ارتــبــط بها،
من هنا يفهم ما بعد احلــداثــي احلــداثــة ليس كحادثة
يف نهايتها ولكن يف حالتها الراهنة ،وبالنتيجة يجب
التخلي عــن مــثــال الكونية وعــبــره كــل رؤيــة للمعرفة
متقدم للبشرية.حول هذا التخلي بلور املابعد حداثيون
مناهج" نقدية " مختلفة

.

سيكون نقد ما بعد الحداثة من منظور ماركسي هو مشروع
كتاب السنة القادمة  :2023حسن الصعيب
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الشباب

الشبيبة املغربية بني الواقع ورهان التغيري الثوري
واقع الشبيبة املغربية:

سنتطرق مــن خــال قـــراءة الــواقــع ال ــدي يــعــري وضــع
الشباب باملغرب من خالل حتليل سياسات الدولة اخملزنية
اجتاه مجاالن يهمان الشباب ،التشغيل والتعليم وتقدمي
تداعيات تلك السياسات الطبقية على الوضاع.
فمند اعتماده خــال منتصف متانينات القرن املاضي
خملطط التقومي الهيكلي كاجراء مملى من طرف الدوائر
املالية االمبريالية سارع النظام اخملزني يف االجرأة عبر
سن سياسات تدميرية يف مجال التشغيل ودلك بصياغة
ووضع برامج وقوانني دات صلة باجملال من طرف احلكومات
املتعاقبة وتداعيتها السلبية على االوضــاع االقتصادية
واالجــتــمــاعــيــة خــاصــة يف صــفــوف الــشــبــاب املــغــربــي من
خالل توسيع قاعدة البطالة وتكريس الهشاشة والزحف
وعلى مكتسب الشغل القار التشغيل ،ومايحتكم يف دلك
من مبادئ االساسية لنيولبرالية اجلديدة املتوحشة،
وهاجس تنمية االرباح لفائدة الرأسمالية العاملية.
ومن مت وبالضبط يف سنة 1987عملت الدولة على سن
قانون" 87-16لتشجع خريجي التكوين املهني" وقانون
 87-36املعدل فيما بعد ويهم دعم ومنح قــروض للشاب
املــقــاولــن احلــاصــلــن عــلــى الــشــواهــد العليا او الــشــواهــد
التقنية،اما بالنسبة للغير احلاصلني على اي شواهد مت
خلق صندوق للدعم مبوجب قانون 96-15احملني،وخالل
سنة  1999اقر اخملزن برفع مسؤوليته املبارشرة يف مجال
التشغيل خالل ندوة مراكش املتعلقة ب"تشغيل الشباب"
ومــا نتج عنها برامج حكومي لسنة  2000ابــرز وجوهه
تاسيس الوكالة الوطنية النــعــاش التشغيل والكفاءات
مبــوجــب قــانــون تنضيمي ص ــادر مــن قــبــل.ويــلــي كــل هــدا
تنزيل عديد من البرامج الكارتية (مقاولتي،تأهيل)....
ودلــك سنة  2005يف اطــار"مــبــادرات التشغيل" ...وكل
هدا لهروب الدولة ومتلصها من مسؤوليتها ورهن مستقبل
الــشــبــاب احلــاملــن بــالــشــغــل يف يــد الــراســمــالــيــة العاملية
واالقتصاد التبعي باملغرب املبني على الريع،لتتوج كل
هده التوجهات يف دستور  2011املمنوح ،لياتي فيما بعد
اقــرار مرسوم لسنة  2016وتخلي الدولة عن العمل يف
الوظيفة العمومية وتعويضها بالعمل مبوجب عقود.ولعل
هم الدولة االن هو حتسني شروط الهشاشة وليس القضاء
عليها وهدا ما اكدته مضامني النمودج التنموي اجلديد
لسنة  2021املتعلقة بالتشغيل يف افق سنة  2035املتمتلة
يف تقليص نسبة الشغل يف القطاع غير املهيكل إلى .20%
وبعد الفشل الــدريــع لبرنامج "انطالقة"سنة 2019
واستبداله ببرنامج "فرصة"  2021والغموض الدي يدور
حولهما بــدون وضع حد لاليادي املتحكمة يف امليزانيات
املرصودة لكال البرنامجني التجأت الدولة لتقدمي برنامج
"اوراش"مبيزانية تناهز  2,5مليار درهم يستهدف 250
الــف فرصة شغل دات طابع مؤقت اال ان هــدا البرنامج
اليعكس تطلعات الــشــبــاب مــقــارنــة بامليزانية الضخمة
املرصودة له وكدلك اليعكس تكافئ الفرص بني الشباب.
كماعرف واقــع التشغيل باملغرب تــدهــور ًا كبير ًا خالل
بــدايــات هــده االلــفــيــة خــاصــة مــع االزم ــة العاملية لسنة
 2008وتداعيتها االجتماعية واالقتصادية على سوق
الشغل باملغرب حيث بلغ العدد الصايف ملناصب الشغل التي
مت فقدانها هــي 37ألــف منصب خــال ،2016هــدا تراجع
برز على مستوى خلق مناصب الشغل يف القطاع الفالحي
الــذي فقد  119ألــف منصب شــغــل.امــا قطاع اخلدمات

(التجاري،الساحي )...فان عدد املناصب احملدثة يف هذا
القطاع متيز بالتراجع والضعف سنة بعد اخــرى حيت
انحصر يف  38ألف منصب شغل سنة  2016مقابل متوسط
قدره  90ألفا يف الفترة ما بني  2000و 2013ونفس األمر
بالنسبة لقطاعي الصناعة احلديتة والتقليدية.ومع
انتشار فيروس كرونا واجلفاف فاتارهما باملغرب ادى الى
فقدان أكثر من  430ألف وظيفة يف  2020وارتفاع عدد
املعطلني عن العمل إلى حوالي مليون ونصف هده املعطيات
واالرقــام رسمية وتبقى كارتية ويف نفس احلــن التعري
الواقع النه اكتر كارتي

.

يهشد املغرب خالل
السنوات األخرية موجة
احتجاجات ونضاالت شعبية
مرفوقة مبطالب اجمتاعية
واضحة اغلهبا بطابع
سيايس توجه الهسام ضد
الكتلة الطبقية السائدة
ابلبالد ،متمتثلة أساسا
يف االحتجاج عىل مظاهر
"الحكرة واالقصاء"

اما يف مجال التعليم فاالمر اليختلف قطعا عن ماسبق
وتبقى االليات متنوعة وأكتر ابداعا اما اجلوهر احلقيقي
هــو السائد والــهــدف واحــد هــو جعل الشباب رهينة بني
حاضر مــر ومستقبل اســود،مــن هنا علينا الــوقــوف على
مايحيكه النظام يف مجال التعليم ،حيت يعتبر مشروع
قانون اإلطار  17.51املصادق على مقتضايته عبر مجلس
وزاري سنة  2018ليتم متريره فيما بعد عبر البرملان
سنة 2019واملتعلق اساسا مبنظومة التربية والتكوين
والــبــحــث الــعــلــمــي وهـــو كــدلــك الــقــانــون املــنــزل لــلــرؤيــة
اإلستراتيجية(،)2015-2035ولعل أخطر ما يتضمنه
هو تنزيل التوجه الهادف لضرب اجملانية
بخلفية طبقية حقيقية وليست كما يتغنى بــه من
جتــويــد التعليم وه ــدا راج ــع طبعا لــإلــتــزامــات النظام
املغربي التبعي مع الدوائر االمبريالية املالية،من خالل
اتفاقيات وقروض مشروطة وبتوجهات سياسية طبقية لن
ولم تخدم ابدا مصلحة الشعب املغربي باملقابل االستباق
جلني مزيدا من االرباح للرأسماليني

.

