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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 377 

من 29 شتنرب إىل5 أكتوبر  2020

الثمن:  4 دراهم

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

حتاول الدولة االسراع بتمرير القانون التكبيلي لإلضراب حيث 
قررت عرضه على جلنة الشؤون االجتماعية بالبرملان لتتراجع، 

مؤقتا، أمام ضغط النقابات.

غير  بحملة  للقيام  كوفيد19-  جائحة  تستغل  فالباطرونا 
مسبوقة من التسريحات في صفوف الطبقة العاملة والشغيلة. 

السائدة  الطبقية  الكتلة  مصالح  أساسا،  متثل،  التي  والدولة 
املشكلة من مالكي األراضي الكبار والرأسمالية التبعية، متمادية 
بهذه  للقيام  للباطرونا  املالئمة  الشروط  من  املزيد  توفير  في 

املجزرة في حق الطبقة العاملة والشغيلة من خالل:

قد  االق��ت��ص��ادي  النشاط  أن  بتبرير  بالتسريحات  -ال��ق��ب��ول 
تقلص بسبب اجلائحة، بينما توفير االجراءات الوقائية الالزمة، 
الذي ترفضه الباطرونا، ميكن من استمرار العمل في القطاعات 
األساسية على األقل والتوقف املؤقت عن العمل في القطاعات 
الغير أساسية وليس التخلص النهائي من جزء كبير من العمال 
استخالف  ذل��ك،  وراء  من  تستهدف،  الباطرونا  إن  والعامالت. 
جزء من العمال والعامالت املسرحني)ات( بعمال وعامالت جدد 
وبشروط استغالل أكثر قسوة من السابق. ولذلك نراها تضغط، 
بكل قواها، من أجل مدونة للشغل أكثر اجحافا للطبقة العاملة 

والشغيلة.

الشغل  قانون  تعديل  واملسطرية)  القانونية  الشروط  -توفير 
األحكام  وتنفيذ   إص���دار  ف��ي  للمحاكم  م��ب��رر  الغير  وال��ت��أخ��ر 
والعامالت(  العمال  التي في صالح  الشغل  القضائية في مجال 
التسريحات  هذه  تكون  لكي  النقابات(  اضعاف  القوة)  وميزان 

بأقل كلفة للباطرونا. 

ال��ذي ستحدثه هذه  ال��زل��زال  أن  اليقني  علم  تعلم  ال��دول��ة  إن 
ال��ت��س��ري��ح��ات ال��ع��ارم��ة ل��ن مت��ر ب��س��الم، ب��ل س��ت��واج��ه مبقاومة 
االضرابات  وأن  والشغيلة  ال��ع��ام��ل��ة  الطبقة  ط���رف  م��ن  ق��وي��ة 
أن  الصدفة  قبيل  من  ليس  لذلك  ستتصاعد.  واالحتجاجات 
تسعى إلى استباق األحداث ومترير قانون االضراب الذي يكبل 
هذا احلق الدستوري، بل يصفيه عمليا وبالتالي يحاول جتريد 
صراعها  في  األمضى  سالحها  من  والشغيلة  العاملة  الطبقة 

االقتصادي ضد مستغليها.

وليس أيضا من قبيل الصدفة أن حتاول الدولة مترير قانون 
النقابات في نفس هذه الفترة. إن ما يهم الدولة والباطرونا هو 
وضع  خالل  من  العاملة،  الطبقة  أي  الطبقي،  عدوها  إضعاف 
للدفاع عن  استعمالها االضراب  امكانية  أمام  شروط تعجيزية 
اداة  اضعاف  من  املزيد  خ��الل  وم��ن  أوضاعها  وحتسني  نفسها 

نضالها االقتصادي) النقابة( التي يستهدفها قانون النقابات.

تعرف الدولة والباطرونا عمق أزمتة احلركة النقابية وضعف 
خطرا  اآلن،  ال��ن��ق��اب��ي،  ال��ع��م��ل  يشكل  وال  ال��ت��أط��ي��ري��ة  ق��درت��ه��ا 
لتنقينه.  اآلن،  ماسة،  في حاجة  بالتالي،  وليستا،  بهما  محدقا 
ابتزازها  أج��ل  من  اآلن،  النقابات،  قانون  يستعمل  املخزن  إن 
وكعملة للمقايضة. وما تخشاه الدولة هو تصاعد االحتجاجات 
واإلضرابات املؤطرة من طرف النقابات والغير مؤطرة من طرفها. 
وهذه األخيرة مرشحة للتكاثر بسبب ضعف التنقيب، بل نفور 
النقابي.  العمل  من  والعامالت  العمال  من  الساحقة  األغلبية 
لذلك تريد توفير اإلطار القانوني لقمع هذه اإلضرابات. الشيء 
الذي يطرح مهاما وحتديات جسيمة أمام مناضلي ومناضالت 

الطبقة العاملة والشغيلة. 

هو  وال��ب��اط��رون��ا،  للمخزن  بالنسبة  اآلن  االول��وي��ات،  أول��ى  إن 
ال��ت��ص��دي ل��إلض��راب��ات ال��ت��ي س��ت��ت��ص��اع��د وت��ت��ك��اث��ر م��ع تفاقم 
االق��ت��ص��ادي��ة وجلائحة  ل���الزم���ة  االج��ت��م��اع��ي��ة  االن��ع��ك��اس��ات 
كوفيد19- ورفع الدولة اليد عن مساعدة املتضررين منها. لذلك، 
سيركزان على فرض القانون اجلديد لإلضراب وقد يؤجالن، إلى 
النقابات كتنازل مؤقت. لذلك، ال يجب االستكانة  حني، قانون 
للتراجع املؤقت للدولة عن طرح قانون اإلضراب في البرملان، بل 
أو  كلل  ودون  قوة  وبكل  تأخر  وب��دون  اآلن  املساهمة، منذ  يجب 
ملل، في جتميع كل املتضررين احملتملني من هذا القانون وليس 
وإطارات  التنسيقيات  أيضا  ولكن  فقط  النقابات  في  املنضوين 
املعطلني وغيرها. كما يجب أيضا توفير أكبر وأجنع دعم لهذه 

اجلبهة من طرف القوى الدميقراطية واحلية.

التكبيلي  القانون  وإس��ق��اط  ملواجهة  األول��وي��ة  إع��ط��اء  يجب 
الرجعي لإلضراب ومواجهة ورفض أي محاولة من طرف الدولة 
مقايضة تراجعها احملتمل عن قانون النقابات بالقبول بقانون 

اإلضراب. 

من أجل اسقاط القانون التكبيلي لالضراب 
وقانون النقابات...

الدخول اجلامعي اجلديد 
بني اجلائحة والقرارات 

12اإلنفرادية
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تقدمي تأصيلي وديني 
10للعلمانية

ضيف العدد: 
عبد االله بنعبد السالم

لم  للمغرب  احلديث  التاريخ  أن  أعتقد 
متكاملة  دميقراطية  جتربة   أية  يعرف 
نهاية  ماعرفته  باستثناء  حقيقية  أي 
اخل��م��س��ي��ن��ات م���ن ال���ق���رن امل���اض���ي من 
الوطنية  ال��دول��ة  ل��ب��ن��اء  اول��ي��ة  م��ق��دم��ات 

واساسا مع حكومة عبد الله ابراهيم 

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

أزمة الدميقراطية في املغرب 
في سياق كوفيد

كلمة العدد

سؤال الدميقراطية والتحوالت املجتمعية
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 أزمة الدميقراطية
للرفاق  الشكر  بجزيل  التقدم  من  بد  ال  ب��دء،  ذي  ب��ادئ 
على  اإلن��س��ان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية  في  والرفيقات 
العامني  إلى جانب األمناء  للمشاركة  الكرمية  الدعوة  هذه 
له  املشهود  ع��الم،  الرحيم  عبد  واألس��ت��اذ  اليسار  ألح���زاب 
أزمة  ح��ول  ال��ن��دوة  ه��ذه  ف��ي  للمشاركة  العلمية،  ب��ال��دق��ة 
الدميقراطية في املغرب في سياق جائحة كوفيد 19 وآفاق 

بناء دولة احلق والقانون.

     أوال أزمة الدميقراطية في املغرب في سياق 
جائحة كوفيد 19 وآفاق بناء دولة احلق والقانون

أزمة الدميقراطية متأصلة في املغرب مرتبطة بطبيعة 
مخزني  النظام  الشكلي،  االستقالل  غ��داة  املشيد  النظام 
املستوى  على  بالسلطة  واالس��ت��ئ��ث��ار  االس��ت��ب��داد  يعتمد 
االقتصادي،  املستوى  على  واالح��ت��ك��ار  وال��ري��ع  السياسي 
واإلح���س���ان ع��ل��ى امل��س��ت��وى االج��ت��م��اع��ي، وك��ن��ظ��ام تبعي 
ل��الم��ب��ري��ال��ي��ة واالم��ب��ري��ال��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ع��ل��ى اخلصوص 
واالقتصادية  السياسية  امليادين  وفي  املستويات،  كل  على 

والعسكرية.

ك���ل م���ا ف��ع��ل��ت��ه ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ه���و أن��ه��ا ع���رت غياب 
استئثار  اجلائحة  أظهرت  فقد  املغرب،  في  الدميقراطية 
امللكية بالقرار، وأظهرت احلكومة كمؤسسة إدارية ال تعمل 
ال��ب��رمل��ان كمؤسسة  وأظ��ه��رت  ال��ق��رارات،  تنفيذ  س��وى على 
لكنها  نفسها،  ال��ق��رارات  تناقش  أن  امل��ف��روض  م��ن  رقابية 
تلك  تنفيذ  م���دى  ع��ن  احل��ك��وم��ة  م��س��اءل��ة  ع��ل��ى  تقتصر 
من حكومة  املؤسسات  وصورية  شكلية  بني  القرارات، مما 
كمجلس  الدستورية  املؤسسات  وبعض  بل  وتساء،  وبرملان 
احملروقات،  ش��رك��ات  بعض  بتغرمي  قضى  ال��ذي  املنافسة 
فيها، وظهر  النظر  امللكية تدخلت إلع��ادة  املؤسسة  أن  إال 
ضعف احلكومة وارتباكها في مشاهد مضحكة، حني جاء 
رئيس احلكومة إلى التلفزيون ليحدث املغاربة عن تصورها 
لدينا  أجوبته:  تتجاوز  ول��م  الصحي  احلجر  من  للخروج 
سيناريوهات دون اإلفصاح عنها، مما يبني أنه كان ينتظر 
األجوبة من مطبخ املخزن، لكنه لم يكن قد توصل بها، بل 
قانون  ملشروع  مكوناتها  تنكرت  حني  احلكومة  جنب  ظهر 
التي  االستثنائية  الوضعية  اغتنام  وف��ي  األف���واه،  تكميم 
خلقتها اجلائحة حملاولة مترير قوانني اجتماعية كان من 
التفاوض والتوافق بشأنها من احلكومة  املفروض أن يتم 
وأرباب العمل واملركزيات النقابية، في احلوار االجتماعي، 
االختالالت،  ليكرس  ج��اء  ال��ذي  النقابات  قانون  كمشروع 
ويفرغ العمل النقابي من مضمونه النضالي في الدفاع عن 
املكتسبات واحلقوق، ومشروع القانون التنظيمي لإلضراب 
الذي يلغي عمليا احلق الدستوري في اإلضراب، ومشروع 
تسريح  ف��ي  الباطرونا  ي��د  إلط��الق  الشغل  م��دون��ة  تعديل 

العمال أكثر مما هو قائم اآلن.

- على املستوى االقتصادي

وقد عرت اجلائحة طبيعة االقتصاد الوطني املبني على 
من  العديد  عمدت  حيث  الثروة   وتركيز  واالحتكار  الريع 
الدعم  لتقدمي  الدولة  وابتزاز  العمال  تسريح  إلى  الشركات 
للضمان  الوطني  الصندوق  من  استفاد  من  منها  بل  لها، 
االجتماعي بدعوى تسريح عدد من العمال دون أن يكون 
الدعم  قد سرحوهم، وطالبت بخصم ما قدمته لصندوق 
املؤسسات  بعض  حتى  ب��ل  عنها،  املترتبة  ال��ض��رائ��ب  م��ن 

كشركة  مستخدميها  من  التخلص  إلى  سارعت  العمومية 
اخلطوط اجلوية امللكية املغربية.

- على املستوى االجتماعي 

لقد عرت جائحة كوفيد19 هشاشة الوضع االقتصادي،  
املهيكل ما يقرب من  االقتصاد غير  فيه  الذي ظل يشكو 
الكادحني  وأغلب  العمال  من  العديد  جعل  مما  النصف، 
بدون دخل وفرض على الدولة تقدمي إعانة لهم، رغم أنها 
اجلائحة  وع��رت  حاجياتهم،  بكل  تفي  وال  ضئيلة  كانت 
ضعف التغطية الصحية واالجتماعية بل غيابها بالنسبة 
ماليني   5 يقارب  ما  املدقع  الفقر  يشكل  حيث  للفقراء، 
12 مليون نسمة، ويعيش أكثر من  نسمة، والفقر النقدي 
إعالن  يفسر  ما  وه��و  الفقر،  عتبة  على  نسمة  مليون   20
الدولة تعميم التغطية الصحية، والتغطية االجتماعية في 
5 سنوات، دون اإلعالن عن كيفية متويلها علما أنها  أفق 

رفضت تضريب الثروة واملواريث الكبيرة. 

- على املستوى السياسي

املخزنية  للدولة  القمعية  الطبيعة  اجلائحة  ع��رت  لقد 
ال��ب��ول��ي��س��ي��ة، م���ن خ����الل اعتقال  ال���دول���ة  إل����ى  ون���زوع���ه���ا 
ال��ص��ح��اف��ي��ني وامل���دون���ني ال��ذي��ن ف��ض��ح��وا ع��س��ف السلطة 
واألوض�������اع االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة امل���زري���ة وقمع 
واملاء،  واألرض  الشغل  أجل  من  واحلراكات  االحتجاجات 
خ��ص��وص��ا م��ع ت��زام��ن اجل��ائ��ح��ة م��ع اجل��ف��اف، وتوظيف 
القضاء لالنتقام من نشطاء احلراكات الشعبية كما حصل 
ف��ي ال��ري��ف وج����رادة وزاك����ورة، وأوط����اط احل���اج وال��ي��وم في 
التي تطالب باحلق في  املهمشة  املناطق  بني جتيت، وفي 
التنمية وفي العدالة املجالية، وفي العيش الكرمي خصوصا 
 15 التي تشكل  الباب خلوصصة أراضي اجلموع  بعد فتح 

مليون هكتار لصالح املضاربني والبورجوازية االحتكارية.

اآلفاق
 ل��ل��خ��روج م��ن ه���ذه األزم����ة امل��رك��ب��ة ال ب��د م��ن حتقيق 
واالقتصادية  ال��س��ي��اس��ي��ة  أب���ع���اده���ا  ف���ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
أن  علما  والبيئية،  وال��ه��وي��ات��ي��ة  وامل��ج��ال��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
املدخل السياسي يظل هو الرئيسي وهو احلاسم في األبعاد 

األخرى.

-  على املستوى السياسي بوضع حد للنظام املخزني 
ودول���ة امل��خ��زن وإق��ام��ة نظام دمي��ق��راط��ي م��ن خ��الل وضع 
الشعب  ميثل  تأسيسي  مجلس  يضعه  دميقراطي  دستور 
صاحب  ب��اع��ت��ب��اره  الشعب  إرادة  يجسد  دس��ت��ور  امل��غ��رب��ي، 

السيادة ومصدر كل السلط 

- على املستوى االقتصادي وضع حد القتصاد الريع 
احلاجات  وتلبية  االمبريالية،  للدوائر  والتبعية  واالحتكار 
السيادة  ض��م��ان  خ���الل  م��ن  امل��غ��رب��ي  للشعب  األس��اس��ي��ة 
األساسية  املوائد  في  ذاتي  اكتفاء  من  فيها  الفالحية مبا 
للمغاربة للحبوب والسكر واملدخل تضريب الثروة من خالل 
التضريب التصاعدي والضريبة على الثروة واإلرث وتصنيع 

البالد وإجناز إصالح زراعي.

من  أدن��ى  حد  ضمان  االجتماعي  املستوى  على   -
من  اجتماعية  شباك  وإقامة  املغاربة  لكل  الكرمي  العيس 
واالجتماعية  الصحية  للتغطية  الشامل  التعميم  خ��الل 
والتعليم  الصحة  قطاعي  وتأميم  العطالة  عن  والتعويض 

بالكامل.

املصنفة  باجلهات  النهوض  املجالي  املستوى  على   -
ضمن ما سماه ليوطي املغرب غير النافع وإعادة النظر في 
التحتية  والبنى  االنتاجية  للمؤسسات  اجلغرافي  التوزيع 
التراب،  إلع���داد  ودمي��ق��راط��ي��ة  ناجعة  سياسة  خ��الل  م��ن 
ومتكني اجلهات ذات اخلصوصية من أكبر قدر من التسيير 

الذاتي في أفق بناء نظام فيدرالي.

- على املستوى الهوياتي االعتراف احلقيقي باللغة 
باجلهات  والنهوض  بهما،  والنهوض  األمازيغية  والثقافة 
واألرض  امل���اء  م��ن  ساكنتها  ومت��ك��ني  اخلصوصية   ذات 
وال���ث���روة، وخ��ص��وص��ا وض���ع خل��وص��ص��ة أراض����ي اجلموع، 
واستغاللها من طرف ذوي احلقوق بشكل جماعي وعصري

ووضع  البيئة  على  احلفاظ  البيئي  املستوى  على   -
املغاربة  كل  وربط  املائية  والفرشة  الغابات  الستنزاف  حد 
تدويرها  وإع��ادة  العادمة  املياه  ومعاجلة  الصحي  بالصرف 
أمتار   10 األق��ل  املساحات اخلضراء وضمان على  ري  في 

مربعة من املساحات اخلضراء للفرد في املدن.

هذا التغيير اجلذري يتطلب مساحات للتعبير 

يسعى  ما  وهو  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب 
النهج الدميقراطي لإلعالن عن تأسيسه في املؤمتر املقبل 

وفي صيف السنة املقبلة.

الوطني  التغيير  لقيادة  الشعبية  الطبقات  جبهة  بناء 
الدميقراطي الشعبي 

بناء جبهة مناهضة االمبريالية والرأسمالية

يسعى  ماركسي  ح��زب  باعتبارها  ماركسية  جبهة  بناء 
لتحقيق االشتراكية.

22 ستنبر 2020

أزمة الدميقراطية في املغرب في سياق كوفيد 2019 
وآفاق بناء دولة احلق والقانون

لقد عرت الجائحة 
الطبيعة القمعية للدولة 

المخزنية ونزوعها إلى الدولة 
البوليسية، من خالل اعتقال 

الصحافيين والمدونين الذين 
فضحوا عسف السلطة واألوضاع 

االقتصادية واالجتماعية المزرية وقمع 
االحتجاجات والحراكات من أجل الشغل 

واألرض والماء، خصوصا مع تزامن الجائحة 
مع الجفاف، وتوظيف القضاء لالنتقام من نشطاء 
الحراكات الشعبية كما حصل في الريف وجرادة 
وزاكورة، وأوطاط الحاج واليوم في بني تجيت، 
وفي المناطق المهمشة التي تطالب بالحق 

في التنمية وفي العدالة المجالية، وفي 
العيش الكريم خصوصا بعد فتح الباب 

لخوصصة أراضي الجموع التي 
تشكل 15 مليون هكتار لصالح 

المضاربين والبورجوازية 
االحتكارية.

