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الثمن  4 :دراهم

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي
مدير النشر :احلسني بوسحابي

النهج الديمقراطي:
المؤتمر الوطني الخامس حدث
سياسي وتنظيمي

.

رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد  :المصطفى لبراهمة

شموخ النهج الديمقراطي في وجه القمع و ا الستبداد

كلمة العدد

ستظل الوقفة االحتجاجية ليوم االثنني  18يوليوز 2022
أمام وزارة الداخلية للمطالبة بتمكني النهج الدميقراطي من عقد
مؤمتره اخلامس أيام  22و 23و 24يوليوز  2022يف فضاء عمومي
منقوشة يف تاريخ املغرب كلحظة كشفت من جديد الوجه البشع
ل"دميقراطية" النظام اخملزني من جهة أولــى ،وكلحظة لتأكيد
شموخ النهج الدميقراطي يف وجه القمع واالستبداد من جهة ثانية.
ففي هذا اليوم أخرج النظام اخملزني ترسانته القمعية ملواجهة
مناضالت ومناضلي النهج الدميقراطي واملتضامنات واملتضامنني
معه ولقمع وقفة سلمية للمطالبة بتمكني النهج الدميقراطي من
عقد مؤمتره اخلامس يف فضاء عمومي؛ هذا املطلب الــذي قضى
مسؤوالت ومسؤولو النهج الدميقراطي شهورا وهم يتنقلون بني
اإلدارات من أجل التوصل باستجابة له؛ وعوض ذلك ردت اإلدارات
اخملزنية املعنية على هذا الطلب مبختلف أشكال التسويف واملماطلة
لتبرير رفضه واستنزاف طاقات املناضالت واملناضلني وإرباك عملية
االستعداد لعقد املؤمتر

.

ونظم النهج الدميقراطي ،محليا وجهويا ووطنيا ويف اخلارج،
أشكاال نضالية مختلفة ومتنوعة لالحتجاج على هذا السلوك
وللمطالبة بحقه يف عقد مؤمتره

.

كما تشكلت حركة تضامن واسعة على املستوى الدولي واملستوى
اإلقليمي واملستوى احمللي مع حق النهج الدميقراطي يف عقد مؤمتره
يف قاعة عمومية أيام  22و 23و 24يوليوز 2022؛ شاركت فيها
منظمات دولية وأحزاب سياسية وإطارات نقابية وحقوقية ومدنية
وأسست عدة آليات لتنظيم هذا التضامن

.

ورغم هذه التحركات الرامية إلى دفع النظام اخملزني إلى التراجع
عن استهتاره بالقوانني ومتكني النهج الدميقراطي من حق تضمنه
املواثيق الدولية والقوانني احمللية ،فقد ظلت السلطات اخملزنية
تختلق املبررات وتناور بكل األشكال والسبل ،ليتأكد يف األخير أن
النظام اخملزني ماض يف غيه ومصر على حرمان النهج الدميقراطي
من حقه ،كغيره من األحزاب السياسية ،يف تنظيم مؤمتره اخلامس
يف فضاء عمومي

.

إن سدادة أطروحات النهج الدميقراطي تخيف النظام اخملزني
رغم ما تروجه أبــواق دعايته حول حجمه وأهدافه؛ لذلك فهو
مستعد النتهاك كل احلقوق والدوس على كل القوانني والتشريعات
وتوظيف كل إمكانيات الدولة من أجل منع النهج الدميقراطي من
العمل بشكل طبيعي والتواصل مع الطبقة العاملة وعموم الكادحات

والكادحني وقيادة النضاالت الشعبية ومن أجل عرقلة بناء احلزب
املستقل للطبقة العاملة

.

ومهما اشتد القمع وتنوعت العراقيل واملناورات اخملزنية فلن
تزيد مناضالت ومناضلي النهج الدميقراطي إال إصرارا على إجناح
مؤمترهم اخلامس وجتاوز كل املعيقات رغم أنه مؤمتر التحديات:
حتدي كورونا ،حتدي اإلعداد للمؤمتر يف ظل احلصار الذي يضربه
اخملزن على النهج الدميقراطي ،حتدي املنع اخملزني غير املعلن لعقد
املؤمتر اخلامس ،حتدي توضيح وتدقيق اخلط النظري واخلط
السياسي واخلط التنظيمي للحزب ،حتدي إعالن حزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحات والكادحني

.

فال أحد يقدر على إيقاف سير التاريخ ،ال أحدر يقدر على منع
الطبقة العاملة من بناء حزبها املستقل ،ال أحد يستطيع تركيع
الطبقة العاملة ،ال أحــد يستطيع الوقوف أمــام مسيرة الشعب
املغربي نحو التحرر والدميقراطية واالشتراكية

.

إننا اليوم أمام عالم قدمي آيل للسقوط ،عالم االستبداد والفساد
واالستغالل ،وعالم جديد سيشرق مع شمس التحرر والدميقراطية
واالشتراكية .لقد حانت اليوم حلظة رفع راية الطبقة خفاقة يف
السماء ،راية النضال واألمل واملستقبل

.

ورغم كل الصعاب ومشاق هذا الدرب ستواصل الطبقة العاملة
النضال وستبني حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحني
حتت نيران العدو

.

ويف األخير نقولها للقريب وللبعيد :لن يكسروا شوكة مناضالت
ومناضلي النهج الدميقراطي

.

إننا على درب النضال سائرون.

ووفاء لشهداء الشعب املغربي لن يثنينا شيء عن النضال.
وفــاء لشهداء احلركة املاركسية اللينينية املغربية سنواصل
الطريق

.

نحن أحفاد محمد بن عبد الكرمي اخلطابي.

نحن ورثة سعيدة املنبهي وعبد اللطيف زروال وأمني تهاني.
فال تنتظروا منا ما ليس فينا ،ال تنتظروا منا انحناء وال خنوعا.
اخترنا النضال وعلى النضال جبلنا وهذا طريقنا ولن نحيد
عنه

.

في الحقيقة ،بــدأ التضييق على حــزب النهج
الديمقراطي بشكل جلي منذ المؤتمر الوطني الرابع،
بمتابعة ومحاكمة رفاقنا وترسيبهم في مباريات
التوظيف وتدخل الداخلية لتخويف العائالت من
انخراط ابنائهم في النهج الديمقراطي ،ثم رفض
تسليم وصوالت اإليداع لفروع النهج الديمقراطي
ومضايقته في أنشطته ومنع وقفاته االحتجاجية

النهج الديمقراطي يدين
القمع الشرس لمناضلي
ومناضالت الحزب

2

في المهام العاجلة للعمل
النقابي

5

معارك الهامش ومعضلة
التغيير الجذري بالمغرب

6

النضال النسائي من داخل
الحزب المستقل للطبقة
العاملة

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

السحب ANTEPRIMA :

12

2

الثانية

النهج الدميقراطي يدين القمع الهمجي للوقفة
االحتحاجية التي دعى لها
مــن أجــل الــدفــاع عــن حقه يف تنظيم
مــؤمتــره الــوطــنــي اخلــامــس يف فــضــاءات
عمومية وتصميم الــدولــة اخملزنية على
املنع غير املعلن حلزبنا من عقد مؤمتره،
دعت الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي
لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم اإلثنني
 18يوليوز  2022أمام وزارة الداخلية ،والتي
ووجهت بقمع شرس ومتوحش من طرف قوى
القمع خلفت إصابات متفاوتة يف صفوف

مناضالت ومناضلي النهج الدميقراطي،
مما يؤكد متادي النظام اخملزني يف اإلجهاز
على كافة احلقوق واحلريات ،وتغول الدولة
البوليسية.
على إثر هذا التدخل الهمجي ،تؤكد

الكتابة الوطنية على إدانتها لهذا القمع
الشرس ملناضلي ومناضالت احلزب ،وتعلن
تشبثها بعقد مؤمترها يف وقته وأنها لن
تخضع أو تستسلم إلرادة اخملـــزن ،وأنها
مصرة على االستمرار يف النضال إلى جانب
كافة املضطهدين والكادحني والكادحات من
خالل بناء حزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني.
إن الــدولــة اخملزنية ال تكتفي بهضم
احل ــري ــات وقــمــع املــنــاضــات واملــنــاضــلــن
املدافعني/ات عن القضايا العادلة للشعب
املغربي بــل جتــر الشعب املغربي لبراثن
الــصــهــيــونــيــة عــبــر الــتــحــالــف العسكري
واالقتصادي والثقايف مع الكيان الصهيوني.
وهي اليوم تستقبل رئيس أركان جيش هذا
الكيان ،كمجرم حرب وقاتل أطفال ضدا
على إرادة شرائح واسعة من الشعب املغربي.
إن الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي
تــديــن ه ــذه ال ــزي ــارة بــاعــتــبــارهــا عنوانا
خليانته للقضية الفلسطينية وتؤكد
على استمرارها يف النضال إلى جانب كافة
القوى الدميقراطية واحلية حتى إسقاط
التطبيع.

ملواجهة آثار الحرائق بالشامل
النهج الدميقراطي يطالب بالتكفل باملنكوبني
احلــــرائــــق متــتــد يف اقــلــيــمــي وزان
والعرائش وقد تخرج عن السيطرة
مــنــذ يــــوم األربــــعــــاء  13يــولــيــوز
وبــعــد انــــدالع حــرائــق مبنطقة زومــي
واملوقريصات بإقليم وزان تشهد اجلهة
حــالــة اســتــنــفــار وح ــال ــة خــطــر داه ــم
ازدادت خطورته بعد ان ــدالع حرائق
أخرى بإقليم العرائش واحلالة مرشحة
للمزيد من التفاقم بانتقال الكارثة إلى
تاهلة والقصر الكبير وإقليم شفشاون.
إلى حدود الساعة مت تسجيل خسائر
فــادحــة يف املمتلكات ويف وســائــل عيش
الساكنة وه ــاك احملــاصــيــل الــزراعــيــة
واملاشية .إن الوضع مرشح للتفاقم وقد
يخرج عن السيطرة ان لم يكن قد حدث

ذلك بالفعل .وهو ما يعني عجز الدولة
على السيطرة على احلــرائــق ،ويفرض
عليها إعالن املنطقة كمنطقة منكوبة.
إن النهج الدميقراطي بعد إعالنه عن
وقوفه إلى جانب الضحايا ،معبرا عن
مشاعر املواساة والدعوة إلى التضامن
الوطني واالمم ــي معهم؛ فــانــه يطالب
الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها وإعالن
املنطقة منكوبة واإلســراع يف اتخاذ كل
ما يلزم لإلنقاذ وإعادة أعمار كل اجلهة
املنكوبة .يطالب باتخاذ اإلجـــراءات
العاجلة فصد ايواء املنكوبني وتوظيف
اإلعـــــام الــعــمــومــي م ــن اجـــل تــقــدمي
اإلرشـــــــادات وتــلــقــي االســتــغــاثــة من
الضحايا املعزولني أو يف حالة خطر.

مقال تضامني حول قمع أعضاء حزب النهج الدميوقراطي
االعـــتـــداء الــعــنــيــف عــلــى مناضلي
ومناضالت حزب النهج الدميقراطي يف
الشارع العام من طرف القوات العمومية،
جملرد احتجاجهم على منعهم من عقد
مؤمترهم مثل بقية تنظيمات البلد،
هــو خ ــرق ســافــر لــلــدســتــور واســتــهــتــار
بالتزامات الدولة وشعاراتها.
حـــزب الــنــهــج الــدميــقــراطــي حــزب
قانوني ومشروع ومرخص له من طرف
السلطات منذ إنشائه .واالعتداء على
مناضليه ومنعهم من التنظيم والعمل

املشروع ُيبرز ضيق أفق السلطة وضيق
صدرها بالرأي املــعــارض ،وكــل دولــة ال
تتحمل معارضتها هــي دولــة هشة يف
مصداقيتها ،ضعيفة رغــم استقوائها
با لعنف .
إن قوة الدولة إمنا تتجلى يف حرصها
على تطبيق الــقــانــون واحــتــرامــه ،ويف
حمايتها للناس ورعايتها ملصاحلهم،
وليس يف قدرتها على القمع والقهر.
ذ .أحمد عصيد
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جبهة النضال الشعبي الفلسطينية تتضامن
مع النهج الدميقراطي
كل التضامن مع الرفاق يف حزب (النهج
الدميقراطي) املغربي والــرفــض واالدانــة
للقمع والــتــنــكــيــل ال ــذي تــعــرض لــه قــادة
وكــوادر احلزب من قبل السلطات األمنية
املغربية وامعانها يف مالحقة احلزب ومنع
عقد مؤمتره العام اخلامس.
تعبر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
عــن تضامنها مــع الــرفــاق يف حــزب النهج

وأمينه العام الرفيق مصطفى البراهمة.
ال لالستبداد
ال للمالحقة والتنكيل وقمع احلريات
السياسية والفكرية
ال للهيمنة واالصــرار على قتل العملية
ا لد ميقر ا طية

كل االدانة "للرشاكة اإلسرتاتيجية" بني االمربيالية
بقيادة "بايدن" والكيان الصهيوين وعمالئهم
تــتــأكــد يــومــيــا ع ــاق ــة الــتــداخــل
والــتــكــامــل الــعــضــوي بــن االمبريالية
العاملية والصهيونية  ،ويف الوقت الذي
يعيش فيه الشعب الفلسطيني على
وق ــع هــجــوم عــدوانــي مــتــواصــل طاله
يف كــل أمــاكــن تــواجــده ،هــاهــو بــايــدن
رئــيــس االمــبــريــالــيــة األمــريــكــيــة يــزور
الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــغــاصــب ويــصــدر
صحبة رئيس وزرائـــه "إعــان القدس
للشراكة اإلستراتيجية" لــدعــم أمن
الــكــيــان الــصــهــيــونــي وتــأكــيــد تــفــوقــه
االستراتيجي يف مجمل املنطقة ،وهو
مــا مت اعــتــبــاره مبــثــابــة "االلــتــزامــات
املــقــدســة للحزبني" الــذيــن يــتــداوالن
حــكــم الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة
(احلــزبــن الــدميــقــراطــي واجلــمــهــوري)
مبا ينزع أي وهم عن أي فارق يف طبيعة
احلزبني ،وقد اعتبر أمن الكيان الغاصب
جزء حيويا من أمن الواليات املتحدة
ذاتها ،علما وأن الزيارة تأتي يف سياق
التصدي لتداعيات احلــرب الروسية/
االكرانية وخاصة من جهة الترفيع من
إمـــدادات النفط والــغــاز ملواجهة أزمــة
الطاقة الناجتة عن احلــرب .ولم يفت
الــبــيــان تــوجــيــه التحية جلــوقــة دول
التطبيع يف أفق بعث "هيكل إقليمي"
يجمع حلفاء الواليات املتحدة والكيان
الــصــهــيــونــي لــلــبــروز كــقــوة ســيــاســيــة/
اقتصادية موالية ومنخرطة يف تطبيق
أهــداف االمبريالية مبا فيها التصدي
لــلــمــقــاومــة الــوطــنــيــة الفلسطينية
والتصدي إليران إلحباط بروزها كقوة
إقليمية .هذا وأكــد اإلعــان أن "دولة
جر م كل مقاومة
إسرائيل يهودية" كما ّ
ومقاطعة لها.
إن األحزاب واملنظمات املوقعة أدناه:
 تدين هذا اإلعالن وتعتبره تأكيدالــلــطــبــيــعــة الــعــدوانــيــة لــامــبــريــالــيــة
األمريكية التي ال تكف عن تقدمي كل
أشكال الدعم للكيان الصهيوني احملتل
والغاصب.
 تعتبر هــذا اإلعـــان مبثابة ضوءأخضر للكيان الصهيوني العنصري كي
يواصل سياسة االعــتــداء واالغتصاب

ألرض فلسطني وشعبها ،ودعما لسياسة
التطبيع مع كيان اصطناعي يف املنطقة
مـــن أجــــل ضـــمـــان وحـــمـــايـــة مــصــالــح
االمبريالية واالستعمار يف املنطقة من
خالل وضع اليد على املقدرات والثروات
وحرمان الشعوب من التحرر واالنعتاق.
 تــدعــو كــل الــقــوى الــتــقــدمــيــة إلــىتوحيد اجلهود من أجل فضح التكامل
العضوي والوظيفي بــن االمبريالية
والصهيونية وأنظمة العمالة العربية،
وإســنــاد النضال الــعــادل واملــشــروع بكل
أشكال املقاومة للشعب الفلسطيني من
أجــل التحرير والــعــودة وبــنــاء الدولة
املستقلة الدميقراطية والعلمانية على
كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس
العربية ،وتطوير كل أشكال املقاطعة
واملساندة والتضامن وفضح الصهيونية
كايديولوجيا عنصرية استعمارية.
األحـــزاب والمنظمات الممضية

(القائمة مفتوحة):

 - 1حزب العمال -تونس
 - 2الهنج الدميقراطي -املغرب

 - 3حزب الوحدة الشعبية الدميقراطي
األردين
 - 4الحزب الشيوعي اللبناين
 - 5حركة نستطيع -موريتانيا
 - 6الجهبة الشعبية لتحرير فلسطني
 - 7الجهبة الدميقراطية لتحرير فلسطني
 - 8حزب الشعب الدميقراطي -األردن
 - 9حزب التحالف الشعيب االشرتايك-
مرص
 - 10حزب العمال االشــرايك (املجمد
مؤقتا)  -الجزائر (األمــن العام محمود
الرشيدي)
- 11حزب القطب -تونس
 - 12الحزب االشرتايك -تونس
 - 13حــزب الوطنيني الدميقراطيني
املوحد -تونس
 - 14تجمع املدافعني الصحراويني عن
حقوق اإلنسان ابلصحراء الغربية

قضايا عمالية وحقوقية
اجلديدة

ال بديل عن المقاومة الشعبية

القوى الدميقراطية بالجديدة تتضامن
مع حزب النهج الدميقراطي
إن القوى الدميقراطية واحلية احلاضرة
يــومــه اجلــمــعــة  15يــولــيــوز  ،2022مبقر
حزب النهج الدميقراطي باجلديدة بدعوة
من كتابته احمللية ،للمشاركة يف املهرجان
التضامني مع النهج الدميقراطي؛
بعد استماعها للتقرير املــقــدم لها من
طــرف الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي

التجمع السلمي؛

 - 2تسجل أن كل أشكال التضييق واملنع
واحلصار والقمع التي يتعرض لها حزب النهج
الدميقراطي ،تندرج ضمن سياسة ممنهجة
مخزنية قائمة على قمع كل األصوات احلرة
وعلى التضييق على كل الهيئات املناضلة
وعــلــى اإلجــهــاز على احلــريــات الــعــامــة ،ويف
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صفرو

النهج الدميقراطي يدين قمع حرية
التنظيم

إمــعــانــا منها يف التضييق على
مــنــاضــلــي الــنــهــج الــدميــقــراطــي،
وضــــرب احلــصــار عــلــى أنشطتهم
اجلــمــاهــيــريــة خـــدمـــة لــقــضــايــا
الـــكـــادحـــن والـــعـــمـــال ،ت ــواص ــل
الــســلــطــات اخمل ــزن ــي ــة يف شــخــص
باشا إميــوزار امتناعها عــن تسلم
امللف القانوني لــوداديــة ........ال
لشيء إال لتواجد الرفيق حسن
أكان ضمن تشكيلة مكتبها املسير
ألنــه عضو يف النهج الدميقراطي
واجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان
بصفر و .
وإذ أن هذه الودادية ،باعتبارها
تنظيما ذاتيا لفئة مهنية ،هدفها
الدفاع عن مصالح التجار الصغار
املنضوين حتت لوائها ،فإننا نعتبر
االمتناع عن تسلم ملفها القانوني

ش ــك ــا مــــن أشــــكــــال االســـتـــبـــداد
والتعسف ،واســتــمــرارا يف التحكم
يف املــشــهــد الــســيــاســي واحلــقــوقــي
واملدني.
وعليه فإننا نتشبث بحق رفاقنا
ســـواء يف الــنــهــج الــدميــقــراطــي أو
اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان،
يف مـــزاولـــة نــشــاطــهــم الــســيــاســي
واحلــقــوقــي ،والــعــمــل يف أوســـاط
الكادحني ،بدون قيد أو شرط.

كما نؤكد عزمنا على مواصلة
بـــنـــاء حــــزب الــطــبــقــة الــعــامــلــة
وعموم الكادحني كتعبير سياسي
للطبقات الشعبية ا ُملــفــقــرة ضد
التحالف الطبقي السائد ،وعقد
مؤمترنا الوطني اخلامس كحق ال
يقبل احلجر أو الوصاية.

صور من مهرجانات التنديد مبوقف الدولة
من النهج الدميقراطي
باجلديدة ،الذي وقفت ،من خالله ،على ما
يتعرض له النهج الدميقراطي من تضييق
متعدد األشكال واملظاهر ،وصل ،وطنيا ،إلى
حد التماطل والتسويف يف الترخيص له
بتنظيم مؤمتره الوطني اخلامس خالل شهر
يوليوز اجلاري وذلك رغم جميع اخلطوات
واملساطر املعمول بها قانونيا التي قامت بها
أجهزته الوطنية منذ شهر فبراير املنصرم،
كما وصــل ،محليا ،إلــى حد رفــض السلطات
احمللية اخملتصة ،بشكل تعسفي ،تسلم امللف
القانوني للكتابة احمللية للنهج باجلديدة
بعد جتديدها ،وذلك دون أي مسوغ قانوني
يذكر؛
وبــعــد مــنــاقــشــتــهــا حلــيــثــيــات وأبـــعـــاد ما
يتعرض لــه النهج الدميقراطي مــن حصار
وتضييق يف ظــل سياق سياسي عــام يتسم
بــاملــزيــد مــن الــهــجــوم اخملــزنــي املمنهج على
احلريات العامة وخاصة على احلق يف حرية
الرأي والتعبير واحلق يف التنظيم والتجمع
ا لسلمي ؛
فإ نها :

 - 1تعبر عن تضامنها التام والالمشروط
مع حزب النهج الدميقراطي وطنيا ومحليا،
وتعلن دعمها ومساندتها له يف كل خطواته
النضالية لنيل حقه املشروع يف التنظيم ويف

قلبها احلق يف حرية الرأي والتعبير واحلق
يف التنظيم ويف التجمع السلمي
 - 3تــديــن تــغــول الــدولــة االستبدادية
حامية الفساد واملفسدين ،وهو التغول الذي
يجسده تواتر االنتهاكات اجلسيمة حلقوق
اإلنــســان عــلــى كــافــة مــســتــويــاتــهــا املــدنــيــة
والسياسية واالقــتــصــاديــة واالجتماعية
والثقافية والبيئية وغيرها؛
 - 4تــطــالــب بــرفــع ك ــل مــظــاهــر املــنــع
والتضييق على النهج الدميقراطي ومتكينه،
وطنيا ،من عقد مؤمتره الوطني يف ظروف
عادية وسليمة ،ومحليا ،من وصل اإليــداع
القانوني لكتابته احمللية باجلديدة ،وتؤكد
عــلــى حــقــه يف حــريــة الــتــنــظــيــم والــتــجــمــع
ا لسلمي ؛

 - 5تــنــادي جميع الــقــوى املناضلة إلى
املــزيــد مــن التكتل ورص الصفوف ملواجهة
الهجمة اخملزنية الشرسة التي تستهدف كل
األصوات احلرة املعارضة ببالدنا؛
 - 6تعلن عزمها تأسيس تنسيقية محلية
لــلــدفــاع عــن احل ــق يف الــتــنــظــيــم والتجمع
السلمي يف املــنــظــور الــقــريــب ،وستعلن عن
تاريخ تأسيسها الحقا.