ادا امــام هــدا الــوضــع وادا احاطنا على باقي اجلوانب
التي تتحكم يف الوضع العام للشبيبة املغربية كانسداد
واغالق االبداع التقايف والترفيهي والرياضي،عالوة على
رهن مستقبل الشباب بيد الرأسمالية العاملية عبر جتنيد
جيوش من املعطلني/ت حاملي الشواهد والسواعد خلدمة
مايسمى ب(االقـــاع الصناعي) مماسيتشكل فيما بعد
طبقة عاملة معتقلة بني اسوار املناطق احلرة يف عديد من
االقطاب الصناعية باملغرب(البيضاء،طنجة،قنيطرة)
وعزلها عــن محيطها قصد استالبها وجــردهــا مــن ادنــى
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يوسف احا

تعبير عــن االنــســانــيــة احلــقــة لتبقى على طــول الــزمــان
حتت رحمة الرأسمالية مبباركة الدولة اخملزنية.باملقابل
فالشبيبة املغربية لن تبقى مكتوفة االيادي فاخملرج من
كل هدا يستلزم عليها طرح مجتمع بديل تالزمه احلرية
والكرامة والعدالة االجتماعية عبر انخراطها يف قلب
سيرورات التغيير التوري املنشود

.

الشبيبة املغربية ورهان التغيري :

يشهد املغرب خالل السنوات األخيرة موجة احتجاجات
ونــضــاالت شعبية مــرفــوقــة مبطالب اجتماعية واضحة
اغلبها بطابع سياسي توجه السهام ضد الكتلة الطبقية
السائدة بالبالد ،متتمثلة أساسا يف االحتجاج على مظاهر
"احلــكــرة واالقــصــاء" واملطالبة بتحقيق مقومات احلياة
الكرمية ،اد تعرف العديد مــن املــدن والــقــرى والهوامش
الــعــديــد مــن االشــكــال النضالية والــتــعــبــويــة مــن وقــفــات
واعــتــصــامــات ومــســيــرات ويــلــخــص حــجــم هــدا االحــتــقــان
االجتماعي نتيجة الفقر وغياب العدالة االجتماعية
وللسياسات املمنهجة السالفة الدكر(احملور االول) ،ولعل
أي متتبع ان تتيره املالحظة االساسية التي تعبر على أن
الشباب يقود ميدانيا وإعالميا أغلب هذه االحتجاجات
بدافع املتضرر االول من جهة ومن جهة اخرى مبا تزخر به
الطاقة الشبابية من عنفوان وروح تورية اليخصها فقط
اال طول النفس وابــداع ادواة دفاعها واسكال تنظيميها
وعيا منها مبهمة التغيير التوري الدي ستقوده الطبقة
العاملة الى جانب حلفاءها املوضوعيني وليحتل الشباب
مكانة القلب النابض لهده املهمة التاريخية ودلــك عبر
خلق حــركــة شبيبية مــوحــدة واســعــة شعبية على اسس
الدميقراطية والتقدمية والشباب املاركسي على رأس
ر محها

.

فهنا نتدكر ونستخلص الــدروس من حــراكــات متعددة
عرفتها بالدنا مابعد املرحلة التورية لسنة , 2011حراك
الــريــف االب ــي اكــبــر منــودجــا و ث ــورة "الــعــطــش" بــزاكــورة
ومعتصم منجم إميضر وجبل الــعــوام ،وحــراك "الرغيف
األســود" بــجــرادة وحركة "الصحة للجميع" ببويزكارن
وحــركــة"اكــال"دفــاعــا عن االرض،ونــضــاالت املعطلني بكل
اصنافهم واالساتدة املفروض عليهم التعاقد والتحركات
الهائلة للطلبة بالساحات اجلامعية والنهوض النضالي
االخير لطلبة الطب وطب االسنان

.

فهل ميكن ادار الظهر يف وجه هده االستعدادت الكبرية
لدى الشباب؟

اجلواب طبعا عن االشكال ليس اجابة طبيعية او عادية
او حتى ميكانيكية اكتر منها اجابة علمية ببرامج واضحة
مرتبطة بــاالســاس بالنضال الدميقراطي الــعــام وربطه
مبــهــام التحرر الوطني املفتوح على االف ــاق االشتراكي
مت اجملــتــمــع الــشــيــوعــي كاستراتيجية التغيير الــتــوري
املنشود.كل هدا يتطلب من الشبيبة املغربية فتح اوراش
نقاش حــول هــده املهام بني جميع املاركسيني/ت الشباب
افــرادا وتنتظيمات (االســبــاب واالهــداف)،اشــراك جميع
الدميقراطيني/ت يف برنامج شبيبي موحد (اوطم،حركة
املعطلني،النقابات،الشبيبات احلزبية املــنــاضــلــة )....يف
افق بناء جبهة شبيبية تتطلع لتوحيد النضاالت وعزل
النظام القائم عن طموح الشباب يف اقامة اسس النظام
البديل الى جانب حاملي هم التغيير يف البالد

.

المرأة المناضلة
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النهج الدميقراطي يخوض معركة عقد مؤمتره اخلامس الذي سيعلن فيه عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني /ات ارتأت جريدة النهج الدميقراطي أن تخصص صفحة املرأة املناضلة
إللقاء الضوء على انتظارات النساء عموما والعامالت والفالحات الفقيرات والكادحات بشكل خاص من هذا احلزب الذي يهدف إلى انعتاق الطبقة العاملة من االستغالل الرأسمالي الذي يجثم
على أنفاسها  ،وبناء اجملتمع االشتراكي الذي تنتفي فيه الطبقات ،من خالل آراء ثالث مناضالت أجنب مشكورات عن سؤال :ما القيمة املضافة التي سيقدمها حزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحات والكادحني للنساء بشكل عام؟

إن بــنــاء حـــزب الــطــبــقــة العاملة
وعموم الكادحات والكادحني ،هو بناء
ألداة سياسية ستجعل مــن الطبقة
العاملة رائدة الختياراتها السياسية
واالقتصادية؛ ومبــا أن املــرأة جــزء ال
يتجزأ مــن بنية الطبقة املنتجة،
وتــشــكــل نــصــف اجملــتــمــع ،فــا ميكن
اكــتــمــال هــذا الــبــنــاء دون تواجدها
فيه بــقــوة .فنجاح الــطــابــع الــثــوري
ألي مشروع مجتمعي مرتبط أساسا
مبـــدى املــســاهــمــة الــفــعــلــيــة للنساء
فيه ،منذ التأسيس وم ــرورا باملوقع
الذي ستشغلنه يف بنيته التنظيمية
والقيادية .فحزب الطبقة العاملة
يــجــب أن يــبــنــى ب ــأي ــدي الــعــامــات

والـــكـــادحـــات ،وأن يــتــواجــدن فيه
بــكــثــافــة .فــقــوة التنظيم وتوحيد
النضال يف صفوفه سيمنح النساء
العامالت والنساء بصفة عامة ،فرصة
حتقيق التحرر .وجزء من هذا التحرر
رهــن بــدور املــرأة يف الــصــراع من أجل
التحرر الشامل ،إذ ال حترر للمجتمع
دون حترر النساء.
فال إنسانية للنساء يف ظل مجتمع
رأســمــالــي يــدعــم كــل أشــكــال العنف
والــعــنــصــريــة واالح ــت ــال والتمييز
واالستغالل .وحيث أن التنظيم هو
حاجة ضرورية للطبقة العاملة من
أجل املضي قدما يف صراعها الطبقي
من أجل التحرر من نير هذا النظام
الــرأســمــالــي ،كما تــؤكــد ذلــك مقولة
العظيم لينني" :مــن ال تنظيم له ال
قــوة له ومــن ال قــوة له ال حقوق له"
ومقولة العظيمة روزا لوكسمبورغ":
وبـــــدون تــنــظــيــم ال ميــكــن للطبقة
العاملة أن تكون ق ــادرة على العمل
لفترة طويلة " وكما أتــى على لسان
إجنــلــز "فــالــوصــايــة ُتــرفــع على املــرأة
مبجرد خروجها للعمل وانضمامها
لصفوف البروليتاريا وكفاحها من