مبناسبة اليوم الدولي للدميقراطية الدي يصادف 15 شتنبر، نظمت اجلعية املغربية حلقوق اإلنسان ندوة  رقمية حتت عنوان: " أزمة الدميقراطية في 
املغرب في سياق كوفيد 2019 وآفاق بناء دولة احلق والقانون" يوم 22 شتنبر 2020، شارك فيها األمناء العامون لتحالف اليسار الدميقراطي )األساتذة  نبيلة 
منيب، وعلي بوطوالة  وعبد السالم لعزيز( والكاتب الوطني للنهج الدميقراطي املصطفى براهمة وعبد االله بنعبد السالم منسق االئتالف احلقوقي اضافة 

لألكادميي أستاذ القانون الدستوري عبد الرحيم العالم. نقدم لقراء اجلريدة مداخلة الرفيق براهمة في الندوة
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
 النهج الدميقراطي بجهة اجلنوب يتضامن مع نضاالت الطبقة العاملة في مواجهة هجوم 

الباطرونا وتواطؤ السلطات، ومع ضحايا الرعي اجلائر
بجهة  ال��دمي��ق��راط��ي  للنهج  اجل��ه��وي��ة  الكتابة  ع��ق��دت 
 2020 19  شتنبر  السبت  يوم  العادي  اجتماعها  اجلنوب 
ت���دارس���ت خ��الل��ه ال��وض��ع ال��ع��ام ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د الوطني 
كورونا  جلائحة  السلبية  بالتأثيرات  واملتسم  واجل��ه��وي  
واخلوف  الهلع  من  جو  بتسييد  الشعبية  الطبقات  على 
بني املواطنني وتصاعد هجوم الدولة املخزنية والباطرونا 
العاملة  للطبقة  البسيطة  احل��ق��وق  على  االستغاللية 
وعموم الكادحني باستغالل مفضوح لهذه اجلائحة لتمرير 
مجموعة من القوانني التراجعية كقانون النقابات  وقانون 
االضراب وعدة اجراءات تكبيلية واعطاء الضوء االخضر 
والعمال  ال��ع��ام��الت  م��ن  واإلن��ت��ق��ام  للتخلص  للباطرونا 
بالطرد والتسريحات اجلماعية والتملص من االلتزامات 
االجتماعية واللجوء الى املتابعات القضائية ناهيك عن 
الهشاشة  وتكريس  واملهنيني  الفراشة  من  املئات  تشريد 
وفي هذا  الشعب  لغالبية مكونات  االزم��ة  تبعات  وحتميل 
االطار فقد وقفت الكتابة اجلهوية على تصاعد النضاالت 
ووقفات  اعتصامات  تتبع  خ��الل  م��ن  باجلهة  العمالية 
باها  أيت  باشتوكة  الشركات  من  العديد  وعمال  عامالت 
اورت��ي سوس - صواص  منوذجا )روزا فلور- صوبرفيل - 
املتجولني)الفراشة(  الباعة  ونضاالت  راكيل(  فروتاس   -
اعتداءات  م��ن  بسوس  اجلبلية  املناطق  سكان  وم��ع��ان��اة 
ال���رع���اة ال��رح��ل اض��اف��ة ال���ى م��ش��اك��ل ال��ف��الح��ني الصغار 

والكسابة املتمثلة في ندرة املاء وتأثيرات سنوات اجلفاف 
ناهيك عن  الكافي  بالقدر  توفير االعالف  املتتالية وعدم 

الزبونية واحملسوبية التي يعاني منها الفالحون الفقراء 

وعليه فإن الكتابة اجلهوية للنهج الدميقراطي باجلنوب 
تبلغ الرأي العام اجلهوي والوطني  املواقف التالية:

فوق  دولتها  إقامة  حتى  الفلسطينية  القضية  دع��م   .1
أراضيها وعاصمتها القدس وعودة املنفيني واملغتربني الى 
الصهيوني  الكيان  مع  العالقات  لتطبيع  وإدانتنا  أرضهم، 
أشكال  كل  ورف��ض  والبحرين  االم���ارات  دولتي  ط��رف  من 

التطبيع مع هذا الكيان الغاصب

تعرفها  التي  االجتماعية  االحتجاجات  لكل  دعمنا   .2
سراح  بإطالق  واملطالبة  باملغرب  املناطق  من  مجموعة 

جميع املعتقلني السياسيني والصحافيني واملدونني

3. رف��ض��ن��ا ل��ك��ل م��ش��اري��ع ال��ق��وان��ني ال��ت��راج��ع��ي��ة التي 
تهدف الى تكبيل ووضع مزيد من االغالل في أعناق كل 
قانون   - االض��راب  )قانون  املخزنية  للسياسات  الرافضني 
النقابات (وندعو جميع القوى احلية بالبالد الى مواجهة 
هذه التراجعات اخلطيرة التي حتاول احلكومة املخزنية 

متريرها باستغالل لظرفية  جائحة كورونا

4. دعمنا وتضامننا مع نضاالت الطبقة العاملة باجلهة 

التي تعاني من هجوم الباطرونا وتواطؤ السلطات وصمتها 
على خرق قانون الشغل على عالته

5. رفض تسويف وتقاعس سلطات اقليم اشتوكة أيت 
باها في إيجاد حلول منصفة للمشاكل االجتماعية التي 
الزراعيني  العمال  مشاكل  في  واملتمثلة  االقليم  يعيشها 
ومعاناة الفراشة  من جراء حرمانهم من مزاولة انشطتهم  
الفورية  ب��االس��ت��ج��اب��ة  ومطالبتها  ي��وم��ه��م  ق���وت  لكسب 

ملطالبهم املشروعة

6. ادانة صمت السلطات اجلهوية امام استفحال الرعي 
الرعاة الرحل على ممتلكات عدة دواوير  اجلائر  وهجوم 

بتارودانت واشتوكة ايت باها وتزنيت 

الصغار  للفالحني  الكافي  ال��دع��م  بتوفير  املطالبة   .7
ظل  في  القروية  باملناطق  الشرب  مياه  وتوفير  والكسابة 

توالي سنوات اجلفاف

8. استنكار ضعف وعدم توفير الكميات الكافية من مواد 
النظافة والوقاية من انتشار فيروس كورونا في املؤسسات 

التعليمية حلماية التالميذ واالطر التربوية 

    عن الكتابة اجلهوية للنهج الدميقراطي باجلنوب

الدميقراطي  ال��ن��ه��ج  ف���ي  ت��ل��ق��ي��ن��ا 
العامل  وفاة  نبأ  تافياللت  درعة  بجهة 
واستياء  بقلق  بوعسو  خالد  املنجمي 
ش��دي��دي��ن،  بسبب ح��ادث��ة ش��غ��ل  في 
منجم اميضر بتنغير  لتعرضه لدهس 
حلوادث  الرابعة  احلالة  ليكون  قاطرة، 
امل��ن��ج��م نفسه  امل��م��ي��ت��ة ف���ي  ال��ش��غ��ل 
فقط  السنتني  ي��ت��ع��دى  ال  ظ���رف  ف��ي 
االستغالل  الستمرار  حتمية  كنتيجة 
آلية  واعتبارها  العاملة  للطبقة  البشع 
لتأمني االستغالل للثروات دون التقيد 
الصحة  ل��ش��روط  امل��ؤم��ن��ة  ب��ال��ت��داب��ي��ر 
وعموم  ال��ع��ام��ل��ة  للطبقة  وال��س��الم��ة 
اخلطير  الوضع  ه��ذا  وأم��ام  الشغيلة، 
درعة  بجهة  الدميقراطي  النهج  ف��إن 

تافياللت يعلن للرأي العام ما يلي:
- تقدمه بأحر التعازي وأصدق املواساة لألسرة الصغيرة والكبيرة لشهيد لقمة العيش 

ولألسرة املنجمية مبنجم اميضر.
- يحمل الدولة املخزنية املسؤولية في توفير شروط الصحة والسالمة للطبقة العاملة 
شروط  توفير  في  تقصير  ه��ي   ما  بقدر  محتوما  ق��درا  ليست  الشغل  ح��وادث  ويعتبر 

احلفاظ على األرواح قبل األرباح.
- يطالب بوقف االستغالل البشع للطبقة العاملة وعموم الشغيلة بتنزيل املزيد من 

شروط احلماية من املخاطر احملدقة بالعمال. 
- املطالبة بفتح حتقيق عاجل في سبب الدهس وحتديد املسؤوليات.

النهج الدميقراطي جهة درعة تافياللت
25  شتنبر 2020

النهج الدميقراطي بجهة درعة تافياللت يعزي 
في وفاة العامل املنجمي خالد بوعسو ويحمل الدولة 

 ف��ي ه��ذا ال��ي��وم ال���ذي ي��ص��ادف اليوم مسؤولية شروط صحة وسالمة الطبقة العاملة
تعليق  املعركة، مت  والثالثني من  الثالث 
ألمهات  بالنسبة  الليلي  املبيت  خطوة 
بني  ب��ب��ل��دة  ال��ش��غ��ل  معتقلي  وزوج�����ات 
تواجدهم  س��ي��س��ت��م��ر  وع��ل��ي��ه  جت���ي���ت، 
باملعتصم نهارا فقط، أما ليال فسيجسد 

الشباب املبيت دون نساء.
   وتأتي هذه اخلطوة بعد نقاش حول 
مبادرة اقترحها املتضامنون من تالسنت 
وأيت بومرمي ، بحيث وفد على املعتصم 
ه����ذا امل���س���اء م��ج��م��وع��ة م���ن األح�����رار 
املتضامنني مع محنة أمهات املعتقلني 
اإلعتصام  رف��ع  واق��ت��رح��وا  السياسيني 
مراعاة  وال���زوج���ات  ل��ألم��ه��ات  بالنسبة 
لوضعهن بعد أزيد من شهر من الصمود 
النفاجئة  األمطار  مع  معاناتهن  وبعد 
بعضهن  إصابة  إل��ى  أدت  والتي  مؤخرا 
خاصة أن  األح���وال اجل��ري��ة آخ��دة في 

التبدل واالنتقال.
    وقد مت اإلجماع بشكل دميقراطي 
على  واملتضامنني  العائالت  ط��رف  من 

هذه اخلطوة وانسحبت األمهات رفقة قافلة تالسنت التضامنية نحو بيت املعتقل السياسي 
محمد الهداجي حيث نظموا عشاَءَ جماعيا قبل عودة القافلة نحو تالسنت، ومن جهة أخرى 
ودائرة  قيادة  أم��ام  العراء  في  الليلي  املبيت  من  والثالثني  الرابعة  الليلة  املناضلون  يجسد 
ومطالبة  واملشروع  العادل  املطلبي  ملفهم  حول  املعتقلني  معركة  في  استمرارا  جتيت  بني 

مبحاكمتهم واطالق سراحهم.
احلرية ملعتقلي بني جتيت وكافة املعتقلني السياسيني في سجون النظام.

عن عبد الصادق بنعزوزي

عائالت ورفاق معتقلي الشغل ببلدة بني جتيت يقررون 
االستمرار في االعتصام  بالتناوب  من أجل احلرية للمعتقلني
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املجلس اجلامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي
يؤكد رفضه ملشرعي القانون التكبيلي حلق االضراب وقانون التحكم في النقابات

ويجدد رفضه للمزيد من إغراق البالد في املديونية وتصفية القطاع العمومي 
معبؤون/ات  كورونا،  جائحة  إكراهات  "رغم  شعار:  حتث 
املخطط  وإلجن��از  ومطالبنا،  مكاسبنا  عن  الدفاع  ملواصلة 
24 شتنبر  االستراتيجي للجامعة"، انعقد يومه اخلميس 
للقطاع  ال��وط��ن��ي��ة  للجامعة  اجل��ام��ع��ي  امل��ج��ل��س  اج��ت��م��اع 
الفالحي )إ.م.ش( في دورته الثانية؛ وكان االجتماع مناسبة 
مميزات  أه��م  يستعرض  م��رك��زي  تقرير  ومناقشة  لعرض 
الفالحي،  بالقطاع  اخلاصة  وتلك  ببالدنا  العامة  األوضاع 
ويسجل أهم التحديات التي تواجهها شغلية القطاع وعموم 

الطبقة العاملة، في ظل جائحة كورونا.
كما شكل هذا االجتماع مناسبة للمصادقة على البرنامج 
والنضالية  التنظيمية  مب��س��ت��وي��ات��ه  ل��ل��ج��ام��ع��ة،  ال��س��ن��وي 
والنقابات  الفروع  تقارير  ولتبادل  واالشعاعية.  والتكوينية 
امل���وازي���ة، ح���ول أوض����اع الشغيلة  ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
اجلهات،  مبختلف  جلامعتنا  النقابية  واحلياة  الفالحية 
الفالحة  ل���وزارة  التابعة  العمومية  وامل��ؤس��س��ات  واإلدارات 
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، وأوضاع 
ونضاالت العمال/ات الزراعيني والفالحني الكادحني، وحول 
احلركة  له  تتعرض  ال��ذي  املمنهج  الهجوم  على  ال��رد  صيغ 
القطاعني  في  الشغلية  احلقوق  ض��رب  وتنامي  النقابية، 
الفالحني،  ن��داءات  تلقاه  ال��ذي  والتجاهل  والعام،  اخل��اص 
ونضاالت العمال الزراعيني في عالم قروي يعاني من وطأة 

اجلفاف واآلثار السلبية حلالة الطوارئ الصحية.
وفي ختام االجتماع  قرر املجلس اجلامعي تبليغ شغيلة 

القطاع والرأي العام الوطني املواقف التالية:
التي  التنظيمية  واآلليات  التدابير  بفعالية  تنويهه      .1
القطاع، من  أوضاع شغيلة  اعتمدتها اجلامعة في مواكبة 
حتقيق  وف��ي  وف��الح��ني،  وع��م��ال  ومستخدمني  موظفني 
في  اجلامعة  مكونات  بني  التنظيمي  والتواصل  االش��ع��اع 
العمل  برنامج  على  ويصادق  الصحية،  الطوارئ  حالة  ظل 
املخطط  م��ن  ك��ج��زء   2020/2021 االج��ت��م��اع��ي  للموسم 

االستراتيجي للجامعة.
2.    رفضه للتوجهات التقشفية التي تؤطر إعداد مشروع 
الكارثية  2021، ويحذر من االنعكاسات  املالية لسنة  قانون 
صحة  من  االجتماعية،  القطاعات  على  االختيارات  لهذه 
لألجور  جتميد  م��ن  عنها  ينتج  ق��د  وم��ا  وغيرها،  وتعليم 
على  وتراجع  املوظفني/ات  مبكسبات  ومساس  والترقيات، 
االتفاقات السابقة وتعليق للحوار االجتماعي أو إفراغه من 
محتواه، ومن مغبة اإلمعان في إغراق البالد في مزيد من 

املديونية وتصفية القطاع العمومي خدمة لصالح الرأسمال 
الطفيلي.

والنقابات،  التام ملشروعي قانوني اإلض��راب  3.    رفضه 
والتحكم  اإلض����راب  ح��ق  لتكبيل  م��ش��روع��ني  باعتبارهما 
في تأسيس وعمل النقابات، ويحذر من أن يشكل اليومان 
املقبل،  أكتوبر  و3   2 بتاريخ  الشغل  الدراسيان حول مدونة 
قانون  يضمنها  التي  احمل���دودة  املكتسبات  لضرب  مقدمة 

الشغل لألجراء. 
4.    ت��ش��دي��ده على ض���رورة فتح ح���وار ع��اج��ل م��ع وزير 
القطاع  ف��ي  املطروحة  الكبرى  القضايا  لتسوية  الفالحة 

واملتمثلة أساسا في:
من  لعدد  األساسية  القوانني  وتعديل  وحتديث  سن     -
الذي  ال��ض��رر  ورف���ع  للقطاع  التابعة  العمومية  امل��ؤس��س��ات 
التقاعد روات��ب  ملنح  اجلماعي  النظام  منخرطو  يعانينه 

. RCAR
األعمال  م��ؤس��س��ة  ف���ي  االن����خ����راط  ح���ق  ت��ع��م��ي��م      -
القطاع  ومستخدمي  موظفي  ع��م��وم  على  االجتماعية 
ال��ف��الح��ي وم��ت��ق��اع��دي��ه ودع����م ه���ذه امل��ؤس��س��ة ل��ك��ي ترقى 

خدماتها إلى مستوى تطلعات منخرطيها.
-   إخراج قطاع املياه والغابات من االنتظارية ومواصلة 
تنفيذ االتفاقات التي متت مع اجلامعة على مستوى هذا 

القطاع.
-   وضع حد لعدم جدية احلوار االجتماعي في عدد من 

املؤسسات التابعة للقطاع ومع عدد من املدراء اجلهويني.
-     تطبيق قانون الشغل على عالته بالقطاع الفالحي 
بني  امل��س��اواة  بتحقيق  احل��ك��وم��ة  ال��ت��زام  وتنفيذ  اخل���اص 
عدد  فشل  بسبب  العمال  معاناة  وإنهاء   ،SMAGو  SMIG
الفالحية، وعمال  الدولة  أراضي  الشراكة على  من مشاريع 
املناولة خصوصا في املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي. 

ال��ك��ادح��ني لتدارك  ل��ل��ف��الح��ني  ان��ق��اد  ب��رن��ام��ج  -   س��ن 
خسائرهم الفادحة خالل املوسم احلالي، ودعمهم ملواجهة 
هذا  في  عاجل  ح��وار  وفتح  املقبل  الفالحي  املوسم  أعباء 

الشأن مع نقابتهم الوطنية.
5.    تأكيده على االنخراط الفعلي للجامعة في "شهر 
اجلاري  شتنبر   20 م��ن  امل��رك��زي��ة  اعلتنه  ال���ذي  ال��غ��ض��ب" 
املطلوب  للرد  مقدمة  إي��اه  معتبرا  املقبل،  أكتوبر   20 إل��ى 
اجلشعة  والباطرونا  الدولة  تغول  على  وال��وح��دوي  احل��ازم 

واستغاللهما جائحة كورونا لضرب املكتسبات التي راكمتها 
الطبقة العاملة والشعب املغربي خالل عقود من التضحيات.
6.    دعوته عموم موظفي/ات ومستخدمي/ات القطاع 
للشغل  املغربي  لوائح االحتاد  التصويت على  إلى  الفالحي 
ال��ع��ام��ة للموظفني  ال��ت��ع��اض��دي��ة  ف��ي ان��ت��خ��اب��ات م��ن��ادي��ب 
MGPAP وقطع الطريق على االنتهازيني ويطالب بإحالة 
ملفات الفساد املتراكمة في هذه املؤسسة على القضاء لردع 
العبث  نفسه  ل��ه  تسول  م��ن  لكل  عبرة  وجعلهم  املفسدين 

مبدخرات منخرطي التعاضديات.
لوقفة وطنية ألجراء  املركزية  دع��وة  7.    تقديره عاليا 
الوطني  للصندوق  امل��رك��زي  امل��ق��ر  أم���ام  اخل���اص،  ال��ق��ط��اع 
األربعاء  يوم  البيضاء  بالدار   CNSS االجتماعي  للضمان 
تفويت  م��ح��اول��ة  لفضيحة  للتصدي  اجل����اري،  شتنبر   30
شغيلة  وي��دع��و  للخواص  االجتماعي  الضمان  مصحات 

القطاع الفالحي للمشاركة فيها.
8.    دعمه لنضاالت العامالت والعمال الزراعيني بكل من 
منطقة الغرب وسوس ماسة وبني مالل من أجل مطالبهم 
بسبب  الشغل  فقدان  عن  التعويض  رأسها  وعلى  العادلة 
 medi1tvو  RAM شغيلة  م��ع  وتضامنه  ك��ورون��ا،  جائحة 
شركة  تغول  ض��د  البطولية  معركتهم  ف��ي  أم��ان��ور  وع��م��ال 

فيوليا االستعمارية.
9.    رفضه الستغالل حالة الطوارئ الصحية لفرض مزيد 
من التضييق على احلريات واالعتداء على حقوق االنسان 
ببالدنا، ويطالب بإطالق سراح كافة للمعتقلني السياسيني 
والصحفيني املتابعني ومعتقلي احلراكات االجتماعية بكل 

من الريف وجرادة وبني تاجيت.
10.    إدانته القوية ملسلسل اخليانة والتطبيع مع الكيان 
بوجه مكشوف عدد  فيه  دخلت  الذي  الغاصب،  الصهيوني 
من األنظمة العربية العميلة، ويطالب بسن قانون لتجرمي 
التطبيع في بالدنا، ويجدد دعم اجلامعة الوطنية للقطاع 
االستعمار  ض��د  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  ل��ك��ف��اح  ال��ف��الح��ي 
دولته  وب��ن��اء  كاملة  حقوقيه  نيل  أج��ل  وم��ن  الصهيوني 

املستقلة على كامل تراب فلسطني التاريخية.
عن املجلس اجلامعي

اخلميس 24 شتنبر 2020

مستجدات ملف عمال حافالت الكرامة في خنيفرة
عقدت اجلمعية املغربية حلقوق االنسان مبعية متثيلية 
عن عمال شركة حافالت الكرامة، مساء اليوم األربعاء23 
2020 اجتماعا مع السيد رئيس املجلس البلدي  شتنبر 
مبقر بلدية خنيفرة بشأن قضية طرد أزيد من 30 عامل 
من حافالت الكرامة، وقد خلص اللقاء إلى اتفاقات بهذا 
برئيس مجموعة  اليوم  لقاء صباح  كما مت عقد  الشأن، 

اجلماعات وبعض أعضاء املكتب  ...
و باإلضافة ملا سلف فان مكتبا نقابيا للعمال سيعرف 

النور في نقابة االحتاد املغربي للشغل .
اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بخنيفرة تعمل على 
دفع كل األطراف لتحمل املسؤولية الكاملة في هذا امللف، 
خصوصًا وان العمال عازمون على خطوات نضالية غير 

مسبوقة ...
انهم يقرعون األجراس لقوم يعقلون....

م لكبير قاشى
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في التأطير النظري والسياسي للمناضل: 
         قراءة في كتاب "الكادر"لدميتروف

أخالقية  مسؤولية  السياسي  الكادر  بناء  أن  ينكر  أحد  ال 
تفرض على احلزب جتاه مناضليه، ومن هذا املنطلق كان 
كانت  كيف  ملعرفة  الكادر(  )في  كتاب دميتروف  في  التفكير 
ليصبحوا  إعداد مناضليها  تعمل على  الشيوعية  األح��زاب 
على  ويحرصوا  التنظيمية  املسؤولية  حتمل  على  قادرين 
بكل  عنها  ويدافعوا  أحزابهم  تتبناها  التي  القضايا  خدمة 
تناول  وكيف  وسياسيا  لغة  بالكادر  املقصود  فما  ش��راس��ة؛ 

دميتروف هذا املوضوع في كتابه؟
نظرة عامة حول الكتاب:

صاحب الكتاب:
وهو   ،1949 في  وتوفي   1882 في  دمي��ت��روف  الرفيق  ول��د 
مناضل نقابي وسياسي شيوعي من أصل بلغاري، ساهم في 
تأسيس احلزب الشيوعي البلغاري وكان قياديا في األممية 
خالل  ال��ك��وادر  سياسة  في  البلشفية  املبادئ  وض��ع  الثالثة. 
من  ويعتبر   ،1935 سنة  الشيوعية  لألممية  السابع  املؤمتر 
املتحدة نظرا  املاركسي ملسالة اجلبهة  الفكر  املرجعيات في 
التي حكمت  البلشفية  أثارها وباجلرأة  التي  القضايا  لعمق 

خطابه.

مضمون الكتاب:
املؤمتر  ألقاه دميتروف في  الكتاب هو في األصل خطاب 
السابع لألممية الشيوعية في مرحلة تاريخية تعرف امتدادا 
البروليتاريا  والتفاف  الشيوعي  االشتراكي  للفكر  وانتشارا 
مبوازاة  كبير  وحماسي  نضالي  زخ��م  مرحلة  وه��ي  ح��ول��ه، 
الكاتب  بترجمته  ق��ام  والوطنية،  الشعبية  التحرر  حركات 
خالد سالم ويتكون من 13 صفحة ويتضمن ثالثة محاور 
هذه  ه��ي  فما  ال��ك��ادر،  سياسة  ف��ي  البلشفية  امل��ب��ادئ  ح��ول 
املبادئ وكيف نفهمها بالنظر إلى احلاجات الفعلية للحزب 

وملتطلبات خطه السياسي؟

احملور األول:
االهتمام  ودواف����ع  أس��ب��اب  تفسر  مبقدمة  ال��ك��ت��اب  ص���ّدر 
إجمالها  وميكن  اللينينية؛  املاركسية  األح��زاب  في  بالكادر 

فيما يلي:
>  - الكوادر هي التي تقرر في كل شيء؛

>  - إهمال مسألة الكوادر أمر غير مسموح به سيما ونحن 
نخسر دائما في معمعة النضال بعضا من أثمن كوادرنا؛

>  - نحن حركة نضالية نقف دوما في خط النار؛
في  عناية خاصة، خاصة  تتطلب  اجلديدة  الكوادر   -   <
ذات  ال��ك��وادر  ه��ذه  أن  السيما  السرية،  الشيوعية  األح���زاب 
نشاطها  أث��ن��اء  م���رارا  لتجابه  الضعيف  النظري  التكوين 
يحّلوها  أن  عليهم  ج��دا  خطيرة  سياسية  قضايا  العملي 

وحدهم.