قضايا عمالية وحقوقية
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تغيري طبيعة النظام السيايس يستوجب تغيري راديكايل
للثقافة والسياسة السائدتني

غني القباج

"تغيرات اجملتمع ترجع يف األســاس إلى تطور التناقضات
الباطنية فيه ،وهي التناقض بني القوى املنتجة وعالقات
اإلنــتــاج ،والتناقض بــن الطبقات ،والتناقض بــن القدمي
واجلديد ،وتطور هذه التناقضات هو الذي يدفع باجملتمع إلى
األمام ،يدفع اجملتمع اجلديد لكي يقضي على القدمي" .
 1اجملتمع املغربي ،اليوم ،تغير .لكنه تغيير أنتج تضخيمثقافة املصلحة الذاتية ،واالنتهازية ،وعدم احترام تلقائي
للحق يف االختالف ،واالهتمام بثقافة سطحية وتافهة ،وثقافة
اإلشاعة واألخبار الزائفة .وبالتالي ،انتشرت الالعقالنية يف
العالقات االجتماعية .وقد ساهمت يف هذا الوضع الثقايف
املتردي بشكل كبير وسائل التواصل اجلديدة (فيسبوك،
يوتوب ،إنستغرام ،تيك تــوك )...التي سهلت انتشار أشكال
التعبير والتواصل.
كما يتم نشر أفكار وانطباعات شخصية وأحــكــام قيمة
وأمراض اجتماعية توضح مدى اجلهل واألمية وثقافة التفاهة
املستشرية بني الناس كالنار يف الهشيم ..إنه واقع أصبح معه
االنحالل األخالقي والثقايف وتدني الوعي التربوي داخل
األسرة ينتشر يف العالقات االجتماعية نظرا لغياب وعي ثقايف
إنساني وإضعاف الدولة للـثـقـافـة ونشر الالثقافة على واجلهل
مما يحول غالبية الناس ال يعلمون حقيقة أنفسهم وواقعهم
ويعتبرون جهلهم ثقافة يروجونها عبر وسائل التواصل التي
أصبحت يف املتناول..
فعدد كبير داخــل الفضاء االفــتــراضــي ينشرون جهلهم
وتفاهتهم ،ألن اإلنسان اجلاهل ينزع إلى كل ما هو تافه وال نفع
فيه لإلنسان وللمجتمع ،ويتوهم جتاوز جهله حني يعبر على
صفحات الفيسبوك بنزعاته.
وبــدل استعمال هذه الوسائل لترقية الوعي االجتماعي
وثقافة اجلمال التسامح والثقافة النقدية والقيم اإلنسانية
النبيلة ،جند عدد من التدوينات واملنشورات والفيديوهات
...التي يتم تداولها وتلقى أعلى أرقام املشاهدات تعرض أمراضا
اجتماعية من جرائم وفضائح ومنيمة وخطابات تافهة واعتداء
على حميمية األفراد ...
إذا كانت وسائل التواصل االجتماعي ميكن أن تكون وسيلة
تعبير سريعة لتقدمي أخبار وأفــكــار جــادة ترتقي بثقافة
اجملتمع إلى ثقافة إنسانية راقية ،جند كذلك من ينشر كذلك
إيديولوجيات مصالح سياسية واقتصادية لتعليب وعي املتلقي
وفق هذه املصالح.
هذا الواقع يعبر عن غياب وعي ثقايف وفكري علمي لدى
غالبية الناس يجعل استالبهم سهال ملتابعة كل ما هو ترفيهي
ومبتذل يف وسائل التواصل اإلعالمي .ويعبر عن غياب هذا
الوعي العلمي ما حترزه محتويات تافهة من نسب عالية من
املتابعة.
 2سيطرة الالعقالنية وثقافة التفاهة على اجملتمع املغربيمرتبطة بطبيعة النظام السياسي وبثقافة اخملزن السائدة
وبسلطوية اخملــزن وبسيطرة التحالف الطبقي البرجوازي
الكمبرادوري .كما أن العقالنية الوعي والسلوك االجتماعي
تتعمق أكثر بانتشار الفكر التقليدي والــديــنــي الرجعي
والشوفيني.

فالدولة مبؤسساتها السياسية (مؤسسات نظام اخملزن {والة،
عمال ،قياد ،باشوات ،}...برملان ،حكومة ،قضاء) وبسياستها
التعليمية وبإعالمها الرسمي تتحمل أكبر مسئولية يف انتشار
اجلهل والالعقالنية وثقافة التفاهة وحتكمهم يف العالقات
االجتماعية .لكن ،ال ميكن إعفاء القوى التقدمية ،وخصوصا
اليسار الراديكالي ،من مسئولية ومن مهمة نشر الوعي والثقافة
الدميقراطيني والعقالنيني لالرتقاء بالوعي االجتماعي
وبــالــعــاقــات االجتماعية إلــى وعــي دميــقــراطــي وعــاقــات
دميقراطية ومن جزء من املسئولية يف تردي الوعي ويف انتشار
ثقافة العقالنية وسلوك مبتذل ال زاال سائدين يف اجملتمع.
قوى اليسار مبمارسة جدلية ألعضائها ولعضواتها داخل
العالقات االجتماعية تكتسب ثقافتها اليسارية والثورية.
ويجسد خطه الثقايف اليساري الراديكالي يف الواقع ليس فقط
باتخاذ وتسجيل مواقف راديكالية بل أساسا مبمارسة عضواته
وأعضائه وتأثيرها يف الثقافة والعالقات االجتماعية.
إن تنظيمات قوى اليسار والدميقراطية الراديكالية هي
املفترض فيها ممارسة ربــط ثقافتها ووعيها الدميقراطي
ألن هذه
والعقالني والتقدمي بالفعل االجتماعي الواعي َّ
التنظيمات من املفترض ومن الضرورة أن تكون هي الفاعل
الواعي يف حركة اجملتمع والعالقات االجتماعية لتغيير ثقافة
الناس واجملتمع.
قــوى وتنظيمات اليسار والدميقراطية الراديكالية هي
التي تطرح ضــرورة تغيير سياسي وثقايف راديكالي لتجاوز
الالعقالني السياسية والتفاهة الثقافية .وهذا التغيير جتسده
ممارسته خلط سياسي وثقايف راديكالي والــتــزام وممارسة
أعضائه وعضواته بهذا اخلط فعال يف عالقاتهم الداخلية ويف
عالقتهم بجماهير الناس .فال ميكن لقوى تفترض ممارسة
سياسة راديكالية وثقافة اجتماعية دميقراطية راديكالية
أن تسمح مبمارسة عالقات ليبرالية داخله ومع الفئات
فع ًلا ْ
االجتماعية الكادحة.
 3التغيير الدميقراطي الراديكالي صيرورة حتقيق اخلطوالبرنامج السياسي واملهام السياسية التي يناضل احلزب
الراديكالي .لكن ال بد أن تكتسب قيادته وأعضاؤه وعضواته
اإلرادة والــقــدرة على حتويلها إلــى ممارسة سياسية واعية
مستمرة لتشكيل وتنظيم قــوة اجتماعية تناضل لتغيير
موازين القوى لصالح هذا التغيير الراديكالي يف الواقع امللموس.
وهذه املمارسة تتطلب جتديد مستمر ومبدع ألساليب النضال
والعمل وفق تطور وتقدم الصراع الطبقي.
ومــن اخلطأ أن يعتمد احلــزب اليساري الراديكالي على
نضال الفئات الشعبية العفوي .إن هذا النضال العفوي يؤكد
يف حلظته استعداد اجلماهير الشعبية للنضال الراديكالي.
لكنه غير منظم وليس حامال لبرنامج التغيير الدميقراطي
الراديكالي .وبالتالي ال ميكن االعتماد عليه لتحقيق هذا
التغيير الراديكالي .وقد اتضح ذلك مع انتفاضات الشعوب
املغاربية والعربية خالل سنة  2011التي بقوة نضالها أطاحت
برؤساء مستبدين ،لكنها لم تتوفر عن تنظيم سياسي ثوري
بقيادة ثورية له خط سياسي وبرنامج دميقراطي راديكالي.
وبالتالي استطاعت قوى سياسية غير ثورية وغير تقدمية من
االستيالء على السلطة بقوة اجليش (مصر السودان) أو وصلت

قوى اإلسالم السياسي إلى السلطة عبر انتخابات مخدومة
(مصر ،املغرب) ،أو عبر انقالبات عسكرية (مصر ،السودان)،
مستغلة سخط اجلماهير وطموحها للتغيير (تونس
إن انتشار التكنولوجيا وحضور العالم االفتراضي ودور
َّ
التحريض الذي وفره خالل االنتفاضات املغاربية والعربية قد
أثّ ر بدرجة ما على دور احلزب ومكانته ومفهومه.
لكن العقل النقدي الراديكالي هو الذي ينتج أفكار قابلة
للتحول إلى ممارسة ثقافية وسياسية دميقراطية راديكالية
شرط أن تكون هذه املمارسة مرتبطة بالواقع امللموس للطبقات
االجتماعية الكادحة وبــواقــع صراعها الثقايف والسياسي
الطبقي وآفاقه.
وبالتالي ،ليس للقوى الدميقراطية واليسارية الراديكالية
خيار
احلقيقية ،السياسية والنقابية والثقافية واملدنية ،من
ٍ
ســوى النضال املرحلي الشامل ،املرتبط جدليا بالتناقض
األساسي بني العمل والرأسمال ،بني الطبقات الكادحة واحملرومة
وبني التحالف الطبقي البرجوازي الكمبرادوري السائد ،بني
القدمي ،نظام اخملــزن والرأسمالية التبعية ،وبــن اجلديد،
دميقراطية االشتراكية بأفق حتقيق مجتمع ال طبقي.
إن املمارسة السياسية الدميقراطية اليسارية الراديكالية
مرتبطة باملمارسة الثقافية الدميقراطية الراديكالية ،بأفق
حتقيق مجتمع تنتفي فيه عــاقــات االســتــغــال الطبقي
طـ َـرة للطبقات الكادحة
واالستالب .وبالتالي فهي ممارسة ُم َؤ ِّ
واحملرومة (عمال وعامالت ،فالحني وفالحات فقراء ،مأجورين
ومــأجــورات ،محدودي الدخل) ُت َـه ِّي ُ
ـئ انخراطها الواعي يف
النضال الثقايف والسياسي الدميقراطي الراديكالي ،ويف النضال
من أجل حقوق املواطنة ،ويف النضال االشتراكي بأفق حتقيق
مجتمع ينتفي فيه استغالل اإلنسان لإلنسان.
تكتسب طبقة البروليتاريا والفئات االجتماعية الكادحة
واحملرومة مبمارسة الصراع الثقايف والنقابي والسياسي وعيها
الطبقي السياسي وتــدرك وعي وضــرورة تنظيمها السياسي
الثوري يف معمعان هذا النضال الطبقي ،بتأطير من ثوريني
ماركسيانيني ودميقراطيني راديكاليني ،سياسيا ونظريا.
وبنضال تنظيمها السياسي الثوري ،القائد لنضالها وصراعها
الطبقي ،لتـتحرر من رهانات السلطة (Les enjeux du
 )Pouvoirالسياسية والدينية مرحليا واستراتيجيا ،وحترر
معها اجملتمع من جميع أشكال االستغالل الطبقي .وبالتالي
يتضح أن التحرر السياسي للبروليتاريا وللفئات االجتماعية
الكادحة واحملرومة مرتبط عضويا بتحررها الثقايف.
لذلك ،يف واقعنا السياسي واالجتماعي ،ال خيار لليسار
الدميقراطي املاركسي واالراديكالي سوى الوعي بدياليكتيك
تاريخ وواقــع اإلنسانية الذي ليس سوى تاريخ وواقــع الصراع
الطبقي الذي هو محرك تطور تاريخ اإلنسانية وراهنها ،كما
يطرح ذلك ماركس ،دون حتريف ودون دوغما .وبــدون هذا
الوعي لن يفهم اليسار بأن مهمة البروليتاريا التي تكتسب
الواعي الثقايف والسياسي الطبقي والواعية بضرورة تنظيمها
الثوري ،هي القادرة على القيام بدورها التاريخي لتحرير
نفسها وحترير اجملتمع من السيطرة الطبقية الرأسمالية،
محليا وعــاملــيــا؛ وهــي الــواعــيــة بــأن الــنــضــال الدميقراطي
الراديكالي صــيــرورة تاريخية ضمن هــذا التحرير إلعــادة
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يف املهام العاجلة للعمل النقايب
تعمقت االخــتــاالت املزمنة للحركة النقابية املغربية
وتراجع أداؤهــا النضالي الضعيف أصــا .وتوطدت مظاهر
البيروقراطية والفساد يف صفوف الــقــيــادات املتنفذة يف
املركزيات النقابية األساسية وذلك بتفاوت طبعا .وينتهك
مبدأ االستقاللية بشكل فج وصــارخ .فإذا كانت الكدش قد
اعتادت على االصطفاف وراء فيدرالية اليسار الدميقراطي
وتدعو جماهير الشغيلة إلى التصويت لفائدتها يف مختلف
احملطات االنتخابية ،فان االجتــاه املتنفذ يف قيادة االمش،
ضدا على خطاباته الطنانة حول االستقاللية ،اصطف دون
خجل وراء األحــزاب اإلداريــة (األصالة واملعاصرة ،التجمع
الوطني لألحرار).
ساهمت هــذه الوضعية بشكل رئيسي يف نفور عــام من
النقابات ،بل ومن العمل النقابي املنظم نفسه .ويبدو من
املالحظة العينية أن القاعدة النقابية ازدادت انكماشا.
كما تفشت الفئوية الضيقة حيث كل فئة تناضل مبفردها،
األمر الذي يستنزف الطاقات ويشتت اجلهود دون مكتسبات
تذكر.
يف هذا املشهد يضيع مبدأ التضامن النقابي ،أحد املبادئ
األساسية التي يقوم عليها العمل النقابي ،إال ما نذر .ويغيب
االنــخــراط يف النضال الــعــام مــن أجــل الدميقراطية وضد
الصهيونية واالمبريالية.
فــاالمــش غير منخرط كمركزية نقابية ال يف اجلبهة
االجتماعية املغربية وال يف اجلبهة املغربية لدعم فلسطني
وضد التطبيع .وحدها اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي
تنقذ ماء وجه هذه املركزية.
لكن ،مع ذلك ،فالصورة ليست سوداء .إذ توجد يف احلقل
النقابي جــزر دميقراطية ومكافحة ساهم يف تشييدها،
مساهمة مــعــتــبــرة ،جــيــل مــن الــشــيــوعــيــن/ات مــن النهج
الدميقراطي .ومت هــذا رغــم أنــف البيروقراطية واخملــزن،
بفضل العمل الدؤوب ،املسترسل مع العمال والشغيلة بشكل
عام واملراكمة ،وخوض الصراع مع البيروقراطية لكن بشكل
جماعي ويف قلب احلركة وإلى جانب الشغيلة وليس بدلها
وجتنب الصراع الفوقي واملعزول وبدون هوادة.
هــذه الــتــجــارب جتــد الــيــوم صعوبات يف رفــع التحديات
املطروحة يف ظل موازين القوى املرتبطة باحلركة النقابية
نفسها أو املوضوعية واملتمثلة يف تــغــول اخمل ــزن وطغيان

الباطرونا يف إطار هجوم الرأسمالية املتوحشة ،حيث أصبح
العمل النقابي شبه ممنوع يف القطاع اخلاص وصعبا للغاية
يف القطاع العمومي حيث يتم التضييق على احلق يف ممارسة
اإلضراب بفعل االقتطاعات من أجور املوظفني.
ينشط النهج الدميقراطي يف مركزيتي االمش والكدش
وكل استثناء تفرضه الظروف (وجــود مؤسسة إنتاجية او
خدماتية أو مرفق عمومي منضوي حتت لــواء نقابة غير
نقابات هاتني املركزيتني) يخضع لتوجيه من طرف قيادته.
كــمــا يعمل يف اجلــامــعــة الــوطــنــيــة للتعليم /التوجه
الدميقراطي ويف النقابة الوطنية للتعليم العالي ويف االحتاد
الوطني للمهندسني املغاربة.
إن الوضعية التي توجد عليها احلركة النقابية مقلقة
للغاية وتتطلب تدخال إراديا وسريعا من لدن القوى اجلذرية
وخاصة منها املعنية ببناء احلزب املستقل للطبقة العاملة
وعلى رأسها النهج الدميقراطي.
إن أولى املهام العاجلة هي إعادة االعتبار للعمل النقابي
املنظم .يجب ترسيخ فكرة أن العمل النقابي ضــروري وأن
النقابة تعد أداة أساسية يف يد الطبقة العاملة خلوض النضال
االقتصادي .ونقطة االنطالق هي انخراط جميع املناضلني/
ات يف النقابة املناسبة لهم واألهم وضخ دماء شابة جديدة
للعمل اليومي يف االحتــادات احمللية والقيام بعمل مخطط
وإرادي لتكوين األطر النقابية لقيادة هذا العمل.
لقد شهدنا يف السنوات األخيرة محاوالت جدية لتوسيع
العمل النقابي ليشمل الفئات الكادحة غير العمالية لعل
أبــرزهــا وأهــمــهــا على اإلطـــاق تأسيس النقابة الوطنية
للفالحني التي يجب أن حتظى بعناية خاصة.
أكثر من ذلك يجب ربط العمل النقابي بحركة املعطلني
ومختلف احلــركــات االحتجاجية وهـــذه مسؤولية تقع
باألساس على عاتق النقابات من خالل اخلطاب واملواقف
واملطالب واملمارسة امللموسة باحتضان هــذه احلــركــات يف
مقراتها والتضامن امللموس معها .وهذا الربط يتطلب إعداد
تصور أولي له يتجاوز الدعم املتبادل بني طريف العالقة إلى
مستوى متفصل من مستوى أعلى وأوثق.
ومن املهام الضرورية بناء التوجه الدميقراطي املرتبط
باالمش والتوجه الدميقراطي املرتبط بالكدش والدمج
بينهما .هذا التوجه ليس تيارا مهيكال داخل كل نقابة وال
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هو بديال عنها بل قوة جتسد منظورا كفاحيا وعامل ضغط
ومقاومة.
حتتل اجلامعة الوطنية للتعليم/التوجه الدميقراطي
وضعية خاصة ال بد من الوقوف عليها تنويرا جليل الشباب
الذي التحق بها يف السنوات األخيرة .هذه النقابة عقدت
مؤمترها الثاني عشر بعدما تعرض التوجه الدميقراطي
داخل االحتاد املغربي للشغل ألكبر عملية تصفية سياسية يف
تاريخه ابتداء من  5مارس  2012بسب انخراطه يف حركة 20
فبراير اجمليدة .وكان ذلك املؤمتر كما ورد يف البيان اخلتامي
الصادر عنه ،إجــراء مؤقتا ولكن ضروريا لتدبير الصمود
يف انتظار تصحيح األوضــاع داخــل املركزية وفــرض تراجع
البيروقراطية عن إجراءاتها التصفوية .لم يكن القصد منه
أبدا تأسيس نقابة دائمة الوجود بل دفاعا عن النفس يف وجه
العاصفة .نحن لم ننسحب من االمش بدعوى البيروقراطية،
ألننا لسنا طهرانيني ،إمنا مت إغالق باب النقابة يف وجهنا.
لذلك فاملكان الطبيعي للجامعة الوطنية للتعليم /ت.د هو
يف االمش إلى جانب باقي املكونات وخاصة القطاعات العمالية
الواسعة .وإذا كانت شروط ذلك غير متوفرة اآلن بسبب خوف
البيروقراطية الدائم من قطاع التعليم فإن النقاش حول هذا
املوضوع يجب أن يبقى مفتوحا بهدوء وروية ومسؤولية.
ورغم الصعاب ،ميكن للجامعة الوطنية للتعليم أن تلعب
دورا مهما يف تنقيب الفالحني الكادحني والعمال الزراعيني
نظرا النتشارها الواسع مبا يف ذلك يف الوسط القروي شريطة
توفر الوعي بذلك.
وبالنسبة للتعليم العالي واإلحتــاد الوطني للمهندسني
فاملطلوب تطوير تيار األساتذة الباحثني التقدميني وبناء
تيار املهندسني التقدميني وخــوض الــصــراع الداخلي ضد
االجتاه اخلياني الذي يناصر التطبيع مع الكيان الصهيوني
الذي يتزعمه االحتاديون يف هاتني النقابتني.
إن مسؤولية حزبنا جسيمة يف النهوض بالعمل النقابي
التقدمي املنخرط يف النضال العام لشعبنا ضد االستبداد
واحلكم الفردي املطلق وضد التبعية والصهيونية األمر الذي
يتطلب القيام مبجهود فكري وسياسي لتسييس القواعد
النقابية ونشر الوعي الطبقي يف صفوفها وإقامة متفصل
سديد مع عملنا السياسي التنظيمي واملساهمة يف بناء
احلزب املستقل للطبقة العاملة.

