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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد :: 
من    11  الى  77  شتنبر  20222022

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

 إلى البناء أيتها الرفيقات أيها الرفاق

في ذكرى التأسيس منظمةفي ذكرى التأسيس منظمة

 "الى األمام" "الى األمام"
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 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

كلمة العددكلمة العدد

.  الثمن :  44 دراهم

هل تبخرت رهانات الناتو في هل تبخرت رهانات الناتو في 
أوكرانيا ؟أوكرانيا ؟

472472

 سيون أسيدون سيون أسيدونضيف العدد :ضيف العدد :  

الطبقة  حــزب  ــان  إع يف  اخلــامــس  املــؤمتــر  جنــح  أن  وبعد  اآلن 
النظري  خطه  يف  والبت  والكادحني  الكادحات  وعموم  العاملة 
النهج  حزب  قيادة  وانتخاب  التنظيمي  وخطه  السياسي  وخطه 
معركة   ... الكبرى  املعركة  وقت  حان  فقد  العمالي  الدميقراطي 
اجلدي  العمل  من  سنوات  بعد  العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب  بناء 
والنقاش العميق حول مضمون وسمات هذا املشروع؛ فاملطلوب اليوم 

تركيز اجلهود على تشييد هذا الصرح العظيم.

أيها  الكادحات  العمال...أيتها  أيها  العامات  أيتها  البناء  إلى 
الكادحون...أيتها الرفيقات أيها الرفاق...بناء حزب الطبقة العاملة 

وعموم الكادحات والكادحون.

حجرا...سنبنيه. حجرا 

رغم كل الصعاب... سنبنيه.

هذه  متطلبات  مستوى  يف  لنكن  اجلــد  ســواعــد  على  فلنشمر 
النظرية  باالجتهادات  ولنقم  الازمة  التضحيات  ولنقدم  اللحظة 
إلجناح هذه املهمة التاريخية؛ وبدون ذلك ستبقى الكتلة الطبقية 
السائدة مرتكنة الستبدادها، ومستغلة للقوى املنتجة،ولن يتوقف 

عبثها بخيرات املغرب.

الطبقة  العاملة...صوت  الطبقة  ...حـــزب  ــزب  احل هــذا  لننب 
وحامل  واالستغال،  والفساد  االستبداد  ضد  نضالها  وقائد  العاملة 
مشروعها لبناء دولة وطنية دميقراطية شعبية يف أفق بناء اجملتمع 

اخلالي من االستغال الطبقي.

إنها لم تكن، ولن تكون، مهمة سهلة وال نزهة لشم النسيم العليل؛ 
مهما  وسنواصلها  أرواحهم؛  شهداؤنا  أجلها  من  قدم  طريق  هي  بل 
والتضييق؛  والقمع  احلصار  احتد  ومهما  والعواصف،  الرياح  اشتدت 
لن تثنينا عن ذلك وعورة الطريق، ولن توقفنا العقبات؛ وسنتحدى 
كل العراقيل وكل الصعوبات بعزمية وإصرار، وبثقة يف املستقبل ويف 

صحة مشروعنا، وإميان ال يلني بالنصر. 

بادنا  يف  والسياسية   واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  تزداد 
تأزما، وتشتد شراسة هجوم الدولة اخملزنية على مكتسبات وحقوق 
فمن  واملواطنني؛  املواطنات  معاناة  هذا  مع  وتتسع  الشعبية،  الفئات 
يف  الفساد  استشراء  إلى  املغرب  يف  التبعية  الرأسمالية  نظام  أزمة 
باحلقوق  وعصفها  الدولة  تغول  إلى  ومنه  اخملزنية؛  الدولة  بنية 
إلى  وحتولها  األمازيغيتني  والثقافة  للغة  وتهميشها  واحلــريــات 
التهام  يف  ورغبته  اخلــاص  القطاع  جشع  واتساع  بوليسية،  دولــة 

عن  ناهيك  والعمال؛  للعامات  استغاله  ومضاعفة  العام  القطاع 
إلى  سوءا؛  الوضع  زاد  مما  أوكرانيا  يف  واحلرب   19 كوفيد-  جائحة 
حرائق  وانتشار  املياه  وندرة  اجلفاف  سنوات  تكرار  ينضاف  ذلك  كل 
الغابات. كل هذا أدى إلى اتساع دائرة الفقر وانتشار البطالة وغاء 
الفروق  وتزايد  العمومية  االجتماعية  اخلدمات  وتراجع  املعيشة 
وتفشي  السرية  الهجرة  أخطار  وتفاقم  واجملالية،  االجتماعية 
الشعبية  اجلماهير  جتد  كهذه  أوضــاع  أمــام  واإلقــصــاء.  التهميش 
آلية  وإلبــداع  أشكاله  وتنويع  لاحتجاج  للخروج  مضطرة  نفسها 
واالحتجاجات  النضاالت  هــذه  تشتت  أن  غير  للنضال.  جديدة 
والتعنت  القمع  ضراوة  مواجهة  يف  ضعيفة  تبقى  مردوديتها  يجعل 
وخدمته  اإلمبريالية  املالية  الدوائر  إلماءات  وخضوعه  اخملزني 
اخملزني  النظام  تبعية  تقف  ولم  السائدة.  الطبقية  الكتلة  ملصالح 
إلى  ذلك  تعدت  بل  احلد  هذا  عند  الغربية  اإلمبريالية  للمراكز 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  اجملاالت  لكل  شامل  تطبيع 
واألمنية  والعسكرية  والفنية  والرياضية  والثقافية  والسياسية 
يعتبرون  الذين  املغاربة  ملشاعر  سافر  حتد  يف  الصهيوني  العدو  مع 
يعد  لم  الصهيوني  العدو  إن  وطنية؛  قضية  الفلسطينية  القضية 
خال  مــن  اجملتمعات  صهينة  على  يعمل  بــل  بالتطبيع،  يكتفي 
ومهما  الثقايف؛  التبادل  أو  العلمي  البحث  أو  التربية  حول  اتفاقيات 
العربية  األنظمة  خيانة  حجم  كان  وكيفما  العدو،  مناورات  تنوعت 
بناء  وستفرض  التطبيع  مشاريع  كل  ستسقط  فالشعوب  الرجعية، 
سراح  وإطــاق  الاجئني  وعــودة  القدس  وعاصمتها  فلسطني  دولة 

األسرى.

يف  املشاركة  على  مصممني  العمالي  الدميقراطي  النهج  يف  إننا 
مهما  وتوحيدها  تقويتها  على  والعمل  ودعمها  النضالية  احلركات 
احلركات  هذه  نتائج  كانت  ومهما  تواجهنا  التي  الصعوبات  كانت 
الشعبية  الفئات  مختلف  مطالب  مبشروعية  قناعتنا  وإن  حاليا؛ 
تأسيس  يف  واملشاركة  النضاالت  هذه  يف  باالنخراط  تشبثا  تزيدنا 
يف  النضاالت  هذه  جناح  على  والعمل  للجماهير  الذاتية  األدوات 

إسقاط املشاريع اخملزنية املعادية للمصالح الشعبية.

هذا اإلصرار على النضال إلى جانب اجلماهير الشعبية من أجل 
مع  جدليا  يتكامل  والفساد  االستبداد  وإسقاط  املشروعة  مطالبها 
العمل على بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحني 

وفق ما صغناه يف وثائقنا حول السيرورات األربع للنضال.

فإلى البناء، أيتها الرفيقات، أيها الرفاق...
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ان المسار التاريخي لقضية فلسطين 
سيؤدي ال محالة إلى إخفاق مشروع األبارتهايد 

الصهيوني في فلسطين

القضية الفلسطينية العادلة، القضية الفلسطينية العادلة، 
التاريخ والحارضالتاريخ والحارض

الفالحون الكادحون بين نارينالفالحون الكادحون بين نارين

ارفعوا رؤوسكم نحو الوديان ارفعوا رؤوسكم نحو الوديان 
 والسماء!  والسماء! 



العدد : 472        22
من  1 إلى 7 شتنبر 2022 الثانيةالثانية

مواجهتها  في  والشعبية  العمالية  للجماهير  الدعم  كل   -
المتوحشة. والرأسمالية  والفساد  لالستبداد 

عىل  الطبقية  للحرب  للتصدي  الوحدوي  النضال  في  معا   -
الكادحين. وعموم  العاملة  الطبقة 

العمالي  الدميقراطي  للنهج  السياسي  املكتب  تدارس      
سير   2022 غشت   21 األحــد  ليوم  العادي  اجتماعه  يف 
الوطني  الصعيدين  على  األوضــاع  ومستجدات  أنشطته 

׃ التالي  البيان  إصدار  وقرر  والدولي 
أجهزته  وتقاعس  اخملزني  النظام  باستهتار  تنديده   -  1
احلرائق  كــوارث  مواجهة  يف  بواجبها  القيام  عن  وتلكئها 
املياه  ونــدرة  الــغــابــات  مــن  الهكتارات  آالف  ضربت  التي 
واألرياف،  املدن  سكان  حياة  تهدد  التي  العطش  وموجات 
 ֚ واملواطنات  املواطنني  بحياة  تفتك  التي  الطرقات  وحرب 
املطالبني/ والعامات  العمال  طرد  يف  الباطرونا  واستمرار 
املكتب  يــدعــو  ــك  ــذل ول مــكــتــســبــاتــهــم//ن،  بــحــمــايــة  ات 
من  النضال  تكثيف  الى  واملناضلني  املناضات  السياسي 
السائدة  الطبقية  الكتلة  سياسة  ومواجهة  فضح  اجــل 
حتقيق  حــتــى  الــنــضــالــيــة  املــعــارك  ــل  ك يف  ــراط  ــخـ واالنـ

املشروعة. مطالبهم 
2 - تنديده الشديد باستخفاف األجهزة اخملزنية بحياة 
التفقيروالتهميش  سياسات  ضحايا  والعامات  العمال 
وسندريات  بها  ايت  اشتوكة  من  كل  يف  البشع  واالستغال 

ذلك. عن  املسئولية  وحتميلها  بجرادة،  الفحم 
البنيوية  األزمة  اشتداد  تصريف  لسياسة  شجبه   -  3
الشعب  مكتسبات  حساب  على  ببادنا  التبعية  للرأسمالية 

إن  املعيشة حيث  الشرائية من خال غاء  املغربي وقدرته 
 ،  7,7 إلى  املاضي  يوليوز  شهر  يف  ارتفعت  التضخم  نسبة 
ألسعار  امللموس  االنخفاض  رغم   2021 يوليوز  مع  مقارنة 
يفند  مما  العاملية،  األسواق  يف  الغذائية  واملواد  احملروقات 
التنموي  و"النموذج  االجتماعية"  "الدولة  وهم  بامللموس 

الرسمية. اخلطابات  له  روجت  طاملا  الذي  اجلديد" 
املبادرات  تكثيف  إلى  املناضلة  القوى  كل  دعوته   -  4
وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  إطار  يف  الوحدوية 
اطاراجلبهة  ويف  وجتــرميــه،  إسقاطه  اجــل  من  التطبيع 
كل  على  التراجع  فــرض  أجــل  من  املغربية  االجتماعية 
من  وتزيد  الكادحني،  عموم  تفقر  التي  والقوانني  املشاريع 
اخلصوص  بهذا  ويؤكد  اخملزنية.  واملافيا  الباطرونا  إغناء 
توزيع  وشركات  "سامير"  النفط  مصفاة  تأميم  مطلب  على 

إفريقيا. شركة  مقدمتها  ويف  االحتكارية  البترول 
على  والتضييق  القمع  حلمات  الشديدة  ادانته   -  5
عبد  كالرفيق  العمالي  الــدميــقــراطــي  النهج  مناضلي 
محاكمة  ــرار  ــم ــت واس ــازة  ــت ب املــعــتــقــل  بــوشــيــوعــة  االلـــه 
وعلى  بالعرائش،  اغريدة  سعيد  محمد  العمالي  املناضل 
التي  التعسفية  ولــاعــتــقــاالت  املــنــاضــلــة،  ســائــرالــقــوى 
يف  حقهم/ن  تثبيت  اجل  من  واملواطنات  املواطنني  تطال 
أراضي  تفويت  إلى  الرامية  باخملططات  والتنديد  األرض 
والشركات  الكبار  األراضي  ملاكي  العقاري  والوعاء  اجلموع 

الرأسمالية.
حرية  على  املتصاعد  اخملزني  بالهجوم  تنديده   -  6
مجددا  واملطالبة   ، واالحتجاج  والتعبير  والرأي  التنظيم 
ويف  السياسيني  املعتقلني  كــافــة  عــن  الــفــوري  ــراج  ــاإلف ب

واملدونني  والصحفيني  الريف  حــراك  معتقلي  مقدمتهم 
والنقابيني. واحلقوقيني  السياسيني  واملناضلني 

املغاربية  املنطقة  شعوب  ومقاومة  بصمود  إشادته   -  7
والرجعية  والصهيونية  االمبريالية  للهيمنة  والعربية 
واليمن  والــعــراق  وســوريــا  بفلسطني  خاصة  املنطقة،  يف 
اإلرهــاب  يرتكبها  التي  للجرائم  وإدانــتــه  ــودان...  ــس وال
ضد  وتهويد  وتهجير  واعــتــقــال  تقتيل  مــن  الصهيوني 
وتنديده  املناطق احملاصرة،  يف مختلف  الفلسطيني  الشعب 
الصهيوني،  الكيان  إلمـــاءات  املغربي  النظام  بارتهان 
ووحدة  الفلسطيني  الشعب  لكفاح  املطلق  دعمه  مجددا 
الوطنية  دولته  وبناء  أرضــه  حترير  أجــل  من  مقاومته 
وعاصمتها  فلسطني  ــراب  تـ كــافــة  عــلــى  الــدميــقــراطــيــة 
بالتطبيع  السياسي  املكتب  يندد  وباملناسبة  الــقــدس. 
النظام  عليه  أقــدم  الــذي  الصهيوني  الكيان  مع  الشامل 
الذكر. السيئ  العضو يف احللف األطلسي  التركي،  الرجعي 
الدميقراطي  النهج  ومناضلي  مــنــاضــات  يخبر   -  8
 52 الذكرى  سيخلد  انــه  الوطني  العام  ــرأي  وال العمالي 
 1970 غشت   30 يف  مت  الذي  األمام  إلى  منظمة  لتأسيس 
جتديدا  احملطة  هذه  إجناح  يف  املساهمة  إلى  ويدعوهم 
بقيادة  شعبنا  حترر  اجل  من  الكفاح  مواصلة  على  للعهد 
املاركسية  احلــركــة  لــشــهــداء  ووفـــاء  الــعــامــلــة،  الطبقة 

املغربي. الشعب  وعموم  املغربية  اللينينية 
الدميقراطي  النهج  شبيبة  يهنئ  ــر،  ــي األخ ويف   -  9
على  االعتماد  بفضل  الصيفي  مخيمها  جناح  على  العمالي 
الفضاءات  من  واحلرمان  املنع  رغم   ، الذاتية  إمكانياتها 

. مية لعمو ا

النهج الدميقراطي العاميل يندد بتقاعس النظام يف مواجهة الكوارث واملخاطر النهج الدميقراطي العاميل يندد بتقاعس النظام يف مواجهة الكوارث واملخاطر 

وبالهجوم عىل املكتسبات والحرياتوبالهجوم عىل املكتسبات والحريات

املنظمة  لتأسيس   52 الــذكــرى   2022 غشت   30 يف  حتــل 
من  أيــام  بعيد  األمــام"  إلــى   " املغربية  املاركسية-اللينينية 
للطبقة  املستقل  احلزب  عن   ،2022 يوليوز   24 يف  اإلعــان، 

العاملة املغربية، "حزب النهج الدميقراطي العمالي".
عزمية  لوال  الهام  اإلجناز  هذا  حتقيق  املمكن  من  يكن  ولم 
مناضاتها  األمــام"  إلى   " عليها  ربت  التي  واملقاومة  الصمود 
ومناضليها وإميانهم)ن( الراسخ بضرورة قيادة الطبقة العاملة 
والدميقراطية  الوطني  التحرر  املغربي من أجل  الشعب  نضال 
األممــي  التضامن  الــنــجــاح  ــذا  ه يف  وســاهــم  واالشــتــراكــيــة. 
الدميقراطي يف عقد  النهج  الواسع مع حق  واإلقليمي واحمللي 
مؤمتره يف فضاء عمومي؛ وجندد التعبير لكل املتضامنني عن 

جميل الشكر والعرفان ملساندتهم وتهانيهم بنجاح مؤمترنا.  
فهذا اإلعان جاء نتيجة لسيرورة أطلقتها بني 1968 و1970 
"إلى  منظمة  وخاصة  املغربية،  املاركسية-اللينينية  احلركة 
األمام"، كرد على فشل احلزب الشيوعي املغربي يف إجناز مهمة 

بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة. 
املاركسية-اللينينية  للحركة  األولــى  احملاولة  فشل  ورغــم 
املغربية يف إجناز هذه املهمة، ورغم فشل التجربة االشتراكية 
يف االحتاد السوفييتي وبلدان أوروبا الشرقية وتراجع حركات 
الكاسح  والهجوم  العالم  مناطق  أغلب  يف  الوطني  التحرر 
للرأسمالية على املاركسية وعلى االشتراكية، بل حتى على فكر 
الصاعدة يف صراعها ضد  البرجوازية  الذي استعملته  األنوار 
الفيودالية، لم يستسلم عدد من الرفيقات والرفاق يف احلركة 
املاركسية-اللينينية، وخاصة مناضات ومناضلو "إلى األمام". 
املاركسية وعن  بل قاوموا، بعزمية ال تقهر، رياح االرتداد عن 
بناء  مهمة  وعن  املغربية  املاركسية-اللينينية  احلركة  جتربة 
احلزب املستقل للطبقة العاملة. هذه الرياح التي كانت سائدة 

يف نقاشات جتميع املناضات واملناضلني املنحدرين من جتربة 
ظل  ويف  املاضي.  القرن  من  التسعينات  بداية  يف  احلركة  هذه 
أسس  والتراجع،  باإلحباط  واملوسومة  الصعبة  الظروف  هذه 
جتارب  من  ورفاق  رفيقات  مبعية  واملناضات  املناضلون  هؤالء 
استمرارية  واعتبروه  الدميقراطي"  "النهج  أخرى  جماهيرية 
فكرية وسياسية لتجربة احلركة املاركسية-اللينينية املغربية 
األداة  لبناء  احلاسم  ــدور  وال القصوى  الضرورة  على  ــدوا  وأك
حتديد  دون  الكادحني  وعموم  العاملة  للطبقة  السياسية 
طبيعتها )هل حزب أم حركة؟ هل فيها تيارات أم ال؟( وجتندوا 
للمساهمة يف إجناز هذا املشروع العظيم بجانب كل املاركسيات 

واملاركسيني املنحازين للطبقة العاملة.
كان  واملاركسيات  املاركسيني  مع  املتعددة  النقاشات  أن  غير 
العالم  عرفها  التي  التطورات  إن  الفشل.   الغالب،  يف  مصيرها، 
)األزمة العميقة واملستدمية للرأسمالية( والسيرورات الثورية 
واملغاربية  العربية  املنطقة  يف   ،2010 نهاية  يف  انطلقت،  التي 
لم  الهائل،  الشعبي  والزخم  اجلسام  التضحيات  رغم  والتي، 
حتقق آمال الشعوب يف احلرية والعيش الكرمي، طرحت بإحلاح 
ضرورة التعجيل باإلعان عن احلزب املستقل الطبقة العاملة 
كي ال تظل هذه الطبقة معزولة وغير فاعلة يف الصراع الطبقي 
العاملة  الطبقة  نضال  األخرى  الطبقات  تستغل  وال  احملتدم 

وتضحياتها لتحقيق مآربها اخلاصة. 
لذلك قرر املؤمتر الوطني الرابع املنعقد يف يوليوز 2016 أن 
يتحمل النهج الدميقراطي، بدون انتظار أو ارتخاء، املسئولية 
يف  وشــرع  العاملة  للطبقة  املستقل  احلــزب  لبناء  التاريخية 
مما  املستوى.  دون  القرار  هذا  تفعيل  ظل  لكن  ذلــك.  تنفيذ 
 ،2018 شتنبر   30 يف  الوطني،  اجمللس  يف  القيام،  استدعي 
برجة يف التنظيم ورفع األداء من خال تنفيذ برنامج مدقق 
املثابر  العمل  هذا  وبفضل  الزمني.  املستوى  على  ومضبوط 

وإجناح  التحدي  رفع  على  واملناضلني  املناضات  كافة  وإصرار 
رغم  باهرا،  جناحا  اخلامس  الوطني  املؤمتر  عــرف  املؤمتر، 
مشاريع  على  عارمة  ومصادقة  واحلصار،  التضييق  محاوالت 
والسياسي  النظري  اخلط  وأغنت  طــورت  التي  االطــروحــات 
تبني  وخاصة  العمالي،  الدميقراطي  النهج  حلزب  والتنظيمي 
التغيير  يف  ونظرية  للتحليل  كمنهج  املاركسية-اللينينية 
بشكل  وأغناها،  واجنلز  ماركس  األساس  حجرها  وضع  الثوري 
وروزا  تونغ  تسي  ماو  إسهامات  على  واملنفتحة  لينني  جوهري، 
لوكسمبورغ وغرامشي وغيرهم من القادة واملفكرين املاركسيني 
واخلاضعة للتطوير على ضوء التطور العلمي ودروس نضاالت 
أعضائها  أغلب  بتجديد  تتميز  قيادة  انتخب  كما  الشعوب. 
وعضواتها وانتخاب عدد هام من العمال والعامات والكادحات 

والكادحني لعضويتها.
الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب  عن  اإلعــان  إن 
عبده  الــذي  الصعب  الطريق  على  جبارة  خطوة  والكادحني 
بالدماء شهداؤنا، والذي أصر مناضلونا ومناضاتنا على السير 
فيه من أجل تعبيد الطريق لبناء الدولة الوطنية الدميقراطية 
الشعبية يف أفق بناء اجملتمع الشيوعي؛ إنه مشروع منفتح على 
جانب  إلى  املتخندقني/ات  املغاربة  واملاركسيني  املاركسيات  كل 

الطبقة العاملة. 
فلنجعل من هذه الذكرى ومن جناح مؤمترنا الوطني اخلامس 
يف  لنكون  واالجتهاد  والنضال  العطاء  من  املزيد  على  حافزا 
املغربي وانتظارات  الشعب  مستوى تضحيات شهدائنا وشهداء 
الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحني. ولنواصل عملنا 
الوحدوي  والنضال  املشتركة  القواسم  الدؤوب من أجل تغليب 

وتقوية احلركات النضالية. 
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ال بديل عن المقاومة الشعبية

اندلعت يومي الثاثاء واألربعاء 23 و24 
لسكان  عارمة  احتجاجات   2022 غشت 
السلطات  ضد  بسا  العياشي  أوالد  دوار 

قدمت  ــا  مل ومــخــازنــيــة  درك  مــن  احملــلــيــة 
البيوت  هدم  بهدف  للدوار  األخيرة  هذه 

وتهجير السكان.
وقد ووجهت هذه االحتجاجات بالقمع 
ومت اعتقال 7 مواطنني )رجل و6 نساء( ومت 
إطاق سراح اربعة من بينهم واالستمرار يف 
3 نساء حلد كتابة هذه التغطية.  اعتقال 
احلل الذي تفرضه السلطة هو نزع امللكية 
من أصحابها مقابل تسليمهم بقعة أرضية 
مسؤولية  ستتحمان  الســرتــني  واحـــدة 
األسر  على  ذلك  انتظار  ويف  لكن  البناء. 
املعنية تدبر األمر. وهكذا وعلى مدى عدة 
الساكنة  نصف  حوالي  ترحيل  مت  أشهر 
ال  ممن  خاصة  اجملهول  نحو  بها  والــرمــي 
من  فمنهم  الكراء.  إمكانيات  على  يتوفر 
جلأ عند العائلة ومنهم من سكن يف الغابة 

وهكذا…

متشبث  زال  ال  الـــذي  اآلخـــر  النصف 
بأرضه وبسكناه هو أيضا يستميت يف وجه 
الترحيل إما بسبب عدم التوفر على ثمن 

يعيش  فــاح  بساطة  بكل  ألنــه  أو  الكراء 
وتسريع  زمان.  منذ  أرضه  على  كدحه  من 
عملية نزع امللكية من أصحابها يتم اللجوء 
يف  تتمثل  وخطيرة  إنسانية  ال  ألساليب 

قطع الكهرباء على الساكنة.
لإلشارة فأراضي دوار العياشي هي أراضي 
سالية محفظة ويتم اليوم الترامي عليها 
خدمة ملصالح مافيا العقار علما انها أراضي 

خصبة وبها فرشة مائية مهمة.
هي  الــعــيــاشــي  اوالد  قــصــة  بــاخــتــصــار 
القصة نفسها لسكان دوار احلنشة وقبلهما 

دوار البراهمة اجملاور.
القوى  يسائل  التضامن  أن  على  نؤكد 
املناضلة بسا ملساندة الساكنة يف معركتها 

ضد الطغاة املفترسني.
معاد الجحري، عضو اللجنة المركزية 

لحزب النهج الديمقراطي العمالي

احتجاجات عارمة لسكان دواراحتجاجات عارمة لسكان دوار

حربيلي  أوالد العيايش بسال ضد السلطات املحلية أوالد العيايش بسال ضد السلطات املحلية ــدوار  ب وقفة  غشت،   27 السبت  يــوم 
تنظيم  من  حــرودة،  عني  ببادية  عائلة(   1500(
وشــروج2،  ب  ــروج1،  وش ب  حربيلي  دواويــر  ساكنة 
العني، واملرجة )3500 أسرة(. وذلك من اجل احلق 

يف سكن الئق يضمن شروط احلياة الكرمية.
سنة  منذ  للساكنة  اعطيت  التي  الوعود  فرغم 

2008, فالوضعية الكارثية لم تتغير.
سلم   ،)2022( احلالي  غشت  شهر  بداية  ففي 

مباشرة ممثلي الضحايا رسائل الى اجلهات املعنية: 
السكنى.  ووزارة  الداخلية،  وزارة  امللكي،  الديوان 
تنتظر  الساكنة  فإن  "احلــار",  االستقبال  ورغــم 

األفعال.
عمال  وكادحات،  كادحني  والنساء  الرجال  جل 
وعامات، ال تتجاوز اجورهم 2000درهم وهذا يف 

أحسن األحوال.
ــر اخلــمــســة الــتــابــعــة لــبــاشــويــة عني  ــدواويـ الـ

حرودة)عمالة احملمدية( ال تتوفر على مستوصف 
، و ال اعدادية....