 احملور الثاني:
تعرض هذا احملور لإلجابة عن سؤال: أين تكمن السياسة 
املصيبة في الكوادر؟ من خالل حتليله لست عناصر توضح 
اخلطوط العريضة لهذه السياسة وجتلياتها وقد أوردها كما 

يلي:
1(  م��ن ال��ض��روري معرفة ال��ك��وادر ألن��ه غالبا م��ا جنهل 
معلومات دقيقة عن كوادرنا وذلك عن طريق دراسة منظمة 
ودورية لهم، األمر الذي يتطلب متابعة خاصة ومعرفة جيدة 
بهم، ويقدم الكتاب منوذجا لبعض األحزاب الشيوعية التي 
)احلزب  أكثر  عليهم  والتعرف  ك��وادره��ا  دراس��ة  من  متكنت 
الشيوعي الفرنسي والبولندي والصيني وبعد ذلك األملاني( 

وتوصلت إلى   تقوية احلزب وتنظيفه من العناصر:
أجل  احل��زب من  في  تواجدها  تستغل  التي  االنتهازية   -

قضاء مصاحلها اخلاصة؛ 
من  احلزبي  البناء  تقويض  على  تعمل  التي  املشوشة   -

الداخل وتعرقل تقدمه وتقف حاجزا دون تنميته؛ 

-  الضارة باحلزب وبسمعته إن بطريقة مقصودة أو غير 
مقصودة.

كل هذا من أجل إعداد مجموعة من املناضلني القادرين 
على تسيير احلزب كلما استدعى األمر ذلك والتخلص من 
العناصر الدخيلة التي تبني أعشاشها السامة في غفلة من 

احلزب. 
إسناد  أي  وحكيمة  صحيحة  ب��ص��ورة  ال��ك��وادر  ترقية   )2
نظرا  بها  القيام  اع��ت��ادوا  التي  املهمات  م��ن  أعلى  مهمات 
بناء  بالتدرج  الترقية  هذه  وتكون  عنها  أبانوا  التي  للكفاءة 
على األهلية واجلدارة واالستحقاق والشعبية واجلماهيرية 
التي يحظى بها الكوادر، ويضرب دميتروف املثل باملناضلة 
تترقى  أن  استطاعت  التي  "دولوريس"  االسبانية  الشيوعية 
قيادة  ف��ي  م��س��ؤول��ة  إل���ى  ب��ع��د سنتني  ع��ادي��ة  مناضلة  م��ن 
احلزب بعدما أبانت في اصطدامها مع العدو الطبقي عن 
استحقاقها لهذا املنصب.   ويؤكد الكاتب على أنه يستحسن 
وتضر  العمل  تعثر  ألنها  العفوية  عن  الترقية  في  االبتعاد 

بصورة التنظيم.
3(  من الضروري توزيع األعمال على الكوادر توزيعًا حسنا 
مؤهالته  حسب  املناسب،  املكان  في  املناسب  الكادر  ووض��ع 
طبعا  العملية  هذه  وتأتي  والتواصلية،  والسياسية  الفكرية 
نقاط  منهم مما سيكشف عن  والتأكد  الكوادر  معرفة  بعد 
تكليفه  كادر، ويسّهل عملية  لدى كل  القوة  الضعف ونقاط 
مبا يناسبه من مهام وأعمال، فرمبا تكون لديه القدرة على 
إيجاد حلول  رفاقه ذوو اخلبرة عن  أمور يعجز  التفوق في 

لها.
4( ال��ت��وزي��ع اجل��ي��د ل��ل��ك��وادر ف��ي امل��ن��اط��ق واجل��ه��ات وفي 
الذي يفرض توفر عدد  الشيء  النضالية  العمالية  احلركات 
ونشر  لتغطيتها  املناطق  مختلف  في  املناضلني  من  ك��اف 
عدد أكبر من املناضلني/ الكوادر بها وملء االماكن الشاغرة 
املتصلون  األكفاء  األشاوس  املناضلون  يوضع  بحيث  فيها، 
باجلماهير واملبادرون اجلديرون بالثقة في املراتب األساسية 
وإعادة  االنتشار  عملية  أن  العلم  مع  احلركة/التنظيم  في 
الصعب  األم��ور  من  واملناضلني  للكوادر  بالنسبة  االنتشار 
بأوضاعهم  ترتبط  وعراقيل  صعوبات  تواجهها  إذ  إجنازها 
أهمية  إي��الء  احل��زب  وعلى  األسرية  أو  املادية  االجتماعية 
الكوادر على  توزيع  الضرورة   األوض��اع حني تستدعي  لهذه 

املناطق.
5(  تقدمي املساعدة املطلقة للكوادر واملقصود باملساعدة هو 
التأطير أي تدعيم األساس النظري واحلرص على التمسك 
ببوصلة احلزب السياسية وتقوية الروح احلزبية لدى الكادر، 
فقد يحتاج إلى توضيحات إيديولوجية وسياسية وحزبية، 
بتقدمي  للحزب  السياسي  ال��دور  يأتي  وهنا  ومرّكزة  مدّققة 
التوجيهات الدقيقة واملتابعة الرفاقية وتقومي العمل ملعرفة 
وبصورة  يوميا  وقيادتها  الكوادر  ودعم  واألخطاء  النواقص 

عملية لكي ال يخرج الكادر عن تعاليم احلزب.
هذه  لتحقيق  ال��ك��وادر:  على  للحفاظ  بجّدية  السهر   )6
)خطة  تكتيك/سياسة  وض��ع  احل��زب  على  يتوجب  املهمة 
تقتضيه  ما  حسب  الكوادر  على  للمحافظة  استراتيجية( 
ذلك  ويتم  الفشل،  لتفادي  سرية  او  كانت  علنية  ال��ظ��روف 
ب��ت��ط��وي��ر ال���ك���وادر امل���وج���ودة وال���غ���رف م���ن خ�����ّزان احلركة 
اجلماهيرية لتقوية معني احلزب من الكوادر، وأيضا يتطلب 
األمر معرفة كيفية سحب هذه الكوادر إلى اخللف في الوقت 
الضرورة  اقتضت  إن  جديدة  بأخرى  واستبدالها  املناسب 
ذلك ، فبناء الكادر ليس أمرا سهال، فهو)الكادر( في جميع 
أن وضع  ؛ كما  التفريط فيه  ينبغي  احل��االت كنز ثمني ال 
الشرعية بالنسبة لألحزاب ليس أمرا حتميا ألنها قد جتابه 
بشراسة تضطرها  الطبقي  العدو  مع  فيها  تتصادم  ظروفا 
إل��ى ال��ع��ودة إل��ى السرية وف��ي ه��ذه احلالة على األح���زاب أن 
تستعد لكل االحتماالت مبعرفة كيفية احلفاظ على الكوادر 
الشيوعي  تاريخ عودة احلزب  ولنا في  فيها  التفريط  وعدم 
العدو  تلقاها من  التي  الضربات  بعد   السرية   إلى  األملاني 

خير مثال على ذلك.

احملور الثالث:
مبوجبها  يتم  التي  املعايير  دمي��ت��روف  الرفيق  فيه  ح��دد 

اختيار الكوادر وأجملها في أربعة:
وال  للحزب  والوفاء  العاملة  الطبقة  لقضية  1(اإلخالص 
الكادر أوال أن يعرف وأن  ميكن الفصل بني األمرين، فعلى 
يتشرب قضية الطبقة العاملة وسبب وجودها التاريخي لكي 
يتموقع جيدا حني الدفاع عنها   وعن مبادئ احلزب الذي 
ينتمي إليه والذي هو في نهاية األمر حزب الطبقة العاملة، 
ويجب أن يظهر ذلك ويتجسد في املمارسة أي في مواجهة 
العدو الطبقي واالصطفاف إلى جانب الطبقة العاملة وليس 

ضدها. 
مصاحلها  عن  بالدفاع  اجلماهير  مع  الدائم  2(التواصل 
عيشها  ط��ري��ق��ة  وم��ع��رف��ة  ب��أع��دائ��ه��ا  والتشهير  وح��ق��وق��ه��ا 
في  الثقة  اكتساب  وكذلك  مبشاكلها  واإلحساس  وتفكيرها 
الرفيق  ق��ال  وق��د  القيادة.  على  وقدرتها  اجلماهير  قابلية 
دميتر وف في هذا الصدد: "إّن سلطة قادة منظمات احلزب 
لها  كقادة  بهم  اجلماهير  اع��ت��راف  في  ش��يء  كل  قبل  تبرز 
والتعّرف من خالل جتربتها اخلاّصة على كفاءتهم وقدرتهم 

في اّتخاذ القرار وما يتحّلون به من 
روح تفان في النضال."

القرار  ات��خ��اذ  ف��ي  امل��س��ؤول��ي��ة  ال��ك��ادر على حتمل  3(قدرة 
وال  خوف  دون  النضال  وقضايا  املشاكل  ومعاجلة  واملبادرة 
تردد، ألن اخلائف ال يصلح أن يكون بلشفيا وال قائدا كما أن 
عليه جتنب الغرور واالتصاف بالثبات واحلكمة فهو قد يجد 
نفسه مضطرا للحسم في أمور معينة دون العودة إلى احلزب 
وعليه أن يتصرف بكل حنكة ويخرج نفسه من مواقف لم 

يحسب لها أي حساب.
البلشفية  والصالبة  احلزبي  االنضباط  بروح  التحلي   )4
عن  االنحرافات  ضد  والوقوف  الطبقي  العدو  مواجهة  في 
أداؤها  التي يجب  املهام  الثوري واجلمع بني معرفة  اخلط 
ذلك  من  يتمكن  ول��ن  والتنظيمية،  الثورية  الصالبة  وب��ني 
الصالبة  ه��ذه  ومتتحن  ال��ث��وري��ة.  بالنظرية  يتسلح  ل��م  إن 
خ��ص��وص��ا أث��ن��اء س��ل��وك��ات امل��ن��اض��ل��ني ال���ك���وادر ف��ي املعارك 
الطبقية واالضرابات واالعتقاالت واحملاكمات، والتي يجب 
من  واالستفادة  ومحاكاتها  منها  العبر  استخالص  علينا 
يروج  أن  بلشفيا  نفسه  يعتبر  ك��ادر  كل  وعلى  إيجابياتها. 
وجه  ف��ي  وق��ف��وا  ال��ذي��ن  البروليتاريني  املناضلني  لبطوالت 
كوادر  بناء  في  منها  واالس��ت��ف��ادة  احملاكمات  أثناء  الطغاة 

حزبية عمالية. 

خـــاتــــمـــة:
على  دمي��ت��روف  الرفيق  أك��د  الكتاب  اخل��ط��اب/  نهاية  في 
مسألة مهمة ترتبط بنشر الفكر الشيوعي وسط العمال آلن 
هناك من املناضلني من يشتكي من قلة البشر، حيث يوضح 
استنادا إلى قول لينني: "ليس هناك بشر ولكن هناك جموع 
هائلة من البشر. هناك كميات ضخمة من البشر ألن الطبقة 
العاملة والفئات املتباينة جدًا في املجتمع متّد كل عام عددا 
لالحتجاج..  مستعدين  الناقمني  من  باستمرار  متعاظما 
أب���دا ألن��ه ليس ه��ن��اك.. عقول  ال��وق��ت نفسه ال بشر  وف��ي 
قادرة على تنظيم عمل واسع ومركز ومنسجم في آن واحد 
يسمح باستعمال جميع القوى حتى أكثرها تفاهة.")لينني 
ما العمل الصفحة 127 الطبعة الفرنسية( ودعا إلى ضرورة 
واإلملام  الثورية  بالنظرية  عام  بشكل  واملناضل  الكادر  تسلح 
مبمارستها ألنه " ال حركة ثورية بدون نظرية ثورية " وقرن 
تنظمها  أن  يفترض  ال��ت��ي  احلزبية  امل���دارس  ب��وج��ود  ذل��ك 
باإلعداد  املناضلة  الكوادر  لصهر  ورش��ات  جلعلها  األح��زاب 
مناضلني  بناء  إلى  األخير  في  للتوصل  وامليداني  النظري 

عمليني لصالح قضية الطبقة العاملة.<

حياة بعنو
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عدنان،مبدينة  الطفل  مقتل  أثارت جرمية  لقد 
طنجة،خالل  هذه األيام موجة عارمة من السخط 
وردود األفعال داخل املجتمع،طالبت بعضها بإعدام 
املسئول عن هذه اجلرمية البشعة.واجلدير بالذكر 
ف��ي س��ي��اق سياسة إعفاء  ت��أت��ي  أن ه��ذه اجل��رمي��ة 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��رم��ني امل��ت��ورط��ني ف��ي اغتصاب 
شراء  احل����ال  بطبيعة  م��ق��اب��ل،  امل���غ���رب،  أط���ف���ال 
والعوز  الفقر  ظ��روف  مستغلني  عائالتهم،  سكوت 
لعرقلة  تشجيعه  يتم  السكوت،  هذا  تعيشها.  التي 
م��ط��ال��ب احل��رك��ة احل��ق��وق��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات املدنية 
مرجعية  من  الطفل،  على حقوق  املدافعة  اجل��ادة 
وقرارات الهيئات الدولية في مجال حماية الطفولة 
ورعايتها. فسياسة التساهل مع مغتصبي األطفال 
ال��ع��امل��ي، حيث  الصعيد  م��ع��روف��ة على  امل��غ��رب  ف��ي 
يحتل الصدارة في هذه الظاهرة املشينة. فالعديد 
واملرضى  للشواذ  قبلة  أضحت  املغربية،  امل��دن  من 
طفولتنا  ع��رض  يستبيحون  ال��ذي��ن  النفسانيني 
مستغلني فقر عائالتهم. فاألمثلة عديدة في هذا 

املجال، نكتفي بذكر 
دانييل،  االس���ب���ان���ي 
أزيد  اغتصب  ال���ذي 
عشر  إح��������دى  م�����ن 
العفو  ومت  ط���ف���ال 
خارج  وتهريبه  عنه 
امل��غ��رب، وص���وال إلى 
املغتصب  ال��ك��وي��ت��ي 
ل���ط���ف���ل���ة ص���غ���ي���رة 
ترحيله  مت  وال�����ذي 
املغرب  بسرعة خارج 
ق�������ص�������د جت����ن����ي����ب 
وهناك  م��ح��اك��م��ت��ه، 
احلاالت  من  العديد 
طمسها  ي��ت��م  ال���ت���ي 
حتى ال يطلع عليها 
االع��������الم ال���ب���دي���ل. 

فهذه السياسة املتساهلة مع مغتصبي األطفال، ال 
الشاذة احمللية  أن تشجع حتى بعض احل��االت  بد 
على العبث بطفولتنا على اخلصوص اولئك الذين 
هذه  ف��ي  ال��وس��اط��ة  دور  للعب  اس��ت��خ��دام��ه��م  ي��ت��م 
املتساهلة  السياسة  أهداف هذه  اجلرائم. فما هي 
مع اغتصاب الطفولة، التي، كما هو معلوم، تشكل 
للمجتمع؟ وكيف ستكون نفسية  البنيوية  األسس 
ملا  لالغتصاب،  تعرضوا  الذين  األطفال  وشخصية 

يصبحوا نساء ورجال الغد؟

اجلواب على هذه األسئلة وغيرها هو متضمن 
، بأشكال مختلفة  ت���دور رح���اه  ال���ذي  ال��ص��راع  ف��ي 
ونظامه  ال��س��ائ��د   الطبقي  التكتل  ب��ني  وم��ت��ع��ددة، 
جهة،  م��ن  السلطة،  ومفاصل  ال��ث��روة  ف��ي  املتحكم 
وب��ق��ي��ة ال��ش��ع��ب مب��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات��ه امل��س��ح��وق��ة من 
ع��ام��الت وع��م��ال وك���ادح���ات وك���ادح���ني، م��ن جهة 
تتضح  معامله  أصبحت  ال��ذي  ال��ص��راع  ه��ذا  ثانية. 
يوما بعد يوم، رغم التعتيم اإلعالمي الكثيف الذي 
ورغم  الشعبية،  اجلماهير  لتضليل  الدولة  متارسه 

التصريحات الدمياغوجية خلدام املخزن مبختلف 
تالوينهم. فالشعب بات يدرك، جيدا أسباب تعاسته 
املباشرين عن استمرار  املباشرين وغير  واملسئولني 
تفيقره وتهميشه. أمام تنامي الوعي الشعبي، يلجا 
نشر  سياسة  إلى  املخزني  ونظامه  الطبقي  التكتل 
داخل  والترهيب  التخويف  أج��واء  وإشاعة  الرعب 
األوس����اط ال��ش��ع��ب��ي��ة، ع��ب��ر ال��ت��س��اه��ل م��ع عمليات 
اغ��ت��ص��اب األط���ف���ال وت��ش��ج��ي��ع م��خ��ت��ل��ف ظواهر 
اجلماهير  لثني  ي��ائ��س��ة  م��ح��اول��ة  ف��ي  االن���ح���راف 
واالكتفاء مبطلب  املشروعة  الشعبية عن مطالبها 
احلياة،  قيد  على  واالس��ت��م��رار  الشخصي  األم���ن 
والتهميش،  التفقير  من  املزيد  لتقبل  واالستعداد 
املطلب  ه��و  احل��ي��اة  على  احل��ف��اظ  مطلب  ليبقى 
املرتبطة  االني، في حني يتم تأجيل كافة املطالب 
اجل  إلى  االجتماعية  والعدالة  والكرامة  باحلرية 
غير مسمى. لإلشارة، فهذه السياسة مت تنفيذها من 
العديد  الديكتاتورية في  العسكرية  طرف األنظمة 
إفريقيا،  دول  وبعض  الالتينية  أمريكا  بلدان  من 
لكنها عرفت  فشال ذريعا أمام إصرار الشعوب على 
انتزاع حقوقها وحتقيق مطالبها املشروعة مبا فيه 
إرساء أسس أنظمة دميقراطية، تكون فيها الشعوب 

مصدر كل السلط.<

نظام املخزن و بعض الرسائل املشفرة

   >>> 

>>>

القوانني  من  العديد  مترير  الرجعية  وحكومته  النظام  يحاول 
املناوئة ملصالح الطبقات الشعبية، مستغال ظروف اجلائحة. كما ان 
متلص الدولة من استفحال حالة الوباء، جعلها تلقي باملسؤولية على 
الشعب، مما دفعها إلى مواصلة  فرض احلجر الصحي على الطبقات 
والتجار  امل��ق��اه��ي  وع��م��ال  متجولني  ب��اع��ة  م��ن  ب��األس��اس،  الشعبية 
الصغار في حني مت إطالق يد الباطرونا في تكثيف استغالل العمال 
وتشجيعهم على الطرد اجلماعي للعديد منهم. وجتدر اإلشارة إلى 
أن بؤر الوباء انتشرت بشكل كبير في املعامل ومختلف مواقع اإلنتاج. 
واألجانب،  الرأسماليون احملليون  التي ميتلكها  الكبرى  األسواق  أما 
ما  خيالية  أرباحا  لتراكم  الصحي  احلجر  فترة  من  استفادت  فقد 
النظام  استفاد  املنطق،  بنفس  اجلائحة.  هذه  لوال  بها  حتلم  كانت 
الشعبية  الحتجاجات  كل  ويعرقل  ليبطل  الصحي  احلجر  هذا  من 
احلفاظ  بدعوى  الشعبية  الفئات  ملختلف  املشروعة  املطالب  على 
على صحة املواطنات واملواطنني. إال أن الشباب الدميقراطي كان في 
طليعة احلركات االحتجاجية في العديد من املناطق ليبرهن، مرة 
أخرى، أنه واع بالدسائس واملناورات التي يتم تطبيقها ضد مصالح 
بثنيه  لن  الدميقراطية،  ومبادئ  بقيم  املتشبع  الشباب  هذا  الشعب. 
تهديدات النظام وال هجومات قواته القمعية من مواصلة احتجاجاته 
املشروعة.  الشعبية  املطالبة بحقوق اجلماهير  السلمية واحلضارية 
هكذا تصدت قيادات حراك الريف لكل محاوالت النظام الهادفة إلى 
البطولي. وبعد ذلك  نضاالت شباب بني تدجيت  تكسير صمودهم 
محاميد  شباب  ون��ض��االت  عائالتهم،  وتضامن  بالشغل  املطالبني 
الغزالن وغيرها. هذه النضاالت التي عرفت تضامنا واسعا من طرف 
الدواوير والقبائل القريبة وكذلك من طرف القوى الدميقراطية على 
مت  النضاالت  ه��ذه  خ��الل  والوطنية.  واجلهوية  احمللية  املستويات 
توظيف القضاء املخزني، ليصدر احكاما جائرة على الشباب املطالب 
اآللة  الكرمي. هنا كذلك تتحرك  للعيش  الضرورية  بأبسط احلقوق 
واملواطنني  املواطنات  أوس��اط  في  اخل��وف  أج��واء  إلشاعة  املخزنية 
لترهيبهم وثنيهم عن استمرار املطالبة بحقوقهم وحقوق اجلماهير 
الشعبية التي يدافعون عنها. إن املعركة بني التكتل الطبقي ونظامه 
التي  القوة  موازين  ظل  في  ستستمر،  الشعبية  والطبقات  املخزني 
هي اآلن لصالح التكتل الطبقي ونظامه املخزني، لكن تاريخ الصراع 
الطبقي يكون حاسما لصالح الشعب مهما بلغ حجم التضحيات في 
صفوفه، الن الشعوب حتما ستنتصر على االستبداد والطغيان الذين 