تتمة مقال ضرورة تغيير راديكالي للثقافة والسياسة السائدة
يف هذا الواقع ،هل التغيير املرحلي ،الدميقراطي الراديكالي
ممكن ،وما هي احتماالت جناحه؟ إن الوضع السياسي واالجتماعي
وضع يوفر ،يف املرحلة الراهنة،
واالقتصادي والثقايف يف املغرب،
ٌ
إمكانية إجناز مهمة إنضاج سياسي للشرط املوضوعي للتغيير
الــدميــقــراطــي الــراديــكــالــي .لكن هــل الــشــرط الــذاتــي لليسار
الدميقراطي الراديكالي واملاركسي ،تنظيمات وأفــراد ،متوفر
لـبناء حزب البروليتاريا وعموم الكادحني ،كـ "حركة دميقراطية
ثورية" ،لقيادة النضال الدميقراطي واحلراكات اجلماهيرية،
متوفر وقــادر ،على بناء قوة اجتماعية دميقراطية مناضلة،
وتسليحها بالوعي السياسي الدميقراطي الثوري لتحقيق اجملتمع
الدميقراطي ،ومواصلة النضال الطويل من أجل االنتقال إلى
اجملتمع االشتراكي؟ وهل القوى الدميقراطية واليسارية ُم َه َّـي َـأة
لبناء جبهة دميقراطية راديكالية ،تناضل من أجــل التغيير
الدميقراطي الراديكالي؟ أم أن هذه املرحلة التي يعيشها الوضع
السياسي املغربي ،ستستمر حركاته االجتماعية االحتجاجية
واملنتفضة املتفرقة واملشتتة متسمة بقدر كبير من العفوية
كحركات نضالية ظرفية تتكرر بــدون أفــق ارتباطها بالقوى
الدميقراطية الراديكالية لتَ ْر َت ِـقي لصيرورة تاريخية كحركة
جماهيرية دميقراطية ،وقوة اجتماعية دميقراطية منظمة،

واعية مبهام التغيير الدميقراطي؟ هل ميكن اعتبار ما رسخته
نضاالت "حركة  20فبراير" واحلركة اجلماهيرية االحتجاجية
الدميقراطية ،وآخرها "حراك الريف" ،وحراك مدينة جرادة،
وزاگورة ،وأوطاط احلاج ،وغيرها ،وصمود مناضلي هذه احلراكات
يف السجون ،وجماهير شعبية متضامنـة ،هــل ميكن اعتبار
هذه النضاالت مقدمة لصيرورة وضع ثوري للتغيير السياسي
واالجتماعي الدميقراطي الراديكالي املنشود؟ ومن الواضح أن
التغيير الدميقراطي احلقيقي املنشود يتطلب تغييرا راديكاليا
للممارسة القوى السياسية الدميقراطية واليسارية االشتراكية
واملاركسية والنقابية واملدنية يف املغرب ،وضــرورة تبنيها خلط
سياسي ميــارس قطيعة سياسية مع نظام اخملــزن وبرجوازيته
الكمبرادورية ،السائدين يف البالد.
إن هذه القطيعة السياسية والثقافية واملدنية ،ضرورة سياسية
تاريخية .و"حركة  20فبراير" ،بنضالها الدميقراطي اجلماهيري،
طرحت بالضبط ضرورة هذه القطيعة السياسية التي تأكدت
ضرورتها مع استمرار تبلور عفوي للحراكات االحتجاجية،
وخصوصا مع احلراك الدميقراطي للريف وجرادة ومناطق أخرى.
لكن هذا الشكل من الصراع الطبقيَ ،و َّض َح أن الشرط الذاتي ،لقوى
التغيير الدميقراطي ،ال زال ضعيفا واهنا وظرفيا ،تنظيميا

وسياسيا ،وغير مرتبط سياسيا وتنظيميا باحلركات اجلماهيرية
الدميقراطية الراديكالية وتنـظيمها وقيادتها.
إن هــذه القطيعة السياسية ،تتطلب نقدا سياسيا صارما
للموقف السلبي ألغلب القيادات السياسية والنقابية اليسارية
والدميقراطية ،وللمثقفني واملثقفات ،وللفنانني والفنانات ،الذين
ميارسون ثقافتهم وفنهم يف برجهم العاجي ،بل وبعضهم هرول
ملساعدة النظام السياسي يف صياغة دستور  .2011إنهم مثقفون
يخافون من خوض الصـراع الطبقي االجتماعي اجلماهيري ،ومن
مساندة ثقافية وفنية للحركات االجتماعية العفوية املناضلة
من أجل الدميقراطية .ولن تتحقق هذه القطيعة السياسية ،إذا
لم تتبلور كخط سياسي دميقراطي راديكالي وخطة سياسية،
وبرنامج سياسي للقوى الدميقراطية واليسارية الراديكالية
واملاركسية ،يف جبهة دميقراطية سياسية ،اجتماعية ،ثقافية
للنضال من أجل تغيير دميقراطي حقيقي ،كمرحلة تاريخية
ضــروريــة ،لـيرتقي الفعل السياسي والثقايف للشعب املغربي،
إلى متطلبات وعي وممارسة سياسيني دميقراطيني راديكاليني
مناهضة لسيطرة الطبقة البرجوازية اخملزنية الكمبرادورية
ولسيطرة اإلمبريالية.
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معارك الهامش ومعضلة التغيري الجذري باملغرب

ج .حسن

أعني بالهامش يف عالقته بالنضال الرئيسي واملركزي
املتمثل يف الــصــراع الطبقي املتجسد يف معركة التحرر
الوطني والبناء الدميقراطي ذي األفــق الشيوعي عبر
مرحلة البناء االشتراكي ،لذلك فاملقصود بالهامش هنا
هو كل املعارك والنضاالت التي تخوضها اجلماهير سواء
يف مناطق املغرب املنسي حــول ملفات ذات طابع غالبها
اجتماعي دون أي أفــق سياسي كــحــراك الــريــف جــرادة
أوطــاط احلــاج ،تنغير .بني جتيت وغيرها ،أو نضاالت

إرادة الدولة يف توفير خدمات صحية وتعليمية عمومية
ذات جودة لعموم املواطنني/ات دافعي الضرائب .لكن ماذا
عن القوى املناهضة لهذه السياسات؟

مختلف اجلماهير الكادحة حــول ملفاتها االقتصادية
أو االجتماعية أو الثقافية أو املهنية باستقالل تام عن
النضال السياسي العام عمال /ات ،مطرودون /ات أو من أجل
تطبيق قانون الشغل على عالته ،موظفون/ات حول ملفات
محددة ،ترقية ،تغيير اإلطار ،االدماج .....الخ التنسيقية
الوطنية لألساتذة الذين فــرض عليهم /هــن التعاقد،
ضحايا النظاميني ،رجــال ونساء االدارة ،التقنيون/ات،
طلبة الطب...الخ ،كل هذه النضاالت واملعارك هي ردود
أفعال للفئات واملناطق الشعبية على سياسات النظام الال
شعبية والالدميقراطية

يف جل هذه التنظيمات ،سياسية أو نقابية أو حقوقية أو
جمعوية .أما األقلية التي ال زالت ماسكة على اجلمر وعلى
رأسها النهج الدميقراطي ،فمن جهة لم يستطع التجذر
والتوسع بالشكل املناسب ألطروحته يف األوساط الشعبية
ومــن جهة تانية تركيبته الطبقية ال زالــت عائق أمــام
مشروعه التحرري ،حيث يغلب عليها الطابع البرجوازي
الصغير وهذا يصعب عليه التواجد يف مجموعة من معارك
اجلماهير الشعبية املكتوبة بنار السياسات اخملزنية

.

فالنظام بحكم طبيعته الال وطنية ماض يف جتسيد
سياساته بعد أن مت حتييد أو إدماج أغلب القوى املسماة
وطنية أو دميقراطية أو تقدمية .فاالقتصاد باملغرب
التابع للدوائر االمبريالية ،لم ولن يستطيع إخراج البالد
من مستوى التخلف الذي تعيش فيه وال حتقيق االكتفاء
الــذاتــي يف مختلف اجملـــاالت وال القضاء على البطالة
املتفشية خاصة يف صفوف الشباب (ة) حاملي الشواهد
رغم كل االمتيازات املقدمة للرأسمال احمللي واالجنبي

.

واقــع البالد هذا عرته جائحة كورونا ،كما أن النظام
ماض يف نزع املاليني من الهكتارات من االراضــي الساللية
مــن ذوي احلــقــوق االصليني وتفويتها للرأسمال احمللي
واالجــنــبــي .مبــبــرر خلق تنمية بــهــده املناطق و ...دون
استحضار كون املغرب بلد شبه جــاف .مما سيعرضه الى
كارثة بيئية خطيرة ،بدأت مالمحها تظهر هذه السنة مع
قلة التساقطات املطرية ،كما أنه عازم على تصفية القطاع
العام من صحة وتعليم وتقدمي كل االمتيازات للخواص،
بدءا بالعمل على تكريس التعاقد يف الوظيفة العمومية
خاصة بالتعليم والصحة وتربح الوقت ،يقوم مبناورات،
ســواء حول ملف التعاقد أو التقاعد وبيع األوهــام ،مثل
أكذوبة التغطية الصحية واالجتماعية ،وهدفهما توفير
شروط أفضل للرأسمال لنهب أموال صناديق التعاضديات
والتقاعد ،أما القطاع العام ،فحالته املتردية تبني مدى

متة معطيان أساسيان وهما أن أغلب القوى املفروض فيها
تبني والدفاع عن قضايا عموم اجلماهير ،مت إدماجها يف
البنية اخملزنية وبالتالي أصبحت خادمة ومدافعة على
سياسات النظام عوض الدفاع عن اجلماهير التي تدعي
متثيلها ،وهذا ما دفع بأغلب املواطنني /ات إلى فقدان الثقة

.

فــإذا كان الهامش السابق ذكــره ساهمت فيه األغلبية
الساحقة مــن الــقــوى السياسية والنقابية واحلقوقية
واجلمعوية ،التي خانت ثقة هذه اجلماهير يف عديد من
احملطات منذ االستقالل الشكلي مــرورا بكافة احلراكات
واالنــتــفــاضــات واالضــرابــات والــنــضــاالت ،فــإن اجلماهير
الكادحة التي لها مصلحة يف التغيير تنقسم إلى قسمني
أساسيني .عموم الكادحني  /ات الفقراء الذين يقبلون
على مضض وضعهم /هن االجتماعي بسبب نسبة االمية
املتفشية يف صفوفهم /هن ووجود جيش احتياطي كبير
من املعطلني /ات الذين يلعبون دور رجال ونساء املطافئ
إضافة إلى تواطؤ السلطة مع الباطرونا ملنع أي محاولة
للتحرر .ومــن جهة تانية مجموع أصــنــاف البرجوازية
الصغيرة التي تتوهم حتقيق مكتسبات من خالل نضاالت
جزئية معزولة عن النضال السياسي العام وهي ضحية
األطــروحــات الليبرالية الــتــي حت ــاول الــرفــع مــن قيمة
اجملتمع املدني على حساب الصراع الطبقي ،هذه الفئة
يف نظري ،أخطر من األولــى ،ألنها ليس فقط ال تساهم
يف الصراع الطبقي .بل حتاول جاهدة ،التنظير والدفاع
عن أطروحاتها إما طمعا يف التسلق الطبقي ولو بشكل
انتهازي أو تبرير رفضها االلتزام السياسي املكلف ومتدرعة
بخيانات أحزاب ونقابات كانت ترفع شعارات جذابة والتي
حتولت فعال إلى مجرد دكاكني سياسية ونقابات حلفية
للرأسمال عوض أن تكون مدافعة عن الطبقة العاملة

.

إن التغيير اجلــــدري بــاملــغــرب ميــر مبــرحــلــة دقيقة.
فالشرط املوضوعي لصالح عموم الــكــادحــن/ات حيث
األزمة تتعمق كل يوم على كافة املستويات والنظام بحكم
تبعيته االمبريالية والصهيونية لن يستطيع حلها ،ويف
أحسن األحوال سيحاول إيجاد بعض املسكنات كعادته ،إال
أن هذه املسكنات لن يستمر مفعولها طويال بسبب تدهور
األوضاع املعيشية ألوسع اجلماهير الكادحة مبا فيها أوضاع
اجلزء الكبير من البرجوازية الصغيرة واملتوسطة ،ويكفي
مالحظة ما يقع يف العديد من بلدان العالم .لكن هل القوى
السياسية اجلذرية وخاصة اليسارية يف مستوى اللحظة
السياسية ؟
إن أي مالحظة للوضع السياسي الراهن ينتابه نوع من
الشك حول االفاق وذلك لعدة اعتبارات فمن جهة أغلب
القوى املسماة يسارية يف قاعة االنتظار .فهي ال تساهم يف
تأجيج الصراع من خالل املشاركة يف النضاالت اجلماهيرية
وإعطائها بعدا سياسيا بل يف عديد من احلاالت ،الكثير
منها يساهم يف كبح نضاالت اجلماهير مببررات واهية
خــاصــة إذا كــان ســقــف اجلــمــاهــيــر يــفــوق تطلعات هــذه
الكائنات التي غالبا ما تطمح إلى استخدام هذه اجلماهير
املكتوية بنار السياسات الالشعبية والــا دميقراطية
للنظام لتحقيق مكاسب سياسوية ضيقة .عــوض دعم
هذه النضاالت واملساهمة فيها لتحقيق تراكمات متكن من
التغيير اجلدري للواقع املعيش ،كما أن بعض القوى احلية
غير املندمجة عوض أن تتحمل مسؤولياتها وتساهم يف
نضاالت الشعب املغربي الكادح مبا يخدم سيرورة التغيير
اجلــدري ،تنأى بنفسها عن هذه النضاالت مببررات غير
مقبولة وتباين أطروحات مختلف هذه التنظيمات حول
مداخل التغيير و أبعاده

.

أما النهج الدميقراطي فقد قام حتليل هذا الواقع وأدرك
تعقيداته على كافة املستويات ،جوهره موميل موازين
القوى احلالية لصالح النظام القائم لكن ممكن تغييرها
لصالح الــقــوى املناهضة لــه واجلماهير امللتفة حولها
شريطة جتاوز مجموعة من السلبيات واألحكام املسبقة
وانطالقا مــن كــون املرحلة هــي مرحلة التحرر الوطني
والبناء الدميقراطي ،مما يستدعي اصطفافات تستحضر
هذه املعطيات ،لذلك اقترح بناء جبهة الطبقات الشعبية
والتي تضم كافة القوى املناهضة للمخزن ،نواتها جبهة
دميقراطية من القوى الدميقراطية واليسارية إلعطاء
بعد دميقراطي ألي تغيير ويف معمعان هذا الصراع يتم
العمل على توحيد كافة املاركسيني/ات املغاربة والعمل
على بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحني
/ات القادر لوحده على إعطاء بعد جدري ألي تغيير وعلى
لف أوســع فئات الكادحني/ات حوله  ،كل هذا يف عالقة
جدلية مع مناهضة االمبريالية والصهيونية وبناء أممية
ماركسية ورغم أن النهج الدميقراطي قام وال يزال بعديد
من املــبــادرات دون اشتراطات إال أن أغلب القوى ليست
صادقة يف التزاماتها مبا يخدم التغيير .فالنظام بحكم
دهائه أدرك خطورة مخططات النهج الدميقراطي على
مصاحله ومصالح الطبقات السائدة امللتفة حوله ،لذلك
مارس وال زال التضييق عليه مبختلف األساليب حتى غير
األخالقية منها واخرها التضييق عليه ضد عقد مؤمتره
اخلامس ايــام  ،22،23،24يوليوز  2022الــذي سيعلن
خالله بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني/ات.
فيا عمال وعامالت املغرب وكل أحراره وحرائره .النهج
الدميقراطي يناديكم  /كن للمساهمة يف بناء احلزب
املستقل للطبقة العاملة .األداة الوحيدة الــقــادرة على
القيام بفرز حقيقي داخل اجملتمع

.
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النهج الديمقراطي :المؤتمر الوطني الخامس حدث سياسي وتنظيمي
ينعقد املؤمتر الخامس للهنج الدميقراطي يف ظروف من أهم ممزياهتا:
 تغول الدولة معمتدة القمع املمهنج تجاه كل القوى والتيارات املعارضة الختياراته الالشعبية ،راعية ملصالح مختلف اللوبياتوالربجوازية الرأمسالية املفرتسة و ذلك بوقوفها الواضح بجانب أعداء الطبقة العاملة ،وبجانب املافيات العقارية وانهيب األرايض,..
 تنامي مقاومة الضحااي يف ال*mهوامش ،ويف بعض القطاعات االقتصادية كالنسيج ،والفالحة... تفاقم أوضاع الطبقات الشعبية :الغالء ،البطالة ،القهر والظلم... بروز مبادرات وحدوية ميدانية (عىل شكل جهبات) ملواجهة تغول الدولةان انعقاد املؤمتر الخامس للهنج الدميقراطي ،تحدي حقيقي ،لهذا قررت الجريدة تخصيص العددين  468/469للتعريف أبهم مواقف
الهنج ،دوليا وجهواي ،وطنيا ،مبرشوع أتسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني والكادحات...

الوضع السيايس الراهن يف املغرب ومهام التغيري

ع .باعــزيــز

انتهى النظام القائم يف املغرب من عمليات استكمال جتديد
النخب ومعها جتديد اجملالس الترابية ثم تشكيل احلكومة
ومعها معارضة برملانية على املقاس.كما تفضل اخملزن باجناز
اخلطط والبرامج التي كنت جاهزة وحتتاج اليها كل مؤسسة وفق
اختصاصاتها التشريعية والتنفيذية كل حسب مجال النفوذ.
بل تكرم النظام هذه املرة ،بوضع منوذج تنموي جديد،وفرض
اجبارية اتباعه منهاجا ب"كــامــل األوصـــاف" بعدما اعترف
بالفشل الكامل للنموذج السائد.هل أفلح النظام يف ربح رهاناته
واستعاد املشروعية الشعبية من االنتخابات؟هل جتاوز األزمة
أم عمل على تأخير موعد انفجارها الذي بات اليوم قاب قوسني
أوأدنى؟
تستمر نفس السياسات الطبقية يف انتاج أوضاع أقتصادية
واجتماعية مأزومة بحكم تعمق التبعية التي ينتهجها املغرب
يف ارتباطه احملسوم باألنظمة الرأسمالية.وبحكم فرض نظام
حكم فردي مطلق،غير قادر حتى على االنفتاح ولو يف احلدود
الدنيا على جتارب دميقراطية بورجوازية.ال يستطيع نظام
اخملــزن التخلص من طبيعته االستبدادية وال يستطيع يف
نفس الوقت انتاج سياسات قد تكون نتائجها لصالح الطبقات
الشعبية مبا أنــه يف خدمة الكتلة الطبقية السائدة يرعى
مصاحلها السياسية باستقطاب النخب والتقنوقراط ويضمن
مصاحلها االقتصادية باالستغالل االفتراس وقمع احلريات.

هكذا قد تعمقت االزم ــات البنيوية أصــا وكــان لها األثر
الكبير،يف الظروف الراهنة ويف ظل اجلاحة التي اجتاحت
العالم بأسره وهذا صحيح بنما وجدت التربة اخلصبة لتمزيق
األوصال االجتماعية والنيل من الفقراء بشكل سافر يف بالدنا
املغرب حيث الفقر والبطالة والهشاشة.فليس من الغريب يف
شيء أن تنال الطبقات الشعبية ويف مقدمتها الطبقة العاملة
وعموم الكادحني النصيب األوفــر من ضحايا كوفيد -19ويف
نفس الــوقــت أكبر عــدد مــن ضحايا سياسة الــطــرد الفردي
واجلــمــاعــي وقمع احلــريــات واحلــق يف التنظيم للدفاع عن
املطالب املشروعة.الحظنا جيعا كيف تفاقمت البطالة يف
بالدنا وكيف تعددت أنواعها بشكل يفضح مجموع البرامج
اخملزنية الفارغة التي تدعي أنها حتد من البطالة.يف صفوف
النساء مثال وليس حصريا،اذا ما رجعنا الى حتى الى األرقام
الرسمية لهذه السنة  2022التي تسربت من ادارات املندوبية
السامية للتخطيط،مبناسبة اليوم العاملي للسكان(11يوليوز)
جندها تعترف وحتذر من خطر الفقر والهشاشة أكثر يف صفوف
النساء.حيث اخلسائر يف الدخل عند األسر التي ترأسها امرأة
أكبر بكثير من تلك التي يرأسها الرجل،كما حصل ارتفاع يف
نسبة األسر التي تعولها النساء وأصبحت بدون دخل بحوالي
72يف املائة يف قطاع التجارة و58يف املائة يف قطاع الفالحة و41

يف املائة يف قطاع اخلدمات...هذه فقط مؤشرات صغيرة على
أزمات كبيرة كميا ونوعيا ولها األثر الكبير على احلياة اليومية
واملعيشية لعموم اجلماهير.فكيف سيكون الوضع اذا ما نظرنا

وتعبير على حسن النوايا لكسب رضا األوســاط التي لها صلة
بدوائر القرار السياسي.لكنه اخملزن عينه من هيأ مناخا تغيب
فيه الثقة سواء يف حاملي ارادة التغيير من الداخل أو يف الكائنات
احلزبية احملافظة على مصاحلها الطبقية.لقد بات املغرب فعال
يشتكي ليس من "السكتة القلبية "بل أصبح مهددا بفقدان
السيطرة على األوضــاع ،املتوجهة نحو االنفالت ومهددا أيضا
بفقدان العقل وسبل اعادة بناء مجتمع املواطنات واملواطنني
وبناء دولة احلقوق والقوانني العادلة.هي يف نفس الوقت فرص
متاحة للنضال الدميقراطي من أجل التغيير اجلدري والبحث
يف املشروع اجملتمعي البديل

.

الى:األعداد الكبيرة من الشركات واملقاوالت التي أفلست أو يف
طريق االفالس،التسريح املتواصل للعامالت والعمال،انخفاض
القدرة الشرائية وانهيار املنظومة األجرية مقابل ارتفاع أسعار
جل املواد االستهالكية احليوية؟؟؟

يحدث هذا يف ظل العجز الكامل للحكومة الرجعية وبؤس
املعارضة البرملانية يف تعاطيهما تسارع األزمة وتعمقها يف كل
الواجهات.ان األزمة تبدو خطيرة جدا يف ظل أوضاع ومحيط
دولــي ملتهب،ويف غياب املبادرة واالرادة السياسية املفروض
توفرها يف مثل هذه اللحظات العصيبة،حيث أن نظام اخملزن
قد متكن من الوصول الى اخلريطة احلزبية التي كان يتطلع
الــيــهــا،وفــرض منــوذجــه التنموي كــاطــار مــفــروض يؤطر كل
السياسات احلكومية التي ال ينبغي لها اال أن تكون متالئمة
ومنسجمة مع هــذا النموذج التنموي املزعوم وكيفما كانت
الشروط

.

ومــن املثير جــدا اعتماد النظام على اســتــدمــاج أطــر من
التقنوقراط وصباغتهم بألوان حزبية كأمنا احلاجة فقط
الى اصالحات ادارية أو تقنية مساهمة يف تدبير شؤون الدولة
ومؤسساتها احليوية داعمة ومساعدة للتوجهات السياسية
املفروض أن لها تصوراتها املستقلة التي ستدبر بها األزمــات
املتواصلة.لقد ارتقى بعض التقنوقراط الــى زعماء أحــزاب
مخزنية وجعلوا من املشهد السياسي مشهدا سورياليا ال تكاد
تفرز بينها ان كانت معارضة أم مشاركة يف تدبير الشأن العام.
هي أولى عناوين الهجوم على الدميقراطية وافتعال تعددية
سياسية مفترى عليها.من نتائجها سيادة فراغ سياسي قاتل
وسط اجملتمع

.