"جلنة  مــن  تلقيناها،  الــتــي  لــلــدعــوة  وتلبية 
وفد  حضر  فقد  بزناتة",  املقصية  الدواوير  حوار 
من  الوفد  يتكون  الضحايا.  مع  ميدانيا  التضامن 
النهج  لفرع  احمللية  الكاتبة  ازالف،  زهرة  الرفيقة 
الدميقراطي العمالي باحملمدية، من الرفيق عبد 
النهج  لفرع  احمللي  املكتب  عضو  زروول  الرحمان 

ملكاني،  عزيزة  الرفيقة  العمالي،  الدميقراطي 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  ــرع  ف مكتب  عــضــوة 
عن  فقير  على  والــرفــيــق  باحملمدية،  اإلنــســان 

جريدة النهج الدميقراطي.
اخملتصة/املعنية  اجلــهــات  ستستجيب  فمتى 
ملطالب ساكنة الدواوير املقصية، مطالب مشروعة، 

مطالب تدخل يف إطار حقوق املواطنة؟
كل التضامن مع ضحايا االقصاء والتهميش.

سا

مت نقل تعسفيا الرفيق املعتقل السياسي 
الى  الذكر  ســيء  تــازة  سجن  من  بوشيوع 
سجن توالل2 مبكناس، سجن توالل سيء 
الذكر كذلك، يوم اجلمعة 26غشت 2022 
الرفيق نظرا  وللتذكير فقد مت اعتقال 
ضحايا  مــع  ولوقوفه  اجلريئة  ملواقفه 
التهميش واالقصاء، ومع كافة املضطهدين 

واملقهورين.
االلــه  عبد  رفيقنا  مــع  التضامن  كــل 
بوشيوع وعبره مع كل املعتقلني السياسيني 

القابعني بزنازن النظام اخملزني.
جميع  حترير  فرض  أجل  من  لنناضل 

معتقلي و معتقات القضايا العادلة.

كلنا من أجل إطالق رساح الرفيق عبد االله كلنا من أجل إطالق رساح الرفيق عبد االله 

بوشيوعبوشيوع

احملمدية
ساكنة ساكنة 55 دواوير تطالب بالحق يف السكن الالئق دواوير تطالب بالحق يف السكن الالئق

منظمة  لــتــأســيــس   52 ــرى  ــذك ال مبــنــاســبــة 
املكتب  نظم   ،)1970 غشت  األمــام")30  "الى 

زيارة  العمالي(  الدميقراطي  )النهج  السياسي 
اللطيف  عبد  الشهيد  ــد  ووال لــوالــدة  خاصة 

زروال.
براجع  جمال  الرفيق  ׃  مــن  الــوفــد  يتكون 
نائبة  أزالف  زهـــرة  الــرفــيــقــة  ــام،  ــع ال االمـــني 

عضو  التيتي  احلبيب  الرفيق  الــعــام،  األمــني 
مصطفى  براهمة  الرفيق  السياسي،  املكتب 
فقير  على  الرفيق   ، املركزية  اللجنة  عضو 
الصردي  الرفيقني  املــركــزيــة،  اللجنة  عضو 

برشيد. فرع  مكتب  عن  وبوطاجني 
اللطيف  عبد  الشهيد  والدي  مع  اللقاء  كان 
املــاركــســيــة  ــة  ــرك احل رمـــوز  اهـــم  احـــد  زروال 
مؤثر.  جد  انسانيا  لقاء  باملغرب  اللينينية 
درب   ، التعذيب  مركز  داخل  تصفيته  متت  لقد 
نونبر  شهر  البيضاء  بالدار  الشريف  مــوالي 

.1974
املغربي  الشعب  شهداء  نتناسى  او  ننسى  لن 
املاركسية  األمام"  "الى  منظمة  شهداء  و  عامة 

خاصة. املغربية  اللينينية 
األمام" "اىل  منظمة  مؤسسي  من   ، فقير  عىل 

زيارة خاصة لوالدة ووالد الشهيد زيارة خاصة لوالدة ووالد الشهيد 
عبد اللطيف زروالعبد اللطيف زروال
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  على عكس كبار الفاحني االقطاعيني مالكي أكبر الضيعات 
غفلة  يف  لهم  فوتت  التي  العامة  اخلصبة  واألراضــي  الفاحية 
املياه  منابع  مختلف  من  أيضا  استفادوا  والذين  الوالء  مقابل 
للسقي سواء الوديان، السدود ، السدود التلية ، العيون ، السواقي 
واآلبار اجلوفية بل وحتى املياه املعدنية، ناهيك عن استفادتهم 
من املايير من الدراهم سواء يف إطار صندوق التنمية الفاحي 
القروض  اعــفــاءات  ومــن  االخضر  املغرب  مخطط  إطــار  يف  أو 
أمــوال  مــن  واستفادتهم  الفاحي  الــقــرض  وخــاصــة  البنكية 
طائلة عبر شركات التأمني عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات 
واجلفاف باإلضافة إلى مجموعة من االمتيازات التي التعد وال 
السالية  واألراضي  مسترجعة  املسماة  األراضي  ككراء  حتصى 

يف أفق متلكها وبأثمنة رمزية...الخ.
ويف املقابل تعيش شريحة عريضة من الفاحني والفاحات 
الصغار مشاكل باجلملة وهي الطبقة الفاحية احلقيقية التي 
كبار  أطماع  رغم  بها  متشبثة  وظلت  جد  عن  ابا  أراضيها  ورثت 
االقطاعيني والناهبني، وهي تعيش اليوم بني نارين: نار اجلفاف 
الفاحية  املواد  أسعار  وخاصة  األسعار  ارتفاع  ونار  املياه  وندرة 
على  الوصية  الــوزارة  طرف  من  دعم  أي  غياب  يف  العلف  ومواد 
القروية  القطاع وهي وزارة الفاحة والصيد البحري والتنمية 

واملياه والغابات. 
قلة  بفعل  كاجلفاف  طبيعي  هو  ما  منها  املياه  ندرة  فأسباب   
تتسبب  طبيعية  غير  أسباب  وهناك  انعدامها،  أو  التساقط 
الفاح  والضحية بطبيعة احلال هو  املياه  هي األخرى يف ندرة 

الصغير الكادح أبرزها :
احلجارة  مقالع  ســواء  باملقالع  الــقــروي  العالم  ــراق  اغ  -  -  11
واحلصي والقار)الزفت ( واألتربة...الخ، وهذه املقالع التي متنح 
االمتيازات  ونظام  الريع  اقتصاد  إطار  يف  املتعفنة  للبرجوازية 
تساقط  مــع  حتى  الــقــروي  بالعالم  ــم  دائ جفاف  يف  تسببت 
سطات  البيضاء  الــدار  جهة  مستوى  على  وخاصة  األمــطــار 

احملمدية وبنسليمان ، الستنزافها الفرشة املائية من خال تلك 
الترع واحلفر التي قد يصل غرقها ألزيد من 300 متر وبذلك 
عني  )منطقة  اجلوفية  واآلبار  الوديان  العيون منبع  تقطع كل 
طبيعي  مائي  مورد  كانت  والتي  منوذجا(  ببنسليمان  الدخلة 

ومعروفة  وخارجه  املغرب  داخــل  من  السياح  يقصده  بامتياز 
وطنيا ودوليا بطبيعتها اخلابة ومياهها العذبة أصبحت تعيش 
وساكنتها  خلت  سنوات  عشر  مدى  وعلى  الدائم  اجلفاف  اليوم 
يتم تزويدها باملاء عبر خزانات للمياه من طرف اصحاب هذه 

املقالع لضمان صمتهم.
لن  صهيونية  فاحية  مبنتجات  القروي  العالم  اغــراق    -  -  22
يقوى الفاح الكادح على زراعتها والتي تستنزف مياه كثيرة ال 

تتواجد إال بضيعات كبار الفاحني االقطاعيني. 
آبار  استغال  خلدمة  املائية  األحواض  وكاالت  تسخير   -   -  33
املياه حلساب كبار الفاحني االقطاعيني على حساب الفاحني 
والفاحات الصغار الكادحني والكادحات : فمن بني شروط حفر 
اآلبار أن متأل مطبوع منوذجي تسلمه لك وكالة احلوض املائي 
الكادحة  الفاحة  أو  الفاح  الترابي  نفوذها  إلى  ينتمي  التي 
ويعلق طلب حفر اآلبار بالقيادة واجلماعة الترابية ملدة خمسة 

عشر يوما وللحصول على الرخصة بشرط عدم تعرض اجليران 
250 متر  بئر  أن تتجاوز بني كل  اآلبار يجب  ألن مسافة حفر 
ويتعرض كبار االقطاعيني والناهبني على الفاحني والفاحات 
املياه  الصغار لعدم حفر اآلبار حتى ال ينافسوهم يف استغاب 

اجلوفية. 
ولإلشارة فإن الفاح الصغير كان احللقة الضعيفة إبان أزمة 
األســواق  إلغاء  هامش  على  وخاصة  الصحي  واحلجر  كورونا 
من  االقطاعيني  كبار  ــان  ك وإذا  التجمعات،  إغــاق  بحجة 
بني  النموذجية  األسواق  ألكبر  منتجاتهم  يبيعون  الفاحني 
طرف  من  يستغل  الصغير  الفاح  كان  خيالية  وبأثمنة  قوسني 
ويضمن  ليعيش  بأرضه  ثمن  بأقل  ماشيته  ويبيع  اجلزارين 

العلف لبقية ماشيته.
أخيرا  وليس اخيرا نريد كشف حصيلة نتائج األموال الطائلة 
التي نهبت مبخطط املغرب االخضر وماذا استفاد الفاح املغربي 

الصغير من تلك األموال املقدرة ب 150 مليار درهم. 
الفالحون الكادحون بين نارين

الكادحني  الصغار  والــفــاحــات  الفاحني  تهميش  بسب    
الفاح  يكتوي  العام،  الدعم  من  االستفادة  من  والكادحات 
الغذائية  ــواد  املـ يف  فقط  ليس  األســعــار  ارتــفــاع  مــن  الــكــادح 
االستهاكية ولكن أيضا يف املواد الفاحية والتي جتاوزت احلد 
لعشرات  ثمنها  ارتفع  الفاحية  املواد  بعض  أن  بحيث  املعقول 
ولم يعد يقوى على شراءها وبذلك ضاعت فاحته  األضعاف 
وضاع مورد رزقه وأصبح بني نارين، نار اجلفاف وندرة املياه ونار 
الفاحون  يعيشها  التي  األحــداث  كذبت  هل  األسعار.  ارتفاع 
الفرنسي رميي  الكاتب  رواية  والكادحات  الكادحون  والفاحات 
لوف يف كتابه الشهير "الفاح املغربي املدافع عن العرش " أم أننا 
واحلرية  االرض  عن  املدافع  املغربي  الفاح  واقع  أمام  أصبحنا 

والكرامة والعدالة االجتماعية؟

الفالحون الكادحون بني نارين: الجفاف وارتفاع األسعارالفالحون الكادحون بني نارين: الجفاف وارتفاع األسعار

اجتمعت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفاحي يف دورتها األسبوعية العادية 
وغيرها،  واالجتماعية  النقابية  املستجدات  حول  تداولها  وبعد   ،2022 غشت   9 الثاثاء  يوم 

قررت تبليغ الرأي العام ما يلي :
التي تعرفها بادنا، خاصة بالنسبة للمحروقات واملواد  - استنكارها ملوجة الغاء الفاحش   -  11
األجور  يف  الزيادة  خال  من  عنها  الناجتة  األضرار  وبجبر  لها  حد  بوضع  ومطالبتها  الغذائية، 

وتقليص الضرائب والتأسيس حلماية اجتماعية حقيقية.
الوطني  االقتصاد  على  وانعكاساتها  اجلارية  الفاحية  للسنة  الضعيفة  للحصيلة  قلقها   -  -  22
وعلى العمال الزراعيني والفاحني الكادحني، وقلقها ملا تعرفه البادية باخلصوص من ندرة للمياه 

ومن عطش.
الفاحي  املتعلقة بالقطاع  التماطل يف تفعيل مخرجات احلوار االجتماعي  - تذمرها من   -  33   
القطاع  يف  لألجور  األدنــى  احلد  توحيد  مقدمتها  ويف   ،2022 أبريل   30 اتفاق  يف  واملتضمنة 
وتؤكد  التقاعد؛  معاش  على  للحصول  املطلوب  العمل  أيام  عدد  وتخفيض  والصناعي  الفاحي 
أن الدخول يف الشوط الثاني من احلوار االجتماعي يف شتنبر املقبل لن يكون له معنى يف غياب 

أجرأة نتائج الشوط األول من احلوار.
وزير  مع  القطاعي  االجتماعي  احلــوار  نتائج  من  العديد  أجــرأة  يف  للتماطل  استياءها   -  -  44
الفاحة، مما يضرب مصداقية احلوار ويشكك يف جدواه. إن هذا التماطل يعطل حل العديد من 
املشاكل ويف مقدمتها تعديل عدد من القوانني األساسية للمؤسسات العمومية )املكاتب اجلهوية 
والقانون  أونصا،...(  والغابات،  للمياه  الوطنية  للوكالة  األساسي  القانون  الفاحي،  لاستثمار 
بهذه  اخلاص  التكميلي  والتقاعد  العقارية  للمحافظة  االجتماعية  باألعمال  اخلاص  األساسي 

املؤسسة، ومشاكل أونكا واملعهد الوطني للبحث الزراعي واملدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني 
واملكتب اجلهوي لاستثمار الفاحي بالغرب.

55 - - خشيتها من انفراد الوزارة بتنزيل مخطط إعادة هيكلتها دون إشراك املعنيني/ات يف شخص 
نقابتهم األكثر متثيلية؛ وهو ما قد يؤدي إلى مخطط ال يراعي مصالح املعنيني/ات وبالتالي إلى 

توترات قد يتم تفاديها باحلوار القبلي حول مخطط إعادة هيكلة الوزارة.
66 - - تنبيهها مرة أخرى للتداعيات السلبية للمحاوالت اجلارية لتشغيل مخيم السعيدية خارج 
إطار مؤسسة األعمال االجتماعية للوزارة، مع التأكيد على ما ورد يف باغ اجلامعة ليوم 05 غشت 

اجلاري.
- دعمها للنضاالت اجلارية يف قطاعنا سواء تعلق األمر بالعمال الزراعيني )شركة سودايف   -  77
قررها  التي  بالنضاالت  بدءا  الــوزارة،  ومستخدمي  مبوظفي  أو  الكادحني  الفاحني  أو  منودجا( 
و24 و25 غشت؛ وتبعا لذلك تدعو الكتابة التنفيذية  و11 غشت   10 التقنيون بقطاعنا أيام 
للجامعة شغيلة القطاع إلى االستعداد للعمل النضالي الوحدوي لتحقيق مطالبها وفرض احترام 

مكتسباتها وحقوقها.
88 - -  ويف األخير، فإن الكتابة التنفيذية للجامعة تعبر عن إدانتها للعدوان اإلرهابي الصهيوني 
على الشعب الفلسطيني بغزة والذي استغرق ثاثة أيام من 05 إلى 07 غشت وأدى إلى سقوط 47 
شهيدا وشهيدة منهم 15 طفا وطفلة و4 نساء، وإلى إصابة 360 آخرين دون احلديث عن تدمير 
املئات من املباني؛ كما ال يفوتها التعبير عن اعتزازها باملقاومة الفلسطينية التي أنهت هذه املعركة 
مرفوعة الرأس، قادرة على مواصلة كفاحها التاريخي من أجل القضاء على االستعمار الصهيوني 
وتشييد الدولة الوطنية الفلسطينية املستقلة فوق كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
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كل  احلقيقة  أجــل  مــن  "النضال  شعار  حتــت 
وكل  املصير  مجهولي  اخملتطفني  حول  احلقيقة 
وإطاق  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات 
والتصدي  السياسيني فورا  املعتقلني  سراح جميع 

العدالة" إلنكار 
يف 30 غشت من كل سنة يخلد املنتظم الدولي 
القسري"،  االختفاء  لضحايا  العاملي  اليوم   "
حاالت  من  اآلالف  مصير  عن  يكشف  لم  حيث 
اختفاءات  سنويا  وتسجل  القسري  االختفاء 
– مع األسف  جديدة عبر العالم. ففي املغرب 
الشديد –، ال تزال العشرات من العائات، ومنذ 

الكشف عن مصير ذويها. مدة طويلة، تنتظر 
تقدمي  مع  السنة  هذه  يتزامن  اليوم  هذا  إن   
االتفاقية  بشأن  األولي  للتقرير  املغربية  الدولة 
االختفاء  من  األشخاص  جميع  حلماية  الدولية 
االختفاء  بحاالت  املعنية  اللجنة  إلى  القسري 
القسري والذي يروم إلى طي صفحة املاضي دون 

يف  التنسيق  جلنة  قدمت  حيث  احلقيقة  معرفة 
ورفضها  املذكور  التقرير  بشأن  حتفظاتها  وقته 
القسري  االختفاء  مبلف  املتعلقة  املضامني  لكل 
الدولة  وحتمل  معاجلته،  يف  املزعوم  والتقدم 
الرسمية  وشبه  الرسمية  ومؤسساتها  املغربية 
وخــصــوصــا  اجملــلــس الــوطــنــي حلــقــوق اإلنــســان 
سنوات  املــلــف  ــال  ط الـــذي  االهــمــال  مسؤولية 
واملصاحلة.  اإلنصاف  هيئة  توصيات  بعد  مضت 
املعتقلني  وعشرات  الذكرى  هــذه  نخلد  كذلك 
الــذل  سجون  يف  يقبعون  زالـــوا  ال  السياسيني 

والعار.
احلقوقية،  املنظمات  جميع  ندعو  وباملناسبة 
اجملتمع  تنظيمات  الدميقراطية،  السياسية 
االحتفاء  واملناضلني  املناضات  وجميع  املدني 
من  األشــخــاص  جميع  حلماية  العاملي  باليوم 
القسري  االختفاء  ملناهضة  القسري  االختفاء 

ومن أجل ׃ 
اجلمعيات  ــل  وك املــنــتــدى  مطالب  تأكيد   --  
احلقوقية والعائات مبواصلة الكشف عن مصير 

اجلدي  والعمل  القسري  االختفاء  ضحايا  كل 
وخصوصا  مراكش  ندوة  خاصات  جميع  لتفعيل 
إنشاء جلة مستقلة للحقيقة ملواصلة البحث عن 
ومتكينها  القسري  االختفاء  بخصوص  احلقيقة 
إجناز  من  لتتمكن  الضرورية  الوسائل  جميع  من 

مهامها بكل حرية وجترد.
التصديق  قرار  إرفــاق  على  احلكومة  حمل   --  
ــأن الــتــصــريــح  ــش ــة ب ــي ــدول عــلــى االتــفــاقــيــة ال
اللجنة  باختصاص  املغربية  الدولة  باعتراف 
"بتلقي  القسري  باالختفاء  املعنية  األممــيــة 
أفــراد  عن  بالنيابة  أو  األفــراد  باغات  وبحث 
31 من االتفاقية  املادة  يخضعون لواليتها" وفق 
اللجنة  أمــام  االنتصاف  حلق  ضمانا  املــذكــورة؛ 
جميع  املصادقة  هــذه  منح  أجــل  ومــن  األممــيــة 

داخليا. لتفعيلها  الضمانات 
مع  الــوطــنــي  اجلــنــائــي  التشريع  مائمة   --  
لاختفاء  مة  اجمَلرِّ الدولية  اآلليات  مقتضيات 

املسؤولية  وعناصر  تعريفها  بــإدمــاج  القسري 
ملرتكبيها  احملـــددة  والــعــقــوبــات  بــهــا  املتعلقة 
وإحالتهم  عنها  واملتسترين  فيها  واملــشــاركــني 
مسؤولياتهم،  درجة  تنوعت  مهما  العدالة  على 
عائاتهم  ــراد  وأفـ للضحايا  احلماية  وضــمــان 
تتضمنها  التي  القواعد  من  وغيرها   … والشهود 

الدولية. االتفاقيات 
العاملي  اليوم  بهذا  حتتفي  إذ  التنسيق  وجلنة   
لعائات  املطلقة  مساندتها  عــن  تعبر  فإنها 
العالم  عبر  السياسيني  واملعتقلني  قسرا  اخملتفني 
مساندتها  واملناضلني  املناضات  جميع  وتدعو 
قسرا  اخملتفني  ومصير  احلقيقة  عــن  للكشف 
ال  حتى  السياسيني  املعتقلني  ســـراح  وإطـــاق 
جسيمة  انتهاكات  من  يجري  وما  جرى  ما  يتكرر 

اإلنسان. حلقوق 
أوفيْاء للنضال  ودمتم 

مجهولي  المختطفين  لعائالت  التنسيق  لجنة 

ابلمغرب القسري  االختفاء  وضحااي  المصير 

بيان مبناسبة اليوم العاملي لحامية بيان مبناسبة اليوم العاملي لحامية 

جميع األشخاص من االختفاء القرسيجميع األشخاص من االختفاء القرسي
تـــتـــابـــع جلـــنـــة املـــتـــابـــعـــة لــلــشــبــكــة 
مع  للتضامن  املــغــربــيــة  الــدميــقــراطــيــة 
الصعيد  على  الــتــطــورات  ــم  أه الشعوب 
التي تشتعل  البؤر  العاملي؛ خاصة منها يف 
وحيث  ــروب،  واحل الصراعات  نيران  فيها 
تنتهك السيادة الوطنية لعدد من البلدان 
ــس تقرير  ووحـــدة أراضــيــهــا وتــقــوض أس

مصير شعوبها.
الناتو  حلف  أن  يبدو  أوكــرانــيــا،  ففي 
يعمل على إطالة أمد الصراع، حيث عرقل 
حيادية  فيها  مبا  املمكنة  احللول  جميع 
احلرب  بتداعيات  آبــه  غير  البلد،  هــذا 
عنها  يترتب  وما  الشعوب  على  الكارثية 
من مفاقمة لغاء املعيشة، بل من تهديد 
أقدمت  ملــا  البشر  مايني  حلياة  خطير 
على  الفاشي  ــي  ــران األوك النظام  قـــوات 
بزباروجيا  الضخم  النووي  اجملمع  قصف 
القوات  عليها  تسيطر  التي  األوكرانية 
كان  ما  أجمع  العالم  تابع  حيث  الروسية؛ 
مسبوقة  غير  كارثة  من  يحدث  أن  ميكن 
يف تاريخ البشرية على اإلطاق لو سقطت 
نظرا  ــور،  ــذك امل املــفــاعــل  على  الــقــذائــف 
لم  حني  يف  النووي؛  اجملمع  هذا  لضخامة 
أوكرانيا  بتنبيه  ولــو  الناتو  حلف  يقم 
خلطورة أفعالها على البشرية جمعاء، بل 

راح يحمل املسؤولية لروسيا.
االحــتــال  ــوات  قـ تكثف  ــا،  ــوري س ويف 
األمريكي من نهبها للثروات السورية حيث 
ألف برميل   66 ما يقرب من  تسرق يوميا 
اجلزيرة  حقول  يف  الــســوري  النفط  من 
"قوات  يسمى  ما  ميليشيات  مع  بتواطؤ 
يستبيح  فيما  الــدميــقــراطــيــة"،  ســوريــا 
البلد  هـــذا  ــادة  ــي س الصهيوني  الــكــيــان 
أراد  متى  منه  مختلفة  مناطق  ويقصف 
واجملتمع  املتحدة  األمم  هيأة  أنظار  حتت 

الدولي الذي ال يحرك ساكنا.
ــدوان الــســعــودي  ــعـ ــوى الـ وتـــواصـــل قـ
اليمنى  الشعب  ضد  حربها  ومرتزقتها 
ومقاومته الشجاعة، ممعنة يف انتهاكاتها 
املوقع  النار  إطاق  وقف  التفاق  املتكررة 
القيام  ــال  خ مــن   ،2018 دجنبر   13 يف 
عسكرية  وهجمات  قتالية  بتحصينات 
على مناطق محددة، األمر الذي يعيق كل 
اجملهودات للتوصل الى هدنة شاملة ووقف 
الشعب  على  أمــدهــا  ــال  ط الــتــي  احلـــرب 
يعيشها  التي  للمأساة  حد  ووضع  اليمني، 

جراء العدوان الرجعي املدعوم أمريكيا. 
ربط  إعادة  فضحت  فقد  تركيا،  يف  أما 
الصهيوني  الكيان  مــع  كاملة  العاقات 
سياسات  كل  معه،  السفراء  وتبادل  اجملرم 
وخطاباته  املـــراوغـــة  الــتــركــي  الــنــظــام 
وغير  املضللة  الشعارات  وعموم  الطنانة 
املبدئية  حلزب العدالة والتنمية وزعيمه 

