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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 368 
 من 14 إىل 20 يوليوز 2020

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

لقد عانى اليسار في العالم، منذ ثمانينات القرن املاضي، من هيمنة 
الفكر االصالحي وسطه. غير أن األوضاع العامة في العالم بدأت تتغير 
لصالح اليسار املناهض للرأسمالية، خاصة مع انفجار أزمة الرأسمالية، 

سنة 2008، وجائحة كوقيد19- :

للبشرية  وتهديدها  الرأسمالية  تعفن  فأكثر،  أكثر  يتأكد،  -هكذا 
بالفناء وبالتالي الضرورة القصوى لتجاوزها. 

ال��رأس��م��ال��ي��ة ص��راع��ا طبقيا، ال هوادة  ف��ي��ه  ت��خ��وض  وق���ت  -وف���ي 
الطبقات  من  هام  وج��زء  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  ضد  فيه، 
الوسطى، أصبح من الصعب نشر أوهام اصالحها ونفي مركزية الصراع 
احلركات  في  املجزء  بالنضال  واالكتفاء  ملواجهتها  الضروري  الطبقي 
بناء  وامللح  ال��ض��روري  من  ص��ار  بل  الشعبية،  واحل��رك��ات  االجتماعية 
املستقل  احلزب  العاملة)  الطبقة  لها،  النقيضة  الطبقة  نضال  أدوات 
عن البرجوازية( وبناء اجلبهة الشعبية الواسعة وإيجاد متفصل سديد 

بينهما واحلركات االجتماعية.

قوانني  فهم  على  ال��ق��ادرة  النظرية  ه��ي  املاركسية  أن  يتأكد  -كما 
الرأسمالية وتوفير أدوات جتاوزها، شريطة اعتبارها منهجا للتحليل 
األساس،  حجرها  وأجنلز  ماركس  وضع  الثوري،  التغيير  في  ونظرية 
والتي تغتني باستمرار على ضوء املمارسة النضالية وباالستفادة من 

التطور العلمي.

خياناتها  بسبب  سياسيا  الدميقراطية،  االشتراكية  أفلست  -لقد 
املتعددة، وتقلصت قاعدتها االجتماعية) الطبقات الوسطى( ، بشكل 
بداية ثمانينات  التي طبقت منذ  النيولبرالية  السياسات  كبير، بسبب 
القرن املاضي وفاقمت الهوة بني قلة قليلة من الرأسماليني الكبار وباقي 

الشعب.

-وبدأت القوى اليسارية الشعبوية تعيش التآكل) سيريزا وبودميوس 
وفرانس أنسوميز(.

أمام  جعلتها،  عميقة  أزم���ة  ال��ب��رج��وازي��ة  الدميقراطية  -وت��ع��رف 
تصاعد النضاالت الشعبية، تكشف عن طبيعتها العميقة كدكتاتورية 

ضد الطبقة العاملة وباقي الكادحني.

-لقد راجع االعديد من مناضلي ومناضالت احلركات االجتماعية 
أبان  الواقع  ألن  للرأسمالية  املناهضة  القوى  من  املتحفظ  موقفهم 
لهم)ن( أن نضالهم لوحدهم غير قادر على حتقيق مطالبهم وألن عددا 
لهذه  وإسنادها  تضامنها  عن  عبرت  للرأسمالية  املناهضة  القوى  من 

احلركات وسعت إلى االنخراط فيها واحترام استقالليتها.

-إن جتربة احلركات الشعبية الكبرى التي عرفها العالم في العشرية 

املاضية غني بالدروس:

ففي العالم العربي، بينت السيرورات الثورية التي أطلقها ما يسمى 
ب"الربيع العربي" أن تدخل الطبقة العاملة كان حاسما في رحيل بن 
الطبقة  أو ضعف حزب  غياب  لكن  وبوتفليقة.  والبشير  ومبارك  علي 
إجهاض  من  البرجوازية  مكنا  العمالي-الفالحي  والتحالف  العاملة 
بينما تضعا  أمام جتدرها في تونس،  الثورة في مصر ووضع عراقيل 

حتديات جمة أمام تطورها في السودان واجلزائر.

التي خاضتها  النفس  والطويلة  العارمة  الشعبية  النضاالت  أن  كما 
العديد من الشعوب، خاصة في فرنسا والتشيلي، لم حتقق نتائج مهمة 
احلركة  حققت  بينما  العاملة.  للطبقة  املستقل  احلزب  غياب  بسبب 
في اإلكوادور املطالب التي رفعتها بسبب تالقي نضال الطبقة العاملة) 
االضراب الوطني العام( مع نضال الشعوب االصلية. لكن ضعف احلزب 
املاركسي-اللينيني الذي لعب دورا هاما في إجناح االضراب العام وقيادة 
وال��ت��ي يشكل  األص��ل��ي��ة  ال��ش��ع��وب  ح��رك��ة  م��ن ط��رف  الشعبية  اجلبهة 
النظام  ضد  ث��ورة  إل��ى  حتولها  دون  حالت  األساسية  قوتها  الفالحون 

القائم. 

إن جتربة الثورات املنتصرة) روسيا والصني والفيتنام...( تظهر الدور 
األساسي الذي لعبه حزب الطبقة العاملة وقيادته للجبهات الشعبية، 
العمالي-الفالحي. لقد شكلت كوبا حالة إستثنائية  التحالف  وخاصة 
حيث كان لزاما على قيادة حرب العصابات والتي كان زعماؤها، وخاصة 
فيديل كاسترو وتشي غيفارا، ينهلون من الشيوعية الثورية ملارياطيكي 
ومييا، عكس احلزب الشيوعي الذي كان متورطا مع باتستا، أن ينتقلوا، 
تدريجيا، من ثورة وطنية دميقراطية إلى ثورة اشتراكية، جتنبا للصراع 
الصدامي مع االمبريالية األمريكية وحلفائها، والتي خاللها مت بناء 

احلزب الشيوعي اجلديد.

-إن البرجوازية متارس الصراع الطبقي بواسطة أدواتها األيديولوجية 
والسياسية والقتصادية واالجتماعية والقمعية وتتوفر على هيئة أركان 
مركزية، هي دولتها، لوضع اخلطط وبلورة االسترتيجية والتكتيكات. 
وال ميكن لقوى اليسار املناهض للرأسمالية خوض الصراع واالنتصار 
وهي ال تتوفر على هيئة أركان لقيادة معاركها. وهذه الهيئة هي احلزب 
إلى بناء متفصل بني  العاملة من نوع جديد يسعى  للطبقة  املستقل 
فيه  الرمح  رأس  العاملة  الطبقة  تشكل  الذي  الرأسمالية  الصراع ضد 
من  املتضررة  الشعبية  والشرائح  والفئات  الطبقات  كل  فيه  وتنخرط 
الرأسمالية والصراع ضد كافة أشكال االضطهاد) اجلنسي والعنصري 
والديني واإلثني وغيرها( وضد تدمير البيئة. هذا الصراع الذي يقوي 
الصراع العاملي ضد الرأسمالية، وفي نفس اآلن، يتقوى بفضله في إطار 

عالقة جدلية.<

نحو استعادة بريق اليسار املناهض للراسمالية

احلزب الشيوعي السوداني  يدعو 
11لسياسة اقتصادية بديلة
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ملاذا تظهر الشخصيات الكارزمية  
10وما هو مصدر  قوتها ؟

عبد الصمد جميوضيف العدد: 

نحن كفئة فراشة ضحية صراع سياسي/
اآلن.  امل��وج��ودة  األح����زاب  ب��ني  انتخابي 
انسداد  ألن  اآلن  تتوقف  ل��ن  ومشكلتنا 
آفاق التشغيل تخلق صنفني من الشباب 
أو  للمخدرات  التعاطي  إم��ا  واملواطنني: 
حده  ف��ي  العيش  ش���روط  لتوفير  ال��ك��دح 
األدنى، و ال أحد منا يعتمد على الدولة 

أو املجالس البلدية لتحقيق التنمية.

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

جمعية املعطلني ترد على 
منشور "رئيس احلكومة"

كلمة العدد

تصدر رقميا مؤقتا في انتظار العودة للصدور ورقيا

معاناة الفراشة عنوان لفشل بنيوي 
للسياسات العمومية املخزنية



العدد: 368 2
الثانية من 14 إلى 20 يوليوز  2020 

تلقينا في السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي للنهج الدميقراطي، خبر 
وقوع حادثة سير، يوم اخلميس 9 يوليوز 2020 على الساعة السادسة صباحا 
على الطريق الرابطة بني مركز أيت عميرة ودوار تادارت بإقليم اشتوكة ايت 
إلى  طريقهن  في  عاملة   20 حوالي  تقل  بيكوب  سيارة  انقلبت  حيث  باها، 
اإلقليمي  باملستشفى  املستعجالت  قسم  إلى  نقلهن  استدعى  مما  العمل، 
يد  أصابع  أح��د  بتر  عن  احل��ادث��ة  أسفرت  وق��د  ببيوكرى،  السوسي  املختار 
باقي  أما  الكتف،  مستوى  على  بكسر  إصابتها  واحتمال  العامالت،  إح��دى 
العامالت فلم تسلمن من إصابات ورضوض على مختلف أنحاء أجسادهن، 
العامالت  زيارة  باجلنوب  الدميقراطي  للنهج  اجلهوية  الكتابة  سارعت  وقد 

لالطمئنان على صحتهن.

إن السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي وهي تتابع باستنكار شديد فواجع 
اإلعالن عن إصابات العامالت والعمال بفيروس كورونا كوفيد و بتواتر حاالت 

حوادث السير في صفوفهن بتطور االحداث، فإنها:

• تدين من جديد، إصرار الباطرونا على املغامرة بأرواح العامالت وتعريض 
حياتهن للخطر؛ كما تدين جشع الباطرونا والتخلي عن العامالت وتركهن 
يواجهن مصيرهن وعدم التكفل مبصاريف الكشوفات حيث أدت كل واحدة 

منهن مبلغ 220 درهما من مالهن اخلاص مقاباللكشف؛

العامالت  تنقل  عملية  خ��الل  والسالمة  الصحة  ش��روط  غياب  تشجب   •
والعمال من وإلى أماكن العمل؛حيث يتم تكديسن في بيكوبات في ظروف 
الإنسانية ، في تواطئ مفضوح للدولة وسلطاتها األمنية واحمللية خاصة في 

الظروف الصحية التي تعرفها بالدنا.

• حتمل الدولة مسؤولية املاسي التي تعيشها العامالت الزراعيات والصناعيات

وتطالب مبا يلي:

• فرض توفير وسائل نقل حقيقية تضمن سالمة العامالت والعمال؛

• اإلسراع بإخراج قانون الصحة والسالمة في أماكن العمل إلى الوجود؛

• تطبيق معايير منظمة العمل الدولية اخلاصة مبقرات العمل؛

بشروط  اخل��اص  العاملية  الصحة  منظمة  بروتوكول  بتطبيق  االل��ت��زام   •
الصحة والسالمة؛

وفي األخير، فإن السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي تهيب بكل الغيورين 
واملنظمات  لألحزاباليسارية  النسائية  والقطاعات  العاملة  الطبقة  على 
كل  تدعو  كما  املتضررات،  العامالت  مع  التضامن  إل��ى  واملدنية  احلقوقية 
العامالت إلى رص صفوفهن من أجل الدفاع عن حقوقهن املشروعة ومواجهة 

االستبداد املخزني وتغول الرأسمالية.<

الرباط: اخلميس 9 يوليوز 2020

القطاع النسائي للنهج الدميقراطي
يدين إصرار الباطرونا على املغامرة 

عقدت الكتابة اجلهوية للنهج الدميقراطي بجهة بأرواح العامالت
 4 السبت  يوم  بعد  عن  العادي  اجتماعها  اجلنوب 
ي��ول��ي��وز 2020 وق��ف��ت خ��الل��ه ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة من 
أوضاع  وتدارست  والتنظيمية  السياسية  القضايا 
ظل  في  باجلهة  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة 
اجلائحة  ومخلفات  الصحي  احلجر  رف��ع  ظ��روف 
االقتصادية  األوض���اع  على  السلبية  وانعكاساتها 
واالجتماعية ملختلف الفئات الشعبية والتراجعات 
السلطة  وت��غ��ول  ال��ب��الد  تشهدها  ال��ت��ي  احلقوقية 
للمزيد  اجل��ائ��ح��ة  ل��ظ��روف  واستغاللها  املخزنية 
املفقرة،  ال��ش��ع��ب��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ات  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  م���ن 
الكادحني  ع��م��وم  و  العاملة  الطبقة  تعيش  حيث 
ظل  في  مزرية  اجتماعية  أوضاعا  اجلنوب  بجهة 
السياسات  تفاقما  زاده��ا  كورونا  جائحة  تداعيات 
الطبقية التي تنهجها الدولة واملواسم املتتالية من 
اجلفاف، حيث يبني الواقع على األرض أن أوضاع 
العمال و العامالت و الكادحني و الفالحني الصغار 
يوم،  بعد  يوما  تفاقما  ت��زداد  الهشة  الفئات  وكافة 
تعيشه  التي  والتهميش  االستغالل  نتيجة  وذل��ك 
املنطقة منذ عقود و التواطؤ املفضوح لكافة أجهزة 
في  العقاريني  املالكني  كبار  و  الباطرونا  مع  الدولة 
حقوقهم  على  اإلجهاز  و  والعامالت  العمال  ط��رد 
األسر  من  العديد  إلى حرمان  باإلضافة  البسيطة 
الفقراء  الفالحني  من دعم صندوق كورونا خاصة 
و الفراشة و احلرفيني و النساء األرامل و املطلقات.

هذه األوضاع التي تتجلى فيما يلي:

- الوضع املزري الذي يعيشه العمال و العامالت 
الزراعيات باجلهة و خاصة بإقليم اشتوكة ايت بها 
إلى  الكثير منهم/ن  تارودانت حيث تعرض  وإقليم 
ال��ط��رد واحل��رم��ان م��ن األج���ور لعدة شهور ناهيك 
التي تضمنها  عن حرماهم/ن من أبسط احلقوق 
مدونة الشغل، مما دفعهم خلوض عدة اعتصامات 
و وقفات احتجاجية للتنديد باالستغالل الفاحش 
الذي يتعرضون له أمام أعني السلطات التي اختارت 
االنحياز التام للباطرونا االستغاللية )مناذج عمال 
شركة  وعمال  عامالت  فلور-  روزا  شركة  وعامالت 
صوبروفيل - عامالت شركة مبروكة باوالد تامية - 

عمال البناء بشركة الوالف بأكادير... (

لبيوكرى  امل��رك��زي  ب��ال��س��وق  ال��ف��راش��ة  ت��ش��ري��د   -
إخالئهم  بعد  أماكنهم  الى  العودة  من  وحرمانهم 
لها خالل فترة احلجر الصحي علما أن السلطات 
فترة  نهاية  بعد  بذلك  وعدتهم  قد  كانت  احمللية 

احلجر وإيجاد حل للمشكل.

باي  روي����ال  ف��ن��دق صوفطيل  ع��م��ال  ت��س��ري��ح   -
أيام  عدة  منذ  اعتصاما  يخوضون  الذين  بأكادير 

للدفاع عن حقوقهم املشروعة.

- حرمان العديد من الفالحني و الكسابة الصغار 
في  وال��ت��الع��ب  امل��دع��م��ة  العلف  م���واد  م��ن  باجلهة 
توزيعها أحيانا مما يزيد أوضاعهم تأزما في ظل 
ت��وال��ي س��ن��وات اجل��ف��اف، والنقص احل��اد ف��ي مياه 
الطبقية  الدولة  فيه  تغدق  الذي  الوقت  في  السقي 
على مالك الضيعات الكبرى عبر الدعم واالعفاءات 

الضريبية السخية.

الكهرباء  الشعبية بفواتير  الفئات  إثقال كاهل   -

واملاء املرتفعة ؛ ففي الوقت الذي كانت تنتظر فيه 
الفئات االجتماعية املتضررة من ظروف اجلائحة 
يتفاجأ  والكهرباء  املاء  فواتير  تأدية  من  اعفاءها 

اجلميع باملبالغ الكبيرة التي عليهم أداؤها .

و تدني  األس��ر من غطرسة  العديد من  - تضرر 
من  بالعديد  اخلصوصي  التعليم  مدارس  خدمات 
مدن اجلهة مما أدى الى تنظيم وقفات واحتجاجات 

ضدها.

الدميقراطي  للنهج  اجلهوية  الكتابة  فإن  وعليه 
جلهة اجلنوب وهي تتابع األوضاع باجلهة تعلن ما 

يلي :

- تدين استغالل املخزن والباطرونا االستتغاللية 
العاملة  الطبقة  على  للهجوم  اجلائحة  ل��ظ��روف 

وضرب مكتسباتها البسيطة وخنق احلريات .

في  ال��ع��ام��ل��ة  الطبقة  ن��ض��االت  م��ع  تتضامن   -
القطاع  وعامالت  )عمال  باجلهة  القطاعات  شتى 
الفالحي - عمال البناء - عمال وعامالت الفندقة 
ال��ب��ح��ري - عامالت  ال��ص��ي��د  وال��س��ي��اح��ة - ع��م��ال 
حلول  بإيجاد  واملطالبة  والتصبير....(  التلفيف 
الشركات  لعمال  االجتماعية  للملفات  منصفة 
املتضررة باجلهة )روزا - صوبروفيل - شركة الوالف 
عامالت   - ب��اي  صوفيطيل  ف��ن��دق  ع��م��ال  للبناء- 
مبروكة - ارجاع املكتب النقابي لشركة صواص....(

فيما  الرصيف  جت��ار  و  الفراشة  مع  التضامن   -
نتيجة  وجت��وي��ع  وق��م��ع  تشريد  م��ن  ل��ه  يتعرضون 
املنتخبة  وامل��ج��ال��س  احمللية  السلطات  اس��ت��غ��الل 
والعنف  القوة  أم��ر  لفرض  كورونا  جائحة  لظروف 
معاناتهم  من  تخفف  اجتماعية  بدائل  غياب  في 
وحتفظ كرامتهم في الوقت الذي يتم فيه التبجح 
للفئات  املستهدفة  التنموية  واملشاريع  باملخططات 

الفقيرة.

- التضامن مع الفالحني والكسابة الصغار باجلهة 
في  االقتصادية  ملشاكلهم  حلول  بإيجاد  واملطالبة 
وتوجيه  املستمر  واجل��ف��اف  اجلائحة  ظ��روف  ظل 
ان  ع��وض  املتضررة  للفئات  امل��واش��ي  وعلف  الدعم 
املقربني  و  األعيان  من  معينة  فئة  عليه  تستحوذ 

ألعضاء املجالس.

- تستنكر االرتفاع الصاروخي في فواتير الكهرباء 
للماء  الوطني  للمكتب  املسؤولية  حتمل  و  وامل���اء 
والكهرباء و الشركات املكلفة بالبيع والتوزيع وتطالب 

بإعفاء الفئات الفقيرة من تأدية هذه الفواتير.

والقوى  الهيئات  الكتابة اجلهوية جميع  تدعو   -
اجلماهير  جانب  ال��ى  النضال  ال��ى  الدميقراطية 
الشعبية امل��ت��ض��ررة م��ن س��ي��اس��ات امل��خ��زن ف��ي ظل 
بالتراجعات  املتسمة  اجل��ائ��ح��ة  ب��ع��د  م��ا  ظ���روف 

والهجوم املخزني املتعدد األوجه.

- ت��دع��و ال��ك��ت��اب��ة اجل��ه��وي��ة ك���ل ال���ق���وى احلية 
جهويا و وطنيا و كل الشعوب إلى مواجهة الهجوم 
محاولة  لكل  بقوة  التصدي  و  الرجعي  االمبريالي 
تصفية  و  الفلسطينية  األراض���ي  قضم  تستهدف 

قضية الشعب الفلسطيني.<

 عن الكتابة اجلهوية للنهج الدميقراطي

 النهج الدميقراطي بجهة اجلنوب يدين استغالل ظروف 
اجلائحة  لهجوم على الطبقة العاملة وخنق احلريات 
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

زوال  احتجاجية  وقفة  باها  ايت  باشتوكة  وعامالت شركة صوبروفيل  نفذ عمال 
االقليم  عمالة  مقر  ام��ام   12:00 الساعة  من  ابتداء   2020 يوليوز   2 اخلميس  اليوم 
 2020 20 مارس  العمل منذ  العمال والعامالت عن  ببيوكرى احتجاجا على توقيف 
بسبب جائحة كورونا وحرمانهم من تعويضات صندوق التضامن اضافة الى متلص 
الصندوق  ل��دى  املستحقات  وت��أدي��ة  التصريح  في  واجباته  من  الفرنسي  الباطرون 

الوطني للضمان االجتماعي “CNSS” والتغطية الصحية…
الذي  الكارثي  بالوضع  الوقفة االحتجاجية رفعت عدة شعارات منددة  خالل هذه 
تعيشه الطبقة العاملة  مستنكرة لسياسات االقصاء والتهميش التي تنهجها الدولة.

النهج  منها  واحلقوقية  السياسية  الهيئات  من  مجموعة  الوقفة  هذه  حضر  وقد 
والعمال. العامالت  مع  للتضامن  االنسان  حلقوق  املغربية  واجلمعية  الدميقراطي 

اضافة الى حضور ممثلي فروع اجلامعة بكل من اكادير وايت ملول واوالد تامية.
كما ألقيت كلمات تضامنية من طرف الهيئات احلاضرة.

حسن لعميمي

عمال وعامالت شركة "صوبروفيل"
 يحتجون ضد  التجويع واالقصاء

النهج الدميقراطي في زيارة للعامالت ضحايا 
حادثة السير باملستشفى االقليمي ببيوكرى

املستشفى  بزيارة  دميقراطي  كنهج  قمنا  سير  حادثة  بوقوع  توصلنا  إثر  على 
االقليمي املختار السوسي ببيوكرى حيث توصلنا من خالل تصريح العامالت الى 

املعطيات التالية:
في صباح اليوم اخلميس 9 يوليوز 2020 على الساعة 6:00 وقعت حادثة سير على 
الطريق الرابطة بني مركز ايت اعميرة ودوار تدارت حيث انقلبت بيكوب تقل حوالي 
ببيوكرى  االقليمي  باملستشفى  املستعجالت  قسم  الى  اجلميع  نقل  مت  عاملة   20
في  وفاة  أية  تسجل  لم  احلظ  .حلسن  بالراديو  الفحوصات  واجراء  العالج  لتلقي 
حني هناك عاملة مت بثر أحد اصابع يدها و من احملتمل ان تكون اصيبت بكسر 
على دراعها بينما احلاالت االخرى اصيبت بجروح و رضوض على مختلف انحاء 

اجلسم والرأس و الوجه اضافة الى الهلع واخلوف والبكاء…
وحسب تصريح العامالت فإن :

– العامالت يشتغلن في إحدى ضيعات املسمى “احملفوظ”
وانهن يجهلن اسم الشركة حيث ينعدم فيها تطبيق قانون الشغل.