نعم،قد يكون اخملــزن قد قطع الطريق حتى على املكونات
السياسية الراغبة يف االصالح ومن الداخل،كأمنا هي رغبات

اذا كانت األوضــاع أعاله مقلقة ومثيرة للجدل،فالبديل لن
يكون وحيا وال متمنيات ولوكانت صادقة.فتغيير األوضــاع
االقتصادية واالجتماعية والسياسية مهام وبرامج وخطط
دقيقة مــن صنع اجلماهير نفسها،ومن صلب مهام اليسار
الدميقراطي واليسار املاركسي على اخلصوص ،يف حتالفاته
التكتيكية واالستراتيجية من داخل كل االرادات املناضلة ضد
االستبداد اخملزني.وقد ألقينا باملهمة على عاتق اليسار،ذلك
ألن األمــور مركبة يف مواجهة شاملة ضد الرأسمال العاملي
والسياسات النيوليبرالية السائدة من جهة.ومن جهة أخرى
ضد التبعية واالستبداد اخملزني يف بالدنا.فقد شهد العالم على
تضامن األنظمة االستبدادية واحتمائها باالمبريالية يف كل
محاولة لبناء حراكات شعبية معارضة أو محاولة بناء تنظيمات
سياسية ذات تشكيلة طبقية بنيتها األساسية هي جماهير
العانالت والعمال والكادحني على اختالف فئاتهم االجتماعية

.

اننا نعيش يف املغرب حلظات تاريخية رائدة يف جتارب اليسار
باملنطقة،وتتمثل يف اقــدام النهج الدميقراطي كاستمرارية
تاريخية وفكرية للحركة املاركسية اللينينية ومنظمة الى
األامام الشيوعية،وعزمه على خوض جتربة االعالن عن بناء
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني.وهي باملناسبة تتضمن
االجابة عن كيفية اخلوض يف معاجلة التناقضات بشكل منهجي
يف العمل السياسي املؤسس على خوض الصراع االجتماعي من
خالل احلزب املستقل للطبقة العاملة وحسم الصراع سياسيا،ويف
نفس الوقت بناء أدوات الدفاع الذاتي املستقلة للجماهير
ورد االعتبار للنضال النقابي العمالي الدميقراطي للضروري
ملمارسة الصراع على الواجهة االقتصادية.انها جتربة مفتوحة
أمام كل أنصار الطبقة العاملة للخروج من االنتظارية وكسب
رهان الصراع لصالح الطبقات الشعبية عموما والطبقة العاملة
على وجه التحديد.انها أيضا محفوفة بشروط النجاح كما هي
معرضة جملابهة مشاق كبيرة منها الذاتي ومنها املوضوعي،لكنها
تستحق الدعم والــدفــع بها حتى تستفيد من كل العوامل
املساعدة لهذا املشروع الثوري الكبير

.

الملف

النهج الدميقراطي والعمل الجامهريي
منذ انعقاد املؤمتر الرابع للنهج الدميقراطي يف يوليوز
 ،2016أصبح من املسلمات لدى مناضليه ومناضالته أن بناء
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني يعد مهمة ضرورية
وأن اإلعالن عن تأسيس هذا احلزب لم يعد يقبل التأجيل،
ومت اعتبار أن انعقاد املؤمتر اخلامس للنهج الدميقراطي
املبرمج يف يوليوز  2020واملــؤجــل ليوليوز  ،2022هو
املناسبة لهذا اإلعالن .ولهذا مت تكثيف العمل اجلماهيري
للنهج وتدقيق توجهاته منذ اجمللس الوطني لشتنبر 2018
لتنسجم مع مهمة اإلعالن عن تأسيس احلزب

.

إن النهج الدميقراطي خالفا للتنظيمات اليسارية
املغربية األخــرى ،ظل منذ تأسيسه ،بل وقبل ذلك يولي
أهمية كبرى للماركسية كبوصلة فكرية لنشاطه وللعمل
اجلماهيري مبختلف روافده ،معتبرا أنه الركيزة األساسية
لبناء احلــزب املستقل للطبقة العاملة واجلبهة املوحدة
للطبقات الشعبية .وهذا االرتكاز على العمل اجلماهيري
يشكل املصدر األساسي لقوته ونفوذه وثباته ،رغم تواضع
عــدد املنخرطني/ات يف صفوفه ،وهــو ما دفعه الــى تبني
سيرورة بناء التنظيمات الذاتية للجماهير الشعبية يف
ارتباط مع السيرورات الثالثة األخــرى املتجسدة يف بناء
احلزب واجلبهة املوحدة واألممية املاركسية

.

 /1إن مهمة بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة ،أو ما
نسميه كذلك بحزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني ،قد
فرضت علينا يف النهج الدميقراطي أن نولي للعمل النقابي
العمالي ويف صفوف عموم األجراء والكادحني أهمية كبرى
على اعتبار أن املدخل األساسي للتجذر هو هــذا العمل
النقابي .وقد واجهتنا يف عملنا النقابي صعوبات كبرى لم
نتردد يف مواجهتها .ويتعلق األمر أساسا باألمراض الكبرى
التي تعيشها احلركة النقابية ببالدنا وأبــرزهــا التشتت
النقابي وضعف االستقاللية املتجسدة يف التبعية املطلقة أو
النسبية للسلطة ،لألحزاب السياسية وللباطرونا ،وتراجع
الكفاحية والتراجع يف تبني املواقف التقدمية ،وضعف
التنقيب وتراجع عدد املنخرطني/ات يف النقابات وضعف أو
غياب التضامن بني الشغيلة على مستوى النقابة واملركزية
النقابية وبني املركزيات ،وتراجع الدميقراطية الداخلية
وتعويضها باملسلكيات البيروقراطية والنزوع نحو استخدام
الطبقة العاملة للمصالح اخلــاصــة أو املصالح احلزبية
والفئوية الضيقة

.

ورغم هذه األمــراض التي أدت بالبعض إلى الدفع نحو
االبتعاد عن العمل النقابي وإلــى تبخيسه أو يف أحسن
األحـــوال إلــى تشجيع تشكيل تنسيقيات مستقلة عن
املركزيات ،فــإن النهج الدميقراطي ظل ينادي العامالت
والعمال وفئات الشغيلة األخــرى إلــى االلتحاق بالعمل
النقابي وتقويته باعتباره املدرسة االبتدائية للصراع
الطبقي وظل ينادي ويعمل على تصحيحه وتطهيره من
أمراضه الفتاكة كما ظل من موقع عمله يف االحتاد املغربي
للشغل ويف الكنفدرالية الدميقراطية للشغل واجلامعة
الوطنية للتعليم/التوجه الدميقراطي ينادي للتنسيق
بني النقابات وللوحدة النضالية يف أفق الوحدة النقابية
التنظيمية املنشودة

.

إن الوحدة النضالية النقابية مطلوبة اليوم أكثر من
أي وقــت مضى ،خاصة مــع تغول الرأسمالية املتوحشة
املدعمة من طرف اخملزن واإلمبريالية العاملية والتي تسعى
إلى اإلجهاز على مكتسبات الشغيلة عبر دوس احلريات
النقابية وغالء املعيشة ومترير القانون التكبيلي لإلضراب
والقانوني التحكمي يف النقابات والقانون املعدل ملدونة
الشغل ومخططات وقوانني أخرى

.

 /2إذا كان العمل النقابي يستهدف الطبقة العاملة أساسا،
وهو ما يخدم مهمة بناء احلــزب املنشود ،فإنه يستهدف

فئات الشغيلة األخرى من موظفني ومستخدمني وفالحني
كادحني وحرفيني وجتــار صغار وفراشة وباعة متجولني
وغيرهم من الكادحني/ات

.

واعتبارا ألهمية الفالحني الفقراء واملعدمني يف بناء
احلزب واجلبهة وأهمية التحالف العمالي الفالحي ،فقد
بــدأ النهج الــدميــقــراطــي يــولــي أهمية خــاصــة للعمل يف
صفوف الفالحني الكادحني خاصة وأن هناك رغبة متزايدة
للفالحني يف التنظيم من أجل رفع القهر عنهم ،وهــذا ما
جتسد يف حركاتهم النضالية املتعددة واملتنوعة .ونشير هنا
باخلصوص للتظاهرتني الكبيرتني حلركة "أكال" مبدينتي
الرباط والدار البيضاء قبل بضع سنوات.
 /3يعتبر العمل اجلماهيري الشبيبي ذي أهمية قصوى
بالنسبة لبناء احلزب املنشود واجلبهة املوحدة نظرا لألهمية
العددية للشباب نساء ورجاال داخل اجملتمع وحليويته يف
مجتمعنا والتي جسدتها باخلصوص يف فترات سابقة قوة
احلركة الطالبية املنظمة يف أوطــم واحلركة التالميذية
املنظمة يف الوداديات والنقابة الوطنية للتالميذ وحركة
املعطلني املنظمة يف اجلمعية الوطنية حلاملي الشهادات
باملغرب وتنسيقياتهم املتنوعة ،وهذه احلركية جتسدها
يف الفترة احلالية احلراكات الشعبية وكذا التنسيقيات ذات
األهداف النقابية

.

إن النهج الدميقراطي وهو يدرك جيدا أهمية احلركة
الشبيبية ببالدنا ودورهـــا األكــيــد يف التغيير الوطني
الدميقراطي الشعبي املنشود ظل ينادي إلى وحدة العمل
الشبيبي ويــؤكــد عــزمــه على الــتــعــاون مــع جميع القوى
الدميقراطية واحلية ببالدنا من أجل:
ــ النهوض باالحتاد الوطني لطلبة املغرب كنقابة موحدة
لكل الطالب على أساس مبادئها األربعة .ال ميكن ألي غيور
على مصلحة الطلبة والشباب واجلماهير الشعبية عامة أن
يفرط يف تنظيم حوالي مليون طالبة وطالب للدفاع عن
مصاحلهم املادية واملعنوية وللتالحم املنظم مع النضاالت
الشعبية

.

ــ استنهاض احلركة التالميذية للدفاع عن مصاحلهم
واالستعداد للعب دورهم كطلبة ملتزمني داخل أوطم

.

ــ استرجاع قوة ووحــدة ودينامية حركة املعطلني عبر
تصحيح مسارها

.

ــ إيالء األهمية املطلوبة للعمل الثقايف اجلماهيري وهو
الدور املناط بالتنظيمات الشبيبية وبالتنظيمات الثقافية
ذات البعد اجلماهيري مثل "البديل الثقايف".
 /4إن العمل اجلماهيري وسط املهندسني وحتديدا من
خالل االحتاد الوطني للمهندسني املغاربة والذي لعب فيه
اليسار املاركسي دورا مهما ،يعرف راهنا بعض اخلفوت خاصة
بسبب مضايقات اخملزن لهذا اإلطار املناضل .وقد اعتبرنا يف
النهج الدميقراطي أن للمهندسني/ات دورا مهما يف النهوض
باالقتصاد الوطني ويف دعم العمل النقابي التقدمي .ومن
هنا ضرورة النهوض مجددا باالحتاد الوطني للمهندسني
وهو يستعد لعقد مؤمتره التاسع ،وضــرورة احلفاظ على
وحدة اإلطــار الهندسي يف مواجهة النزوع للتقسيم وعلى
التعددية السياسية التي متيزه بشكل خاص مقارنة مع
التنظيمات اجلماهيرية األخرى

.

 /5بالنسبة للعمل اجلماهيري وسط األساتذة الباحثني،
فهو يتم من خالل النقابة الوطنية للتعليم العالي ،التي
حافظت على وحدة اإلطار النقابي رغم احملاولة التقسيمية
الفاشلة حلــزب العدالة والتنمية ،ورغــم أن قــيــادة هذه
النقابة ظلت حكرا على االحتاديني ،مع ما ترتب عن ذلك من
ممارسات هيمنية وغير دميقراطية أحيانا ،فقد ظل رفاقنا
من خالل تيار األساتذة الباحثني التقدميني يقومون بدور
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العدد 468-469 :

من  21يوليوز إلى  3غشت 2022

عبد احلميد أمني

احملرك للعديد من النضاالت وبدور مهم يف اتخاذ النقابة
الوطنية ملواقف إيجابية

.

واملــطــروح يف الفترة الــراهــنــة على الــتــيــار ،باإلضافة
للمساهمة يف الدفاع احلازم عن املطالب املشروعة لألساتذة
الــبــاحــثــن ،هــو مــن جهة الــتــصــدي للتطبيع مــع الكيان
الصهيوني على املستوى اجلامعي واألكادميي ودفع النقابة
الوطنية لتحمل مسؤولياتها يف مواجهة سرطان التطبيع،
ومن جهة أخرى التعاون مع الفصائل الطالبية الدميقراطية
الستعادة قوة أوطم كنقابة موحدة لكل الطالب

.

 /6فيما يخص العمل اجلماهيري وسط النساء كضرورة
لتحقيق مطالبهن اخلاصة والستقطاب النساء الطليعيات
يف الــنــضــال للعمل الــســيــاســي داخــلــه ،فــقــد رك ــز النهج
الدمقراطي على العمل داخل القطاعات النسائية النقابية
(االحتــاد التقدمي لنساء املغرب ،تنظيم املــرأة بالقطاع
الفالحي ،تنظيم املرأة للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه
الــدميــقــراطــي )...وداخــل بعض اجلمعيات ويف مقدمتها
اجلمعية املغربية للنساء التقدميات والفرع املغربي للمسيرة
العاملية للنساء ،واجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان...
ومازال النهج مبناضالته ومناضليه مطالبا بتكثيف عمله
يف هذه الواجهة للتمكن من ضمان التوازن يف تواجد الرجال
والنساء (خاصة من بني الشباب) يف صفوفه

.

 /7إن عملنا كنهج دميقراطي يف اجملــال احلقوقي يعد
رافــدا مهما من روافــد عملنا اجلماهيري .ويطرح علينا
مستقبال بعد اإلعــان عن تأسيس حزب الطبقة العاملة
وعــمــوم الــكــادحــن أن جنتهد لتطويره مبــا ينسجم مع
قناعاتنا الفكرية املاركسية واملنظور احلقوقي التقدمي
الذي تكثفه باخلصوص املبادئ الستة للجمعية املغربية
حلقوق اإلنسان .وانسجاما مع ذلك تبنينا داخل النهج شعار
"معبؤون/ات لتقوية عمل اجلمعية واملساهمة يف النهوض
باحلركة احلقوقية ووحدتها واجلبهة االجتماعية املغربية
واجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع وبناء حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني" .ويف هذا اإلطــار أكدنا
ضـــرورة االهــتــمــام باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية ويف مقدمتها احلقوق الشغلية مع إبراز
دور شبكة التقاطع يف هذا اجملال؛ كما أكدنا يف إطار مبدئ
اجلماهيرية على توطني العمل احلقوقي يف القرى بالبادية
ويف األحياء الشعبية باملدن

.

واليوم بعد انعقاد املؤمتر الوطني الثالث عشر يف ،24
 25و 26يونية ميكن أن نعتز بنتائجه األدبية والتنظيمية
مطمئنني ملسار اجلمعية وانسجامها الداخلي رغم العراقيل
اخملزنية

.

وبالنسبة للمنتدى املغربي للحقيقة واإلنصاف الذي
يعد الواجهة الثانية لعملنا احلقوقي .فمع تشبثنا بهذا
اإلطار وباستمراريته ،ال ميكن إخفاء خالفاتنا مع التوجه
املتحكم يف قيادته خــاصــة بــشــأن مــآل ملف االنتهاكات
اجلسيمة حلقوق اإلنــســان ومــآل املنتدى نفسه ومسألة
توسيع العضوية داخــلــه للضحايا اجلـــدد لالنتهاكات
اجلسيمة حلقوق اإلنسان

.

وأخــيــرا فــإنــنــا كنهج دميــقــراطــي نعبر عــن اعــتــزازنــا
مبجهودات رفاقنا احملامني الذين متكنوا مؤخرا من اإلعالن
عن تأسيس قطاع النهج الدميقراطي للمحامني ويعملون
بحماس مع مجموعة من احملامني/يات على تشكيل تيار
احملــامــن التقدميني ،تعزيزا لــدور احملــامــن يف املساهمة
يف النضال من أجــل قضاء مستقل نزيه وكــفء ،من أجل
شرف املهنة والدفاع عن احلريات وإطــاق سراح املعتقلني
السياسيني وإقرار الدميقراطية ببالدنا

.

يتبع ص 13
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الملف

العالقات الدولية :نقلة نوعية واعدة
إن عمل دائرة العالقات الدولية للنهج الدميقراطي يهدف
إلى حتقيق األهداف التالية :

 -التعريف بالنهج الدميقراطي على أوسع نطاق.

 ربط عالقات مع القوى التقدمية السياسية والنقابيةواجلمعوية يف العالم ،وعلى رأسها القوى املاركسية

.

 املساهمة يف بناء جبهة ضد االمبريالية الغربية بقيادةالواليات املتحدة األمريكية

.

 املساهمة يف بناء جبهة ضد االمبريالية الفرنسية يف شمالوغرب إفريقيا

.

 -املساهمة يف بناء أممية ماركسية.

وذلــك بواسطة عملنا يف القمة العاملية للشعوب والندوة
الدولية لألحزاب واملنظمات املاركسية-اللينينية والعالقة
مع القوى السياسية والنقابية التقدمية االوروبية واألحزاب
املاركسية يف العالم العربي واملغاربي واألحزاب املاركسية يف شمال
وغرب إفريقيا وبداية عالقة مع احلزب الشيوعي الصيني

سياسية وقطاعية ومهرجانات للمقاومة والتضامن .وقد كانت
مشاركة الرفيقات متميزة يف عمل الفريق النسائي للمنطقة
ومتكنن من اجنــاز أنشطة متميزة عن بعد من ضمنها ندوات
فكرية وسياسية وتأسيس مدرسة نسائية مناهضة لإلمبريالية
نظمت أول تكوين نسائي ماركسي مناهض لالمبريالية وهي األن
بصدد عقد التكوين النسائي الثاني

.

 - 2الندوة الدولية لألحزاب واملنظمات املاركسية-
اللينينية:

لــأســف ،ال زالــت انتقاداتنا لهذه الــنــدوة حــول عــدد من
القضايا تواجه بالتهجم :انتقاد وضع التناقض مع الصني يف
نفس مستوى التناقض مع االمبريالية األمريكية ،غياب تفكير
تكتيكي عميق وبالنتيجة عدم االهتمام بالتحالفات التكتيكية

العدد 468-469 :

من  21يوليوز إلى  3غشت 2022

عبد اهلل احلريف

االمبريالية ،فإن الدائرة استطاعت بناء إطار يضم حزب العمال
التونسي واحلزب الشيوعي املاركسي-اللينيني البنيني واحلزب
الشيوعي الثوري لكوط ديفوار تسعى إلى توسيعه إلى أحزاب
ماركسية ومناهضة لالمبريالية ونظمت ندوة لهذه األحزاب
إضافة إلــى احلــزب املاركسي-اللينيني لبوركينا فاصو حول
موضوع":االمبريالية الفرنسية يف إفريقيا :أشكال الهيمنة
ومقاومة الشعوب" وتعتزم تنظيم ندوة أخرى حول الوضع يف
الساحل تدعو أحزاب مناهضة لإلمبريالية يف املنطقة ( مالي
والنيجر )...للمشاركة فيها

.

 - 5املساهمة يف بناء أممية ماركسية:

سيرورة بناء أممية ماركسية معقدة وطويلة وترتبط أشد
االرتباط بتوسيع وتطوير اجلبهة ضد االمبريالية ورمزها

.

 - 1القمة العاملية للشعوب:

لقد أدى انخراطنا يف القمة العاملية للشعوب إلى تطور جد
هام يف عالقاتنا الدولية :
أصبح النهج الدميقراطي معروفا من طرف العديد من القوى
يف كل القارات

.

كما أصبح متواجدا ومؤثرا يف القمة .ومتكنا من خاللها من
ربط عالقات مع العديد من التنظيمات السياسية والنقابية
واجلــمــعــويــة يف مختلف مناطق الــعــالــم ،خــاصــة يف أمريكا
الالتينية وإفريقيا والعالم العربي واملغاربي ،ولعبنا دورا أساسيا
يف التحاق العديد من القوى بالقمة ،نذكر منها قوى ماركسية يف
إفريقيا(احلزب الشيوعي البينيني واحلزب املاركسي اللينيني
لبوركنا فاصو واحلــزب الشيوعي الثوري لكوط ديفوار) ويف
العالم العربي واملغاربي .وميكن للقمة ان تشكل نواة ألممية
الشعوب التي تضم منظمات شعبية مناهضة للرأسمالية
واإلمبريالية

.

وقد ساهم النهج الدميقراطي يف اجناز الورقة السياسية
للقمة وبناء خطها السياسي .ولقيت انتقاداتنا للقوى اليسارية،
يف أمريكا الالتينية خصوصا ،التي راهــنــت على احلركات
االجتماعية لتحقيق التغيير اجلدري وطرحنا لضرورة بناء
األحزاب املستقلة للطبقة العاملة اهتماما بالغا من طرفها .كما
ساهمنا يف إغناء ارضية القمة من خالل التنصيص على النضال
ضد الصهيونية وطــرح ضــرورة العمل على متفصل احلركات
االجتماعية وحركات الشعوب االصلية مع احلــزب املستقل
للطبقة العاملة وض ــرورة إعطاء أهمية قصوى للسيرورات
الثورية يف منطقتنا وتقدمي الدعم لها

.

استطاعت قطاعاتنا النسائي والشبابي والنقابي ربط
عالقات واسعة نسبيا مع قطاعات العديد من التنظيمات
املماثلة وتــواجــدوا بقوة يف الندوات االشعاعية والتكوينات
املنظمة .كما نظموا ندوات وتكوينات مشتركة بالتنسيق بني
القطاعات (عمالية ٫نسائية ٫شبيبية ٫طالبية)..
لعبنا دورا أساسيا يف تأسيس واإلشراف السياسي على مدرسة
املنظمات الشعبية بتونس .وقد شارك العديد من مناضالتنا
ومناضلينا يف العديد من التكوينات املتنوعة وأصبحنا نتوفر
على طاقم من املكونني القادرين على نقل التجربة وتنظيم
تكوينات استفاد منها القطاع النسائي والشبيبي والعمالي

.

نشارك بقوة يف احلملة العاملية املستمرة ملناهضة االمبريالية
الغربية والتي أطلقتها القمة العاملية للشعوب إلى جانب حركة
نهج الفالحني (الفيا كامبسينا) واملسيرة العاملية للنساء
ومنتدى ســاو باولو لــأحــزاب الشيوعية بأمريكا الالتينية
وحزب اليسار األوروبي ...وقد شهدت املنطقة العربية واملغاربية
دينامية مهمة عبر تنظيم حمالت إعالمية تضامنية وندوات

وعدم اعطاء التنظيمات الذاتية املستقلة للجماهير ،وخاصة
العمالية ،األهمية التي تستحق .لكن مع ذلــك ،تطرح داخل
الندوة قضايا استراتيجية مهمة يف عالقة بالثورة البرولتارية
وأدواتها ٫كما أننا استطعنا إقناع أحزاب يف إفريقيا بااللتحاق
بالقمة واالهتمام بقضايا التكتيك (تونس وبوركنا فاصو
وبنني وكــوط ديــفــوار) وبالتالي ال بد من االستمرار يف هذا
اجملهود والسعي إلى التحاق أكبر عدد من أحزاب الندوة الدولية
باحلملة ضد االمبريالية على طريق االلتحاق بالقمة وكذلك
طرح نقاش التنظيمات الذاتية للجماهير وقضايا التكتيك
والتحالفات

.