رجب طيب أردوغان.
تــتــعــالــى  اإلفـــريـــقـــيـــة،  ــارة  ــ ــق ــ ال ويف 
ضد  الشعبية  والنقمة  االحــتــجــاجــات 
نهبها  بسبب  الفرنسية  اإلمــبــريــالــيــة 
تستعمرها  كانت  التي  البلدان  خليرات 
الرجعية  األنظمة  عمر  وإطــالــة  سابقا 
القائمة على الفساد واالستبداد والتبعية 
ــا؛ كــمــا يــواصــل الــشــعــب الــســودانــي  ــه ل

نظام  إسقاط  قصد  اجمليدة   انتفاضته 
العسكر العميل ألمريكا وبعض من أنظمة 

اخلليج.
وإضافة ملا سلف ذكره؛ أصدرت محكمة 
قاسية  أحــكــامــا  بــالــنــاظــور  االســتــئــنــاف 
املهاجرين  ــن  م عـــدد  ــق  ح يف  بالسجن 
متابعة  وقررت  األفارقة  اللجوء  وطالبي 
اقتحامهم  محاولة  إثــر  على  آخــر  عــدد 
يونيو   24 يـــوم  احملــتــلــة  مليلية  ســيــاج 
يف  التحقيق  مــن  ــدال  ب وذلـــك  املــنــصــرم؛ 
املغربية  الشرطة  ارتكبتها  التي  اجملــزرة 
بحقهم  اإلسبانية  نظيرتها  مع  بتعاون 
وتسجيل  منهم   27 مقتل  عن  وأســفــرت 
واعتقال  العشرات،  وإصابة  مفقودا   64
60 مهاجرا وطالب  ومحاكمة ما يزيد عن 

جلوء من بينهم.
املغربية  الــدميــقــراطــيــة  الشبكة  إن 
هذه  من  انطاقا  الشعوب؛  مع  للتضامن 
من  اجلوانب  بعض  حول  املركزة  النظرة 

األوضاع الدولية:
وعلى  الغربية  اإلمبريالية  أن  تعتبر 
العدو  هي  األمريكية  اإلمبريالية  رأسها 
املشترك لكل شعوب املعمور، تنضاف إليها 
بالنسبة  مثا  كفرنسا  أخرى  إمبرياليات 

ملستعراتها السابقة.
أممي  وتنسيق  تعاون  أكبر  إلــى  تدعو 
ممكن للنضال دون هوادة ضد اإلمبريالية 
الغربية عدوة الشعوب، والكيان الصهيوني 
مبنطقة  لها  متقدمة  قاعدة  يعد  الــذي 

الشرق األوسط.
عاملي  شعار  رفــع  إلــى  حتــديــدا  تدعو 

موحد من أجل حل حلف الناتو.
متفاوض  حل  إيجاد  إلى  مجددا  تدعو 
وضمان  احلـــرب  ــف  وق على  يــقــوم  عليه 
شعبها  ومتكني  املنطقة  يف  أوكرانيا  حياد 

من تقرير مصيره.
تــنــدد بـــاســـتـــفـــزازات اإلمــبــريــالــيــة 
ــني الــشــعــبــيــة  ــصـ األمـــريـــكـــيـــة ضـــد الـ
الوطنية  السيادة  لعرقلة  ومبخططها 

للصني على تايوان.
النظام  تطبيع  العبارات  بأشد  تدين 
التركي لعاقاته مع الكيان الصهيوني، يف 
حملة  أخطر  األخير  هذا  فيه  يقود  وقت 
الشعب  ــود  وج ضد  وإجرامية  عدوانية 

الفلسطيني وهويته وأرضه.
تعبر عن تضامنها مع الشعب السوداني 
وكفاحاته اجمليدة ضد الطغمة العسكرية 

احلاكمة.
حق  يف  الوحشية  اجلرائم  بشدة  تدين 
املهاجرين وطالبي اللجوء األفارقة والتي 
عاتق  على  جهة،  مــن  مسؤوليتها،  تقع 
الدركي  دور  يلعب  الــذي  املغربي  النظام 
سياسات  وعلى  األوروبــيــة؛  لإلمبريالية 
جهة  من  األوروبي،  االحتاد  لدول  الهجرة 
املوضوع  يف  بالتحقيق  وتطالب  ثانية. 
املتابعات،  ووقف  املعتقلني  سراح  وإطاق 
وطالبي  املهاجرين  إخواننا  مع  والتعامل 
الدولية  االتفاقية  وفق  األفارقة  اللجوء 
املهاجرين  العمال  جميع  حقوق  حلماية 

وأفراد أسرهم.
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مقولة  العادلة  الفلسطينية  ابلقضية  الخاص   472 لعددها  الديمقراطي  النهج  جريدة  اختارت  لقد 
لملفها: عنواان  حبش  جورج  الشهيد 

يتنحوا  أن  النفس  قصيري  فعىل  وأكثر،  عام  مائة  يستمر  قد  الهصيوني  المشروع  ضد  النضال  "ان 
جانبا".

القضية الفلسطينية العادلة، التاريخ والحاضر

الكيان  مع  عاقاته  تطبيع  بإعادة  اخملزني  النظام  قــام   
على  إصــراره  بذلك  معلنا   2021 دجنبر   10 يوم  الصهيوني 
انتهاك حقوق االنسان املغربي والفلسطيني على السواء. فهو 
يرفض استعمال مصطلح التطبيع الذي يعني اخلروج على شبه 
إجماع دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي ال تعتبر الكيان 
مستوى  على  بها  املعترف  الدول  كباقي  دولة  إسرائيل  املسمى 
االمبريالية  طرف  من  زرع  الكيان  هذا  لكون  املتحدة.  األمم 
نزعها  مت  أن  بعد  أرضه  ليست  أرض  يف  العامليتني  والصهيونية 
من  املايني  وتهجير  والنار  باحلديد  الفلسطيني  الشعب  من 
العاملية  الكيان رأس رمح االمبريالية  ذوي األرض. ليصبح هذا 
خاصة األمريكية يف املنطقة الغنية بالنفط والغاز وذات موقع 
استراتيجي. فالنظام اخملزني يؤكد أن القرار هو إعادة العاقات 
إلى ما كانت عليه وهذا اعتراف رسمي بكون تطبيعه مع هذا 
الكيان سابق لهذا التاريخ بكثير. فما هي مظاهر التطبيع؟ وما 

هي خطورته على التحرر الوطني؟ 
وضعت  الصهيونية  احلركة  أن  الــدراســات  من  عديد  تبني 
صوب أعينها دولة املغرب الختراقه منذ سنة 1900، أي ثاث 
تأسيس  عبر   1887 سنة  لها  مؤمتر  أول  انعقاد  بعد  سنوات 
تطوان  من  بكل  املغربي  اليهودي  اجملتمع  يف  للتغلغل  جمعيات 
الصهيوني  للمشروع  املغاربة  اليهود  لتهيئ  واسفي  والصويرة 
املتمثل يف ضرورة تأسيس كيان لهم يجمع جميع يهود الشتات 

وذلك بسبب عدد اليهود املغاربة الذي يناهز املليون نسمة.
ومصالح  العاملية  الصهيونية  احلركة  مصالح  ستلتقي  هكذا 
أحضان  يف  الشكلي  االستقال  منذ  ارمتى  الذي  القائم  االمبريالية والصهيونية.النظام 
النظر  بغض  /هن  بينهم  فيما  املغاربة  تعايش  فتاريخيا 
أصبحت  الصهيونية،  احلركة  ظهور  مع  لكن  ديانتهم/هن،  عن 
بعض االشكاالت تظهر والتي ساهم فيها كل من اإليديولوجية 
الصهيونية وفقهاء النظام اخملزني الذين كانوا ينشرون أفكارا 
عنصرية "كاليهود أعداء املسلمني" مما يستوجب محاربتهم/
هن وكانت هذه أحسن خدمة قدمها فقهاء اخملزن للصهيونية.

بانعدام  يشعرون  اليهود  املغاربة  من  العديد  أصبح  هكذا 
سيسهل  مما  ممتلكاتهم/هن  وعلى  حياتهم/هن  على  األمــان 
مستقبا عملية ترحيلهم/هن. فإذا كان للملك محمد اخلامس 
موقف إيجابي الذي أوقف تهجير اليهود املغاربة إلى فلسطني 
للنازية عليهم/ املوالية  ورفضه تطبيق قوانني حكومة فيشي 
هن واعتبارهم/هن من رعاياه كباقي املغاربة. فإن الصهيونية 
ريعان شبابه. هذه العاقة توطدت بعد وصوله إلى العرش.متكنت من نسج عاقات وطيدة مع الراحل احلسن الثاني منذ 
فما هي سياقات تطبيع النظام مع الكيان الهصيوني وما هي 

أسبابه؟ 

لقد التقت اإلرادتان، إرادة احلركة الصهيونية العاملية التي 
تعمل جاهدة من أجل ترحيل أغلبية يهود الشتات ومنهم/هن 
املغاربة واختراق دول املنطقة وزرع عمائها فيها وخلق تناقضات 
السيطرة  تسهيل  أجل  من  الــدول  هذه  بني  جيوستراتيجية 
النظام  إرادة  مع  اإلمبريالية،  اخملططات  مختلف  عبر  عليها 
البورجوازية  من  السائدة  الطبقات  إرادة  خاله  ومن  اخملزني 
االحتكارية واملاكني العقاريني الكبار واإلقطاعيني اجلدد.... 
احلركة  قوة  إبان  شرعيته  عن  يبحث  كان  الذي  النظام  هذا 

الوطنية املتمثلة أساسا يف جيش التحرير واجلناح الراديكالي 
حلزب االستقال وفيما بعد االحتاد الوطني للقوات الشعبية، 
أنه  إال  بالصهاينة،  للنظام،  كرمز  امللك  عاقات  رغم  لذلك 
ما  ضد  يدعمه  املــوســاد  ظل  لكن  بذلك.  البوح  يستطع  لم 
يسميهم األعداء الداخليني أي املعارضة واألعداء اخلارجيني 
القومية ونظام اجلزائر. هكذا يف شتنبر  املتمثلني يف األنظمة 

1965 انعقد اجتماع سري مللوك ورؤساء دول الشرق األوسط 
بالدار  الدول  لهذه  العسكريني  القادة  بحضور  افريقيا  وشمال 
أن  غير  الصهيوني،  الكيان  على  احلرب  شن  أجل  من  البيضاء 
احلسن الثاني متكن من تسجيل مضامني االجتماع سرا قدمه 
للموساد بعد أن طلب من عناصره مغادرة الفندق الذي كان فيه 
أكده "شلوموحازيت"  ما  أمره. هذا  االجتماع حتى ال ينكشف 
الرئيس السابق لاستخبارات العسكرية االسرائيلية لصحيفة 
مكنت  التي  الثمينة  الهدية  هذه  ومقابل  احرونوت  يدوعوت 
ساهم   ،1967 حرب  يف  الطوق  دول  هزم  من  الصهيوني  الكيان 
يهيئ  كان  الــذي  بنبركة  املهدي  الشهيد  استدراج  يف  املوساد 
إلى باريس واغتياله. هذه احلالة فقط  الثاث  القارات  ملؤمتر 
تبني مدى ارتباط مصالح النظام اخملزني مع الكيان الصهيوني 
باملغرب  حترر  حركة  أي  على  بينهما  العاقة  تطبيع  وعلى املنطقة ككل.وخطورة 
 110000 حوالي  ترحيل  من  متكنت  الصهيونية  فاحلركة 
مبساعدة   1956 و   1948 سنتي  بني  املغرب  من  )ة(  يهودي 
محمد  أوقــف  الشكلي  االستقال  ومــع  الفرنسي،  املستعمر 
على  الثاني  احلسن  جلوس  بعد  لكن  العملية،  هذه  اخلامس 
العرش سنة 1961, بدأ ينسق مع الكيان الصهيوني سرا ,حيث 
اوروبا  عبر  )ة(  يهودي   100000 حوالي  تهجير  على  ساعده 
100 دوالر  و   50 1961/و1964 مقابل مبلغ يتراوح بني  بني 
لكل فرد ويف عام 1967 عقب العدوان اإلسرائيلي على مصر مت  
تهجير نحو 30000 يهودي)ة( من املغرب بسبب إشعارهم /هن  

الصهيونية  جنحت  هكذا  املسلمني  املغاربة  انتقام  من  باخلوف 
يف تهجير اليهود املغاربة إلى فلسطني احملتلة مستغلة من جهة 
الفكر الذي ينشره فقهاء الباط على عاقة اليهود باإلسام 
الذي  اإلقليمي  الوضع  ثانية  جهة  ومن  امليعاد  ارض  كذوبة  و 
كان يعرف مد حركات التحرر املوالية للمعسكر الشرقي آنذاك 
للطبقات  و  اخملزني  للنظام  كمساعد  نفسها  تقدمي  بالتالي  ,و 
اإلمبريالية   القوة  جتاه  كوسيط  و  األمني  اجلانب  يف  السائدة 
العاملية خاصة األمريكية و الفرنسية وقد ساهم امللك الراحل 
بشكل كبير يف اتفاقية كامب ديفيد املوقعة بتاريخ 17 شتنبر 
1978 بني أنور السادات ومناحني بغني بعد عدة لقاءات سرية 
هيكل.بني املسؤولني املصريني والصهاينة بالقصر امللكي حسب حسنني 
أنه  يظهر  بامتياز.  فيليا  ميكيا  الثاني  احلسن  كــان  لقد 
العربية  املنطقة  وحدة  وعن  الفلسطينية  القضية  عن  مدافع 
العربية.  للجامعة  قمم  يف  مداخاته  خــال  من  واملغاربية 
حيث أرسل جتريدة من اجليش إلى اجلوالن السوري يف حرب 
أكتوبر 1973، هذه العملية التي جاءت مباشرة بعد احملاولتني 
ترسيم  على  عمل  كما   ،1972 و   1971 سنتي  االنقابيتني 
للشعب  ووحيد  شرعي  كممثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الفلسطيني يف قمة اجلامعة العربية بالرباط سنة 1974 هذه 
املتحدة  باألمم  التحرير  منظمة  عليها  ستحصل  التي  الصفة 
مال  بيت  تأسيس  يف  ساهم  كما  الــربــاط،  قمة  بعد  مباشرة 
لها،  الكبير  املمول  ويعتبر  تأسيسها  منذ  ترأسه  الذي  القدس 
لكن عاقاته بالكيان الصهيوني ظلت قائمة ويف سرية سواء يف 
اجملال االقتصادي أو التجاري أو السياسي أو األمني حتى حصل 
اتصال  مكتب  أول  اسرائيل  ففتحت   ،1995 سنة  أوسلو  اتفاق 
االحتال  بدولة  مماثا  مكتبا  بــدوره  فتح  الذي  باملغرب  لها 
بهذا  صريحا  اعترافا  يعد  مما   1996 و   1995 عامي  بني 
الكيان الغاصب، لكن يف 23 أكتوبر من سنة 2000، أي مباشرة 
امللك احلالي، مت إغاق مكتب االتصال  إلى  انتقال احلكم  بعد 
على تعامل  مع االنتفاضة الثانية ووقفة لعملية السام.اإلسرائيلي بالرباط حتت مبرر احتجاج املغرب قوة االحتال 
ولو  نفسه  يعيد  فالتاريخ  اجلديد،  للمخزن  مناورة  إنها   
بتاريخ  األخير  تطبيعه  النظام  إعان  إن  كاريكاتوري.  بشكل 
10 دجنبر 2021 لم يعد يريده تطبيعا رسميا فقط كالسابق 
باستغال  وذلك  ككل  اجملتمع  صهاينة  خاله  من  يريد  وإمنا 
الكادحة  اجلماهير  أوســع  ميس  الــذي  واجلهل  املدقع  الفقر 
اجلزائر  مع  الدائر  الصراع  يوظف  كما  للكيان،  العمالة  جللب 
حول قضية الصحراء إضافة إلى العاقة الطبيعية التي كانت 
فتح  مت  هكذا  ويهود.  مسلمني  واملغربيات  املغاربة  بني  سائدة 
مكتب االتصال للكيان الصهيوني بالرباط يف 12 غشت 2021 
لم  وبسرعة  واجملاالت  القطاعات  مختلف  ميس  التطبيع  يسبق ألي نظام أن قام به.وبدأ 

خالصة: 
النظام  طبيعة  صلب  من  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  إن 
والادميقراطي  الاشعبي  النظام  لهذا  ميكن  فا  اخملــزنــي. 
أحضان  يف  ــاء  ــ االرمت دون  الشعبية  الــهــبــات  ــام  أمـ الــصــمــود 
رهني  املغربي  الشعب  فتحرر  لذلك  واالمبريالية.  بالقضاء على اخملزن وإسقاط التطبيع.الصهيونية 

ج. حسن

 إنها مناورة للمخزن 
الجديد، فالتاريخ 

يعيد نفسه ولو بشكل 
كاريكاتوري. إن إعالن 
النظام تطبيعه األخير 

بتاريخ 10 دجنبر 2021 لم 
يعد يريده تطبيعا رسميا 
فقط كالسابق وإنما يريد 

من خالله هصاينة المجتمع 
ككل وذلك ابستغالل الفقر 

المدقع والجهل 

تطبيع النظام املغريب مع الكيان الصهيوين ملحة تاريخية،تطبيع النظام املغريب مع الكيان الصهيوين ملحة تاريخية،

 أسبابه وخطورته عىل التحرر الوطني أسبابه وخطورته عىل التحرر الوطني
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من مخططات الصهيونية ومقاومةمن مخططات الصهيونية ومقاومة

 الشعب الفلسطيني املرشوعة الشعب الفلسطيني املرشوعة

 )اىل حدود  )اىل حدود 19701970((

تلة/ صهيون،  من  مستوحاة  الصهيونية:  كلمة   -  1
الفلسطينية  بالقدس  جبل 

املؤرخني  من  العديد  يرجع  الصهيونية:  الحركة    -  2
عشر  التاسع  القرن  منتصف  الى  الصهيونية  احلركة  ظهور 
يف  روســيــا  يهود  مــن  مجموعة  أسستها  إرهــابــيــة  كحركة 
ُيلقب أعضاءها  التاسع عشر، وكان  القرن  الثاني من  النصف 
والد  البارزين،  عناصرها  من  صــهــيــون“،  “أحــبــاء  باسم 

وسوكولوف... جوريون  وبن  وايزمان  حاييم 
تخطط  ــدأت  وب بفلسطني،  تهتم  البداية  منذ  اخــذت 
الزعماء  معظم  كان  وقد  لليهود.  قومي  كوطن  الستعمارها 

الشرقية.  أوروبا  يهود  من  الصهيونية  للمنظمة  املؤسسني 
سياسية  مؤسسة  الصهيونية  احلركة  أصبحت  ما  وسرعان 
استغل  أخطبوطي  تنظيمي  جهاز  ذات  دولية  استعمارية 
أوربية(  البلدان)اغلبها  بعض  يف  اليهود  اضطهاد  زعمائها 
بهدف  عنصرية   يهودية  سياسية  حركة  لتنظيم  ذريعة 
حقوق  بحجة  فلسطني  يف  لليهود  قــومــي  وطــن  تأسيس 

فلسطني. يف  التاريخية  اليهود 
األول الصهيوني  المؤتمر   -  3

)مؤمتر  بسويسرة   1897 عام  صهيوني  مؤمتر  أول  انعقد   
فــرد،  ثاثمائة  حــوالــي  لcongrès de Bâle(حضره 
نتائج  مــن  يــهــوديــة.   جمعية  خمسني  يــقــارب  مــا  ميثلون 
تيودور  برئاسة  العاملية  الصهيونية  املنظمة  تأسيس  املؤمتر 

 Theodor herzl هرتزل 
الصهيونية  "اجلمعية   1902 عام  املنظمة  عن  انبثقت    
البلدان  من  العدد  يف  فروع  لها  أصبحت  املساهمة"،  الدولية 
مع  اقتصادًيا  املرتبطة  املالية  االحتادات  من  العديد  تدير 

االمبريالية... الدول  احتكارات 
للمنظمة   1897 مــؤتــمــر  ــا  ــدده ح الــتــي  ــداف  ــ األه ــن  م  

 : نية لهصيو ا

يف  اليهودي  للشعب  وطن  خلق  هي  الصهيونية  غاية  "إن 
العام. القانون  يضمنه  فلسطني 

حتقيق  إلى  الطريق  التالية  الوسائل  يف  املؤمتر  رأى  كما 
: الغاية  هذه 

الذين  العمال  بواسطة  فلسطني  استعمار  على  أ-العمل 
أســس  ــق  وف الــيــهــود  مــن  والــصــنــاعــة  ــة  ــزراع ال يف  سبة.يعملون  منا
منظمات  بواسطة  وربطها  العاملية،  اليهودية  تنظيم  ب-   

بلد. كل  يف  املتبعة  القوانني  مع  تتاءم  ودولية  محلية 
. اليهودي  القومي  والوعي  الشعور  تقوية  ت- 

املوافقة  على  للحصول  التمهيدية  اخلطوات  اتخاذ  ث- 
احلركة. غايات  لتحقيق  الضرورية  احلكومية 

اليهود. بني  للتخاطب  رسمية  لغة  العبرية  اللغة  ج- 
رسمية  لغة  العبرية  اللغة  اعــتــبــار  املــؤمتــر  ــرر  ق ــد  وق
لهذا  وتنفيًذا  العالم،  أنحاء  جميع  يف  اليهود  بني  للتخاطب 
لغة  وضع  إلى   1911 عام  يهودا"  بن  توصل"اليعازر  القرار 

ية عبر
الذين  العالم  يهود  كل  يستخدمها  أن  ميكن  حديثة   

فلسطني." إلى  الذهاب  يريدون 
المشؤوم: بلفور  وعد/تصريح   -  4

 Artur( بلفور  جيمس  آرثر   ،1917 نونبر   2 يوم  بعث 
يف  رجل  أغنى  الى  البريطاني،  األول  الوزير   )Balfour
املالية )من أكبر ممولي احلركة الصهيونية(  مجال األعمال 
 Lord Lionel(ــد ــل ــي ــش روت دي  ــتــر  وال ليونيل  ــورد  ــل ال
حكومة  تأييد  الى  فيها  يشير   )  walter Rothschild
صدر  وقد  فلسطني.  يف  لليهود  قومي  وطن  انشاء  بريطانيا 
مع  احلــجــاز  ملك  ممثل  فيصل  االمــيــر  مــع  اتفاقية   بعد 

الصهيون،  للكيان  رئيس   وأول  الصهيوني  وايزمان  حاييم 
يف  اعــتــمــادهــا  ومت   ،1915 سنة  وقــعــت  الــتــي  االتــفــاقــيــة 

بلفور. وعد  لتطبيق   1919 سنة  باريس  اتفاقية 
مخطط  لها  أصبح  الصهيونية  احلركة  أن  الــواضــح  من 
مبررات  على  يقوم  سياسية  صبغة  ذي  استعمارًي  عملي 
الدول  مسرح  على  الصهاينة  الزعماء  بها  يتاجر  باطلة 
فلسطني  أهــل  حساب  على  ــك  وذل الكبرى  االستعمارية 

معتقداتهم. مبختلف  األصليني  العرب  وسكانها 
5 - ثورة الشعب الفلسطيني الكبرى:1936-1939
 شملت االنتفاضة كامل الترابي الفلسطيني وهي األطول 
انطلقت  سبقتها.  التي  واالنتفاضات  بالثورات  قياسًا  عمرًا 
الكبير،  العام  اإلضــراب  بإعان   ،1936 عام  أبريل   20 يف 

الفلسطينية  الوطنية  الثورة  شهور.  عدة  استمر  والــذي 
ــد االســتــيــطــان  ــد االنـــتـــداب الــبــريــطــانــي، ض مــوجــهــة ض

الصهيونية...  احلركة  مشاريع  ضد  اليهودي، 
تحت  المستعمر  الصهيوني  الــكــيــان  انــشــاء   -  6

"إسرائيل". اسم 
يف  بريطانيا  به  تقوم  احصاء  أول  بنتائج  القارء  لنذكر 
 ،78% املسلمني  العرب  نسبة  حتتلها:  كانت  التي  فلسطني 
 9.6% اليهود  ونسبة   ،11% املسيحيني  العرب  ونسبة 
التهجير  نتيجة  نسبيا  ارتفع  اليهود  من  والعدد  عشر.فقط.  التاسع  القرن  منذ  بدأ  الذي  واالستيطان 
1948، صوت مجلس العموم البريطاني  10 مارس   - يوم 

فلسطني على  البريطاني  االنتداب  إنهاء  على 
1948، إعان "دولة إسرائيل" ومت تعيني  14 مايو  - يوم 
الرئيس  واعترف  لها،  وزراء  رئيس  كأول  غوريون  بن  اجلديد.دافيد  بالكيان  ترومان  األميركي 
املغتصب  الصهيوني  الكيان  1949، يصبح  11 ماي  - يوم    

املتحدة.  األمم  داخل  العضوية  كامل  عضوا  لفلسطني 
الفلسطيني. التحرير  منظمة  ميالد   -  7

تأسيس  منذ  العربية  اجلامعة  داخل  ممثا  فلسطني  1945.كانت  سنة  األخيرة  هذه 
تأسيس  تقرر   ،1964 سنة  العربية  اجلامعة  مؤمتر  الشقيري.ابان  أحمد  بقيادة  الفلسطيني  التحرير  منظمة 
8 - حـــول حــركــة فــتــح )حـــركـــة الــتــحــريــر الــوطــنــي 