أجــل االشــتــراكــيــة الــتــي حتــرر كافة
الطبقات والــفــئــات الــتــي تعاني من
القهر واالضطهاد" ،وذلك يظهر جليا
عند االطـــاع على وضعية املـــرأة يف
اجملتمعات على مر العصور .فهي يف
اجملتمع املطرياركي كانت متساوية
احلقوق مع الرجل ألنها كانت تنتج
السلع االستهالكية اليومية للمجتمع
ككل ،وكانت حتظى باحترام خاص
ألنها تنجب األطفال وحتافظ على
استمرار العشيرة إلــى جانب عملها
املنتج .فمكانتها كانت أرقى من مكانة
الرجل لذلك السبب
 لــكــن بــظــهــور املــلــكــيــة اخلــاصــةوتقسيم العمل ،أضحت مقيدة بأعمال

املنزل غير املنتجة يف نظر اجملتمع.
وصارت مجرد تابعة للرجل .لكن قوى
االنــتــاج الــتــي قضت يف فــتــرة معينة
بتقسيم العمل بني اجلنسني وبظهور
امللكية اخلاصة هي نفسها التي خلقت
فــيــهــا بــعــدا إلمــكــانــيــة حتـــرر شامل
للنساء .حيث أرست قواعد حتررهن
يف جميع امليادين االجتماعية ،عبر
مشاركتهن يف االنتاج .لكن هذا التحرر
لن يلقى تطبيقا فعليا وعمليا سوى
وسط النظام االشتراكي

بــعــد ســلــســلــة مـــن اخلـــطـــوات الــســيــاســيــة
التنسيقية واإلعــــدادات التنظيمية ،حمل
النهج الدميقراطي على عاتقه مهمة اإلعالن
عــن احلــزب املستقل للطبقة العاملة خالل
املؤمتر الوطني اخلامس الــذي ال تفصلنا عن
موعده سوى أسابيع قليلة؛ ويف هذا السياق،
نظمت العديد مــن الــفــروع حمالت ميدانية
للتواصل مع الطبقة العاملة يف مواقع اإلنتاج
ويف أماكن العمل ،كما تطارحت بعض القضايا
الفكرية وبعض حتديات هذا املشروع العظيم.
وقبل احلديث عن االنتظارات املمكنة للنساء
املــنــاضــات مــن ســيــرورة بــنــاء حــزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني ،وجب التذكير أوال
بالواجب املفروض على تلك املناضالت الذي
يقتضي منهن اإلسهام النظري وامليداني يف هذه
املهمة الشاقة خاصة يف الشروط املوضوعية
والذاتية التي تعيشها بالدنا يف ظل تعمق جشع
الرأسمالية التبعية وتغول االستبداد اخملزني.
ومــن دون شــك ،ستكون لــبــنــاء احل ــزب أثــارا
كبيرة يف مختلف الواجهات وبشكل خاص على
مستوى احلركة النسائية باعتبارها جزءا ال
يتجزأ من احلراكات اجلماهيرية الشعبية.ومن
املنتظر أن يعمل هذا احلزب على بلورة تصور
متقدم للنضال النسائي املؤسس على مرجعية
ماركسية واضحة ،واألمــل يف نفس احلزب أنه
سيكون التعبير السياسي ذو املضمون الطبقي
لــطــمــوحــات ونــضــال الــنــســاء ضــد االســتــغــال
الــرأســمــالــي واالضــطــهــاد مبختلف أشــكــالــه؛
ويفترض أن تتشكل قاعدته االجتماعية من
النساء العامالت والــكــادحــات .دون أن ننسى
يف اجملتمعات الطبقية كالرأسمالية املبنية
على استغالل الــبــرجــوازيــة للطبقة العاملة،

الــدور املهم للنساء املثقفات حامالت املشروع
التحرري الثوري .فالنساء معنيات مباشرة بهذا
املشروع باعتبارهن كادحات وعامالت يحملن
كل رهانات الطبقة العاملة وعموم الكادحني.
ولهن فرصة االستفادة من التأطير الفكري
والــســيــاســي الـــذي يــفــرض عــلــى احلـــزب وضــع
التصورات والبرامج واخلطط املتجددة ملواجهة
مهام التحرر وبناء اجملتمع الدميقراطي على
طريق حتقيق اجملتمع املنشود الــذي ينتفي
فيه االضطهاد وتنتفي فيه الطبقات..
من املؤكد ،أن احلزب سيطرح بجدية كاملة
أوضاع املرأة يف مختلف الواجهات وسيكون عليه
تأطير النساء العامالت وتنظيمهن ملواجهة
واقــع الستغالل وواقــع العمل النقابي املــأزوم
بفعل البيروقراطية والتصورات الرجعية التي
تهيمن على أجهزته القيادية؛ كما أن اجلميع
سينتظر إسهامات هذا احلزب يف تأطير وتنظيم
الــكــادحــات وتــقــويــة حــضــورهــن يف احلــراكــات
الشعبية والــنــضــال مــن أجــل فــرض مطالبهن
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

.

انها حلظات تاريخية كبيرة ،قد انطلقت
خطواتها يف الواقع وستشكل قفزة نوعية يف
جتربة اليسار املاركسي اللينيني املغربي الذي
آمــن بهذه الفكرة وبــهــذا املــشــروع منذ عقود
ويعمل على تنفيذه على أرض الواقع

.

فاطمة الزهراء زرموق

هذا التناقض رهني بتحرر اجملتمع من االستغالل
الطبقي بشكل عام .إن هذه املهمة لن تتم إال يف

.

وهكذا ستظل املرأة عاجزة عن بلوغ
هذا الهدف املنشود الذي هو التحرر
وامل ــس ــاواة الــتــامــة يف احلــقــوق وســط
النظام الرأسمالي بسبب التناقض
اجلــوهــري بــن أهميتها كــقــوة عمل
منتجة يف النظام االقتصادي وبني
وضعية التبعية واالستالب التي تعاني
منها داخل األسرة واجملتمع ككل لدى
فانتظام العامالت والعمال والكادحات
والكادحني يف تنظيم عمالي مستقل
هو مبثابة صنع اجلسر لبلوغ التحرر
الشامل

.

وردة عوينات

تتعرض املــرأة العاملة واألجــيــرة إلــى استغالل
مضاعف باإلضافة الى االستغالل الذي ميارس
عليها يف أماكن العمل :تدني األجــور باملقارنة
مع العامل الذكر ،االستغالل اجلنسي ،ساعات
العمل الطويلة  ..جندها تعاني مــن هيمنة
اجملتمع الــذكــوري على جميع مناحي احلياة.
لذلك فالنضال من أجل حترر املرأة يف اجملتمعات
الطبقية يجب أن يتم على عدة مستويات وحل

إطار النضال املشترك بني جميع الفئات التي لها
مصلحة يف التغيير؛ من هنا ضرورة بناء وتأسيس
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني الذي
سيقود نضال هذه الفئات املضطهدة من أجل
التغيير وحــل التناقضات وعلى رأسها قضية
حترر املرأة

.