 - 3األحزاب املاركسية يف منطقتنا:

مبــبــادرة من رفاقنا يف حــزب العمال بتونس ،بدأنا عمال
هاما يتمثل يف اللقاء مع أحــزاب ماركسية (اجلبهة الشعبية
واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني ومــن االردن حزب
الشعب الدميقراطي وحزب الوحدة الشعبية واحلزب الشيوعي
اللبناني) أو يتواجد فيها اجتاه ماركسي (حركة "نستطيع"
من موريطانيا) يهدف إلى بناء إطار مشترك لدعم فلسطني
ومناهضة التطبيع يرتكز إلى أرضية تعتبر أن نضالنا من أجل
فلسطني هو أيضا نضال من أجــل حتــرر بلداننا من الهيمنة
االمبريالية والصهيونية والرجعية ويطرح شعار بناء الدولة
الدميقراطية العلمانية على أرض فلسطني من النهر إلى البحر

.

هدفنا هو توسيع هذا اإلطــار إلى قوى سياسية ماركسية
أخرى وحتويله تدريجيا إلى تنسيق يهم كل مجاالت فعلنا

.

 - 4األحزاب املاركسية يف مشال وغرب إفريقيا:

انطالقا من اعتبار النهج الدميقراطي بناء جبهة مناهضة
لالمبريالية الفرنسية يف شمال وغــرب إفريقيا مهمة ملحة
والتي أكدتها الهبات الشعبية يف عدد من دول املنطقة ضد هذه

امريكا.
وبفضل العمل املثابر للقمة ،من خالل احلملة املستمرة ضد
االمبريالية ،هناك تقدم ملموس لبناء اجلبهة ضد االمبريالية

.

إن عملنا من أجل املساهمة يف بناء أممية ماركسية ارتكز
على:
 بناء نواة من األحزاب املاركسية والعمل على توسيعها تلعبدورا مؤثرا يف القمة

.

 العمل يف الندوة الدولية لألحزاب واملنظمات املاركسية-اللينينية

.

 بناء إطار مع أحزاب ماركسية من العالم العربي واملغاربي. العمل على مد اجلسور بني القمة العاملية للشعوب والندوةالدولية لألحزاب واملنظمات املاركسية-اللينينية وإطار األحزاب
املاركسية يف منطقتنا

.

 - 6العالقة مع القوى السياسية والنقابية التقدمية
االوروبية:

لم يطرأ أي تغيير هام على هذه العالقات التي يجب احلفاظ
عليها ألن هذه القوى تشكل سندا لنا يف مواجهة القمع .ويجب
السعي إلى توجيهها خلدمة جتدرنا وسط الهجرة املغربية،
وخاصة العمال والعامالت

.

 - 7عالقتنا مع الحزب الشيوعي الصيين :ال زالت هذه
العالقة يف بدايهتا.

وخالصة القول أن عالقاتنا الدولية عرفت نقلة نوعية
واعــدة يف اخلمس سنوات االخيرة .الشيء الــذي جتسد ،من
بني أشياء أخــرى ،يف متكننا من حشد تضامن وازن مع النهج
الدميقراطي من أجل حقه يف عقد املؤمتر الوطني اخلامس يف
ظروف عادية ،خصوصا تنظيم مهرجان دولي شاركت فيه قوى

10

صباح الخير يا فلسطين

الجبهة الدميقراطية مخاطبة
"بايدن" :وحدتنا الوطنية ومقاومتنا
الشعبية طريقنا إىل الفوز بحقوقنا
الوطنية
قالت اجلبهة الدميقراطية
لتحرير فلسطني :إن شعبنا
الــفــلــســطــيــنــي ،وقـــد اكــتــوى
بــنــيــران ال ــوع ــود الــكــاذبــة،
والـــــرهـــــانـــــات الـــهـــابـــطـــة،
واالتفاقات الفاشلة ،لم يعد
يــعــتــمــد س ــوى عــلــى وحــدتــه
الوطنية ومقاومته الشعبية
ً
سبيال إلى اخلالص
الشاملة،
من االحتالل ،وحترير أرضه،
وإقــامــة دولته الفلسطينية
املــســتــقــلــة كــامــلــة الــســيــادة
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس ،وحــل
قــضــيــة ال ــاج ــئ ــن مبــوجــب
الـــقـــرار  194الـــــذي يــكــفــل
لهم حــق الــعــودة إلــى الديار
واملمتلكات التي هجروا منها
منذ العام .1948
وقــالــت اجلــبــهــة :لــقــد بــات
مؤكد ًا ومبا ال يدعو للشك،
ووف ــقــ ًا إلجــمــاع صــف واســع
مــــن املـــراقـــبـــن واحمل ــل ــل ــن،
أن زيــــارة رئــيــس ال ــوالي ــات
املتحدة جو بايدن إلى بيت
حلــــم لــــن حت ــم ــل جــــديــــد اً،
يعود بالفائدة على شعبنا
ويــدعــم حــقــوقــه الــوطــنــيــة،
ومــا تأكيده اللفظي ،يف كل
مـــرة ،عــلــى «ح ــل الــدولــتــن»
دون الــتــقــدم خــطــوة واحــدة
إلـــى األمــــام ،ســـوى مــحــاولــة
مــكــشــوفــة لــلــتــمــويــه عــلــى
واقـــــع االحــــتــــال ،ومــنــحــه
املــزيــد مــن الــفــرص والــزمــن
ملــواصــلــة تــوســيــع مــشــاريــعــه
االستيطانية ،وخلق وقائع
مــيــدانــيــة ،تــعــزز احــتــالــه
ألرضــنــا ،وتــشــديــد قبضته
عــلــيــهــا ،وتــعــمــيــق انـــدمـــاج
االقــتــصــاد الــفــلــســطــيــنــي يف
االقـــتـــصـــاد اإلســـرائـــيـــلـــي،
مــتــوهــمـ ًا أن بــذلــك سيكرس
وجــــــوده االحـــتـــالـــي عــلــى
أرضــــنــــا ،ويــقــطــع الــطــريــق
على املسار النضالي لشعبنا
ن ــح ــو احلـــريـــة والــتــحــريــر
واالستقالل والعودة.
وأوضــحــت اجلــبــهــة أن ما
جـــاء فــيــمــا يــســمــى «إعـــان

القدس» بني بايدن والبيد،
يــــؤكــــد مـــــرة أخــــــرى مـــدى
االنحياز وااللتحام األميركي
بإسرائيل ،واعتبارها حليفه
الـــرئـــيـــس يف املــنــطــقــة ،مــا
يعكس نفسه عــلــى حقيقة
املوقف األميركي من مضمون
«حل الدولتني» وأبعاده.
ودعــت اجلبهة مــرة أخــرى
ـف عــن الــرهــان على
إلــى الــكـ ّ
الدور األميركي حلل قضيتنا
الــوطــنــيــة ،والــتــعــلــق بــأوهــام
الــوعــود الــكــاذبــة ،الــتــي لم
تتجاوز يف خطواتها العملية
ً
بديال
املشاريع اإلسرائيلية
لبرنامجنا الــوطــنــي ،مبــا يف
ذلك احلل االقتصادي الذي
أعــــاد الــطــرفــان األمــيــركــي
واإلســــرائــــيــــلــــي الــتــأكــيــد
عــلــيــه يف «إعـــان الــقــدس»،
والــذي يشكل يف واقــع احلال
ح ــربــ ًا عــلــى شــعــبــنــا وبــاقــي
شــعــوب املــنــطــقــة يف مــشــروع
أمــيــركــي – إســرائــيــلــي ،لقرع
طــبــول احلـــروب اإلقليمية،
يف ظــل شــعــارات مــزيــفــة عن
الــســام واألمـــن واالســتــقــرار
واالزدهار.
وخــتــمــت اجلــبــهــة داعــيــة
إلــى العمل ال ــدؤوب لتطوير
املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة ضــد
االحــــتــــال ،ع ــب ــر إس ــق ــاط
ال ــره ــان عــلــى اتــفــاق أوســلــو
ومالحقه ،وإع ــادة االعتبار
لــقــرارات اجملــلــســن الــوطــنــي
واملـــركـــزي ،يف وقـــف الــعــمــل
باملرحلة االنتقالية التفاق
أوســلــو ،بــكــل مــا يستدعيه
ذل ــك مــن خــطــوات سياسية
وأمــــنــــيــــة واقــــتــــصــــاديــــة،
ومــراجــعــات وطــنــيــة إلصــاح
نظامنا السياسي مبا يؤهله
لتحمل مسؤولياته الوطنية
نـــحـــو حتـــقـــيـــق األهـــــــداف
الوطنية لشعبنا وحقوقه
املـــشـــروعـــة غ ــي ــر الــقــابــلــة
للتصر ف .

العدد 468-469 :

من  21يوليوز إلى  3غشت 2022

منظامت شبابية وطالبية تعترب زيارة " بايدن"
إمتداد ملنظومة اإلرهاب واالستعامر
شبابنا وطالبنا أبناء شعبنا العريب واملغاريب:

نحييكم ونشد على أيايدكم ،وننادي فيكم روح
الثورة والغضب والرفض للعدوان الصهيوأمريكي
السافر على مقدراتنا ومواردنا  ،هذا الرفض النابع
من وعــي وثبات الــرؤيــة واملــوقــف جتــاه ما تتعرض
له منطقتنا العربية واملغاربية من محاوالت دمج
املستعمرة الصهيونية (إســرائــيــل) املــقــامــة على
أرض فلسطني الــتــاريــخــيــة ،كــجــســم طبيعي يف
املنطقة عبر بوابة التطبيع التي تلهث خلفها بعض
األنظمة العربية الرجعية للحفاظ على مصاحلها
ومكتسباتها وعروشها الزائلة

.

شبابنا وطلبتنا يف مــيــاديــن وســاحــات النضال
اخملتلفة ،تأتي زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن
للمنطقة ،كجزء ال يتجزأ من الرؤية اإلستعمارية
اإلرهابية العدوانية ،املعادية لشعوب منطقتنا
ولقوى املقاومة ،وتنكر صريح وواضح حلقوق الشعب
الفلسطيني ،وتأتي يف إطــار تعزيز ومتكني الكيان
الصهيوني سياسي ًا وأمني ًا وعسكري ًا واقتصادي ًا ،
وفــرض الهيمنة الشاملة على املنطقة العربية
ومواردنا الطبيعية

.

أمام استمرار العدوان األمريكي الصهيوني على
شعبنا و مقدراتنا ومــواردنــا العربية نؤكد على
التالي:
 رفـــض الـــزيـــارة والــتــحــريــض عــلــيــهــا وتظهيرأهدافها اإلستعمارية الهادفة لتصفية القضية
الفلسطينية ،ومــحــاوالت املنظومة اإلستعمارية
دمج وتعزيز الكيان الصهيوني يف املنطقة

.

ميداني وإلكتروني يف اجلامعات واملعاهد وميادين
النضال اخملتلفة لرفض سياسة ومنهج التطبيع
ونبذ ورفض السياسات األمريكي الداعمه للكيان
الصهيوني

.

 ندعو لتشكيل جبهة شبابية ضاغطة للتعاملمع تداعيات ومخرجات هذه الزيارة التي تشكل
خطر ًا إستعماري ًا على أمتنا ومواردنا العربية ضمن
ما يسمى حتالف الشرق األوسط اجلديد

.

 نؤكد على حقوق شعبنا العربي الفلسطينيكاملة ،يف فلسطني كل فلسطني وعلى حقه الكامل
باملقاومة الشاملة للمشروع الصهيوني حتى حتقيق
احلرية والعودة لكامل التراب الوطني الفلسطيني.
ختام ًا ،نؤكد يف األطــر واإلحتـــادات واملنظمات
الشبابية والطالبية على أننا يف خندق املقاومة
الشاملة ملواجهة هذا اإلستعمار واإلرهاب الصهيوني
األمريكي وحلفائهم ،والتصدي لسياسات التطبيع
والتعايش مع هذا الكيان اجملرم

.

احتاد الشباب التقدمي الفلسطيني -جبهة العمل
الطالبي التقدمية -فلسطني فصيل طلبة اليسار
التقدمي _ املغرب -إحتاد شباب الوطد_ تونس-
منظمة الشبيبة الوطنية الدميقراطية الثورية
كفاح_ تونس -رابطة الشباب الدميقراطي األردني
"رشاد"-ال اإلحتاد العام لطلبة تونس -مكتب الطلبة
الشيوعيني _ احلزب الشيوعي السوداني -إحتاد
القوى الشبابية _تونس -شبيبة حزب الوحدة
الشعبية الــدميــقــراطــي األردنـــي -إحتــاد الشباب
الشيوعي التونسي -منظمة الشبيبة الفلسطينية

.

 -ندعو ألوسع حترك شبابي عربي مغاربي شعبي

الشبكة الدميقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب تدين زيارة بايدن للمنطقة
وتحذر من أهدافها العدوانية واالستعامرية
الشبكة الدميقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب:
 تدين سياسة النهب والعدوانية األمريكية مبنطقة الشرقاألوسط
 تدعو كافة قوى التحرر وعموم القوى الوطنية والتقدمية إلىاملواجهة احلازمة للمخططات اإلمبريالية األمريكية ،وللعدوانية
الصهيونية املتنامية
نتابع يف الشبكة الدميقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب ،إلى
جانب كل القوى الداعمة للكفاح الفلسطيني ولنضاالت الشعوب
التحررية مبنطقة الشرق األوسط وكل وسائل اإلعالم ومختلف
املهتمني ،زيارة الرئيس األمريكي ملنطقة الشرق األوسط ،وما حتمله
من دالالت كبير فيما يتعلق بسعي الواليات املتحدة األمريكية
خللق حتالفات عسكرية جديدة وحتجيم الدور االقتصادي لروسيا
والصني ضمن النظام العاملي اجلديد ،وتأمني إمدادات النفط والرفع
من إنتاجيته من طرف السعودية ودول اخلليج يف مواجهة روسيا؛
فضال عن ما متخض حتى اآلن عن هذه الزيارة من مواقف سياسية
وإعالنات ،يترجمها بشكل واضح ما سمي "بإعالن القدس" املوقع ما
بني الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الصهيوني يائير البيد يوم أمس
اخلميس  14يوليوز 2022؛ حيث تلتزم الواليات املتحدة األمريكية
بضمان أمن إسرائيل وتفوقها العسكري على مستوى املنطقة ،والعمل
معها لعرقلة التطور النووي بإيران ومواجهة أنشطتها على مستوى
املنطقة ككل ،ما يعد تهديدا وإعالنا صريحا للحرب

.

إننا يف الشبكة الدميقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب،
وبالنظر ملا تفتحه هذه الزيارة من صفحات جديدة يف سجالت

النهب والعدوانية اإلمبريالية للواليات املتحدة األمريكية ،ومن
خطورة كبرى على استقرار املنطقة وعلى مصالح الشعوب وكياناتها
ومقاومتها دفاعا عن حقوقها املشروعة؛ نعلن ما يلي:
 - 1إدانتنا لكل اجلهات املرحبة بهذه الزيارة املشؤومة واملهللة
لها ،واملدعمة بأي شكل من األشكال لسياسة النهب والعدوانية
األمريكية ،التي عانت منها شعوب املنطقة بشكل فظيع ،والتي
فقدت كل مسوغاتها "األخالقية" بعد انكشاف فضائحها ورعايتها
للحركات الظالمية اإلرهابية يف سوريا والعراق وللحركات النازية
يف أوكرانيا وغيرها من املناطق ،فضال عن رعايتها لدولة االحتالل
الصهيوني وتزكية مختلف جرائمها وسياساتها العنصرية ،وكذا
حضانتها ألكثر أنظمة املنطقة تخلفا ورجعية وانغماسا يف ظلمات
القرون الوسطى

.

 - 2تثميننا ملا عبرت عنه كل فصائل املقاومة الفلسطينية
من مواقف مبناسبة هذه الزيارة ،تأكيدا على احلق الفلسطيني
وشرعية مقاومة االحتالل الصهيوني ،وضدا على محاوالت اإلدارة
األمريكية ،وإسرائيل وأنظمة التطبيع ،خنق وحصار القضية
الفلسطينية وركنها يف مرتبة هامشية بعيدة عن أولويات املنطقة،
يف أفق تصفيتها النهائية

.

 - 3دعوتنا كافة قوى التحرر وعموم القوى الوطنية والتقدمية
إلى الوحدة يف مواجهة اخملططات اإلمبريالية األمريكية باملنطقة،
والعدوانية الصهيونية املتنامية وسياسة التطبيع اخلياني املنتهجة
سرا وعالنية من طرف أنظمة التبعية والعمالة ،ضدا على مصالح
شعوبنا يف التقدم اإلقتصادي والتحرر االجتماعي وبناء أنظمة
دميقراطية

.

الدولية

أزمات الرأساملية املعوملة تتناسل:
التضخم يولد ازمة الغداء وارتفاع األسعار
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العدد 468-469 :

من  21يوليوز إلى  3غشت 2022

احلسني بوتبغى

التضخم احلالي ليس وليد اليوم ،أسبابه ترجع ألواخر

كانت تلكم االجراءات مبثابة "حفل" مستمر لتخريب قيمة

املاليير من البشر يف وضعية الهشاشة االقتصادية ،ومن

التسويات الدولية" ،او "البنك املركزي لالبناك املركزية"

ومن حسن حظ االبناك املركزية ان وقعت االزمة الصحية

قبل اجلائحة وكان لتلك العوامل مجتمعة انعكاسات كبيرة

 ))(BRIحتديرا بوقوع وشيك الزمــة كساد غير مسبوقة

االبناك من ايجاد ذرائع ،ظاهريا معقولة ،سمحت لها بإرجاع

عرفت أسعار املواد الغذائية يف العالم ارتفاعا بلغ نسبة

النقد الدولي الى املشاكل التي ستترتب عن الرهن العقاري

وارتفاع لألسعار ،لالزمة الصحية وللرئيس الروسي "بوتني".

العشرية األولــى من هــذا القرن .فمند  2007أصــدر "بنك

(la banque des règlement internationaux
جــراء انفجار ســوق الــقــروض .يف نفس السنة نبه صندوق

الــدوالر ،واآلن فقط بدأ الــرأي العام يستشعر مخاطرها.

املعلوم ان العالم واجه ازمة ارتفاع أسعار املواد الغذائية سنتني

والتدخل الروسي بأوكرانيا ،ذلك الن الواقعتني مكنتا هذه

على األوضاع املعيشية لشعوب كثيرة.

اسباب التضخم وما ترتب عنها من نقص يف املواد الغذائية

 30%يف الفترة ما بني يناير ودجنبر  ،2021ويف ذلك احلني

( )les Subprimesوالتي ستتسبب يف صراع اقتصادي

لقد بلغ التضخم بالواليات املتحدة االمريكية مستويات

غذائية مع حلول  ،2022أي قبل انــدالع احلرب الروسية-

طرف هذه املؤسسات املتحكمة يف عالم املال استغرب الكثيرون

االجتياح الروسي ألوكرانيا .لكن البد يف نفس الوقت من

وهذا السياق العام عند حتليل االزمــة الغذائية والتحليل

واســع .ويف الفترة التي مت فيها نشر هــذه التحذيرات من

غير مسبوقة مند حوالي  40سنة وهذا االرتفاع وقع قبل

نبهت منظمة األمم املتحدة الى ان العالم مقبل على ازمة
األوكرانية بكثير .فالبد إذا من استحضار كل هذه املعطيات

للتحول املفاجئ الــذي طرأ على توجهاتها بحيث أصبحت

املوضوعي لتأثير االجتياح الروسي ألوكرانيا على النقص

التفقيرية.

خطر اجملاعة احملــدق يف مجرد نقص األغذية يف األســواق

تتبنى خطابا شبيها بالذي يصدر عن املناهضني لسياساتها

احلاصل يف األغذية .يف نفس اإلطــار يجب اال يتم اختزال

لقد كان ذلك منذ حوالي  16سنة تقريبا ،وقد يكون

والــذي تفاقم بفعل احلــرب الروسية-األوكرانية ،فاخلطر

 2007تقريبا ،بــادر االع ــام البديل مــن جهته هــو ايضا

التضخم واالحتكار الذي جعل من احلصول على الغداء الكايف

هو مألوف يف مثل هذه املناسبات ،فقد بادر االعالم الرسمي

يكن شبه مستحيل.

العديد منا ال يتذكرون ذلك ،لكن الواقع هو انه منذ سنة

احلقيقي مرتبط أكثر بظاهرة االرتفاع املهول لألسعار بسبب

بالتحذير من انهيار األسواق واثمنة العقارات بأمريكا .وكما

بالنسبة لألكثر فقرا من سكان العالم شيئا مكلفا للغاية ان لم

لنفي ذلك ناعتا أصحاب تلك التحذيرات بأنهم من اصحاب

من املعلوم اليوم ان  35%من صادرات العالم من القمح هي من

نظرية املــؤامــرة .وبعد سنة على ذلــك بــدأت العديد من

انتاج  10دول فقط والطلب على هذه املادة سيزداد مستقبال

يف السنة احلالية ،شاهدنا يف األسابيع القليلة املاضية

القرن احلالي ذلك نظرا الن سكان العالم سيتضاعف ،خاصة

الشركات باإلعالن عن افالسها وقرب انهيارها التام.

سيال مــن البالغات ملؤسسات معوملة تناولت كلها مشكلة

وحيدة اال وهي النقص الوشيك يف االغدية ونبهت للمخاطر
التي ستنجم عن التضخم وما سيترتب عن ذلك من خلل

يف سلسلة االمــدادات وتوزيع األغدية واللجوء االضطراري
لتحديد حصص املــؤن للمتبضعني .ان عــددا من مؤسسات

العوملة كصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية

ومنظمة األمم املتحدة ومؤسسة روكفلر واملنتدى االقتصادي
العاملي والبنك األمريكي والرئيس "بــايــدن" نفسه ،كلهم

توقعوا ازمة غداء كبرى وشيكة جدا .وليس غريبا ان تتوافق

تكهنات املؤسسات املعوملة هذه وتلك الصادرة عن خدامها
االوفياء من السياسيني وان يكونوا هم اول من يتنبأ بأزمات
هم من فجروها .فمن السهل جدا ان يتم توقع أزمات وكوارث

ممن كان هو سببها الرئيسي.