) لفلسطيني ا
تامة  سرية  يف  اخلمسينات  منذ  فتح  حركة  تأسست  لقد 
فلسطني  حترير  األســاســي  هدفها  العربي،  األنظمة  عن 
بقيادة  علمانية  تقدمية  منظمة  املسلح.  الكفاح  بواسطة 
الى  اخلمسينات  ــر  أواخ نشأتها  تــاريــخ  مــن  عــرفــات  ياسر 

.2004 سنة  وفاته 

.1965 يناير   1 يوم  املسلح  كفاحها  تنفيذ  يف  بدأت 
اجليوش  هزمية  بعد  اال  العربية  اجلامعة  بها  تعترف  لم 

1967 يونيو  حرب  يف  الرسمية 
يونيو   5 يــوم  احلــرب  اندلعت  يــونــيــو1967:  حــرب   -  9
اجليوش  فيها  انهزمت  الشهر.  نفس  من   10 يــوم  وانتهت 
متكن  والعراق(.  األردن  سوريا،  ")مصر،  املشاركة  "العربية 
احتاله  توسيع  من  امبريالي،  بدعم  الصهيوني،  العدوان 

القدس...(. الغربية،  الضفة  سيناء،  )اجلوالن، 
الفلسطيني. اليسار  بروز   -  10

تنظيم  ــدم  أق الفلسطيني  الشيوعي  ــزب  احل يشكل   -
فلسطيني يساري 

 11 يــوم  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  تأسست   -
1967 بقيادة جورج حباش. لقد خرجت من رحيم  العرب.دجنبر  القوميني  حركة 
الدميقراطية  اجلبهة  من  كل  الشعبية  اجلبهة  عن  تفرع  العامة.-  القيادة  الشعبة  واجلبهة  فلسطني،  لتحرير 
الشعب  حزب  الفلسطيني  الشيوعي  احلزب  عن  تفرع  لفلسطيني.-  ا

أخرى. وعلمانية  يسارية  تنظيمات  هناك   -
الشعبية(  اجلبهة  مقدمتها  )يف  اليسارية  التنظيمات  جل 
طرف  من  ومحاصرة  االمبريالية/  الدولة  طرف  من  ماحقة 
اجلزائر  )نسبيا  باستثناء  واالسامية"،  "العربية  وسوريا(.األنظمة 
الدولي  األمن  مجلس  عن  الصادر   242 رقم  القرار   –  11

1967׃ نوفمبر   22 يف  املتحدة  األمم  ملنظمة  التابع 
أراضيها. على  املنطقة  دول  سيادة  احترام   -"

الدولية. املمرات  يف  املاحة  حرية   -
الاجئني. مشكلة  حل   -

الساح. منزوعة  مناطق  إنشاء   -
الشرق األوسط." إقرار مبادي سام عادل ودائم يف   -

.)1970 12 – مشروع روجرز المشؤوم )25 يونيو 
الرئيسة  اخلطوط  األمريكية  روجــرز  مبادرة  تضمنت 

׃ )منقول(  اآلتية 
العمل  إلى  وإسرائيل(  واألردن  )مصر  الفرقاء  أ-دعــوة 
الازمة  التفصيلية  اخلطوات  إليجاد  يارينغ  إشراف  242.حتت  القرار  لتنفيذ 
النار ملدة محددة تبدأ: على  العودة إلى وقف إطاق  1/10/1970.-ب-  1/7 حتى  من  أقل تعديل، 
بكل   242 القرار  لتنفيذ  استعدادهم  الفرقاء  ت-إعان 
تعقد  مباحثات  إلى  ممثلني  تعيني  على  وموافقتهم  يحددهما.أجزائه  الذين  والزمان  املكان  يف  يارينغ  إشراف  حتت 
على  اتفاق  إلى  التوصل  املباحثات  هذه  من  الغاية  ث- 

أساس׃ على  قائم  الفرقاء  بني  ودائم  عادل  سام  إقامة 
جهة،  من  واألردن  مصر  من  كل  بني  متبادل  اعــتــراف   -
ــراف  األط مــن  كــل  بسيادة  أخـــرى،  جهة  مــن  و)إســرائــيــل( 

السياسي. واستقاله  اإلقليمي  كيانه  وسامة  الثاثة 
 1961 عام  يف  احتلت  أراض  من  )إسرائيل(  انسحاب   -

".242 عمًا مبا جاء يف قرار مجلس األمن 
انتصارا  يشكل  ممــا  الثاثة،  األطـــراف  قبلته  مــشــروع 
االنتصار  بعد  الصهيوني  للكيان  ودبلوماسيا  سياسيا 
الفصائل  رفــضــتــه  مــشــروع   ،)1967 )يــونــيــو  الــعــســكــري 

)...( واملغاربية.  العربية  الثورية  والقوى  الفلسطينية 
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اليسار  وسط  طرح،  هناك 
التضامن  أن  يـــرى  نــفــســه، 
ال  الفلسطيني  الشعب  مــع 
كل  مع  التضامن  عن  املضطهدة.يختلف  الشعوب 
إنــــــه طــــــرح يــتــجــاهــل 
ــة الـــقـــضـــيـــة  ــ ــي ــ ــوص ــ ــص ــ خ
أجمع.الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــنــســبــة  والعالم  ملنطقتنا 
القضية  خــصــوصــيــة  إن 
بالنسبة  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ملـــنـــطـــقـــتـــنـــا، تـــتـــمـــثـــل يف 
الكيان  يلعبه  ــذي  ال الـــدور 
خصوصية  أمــا  الصهيوني. 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــي ــض ــق ال
بــالــنــســبــة لــلــعــالــم أجــمــع، 
الكيان  طبيعة  يف  ني.فتكمن  لصهيو ا
قاعدة  الصهيوني  فالكيان 
شعوب  ضد  للعدوان  أساسية 
ــط، وخــاصــة  ــ ــرق األوس ــش ال
ــم الــعــربــي، لــضــمــان  ــال ــع ال
الغربية  اإلمبريالية  هيمنة 
من  وحرمانها  املنطقة  على 
املــصــيــر.  تــقــريــر  يف  حــقــهــا 
الوطني  لتحررها  عدو  إنه 
اإلمبريالية  السيطرة  مــن 
لشعوب  عــدو  إنــه  الغربية. 
عــدو  ولــيــس  كلها  املنطقة 
ــي  ــن ــي ــط ــس ــل ــف الـــشـــعـــب ال
نضال  فــإن  ولــذلــك،  ــده.  وح
ــي مــن أجــل  ــرب ــغ الــشــعــب امل
الــتــحــرر الــوطــنــي والــبــنــاء 
واالشتراكية  الدميقراطي 
اإلمبريالية  ضد  نضال  هو 
ــة الـــتـــي  ــ ــي ــ ــون ــ ــي ــ ــه ــ ــص ــ وال
لسيطرة  أداة  أهـــم  تشكل 
على  الغربية  اإلمبريالية 
ضد  نضالنا  إن  منطقتنا. 
أحد  هو  الصهيوني  الكيان 
يتخده  الــذي  األشكال  أهم 
يف  اإلمبريالية  ضد  نضالنا 
ملنطقتنا.  امللموس  الــواقــع 
مــوقــفــنــا من  فـــإن  لـــذلـــك، 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــي ــض ــق ال
مع  ــن  ــام ــض ت مـــجـــرد  ــس  ــي ل
هو  بل  الفلسطيني،  الشعب 
مشترك:  ــدو  ع ضــد  نــضــال 
والصهيونية  اإلمبريالية 
لهذه  العربية.  والرجعية 
ــر، عــلــى  ــب ــت ــع األســــبــــاب، ن
ــة املــركــســيــة- ــرك غـــرار احل
أن  ــة،  ــي ــرب ــغ امل الــلــيــنــيــنــيــة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــي ــض ــق وطنية.ال قضية 
إن ما سبق يعني أن حترير 
ــا  ــره ــري حت أي  ــني،  ــط ــس ــل ف
أداة  كــأهــم  الصهيونية  مــن 

املنطقة،  يف  لــإلمــبــريــالــيــة 
بالفلسطينيني  منوطا  ليس 
ــل يـــقـــع عــلــى  ــ ــم ب ــ ــده ــ وح
ــة  ــق ــط ــن عـــاتـــق شـــعـــوب امل
نضالنا  فــإن  لــذلــك  ــة.  ــاف ك
من  جــزء  الصهيونية  ضــد 
ــل الــتــحــرر  نــضــالــنــا مــن أجـ
اإلمبريالية.  مــن  الوطني 
ــدون  ب ألوطــانــنــا  حتــرر  وال 
دحـــر الــصــهــيــونــيــة. وأقـــل 
هــو  ــه  ــل ــع ــف ن أن  ميـــكـــن  ــا  ــ م
الكيان  مع  التطبيع  وحزم.مقاومة  قوة  بكل  الصهيوني 
القضية  خــصــوصــيــة  أمـــا 
ــة  ــارن ــق ــة، م ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ال
بـــالـــشـــعـــوب املـــضـــطـــهـــدة 
كونه  يف  فتتمثل  األخـــرى، 
ــوده  ــ وجـ يف  ــدد  ــهـ مـ شـــعـــب 
ــه. فــهــو يــتــعــرض  ــتـ ــويـ وهـ
ــال اســـتـــئـــصـــالـــي  ــ ــتـ ــ الحـ
عن  يــخــتــلــف  ــد  ــيـ ــارتـ وألبـ
ــاالت الــســابــقــة،  ــ ــتـ ــ اإلحـ
املــيــز  نـــظـــام  ذالــــك  يف  ــا  مبـ
جنوب  يف  البائد  العنصري 
احتال  ــدا  ع ــا  -م إفريقيا 
طرف  من  الشمالية  أمريكا 
أدى  الــــــذي  األوروبـــــيـــــني 
إلــى إبـــادة الــهــنــود احلــمــر. 
يستولي،  الصهيوني  الكيان 
ــى كــامــل  شــيــئــا فــشــيــئــا عــل
الــفــلــســطــيــنــيــة)  األرض 
ــة املـــســـتـــعـــمـــرات يف  ــ ــام ــ إق
الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس 
سوى  متثل  ال  التي  الشرقية 
األرض  ــن  مـ بــســيــط  ــزء  ــ ج
الــفــلــســطــيــنــيــة( ويــســعــى 
فلسطني.  تهويد  إلى  جاهدا 
الــصــهــيــونــي،  املـــشـــروع  إن 
عنصري  مشروع  بطبيعته، 
ــود والــهــويــة  ــوج ــل نــقــيــض ل
ــة. لـــذلـــك،  ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ال
ــم  ــال ــع فــمــوقــف شـــعـــوب ال
الفلسطينية  القضية  مــن 
جــذريــا  يــخــتــلــف  أن  يــجــب 
ــتــضــامــن مـــع شــعــوب  عـــن ال
ــن  ــدة تـــعـــانـــي م ــهـ ــطـ ــضـ مـ
ال  لكنها  والقهر  االستبداد 
من  لــاســتــئــصــال  تــتــعــرض 
إن  هويتها.  وضـــرب  أرضــهــا 
احلقيقي  التضامني  املوقف 
الفلسطينية  القضية  مــع 
النضال  يف  يتمثل  أن  يجب 
الصهيونية  هــزم  أجــل  مــن 
الدميقراطية  الدولة  وبناء 
فيها  يتعايش  التي  العلمانية 
واملسلمون  اليهود  اجلميع: 
مهما  وغيرهم،  معتقداتهم.واملسيحيون  كانت 

خصوصية القضية الفلسطينيةخصوصية القضية الفلسطينية
عبد اهلل احلريف

عن  الصادر  العام  البيان  في  ــراءة  ق
الوطني  لالتحاد   13 الوطني  المؤتمر 

لطلبة المغرب )1969(.

التاريخي  بيانه  م  ط.  و.  أ.  أصــدر 
ــر الــوطــنــي 13  ــؤمت ــن امل املــتــمــخــض ع
وقــد   ،1969 يف  ــاط  ــرب ــال ب املــنــعــقــد 
وجاء  الفلسطينية.  للقضية  خصصه 

موزعا على أربعة محاور:
1 -  عالقة الهصيونية ابإلمبرايلية. 

في  والوضع  الفلسطينية  القضية   -  2
العالم العربي. 

3 - القضية الفلسطينية قضية وطنية 

4 -  المهام اآلنية. 

على  البيان  عــرج  األول،  احملــور  يف    
ظروف نشأة وظهور الصهيونية كحركة 
االقتصادية  الروابط  أفرزتها  سياسية 
اليهودية  البرجوازية  بني  والسياسية 
مع  روتشيلد  وعاقة  واالمبريالية، 
و  بلفور  ــد  ووع الفرنسي  االستعمار 
الصهيونية  و  االمبريالية  املــنــاورات 
 _1947( تاها  ما  و  احلربني  بني  ما 
بني  حتالف  فتأسس   .)1967  _1956
مرتك  »إسرائيل"  وأدواته  االمبريالية 
اليهودية  البرجوازية  رساميل  اعلى 
واستثمارها  االمبريالية،  الدول  داخل 
ــدول الــعــربــيــة يف مــجــاالت  ــ ــل ال داخـ
ــارة.... مما  ــج ــت ــادن وال ــع الــبــتــرول وامل
ُيظهر جليا أن العاقة بني االمبريالية 
حتمية  يعني  مما  وثيقة  والصهيونية 
وضد  إسرائيل  ضد  الصراع  بني  الربط 

االمبريالية.
البيان  أشـــار  ــي،  ــان ــث ال احملـــور  يف    
العربي  العالم  يف  للوضع  بالتحليل 
حيث ضرورة وضع استراتيجية ثورية 
بالنظر  اشتراكي  أفق  ذات  دميقراطية 
االمبريالية  بني  األساسي  للتناقض 

ــة، واجلــمــاهــيــر  ــه والــرجــعــيــة مــن ج
جهة  مــن  املسلح  والــكــفــاح  الشعبية 
ــرب  ــوض ح ــ اخـــــرى، ممـــا يــفــرض خ
العمال  يقودها  األمد  طويلة  شعبية 
والفاح، واملثقفون الثوريون. وهذا ألن 
موضوعيا،  مرتبطة  العربية  الرجعية 
اإلمبريالية  مع  مشتركة  مصالح  ولها 
منظمة  عــاقــة  ــي  وه والصهيونية، 
ظهرت بعد هزمية الثورة الفلسطينية 
)1936( وترسخت سنة 1948.وبالرغم 
من بروز الثورة املصرية كحدث تاريخي 
إال  العربية،  التحرر  حلركات  وإلهامه 
البرنامج  وأهــداف  أفق  تتجاوز  لم  أنها 
واالجتماعي  والسياسي  االقتصادي 

للبرجوازية الصغيرة.
ــذه احلــقــيــقــة يف  ــد تــأكــدت هـ  وقـ
تكن  لم  التي   ،1967 يونيو   5 هزمية 
نتيجة أخطاء تقنية أو حتى خيانات، 
برجوازية  مخططات  نتاج  كانت  لكنها 
إذن  فهي  عسكرية.  وبــيــروقــراطــيــة 
نضاالت  على  محسوبة  غير  هزمية 
عنها  نتج  وقــد  الشعبية.  اجلماهير 
الوحيد  السبيل  أن  قناعة  كــذلــك 
تطوير  هو  الفلسطينية  القضية  حلل 
ــنــضــال والــكــفــاح   أشــكــال ووســـائـــل ال
حركة  تعبئة  و  تطوير  مبــوازاة  املسلح 
وفكريا  سياسيا  الشعبية  اجلماهير 
البرجوازية  القيادات  عجز  لتجاوز 
املسلح  كفاحه  و  التحرري  السياق  أمام 
الرجعية  ملواجهة  نفسه  فرض  الــذي 
لألقطاب  والؤهــا  تأكد  التي  العربية 
التي حاولت  الصهيونية  و  االمبريالية 

تصفية املقاومة الفلسطينية.
 القضية الفلسطينية قضية وطنية.

الرحى  قطب  شكلت  الفقرة  هــذه   
داخل البيان 13 ل ا. و. ط. م، والبوصلة 
احلركة  نضاالت  وتوجه  وجهت  التي 

الــطــابــيــة والــشــعــب املــغــربــي وقـــواه 
اعتبر  لقد  والــتــحــرريــة.  التقدمية 
جبهة  مبثابة  الفلسطينية  املقاومة 
والصهيونية  االمبريالية  ضد  للصراع 
والــرجــعــيــة، واعــتــبــرهــا الــبــيــان نــواة 
الشعبية  للجماهير  التحرري  للنضال 
العربية، ولم يستثن احلركة التحررية 
الوحدوي.  النضال  هذا  من  املغربية 
الفلسطينية  فــالــقــضــيــة  ــه،  ــي ــل وع
لبرامج  وطنيا  جتليا  تكون  أن  يجب 
الوطنية  الـــثـــورة  واســتــراتــيــجــيــات 
مصالح  ألن  بــاملــغــرب،  الدميقراطية 
والــبــرجــوازيــة  الفيودالية  الطبقة 
والبيروقراطية املغربية تتقاطع مع مع 
وهي  املغرب.  داخل  الصهيونية  مصالح 
املباشر  التعاون  من  أشكال  عدة  تتبنى 
وغير املباشر معها، وعلى كل املستويات 
السياسية-االقتصادية- واألصعدة: 

الثقافية واإلدارية..
التقدمية  الــقــوى  عجز  سياق  ويف 
ــى تــعــبــئــة اجلــمــاهــيــر  املــغــربــيــة عــل
االنهزامية  املواقف  ــة  إلدان الشعبية 
املادي  بالدعم  اكتفت  فقد  للرجعية، 
بشارات  مغلف  الفلسطيني  للشعب 
وجتسيد  تستطع  ولــم  دمياغوجية. 
القضية  ــني  ب املــوضــوعــيــة  الـــروابـــط 

الفلسطينية والقضية الوطنية.
أما الفقرة الرابعة من البيان، فكانت 
مما  مستنتجة  توصيات  عــن  عــبــارة 
فلسطني  حترير  أن  اعتبار  على  سبق، 
ــار  إطـ يف  إال  يــتــحــقــق  أن  ــن  ــك مي ال 
األمة  لتحرير  شمولية  استراتيجية 
والصهيونية  االمبريالية  من  العربية 
مهامنا  حتديد  ميكن  وال  والرجعية. 

دون البدء بالنقد والنقد الذاتي.

القضية الفلسطينية، قضية وطنيةالقضية الفلسطينية، قضية وطنية
مصطفى اخلياطي

تتابع اخلطوة  التي  أدناه،  املوقعة  واملنظمات  ان االحزاب 
احلربية  قواته  قامت  الذي  الصهيوني  لاحتال  الفاشية 
اوت اجلاري بتنظيم هجوم على مكاتب   18 صباح اخلميس 
مجموعة منظمات مدنية فلسطينية برام اهلل مت تصنيفها 
لإلرهاب"  داعمة  "منظمات  انها  على  االحتال  من  سابقا 
هي:  املنظمات  وهــذه  مــقــاومــة.  وطنية  بقوى  لعاقتها 
مركز  األنسان،  وحقوق  األسير  لرعاية  الضمير  مؤسسة 
اإلنسان،  حلقوق  احلق  مؤسسة  واإلمنــاء،  للبحوث  بيسان 
احتاد جلان العمل الزراعي، احتاد جلان املرأة الفلسطينية، 

جلان العمل الصحي.
فإنها:

مرة  الدليل  تقيم  التي  التصعيدية  اخلطوة  هذه  -تدين 
اخرى على الطبيعة االرهابية لكيان االحتال الذي يصادر 
املنظمات  مينع  و  اخلناق  ويضيق  الشعب  ويقمع  االرض 
عن  للدفاع  الفلسطيني  الشعب  يشكلها  التي  واجلمعيات 

كيانه وحقوقه وتطلعاته.
املنظمات  مع  املشروط  وغير  املبدئي  تضامنها  -تؤكد 
العالم وهيئاته احلقوقية  املستهدفة بالقمع وتدعو احرار 
تنظيم  الــى  لاحتال  املناهضة  احلية  ــواه  وق التقدمية 
الصهيوني  الكيان  لفضح  الــازمــة  واألنشطة  الفعاليات 

القهرية. والتشهير بسياساته 

العدو الصهيوني وتصعيده لكل اشكال  ان تكالب  - تعتبر 
وافتكاك  االستيطان  عصابات  ايــادي  بإطاق  االضطهاد 
االراضي و الدوس على املقدسات واغتيال القادة والنشطاء، 
فيه  يتخبط  الذي  االرتباك  حجم  على  قطعي  دليل  هي 
امام تصاعد مظاهر املقاومة الشعبية يف كل اماكن التواجد.

االحزاب والمنظمات الموقعة:

-حزب   2 –المغرب،  العمالي  الديمقراطي  النهج  -حزب   1
الجبهة   -  4 نستطيع-موريتانيا،  -حركة   3 العمال-تونس، 
الديموقراطي  الشعب  -حزب    5 فلسطين،  لتحرير  الشعبية 

االردني،

6 -  الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 7 - حزب الوحدة 
الشعبية الديمقراطي األردني،

الشعب  -حـــزب   9 ن  اللبناني  الشيوعي  ــزب  ــح ال  -  8
10 - حزب التحالف الشعيب اإلشتراكي – مصر،  الفلسطيني، 
االشتراكي-تونس،  -12الــحــزب  القطب-تونسن  -حــزب   11
 14 –تونس،  الموحد  الديمقراطيين  الوطنيين  -حــزب   13
اإلشتراكي  العمال  لحزب  العام  الرشيدي-االمين  -محمود 
عن  الصحراويين  المدافعين  -تجمع   15 المجمد،  الجزائري 

codesa حقوق اإلنسان-الصحراء الغربية 
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باإلمبراطورية  يعرف  كــان  مــا  سقوط  بعد  مباشرة    
قسمت  عرشه  عــن  ساطينها  آخــر  وإســقــاط  العثمانية 
بينها  فيما  العربية  املنطقة  املتوحشة  اإلمبريالية  القوى 
على  يدها  بريطانيا  وضعت  هنا  ومن  بيكو  سايكس  باتفاق 
اإلمبريالية  القوة  هذه  أسمته  ما  إطار  يف  فلسطني  ارض 
ممهد  انتداب  وهــو  فلسطني  على  البريطاني  باالنتداب 
بلفور  وعد  مبوجب  فلسطني  ألرض  الصهيوني  لاحتال 
وعد  كلمة   67 من  مكونة  رسالة  عن  عبارة  وهو  املشؤوم 
بلفور  ارتر  جيمس  البريطاني  اخلارجية  وزير  خالها  من 
أرض  على  لليهود  بوطن  الصهيونية  احلركة  مؤسسي  أحد 

 . فلسطني
اإلمبريالية  بريطانيا  أعلنت   1948 ماي   15 وبتاريخ    
فلسطني  ارض  على  البريطاني  االنتداب  نهاية  االستعمارية 
أرض  على  الصهيوني  الكيان  قيام  الصهيوني  اجمللس  ليعلن 
إلى  للصهاينة  اجلماعية  الهجرة  من  مستفيدا  فلسطني 
الكيان  لقيام  املهد  البريطاني  االنــتــداب  إبــان  فلسطني 
واجملازر   اجلرائم  بعد  الفلسطيني  الشعب  ونكبة  الصهيوني 
قتلت  التي  الصهيونية  العصابات  طرف  من  ارتكبت  التي 
القرى  من  مجموعة  على  واستولت  الفلسطينيني  من  اآلالف 
الصهيوني  الكيان  ضد  احلرب  يف  العرب  هزمية  بعد  وخاصة 
العربية  اجليوش  ذات  هزمية  ذلك  بعد  ،لتأتي   1948 سنة 
اإلمبريالية  القوى  من  بدعم  الصهيوني  الكيان  ذات  أمام 
كل   الصهيوني  احملتل  ليحتل  بريطانيا  وخاصة  املتوحشة 
وهضبت  القدس  وشرقي  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  من 
ارتر  جيمس  اختار  ملاذا  املطروح  ،السؤال  السورية  اجلوالن 
واملنطقة  فلسطني  أرض  على  املشؤوم  وعده  تقدمي  بلفور 
بسيط  لسبب   ، ؟  مثا  كاألرجنتني  بأسيا  وليس  العربية 
القبلية  على  تعيش  انقسامية  مجتمعاته  العرب  أن  وهو 
العظمى  الغالبية  أن  كما  والدينية  العرقية  والتطاحنات 
هو  الوحيد  همهم  واملسلمني  الــعــرب  ــاء  ورؤسـ مــلــوك  مــن 
قامت  ميدانية  ــات  دراس بعد  وذلــك  العروش  على  التربع 
يف  باحثني  عبر  العربية  للمنطقة  اإلمبريالية  الدول  بها 
اجملتمعات  طبيعة  عن  كتابات  قدموا  والذين  سرية  بعثات 
التي  االنقسامية  القبلية  النزعة  ذات  واإلسامية  العربية 
على  الصهيوني  للكيان  دولة  قيام  وضمان  احتالها  يسهل 

فلسطني.  أرض 
نكبات  بعد  الصهيوني  الكيان  أن  لانتباه  والــافــت   
لصاحله  كلها  كانت  والتي  ضده  حربها  يف  العربية  اجليوش 
والرؤساء  والساطني  العروش  من  مجموعة  تبادلت  حلد 
بالتواطؤ  اتــهــامــات  واإلســامــيــة  الــعــربــيــة  ــدول  الـ لـــذات 
من   ، احلــروب  هــذه  يف  العربية  اجلــيــوش  خــســارة  لضمان 
 1967 نكبت  بعد  وخاصة  العربية  األنظمة  انقسمت  هنا 
عن  عسكرية  وشبه  العسكرية  األنظمة  من  العديد  وصعود 
استمراريها  ولضمان  واحلكم  للعروش  االنقابات  طريق 
باستثناء  الفلسطينية  للقضية  دعمها  عن  تتخلى  بدأت 
مستفيدة   العربية  القومية  شعار  رفعت  التي  األنظمة 
معسكر  معسكرين  وجــود  ظــل  يف  القطبية  الثنائية  مــن 
الشرقي  واملعسكر  اإلمــبــريــالــيــة  الـــدول  بــزعــامــة  عــربــي 
القضية  بدأت  املرحلة  هذه  يف  السوفيتي  االحتاد  بزعامة 
املمانعة  القوى  من  ومعنويا  ماديا  دعما  تلقى  الفلسطينية 
اإلمبريالي.  الغرب  من  بدعم  الصهيوني  للكيان  واملناهضة 
بنفسها  رمت  التي  العربية  األنظمة  أصبحت  املقابل  يف    
ببلدانها  الــيــهــود  تهجر  االمــبــريــالــي  الــغــرب  أحــضــان  يف 
الكيان  طــرف  مــن  احملتلة  الفلسطينية  األرض  ــاه  اجت يف 
بزعامة  املتوحشة  اإلمبريالية  مظلة  حتــت  الصهيوني 

وأملانيا وفرنسا  وبريطانيا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
عن  يتحدثون  وأصبحوا  باملايني  تعد  وبأعداد  الخ   ...