مسية بونوارض
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الثقافية

الثقافة السياسية والرضورة
لــيــس وكــــدي يف هــــذه الــعــجــالــة
أن أعيد مساءلة إحــدى الثنائيات
ــــمــــرت ردحـــــا مـــن الـــزمـــن،
الـــتـــي ُع ّ
وستعمر مستقبال :ثنائية الضرورة
عرف
والصدفة(املصادفة)،فمنذ أن
ّ
سياسي،
أرسطو اإلنسان بأنه حيوان
ّ
وقر يف األذهان السوية كون األنشطة
السياسية أنشطة غائية،مقصودا
إليها دومن ــا بــذخ أو تـــرف،أو فذلكة
متفيقهة.ولعل املقولة التي ترتاد
األصــقــاع ":إن املشكالت (القضايا)
الــســيــاســيــة هـــي مــشــكــات الــنــاس
جميعهم) صحيحة،سليمة السيما
أن متظهرات السياسة متكثرة،منها
الضمني،املتجلي واملتواري..
الصريح و
ّ
يــقــول د.جــمــيــل صليبا ":ال ــض ــرورة،
لغة ،احلاجة واملشقة والشدة ،وعند
الفالسفة،اسم ملــا يتميز بــه الشيء
م ــن وجــــوب أو امــتــنــاع .والـــضـــرورة
اإليــجــابــيــة هـــي الــوجــود،تــقــابــل
الفلسفي.اجلزء
اجلــواز("..املــعــجــم
ّ
اللبناني.ط.01:
األول ،دار الكتاب
ّ
بيروت.1982.ص.757:بتصرف).
أهـــم متــظــهــراتــهــا:ميــيــز الــدكــتــور
نفسه الــضــرورة املطلقة،و الــضــرورة
ُ
املنطقية،الشرطية ،باإلضافة إلى
الـــضـــرورة الــتــجــريــبــيــة ،والـــضـــرورة
األدبــــيــــة (املــعــنــويــة)..مــســتــنــدا
إلى"ليبنيتز"الوسطي املتأرجح بني
ّ
الضرورة املطلقة ،واحلرية املطلقة ،ألن
املــوجــود العاقل ال يستطيع اختيار
أحــد املمكنات إال إذا وجــده "أسمى/
أوفق من غيره"(املعجم نفسه،الصفحة
نفسها.).املدهش يف هذا القول اجملتزَ ِإ
اشــتــراط العقل،الذي هــو -كما قال
الــقــدامــى -آل ــة تعصم اإلنــســان من
الوقوع يف الزلل،بل إن الضرورة سبيل
اإلنسان إلى اختيار حر ُيقدره على

يف بعض دالالت الــضــرورة:مبــا أن
مجد االستئناس
احليز ال يسعف فإنه
ٍ
بــرأي أرســطــو كما خلصه د.محمود
أمــن العالم راصـــدا لــلــضــرورة خمس
دالالت1-:الضرورة هي الشرط ،الذي
بــدونــه ال ميكن أن يوجد الــشــيء أو
يصل إلى كماله

.

 - 2الرضورة قرس واضطرار..

 - 3إهنا ما ال يختلف ّ
عما هو كائن..
 - 4ما يقبل الربهنة..
ُ
الـــــرورة خــارجــيــة ،ورضورة
-5
بذاهتا(..محمود أمــن العامل.فلسفة
املصادفة .الهيئة املرصية العامة.ط.01:
.2003ص 71:بترصف )

َ
الــــســــيــــاســــة/
الـــــظـــــاهـــــر أن
الـــــــــضـــــــــرورةَ هــــــي الـــســـيـــاســـة
احلــداثــيــةالــدميــقــراطــيــة،حــاضــنــة
الــــثــــاثــــي :اقـــتـــســـام
االقــــتــــســــام
ّ
السلطة،اقألاألسرةالثروة،واقتسام
امل ــع ــرف ــة.وه ــي يف ج ــذره ــا سياسة
املواجهة،مواجهة القمع واالستبداد
مبشتقاتهما وفــروعــهــمــا،ومــواجــهــة
الــســلــوكــات الــســالــبــة،الــتــي هــي من
مــتــرتــبــات الــرهــاب (الــفــوبــيــا)،حــن
تــتــضــاعــف مــســتــويــات الــتــخــويــف،
وتتواتر استراتيجيات الوعيد ذات
السيناريوهات املمنهجة الداعية
إلــى حتجيم احلــركــات االجتماعية
احلجاجية ،واالحتجاجية رغبة يف
تدجينها و احتوائها ،ولكن هيهات،أنّى
لها ذلك ؟! ِإن متاسكت اجلماهير،فال
هي تعست وال هي نكست

.

وعــنــدي أن السياسة اخــتــيــارات
"متــوقـ ُـع" صاحبها يف اخلندق الذي
يــنــســجــم و مــرجــعــيــاتــه ،وكــذلــك

الثقافة واالستعمار
إن الرأسمالية ال يهمها إال الربح
.وقــد تتعايش مع ثقافات وهويات
مخالفة بــدعــوى االحــتــرام .ولــكــن
سجلها املــظــلــم يــزخــر بالكثير من
املــآســي اإلنــســانــيــة يف حــق الشعوب
األصــيــلــة .ويــكــفــي االســتــدالل على
إبادة الهنود بأمريكا وعبيد أفريقيا
الـــذيـــن هـــجـــروا ق ــس ــرا المريكا
وبــالــعــودة ال ــى بــلــدنــا املــغــرب فلما
حلت احلماية وهــو مصطلح ملطف
لــفــكــرة االســتــعــمــار والــتــي حافظت
عــلــى الــبــنــيــات اخملــزنــيــة العتيقة
النــهــا تــكــرس هيمنتهم وللطبقات
املهيمنة من اقطاع البوادي والتجار
الــكــبــار بــاملــدن ورؤســــاء ال ــزواي ــا.يف
املقابل تصدت باحلديد والنار لكل
انتفاضات املقاومة وجيش التحرير

.

ذات أصــول زراعــيــة فقيرة.وكذلك
لالحتجاجات العمالية واحلرفيني.
ويكفي اإلحالة ملرجع فرانز فانون
الــشــهــيــر (مــعــذبــو األرض) والـــذي
يــفــضــح جــرائــم فــرنــســا يف اجلــزائــر
هــذا الطبيب النفساني الــذي جاء
يحمل اجلنسية الفرنسية ويشتغل
يف املستشفيات العقلية باجلزائر
فانحاز للثورة اجلزائرية وملا حصلت
اجل ــزائ ــر عــلــى اســتــقــالــهــا كــافــأتــه
كوزير.ولالشارة فهذا املرجع الشهير
كتب مقدمته الفيلسوف الفرنسي
س ــارت ــر .وهــــو يــنــاقــش مــشــروعــيــة
الــعــنــف يف وجـــه املستعمر(بكسر
املــيــم).ان هــذا التعايش احلــضــاري
الــتــي تــدعــيــه ثقافتها املتسامحة
ظــاهــريــا م ــع الــفــوكــلــور والــثــقــافــة
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الثقافة والتغيير

نور الدين موعابيد

السمو واالرت ــق ــاء الــلــذيــن تكفلهما
كفاياته اإلبداعية،التغييرية.