هما سمتني متالزمتني للنظام الرأسمالي .<

الرسالة الثانيةالرسالة األولى

أحمد القاسمي

يلجا التكتل 
الطبقي ونظامه 

المخزني إلى سياسة 
نشر الرعب وإشاعة 

أجواء التخويف والترهيب 
داخل األوساط الشعبية، عبر 

التساهل مع عمليات اغتصاب 
األطفال وتشجيع مختلف ظواهر 

االنحراف في محاولة يائسة 
لثني الجماهير الشعبية 
عن مطالبها المشروعة 
واالكتفاء بمطلب األمن 

الشخصي واالستمرار 
على قيد الحياة، 

استفاد النظام من 
هذا الحجر الصحي ليبطل 
ويعرقل كل الحتجاجات 
الشعبية على المطالب 

المشروعة لمختلف الفئات 
الشعبية بدعوى الحفاظ على صحة 

المواطنات والمواطنين. إال أن الشباب 
الديمقراطي كان في طليعة الحركات 

االحتجاجية في العديد من 
المناطق ليبرهن، مرة أخرى، أنه 

واع بالدسائس والمناورات 
التي يتم تطبيقها ضد 

مصالح الشعب.
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امل��ت��أج��ج منذ  ال��ب��وع��زي��زي  لهيب  أن  ف��ي��ه  مم��ا ال ش��ك 
السياسات  عواصف  تزيده  ان  ميكن  ال  الزمن،  من  عقد 
وال���الوط���ن���ي���ة ألنظمة  وال���الدمي���ق���راط���ي���ة  ال��الش��ع��ب��ي��ة  
تتطور  فاألمور  وامتدادا،  تأججا  اال  والفساد  االستبداد 
من سيء ملا هو أسوأ، فاالنحدار املريع  ملستوى املعيشة 
يهدد باملجاعة، وارتفاع معدالت البطالة وانخفاض معدل 
الديون   وتعاظم  للعمال  اجلماعية  والتسريحات  النمو 
والفساد املالي واستعمال القضاء لالنتقام من املعارضني 
االقتصادية  والسياسات  وامل��دون��ني  الصحافيني  وتأديب 
ناهيك  اآلت��ي،  الذعر من  التي تعيث فسادا وتشيع مناخ 
ان��ت��ه��از اجل��ائ��ح��ة الق���ت���راح س��ي��اس��ات تتخطى في  ع��ن 
اإلج���راءات  م��ن  أبعد  وت��ذه��ب  القائمة  احل��ال��ة  جوهرها 
النقد  والتي أصبح صندوق  املمالة خارجيا  النيوليبرالية 

يعتبرها  بعضهاو  ض��ّد  يقف  نفسه  الدولي 
بالفعل   ( النتائج  محسوبة  وغير  خطيرة 
الستمرار  بالنظر  النتائج  محسوبة  غير 
نهبه ملقدرات البلد...(؛ كلها معطيات جتعل 
نحو  جنونية  بسرعة  تسير  األم��ور  مجرى 
السياسية  القوى  لتشرذم  بالنظر  املجهول 
منقسمة  وه��ي  التغيير  شعارات  ترفع  التي 
على ذاتها غارقة في نوع من السلبية القاتلة 
اوهام  ف��ي  غ��ارق��ة  ال��ن��ض��ال  ع��ن  مستنكفة 
امكانية االصالح من الداخل، تنبذ التنسيق 
معارك  ف��ي  ق��واه��ا  وت��ب��ذر  التشتيت  وتشيع 
امكانياتها  بذلك  مقزمة  وهامشية،  تافهة 
داخل  املمكنة  وقوتها  وفاعليتها  احلقيقية 
بدميقراطية   ينعم  ال��ذي  السياسي  املشهد 

االستثناء املغربي ...

و هكذا فان عجلة الدميقراطية املغربية الزالت مسترسلة 
في دعس  املقهورين في نظام ال أمل في اصالحه ليس 
كما  ايضا، فقد شرعيته   املستقبل  في  ولكن  اآلن فقط 
واملدنية،  السياسية  حقوقهم  ك��ل  امل��واط��ن��ون  فيه  فقد 
بحيث أضحت استمراريته مرتبطة بضرورة كشف وجهه 
االعتراف  ش��ع��ارات  ك��ل  وتعطيل  امل��ت��غ��ول   الديكتاتوري 
السلطة  على  وال��ت��داول  االساسية  واحل��ري��ات  باحلقوق 
احلر  االقتراع  وحق  املدنية   واحلريات  احلقوق  ودستور 
واملواطنة واالنتخابات البرملانية وغيرها من املصطلحات 
لو  التي  االنتخابات  ه��ذه   ، استيرادها  مت  التي  البراقة 
كانت تفيد في شيء ملنعوها، انتخابات بال رهان سياسي 
يتنافس فيها األعيان واألموال عوض ان تتنافس البرامج، 
وتتوج ببرملان يعادي كل شكل من املمارسة الدميقراطية 
ألنه يقوم على الطاعة العمياء،  برملان ال يصوغ قوانني 
وال يشرف على سلطة تنفيذية  وال يشكل منبرا لنقاش 
بل ال  تقييم من يحكمون  ق��ادر على  غير  ح��ول احلكم، 
فباألحرى مساءلة  يقولون  ما  مناقشة  على  يجرؤ حتى 

قراراتهم ومبادراتهم. 

انها الدميقراطية املغربية التي ال تتجاوز يوم االنتخابات 
حيث يسمح للبعض ممن انطلت عليهم أالعيب االلهاء، 
ادارة  على  سيسهرون  من  لفرز  التصويت  مقرات  بزيارة 
الرأسمال  حماية  ق��وان��ني  تشرع  التي  ال��دول��ة  مؤسسات 
قوانني  لفائدة  وتصوت  ش��يء،  كل  استباحة  في  وحريته 
تشرع للقمع األهوج لكل نضال من خارج مؤسسات خدمة 
ولتسييج كل احلقوق  املسيطر،   الطبقي  التكتل  مصالح 
انها  املسيطرة؛  الطبقة  دول��ة  تأمني  لضمان  واحل��ري��ات 
صالحيات  متلك  ال  صورية  مؤسسات  تصنع  انتخابات 

التشريع وال التنفيذ.

التكتل  اسمنت  باعتبارها  امللكية،  ان  فيه  شك  ال  مما 
احلياة  ف��ي  ش��يء  ك��ل  ه��ي  مبصاحله،  والناطق  املسيطر 
خلدمتها  وج��دت  املؤسسات  فباقي  املغربية،  السياسية 

وتعكس صداها ، فقرارات احلكومة تشكل امتدادا ملا مت 
اقراره في املجالس الوزارية وجلان العمل، فهيمنة امللكية 
ال  اذ  املغربي   السياسي  النظام  في  بنيوي  تبقى معطى 
ميكن احلديث عن فاعلني سياسيني متساوين في احلقل 
السياسي املغربي، فهي التي ترسم قواعد اللعبة السياسية 
وتصنع القرار السياسي بالبلد، فالسلطة في املغرب ليست 
االقتراع  سلطة  خارج  فهي  االنتخابي،  للتنافس  مجاال 
املصدر  تعتبر  ال��ت��ي  الشعبية  االرادة  معنى  فما  ال��ع��ام، 
في  تتحكم  ال  االرادة  هذه  كانت  اذا  لكل شرعية  الوحيد 

تشكيل املؤسسات وال في ممارسة السلطة؟.

البرملان  ال��وزاري وله حق حل  فامللك هو رئيس املجلس 
رئيس  وه��و  امللكية  املسلحة  للقوات  االعلى  القائد  وه��و 
املجلس االعلى لألمن وهو رئيس املجلس االعلى للسلطة 
القضائية وله ان يطلب من كال مجلسي البرملان ان يقرا 
ق��ان��ون وال ميكن  او مقترح  م��ش��روع  ك��ل  ق���راءة ج��دي��دة 
يتولى تعيني  ال��ق��راءة اجل��دي��دة كما  ه��ذه  رف��ض  للبرملان 
نصف عدد اعضاء احملكمة الدستورية االثني عشر ويعني 
املبادرة  اتخاذ  في  احل��ق  ول��ه  الدستورية  احملكمة  رئيس 

قصد مراجعة الدستور. 

الدميقراطية هو جزء من نضالنا  النضال من اجل  ان 
الطبقي والسياسي الرساء آليات جديدة الشتغال النسق 
االستبداد ومصيره مشروط  أن مستقبل  كما  السياسي، 
مبدى قدرتنا على تفكيك بنيته املتراكمة تاريخيا، هذه 
القدرة املشلولة راهنا ألسباب ذاتية أساسا ارتدت على كل 
بالشكل  التغيير  في  املصلحة  ذات  الدميقراطية  القوى 
مؤثرة  ت��ك��ون  ان  م��ن  ميكنها  م��ا  متلك  ال  جعلها  ال���ذي 

سياسيا.

ترفع شعارات  التي  القوى  ف��ان معظم  أخ��رى  من جهة 
تستطيع  ال  فهي  اط��الق��ا،  ج��ادة  غير  التغيير  وهتافات 
ال��وط��ن��ي م��ن اجل  ال��دمي��ق��راط��ي  ت��ب��ادل اآلراء واحل����وار 
االتفاق على قواسم موحدة وتوسيع ومتتني 
امل��ش��ت��رك  وان��ت��زاع م��ك��اس��ب  لتعضيد قوى 
التغيير، فباألحرى الدعوة ملؤمتر حوار وطني 
وحقوق   حريات  وثيقة  التغييرلبلورة  لقوى 
لنظام  صلبة  دس��ت��ور  ن���واة  ت��ك��ون  ان  ميكنها 
حكم ب��دي��ل، زي���ادة على ذل��ك فهي جت��د في 
وتفتيق اخليال في  ثانوية  افتعال صراعات 
لكون  باالضافة  اخلالفية،  القضايا  تضخيم 
كل  حتجب  جدا  خجولة  نضاالت  نضاالتها 
امكانيات التحول والتغيير لتكون فعال حركة 

فاعلة من اجل التغيير  الدميقراطي.

البناء  م��ع��رك��ة  ف���ان  م��ا س��ل��ف  ع��ل��ى  عطفا 
الدميقراطي ال ميكن ان تتم بواسطة القوى 
الضروري  من  انه  بل  وحدها،  الدميقراطية 
تدعم  ال  التي  القوى  مع  اتفاق  الى  التوصل 
دروسا  املقارنة  التجارب  ف��ي  ولنا  ك��ذل��ك،  الدميقراطية 
وكلنا يعرف كيف مت استغالل اجليش  تاريخية ملهمة، 
على سبيل املثال عدة مرات في ادارة الصراعات الداخلية 
خصوصا في 1958 و1960 وفي 1973 وأثناء 81 و84 و90 
اجليش  دمقرطة  عن  احلديث  ف��ان  املنظور  ه��ذا  وم��ن   ،
احلياة  ف��ي  تدخله  ع��دم  لضمان  ملحة  ض���رورة  اضحى 
السياسية خصوصا وانه حينما يعاني اي نظام سياسي 
م��ن ازم���ة م��ش��روع��ي��ة ف���ان ت��دخ��ل اجل��ي��ش يعتبر احلل 
الشعبية  االنتفاضات  كل  تعكسها  املعادلة  وه��ذه  األمثل 

التي عرفتها دول الربيع العربي.  

كما  معقدة،  ذات طبيعة  الدميقراطي  البناء  معركة  ان 
انها ليست محكومة بالضرورة بالنجاح، خاصة أنه تتقارع 
فيها قوى نظام قدمي وآخر في طور امليالد وتتسم بأساليب 
وقواعد وصراعات وموازين قوى تستنفر كل القوى املعنية 
الذي  ال��راه��ن،   األم��ر  الوضع  او املستفيدة من  بالتغيير 
والقوى احلية  الدميقراطية  القوى  يطرح على عاتق كل 
: االنتقال  امللح والضروري  السؤال  ض��رورة اجل��واب على 

الى أين؟ قبل التطرق لسؤال الكيف؟ ...<

املغرب وسؤال الدميقراطية

سؤال الدميقراطية والتحوالت املجتمعية

قاشى م الكبير

تفتح جريدة النهج الدميقراطي، ليس من قبيل العودة إلى قضية وموضوع ينطرح بشكل دائم ومسترسل في شكل مؤشر قياس تقدم األمم 
والشعوب.ومبناسبة اليوم الدولي للدميقراطية الذي مت اإلعالن عنه في 8 شتنبر2007، ثم أقرت األمم املتحدة يوم 15من شتنبر من كل عام يوما 
العاملي من جهة،  الرأسمال  التناقضات لفائدة  دوليا للدميقراطية. وبالنظر إلى حيوية قضية الدميقراطية في سياقات دولية متسمة بتعميق 
واجتياح كوفيد19-ومخلفاته على شعوب العالم وخاصة منها عموم البقات الشعبية. تزداد احلاجة إلى الدميقراطية في مفهومها الشمولي في 

راهننا وأكثر من أي وقت مضى.
ليست للدميقراطية معنى وال فائدة منها إن لم حتقق احلرية والكرامة والعدالة ملجموع سكان العالم.

في عددنا هذا، نتوجه إلى البحث في محاور أخرى من احملاور ذات الصلة، ونفتح النافذة هذه املرة على احلالة في املغرب. 
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في املشروع الدميقراطي و تناقضات حركات اإلسالم السياسي 
 حفيظ . إ

لقد شكلت دراسة حركات اإلسالم السياسي من بني أهم 
انشغاالت املاركسيني النظرية والعملية في املشرق واملغرب 
وقد  السبعينات،  منذ  احلركات  هذه  عرفته  ال��ذي  املد  مع 
الشعب  "حركة  ل  العربية  الثورية  السيرورات  بداية  شكلت 
يريد..." ومنها في املغرب "حركة 20 فبراير" حتوال مهما 
أول��ي لهذه احلركات أوال وف��ي إع��ادة ق��راءة دورها  في ف��رز 
ثانيا،  السياسيتني  واملمارسة  الصراع  حقل  في  ومكانتها 

ومن بني أهم التساؤالت التي طرحها املاركسيون : 
عموم  )و  السياسي  اإلس���الم  ح��رك��ات  تناقضات  ه��ي  م��ا 
احلركات الهوياتية( وكيف ميكن فهمها والتعامل معها في 
نظام  تعارض  كانت  إذا  خصوصا  السياسي  الصراع  حقل 

االستبداد ؟
السياسي مكونا من  أن تكون حركات اإلس��الم  هل ميكن 
الذي  ال��وق��ت  ف��ي  الشعبي،  الدميقراطي  امل��ش��روع  مكونات 
الرجعية  التأسيسية  املرجعية  على  معظمها  فيه  تعتمد 
اإلسالمية  اجلماعة  حلركة  أو  املسلمني  األخ��وان  حلركة 
فرعية  انتقادات  أو  واجتهادات  تكييفات  )م��ع  للمودودي 
خاصة ومتحولة( ومواقفها معروفة باملخاتلة أو االلتباس  
أو عد احلسم حول قضية الدميقراطية والعلمانية وحقوق 

اإلنسان ...؟ 
م��ا م��وق��ع احل���رك���ات اإلس��الم��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة م��ن املشروع 

الدميقراطي الشعبي في املغرب ؟

حني   : الشعبي  الدميقراطي  املشروع  معالم  حتديد  في   )1
الشعبي نتحدث عن ما  الدميقراطي  نتحدث عن املشروع 
عن  املنبثقة  األنظمة  عجزت  مهام  من  يتحقق  أن  يجب 
الرجعية  األنظمة  س��واء  حتقيقها  الكولونيالية  املرحلة 
التبعية األصولية أو التوفيقية أو األنظمة الوطنية احلاملة 
وهذا  ال��درج��ة(  في  اختالف  )م��ع  الوطني  التحرر  ملشروع 
والتبعية،  واالستبداد  التخلف  استمرار  سبب  هو  العجز 

وفي مقدمة هذه األركان املتجادلة:
*التحرر من التبعية

*الدميقراطية الشاملة 
*حقوق اإلنسان الكونية

واحترام  املعتقدات  اجت��اه  الدولة  حياد  )أي  *العلمانية 
معتقدات األقليات واألفراد(

*العدالة االجتماعية 
و هذا املشروع يضع له املاركسيون أفقا اشتراكيا للقضاء 

على الرأسمالية ونظامها الطبقي .
إن حتديد هذه األركان اخلمس ينطلق من منظور طبقي 
للصراع الدائر على الصعيد الكوني بني الرأسمال )الطبقات 
البورجوازية( والعمل )الطبقات املنتجة( من جهة وبني دول 
لبلدان  الشعبية  والطبقات  االمبريالية  الرأسمالية  املركز 

األطراف وفي مقدمتها الطبقة العاملة .
صراع  هو  ال��ص��راع  طبيعة  أن  التحديد  ه��ذا  خالصة  إن 
طبيعة  ذو  ص��راع  وليس  وفكري  سياسي  وحت��رري  طبقي 
دينية أو عرقية كما يتمظهر في الكثير من األحيان مما 
يضبب الرؤية ويحول دون إمكانية بوصلة التغيير وحتديد 

اجتاهه وتناقضاته بدقة، ويؤخر حتقيق أهدافه.

؟ مجتمعيا  مشروعا  السياسي  اإلسالم  حركات  حتمل  هل   )2
املرجعية حل��رك��ات اإلسالم  األط���ر  ف��ي  االخ��ت��الف  رغ��م 
حيث  العامة  املرجعية  نفس  من  تنهل  أنها  إال  السياسي 
تهدف كلها إلى إقامة "الدولة اإلسالمية" أو "دولة اخلالفة" 
الدين  يجمع  مجتمعي"  "مشروع  حمال  اإلس��الم  وتعتبر 
والدنيا ويجيب عن جميع معضالت املجتمع االقتصادية 
هو  ال  واحل��ض��اري��ة،  والعلمية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
بالرأسمالي وال هو باالشتراكي، وأن السلطة تتأسس على 
على  تتأسس  التحالفات  وأن  "احلاكمية"  مفهوم  أس��اس 
أساس مفهوم "النصرة" ...، وجعلتها هذه املرجعية عبارة 
عن صدى ثقافي معكوس/رافض للنزعة املركزية األوروبية 
الطبقات  تستغله  وث��ق��اف��ي��ا  سياسيا  وت��ع��ب��ي��را  ج��ه��ة  م��ن 

كما  املتمردة،  الوسطى  الطبقات  تستعمله  كما  احلاكمة 
القضايا  م��ع  يتفاعلون  اإلسالمية  املرجعية  حاملي  أن 
احلية في الساحة الفكرية والسياسية قبوال ورفضا وترددا 
تأصيل  ويحاولون  أعاله(  القضايا اخلمس  )حول  وتأويال 
أو مبحاولة  التقليدي  الفقه  باالرتكاز على  إما  مفاهيمها 
هذه  فكر  امتحان  ف��إن  وبالتالي   . جديد  لفقه  التأسيس 
الهوياتية دينية  التيارات  التيارات وخطها السياسي )و كل 
أو عرقية أو ثقافية( يكون في الساحة السياسية وبناء على 
املواقف امللموسة وعلى مدى اقترابها أو ابتعادها من هذا 
يعرفها  التي  الفعلية  التناقضات  إطار  في  وأركانه  املشروع 

كل مجتمع وكل حالة وكل مرحلة من مراحل الصراع.
إن األدي����ان ع��م��وم��ا وم��ن��ه��ا اإلس����الم ال حت��م��ل مشروعا 
بديال للمجتمع الرأسمالي وال ألمناط اإلنتاج وال حتمل 
للتأويل  وقابلة  مرنة  قيما  حتمل  لكنها  طبقيا  مشروعا 
والتكيف واملسايرة ألمناط اإلنتاج املختلفة وللمجتمعات 
التي عرفها التاريخ وتنتج فقه ذلك،و قد فهمت ذلك بعض 
احل��رك��ات ال��ت��ي دع��ت إل��ى "أس��ل��م��ة احل��داث��ة" أو "حتديث 

اإلسالم".
فكما أنها تكيفت مع أمناط اإلنتاج العبودية واإلقطاعية 
وأنظمة االستبداد )املؤطرة بفقه السالطني وفكر الهوت 
الرأسمالي  اإلن��ت��اج  منط  وم��ع  الوسطى(  للعصور  الظالم 
أوروب��ا( فيمكن  األن��وار في  الدميقراطي )اله��وت  والنظام 
بل من املرجح أن تتكيف )بعضها على األقل( مع النظام 
عنها  ي��داف��ع  ال��ت��ي  الشعبية  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  االش��ت��راك��ي 
االشتراكيون )جتربة الهوت التحرير في أمريكا الالتينية 
"لليسار"  أو  التنويري  ل��إلس��الم  الفكرية  املظاهر  وبعض 

اإلسالمي(
لقد حاول علي عبد الرازق املفكر اإلسالمي وشيخ األزهر 
في بداية ق 20 إنقاذ الفكر اإلسالمي من متاهات متترسه 
في جبهة الدفاع عن نظام اخلالفة العثماني املتداعي وفي 
والعلمانية   كالدميقراطية  السياسية  العصر  لقيم  عدائه 
اإلسالم  وأن   اإلس��الم   ليس من  نظام اخلالفة  أن  بقوله 
ال يحتوي وليس فيه نظام حكم للمسلمني، وقد كان في 
اإلمكان التاريخي أن يكون علي ع الرازق وغيره من املفكرين 
اإلسالميني )الهوتا للتنوير قد يتطور لالهوت للتحرير(، 
أن تكون  العديد من احلركات اإلسالمية  بإمكان  كان  كما 
الطبقات اإلقطاعية وفقهها  الرأسمالي وضد  النظام  ضد 
السلطاني وفكرها الديني وضد الطفرة النفطية وفقهائها، 
لكن االنتماء الطبقي لقيادات احلركات اإلسالمية )الطبقات 
الوسطى التقليدية وأحيانا أجزاء من البورجوازية الكبرى 
الغير مهيمنة ( جعل قانون التناقض يحكمها كما يحكم 
وهو  احلداثية  املرجعيات  ذات  الوسطى  الطبقات  حتى 
الوطنية  األنظمة  مواجهة  في  خطابا  فأنتجت  التذبذب 
من  أكثر  املؤمنني  لذلك جماهير  وجيشت  نكوصي  بشكل 

إنتاجها خلطاب معارض لألنظمة الرجعية .    
التمويل  وراء  ال��س��ي��اس��ي  اإلس����الم  ح��رك��ات  ان��س��ي��اق  إن 
في  اإلرت��ك��ازي��ة(  )ال��ق��واع��د  خصوصا  اخلليجي  ال��دول��ت��ي 
التأثير  على  والقدرة  السبعينات،  في  النفطية  الطفرة  عز 
للتيارات  العداء  على  تركز  الغالب  في  اجلماهيري جعلها 
االشتراكية وتروج ملضمون سياسي ماضوي استفادت منه 
واستفادت  اليسار  التعبئة ضد  في  احلاكمة  البورجوازيات 
تفكك  لكن  الصراع،  مسارات  في حتريف  االمبريالية  منه 
الدميقراطية  املسألة  وطرح  املطبقة  االشتراكيات  أنظمة 
على جدول أعمال الشعوب فرض حتوالت في هذه احلركات 
فبعضها  اجت��اه��ات  ع���دة  س��ي��ف��رز  مم��ا  تناقضاتها  وأج���ج 
انخرط في بنية األنظمة السائدة بال تردد، وبعضها اآلخر 

فضل البقاء في املعارضة مطالبا بالدميقراطية. 