يف  احلدود،  حول  صراع  إلى  الوجود  حول  الصراع  من  حل 
اإلمبريالية  من  بإيعاز  الصهيوني  الكيان  أقدم  الذي  الوقت 
الفلسطيني  الشعب  حق  يف  مجازر  ارتكاب  مت  املتوحشة 
حيت  والتهجير  واالعتقاالت  االغتياالت  طريق  عن  سواء 
إطار  يف  باملايني  الشتات  فلسطيني  عن  نتحدث  أصبحنا 

فلسطني.  صهينة  سياسة 
ــد الــكــيــان  بــعــد االنــتــكــاســتــني لــلــجــيــوش الــعــربــيــة ض
من  ذلك  بعد  تلى  وما   1967 سنة  و   1948 سنة  الصهيوني 

بينها  فيما  املشاركة  العربية  األنظمة  بني  اتهامات  تبادل 
الواليات  بزعامة  املتوحشة  اإلمبريالية  فطنت  باخليانة 
الصراع  نقل  بضرورة  وفرنسا  وبريطانيا  األمريكية  املتحدة 
عربي  صراع  من  الفلسطينية  للقضية  الداعم  اخلليج  يف 
وهكذا  عربي؛  واسامي  عربي  عربي  صراع  إلى  صهيوني 
حروبا  اخلصوص  على  واخلليجية  العربية  املنطقة  شهدت 
هذا  يومنا  إلى  مستمرا  الزال  بعضها  طويلة  لسنوات  دامت 
الفلسطينية  القضية  وأصبحت  تسد  فرق  لسياسة  اعماال 
وخاصة  ثانوية  قضية  العربي  العربي  الصراع  هذا  ظل  يف 
الذي  األمر  املاضي  القرن  من  السبعينات  حقبة  بداية  مع 
معظم  على  االستاء  من  الغاصب  الصهيوني  الكيان  مكن 
مايني  سبعة  حوالي  وهجر  احملتلة  الفلسطينية  األراضي 
الاجئني  مخيمات  يف  يعيشون  الذين   الفلسطينيني   من 
الصهيوني  الكيان  فيه  كان  الذي  الوقت  ففي   ، حياة  أسوأ 
وسنة   1948 سنة  املــشــؤوم  عــفــوا  املــســمــوم  الــوعــد  بعد 
األراضــي  من  املائة  يف  ستة  على  ســوى  اليستولي   1067
ثلثي  على  يستولي   1980 سنة  منذ  أصبح  الفلسطينية 

الصهاينة  لشتات  مستوطنات  وشيد  الفلسطينية  األراضي 
الشتات  يعشون  الفلسطينيني  من  األرض  أصحاب  وأصبح 
كانت  التي  أسلحتهم  وحولوا  يتفقوا  اال  اتفقوا  العرب  ألن 
بني  صدور  صوب  وبنادقهم  الصهيوني  الكيان  ضد  موجهة 
أنا  الشخصية  واملصالح  الكراسي  على  حفاظا  جلدتهم 

بعدي.  من  والطوفان 
وستزداد  الفلسطيني  اجلرح  سيتعمق  ذلك  من  واالنكا   
إيران  الشاه  نظام  سقوط  مع  الفلسطيني  الشعب  معاناة 
املتوحشة  اإلمبريالية  عن  نيابة  الدركي  دور  لعب  الذي 
وصعود  السبعينات  ــر  أواخ الصهيونية  احلركة  حلماية 
حزب  ووصـــول  الــشــيــعــي    خامنئي  بــزعــامــة  اإلســامــيــني 
بعد  العراق  حلكم  حسني  صــدام  بزعامة  العراقي  البعث 
لتقسيم  والعراق  إيران  بني   1975 سنة  اجلزائر  اتفاق  فشل 
والتزام  السام  مقابل  بالنفط  الغني  العرب  شط  منطقة 

العراق.  شمال  األكراد  دعم  بعدم  إيران 
للحركة  الداعمة  املتوحشة  اإلمبريالية  من  وبإيعاز   
حرب  أطول  يف  والعراق  إيران  من  كل  ستدخل  الصهيونية 
وسميت   1988 غاية  إلى   1980 من  العشرين  القرن  إبان 
باتفاقية  إيران  اعتراف  عدم  بعد  سنوات  الثماني  بحرب 
لها  العراقي  الوطني  اجمللس  ورفض   1975 لسنة  اجلزائر 
االمبريالية  الدول  وتفرقت   ، حسني  صدام  ترأسه  والذي 
يف دعمها لهذا الطرف أو ذاك إبان تلك احلرب أوال لتحويل 
عربي  عربي  صراع  إلى  صهيوني  عربي  صراع  من  الصراع 
اخلليج  مبنطقة  القوتني  كــا  إلضــعــاف  وثانيا  واســامــي 
حرب  وابــان  واإلمـــارات  الكويت  شيوخ  مــن  كــل  ومبــبــاركــة 
احلرب  اطالت  هدف  كان  كما  )القادسية(  األولــى  اخلليج 
لصالح  الــدولــتــني  كلتي  إضــعــاف  هــو  اإليــرانــيــة  العراقية 
قوتني  الــدولــتــني  كلتا  خــرجــت  لكن   ، املــذلــل  الصهيوني 
على  خطرا  تشكل  وأصبحت  وطورتها  قوية  أسلحة  امتلكتا 

الصهيوني.  الكيان 
أفعى  اقدمت  املاضي  القرن  من  التسعينات  بداية  ومع   
بوطن  الصهيونية  احلركة  حلماية  املتوحشة  اإلمبريالية 
وارغــام  للعراق  القمح  من  امداداتها  قطع  على  فلسطني 
على  واإلمارات  الكويت  شيوخ  وخاصة  العربي  اخلليج  دول 
الطريق  وقطع  العراق  إلضعاف  والغاز  النفط  سعر  خفض 
ــران  إي على  عــقــوبــات  فــرضــت  كما  اإلعــمــار  إلعـــادة  عنه 
حسني  ــدام  ص شجعت  ذلــك  يف  فشلها  وبعد   ، اقتصادية 
ال  جــزء  باعتبارها  الكويت  بغزو  مباشرة  غير  بطريقة 
سنة  األولى  اخلليج  حرب  فاشتعلت  العراق  ارض  من  يتجزأ 
وشاركت   1992 سنة  الثانية  اخلليج  حرب  وبعدها   1990
مبثابة  كانت  والتي  ضده  حربها  يف  العربية  اجليوش  كل 
الفلسطينية...الخ؛  للقضية  املــســانــدة  القومية  نهاية 
عرقية  داخلية  حــروب  واقــع  على  تعيش  أصبحت  والتي 

! والسودان...  ليبا  سوريا،   ، اليمن  كالعراق،  ودينية 
ــاوزت  جت الفلسطينية  القضية  ــأن  ب الــقــول  خــاصــة   
جماهيرية  قضية  وأصبحت  واإلسامية  العربية  األنظمة 
أسست  حيت  اإلمبريالية  بالدول  حتى  وشعبية  حاشدة 
الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  عاملية  وجلن  تنسيقيات 
ونظمت  بــل  الــغــاصــب  الصهيوني  الــكــيــان  وضــد  ــزل  األعـ
القضية  نــصــرة  أجــل  ــن  م ــة  ــارم ع احــتــجــاجــيــة  مــســيــرات 
لدعم  الوطنية  اللجنة  باملغرب  أبرزها  من  الفلسطينية، 
فلسطني  لدعم  املغربية  للجبهة  حتولت  والتي  فلسطني 
اجلبهة  هذه  مكونات  ان  االمر  يف  واخلطير  التطبيع،  وضد 
تعاني  أصبحت  الفلسطينية  القضية  لدعم  الدميقراطية  
يف  ــق  احل مــن  ومنعها  مناضليها  اعــتــقــال  عبر  التضييق 

...الخ. العمومية  القاعات  واستغال  التنظيم 

القضية الفلسطينية والصهيونيةالقضية الفلسطينية والصهيونية
محمد متلوف

أن  لالنتباه  والالفت 
بعد  الهصيوني  الكيان 

العربية  الجيوش  نكبات 
كانت  والتي  ضده  حربها  في 
تبادلت  لحد  لصالحه  كلها 

العروش  من  مجموعة 
لذات  والرؤساء  والسالطين 
واإلسالمية  العربية  الدول 
لضمان  ابلتواطؤ  اتهامات 

العربية الجيوش  خسارة 
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حديث ينرش ألول مرة: مع الشهيد غسان كنفاينحديث ينرش ألول مرة: مع الشهيد غسان كنفاين
حلديث  الكامل  النص  على  فلسطينية"  "شــؤون  حصلت 
يف  يتخصص  سويسري،  كاتب  أجــراه  منشور،  غير  خــاص 
قبل  الفلسطينية  املقاومة  شهيد  مع  كنفاني،  غسان  أدب 
احلرفية  الترجمة  ننشر  ونحن  قليلة،  بأسابيع  استشهاده 
الستشهاد  الثانية  الذكرى  يف  املنشور،  غير  احلديث  لهذا 
دراســة  مــن  أساسيًا  جـــزءًا  احلــديــث  يكون  ــوف  وس غــســان، 

أدب غسان كنفاني. الكاتب عن  علمية يعدها 

هل رافق تطورك األدبي تطورك السياسي؟   1
نعم، يف الواقع، ال أدري ما الذي سبق اآلخر. قبل البارحة، 
سينمائي.  كفيلم  أنتجت  التي  قصصي  إحدى  أشاهد  كنت 
1961. وقد شاهدت الفيلم  كنت قد كتبت هذه القصة عام 
األبطال  بني  احلوار  بأن  فجأة  اكتشفت  إذ  جديد  مبنظور 
وطموحاتهم  ]االجتماعية[  وطبقتهم  تفكيرهم  ــط  وخ
وجذورهم يف ذلك احلني كانت تعبر عن مفاهيم متقدمة من 
]إذن[ باستطاعتي القول بأن شخصيتي  أفكاري السياسية. 
وليس  كسياسي،  شخصيتي  من  أكثر  متطورة  كانت  كروائي 

له. وفهمي  للمجتمع  حتليلي  يف  ذلك  وينعكس  العكس، 

هل  أم  لمجتمعك،  تحلياًل  كتاابتك  تعكس  هل             
أيضًا؟ عاطفية  بصيغة  تحليالتك  تتلون 

أظن أن قصصي القصيرة كانت تستند إلى موقف عاطفي 
ابتدأت  كتاباتي  بــأن  القول  ميكنك  ولكن  األمــر.  بــادئ  يف 
الواقع  أوائل الستينات. إن مراقبتي لهذا  الواقع منذ  تعكس 
وكتابتي عنه قاداني إلى التحليل السليم. إن قصصي نفسها 
الذي يتصرف به  ولكن هناك األسلوب  التحليل.  إلى  تفتقر 
التي  واألسباب  يتخذونها  التي  والــقــرارات  القصة  أبطال 
القرارات  القرارات وإمكانية بلورة تلك  تدفعهم التخاذ هذه 
دون  أفهمه،  كما  الــواقــع،  عن  روايــاتــي  يف  أعبر  إنــي  ــخ...  إل
تطورًا  أكثر  كانت  قصصي  بأن  بقولي  عنيته  ما  أما  حتليل. 
لدى  الصادقة  دهشتي  إلى  عائد  فهو  السياسية[  آرائي  ]من 
أشاهدها  كنت  التي  القصة  يف  األبــطــال  تطور  متابعتي 
لقد  املاضية.  السنني  خال  قرأتها  قد  أكن  لم  والتي  كفيلم، 
حوار أبطالي حول مشاكلهم  ]مجددًا[  دهشت عندما سمعت 
كنت  التي  السياسية  باملقاالت  حوراهم  أقارن  أن  واستطعت 
قد كتبتها يف الفترة الزمنية ذاتها فرأيت بأن أبطال القصة 
من  الصواب  إلى  وأقرب  أعمق  بطريقة  األمور  يحللون  كانوا 

السياسية..... مقاالتي 

اللينينية؟   – الماركسية  بدراسة  ابتدأت  متى              
هل تذكر ذلك؟

جتربة  اخلصوص  هذا  يف  اخلاصة  جتربتي  أن  أعتقد  ال 
تقليدية. أواًل، لقد كنت ولم أزل معجبًا باألدباء السوفيات. 
ذلك  ساعدني  وقد  آنذاك.  مطلقًا  كان  بهم  إعجابي  أن  غير 
على  أطلعت  وقــد  املاركسية.  وبــني  بيني  اجلليد  إذابــة  يف 
وإعجابي  قراءاتي  خال  من  مبكرة  مرحلة  يف  املاركسية 
شيوعيًا  قائدًا  شقيقتي  زوج  كان  ثانيًا،  السوفيات.  بالكتاب 
زوج  أثر  وقد   .1952 عام  تزوجت  قد  شقيقتي  وكانت  بارزًا. 
وأيضًا، عندما  املبكرة.  املرحلة  تلك  شقيقتي على حياتي يف 
ذهبت إلى الكويت أقمت مع شبان آخرين يف بيت واحد وكان 
وصولي  من  أسابيع  بضعة  وبعد  أشخاص.  سبعة  مجموعنا 
الستة اآلخرين كانوا يشكلون خلية شيوعية.  اكتشفت بأن 
ممــتــازة.  كــانــت  اتــصــاالتــي  ــأن  ب الــقــول  باستطاعتي  إذن 
مبكرة  مرحلة  يف  املاركسية  عن  بالقراءة  باشرت  وبالتالي 
جدًا. وال أدري كم استوعبت يف ذلك احلني ويف تلك املرحلة، 
العرب.  القوميني  حركة  ظل  يف  االنفعاالت  تلك  تأثير  حتت 
ليس يف وسعي أن أقيس مدى فهمي أو استيعابي للمادة التي 

كنت أقرأها. غير أن املضمون لم يكن غريبًا علّي.
 

قد تكون هذه التأثيرات المبكرة هي التي جعلت           
السياسية  ألفكارك  ]ابلنسبة  متقدمة  ]األوىل[  قصصك 
واتصاالتك  السوفياتي  األدب  عىل  فإطالعك  حينها[.  في 

أعتقد. ما  عىل  كتاابتك  عىل  انعكست  ابلماركسيين 

األكبر  التأثير  أن  أظن  أسبقية.  العوامل  لهذه  أن  أظن  ال 
جتارب  أشاهده،  ما  نفسه:  الواقع  إلى  يرجع  كتاباتي  على 
يف  تعايشي  وتــامــذتــي،  وأخــوانــي  وعــائــلــتــي  أصــدقــائــي 
اخمليمات مع الفقر والبؤس. هذه هي العوامل التي أثرت يّف. 
األدب  ذلك  أن  إلى  عائدًا  السوفيتي  باألدب  ولعي  كان  رمبا 
يعبر عما كنت أشاهده يف الواقع، ويحلله ويعاجله ويصفه. 
ما  أعرف  ال  أني  غير  بالطبع.  مستمرًا،  يزال  ما  إعجابي  إن 
أعرف  ال  كتاباتي.  على  تأثير  السوفياتي  لــألدب  كان  إذا 
التأثير  بأن  أقــول  أن  أفضل  أني  غير  التأثير.  هذا  حجم 
األول ال يعود له، بل يعود إلى الواقع نفسه. لقد استوحيت 
بقوة  ميدني  كــان  ــذي  ال الــواقــع  من  روايــاتــي  أبطال  كافة 
فنية  ألسباب  أبطالي  أختر  لم  أنني  كما  اخليال.  من  وليس 
خارجه.  من  وليس  اخمليم  من  جميعهم  كان  لقد  ,أدبية,. 
دائمًا  كانت  فقد  األولى  قصصي  يف  الفنية  الشخصيات  أما 
العمل.  من  مرؤوسي  مع[  ]تجربتي  إلى  عائد  وذلك  شريرة. 

]عىل كتاابتي[. التأثير األكبر  للحياة نفسها  إذن كان 

ولكنك  المتوسطة  الطبقة  إىل  تنتمي  كنت         5
صغيرًا. ولدًا  كنت  عندما  البروليتاراي  إىل  انضممت 

أن  إذ  الوسطى  بالطبقة  مرتبطة  خلفيتي  طبعًا،  نعم، 
إلى سوريا كاجئني.  أن نذهب  إليها قبل  والدي كان ينتمي 
الواقع  عن  بعيدًا  ]الطبقية[  بجذورها  عائلتي  التصاق  وكان 
علينا،  وكان  صلة.  أية  اجلذور  تلك  وبني  بينه  تكن  لم  الذي 
الماضي  ]بين  التناقض  هذا  ثمن  ندفع  أن  األوالد،  نحن 
طبقتي[  أفــراد  ]مع  عاقتي  أصبحت  وبالتالي،  والــواقــع[. 
أدعي  ولن  ودية.  عاقة  تكون  أن  من  بداًل  عدوانية  عاقة 
بروليتاريًا حقيقيًا،  أكن  لم  البروليتاريا.  إلى  انضممت  بأني 
"البروليتاريا  بـــ  لغتنا  يف  نسميه  مــا  ــى  إل انضممت  بــل 
فهم  املنتج  اجلهاز  من  جزءًا  أفرادها  يشكل  ال  التي  الرثة" 
ساعدني  ذلك  أن  غير  البروليتاريا.  هامش  على  ]يعيشون[ 
ولكن  البروليتاريا،  إيديولوجية  تفهم  على  بالطبع،  بعدها، 
البروليتاريا  من  جزءًا  أشكل  كنت  بأني  القول  بإمكاني  ليس 

يف ذلك احلني.

           إال أنك استطعت، منذ البداية، أن ترى الواقع في 
أمرهم. عىل  المغلوبين  منظور 

لم يكن  أن مفهومي هذا  أن تقول ذلك. غير  نعم، بوسعك 
متبلورًا بطريقة حتليلية علمية بل كان ,مجرد تعبير عن, 

عاطفية. حالة 

1967 عندما ولدت "الجبهة               لننتقل اآلن إىل عام 
هذه  معتقدات  كانت  ماذا  فلسطين".  لتحرير  الشعبية 
منظمة  خلق  إىل  دعت  التي  األسباب  هي  وما  المنظمة 

جديدة؟

فهي  جديدة.  منظمة  الشعبية  اجلبهة  تكن  لم  تعلم،  كما 
العرب  القوميني  حلركة  الفلسطيني  الفرع  أساسًا  تشكل 
خال  من  البدء  يف  تطورت  وقــد  فيها.  عضوًا  كنت  التي 
عام  يف  أعضائها  جميع  مع  احلركة  تطورت  كما  احلركة 
العربي  العالم  ألن  الشعبية"  "اجلبهة  أنشأنا  لقد   1967
كما  السياسي[.  المعترك  ]في  الصدارة  مركز  يحتل  ]أخذ[ 
توسع  العرب  القوميني  حلركة  الفلسطيني  الفرع  حجم  أن 
لذا  أعضائه.  وعقلية  قيادته  على  تغييرات  وطــرأت  جدًا 
أنا  انضممت  وبالطبع،  الشعبية.  اجلبهة  إلــى  انضممنا 
كحزب  اجلبهة  بــأن  أعتقد  ألنــنــي  اجلبهة  ــى  إل شخصيًا 
,السياسية,  التنظيمات  عن  نسبيًا  متقدمة  مرحلة  متثل 
بإمكاني  أن  وأعتقد  الفلسطيني.  العمل  مجال  يف  األخرى 
هذا  التنظيم.  هذا  خال  من  املستقبلية  تصوراتي  حتقيق 
للجبهة  االنضمام  إلى  دفعني  الــذي  الرئيسي  السبب  هو 

الشعبية. 3

التاريخ  صنعوا  رجال  عن  احلديث  يكون  عندما  العادة  يف   
له  وفتحوا  الــدروب  له  وصاغوا  وعطائهم،  وفكرهم  بنضالهم 
فإن  آثارهم  عليها  ويحفروا  بصماتهم،   فيها  ليطرزوا  املنافذ 
لترسم  لينة  طرية  حروفها  تكون  وال  جزلى،  تأتي  ال  الكلمات 
لنا املشهد كما روي لنا ، بل جتد ان اجلمل مهما فخمت وكّيفت 
هؤالء  دروب  مشاهد  لنا  جتسد  ال  ضعيفة  خائرة  تبدو  فإنها 
التاريخ ( كما نحسهم يف  و  امليامني )صانعي اجملد  الغر  الرجال 
الوفاء للثورة وعطائها  ، وعبر هذه السطور ومن باب  وجداننا 
يف  حبش  جورج  احلكيم  عن  احلديث  فإن  وشهدائها،  ورجالها 
ذكرى رحيله نراه ضروريًا وهامًا وواجًبا ، ألنه قائد ورمز كبير 
من رموز الثورة الفلسطينية اجمليدة، أمضى جَلّ حياته مدافًعا 
عن فلسطني وعروبتها، حمل هموم شعبه على كاهله ، واتسم 
واإليثار،  والترفع  والتواضع،  والصدق  املواقف،  يف  بالصابة 

وامتللك احلكمة والشجاعة لقول احلقيقة مهما كانت قاسية.

ان  وعلى  والصواب،  احلق  بأنه  يؤمن  عما  املستميت  والدفاع 
تكون مصلحة فلسطني وشعبها فوق كل اعتبار، يتفق معه من 
يتفق، ويختلف من يختلف، لم يعرف يف تاريخه يوما شخصنة 
األشياء أو املواقف، لم يتحدث أبدا عن عيوب رفاقه واخوانه 
أو  مجاال  لنفسه  يدع  لم  انه  حتى  بل  خاصموه  الذين  حتى 
ودورهم  الرجال  من  والنيل  اخلافات  على  لإلسقاط  مساحة 
وتاريخهم ايان كان هذا الدور لم يعرف املساومة أو املهادنة حتى 

رحيله.
او  طفل  صراخ  يبكيه  الذي  واإلنسان  القائد  نعم  كان  لقد 
رغم  عنه  عرف  كما  زوجته  او  شهيد  ابنة  عني  يف  يراها  دمعة 
شانها  يعلي  األول  الطراز  من  وطنية  وحدة  رجل  كان  صابته، 
انتصار  ان  يف  يقول  اهلل:  رحمه  فكان  وقيمة،  شعار  كل  عن 
لروح  وافتقادنا  تشرذمنا  بسبب  وهزميتنا  الصهيوني  املشروع 
وخلق  الفلسطيني،  الصف  وشق  والوحدة  اجلماعي،  العمل 

األزمات الداخلية التي حتيل جهد الشعب وقواه احلية الى كم 
من التنابذ واملهاترات، يف غياب البوصلة وتوجيه الساح لصدر 

العدو.
رحل احلكيم، بهدوء احلكماء والعقاء كما يف حياته، تاركًا 
ـّما يختلف  وراءه سمعة وطنية وقومية، وكفاحية، وأخاقية، قل
من  يستحق  مبا  والشتات  الوطن  يف  شعبه  فودعه  أحد،  عليها 
التكرمي والتبجيل، واالعتراف بدور الرجل ومناقبه وسجاياه. 
أية  الكلمات، وأعظم من  أكبر من  ختامًا: احلكيم جورج حبش 
عبارة تفيه ولو جزء مما قدمه للوطن والثورة، وسيبقى ساكًنا 
الفداء  يف  األمثلة  أروع  ضرب  ألنه  احلية  والضمائر  القلوب  يف 
من  مبــداد  كتب  تاريخ  لنا  وسطر  ــذات،  ال ونكران  والتضحية، 

الذهب.