يقوم الغرب ومؤسساته الدعائية اآلن باالدعاء على ان

التدخل الروسي بأوكرانيا هو السبب الرئيسي الزمة الغداء
احلالية لكن ذلك مجرد تضليل ومحاولة إخفاء لألسباب

احلقيقية لالزمة .نعم لقد تسببت العقوبات االقتصادية

ضد روسيا يف تقليص تزويد األسواق العاملية باملواد الغذائية
لكن االعالم الغربي جتاهل عن قصد اخلطر الكبير املتمثل

يف تخفيض قيمة العمالت وارتفاع األسعار الذي كانت ورائه

االبناك املركزية التي جلأت لضخ عشرات ماليني املليارات من
الدوالرات يف السوق املالية وبدعم الشركات الكبرى العابرة
للقارات البعيدة كليا عن االفــاس .ففي سنة  2020مثال

قام االحتياطي الفدرالي األمريكي ( )FEDبطبع 6000

مليار دوالر من دون اعتماد ،أي من ال شيء ،وقام بضخها يف
االقتصاد األمريكي يف إطــار البرامج االجتماعية لكوفيد
لينضاف ذلك القدر الى ماليني ال ــدوالرات التي مت طبعها

منذ االنهيار الــذي كانت ورائــه القروض سنة  .2008لقد

ذلك الن نسبة استهالكها سيرتفع ب  50%تقريبا منتصف

االقــرار على ان تشعبات هذه احلــرب واآلثــار املترتبة عنها

بالقارة االفريقية التي سيصل تعداد سكانها  2,5مليار نسمة،

سلبا على انتاج احلبوب بأوكرانيا وهــي التي متد السوق

ستترتب عنه مشاكل اإلنتاج وتوريد االغدية لألسواق.

لسوق احلبوب العاملية حوالي  %17من نفس املــادة ،لذلك

الن الدول املنتجة للحبوب ليست هي التي سيرتفع بها الطلب

الثالث وأوروبا نفسها بالغذاء وذلك بتصدير  30%من الكمية

على األسواق العاملية هي التي ستزداد حاجياتها من احلبوب.

بخصوص تزويد األسواق العاملية باملواد الغذائية قد انعكس

زيــادة على ان  80%من هؤالء السكان سيعيشون باملدن ما

العاملية بحوالي  11%من هذه املــادة .بدورها روسيا تصدر

لذلك فمن املنتظر ان يتعقد الوضع أكثر مما هو عليه اآلن

فهاتان الدولتني مجتمعتني تزودان قسم كبير من دول العالم

بل ان دوال بأفريقيا الشمالية وبالشرق األوســط املعتمدة

العاملية من القمح والشعير 19% ،من صادرات الذرة و23%

فبالرغم من ان سكان هذه الرقعة اجلغرافية ال تتعدى 4%

نوار الشمس .وعلى ضوء هذه املعطيات فاحلصار االقتصادي

طن من احلبوب سنويا وستتجاوز حاجياتها أكثر من 100

من انتاج زيت بدور اللفت او السلجم و 78%من انتاج زيت

من ساكنة العالم اال انها حتتاج سنويا الى استيراد  70مليون

لروسيا ستتجاوز عواقبه روسيا ،خاصة إذا علمنا انه زيادة

مليون طن انطالقا من العقد الثالث من هذا القرن.

على احلبوب ،تشكل هذه األخيرة مصدر  20%من صادرات
االمونيا ونفس القدر من البوتاس ،وهما مكونان رئيسيان

ان العالم يواجه اليوم االزمــة الثالثة املرتبطة بارتفاع

لألسمدة التي تستعمل على أوسع نطاق يف الفالحة العصرية.

األسعار يف اقــل من  13سنة ،هــذا يف وضــع ال تــزال فيه 26

املؤسسات الدولية املعوملة ليست هي الوحيدة التي حذرت

و 70%من الناس الذين يعانون النقص يف التغذية يتواجدون

التنفيذية لشركة االغذية العاملية ( )GOYAهي أيضا

املتحدة للتحذير من الصدمات االقتصادية واملناخية التي

األزمة الغذائية .فالتضخم سيؤدي المحالة ملراقبة األسعار

والطاقة ستشكل الرهانات اجليواستراتيجية للقرن  .21فمن

االقبال على اإلنتاج من طرف املزارعني ما ستضطر معه الدول

منها تقلص اخملــزون العاملي من النفط واحتدام الصراعات

احلرب الروسية على أوكرانيا ،بلغ نقص االغدية يف العالم

التي تواجهها امــدادات الطاقة ،زيــادة على املشاكل التي ال

املثال فقط يف سنة  2020عانا قرابة  2,4مليار من ساكنة

 .)énergétiqueوارتفاع سعر الطاقة هو امر خطير ألنه

 10%من السكان من هذا النقص او بباقي القارات .فاحلرب

املواد الغذائية.

دولة تستورد  50%من حاجياتها من القمح بأوكرانيا وروسيا

من شح وشيك يف املواد الغذائية على املستوى العاملي ،فاإلدارة

بالدول املستوردة للحبوب .هذه االعتبارات دفعت باألمم

اثارت االنتباه الى ان العالم على حافة خطر محدق ،خطر

ستواجه العالم يف العقود املقبلة .فقضايا التغذية واملناخ

من طــرف احلكومات ،هــذه املراقبة سيترتب عنها تراجع

املنتظر ان يستمر ثمن الطاقة يف االرتفاع نظرا لعدة اعتبارات

لفرض نظام احلصص عند شراء املواد الغذائية .فقبل اندالع

العسكرية حــول مناطق تواجد النفط والغاز والصعوبات

مستويات عالية وللسنة السادسة على التوالي ،وعلى سبيل

تــزال تعترض تسريع االنتقال الطاقي (la transition

العالم من نقص حاد يف التغذية سواء بأوروبا حيث تضرر

سيترتب عنه بالضرورة ارتفاع لألسعار وعلى رأسها اسعار

يف أوكرانيا اندلعت يف سياق جعلت فيه جائحة كوفيد19 -
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المرأة المناضلة

عتيقة وزهرة

ان النشاط يف صفوف النساء ليس مهمة
ثانوية عند احلــزب املستقل للطبقة العاملة،
بل احدى مهماته االساسية ،وهو عمل احلزب
بأكمله .ونذكر مبقولة لينني ":ال ميكن للثورة
البروليتارية ان تنتصر اال إذا شاركت ماليني
النساء يف النضال ".كما انــه من الــضــروري ان
حتتل املرأة مراكز القرار داخل احلزب يف جميع
االجهزة القيادية الوطنية واجلهوية واحمللية،
ذل ــك ان جن ــاح الــطــابــع الــثــوري ألي مــشــروع
مجتمعي مشروط أساسا مبدى مساهمة النساء
فيه

.

كما انه لن يكون تطور اخلط الكفاحي امرا
ممكنا اال عندما تشارك يف النضال جماهير
النساء الكادحات (عــامــات املــنــازل وعامالت
الــزراعــيــات والــفــاحــات الــكــادحــات الفقيرات
والطالبات واملوظفات يف التعليم ،إضافة الى
عامالت املصانع ، )...هن وحدهن صمام أمان
وبوصلة نحو اجملتمع املنشود حيث تنمحي
الطبقية ويتحلل اجملتمع من براثن العقلية
الرجعية والذكورية

.

وتــبــقــى الــنــســاء الــعــامــات الــقــســم األكــثــر
استغالال واضــطــهــادا داخــل الطبقة العاملة.
القضية املركزية هي التمييز الصارخ ضد النساء
يف أماكن العمل.املرأة العاملة او البروليتارية،
تتعرض الى حيف واضطهاد مزدوج  :مضطهدة
كجزء من الطبقة العاملة ومضطهدة كامرأة.اذ
تتعرض لالستغالل املسلط عليها من رب الشركة
الرأسمالية ،وتتعرض ايضا الى النهب من طرف
نفس ذلــك الــرأســمــالــي ملــا تقتني كمستهلكة
وسائل العيش واعادة انتاج قوة العمل من ملبس
ومأوى وتطبيب ....باإلضافة الى هذا االستغالل
فإنها تتعرض لالضطهاد داخل البيت واجملتمع
.وتعتبر املــرأة قوة فاعلة وثائرة اذا ما توفرت
لها الشروط الذاتية والتحمت بالقوى املناضلة
والتقدمية

.

-2اليات العمل:

إن استثمار أدوات التغيير الثوري يف غياب
ح ــزب الــطــبــقــة الــعــامــلــة ويف انــتــشــار دع ــوات
لالتنظيم تصبح أشــكــال املــقــاومــة االحتجاج
صعبة ،محدودة وهشة.
ان تعزيز مشاركة وقيادة املــرأة على جميع
املستويات ،خاصة النساء العامالت والفالحات
املهمشات ،وحشد صفوفهن
الفقيرات والكادحات ّ
للمطالبة بحقوقهن السياسية واالجتماعية
واالقتصادية ،يعد من مهام القوى التقدمية
لــرفــع وعــيــهــن ،لــلــدفــاع عــن أنفسهن لتحقيق
حــقــوقــهــن ،وخـــوض الــنــضــال ضــد االســتــغــال
واالضــطــهــاد .ضـــرورة بــدل املــزيــد مــن اجلهد
لتأطير النساء املنتميات للمناطق املهمشة
ليشكلن القوة الضاربة ضد سياسات االضطهاد
واالستغالل والتمييز والتهميش التي تسحقهن.
مهمتنا الرئيسية هي أن نشرح ضرورة التغيير

االشتراكي للمجتمع ،يجب علينا أن نكافح من
أجل رفع مستواهن ،جعلهن يهتمن بالنظرية
واألفكار ،إن دورنــا كحاملني للقضية النسائية
نساء ورجاال يتحدد يف التصدي لإليديولوجية
الرأسمالية التي تعمل على زرع الوهن اليأس
واالستسالم عبر الزعم والترويج بأن املشروع
االشــتــراكــي غير واقــعــي وغــيــر قــابــل للحياة
واحلال ان دور النساء اليوم أشد أهمية من قبل
يف الدعوة الى نشر وجتديد املشروع االشتراكي
الذي يشكل أملنا نحن النساء والرجال جميعا

.

كما انه ال فال يجب ان يقتصر عملنا على انتزاع
النساء من تأثير االيديولوجية البرجوازية،
بــل يــجــب ان نــنــخــرط يف مــعــارك ونــضــاالت
العامالت والكادحات يف جميع اجلبهات ،والعمل
على تأسيس جلن داخل االحياء الشعبية التي
تنخرط بها نساء ،ووضع مطالب واضحة للنضال
من اجل حتقيقها

.

ان تقوية النشاط داخل النقابات بالنسبة
للنساء من املهام االساسية للرفيقات يف احلزب،
ومهمة املاركسيني واملاركسيات أن يدعموا كل
اإلجـــراءات الرامية إلــى تشجيع النساء على
االلتحاق بالنقابات اجلادة ،والقيام بالتكوين
النقابي وفق اخلط السياسي التقدمي ،ومتكني
الــعــامــات مــن امــتــاك األداة األولـــى للصراع
الطبقي (النقابة) والدعاية باستمرار وسط
العامالت للربط بني العمل النقابي وعملية بناء
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني

"إذا كــان هناك شــيء واحــد ميكن
التأكيد عليه ،منذ بــدايــة التقليد
املاركسي فيما يتعلق بتحرر املرأة ،فهو أن
املشكلة لم يتم النظر إليها من الناحية
النظرية على أنها مسألة تخص النساء
فقط ،ولكن كمجال يجب أن يشارك
فيه جميع املناضلني واملناضالت ،رجا ًلا
ونساء(" .شارون سميت)
ً
يجب ً
أيضا التأكيد على أننا ال نحتاج
فقط إلى النظرية املاركسية والنسوية،
ولكن ً
أيضا املمارسة املاركسية والنسوية
يف النضال من أجل حترير املرأة .يجب
أن تشمل هذه املمارسة بناء حزب ثوري،
ألنه بدون حزب ثوري ال ميكن للثورة
االشتراكية أن تنتصر .على الرغم من
أن الثورة االشتراكية لن حترر النساء
تلقائيا ،إال أنها ستخلق الظروف املادية
ً
للقيام بذلك

.

.

الكسندرا كولونتاي وقضااي
املرأة

قدمت الكسندرا كولونتاي كتيب
عام  1909بعنوان "األسس االشتراكية
ملسألة املــرأة" ،وأوضحت ان على الرغم
من بعض جوانب اضطهاد املرأة املشترك،
فــان عالم النساء منقسم ملعسكرين،

كما ميكن تأسيس نــوادي للنساء العامالت،
لدراسة قضايا املــرأة العاملة ،والتدريب على
مختلف أشكال الدعاية والتحريض يف صفوف
الــعــامــات .وإنــشــاء أجــهــزة حزبية متخصصة
للعمل بني النساء ،انطالقا من خصوصية وضع
املـرأة كأم وربة بيت ،وبالتالي خصوصية أشكال
القهر واالستغالل اإلضافية التي تتعرض لها

.

كما يجب تشجيع الــعــامــات الصناعيات
والــزراعــيــات لــانــخــراط الــواعــي واملــنــظــم يف
اإلطـــــارات الــنــقــابــيــة املــكــافــحــة وذلـــك نظرا
لتواجدهن بــأعــداد كبيرة يف قطاعات هشة
كالنسيج ،الــكــابــاج والتلفيف ،يف الضيعات
الزراعية مما يجعل منهن القوة الفاعلة لتنظيم
نقابي يقويهن ويــوحــد مطالبهن ليصبحن
اللحمة األساسية لبناء تنظيم سياسي يدافع
عــن مصاحلهن؛ أي ربــط النضال االقتصادي
بالسياسي
يجب الــدفــاع بحيوية عــن قضية النساء،
ضد الالمساواة وجميع مظاهر القهر والتمييز
والــظــلــم ،انطالقا مــن وجهة نظر طبقية .ان
الطريق الوحيد لتحقيق التحرر احلقيقي
لــلــنــســاء –وجــمــيــع فــئــات اجملــتــمــع املضطهدة
األخــــــرى -مي ــر عــبــر الــقــضــاء عــلــى الــنــظــام
الرأسمالي .يتطلب هــذا الوحدة املطلقة بني
رجــال ونساء الطبقة العاملة يف النضال ضد
الرأسمالية

.

أ .زهرة

ً
مستحيال يف ظل هذا
يف حياة النساء
النظام

.

فتسعى النسويات إلى املساواة يف إطار
اجملتمع الطبقي القائم ،وال يهاجمن،
ب ــأي ح ــال مــن األحـــــوال ،أســـاس هــذا
اجملتمع .إنهن يناضلن من أجل امتيازات
شخصية ،دون أي حتـ ٍـد للصالحيات
واالمتيازات احلالية .ألن وجهة نظرهن
يف الواقع نابعة – بطبيعة احلال – من
موقفهن الطبقي .لكن هــدف نساء
البروليتاريا النهائي ال مينعهن ،بالطبع،
من الرغبة يف حتسني أوضاعهن يف ظل
النظام البرجوازي احلالي

.

ـروف
ويف بعض األحــيــان ويف ظــل ظـ ٍ
مــحــددة ،قــد تتطابق املــهــام قصيرة
األجل للنساء من جميع الطبقات ،ولكن
األهـــداف النهائية للمعسكرين ،هي
التي حتدد اجتاه احلركة والتكتيكات
ً
تاما
املتبعة ،والــتــي تختلف
اختالفا ً
بــن املعسكرين .بالنسبة للنسويات
فإن الوصول إلى املساواة يف احلقوق مع
الرجال يف إطار العالم الرأسمالي القائم
مبثابة نهاية ملموسة بــل وكافية يف
حد ذاتها ،وتعني املساواة يف احلقوق.
أمــا بالنسبة لنساء البروليتاريان يف
الوقت الراهن ،فما هي إال مجرد وسيلة
إلحراز تقدم يف النضال ضد العبودية
االقتصادية للطبقة العاملة

.

.

.

من  21يوليوز إلى  3غشت 2022

حول تحرر املرأة

النضال النسايئ من داخل الحزب
املستقل للطبقة العاملة
 - 1اهمية العمل النسايئ داخل الحزب

العدد 468-469 :

متاما مثلما هو عالم الرجال؛ وهكذا،
ً
ـذيــن
فـــإن تــطــلــعــات ومــصــالــح أحـــد هـ َ
املعسكرين يجعله قريب ًا من الطبقة
َ
البرجوازية ،يف حني أن املعسكر اآلخر
وثيق الصلة بالبروليتاريا ،والتي يوفر
ـا كــامـ ً
مطلبها بالتحرر حـ ً
ـا لقضية
املرأة .ورغم أن كال املعسكرين يرفع شعار
“حترر املرأة ،إال أن أهدافهما ومصاحلهما
مختلفة .فكل معسكر من املعسكرين
يستمد – دون وعي – نقطة انطالقه
من مصاحله الطبقية ،مما يصبغ أهداف
ومهام كل معسكر بصبغة مختلفة متام ًا
عن اآلخر

.

وعــلــى الــرغــم مــن الــتــطــرف الــواضــح
ملطالب النسويات (البرجوازيات) ،فال
ميكنهن ،بسبب موقعهن الطبقي ،الكفاح
مــن أجــل التحول األســاســي للمجتمع
الذي بدونه ال ميكن أن يكتمل حترير
املرأة .كما ترفض املناضالت املاركسيات
فــصــل قــضــيــة املــــــرأة عـــن الــقــضــيــة
االجتماعية بشكل عام ،وستصبح املرأة
حــرة حق ًا ومساوية للرجل ،فقط يف
عالم ذي عالقات تنظيمية جديدة،
بشقيه االجتماعي واإلنــتــاجــي ،ومع
جزئيا
ذلــك ،هــذا ال يعني أن حتسنً ا
ً

تنظر النسويات للرجال بوصفهم
الــعــدو الــرئــيــســي ،وذل ــك ألن الــرجــال
استحوذوا على كل احلقوق واالمتيازات
انتصارا لدى النسويات
ألنفسهم ،ويعد
ً
بامتياز سابق
عندما يتم االعــتــراف
ٍ
حصريا للذكور فقط ،ولكن ،نساء
كان
ً
البروليتاريان لهن مــوقــف مختلف،
ـدوا ،أو ظا ًملا؛
إنهن ال يعتبرن الرجل عـ ً
بل على العكس ،فهن ينظرن للرجال
بوصفهم رفاق لهن ،يشاركوهن العمل
اليومي الــشــاق ،ويناضلون معهم من
ستعبدين
مستقبل أفضل .وانهم ُم
أجل
ٍ
َ
كذلك من قبل الظروف االجتماعية
نفسها؛ نفس القيود الرأسمالية املقيتة
تقمع ارادتــيــهــمــا ،وحترمهما مـ ًـعــا من
مباهج ومتع احلياة

.

كما حاولت النسويات طمأنة أنفسهن
بقولهن إن "قضية املــرأة" ليست لها أي
عالقة باحلزب السياسي ،وأن “احلل
يكمن فقط مبشاركة جميع األحــزاب
ومع كل النساء؛ ولكن منطق احلقائق
مــن حــولــنــا يجبرنا عــلــى رف ــض وهــم
الــنــســويــات .الب ــد مــن ح ــزب سياسي
منظم ،احلزب املستقل للطبقة العاملة
الــذي يدافع ويحمي ويؤطر الطبقة
العاملة والعموم الكادحني والكادحات،
الــذي يطمح الــى مجتمع متحرر من
االستغالل ومن اجل املساواة الفعلية بني
اجلنسني

.

المرأة المناضلة

حول تنظيم العامالت (ألكساندرا كولونتاي)
إن األشكال التنظيمية التي اعتمدتها حركة البروليتاريا
النسائية يف مختلف البلدان هي من التنوع والتعقيد بحيث
يصعب اإلحاطة بها كليا يف هذا العرض املوجز .ويعود هذا
التنوع ،بالدرجة األولــى ،إلــى متايز الظروف االقتصادية
واالجتماعية اخلاصة بكل بلد .لكنه يعود أيضا ،ولو جزئيا،
إلــى الــدور الــواعــي الــذي لعبته الطبقة العاملة واحلركة
العمالية النسائية.
هذا وقد عبرت احلركة البروليتارية النسائية عن نفسها
بأشكال منوذجية هي التالية:
أوال ،النقابات :وهي على نوعني :النقابات اخملتلطة التي
تضم الرجال والنساء معا؛ والنقابات النسائية .وعلى الرغم
من أن النساء كن محرومات من احلقوق املتساوية للرجال (إذ
لم يكن يحق لهن ،لفترة طويلة من الزمن ،املشاركة يف قيادة
النقابات ..أو الترشح إلى املناصب النقابية وغيرها) ،فإن
مساهمتهن يف النضال االقتصادي كان له أهمية تعليمية
ضخمة ،مهدت الطريق أمــام انطالقة احلــركــة النسائية
االشتراكية فيما بعد.
أما النوع الثاني من النقابات ،التي تقتصر عضويتها على
النساء ،فقد منا بالدرجة األولــى بسبب املواقف العدائية
للعمال الــذكــور جتــاه منافسة العمل النسائي؟ غير أنها
تغذت من حركة حتــرر املــرأة النامية يف أوســاط الطبقات
البرجوازية ...رغم أنها تتالشى تدريجيا ،وبفعل مفعول
حتمي ،لتحل محلها النقابات اخملتلطة .الواقع أن للنقابات
مهمة محددة ـ النضال من أجل املصالح االقتصادية ألفراد
الطبقة العامة .وهــذه املصالح االقتصادية هي بالضبط
املصالح التي جتمع ،يف وحــدة واحــدة ال تنفصم ،الرجال
والنساء من أبناء البروليتاريا.
...وقــــوع هــذه النقابات النسائية حتــت تأثير النزعة
النسوانية البرجوازية املضرة دائما وأبدا بالنضال من أجل

الوحدة الطبقية للبروليتاريا....
ثانيا ،التنظيمات االشتراكية الساعية إلى حتقيق أهداف
سياسية وطبقية عامة .ذلك هو الشكل التنظيمي الثاني
للحركة البروليتارية النسائية .وهــو أيضا على نوعني.
أولهما ،املنظمات املستقلة للعامالت كجمعيات التثقيف
الذاتي ونــوادي العامالت وروابــط التوعية وغيرها .وهذه
موجودة خارج أطر احلزب ،رغم أنها تعمل بالتعاون الوثيق
معه وحتــت قيادته اإليــديــولــوجــيــة .حتى إن بعض هذه
املنظمات ،مثل «اجلمعيات التثقيفية لنساء وفتيات الطبقة
العاملة» ،يف أملانيا حتى عام  ،1908أو اجلمعية االشتراكية
النسائية يف نيويورك ،ونوادي النساء العامالت يف السويد
ال تهدف إال إلى الدعاية يف أوساط اجلماهير األشد جهال...
أما املنظمات األخــرى ،مثل نــوادي النساء االشتراكيات يف
هولندا ،فهي تضم عامالت بلغن درجة من الوعي السياسي،
يجري تعميقه بواسطة التثقيف النظري والعملي متهيدا
الضطالعهن بالعمل احلزبي الــعــام .وكــا هذين الفرعني
من العمل النسائي االشتراكي آخذ بالتالشي حاليا ،لعدم
جدواه وعدم استجابته للتحول الثوري الذي يجمع ويلحم
البروليتاريا من اجلنسني يف وحدة طبقية واحدة.
أما النوع الثاني من املنظمات االشتراكية النسائية ،فيضم
املنظمات التي تشكل فروعا من احلــزب ذاتــه .هــذه ليست
خارجة عن احلزب ،وإمنا تقع يف داخله كهيئات وأجهزة خاصة
ـ جلان ،مكاتب ،أمانات سر ـ يوكل إليها احلزب مهمة خاصة
تتعلق بخدمة البروليتاريا النسائية...
وتقع على عاتق هذه األجهزة املتخصصة مهمة .ذلك أنها
تدرب القوى الفتية للعب دورها «كقيادات نسائية» ،واملشاركة
يف إصدار صحيفة احلزب النسائية ،ورعاية أطفال الطبقة
العاملة  ،...وأخيرا ،تنظيم فعاليات سياسية خاصة متعلقة
بحق النساء يف االقتراع ،وباإلضافة لذلك ،تضطلع املكاتب
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واللجان وأمانات السر النسائية مبسؤولية عقد االجتماعات
النسائية ،وتنظيم الدروس اخلصوصية ،والدعوة والتحضير
للمؤمترات النسائية ،ونشر الكراسات والبيانات لنشر الدعاية
والتحريض يف صفوف البروليتاريا النسائية....
غير أن احلــذر من تأثير «النزعة النسوية» ،فرض على
االشتراكيني واالشتراكيات على حد سواء ،التخوف من مثل
هذا التقسيم للعمل طوال فترة زمنية مديدة....
ففي مــؤمتــر نــورنــبــرغ ,املنعقد يف ذلــك الــعــام ،اعترف
االشتراكيون الدميقراطيون األملان ـ وهم يف معرض مراجعة
النظام الداخلي حلزبهم ـ بــضــرورة احملافظة على العمل
اخلــاص بني النساء ,واالســتــمــرار يف اعتماد االجتماعات
النسائية اخلاصة ،ومتثيل النساء قطاعيا ومركزيا ،وإصدار
الصحيفة النسائية املركزية ،واملؤمترات النسائية وغيرها....
بات ممن الضروري زج النساء يف النضال النقابي .ويف عام
 ,1895أنشأت اللجنة العليا للنقابات يف أملانيا هيئة فرعية
متخصصة بالتحريض بــن النساء ،وتوصلت إلــى ابتكار
أساليب جديدة للعمل بني اجلماهير النسائية....
أما العامل الثاني الــذي أظهر ضــرورة العمل املستقل بني
النساء ،داخل أطر احلزب االشتراكي الدميقراطي ،فهو عامل
سياسي ...أن مؤمتر احلزب االشتراكي الدميقراطي األملاني
يف غوثا عام  1896وافق ،بعد إصرار وفد النساء االشتراكيات
الدميقراطيات ،على إنشاء منصب «أمينة السر للنساء»
املسؤولة عن كافة أوجه العمل بني البروليتاريا النسائية...
كان يكفي أن تظهر مسألة اإلصالح االنتخابي يف الالندتاغ
األملانية (اجملالس احمللية للمقاطعات) ،ليطرأ حتول ملموس
على موقف احلزب من احلركة النسائية العمالية...
إن مشاركة العامالت يف احلركة البروليتارية الشاملة لم
يعد «ترفا» ،بل أصبح شرطا أساسيا من شروط انتصار النضال
الثوري.