– يتم نقلهن بواسطة بيكوب بشكل مكدس في عدد يتراوح بني 20 و30 عاملة.
– ان سائق البيكوب كان في حالة غير طبيعية مما ساهم في وقوع احلادثة اضافة 

الى العدد الكبير للعامالت.
وجتذر االشارة الى ان نقل العامالت والعمال في العديد من الضيعات والشركات 
له  تكون  مما  واحمللية  االمنية  السلطات  انظار  حتت  انسانية  ال  ظروف  في  يتم 

انعكاسات اجتماعية و صحية سيئة على وضعية العامالت والعمال.
فإلى متى هذا النزيف؟ <

شتوكة

ادانته  عن  بتطوان  الدميقراطي  النهج  عبر 
للهجمة التي تتعرض لها الطبقة العاملة، وجاء 
في بيان صادر عن املجلس احمللي املنعقد يوم 
ت���دارس ضمن جدول  2020 وال���ذي  ي��ول��ي��وز   8
ظل  ف��ي  املنطقة  ف��ي  الصحي  ال��وض��ع  أعماله 
اجلائحة والتداعيات االقتصادية واالجتماعية 
والنفسية على الطبقات الشعبية، وعلى رأسها 
والزالت  األم��ري��ن  عانت  التي  العاملة  الطبقة 
أنفسهم/ امل���واط���ن���ون/ات  أغ��ل��ب  ح��ي��ث وج���د 

مستخدمي/ت   ( والتشرد  للبطالة  عرضة  هن 
واحلمامات  ال���ت���ج���اري���ة  واحمل������الت  امل���ق���اه���ي 
التهريب  ومم��ت��ه��ن��ي/ات  امل��ت��ج��ول��ون  وال��ب��اع��ة 
املعامل  إلى إغالق بعض  املعيشي…(،باإلضافة 
العمال/ات  يعانيه  ما  وانكشاف  والتعاونيات 
في قطاعات مختلفة لعدم التصريح ببعضهم 
االجتماعي  للضمان  ال��وط��ن��ي  ص��ن��دوق  ل��دى 
مفتشية  حترك  أن  دون  الباطرونا،  طرف  من 
ظل  ف��ي  س��اك��ن��ا.و  احمللية  وال��س��ل��ط��ات  الشغل 
املعامل والشركات  أرباب  الوضعية يستمر  هذه 
للتخلص  الصحية  ال��ط��وارئ  حالة  مستغلني 
وتسريح العمال والعامالت واستبدالهم بعمال 
مؤقتني، كما يستمر التضييق والطرد لكل من 
نقابية،على  مكاتب  تأسيس  نفسه  ل��ه  سولت 
غ���رار م��ا ح���دث وم���ا ي��ح��دث ل��ع��ام��الت وعمال 

كولينور وأمانور....
  كما سجل املجلس احمللي ما يلي:

للحقوق  املستمرة  االن��ت��ه��اك��ات  لكل  إدان��ت��ه 
في  عليها  املنصوص  العاملة  للطبقة  الشغلية 
اجلهات  ومطالبته  عالتها  على  الشغل  مدونة 
املسؤولة بإيقاف هذا الوضع املزري مع التأكيد 
النقابي  االن��ت��م��اء  ف��ي  ب��احل��ق  امل���س  أن  ع��ل��ى 
به،  مسموح  غير  وانتهاكا  س��اف��را  خ��رق��ا  يعد 
الالزمة  االحتياطات  كل  باتخاذ  مطالبته  مع 
بوباء  اإلصابة  من  والعامالت  العمال  حلماية 

كورونا انسجاما وشعار “األرواح قبل األرباح”.
وحرمان  استفادة  لعدم  واستنكاره  تسجيله 
للمساعدات  احمل��ت��اج��ة  األس����ر  م���ن  ال��ع��دي��د 
واالختالالت الكبيرة التي رافقت تدبير عملية 
ومطالبته  ك��ورون��ا  لصندوق  املساعدات  توزيع 
الشطر  م��ن  امل��واط��ن��ني/ات  اس��ت��ف��ادة  بتسريع 
كورونا  بجائحة  اخل���اص  ال��دع��م  م��ن  ال��ث��ال��ث 
املساعدات  ه��ذه  ب��إق��رار  ال��دول��ة  مطالبته  م��ع 

االجتماعية بشكل دائم.
العمال/ات  م���ن  امل���ئ���ات  ب��ح��رم��ان  ت��ن��دي��ده 
االستفادة  ف��ي  حقهم  م��ن  واملستخدمني/ات 
االجتماعي  للضمان  الوطني  ال��ص��ن��دوق  م��ن 
بهم/هن  مشغليهم/هن  تصريح  ع��دم  بسبب 
لدى الصندوق مع حتميله املسؤولية للسلطات 

املعنية ملا يحدث من انتهاكات حاصلة.
في  الكادحة  الشعبية  الطبقات  مع  تضامنه 
مقاومة آثار جائحة كورونا املستمرة من تراكم 
ال��ع��ج��ز االقتصادي  ل��ل��دي��ون خ��اص��ة ف��ي ظ��ل 
الكبير وعدم قدرة أغلب أسر الطبقات الشعبية 
بالتدخل  السداد ما في ذمتها ومطالبته  على 

العاجل من طرف الدولة حلل هذه املعضلة.
عمال  م��ع  وال��الم��ش��روط  امل��ب��دئ��ي  تضامنه 
البطولية  أمانور في معركتهم  وعامالت شركة 
العاجل  بالتدخل  املعنية  للسلطات  ومطالبته 
العادلة  م��ط��ال��ب��ه��م  ك��اف��ة  لتحقيق  وال���ف���وري 
واملشروعة وعلى رأسها إرجاع العمال املطرودين 

دون قيد أو شرط.
الباعة  لها  تعرض  التي  لالنتهاكات  رفضه 
واعتقال  ت��ن��ك��ي��ل  م���ن  ب��امل��دي��ن��ة  امل��ت��ج��ول��ون 

ومصادرة بضائعهم دون تعويض يذكر أو توفير 
فرص الشغل لهم.

م��ط��ال��ب��ت��ه ل��ل��دول��ة ب��ت��س��ري��ع ع����ودة ودخ���ول 
واملهاجرين  ب��اخل��ارج  العالقني  امل��واط��ن��ني/ات 
الكبير  االرتباك  تسجيله  مع  لبلدهم  املغاربة 
الذي شاب هذه العملية وعودة النساء العامالت 
لبلدهم  االسبانية  الفراولة  بحقول  املغربيات 
لألوضاع  ال��ش��دي��د  اس��ت��ن��ك��اره  ت��س��ج��ي��ل��ه  م���ع 

الالنسانية والكارثية التي يعشن بها.
مطالبته بتمكني املستشفى العمومي سانية 
ال��وس��ائ��ل وامل���ع���دات الضرورية  ال��رم��ل م��ن ك��ل 
الس��ت��ق��ب��ال امل��رض��ى وت�����دارك ال��ن��ق��ص احلاد 
ف��ي امل����وارد ال��ب��ش��ري��ة واإلس�����راع ف��ي استكمال 
الدائري  بالطريق  اجل��ه��وي  املستشفى  ب��ن��اء 
ال��ت��خ��ص��ص��ات جلماعة  م��ت��ع��دد  وم��س��ت��ش��ف��ى 

بنقريش.
استنكاره لتعامل أرباب املدارس اخلصوصية 
التالميذ/ات  أمور  وأولياء  واألمهات  اآلباء  مع 
الشهرية وضرورة  الواجبات  فيما يخص سداد 
رفع  بعد  األس���ر  ل��ه��ذه  امل��ادي��ة  الوضعية  تفهم 
احلجر الصحي ومطالبة وزارة التربية الوطنية 
وجههم  ف��ي  العمومية  امل����دارس  أب���واب  بفتح 
واعتبار إغالقها لولوج أبناء وبنات هذه الفئات 
خرقا سافرا للقوانني الوطنية واملواثيق والعهود 
وجتشيع  العمومية  امل��درس��ة  وض���رب  ال��دول��ي��ة 

الرأسمال على التمادي في ابتزاز األسر .
إدانته للمنشور رقم 9/2020 املتعلق بتحيني 
ثالث  ميزانية  ببرمجة  املتعلقة  املقترحات 
سنوات املقبلة )2021 – 2023( وما جاء فيها 
عدا  م��ا  س��ن��وات  ل��ث��الث  التوظيف  تعليق  م��ن 
لتقليص  التعليم والصحة واألمن مع اإلشارة 
الثالث  ب��ال��ق��ط��اع��ات  ال��ش��غ��ل  م��ن��اص��ب  ع����دد 
في  حقهم  من  واملعطالت  املعطلني  وح��رم��ان 

الشغل.
حق  ف��ي  الوحشية  القتل  لعملية  استنكاره 
القطط والكالب بإقليم تطوان رميا بالرصاص 
ألسباب  احلياة  في  حقهم  مصادرين  السم  أو 
أمنية وليست صحية تطهيرية كما يتم ادعاؤه.
كافة  س���راح  ب��إط��الق  ع��ل��ى مطلبه  ت��أك��ي��ده 
حراك  معتقلي  ومنهم  السياسيني  املعتقلني 
يعانون  التي  القاسية  بالظروف  وتندد  الريف 
باالستجابة  وت��ط��ال��ب  ال��س��ج��ون  داخ���ل  منها 

ملطالبهم املشروعة واحترام كرامتهم.
ت��ن��دي��ده ب��ال��ه��ج��وم ال��ق��م��ع��ي امل��خ��زن��ي على 
للوقفات  وق��م��ع  م��ن��ع  م���ن  ال��ع��ام��ة  احل���ري���ات 
ومحاكمات  واع����ت����ق����االت  االح���ت���ج���اج���ي���ة 
للمناضلني/ واس��ت��دع��اءات  وح��ص��ار  ص��وري��ة 
احل��رة من مدونني وصحفيني  واألص���وات  ات 
خاصة الصحفيني عمر الراضي وعماد استيتو 
وعمليات  التضييقات  م��ن  إليه  تعرضا  فيما 

التشهير.
واحلية  الدميقراطية  القوى  جميع  دعوته 
احمللية إلى ضرورة النضال الوحدوي واملشترك 
ال��دف��اع ع��ن اخل��دم��ات االجتماعية  م��ن اج��ل 
عمومية  كخدمات  والصحة  التعليم  وخاصة 
واحلق في الشغل وتأكيده على تشبته بالنضال 
االج��ت��م��اع��ي��ة احمللية  اجل��ب��ه��ة  داخ�����ل  م���ن 

باعتبارها مكسب نضالي.<

املجلس احمللي للنهج الدميقراطي
تطوان في: 8 /07 /2020

 النهج الدميقراطي بتطوان يدين انتهاك حقوق 
الطبقة العاملة ويدعو إلى النضال اجلبهوي
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تفاعال مع منشور رقم : 2020/9 املوقع من طرف"رئيس 
إلى"السيد   2020 ي��ول��ي��وز   01 ب��ت��اري��خ  وامل��وج��ه  احل��ك��وم��ة" 
املنتدبني  وال���وزراء  ال���وزراء  وال��س��ادة  والسيدات  الدولة  وزي��ر 
واملندوبني السامني واملندوب العام"حول حتيني املقترحات 
 ،2023-2021 املتعلقة بالبرمجة امليزانياتية لثالث سنوات 
بإستثناء  القطاعات  كل  أم��ر  )املنشور(  خالله  من  وال��ذي 
مناصب  إحداث  برمجة  بعدم  والداخلية  التعليم  الصحة، 
تسجيل  من  فالبد  للكل  منصفيني  نكون  حتى   ،... مالية 

بعض املالحظات:

املغرب  إقتصاد  تأثر  ينكر  أن  كان  أوال: ال ميكن ألي   -
كسائر دول العالم جراء تفشي وباء كورونا املستجد كوفيد 
19، وال أحد ميكن أن يطالب بأكثر من املمكن في الظرفية 
العصيبة، لكن ال ميكن أن تكون ضريبة الكساد اإلقتصادي 
الشعبية  اجلماهير  مسؤولية  هي  الراهنة  اللحظة  أزم��ة  و 
ال��ط��ب��ق��ة املسيطرة  ل��وح��ده��ا، ف��ي ح��ني جن��د  امل��س��ح��وق��ة 

وامل���س���ت���ف���ي���دة م����ن ال����وض����ع في 
م��ن��أى وم��ح��م��ي��ة ب��ق��وان��ني تبعد 
يلحقها  أو  قد يصيبها  أي خطر 
حلملة  الوطنية  اجلمعية  و   ،...
باملغرب  امل��ع��ط��ل��ني  ال����ش����ه����ادات 
ش����أن����ه����ا ش�������أن م���ج���م���وع���ة من 
إنخرطت  امل��ن��اض��ل��ة  اإلط�������ارات 
في  ومناضليها  مناضالتها  عبر 
فيروس  خ��ط��ر  مل��واج��ه��ة  التعبئة 
بعد   19 كوفيد  املستجد  ك��ورون��ا 
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة   ( تعليقها 
النضالية،  األش����ك����ال  ل���ك���اف���ة   )
التنظيمية و األنشطة اإلشعاعية 

محليا، إقليميا و وطنيا.

الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  ث��ان��ي��ا:   -
املعطلني  ال����ش����ه����ادات  حل���م���ل���ة 
الدعم  ب��ت��وف��ي��ر  ب��امل��غ��رب ط��ال��ب��ت 
في  لألشخاص  واحلماية  امل���ادي 

وضعية هشة مبا يتناسب واحلد األدنى من األجور، ومن 
وكافة  الوطنية  اجلمعية  ومناضلي  مناضالت  ضمنهم 
ضحايا البطالة، باإلضافة إلى دعم وحماية الطبقة العاملة 
الغير  القطاعات  ف��ي  يشتغلون  ال��ذي��ن  املياومني  والعمال 
للضمان  الوطني  الصندوق  في  منخرطني  والغير  املهيكلة 
راميد  بطاقة  على  متوفرين  والغير   CNSS اإلجتماعي 
املتضررة،  الفئات  وك��ل  الصغار  الفالحني  وحماية  ودع��م 
تسهر  التي  ومؤسساته  وأجهزته  النظام  من  طالبت  كما 
على تنفيذ حالة الطوارئ الصحية أن تستحضر في إطار 

تخطيطها كل فئات الشعب املغربي املتضررة.

املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  ثالثا:   -
كقطاعني  والتعليم  بالصحة  باإلهتمام  طالبت  باملغرب 
املغربي  الشعب  أبناء  كافة  متناول  في  وجعلهما  أساسيني 
كما  دول���ة،  أي  ت��ق��دم  س��ر  أنهما  خصوصا  مجاني،  بشكل 
صالح  في  وإجتماعية  إقتصادية  إج��راءات  بإتخاذ  طالبت 
أوضاع  على  اجلائحة  إنعكاسات  من  حتد  املغربي  الشعب 
الركود  خ��ط��ر  مل��واج��ه��ة  واإلس��ت��ع��داد  الشعبية  اجل��م��اه��ي��ر 

االقتصادي العاملي املرتقب.

الوطنية  اجلمعية  ب��ه  طالبت  م��ا  عكس  على  راب��ع��ا:   -
حلملة الشهادات املعطلني باملغرب ومجموعة من اإلطارات 
دليل  مؤسساته  وكافة  وحكومته  النظام  رد  ك��ان  املناضلة 
كاهل اجلماهير  البنيوية على  أزمته  واضح على تصريف 
ال��ش��ع��ب��ي��ة، وه����ذا م��ا جت��ل��ى ف��ي م��ج��م��وع��ة م��ن القرارات 

الالشعبية ونذكر منها على سبيل الذكر ال احلصر ما يلي :

األصوات  إلعتقال  للظرفية  القائم  النظام  إستغالل   -
املعارضة، و التعاطي القمعي الذي جلأت إليه أجهزة النظام 

القائم في فرض إجراءات احلجر الصحي.

الظرفية احلالية لإلجهاز على ما تبقى من  - إستغالل 
الوظيفة العمومية من خالل املنشور رقم 03/2020 بتاريخ 
25 م��ارس 2020 امل��وج��ه م��ن ط��رف "رئ��ي��س احلكومة" إلى 
والوزراء  ال���وزراء  وال��س��ادة  و"السيدات  ال��دول��ة"  وزي��ر  "السيد 
املنتدبون" و"املنتدبون السامون" و"املندوب العام"، القاضي 

)املنشور( بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف.

- خامسا : في هذا السياق العام ملا كانت متر منه شعوب 
إكتساح جائحة  املغربي جراء  الشعب  ومن ضمنهم  العالم 
ضحايا  وس��ق��وط   ،19- -كوفيد  املستجد  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 
بشكل يومي، وفي ظل األزمة التي متر منها بالدنا في هاته 

اللحظة التاريخية احلرجة خصوصا مع إتساع دائرة الفقر 
الطبقية  للسياسات  إنعكاس  إال  هي  ما  التي  والبطالة...، 
لإلمبريالية  املالية  امل��ؤس��س��ات  دوال��ي��ب  ط��رف  م��ن  امل��م��الت 
العاملية، أعلنت اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني 
على  فروعها  عبر  أو  التنفيذي  مكتبها  عبر  سواء  باملغرب 
طرف  من  املتخذة  للقرارات  رفضهم  عن  الوطني  املستوى 
النظام عبر حكومته وكل مؤسساته التي إستغلت إنشغال 
الشعب املغربي و قواه املناضلة بوباء كورونا لتمرير مجموعة 
من القرارات وعلى رأسها منشور يستهدف باألساس حاملو 
الشهادات املعطلني. وفي هذا الصدد كان الرد عبر بيانات، 
بالغات، كلمات، ندوات عن بعد ومختلف األشكال النضالية 

املتاحة في فترة احلجر الصحي.

- سادسا: إن كانت كل القرارات املتخدة من طرف النظام 
عبر حكومته وكل مؤسساته حلدود اآلن مبا فيها املنشورين 
) املنشور رقم 03/2020 بتاريخ 25 مارس 2020، منشور رقم 
: 2020/9( تأتي في إطار مواصلة جهود إستعادة الدينامية 
االقتصادية الوطنية، وكذا إستمرارية تدابير ضبط النفقات 
يسمح  مبا  املتاحة  املالية  للهوامش  األمثل  والتخصيص 
فلماذا  املاكرواقتصادية؛  للتوازنات  التدريجية  باإلستعادة 
وعليه  يقال،  كما   ) القصير  للحيط   ( وينظرون  ينظرون 
سنرشدهم إلى إجراءات وقرارات كان لزاما عليهم إتخاذها 
قبل، إبان وبعد تفشي وباء كورونا املستجد كوفيد 19 كانت 

ستلقى ترحيبا كبيرا من الشعب املغربي:

- مل��اذا لم نسمع عن إج��راءات وق��رارات مست 395 نائب 
برملاني مبجلس النواب ؟؟؟ و120 مبجلس املستشارين ؟؟؟، 
علما أن ميزانيات وتعويضات البرملانيني تكلف ما يفوق 40 
مليار درهم سنويا هذا الرقم كاف خللق 100 ألف وظيفة 

براتب شهري يقدر ب 3000 درهم شهريا.

ل��م نسمع ع��ن إج�����راءات وق�����رارات م��س��ت رئيس  - مل���اذا 
احلكومة الذي يتقاضى ما يزيد عن 70000 درهم شهريا 
؟؟؟ والوزراء ما يقارب 58000 درهم شهريا ؟؟؟ مع 39000 
شهريا  دره���م   36000 وال��ب��رمل��ان��ي��ني  احل��ي��اة،  م��دى  تقاعد 
الوالية  انتهاء  5000 درهم بعد  مع تقاعد مريح يبدأ من 
استعمال  التعويضات اجلزافية عن  ناهيك عن  البرملانية، 
السيارات الشخصية للمصلحة اخلاصة، وتخفيضات تبلغ 
إلى 50 في املائة عن اإلقامة في الفنادق و60 في املائة عن 
النقل اجلوي ومجانية التنقل في القطارات وتعويضات عن 
النقل للخارج ميكن أن تصل إلى 2500 درهم لليوم الواحد. 
تقارير  ح��س��ب  ان����ه  ال��ع��ل��م  م���ع 
"رئيس  يتقاضى   ،2019 لسنة 
شهريا  رات��ب��ا  املغربي  احلكومة" 
ال��ش��ه��ري للرئيس  ال��رات��ب  ي��ف��وق 
ال��ص��ي��ن��ي، ف��ب��ي��ن��م��ا ي��ص��ل رات���ب 
أل��ف دره��م شهريا   70 ال��ى  األول 
التعويضات  اح��ت��س��اب  دون  م��ن 
ال  الثاني  فإن  )السكن،التنقل..(، 
يتجاوز 32 ألف درهم، مع اإلشارة 
إلى أن الصني هي ثاني أقوى قوة 
اق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ال��ع��ال��م، وحتقق 
 2008 منذ  تستقر  منو  معدالت 
بينما  امل���ائ���ة،  ف��ي  و8   6 ب��ني  م��ا 
الروسي  ال��رئ��ي��س  رات����ب  ي���ق���ارب 
رئ��ي��س ثاني  54700 دره���م وه���و 
ق���وة ع��س��ك��ري��ة. م��ع ال��ع��ل��م أيضا 
الفرنسيني  البرملانيني  تقاعد  أن 
يصل 13113 درهم وال يحصلون 
عليها إال بعد وصول سن التقاعد 
بينما  األدن��ى لألجر،  وبأنه دون احلد  62 سنة  احمل��دد في 
يصل تقاعد الوزراء املغاربة 39 ألف درهم وكتاب الدولة 30 
احلياة،  ومدى  الوزارية  مهامهم  إنتهاء  يوم  درهم من  ألف 
والية  كل  درهم عن   5000 البرملانيني من  تقاعد  يبدأ  كما 
تشريعية وملدى احلياة معفاة من الضريبة على الدخل وال 
تخضع للتصريح، وتبدأ مع نهاية الوالية التشريعية بغض 
عدد  يتضاعف حسب  أن  وميكن  البرملاني،  عن سن  النظر 
الواليات ليصل الى 15 ألف درهم، مع اإلشارة الى أن معدل 
معدل  مرة  ب21  يفوق  الفرنسي  للمواطن  الفردي  الدخل 
سابع  هي  فرنسا  أن  ثم  املغربي،  للمواطن  الفردي  الدخل 

قوة اقتصادية عاملية.

- ملاذا لم نسمع عن إجراءات وقرارات مست إرتفاع نفقات 
سنتيم  مليار   9002 إلى  وصلت  التي  السوداء"  "الصناديق 
إج��راءات وقرارات  أو نسمع عن   2019 حسب تقارير لسنة 

مست الداخلية و القصر .

- ملاذا وملاذا لم نسمع الكثير ...، كان مستساغا لو عمدت 
الدولة إلى جزء مما أشرنا إليه، لكن الدولة سائرة في تكريس 
العبث على كافة املستويات سياسيا، إقتصاديا و إجتماعيا 
وهذا  سياسية،  أو  مالية  كلفة  بال  إجتماعيا  سلما  وتريد 
ما يحيلنا على ما حدث في ثمانينيات وتسعينيات القرن 
املاضي من خالل تطبيق سياسة التقشف التي كانت على 
تعرفونها  واحلكاية  والنتيجة  الشعبية  اجلماهير  كاهل 

مسبقا.<

محمد غلوط

اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب ترد 
على منشور "رئيس احلكومة"
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السياسي  املشروع  ندوة  في  براهمة  املصطفى  الرفيق  تدخل 
لالشتراكي  واملناصفة  املواطن  اليسار  تيار  نظمها  التي  لليسار 

املوحد في 8 يوليوز 2020   

الكرمية  الدعوة  على  واملناصفة  املواطن  اليسار  لتيار  حتية 
للمساهمة في ندوة رقمية حول املشروع السياسي لليسار، وحتية 
وللرفيقني  املوحد،  االشتراكي  للحزب  العامة  األمينة  للرفيقة 
الطليعة  وح��زب  االحت��ادي  الوطني  للمؤمتر  العامني  واألمينني 

الدميقراطي االشتراكي.

امل���ش���روع املجتمعي  أن  أول��ي��ة وه���ي  ب��د م��ن م��الح��ظ��ة  -  ال 
لليسار، هو مشروع متكامل، يتداخل فيه السياسي واالقتصادي 
السياسي  ل��ل��م��ش��روع  مخصصة  ال��ن��دوة  أن  ول���و  واالج��ت��م��اع��ي، 
الدعائم األساسية للمشروع  التأكيد على أن  لليسار، وال بد من 

االقتصادي تتمثل في:

العاملية  لالمبريالية  التبعية  م��ن  متحرر  وطني  اقتصاد   -
وخصوصا الفرنسية، ومستقل عن املؤسسات املالية االمبريالية، 

وعلى اخلصوص صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

تلبية  ال��ذات يستهدف  اقتصاد وطني متحرر ممركز على   -
الغذائية  ال��س��ي��ادة  وحتقيق  للمواطنني،  األس��اس��ي��ة  احل��اج��ات 
يعني  مما  املواطن،  حلياة  األساسية  املصنعة  املنتجات  وتوفير 

إصالحا زراعيا حقيقيا

- توزيع عادل للثروة يستفيد منها باألساس الشعب املغربي، 
والطبقات  ال��ك��ادح��ني  وع��م��وم  العاملة  الطبقة  املنتجة:  وق���واه 

الشعبية مبا فيها الفئات الوسطى.

املجتمعي  البرنامج  االجتماعي فدعائم  املستوى  أما على   -
لليسار يجب أن تتركز حول

والصحة  الشغل  في  للمواطنني  األساسية  احلقوق  - ضمان 
والنقل واخلدمات األخرى: صرف صحي وماء شروب  والتعليم 

والكهرباء لكل املواطنني مبا فيه العالم القروي واملناطق النائية

- ضمان كل احلقوق االقتصادية واالجتماعية لكل املواطنني 
مبا فيها التغطية الصحية واالجتماعية، والتعويض عن العطالة 
وحد أدنى اجتماعي لكل من ال يقدرون وال يتوفرون على شغل.

لليسار  السياسي  املشروع  فإن  السياسي  املستوى  على  أما   -
مشروع  أي  عصب  باعتبارها  السلطة  على  ينصب  أن  يجب 
سياسي والدولة باعتبارها احلامل والناظم لهذه السلطة، وأدوات 
السيطرة باعتبارها الدواليب التي عبرها يتم إعمال هذه وإعادة 

إنتاجها.

الطبقية  الكتلة  بيد  ه��ي  ال��ي��وم،  الطبقية  السلطة  أن  ذل��ك 
السائدة املشكلة من البورجوازية الكمبرادورية وكيلة االمبريالية، 
إنتاجهم  حيث  من  أيضا  املرتبطني  الكبار  العقاريني  واملالكني 
األساسية  اللحمة  امللكية  املؤسسة  وتشكل  االمبريالية،  بالدوائر 
لهذه الكتلة الطبقة ولنظامها السياسي، لذلك لم يحتج يوما إلى 
لها  التي شكلتها  واألح��زاب  لتمثيلها،  أح��زاب سياسية  أو  حزب 

الدولة هي لضرورة العصرنة واملشاركة في االنتخابات.

أما جوهر النظام السياسي للكتلة الطبقية السائدة فهو نظام 
املخزن أو النظام املخزني املوروث منذ القرن السادس عشر، والذي 
ولبوسات  ملسوحات  الشكلي  االستقالل  منذ  شكله  ف��ي  خضع 
سياسي  نظام  التقليدي.  جوهره  على  احلفاظ  مع  العصرنة 
السياسي  املستوى  على  الفردي  واحلكم  االستبداد  على  مبني 
ليرعى مصالح هذه الكتلة الطبقية املبنية على الريع واالحتكار 
والفساد، والتي حتولت الفئة املتنفذة فيها إلى مافيا مخزنية من 

حيث تنظيمها وأساليب حكمها وسطوتها. 

ونظامها  السائدة  الطبقية  الكتلة  ه��ذه  سيطرة  أدوات  أم��ا 
املخزني فهي:

- القوة العمومية: اجلبس والشرطة التي ال تخضع ألي رقابة 
فعلية

- املؤسسات السياسية: البرملان واحلكومة والهيئات االستشارية

- القانون بكل تفرعاته ومجاالت أحكامه

- ال��ق��ض��اء ال���ذي يفعل ه��ذا ال��ق��ان��ون امل��ش��وب ب��ش��وائ��ب عدم 
االستقاللية والنزاهة

اإلفتاء،  ومجلس  املؤمنني  إم��ارة  اإليدولوجية:  املؤسسات   -
واملدارس الدينية والزوايا

- التعليم بشقيه التقليدي والعصري وتعليم البعثات والذي 
إنتاج  وإع��ادة  القائمة،  للمؤسسات  النخب  إنتاج  إعادة  يستهدف 

الطبقات االجتماعية القائمة.