يف حق الشهيد جورج حبشيف حق الشهيد جورج حبش
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ردع هجوم التحالف الصهيوين االمربيايل الرجعيردع هجوم التحالف الصهيوين االمربيايل الرجعي

رهني ببناء جبهة مقاومة عربية موحدةرهني ببناء جبهة مقاومة عربية موحدة
حسني بوتبغى

  االحداث املؤملة األخيرة بغزة وما ترتب عنها من تصفيات 
والشيوخ  واألطفال  وللنساء  املقاومة  فصائل  لقادة  جسدية 
الصهيوني  العدو  طرف  من  احملتلة  األراضي  وبباقي  بالضفة 
يتعرض  التي  املستمرة  باإلبادة  أخرى  مرة  يذكر  املتغطرس 
جتاهل  تــرى  يــا  فلماذا  ــزل.  االعـ الفلسطيني  الشعب  لها 
هذا  يعيشه  ما  العربي  والرجعي  الغربي  الرسمي  االعــام 
الزمن؟   من  قرن  لقرابة  وحصار  وتشريد  تقتيل  من  الشعب 
على  جميعها  الدولية  والهيئات  املتحدة  األمم  جترؤ  لم  ملاذا 
يف  والعيش  احلياة  يف  للحق  الصارخة  االنتهاكات  توقيف 
ومسح  ارضــه  وتهويد  ارضــه  من  اقتاعه  يتم  لشعب  امــان 
بالتنديد  ووجــه  بأوكرانيا  الروسي  التدخل  ملــاذا  ذاكرته؟ 
الغرب  طرف  من  بالوكالة  وحرب  االقتصادي  باحلصار  بل 
املتكررة  الصهيونية  التعديات  ان  حني  يف  برمته،  االمبريالي 
على الفلسطينيني ملا يزيد عن سبعني عاما يتم غض الطرف 

عنها بل يتم اتهام كل من يندد بها مبعادة السامية؟ 
الى  الرجوع  من  البد  احملتلة  بفلسطني  يجري  ما  لفهم    
االستعمار  بربط  وذلك  واالقتصادية  االجتماعية  اجلذور 
فمنذ  الغربي.  االمبريالي  باملشروع  الصهيوني  االستيطاني 
الغرب  رهان  كان  بفلسطني،  الصهيوني  االستيطان  قبل  ما 
عدة،  ألسباب  ــك  وذل كبيرا  ــط  األوس الشرق  منطقة  على 
معابر  على  حتتوي  حيث  االستراتيجي،  املنطقة  موقع  منها 
تشكل بوابات للقارات الثاثة، ثانيا كونها حتتوي على مواد 
الرأسمالية،  للصناعات  احليوية  املادة  البترول،  منها  أولية 
املنتجات  لترويج  كبيرة  سوقا  متثل  املنطقة  الن  وأخــيــرا 
العوامل  هذه  الرأسمالية.  لاستثمارات  ومؤهلة  الغربية 
دورا  تلعب  ان  العاملية  للصهيونية  اريــد  وقد  متكاملة،  هي 
املتقدمة  الدفاعات  تشكل  بحيث  االوسط  بالشرق  مزدوجا 
ان  الوقت  الغربية، ويف نفس  ورائها اإلمبريالية  التي تتخفى 
تقوم بالتصدي لكل حركة حترر مناهضة لهذه االمبريالية. 
ويبقى من املقرف حقا ان قسما من اليهود العمال الذين عانوا 
البورجوازية  من  بتواطؤ  النازي،  والتقتيل  االضطهاد  من 
العالم  عمال  باقي  عن  عزلهم  مت  نفسها،  واليهودية  الغربية 
املقيتة،  الصهيونية  والشوفينية  للكراهية  ضحية  فصاروا 
فتحولوا الى أداة طيعة بيد الغرب االمبريالي يف حرب ابادة 

انه متمسك بأرضه. الوحيد  لشعب ذنبه 
الفلسطيني  اإلسرائيلي  الصراع  صار  السابقة  لاعتبارات   
السيطرة  بنيات  تفكيك  يــطــرح  وطــويــا  مــريــرا  صــراعــا 
االستيطاني،  مشروعها  على  النهائي  والقضاء  الصهيونية 
وهذا لن يتأتى من دون انتزاع منطقة الشرق األوسط برمتها 
الرجعية  األنظمة  من  حليفاتها  وهزم  االمبريالية  قبضة  من 
الدولية،  السياسة  محور  يشكل  األوسط  فالشرق  العربية. 
هي  بل  محلية  مواجهات  تعد  لم  يشهدها  التي  واملواجهات 
او غير مباشر دول  ذات بعد دولي تشارك فيها بشكل مباشر 
توليها  التي  االستراتيجية  األهمية  يوضح  ما  وهذا  كبرى، 
العاقات  املعوملة للمنطقة ويوضح كذلك تداخل  الرأسمالية 
ذلك  مــن  وبــالــرغــم  اإلمــبــريــالــيــات.  بــني  فيما  والــصــراعــات 
سجينة  الكبرى  الرأسمالية  بالدول  البروليتاريا  فاتزال 
مشلولة  االجــتــمــاعــي،  السلم  قبيل  مــن  مضللة  مفاهيم 
التي  الدميقراطية-االجتماعية  القوى  وحبائل  بخطاب 
من  يقع  ما  على  تتفرج  فبقيت  الطبقي،  التعاون  بطرح  تؤمن 
انتهاكات ومآس يف حق الشعب الفلسطيني، ان لم تكن داعمة 

لدولها. العدوانية  للتوجهات 
  "نكبة فلسطين المفتوحة" هذه البد من االستعانة 

بالتاريخ. فقد انهارت اإلمبراطورية العثمانية بفعل عجزها 
عن أداء ديونها اخلارجية فتم االتفاق فيما بني اإلمبرياليات 
انه  غير  نفوذها.  منطقة  لتقسيم  واالجنليزية  الفرنسية 
االتفاق  مت  ملا  بريطانيا  تنكرت  األولى  العاملية  احلرب  بعد 
لقوتها  وتوظيفا  بيكو"  "سايكس  معاهدة  ــار  إط يف  عليه 
اما  هيمنتها.  حتت  بفلسطني  احلفاظ  استطاعت  العسكرية 
تكن  لم  الثانية  العاملية  احلرب  فقبل  االمريكية  االمبريالية 
مجرد  ملدة  بقيت  بل  باملنطقة،  ارتكاز  نقطة  أي  على  تتوفر 
احلرب  فبعد  طويا،  تدم  لم  تلك  وضعيتها  لكن  متفرجة. 

هائل  باحتياط  تزخر  املنطقة  الن  ونظرا  الثانية،  الكبرى 
من البترول وحتتفظ بيد عاملة رخيصة وتتشكل من امارات 
البريطانيني تقسيم املنطقة ومنذ  ضعيفة، فقد فرضت على 
ذلك التاريخ دخلت الشرق االوسط ولم تخرج منه، ذلك الن 
فترة ما بعد احلرب الثانية عرف الشرق األوسط هذا ارتفاعا 
و  اقتصادية  أهمية  يكتسي  جعله  ما  البترول  انتاج  يف  كبيرا 

بالغة. جيواستراتيجية 
مع  تــزامــن  بفلسطني  الصهيوني  املــشــروع  فــإجنــاز  هكذا   
فهو  باملنطقة.  البريطاني  خاصة  االمــبــريــالــي،  التغلغل 
املؤسسون  الصهاينة  يتقاسمها  فكرة  على  يقوم  مــشــروع 
العنصر  ان  مفادها  وغيره،  "هرتزل"  النمساوي  أمثال  من 
يتواجد  التي  اجملتمعات  يف  لاندماج  قابل  غير  اليهودي 
العالم  ببلدان  املتواجدين  اليهود  ان  اعتبرت  كما  بها. 
تكون  جغرافية  رقعة  على  موحدا  كيانا  يشكلوا  ان  ميكن 
مت  لكن  بداية،  حتديدها  يتم  لم  الرقعة  هذه  بهم.  خاصة 
االمبريالية  املصالح  حيث  تواجدها  على  الحقا  االتفاق 
"التضامن  قام  البداية  فمنذ  هكذا  بفلسطني.  البريطانية 
املستقل  اليهودي  الكيان  فكرة  عليه  ترتكز  الذي  اليهودي" 
فتشبثت  العنصرية،  على  أي  اليهودية"  "اخلصوصية  على 
االمبريالية بهذه اخلصوصية ووظفتهما كدريعة حملاربة كل 

بفلسطني. الصهيوني  االستيطاني  لاستعمار  مناهض 
والــكــيــان  الــصــهــيــونــي  املــشــروع  طبيعة  بــخــصــوص  امـــا    
منذ  للصهيونية  معارضون  يهود  اليه  نظر  فقد  اإلسرائيلي 
كما  استعماري.  مشروع  انه  على  عشر  التاسع  القرن  أواخر 
وعد  بعد  خاصة  وغيرهم،  العرب  املفكرين  من  العديد  ان 
الجتثاث  تهدف  إرهابية  ممارسة  اعتبروه  املشؤوم،  "بلفور" 
ككيان  إسرائيل  ان  وضحوا  احملللون  فهؤالء  ارضه.  من  شعب 
جتسيد ملشروع استعماري استيطاني وان احلركة الصهيونية 
فلسطني  أراض  على  لاستياء  تهدف  األولــى  بدايتها  منذ 
هــؤالء  ان  مــن  بالرغم  العالم،  ليهود  ــة  دول إيــجــاد  بغرض 
فيها  تتوفر  وال  متباينة  أصــول  ذات  مجموعات  يشكلون 
مقومات شعب وال ميكن ان يقيموا دولة-قومية. وإلجناز هذا 

أخرى  اثنية  مكونات  مع  تعايش  أي  رفضت  فاحلركة  املشروع 
ملشروعها  الدعم  لتوفير  بالسعي  فاكتفت  اليهود،  غير  من 
احلرب  بعد  فيما  أمريكا  يف  ثم  بريطانيا  يف  بداية  فوجدته 
األمم  صنفتها  مجتمعة  األســبــاب  لهذه  الثانية.  العاملية 
3379 كحركة عنصرية ذات  املتحدة بداية االمر يف قرارها 

امبريالية. جدور 
لبناء  تسعى  استيطانية  استعمارية  اداة  الصهيونية  ان   
لوطن  حترر  بحركة  وليست  أصا،  موجود  غير  لشعب  دولة 
قائم، من هنا تستمد طبيعتها العنصرية والتوسعية، ما دفع 
أهدافها  لتحقيق  واالبــادة  البطش  اشكال  كل  لشرعنة  بها 
لذلك  الفلسطينيني  مع  التعايش  تطيق  ال  فهي  اخلسيسة. 
ارضهم  من  والجتثاثهم  غيطوهات  يف  لعزلهم  دومــا  سعت 
معتمدة كل اشكال البطش والترهيب فحولت تاريخ فلسطني 
بداية  يف  الصهيونية  فاملليشيات  مفتوحة".  "نكبة  الــى 
 )1948( الكيان  قيام  بعد  اإلسرائيلي  واجليش  االستيطان 
والدول  الفلسطينيني  جتاه  اإلرهابية  األساليب  نفس  يتبنوا 
على  ويستولون  األصليني  السكان  يطردون  اجملاورة،  العربية 
احلفاظ  اجل  من  الساح  مستعملني  بها  ويستقرون  األراضي 
مستمرة  مبحاولة  االستراتيجية  ــذه  ه وتــعــززت  عليها. 
األســطــورة  وترسيخ  الفلسطينية  ــرة  ــذاك ال حملــو  ومكثفة 
الهجرة  نكران  على  القائمة  الصهيوني  للمشروع  املؤسسة 
املوعودة وعلى  العودة لألرض  الصهيونيني، على  واالستيطان 
واحلقيقة  مفترض.  توراتي  ملشروع  كتحقيق  إسرائيل  قيام 
بدماء  ملطخة  أراض  سرقة  لتاريخ  جتسيد  إسرائيل  ان  هي 
االمبريالية  مــن  بــدعــم  الصهيونية  استرخصتها  شعب 
"للوجه  جتسيد  هو  الصهيوني  فاملشروع  العربية.  والرجعية 
شمال   )MENA( مبنطقة  االمريكية  لإلمبريالية  اليهودي" 

األوسط. والشرق  افريقيا 
اإلسرائيلي-الفلسطيني  الصراع  صار  السابقة  لألسباب    
يفوق  ما  مدى  على  متصاعدة  ومواجهة  مستمرا  اشتباكا 
سبعني سنة. طيلة هذه املدة عرفت فيه املقاومة الفلسطينية 
املقاومة  على  معتبرة  ــدرات  ق عن  وابــانــت  ملحوظا  تطورا 
اجلهاد  ــادة  ق على  األخير  الهجوم  وبخصوص  والصمود. 
اإلسامي بالضفة، ثم على غزة االبية بهدف تفرقة فصائل 
نتائج  الى  أدت  فقد  بها،  واالستفراد  الفلسطينية  املقاومة 
لتعزيز  وفصائله  الفلسطيني  بالشعب  دفعت  بحيث  عكسية 
بغزة  موحدة  املقاومة  فصائل  دخلت  فقد  امليدانية.  وحدته 
يف مواجهة بطولية مع العدو وعرفت الضفة انتفاضة شعبية 
خايا  ميدانيا  تشكلت  بحيث  الكيان  مع  مسلحة  ومواجهات 
"فتح".  فيها  مبا  الفصائل  كل  من  مقاتلني  من  تتكون  مسلحة 
قوية  ضربة  توجه  ان  اخرى  مرة  املقاومة  استطاعت  وهكذا 
للمخططات  تكثيفا  يشهد  ظرف  يف  صفوفها  تقسيم  حملاولة 
االمريكية  االمبريالية  مــن  ــارة  اإلشـ آخــرهــا  الصهيونية 
العلني  للتطبيع  للمرور  اخلانعة  الرجعية  العربية  لألنظمة 

اإلسرائيلي. العدو  مع 
يهم  وجــود،  صــراع  الفلسطيني-اإلسرائيلي  الصراع  ان    
والرجعية  واالمبريالية  للصهيونية  املناهضة  احلــركــات 
فإفشال  لذلك  العالم،  وعبر  واملغاربية  العربية  باملنطقة 
لهذا  التصعيدية  الهجمة  بكسر  رهني  الصهيوني  املشروع 
والنضال  بالتضامن  اال  ذلــك  يتأتى  ولــن  املتغطرس  العدو 
اجلماهير  وباستعادة  وخارجه  فلسطني  بداخل  الوحدوي 
جبهات  وبكل  الساحات  بكل  فعلها  ووحدة  لقرارها  الشعبية 

املقاومة.      
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يموتون  ال  يون  الثور كتابه"  في 

جورج  مع  حوار  في  حبش  جورج  أبدا" 

طرحت  التي  االسئلة  من    ، ينو  مالبر

الخاص  مقتطف  نــقــدم    ، للشهيد 

. ة لمرأ اب

في  المرأة  موقع  هو  ما     1
العربي؟ المجتمع 

الفلسطيني  النضال  يف  املراة  دور 
اهمله  ذلك  مع  و  نوعه،  من  فريد 
زوجــتــي  الــصــحــافــيــون.  و  الــكــتــاب 
عــدم  و  جــانــبــي،  الــى  دائــمــا  كــانــت 
ــن عــن  ــك ــر مم ــي ــا غ ــه ــن ــث ع ــديـ احلـ
وقفت  النها  نضالي.  عن  احلديث 
مسيرتي  مراحل  جميع  يف  بجانبي 
وعنفوان.  صــابــة  بكل  النضالية 
دعمها  بفضل  ــان  ك فعلته  مــا  كــل 
ــت عــن  ــن ــره ــد ب ــق ومــســانــدتــهــا. ل
االعام  عن  بعيدا  الكبير  اخاصها 
اي  حتقيق  الــى  مطلقا  تطمح  ولــم 
يف  ايضا  وهناك   . شخصية  مكاسب 
النساء  من  عدد  الشعبية   اجلبهة 

السياسي  املكتب  يف  حاضرات  مازلن 
االخرى. احلزبية  املراتب  يف  و 

ــريـــف اعـــامـــيـــا  ــعـ ــتـ الـ يــنــبــغــي 
لكي  الفلسطينيات  النساء  بهذه 
اســاســي  دورهـــن  ان  ــاس  ــن ال يــعــرف 
الشعبية  اجلــبــهــة  يف  الــنــضــال.  يف 
الــلــواتــي  ــرفــيــقــات  ــد مــن ال ــدي ــع ال
املــســرح  عــلــى  اســاســيــا  دورا  يــلــعــنب 

الفلسطيني. السياسي 
بقضية  الــدوام  على  اهتمت  لقد 
النساء  نسبة  معرفة  وطلبت  املراة، 
الــشــعــبــيــة  اجلـــبـــهـــة  صـــفـــوف   يف 
دائما  وحرصت  فلسطني،  لتحرير 
الثامن  يف  زوجتي  بجانب  اكــون  ان 
ــن اذار/مـــــارس لــاحــتــفــال بــيــوم  م

يف  خطابا  الــقــي  كنت  حيث  املـــراة 
غــالــب االحـــيـــان، كــمــا كــنــت اشــعــر 
الى  نظرا  اخليبة  من  بشيئ  دائما 
ــي مــســتــوى اهــمــيــة املــــراة  يف  ــدن ت

. نظراجملتمع 

وضــع  ان  تعتقد  ــل  ه       2
ــة قـــد اصــبــح  ــي ــرب ــع ال ــراة  ــمـ الـ

االن؟ مرضيا 

ينطبق  ال  ــذا  وهـ  . بــالــطــبــع  ال، 
انظر  ــده.  وح العربي  العالم  على 
ــراة  ــــذي حتــتــلــه املـ ال ــم  ــج ــى احل الـ
حيث  الــغــرب  يف  حتى  ــوزارات  الـ يف 
احلــيــاة  يف  ــراة  ــ امل ــة  ــارك ــش م تــبــقــى 

املطلوب. املستوى  دون  السياسية 

ــم  ــال ــع ال فـــي  ــى  ــق ــب ــن ل  3
وضع  تدني  يعود  هل  العربي، 
اىل  ام  الـــديـــن  اىل  ــراة  ــمـ الـ

؟ ليد لتقا ا

وبعض  االجــتــمــاعــيــة  الــتــقــالــيــد 
اسهما  للدين  اخلاطئة  التفسيرات 

اجملتمع.  يف  املـــراة  دور  تهميش  يف 
يشكل  االقتصادي  الوضع  ان  كما 
ــراة  ــدوره عــائــقــا امـــام حــصــول امل بـ
النضال  من  والبــد   . حقوقها  على 
للمراة.  مرض  وضع  حتقيق  اجل  من 
اجل  من  للنضال  هي  االفضلية   ان 
من  ذلك  وبعد  واالستقال،  التحرر 
من  ثم  االجتماعية،  املساواة  اجل 
ــرور  امل ينبغي  املـــراة.  حــقــوق  ــل  اج
حتقيق  قبل  املراحل  هــذه  بجميع 
تسوده  مجتمع   اقامة  يف  اهدافنا 

املساواة. و  العدالة 
أ.الزهرة( تهيئ  من   (

من رموز املقاومة الشعبية الفلسطينية، من رموز املقاومة الشعبية الفلسطينية، 

الشهيد جورج حبش واملناضلة ليىل خالدالشهيد جورج حبش واملناضلة ليىل خالد

ــروف الشهيد جورج حبش  وقضية املراةالشهيد جورج حبش  وقضية املراة ظ يف  االنــســان  يــولــد  ان 
يعرفها  ال  جتــربــة  استثنائية 
تغير  ان  ــاس.  ــنـ الـ مـــن  الــكــثــيــر 
اسمائك و تبدل مسكنك عشرات 
تتعلم  ان  القلق،  يسكنك  و  املرات 
اشياء  كلها  حـــدرا،  تعيش  كيف 
تدفع طفا حرم من طفولته الى 
السؤال مذا يفعل ابي؟ و ملذا يقلق 
ملذا  و  ملذا يقلقني معه  و  اسرائيل 
الى  نحن بالذات. اعوذ بذاكرتي  
سنوات طويلة يوم كنا يف بيروت. 
من  ــدوه  ع يتردد  ال  كــان  سنوات 
حتى   به  ليوقع  طائرة  اختطاف 

يتخلص من رجل اقض مضجعه.
حني  السنوات  هــذه  كــل  وبعد 
اما  ــرارة  امل من  بشيئ  اساله  كنت 
العربية  بالقومية  تــؤمــن  زلــت 
كان  فلسطني،  كــامــل  وبتحرير 

ففي  يضحكه.  ــؤال  ــس ال مــجــرد 
ــم اجـــد يــومــا معنى  ل قــامــوســه 
ال  و  مرادفاته.  من  اي  او  لليأس 
بيني  اتعجب  كنت  انني  اخفيكم 
ال  اجــده  كنت  حني  نفسي  بني  و 
الزمان  من  العقود  تلك  بعد  و  زال 
يفكر  و  الثائر  الشاب  روح  يحمل 
نكبة  كانت  لو  كما  يوميا  يعمل  و 
كم  باالمس.  وقعت  قد  فلسطني 
ــام  ام بشيخوختي  اشــعــر  كــنــت 
روحه املتدفقة...كنت دائما اقول 
لنفسي ال شك انه ينتمي الى زمن 
وجيل اخر النه ال يحمل تركيبة 

االنسان العادي.
لقد كانت تدهشني قدرته  على 
يدهشني  الصغائر،  عن  الترفع 
قدرته  تدهشني  لالم،  احتماله 
حماسه  يدهشني  احملــبــة،   على 

كم  الــيــوم  ارى  حــني  و  املــتــجــدد. 
العاديون  البسطاء  الناس  احبه 
ادرك سر العاقة بني كونه انسانا 

استثنائيا و بني حب الناس.
 وبقدر معاناتي من طفولة غير 
ارثا  اليوم  احمل  ما  بقدر  عادية 

من الفخر و االعتزاز...
و يعزيني بان رحيل اجلسد امر 
من  نفر  ان  نستطيع  ولــن  حتمي 
حقيقته املريرة مهما طال الزمن، 
الــنــاس عــبــروا درب  مــن  كــم  لكن 
القصيرة،  الرحلة  تلك  احلــيــاة، 
اما  عبروا،  وما  م  أتــوا  ما  كأنهم  و 
بصماتك... عميقة  هي  كم  انت  
خطاك...فأنت  مضيئة  هي  وكم 
الــدرب  الــى  ــاؤوا  ج الباقي...ومن 

ومضوا با اثر هم الراحلون.

الكلمة التي القتها ملى ابنة جورج حبشالكلمة التي القتها ملى ابنة جورج حبش

يف ذكرى وفاته )يف ذكرى وفاته )30/01/200830/01/2008((

املكتب السياسي  حتدثت عضو 
لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
فلسطني ليلى خالد ، عن جتربتها 
والكفاح  الفلسطيني  بالنضال 
املسلح ضد االحتال اإلسرائيلي.

ــال  وقـــالـــت  لــيــلــى خــالــد خ
وسيلة  هو  املسلح  الكفاح  احلوارإن 
أساسية يف حترير األرض واقتاع 
املعادلة  "هذه  أن  مضيفة  العدو، 
األساسية، ألنه بوجود االحتال 
معادلة  وهـــي  ــة،  ــاوم ــق م تــوجــد 
نالت  ــي  ــت ال ــشــعــوب  ال صنعتها 

حريتها بفعل كفاحها".
الــكــفــاح املــســلــح يف  ــدت أن  ــ وأك
على  حافظ  الفلسطينية  الثورة 
وجــدت  التي  الوطنية،  الهوية 
البلدان  مــن  الــعــديــد  مــن  دعــمــا 
تأسيس  جــانــب  إلــى  والــشــعــوب، 
اعترف  الــتــي  التحرير  منظمة 

ووحيدا  شرعيا  ممثا  العالم  بها 
للشعب الفلسطيني.

الفلسطينية  املناضلة  ولفتت 
إلى أن هناك العديد من الوسائل 
والسياسية  والرياضية  الثقافية 

والدبلوماسية ملواجهة االحتال، 
وهي تقرب يوم النصر...