من  مكونا  السياسي  اإلسالم  حركة  تكون  أن  ميكن  هل   )3
مكونات املشروع الدميقراطي الشعبي؟

لكل  والذاتي  املوضوعي  بالتطور  رهني  ذلك  إن  وال،  نعم 
ورهني  الصراع  بتموقعها في هذا  ورهني  حركة على حدة 
بوجود يسار ماركسي قوي أوال،  إننا جند حركات إسالمية 

لبعضها  أو  والصهيونية  االمبريالية  للمشاريع  مقاومة 
وللتطبيع حلد اآلن، ومقاومة لالستبداد بغض النظر عن 
قوى  هناك  املقابل  وف��ي  وأشكالها،  املقاومة  ه��ذه  طبيعة 
إلى جانب قوى االستبداد  إسالمية تتمترس بكل صالفة 
يصيب  أن  ميكن  وال  ومشاريعها،  املتوحشة  والرأسماليات 
العقل التحليلي العمى اإليديولوجي حلجب هذا التناقض 

.
بالنضال  ره��ني  املطلوب(  )ال��وض��وح  ذل��ك  إل��ى  التقدم  إن 
امليداني املشترك حول القضايا االجتماعية والدميقراطية 
البديل  املشروع املجتمعي  العمومي في تفاصيل  وباحلوار 
للتخفيف من  م��ن��ه��ا  امل��م��ك��ن  وت��ق��ري��ب  ال����رؤى  ل��ت��وض��ي��ح 
التناقضات وسط الشعب وتوجيهها نحو العدو االمبريالي 

والطبقات التبعية السائدة .

قضية  من  املغربية  السياسي  اإلسالم  حركات  موقف  ما   )4
الدميقراطية ؟

توجد ببالدنا عدة حركات إسالمية نذكر منها :
حركة التوحيد واإلصالح وذراعها السياسي حزب العدالة 
والتنمية وهي ترى في الدميقراطية مجرد آلية انتخابية 
ل��ل��ت��م��ك��ني، وه���ي ح��رك��ة ت��ل��ع��ب ع��ل��ى ازدواج���ي���ة اخلطاب 
السياسي، وق��د انفضحت  ال��دع��وي واجل��ن��اح  ب��ني اجل��ن��اح 
والسياسات  ال��ق��وان��ني  ألق��ب��ح  تكريسها  ف��ي  ان��ت��ه��ازي��ت��ه��ا 
املخزني  النظام  صف  في  ارمتاؤها  ذلك  وقبل  الالشعبية، 
في أوج النضال الدميقراطي فشكلت بذلك قوة من القوى 
الواقع  بقوة  وأصبحت  الدميقراطي،  للتغيير  املناهضة 
أدواته  وإح���دى  والتبعية  االس��ت��ب��داد  م��ك��ون��ات  م��ن  م��ك��ون 
)مثلها مثل األحزاب احلداثية التي أعطت الظهر حلركة 
املكاسب  على  للحصول  الوضع  انتهاز  وفضلت  فبراير   20

االنتخابية والسياسية بدل مسايرة مطالب التغيير(
األخرى  السياسي  اإلس���الم  م��ك��ون��ات  بقيت  امل��ق��اب��ل  ف��ي 
)ال��ع��دل واإلح��س��ان وح��زب األم��ة والبديل احل��ض��اري... ( 
املخزنية وال  املشاريع  بعيدة عن االنخراط حلد اآلن في 
ما  بني  وم��ن  سياسيا،  االستبداد  تناهض  مواقفها  ت��زال 

يجب تسجيله لصالح هذه القوى :
 20 حلركة  الدميقراطي  النضال  في  حاضرة  كانت  أنها 
املجهضة(،  الشعبية  للجبهة  التنظيمية  )ال��ن��واة  فبراير 
هذه احلركة التي جمعت ألول مرة مرجعيات إيديولوجية 
وفكرية مختلفة بل أحيانا متناقضة في صف واحد ضد 

االستبداد املخزني .
ل��ب��ع��ض القضايا  ال��ع��م��وم��ي  ال��ن��ق��اش  أن��ه��ا ش���ارك���ت ف���ي 

اإلشكالية .
وفي  االجتماعية  امل��ع��ارك  م��ن  العديد  ف��ي  ت��ش��ارك  أنها 
جانب  إل��ى  الصهيوني  الكيان  م��ع  التطبيع  ض��د  النضال 

القوى الدميقراطية والتقدمية .
املعارضة  السياسي  ما يجب فهمه هو إن حركة اإلس��الم 
للنظام تعبير سياسي طبقي عن شرائح وفئات اجتماعية 
واالستبداد  للظلم  م��ص��درا  ال��س��ي��اس��ي  ال��ن��ظ��ام  ف��ي  ت���رى 
في  رغبتها  وتعلن  م��ت��رددة  ق��وى سياسية  وه��ي  وال��ف��س��اد، 

التغيير  وهذا يتطلب من قوى اليسار املاركسي مهمتني :
األول����ى : إش����راك ه���ذه ال��ق��وى ف��ي ال��ص��راع الطبقي في 
النهج  ما يسميه  أو   ، والسير على حدا  معا  الضرب  إط��ار 

الدميقراطي ب"اجلبهة امليدانية" .
حول  مصراعيه  على  العمومي  النقاش  فتح   : الثانية 
باملشروع  املتعلقة  أع����اله  امل��ط��روح��ة  اخل��م��س  ال��ق��ض��اي��ا 
املجتمعي املنشود ليكون الشعب شاهدا على مدى املصداقية 
الفكرية والسياسية للمشاريع املجتمعية البديلة، وليتحمل 

كل تيار مسؤوليته أمام التاريخ وأمام الشعب .<
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أحمد بنعمر

الدميقراطية، من املشاعة إلى عصر الثورات
اجلميع،  ب��ني  مشاعا  ش��أن��ا  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ك��ان��ت  لقد 
وبشكل عفوي وتلقائي وبفعل قوة العادة عند بداية تكون 
املجتمع البشري، حني كان الكل يشارك في إنتاج اخليرات 

املادية والروحية، والكل يستهلك ما يطيب له منها. 

وفي مرحلة أرقى ومع ظهور الصراع بني العشائر وجدت 
احلاجة إلى احلفاظ على البقاء املادي والروحي وبالتالي 
التصدي للهجمات الهمجية للجماعات /العشائر األخرى، 
فكان انبثاق احتاد إنساني أقوى، قام على أساس املصلحة 
االقتصادية املشتركة بني عدد من العشائر في شكل قبيلة. 
في هذا االطار اجلديد شكلت العشائر املتحدة مجلسها 
دميقراطية  كقوة  القبيلة  رئيس  ب��دوره  اختار  اجلماعي 
قانونية، من أدواره الفصل في اخلالفات التي قد حتصل 
بني أبناء العشائر املتحالفة املختلفة، والسهر على التوزيع 

املتساوي للخيراتٍ 

وق����د ك���ان���ت اجل���م���اع���ة ق��ب��ل ان���ب���ث���اق ال��ق��ب��ي��ل��ة تنعم 
ظل  ف��ي  ال��ع��ادة،  ب��ق��وة  املكتسبة  امل��ش��اع��ة  بالدميقراطية 
في  واملتماثلة  وال��ع��ادات  الطبائع  ف��ي  املتقاربة  العشيرة 
اخلصائص، إال أنه مع تبلور القبيلة كوعاء لصهر مجمل 
اجلماعات  ب��ني  التمايز  استمرار  م��ع  املشتركة،  املصالح 
الدميقراطية  من  احل��د  ب��دأ  اخلصائص،  في  العشائرية 

اجلماعات  في  األف��راد  بإمكان  يعد  ولم  املشاعة، 
اخليرات  من  لهم  طاب  ما  يستهلكوا  ان  املتحدة 
وبال قيود كما كانوا، بل بدأت عملية تقاسم هذه 

اخليرات بالتساوي. 

أو ط���وع���ا، في  ق��س��را  إن  ال��ق��ب��ي��ل��ة،  وب���دخ���ول 
القادة  دور  منو  بفعل  فأكبر  أكبر  قبائل  احت��ادات 
إلى  منهم  كبير  ع���دد  حت���ول  ال��ذي��ن  العسكريني 
قامت  العقائد،  و  الديانات  انتشار  وبالتالي  كهنة، 
شخص  رأس��ه��ا  على  العسكرية  اإلم��ب��راط��وري��ات 
والعبادة  اإلل��ه��ي��ة  إل��ي��ه  تنسب  ال���ذي  اإلم��ب��راط��ور 
فاحتة  مثلت  التي  اإلم��ب��راط��وري��ات  وه��ي  العليا، 
وظهور  ط��ب��ق��ات  إل���ى  ال��ب��ش��ري  املجتمع  ان��ق��س��ام 
التشكيالت االجتماعية الطبقية. وبدأت الطبقات 
أجل  من  والتشريعات  القوانني  سن  في  السائدة 

مواجهة  في  أقلية  باعتبارها  اخلاصة  مصاحلها  حماية 
األغلبية املشكلة من الطبقات الدنيا. 

وهكذا في املجتمع الرأسمالي كانت الدولة دائما تنظم 
مصالح الطبقة السائدة عبر سن قوانني وتشريعات وإنشاء 
األجهزة القمعية واحملاكم التي تخدم دميقراطية األقلية 
السائدة للتحكم بحياة املجتمع وخيراته املادية والروحية، 
أغلبية  فتجسدت بصفة جلية كدميقراطية لألقلية ضد 

الشعب.

الفلسفية  مبراجعه  السائد  البرجوازي  يحصرالفكر   
ال��ض��م��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة   ن���ق���اش  ال��دمي��ق��راط��ي��ة ف���ي عدد 
تغدو   إذ  احمل�����دودة.  العينية  امل��م��ارس��ات  و  احل��ق��وق  م��ن 
التي  االجتماعية  األم���ور  لتثبيت  وسيلة  الدميقراطية 
تتطور، في زعمها، بفعل" التقدم التكنولوجي"، في معزل 
تبقى  ال��ت��ي  االجتماعية  للقوى  سياسية   إرادة  أي��ة  ع��ن 
متوارية خلف آليات السوق. كما يعتبر التطور الدميقراطي 
للمجتمع ناجتا عفويا للتطور العام. وأن ٱي مجهود تبذله 
الثورات مهما كان جبا را وعنيفا، لن يحقق أكثر مما ميكن 

حتقيقه بالتطور التدريجي السلمي. 

ال��ذي ميز  الكبير  التاريخي  األث��ر  ينفي  إن ما سبق ال 
األخيرة  هذه  كفاح  مراحل  في  البرجوازية  الدميقراطية 
في  دورها  وكذلك  القروسطية،  ومتثالتها  الفيودالية  ضد 
ابتكار اسلوب إنتاج يعتمد على الثورة العلمية  والتكنيكية 

وإجنازاتها. 

النظام  إزاء  الصاعدة  تبرر حقوقها  كانت  وفي كل ذلك 
القدمي برفع راية الليبرالية، معتمدة في ذلك على الرصيد 
النظري األنواري من نظريات احلقوق واحلريات الطبيعية 

السابع  القرنان  ومثل  املنفعة،  ومبدأ  االجتماعي  والعقد 
عشر والثامن عشر فترة تكريس املذهب الفردي. 

استمرت  التي  الرفاه،  سنوات  انتهاء  من  الرغم  وعلى   
القرن  سبعينات   إل��ى   الثانية  العاملية  احل��رب  نهاية  منذ 
متواصلة،  أزم��ات  في  العاملية  الرأسمالية  ودخ��ول  املاضي، 
تعميق  فإن  ذلك،  رغم  املتأصلة،  البنيوية  ألزمتها  كإفراز 
االمبريالية،خلق  للدول  التابعة  ال��دول  اقتصادات  تبعية 
في  العاملة  الطبقة  بني  اجتماعي  توافق  إلى  أدت  ظروفا 
الغرب املتقدم وبني رأس املال املسيطر، جتلى في اإلجماع 
على قبول قواعد االعبة املمثلة في الدميقراطية السياسية 
للرأسمالية  االقتصاد طبقا  وإدارة  االنتخابية من جانب، 
الطبقي حدود  الصراع  من جانب آخر بحيث ال يتجاوز  
الدميقراطية  االشتراكية  قوى  أن  يعني  ما  التوافق.  هذا 
الغربية تنازلت عن النضال من أجل مجتمع غير رأسمالي. 

آليات  املاركسي، بقدرته على الكشف عن  الفكر  غير أن 
إعادة تكوين املجتمع الرأسمالي، هو الوحيد الذي ميكن من 

إدراك دور الدميقراطية في تثبيت واستقرار الرأسمالية. 

لقد ركز ماركس ومعه مدرسة فرانكفورت وغيرها على 
آليات  أهم  كإحدى  االقتصادي  االستالب  ظاهرة  حتليل 
ضمان االستقرار وإعادة إنتاج املجتمع الرأسمالي. ومن ثم 

التاريخ حيث تتبلور  الثورية في  اللحظات  أكدوا على دور 
التحوالت الكيفية للوعي وتفتح آفاقا جديدة ورحبة. 

فدائما كان هناك ترابط جدلي، في اللحظات الثورية، 
بني واقع قائم من جهة، وتطلعات جتاوز حدود هذا الواقع 

من جهة ثانية، 

اجلدلي  الرابط  هذا  فإن  املعاصر،  العالم  ففي  وهكذا  
هو ناجت اللحظات الثورية الثالث الكبرى  كثورات حقيقية، 
فإذا  الصينية.  والثورة  الروسية  والثورة  الفرنسية،  الثورة 
العلمانية  ال��ش��رع��ي��ة  أح��ل��ت  ق��د  الفرنسية  ال��ث��ورة  ك��ان��ت 
الدينية اخلاصة  الشرعية  للممارسة  االجتماعية  محل 
الفيودالية، وجت��اوزت، من خالل  جناحها  بااليديولوجيا 
التاريخية في حتقيق حكم  الراديكالي حدودها  اليعقوبي 
اخلاصة،  امللكية  على  حفاظها  رغ��م  ص���رف،  ب��رج��وازي 
لتعبر عن مطالب وتطلعات الطبقات الشعبية في توسيع 
بظروفها  االرتقاء  وفي  السياسية  املشاركة  في  مكاسبها 
النبثاق  مصرعيه  على  الباب  فتح  ما  وه��و  االجتماعية. 
األف��ك��ار و ال��ت��ص��ورات االش��ت��راك��ي��ة ال��ي��وت��وب��ي��ة. ف��ي حني 
ل��م حتصر ال��ث��ورة ال��روس��ي��ة ث��م امل��اوي��ة بعد ذل��ك مهمتها 
التاريخية في ما سطرته ثورتيهما الوطنية الدميقراطية 
الشعبية من إصالحات  بل فتحت  آفاقا للشيوعية البعيدة 
كهدف استراتيجي لها. التقلل من مشروعيتها املستقبلية 
ما حدث من انتكاسة مدوية لنموذج " االشتراكية املطبقة 
الشرقي سابقا. وهي  باملعسكر  كان يعرف  بالفعل" في ما 
التقدمية  الوطنية  األنظمة  انهيار  سبقها  التي  األح��داث 
في عديد من بلدان العالم الثالث، حيث شهدت السبعينات 
التنمية  جت���ارب  ت��ه��اوي  امل��اض��ي  ال��ق��رن  م��ن  والثمانينات 
التحرر  ازدهرت مع تنامي حركات  التي  الوطنية املستقلة 

الوطني، لصالح العودة إلى اإلذعان غير املشروط ملقتضيات 
التوسع الرأسمالي العاملي. ما أدى إلى تنامي االحباط لدى 
شعوب تلك البلدان الذي انتهى إلى تأكيد مطالب تكريس 
"الهوية الذاتية"، و انفجار "صحوات" الشعور باخلصوصية 

الدينية و القومية والعرقية. 

أن  املطبقة  "االش��ت��راك��ي��ة"  انهيار  نتائج  م��ن  ك��ان  لقد 
اندمجت بلدان ما كان يعرف بالكتلة الشرقية في النظام 
وإدارة  البرجوازية  الدميقراطية  ملمارسة  وتبنيها  العاملي، 
تام  انبطاح  م��ع  لالقتصاد  أحيانا  )مفيوزية(  رأسمالية 
آلليات السوق القاسية وفتح األبواب على مصرعيها لتدفق 

الرسميل والسلع في ارتباط  معولم غير متكافئ. 

إن أسلوب الدولنة الذي اتسمت به نظم احلكم في جتربة 
في  جتلت  طبقية  مصالح  خصب  املطبقة"  "االشتراكية 
هرولة الطبقة احلاكمة "النومينكالتورا" إلى حل األحزاب 
للحكم. في حني  تأويها طوال مدة ممارستها  كانت  التي 
الدميقراطية  القيم  تبنت  جديدة  أح��زاب  بتكوين  قامت 

الليبرالية البرجوازية. 

ال  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  ف��ي  الستاليني  ال��ن��م��وذج  ف��ش��ل  إن 
الليبيرالي  الدميقراطي  النموذج  النهائي  االنتصار  يعني 
ومرضها  بأزمتها  محكومة  الرأسمالية  ألن  ال��ب��رج��وازي، 
واستغالل  اغ��ت��راب  مصدر  وه��ي  امل��زم��ن،  البنيوي 
من  وهمحية،  بل  وعنصرية  واستعمال  واستبداد 
خالل تكديس الثروة في أيادي أقل فأقل، وتعميم 
ال��ب��ؤس واجل���وع وامل���رض وس��ط ال��ش��ع��وب املفقرة 

والتخريب االيكولوحي في كافة أرجاء املعمور.

لقد حتولت ديكتاتورية البروليتاريا  باعتبارها 
املنتجني  ح��ك��وم��ة  أو  الشعبية  األغ��ل��ب��ي��ة  سلطة 
الستاليني من ديكتاتورية  التطبيق  املباشرين في 
طبقة األغلبية في مواجهة األقلية، إلى ديكتاتورية 
حزب يحتكر السلطة ويتماهى مع الدولة  يفرض 
منهجا استبداديا بيروقراطيا للعالقات السياسية 

واالجتماعية. 

األغلبية،  سلطة  ه��ي  الدميقراطية  كانت  إذا 
مهام  إجن��از  مرحلة  انتقالية،  مرحلة  في  األغلبية،  ولكن 
دميقراطية من خالل برنامج الثورة الوطنية الدميقراطية  
الشعبية، عبار عن فئات وتيارات مختلفة ومتنوعة من حيث 
احلالة  ه��ذه  في  التعددية  فتكون  وتصوراتها،  مصاحلها 
أو  ض��رورة دميقراطية. متارس سلطتها في شكل حتالف 
تداول دميقراطي، ويكون على  الطبقة العاملة  عبر حزبها 
كمثقف جماعي أن تقوم مبهام التوعية والتثقيف والتربية 
القوى  مختلف  أوس��اط  في  والدائمة  املفتوحة  السياسية 
احلية واملنتجة و الكادحة وفي أوساط مختلف الطبقات 
احلليفة ومثقفيها ونسائها وشبابها، لتحقيق الهيمنة في 
مختلف أوساط الفعل  سياسيا كان أم غير سياسي. وضمان 
كسب رهان آليات ممارسة  الدميقراطية املتاحة، من آليات 
االقتراع والترشح والتصويت، كمدخل من املداخل املمكنة 
التقدم في احتالل املواقع، وكسب رهانات التغيير السياسي 

مبضامينه االجتماعية والثقافية العميقة. 

حول  املاركسية  بها  تقول  التي  النظرية  اخلالصة  إن 
لكل  الطبقي  ب��ال��ط��اب��ع  ال��ق��ول  ت��ت��ع��دى  ال  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
مع  ب��االن��ت��ف��اء  عليها  محكوم  فهي  ول��ذل��ك  دمي��ق��راط��ي��ة 
انتفاء العالقات الطبقية، وأن ديكتاتورية البروليتاريا هي 
الدولة التي متهد لزوال كل دولة، سلطة املرحلة االنتقالية 
املمهدة االنتقال من االشتراكية إلى الشيوعية. و يعرفها 
األهلية  "احل���رب  لكتاب  مقدمته  ف��ي  إجنلس  فريدريك 
البروليتاريا  ترثه  "شر  بوصفها  ماركس.  لكارل  فرنسا  في 
 )...( و  الطبقية  السيطرة  أج��ل  من  الكفاح  في  املنتصرة 
ستضطر إلى بتر أسوأ جوانب هذا الشر في احلال حتى 
يحني ذلك الوقت الذي يستطيع فيه جيل تربى في ظروف 
بكاملها  الدولة  عفاشة  يطرح  أن  حرة  جديدة  اجتماعية 

فوق كوم النفايات(. <
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املصطلحات  أش��د  م��ن  "العلمانية"  مصطلح  يعتبر 
 )Secularism( فالعلمانية  وانقساما،  التباسا  املعاصرة 
الدنيوي"  أو  "ال��زم��ان��ي  اللغوي  معناها  ف��ي  تعني  وال��ت��ي 
مثل  داللتها  تغيرت  األخ���روي"  أو  "الكنسي  مقابل  ف��ي 
الثقافي  الفكر، حني اقتحمت سياقنا  سائر مصطلحات 
واحل���ض���اري  وه���و م��ا أدى إل���ى ك��ل ه���ذا ال��ل��غ��ط والهرج 
الدهريني  الرد على  وحتديدا منذ كتيب األفغاني رسالة 
بداية القرن املاضي وبالضبط سنة 1902 حني نقله من 
الديار  مفتي  عبده  محمد  الشيخ  العربيه  الى  الفارسيه 

املصرية،.