شعبنا.  لتقدم  األساسية  العقبة  هو  املخزني  فالنظام  لذلك 
صحيح أنه ميكن حتقيق بعض املكتسبات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية في ظل هذا النظام، بفضل نضال الشعب املغربي 
للتراجع،  وقابلة  هشة  تظل  لكنها  واحلية،  الدميقراطية  وق��واه 

والنكوص حسب ميزان القوى وحدة الصراع الطبقي.

املخزن  على  بالقضاء  رهينا  فيبقى  احلقيقي  التغيير  أم��ا 
كبنية طبقية وأساسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وحتطيم 
اجتماعية  وتفكيكها كطبقات  السائدة،  الطبقية  الكتلة  سيطرة 
طفيلية تقتات من عرق الشعب املغربي وطبقته املنتجة: الطبقة 

العاملة وعموم الكادحني.

اجلماهيري  النضال  دون  السيطرة  ه��ذه  حتطيم  ميكن  وال 
املنظم واملسترسل بقيادة الطبقة العاملة وعموم الكادحني، وبناء 

جبهة الطبقات الشعبية وبناء التنظيمات الذاتية املستقلة.

وف��ي ه��ذا اإلط���ار ف��إن النهج ال��دمي��ق��راط��ي، ان��خ��رط ويدعو 
يجمعها  ومترابطة  متداخلة  سيرورات  أربع  في  االنخراط  إلى 
الدميقراطي  الوطني  التغيير  أج��ل  م��ن  اجلماهيري  النضال 

الشعبي 

في  واالنخراط  املستقلة  الذاتية  التنظيمات  بناء  سيرورة   -
جمعيات  الشعبية،  األح��ي��اء  جمعيات  النقابات،  منها،  القائم 
والبيئية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ش��ب��اب��ي��ة  ال��ن��س��ائ��ي��ة  امل���دن���ي  امل��ج��ت��م��ع 

واالجتماعية، املستقلة وغير املمخزنة.

الكادحني، وهي  العاملة وعموم  الطبقة  بناء حزب  - سيرورة 
املاركسيني،  واملثقفني  والكادحني  العمال  لكل  مفتوحة  سيرورة 
املؤمتر  ف��ي  تأسيسه  ع��ن  اإلع���الن  الدميقراطي  النهج  ويعتزم 
اخلامس املقبل، على أن يظل مفتوحا في وجه كل هذه الفئات.

- سيرورة بناء جبهة الطبقات الشعبية التي تضم باإلضافة 
إلى الطبقة العاملة وعموم الكادحني، الفئات الوسطى، ورمبا حتى 
بالدوائر  املرتبطة  وغير  االحتكارية،  غير  البورجوازية  من  جزء 
رفعت  والتي  املخزنية،  املافيا  هيمنة  واملتضررة من  االمبريالية، 
وميكن  وال��ث��روة،  السلطة  بني  اجلمع  ع��دم  شعار  فبراير   20 في 
إذا ما  اليوم نواة تعبيرها السياسي،  اعتبار اجلبهة االجتماعية 
انفتحت على كل الدميقراطيني كأفراد، والقوى احلية مبا فيها 
باملخزن،  املرتبطة  وغير  التكفيرية  غير  السياسي  اإلس��الم  قوى 
النقابية  امل��ك��ون��ات  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، وك���ل  واحل��رك��ة األم��ازي��غ��ي��ة 

املناضلة، مركزية أو قطاعية.

- س��ي��رورة ب��ن��اء أمم��ي��ة م��ارك��س��ي��ة، وج��ب��ه��ة ع��امل��ي��ة ملناهضة 
االمبريالية والصهيونية.

فيقترح  الشعبي،  الدميقراطي  الوطني  التغيير  برنامج  أما 
النهج الدميقراطي عناوينه التالية:

يضعه  وإق���راره  بلورته  حيث  من  دميقراطي  دستور  وض��ع   -
مجلس تأسيسي منتخب بشكل دميقراطي ونزيه، يجسد إرادة 
الشعب بوصفه صاحب السيادة ومصدر كل السلط وعلى رأسها 

السلطة التأسيسية

- دستور يقر بهوية الشعب املغربي املتعددة األبعاد والروافد، 
العربية واألمازيغية واإلسالمية واملتوسطية  واإلفريقية

- دستور يعتمد مبدأ العلمانية بفصل الدين عن الدولة، ومنع 
استغالله في السياسة

وامليادين  املجاالت  الكاملة في جميع  باملساواة  - دستور يقر 
بني املرأة والرجل مبا فيها األحوال الشخصية واإلرث

القداسة عن املؤسسات واألشخاص ويجعلها  - دستور يرفع 
محط املراقبة طبقا ملبدأ ربط املسؤولية باحملاسبة

والتنفيذية  التشريعية  السلط  بني  حقيقة  يفصل  دستور   -
والقضائية

-  إقامة دولة احلق والقانون واملؤسسات الدستورية

ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة يتجاوز  أوس����ع مم���ارس���ة  ي��ض��م��ن  - دس���ت���ور 
دميقراطية اإلنابة ويضمن الدميقراطية املباشرة، ودميقراطية 

املشاركة الفعلية

- دستور يعترف باخلصوصيات اجلهوية وأقصى حد ممكن 
من التسيير الذاتي للجهات ذات اخلصوصية كالريف، واألطلس، 

وسوس، في إطار جهوية حقيقية متهد إلرساء نظام فديرالي

والفكر،  واملعتقد  الضمير  - دستور دميقراطي يضمن حرية 
والتنظيم والتجمع، والتظاهر.

ثانيا: على مستوى أدوات السيطرة: جعل أدوات السيطرة في 
خدمة الشعب، وضمان حقوقه بدل السيطرة عليه وإخضاعه.

ملبدأ  السياسية  السلط  كل  إخضاع  السياسية:  املؤسسات   -
االنتخاب واملراقبة من طرف ناخبيها، إعماال ملبدأ ربط املسؤولية 

واحملاسبة، وطنيا إقليميا، محليا وقطاعيا.

- القوانني: وضع قوانني دميقراطية تنهل من جتارب الشعوب 
واملواثيق الدولية املتعلقة باحلقوق املدنية والسياسية، واحلقوق 
ويضمن  التعذيب  يجرم  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 

السالمة البدنية، ويجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

- القضاء: ضمان نزاهة وشفافية واستقالل القضاء، وضمان 
حتقيق أحكامه

- السلطة اإلدارية: إخضاعها ملبدأ ربط املسؤولية باحملاسبة 
جهويا  فيها،  الكبرى  املستويات  ف��ي  االنتخاب  مبدأ  واعتماد 

محليا وإقليميا

االيديولوجية  امل��ؤس��س��ات  إل��غ��اء  اإلي��دي��ول��وج��ي��ة:  املؤسسة   -
طرف  م��ن  س��واء  السياسة  ف��ي  ال��دي��ن  استعمال  ومنع  الدينية 

النظام السياسي أو من طرف األحزاب واجلمعيات

وعلماني  دميقراطي  عصري  تعليم  أسس  وضع  التعليم:   -
وموحد، ينتج إنسان الغد، املواطن املتحرر العقالني والدميقراطي 

واملسؤول

- اجليش: تقليص أعداد احملترفني فيه، وجعله جيشا شعبيا 
يعتمد على طاقات الشعب املغربي في الدفاع عن وطنه من خالل 

تأهيل وتدريب شبابه ليشكل جيشا رديفا واحتياطيا

- الشرطة: وضعها حتت املراقبة الشعبية وجعلها في خدمة 
املواطن وأمنه وسالمته وإعمال مبدأ االنتخاب واملسؤولية على 

املستويات اجلهوية واإلقليمية

- الداخلية: إعادة هيكلة الداخلية بفضل اإلدارة الترابية في 
وزارة وأخرى لألمن 

العاملة  الطبقة  قيادة  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وف��ي ألخير الب��د من 
الشعبية  الطبقات  جلبهة  ال��ث��وري  وح��زب��ه��ا  ال��ك��ادح��ني  وع��م��وم 
الكفيل  هو  املستقلة  الذاتية  تنظيماتها  عبر  بالنضال  املتمرسة 
بضمان إرساء أسس الدولة الوطنية الدميقراطية الشعبية وفتح 

األفاق لبناء املجتمع االشتراكي.<

براهمة املصطفى الكاتب الوطني للنهج الدميقراطي
8 يوليوز 2020

في كلمة الرفيق املصطفى براهمة في ندوة اليسار املواطن:
 املشروع املجتمعي لليسار، مشروع متكامل
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سيعرف الوضع االجتماعي،  بعد رفع احلجر، 
الشعبية  ال��ف��ئ��ات  ن���ض���االت  م��خ��ت��ل��ف  ت��ن��ام��ي  
املتضررة، فالطبقة العاملة تشكل الهدف الرئيسي 
لتفرض  النظام،  ط��رف  من  املدعومة  للباطرونا 
القبول  ع��ل��ى  إلج��ب��اره��ا  ق��ص��ري��ه  ش���روط  عليها 
مبضاعفة االستغالل بأجور متدنية مع حرمانها 
مدونة  في  املكفولة  الشغلية،  احلقوق  كافة  من 
الشغل،علما أن هذه املدونة، مت توقيعها من طرف 
وزارة  رع��اي��ة  حت��ت  والنقابات،  الباطرونا  ممثلي 
املاضي.  ال��ق��رن  تسعينات  عقد  خ��الل  التشغيل، 
هي  املدونة  هذه  بنود  اغلب  أن  بالذكر،  واجلدير 
في مصلحة الباطرونا. اذ أضفنا إلى هذا ضعف 
من  العديد  وانحياز  الشغل  مفتشيات  مؤسسات 
التي  النزاعات  خ��الل  للباطرونا  الشغل  مفتشي 
حجم  نستنتج  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  باستمرار  تنشب 
الظلم الذي تتعرض له الطبقة العاملة على أيدي 
الباطرونا التي يدعمها دوما القضاء. إال أن أزمة 
االقتصاد  على  وجتلياتها  العاملية  الرأسمالية 
الرأسماليني  ج��ع��ل��ت  ت��ب��ع��ي،  ك��اق��ت��ص��اد  امل��غ��رب��ي 
أثار  من  للتخفيف  احللول  ابسط  عن  يبحثون 

هذه األزمة الهيكلية التي تنخر النظام الرأسمالي 
العاملي. طبعا فأسهل احللول، بالنسبة للباطرونا 
من  املزيد  نحو  األج��ور  على  الضغط  في  يكمن 
التي  احل��ق��وق  ك��اف��ة  م��ن  والتملص  االن��خ��ف��اض 
كفلتها هذه املدونة رغم عالتها للعامالت والعمال. 
فالسالح الفعال هو فرض ظروف قاسية ومهينة 
مطالبة  أو  احتجاج  أي  يكون  ث��م  وم��ن  للعمال، 
باحلقوق هو مدعاة إلى الطرد بشكل جماعي أو 
يهدف  األسلوب  هذا  لألفراد.  تدريجية  بطريقة 
إلى تشكيل جيش احتياطي من العمال املعطلني، 
ليقبل  أبوابها في وجوههم،  الشركات  الذين تسد 
اقل  ش��روط  م��ن  الباطرونا  تفرضه  م��ا  اآلخ���رون 
القيادات  وتلعب  ال��ع��ب��ودي��ة.  أن��ه��ا  عنها  ي��ق��ال  م��ا 
العمال  على  تضغط  بحيث  خبيثا  دورا  النقابية 
للتنازل بدعوى موازين القوة التي هي في صالح 
الرأسمال، في حني ان هذه املوازين ميكن ان تكون 
قيادة  هناك  كانت  ل��و  وال��ع��ام��الت  العمال  لصالح 
عمالية مناضلة وغير مرتشية. فالطبقة العاملة 
هي من تنتج الثروة وهي التي يجب ان تتحكم في 

موازين القوة شريطة توفرها على حزبها املستقل 
وإعطائها  نضاالتها  توحيد  في  سيساهم  ال��ذي 
البيروقراطيات  تالعبات  عن  بعيدا  سياسيا  أفقا 
النقابية التي تسترزق من هذه النضاالت وتقودها 

دائما إلى الفشل.  

تلوح في  ب��دأت  ع��ارم  ب��وادر نهوض نضالي  إن 
،نسوق  احل��ص��ر  ال  امل��ث��ال،  سبيل  فعلى  األف����ق. 
امنور،  شركة  وعمال  لعامالت  البطولية  املعركة  
التابعة للشركة الفرنسية العابرة للقارات "فيوليا " 
التي جتاوزت شهرها اخلامس بالرغم من ظروف 
وتغولها  الشركة  إدارة  جتاهل  متحدية  احلجر، 
أمام  كبير  ج��ن  ع��ن  أب��ان��ت  التي  السلطات  على 
ضربها  ف��ي  تتمادى  التي  الشركة  ه��ذه  جت���اوزات 
ليتضح،  املغربية،  الشغل  عرض احلائط بقوانني 
على  الفرنسية  االمبريالية  استئساد  أخرى،  مرة 
الزراعي  القطاع  في  أم��ا  املغربية.  الدولة  ق��رارات 
روزافلور  شركتي  فمعارك  الفالحية  والصناعات 
ب��اه��ا، منذ  اي���ت  اش��ت��وك��ة  وس��وب��روف��ي��ل مبنطقة 
رغم  والعمال  العامالت  صمود  تبني  شهور،  ع��دة 
النضالية  تكسيرمعنوايتهم  الباطرونا  محاوالت 

كالباعة  الهشة  للفئات  بالنسبة  جتويعهم.  عبر 
من  وغيرهم  األج��رة  سيارات  وسائقي  املتجولني 
مدن مطالبني  عدة  في  انتفضوا  فقد  املهمشني، 
بحقوقهم املشروعة واسترجاع كرامتهم املهدورة. 
ف��امل��ع��ارك ال��ن��ض��ال��ي��ة س��ت��ح��ت��دم، م��ن ج��ه��ة، بني 
القوى  ط��رف  م��ن  مسنودة  الشعبية   اجلماهير 
الثورية، ومن جهة اخرى، التكتل الطبقي السائد 
مسنود من طرف النظام املخزني، الذي لن يتوانى 
واستعمال  بالقمع  النضاالت  ه��ذه  مواجهة  ف��ي 

اساليبه التسويفية. 

هذه املرحلة التاريخية تستوجب من كل القوى 
في  شملها  ل��م  ال��ب��الد  ف��ي  واحل��ي��ة  الدميقراطية 
جبهة عريضة لتاطيرالنضاالت اجلماهيرية التي 
فاألزمة  باسلة.  ومقاومة  واسعا  انتشارا  ستعرف 
اجلماهير  ملصالح  امل��ن��اوئ��ة  للسياسات  البنيوية 
ال��ش��ع��ب��ي��ة، ب��ات��ت غ��ي��ر م��ح��ت��م��ل��ة، ورد ف��ع��ل هذه 
اجلماهير املسحوقة لن يحتويه االلتفاف املعهود 

للنظام ولن توقفه حمالته القمعية.<

جائحة كورونا تؤجج الصراع الطبقي
احلسني لهناوي

   >>> 

>>>

 2021 لسنة  والترقية  التوظيف  جتميد  احلكومة  ق��ررت    
ورمبا، سيستمر هذا اإلجراء لسنوات أخرى، معزية ذلك إلى 
تأثير جائحة كورونا على االقتصاد الوطني. بطبيعة احلال 
مت استثناء اإلدارة املكلفة باألمن الداخلي من هذا القانون ، 
وهو ما يعني أن البوليس والعسكر سيستمرون في التوظيف، 
و يستمر استفادة  موظفيها من ترقيتهم العادية. ومن اجل 
در الرماد في العيون، متت اضافة وزارة الصحة، تفاديا الثارة 
عرفته  ال��ذي  التدهورالفضيع  على  الشعبية  االحتجاجات  
مستوى  على  س���واءا  س��ن��وات،  ع��دة  منذ  الصحية  املنظومة 
التحتية  البنيات  تخريب  مستوى  على  او  البشرية  امل���وارد 
القطاع اخلاص. وهو ما نتج عنه جلوء  الى  بهدف تفويتها 
بقيت  بينما  اخلصوصية،  املصحات  ال��ى  الوسطى  الطبقة 
الفتاكة.  الفقيرة واملهمشة عرضة ملختلف االمراض  الطبقة 
املائة  في  خمسة  تتعدى  ال  الصحة  وزارة  فحصة  وللتذكير، 
من امليزانية العامة، منها، فقط ، 0.18  في املائة مخصصة 
والعسكر على  لالستثمار. في حني يستحوذ  قطاعي األمن 
أزيد من 22 في املائة من هذه امليزانية. وغني عن البيان ان 
هذه اخلطة هي مراوغة تعطي االنطباع إلى ان الدولة تعير 

اهتماما لقطاع الصحة، مبا فيه االعتراف باملجهودات املبذولة 
فيروس  محاربة  ف��ي  القطاع  ه��ذا  ومهني  األط��ر  ط��رف  م��ن 
االعتبار ملنظومة ومؤسسات  رد  السكوت عن  لقد مت  كورونا. 
وضعه  يجب  ال  للشعب  عمومي  كمرفق  العمومية  الصحة 
املواطنات  صحة  تهمهم  ال  ال��ذي��ن  الرأسماليني  إش���ارة  ره��ن 
وقت  اقصر  في  االرب��اح  مراكمة  تهمهم  ما  بقدر  واملواطنني 
البحث  قطاع  ان  كما  االرواح.  حساب  على  كانت  ولو  ممكن، 
العلمي ظل يحتل املرتبة الهامشية بالنسبة للدولة، بحيث ال 
يتعدى 0.7 في املائة من الناجت الداخلي اخلام، مقابل 2.2 في 
املائة بالنسبة لفرنسا التي ال زالت تتحكم في سياسات الدولة 
املغربية. هذا املؤشريتم اعتماده من طرف املنظمات الدولية 
املختصة لترتيب تقدم الدول. فالنظام املغربي ال زال يصرف 
يتم  بينما  هائلة،  مبالغ  شبهها  وما  واالضرحة  الزوايا  على 
تهميش البحث العلمي، شان ذلك شان التعليم العمومي الذي 
يتم تخريبه وتسليعه. ان البحث العلمي والتكنولوجي يشكل 
الشرط  الضروري لتقدم الدول لكن االستفادة من ثمار هذا 
التقدم يتوقف على مدى دمقرطة النظام السياسي وخدمته 

الوسع اجلماهير الشعبية.<  

جتميد التوظيف، شرارة لتصعيد النضال
أبو أميمة
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معاناة الفراشة عنوان لفشل بنيوي للسياسات العمومية املخزنية
ملف العدد

األشكال االحتجاجية ل"حركة 
الفراشة"بعد تاسيس ادوات دفاعها الذاتية
ككل احلركات االجتماعية فان حركة الفراشة لم تكن مبنأى عن الفعل 
والتفاعل مع احلركة السياسية واحلقوقية التي كانت تناضل معها وتساندها 
بعد ان كان احتجاها فرديا او ذاتيا مما كان يجعل مفعوله غير ذي جدوى 

كالتهديد باحراق الذات او االنتقام من احد افراد قوات القمع...
وه���ك���ذا جن���د م��ث��ال مب��ن��ط��ق��ة ال��ب��رن��وص��ي وب��ال��ض��ب��ط ف���ي س���وق طارق 
االع��ت��ص��ام��ات م��ع رب��ط االي���دي واالرج����ل بالسالسل م��ع ح��ض��ور االعالم 
النقابية ومن ذلك مثال مانشرته احدى  واجلمعيات احلقوقية واالط��ارات 

وسائل االعالم في 2010:
"نظم باعة سوق ساحة مسجد طارق، لوقفة احتجاجية مؤخرا، بشارع 
بضاعتهم،  عرض  من  منعهم  على  احتجاجا  بالبرنوصي  الغفاري  ذر  أبي 
وأكد  عضو  من مكتب نقابة التجار واملهنيني واحلرفني التابعة للمنظمة 
أمام مقر عمالة  أنهم سيخوضون اعتصاما مفتوحا  للشغل،  الدميقراطية 
ما  إذا  حالة  في  املقبل  الثالثاء  ي��وم  عائالتهم  رفقة  البرنوصي  مقاطعات 

استمرت السلطات في منعهم.
وعالقة باملوضوع ندد نور الدين الرياضي، عضو مكتب اجلمعية املغربية 
غياب  في  الباعة،  له  يتعرض  الذي  باملنع  البرنوصي،  فرع  اإلنسان  حلقوق 
بديل، ألن سلطات العمالة بالبرنوصي يضيف تغض الطرف عما يحدث من 
تالعبات في مصير الباعة املتجولني، سواء عبر صم آذانها عما يحدث من 
جتاوزات خطيرة في مشاريع األسواق النموذجية التي فشلت بشكل كبير، أو 

حول غياب احلوار اجلدي مع املعنيني. "
باالشكال  تاثروا  الفراشة  ف��ان  واحلقوقية  السياسية  احلركة  وحلضور 
حيث  الطعامية  االضرابت  ذلك  ومن  احلركة  هذه  ابدعتها  التي  النضالية 

جند في تصريح الحد الفراشة:
األيام  في  الطعام  عن  إض��راب  وسيرافقه  مفتوحا،  سيظل  »اإلعتصام 
جادا،  ح��وارا  البرنوصي،  مقاطعات  عمالة  سلطات  فتح  إلى حني،  القادمة، 
معهم، من أجل التداول في كل املقترحات والبدائل التي متكنهم من احلفاظ 

على لقمة العيش التي يحصلون عليها، ك »فراشة«.
ببني  الوطنية  الفراشة بعد تاسيس تنسيقيتهم  ونفس االمر سار عليه 

مالل في 2014 حيث جند مثال
"في تيزنيت يواصل عدد من الباعة املتجولني اعتصاما مفتوحا وإضرابا 
ياسني  جتريد  على  احتجاجا  البلدية  مقر  أم��ام  يومني  مل��دة  الطعام  ع��ن 
احلميني من بضاعته فور عودته من اللقاء الوطني الذي شكل جلنة وطنية 
اعتبرت جهازا قياديا حظي  احلميني بعضويتها، بينما أفادت هذه األخيرة 
للقاء  اخلتامي  البيان  توزيع  بصدد  كان  حني  بوليسيا  ’’حصارا  واج��ه  أنه 

الوطني املنعقد ببني مالل"
الفراشة  اليها  التي جلا  النضالية واالحتجاجية  ومن االشكال االخ��رى  
جند خياطة الفم مصحوبا باضارب عن املاء والطعام وهو ما قام به مصطفى 

قشو:
"وأضافت مصادر املوقع أن البائع املتجول قشو قرر أن يخوض إضرابا عن 
الطعام واملاء منذ 8 أيام، وخاط فمه تعبيرا منه على رفضه األكل والشرب 

إلى حني حتقيق مطالبه، واالستفادة من حقه في املبادرة االجتماعية."<

يستحق ملف الفراشة أو الباعة املتجولون عمال اعالميا كبيرا 
ودراسة ميدانية،أو حتقيقا حول هذه الفئة التي ما فتئت تتوسع 
دائرتها وتنتشر في املدن كما في القرى.بحثا عن مدخول يومي 
يسد رمق األسر التي تعيش على الهامش بعد أن شملها االقصاء 
مالحقات  اليومي.بني  الكدح  مشاق  في  بها  وانتهى  االجتماعي 
"حجر  وضع  استطاعوا  كلما  للباعة  وقمعها  املخزنية  السلطات 
أساس"أسواق صغيرة واعتاد الزبناء على زياراته واقتناء أشياءهم 

بعض الساعات في كل يوم أو أسبوع.
ان��ه��م ن��س��اء ك��ادح��ات وش��ب��اب ع��اط��ل��ون ع��ن ال��ع��م��ل،أو عامالت 
لقوانني  بشع  استغالل  في  وجماعات  ف��رادى  طردهم  مت  وعمال 

الشغل على عالتها.من بني هؤالء أيضا جتد معطلني من حملة 
ديبلومات وشواهد جامعية قيمة،لم تسعفهم السياسات الطبقية 
من الظفر بحقهم في الشغل القار.انهم الفراشة أوممتهنو مهن 
املخزنية  الدولة  لهم  وتتنكر  القاسية  حياتهم  في  الفقر،يكابدون 
باقصائهم من حقوقهم املشروعة وخاصة في ظل ما يجري حاليا 
جريدة  تفتحه  امللف  الصحي.هذا  واحلجر  الطوارئ  قوانني  مع 
الفراشة  لنضال  الناشئة  باحلركة  للتعريف  الدميقراطي  النهج 
بشرائح  عالقة  لها  نشيطة  فئة  لرفض  ذاتهم  تنظيم  ومحاوالت 

كبيرة من املجتمع في املداشر وفي املدن على أحزمة الفقر. 