تتمة ص  8مقال النهج الديمقراطي والعمل الجماهيري
 /9تعتبر املشاركة يف احلراكات الشعبية املنطلقة بشكل عفوي
أو شبه منظم إحدى الواجهات الكبرى لعملنا اجلماهيري وقد
تفضي أحيانا إلى نتائج أهم من النتائج التي حتققها الروافد
األخرى للعمل اجلماهيري مبا فيها العمل النقابي.
ومنذ  2011كانت أبــرز احلــراكــات :حركة  20فبراير التي
استغرقت بشكل قوي ملا يقرب السنة ،حــراك الريف املنطلق
باحلسيمة يف أكتوبر  2016والذي تراجع بعد القمع الشرس يف
يوليوز  ،2017حراك جرادة الذي استمر لعدد من الشهور والذي
انتهى بالقمع كذلك ،حراكات تندرارة وأوطــاط احلاج وزاكورة
التي استمرت ملدة محدودة فقط.
إن االســتــفــادة مــن هــذه احلــراكــات الشعبية مبــا ميكن من
االستجابة للمطالب املطروحة وإقرار الدميقراطية يستوجب
التوفر على جبهة شعبية قوية ومتماسكة ونواتها الصلبة
التنظيم املستقل للطبقة العاملة .وما ميكن التأكيد عليه هنا
هو أننا كنهج أضعنا فرصا ثمينة للتقدم نحو فرض االستجابة
للمطالب الشعبية ،والسبب يف ذلــك هــو أن تنظيمنا ســواء
على املستوى الوطني أو احمللي لم يكن عموما مؤهال للتفاعل
مــع األحـــداث مبــا يسمح بتطويرها نحو خدمة الطموحات
اجلماهيرية.
وبارتباط مع هذه احلراكات الشعبية ميكن اإلشارة للحركة
الشعبية ملقاطعة منتوجات الشركات االحتكارية (إفريقيا،
حليب سنطرال ومشتقاته ،شركة املــاء املعدني واملــاس) والتي
شكلت منوذجا جديدا للنضال االقتصادي ،عرف جناحا مهما ،ما
أحوجنا اليوم يف ظل تغول الرأسمال الكبير الريعي والتبعي إلى
مبادرات مماثلة لردع الرأسمالية املتوحشة وما تسببت فيه من
غالء أنهك املواطنني/ات وأدى إلى تفقير معظمهم.

 /10وننهي هذه اإلطاللة حول العمل اجلماهيري بتناول
مسألة العمل اجلماهيري املرتبط باجلبهات ونشير باخلصوص:
ــ اجلبهة االجتماعية املغربية التي مت تأسيسها يف  28دجنبر
 .2019وقــد صــادق امللتقى التأسيسي للجبهة على ميثاقها
وبرنامجها وهيكلتها التنظيمية وشكل جلنة للمتابعة وسكرتارية
وطنية .وحلد اآلن مت تأسيس أزيد من  40فرعا لهذه اجلبهة.
إن اجلبهة االجتماعية مكسب عظيم للشعب املغربي كما تدل
على ذلك النضاالت التي قامت بها حلد اآلن ،وال بد من احلفاظ
عليها وتطويرها عبر توسيعها لهيئات أخرى نقابية وسياسية
وجمعوية وعبر تأسيس فروعها يف كل املناطق ودفعها لتأطير
النضاالت احمللية مبــبــادرات مستقلة ،بعيدا عن االنتظارية
السائدة حلد اآلن.
ــ اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع .إنها بدورها
مكسب عظيم للشعب املغربي والشعب الفلسطيني كذلك .وقد
مت تأسيسها يف  28فبراير  2021على إثر االنغماس القذر للدولة
املغربية يف مستنقع التطبيع املكشوف ابتداء من  10دجنبر
 .2020وقد انخرط فيها عند التأسيس  15تنظيما وأصبح
العدد  18يف مارس  2022عند انعقاد اجمللس الثاني للجبهة.
وقــد أصبحت اجلبهة بفضل مواقفها ونضاالتها اجلريئة
معروفة كأقوى تنظيم مناهض للتطبيع ببالدنا؛ وهي اليوم
تتواجد كفروع يف أكثر من  20منطقة .واملطلوب حاليا لتطوير
اجلبهة هو بناء فروع لها يف جميع املدن املهمة ،وتشكيل اجملموعات
املهنية ضد التطبيع وتوسيع عضويتها ملنظمات نقابية وجمعوية
مازالت مترددة.
ــ الشبكة الدميقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب ،مت

تأسيسها يف مطلع سنة  2011من طرف عدد من التنظيمات
السياسية والنقابية واجلمعوية الدميقراطية .وحدد دورها يف
التضامن مع سائر الشعوب (ويف مقدمتها الشعب الفلسطيني) يف
صراعها ضد اإلمبريالية والصهيونية والرجعية ويف نضالها من
أجل التحرر الوطني والدميقراطية.
وهذه الشبكة التي قامت بتحركات مهمة يف عدد من املناسبات
محتاجة اليوم إلى دعم من طرف مكوناتها حتى جتسد مبدأ
التضامن األممي للشعب املغربي مع الشعوب املقهورة واملضطهدة.
يف اخلالصة ،ومع التأكيد على أن قوة النهج (وحزب الطبقة
العاملة مستقبال) تعتمد على قوة العمل اجلماهيري الذي
يندمج فيه أو يؤطره ،فال بد من االنتباه إلى مكامن الضعف التي
أشرنا إليها يف هذا املقال أو التي لم نشر إليها مثل مساهمتنا يف
احلركة األمازيغية ،التي لم تتمكن حلد اآلن من إيجاد اآللية
املناسبة للمشاركة يف تأطيرها ،وعملنا اجلماهيري املباشر
كحزب الذي مازال متواضعا حلد اآلن.
 /8إن العمل اجلماهيري يف األحياء الشعبية ،والعمالية بصفة
خاصة ،يعد أحد الروافد املهمة لعملنا كنهج من أجل الدفاع عن
حقوق ومطالب الكادحني/ات ومن أجل ضمان التجذر وسطهم
واستقطاب طالئعهم املناضلة للعمل السياسي املنظم .وهذا
العمل يجب أن نقوم به يف تكامل وليس يف تعارض مع الواجهات
األخرى لعملنا اجلماهيري .ذلك أن تقدمنا على هذه الواجهات
يخدم بالضرورة عملنا باألحياء الشعبية والعكس صحيح .وال
ميكن هنا إال أن نثمن اجملهود الذي بذل يف الشهور األخيرة على
مستوى بعض الفروع احمللية للنهج من أجل النهوض بالعمل يف
األحياء الشعبية.

الثقافية

غوستاف فلوبري يف تونس

حسونة مصباحي

بهدف جمع الوثائق الالزمة لكتابة
روايته "صاالمبو" ،زار فلوبير تونس
يف ربــيــع عــام  .1858ومثلما فعل يف
رحلته إلى مصر ،حرص على تدوين
مالحظاته بـ ّ
ـدقــة وعناية .وعندما
كــانــت الــبــاخــرة الــقــادمــة مــن مدينة
عنابة ،تقترب من ميناء حلق الوادي،
كتب فلوبير يقول" :مدخل حلق الوادي
يذكّ رني مبصر :مساحات ُمنبسطة،
جــدران بيضاء ،واللون األزرق دائما.
وثمة صــورة غامضة لرجل أو لبيت
ترتسم على املشهد .اجلمارك .مراكب.
شــراعــان كبيران .ريــح هــادئــة .اللون
األصفر للبحيرة يذكرني بالنيل".
مــن حــلــق الـــــوادي ،مــضــى فلوبير
إلى تونس العاصمة ليقيم يف "فندق
ضــيــق .يف
فــرنــســا" الــكــائــن يف شـــارع ّ
مدخله ،شاهد مجموعة من النساء
خطنها .وكانت
وي ْ
كـ ّـن يكوين الثياب َ
ضيقة وصغيرة.
الغرفة يف الفندق
ّ
بعدها التقى بالسيد "كراف" الذي كان
قد سافر معه على ظهر الباخرة من
السفرة،
عنابة إلى تونس .وخالل تلك ّ
اكتشف فلوبير أن صاحبه يحفظ عن
شعرية لفيكتور هوغو،
ظهر قلب أبياتا
ّ
ولفرجيل .معه قام بجولة يف أسواق
املــديــنــة .ويف أحــد األحــيــاء ،توقف
االثنان ليشاهدا ألعابا كان يقوم بها
شيخ مــن "الــعــيــســاويــة" .وكــان شيخا
هزيال ،يرتدي أسماال بالية .واألسنان
التي تبقّ ت يف فمه ،جعلته يبدو شبيها
ب"حيوان متوحش" .أمام الشيخ ،كان
وثمة
هناك واحد يضرب على الطبلّ .
طفل يرقص ،أو باألحرى "كان يقفز".
وكانت الثعابني تتمايل على األرض
املتفرجون وكلّهم
حركة رؤوسها .وكان
ّ
ُم ّ
ـاديــة أو
من الــعــرب ،يــرتــدون ثيابا رمـ ّ
بيضاء .يف اليوم التالي ،وكان يوم أحد،
جتول فلوبير يف حديقة "البلفدير"
ّ
سيد يدعى "ديبوا" .وعندما
صحبة
ّ
املتجوالن فوق الهضبة العالية،
صعد
ّ
شاهدا البحر ،والبحيرة ،وسهل وادي
"مجردة" .وعند املرور بـ "أريانة" التي
ّ
وجذابة" ،كتب فلوبير
كانت "جميلة
يقول" :السطوح البيضاء ،املنازل ذات
النوافذ اخلضراء ،تبرز وسط اخلضرة.
ّ
وكـــل ش ــيء كــانــت تكتنفه مــع بعض
املنافذ ،جبال زرقاء ،وبساتني زيتون.
صبار
خروب ضخمة .وأسيجة ّ
أشجار ّ
حيث كانت األوراق تشيخ" .ويف مقهى،
ويهوديات .واحدة
شاهد فلوبير يهودا
ّ
تزين جفونها
وكانت
بغيا.
ّ
منهن كانت ّ
بــالــلــون الــغــامــق .كما شــاهــد فلوبير
قريبة القنصل البريطاني راكبة صهوة
جواد."...
يــوم الثالثاء  27نيسان من العام
املــذكــور ،زار فلوبير املــرســى ،وشاهد
جتول
خيمة الباي .وعلى ظهر حصان
ّ

على الشاطئ .ويف الليل ،أمضى السهرة
يف إحدى املقاهي الراقية .وكانت هناك
تتكون من
يهودية
موسيقية
فرقة
ّ
ّ
ّ
أعمى كان يعزف على املندولينة ،وله
يحرك رأسه طوال
أنف طويل .وكان
ّ
الوقت "كما لو أنه فيل" .والــذي كان
يعزف على الكمان كان "شاحب الوجه".
وأما الذي كان يضرب على الطبل فقد
ّ
كان سمينا .وكان هناك أيضا طفل يف
حوالي الثانية عشرة من عمره يلبس
سترة لها "لون النبيذ اإلسباني" .وكان
هو أيضا يعزف على املندولينة بريشة
عصفور .وكانت له شفتان غليظتان،
ـد م ــا .وعلى
وأســنــان طــويــلــة إل ــى ح ـ ّ
سقف املقهى علّقت أقفاص طيور كانت
تطلق زقزقات من حني آلخر "مبتهجة
باملوسيقى" .وكانت متأل املقهى رائحة
السجائر ،والــقــهــوة ،واملــســك ،وصمغ
اجلاوة...
يوم االربعاء ،طاف فلوبير يف أسواق
املــديــنــة ،واشــتــرى عــطــورا ،وحــزامــا
جلديا ،وزجاجات صغيرة .ويف الليل،
ّ
جتول يف الشوارع التي غمرها الطني
بسبب األمطار التي تهاطلت بغزارة يف
ذلك اليوم .ويوم اخلميس كتب رسالة
وجتــول يف "القصبة" يف
إلــى والــدتــه،
ّ
الليل ،وكان القمر ساطعا ،مانحا املآذن
واملباني سحرا وفتنة .وكانت املقاهي
تعج بالناس .منها كانت تتعالى أصوات
ّ
السماء
وموسيقى صاخبة .وكــانــت
ّ
ذات زرقة غامقة ،والنجوم كانت بلون
امل ــاس .ويف "القصبة" شاهد فلوبير
"الــكــاراكــوز"(نــوع مــن املــســرح يشبه
مسرح الظل الصيني) .وكــان الناس
يتدافعون ملشاهدته وهــم يطلقون
صــيــحــات عــالــيــة .وبصحبة السيد
"ك ــراف" ،شاهد "كــاراكــوزا آخــر .وكان
املقهى مليئا باملتفرجني .وقد أعجب
باملوسيقيني الــثــاثــة الذين
كثيرا
ّ
"عزفوا أحلانا بديعة" .وبعد أن شاهد
"الكاراكوز" ،علّق فلوبير قائال”:يا له
مــن عــرض حــزيــن خصوصا لصاحب
الــــذوق ،ومل ــن ميتلك م ــب ــادئ" .ويــوم
اجلمعة ،زار فلوبير قصر الباي غير
أنه لم يرق له كثيرا ،ولم يجد فيه ما
يثير االنتباه .ومن بــاردو ،انتقل إلى
منوبة حيث التقى يف طريقه إليها
بدوا مسلحني باخلناجر .ويوم السبت،
فــاحت مــاي ،توجه فلوبير إلــى بنزرت
ـارا ب"رأس الطابية" ،وب"املنيهلة"،
مـ ّ
تسمى اليوم "سبالة
وب"السبالة" التي
ّ
بن عمار" .وبني وقت وآخر كان يلتقي
بــدوار،
بــدوا مسلحني .عند مــرورهــم
ّ
نــزل فلوبير وأصــحــابــه مــن العربات
لصيد الــعــقــارب .وكــان اجلبل أجــرد،
مــكــسـ ّـوا بــأشــواك صــغــيــرة .ويف ذلــك
الدوار ،استقبلهم واحد ُيدعى عمر بن
ّ
صميدة ،واستضافهم .وقد كتب فلوبير

يقول ”:دخنّ ا الغليون خارج الكوخ الذي
مبنيا من جلّة البقر اجملفّ فة .كانت
كان
ّ
ممددة
هناك بقرات صغيرة يف الساحة ّ
ملبدة
على األرض .وكــانــت السماء ّ
بالغيوم .أثناء الرحلة ،أطلقت النيران
على الطيور".
يصف فلوبير بنزرت على النحو
التالي”:من الزاوية الغربية للحصن،
على ربــوة صغيرة يف املستوى األول،
جــدران املدينة .على اليسار انحناءة
اخلليج .رمــال شــقــراء .والــرمــال على
هيئة كثبان .خلف ذلك خيوط جبال
واطئة .أمامي املدينة ،واملضيق الذي
يأتي منه الــنــاس ،أشقر من الناحية
اليسرى ،وأخضر من الناحية اليمنى.
وهناك بحيرتان ،والبحيرة الصغرى
هــي األبــعــد مــن ناحية املــســافــة .أما
الثانية القريبة فتتواصل على شكل
قنال لكي تلتحم بالبحيرة الكبيرة
على اليمني .خلف البحيرة الكبيرة،
ويف الــوســط ،جــبــل ع ــال عــلــى هيئة
وحشية".
هرم ،فيه تعيش جواميس
ّ
ويواصل فلوبير احلديث عن بنزرت
قائال ”:املدينة جميلة .إنها "فينيسيا
الشرقية" .لكنها نصف مهملة .مياه
ّ
القنال عمقها ثالثة أو أربعة أقــدام،
شديدة الزرقة .منازل مخربة".
يــوم اجلمعة حضر فلوبير موكب
الباي .عند مدخل القصر ،كان هناك
رجل ضخم اجلثة يرتدي لباسا أحمر،
وميسك بعصا بثالث سالسل  .وكــان
يصرخ عاليا .ثم ظهر الباي ،وجلس
ـي لــه شكل هيكل احلــوت.
على كــرسـ ّ
خلفه كــان هناك سيف ومسدسات،
وكــان ميسك مبنديل ومنشفة .وكان
ورماديا ويوحي بالغباء”.
وجهه "متعبا
ّ
وكــان له جفنان "منتفخان ،وعينان
مخمورتان" .وكان غارقا يف النياشني،
ـذهــبــة .واحـــدا بعد
ويف الــزخــارف املـ ّ
اآلخــر ،كان رجال احلاشية يتقدمون
منه لتقبيل يده يف حني كان هو ُمسندا
ذراعه إلى وسادةّ .
كل واحد منهم كان
يقبل اليد قبلتني .بعد القبلة األولى،
ّ
يلمسون أعلى اليد بجباههم .وبعد
القبلة الثانية ينصرفون .وأول من
يتقدم من الباي الــوزراء ،ثم الرجال
الــذيــن يــلــفّ ــون رؤوس ــه ــم بالعمائم
اخلـــضـــراء ،املــض ـ ّلــعــة األلــــــوان .وأمــا
الضباط فهم مثيرون للشفقة .لهم
مؤخرات كبيرة يف سراويل ال شكل لها.
أحذيتهم مهترئة ،والكتفيات مشدودة
كميات كبيرة من
باخليطان .وثمة ّ
املذهبة .واآلبــاء
النياشني والزخارف
ّ
الــبــيــض هــزيــلــو األجـــســـاد ،أغــبــيــاء،
ويبدون كأنهم منكوبني .وعندما دخل
الباي إلــى قصره ،شــرع الرجل ضخم
اجلثة يصرخ عاليا من جديد...
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الثقافة والتغيير

......مؤمتر يف الشارع!........
عبد اهلل حسبي
أفرطتم يف اختالق الذرائع،
وبالغتم يف نصب املوانع،
حتى أصبح دفعكم سخيفا مائع.
تدعون بأن صدركم واسع،
يحضن كل األطياف من الثائر حتى
الطائع،
وتــدوســون بجزماتكم كــل األع ــراف
والشرائع.
تخفون أحقادكم الدفينة وراء األكمة

والبراقع،
وتبتسمون ابتسامة الثعلب اخملادع،
ألهذا احلد تهابون صوت الطالئع؟
تدعون بأن حصنكم مانع،
ومنركم مهاب قوي القواطع،
اسمحوا لي ،ال هذا وال ذاك بان جليا
ساطع،
ما ظهر ،هو أن حصنكم هش يخشى
الزوابع،
وأن منركم مزيف من ورق املطابع.
لهذا ،اسمعوا يا معشر البعابع،
ويا من هم ألم الوزارات توابع،
لــن ننتظر منكم حقنا يف دمــغــات
الطوابع،
سنقيم عرسنا  /مؤمترنا ولو يف الشارع!
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يف حوار خاص مع الرفيق املصطىف براهمة الكاتب الوطين للهنج الدميقراطي ،بشأن انعقاد املؤمتر الوطين الخامس للهنج الدميقراطي
ورهاانته.
الرفيق املصطىف براهمة ،الكاتب الوطين للهنج الدميقراطي ،نريد يف هذا العدد الذي يزتامن مع انعقاد املؤمتر الوطين الخامس
للهنج الدميقراطي ،أن تحدثوان عن االوضاع السياسية واالقتصادية واالجمتاعية عىل مختلف املستوايت اليت ينعقد يف ظلها املؤمتر،
وكذلك الصعوابت والعوائق اليت وجدمتوها يف توفري القاعات لعقد مؤمتركم ،وكذلك االجواء املخمية عىل مناضيل الهنج الدميقراطي.
1

ماهي السمات البارزة التي ينعقد في ظلها

المؤتمر الوطني الخامس للنهج الديمقراطي؟

 - 1عىل املستوى العاملي:

تفاقمت أزمــة الــرأســمــالــيــة منذ سنة  ،2008حني
ظهرت أزمــة "الــصــكــوك املسمومة" التي فضحت تغول
الرأسمال املالي املضاربات ،وأدت إلى تغيرات يف احلقل
الــســيــاســي ،أهــمــهــا انــدحــار الــيــمــن التقليدي والــيــســار
الدميقراطي االجتماعي ،وتنامي التيارات الشعبوية
اليمينية ،ولكن أيضا بــروز تيارات يسارية راديكالية.
وجائحة كورونا  19لتفضح من جديد الرأسمالية حيث
أعــطــت األولــويــة لــأربــاح على األرواح وتــأخــرت الــدول
يف اتــخــاذ االحــتــرازات الــازمــة ،واغتنمت االمبريالية
العاملية اجلائحة للتحكم يف سوق اللقاحات ويف أثمنة
منتوجاتها ،وظهر مروق بعض الــدول االمبريالية التي
انقضت على شحنات منتوجات جملرد مرورها مبطاراتها،
وضــدا على كل االدع ــاءات حــول العوملة ،اجتهت الــدول
االمبريالية إلى االنكفاء على حدودها وأعــادت توطني
صناعاتها املرحلة إلى الدول االسيوية

اإلمــبــريــالــيــة األمــريــكــيــة إدمـــاج الــكــيــان الصهيوني يف
محيط العالم العربي وتشكيل حلف عسكري مع الدول
املطبعة ،ليلعب الكيان الصهيوني دوره املــوكــول اليه،
منذ تأسيسه ،وهو دور الوكيل لإلمبريالية يف املنطقة،
لــتــتــفــرغ االمــبــريــالــيــة االمــريــكــيــة لــلــصــراع مــع الــصــن
الشعبية يف إطار التقاطب اجلديد بني الصني وروسيا من
جهة واالمبريالية الغربية بقيادة أمريكا

.