وتابعت: "ال ميكن ألي شعب أن 
ينتصر إذا ساوم على أرضه، وهذا 
عليها  القيادة  وهذه  اليوم،  حالنا 
الشعب  املوقع بفعل  تغادر هذا  أن 
مشددة  أخـــرى"،  بأفعال  وليس 
اخلط  هو  املسلح،  الكفاح  أن  على 
مهما  األشكال  وبقية  الرئيسي، 
كانت قوتها هي روافد لهذا اخلط.
علينا  "لذلك  بقولها:  وأردفــت 
الكفاح  خط  يف  مستمرين  البقاء 
أنه يف بعض األحيان  املسلح، رغم 
كما  احلالة  تبقى  بــأن  تسمح  ال 

أن  أملها  عن  معربة  سابقا"،  كانت 
أرض  على  القائمة  املعادلة  تتغير 
النضال  يف  لاستمرار  فلسطني، 

بخط الكفاح املسلح.
وتــطــرقــت خــالــد إلـــى بــدايــة 

نضالها، قائلة: "منذ بداية الثورة 
التدريبية  املــعــســكــرات  فتحت 
ــال، وبــالــتــالــي  ــ ــرج ــ لــلــنــســاء وال
لــلــمــرأة  الــتــحــاق  أول  ــان  كـ ــذا  هـ
التي تعنيها  الفلسطينية بثورتها 
بأكملها،  وعائلتها  أطفالها  وتعني 
احلياة،  تعطي  التي  هــي  ــرأة  واملـ
لذلك هي األجدر بالدفاع عنها"، 

على حد قولها.
وأشارت إلى أن املرأة كان لها دور 
يف النضال الفلسطيني، وهي جزء 
"حاولنا  أننا  مضيفة  شعبها،  من 
وليس  عمل  يف  الــدور  هــذا  إبــراز 

شعارات". 
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باملناخ  التذكير  من  البــد  بــدأ   
االجــتــمــاعــي والــســيــاســي الــذي 
للمنظمة  التأسيس  مرحلة  ميز 
األمام"،  "الى  اللينينية  املاركسية 
ــت االحــتــجــاجــات  ــل ــواص حــيــث ت
احلركة  فيها  لعبت  والتي  الشعبية 

بارزا. دورا  والطابية  التاميذية 
االحتجاج  احتدام  مقابل  ويف   
ــزاب  االحـ دور  كـــان  اجلــمــاهــيــري 
ــح عــلــيــهــا  ــل ــط ــص الــســيــاســيــة امل
وخصوصا  الدميقراطية  الوطنية 
مما  انتهازي  الى  متدبدبا  قياداتها 
وضع سؤال ما العمل لدى املناضلني 

اجلماهيري. بالنضال  املرتبطني 
واالشتراكية  التحرر  حزب  كان 
التنظيمي  اإلطـــار  هــو  ــذور"  "احملـ
املناضلني  غالبية  به  ترتبط  الذي 
"إلــى  منظمة  سيؤسسون  الــذيــن 

األمام".
النظام  من  احلزب  مواقف  كانت 
يعتة،  على  القياديني  )محاكمة 
ــي،  ــف ــري ــل الـــعـــلـــوي، ال ــي ــاع ــم اس
والقضية  الــعــيــاشــي(،  اهلل  عــبــد 
من  روجرز(  )مشروع  الفلسطينية 
التفكير  الى  دفعت  التي  األسباب 
التحرر  بحزب  االرتــبــاط  فــك  يف 

واالشتراكية.
ــاس مــجــاال  ــفـ مــثــلــت مــجــلــة أنـ
قضايا  حـــول  الــنــقــاش  لتعميق 
ــرر واالشـــتـــراكـــيـــة وطــنــيــا  ــح ــت ال
والــنــواة  الــثــالــث  الــعــالــم  دول  ويف 
لتقوية  التنظيمي  النهج  إليجاد 
خصوصا  اجلماهيرية  النضاالت 
ــة  ــذي ــي ــام ــت ــة ال ــ ــرك ــ ــط احل ــ وسـ

والطابية.
النقابة  لتنظيم  األنوية  تكونت 
)ن.و.ت(  لــلــتــامــيــذ  الــوطــنــيــة 
بــالــربــاط ســتــتــكــون بــثــانــويــات 
واحلسن  يوسف  ومــوالي  الليمون 
ــي وثــانــويــة عــمــر اخلــيــام  ــان ــث ال
ا.  و  ــي  ــال ــه ال ف.  بــهــا  ــط  ــبـ وارتـ
زهير  وع.  ــرش  حل وص.  بــنــزكــري 

آخرون. ومناضلون 
أواخـــر  يف  ت"  و.  ن.  ســاهــمــت" 
ســيــاســة  فـــضـــح  يف  ــات  ــن ــي ــت ــس ال
طبيعة  وفضح  التعليمية  الدولة 
املدعية  األحزاب  وتخاذل  النظام 
تفاقم  إلــى  أدى  ممــا  للتقدمية 
توسيع  ــى  والـ الــســيــاســي  ــع  ــوض ال
ــرة احلـــركـــات االحــتــجــاجــيــة  ــ دائ

املتتالية.

ــون املـــنـــاظـــرة الــوطــنــيــة  ــك ــت س
الذي  التنظيمي  امللتقى  بالبيضاء 
األقــنــعــة"  ــوط  ــق "س ــن  ع سيعلن 
ــى  ــري "إل ــس ــاد الــتــنــظــيــم ال ــي وم

األمام".
ارتـــبـــاط الــتــنــظــيــم بــالــنــضــال 
ــري ورفــــع وعـــي قـــواه  ــي ــاه ــم اجل
املــنــاضــلــة ســيــدفــع إلـــى الــتــجــدر 

والنضالي. الفكري 
بديل  ونضالي  سياسي  وكفعل 
االجتماعية  الطبقة  مــع  للعمل 
السياسي  لوعيها  ورفعا  املسحوقة 
حقيقي،  اشــتــراكــي  نظام  أفــق  يف 
ــتــاري    ــرل ــب ــدفــع الــتــنــظــيــم ال ــي س
العمل  إلــى  ــوادره  ــ ك مــن  الــعــديــد 
والتخلي  اإلنتاجية  بالقطاعات 

اجلامعية. دراستهم  إمتام  عن 
أنــا  الــتــحــقــت  ــار  ــ يف هـــذا اإلطـ
ــرة ومبــعــيــة  ــط ــي ــن مبـــديـــنـــة الــق
م.  والــزكــريــتــي  فقير  ع.  ــاق  ــرف ال
مهندس  ــان  كـ )الــــذي  ــني  أمـ وع. 
ــا جــمــاعــة يف  ــن ــرط ــخ ــة( وان ــ دولـ
)املكتب  عمالية  خــايــا  تــكــويــن 
مافاكو،  للغرب...شركة  اجلهوري 
ــاء،...( فــاحــيــة )ســيــدي  ــنـ ــيـ املـ
وقطاعات  بلقصيري...(  سليمان، 

أخرى
ــك ارتـــبـــط  ــذلـ ــم. كـ ــي ــل ــع ــت ــال ك
للشغل  املغربي  بــاالحتــاد  عملنا 
ــاد  ــاالحت ــا ب ــدن ــواج ــان ت حــيــث كـ
متكنا  وقـــد  مــســتــمــرا.  ــوري  ــه اجل
لعمال  نقابي  مكتب  تأسيس  مــن 
ــوري  ــه ومــســتــخــدمــي املــكــتــب اجل
ــار الـــفـــاحـــي لــلــغــرب  ــم ــث ــت ــاس ل
مواجهة  على  وعملنا   ،ORMVAG
واملواقف  املتنفذة  البيروقراطية 
دفع  مما  واالنتهازية،  التحريفية 
االستعانة  ــى  إل املــركــزيــة)امــش( 
عن  دكتوراه  يهي  حزبي  بقيادي 
لعدة  الــنــقــابــي  والــعــمــل  الــتــاريــخ 

األمور... شهور يف محاولة لضبط 
من  كــذلــك  الثقايف  العمل  كــان 
خصوصا  اإلشــعــاعــيــة  األنــشــطــة 
كان  الـــذي  الــثــقــايف  ــادي  ــن ال عبر 
احلركة  ومساهمة  مشاركة  يعرف 

التعليم. ورجال  التاميذية 
ــات مــن زمــن  ــظ تــلــكــم بــعــض حل
من  وجها  شكل  الذي  النضال  درب 
مشروع احلرية  على حتقيق  العمل 
أشكاله.  بكل  االستغال  ومحاربة 

)2022 )غشت 

يف ذكرى التأسيس منظمةيف ذكرى التأسيس منظمة

 "اىل األمام" "اىل األمام"
ع. ز. البشير

حتل يومي السبت واألحد 27 و 28 غشت اجلاري 
الشهيدين  الغتيال  والــثــاثــون  الثامنة  الــذكــرى 
ما  جراء  بلهواري  ومصطفى  الدريدي  بوبكر  موالي 
 84 مراكش  مجموعة  يف  رفاقهم  جانب  إلــى  القــاه 
معركة  تكسير  بهدف  إجرامية  وممارسات  إهمال  من 
مجموعتهم  أطلقتها  التي  الطعام  عــن  ــراب  اإلضـ
داخل  االنسانية  الشروط  من  أدنــى  بحد  مطالبني 
صمودهم  من  والنيل  تطويعهم  بغاية  وكذا  املعتقل؛ 
النظام  وظفها  التي  القمعية  األســالــيــب  وجــه  يف 
ونــضــاالت كافة  احــتــجــاجــات  ملــواجــهــتــهــم، وضـــد 

الباد.  املعتقلني السياسيني مبختلف سجون 

النبيل  لــألثــر  الـــذكـــرى  هـــذه  تـــؤرخ  ــا  م ــدر  ــق وب
إجرامية  ممارسات  من  رفاقهما  عاناه  وملا  للشهيدين 
منهم  الكثير  والزال  لــســنــوات  امــتــد  تنكيل  ــن  وم
من  ثمنه  يدفعون  أو  أجسادهم  يف  وقعه  يحملون 
واالجتماعية  والنفسية  الصحية  ــاع  األوض خــال 
محطة  فإنها  يكابدونها؛  الزالـــوا  الــتــي  املــتــرديــة 
والنسيان،  الطمس  ضد  اجلماعية  الذاكرة  إلنعاش 
ماحم  من  شعبنا  تاريخ  به  يحبل  ملا  واستحضار 
واعتراف  االستبداد؛  أشكال  أعتى  وجه  يف  الصمود 
شهيدات  وكــافــة  الشهيدين  بتضحيات  متجدد 
من  السعي  مواصلة  لعهد  وجتديد  شعبنا،  وشهداء 
الشهيدين،  حمل  التي  واملبادئ  القيم  سيادة  أجل 
حياتهما  استرخصا  التي  األهـــداف  أجــل  مــن  كما 

الدميقراطية  مغرب  بناء  يف  املتمثلة  سبيلها؛  يف 
واحلرية والكرامة والعدالة االجتماعية واملساواة.

وبهذه المناسبة؛ فإننا في عائلة الشهيدين 
وبلهواري: الدريدي 

التي  القمعية  األساليب  لكافة  إدانتنا  جنــدد   --
تسخرها الدولة لضرب النضاالت الشعبية املشروعة 
ولكسر  والــدميــقــراطــيــة،  ــرمي  ــك ال الــعــيــش  بــهــدف 
داخل  املغربي  الشعب  ومناضلي  مناضات  معنويات 
سراح  بإطاق  مطالبتنا  وجندد  وخارجها؛  السجون 
الفورية  واالستجابة  السياسيني  املعتقلني  كافة 

ملطالبهم املشروعة ووضع حد لاعتقال السياسي.
الوحدوي  النضال  مواصلة  ضــرورة  على  نؤكد   --
والدميقراطية  احلقوقية  احلركة  مكونات  لكافة 
وضع  أجل  من  واملناضات،  املناضلني  وعموم  ببادنا، 
االنسان،  حلقوق  اجلسيمة  لانتهاكات  نهائي  حد 
من  لــإلفــات  حــد  وضــع  ــن  ــادي اجل محاسبة  عبر 
لعدم  القانونية  الضمانات  كافة  وإقـــرار  العقاب، 

تكرارها، وعبر التسوية املنصفة ألوضاع ضحاياها.
واملناضلة  الدميقراطية  الــقــوى  بكافة  نهيب   - -
مواجهة  يف  الصفوف  وتوحيد  التضامن  لتقوية 
واإلستبداد؛  السلطوية  أشكال  وكافة  احلريات  قمع 
والدميقراطية  التحرر  لواء  رفع  مواصلة  أجل  ومن 
ــذي شكل  ــ ال والــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة واملـــســـاواة 
حتى  وبــلــهــواري،  الــدريــدي  ابنينا  لنضال  عنوانا 

استشهادهما.
لــألســرى  حتياتنا  ــن  ع ــر  ــي األخ يف  نعبر  كــمــا   - -
الصهيوني  ــال  ــت االح ســجــون  يف  الفلسطينيني 
هذه  يخوضونها  التي  املفتوحة  املعركة  مبناسبة 
البطولية،  لنضاالتهم  املبدئي  دعمنا  وعن  األيــام؛ 
انتزاع  حتى  الفلسطيني  للشعب  التحرري  وللكفاح 

كافة حقوقه املشروعة.

عائلتي الشهيدين الدريدي وبلهواري  مبناسبة الذكرى الثامنة عائلتي الشهيدين الدريدي وبلهواري  مبناسبة الذكرى الثامنة 

والثالثون الستشهاد ابنينا املناضلنيوالثالثون الستشهاد ابنينا املناضلني

موالي بوبكر الدريدي ومصطفى بلهواريموالي بوبكر الدريدي ومصطفى بلهواري

والقمع  واملنع  القمعية  التدخات  لغة  تتواصل     
واإلعتقال يف حق نضاالت اجلمعية الوطنية حلملة 
الدموية  املشاهد  حيث  باملغرب،  املعطلني  الشهادات 
إلى  فرع  من  وهناك  هنا  تتعالى  و"الزرواطة"  تتكرر 
خريطة  متدد  أخرى  إلى  جغرافية  بقعة  ومن  أخر 
أبناءه  يعاني  الذي  املنهوب  الوطن  املقموع،  الوطن 
 )... جرير  )إبــن  الفوسفاط  قاع  أكبر  يف  البطالة 
املادة دون توفير  العالم من هذه  تلبي حاجيات  التي 

اخلبز والكرامة ألبنائها.
حلملة  الوطنية  اجلمعية  أن  يتأكد  باملقابل 
راية  رافعا  املعطلني باملغرب كإطار مناضل،  الشهادات 
املقاومة والصمود يواصل عبر فروعه تفجير املعارك 
والتنظيم  الشغل  يف  ــق  احل عــن  دفــاعــا  البطولية 
)بنجرير، تاهلة، امنتانوت، جرسيف، تازة، تالسينت 
واملعتقلني  ــرار  األبـ الــشــهــداء  درب  على  سيرا   )...
القمع اإلعتقال ) محمد  السياسيني رغم كل أشكال 
بوشيوع،  االاله  عبد  محاسني،  حمزة  األحــمــدي، 
تقدميهم  مت  والنواحي  جرير  إبن  فرع  عن  رفــاق   8
رئيس  من  كل  ب  واالحتفاظ  الصورية  للمحاكمة 

غربال،  سفيان  الرئيس  نائب  الزكري  محسن  الفرع 
 )... اإلعتقال  رهن  املال  أمني  نائب  اعراب  بن  خالد 

وكل أشكال اإلستهداف و محاوالت اإلسترزاق. 
عن  نتابع  ونحن  املستمرة  التطورات  هــذه  ــام  أم
بقلق  الوطنية  للجمعية  تنفيذي  كمكتب  كتب 
نوع  على  األلف  للمرة  يؤكد  والذي  يجري،  ما  بالغ 
مع  التعامل  يف  القمع"  املنتهجة"  واملقاربة  التعاطي 
احللول  تقدمي  عوض  ومعطات  كمعطلني  مطالبنا 
الدولة  شعارات  كل  العمق  يف  ويضرب  واالجــابــات، 
للقمع  الصارخة  إدانتنا  نعلن  وأسسها،  االجتماعية 
بنجرير  بفرع  ورفيقاتنا  رفاقنا  حق  يف  واالعتقال 
الــشــهــادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  فـــروع  ــل  وك
ووضعهم  رفاقنا  إعتقال  وإلستمرار  باملغرب  املعطلني 

داخل السجون واملعتقات. 
       عاشت الجمعية الوطنية إطارا صامدا ومناضال 

              الحرية لكافة المعتقلين السياسيين

                     المجد للشهداء األبرار

جمعية املعطلني تندد بالقمع املامرس عليهاجمعية املعطلني تندد بالقمع املامرس عليها
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الثقافة  والتغييرالثقافة  والتغيير

الثقافيةالثقافية

ــاب  ــ ــت ــ ــك ــ ال ان  يـــعـــتـــقـــد  مــــــن  واهــــــــــم 
ــل ــ أقـ ــة  ــ ــي ــ ــل ــ ــي ــ ــك ــ ــش ــ ــت ــ ال الـــــلـــــوحـــــة   او 
حد  اكــثــر  واهـــم  ــاء!  املـ أو  اخلــبــز  مــن  أهمية   

الذكي،  هاتفه  بتابيب  يتمسك  من  االستاب 
وتتعثر خطواته يف أرصفة املدينة أو على احجار 
طبيعي  ملنظر  أهتمام  أدنى  يعير  وال  القرية، 
خاب يامس حاجبيه! او سلوك ميكن ان يكون 
 منطلق رواية او قصة قصيرة أو سيناريو فيلم.
ما  كـــل  يف  املــعــنــى  عـــن  يــبــحــث  ــان  االنـــسـ ان 
كنه  إلـــى  يــصــل  ان  ميــكــن  وال  بـــه،  يــحــيــط 
املــكــتــبــات  ــاد  ــ ــي ــ ارت عــبــر  اال  املــعــنــى  هــــذا 
التشكيلية.  الــفــنــون  ومـــعـــارض  ــف  ــاح ــت  وامل
صوب  اجتهت  ملا  توصف  ال  بخيبة  احسست 
مــرورا  نــوايــاد"  "بــاب  فج  عبر  العميق  املغرب 
باميلشيل، الحظت ان غالبية القرويني الذين 
حد  انغمسوا  الطريق  جنب  جالسني  صادفتهم 
"الذوبان" يف شاشات هواتفهم!! وامامهم )هن( 
بني  تنساب  وديان  لها:  نظير  ال  رائعة  مناظر 
اشجار  اجلوز والصفصاف، سماء صافية ودرجة 
حرارة معتدلة. حقول من القمح والشعير متيل 
كانت  ان  بعد  يوليوز.  شهر  نهاية  الصفرة  الى 
الفضاءات  هــذه  يف  تصدح  )هــن(  حناجرهم 
 مبواويل واشعار يف انسجام تام مع هذه البيئة.
ــم  ــهـ ــفـ ــواتـ هـ يف  ســــيــــجــــدون  هـــــل  تـــــــرى 
ــن مــــــــن هــــــــذا؟  ــ ــ ــسـ ــ ــ  الــــبــــئــــيــــســــة احـ
ــرة اجـــتـــاحـــت كــل  ــ ــاه ــ ــظ ــ  فـــعـــا، هـــــذه ال
. والفقيرة  منها  الهشة  خصوصا   االوســـاط، 
يتجاوز  او  يضاهي  احملمولة  الهواتف  خطر  ان 

والسجائر. اخملدرات  خطر 

ارفعوا رؤوسكم نحو الوداين 

 والسماء! 

 انفذة عىل االدب التركي: رواية الثلج ألورهان ابموق.

ــه ,  ــ ــت ــ ــا حت ــ ــ ركـــــــــام يـــخـــفـــي م
ــج يـــغـــطـــي رمـــــــاد املـــديـــنـــة. ــ ــل ــ  وث
هــكــذا تــبــدو كــــارس -إحـــــدى مــدن 
الــبــعــد  كـــل  بــعــيــدة   - األنــــاضــــول 
الفقر   يف  غـــارقـــة  ــول،  ــب ــان ــت اس عـــن 
والــبــؤس. السياسية   واالنــقــســامــات 
ــا املــــضــــطــــرب يـــتـــمـــور  ــ ــه ــ ــخ ــ ــاري ــ ت
ــاض. ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ  حتــــــــت أكــــــــــــــــوام ال
األرمـــــن  و  الــعــثــمــانــيــني  ــن  ــ م لـــهـــا 

ــن الـــــروس و  ــا مـ ــه ــض اآلثـــــار و ل ــع ب
البشر. ــزف  ن مــن  تبقى  مــا  ــراك  ــ  األت
ــا( رحــلــة عــاديــة.  ك  ( لــم تكن رحــلــة 
شيوعي  مـــوهـــوب،  ــر  ــاع ش ــا(  كـ  ( ف 
قبل  تركيا  مــن  نفيه  مت  ــاري،  ــس ي و 
. ــوات  ــن س بعشر  ــارس  كـ إلـــى   رحــلــتــه 
حصوله  بــعــد  اســتــانــبــول  ــى  إلـ ــاد  عـ

ــوء الـــســـيـــاســـي مــن  ــ ــج ــ ــل ــ عـــلـــى ال
ــور جــــنــــازة أمـــــه . ــ ــض ــ  أملـــانـــيـــا حل
تكليفه  يتم  املدينة  يف  وجوده  وأثناء 
استانبول  يف  معروفة  صحيفة  من   -
عن  ــتــحــري  بــال و  كــــارس  ــارة  ــزيـ بـ  -
بعض  بها  قامت  التي  االنتحار  موجة 
ويطلب   ، احملــجــبــات  املــديــنــة  فتيات 
البلدة  انتخابات  تغطية  أيضا  منه 
فيها.  اإلساميني  فوز  يتوقع   والتي 

 أيــــــــــــبــــــــــــك يـــــــــــــــا أيــــــــبــــــــك
لم تكن حب حياته ، كانت زميلته فقط 
أيام الدراسة . ما يذكره بها هو جمالها 
اخلاص و جاذبيتها امللحة. تزوجها أحد 
 رفاقه و كانت قد انفصلت عنه حديثا.
كارس،حتمس  يف  بوجودها  علم  حني 
 للذهاب إليها و استحوذت عليه صورتها.

كــا يــعــانــي مــن الـــوحـــدة و الـــفـــراغ ، 
ومع   ، لسنوات  جــف  قــد  شعره  ومــاء 
تــوجــه. كيفما  احلـــزن  لــفــه   املــنــفــى 
ــاذا ال  ــم ــل ــوات هـــو مـــا يــعــيــشــه. ف ــ املـ
يــتــزوجــهــا  ال  ــاذا  ــ ملـ ؟  ــا  ــه ــي إل يــلــجــأ 
 ويـــعـــود بــهــا إلــــى فـــرانـــكـــفـــورت؟ 
هــذا الــهــاجــس يــدفــع بــه إلــى كــارس 
ــه  ــاب ــاء ذه ــنـ أثـ و  ــا،  ــعـ ــة دفـ ــي ــائ ــن ال
ثلجية  لــعــاصــفــة  املــديــنــة  تــتــعــرض 
ــام  تــضــطــره لــإلقــامــة ملـــدة ثــاثــة أي
. يــديــره  و  أيبك  ــد  وال ميلكه  نــزل   يف 
ــا  مم ــل  ــ ــمـ ــ أجـ أيــــــبــــــك..  يـــــــرى  و 
!! ــلـــم  ــا يـــحـ ــ ــى ممـ ــ ــه ــ ــر، أش ــ ــذكـ ــ  يـ
و كما تنهمر ثلوج كارس على ساكنيها 
احلب!!  من  سيول  قلبه  يف  تنجرف   ، 
له  ترسم  قصيرة  عاقة  معها  يعيش 
حياة سعيدة للحظات، و يظل يجترها 
أملانيا. إلى  عودته  بعد  عدة   لسنوات 
تصغرها  )كــاديــفــي(  أخــت  لها  أيبك 
الفتيات  حركة  تتزعم  و  عدة  بأعوام 
ــزع  ــن ن ــض ــرف املــتــحــجــبــات الـــاتـــي ي
احلجاب عن رؤوسهن و مقايضته بحق 
عن  تنفصل  التي  أيبك  بني  التعليم.و 
لإلساميني  انتمائه  بسبب  زوجــهــا 
وكاديفي   ، باحلجاب  لها  ومطالبته 
والتي  العلمانيني  أعـــام  ــد  أح ابــنــة 
تنتهي  ال  أسئلة  تــدور   ، رأسها  تغطي 
ــاذا  ومل  ، تكون  وكيف   ، تكون  مــن  عــن 

تكون نسيج وحدك.

 حسن ايت اعمر

عابرون في كالم عابر

العابرة  الكلمات  بــني  ون  ــاُرّ ــ امل أيها 
واسحبوا  وانصرفوا  أسماءكم  احملوا 
وخذوا  انصرفوا  و  وقتنا،  من  ساعاتكم 
ما شئتم من زرقة البحر و رمل الذاكرة 
تعرفوا  كي  صــوٍر  من  شئتم  ما  وخــذوا 
من  حجٌر  يبني  كيف  تعرفوا  لن  كم  أَنّ
بني  ون  املاُرّ أيها  السماْء...  سقف  أرضنا 
ـا  ومَنّ  - السيف  منكم  العابرة  الكلمات 
ـا حلمنا  دمنا منكم الفوالذ والنار- ومَنّ
منكم  حجُر  ومنا  أخــرى-  دبابة  منكم 
ما  وعلينا  املــطــُر  ومــنــا  الــغــاز-  قنبلة 
عليكم من سماء وهواء فخذوا حصتكم 
من دمنا وانصرفوا وادخلوا حفل عشاء 
أن  نحن،  وعلينا،  وانصرفوا  راقـــٍص.. 
نحن،  علينا،  و  الشهداْء..  ورد  نحرس 
ون بني  أن نحيا كما نحن نشاء! أيها املاُرّ
أينما  مّروا  امُلّر  كالغبار  العابرة  الكلمات 
كاحلشرات  بيننا  متروا  ال  ولكْن  شئتم 
لنا  و  نعمُل  ما  أرضنا  يف  فلنا  الطائرة 
أجسادنا  نــدى  نسقيه  و  يه  نرِبّ قمح 
حجر...   : هنا  يرضيكم  ليس  ما  ولنا 
إلى  إذا شئتم،  املاضي،  أو َحَجُل فخذوا 
سوق التحْف و أعيدوا الهيكل العظمي 
خزف.  صحن  على  شئتم،  ان  للهدهد، 

املستقبُل  لنا  يرضيكم:  ليس  ما  فلنا 
بني  ون  املــاُرّ أيها  نعمل  ما  أرضنا  يف  ولنا 

يف  أوهامكم  كدسوا  العابرة  الكلمات 
وأعيدوا  وانصرفوا   ، مهجورة  حفرة 
العجل  شــرعــيــة  إلـــى  ــت  ــوق ال عــقــرب 
املقدس أو إلى توقيت موسيقى مسدس 
فانصرفوا   ، هنا  يرضيكم  ليس  ما  فلنا 
ولنا ما ليس فيكم : وطن ينزف و شعبًا 
للذاكرة  أو  للنسيان  يصلح  وطنًا  ينزف 
أن  آن  العابرة  الكلمات  بني  ون  املــاُرّ أيها 

تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم ولكن ال 
ولتموتوا  تنصرفوا  أن  آن  بيننا  تقيموا 

فلنا  بيننا  متوتو  ال  ولكن  شئتم  أينما 
هنا  املــاضــي  ولــنــا  نعمل  مــا  أرِضــنــا  يف 
احلاضر،  ولنا  األول  احلياة  صوت  ولنا 
واحلاضر، واملستقبل ولنا الدنيا هنا... 
برنا  من  أرضنا  من  فاخرجوا  واآلخــرة 
 .. ملحنا  ِمن   .. قمحنا  ِمن  بحرنا  ..من 
ِمن جرحنا من كل شيء، واخرجوا من 

مفردات الذاكرة

محمود درويش
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 نستقبل المناضل سيون أسيدون، كضيف العدد472 من جريدة 
النهج الديمقراطي الخاص ابلقضية الفلسطينية العادلة.