نور الدين رياضي

محاكمات الفراشة تتخذ طابعا سياسيا وحقوقيا منذ 2010

عرفها  التي  واحملاكمات  االعتقاالت  اتخذت 
اول  انشاء  ابتداء من  املتجولون  والباعة  الفراشة 
مكتب نقابي لهم بالبرنوصي وانتهاء بتنسيقيتهم 

ال�����������وط�����������ن�����������ي�����������ة 
الذاتية  وتنظيماتهم 
ف��ي ك��ل ح��ي ومدينة 
طابع احملاكمات ذات 
السياسي  ال���ط���اب���ع 
واجل��م��اه��ي��ري حيث 
ن���ظ���م���ت ال����وق����ف����ات 
االح�����ت�����ج�����اج�����ي�����ة 
ومت�������ت م����ؤازرت����ه����م 
اجلمعيات  ل��دن  م��ن 
احل��ق��وق��ي��ة وازره����م 
بشكل  احمل������ام������ون 
ت������ط������وع������ي ل���������ذات 

االسباب.
االخبار  مت  كما   "
ك���ان مقررا  ف��ق��د  ب��ه 
 3/5/2011 ال����ي����وم 

محاكمة  3 من الباعة بسوق طارق بالقاعة6 زواال 
االان القضاء فضل اال تكون القاعة هي القاعة 6 
بل 8 وان اليشعر بذلك املتهمون حلاجة في نفس 

يعقوب "
وط��ب��ع��ا ب��ق��ي��ت اجل��ل��س��ات ت�����راوح ن��ف��س��ه��ا في 

املرحلة االستئنافية...
الباعة  على  الهجوم  يأتي  السياق  نفس  وف��ي 
وآخره  ال��دارال��ب��ي��ض��اء،  سلطان  ب���درب  املتجولني 
21 فبراير  له يوم  الذي تعرضوا  القمعي  التدخل 
2015، مخلفا العديد من اإلصابات في صفوفهم، 
واتالف سلعهم، واعتقال 5 منهم، ليتم فيما بعد 
واالحتفاظ  متجولني،  باعة  ثالثة  سراح  اطالق 

بكل من جودى نوال ويوسف سفير. 
كما جرى بالبرنوصي  في ابريل 2015 اعتقال 
24 ش��خ��ص م��ن اص��ح��اب ال��ف��راش��ة ح��ي��ث قامت 
القوى القمعية بسبهم باقدح العبارات و بتعنيفهم 
وضربهم داخل سيارة القوات الغير املساعدة وهدا 
املعتقلني  ف��ي ص��ف��وف  واص��اب��ات  ك��دم��ات  خلف 
عن  االف��راج  بعد  اعتقالهم  استمر  الذين  االرب��ع 
بقية زمالئهم وهم -سهام صبراني -ايوب حباتي 
-مصطفى معكوك -مراد عواد والذين مت اصدار 

احكام بالسجن النافذ في حقهم.

واستمرارا في التضييق واملنع للباعة ومحاولة 
بعض  ق��ام��ت   ال��ذات��ي��ة   تنظيماتهم  الج��ث��ت��ات 
امل��ج��م��وع��ات "األم���ن���ي���ة"  ف��ي اوائ����ل م���اي 2015 

باستهدافهم وضربهم واإلعتداء عليهم واعتقال 
احمد  ام��ري��ر،  الكرمي  عبد  وه��م  منهم  مجموعة 
ارموش، عبد الرزاق الزواغي وعبد احلق الشايب، 
االستمرار  مصلحة  إل���ى  اح��ال��ت��ه��م  مت��ت  ح��ي��ث 
كالعادة  يتفاجؤوا  ان  قبل  القوالهم  واالس��ت��م��اع 
"املقدمية"  السلطة  أع���وان  م��ن  اث��ن��ني  بحضور 
اللذين تقدما بشكاية مرفوقة بشواهد طبية ضد 
املعتقلني بدعوى انهم هم من  اعتدوا عليهم"،ومت 

اصدار احكام نافذة بالسجن ايضا.
كما أن  مصالح عمالة البرنوصي قامت  زوال 
السبت 16 ماي2015، باستدعاء الرفيق  احملجوب 
محفوظ، الكاتب اجلهوي للمنظمة الدميوقراطية 
للتجار واحلرفيني بالدار البيضاء الكبرى مطالبة 

بحضوره لوحده يشكل تهديدا مباشرا''.
ك��م��ا ش��ه��دت ال��ن��اظ��وروت��ي��زن��ي��ت وب��ن��ي مالل 
الباعة جدير  وغيرها من املدن محاكمات لهؤالء 
في  الغالب  هو  كان  السياسي  الطابع  ان  باالشارة 
كل هذه احملاكمة وميكن اخلروج بخالصة مفادها 
انه كلما مت تنظيم اي فئة من فئات املجتمع في 
شكل من االشكال سهل التضامن والتجاوب معه 

من القوى السياسية املناضلة واملكافحة.<
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الباعة املتجولون: محاولة قراءة في ملمح البائع اجلائل
مصطفى خياطي 

واضحا من جتليات  املتجول جتليا  البائع  اعتبار  ميكن 
تضخم قطاع اخلدمات وجتميد أوضعف في القطاع الثاني 
وبروز مراكز سكانية  يقابلها تطور في القدرات اإلنتاجية 
خصوصا في قطاعي الفالحة والصناعة مع مايرافقه من 
تعمق في التفرقة املجالية بني املدن واألرياف وكذا التفرقة 
إلى  يحيل  وهوما  احلضرية  املجاالت  داخل  األيكولوجية 
االجتماع  علم  أدبيات  في  يسمى  كما  رث  أو  تابع  حتضر 
احلضري ولذا فالبائع اجلائل أو الفراش، كمواطن عجزت 
نتيجة ضعف  إنتاجه  ق��وة  استيعاب  ع��ن  اإلن��ت��اج  أمن��اط 
الصراع  لسياسات  كنتيجة  ولعجزه  والثاني  االول  القطاع 
مورد   توفير  على  التابع  التخارجي  واالقتصاد  الطبقي 
الكادحة  الفئة  ه��ذه  ف��ي  يتعايش  حيث  وك��اف  ق��ار  لدخل 
من  ومتقاعدين  والسواعد  الشواهد  حملة  من  معطلون 
2000درهم  ال��ش��ه��ري  ال��ف��ردي  دخلهم  الي��ت��ع��دى  اجل��ي��ش 
الليلية  احلراسة  او  بالتجوال  البيع  ال��ى  جلوءهم  ويتيح 

دخال اضافيا ملواجهة اعباء احلياة املتزايدة

اما بخصوص اصول الباعة املتجولني ما تكون من قرى 
األراضي  ملكية  تفتيت  لعامل  ونتيجة  اواجلهة  االقليم 
الزراعية ذات املساحة الصغيرة أصال ونتيجة لتواتر سنوات 
غالبية  يضطر  بالقرى  تشغيلية  افاق  اي  وغياب  اجلفاف 

املواطنني الى احتراف مهنة الفراشة

اما بخصوص ظروف سكناهم فالفراشة يقطنون احياء 
باملراكز  او  ب��امل��دن  احمليطة  الفقر  أح��زم��ة  اح��ي��اء  غالبها 
املدينيةالصغيرة القريبة من املدن ومايسم هذه املساكن في 
معظمها ضعف جتهيزها ومن حالفه احلظ فإنه يقتني 
دور السكن االقتصادي ما يعنيه السكن من اكتظاظ وغياب 
املعياري  للمضمون  التام  الغياب  والتسلية  الترفيه  مرافق 

للسكن الالئق

العمومية  للسياسات  الفراش نتاج لفشل بنيوي 
باملغرب 

في بدايات االستقالل الشكلي، كان املغرب بحاجة لألطر 
االستعمار  تركه  ال��ذي  ال��ف��راغ  مل��أل  واملوظفني  وال��ك��ف��اءات 
للترقي  بوابة  التعليم  القطاعات، وكان بذلك  في مختلف 
االجتماعي حيث كان يفضي إلى مختلف الوظائف داخل 

القطاع العمومي

انفجار  وبعد  املاضي،  القرن  من  الثمانينات  بداية  في  و 
الديون  تراكم  املغربي،و  النظام  داخل  والتآكل  التناقضات 
والبنك  ال��دول��ي  النقد  ص��ن��دوق  م��ن  اخلارجية،خصوصا 
االجتماعية  القطاعات  على  الدولة  إنفاق  تقلص  الدولي، 
التقومي  برنامج  سن  نتيجة  والصحة  والتشغيل  كالتعليم 
املالية االمبريالية. ومن  الدوائر  الهيكلي اململى من طرف 
الالشعبية،  العمومية  للسياسات  املباشرة  التداعيات  بني 
اجلامعية  الشهادات  حاملي  املعطلني  جيوش  بروز  بداية 
وف��ق��دان ذل��ك ال��راب��ط اجل��دل��ي ب��ني التعليم وال��ش��غ��ل ثم 
ومستخدمي  ال��ع��م��ال  ص��ف��وف  ف��ي  التسريحات  مسلسل 
بسبب  ،إم��ا  املخوصصة  أو  اخلاصة  الصناعية  القطاعات 
عدم  بسبب  أو  لالقتصاد  النيوليبرالية  الطبيعة  أملته  ما 
القدرة على الصمود أمام اآللة االحتكارية للرأسمال احمللي 
إما من  فئة منحدرة  السياق  في هذا  فبرزت  األجنبي.  أو 
األحياء الصناعية أو من صغار الفالحني الفارين من قهر 
اجلفاف وفقدان األراضي أو خريجي اجلامعة ،فئة امتهنت 
تعليمية  لسياسة  إفراز طبيعي  باعتبارها  الرصيف  جتارة 
وتشغيلية مفلسة. إن جزء من ممتهني جتارة الرصيف أو 
الفراشة تتراوح مستويات متدرسهم بني الثانوي واجلامعي 
أو  لكنهم عجزوا  املهني،  التكوين  أو ماسكي ديبلومات في 
الرشوة والزبونية لالستفادة  رفضوا االنخراط في ظواهر 
ليس  الطبقي  االن��ت��م��اء  أن  ومب��ا  ق���ار.  شغل  مناصب  م��ن 

فقط محددا للوعي الطبقي، بل أكد لدى فئة عظمى من 
املفقرة  املغربي  الشعب  مكونات  باقي  غرار  على  الفراشة، 
،أن النظام عاجز على حل مشكلة البطالة بسبب طبيعته 
االمبريالية  املنحازة حلماية مصالح  واالحتكارية  الريعية 
وافتقاره  والرأسمالية احمللية،  البرجوازية  ومصالح وكيلها 
وهؤالء  ال  فكيف  وطنية.  اقتصادية  استراتيجية  ألي��ة 
أعلى  لسان  على  ال��دول��ة  إف��الس  واق��ع  يلمسون  الضحايا 
هرم السلطة وهو يقر رسميا بفشل النموذج التنموي بعد 
إعالن مماثل بفشل منظومة التعليم، وتكرار عبارات "وقف 

اإلدماج بالوظيفة العمومية" منذ عهد احلسن الثاني.؟ 

وفرض  للنضال  تكتيكي  خيار  الذاتي  التنظيم 
الوجود

ل��ط��امل��ا ع��ب��رت ط��الئ��ع جت���ار ال��رص��ي��ف وال��ف��راش��ة ،التي 
واستيائها  أسفها  عن  وتنظيميا،  سياسيا  وعيا  اكتسبت 
بامللفات  االهتمام  إل��ى  النقابية  امل��رك��زي��ات  ان��ص��راف  م��ن 
وجتنبت  وجتاهلت  ملنخرطيها  االق��ت��ص��ادوي��ة  والقضايا 
بسياسة  مرتبط  باعتباره  الفئة،  هذه   ملف  في  اخل��وض 
وغير  العفوي  بوضعها  أنها  وعي  لديها  التشغيل، فحصل 
بني  انتخابوية  م��زاي��دات  موضوع  ملفها  سيكون  املنظم، 
البلدية  وامل��ج��ال��س  اجل��م��اع��ات  مقاعد  على  املتنافسني 
جتار  لعاب  ُيسيل  ضخما  رقما  يشكلون  ،ألنهم  والقروية 
ومضاربي االنتخابات في ظل الرفض اجلماهيري الكبير 
إال دمى  تنتج  التي ال  االنتخابية  اللعبة  ملقاطعة  املفضي 
اللعبة  بخيوط  املسكني  أه���واء  حسب  تتشكل  أستيكية 
االنتهازي  التعاطي  لهذا  التصدي  أجل  ون  اخللف..  من 
منظمة  فئوية  كقوة  ال��ص��راع  داخ��ل  التموقع  أج��ل  من  ،و 
وواعية مبوقعها الطبقي وواعية كذلك بأنها إن لم تدافع 
عن  الدفاع  في  عنها  ينوب  أح��د  فال  بنفسها،  نفسها  عن 
مصاحلها املادية إال إذا انتظمت في إطارات جمعوية تقود 
نضاالتها وتؤطرها وتعطي ملعاركها الصبغة اجلمعية عوض 
الفردية، وفي هذا السياق تأسست جمعيات الفراشة وجتار 
متواصلة  نضاالت  وخاضت  امل��دن  مختلف  في  الرصيف 

البلدية،  وامل��ج��ال��س  احمللية  املخزنية  السلطات  تفضح 
رواف��د حركة  راف��دا من  كان  ومن بني هذه اجلمعيات من 
amdh دورا  ف��روع ال  20 فبراير. وق��د لعبت بعض أو جل 
املقرات  بتوفير  إما  والتأسيس،  الهيكلة  مهما في مسلسل 
أو إب���داء ال���رأي وامل��ش��ورة وال��دع��م وامل����ؤازرة م��ن منطلقات 
مبدئية ترتكز على ضرورة خوض الصراع واكتساب احلق 
في التنظيم واملطالبة باحلق املشروع. ليس هذا فحسب، بل 
تشكلت لدى عموم الفراشة من داخل تنظيماتهم الذاتية، 
نظموا  حيث  النضاالت،  وم��رك��زة  وادت���آزر  التضامن  سمة 
قوافل تضامنية من مختلف املدن لالحتجاج والتعبير عن 
التضامن مع رفيقات ورفاق زميلتهم ،شهيدة الكرامة "مي 
فاطمة" ببني مالل، كما انتظموا في قوافل أخرى اجتاه 
برشيد ملؤازرة أحد رفاقهم وزمالئهم ،مع ما يرمز له هذا 
اقتصاديا  هشة  فئة  طرف  من  اجلماعي  الشعبي  التنقل 
في ظل الفقر وانعدام االمكانيات، من استعداد هائل لدى 
هذه الفئة خلوض الصراع واالرتقاء به إلى مستويات أكثر 
شراسة ووعيا وأعلى من مجرد املطالبة برقعة على أرض 
لتأمني حد أدنى من دخل ال يوفر شروط املدرس واملسكن 

واللباس والصحة واملاء والكهرباء... 

السلطات فطنت وناورت 
العريضة من  الفئة  أوس��اط هذه  داخ��ل  الوعي  تنامي  إن 
الشعب املغربي املتجذرة وجوديا داخل األحياء الشعبية ،و 
انتقالها من مجرد تنظيم االحتجاجات املطلبية ،خصوصا 
من  للمسؤولني  واضحة  رسائل  بعث  إلى  امل��دن،  بعض  في 
والشعارات  الوقفات  امللقاة خالل  والكلمات  البيانات  خالل 
املرفوعة، توحي بأن جذور الصراع وأسسه هي طبقية وليس 
شيء آخر. وإذ أن االنتماء الطبقي واإلحساس باإلقصاء 
ل��ن��ض��االت ال��ف��راش��ة ملواجهة  واحل���گ���رة أص��ب��ح احمل����رك 
تسلط وغطرسة السلطات املخزنية الداعمة لفساد وفشل 
املجالس البلدية والقروية ،تنامى إدراك املخزن أن "هيبته" 
وتركيع  القمعية في تخويف  اآللة  أن فشلت  بعد  سقطت 
وتطويع الشعب املغربي عموما وهو الذي كسر وهدم جدار 
اخلوف إبان سيرورة 20 فبراير املجيدة ،و ما عاد أي مجال 
لترميمه، ألن السواعد التي كسرته ارتوت وخرجت من رحم 
شعب خبر االنتفاضات واملآسي منذ 1965 مرورا ب 1981 
- 1984 - 1990 و2007 و2008 وصوال إلى 20 فبراير 2011 
وحراك الريف 2016/ 2017 ،و ما تاله من حراكات شعبية 
في جرادة وزاگورة وأكال. وإميضر...... الخ وكلها حراكات 

تنهل من صميم 20 فبراير وجدواها 

النظام املخزني املغربي إذن فطن لهذا التحول النوعي في 
نضاالت الفراشة، وخشية منه أن تتحول هذه الفئة املفعمة 
بالرفض والتطلع للتحرر من ضنك العيش واملفقرة بسبب 
السياسات العمومية املتبعة، خوفا من أن تتحول إلى رافد 
من روافد العمل السياسي اجلاد والثوري واملتجه رأسا إلى 
تأسيس أداة تنظيمية تعبر سياسيا عن تطلعات الكادحني 
ممثليه  عبر  النظام  اختار  الشعبية،  والطبقات  والعمال 
في العمالت واملقاطعات - مكرها- أساليب احلوار واملنورة 
االنتظار  زم��ن  ومتطيط  ح���وارات  خ��الل  من  لالمتصاص 
كمناورة مفضوحة لتشتيت تكتل هذه الفئة ومنح فضاءات 
الهامش الستيعاب جيوش  على   - األح��وال  أحسن  في   -
يسمى"أعيان"  مب��ا  السلطات  تستعني  وغ��ال��ب��ا  ال��ف��راش��ة، 
تلك  وترتيب  تهيئة  حاجيات  لتلبية  الريع  وبارونات  املدن 
ال��ف��ض��اءات ف��ي غ��ي��اب ت���ام ل��ألح��زاب امل��خ��زن��ي��ة ومجالس 
اجلماعات الغارقة في تناقضاته وتآكلها الداخلي،وو قد زاد 

زمن كورونا من افتضاحها. <

 النظام المخزني 
فطن لهذا التحول 
النوعي في نضاالت 

الفراشة، وخشية منه أن 
تتحول هذه الفئة المفعمة 

بالرفض والتطلع للتحرر من 
ضنك العيش والمفقرة بسبب 

السياسات العمومية المتبعة، وخوفا 
من أن تتحول إلى رافد من روافد العمل 
السياسي الجاد والثوري والمتجه رأسا إلى 
تأسيس أداة تنظيمية تعبر سياسيا عن 
تطلعات الكادحين والعمال والطبقات 

الشعبية، اختار أساليب الحوار 
والمنورة لالمتصاص من خالل 
حوارات وتمطيط زمن االنتظار 

كمناورة مفضوحة لتشتيت 
تكتل هذه الفئة...
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اجلائحة  ض�����روف  امل���خ���زن  اس��ت��غ��ل  ل��ق��د 
على  احلفاظ  بحجة  القرب  اس��واق  إلف��راغ 
املعنيني من حرفيني  املواطنني ووعد  صحة 
ومهنيني بالعودة الى اماكنهم فور رفع احلجر 

الصحي

طالبناه  احل���ج���ر  رف�����ع  أن  مب���ج���رد  ل���ك���ن 
ذلك  فرفض  اماكننا  ال��ى  للعودة  بتنظيمنا 
وعلله بكوننا كنا نحتل امللك العمومي واكد 
كل  فيه  اخبر  للحدث  تقريرا  اجن��ز  أن��ه  لنا 

اجلهات املعنيةبإفراغه للملك العمومي

في التفاصيل

الفراشة املعنيون يتواجدون بالسوق املركزي 
وبعدما  ق��رن  نصف  مايقارب  مند  لبيوكرى 
مت ب��ن��اء م��رك��ز ج��دي��د ح��ول��و ال��ي��ه اصحاب 

احملالت وبقي ملف اخلرفيني الفراشة عالقا وبعدحورات 
مع املجلس البلدي بدأت مع اجلمعية املمثلة للحرفيني 
انطلقت مند التفكير في هدم السوق سنة 2012 توصلنا 
خاللها الى مجموعة حلول بحضور السلطة  توصلنا الى 

مجموعة حلول

1 استفادة ازيد من ثالتني متعاقدا من أماكنهم بعدما 

حاول املجلس اقصائهم بحجة أنهم مكترين من اصحاب 
العقد األصلني

يقارب عشرين  ما  التاني على  الشطر  وتائق  توزيع  ومت 
حرفي

لبيوكرى  البلدي  املجلس  2017مع  اواخ��ر  اإلتفاق  2 مت 
السوق  ق��رب  مكان  ال��ى  املتالشيات  اصحاب  حتويل  على 

األسبوعي اتنني بيوكرى 

وحتويل باقي الفراشة الى مكان قرب مرأب 
البلدية محطة سيارات األجرة الكبيرة سابقا 
رئيس  للحرفيني بحضور  القرعة  اج��راء  ومت 
املجلس البلدي وكل تالويني السلطات احمللية 
البلدي من  املجلس  أننا فوجئنا بتملص  إال 
جلمع  يكفي  ال  امل��ك��ان  أن  بحجة  ت��ع��ه��دات��ه 
الى  املكان  تقسيم  ان��ه مت  رغ��م  كل احلرفيني 
مبالزمة  وط��ل��ب��ن��ا  حرفيا   وس��ت��ني  م��ائ��ت��ني 

اماكننا الى حني ايجاد احلل النهائي للملف

واثناء كرونا مت حتويل اصحاب املتالشيات 
الى السوق األسبوعي كما كان متفقا ووعدت 
السلطات باقي احلرفيني بالعودة الى اماكنهم 

فور رفع احلجر الصحي 

إال أنه فوجئنا أن السلطات متنعنا من مزاولة انشطتنا 
والعودة الى أماكننا بحجة اننا مترامني على امللك العمومي 
وقتا  بإعطائها  السلطات  تلك  احتجاجات طالبتنا  وبعد 
له ونحن كفراشة ننتظر  وإيجاد حل جدري  امللف  لتدبر 
ملطلبنا  اإلستجابة  ع��دم  وف��ي حالة  به  وعدنا  ال��ذي  ال��رد 

سنظتر للعودة الى اماكننا مهما كلفنا من متن < 

معاناة فراشة السوق املركزي بيوكرى
عبدالله سامي

ال��دف��اع ع��ن حقوقهم وع��ن ملفاتهم  ف��ي  اس��ت��م��رارا 
للباعة  الوطنية  التنسيقية  تاسيس  وبعد  املطلبية 
تزرع  ب���دات  ال��ت��ي  ال��رص��ي��ف  على  وال��ت��ج��ار  املتجولني 
الوحدة والتضامن بني الباعة املتجولني وتصدر بيانات 
في هذا الصدد وامام القمع املستمر من لدن السلطات 
ومتطلباتهم  الباعة  بهؤالء  يليق  بشكل  التعامل  في 
البسيطة اقدمت بائعة البغرير مبدينة القنيطرة مي 
فتيحة على حرق نفسها وقد حظي احلدث بتغطية 
منها  س���واء  االلكترونية  االع���الم  وس��ائ��ل  م��ن  كبيرة 
الوطنية او الدولية ومن ذلك ما نشرته إحدى الصحف 

السويسرية.

 وكانت فتيحة )42 عاما( تعمل بائعة جوالة العالة 
نفسها وابنتها، لكن مسؤول وزارة الداخلية في املنطقة 
التي تقطن فيها حجز بضاعتها في 9 نيسان/أبريل، 

بحسب ما نقلت الصحافة احمللية األسبوع املاضي.

دون  من  الوحيد  رزقها  مصدر  باسترجاع  وطالبت 
جدوى فأقدمت على اضرام النار في نفسها وأصيبت 
بحروق نقلت على إثرها إلى املستشفى، لكنها فارقت 

احلياة االثنني املاضي.

مبارك  أوالد  ح��ي  ف��ي  الباعة  م��ن  ع��ش��رات  وجتمع 
غرب  ك��ل��م   53( ال��ق��ن��ي��ط��رة  م��دي��ن��ة  ف��ي  الصفيحي 
الرباط( حيث كانت تقطن فتيحة، ونظموا مسيرة 
ف��ي احل���ي نفسه  ال��س��ادس��ة  اإلداري�����ة  امللحقة  ن��ح��و 
للمطالبة بفتح حتقيق ومحاسبة املسؤولني عن وفاة 

البائعة.

وقالت هند ابنة فتيحة لفرانس برس ان "أمي شهيدة 
وأري����د ف��ت��ح امل��ل��ف وان ي��ت��م ات��خ��اذ ك��اف��ة اإلج����راءات 

القانونية. ال أريد أن يضيع حق أمي".

الوطنية  التنسيقية  عضو  احملجوب  محفوظ  وقال 
للباعة املتجولني وجتار الرصيف "نقول للدولة املغربية، 

ارفعي يدك عن املواطن وخاصة الباعة املتجولني ألنهم 
يتعرضون للهجمات واالعتقال واالنتحار. الدولة تعي 
أن املغاربة من بني أكثر من انضموا إلى داعش )تنظيم 
الدولة االسالمية(، فإذا لم يشعل البائع املتجول النار 

في نفسه فإنه سيلتحق بداعش".

املتجولني  للباعة  الوطنية  التنسيقية  نظمت  وق��د   
 2016/04/18 وقفة تضامنية  الرصيف  والتجار على 
على الساعة 2 زواال امام امللحقة االدارية ومع بائعة 
أعوان  تسلط  بسبب  توفيت  التي  فتيحة  البغرير مي 

السلطة وعلى رأسهم قائد امللحقة

الباعة املتجولني نداء التنسيقية الوطنية  ولقد لبى 
الدار  املدن منها مدينة  لعدد من  وازن  وكان احلضور 
تيزنيت   - احملمدي  واحل��ي   - البرنوصي   - البيضاء 

-بني مالل -صفرو - سبع عيون - ابن جرير - برشيد 
- انزكان - و الرباط وكما شارك عدد كبير من املعطلني 
عدد  شارك  كما  القنيطرة  موقع  وطلبة  عامة  بصفة 
من فعاليات املجتمع املدني وجمعيات حقوقية ، ولن 
بأعلى  هتفوا  الذين  رام��ي  بير  ساكنة  مشاركة  ننسى 

صوتهم الشهيد خلى وصية ال تنازل على القضية

الكبرى  البيضاء  ب��ال��دار  اجلهوي  املكتب  اص��در  كما 

للمنظمة الدميوقراطية للتجار واحلرفيني بيان ادانة 
للسلطات املخزنية القمعية جاء فيه:

 أيها الرفاق ايتها الرفيقات الباعة املتجولون الفراشة 
في كل بقعة من بقاع هذا الوطن.