 - 3عىل املستوى الوطين:

يخيم على األوضاع التي ينعقد فيها املؤمتر الوطني
اخلامس للنهج الدميقراطي ،تغول غير مسبوق للمخزن
على مختلف املــســتــويــات واألصــعــدة ،وتــصــدر األجــهــزة

.

أما السمة األكثر بــروزا اليوم ،على املستوى العاملي
هي احلــرب الدائرة بني حلف الشمال األطلسي وروسيا
على االراضي االوكرانية ،ذلك أن االمبرياليات الغربية
بقيادة الواليات املتحدة االمريكية أرادت توسيع حلف
شمال االطلسي لــدول متاخمة لروسيا ،بــدءا بأكرانيا
التي نظمت فيها انقالبا يف سنة  ،2014على النظام
الــقــائــم ونــصــبــت قــيــادة مــوالــيــة لــهــا ،وبــعــد حتــذيــرات
متتالية جلــأت روســيــا إلــى حــرب استباقية للدفاع عن
نــفــســهــا .وال ــي ــوم تــســتــمــر احلـــرب بــرغــبــة أمــريــكــيــة يف
اســتــنــزاف روســيــا ،وبرغبة روســيــا بتحقيق أهــدافــهــا يف
حتييد املناطق احلدودية بأقل اخلسائر البشرية

.

 - 2عىل مستوى العامل العريب واملغاريب:

إن احلــدث األبــرز على هذا املستوى هو التطبيع مع
الكيان الصهيوني بضغط من االمبريالية االمريكية،
فبعد تطبيع مصر واألردن مع الكيان الصهيوني تبعا
ألوق ــاف كــامــب ديــفــد ،فــإن التطبيع الــذي تــرغــب فيه
اإلدارة األمــريــكــيــة والــكــيــان الــصــهــيــونــي ،لــيــس فقط
التطبيع الــدبــلــومــاســي ،ولــكــن التطبيع الشامل مبــا يف
ذلك التطبيع االقتصادي والعسكري ،بل تطمح إلى أن
ميتد هذا التطبيع إلى األوســاط الشعبية ،وشمل هذا
التطبيع اإلمارات والبحرين .وتأتي زيارة بايدن للشرق
األوس ــط الــيــوم إلمتــام مــا قــام بــه سلفه تــرامــب ،فبعد
اعترافه بالقدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني ونقل
السفارة األمريكية اليها ،وبعد اتفاقية العار واخليانة
املسماة "ابراهام" يف إطار ما سمي بصفقة القرن ،تريد

.

2

كيف تعامل النهج الديمقراطي مع

التضييق عليه في عقد مؤتمره الوطني؟

يف احلــقــيــقــة ،بــــدأ الــتــضــيــيــق عــلــى حــــزب الــنــهــج
الدميقراطي بشكل جلي منذ املــؤمتــر الوطني الــرابــع،
مبــتــابــعــة ومــحــاكــمــة رفــاقــنــا وتــرســيــبــهــم يف مــبــاريــات
الــتــوظــيــف وتــدخــل الــداخــلــيــة لتخويف الــعــائــات من
انخراط ابنائهم يف النهج الدميقراطي ،ثم رفض تسليم
وصوالت اإليداع لفروع النهج الدميقراطي ومضايقته يف
أنشطته ومنع وقفاته االحتجاجية إلى التضييق عليه
يف عقد مــؤمتــره الوطني اخلــامــس مبنعه مــن القاعات
والفضاءات العمومية ،بعد منعه من اإلعالم العمومي،
فلقد باشرنا العمل بطلب العديد مــن القاعات ســواء
التابعة للتعليم العالي أو للجماعات احمللية أو الشبيبة
والــريــاضــة ،والنتيجة كانت هــي نفسها :القاعات قيد
اإلصالح أو فيها أنشطة ،بل حتى التصاريح لعقد املؤمتر
مت رفضها بادئ األمر بدواعي احلجر الصحي

.

لكننا كلنا عزم على عقد مؤمترنا الوطني يف تاريخه
مهما كانت الظروف

.

 3ماهي رهانات النهج الديمقراطي في مؤتمره
الوطني الخامس؟

.

يجب أن نــكــون واضــحــن ،هــذه احلــرب تــدخــل ضمن
احلروب االمبريالية اللصيقة بالنظام الرأسمالي ،لكن
االمبريالية االمريكية تظل االكثر شراسة وعدوانية
واألكــثــر رغــبــة بــالــســيــطــرة والــهــيــمــنــة بــكــل االســالــيــب.
وموقفنا يجب أن يظل هــو إيــقــاف احلــرب وحــل حلف
شمال االطلسي

العمومية النيولبرالية املتوحشة هــي املــســؤولــة عن
هــذه األوضــــاع ،ألنــهــا هــي مــن ح ــررت أســعــار احملــروقــات
وأغلقت مصفاة السمير ،ولم تقم حتى بتسقيف األرباح
والضرائب املرتبطة باحملروقات ألنها هي املستفيدة منها،
وهــي املسؤولة أيضا عن غــاء احلبوب نظرا لسياستها
املتوجهة للتصدير وإهــمــال احلــبــوب الــتــي كــان املغرب
يحقق اكتفاءه الذاتي فيها

األمنية القمعية مصادر القرار.
فبعد احلـــوار االجــتــمــاعــي املــغــشــوش والـــذي جــاءت
مــخــرجــاتــه خــلــوا مــن أى حتــســن ألجــر ودخـــل الــعــمــال
والكادحني والشغيلة بصفة عامة

.

ولم يجد النظام اخملزني غير القمع املمنهج للتصدي
ملــطــالــب اجلــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة الــتــي هــبــت لــلــدفــاع عن
مكتسباتها وحقوقها يف ظــل اجلائحة وغــاء األســعــار
ومخلفات جائحة كورونا من إغالق للمعامل واملؤسسات
اإلنــتــاجــيــة ،والــدفــاع عــن األرض وامل ــاء يف ظــل اجلفاف
وجشع املافيا اخملزنية

.

وبخالف احلكومات السابقة أصبحت املافيا اخملزنية
ولوبيات العقار واالحــتــكــار والباطرونا تتصدر بشكل
مباشر مــراكــز الــقــرار يف احلكومة والــبــرملــان واملؤسسات
الدستورية ،يف ظل تضارب واضــح للمصالح ،واغتنمت
فــرصــة احلــــرب يف اوكــرانــيــا ومـــا نــتــج عــنــهــا مــن غــاء
لــلــمــحــروقــات واحلـــبـــوب ،لــرفــع اســعــار هـــذه املــنــتــجــات
واحلــفــاظ عليها مــرتــفــعــة رغــم انــخــفــاضــهــا يف الــســوق
العاملية ،ويجب أن يكون واضحا أن احلكومة وسياساتها

إن أكبر رهان هو اإلعالن عن تأسيس حزب الطبقة
العاملة وعــمــوم الكادحني الــذي التزمنا بــه يف املؤمتر
الوطني الــرابــع ،وغــداة هــذا املــؤمتــر وبعد جتــاوز بعض
التراخي ،وضعنا خطة لتهيئ اإلعالن عن حزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني ،وأخضعنا كل أنشطتنا لهذا
الهدف ودخلنا يف حملة تواصلية مع العمال والكادحني
وطــورنــا قطاعنا الــعــمــالــي وأســســنــا اللجنة النقابية
العمالية ،وركــزنــا يف انشطتنا اإلشــعــاعــيــة على بناء
احلزب

.

واستطعنا جعل احلزب يف مرأى هذا الهدف واسترجعنا
مواقعنا يف قيادة بعض املنظمات اجلماهيرية ،واستطعنا
املساهمة يف تشكيل اجلبهة االجتماعية املغربية واجلبهة
املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع ،وطورنا عالقاتنا
الدولية من خالل القمة العاملية للشعوب ،وأيضا على
املستوى املغاربي والعالم العربي وإفريقيا وأوروبا

.

ورهاننا اليوم هو إجناح املؤمتر الوطني اخلامس حلزب
النهج الدميقراطي مهما كانت الظروف وشروط املؤمتر،
حتدونا وحــدة اإلرادة والفعل مهما كانت اخلالفات لن
نفقد البوصلة وهي أوال وأخيرا إجناح املؤمتر

.

الأخيرة

" إعالن القدس"  :مناورة بئيسة لقتل القضية الفلسطينية !!

مصطفى خياطي

عندما يتحدث اتفاق ما عن حتسني
ظــــروف عــيــش شــعــب مـــا مـــن الــنــاحــيــة
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة وتــوفــيــر
اخلدمات األساسية وجتويدها ،سنفهم
األم ــر وكــأنــه ص ــادر عــن حكومة خلفض
نسبة احتقان شعبي يف دولة عادية ولها
سيادة .ولكن عندما يتعلق األمــر بشعب
عتيد داخل أراضيه احملتلة منذ أكثر من
 70سنة ،ويأتيه هــذا العرض من طرف
االحتالل فاألكيد أن هناك مؤامرة وقبول
من "السلطة الفلسطينية" صنيعة أوسلو
ُو ِجـــدت لتمرير اخملططات الصهيونية
والغربية واالكتفاء بدور "تسيير األعمال"
داخـــل األراضـــــي الفلسطينية احملتلة
والضبط األمني لصالح قــوات االحتالل
ضد املقاومني واملناضلني.
فــهــل يعكس "إعــــان الــقــدس" املــوقــع
يف  14يوليوز  2022أي حتــول يف رؤيــة
واستراتيجية أمريكا يف منطقة الشرق
األوسط؟ ال طبعا! إنه يروم قتل القضية
الفلسطينية ،ورســم معالم وحــدود شرق
أوســـط يف خــدمــة املــصــالــح االمبريالية
األمريكية يف مواجهة الصني وروسيا .وهو
تسابق محموم الحتالل املــواقــع متهيدا
لعالم متعدد القطبية ومــا سيفرزه من
ح ــرب اقــتــصــاديــة وطــاقــيــة سيتساقط
ضحاياها اتباعا أو جملة ممن يعولون
كــثــيــرا عــلــى الــغــاز الــروســي واألوك ــران ــي
وتتوقف موائدهم على الواردات من روسيا
وأوكرانيا من مختلف املنتجات الغذائية.
فكل رؤســـاء أمــريــكــا الــســابــقــون زاروا
األراضــــي الفلسطينية احملتلة ووقــعــوا
اتفاقيات ورســمــوا استراتيجيات .لكن
زيــارة بايدن هــذه جــاءت يف سياق دولي
مختلف يتسم بتسارع األحداث وتصاعد
التوترات املسلحة وتوالي أزمات الرأسمالية
وإحساس قادة العدو الصهيوني أكثر من
أي وقــت مضى ،بخطر الــوجــود وبداية
املؤسسة لكيانهم ،حيث
نهاية األساطير
ِ
يدركون أكثر من غيرهم أن العمر املرصود
لوهمهم هو ثمانني سنة وقد شارفوا على

استهالكها.
وعليه فالكيان الصهيوني وحكومته
يسابق الزمن ملنع إيران من امتالك السالح
النووي ،فيما ترى إدارة بايدن أنه ال مفر
من االتفاق مع إيران ،رغم أن وثيقة "إعالن
القدس" تشير ملنع احلصول على السالح
النووي .لكن يف املقابل ستسعى إلى توسيع
دائرة التطبيع مع العدو يف املنطقة من أجل
إقحام دول اخلليج العربي أكثر يف مواجهة
إي ــران .وقــد استُ عملت عــدة أوراق ضغط
لهذا الغرض ،وأقصد هنا السعودية التي
أعلنت مبوازاة زيارة بايدن للمنطقة ،عن
فتح أجوائها للطيران املدني الصهيوني.
ومــتــى التزمت ق ــوات االحــتــال بقانون
حتى تلتزم اآلن باالقتصار على املدني
وعدم استباحة سماء السعودية من طرف
الطيران احلربي؟
فحكومة االحتالل تخشى انها بصدد
منعطف ما ،ستتخلى خالله أمريكا عن
خوض احلرب نيابة عنها ،وأنها ستواجه
األخطار والتهديدات األمنية لوحدها،
وأنها تعول كثيرا على أمريكا التي تعاني
أزمـــات داخلية مرتبطة بغالء املعيشة
وأزمــة الطاقة واألمــن الداخلي ،انضافت
ملشاكل خارجية فرضتها تداعيات كورونا
واحلــرب التجارية مع الصني وتداعيات
احلرب يف أوكرانيا وما أملته من تقاطبات
وانــقــســامــات حمائية يف صــفــوف حلفاء
أمريكا األوروبــيــن ،ثــم بــدء نشأة عالم
متعدد األقطاب .كل هذا دفع بأمريكا إلى
التفكير يف خفض التوتر يف الشرق األوسط
واستثمار املسلسل اخلياني التطبيعي
لتهدئة هواجس الكيان الصهيوني وإرشاء
السلطة الفلسطينية للعب دور الوكالة يف
محاربة حركات املقاومة :اجلبهة الشعبية-
حماس -اجلهاد...
أمريكا إذن تسعى وراء مصاحلها اآلنية
واالستراتيجية ،وال متانع يف املهادنة مع
إيران من أجل خلق التوازن ،وبايدن يسعى
إلى كسب النقط يف أفق انتخابات نونبر
( 2022الكونغرس) ،ويف نفس الوقت ردع

ومنع أي اصطفاف مع روسيا والصني من
طرف دول املنطقة وخصوصا دول اخلليج
التي تتوجس من اخلطر القادم من اليمن
(احلــوثــيــن) الــذيــن اســتــهــدفــوا العمق
السعودي واإلماراتي .من هنا فالدفاع عن
استمرار وجود الكيان الصهيوني سيكون
بالوكالة من طرف هذه الــدول من خالل
ما يسمى بالتعاون العسكري يف املنطقة
والــذي انطلق عمليا منذ مــارس .2022
أما من حيث األهداف من هذا الوضع ،فهو
ترسيم شرق أوسط (بارشوك) بعيد عن
النفوذ الصيني/الروسي ،وضمان تدفق
نفط املنطقة العربية ،وحتصني و تأمني
مرور غاز شرق املتوسط ،و قد جرى قبل
شهور لقاء بني أردوغـــان و رئيس الكيان
الصهيوني لــهــذا الــغــرض يف ظــل الشك
واخلــوف الذي تزايد لدى شعوب و سكان
أوروبــا الغربية من انقطاع التزود بالغاز
مع حلول املوسم الــقــادم و ما يعني ذلك
من عوامل خللق االحتقان الشعبي ضد
األنظمة واحلــكــومــات القائمة ،وكذلك
الــشــأن بالنسبة للشعوب التي تتوقف
وتعول موائدها على الــواردات من روسيا
وأوكرانيا من الغذاء و مواد التموين.
هــــذا مـــن ج ــه ــة .و مـــن جــهــة أخـــرى
،وفيما يخص مــواقــف فصائل املقاومة
الفلسطينية ،فهي عبرت عن إدراكها أن
أمريكا ال تسعى إال وراء مصاحلها حيث
وصــفــت نــتــائــج زيــــارة بــايــدن باملعروفة
واملعلومة سلفا و أن القضية الفلسطينية
لن تستفيد من أي حراك سياسي ،و أن ال
سبيل أمام الشعب الفلسطيني و مقاومته
إال املــزيــد مــن التكتل وحشد الهمم من
أجــل فــرض وقــائــع جــديــدة على األرض،
وأكدت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني
واعتبرت أن "إعالن القدس" هو استمرار
للعدوان على الشعب الفلسطيني و حقوقه
الوطنية و هو إطالق ليد الكيان الصهيوني
يف توسيع مشروعه االستعماري و تعميقه
يف فلسطني و التمدد خارجها ،كما أكدت
اجلبهة الشعبية أن كالم بايدن سيسقط
عبر املقاومة و الثبات...

قرأنا لكم:
رأت اجلــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر
فلسطني أن "وثــيــقــة إع ــان الــقــدس
هــي اســتــمــرار لــلــعــدوان عــلــى الشعب
الــفــلــســطــيــنــي وحــقــوقــه الــوطــنــيــة،
وإطــــاق يــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي يف
ت ــوس ــي ــع مـــشـــروعـــه االس ــت ــع ــم ــاري
ـد د إلى
وتعميقه يف فلسطني والــتــمـ ّ
خا ر جها " .
ودعت اجلبهة إلى "تصعيد أشكال
املقاومة كافة ،وتوسيع دائرة الرفض
الشعبي ضد السياسات االستعمارية
والصهيونية العدوانية".

مـــــن جـــانـــبـــهـــا ،قــــالــــت اجل ــب ــه ــة
الــدميــقــراطــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن
إن "إعـــان الــقــدس دعـــوة مفتوحة
إلشــــعــــال احلــــــروب اإلق ــل ــي ــم ــي ــة يف
املــنــطــقــة ،وتــعــزيــز الـــدور الــعــدوانــي
إلسرائيل على حساب مصالح شعوب
املــنــطــقــة عــبــر إغ ــراق ــه ــا ب ــاخل ــراب
والـــدمـــار والـــويـــات بــذريــعــة دف ــاع
إسرائيل عن نفسها".
وحذرت من "خطورة ما تخطط له
وتــعــمــل مــن أجــلــه الــواليــات املتحدة
وإسرائيل إلغــراق منطقتنا يف بحور

مــن الــدمــاء وكــثــيــر مــن املــشــكــات من
إفــقــار ،وجــوع ،وهــدر للثروات ،ودمــار
شا مل ".
ودعــــت اجلــبــهــة ش ــع ــوب املــنــطــقــة
الــــعــــربــــيــــة واحلــــــكــــــومــــــات إلــــى
"حت ــم ــل مــســؤولــيــاتــهــا الــســيــاســيــة
والــوطــنــيــة إلجــهــاض إع ــان الــقــدس
واستحقاقاته ،واحلرص باملقابل على
صــون مصاحلنا الوطنية والقومية
شعوبا وحكومات".
ً
عن وكالة األناضول.
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من وحي األحداث

العنف مولدة التاريخ والطبقة
السائدة تلد حفار قربها
التيتي الحبيب
يـــدور الــصــراع الطبقي يف جميع التشكيالت
االجتماعية مبــا فيها املغربية عبر ج ــوالت من
احلراكات االحتجاجية والنضاالت املتعددة األشكال.
وهــذه جتليات للصراع بني الطبقات االجتماعية
املستغلة واملنهوبة واملضطهدة وبني الكتلة الطبقية
السائدة .يجري هــذا الصراع الطبقي على أساس
وقاعدة موازين القوة بني الطرفني .وبديهي أن تكون
هذه املوازين يف كل البدايات ،مختلة لصالح املتحكم
يف وسائل وأدوات القمع والردع وهو الدولة وأجهزتها
القمعية ملمارسة السلطة العنيفة .تبادر األجهزة إلى
استعمال كل أساليب البطش علها تقتل يف املهد أي
حترك أو حتى نية التحرك

.

يف مواجهة هذا البطش ،تتعلم اجلماهير دروسا
أساسية :أولها ،أن الدولة وأجهزتها محسوبة على
الطبقات السائدة وان كل اخلطابات حول حيادية
الدولة وكون أجهزتها هي على نفس املسافة من كل
الطبقات االجتماعية يبقى كالما كاذبا ومحاولة
للتغطية على حقيقة ال يريد احلاكمون انكشافها
أمام الشعب؛ والدرس الثاني الذي تتعلمه اجلماهير
وهــو أن الــدولــة املنظمة واملسيرة كجهاز عسكري
يخضع إلى مركز قيادة واحــد يضبط كل حتركات
باقي األجــهــزة واملــكــونــات ،ويــصــدر لها التعليمات
والتوجيهات تنفذها بانضباط واحــتــرام خطط
وأهداف املعارك .اما الدرس الثالث ،يتعلم اجلمهور
الــواعــي ويف طليعته املناضلون والــقــادة إنــهــم لن
يستطيعوا مواجهة هــذه املاكينة إال بامتالكهم
التنظيم القوي واحلازم واألكثر جدارة وأحسن قيادة
،تنافس وتتغلب على اجلهاز البيروقراطي؛ إنهم
ملزمون على بناء هيأة أركان خوض الصراع الطبقي
من طينة جديدة ومختلف نوعيا

.

أمــا فيما يتعلق مبمارسة الدولة للقمع والعنف
الرجعي واملــبــادرة إليه وتعميمه ضد كل احلركات
اجلماهيرية ،فإن اجلماهير تتعلم أنها يجب عليها
أن تنظم نفسها أوال بخط النضال الدفاعي وفضح
وكشف أساليب العنف الرجعي ودعاته ومنفذوه،
وحــشــد الــقــوة والكتلة احلــرجــة الــتــي ستتحطم
على جدرانها وحصونها كل تلك احلمالت العنيفة
الرجعية لترتد كموجات حتمل اجلــواب املناسب
ساعة الهجوم وباألساليب املشروعة التي حتددها
اجلماهير للحسم مــع العنف الــرجــعــي والتغول
االستبدادي للدولة املارقة

.

هكذا تتعلم اجلماهير دروســا أساسية يف خوض
الصراع الطبقي ويف بناء الكتلة احلرجة من تنظيم
هــيــأة أركـــان خــوض الــصــراع الطبقي وباألساليب
النضالية املناسبة .هكذا متضي الدولة الطبقية
الرجعية يف توفير شروط إسقاطها ،إنها تلد حفار
قبرها بشكل حتمي ال فكاك لها من املصير الذي
تقودها مصاحلها وإطماعها إلى السقوط فيه ،ألنها
تخوض حربا ضروسا مع عدو طبقي أكثر جرأة على
النضال ،أكثر شرعية شعبية وأكثر تسلحا بــإرادة
انتصار احلق وافشال الباطل والظلم واالستغالل انه
الشعب حتت قيادته الطبقة العاملة املالكة حلزبها
السياسي املستقل

.