العدد 467 :

رؤاه،فــإذا هو منحاز إلى نبض العامل،
والــفــاح والــكــادح..ومــن ثمة إميانه
بالتغيير و تــأمــيــنــه إيـــاه بــا قيد
وال شــرط قــد يعيد أحدهما إنتاج
مهترئة،مترهلة،سنابلها
دوالــيــب
عجاف،تستعدي-العني قبل الــدال-
اجلالد والسياف،أما إذا اختارت تبرير
خطابات احلاكم الديكتاتور ،فإنها
ـأتـ ِـه.
لــن تكون ســوى مــروحـ ِـتـ ِـه ومــدفـ ِ
وبدل االلتفاف حول املقهورين،تلتف
على مطالب هؤالء،املشروعة،كأنها
كلب احلــراســة الــذي يبتغي تقويض
ـاري املتخيل (مــا يجب
البناء الــيــسـ ّ
اليميني
أن يــكــون)،إذ يزعج البناء
ّ
الــســائــد(مــا هــو كــائــن)،لــســان حاله
قول الشاعر احلسن بن هانئ مادحا
اخلليفة املعز لدين اهلل:
ما شئت ال ما شاءت األقدار

القهار
فاحكم فأنت الواحد ّ

ال يتهينبّ أحدنا ممارسة السياسة
ممــارســة نضالية يستعذب املقاومة
املــســتــمــيــتــة،الــطــافــحــة بــاألمــانــي
العذاب،التي تغنّ ي إنسانية اإلنسان
ِ
،فتنتزعها مصرة على معانقة فجر
الدم والنار .هذا لعمري نعم االختيار !
وهو إذ يناضل،إمنا يناضل رافضا وضع
السياسات كلها يف سلة واخدة،مصححا
أقـــــواال تـــــرددت هــنــا وهـــنـــاك ،من
قبيل":السياسة فــن الــكــذب"،و "ما
دخلت السياسة يف شيء إال أفسدته"..
،مــن يريد ،
أخــيــرا قــد
يحاجني َ
َ
بأن حقل الضرورة واملصادفة هو حقل
الــعــلــوم احلـ ّ
ـق(الــدقــيــقــة)،الــفــيــزيــاء
حتديدا،إال أنني سأهامسه حينذاك
ـا:إن اليقني تهافت حتى يف تلك
قــائـ ِ
العلوم .!.

عبد اللطيف صردي
االمــازيــغــيــة كما انــهــا تهلل لــاداب
املغربي املكتوب بالفرنسية ومدارس
الــرســم الــعــفــويــة وطــقــوس اإلســام
الشعبي لبعض الــزوايــا الــتــي تــروج
للخرافة اي ضد الزوايا اجلهادية.
كل التعبيرات الثقافية مــادام مالم
تقدمها بوجهها الــســافــر املغتصب
الدموي.انها ضرب من الدوغمائية
والبراغماتية املقيتة والتي تأسست
يف خضم الــصــراع وبــلــبــوســات العلم
واالنتروبولوجيا
كالسوسيولوجيا
والتي كانت محقة يف الشق املعريف،
ملا زخــرت به من حتقيقات ميدانية
.ميكن االشتغال عليها وحتريرها من
طابعها االستعماري

.

يف الحاجة إىل العلوم
اإلنسانية

نور الدين موعابيد

لقد أضحى توقير العلوم اإلنسانية ،وتأمني موقعها يف
اجلامعات من املسلمات لدى اجملتمعات الطامحة،حقّ ا،إلى
الشابي  ،بل إن شيوخ
أن تلبس املنى وتخلع احلذر،نحو قول
ّ
َ
الفلسفة ،مزاحمة
الفلسفة املعاصرة ليؤكدون مزاحمتها
التباهي((املسو غ))
رئيسة،رمبا أقدرتها على سحب بساط
ّ
َ
مــن حتــت أق ــدام محبة احلكمة ،و ِإ ن تــواتــرت اإلشــكــاالت
املــصــد َر ة بــإشــكــال حــدود ثنائية الــذاتــيــة/املــوضــوعــيــة،إذ
ّ
اإلنسان "خصم"و "حكم" يف اآلن نفسه

.

وواضح أن هذه العلوم اإلنسانية تعاني بني أحضان االستبداد
معاناة متعددة األطياف،ألنها ال تهادن وال تخاتل،والسيما
ـي ،و البعد
حــن تــتــصــالــح أبــعــادهــا:الــبــعــد الــســوســيــولــوجـ ّ
التاريخي .
السيكولوجي (علم نفس اجلماهير) ،والبعد
ّ
ّ
وأكاد أقول ِإ ن العلوم اإلنسانية إحدى ضرورات كرامة الكائن

البشري ،فإذا ٌغ ّيبت ،أو حوصرت،أو صــودرت فإن املترتبات
ّ
تكون حتما وبــاال على اجملتمع،فدونك أيها القارئ الفطن
موغلي يف
ما عرفته جامعات مغربية معينة من تدن و ترد
ْ
قلمي
سلوكات ال متت إلى اآلدمية بأدنى صلة.وإذا كنت أنزه
َ
عن حصر احلاالت/املؤشرات،مبا أنها فادحة،فاضحة،فإنني
هجرت
لم أندهش،و لم ُأ َ
فاج ْأ ،فماذا ننتظر من جامعة إما ّ
العلوم اإلنسانية،أو أفرغتها من دالالتــهــا،و/أو شككت يف
جدواها مفضلة شعب تقنيات التدبير والتسيير؟!..وهي
قاو ِل ّي عدو
إمنا تنحو هذا املنحى ،منطلقة من التفكير ا ُمل َ
عموم الكادحني،املتشبثني مبجانية التعليم،اللدود.وتنطبق
على املتورطني قاعدة":فاقد الشيء ال يعطيه"،إلى حد أنني
علمية عدد من هؤالء ،وهو عدد مثير
أتساءل عن حقيقة
ِ

.

)،تضبيعي كما أحــب أن
(تسليعي
تبضيعي
إنــه تفكير
ّ
ّ
ّ
ـي على
أردد ،يــريــد أن يــخــتــزل اإلنــســان،واإلنــســان عــصـ ّ
االخــتــزال،وبــذلــك/لــذلــك فهو مــاض إلــى تعميق الــفــوارق
العمومي ّ
حق وليس امتيازا يستأثر
الطبقية بينما التعليم
ّ
به احملظوظون!!.
إبستيمي بخصوص أنني ال
أخــيــرا ،ال مناص مــن حــذر
ّ
أبخس التخصصات العلمية بقدرما أبخس توظيفها الذي
يخدم اخلصخصة محاوال اإلجهاز على التعميم،ألم يك من
الرباعي (التعميم،التوحيد،التعريب،املغر
مكونات الشعار
ّ
بة) ؟!  ..مفجع أن تشترط اجلامعات أداء مبالغ مالية مهمة
إذا ما أراد الطالب الباحث "استكمال التعليم العالي".؟!.

حوار
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العدد 467 :

من  14إلى  20يوليوز 2022

يسعدان يف هيئة تحرير جريدة الهنج الدميقراطي أن تستضيف يف هذا العدد املناضل الحسني
لهناوي عضو الكتابة الوطنية للهنج الدميقراطي ومنسق لجنة اإلعداد املادي للمؤمتر للوقوف عىل
آخر مستجدات املنع والتضييق املخزين الذي يتعرض له مؤمتران
 1يعقد الهنج الدميقراطي ِمؤمتره الخامس أايم 22
و 23و 24يوليوز القادم ،وال شك أن هذا املؤمتر سميثل
مرحلة جديدة يف السريورة النضالية للهنج ،فما هي
األهداف املراد تحقيقها من خالل هذا املؤمتر ؟

شكرا للرفيقات والرفاق يف هيئة حترير جريدة النهج
الدميقراطي التي تسعى إلى أن تكون صوت الطبقة العاملة
وعموم الطبقات الشعبية املقهورة واملتضررة من جراء
السياسات الليبيرالية املتوحشة املنتهجة يف بلدنا.