العلمانية،  تعريف  بساطة  من  يبدو  ما  عكس  فعلى 
التبس املفهوم خصوصا عند ربطها باالستعمار ومحاربة 
بينما  لإلحلاد.  والدعوة  منه  بدل  العقل  واعمال  الدين 
بانكلترا،   1851 عام  في  بدأ  ال��ذي  املصطلح  سك  تاريخ 
نقل سلطات  عملية  ع��ل��ى   ُأط��ل��ق  خ��اًص��ا  تعريًفا  وك���ان 
الكنيسة إلى سلطات سياسية مدنية وقد عرفها أول مبتدع 
للمصظلح“جورج هوليوك ” بكونها  إمكانية إصالح حال 
لقضية  التصّدي  دون  املادية  الطرق  خ��الل  من  اإلنسان 
كل  أت��ه قد مر  يعني  الرفض.  أو  بالقبول  س��واًء  اإلمي��ان 
عصر التنوير األوروبي ابتداء من غاليليو الذي دشن ثورة 

اجتاه  االن��س��ان��ي  الفكر  تعامل  ف��ي 
استخدامها،  ي��ت��م  ول���م  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
الطويلة  املرحلة  انتهاء  وانتظرنا 
وإلى   16 القرن  العلمية منذ  للثورة 
املفردة  لتستخدم   19 ال��ق��رن  غاية 
من  باألساس  ايديولوجي  كموقف 
قبل املفكرين األحرار في بريطانيا 

للتمييز عن االحلاد.

من املؤكد تاريخيا انها في البدأ 
االحلاد  عن  للتميز  محاولة  كانت 
م��ن خ���الل امل��وق��ف ال��رب��وب��ي الذي 
لكل  دي��ن طبيعي  ب��أن هناك  يؤمن 
البشر املشترك فيه القيم االنسانية 
اجلامعة وفي مركزه وحدانية اإلله 

به  آم��ن  البشري...و هو ما  العقل  ال��ذي ميثل وح��دة 
التنوير الفرنسي " فولتير " ومن هنا ميكن اجلزم أن 
استخدام العلمانية حينها كانت للتميز عن االحلاد 
والدعوة إلى حتييد الدولة عن قضايا الدين واحالل 
في  للعلمانية  االول��ي  املوقف  هو  ه��ذا  مكانه،  العقل 

بداياتها.

لكن املشكلة الحقا نشأت في أمرين:

األمر األول هو أن العلوم االجتماعية في القرن 20 
من منطلق هذا املوقف االيديولوجي طورت سرديات 
كبرى من نوع الفكر العقالني املادي وغيره وهي تقرأ 
تطوير  متواصلة، وجرى  كأنه عملية علمنة  التاريخ 
أن  يجب  وكيف  ال��دول��ة  م��ن  أخ��الق��ي سياسي  موقف 
تدار بالدين أو بالعقل إلى نظرية علمية تفهم التاريخ 
احلديث كعملية متايز بني مجاالت الديني والدنيوي 
اخلمسينات  ف��ي  واش��ت��ه��رت  العلمنة  ن��ظ��ري��ة  وه���ي 
املوقف أي  املاضي،و تطور هذا  القرن  والستينات من 
عن  الدين  حتييد  موقف  من  االيديولوجي  املوقف 
الدولة إلى إقصاء الدين من احليز العام وهما أمران 
أن  الثقافي  سياقنا  في  ارتباكا  األم��ر  وزاد  مختلفان 

فسحة  نفسهم  مينحوا  للعلمانية  العداء  ناصبوا  الذين 
لالطالع على ظروف نشأتها وتطورها واملراد منها واكتفوا 
اس��ت��دع��ى مفاهيم من  ك��س��ول  ان��ش��ائ��ي  دع��ائ��ي  بخطاب 
باحالته املصطلح  األفغاني حني عرفها  ثراتنا كما فعل 

إلى الدهريني واعتبارها بالتالي أنها والكفر سواء.

فتاريخيا اللغط حول املوضوع انفجر مع إلغاء البرملان 
وبني  بينها  فصل  أن  بعد  اخل��الف��ة   1924 سنة  التركي 
احلكم سنة 1922 بفتوى دينية من قبل شيخ اإلسالم ولم 
العلمنة تطور طبيعي  كان جاريا منذ  يعتبر األم��ر، أي 
القوانني  القانوني مجموعة من  السلطان سليمان  تبني 
واحلكم  الشريعة  ع��ن  وخ���روج  ارت����داد  ول��ي��س  الوضعية 
الشرعي، وتعقدت األمور ملا يبدو للعديد كما لو  أن الذي 
رد  وقع هو جزء من عملية هيمنة استعمارية تستدعي 

فعل مناهض وعنيف غيرة عن الدين.

السؤال هنا كيف ميكن تفسير العديد من الشواهد التي 
نستطيع أن نسوقها والتي تبرهن  أن السلطة بعد وفاة 
النبي، في اإلسالم وفي تاريخه كله، كانت سلطة زمنّية ال 

دينية وإن كانت موّجهة نسبيا من قبل السيادة الدينية،

وامللك،  النبوة  ب��ني  ال��ت��راث  كتب  ف��ي  واض��ح  فالتمييز 
وكذلك التمييز بني اخلليفة والسلطان، بل أن كل تاريخ 

الدولة اإلسالمية قام على ازدواجية اخلليفة والسلطان؛ 
للرسول،  خليفة  ويعتبر  ال��ل��ه  ب��اس��م  يحكم  فاخلليفة 
فيها  يتدخل  ال  وال��ت��ي  ال��دول��ة،  شئون  يسير  والسلطان 
اخلليفة كما كان يحدث في األمصار البعيدة عن عاصمة 

اخلالفة.

بل أذهب إلى أكثر من ذلك فأقول إنه بعد سقوط الدولة 
األموية وبداية ظهور الدولة العباسية، واالستعانة بالترك 
والديلم في القرن الثاني والثالث للهجرة أصبح السلطان 
الذي  هو  اخلليفة  وليس  اخلليفة،  في  يتحكم  الذي  هو 
في  تتحكم  التي  السياسة هي  أن  أي  بالسلطان،  يتحكم 

الدين، وليس الدين هو الذي يتحكم في السياسة.

الدنيا  ازدواجية  عرف  تاريخه  امتداد  على  فاإلسالم 
واآلخ�����رة، وازدواج���ي���ة ال��دول��ة وال���دي���ن، وال��ن��ب��وة وامللك، 
واخلالفة والسلطان، فليست العلمنة من حيث أنها متيز 
على  الطارئ  باجلديد  والدنيوي  الديني  املستويني  بني 
اإلسالم، إمنا هي جزء مؤسس له منذ حادثة السقيفة؛ 
السقيفة،  اجتماع  ف��ي  ش��ه��رت  السيوف  أن  نعلم  “فكما 
وكادت تقع مقتلة بني كبار صحابة الرسول، وتلتها مقتلة 
أبي  أبي طالب على مبايعة  أخرى عندما أجبر علي بن 
بكر بالقوة، وضربت بنته فاطمة،  ثم قتل ابنه احلسني 
ف��ي م��ذب��ح��ة ك��رب��الء ال��ش��ه��ي��رة ولم 
ساللة  على  اعتدي  أن  قط  يحدث 
الفترة  تلك  في  ح��دث  كما  الرسول 
وذلك باسم السياسة واملنازعة حول 
نقول  أن  نستطيع  ال  إذن  السلطة، 
كتمييز  العلمانية  إن  أخ���رى:  م��رة 
ب��ني ال��دي��ن��ي وال��دن��ي��وي ل��م يعرفها 
اإلسالم، إننا يجب أن نقرأ تاريخنا 
ب����أع����ني ج����دي����دة ح���دي���ث���ة، حتى 
التي أصبحت  األبعاد  نكتشف هذه 

اليوم محجوبة عن األنظار.

ول���ع���ل اش���ت���غ���ال ب�����ال ع���م���ر بن 
ال��ث��ان��ي بأمر  اخل���ط���اب اخل��ل��ي��ف��ة 
الشهير  وس���ؤال���ه  وامل���ل���ك  اخل���الف���ة 
للصحابة حني سأل سلمان الفارسي الصحابي املعروف: 
من  األول  اجليل  أن  على  الدليل  خليفة؟   أم  أن��ا  أملك 
املسلمني لم يكن في مخيلتهم رؤيا واضحة عن طبيعة 
تأسيسها.  كانوا في طور  التي  االسالمية  الدولة  وماهية 
في  الشهير  تعريفه  خلدون  ابن  لنا  قدم  حتى  وانتظرنا 
كانت  »ملا  قال  وامللك حيث  مقدمته مميزا بني اخلالفة 
ومقتضاه  للبشر،  الضروري  االجتماع  أنه  امللك  حقيقة 
الغضب واحليوانية،  آثار  اللذان هما من  والقهر،  التغلب 
كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن احلق، مجحفة 
مب��ن حت��ت ي��ده م��ن اخل��ل��ق ف��ي أح���وال دن��ي��اه��م، حلمله 
أغراضه  ليس في طوقهم من  ما  الغالب على  في  إياهم 

وشهواته« .

الشواهد املأخوذة من تاريخنا تبرهن أن عملية علمنة  
طبيعية كانت قائمة وتتطور داخل نسقنا الديني والثقافي 
منذ إقامة دولة اخلالفة  وتعثرها حاليا هو جراء رد فعل 
وأن   االستعماري.  بالغرب  وارتبطت  دخيلة  يعتبرها  من 
أو  اإلس��الم��ي��ة   الدينية  للنصوص  ق���راءة ج��دي��دة س��واء 
لألحداث التاريخية الكبرى قد تؤسس لعلمانية أصيلة.<

تقدمي تأصيلي وديني للعلمانية
السفريوي محمد

الشواهد المأخوذة 
من تاريخنا تبرهن أن 

عملية علمنة  طبيعية كانت 
قائمة وتتطور داخل نسقنا 

الديني والثقافي منذ إقامة دولة 
الخالفة  وتعثرها حاليا هو جراء رد فعل 

من يعتبرها دخيلة وارتبطت بالغرب 
االستعماري. وأن  قراءة جديدة سواء 

للنصوص الدينية اإلسالمية  أو 
لألحداث التاريخية الكبرى قد 

تؤسس لعلمانية أصيلة.
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الدولية

الشعب  أن  ينكر  أو  عليه،  أحد يخفى  ال 
معركة  يخوض  البطل،  املقاوم  الفلسطيني 
حترر وطني لم يشهد لها التاريخ مثيال، من 
 ، العذو  وطبيعة  ومالبساتها  حيث ظروفها 
فهم أي الفلسطينيني يواجهون احتالل من 
باعتى   مدججني  االستعمار،  أشكال  أعتى 
القوى  أعتى  ، ومدعوما من  األسلحة فتكا 
باالتفاقيات  يعترف  ال  وأن���ه   ، ال��ع��ال��م  ف��ي 
ال��دول��ي��ة وال ح��ق��وق اإلن���س���ان ، ب��ح��ي��ث ال 
 ، قاصرا  يفرق بني مقاوم وشيخ وال طفال 
ويتذكر اجلميع تنقيل األطفال القاصرين 
الداخل  فلسطني  )اطفال  منهم  والتخلص 
48( عبر تنقيلهم إلى دول أخرى "ترنسفير 
بدم  قتلهم  حتى  أو  فلسطيني  طفل   192

بارد 

كتشئيل  احل������اخ������ام 
قال  ي���وس���ف  وع���وف���ودي���ا 
"اق���ت���ل���وا األط���ف���ال حتى 
"من  "إس��رائ��ي��ل  تتخلص 
مستقبليني  إره���اب���ي���ني 
بعمليات  ي���ق���وم���ون  ق����د 
انتهى   " " ضدنا  "إرهابية 

كالم احلاخام 

الطفل  ق���ت���ل���وا   ل���ق���د 
م��ح��م��د أب����و خ��ض��ي��ر 16 
وال��ده في  سنة في حضن 
اغتيال  كذلك   2014 سنة 
األط�������ف�������ال  امل����راه����ق����ني 
م��ح��م��د أب�����و ظ���اه���ر 16 
نوارة  ن��دمي  والطفل  سنة 

اإلنسان  حقوق  منظمات  ووث��ق��ت  سنة   17
250 طفل  إلى جانب سجن  17 طفال  قتل 
قاصر مت سجنهم  حلدود اآلن  في ظروف 
باملسؤولني  م��ا ج��ع��ل  إن��س��ان��ي��ة وه����ذا  غ��ي��ر 
التي  اإلنسانية  واملنظمات  الفلسطينيني 
إلى  دع��وات  تسجيل  اإلنسان  بحقوق  تعنى 
ف��م��اه��ي  هذه  ال��دول��ي��ة  محكمة اجل��ن��ائ��ي��ة 
احملكمة  ؟ وماهي صالحياتها ؟ وماهي ردود 
املوضوعني  وحلفائها  االحتالل  دول��ة  فعل 

من هذه احملكمة ؟

احملكمة  ت���أس���س���ت   ، أوال  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
هيئة  ك���أول   2002 سنة  ال��دول��ي��ة  اجلنائية 
قادرة على محاكمة األفراد املتهمني بجرائم 
اإلنسانية  واجلرائم ضد  اإلب��ادة اجلماعية 
وتعمل   ، االعتداء  وجرائم  احل��رب  وجرائم 
 ، امل��وج��ودة  القضائية  األج��ه��زة  إمت��ام  على 
فهي ال تستطيع أن تقوم بدورها القضائي 
أو غير  الوطنية رغبتها  مالم تبدي احملاكم 
تلك  االدع���اء ض��د  أو  التحقيق  ق���ادرة على 
 ، األخ��ي��ر  امل���آل  متثل  ب��ذل��ك  فهي  القضايا 
نفسها  ال��دول  إلى  تتجه  األولية  فاملسؤولية 
، كما تقتصر قدرة احملكمة على النظر في 
 2002 يوليو -متوز   1 بعد  املرتكبة  اجلرائم 
ت��اري��خ إن��ش��اؤه��ا ع��ن��دم��ا دخ���ل ق��ان��ون روما 
ألن  عويضة  مشكلة  وه���ذه  التطبيق  حيز 
جرائم الكيان ماقبل نشأتها ال يدخل ضمن 

اختصاصها

وهي منظمة دولية تسعى إلى وضع حد 

من  اإلف����الت  ف��ي  املمثلة  ال��ع��امل��ي��ة  للثقافة 
العقاب، فهذه احملكمة هي أول هيئة قضائية 
م��ج��رم��ي احل����رب ومرتكبي  دول��ي��ة حت��اك��م 
اإلبادة،  وجرائم  اإلنسانية  بحق  الفضائع 
بلغ عدد املوقعني على قانون إنشاء احملكمة 

اجلنائية 121 دولة حتى يوليو 2012

املدعي العامة للمحكمة اجلنائية الدولية 
حول  ك��ام��ل  حتقيق  فتحت  ب��ن��س��ودا  ف��ات��و 
األراضي  ف��ي  وق��وع ج��رائ��م ح��رب محتملة 
املتحدة  الواليات  لكن  احملتلة  الفلسطينية 
األمريكية في شخص وزير خارجيتها مايك 
بومبيو عارض ذلك حيث قال "نعارض هذا 
التحقيق الظالم وغير املنصف " انتهى كالم 

الوزير 

املتحدة  وال���والي���ات  إس��رائ��ي��ل  أن  ي��ذك��ر 
األم��ري��ك��ي��ة ت���رف���ض االن���ض���م���ام إل����ى هذه 
حتقيقا   أط��ل��ق��ت  ال��ع��ام��ة  امل��دع��ي   ، الهيئة 
وج��رائ��م ضد  اتهامات بجرائم ح��رب  ح��ول 
اإلنسانية في األراضي الفلسطينية احملتلة 
2014 واالتهام  ف��ي أع��ق��اب ح��رب غ��زة ع��ام 
للقادة السياسيني والعسكريني اإلسرائيليني  
ضد  جرئم  ارتكبوا  الدين  والصفة  باالسم 
مدابح  ف��ي��ه��ا  مب��ا  وال���ع���رب  الفلسطينيني 
وتكسير عظام والتفنن في القتل واالعاقات 
ط��رف جهاز  م��ن  التحقيق  إث��ن��اء  ال��دائ��م��ة 
الشاباك كما القتل العمد ضد الفلسطينيني 
 9 "قتل  ساكنيها  رؤوس  ف��وق  البيوت  وه��دم 
يندى  "وج��رائ��م  السوابكة  عائلة  من  أف��راد 
لها اجلبني بحيث سيواجه هؤالء القادة في 
إسرائيل االعتقال  في  حالة خروجهم من 
أكثر من مئة دولة في العالم ، وقد نبه خبير 
القاسم  أنيس  البروفيسور  ال��دول��ي  القانون 
األمريكية  املساعي  تذهب  أن  خ��ط��ورة  إل��ى 
فرنسا  مع  بالتنسيق  املضادة  واإلسرائيلية 
وبريطانيا إلى اللجوء إلى استصدار قرار في 
مجلس األمن لوقف التحقيق ، حيث ميكن 
العام  االدع��اء  أن يطلب من  األم��ن  ملجلس 
للمحكمة اجلنائية الدولية وقف املتابعة أو 

إجراء احملاكمة 

كلها  قوانني إمبريالية تصبو إلى حماية 
العدو من املساءلة <

احملكمة اجلنائية وجرائم إسرائيل 
حسن أوحلاج

من يقرأ االوضاع اللبنانية سيصل الى نتيجة مفادها، متدد الطائفية واملذهبية في 
تتغذى  وأصبحت  اللبناني،  املجتمع  في  وتغلغلها  واألجتماعية،  السياسية  األوس��اط 
للصراعات  األس��اس��ي  احمل��رك  لتكون  العصبوية،  األستقطابات  خ��الل  م��ن  وتتضخم 
السياسية لتمدها بالوقود لتزداد  السياسية واالجتماعية، وتتلقفها املاكينة الطائفية – 

حدة هذه الصراعات.

وأقرب مثال على ذلك احلرب األهلية اللبنانية التي استمرت 15 سنة من عام 1975 
الى 1990م، وانتهت بأتفاق الطائف، وبقدر ماكانت تلك احلرب نتيجة للصراع الطائفي، 
سياسي جديد وتشكيل خارطة جديدة مع بروز قوى  كانت ايضًا سببًا لواقع طائفي – 
السياسية،   – الطائفية  املعادلة  انتجتها احلرب لتصبح مهم وقوي في  وشخوص جدد 
وابرز القوى ) حركة امل وحزب الله والقوات اللبنانية.. ( وابرز االشخاص ) نبيه بري 

وحسن نصرالله وسمير جعجع ورفيق احلريري.. (.

من  تراجع  قابله  وامتدادها،  الضيقة  واملشاريع  األنتماءات  ذات  القوى  تلك  وب��روز 
النضال  ورغ��م  والوطنية،  والدميقراطية  املدنية  مشاريع  حتمل  التي  الوطنية  القوى 
التيار الوطني لبناء الدولة املدنية بعيدًا عن حسابات  الطويل واحمل��اوالت التي قام بها 
اللبنانية  الضيقة  العصبوية  بالكيانات  انه يصطدم  اال  واملذاهب واحملاصصة  الطوائف 
مشاريعها  حتقيق  اجل  من  تدعمها  التي  والدولية  االقليمية  القوى  من  وراءه��ا  ومن 
ومصاحلها وحتويل لبنان الى ساحة مواجهة وحرب وتصفية حسابات، وقد جتلى ذلك 
من خالل محاصرة وتصفية جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية، التي أسسها جورج حاوي 
العدو  أجتياح  ملواجهة   ،) العمل  حركة  اللبناني،  الشيوعي  احل��زب   ( ابراهيم  ومحسن 
االسرائيلي للبنان ووصوله الى بيروت، ليجد مقاومة شرسه ودحره عن لبنان، وبعدها 
اللبناني للحد  تعرضت جبهة املقاومة الوطنية الى حصار وحرب سياسية من الداخل 
من تأثيرها وأبعادها عن الساحة السياسية وتصفيتها، وتكالبت عليها كل تلك القوي 
(، للحفاظ على املشروع الطائفي  الله  الضيقة، وكان رأس احلربه ) حركة امل وحزب 

واملذهبي ونظام احملاصصة.

هذه احملاصصة الطائفية املذهبية مت تكريسها في عهد األنتداب الفرنسي على لبنان 
من خالل ماأطلق عليه )) امليثاق الوطني (( وكان االجدر تسميتة )) امليثاق الطائفي 
(( ومن خالل ذلك امليثاق حصل زعماء الطوائف على ) أتفاق ( ميكنهم دخول الساحة 
السياسية وأدارة البلد، بحجة متثيل تلك الطائفة او ذلك املذهب، وبعد خروج االستعمار 
سياسي   – أحتقان سيوسو  امليثاق  بذلك  العمل  أستمر  استقالله  لبنان  ونيل  الفرنسي 
وبذور صراعات بدأت مالمحها منذ خمسينيات القرن العشرين، لتنفجر االوضاع في 
1975 وبداية حرب أهلية انتهت في 1990م مع أتفاق الطائف، هذا االتفاق لم يكن حاًل 
به هو ترضيات  اللبنانية، بل جاء كتأكيد على احملاصصة، وكل ماقام  للمسألة  جذريًا 

لقوى وشخوص، وأعالن انتصار أطراف وهزمية أطراف آخرى.