اليوم  نقدم  والنضال  الشهادة  نهج  على  استمرارا   
معشر الباعة شهيدة اخرى على درب نيل حقوقنا في 
والنقابية  اجلمعوية  التمثيليات  وتاسيس  التنظيم 
ومن اجل حقنا في العمل بكرامة هي الرفيقة فتيحة 
التي زفت شهيدة  القنيطرة  البغرير من مدينة  بائعة 
دفاعا عن حقوقها االجتماعية واالقتصادية بعد عدة 
شهداء قدمتهم حركتنا الوليدة منهم الشهيد حميد 
ومعتقالت  معتقلني  وع��دة  الدقوني  ورشيد  الكنوني 
املخزنية  الدولة  ان عجز  الوطن.  ارجاء هذا  في كافة 
عن االستجابة لطموحات املواطنني واملواطنات وعن 
واالغالق  ال��ط��رد  واس��ت��م��رار  التشغيل  ف��رص  توفير 
للعديد من املعامل والشركات جعل البحر والنار هي 
احلديث  حيث  وال��ش��اب��ات  الشباب  م��ن  العديد  قبلة 
البعض  يقدم  كما  الغرقى  م��ن  العديد  ع��ن  اليومي 
ح��ي��ات��ه اح��ت��راق��ا دف��اع��ا ع��ن ح��ق��ه وح���ق رف��اق��ه في 
وشهيداتنا  شهدائنا  كل  إن  بكرامة.  والعيش  الشغل 
من  مجموعة  به  يقوم  مخزني  لتعسف  ضحايا  هم 
املوظفني على راسهم قياد مازالوا يحتفظون بنفس 
املعاملة التسلطية القمعية ولعل فضيحة قائد الدروة 
خير مثال نسوقه. إننا في املكتب اجلهوي للمنظمة 
البيضاء  ب��ال��دار  واحل��رف��ي��ني  للتجار  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
الشهيد  رفيقتنا  ل����روح  إج����الال  ننحني  إذ  ال��ك��ب��رى 
فتيحة نطالب السلطات املغربية ب -فتح حتقيق في 
االسباب التي ادت برفيقتنا إلى حرق نفسها -تقدمي 
ادان��ة في  تتوفر شهادات  املسؤولني عن ذلك ممن  كل 
حقهم. كما نعلن استعدادنا للمشاركة في كل األشكال 

النضالية.< 

"مي فاحتة" ..شهيدة اخلبز احلافي
ر . نور الدين
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قضايا نطرية وفكرية

لكن  التاريخ.  صانعة  هي  الشعبية  اجلماهير  أن 
مجرى  ف��ي  تنظم  طبقات  إل��ى  مقسمة  اجلماهير 
من  يظهر  التي  السياسية  احزابها  الطبقي  الصراع 
خبرة  االعضاء  اكثر  هم  الذين  القادة  صفوفها  بني 
ال��ق��ادة في  ه���ؤالء  دور  ون��ش��اط��ا. ينحصر  وت��دري��ب��ا 
على  وحثها  واجلماهير  احلزب  تنظيم  في  التاريخ، 
ال��ع��م��ل، ووض���ع واج��ب��ات م��ح��ددة ام��ام��ه��ا وتعبئتها 
احلزب  فعالية  ك��ب��رت  وك��ل��م��ا  امل���ه���ام.   ه���ذه  لتنفيذ 
الناس  دائرة  اتسعت.   وكلما  التاريخ  في  واجلماهير 
اشتدت  كلما  االجتماعية  احل��ي��اة  يصنعون  ال��ذي��ن 
احلاجة إلى قادة مجر بني ومحنكني. وتصبح الطبقة 
املتقدمة وطليعتها بدون  وجود القادة عاجزتني عن 
حكمها  على  واحمل��اف��ظ��ة  السياسية  السلطة  كسب 
الناجح  وال��ص��راع  اخل��اص��ة  دولتها  وب��ن��اء  وتدعيمه 
ما   «  : يقول  لينني  كتب  السياسيني.  اعدائها  ض��د 
من طبقة واحدة في التاريخ استطاعت الوصول الى 
السلطة بدون تقدميها لقادتها السياسيني وممثليها 
 * وقيادتها  حركتها  تنظيم  على  القادرين  البارزين 
وااليديولوجيني  ال��ق��ادة  دور  بخاصة  العظيم  وان��ه 
ويرجع  الثورية.  البروليتارية  احلركة  في  والزعماء 
هذا إلى أن التنظيم واالنضباط احلديدي والوحدة 

والتالحم اهم الوسائل لتحقيق أهداف 
الطبقة العاملة وال ميكن تصور وجود 
تنظيم  دون قادة مجربني ومختبرين، 
الهيبة  درج��ات  أعلى  ق��ادة على  فبدون 
والنفوذ ومنظمني يتمتعون باجلسارة 
فان  باحلكمة،  يتحلون  وايديولوجيني 
عن  عاجزة  ،تصبح  العمالية   احلركة 
الصحيحة  والوسائل  ال��دروب  اكتشاف 

اللنضال ضد املستغلني 

ال��ع��ظ��م��اء ع��ف��وي��ا، ولكن  ي��ظ��ه��ر  ال 
ال��ت��اري��خ��ي��ة عندما  ل��ل��ض��رورة  ط��ب��ق��ا 
املناسبة.  املوضوعية  ال��ظ��روف  تنضج 
ظهرت الشخصيات السياسية العظيمة 
التغير  ف��ت��رة  ف��ي  اجلماهير  ق���ادة  م��ن 
الثوري اجلذري في املجتمع، في فترة 

التحركات السياسية العظيمة والهبات الشعبية وعادة 
العلماء عندما يكون االنتاج في   العباقرة من  يظهر 
وكقاعدة  عظيم.  علمى  اكتشاف  إلى  احلاجة  أمس 
اهم  ف��ي  اال  العظماء  الفنانني  م��واه��ب  تتفتح  ل��م 
حقبات التاريخ، اى مراحل االنعطاف علما بان هذا 
يدخل  وال  نفسه  يبرز  ال  ذاك  او  امل��وه��وب  الشخص 
للتاريخ  اذا كانت موهبته ضرورية  التاريخ اال  سجل 
واذا كانت قدراته وطبعه وذكاؤه مطلوبة من املجتمع 
لقد سطر  ت��ط��وره.  م��راح��ل  م��ن  معينة  مرحلة  ف��ي 
التاريخ اسماء الكثيرين على صفحاته، ولكن ليس كل 
منهم عظيما حقا. فشهد التاريخ رجاال وقفوا ضد 
التاريخ  عجلة  ارج��اع  وحاولوا  التاريخية  املتطلبات 
ال��رج��ال، بتعبيرهم عن مصالح  ال���وراء. وه��ؤالء  إل��ى 
الطبقات الرجعية، ذاقوا طعم الهزمية في كأس واحد 
االنسان  ان  لواءها  رفعوا  التي  الشريرة  القضية  مع 
وكل  حياته  بكل  يسهم  ال��ذي  ذاك  هو  حقا  العظيم 
افعاله في تقدم املجتمع والذي يناضل بال أدني ضن 
بقواه في سبيل كل ما هو طليعى جديد ويساعد بال 
كلل الطبقات التقدمية في املجتمع على اقامة نظام 

البارزة  الشخصية  تستطيع  ملاذا  تقدمى.  اجتماعي 
القيام مبثل هذه املهام الكبيرة والشاقة ؟ ما هو مصدر 
قوتها ؟ في احملل االول تكمن قوة الشخصية البارزة 
تعبر  التي  التقدمية  االجتماعية  احل��رك��ة  ق��وة  ف��ي 
الشخصية  ان  قيادتها  وتتولى  عنها  الشخصية  هذه 
املوضوعي  امل��ج��رى  ت���درك  الن��ه��ا  عظيمة  العظيمة 
وتعرف  املجتمع  ت��ط��ور  احتياجات  وت���رى  للتاريخ، 
كيف يجب تلبية هذه االحتياجات وحتسني احلياة 
في  تتجسد  العظيم  الشخص  قوة  ان  االجتماعية. 
خدمته املصالح الطبقات الطليعية وملصالح املاليني 
وتأييدهم  بثقتهم  يتمتع  ولذلك  الشعب،  ابناء  من 

إلى اقصى حد.

للرجل  الشخصية  ال��س��ج��اي��ا  أن  ال��ع��ل��م  م��ع  ه���ذا 
الذي  فالرجل  االهمية.  قليلة  ليست  ذات��ه  العظيم 
الدافقة  واملبادرات  والطاقات  الفائق  بالذكاء  يتحلى 
واحلزم والشجاعة هو وحده الذي يستطيع أن يفي 
باملهام التي يلقيها عليه التاريخ وكلما كانت السجايا 
الشخصية للرجل تستجيب للمتطلبات االجتماعية، 
اب���ر ش��أن��ا وب����روزا ومن  ال��ت��اري��خ  ك���ان دوره ف��ي  كلما 
عميقا  أث��را  تركت  التي  التاريخية  الشخصيات  اب��رز 

البروليتاريا وجميع  التاريخ اعظم زعماء  للغاية في 
وفالدميير  اجنلس  وفريدريك  مارس  كارل  الشغيلة 
لينني. لقد كانوا قادة من نوع يفى جديد، ونظريني 
عبقريني ومنظمني رائعني العظم حركة شعبية في 
احلركة الثورية للبروليتاريا. وكانوا يتصفون با عظم 
الرائعة واحلزم  التنظيمية  املقدرة النظرية واملواهب 
والشجاعة واالقتناعالعميق بعدالة القضية الشيوعية 
لقد  االع��دائ��ه.  الشديدة  والكراهية  للشعب  واحل��ب 
كانوا على ارتباط شديد باجلماهير الشعبية وعكفوا  
على تعليمها، وبدورهم تعلموا منها، وعمموا خبرتها 
الثورية  الغنية وأن القضية العظيمة التي بدأوا بها 
الزعماء  من  واتباعهم  تالميذهم  بنجاح  يواصلها 
العاملة وغيره من األحزاب  البارزين للحزب الطبقة 
الذين يتصدرون اقوى  الشقيقة  والعمالية  الشيوعية 
الشيوعية  نحو  الشعوب  حركة  عصرنا،  ف��ي  حركة 
واملاركسية اللينينية اذ تعترف بالدور الهام الذي تلعبه 
الشخصيات البارزة في التاريخ، فانها تنفر في الوقت 
نفسه من عبادة الفرد، اي التقديس األعمى للرجل 
العظيم الذي تنسب اليه قدرات خارقة تتيح له صنع 
مع  الفرد  عبادة  وتتعارض  مشيئته.  حسب  التاريخ 
االيديولوجية االشتراكية وتسبب أذى كثيرا للحركة 
ولينني  واجنلس  م��ارس  ان  الشيوعية 
ورفعوا  الفرد  عبادة  دائما  يعارضون 
أصواتهم دوما ضد املبالغة في تقدير 
باملديح  اغ��راق��ه��م  وض���د  ال���ق���ادة  دور 
املاركسية  مؤسسو  وك���ان  واالط�����راء. 
اللينينية يعتقدون أن اسلوب القيادة 
اجلماعية هو وحده القادر على تأمني 

جناح احلركة الثورية.

الفرد  عبادة  عن  الناجم  الضرر  إن 
الشعب  دور  من  تقلل  أنها  في  يكمن 
كصانع للتاريخ ودور احلزب الشيوعي 
جماعية  كقيادات  املركزية  وهيئاته 
حياة  تطور  تقيد  وان��ه��ا  للجماهير. 
اخلالقة  وال��ط��اق��ات  الفكرية  احل���زب 
االنتظار  ع��ل��ى  وت��ع��وده��م  للشغيلة، 
السلبي لالوامر الصادرة من اعلى. إن عبادة الفرد وما 
احلزب  احلياة  اللينينية  لألصول  خ��رق  من  يتبعها 
غريبة  والدميقراطية  االشتراكية  وللشرعية  والدولة 
متاما على الطبيعة الدميقراطية لالشتراكية املتسمة 
بسيادة الشعب وليس بالتسلط اخلارق ألحد األفراد. 
ان املاركسية اللينينية اذ تشجب عبادة الفرد، ترى في 
بينها وبني  والضرر اخللط  الوقت نفسه من اخلطأ 
نفوذ القادة. كتب لينني يقول : » ان الطبقة العاملة 
التي تشن على نطاق العالم كله نضاالقاسيا وعنيدا 
 » متنفذين...  اشخاص  ال��ى  حتتاج  الكامل  للتحرر 
سمعة  على  باحلفاظ  اللينينية  املاركسية  وتنادى   *
يهبون  وال��ذي��ن  واحل���زب  للشعب  املخلصني  ال��ق��ادة 
الفنية  تهم  وخبر  اخلالقة  وطاقاتهم  معارفهم  كل 
وهكذا  الشيوعية  انتصار  قضية  العظمى،  للقضية 
يبرهن كل سير التطور التاريخي، أنه مهما بلغ الفرد 
التاريخ  يعجز عن حتديد مسار  انه  اال  من عظمة، 
كل  وخالق  االجتماعية  وال��ث��ورات  للتاريخ  احلقيقي 
اى  الشعب،  ه��و  للبشرية  وال��روح��ي��ة  امل��ادي��ة  ال��ث��روات 

جماهير الشغيلة  الطبقة العاملة <

ملاذا تظهر الشخصيات الكارزمية، وما هو مصدر  قوتها ؟
رشيد بنزها

إن الضرر 
الناجم عن عبادة 

الفرد يكمن في أنها 
تقلل من دور الشعب 

كصانع للتاريخ ودور الحزب 
الشيوعي وهيئاته المركزية 
كقيادات جماعية للجماهير. 
وانها تقيد تطور حياة الحزب 

الفكرية والطاقات الخالقة 
للشغيلة، وتعودهم على 
االنتظار السلبي لالوامر 

الصادرة من أعلى
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الوطن في األول واألخير مفهوم صاغه البشر، وحني يقصد به األرض 
والتاريخ والثقافة والدين دون أن يتربع على رأس أولوياته اإلنسان. يصبح 
مفهوما غبيا وخطيرا  وهشا ال يستطيع أن يضمن تعبئة فاعلة من قبل 

أبنائه حلمايته والدود عنه .
ألنه ببساطة كيف يعقل أن نفاضل بني مفهوم مثالي طوباوي   للوطن 

ووجود مادي حقيقي له يؤسس  على االنسان القاطن ضمن حدوده؟
الوطن  حتقيق  في  النضالي  املشروع  اختزال  يستقيم  هل  األهم  ثم 
املتخيل املثالي دون يحتل السعي إلسعاد  اإلنسان داخله الهدف املركزي؟
رقعة  على  احل��ص��ول  مجرد  ليس  النضالي  للفعل  األس��م��ى  ال��ه��دف 
عبر  املجتمعي  املشروع  حتقيق  وإمنا  لألرض  املغتصب  وطرد  جغرافية 
أطر ومؤسسات تستحضر وحتترم  وعبر  أشكال وصيغ نضالية مبتكرة 

هذا اإلنسان كقيمة عليا.
من  كبيًرا  جانًبا  الثمانينات  لغاية  الفلسطينية  القضية  فقد شكلت 
وجدان شعوب املنطقة، صحيح أنها كانت شماعة لبعض األنظمة لتبرير 
الفشل الداخلي بادعاء ضرورة تأجيل قضايا احلرية والتنمية  من أجل  
اعتبر  سائد  تيار شعبى  وج��ود  دون  يحل  لم  ه��ذا  أن  إال   ، األم  القضية 
القضية الفلسطينية في قلب فعله السياسى وبوصلة يصحح بها مساره 
نهضتها  املنطقة  لشعوب  ينجز  حداثي  تقدمي  مشروع  بلورة  أف��ق  في 

وتقدمها .
واليزال كثيرون يتذكرون ردود الفعل الشعبية الواسعة التي كانت تعم 
املنطقة عقب كل منعطف متر به القضية عكس احلاصل اليوم، واملؤكد 
غالبية  ومازالت  حاضرا،  الي��زال  الفلسطينية  القضية  مع  التعاطف  أن 
الشعوب العربية ترى ضرورة أن يحصل الشعب الفلسطينى على حقوقه 
ويبنى دولته املستقلة وعاصمتها القدس، إال أن العمل من أجل القضية 
والتضامن والفعل الشعبى لصاحلها تراجع عربيا ودوليا وبصورة الفتة 

إال من بيانات الشجب واإلدانة.
الضم  ومشروع  الواقع.  األمر  شرعنة  في  كسابقة  »الصفقة«  خطورة 
احلالي كان من شأنه أن ميأل الشوارع وميادين املنطقة ألن مجرد التلويح 
، في طي هذا  إلى األدن��ى، ويعلن عن رغبة ونية  بهما  يهبط بالسقف 
الصراع بال ثمن. لكن يبدو أن األمور تغيرت وتوارت القضية الفلسطينية 

وانزوت في وجدان شعب املنطقة ...قما هو السبب؟
طبيعة  في  هائاًل  دراماتيكيًا  حت��واًل  أحدثوا  الله  وح��زب  حماس  أن 
شعوب  حترر  حركة  وفي  خصوصا  الفلسطينية  املقاومة  خطاب  وبنية 
املنطقة عموما، فمن خطاب عقالني تقدمي يحمل بني طياته مالمح 
مشروع مجتمعي يحتل فيه االنسان صدارة ومحور االهتمام إلى خطاب 
طائفي ماضوي يستلب العقل  ميجد املوت ويلغي االنسان ....مما جعل 

القضية تنزوي ولم تعد تتصدر األولويات
الفلسطينية  القضية  املتسيد حاليا جنح في جعل  الديني  اخلطاب 
قضية هامشية ثانوية وجعل الصراع الطائفي السني / الشيعي يتصدر 
حمالت  اختفت  إن  كثيرا  نتفاجئ  ال  املنطقة...لذا  شعوب  اهتمامات 

التضامن الواسعة والتحركات الشعبية املساندة للقضية الفلسطينية.
لها  فحرب غزة األخيرة خاضتها حماس بأجندة وأه��داف ال عالقة 
بالقضية ...حرب قررتها فقط مصالح التنظيم الدولي لإلخوان في تركيا 
وقطر كما خاض حزب الله من قبل حربا بالنيابة عن طهران ... لذا من 

الطبيعي أن تتقاسع شعوب املنطقة وترتكن إلى السكون
أوسلو  اتفاق   : تصورات  ثالث  الفلسطينة حبيسة  القضية  دامت  ما 
، إحياء العصر الذهبي لإلسالم أو العودة إلى حقبة ما قبل حرب 1967 

...فمصيرها أن تصبح قضية ثانوية منسية من شعوب املنطقة..
فمن الطبيعي أن يحدث عكس ما كان يقع سابقا وأال يتحرك الشارع 
العربي احتجاجا على مشاريع وخطط الكيان الضهيوني ... ببساطة ألن 
هذا الشارع أصبحت له أولويات أخرى فرضتها أجندات تيارات اإلسالم 
السياسي فأغرقته في قضايا جانبية ولم يعد يتحرك إال لنصرة طائفته 

أو مذهبه ...
في سنوات الستينات والسبعينات من القرن املاضي وحتت تأثير الفكر 
اليساري بشقيه املاركسي والقومي ، كانت القضية الفلسطينية في صلب 
اهتمامات الشعوب على امتداد الرقعة اجلغرافية املسماة الوطن العربي 
القضية  انزوت  السياسي فقد  تيارات اإلسالم  اليوم وجراء هيمنة  أما   .
وقميئة  بئيسة  وصراعات  لقضايا  املجال  تاركة  واختفت  الفلسطينية 

كالطائفة واملذهب والدين ...

ملاذا ال تستدعي القضية الفلسطينية 
اليوم فعال شعبيا كما في السابق؟

محمد سفريوي

يرفض احلزب الشيوعي السياسة االقتصادية للحكومة 
وذلك:

االنقاذ  ديكتاتورية  في نفس طريق سياسات  تسير  أنها   -  1
مطالبا  الشعب  اسقطه  ال��ذي  السياسي   االس��الم  ونظام  املبادة 
بالتغيير ذلك أن تلك السياسات افقرت الشعب وفتحت الطريق 
أمام الرأسمالية الطفيلية لتنهب موارده، والسياسة احلالية رغم 
شعاراتها تسير في نفس الطريق بل تواصل التمكني االقتصادي 
لنفس الفئة الطفيلية السابقة وفئة جديدة بدأت في النمو بحجة 
قيادة القطاع اخلاص  فتتيح لنفس الفئات القدمية وفئات جديدة 
والوارد  الصادر  السيطرة على سوق  تقليدية  أحزابا  تتبع  وفئات 
وسوق النقد األجنبي عن طريق منشورات صادرة رسميا من بنك 
السودان وبتبرير وزارة املالية ،فقد سمح مبوجب تلك املنشورات 
ملصدري الصادرات التقليدية والذهب بوضع عائدات الصادرات في 
حسابات خاصة واستعمالها في االستيراد أو بيعها للموردين مما 
يعني تقنينا للسوق املوازي وتعومي غير معلن للجنيه السوداني، 
وفي ذات الوقت تهمل هذه السياسات الفئات الرأسمالية املستثمرة 
على  للحصول  تعاني  وتتركها  والصناعي  ال��زراع��ي  اإلن��ت��اج  في 
خاماتها ومدخالتها ووسائل انتاجها ومتويلها في منافسة غير 
متكافئة مع الرأسمالي الطفيلي التجاري واملالي..انها تستجيب 
كليا لشروط الصندوق والبنك الدولي التي تهدف الفقار الشعوب 

ونهب املوارد. 
السياسة في نفس طريق حتميل اجلماهير عبء  2 - تسير 
األزمة االقتصادية فتترك احلكومة اجلماهير لكي تطحنها قوى 
السوق املتوحشة، بل تساعد تلك القوى برفعها ألسعار احملروقات 
في  للمشاركني  والتزامها  ال��ص��رف  لسعر  املعلن  غير  وتعوميها 
لألسعار  وفقا  ارباحهم  بضمان  االستراتيجية  السلع  محفظة 
%114 وفقا  اكثر من   التضخم  التجارية حتى بلغ االرتفاع في 
السوق  منها  يسخر  ٢٠٢٠-ال��ت��ي  مايو  -نهاية  الرسمية  ل��ألرق��ام 
وال تكتفي بذلك بل تخطط لزيادة تعرفة الكهرباء ورفع أسعار 
ضريبة  مثل  وال��رس��وم  املباشرة  غير  الضرائب  وت��ف��رض  اخل��ب��ز. 
القيمة املضافة على السلع الغذائية واألدوية وغيرها من السلع 

الضرورية.
3 - وتسير احلكومة في نفس طريق دكتاتورية اإلنقاذ املبادة  
نحو خصخصة ما تبقى شركات القطاع العام  بدال عن استعادة 
ما مت خصخصته وبيع بأقل من قيمته للطفيلية أو عن طريقها 
أصول  من  أسترد  ما  ببيع  السياسة  وتهدد  لألجانب،  كسمسار 

بواسطة جلنة تفكيك التمكني واستعادة املال املنهوب. 
مورد  على  تعتمد  تقليدية  ميزانية  احل��ك��وم��ة  وض��ع��ت   -  4
الضرائب واالستدانة من البنك املركزي واجلمهور، ذلك الطريق 
أدى لرفع األسعار واالفراط النقدي واالعتماد على املنح وبالتالي 
والصناعي  ال��زراع��ي  اإلن��ت��اج  تكلفة  وزي���ادة  الصرف  سعر  تدهور 
دورة  في  االقتصاد  ويدخل  األسعار  ارتفاع  من  ملزيد  ي��ؤدي  مما 
تضخمية مستمرة. إن ميزانية 2020 قد انهارت ألن كل تقديراتها 

بنيت على تقديرات منح خارجية لم تتحقق.
5 - دعمت احلكومة التضخم  بزيادة األج��ور واملرتبات وهي 
زيادة مستحقة ملا عاناه العاملون من شظف العيش حتت النظام 
الديكتاتوري ،ولكن لم يسبق ذلك اصالح في إيرادات الدولة بحيث 
ول��م تتخذ احلكومة  م��ص��ادر حقيقية  م��ن  ال��زي��ادات  ه��ذ  مت��ول 
مبوجة  تدفع   أنها  بل  السوق؛  انفالت  على  للسيطرة  إج��راءات 

جديدة عن طريق الدعم النقدي لألسر 
-6 إن اخللل األساسي في اإليرادات يتأتى من تصفية القطاع 
العام ومن سيطرة املؤسسات العسكرية واألمنية على ما تبقى من 
او  التصدير  في  كان  س��واء  مربحة  اقتصادية  ونشاطات  شركات 

التصنيع.
7 - ال زالت املوازنة تعتمد على الضرائب غير املباشرة سهلة 
الضرائب  بينما  اجلماهير،  على  عبؤها  يقع  والتي  التحصيل 
املباشرة تشكل نسبة أقل من العائد الضريبي، وهي ال تتخذ منهج 
الضرائب املتصاعدة وال تفرق بني النشاط اإلنتاجي واألنشطة 
الطفيلية. بل أن أنشطة ذات عائدات  كبيرة كشركات االتصاالت 
الذي  امل��واط��ن  ويدفع  البالد  في  أرب��اح  ضريبة  نسبة  أق��ل  تدفع 
يستعمل االتصاالت أعلى نسبة قيمة مضافة مفروضة على أي 

سلعة أو خدمة.
النظام  تركها  كما  املصرفية  والسياسة  املصارف  وتستمر   -  8
عن  التمويل  وحتجب  الطفيلية  الرأسمالية  تخدم  الديكتاتوري 
القطاعات االنتاجية بل ال متلك صيغا لتمويل النشاط اإلنتاجي.
إن احلزب الشيوعي في مواجهة هذه السياسة الضارة مبسار 
الثورة وحتقيق أهدافها وغير املستجيبة لتطلعات شعبنا يطرح 
الذاتية وجلم  سياسة اقتصادية بديلة تعتمد على حشد املوارد 
واستعمال  النقدية  الثروة  توزيع  وإع��ادة  الطفيلية  الرأسمالية 
السياسات االقتصادية واملالية والنقدية إلعادة تعمير املشروعات 
النقد  على  والطلب  ال����واردات  وتقليص  واخل��دم��ي��ة  اإلنتاجية 