مختلف اجلبهات ،لكننا ،نؤمن بان إصرار وعزمية مناضالت
ومناضلي النهج الدميقراطي ستتغلب على هذه العراقيل
وستستطيع تكسير كــل احلــواجــز لــلــوصــول إلــى الهدف
املنشود ،أال وهو بناء هذا احلزب املستقل للطبقة العاملة
وعموم الكادحات والكادحني ،وهــو الهدف الــذي ناضلت
منظمة إلى األمام من اجل بنائه وقدمت يف سبيله العديد
من الشهداء واملعتقلني

.

 2اعتبارا لكون املــدة القانونية الفاصلة بني
مؤمترات التنظمي هي أربع سنوات ،كان التاريخ القانوين
لعقد املؤمتر الخامس هو هناية هشر يوليوز  ،2020ونحن
اآلن يف يوليوز  ، 2022فما هي املعيقات اليت حالت دون
عقده إىل غاية اآلن؟

وج ــواب ــا عــلــى ســؤالــكــم  ،مــنــذ تــأســيــســه ،دأب النهج
الدميقراطي على استعداده الكامل للمساهمته يف بناء
األداة السياسية املستقلة للطبقة العاملة ،مبعنى إمكانية
تضافر جهود املاركسيات واملاركسيني املغاربة أفرادا كانوا أو
تنظيمات ،إليجاد صيغة تنظيمية لتاطير الطبقة العاملة،
بهدف تأسيس تنظيمها السياسي املستقل عن األحــزاب
البورجوازية واخملزنية ،اعتقادا منه أن هذا التنظيم هو
الذي سيمكن هذه الطبقة املنتجة للثروة واحملرومة منها،

بالفعل ،إن املؤمتر اخلامس كــان سينعقد خــال أواخــر
شهر يوليوز  ،2020بعد أربع سنوات و هي املدة القانونية،
لكن صادفت انتشار جائحة كورونا و فرض احلجر الصحي،
ال ــذي منعت ،مبوجبه كــل التنقالت والــتــجــمــعــات .بعد

مــن توحيد صفوفها لتكون يف مستوى حتــدي مواجهة
التكتل الطبقي السائد الذي ميعن يف تفقيرها وتهميشها،
الن هــذا التكتل منظم ولــه دولته التي حتمي مصاحله،
هــذه املــصــالــح الــتــي ال ميكن تنميتها إال عبر مضاعفة
استغالل الطبقة العاملة وإخضاعها بقوة احلديد والنار
لسياساته املمالة من طرف الدوائر املالية االمبريالية.
بعد انتظار طويل ،دون جــدوى ،قرر النهج الدميقراطي،
خالل مؤمتره الرابع املنعقد أواخــر شهر يوليوز ،2016
االنطالق لإلعداد التنظيمي والسياسي واللوجيستيكي
قصد اإلعالن عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني
خالل انعقاد املؤمتر اخلامس ،أي بعد أربع سنوات .بطبيعة
احلال ،بعد اإلعالن ،ستستمر عملية البناء التي تتطلب
بــذل مــجــهــودات جــبــارة ،والــتــواصــل املستمر مــع مختلف
اجلهات املاركسية املؤمنة بهذا املشروع العظيم ،وكذلك من
اجل تنفيذ البرامج واخملططات الضرورية ملواجهة مختلف
الصعوبات وأشكال العراقيل التي ستعترض هذا البناء من

حتسن األوضــاع الصحية نسبيا ،قامت الكتابة الوطنية،
خالل شهر فبراير  2022بإيداع رسائل طلب عقد اجللسة
االفتتاحية وأشغال املؤمتر أيــام  22و  23و  24يوليوز
 2022يف إحــدى القاعات العمومية بالرباط (مدرسة
املــعــادن ،معهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة وقاعة
اجمللس البلدي الكدال الرياض) إال أننا ووجهنا بذريعة أن
قاعة مدرسة املعادن ستكون فيها األشغال ،يف حني اختارت
املؤسستني االخريتني عدم الرد على طلبنا .نفس الشيء
قمنا به يف مدينة الدار البيضاء حيث راسلنا مدير مسرح
محمد السادس لعقد اجللسة االفتتاحية ،ثم راسلنا مدير
مدرسة الكهرباء وامليكانيك لتمكيننا من ايواء املؤمترات
واملؤمترين ومن استكمال بقية أشغال املؤمتر ،وللتوضيح
كل مؤمتراتنا الوطنية كانت تعقد يف هذه املدرسة ،بعد
أسبوعني سيقترح املسؤولون علينا استعمال قاعة ثريا
السقاط ،الن قاعة مسرح السادس ستكون فيها تكوين،
بعد ذلــك سيطلب منا إشعار السلطات وهــو ما قمنا به،

ليصرح لنا املسؤولون أنهم مطالبني بترخيص السلطات
وهــو مــا يتنافى مــع الــقــانــون .لــذلــك يتبني بشكل واضــح
التماطل املقصود للنظام قصد إرباكنا ،وهــذا لن يزيد
مناضالتنا ومناضلينا إال إصرارا على عقد مؤمترهم مهما
كانت الصعاب والعقبات

.

 3فرض األمر الواقع هذا دخول الهنج يف معارك

النــزاع حقه يف استعمال قاعات ومؤسسات عمومية
لعقد مؤمتره ،ما أبرز محطات هذا النضال ؟

عقدنا نــدوة دولــيــة ،عن بعد ،شــارك فيها العديد من
األحـــزاب الشيوعية والــيــســاريــة مــن امــريــكــا الالتينية
والــواليــات املــتــحــدة االمريكية واوروبـــا وافريقيا ومتت
صياغة اعالن دولي يعبر فيه املوقعون على تضامنهم مع
النهج الدميقراطي ضد حرمانه من استعمال الفضاءات
العمومية لعقد مؤمتره الوطني اخلامس.على املستوى
الداخلي مت تنظيم مهرجانات خطابية حضرتها العديد
مــن الــقــوى الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة واجلــمــعــويــة ،عبرت
عــن إدانتها للتضييق الــذي يتعرض لــه النهج مــن خالل
حرمانه من االستفادة من القاعات العمومية التي هي
ملك الشعب ،ومــن بــن اجلــهــات التي نظمت املهرجانات:
جهة الــربــاط القنيطرة ،جهة اجلنوب  ،جهة بني مالل
خنيفرة ،جهة تازة ،وما زالت اجلهات األخرى يف اإلعداد
لتنظيم مهرجاناتها .كذلك حضر النهج الدميقراطي للقاء
نظمه حزب مؤمتر الشعوب بتركيا ،حيث مت إبالغ األحزاب
املــشــاركــة باحملنة التي يتعرض لها النهج ،وقــد أصــدرت
بالغا تضامنيا مــن توقيع عشرة أحـــزاب .بجانب هــذا،
يقوم املسؤولون يف قيادة التنظيم بدفع بعض املسؤولني يف
الداخلية إلى ابداء رأيهم حول هذا التماطل إال أن هؤالء
الزالوا ينتظرون التوجيهات من وزارة الداخلية كما عبر
بعضهم صراحة عن ذلك

.