والمغربيات  المغاربة  كــآالف  أسيدون،  المغربي  المناضل  مر 
زانزين  تقاسم  وقد  المخزني.  النظام  وسجون  التعذيب  مراكز  من 
أبودقة  الفلسطيني،  المناضل  مع  البيضاء  ابلــدار  غبيلة  سجن 

)1972/1973(. انه رمز من رموز النضال من اجل مغرب ديمقراطي 
وللهصيونية.  ولإلمبرايلية  للرجعية،  ومناهض  للجميع،  متسع 
انشط في مجال حقوق االنسان و في حملة ضد التطبيع مع الكيان 

الهصيوني عىل جميع األصعدة...
شكرا للمناضل سيون أسيدون عىل االستجابة لدعوتنا. 

تطبيع  وتداعيات  اسباب  رأيــك  في  ماهي            
الهصيوني؟ الكيان  مع  المغربية  الدولة 

فتح  على  الدميقراطي"  "ألنهج  صحيفة  أشكر  أن  أواَل  أود 
الصهيونية  الهجمة  موضوع  إلى  أخرى  مرة  للتطرق  اجملال 
هذه  يف  بادنا  يعيشها  التي  )"تسونامي"(  النطاق  واسعة 

املرحلة.
الدولة  تعاون  عاقات  أن  التذكير  من  االنطاق  من  بد  ال   
العهد  حديثة  ليست  فلسطني  احتال  دولــة  مع  املغربية 
املغربي  النظام  جتاوب  عندما  الستينات،  إلى  ترجع  لكنها 
يواجه  كان  الــذي  الصهيوني  النظام  من  طلب  مع   1961 يف 
على  االحــتــالــي  االستيطاني  مــشــروعــه  يف  أزمـــة  آنـــذاك 
اخلط  داخل  شاسعة  مناطق  كانت  البشرية:  موارده  مستوى 

من  فارغة   )1948 لسنة  النار  إطاق  وقف  )خط  األخضر 
يد  إلى  ماسة  حاجة  يف  االقتصاد  وكان  النكبة،  بعد  السكان 
االحتال  مع  صفقة  املغربية  الدولة  عقدت  وهكذا  عاملة. 
إلى  ترحيل  بتنظيم  تقضي   – مــال  مقابل   - الصهيوني 
إلى الطوائف  املنتمني  املغربي )من  فلسطني جلزء من الشعب 
وضحاها  عشية  بني  أناس  حتويل  ومت  اليهودية(  املغربية 
ساح  حاملي  محتلني  مستوطنني  إلى  مغاربة  مواطنني  من 
هذه  نفي  محاولة  حاليَا  ونعيش  الفلسطيني.  الشعب  ضد 
يقوم  ما  كثيرَا  الذي  املغربي  الرسمي  اخلطاب  يف  احلقيقة 
تريد  اإلعــام  وسائل  عبر  النطاق  واسعة  مغرضة  بحملة 
الصهاينة  املعمرين  أن  الفكرة  املغربي  العام  الرأي  على  فرض 
البداية  تلك  بني  مغاربة...  مواطنني  هم  مغربي  أصل  ذي 
أشكال  عــرفــت  عــامــَا   60 ــرت  م الــيــوم،  ودعــايــة   1961 يف 
اخملابراتي  املستوى  على  النظامني،  بني  التعاون  من  متنوعة 
العربية  القمة  فعاليات  بتسجيل  للموساد  السماح  ׃  مثَا 
حتضير  للصهاينة  سهل  الذي  الشيء   –  1965 يف  بالبيضاء 
الصهيونية  اخملابرات  مساعدة  مقابل  هذا   –  1967 عدوان 
املهدي  الوطني  الزعيم  اغتيال  تدبير  يف  املغربية  لنظيرها 
التعاون  يف  احلــصــر  ال  املــثــال،  سبيل  على  هــذا  بــركــة.  بــن 
 - ساح  )شراء  العسكري  التعاون  ذلك  إلى  اظف  اخملابراتي. 
اإللكترونية  االجهزة  وصيانة  طيار...  دون  وطائرات  دبابات 
ف  الطائرات  من  جيل  جتهز  التي   - اإلنتاج  اإلسرائيلية   -
أوجه مختلفة يف  له  التعاون االقتصادي،  أما  املغربية(..   16
االتصال  مكتبي  فتح  كان  وهكذا  والبحري.  الزراعي  امليدان 

يف كا البلدين يف سياق أوسلو فرصة لتطوير عاقات تبادل 
التجاري، جتسدت يف خلق خط بحري غير مباشر )آنذاك( 
واملغرب،  حيفا  بني   )ZIM( البحرية  املاحة  شركة  طرف  من 
إغــاق  بعد  حتى  )واستمر  التجارية  املــبــادالت  لتسهيل 

الثانية...( االنتفاضة  إبان  االتصال  مكتب 
اتفاقية  والفني  والثقايف  السياحي  التطبيع  ينتظر  ولم 
فيما  السري  شبه  بل  محتشم  بشكل  ولو   2020 دجنبر   10

األكادميي. التطبيع  يخص 
تعميق  هو  حاليَا  نعيشه  وما  مــاض.  له  املصالح  فالتقاء 
الدولة  بني  العاقات  خصوصيات  تسجيل  ميكن  املسار،  لهذا 
3 مستويات  املغربية ودولة االحتال يف املرحلة احلالية على 
جهوي  عسكري  حلف  يف  املــغــرب  ــول  دخ الــعــســكــري:   -
ــال بحلف  ــت املــظــلــة األمــريــكــيــة )حتــلــم دولـــة االح حتــت 

شراء  يف  تعاون  يف  ينحصر  وال   .)  NATO لل  شبيه  جهوي 
العسكري-الصناعي  املركب  من  العسكرية  واألجهزة  ساح 
لسن  تعاون  مشاريع  إلى  امتد  بل  الصهيوني  االستعماري 
)مع  مستوردة  بتكنولوجية  املغرب  يف  عسكرية  صناعات 
للتعاون  التخطيط  الناجتة عن ذلك(، واألخطر هو  التبعية 

امليداني... العسكري 
بني  عاقات  وربــط  السفارتني  فتح  ׃  المؤسساتي   -
العلمي...-،  والبحث  العالي  والتعليم  -الداخلية،  وزارات 
وربط العاقات بني مؤسسات رجال األعمال، وتوأمة مدن...
مستوطني  أن  الفكرة  فرض  محاولة  ׃  الإيديولوجي   -
ضمان  يجب  مغاربة  مواطنون  هم  مغربي  أصل  من  فلسطني 
عبر  اليومية  املنهجية  احلمات  عبر  وهذا  'حقوقهم'.  لهم 
إلى  اخلطاب  هــذا  إدخــال  هو  األخطر  بل  ــام،  اإلع وسائل 

العقول....  لتطبيع  محاولة  وهي  املدارس، 
الهجمة  ألن  ب"تسونامي"  تــارة  ملقبة  املرحلة  هــذه  إن 
عارمة تشكل قفزة نوعية ال ميكن حصرها يف كلمة "تطبيع". 
 – – على األقل بشكل ضمني  أن ما يخصص "التطبيع"  أكيد 
لفلسطني  الصهيوني  االحتال  ان  الفكرة  عن  التعبير  هو 
وبالتالي  مفروض.  معه  والتعامل  فيه  رجعة  ال  واقــع'  'أمر 
الناس...  ذهن  يف  مكانة  تكتسب  الصهيونية  احلكاية  تصبح 
على  التأكيد  شيء  كل  وقبل  اواَل  هو  التطبيع  محاربة  بينما 
العودة  يف  الفلسطيني  للشعب  الثابتة  احلقوق  مشروعية 

ارضه.  على  مصيره  تقرير  حق  وممارسة 
السابقة  التجارب  يبرهنه  ما  وهذا   – تأكيده  يجب  فما 
املصير  بــوحــدة  الشعور  ان  هــو  األردن(  )مــصــرو  للتطبيع 
إرث  وعلى  املشتركة  املصالح  على  )املبني  املنطقة  لشعوب 

األقوى.  هو  الثقافية-التاريخية(  الروابط 
التأكيد  يجب  مهمني  امرين  يف  هو  املرحلة  مييز  ما  ولكن 
يتميز  ــذي  ال احلــالــي  الــصــراع  مستوى  هــو  األول  عليهما: 
من  جديدة،  بأشكال  الفلسطيني  للشعب  واملقاومة  بالصمود 
ذروتها  تزيد  االحتال  لقوى  الشريسة  الهجمات  ضد  جهة، 
يوم بعد يوم بشكل خطير من جهة أخرى؛ والثاني هو تطور 
يف  يتجلى  والذي  الفلسطيني  الشعب  مع  العاملي  التعاطف 
مؤسسات  سن  ومنها  العالم  عبر  للتضامن  جديدة  مبادرات 
كدولة  احتال  دولــة  ضد  حلمات  وازنــة  عاملية  حقوقية 
القادمة.  املرحلة  يف  مهمة  بتطورات  يبشر  وهذا  أبارتهايد. 
اجلنوب  فالساعة  آس،  دي  الــبــي  قـــادة  ــد  أح يــقــول  كما 

تقترب...  لفلسطني  اإلفريقية 

وهل  التطبيع؟  المناهضة  حملة  تقيم  كيف            
الحملة؟ هذه  لتقوية  مقترحات  لديك 

يجب التذكير أنها هي حملة لم تتوقف منذ سنوات، وجمعت 
دائمَا قوى من مختلف مشاريب فكرية تضم اليسار الراديكالي 
النقابات  مــن  ومكونات  السياسي  اإلســـام  الــتــيــارات  وبعض 
إثر  على  التطبيع  ملناهضة  إطار  تنشئة  إن  املدني...  واجملتمع 
ارمتاء الدولة املغربية يوم 10 دجنبر 2020 يف أحضان املؤامرة 
احتياطه  من  الفلسطيني  الشعب  عزل  إلى  الرامية  اجلديدة 
واملغاربية(،  العربية  )اجلماهير  التاريخي  االستراتيجي 
التطبيع  وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  للجبهة  التنشئة  هذه 
إنها خطوة  العمل ضد التطبيع.  تشكل جتديدَا ضروريَا إلطار 
املغربي  الشعب  رفــض  على  بوضوح  تبرهن  ألنها  جــدَا  مهمة 
يف  ذلك  جتلى  كما   – بصددها  نحن  التي  مؤسساتية  للصهينة 
مواقع   50 من  أكثر  يف  ــرارَا  م االستنكار  لوقفات  متكرر  جناح 
اإلطار  ويوفر  اجلماهيري.  للتعبير  أخرى  واشكال  الباد  عبر 
اجلديد شروط سياسية )املسار الوحدوي وروح العمل املشترك 
ضد  العمل  لتطوير  مختلفة(  وجتارب  مدارس  من  مكونات  بني 
يف  ينظر  احلملة  لتقوية  اجلبهة  داخــل  فالتفكير  التطبيع. 
اجتاه املزيد من اجملهودات يف ميدان تنظيم حمات املقاطعة من 
جهة ومن جهة أخرى تطوير مبادرات قد انطلقت )احملامني ضد 
ميادين  إلى  لتعميمها   ) التطبيع،...  ضد  واألساتذة  التطبيع، 
أخرى )التعليم العالي، والفنانني، واملهندسني...( ألن محاوالت 

االختراق الصهيوني كثيرة تتطلب تعدد املبادرات امليدانية....

للقضية  اإلســتــراتــيــجــي  ــل  ــح ال تـــرى  كــيــف        
؟ لفلسطينية ا

هذه  إطــار  املهم  املــوضــوع  لهذا  التطرق  يتجاوز  لألسف 
ميكن  إذا  لكن  أوسع...  مجااَل  ويتطلب  الكرمية  االستضافة 
املسار  أن  هــو  رأي  الــشــديــد،  بــاإليــجــاز  املــوضــوع  تلخيص 
إخفاق  إل  محالة  ال  سيؤدي  فلسطني  لقضية  التاريخي 
نشوء  وإلــى  فلسطني  يف  الصهيوني  األبــارتــهــايــد  مــشــروع 
التاريخية  احلقوق  وستحمي  ستحقق  دميوقراطية  دولة 
الذي  الشعب  هذا   , أرضــه  كامل  على  الفلسطيني  للشعب 
يكن  مهما  التاريخية  حقوقه  يحترم  ملن  مرحبَا  وسيظل  كان 

الفلسفية.   معتقداته  أو  ديانته 
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أيــام  املنعقد  اخلــامــس  الــوطــنــي  املــؤمتــر  جنــح 
العام  إعانه  وأصــدر   2022 يوليوز   22/23/24
املغربية  العاملة  للطبقة  املستقل  احلــزب  عــن 
العمالي".  الدميقراطي  النهج  حزب   " اسم  حتت 
قفزة  ومناضاته  مناضلوه  أحدث  اإلعــان  بهذا 
التراكم  على  تعبيرا  السياسية  حياتهم  يف  نوعية 
الدميقراطي  النهج  تنظيم  تأسيس  منذ  املسجل 
األمــام  إلــى  منظمة  تأسيس  وقبله   1995 سنة 
الــقــفــزة  ــذه  هـ ســتــتــحــول  فــكــيــف   .1970 ســنــة 
ونظرية  وسياسية  نضالية  ممارسات  إلى  النوعية 
من  ومنهم  املغرضني  بعض  الواقع؟  يف  وتنظيمية 
واملقتنعني  املؤمنني  إلى  ينتمون  بأنهم  نعتقد  كنا 
قفزة  مجرد  األمر  يعتبرون  العظيم،  املشروع  بهذا 
التي  الطبقة  وجــود  ينكرون  ألنــهــم  ــواء؛  ــه ال يف 
تاريخية.  رسالة  ولها  املشروع  هذا  حتمل  أن  عليها 
تغيرت  التي  العاملة  الطبقة  وجود  ينفون  إنهم 
بالتغيير  سيقوم  من  وان  عليه،  كانت  عما  جذريا 
احلركات  هــي  جــديــدة،  قــوى  هــي  يفهمونه  كما 
ــي عــوامــل  ــل الــتــنــاقــض ه ــوام االجــتــمــاعــيــة، وع
يعد  لم  الطبقي  والصراع  أفقيا  اجملتمع  تخترق 

حاسما. وال  محددا 

النقاش  هذا  اخلامس  الوطني  املؤمتر  حسم  لقد 
ودور  النظري  الــســاح  ألهمية  االعــتــبــار  وأعـــاد 
الثورية.  املمارسة  عملية  يف  الثورية  النظرية 
وبالنتيجة  وسياسي  نظري  خط  للحزب  أصبح 
النقطة  املنشود  احلزب  من  يجعل  تنظيمي  خط 
وهو  ببادنا،  الثوري  التغيير  عملية  يف  املفصلية 
خوض  أركان  هيأة  بناء  من  العاملة  الطبقة  متكني 
سلطة  حتقيق  اجل  من  ببادنا  الطبقي  الصراع 
مربط  إن  واملعدمني.  الفقراء  والفاحني  العمال 
عملية  يف  نتقدم  كيف  هو  اليوم  أصبح  الفرس 
الوعي  من  االنتقال  من  العاملة  الطبقة  متكني 
كمجموعات  ذاتها  يف  وعيها  على  املتمركز  احلسي 
وتتعرض  القيمة  فائض  تنتج  اجتماعية  فئات  أو 
تعي  طبقة  إلى  معزول،  أو  فردي  بشكل  لاستغال 
مع  تتواجه  وبأنها  عامة،  اإلنتاج  عملية  يف  دورها 
والسياسية  االقتصادية  السلطة  لها  أخرى  طبقة 
األجهزة  متعددة  دولة  ولها  اجملتمع  يف  والثقافية 
تعي  أن  العاملة  الطبقة  على  كما  مصاحلها؛  حتمي 
أو  املفقرة  االجتماعية  الطبقات  وسط  مكانتها 
النهب واالستبداد والتسلط.  إلى نير  التي تتعرض 
أو  لها  وبــإجنــازه  اجلــديــد  ــزب  احل مهام  هــي  هــذه 
وسيحاسب  اجنازاته  تقييم  سيتم  فيها،  إخفاقه 
ماذا  على  واجلــواب  تفريطه.  أو  اختاالته  على 
هو  واملناضلني  املناضات  حياة  يف  اليوم  سيتغير 
أن  العاملة،  الطبقة  وعي  لتغيير  بقوة  ينشدوا  أن 
الطبقي.  الصراع  خلوض  أركانها  هيأة  إلى  يتحولوا 
إننا مقتنعون بأن ذلك سيتم ألن اإلرادة واحلماس 
شراع  يف  تنفخ  املوضوعية  الشروط  وأن  متوفرين، 

ايجابي.  بشكل  املشروع  هذا  سفينة 

من وحي األحداثمن وحي األحداث

التيتي  الحبيب

هل تبخرت رهانات الناتو يف أوكرانيا ؟هل تبخرت رهانات الناتو يف أوكرانيا ؟

بعد اإلعالن عن أتسيس الحزب 
المستقل للطبقة العاملة ماذا 

سيتغير؟

حساباتها  تعيد  الغربية  االمبريالية 
الكارثة. حتمية  أوروبا  لتجنيب 

املــيــدانــيــة  ــة  ــعــادل امل أن  عمليا  يــبــدو 
روسيا،  مــع  أوكــرانــيــا  حــرب  يف  تتغير  لــن 
لن  األوكرانية  العسكرية  الــوحــدات  ألن 

أسلحة  على  إال  الناتو  دول  مــن  حتصل 
ــخ  ــواري ــن حتــصــل عــلــى ص مــتــوســطــة. ولـ
شأنها  من  تطورا  أكثر  مبستوى  وأسلحة 
الغرب  ألن  ليس  الروسية.  األراضــي  بلوغ 
على  قــادر  غير  ولكنه  ذلــك،  يف  يرغب  ال 
مع  العواقب  محمودة  الغير  املغامرة  دخول 

׃ وأبرزها  أهمها  أسباب  لعدة  روسيا 
إلـــى إيــجــاد  ــا  ــ - ســعــي أمــريــكــا وأوروبـ
الكارثة  لدرء  روسيا  مع  سياسية  تسوية 
الطاقة،  يخص  فيما  أوروبا  على  احملتومة 
بشكل  تعتمد  ــا  أوروبـ دول  الزالـــت  حيث 
شبه كلي على صادرات روسيا وأوكرانيا من 
واملواد األولية يف الصناعات  الغاز والطاقة 

الغذائية. 
جيدا  ــان  ــدرك ت وأمــريــكــا  ــا  ــ أوروب إن   -
األوكرانية  الــقــوات  ــداد  إم يستحيل  أنــه 
على  قـــادرة  متطورة  وأسلحة  بــصــواريــخ 
السيطرة  بسبب  الروسي،  العمق  استهداف 
األوكرانية،  األجواء  على  لروسيا  الكاملة 
أي  خططه  و  الغرب  أجندة  يف  يوجد  وال 
الراهن  الوضع  تغيير  أو  الستهداف  نية 
اإلعــامــيــة  الــدعــايــة  أمـــا  األرض.  عــلــى 
مجموعة  كييف  لتسليم  روجـــت  الــتــي 
وال  بروبغندا  مجرد  فهو  الصواريخ،  من 
احلرب  انتهاء  بعد  إال  احلصول  لها  ميكن 

الصفقة.  على  روسيا  وموافقة 
الرئيس  تصريح  كان  الصدد،  هذا  ويف 
واضحا  األملاني  املستشار  وكذا  األمريكي 
باليقني  الشك  قطع  حيث  فيه،  لبس  وال 
كييف  تسليم  عــن  اآلن  حــديــث  ال  بــأنــه 
على  روسيا  توافق  لم  ما  متطورة  صواريخ 
تكرار  على  حاسما  ردا  كذلك  وكان  ذلك. 

والغرب  للناتو  زيلنسكي  ومناشدات  طلبات 
توفير  شأنها  من  أسلحة  مبنحه  وتوساته 
أملانيا  لسان  على  الغرب  وأكد  الردع...  قوة 
يفضل  أنه  على  فرنسا  مساعي  و  وأمريكا 
للمشكل.  سياسي  حل  إيجاد  يف  اإلســراع 

املتقاطع  الصرف  االقتصادي  اإلكــراه  أما 
فيها،  واملتحكم  السياسية  التوجهات  مع 
خبراء  مجلس  تقرير  بخاصة  فيتعلق 
الــذي  ــي  األوروبـ لــاحتــاد  التابع  الطاقة 
مفادها  أخــرى  أمريكية  خاصة  اعتمد 
إيجاد  يف  التفكير  اخلطأ  من  سيكون  أنه 
بالبحث  الروسي  والغاز  الطاقة  عن  بديل 
ال  وبالتالي  للبيئة.  عــدوة  مــصــادر  عــن 
أوروبا  لتجنيب  السياسي  احلل  من   مناص 
إلى  ماكرون  ذهاب  وحتى  محققة.  كارثة 
 2022 غشت   25 اخلميس  يــوم  اجلزائر 
ذلك  على  روسيا  تؤشر  لم  لو  ليتم  يكن  لم 
إبرام  هو  الزيارة  من  الهدف  أن  علمها  مع 
من  جزء  و  فرنسا  إمداد  ضمان  و  اتفاقيات 
املوافقة  هذه  و  اجلــزائــري.  بالغاز  ــا  أوروب
فــرضــه  مــقــابــل  دون  تــكــن  لــم  ــة  ــي ــروس ال
االستراتيجية،  ألهــدافــه  خدمة  بوتني 
التي  اجلزائر  مصالح  على  وحفاظا  وإرضاء 
يف  عسكريا  وزبونا  لروسيا  حليفا  تعتبر 

األسلحة. من  مشترياتها 
يراهنان  والناتو  الغرب  كان  ما  وبقدر 
ولقدراتها  لروسيا  استنزاف  حــرب  على 
ــات  ــوب ــق ــع ــل الـــعـــســـكـــريـــة بـــاإلضـــافـــة ل
باتت  ما  بقدر  والتجارية،  االقتصادية 
احلرب  هــذه  إلنهاء  الزمن  تسابق  ــا  أوروب
فقط  وقــت  مسألة  يعتبرها  بوتني  وبــات 
الــرأســمــال  ذراع  ــي  ل عــلــى  إقــدامــه  بــعــد 
بــالــعــمــلــة  األداء  ــراءات  ــ ــإج ــ ب الــغــربــي 
لهذا  ما  بالطاقة،  التزود  مقابل  الروسية 
ــرار مــن اســتــنــزاف خلــزائــن األبــنــاك  ــق ال
اطمئنانه  بعد  وكذلك  الغربية،  املركزية 
إلى  املتطورة  الصواريخ  وصول  باستحالة 
أمريكا  ــرف  ط مــن  األوكــرانــيــة  الــقــواعــد 

واالمريكان  األوروبيون  بدأ  وقد  والناتو. 
تسوية  إيجاد  يف  جديا  التفكير  يف  فعا 
انهيارات  ويــات  الغرب  جتنيب  أجــل  من 
اقــتــصــاديــة أصــبــحــت وشــيــكــة )تــصــريــح 
لــن تقوى  فــرنــســا(،  بــرملــان  أمــام  مــاكــرون 

نتائجها  حتمل  على  الغربية  الرأسمالية 
الرأسمالي  النظام  هشاشة  إلــى  بالنظر 
ــد19-،  ــي ــوف ــتــأثــر ســلــفــا بــتــداعــيــات ك ال
الصني  مــع  االقــتــصــاديــة  حــربــه  ونــتــائــج 
عمقت  و  االمبريالية  أوراق  بعثرت  التي 
كانت  االمبريالي  فالغرب  تناقضاتها. 
الشرقية  احلــدود  على  التوسعية  عينه 
بريكس  قوة  تنامي  من  للحد  الناتو  حللف 
جتــاه  العقابية  اإلجــــراءات  ورغـــم  لــكــن 
اآللة  طرف  من  سياساتها  شيطنة  و  الصني 
الذي  القطب  أن  إال  الغربية،  الدعائية 
 3 يناهز  سكاني  بتعداد  الصني  تتزعمه 
اإلمبريالية  على  سيفرض  نسمة،  مايير 
الهيمنية.  حساباتها  مراجعة  الغربية 
النفوذ  كسر  أجل  من  بأمريكا،  دفع  ما  وهو 
األمريكية،  الهيمنة  يهدد  الذي  الصيني 
الــهــادئ  و احملــيــط  آســيــا  الــبــحــث يف  إلـــى 
حيث  من  شبيه  حلف  إحياء  إقامة/  على 
أسيوي(  ناتو  البعض  )اعتبره  ــداف  األه
وحدودية  جتارية  نزاعات  لها  دوال  ويضم 
أستراليا  ׃  وهــي  الصني  مع  ودبلوماسية 
"كواد".  اسم  عليه  اطلق  الهند،  و  واليابان 
الهند  وهــي  داخــلــه  الكبرى  الــقــوة  أن  إال 
هي  و  الكلي  انخراطها  يف  تتردد  زالــت  ال 
القوى  معارك  يف  انحيازها  بعدم  املعروفة 
تشكل  التي  كذلك  الدولة  وهي  العظمى، 
دعمها  بسبب  ألمريكا  وريبة  شك  مصدر 
فأستراليا  لها  وباإلضافة  لروسيا.  األخير 
إقامة  يف  ومترددة  متدبدبة  الزالت  نفسها 
منه  انسحبت  أن  سبق  وقد  االتفاق،  هذا 
يف  الدخول  يف  لها  مصلحة  اال  تعتبر  ألنها 

الهند. و  اليابان  ومع  الصني  ضد  حتالف 

مصطفى الخياطي