التجارة  الدولة في توجيه االقتصاد وفي  األجنبي واستعادة دور 
والصحة  التعليم  خدمات  وتقدمي  وواردات  ص��ادرات  اخلارجية 
املجانية والقيام بدورها في االستثمار والتنمية وتشجيع القطاع 

اخلاص املنتج في الصناعة والزراعة.
إن حشد املوارد الذاتية يتطلب:

• والية الدولة على املال العام ووضع جميع مؤسسات وشركات 
حتت  واألمنية  العسكرية  املؤسسات  متلكها  والتي  العام  القطاع 
امرة الدولة وانهاء دور الوسطاء والسماسرة في إدارة املرافق العامة 
وجترمي التجنيب والشراء املباشر بدون عطاءات اال في احلاالت 

التي يسمح بها القانون أو تتطلبها اتفاقية ثنائية
• وضع الدولة يدها على الصادرات األساسية للبالد من قطن 
وصمغ وحبوب زيتية وبترول ومعادن وثروة حيوانية حتى تسيطر 
وتوجه  ال��س��ودان��ي  اجلنيه  ت��ده��ور  وت��وق��ف  األجنبي  النقد  على 
واإلنتاجية  الضرورية  البالد  احتياجات  لتلبية  األجنبي  النقد 

واالستثمارية.
• إيقاف االستهالك البذخي ومنع استيراد البضائع الكمالية 
والتفاخرية وغير الضرورية وحصر الواردات للفترة االنتقالية في 
إن  اإلنتاج.  ووسائل  واألدوي��ة ومدخالت  والقمح  البترولية  امل��واد 
هذا يعالج اخللل األساسي في امليزان التجاري ويوفر على البالد 
سنوات  العشرة  ملتوسط  وفقا  دوالر  مليارات  ثالث  عن  يزيد  ما 

األخيرة
•  استعادة األصول واألموال واألراضي املنهوبة وادارتها بحيث 
تزيد وتنوع مصادر إيرادات الدولة للميزانية ورفع ميزانية التنمية 
من  املفروضة   التوجيهات  االنفاق،وإيقاف  جملة  من   ٪٢٥ الي 
أضرت  التي  اخلصخصة  سياسة  في  لالستمرار  أجنبية  جهات 

بثروة شعبنا.
تتعلق  أمنية  أغ���راض  لتحقيق  ال��س��ودان��ي��ة  العملة  تغيير   •
بالتزوير احلادث في العملة، ولفرض ضريبة على الثروة النقدية 
وسماسرة  الطفيلية  ضد  البالد  في  النقدية  الثروة  توزيع  تعيد 
النقد األجنبي وتقلل من حجم النقود املتداولة مما يكون له أثر 
أن  الى جانب  الصرف. هذا  التضخم وسعر  إيجابي على معدل 
الضريبة وهي مرة واحدة عند التغيير حتقق ايرادات تسهم في 

تغطية  العجز في املوازنة العامة
• اتخاذ سياسة ضريبية تعتمد التمييز الضرائبي التصاعدي 
إلجلام النشاطات الطفيلية وتشجيع اإلنتاج الزراعي والصناعي 
وتعظيم موارد الدولة من الضرائب املباشرة بهدف تخفيف عبء 
يتطلب  وه���ذا  اجلماهير  على  ال��واق��ع  امل��ب��اش��رة  غير  ال��ض��رائ��ب 

اصالحا ضرائبيا يشمل التشريع وإدارة الضرائب.
• إعادة تعمير املشاريع اإلنتاجية واعطائها األولوية حتى تعمل 
للخصخصة  توجه  أي  وإيقاف  التصميمية  اإلنتاجية  بطاقتها 

وإصالح نظم إدارة املشروعات.
العام واحلكومي فقط  القطاع  اإلنتاج ال يشمل  إن تطوير   •
بل يجب أن تضع الدولة والقطاع اخلاص عبر مفاوضات وبرامج 
متفق عليها األسس لرفع اإلنتاجية واستغالل الطاقة املصممة 
للمستثمرين،بعد  املمنوحة  األراض����ي  ك��ل  ول��زراع��ة  للمصانع 
االقتصاد  لفائدة  واالجنبي  لالستثمار احمللي  تشريعات جديدة 

الوطني.
وض��ع إج���راءات عاجلة وص��ارم��ة إلص��الح النظام املصرفي   •
وحتريره من سيطرة راس املال الطفيلي وفتح نوافذ للعمل بسعر 
الفائدة وهذا يتطلب اصالحا حقيقيا في البنك املركزي والقانون 

الذي يحكمه.
• إعادة النظر في املوازنة العامة وفقا ملا نقترحه من سياسات 
والغاز  والكهرباء  للمحروقات  األس��ع��ار  زي��ادة  سياسات  وإي��ق��اف 
واخلبز والتي تسمى برفع الدعم واملرتبطة بتدهور سعر الصرف 
وتعومي  امل���وازي  ال��س��وق  تقنني  سياسة  احلكومة  الت��خ��اذ  نسبة 

اجلنيه من خالل سياسة الصادر.
وإليقاف استنزاف مواردنا من النقد األجنبي في استيراد   •
احملروقات ال بد من اصالح جذري لنظام النقل بإصالح السكك 
احل��دي��دي��ة وال��ن��ق��ل ال��ن��ه��ري وامل���واص���الت ف��ي امل���دن باستجالب 
استهالك  م��ن  وتقلل  لشوارعنا  تصلح  وال��ت��ي  الكبيرة  البصات 
الوقود وإصالح نظام التوليد الكهربائي واخال الطاقة الشمسية 
والطاقات البديلة. إن هذه ليست مسألة اقتصادية فقط بل هي 

تتعلق بالبيئة والصحة العامة وسالمة املواطنني.
• إن السياسة االقتصادية التي نقترحها تتضمن إعادة النظر 
والصحة  التعليم  مجانية  نحو  بجدية  والتوجه  املنصرفات  في 
املشاريع  إع��ط��اء  يعني  ك��م��ا  ج���ذري  بشكل  م��راف��ق��ه��ا  وإص����الح 

اإلنتاجية خاصة الزراعة والري األولوية في الصرف.
ومستعدين  بديلة  لسياسة  رؤوس مواضيع  هو  نقدمه  ما  ان 

لتفصيلها للمسؤولني واجلماهير.
املكتب السياسي: احلزب الشيوعي

يوليو 2020م
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الرأي

أوال : حق الطفل في الترفيه واالستجمام: 
املصلحة  مراعاة  بضرورة  للتذكير  نحتاج  ال 
احلماية  ف��ي  حقه  وبضمان  للطفل،  الفضلى 
فاالتفاقية   . ورفاهه  لنموه  الالزمتني  والرعاية 
ال��دول��ي��ة حل��ق��وق ال��ط��ف��ل ال���ص���ادرة ع��ن األمم 
صادقت  والتي   1989 نونبر   20 بتاريخ  املتحدة 
 1990 يناير   26 بتاريخ  املغربية  ال��دول��ة  عليها 
 1993 نونبر   21 بتاريخ  املصادقة  آلية  ووضعت 
املتضمنة  احل���ق���وق  ب��ك��ل  م��ل��زم��ة  وأص��ب��ح��ت 

فيها،  تنص في املادة 31 على ما يلي :

1� تعترف الدول األطراف ) أي الدول املصادقة 
بحق   ) طبعا  املغرب  فيها  مبا  االتفاقية  على 
الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب 

وأنشطة االستجمام ؛

2� حت��ت��رم ال����دول األط����راف ح��ق ال��ط��ف��ل في 
والفنية  الثقافية  احلياة  في  الكاملة  املشاركة 
ومتساوية  مالئمة  ف��رص  توفير  على  وتشجع 
وأنشطة  واالستجمام  والفني  الثقافي  للنشاط 

أوقات الفراغ.

ف��م��ن خ���الل امل����ادة 31 م��ن ات��ف��اق��ي��ة حقوق 
الدولة  أن  أع���اله،  يتن  أوردن��اه��ا  ال��ت��ي  الطفل 
ملزمة بتوفير كل احلقوق الواردة فيها، وإعمال 
الطفل  لينمو  الواقع،  مقتضياتها على مستوى 
ال��ب��دن��ي والعقلي  من���وا م��الئ��م��ا ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
وال���روح���ي وامل��ع��ن��وي واالج��ت��م��اع��ي،وت��وف��ي��ر كل 
امل��راف��ق وال��ب��ن��ي��ات ال��الزم��ة وال��ض��روري��ة ملزاولة 
هواياته من مسابح وحدائق وفضاءات األلعاب 

ومكتبات ومسارح ...الخ

ثانيا: مسابح مغلقة 
مسابح:  أرب��ع��ة  على  بوعرفة  مدينة  تتوفر 
الشباب  مب��رك��ب  وال���راب���ع  م��ن��ج��زة  منها  ث��الث��ة 
ببوعرفة في طور االجناز ) ولنا عودة لهذا املسبح 
األخير  في فرصة أخرى ( . واألدهى واألمر أنه 
مع حلول كل فصل صيف تثار مسألة إغالق هذه 
املرتادين خاصة من األطفال  املسابح في وجه 
وفي  الترفيه.  متنفسات  غياب  بحكم  والشباب 
كل مرة يتم تبرير اإلغالق مببررات مختلفة ) 
تشقق األرضيات، اإلصالح، نظافة املياه، اهتراء 
البنيات، انعدام احلراسة وهلم جرا من املبررات 
إلى  الشعبية  الفئات  أب��ن��اء  يدفع  م��ا  وه��ذا   .  )
السباحة في مياه البرك واملستنقعات والنافورة 
مثل  األم�����راض  ب��ب��ع��ض  اإلص���اب���ة  متجاهلني 
اجللدية،  األم���راض  البهالرسيا،  التيفويد،   (

أمراض العيون، األذنني، احلساسية ...

ثالثا: حملة شباب الفايسبوك 
دفع  السنة  هذه  إغ��الق  املسابح  استمرار  إن 
واسعة  حملة  تنظيم  الفايسبوك  إلى  ش��ب��اب 
مطالبني  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل  شبكات  على 
و"هاشتاغات  وصور  مقاالت  عبر  املسابح  بفتح 
استحسانا  احلملة  ه��ذه  لقيت  "ون���داءات،وق���د 
تضاربت  وإن  واألمهات  اآلب��اء  طرف  من  كبيرا 
حتديد  يخص  فيما  الشباب  بني  أحيانا  اآلراء 
األولويات : فالبعض يرى أن فتح املسابح مسألة 
احلقوق  تلبية  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز  وي��ج��ب  ث��ان��وي��ة، 
حق  مقدمتها  وف��ي  واالجتماعية  االقتصادية 
املساجد  البعض ض��رورة فتح  رأى  الشغل، فيما 
قبل كل شيء، معتبرا استمرار إغالقها امرأ غير 

مفهوم .

رابعا: اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
تدخل على اخلط 

للجمعية  ال��ك��ون��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ة  م��ن  ان��ط��الق��ا 
بحقوق  تؤمن  والتي  اإلنسان   حلقوق  املغربية 
اإلنسان في شموليتها وعدم قابليتها للتجزيء، 
املغربية  للجمعية  ال��ف��رع  احمللي  دخ���ل  ف��ق��د 
حلقوق اإلنسان ببوعرفة على اخلط، وانخرط 
ب��ف��ت��ح املسابح  أع���ض���اؤه ف���ي ح��م��ل��ة امل��ط��ال��ب��ة 
ال��ع��م��وم��ي��ة خ��اص��ة وأن األط��ف��ال ب��ح��اج��ة إلى 
الترفيه لتجاوز الصدمات النفسية التي خلفتها 
عملية  مقترحات  الفرع  رئيس  قدم  بل  كورونا، 
تتمثل في تشغيل املعطلني كسباحني منقذين 
الوطني  وت��أدي��ة أج��وره��م م��ن بطائق اإلن��ع��اش 
لضمان احلماية لألطفال وجعل أثمنه الدخول 

في متناول قدرات اجلميع .

 خامسا: رئيس املجلس البلدي يوضح

البلدي  املجلس  رئ��ي��س  للسيد  ات��ص��ال  ف��ي 
ببوعرفة برئيس فرع اجلمعية املغربية حلقوق 
التوضيحات  اجل��م��اع��ة  رئ��ي��س  ق���دم  اإلن���س���ان 

التالية:

مليار  مبلغ  ل��ه  خصص  امل��رك��ب  مسبح  إن   �
أن  املنتظر  من  وك��ان  مليون  سنتيم،  وستمائة 
أن  بيد  الصيف   ح��ل��ول  قبل  األش��غ��ال  تنتهي 
نسبيا،  األش��غ��ال  أخ��ر   19 كوفيد  وب���اء  انتشار 
غضون  في  وستنتهي  متقدمة،  جد  اآلن  وه��ي 
أنه  الفضاء  ه��ذا  ايجابيات  وم��ن  شتنبر،  شهر 
ستمارس فيه السباحة على امتداد السنة، ألنه 
املواصفات  مسبح مكيف ومغطى وفي مستوى 
واملعايير املطلوبة، ومن املمكن أن  يكون مشتال 
الدولي  أو  الوطني  املستوى  على  أبطال  لصعود 

يضيق رئيس املجلس؛

نزاع  في  كان  بوعرفة،  فقد  بالنسبة ملسبح   �
ب��ي��د ال��ق��ض��اء، وق���د ح��س��م م��ؤخ��را ب��ع��د احلكم 
باإلفراغ، وقد خصصت وزارة الشبيبة والرياضة 
م��ل��ي��ار سنتيم وس��ي��ع��اد إص��الح��ه حتت  م��ب��ل��غ 
إشراف عمالة إقليم فجيج وتغيير معامله كاملة 

بشكل يستجيب لتطلعات املرتادين ؛

� بالنسبة ملسبح نقطة املاء "السانداج " فقد 
فوتت الصفقة ألحد املستثمرين، وقد عدل عن 
أن  وميكن  كمستثمر،  تخصه  ألسباب  تشغيله 
اعتمادا على  افتتاحه من طرف اجلماعة  يتم 
واألخير  األول  فالقرار  ذل��ك،  ق��ررت  إن  جباتها 

ملجلس اجلماعة ؛

من  فهذا  ال��ف��ن��دق،  ملسبح  بالنسبة  أخ��ي��را،   �
فهو  الفندق،  يكتري  ال��ذي  املستثمر  صالحية 

املؤهل وحده من منطلق الربح واخلسارة .

رئ��ي��س جماعة  وع���د  ال��ع��م��وم،  فقد  وع��ل��ى 
بوعرفة في تصريحه أن مشكل املسابح ببوعرفة 

سيحل بشكل جذري ونهائي .

سادسا : الرقابة الشعبية
شبكات  ع��ب��ر  ال��ش��ب��اب��ي��ة  احل��م��ل��ة   ستستمر 
املسابح  بفتح  للمطالبة  االجتماعي،  التواصل 
وت��وف��ي��ر ف��ض��اءات ال��ت��رف��ي��ه واالس��ت��ج��م��ام، كما 
العمومية  للسياسات  والتتبع  املراقبة  ستستمر 
واالستجمام  فالترفيه  احمل��ل��ي،  املستوى  على 
مثل  مثله  اإلن��س��ان  يتجزأ من حقوق  ج��زء ال 
ال��ش��غ��ل وال���غ���ذاء و ال��ص��ح��ة وال��س��ك��ن وامل����اء ... 
قابلة  وغير  مترابطة  اإلن��س��ان  حقوق  أن  ذل��ك 
للتجزيء، وأي انتهاك حلق من حقوق اإلنسان، 

هو انتهاك حلقوق اإلنسان في شموليتها ..<

على مسؤولية رئيس املجلس اجلماعي ببوعرفة
الصديق كبوري

كادحي  وحتديدا  الفالحني  صغار  أصبح   تقريبا  األخيرة  السنوات  خ��الل 
أساسا  املعتمدة  احل��اج  اوط��اط  مبنقطة  املعاشية  الفالحة  أصحاب  البادية 
البورية عبرسواقي مصدرها حواجز  الفالحة  أكثرمن  السقوية  الفالحة  على 
وسدود تقليدية قائمة على ضفاف وادين رئيسيني هما واد ملوية وواد شق 
األرض وبعض الشعاب املوسمية تسقي محيط ومدار سقوي لبعض اجلماعات 
الترابية )جماعة العرجان، الرميلة، افريطيسة ...( بإستثناء جماعة تيساف 
اآلن  لها حلد  الصبيب يحقق  دائم  باألساس على منبع مائي  تعتمد  لكونها 
ولو نسبيا موارد الري ...وجماعة اوالد علي يوسف التي تعتمد بدورها على 
دائمة  الغير  الصغيرة  الوديان  ومجاري  الشعاب  وبعض  املائية  املنابع  بعض 
اليومي  للمدخول  املواشي  ورع��ي  تربية  على  يعش  االخ��ر  والبعض  اجلريان 
اصبحت  والتي  )الظهرة(  العليا  بالنجود  او  جبلية  رعوية  مبناطق  املعيشي 
تكلفهم مصاريف تتجاوز االرباح الى درجة أن )الكساب املعاشي( اصبح يقتسم 
مصروفه األساسي مابني رؤوس ماشياته وأفراد أسرته أمام املتجارة واملضاربة 
في العلف املدعم من طرف الفاعلني االنتخاباويني وغيرهم املتجارين بعرق 
احلاد  باجلفاف  أساسا  مرتبطة  معاناة  يعيشون عدة  غيرهم، هؤالء جميعا 
وإنعكاساته االقتصادية واالجتماعية والنفسية ...وإليجاد حلول ولو ترقيعية 
ضمانا للبقاء واالرتباط باالرض جلأ اغلب الفالحني املعدمني الى القروض 
البنكية والقروض الصغرى بخدع إعالمية ودعائية )الدعم واالمتيازات املوجهة 
للفالحني الصغار بالعالم القروي...( ليجدوا انفسهم متورطني بشكل ضمني 
للقروض  لهاته  املانحة  بشكل مباشروغيرمباشر اجلهات  في حسابات تخدم 
وفوائدها  القروض  هاته  إسترجاع  االساسي فقط  وتفكيرهم  رهانهم  ويبقى 
ليصبح الفالح الكادح وأرضه وماشياته رهينة حتت رحمة املتحكم  وفي أسوأ 
االحوال عامال أجيرا ومستغال من طرف مالكي الضيعات الفالحية – اصحاب 
الشكارة-  املستفدين احلقيقني من جميع االمتيازات وإستراتيجيات )سلب 
األرض( عن طريق التجويع والقوانني القائمة واالستعجالية  ؟ وهذا يؤكده 
تواجد بعض الضيعات الفالحية تابعة للرأسمالية الزراعية تقصي اغلبها اليد 

العاملة احمللية املشتغلة في القطاع الزراعي . 

وحتى احللول الترقيعية املنزلة عبرمبادرات معينة تهم التكتالت  جمعيات 
وتعاونيات وإحتادات ومقاوالت عائلية صغيرة مختصة في املجال او تخص 
اجلموع   ب��أراض��ي  محليا  عنها  املعبر  الساللية  اجلماعة  آراض���ي  استصالح 
وطريقة إستغاللها وتوزيعها على ذوي احلقوق وغير ذوي احلقوق والصراعات 
اجلهات  ل��دن  من  تدبيرها  سياسة  وتفرزها  أفرزتها  التي  القبلية  والنزاعات 
املتدخلة التنزل مبرجعية تنمية االنسان والرأسمال البشري اوال وأخيرا من 
املبادرات  املنخرطني في هاته  لتمكني  خالل تبسيط مساطر وقوانني معينة 
بأدوات االنتاج املستقلة بل تؤطرها خلفيات سياسية واقتصادية التخلو دائما 
من بصمات والتدخالت املباشرة او غيراملباشرة ملؤسسة البنك والنقد الدوليني 
املرتبطة بحلفائه احملليني في شأن  تدبيرالسياسات احمللية وخاصة القطاعات 
وهذا    )... والزارعة  الفالحة  الصحة،  )التعليم،  واالستراتيجية...  االساسية 
الوضع افرز بدوره العديد من االزمات االجتماعية املتداخلة )البطالة، الهجرة 
القروية نحو املدن وهذا يؤدي بدوره الى خلق احزمة الفقر والتهميش باملدن 
ومايفرزه من إنعكاسات اجتماعية اخرى اخطرمن سابقاتها، الهجرة السرية 
عبر قوارب املوت، املتابعات القضائية في حق املستفدين من القروض البنكية 
وخاصة الفالحية لغياب مصادر التسديد بسبب عوامل اجلفاف املتتالية ...( 
19  وتأثيرها  الى جانب املخلفات املستجدة بسبب جائحة كوفيد  وهذا كله 
على االنسان املقهور والذي سيزداد قهرا من طرف سياسات االقتصاد العاملي 
وحشية  ستزداد  التي  االستيطان  املتعددة  وشركاته  الراسمالية  ومؤسساته 

وإستبدادا في نهب ماتبقى من ثروات ومقدرات الشعوب ...  

وأمام هذه التحديات املخيفة هناك سؤال اصبح يطرح نفسه أكثر من اي 
)الفالحني  املتضررين  ويؤطر  سيقود  من  األم��ر  يهمه  من  على  مضى  وق��ت 
في  وخاصة  العاملة  الطبقة  من  وحلفائهم  الفالحيني  واملياومني  الصغار 
املجال الزراعي  وباقي عموم الكادحني  من اجلفاف بسبب العوامل املناخية  
أواجلفاف املمنهح بسبب عوامل سياسية حكومية  معينة وغيرها ...أمام فشل 

وخذالن وإنتهازية التأطير السياسي البركماتي  - االنتخاباوي -؟؟ < 

* عضو الكتابة احمللية باوطاط احلاج

اجلفاف وآثاره االجتماعية :
 أوطاط احلاج منوذجا

نورالدين التيجاني*
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المناضلة المرأة 

للنهج  ال��ن��س��ائ��ي  للقطاع  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  اجتمعت 
الدميقراطي في دورتها العادية يوم األحد  05 يوليوز 2020، 
حتث شعار:  "نضالنا مستمر مع العامالت و الكادحات 
االستبداد  وضد  الصحي  احلجر  تداعيات  ملواجهة  
دولي،اقليمي  سياق  في  الرأسمالية''  جشع  و  املخزني 

ومحلي يتميز عموما مبا يلي:

دول�ي�ا:
 يعيش العالم،حتت وطأة جائحة كوفيد 19 وما خلفته 
وفي مقدمتها  الشعوب  أوض��اع  على  تداعيات خطيرة  من 
العالم  دول  معظم  خ��روج  م��ح��اوالت  العاملة،رغم  الطبقة 
هيمنة  ظل  في  ه��ذا،  احلجرالصحي.يحدث  وضعية  من 
الرأسمالية املتوحشة وسياساتها النيوليبرالية املستمرة في 
تهديد السلم العاملي وإشعال النزاعات املسلحة بني الشعوب 
وتدمير  االستغالل  م��ن  وامل��زي��د  وث��روات��ه��ا  خيراتها  لنهب 
البيئة.وذلك في محاولة لتصريف أزمتها البنيوية اخلانقة 
التي انفضحت من جديد مع جائحة كورونا.بينما يقابل 
العالم،ضد  نساء  وضمنها  الشعوب  نضاالت  تصاعد  ذلك 
العنصرية  م��وج��ات  تنامي  وض��د  وهمجيتها،  الرأسمالية 
والعبودية في العديد من البلدان الرأسمالية منها الواليات 
الذي  غيرها.األمر  و  وإسبانيا  فرنسا  األمريكية،  املتحدة 
يؤكد من جديد ملحاحية النظام االشتراكي كبديل إلنقاذ 
الرأسمالي  النظام  إليه  يتوجه  ال��ذي  ال��دم��ار  من  البشرية 

السائد ومن املأزق الذي فرضته القوى اإلمبريالية.

عربيا ومغاربيا:
مقاومة  تستمر  املغاربية،  والبلدان  العربية  املنطقة  في 
اجلديدة  للمخططات  التصدي  في  الفلسطيني  الشعب 
والرجعية،  االمبريالية  ط��رف  م��ن  امل��دع��وم��ة  للصهيونية 
مهام  استكمال  نحو  تقدمه  ال��س��ودان��ي  الشعب  وي��واص��ل 
كماتستمر  البشير،  بنظام  سنة  قبل  اطاحت  التي  ال��ث��ورة 
واجلزائرو  لبنان  في  النساء  قلبها  وفي  الشعبية  النضاالت 
والعدالة  والكرامة  الدميقراطية  أج��ل  من  وال��ع��راق  تونس 

االجتماعية واملساواة.