 4يطرح الهنج الدميقراطي عقد مؤمتره يف الشارع،
هل هو توقع ممكن؟

بكل تاكيد ،اذا متادى النظام يف حرماننا من االستفادة
مــن قــاعــة عــمــومــيــة الفــتــتــاح املــؤمتــر سنعقد اجللسة
االفتتاحية يف الشارع العام ،وللتذكير فقد نظمنا اجللسة
االفتتاحية ملؤمتر شبيبتنا يف الشارع العام بالرباط ،سنة
 ،2018ملــا حاصرتنا قــوات القمع ومنعتنا مــن الدخول
إلى القاعة رغم أننا كنا نتوفر على موافقة مكتوبة من
اجلهة املسؤولة عن قاعة املهدي بن بركة بالرباط .طبعا
حــاولــت الــقــوات القمعية تفريقنا بــالــقــوة ،لكن صمود
مناضلي وملناضالت النهج الدميقراطي ومختلف القوى
الداعمة أفشلت محاوالتهم واكتفت بتطويقنا من بعيد
ومنع املواطنات واملواطنني من االقتراب من جتمعنا ،طبعا
بعد اجللسة االفتتاحية انهينا اشغال مؤمتر الشبيبة يف
مقرنا املركزي حتت احلراسة املفضوحة للمخبرين و أعوان
السلطة .لذلك كل مناضالت ومناضلي النهج مستعدون لكل
االحتماالت ،ومعنا العديد من القوى الدميقراطية واحلية
التي ستؤازرنا داخــل الوطن وخــارجــه .ان االستفادة من
الفضاءات العمومية هو حق يكفله الدستور املغربي وكافة
املواثيق الدولية التي وقعت الدولة املغربية عليها

.
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الأخيرة

السودان

عــرف الــســودان خــال األســبــوع اخلير
من شهر يونيو و أوائل شهر يوليوز تصاعد
أش ــك ــال الـــثـــورة الــشــعــبــيــة ض ــد الــنــظــام
العسكري الذي يعمل ،بتواطئ مع األنظمة
االمبريالية واخلليجية التابعة ،على تكميم
األف ــواه والتصدي لألشكال الثورية التي
تخوضها اجلماهير الشعبية السودانية .
هــذا التصعد الــثــوري ،الــذي متيز بدعوة
قوى التغيير ملظاهرات عارمة اشتدت فورتها
خالل أيام األربعاء واخلميس واجلمعة 29
و 30يونيو وفاحت يوليوز .ففي اليوم األول
(األربعاء) شهدت أحياء اخلرطوم مظاهرات
احتجاجية  ،ويف يــوم اخلميس امتدت
املظاهرات العارمة ضد احلكم العسكري يف
عدة مدن  .وحتت شعار جمعة الغضب خرجت
مظاهرات يف عدة مدن سودانية فاحت يوليوز
،وتوجهت مظاهرات اخلرطوم نحو القصر
الرئاسي ،و نفذت جلان املقاومة احتجاجات
قوية على القمع العنيف الذي تعرضت له
مظاهرات اخلميس  .ويعكس هذا التصاعد
استمرار السيروة الثورية يف البلد ضدا
على نظام االستبداد العسكري حيث رفعت
جميع األشكال الثورية التي نظمت خالل
السبوع األخير مطلبا أســاس ،وهــو تنحي
العسكرعن السلطة وتسليمها للمدنيني
وحتقيق العدالة ومحاسبة املتورطني يف
قتل احملتجني السلمني  .وعــلــى املستوى
السياسي أصــدرت قوى التغيير بيانا دعت
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مجلس أعلى للقوات املسلحة يكون مسؤوال
عــن األم ــن والــدفــاع .ومــن خــال استقراء
نقط املــبــادرة يتبني أنها مناورة تستهدف
شق اجلبهة الثورية  ،فاملبادرة ال تضمن
سيادة كاملة للحكومة املدنية ما دام اجمللس
األعلى للقوات املسلحة ،املقترح تأسيسه
يف إطار هذه املبادرة  ،يحتكر لوحده مهام
األم ــن والــدفــاع قـــرارا وتنفيذا ،وسيكون
نتيجة لذلك فوق السلطة املدنية .كما أن
تنفيذ بعض الطروحات التي تنادي بإجراء
انتخابات مبكرة لن حتل أزمــة البالد من
دون تراجع حقيقي من قبل املكون العسكري
عن املشاركة يف املشهد السياسي السوداني.
وبخصوص إعالن البرهان عدم املشاركة يف
احلوار الوطني لتشكيل حكومة من الكفاءات
ما هي إال مناورة مؤكدة ،إذ سيبقى البرهان
يؤثر يف قوى سياسية مدنية داعمة له ،ولن
تعدو أن تكون سوى محاولة إلظهار تنحي
اجليش عن املشهد السياسي  ،ولكن على
أرض الواقع هذا األمر لن يتم .ولذلك كان
جواب جلان املقاومة استمرار االعتصامات
واملظاهرات ،ودعــوة حتالف مؤلف من 23
حزبا ونقابة مهنية ،اخلميس  7يوليوز ،إلى
تشكيل "مجلس ثــوري" حتت إســم "جلنة
توحيد قوى الثورة" تكون آلية توحد قوى
الــثــورة ويكون مبثابة مركز قيادة العمل
الثوري املوحد"

.

حول مشاورات وزارة الرتبية الوطنية

غياب اإلرادة الحقيقية لإلصالح
أنهت وزارة التربية الوطنية والتعليم
األولـــــي والـــريـــاضـــة األســـبـــوع املــاضــي
املــشــاورات الوطنية التي نظمتها حول
جتويد املدرسة العمومية ،والتي انطلقت
يف الـخامس من شهر ماي املاضي  ،وطرحت
كهدف لها جتويد املدرسة املغربية حتت
شعار “تعليم ذو جودة للجميع  ،وأشركت
يف هــذه املــشــاورات األســاتــذة والتالميذ
وجــمــعــيــات اآلبـــــاء وهــيــئــات املــراقــبــة
والــتــأطــيــر الــتــربــوي  ،وذلـــك مــن خالل
إبــداء هــؤالء آراءهــم وتعبئة استمارات
عبر منصة إلكترونية أطلق عليها إسم
" مــدرســتــنــا" أو عــبــر تنظيم ورشـــا ت
مفتوحة مع األطــر التربوية مبختلف
فئاتها ولقاءات ترابية وورشات تشاورية
.وسيتم تقدمي التقارير التركيبية على
صعيد كل اجلهات خالل شتنبر املقبل.
والالفت للنظر يف قراءة الغاية من هذه
املــشــاورات أي جتويد املــدرســة املغربية
أن هناك مرجعيات وضعت يف السنوات
األخيرة وتعتمدها الوزارة كأطر لتحقيق
هـــذه الــغــايــة ومــنــهــا وثــيــقــة الــنــمــوذج
التنموي اجلديد و الرؤية االستراتيجية

 2030 - 2015لتي وضعها اجمللس األعلى
للتربية والــتــكــويــن والــبــحــث العلمي
والــتــي حــددت النموذج البيداغوجي
وقــوامــه "الــتــنــوع واالنــفــتــاح واملــاءمــة
واالبتكار الذي يحقق مدرسة اإلنصاف
وتكافؤ الفرص واجلــودة للجميع " .كما
تضمنت هذه الرؤية مستلزمات حتقيق
هذا التغيير ومنها حتقيق جودة األداء
املهني للفاعلني وتطوير البرامج واملناهج
والتكوينات واالرتقاء بحكامة املنظومة،
وأطــنــبــت الـــرؤيـــة االســتــراتــيــجــيــة يف
تفصيل كيفيات وخصائص مختلف هذه
املستلزمات .ومتت صياغة هذه الرؤية
يف الــقــانــون اإلطــــار  51.17الـــذي نص
على مبادئ وتوجيهات وأهــداف إصالح
املنظومة لضمان تطبيق مستلزماته
باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة يف
اتخاذ النصوص التشريعية والتنظيمية
ال ــازم ــة لــبــلــورة امل ــب ــادئ والــتــوجــهــات
واألهـــداف .تبعا لذلك يطرح التساؤل
املشروع حول الغاية من هذه املشاورات
التي استغرقت أكثر من شهرين وعبئت
لها موارد بشرية ومادية ،يف الوقت الذي