وبروز شخصيات في املشهد السياسي انتجتها احلرب الطائفية، مثل سمير جعجع، 
أيلي حبيقة، ميشيل عون، نبيه بري، حسن نصر الله.. وغيرهم،، وظهور رفيق احلريري 
نتيجة اتفاق الطائف برعاية سعودية، وغياب وتغييب شخصيات كان لها باع في الساحة 
اللبنانية اما عن طريق االغتيال اثناء احلرب وبعدها او االقصاء والتهميش، مثل كمال 
جنبالط، رشيد كرامي، فرجنية، احلسيني، سالم، احلص.. وغيرهم، مع اآلخذ بعني 
وليد  مثل  الطائفية   – السياسية  اللعبة  املشهد  في  كان حاضرًا  من  هناك  ان  األعتبار 
جنبالط ورسالن، واقصاء شخصيات وطنية مثل الشهيد جورج حاوي، الذي عرض عليه 
املشاركة في احدى احلكومات كممثل للطائفة املسيحية االرثوذكسية، ولكنه رفض وقال 

مبا معناه، )) انا لبناني وأمثل كل لبناني وليس طائفة بعينها ((.

نتيجة  املستشري  والفساد  واالقتصادية  السياسية  االزمات  فأن  ماسبق  على  وبناءًا 
الطائفة  بأسم  يحميهم  سالح  والفاسدين  للفساد  واصبح  احملاصصة،  لهذه  طبيعية 
واملذهب، ليكون أنفجار مرفأ بيروت اعالن ألنفجار نظام الطائفية، واعتقد انه لن يكون 
الى حل  العقالء  يسارع  لم  أن  بلبنان  وحرائق ستعصف  انفجارات  بل ستتبعه  اآلخير 

جذري فأن حرب أهلية تلوح في اآلفق.

وامام الشعب اللبناني امام مفترقات طرق وخيارات عدة..

وتكافؤ  املتساوية،  واملواطنة  والعدالة  القانون  دول��ة  دميقراطية،  مدنية  دول��ة  بناء   -
الفرص بعيدًا عن احملاصصة واحلسابات الطائفية واملذهبية.

األحتقانات  من  ومزيدًا  والالحرب،  الالسلم  وحالة  القائم  الوضع  في  األستمرار   -
والفراغ السياسي بني فترة وآخرى، وتردي األوضاع.

أنفجار االوضاع وحرب أهلية جديدة لن يستطيع أحد السيطرة عليها وحصرها، وقد 
تستمر فترة طويله من الزمن، وتذهب بلبنان إلى التشظي والتفتت. <

نقال عن موقع احلزب الشيوعي السوداني

مرفأ بيروت ..
أنفجار مرفأ ام أنفجار الطائفية

بقلم : رائد صالح النينوة
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الشباب

الدخول اجلامعي اجلديد بني اجلائحة والقرارات اإلنفرادية،
أي تصدي ممكن من طرف احلركة الطالبية؟

ع��ن��د احل���دي���ث ع���ن واق����ع ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ص��ف��ة عامة 
من  وج��ب  خ��اص��ة،  بصفة  ب��امل��غ��رب  ال��ع��ال��ي  والتعليم 
الضرورة التحدث عن توالي األزمات التي تتخبط فيها 
اجلامعة املغربية، إثر توالي املخططات التي تفرضها 
اإلمبرياليات الغربية عبر أدواتها ومنظماتها ) امليثاق 
اإلستعجالي،  املخطط  والتكوين،  للتربية  الوطني 
املؤطر   51.17 اإلط����ار  وق��ان��ون  ال��رب��اع��ي،  امل��خ��ط��ط 
للرؤية اإلستراتيجية 2030-2015...( التي تسعى في 
مؤطرة   خوصصته،  عبر  التعليم  إقبار  إلى  جوهرها 

ل��ل��م��ض��ام��ني ب���ش���ع���ارات 
لها على  وج���ود  رن��ان��ة ال 
ال��واق��ع، وإمن���ا هي  أرض 
أن  إال  ورق،  ع��ل��ى  ح��ب��ر 
لقطاع  اإلصالحي  املسار 
نهجته  ال�����ذي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
نسبة  يغطي  ل��م  ال���دول���ة 
الطلبة اجلدد احلاصلني 
ال��ب��ك��ال��وري��ا حيث  ع��ل��ى 
نسبة  ارت�����ف�����اع  ن��س��ج��ل 
مشكل  كأكبر  االكتظاظ 
الطلبة،حيث  منه  يعاني 
مقاعد  على  يتوفرون  ال 
العلمي،  ل��ل��ت��ح��ص��ي��ل 
جملة  ع�������ن  ن�����اه�����ي�����ك 
م����ن امل���ش���اك���ل األخ�����رى 
م���ث���ل م��ش��ك��ل األح���ي���اء 
والتغطية  اجل���ام���ع���ي���ة، 
تعميم  وغ��ي��اب  الصحية 
هزالتها  رغ�����م  امل���ن���ح���ة 
التغذية،  خدمات  وت��ردي 

الشعب، مع  االنتقاء في بعض  إق��رار شروط  وكذلك 
ما  البكالوريا   املمنهج ألصحاب شهادة  اإلقصاء 

دون 2018 ....الخ

العالي  التعليم  واق��ع  تعكس  املقدمة  ه��ذه  ك��ل 
كل  ب��ه  يتميز  التي  ال��ب��ارزة  السمة  وه��ي  باملغرب 
خوصصته  في  التسريع  بهدف  جامعي،  دخ��ول 
على  اخلصوصي  التعليم  وتشجيع  ع��ام،  بشكل 
حساب التعليم العمومي مبنحه إمتيازات كثيرة،و 
من  املهني  التكوين  ول��وج  على  التشجيع  كذلك 
ورخيصة،  ك��ث��ي��رة  تقنية  ع��ام��ل��ة  ي��د  خ��ل��ق  أج���ل 
للدولة في قطاع  الطبقية  مجمل هذه اخليارات 
اجلامعة  ض��رب  وه��ي  أسمى  لغاية  ه��و  التعليم، 
الكوادر  خلق  ف��ي  ال��ري��ادي��ة  ألدواره����ا  العمومية 
واملتشبعني  النقدي  للفكر  احلامليني  واملثقفني 

بالفكر الشعبي. 

أم��ا بخصوص ال��وض��ع اجل��ام��ع��ي احل��ال��ي فال 
متابعات  وط��ئ��ة  املغربية حت��ت  اجل��ام��ع��ات  زال���ت 
التي  اجلائحة  بسبب  املاضية  السنة  امتحانات 
شعار  أزال���ت  ال��ت��ي  القطاعات  مبختلف  عصفت 
املغرب اجلديد وأوضحت هشاشتها وعدم قدرتها 
على مواكبة األزمة، وال يخرج هذا املوسم احلالي 
الوضع  إستفحل  بل  املاضية،  امل��واس��م  إط��ار  عن 

الغريبة  التصريحات  خالل  من  كارثية  أكثر  وأصبح 
املكلف  التعليم  وزير  من طرف  تصدر  التي  واملضللة 
املوضوعي  ال��واق��ع  ع��ن  البعد  ك��ل  البعيدة  بالقطاع، 
للجامعة، التي تدل على غياب أي رؤية إستراتيجية 
لتدبير القطاع في ظل الظروف التي مير بها املغرب 

والعالم بأسره.

وضعفا  تشتتا  الطالبية  احلركة  تعرف  املقابل  في 
في غياب املعبر عن إرادة اجلماهير الطالبية وممثلها 
املغرب"   لطلبة  الوطني  االحت���اد   " واألوح���د  الوحيد 

ال��ط��الب��ي��ة، وكذلك  امل��ك��ت��س��ب��ات  ب��ت��ح��ص��ني  ال��ك��ف��ي��ل 
النظام  يقوم  التي  الطبقية  للمخططات  التصدي 
القائم بتنزيلها على كاهل الطالب، رغم هذا الوضع 
الطالبية  وفصائلها  الطالبية  اجلماهير  تقف  فلم 
بل ناضلت وفجرت معارك طالبية  األيدي،  مكتوفة 
فضاء  ألن  املكاسب،  لتحصني  قوية  تكن  ل��م  ولكنها 
ب��ام��ت��ي��از،و حلقة  م��ج��اال فصائليا  أص��ب��ح  اجل��ام��ع��ة 
ب��روز ممارسات فوضوية ال متت  إال  أدى  ضيقة مما 
عبر  الوحدوي،  الدميقراطي  الطالبي  للجسم  بصلة 
لم  وال��ت��ي  العنف  ب��ذرة  زرع 
فصائل  ك����ل  م���ن���ه  ت��س��ل��م 

التوجه الدميقراطي.

اجلامعي  امل����وس����م  إن 
كباقي  ل����ي����س  احل������ال������ي، 
فإنه  امل���واس���م اجل��ام��ع��ي��ة، 
للحركة  ب��ان��ت��ص��ار  يتميز 
وفصائلها  ال����ط����الب����ي����ة 
استرجاع  ف���ي  امل��ن��اض��ل��ة 
مما  للنقابة،  املركزي  املقر 
وتنظيم  توحيد  يستدعي 
اجلامعة  داخ��ل  ممارستها 
املغربية، وكذلك انخراطها 
اجلماهير  م����ع����ارك  ف����ي 
الشعبية بقوة، عبر الدعاية 
اإلطار51.17  ق��ان��ون  ض��د 
املخططات  وم���خ���ت���ل���ف 
في  تضرب  التي  الطبقية 
أجل  من  التعليم  مجانية 
وطنية  مل��ع��رك��ة  ال��ت��ه��ي��ئ��ة 
ط���الب���ي���ة إلن�����ق�����اذ أب���ن���اء 
اجلماهير املسحوقة من نير الباطرونا وأصحاب 

رؤوس األموال، الذين ال هم لهم سوى الربح.

الطالبية،  ب��احل��رك��ة  امل��ن��وط��ة  امل��ه��ام  ح��ج��م  إن 
يحتاج  إمن��ا  املستحيل  وال  السهل  ب��األم��ر  ليس 
عبر  احلقيقي  التغيير  في  قوية  سياسية  لرغبة 
تغليب مصلحة اجلماهير الطالبية على املصالح 
ال��ف��ردي��ة، وأه���م م��دخ��ل ل��ت��ج��اوز امل��ش��ك��الت التي 
وطني  هو حوار  الطالبية،  احلركة  فيها  تتخبط 
ط��الب��ي م��ؤس��س على ب��رن��ام��ج واض���ح األه���داف، 
تعطى فيه األولية ملعارك امللفات املطلبية احمللية، 
م��ن أج��ل توحيدها ف��ي ال��زم��ان م��ن أج��ل معركة 
وطنية وحدوية، وكذلك النضال من أجل إطالق 
الطالبية،  للحركة  السياسيني  املعتقلني  ك��اف��ة 
مرتكبيه  وفضح  الرجعي،  العنف  وكذلك محاربة 

والتشهير بهم.

 ك���ل ه���ذه األم�����ور ت��س��ه��ل ع��م��ل��ي��ة إع�����ادة بناء 
املغرب عبر عقد مؤمتره  الوطني لطلبة  االحت��اد 
للموقع  امل��غ��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  لنقل  االس��ت��ث��ن��ائ��ي، 
الطبقات  عموم  عن  ومدافعة  مناصرة  السليم، 
ال��ص��راع ضد  ف��ي حلبة  ال��ك��داح  وع��م��وم  الشعبية 
يستمر  ال  حتى  السائدة  وكتلته  القائم  النظام 

نزيف االضطهاد والعبودية.<

أنس ادوييب

إن حجم المهام المنوطة 
بالحركة الطالبية، ليس 

باألمر السهل وال المستحيل 
إنما يحتاج لرغبة سياسية قوية في 
التغيير الحقيقي عبر تغليب مصلحة 

الجماهير الطالبية على المصالح الفردية، 
وأهم مدخل لتجاوز المشكالت التي تتخبط 

فيها الحركة الطالبية، هو حوار وطني طالبي 
مؤسس على برنامج واضح األهداف، تعطى فيه 
األولية لمعارك الملفات المطلبية المحلية، من 

أجل توحيدها في الزمان من أجل معركة 
وطنية وحدوية، وكذلك النضال من أجل 

إطالق كافة المعتقلين السياسيين 
للحركة الطالبية، وكذلك محاربة 
العنف الرجعي، وفضح مرتكبيه 

والتشهير بهم.
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الرأي

األزمات  أقوى وأخطر  واحدة من  يواجه  العالم  يزال  ال 
بقاع  كل  التاجي  الفيروس  يجتاح  حيث  عامليا  الصحية 
العالم مخلفا ورائه ما يناهز   32،068،225 إصابة بينما 
وصل عدد الوفيات ل 979،862 حالة وفاة عامليا، في املقابل 
يخص  فيما  واع���دة  نتائج  ال���دول  م��ن  مجموعة  حققت 
أعلنت  بينما   ،  19 ك��وف��ي��د  ف��ي��روس  ال��ل��ق��اح ض��د  ت��ط��وي��ر 
املنظمة العاملية للصحة عن انضمام 64 دولة غنية إلى آلية 
19 بعد  " كوفاكس" قصد ضمان وصول لقاح ضد كوفيد 
أن يصبح متاحا للبلدان الفقيرة ، وحتدد املنظمة أن عدد 
90 دولة وتضيف أن الصني  الدول املعنية يصل ألكثر من 
والواليات املتحدة األمريكية ال تزاالن ترفضان االنضمام 

لهذه اآللية.

إجراءات متديد حالة الطوارئ
بعد جتاوز املغرب عتبة مئة ألف إصابة ووصوله ألرقام 
قياسية وغير مسبوقة منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس 
الطوارئ  حالة  متديد  املغربية  ال��دول��ة  ق��ررت   ،  19 كوفيد 
الصحية بسائر أرجاء البالد حتى العاشر من أكتوبر املقبل.

إج���راءات  املغربية  ال��دول��ة  ق���ررت  كما 
جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، 
سمحت  فيما  التنقل،  على  قيود  بينها 
لرجال األعمال األجانب بدخول البالد. 
وشمل اإلغ���الق  ع��دة أقاليم وم��دن من 
والنواصر  والرشيدية  خنيفرة  ضمنها 
والدار البيضاء والقنيطرة وتطوان. وقد 
ح��ددت أوق��ات إلغ��الق احمل��ال التجارية 
واملقاهي واحلمامات والقاعات الرياضية 
واألسواق واحلدائق وحظر التجوال ليال 

ببعض املناطق والتنقل.

الذي  التعليم  قطاع  يخص  فيما  أما 
متيز بدخول مدرسي وجامعي استثنائي 
فقد  قررت وزارة التربية الوطنية حتميل 
م��س��ؤول��ي��ة اخ��ت��ي��ار ن����وع ال��ت��ع��ل��ي��م بني 

احلضوري وعن بعد ألسر التالميذ والتلميذات حيث بلغت 
املئة  80 في  التعليم احلضوري  التي اختارت  نسبة األسر 
على ضرورة  كما شددت  الرسمية  اجلهات  تصريح  حسب 
بكل  صارم  بشكل  والصحي  الوقائي  بالبروتوكول  االلتزام 

املؤسسات التعليمية.

عدد اإلصابات وتوزيعها حسب اجلهات عقب الدخول املدرسي 
والوفيات  استعراض تطور عدد اإلصابات  سنعمل على 
و24   2020 25غشت  ب��ني   املمتدة  الفترة  ف��ي  واملتعافون 

شتنبر 2020  من خالل اجلدولني التاليني: 

من خالل مالحظتنا وحتليلنا للمعطيات باجلدولني 1 
و2، نالحظ أنه خالل الفترة املدروسة واملمتدة ما بني 25 
غشت 2020 و24 شتنبر 2020 ارتفاع قياسي وغير مسبوق 
مع   "55571  "  19 كوفيد  ب��ف��ي��روس  ل��إلص��اب��ات  وم��ت��زاي��د 
استمرار ارتفاع معدل اإلصابات مقارنة مع معدل التعافي 
" 51893" كما نسجل أيضا ارتفاع معدل اإلماتة باملغرب 
يبلغ  العادية  ك��ان في احلالة  أن   بعد   %  1،8 بلغ   بحيث 
أكتوبر ونونبر  أن يرتفع خالل شهري  املرجح  %0،8 ومن 
إلى 3 أو %3،5 حسب تصريح املختصني الطبيني باملغرب.

القياسي باملغرب في نظرنا  يرجع تفسير هذا االرتفاع 
املهنية  ب��ال��وح��دات  املهنية  ال��ب��ؤر  بينها  م��ن  ع��وام��ل  ل��ع��دة 
البيضاء  ال��دار  أبرزها  مناطق  بعدة  والفالحية  الصناعية 
والقنيطرة وانتقالها من املصانع واملعامل لألحياء السكنية 
تعرفه من حركية  وما  الصيفية  العطلة  ومرور  والشعبية، 
وعيد األضحى، وينضاف اليوم سبب أخر مييز شهر شتنبر 
ال���ذي متيز بتدبير  وه���و" ال��دخ��ول امل��درس��ي واجل��ام��ع��ي" 
انفرادي عشوائي للدولة مستغلة جائحة كورونا ومتلصها 
من مسؤوليتها ويتجلى هذا في حتميلها مسؤولية اختيار 

نوع التعليم للتالميذ/ات لألسر مما أدى الختيار  80 في 
املائة منهم للتعليم احلضوري بالتناوب ألبنائهم وبناتهم 
وصحة  بحياة  تخاطر  بقرارها  الدولة  جعل  ال��ذي  الشيء 
واإلداري��ة خصوصا  التربوية  املغاربة واألطر  وبنات  بأبناء 
التحتية  البنيات  تعرفه  الذي  والكارثي  املتردي  الواقع  مع 
للمؤسسات التعليمية وضعف اإلمكانيات املالية والبشرية 
الكفيلة بالتقيد باإلجراءات االحترازية، مما أدى لتسجيل 
بؤر  ظهور  وبداية  املدرسي  بالوسط  ووفيات  إصابات  عدة 
سعيد  تصريح  حسب  تعليمية  مؤسسات  بعدة  مدرسية 
والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية   التربية  وزي��ر  أم��زازي 
ال���ع���ال���ي وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ال���ذي 
و807  تلميذ/ة   413 ب��إص��اب��ة  أق��ر 
اإلدارة  بهيئة  إط��ار  و129  أس��ت��اذ/ة 
األخرى  األط���ر  م��ن  و79  التربوية 
تعليمية  م��ؤس��س��ة   118 وإغ����الق   ،
بعدة مناطق على إثر ظهور حاالت 

إصابة بفيروس كوفيد 19.

نسبة  ت��وزي��ع  فيما يخص  أم��ا 
اإلصابات حسب اجلهات بتاريخ 
جهة  فتحتل  شتنبر2020   25
الصدارة  س��ط��ات  البيضاء  ال���دار 
مراكش  جهة  تليها   ،)33.8%(

 )11.03%( احلسيمة  تطوان  طنجة  ثم   )13.6%( اسفي 
وفي املركز الرابع جهة الرباط القنيطرة سال )10.77  %( 
بينما   )10.11%( مكناس  ف��اس  جهة  اخل��ام��س  وباملركز 

حتتل املركز األخير جهة كلميم واد نون )0.55 %(.

وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ت��ط��ورع��دد احل�����االت ال��ت��ي ت��ت��ل��ق��ى العالج 
باملستشفيات فتم تسجيل 15280 حالة قيد العالج بتاريخ 
17957 حالة  ل  ال��ع��دد  املقابل وص��ل  ف��ي   2020 25 غشت 
أعلى عدد  بلغ  فيما   2020 24 شتنبر  بتاريخ  العالج  قيد 
للحاالت قيد العالج منذ بداية أول حالة إصابة بفيروس 
كورونا )2 مارس 2020( ملا يناهز 19181 حالة وذلك بتاريخ 

20 شتنبر2020 و19013 حالة بتاريخ 19 شتنبر 2020 .

حتيني بروتوكول العالجي ملصابي كوفيد 19 
بروتوكول  بتحيني  ق��ام��ت  بأنها  الصحة  وزارة  أعلنت 
التكفل بحاالت اإلصابة بفيروس كورونا املستجد، بهدف 
تقليص آجال العالج والتكفل من خالل الشروع في تقدمي 
العالج في أسرع وقت ممكن، مسجلة أن البروتوكول احملني 
يتضمن على اخلصوص حتيني حتديد 
تعريف حاالت اإلصابة ب� »سارس كوف- 

2 و»كوفيد 19« وبروتوكول التكفل.

وي���ت���م إخ����ض����اع ح������االت اإلص���اب���ة 
عليها  ت��ظ��ه��ر  ال  )ال����ت����ي  ال���ص���ام���ت���ة 
األعراض( ملرحلة أولى من العالج ملدة 
سبعة أيام، مع عزلها ملدة إجمالية تصل 
التي حتمل  أما احلاالت  14 يومًا،  إلى 
األعراض، فتخضع للعالج ملرحلة أولى 
ملدة عشرة أيام، مع عزلها ملدة إجمالية 
ت��ب��ل��غ 14 ي���وم���ًا. ومي��ك��ن مت��دي��د مدة 
في  التفكير  قبل  أي��ام،  خلمسة  العالج 

املرحلة الثانية من العالج.

توقعات احلالة الوبائية باملغرب 
اجلمعية  ورئ��ي��س  غالي  عزيز  الصيدلي  الدكتور  أعلن 
للمرحلة  دخ��ل  املغرب  أن  على  االن��س��ان  حلقوق  املغربية 
الثالثة من احلالة الوبائية مشيرا على أنه حلدود االن ال 
أعراض(  تظهر  ال  ح��االت   ( إصابات صامتة  هناك  ت��زال 
ونونبر   أكتوبر  شهري  بعكس  الصيفي  املناخ  لعامل  نظرا 
اإلصابات  لعدد  مهوال  ارتفاعا  يسجل  أن  يحتمل  ال��ذي 
الذي قد يسجل أزيد من 4000 حالة يوميا ومعدل اإلماتة 

الذي قد يصل 100 وفاة يوميا .