وط�ن�ي�ا:
شعبنا،  الطبقية ضد  سياساته  املخزني  النظام  يواصل 
بفرض مخططات ومشاريع رجعية تراجعية  ويستمر في 
األساسية  العمومية   واخلدمات  القطاعات  على   اإلجهاز 
من صحة وتعليم  مستغال وضعية احلجر الصحي للمزيد 
من الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وخاصة 
منها النساء العامالت في مجموعة من القطاعات الصناعية 

والزراعية وفي مجاالت االقتصاد غيراملهيكل.
جائحة  ب��اس��ت��م��رار  ك��ذل��ك  ب��ب��الدن��ا  ال��وض��ع  يتميز  كما 
كوفيد19 بسبب إصرار الباطرون ااملدعومة من طرف املخزن 
على مواصلة العمل بالعديد من وحدات اإلنتاج الصناعية 
والضيعات الزراعية وغيرها.بالتالي املغامرةوالتضحية بحياة 
العامالت والعمال في ظل ضعف أوغياب تطبيق إجراءات 
الصحة والسالمة الوقائية في مواقع اإلنتاج وخالل تنقل 
العامالت والعمال وهزالة التحاليل االستباقية،مما نتج عنه 
ظهور عدة بؤر وبائية في الدار البيضاء، العرائش وفي دائرة 
19 يونيو    اللة ميمونة بإقليم القنيطرة حيث سجلت يوم 
كوفيد19 في  بفيروس  إصابة مؤكدة   600 أزي��د من   2020

صفوف العامالت والعمال ومخالطيهم.
هامة  نضاالت  تنامي  اخ��رى،  جهة  من  بالدنا  تعرف  و 
للطبقة العاملة وفي قلبها انتفاض العامالت،في قطاعات 
هبات  تعرف  كما  واملناجم،  واخل��دم��ات  وال��زراع��ة  الصناعة 
والقرى  امل���دن  ف��ي  وال��ك��ادح��ني  ال��ك��ادح��ات  ل��ع��م��وم  شعبية 
احتجاجا على احلرمان من األجوروطرد وتسريح عشرات 
اآلالف من العامالت والعمال وأيضا على عدم التسجيل في 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي واحلرمان من الدعم 
الهزيل أصال، من طرف الصندوق املخصص لذلك. وتعرف 
موسى  آيت  قبيلة  سكان  وخاصة  عموما  املهمشة  املناطق 
استحواذ  ض��د  هامة  مقاومة  معها  املتضامنة  والقبائل 
الرأسماليني على األراضي اجلماعية بعدما شرعت الدولة 

ذلك من خالل مراسيم القوانني.
وبعد وقوفها و حتليلها لهذا السياق و تدارسها لتطورات 
النضال  واجهات  وتتبعها ملختلف  للنساء،  العامة  األوضاع 
تسطير  خاصة،و  النسائي  القطاع  ونضال  عامة  النسائي 
الوطنية  اللجنة  املستقبلية،تعلن  العمل  خطط  و  برامج 

مايلي:

-  تثمن الدينامية النضالية الهامة التي يشهدها النهج 
اعتزازها  وتؤكد  وإشعاعيا،  نضاليا  تنظيميا،  الدميقراطي 
يواصل  ماركسي  كتنظيم  السياسية  وم��ب��ادرات��ه  مبواقفه 
العاملة  الطبقة  ح��زب  بناء  ع��ن  ل��إلع��الن  وال��ن��ض��ال  ال��ع��زم 
وع��م��وم ال��ك��ادح��ني وال��ك��ادح��ات خ���الل م��ؤمت��ره اخلامس، 
الكبيرمن أجل حترر شعبنا من االستبداد  الثوري  املشروع 

املخزني والهيمنة الرأسمالية.
ولكافة مناضالت  النسائي  للقطاع  الهام  ب��األداء  تعتز   -
النهج الدميقراطي في مختلف مواقع النضال خالل هذه 
تطال  التي  واملمنهجة  الشرسة  الهجمة  تدين  امل��رح��ل��ة،و 
جتاه   الهجمة  هذه  أن  وتعتبر  الرياضي،  خديجة  الرفيقة 
مناضالتنا و تنظيمنا  لن تثنينا عن مواصلة النضال ضد 

ااستبداد املخزن ومن أجل مغرب حر و دميقراطي
يقمن  ب��األدوارال��ت��ي  وتعتز  املغربيات  ال��ن��س��اء  حتيي   -
ظل  ف��ي  امل��واق��ع  مختلف  ف��ي  اجل��س��ام  وبالتضحيات  بها 
الظرفية الراهنة التي تعيشها بالدنا، خاصة النساء ضمن 
عامالت  إداري���ات...(  ممرضات،  )طبيبات،  الطبية  األطقم 
النظافة،العامالت في املنازل،في املتاجر والنساء األجيرات 

واملوظفات... 
الكادحات  وعموم  العامالت  صمود  وبافتخار  تسجل   -
اخلطيرة  التداعيات  مواجهة  في  وال��ف��راش��ات  واملهمشات 
جلائحة كورونا على أوضاعهن،وتعبر عن تضامنها ودعمها 
الشعبية  اجل��م��اه��ي��ر  وع��م��وم  ال��ع��ام��ل��ة  الطبقة  ل��ن��ض��االت 

ضداالستبداد املخزني وجشع الرأسمال.
- تدين ما تتعرض له الطبقة العاملة ببالدنا وخاصة منها 
العامالت من استغالل بشع وحرمان من أبسط احلقوق و 
حتويل العديد من الوحدات اإلنتاجية والضيعات الزراعية  
إنتاج  عدة،كضيعات   مناطق  في  جديدة   وبائية  ب��ؤر  إل��ى 
شركة"  ميمومة،  اللة  مبنطقة  التلفيف  ومصانع  الفراولة 
السمك  تصبير  ومعامل  واحملمدية  البيضاء  بالدار  شهير" 
بطرفاية والعيون  والعرائش والقنيطرة  والضيعات الزراعية 
باشتوكة ايت باها، اكادير، آسفي، العرائش، طنجة وغيرها 
،كما حتمل اللجنة الوطنية،الدولة املخزنية كامل املسؤولية 
ف��ي ذل���ك و ت��ط��ال��ب ب��إغ��الق امل��ع��ام��ل امل���وب���وءة  ومحاسبة 

املتورطني في هذه اجلرائم االقتصادية واالجتماعية.
- تدين بشدة احليف واإلهمال الذي أدى الى وفاة عاملة 
بإصابات  العامالت  من  العديد  لطفلني،وإصابة  وأم  حامل 
خ��ط��ي��رة ع��ل��ى إث���ران���ق���الب ح��اف��ل��ة ن��ق��ل ع���ام���الت معمل 
ونيمارلتصبير السمك بآسفي، بسب الظروف املأساوية التي 
يتم فيها نقل العامالت والعمال من وإلى مواقع اإلنتاج،في 
ومطالب  ملطالبنا  علىاالستجابة  ض��دا  مفضوح  ت��واط��ؤ 

احلركة النقابية واحلقوقية بهذا الشأن.
- تدين استمرارالتسريحات التي تطال العامالت بشركة 
ينايراملاضي،وعامالت  شهر  منذ  بطنجة  الكبير  امل��غ��رب 
الرباط،وحرمانهم/ تطوان،  أمانوربطنجة،  شركة  وعمال 

هن،من أجورهم/هن ألزيد من أربعة أشهر، ومن التعويضات 
التي مت إقرارها في ظل جائحة كورنا، بسب عدم التصريح 
االجتماعي،كما  للضمان  الوطني  ال��ص��ن��دوق  ف��ي  ب��ه��ن/م 
تعبر عن دعمها ومساندتها إلضراباتهم البطولية،وتطالب 
باالستجابة الفورية ملطالبهم املشروعة بدون قيد أوشرط.

- تطالب بتسوية وضعية 7200 عاملة مغربية موسمية 
وجدن  اللواتي  باألندلس،  ويلبا  مبنطقة  الفراولة  بحقول 

أنفسهن عالقات بسب إغالق احلدود بني املغرب وإسبانيا.
في  النساء  ضد  العنف  وتيرة  تصاعد  بشدة  تستنكر   -
ظ��ل احل��ج��ر ال��ص��ح��ي،وت��وات��ر ح���االت االغ��ت��ص��اب فيحق 

املتابعة  ذوي��ه��م على  ت��ن��ازل  ظ��ل  ف��ي  واألط��ف��ال  الطفالت 
واآلليات  التدابير  الدولة بوضع  القضائية،وتؤكد مطالبتها 
أشكال  مختلف  م��ن  النساء  حلماية  الناجعة  ال��ض��روري��ة 
واحلقوقية  النسائية  احلركة  ودور  العنف،وتثمينها جلهود 

جتاه النساء ضحايا العنف.
- تهنئ املناضلة محفوظة لفقير بالعيون على استعادتها 
حلريتها، كما تهنئ معتقلي الريف األربعة مبناسبة إطالق 
ملطالب  الفورية  باالستجابة  مطالبتها  سراحهم،وجتدد 
احلقوقية  واحل��رك��ة  السياسني  املعتقلني  ع��ائ��الت  ح��رك��ة 
السياسيني  املعتقلني  لكافة  احل��ري��ة  ف��ي  والدميوقراطية 
ومعتقلو  ال��ري��ف  معتقلوحراك  مقدمتهم  وف��ي  ب��ب��الدن��ا 
)سليمان  الصحافيني  ح��ق  ف��ي  املتابعات  وإي��ق��اف  ال���رأي، 
الريسوني،عمر الراضي(،وبعض الناشطات والنشطاء بسب 
قوانني  على خلفية  واملتابعني  املعتقلني  وكافة  تدويناتهم 

احلجر الصحي.
-  تؤكد دعمها لصمود حركة عائالت املعتقلني السياسيني 
في  املعتقلني  وبنات  وزوج��ات  امهات  رأسها  وعلى  ببالدنا 
نضالهن املستميت خاصة في ظل الظروف الراهنة من أجل 

احلرية الفورية للمعتقلني. 
جنوب  إفريقيا  م��ن   امل��ه��اج��رات  تعيشه  م��ا  تستنكر   -
و حتمل  لكرامتهن،  مهينة  ماساوية  اوض��اع  من  الصحراء 
الدولة كامل املسؤولية في ذلك، وتطالبها بالتدخل العاجل 
لوضع حد ملعاناتهن،ومتكينهن من تسوية أوضاعهن إعماال  
بإتزامات املغرب في مجال حقوق اإلنسان اخلاصة بالهجرة 

واللجوء.
إن اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للنهج الدميقراطي، 
الشعب  ونضال  الفلسطينية  القضية  تطورات  تتابع  وهي 
النسائي  النضال  العالم وخاصة  وباقي شعوب  الفلسطيني 

عبر العالم تؤكد على مايلي:
- تضامنها مع الشعب الفلسطيني املكافح ضد االحتالل 
الصهيوني وضد متاديه في سياسة االستيطان بالعمل على 
الغربية،واستمراره  الضفة  واسعة من  وأج��زاء  القدس  ضم 
واعتزازها  دعمها  العزل،وجتدد  الفلسطينيني  تقتيل  في 
بنضال املرأة الفلسطينية وبصمود األسيرات الفلسطينيات 

في سجون االحتالل،ومطالبتها بحريتهن الفورية.
- اعتزازها بنضاالت الشعوب وطبقاتها العاملة املناضلة 
تونس،  لبنان،  والرجعيةفي  والصهيونية  االمبريالية  ضد 
اجلزائر،السودان، اليمن وفنيزويال...وبالنضال الشعبي ضد 

كل مظاهر العنصرية التمييزية املتخلفة.
وتثمينها  عبرالعالم،  النساء  الكفاح  وتقديره  دعمها   -
ملناهضة  ال��دول��ي��ة  احلملة  ف��ي  النسائي  القطاع  ان��خ��راط 
النسائية  ال��وح��دوي��ة  امل��ب��ادرات  مختلف  وف��ي  اإلمبريالية 
ضد  ماركسية  أممية  بناء  أج��ل  م��ن  واليسارية  املاركسية 

االمبريالية والصهيونية والرجعية.
- تضامنها مع املناضلة الكردية " زينب جالليان "املعتقلة 
منذ 13 سنة بالسجون اإليرانية واستنكارها حرمانها من 
حقوقها كمعتقلة سياسية،واملطالبة بإطالق سراحها دون 
قيد أوشرط، كما تطالب بإسقاط املتابعة التي تهدد حرية 

املناضلة التونسية) أمينة الشرقي(. 
  - و في األخيرتهيب اللجنة الوطنية للقطاع النسائي 
للنهج الدميقراطي باحلركة النقابية املناضلة وكافة  القوى 
احلركة  ضمنها  ومن  اإلجتماعية  واجلبهة  الدميوقراطية 
البطولية  وال��ن��ض��االت  امل��ع��ارك  دع��م  ال��ى  ببالدنا  النسائية 
للطبقة العاملة و في قلبها النساء ضد جشع الرأسمالومن 
أج���ل م��واص��ل��ة ال��ن��ض��ال ال���وح���دوي ض��د اس��ت��ب��داد النظام 

املخزني، وكافة مخططاته الطبقية.<
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في فضيلة املساءَلة
نور الدين موعابيد

النص  )عتبة  العنوان  ه��ذا  في  إليه  املقصود 
ال�����ذات باآلخر.  األول������ى( ه���و م��س��اءل��ة ع��الق��ة 
أع��داد مجلة  وأص��ل ذلك جملة قرأتها في أحد 
كينونة  أن  ومؤداها  العاملّي..((،  والفكر  ))العرب 
بكينونة اآلخر. وقد تتحول هذه  الذات مرتهنة 
أو عالقة  أو متاثل،  أو تطابق،  إلى متاٍه،  العالقة 
شيخ مبريد. ورمبا نحت منحى االختالف، الذي 
يفّعل مجموعة  أن��ه  خ��الف، مب��ا  إل��ى  ينتهي  ال 
ال��ذي يضارع  حقوق، منها احل��ق في اإلن��ص��ات، 
احلق في التفكير بصوت عاٍل من حيث احلجيُة 
إلى  يقود  ال��ذي  التفرد  في  واحل��ق  واملشروعيُة، 
أن  والرأي عندي  اإلبداعية.  أقنوم  االستقاللية، 
هذه االستقاللية ليست من اإلطالقية في شيء 
تفاعلية،  جدلية،  ع��الق��ة  امل��ذك��ورة  العالقة  ألن 
تكاملية، ال تتحقق إال بهما: الذات واآلخر، معا.

وبهذا يستبعد أّي مالحظ ما ُيدَعى "عالقة 
مخاض  ف��ي  بأنها  مؤمنا  )آل��ي��ة("،  ميكانيكية 
مشروط  ال��ت��ط��ور  أن  الم��ت��ن��اٍه، السيما  ت��وال��دّي 
يفرض  ثمة  وم��ن  املنهجيئن،  والرصد  بالبحث 
التفسيرية  كفايتْيهما:  ال��ذات��ّي  وال��ن��ق��د  النقد 
وال��ت��غ��ي��ي��ري��ة ب��اع��ت��ب��ار ح��رك��ي��ة امل��ج��ت��م��ع التي 
أيضا،  والتأويل،  الفهم  آليات  حتريك  تستدعي 
املنهجّي،  واخل��رف  الوهن،  مقارباتنا  أصاب  وإال 
وتقادمت بضاعتنا، وجتاوَزَنا ذلك الواقع املركب، 

املعقد في آن.

)ال���دري���ئ���ة(،  ال���ه���دف   – امل���ق���ارب���ة  أن  مب��ع��ن��ى 
ومعاييرها  مبواصفاتها  النسقية  املقاربة  ه��ي 
واقعنا حتت  تقوى على وضع  التي  )محكاتها(، 
املجهر اإللكترونّي، فال تفوتها الشاردة، وال الواردة، 
ال السانحة، وال البارحة وبخاصة إذا كان املقاِرُب 
مكتويا  الروافد،  متكثر  املرجعية،  األطر  متعدد 
بصخد البحث عن احلقيقة مهما ظلت نسبية، 
العنيدة، فتحظى  القدريات  ثاقبة متزق  ذا عني 
بشرف االنحياز إلى املوضوعية، وهي موضوعية 
تنصف اإلنسان في كليته، أي، في أبعاده وعوامله 
الوبر  ف��ي  البشر،  م��ن  وأش��ق��اَءه  يتقاسمها  التي 
العبر،  واملدر، نحوما عبر صاحب مقدمة ديوان 

)ابن خلدون(.

َم����ن يتوهم  ال���ت���اري���خ  ي��خ��ط��ئ م���وع���ده م���ع 
رددها  التي  اليونانّي،  األص��ل  ذات  الفكرة،  بعث 
: )اإلن���س���ان ذئ���ب أخ��ي��ه اإلن���س���ان.((   Hobbes
الفرويدّي،  ب��ال��الوع��ي  حتصن  م��ن  يخفق  كما 
مفهوم  اج��ت��رح   Jung السويسرّي  أن  فاته  وق��د 
الالوعي اجلْمعّي املمتدة جذوره في نسغ مخيال 
"الذاتية"،  تخوم   Jung حدد  وبذلك  اإلنسانية، 
)ذاتوية(،  فتمسَي  تتضخم  و  ت��ت��ورم،  ال  حتى 

مَرضية.

استحسان  ل��ق��ي��ت  ال���ت���ي  امل���ؤل���ف���ات  وم�����ن   
مؤلف غوستاف  ال��ع��رب��ّي،  احل���راك  بعد  ال��ق��راء، 
ل����وب����ون: "س��ي��ك��ول��وج��ي��ة اجل���م���اه���ي���ر". ميكن 
املؤقتة  واجلماهير  الدائمة،  اجلماهير  متييز: 
واجلماهير  ��ة،  ال��ط��َب��ِع��َيّ اجلماهير  )ال��ظ��رف��ي��ة(، 
املصطنعة )اجليش، الكنيسة...(. وِإن حاّج محاٌجّ 
بأن اإلبداع فردّي، فإن اللغة، واألغانَي الشعبية، 
والطقوَس واألساطيَر.. تدحض ذلك الزعَم، ملا / 
مبا لها من طابع جْمعّي. ويؤكد هذا أن املالحم 
وعيون األدب، والسير الكبرى.. ال ميكن أن تكون 
من  أنها  م��دٍع  يدعَي  أن  ب��دل  الشعوب،  ِنتاَج  إال 

وحي فرد واحد، وحيد.

يقول جورج ميني:

يا رفاقي األبرياء!، يا رفاقي الشهداء!

إليكم  الفصول ألصل  وأقطع  الطبول  سأقرع 
يا رفاقي

ما  وليكن  ليس منا من يحايد  قال:  ..شعبي 
شئت يا بالدي.

لذلك  والرؤيا،  اللغة  فيه  تكاملت  مفصل  إنه 
تروق  ال  شفافية  من  يسمه  ما  األذن  تستسيغ 
فأمتَع  إب���داع���ا،  ال��ن��ص  وزادت  ال��غ��م��وض،  دع���اة 
وأقنَع، ملسات امللحن السحرية )مارسيل خليفة(، 

و حبال صوت املغنية )أميمة اخلليل(..

التنشئة  ول��ي��د  ب��ع��ام��ة  ال��ف��ك��ر  ل��ي أن  وي��ت��ض��ح 
االنعكاس،  مب��ع��ن��ى  ل��ي��س  ول��ك��ن  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
الذهنّي  العمى،  بل  احل��ول،  أصابهم  الذين  أم��ا 
إل���ي���ه، ألن���ه���م يؤمنون  ذه���ب���ت  م���ا  ف��ي��رف��ض��ون 

ا ب�)حتييد اإلبداع(. إيديولوجًيّ

ويكاد يصيبني الغثيان حني أقرأ ما كتبه أحد 
1917 في  )Shklovsky سنة  الروس  الشكالنيني 
مقال، عنوانه: "الفن بوصفه تقنية."، قلت ذلك 
ألن سنة كتابته هي سنة انتصار الثورة البلشفية 
االحتاد  تأسيس  عن  معلنة  روسيا،  قيصر  على 
السفياتّي. وقد وصف Franklin األدب اجلديد، 
الثقافة  1970، بأنه هجوم مضاد، واٍع ضد  سنة 
البروليتارية الصاعدة. )نقال عن: أ. ب. فولكيس. 
احلْمدانّي.  م��وف��ق  ت��رج��م��ة  وال��دع��اي��ة.  "األدب 
تاريخ   .. ط01  ب��غ��داد.  الثقافية.  ال��ش��ؤون  دار 

النشر:1986 .ص: 98.(

ويأبى صاحب النص إال أن يضيف: )تستعمل 
اجلماليات اآلن وسيلة تعمي أبصارنا عن الواقع 
االجتماعّي.. إنها تعبير عن ذهنية ابن موسوليني 
تسقط  وهي  املتعلقة  القنابل  أثاره جمال  الذي 

على القرى اإلثيوبية..( )نفسه.ص:98.(

وقبلهم  اجل��دي��د،  األدب  دع���اة  يستكثر  فهل 
الشكالنيون الروس، على االحتاد السفياتّي، الذي 
قدم ماليني الشهداء واملعطوبني، في سبيل إنقاذ 
يستحق  أال  وال��ف��اش��ي��ة...  ال��ن��ازي��ة،  م��ن  الشعوب 
أل��م يساهم  بل  ب��ه،  أن يحتفوا  العالم  أدب��اء  من 
الثورة  ف��ي  اإلنسانية  األب��ع��اد  ذو  ال��ه��ادف  األدب 

نفسها؟؟!!.

إن األدي����ب امل��ع��ت��زل ال م��ح��ل ل��ه م��ن إع���راب 
تاريخ البشرية، ولي أن أسأل األدباَء اجلدد، هذا 
السؤال: "إذا لم يكن لألدب التقدمّي كبير التأثير 
في التنوير، فلماذا ُيعتقل الذي أبدع نصا ثوريا، 
ب��ه، أو  وال��ذي ق��رأ ه��ذا النص، أو تبناه، أو تغنى 

وظفه...؟؟!!.

لقد سخر أبو العالء في "رسالة الغفران" من 
جتتث  كالبا  وصورهم  التكسبّي،  املديح  شعراء 
إنها  عظام األجداث.. يقول: ))بئست الصناعة، 
وكم  العيال،  بها  يشبع  ال  العيش  من  غفة  تهب 
وكان  جن����وت..((.  إذ  ل��ك  فهنيئا  دون���ك  أهلكت 
الشاعر العكوك قد مدح أبا دلف بقصيدة اعتقد 
بها  التي مدحه  القصيدة  أرقى من  أنها  املأمون 

الشاعر نفسه، فأخرج لسانه من قفاه.<

ماي كورونا 2020.

الثقافة  و التغيير

قال محمود درويش في رائعته )مديح الظل العالي(:
              ندعو ألندلس

              إن حوصرت حلب
النرجسّي  أمسى اجلرح  كلما  دفاعية  التي غدت  التمويه  آلية  أتأمل  كنت  وحني 
ثخينا، استحضرت ما قاله الشاعر دروي��ش. واألرج��ح أن املموه يعبئ تلك اآللية، 
ويستقوي بها في أفق تبرير فظاعاته، وتورطاته محاوال تبرئة مسؤولياته عن مآل 

معني، أو أزمة ما، حتى وإن كانت بنيوية.

أو  ال��ذات��ّي،  النقد  ع��ن  يكون  َم��ن  أبعد  صاحبه  أن  مبعنى  إس��ق��اط��ّي،  والتمويه 
امليتامعرفة..، حاله كحال نيرون الذي أحرق روما، ثم اتهم غيره بإحراقها، ولذلك 
ليس غريبا البتة أن املقاربات الالموضوعية ال تستحضر � وهي تفكك عوامل التخلف 

� سوى العوامل اخلارجية، وبخاصة االستعمار، فال تهتم بالعوامل الداخلية.

االستيطانّي،  منه  إذ  التمظهرات؛  متعدد  نفسه  االستعمار  ذل��ك  أن  وال��واق��ع 
واملباشر، وغير املباشر، واجلديد.. وال أجانب الصواب إن قلت إن إسقاط األخطاء 
الذاتية، مبآزقها ومزالقها على االستعمار، و)اخلصوم(، مما أذكى نار فكرة املناورة 

شقيقة فكرة املؤامرة.

فنونا،  علوما  أطفاال،  نساًء،  رج��اال،  ث��رواٍت،  بالشعوب  "املقامرة"  هو  الصحيح   
احلقيقة  وأزالمهم حجَب شمس  املناورون  يحاول  عبثا  لكن  وتاريخا...  جغرافيًة 
بالغربال، ألن للضمائر احلية عيونا جنالَء ال تعرف الكرى أو الوسن. أما الرحم، 
حاضن التضليل بامتياز فهو األنظمة املستبدة، التي ال جتيد إال االفتراء، واالفتئات 
التوجهات،  هذه  رائد  واالمتثال.  الطاعة  عليها عصا  َمن شق  بكل  التهم  وإلصاق 
تسارع  )ع��دو(  بخلق  إال  احلياة  أكسجني  تتنفس  ال  التي  أمريكا  هو  التوجيهات 
صفقات  على  لتستحوذ  ومباركتهم،  حلفائها،  استقطاب  بعد  إبادته  محاولة  إلى 
تسميها: )إعادة البناء( َوفق ما ينسجم ورغبتها احملمومة في قيادة )النظام العاملّي 
اجلديد(، والسيما عقب تفكك االحتاد السفياتّي، بدرعه العسكرّي: حلف وارسو، 
غير  اجتاحت  التي  املتوحشة،  للعوملة  الطريق  مهد  ما  وهو  برلني،  ج��دار  وانهيار 

واحدة من دول العالم.

لم يعدم )العم( سام � بئست العمومة � اجتراح مفاهيم منها متثيال، ال حصرا: 
احلرب الناعمة، الفوضى اخلالقة، القنابل الذكية، النيران الصديقة، محور الشر... 
معوضا مفهوم احلرب الباردة. وقد يختار أيضا احلرب بالوكالة ألنها تؤمن            ب� 
)صفر قتيل(!!.. بيد أن أخطر ما أذاعته أمريكا هو جملة )بوش(: )أنت إما معنا، 
أو مع اإلرهاب(!!، وغالبا ما ترجع من حروبها بخفي حنني، خاوية الوفاض، ضد: 

الفيتنام، العراق، الصومال، سوريا...

واملفارقة العجيبة، أنها على الرغم من تورطها في مآسي العالم جميعها، فإنها 
تتساءل باستغباء: ))ملاذا يكرهوننا؟((

لهذا وذاك، ال مناص من التحليل الثنائّي: الداخلّي/اخلارجّي، إن كنا نقصد إلى 
متّثل احلالة، ابتغاء حتقيق التحول  والتحويل اللذين يؤّمنان الكرامة، وحفظ ماء 

الوجه، بدل "الدفاع عن الغلط"، نحو ما قال درويش نفسه..