من  14إلى  20يوليوز 2022

من وحي األحداث

تصاعد الثورة الشعبية ومناورات العسكر
فيه إلى التصعيد اجلماهيري بكافة طرقه
السلمية من اعتصامات ومظاهرات وإضراب
سياسي وصوال إلى العصيان املدني إلجبار
السلطة العسكرية احلالية على التنحي،.
كما أعلنت تعليق العملية التفاوضية مع
اجمللس االعسكري  ،هــذا احلــوار الــذي ظل
احلزب الشيوعي السوداني يرفضه ،وأبان
التطور احلالي صحة هذا املوقف الذي كانت
ترفضه هيئات أخرى يف قوى التغيير التي لم
تغير شيئا من واقع احلال من خالل حوارها
وتفاوضها مع العسكر  ،واضطرت أخيرا إلى
االنسحاب من احلوار الذي كان يستغله حكم
العسكر لربح الوقت وخلق تصدع يف جبهة
القوى الثورية .وفرض اشتداد أشكال الثورة
،وخاصة مواصلة جلــان الثورة االعتصام،
على النظام اعتماد محاوالت النخويف
مبواجهة املظاهرات بعنف أدى إلى مقتل 9
أشخاص وإلى إصابة املئات بجروح متفاوتة
يف مــظــاهــرات  30يونيو .وعــلــى املستوى
السياسي حاول العسكر االلتفاف على الثورة
بإعالن حزمة إجراءات يستهدف منها خلط
األوراق وخلق خــافــات بــن قــوى التغيير
حول رؤية موحدة ملواجهة الوضع ،حيث قام
البرهان قائد اجليش يوم اإلثنني 4يوليوز
بطرح مناورة تقضي بحل مجلس السيادة
بعد االتفاق على حكومة كفاءات مدنية
تهيء لالنتخابات  ،ودعوة القوى السياسية
والثورية لالنخراط يف حوار فوري  ،وتشكيل
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تتوفر فيه املنظومة على مرجعيات
تــؤطــر مــخــتــلــف مــســتــويــات ومــكــونــات
املــنــظــومــة وتتبع مــن طــرف احلكومة
والــوزارة .هل ستؤدي هذه املشاورات إلي
تغيير النموذج التنموي اجلديد والرؤية
االستراتيجة والقانون اإلطــار 51.17
وهي وثائق التي حظيت بدعاية قوية
وفرضت فرضا ؟ إن تنظيم هده املشاورات
ال يعدو أن يكون ضحكا على الذقون وذرا
للرماد يف العيون ،أوال بــادعــاء إشــراك
اجملتمع يف صياغة مبادئ ومستلزمات ما
سمي بــاإلصــاح وهــو أمــر غير حقيقي،
ألن اإلشــراك احلقيقي للمجتمع يكون
قبل صياغة القوانني ،واجملتمع يقدم
مساهمته التي تصاغ يف القوانني التي
تأتي بعد املشاورات وليس قبلها ،ثم إنه
عملية تشخيص مكرر جاء بعد عمليات
تشخيص متكررة جتتر نفس اخلطابات
وتــدغــدغ املشاعر بــأحــام يقظة يفند
الــواقــع حتققها لسبب بسيط أن إرادة
اإلصالح امليداني للمنظومة غائبة لدى
النظام اخملزني

نتائج الباكالوراي أو ستار من
دخان الزتييف والتدليس
التيتي الحبيب
حتولت حلظة اإلع ــان عــن نتائج الباكالوريا
باملغرب الى مناسبة إشهار سياسي وجتاري رخيص
يسعى الى اإلبهار وتزييف الواقع وتسويق الكذب
والوهم للتالميذ وألوليائهم.
يف هذه املناسبة تنسى وزارة التربية كل خطاباتها
املدموغة باملعطيات عن تدني املستوى التعليمي
وعن تواضع اإلمكانيات وعن اخلصاص الكبير يف
التجهيزات والتأطير واملكونني وعــن حالة الهدر
املدرسي الذي فاق مغادرة أكثر من  300الف تلميذ
سنويا ملقاعد دراستهم...تنسى هــذه ال ــوزارة كل
ذلك وتنخرط بدورها يف جدبة اإلشهار للنتائج
احملققة وتطور األرقــام سنة بعد أخــرى والتباهي
بنتائج التعليم العمومي واألرقـــام القياسية يف
النقاط احملققة هنا وهناك وتتبارز االكادمييات
لتناطح أخواتها االكادمييات يف املــدن واألقاليم
اخملتلفة .مــا تسعى الــــوزارة ومعها االكــادميــيــات
التغطية عليه وهو أن حتقيق تلك النتائج هو ثمرة
مجهود قامت بها جهات أخــرى .وهذه اجلهات هي
أولياء التالميذ والتضحيات التي يقدمونها طيلة
سنوات الدراسة عبر استدراك النقص يف التحصيل
الدراسي واإلهمال املتعمد الــذي تقوم به الدولة
لقطاع التعليم العمومي والرمي بشكل غير مباشر
بالتالميذ كزبناء للتعليم اخلاص .فأولياء التالميذ
يتولون مواكبة تعليم أبنائهم وبناتهم عبر إعطائهم
دروس الدعم مباشرة آو إرسالهم إلى ساعات الدروس
اخلصوصية .يجد األولياء أنفسهم مجبرين على
هذا التدخل إلنقاذ تكوين ابنائهم ألنهم فقدوا
الثقة نهائيا يف القطاع العمومي ألنهم خبروا رداءة
خدماته .لهذا الدعم كلفة اجتماعية واقتصادية
ترهق جيوب املواطنات واملواطنني وتزيد من فقرهم
أو تكون على حساب حاجيات أساسية اخرى.
اما القطاع اخلاص فهو يتصرف كمركاطو كبير
يقوم باإلشهار إلــى سلعه والــى متاجره اخملتلفة.
واألخ ــط ــر يف حملة اإلش ــه ــار الــتــي يتفنن فيها
القطاع اخلــاص هو صناعة النتائج وإب ــداع طرق
شيطانية جتعل الوحدة اإلنتاجية خلدمة التعليم
اخلصوصي حتصل على نتائج النجاح 100%
وأكــثــر مــن ذلــك اإلعـــان عــن نتائج مبيزة عالية
تفوق الــوحــدات اإلنتاجية املنافسة .ورب قائل
دعهم ينفخون يف النتائج ويتفننون يف صناعتها
النهم سيصطدمون مع االمتحان الكبير ملصداقية
هذه النتائج عند االلتحاق بالتعليم العالي .لكن
القطاع اخلاص تنبه الى ذلك فاقتحم هذا اجملال
ب ــدوره وأصــبــح هــو أيضا مــن يضع شــروط القبول
للطلبة يف أقسامه ومختبراته .لقد استكمل القطاع
اخلاص االستحواذ على املسالك التعليمية ابتداء
من الروض الى املدارس العليا والكليات املتخصصة.
فبوجود هذا التعليم أصبح يف متناول كل طفل يولد
لدى الطبقات الغنية أن يصبح مهندسا او طبيبا
عاما او متخصصا يرأس املصحات والعيادات املتعددة
االختصاص أو مكاتب الــدراســات .كل طفل يولد
لهذه الطبقات ومعه شهادته اجلامعية وعلى رأسه
قبعة التتويج العلمي.