املؤامرة  استهوتهم  املنظرين  ف��إن  األطياف  متكثرة  امل��ؤام��رة  نظرية  كانت  وإذا 
السياسية، أكثر من غيرها معتبرينها إحدى آليات التفسير )الهولوكوست، اغتيال 
التخطيط،  إل��ى  وأخ��ي��را  أوال  امل��ؤام��رة  وتستند  ش��ت��ن��ب��ر....(،  اإليدز،11  كينيدي، 

والتفكير القبلّي اللذين ال عالقة لهما بالعفوية، أو البراءة.
 إن املؤامرة متواطئة قصدا.. لذلك، ال أرى أّي مسّوغ يقّرب إلى األذهان واألعيان 
تعّطل حترر  املؤامرة  نظرية  أن  وبنّي  ��رة((!!!.  اخل��يّ ))املؤامرات  أحدهم:  ما سماه 
االستسالم  تلبث مؤشرات  واخلنوع، فال  تبارك اخلضوع،  إذ  املستضعفة،  الشعوب 
والفكر االنهزامّي أن تتواتر. وال تتردد تلك النظرية � ولو حلظة � في استغالل كل 
ما ييسر مسعاها، مبا أنها براغماتية رثة، تشيئ اإلنسان وتبضعه، وتستعبده أفظع 

استعباد.
والعدو  ال��رئ��ي��س،  ال��ع��دو  على  قياسا   � العربية  املجتمعات  ل��دى  منيز  أن  ميكن 
� املتآمر الرئيس )األصل(، واملتآمر الفرع في جدلية اخلفاء والتجلي، إال  الثانوّي 
أنه متييز تبسيطّي، ليس غير، ألنهما متآزران، متحالفان، يخدم أحدهما اآلخَر. 
املتآمر  ُيخضع  بالقوة  املتآمر  أن  االستقاللية، مبا  النظرية  تلك  به  تعصف  ومما 
بالفعل. ومن الطرائف أن أحد زعماء )اإلصالح(، الشيخ محمد عبده، يرى تالزَم 
الوحدة والسيادة تالزما حتمل عليه الضرورة، وإن كان قد عادى السياسة  أو تظاهر 

مبعاداتها!!!

كانت هذه السطور احملتشمة مساهمة في إضاءة أحد املفاهيم املَعيشة، التي ال 
تني تتردد هنا وهناك، فإذا ُوفقت بعَض التوفق فال بأس، وإال مرحى بتنوير أقالم 

أخرى، وهي كثيرة، وبذلك نكون أقرب إلى: الوصل/الفصل.<

يونيو كورونا 2020

))ندعو ألندلس...((
أبو نزار
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حوار

1   يف البداية،  أود أن أرحب بك وأشكرك  باسم 
هيئة تحرير جريدة النهج الديمقراطي. 

ما هي الدوافع واألسباب التي ساهمت يف اختيارك 
ملهنة تافراشت؟ 

املناضل.  ولطاقمها  الدميقراطي  النهج  للجريدة  شكرا 
كانت  أله��ا  إال  تافراشت  أختر  لم  فأنا  لسؤالك،   بالنسبة 
البديل الوحيد أمامي كي أحصل على لقمة عيش بكل حرية 
ودون أن أخضع لالستغالل،  علما أني حاصل على دبلوم 
النجارة من التكوين املهني. وكذلك اخترت هذه املهنة منذ 
سنة 2012 وأنا ال أزال في عمر صغير )من مواليد 16 - 1 - 
1988( ألنني عندما أرى جتارب بعض اجليران واألصدقاء 
لم يحصلوا  نالوا شواهد عليا من اجلامعة ولكنهم  الذين 
على عمل،  ثم عادوا هم أنفسهم ملمارسة تافراشت،  قررت 
البدء وأمت��رس عليها دون جتريب  الصعاب منذ  أواج��ه  أن 

الدراسة ألنها ال تفضي إلى مستقبل آمن. 

ما هي أهم الصعوبات التي تواجه كم خالل    2
ممارستكم لنشاطكم التجاري؟ 

الطقس حيث  ه��و ظ��روف  م��ا نعاني منه  أه��م   
املعاناة من البرد في فصل الشتاء واحلر في فصل 
الصيف،  خصوصا وأننا منارس جتارتنا في فضاءات 
البلطجية  مشكل  أيضا  وهناك  الشارع.  في  عارية 
امل��س��ل��ط��ني أح��ي��ان��ا م��ن ط���رف أزالم ال��س��ل��ط��ة في 
بعض األحيان حيث يكونون مسخرين ملضايقتنا. 
بعض  غير شريفة من  منافسة  كذلك من  ونعاني 
نعاني  كنا  كما  املهربة.  والسلع  الشكارة  أص��ح��اب 
من استمرار مضايقة السلطات احمللية وخصوصا 
أصبحت  التي  لواء جمعيتنا  ننتظم حتت  أن  قبل 
أداة ندافع بها عن أنفسنا وحقنا في العيش ألنها 
الوسيلة التي نقرر بها ونوحد كلمتنا جتاه املخزن. 

في  السلطات  مالحقات  تكون  األح��ي��ان  بعض  ف��ي  لكن 
املداومني  غير  املمارسون  ينصرف  آن��ذاك  ألنه  صاحلنا 
الفراشة  إال  يصمد  وال  أخ��رى  عيش  مصادر  لهم  الذين 
العيش في  الذين ال ميلكون إال سلعتهم النتزاع أسباب 

حده األدنى، و خصوصا أعضاء اجلمعية. 

توصلتم  كيف  الجمعية.  حديثك  يف  ذكرت    3
كفراشة إىل تأسيس إطار يمثلكم؟

 قبل ذلك ال بد أن أشيرإلى أن جزء كبير من الفراشة 
ان��خ��رط وش���ارك ف��ي م��س��ي��رات واح��ت��ج��اج��ات ح��رك��ة 20 
فبراير سنة 2011 وبعدها،  ومترس جزء منا على العمل 
املغربية حلقوق  املنظم في إطار فرع اجلمعية  اجلمعي 
ال مقر  في  اجتمعنا   2012 سنة  وفي  بصفرو.  اإلنسان 
AMDH وكنا ال نتعدى بضع عشرات من الفراشة الذين 
فكروا في هذه اخلطوة التنظيمية،  وعقدنا جمعا عاما 
أساسي  ق��ان��ون��ني  وضعنا  أن  بعد  م��س��ي��را،   مكتبا  أف���رز 
السلطات،  جت��اه  املسطرية  اخلطوات  واتبعنا  وداخ��ل��ي،  
الفراشة.  صفوف  في  االنخراطات  وتضاعفت  فتكاثرت 
وجاء التأسيس كرد فعل على جتاهل السلطات ملطالبها 

وحقوقنا،  ووقفنا على أن املجلس البلدي عاجز عن إيجاد 
امل��وج��ودي��ن ف��ي مكتبه  ح��ل وأن���ه ال ميثل إال األش��خ��اص 
ومعارفهم،  وال أحد منهم ميثلنا. وذلك ما تأكد من بعد 
حيث أننا ملسنا تهرب الرئيس وأعضاء املجلس من احلوارات 
التي جمعتنا مع السلطات،  وكان املفروض حضور ممثلني 
عن املجلس البلدي لكنهم دائما يتربون ويتقاعسون.إذن لو 
كان فعال ممثلني للشعب ملا احتجنا لتأسيس جمعية تدافع 

عن مصاحلنا وحقوقنا. 

من  قرارات  أو  بإمالءات  جمعيتكم  تتأثر  هل    4
خارجها؟ 

اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  من  الكثير  تعلمنا   
القرارات.  وات��خ��اذ  التنظيم  ط��ري��ق��ة  ح��ي��ث  م��ن  ب��ص��ف��رو، 
تعقد  ب��ص��ف��رو  امل��ت��ج��ول��ني  ل��ل��ب��اع��ة  امل��ي��ت��ر  درب  فجمعية 
واستفدنا  القانون،   جموعات عامة وجتدد مكتبها حسب 
كثيرا في البداية من دعم ال amdh بصفرو. وال ميكن أن 
ننخرط في قرار ال يخدم مصاحلنا املهنية. وما بلغناه اآلن 
من حولنا على فضاء بحي السالوي جاء بعد لقاءات مع 

السلطة احمللية ومبحاضر مت توقيعها من طرف املشاركني. 
بالسياج  وإحاطتها  ب��اإلن��ارة  ومدها  جتهيزها  متويل  لكن 
البلدي  املجلس  أما  واجلسدية.  املادية  مبجهوداتنا  كلها 
فلم يقدم لنا أي دعم يذكر. ولم نحصل على هذا املكان إال 
امللف اآلن  بأن  أن وعدونا  بعد معاناة ومتاطل حيث سبق 
في مكتب أحد املقاولني وتبني لنا أن ذلك املقاول فهو مجرد 
بد  البلدي. وال  املجلس  إال في مخيلة  له  وج��ود  شبح وال 
أن أذكر الفضاء الذي حصلنا عليه اآلن استفاد منه كذلك 
يكونوا  ول��م  أخ��رى  جهات  من  فرضوا  الذين  الناس  بعض 

معنا. 

تضيف  أن  تود  األخرية من خاللها  الكلمة  لك   5
أشياء أخرى؟ 

 باإلضافة إلى أن كل بيت فيه معطل،  فاآلن كل بيت فيه 
فراش. وأتساءل عن املشاريع التنموية التي سبق وأن وعدوا 
بها وملاذا لم يجلبوا بعض املعامل للحي الصناعي كالكابالج 

مثال الذي سبق وروجوا له. 

ضحية  نحن  فراشة  كفئة  أننا  كذلك  وأضيف 
املوجودة  األح���زاب  ب��ني  سياسي/انتخابي  ص���راع 
آفاق  انسداد  ألن  اآلن  تتوقف  لن  ومشكلتنا  اآلن. 
التشغيل تخلق صنفني من الشباب واملواطنني : إما 
التعاطي للمخدرات أو الكادح لتوفير شروط العيش 
في حده األدن��ى، و ال أحد منا يعتمد على الدولة 
أو املجالس البلدية لتحقيق التنمية. أما مناسبات 
االنتخابات فأنا أراها استثمارا باملعنى االقتصادي 
األرباح  لتحقيق  امل��رش��ح��ون  يستعمله  الصحيح 
األم����وال الستردادها  م��ن  ي��وظ��ف��ون ج���زء  ألن��ه��م 
)بيع  ه��ذا  أليس  إذن  املقاعد.  على  حصولهم  بعد 

وشراء؟(. 

للفراشة؟  الوطنية  التنسيقية  وماذا عن   6
وماذا عن زمن كورونا؟

 لم يكن ممكنا استمرار تنسيقية الفراشة بسبب صعوبة 
التالقي نظرا لبعد املسافات بني فروعها ومكوناتها،  لكنها 
واعية  اجتماعية  كفئة  بنا  التعريف  في  كبيرا  دورا  لعبت 
التي اشتغلت وتشتغل بجدية  الفروع  باملناسبة كل  وأحيي 
وعطاء كبير مثل : آسفي وبرشيد وبنجرير والدارالبيضاء 

وصفرو وبني مالل وآزرو. 

احلجر  بسبب  األم��ري��ن  عانينا  فقد  ك��ورون��ا،  ع��ن  أم��ا 
الصحي. وخالله بدأنا في الصرف من رؤوس أمواال الهزيلة 
أصال ومنا من ذهب إلى مزاولة أنشطة كانت مرخصة مثل 
اخلضر وال��ف��واك��ه. وه��ن��اك ج��زء آخ��ر جل��أ لالقتراض من 
مؤسسات القروض الصغرى كي يعيش،  أما الكراء والكهرباء 
واملاء فال زالت ديونهم متراكمة حلد اآلن علما أن البعض 
النفسية  واحلالة  كورونا.  دعم صندوق  يستفد من  لم  منا 
املستقبل  الغموض وضبابية  أغلبنا هي  التي هيمنت على 
بالنسبة للفقراء،  أما أصحاب الرأسمال والبرجوازيني فهم 

املستفيد األكبر من أزمة كورونا. <

الصمد  عبد  الرفيق  التحرير  هيئة  تستضيف  الاكدحني،  ألوضاع  اجلريدة  وتتبع  رصد  إطار  يف 
جميو)أمني مال سابق مجلعية درب امليرت للباعة املتجولني بصفرو(، وهو فراش ومناضل خرج من 

رمح معاناة الشعب من أجل العيش الكرمي واحلرية والكرامة.

أجرى احلوار الرفيق : مصطىف خيايط

أما عن كورونا، فقد 
عانينا األمرين بسبب 
الحجر الصحي. وخالله 

بدأنا في الصرف من رؤوس 
أمواال الهزيلة أصال ومنا من ذهب 
إلى مزاولة أنشطة كانت مرخصة 

مثل الخضر والفواكه. وهناك جزء آخر 
لجأ لالقتراض من مؤسسات القروض 

الصغرى كي يعيش،  أما الكراء 
والكهرباء والماء فال زالت ديونهم 

متراكمة لحد اآلن علما أن 
البعض منا لم يستفد من 

دعم صندوق كورونا.
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ببالدنا حت��ت احلجر  النضالية  احل��رك��ات  أه��م  ي��راق��ب  م��ن 
الطبقة  اجن��از  من  غالبيتها  في  كونها  على  سيقف  الصحي 
قانون  اعالن  قبل  املندلعة  العمالية  النضاالت  حتى  العاملة. 
الطوارئ الصحية لم تتوقف. استمر العمال في اعتصاماتهم 
ووقفاتهم رغم التهديدات باالعتقال. هذه هي حالة العامالت 

والعمال الزراعيني في صوبروفيل وروزفلور وامانور وغيرهم.

ففي الوقت الذي فرض فيه احلجر الصحي على االغلبية 
العاملة  الطبقة  وج���دت  الشعبية  اجلماهير  م��ن  الساحقة 
مبباركة  الكبرى  والشركات  الضيعات  في  للعمل  تساق  نفسها 
الرأسمال من  لتمكني  املختلفة،  الدولة  وأجهزة  من احلكومة 
فرصة حل ازمته على حساب الطبقة العاملة وبالشروط التي 

تالئمه.

فابتزت  الوضعية  هذه  املفترسة  الباطرونا  استغلت  طبعا 
ومن  اجلائحة  ص��ن��دوق  م��ن  ال��دع��م  على  لتحصل  احلكومة 
ومن  االجتماعي  الضمان  صندوق  على  التبعات  القاء  اج��ل 
خالل التنصل من تأدية الضرائب ومن توفير شروط الصحة 
الباطرونا ظروف اجلائحة فقلصت عدد  والسالمة. استغلت 
حتمل  ب��دون  النهائي  او  اجلزئي  االف��الس  اعلنت  او  العمال 
تبعات هذه االجراءات الظاملة النها تعلم ان النقابات لن حترك 
وعن  تفهمها  عن  اعلنت  املتنفدة  القيادات  دام��ت  ما  ساكنا 

استعدادها للحوار من اجل سلم اجتماعي وتفاهم طبقي.

كل ذلك جعل الطبقة العاملة تدرك جيدا انها في مواجهة 
مباشرة مع البطالة وفقدان الشغل مما يعني التشريد العائلي 
نتيجة  امل���وت ج��وع��ا  وح��ت��ى خطر  االب��ن��اء  وض��ي��اع مستقبل 
الفقر املعمم. تدرك الطبقة العاملة ان االزمة الراهنة تختلف 
بدأت  لذلك  املاضي.  في  عاشته  عما  وخطورتها  حدتها  في 
او في  الواحد  املصنع  العمال في  تنتشر وسط  االحتجاجات 
املنطقة الصناعية من اجل حماية االرواح واجبار الباطرونات 
والسالمة  الصحة  ش��روط  بتوفير  احمللية  السلطات  ومعهم 
وإج����راء ال��ف��ح��وص��ات ال��ض��روري��ة وال��ك��اف��ي��ة وم��ن جهة اخرى 

املطالبة بإرجاع املطرودين اواملوقوفني مؤقتا.

بادرة  اية  هناك  ليست  العمالي سيستمر الن  النهوض  هذا 
ال����دورة االق��ت��ص��ادي��ة مب��ا يسمح برجوع  ام���ل ف��ي اس��ت��ئ��ن��اف 
من  للمزيد  تسعى  الباطرونا  ان  كما  اليوم  املعطلة  االغلبية 
تقليص اعداد العمال او ساعات العمل من اجل ابتزاز الدعم 
واحلصول على الطلبيات لالنتاج. ففي هذه الوضعية املتأزمة 
سيسعى العمال الى تنظيم صفوفهم وسيبحثون عن النقابات 

لتقف بجانبهم وتساعدهم. 

لذا اصبحت اجلبهة النقابية ممكنة التحقق عبر االنخراط 
الواسع والواعي للعمال في املركزيات النقابية؛ فتوسع الصفوف 
النضال اجلماعي  اساليب  العمال اجلدد على  بتربية  يسمح 
والتربية على ابجديات التنظيم وعلى خوض النضال النقابي 
وعلى  الطبقي  العدو  على  العمال  يتعرف  خالله  من  وال��ذي 
طبيعة الدولة القائمة. من خالل التجربة امللموسة في العمل 
النقابي يشعر العمال ان هذا النضال محدود وتنقصه دعامات 
ال ميكن ان توفرها النقابة. يتعلم العمال من خالل جتربتهم 
امللموسة ان العمل النقابي يحتاج الى توسيع تنظيم العمال 
والى نقله الى درجة ارقى متكنهم من تشبيك النضال النقابي 
اخلاص بهم كطبقة مع نضاالت طبقات اخرى متضررة من 
النقابي  نضالهم  ان  ايضا  ويفهمون  ال��دول��ة  سياسات  نفس 
مربوط ومرهون بضرورة حتقيق املطالب السياسية ولكن ليست 
كطبقة.حينها  السياسية  مطالبهم  بل  سياسية  مطالب  اي��ة 
يكتشف العمال ان هناك حلقة مركزية غائبة او ضعيفة وهي 
حزبهم السياسي املستقل أي انهم في حاجة الى هيأة اركان 

تنظم خوضهم الصراع الطبقي أي النضال السياسي. <

من وحي األحداث

التيتي الحبيب                             

الطبقة العاملة وضرورة اجلبهة 
النقابية واحلزب املستقل للنهج  الوطني  الكاتب  براهمة  مصطفى  الرفيق  كلمة 

للتنديد  املخصص  اخلطابي  املهرجان  في  الدميقراطي 
الغربية  الضفة  من  أج��زاء  وضم  الصهيوني  الكيان  بغزو 
وغور األردن التي نظمتها اجلمعية املغربية ملساندة الكفاح 

الفلسطيني وجلنة العمل الوطنية ملساندة فلسطني.

السيد سفير فلسطني

اإلخ���وة واألخ����وات ف��ي جمعية م��س��ان��دة ك��ف��اح الشعب 
الفلسطيني وجلنة العمل الوطني ملساندة فلسطني

الدميقراطي  ال��ي��س��ار  أح����زاب  ف��ي  وال��رف��ي��ق��ات  ال��رف��اق 
والدميقراطي،  الوطني  ال��ص��ف  م��ن  واألخ���وة  واألخ����وات 

النقابي واحلقوقي واملدني.

أيها املشاهدات واملشاهدون األعزاء

حتية النضال والصمود

حت��ي��ة ال��ن��ض��ال وال��ص��م��ود ال����ذي ت��ع��ل��م��ن��اه، ج��ي��ال بعد 
أرضه  الدفاع عن  في  الفلسطيني  كفاح شعبنا  جيل، من 
احملتلة من طرف الكيان الصهيوني بدعم من االمبريالية 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ث���م األم��ري��ك��ي��ة وم��ق��اوم��ة االح���ت���الل بكل 
والنضال  احلجارة  وانتفاضات  املسلحة  املقاومة  أشكال 
ومن  االستيطان  ض��د  واملسترسل  املستمر  اجلماهيري 
أجل حق العودة وتقرير املصير، وإقامة الدولة الفلسطينية 
هويته  طمس  محاولة  ضد  ونضاله  القدس،  وعاصمتها 
جدار  وإق��ام��ة  ال��ق��دس  وتهويد  احملتلة  املناطق  بتهويد 
قوميا  وطنا  الصهيوني  الكيان  واعتبار  العنصري  الفصل 
العربي  العالم  شعوب  بدعم  النضال  هذا  وحظي  لليهود. 
أحرار  وكذلك  والوطنية  الدميقراطية  وقواها  واملغاربي 
العالم املناهضني للصهيونية واالمبريالية واملدافعني عن 
جعلت  اإلنسان،  وحقوق  والدميقراطية  الوطني  التحرر 
القابلة  وغ��ي��ر  الثابتة  ب��احل��ق��وق  تعترف  امل��ت��ح��دة  األمم 
الفلسطيني، وحق عودة الالجئني وحق  للتصرف للشعب 
وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة  بناء  وحق  املصير،  تقرير 

القدس.

العربي  العالم  في  األنظمة  انحطاط  زم��ن  في  وال��ي��وم 
واملغاربي وسيادة أنظمة التنكر والتواطؤ واخليانة للقضية 
العربي  ال��ع��ال��م  لشعوب  امل��رك��زي��ة  القضية  الفلسطينية، 
واملغاربي في مواجهة الصهيونية واالمبريالية وعلى رأسها 
االمبريالية األمريكية، العدو الرئيسي لعوب العالم، أنظمة 

االستبداد واحلكم العسكري والعشائري والطائفي.

الصهيوني  الكيان  يعتزم  ال��ردى،  الزمن  هذا  في  واليوم 
استكمال حلقات االحتالل، وبناء املستوطنات وبناء جدار 
للكيان  أبدية  عاصمة  القدس  واعتبار  العنصري  العزل 
الكيان  باعتبار  العنصري  امليز  قانون  وإص��دار  الصهيوني، 
الصهيوني  الكيان  يعتزم  لليهود،  قوميا  وطنا  الصهيوني 
ضم  بعد  األردن  وغ���ور  الغربية  الضفة  م��ن  أج���زاء  ض��م 
الفلسطينية  القضية  تصفية  محاوال  السوري،  اجل��والن 
يونيو   5 في  النكبة  منذ  احملتلة  األراض��ي  على  باإلجهاز 
1967، ورفض عودة الالجئني واإلجهاز على مشروع بناء 

الدولة الفلسطينية املستقلة.

م��ا سمي  سياق  ف��ي  الصهيوني  الكيان  م��ب��ادرة  وت��ن��درج 
بقيادة  األمريكية  لالمبريالية  املشؤومة  القرن  بصفقة 
العنصري  املنحى  ذي  ترامب،  بزعامة  اجل��دد  احملافظني 
الضفة  ف��ي  املستوطنات  لبناء  صفقت  وال��ت��ي  وال��ف��اش��ي، 
الغربية ولضم اجلوالن السوري وجلدار الفصل العنصري، 
ونقلت  الصهيوني  للكيان  عاصمة  ب��ال��ق��دس  واع��ت��رف��ت 
سفارتها إليها وسحبت الدعم عن منظمة غوث الالجئني 

الفلسطينيني،

العار واخليانة  التوجه االستعماري بصفقة  لتتوج هذا 
اخلليج،  ف��ي  واخل��ي��ان��ة  الرجعية  أنظمة  لها  هللت  التي 
تصفية  سوى  تستهدف  ال  والتي  االستبدادية  واألنظمة 

القضية الفلسطينية بشكل نهائي.

إن الشعب املغربي وقواه الدميقراطية، التي جعلت من 
القضية الفلسطينية قضية وطنية مركزية سيرا على نهج 
أسالفه الذين هبوا لنصرة فلسطني وحترير القدس، وما 
زال أبناؤهم يقطنون في حي املغاربة، ويحمل أحد أبواب 
القدس اسم باب املغاربة،  وشارك أعضاء من التنظيمات 
دعم  عن  يوما  يتوان  لم  املسلحة،  املقاومة  في  اليسارية 
القضية الفلسطينية، وعن حقوق الشعب الفلسطيني غير 
الدولة  وبناء  املصير  وتقرير  العودة  حق  للتصرف،  قابلة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس.

 وفي هذا اإلطار فإن النهج الدميقراطي.

1 – يندد ويدين رغبة الكيان الصهيوني في ضم أجزاء 
من الضفة الغربية.

2 – يدعو األخوة في منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
األشكال  بكل  االح��ت��الل  ملقاومة  الوطني  الصف  توحيد 

اجلماهيرية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية.

3 – يدعو القوى الدميقراطية وأحرار العالم إلى مساندة 
القضية الفلسطينية والتنديد مبحاوالت الضم والضغط 
الفلسطينية،  ب��ال��دول��ة  ال��رس��م��ي  ل��الع��ت��راف  ال����دول  ع��ل��ى 
والتنديد مبحاوالت الضم، ودعم مبادرات  BDS ملقاطعة 
الكيان الصهيوني واالستثمار فيه، والضغط على  بضائع 

الدول لالعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

وقواها  واملغاربي  العربي  العالم  في  الشعوب  يدعو   –  4
الضم،  مب��ح��اول��ة  التنديد  إل��ى  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  الوطنية 
الدعم  وتكثيف  الصهيوني،  الكيان  مع  التطبيع  وجت��رمي 

واملساندة للقضية الفلسطينية.

5 – يؤكد موقفه الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني 
واالستيطان،  ال��ع��ن��ص��ري  وامل��ي��ز  االح��ت��الل  م��ق��اوم��ة  ف��ي 
ومحاوالت الضم، وحقه في عودة الالجئني وتقرير املصير، 
واملستقلة  العلمانية  الدميقراطية  الوطنية  الدولة  وبناء 

على كامل تراب فلسطني وعاصمتها القدس

ويدعو في األخير قيادات القوى الوطنية والدميقراطية 
وهيئات مناصرة القضية الفلسطينية إلى تكثيف املبادرات 
ملناهضة محاوالت الضم ونقترح أن تقوم في األيام القادمة 
بوقفة أمام البرملان واإلدالء بتصاريح مقتضبة للتنديد ال 

تتجاوز دقيقتني أو ثالث دقائق.

 إنها لثورة حتى النصر، ومعا وسويا حتى النصر
براهمة مصطفى الكاتب الوطني للنهج الدميقراطي 
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كلمة الرفيق الكاتب الوطني للنهج الدميقراطي في املهرجان 
اخلطابي للتنديد  بالكيان الصهيوني وبقرار الضم