اتفاق وزارة الصحة بخصوص لقاح ضد فيروس كوفيد 19 
تفاهم  وقعتنهاأ مذكرة  أنها  الصحة  على  وزارة  أعلنت 
لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا املستجد تنتجها شركة 
"إر-فارم" الروسية بترخيص من مجموعة "أسترازينيكا". 
الروسية  "إر-ف����ارم"  لشركة  يسمح  السويدية  البريطانية 
جامعة  مع  بالتعاون  تصميمها  مت  التي  اللقاحات  بإنتاج 
أنتجته  ال����ذي  ال��ل��ق��اح  أوك���س���ف���ورد. وجت����ذر اإلش�����ارة ألن 
أحد  على  جانبية  أعراضا  أظهر  قد  "أسترازينيكا"  شركة 
املتطوعني للتجارب السريرية وتتمثل في إصابته بالتهاب 
تلقي  تاريخ  يؤخر  قد  ال��ذي  الشيء  الشوكي،  للنخاع  حاد 

اللقاح لسنة 2021 بدل التاريخ املعلن عنه سابقا.<

احلالة الوبائية باملغرب _ اجلزء 3_
عزيزة الرامي

املعدل االرتفاع خالل 
هذه الفترة

25 غشت 2020 24  شتنبر2020 التاريخ

55571 110099 54528 اإلصابات
51893 90186 38293 املتعافون
1001 1956 955 الوفيات

جدول 1 : تطور احلالة الوبائية بعد تخفيف احلجر الصحي 

املتعافون املتعافون اإلصابات
العدد التاريخ العدد التاريخ  العدد التاريخ

43 1.09.2020 3426 21.09.2020 2760 18.09.2020
41 28.08.2020 2344 11.09.2020 2430 11.09.2020
40 19.09.2020 2361 23.09.2020 2397 23.09.2020
38 24.09.2020 2318 19.09.2020 2356 24.09.2020

جدول 2 : ترتيب تطور احلالة الوبائية بعد التخفيف من احلجر الصحي.
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تتمة حوار ضيف العدد
>>>

)احصاء وزارة الداخلية باملغرب  مثال حتدث عن 5.5 مليون 
املساعدة( خطير وخطير جدا،  الى  اسرة مغربية في احلاجة 
الفقر  وضعية  في  باملغرب  السكان  ثلثي  من  أكثر  وج��ود  أن  إذ 
واحلاجة هو ناجت عن السياسة التعية لبالدنا للغرب االمبريالي 
احلياة  مفاصل  ك��ل  على  وهيمنته  حتكمه  على  أب��ق��ى  ال���ذي 
خضوع  استمرار  ولعل  والثقافية،  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
املغرب المالءات صندوق النقد الدولي وعدد من البنوك الدولية، 
اننا  وتؤكد   للسيادة  فقداننا  تؤكد  أم��ور  كلها  املدونية  وحجم 
بالفعل وبدون مغاالة منا في التحليل نعيش استعمار جديدا  
نعيشه  والزلنا   1956 بعد  بنبركة  املهدي  الشهيد  عنه  حت��دث 

حتى يومنا هذا.

وفي  العاملي  الصحي  النظام  كيف عجز  يتابع  العام   وال��رأي 
الدول األكثر تقدما  عن ضمان احلق في العالج واالستشفاء، 
اذن نحن امام معضلة كبيرة توضح أن احلق في الصحة واحلق 
بفعل  اصبحت  اخ��رى  وحقوق  الشغل  في  واحل��ق  التعليم  في 
الفئات  هم  األول��ني  وضحاياها  مهددة  احلالي  العاملي  النظام 
الكبرى  الشركات  تتسابق  ونحن نشهد كيف  والهشة،  الضعيفة 
التي متلك مختبرات  لصناعة اللقاحات من أجل ليس القضاء 
له، بل من أجل  للتصدي  للقاح فعال  بالوصول  الفيروس  على 

الفوز بجني اكبر االرباح على حساب الصحة العامة لالنسان.،

جتربة   اي��ة  يعرف  لم  للمغرب   احلديث  التاريخ  أن  واعتقد 
نهاية  ماعرفته  باستثناء  حقيقية  أي  متكاملة  دميقراطية 
الدولة  لبناء  اولية  املاضي من مقدمات  القرن  اخلمسينات من 
الوطنية واساسا مع حكومة عبد الله ابراهيم، إال أن التحالف 
)غير  واالس��ب��ان��ي  الفرنسي  واالستعمارين  امل��خ��زن  ب��ني  املتني 
دون  فعليا  وح��اال  املسار  ه��ذا  اجهضوا  قد  وامل��ب��اش��ر(   املباشر 
السياسي  مصيره  تقرير  في  حقه  من  املغربي  الشعب  متكني 
الدميقراطية  الدولة  والثقافي وبناء  واالقتصادي واالجتماعي 

التي تعود فيها السيادة للشعب أوال وأخيرا.،

بالنظر اىل طبيعة النظام السياسي يف املغرب،هل تستقيم   3
اطار  الحاكم يف  والنظام  الرسمية  املؤسسات  بني  الديمقراطية  قيم 

الدستور املمنوح؟

نظام  املغرب  ساد  األن  وحتى  الزمن  من  عقود  امتداد  على 
الية  يخضع  وال  وامل���ال  السلطة  يحتكر  مطلق  ف���ردي  حكم 
مساءلة او حساب،وهذا يناقض الدميقراطية كما هي متعارف 
كرامة  وحتفظ  تصون  التي  طبعا  الدميقراطية  عامليا،  عليها 
العيش  في  احلق  راسها  وغلى  حقوقه  بكافة  ومتتعه  اإلنسان 

الكرمي 

وطبعا فإن دستور 2011 وإن كان قد أفرد جزءه الثاني للحريات 
واحلقوق األساسية، فإن باقي فصوله ابقت على جوهر احلكم 
باملغرب وهو هيمنة السلطة امللكية على جميع السلط،والواقع 
يوضح أن "التبزيرة" التي مت إعداد دستور 2011 بها لم تنزع عنه 
الطابع املمنوح، وبالتالي فأنه يستحيل قيام نظام دميوقراطي 
أو  ال��دس��ت��ور  ب��ه��ذا  وال��ق��ان��ون   دول���ة احل��ق  أو مايصطلح عليه 
مبثله، مما يستدعي الرجوع للنضال من أجل حتقيق مطلب 
للحركة  الرئيسية  املطالب  احد  كان  ال��ذي  التأسيسي  املجلس 
النضال  معركة   في  فقط خطوة  وهو  املغربية،  االدميقراطية 

من أجل مجتمع الدميقراطية وحقوق اإلنسان.، 

4  تفاقمت األوضاع العامة مع جائحة كوفيد19-فكانت الفرصة 
سانحة للنظام السياسي للمزيد من التضييق على املعارضة السياسية 
املناهضة للمخزن.أال يكشف ذلك يف نظركم عن تعمق تبعية نظام 

املخزن وغياب االرادة السياسية يف التغيري؟

إن الوضع احلالي مع الكوفيد 19 زاد من تعميق هذه الوضعية 
من خالل املزيد من االجهاز على احلقوق واحلريات، باستغالل 
املعارضني   على  س��واء  القبضة  تشديد  ومحاولة  الظرفية  هذه 
أو  الصحفيني  أو  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  املدافعات  أو 
احلركات  عموم  أو  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  ورواد  املدونني 
السامية  املفوضة  نبهت  وق��د  وال��ب��وادي  ب��امل��دن  االحتجاجية 
على  لالعتداء  اجلائحة  تستغل  التي  ال��دول  اإلنسان  حلقوق 
الدولة متمادية في ضربها  أننا نالحظ أن  حقوق اإلنسان إال 

وإجهازها على عدد من احلقوق واحلريات وهو مايتوضح من 
خالل :

- محاولتها مترير عدد من القوانني املاسة بحقوق اإلنسان  
على  اإلض���راب   في  للحق  املنظم  والقانون      20/20 القانون 

سبيل املثال ال احلصر

ال��ت��ي مست ع��ش��رات االالف  من  - االع��ت��ق��االت وامل��ت��اب��ع��ات 
االشخاص في استغالل مبالغ فيه للجائحة 

دون  وامل��س��ت��خ��دم��ني   ال��ع��م��ال  م��ن  األالف  مل��ئ��ات  التسريح   -
متتيعهم بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون

- توقيف واعتقال صحفيني ونشطاء  ومدونني دون احترام 
للمساطر القانونية املتعلقة بالتوقيف واالعتقال واملتابعة.،

واملواطنات  املواطنني  تواجه  التي  والعراقيل  الصعوبات   -
الصحة  ف��ي  واحل��ق  التعليم  ف��ي  باحلق  التمتع  ف��ي  واب��ن��اءه��م 

واحلق في الشغل

دون  واحليلولة  احلقوقية  احلركة  على  املستمر  التضييق   -
اخلطير،وهو  الوباء  بهذا  والتوعية  احلماية  في  ادواره���ا  لعب 
ماتوضح في محاوالت منع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
على سبيل املثال ال احلصر في املساهمة الفعلية / املادية في 

مكافحة الوباء.

وبالفعل فإن ماتعرضنا له يوضح ضيق أفق النظام السياسي 
احل��ال��ي وع���دم اس��ت��ف��ادت��ه م��ن دروس ال��ت��اري��خ احل��دي��ث منها 

والقدمي.

الحاكمني  وافتقاد  االجتماعي  الصراع  احتدام  اىل  :بالنظر   5
اىل أي حلول لتجاوز الوضع املأزوم،ما املهام املطروحة يف هذه الفرتات 
الدقيقة،سواء على القوى املناهضة للمخزن بشكل عام، أو على القوى 

اليسارية الديمقراطية بشكل خاص؟

أوال الب���د م��ن ال��ت��أك��ي��د أن���ه وع��ل��ى ض���وء امل��س��ت��ج��دات التي 
يعرفها املغرب والعالم فإن حركة النضال الدميوقراطي الشعبي  
املستبدة  لالنظمة  تصديها  في  الصعوبات  من  املزيد  ستواجه 
عليها  مايطرح  وهو  اإلنسان،  حلقوق  والنتهاكاتها  والفاسدة 

مهام جسيمة وعلى رأسها:

عرفها  ال��ت��ي  الكبيرة  للتحوالت  العلمية  ال��ق��راءة  -إع����ادة   1
العالم منذ أكثر من 30 سنة وتداعياتها على األوضاع باملغرب، 
صياغة  الع��ادة  التغيير  في  الطامحة  القوى  سيمكن  ما  وه��و 
والتنظيمي،  والسياسي  الفكري  املستوى  على  التغيير  نظرية  
عند  امللموس،بالوقوف  للواقع  امللموس  التحليل  من  انطالقا 
وتراجعنا  ومكامن ضعفنا  لتطويرها وجتويدها  قوتنا  مكامن 
لنقدها ومراجعتها مبا يخدم قضايا الشعب املغربي في التحرر 

والدميقراطية واالشتراكية   

التي  الظرفية  برامج نضالية تتالءم مع  اع��ادة صياغة   -  2  
يجتازها  املغرب والعالم عموما

3 - ال��وح��دة ض��روري��ة ل��ي��غ��ذو ال��ن��ض��ال ال��س��ي��اس��ي والنقابي 
واحلقوقي والثقافي منتجا ويستطيع احلد من سطوة الدولة 

املستمرة في كل املجاالت

الدميقراطي يضع من  للنضال  4 - ض��رورة صياغة برنامج 
اولوياته تصفية اجلو السياسي بالبالد ورفع حاالت االحتقان 
التي الزالت تعيشها مدن احلسيمة وجرادة وغيرها من خالل 
املتابعات  وت��وق��ي��ف  السياسني،  املعتقلني  ك��اف��ة  س���راح  اط���الق 
التواصل  مواقع  ورواد  واملدونني   الصحفيني  حق  في  اجلارية 
األنسان،ووقف  حقوق  عن  واملدافعني  واملدافعات  االجتماعي  
التدهور املعيشي لعموم الشعب املغربي،ووقف كل أشكال التضييق 
واملنع التي تتعرض لها احلركة احلقوقية والدميقراطية وإطالق 

احلريات ببالدنا.،

في اخلتام أتوجه بالتحية جلريدة النهج الدميقراطي على 
اتاحتها لي الفرصة للتعبير عن رايي املتواضع حول مستجدات 

الوضع بالبالد.<

الثقافة  و التغيير

العمالق ذو العينني الزرقاوين
 

كان ثمة عمالق ذو عينني زرقاوين 
يحب امرأة صغيرة البنية. 

هي، كانت حتلم ببيت صغير 
يحوطه بستان 

تزهر فيه زهرة العسل املتالشية. 
وكان العمالق يحب مثلما يحب العمالقة، 

كانت يداه الكبيرتان 
ال تصلحان اال لألعمال الضخمة 

ولم يكن قادرا بالتأكيد 
على بناء منزل صغير الى هذا احلد 

وال ان يطلب استضافته 
حتت سقف واطىء كهذا 

تزهر عليه زهرة العسل املتالشية.
وكان عمالقًا ذا عينني زرقاوين

يحب امرأة صغيرة البنية.
وضاقت املرأة القصيرة القامة، 
التي كانت حتلم بحياة هادئة 

ذرعًا مبرافقة العمالق 
على دروبه الوعرة، 
فوّدعته ذات يوم 

كي تعبر بني ذراعي قزم فاحش الثراء 
عتبة البيت الصغير 
الذي يحوطه بستان

تزهر فيه زهرة العسل املتالشية.
وفهم العمالق ذو العينني الزرقاوين،

لكن بعد فوات االوان، 
ان البيت الصغير الذي يحوطه بستان 

لم يكن ليصلح حتى كمقبرة 
حلبه الكبير الكبير هذا.

  
وحيديت

أنت وحيدتي في العالم 
و تقولني في رسالتك األخيرة : 
” رأسي ينفجر ، قلبي يخفق 

إذا شنقوك 
إذا فقدتك 

أموت ” 
ستعيشني ! إمرأتي ! 
و ذكراي كدخان أسود 

ستتبّدد في الريح. 
ستعيشني ، يا أخت قلبي ذات الشعر األشقر 

فاملوتى ال يشغلون أكثر من سنة 
ناس القرن العشرين .

يا زوجتي
يا نحلتي ذات القلب الذهبي 

يا نحلتي ذات العينني األكثر عذوبة من العسل
ملاذا كتبت لك أنهم يطلبون موتي. 

القضية ال تزال في بدايتها 
ال ميكن اقتالع رأس إنسان 

كما يقتلع رأس اللفت . 
ال تهتمي 

ما هي إال احتماالت إنسانية . 
و ال تنسي أن زوجة السجني

ينبغي أال تأخذها أفكار سود .

قصيدتان مترجمتان: 
Nazim Hikmet  -  ناظم حكمت 
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حوار

1 اعتمدت األمم املتحدة يوم 15 شتنرب يوما دوليا للديمقراطية، 
هل املشهد الذي يعرفه العالم يوحي لكم بسياق تعمه الديمقراطية،وهل 
يحق للشعوب املعنية بحقها يف تقرير املصري أن تحتفل بهذا اليوم العاملي.

هي  كما  أن الدميقراطية  نتفق  أن  ال��ب��دء  منذ  لنا  الب��د  أوال   
متعارف عليها عامليا، هي التعبير األسمى عن إرادة الشعوب في 
تقرير املصير، وفي االختيار احلر لنظمها السياسية واالقتصادية 
بالتحديد  ن��ق��ص��د  ف��ان��ن��ا  وط��ب��ع��ا  والثقافية ،  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
الدميقراطية بأبعادها الشاملة التي تضمن  - بدون أي نوع من 
واالقتصادية  والسياسية  املدنية  كافة  احلقوق  التمييز-  أن��واع 
األنسان،  البشر/  بني  لعموم  والبيئية  والثقافية  واالجتماعية 
فإن  واحمللي  واإلقليمي  الدولي  الوضع  كل عناصر  وانطالقا من 
الوضوح،  من  بكامل  نفسه  عن  يعبر  بل  فقط،  اليوحي  املشهد 
تدعي  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  تعرفها مختلف  ال��ت��ي  ال��ت��راج��ع��ات  خ��الل 

يعمل  الوضع   لم  والتي  اإلنسان   حقوق  واحترام  الدميقراطية 
الراهن املرتبط  بانتشار وباء كورونا في مختلف بقاع العالم وآثاره 
الكارثية  على مختلف احلقوق  املدنية و السياسية واالقتصادية 
نساء  االنسان   / البشر  لبني  والبيئية  والثقافية   واالجتماعية 
ورجاال وخصوصا منهم الفئات الهشة، سوى على  كشف هشاشته 
ملختلف  تظهر  الواضحة  معامله  مابدات  وه��و  حقيقته،  وتعرية 
فيما  واملتمثل  من  الزمن  عقدين  واملتتبعني   منذ  املالحظني 

يلي:

أوال على املستوى الدولي :  املتغيرات  الدولية التي شهدها العالم 
شتنبر2001 ،  من  عشر  للحادي  اإلرهابية  وحتديدا  األحداث 
واوضاع    -" العريقة   " فيها  مبا   – عرفت  الدميقراطيات  حيث 
حقوق اإلنسان تراجعات خطيرة على املستوى الدولي نشير فقط 

إلى بعض متظهراتها املثمثلة في:

العالم  قائدة  ط��رف  من  الرهيب  غوانتانامو  معتقل  -  إقامة 
املتحدة  األمم  أجمع ومنظمة  العالم  ومسمع  مرأى  أمام  "احلر" 

بجميع مؤسساتها املعنية بحقوق اإلنسان  .

- إنشاء عدد من النقاط السوداء عبر عدد من القارات مبا فيها 
القارة األوروبية لتصبح إما مراكز لإلستقبال والتوزيع، أو مراكز 
للتعذيب نيابة عن الواليات املتحدة األمريكية .وباملغرب استخدم 

املعتقل السري بتمارة لنفس األمر.

- عودة عدد كبير من الدول للعمل بالقوانني اإلستثنائية ، والتي 
تضرب في الصميم عددا من احلقوق املدنية والسياسية،من مثل  
املراسالت،  ومراقبة  للمكاملات  اإلنصات  التنقل،  حرية  من  احلد 
واحلسابات البنكية، والرفع من عدد من العقوبات، والعودة لعقوبة 

اإلعدام.،..إلخ

العداء  توسع  ب��ل  العنصرية،  للنزعات  املضطرد  التصاعد   -
لألجانب ذوو األصول العربية واإلسالمية واألسيوية  واالمريكو 
التقدم  خطير  في  مايالحظ  بشكل  وهو  واالفريقية،  التينية، 
العنصرية في  ال��ذي حترز  عليه ع��ددا م��ن األح���زاب األوروب��ي��ة 
انتخابات بلدانها، بل منها من أحرزت األغلبية في اإلنتخابات 
وترأست حكومات بلدانها، مما يشكل اتنكاسة ملا راكمته الشعوب 
األوروبية على امتداد عقود من الزمن في مجال احترام حقوق 

اإلنسان.

استعماري  ك��ي��ان  حماية  ف��ي  وحلفائها  أم��ري��ك��ا  اس��ت��م��رار   -
على  الصهيوني ضدا  حتى  الكيان  وهو  أال  استيطاني  عنصري 
عن  الصادرة  ال��ق��رارات  جلميع  سافر  حتد  الدولية،وفي  الشرعية 
فصول  ولعل  األم���ن،  ومجلس  املتحدة  ل��ألمم  العامة  اجلمعية 
صفقة القرن املشؤومة وضمنها  تطبيع اإلم��ارات والبحرين مع 

الكيان الصهيوني ما يؤكد استمرارها.

- استمرار الواليات املتحدة وحلفائها في مصادرة حق الشعوب 
في تقرير مصيرها في عدد من مناطق العالم، بعدما كان يعتقد 

باحترام  العاملي  الوعي  وتنامي  الفيتنام  ح��رب  في  هزميتها  ان 
إال  واالقتتال،  احل��روب  لعهد  البشرية  يعيد  لن  اإلنسان  حقوق 
أو  الصهيوني  وكيانها  أمريكا  ط��رف  من  العدوانية  احل��روب  أن 
ذلك  غير  االمبريالية،  أوضح  ولسياستها  لها  التابعة  األنظمة 
وليبيا  وغ��زة  ولبنان  وأفغانستان  ال��ع��راق  على  س��واء،  باحلروب 
وال��ب��ح��ري��ن م��ن خ���الل درع اخل��ل��ي��ج، وال��ي��م��ن م��ن خ���الل تدخل 
السوري  الشعب  التي يعيشها  املأساة  السعودي، وكذلك  التحالف  
الذي يوجد بني مطرقة نظام غير دميقراطي،وجزء من املعارضة 
القرسطوية  اخلليج  أنظمة  ط��رف  م��ن  بالتيليكوموند  موجه 
وأمريكا وحلفائها لتدميرسوريا وحتييدها في الصراع ضد الكيان 
أخرى ،  عربية  وأراضي  ولفلسطني  للجوالن  الغاصب  الصهيوني 
يستتبعة  تقرير مصيرها،  في  الشعوب  فإن مصادرة حق  وطبعا 

التحكم في مصيرها وفي املزيد من نهب ثرواتها وخيراتها. .

ثانيا على املستوى اإلقليمي :

أما عن  التطورات اإلقليمية متوسطيا وعربيا ومغاربيا والتي  
بدأت  بانتفاضات أو ثورات انطلقت في البداية سلميا لفك قيود 

الشعوب فقد متيزت ب:

من  الضحايا  بعض  رغ��م  استطاع  ال��ذي  السلمي  -  طابعها 
املجتمع  ل��ب��ن��ات  وتشييد  ب��ن��اء  ف��ي  انظمة   والشروع  إس��ق��اط 
الدميوقراطي، والذي اصطدم منذ البدء بالقوى املضادة متمثلة 
في املعادين حلقوق اإلنسان والدميوقراطية، والقوى اإلستعمارية 
العاملية التي تريد احلفاظ على مصاحلها وإدامة سيطرتها على 

هذه املناطق من العالم.

فرنسا  والحقا  وإسبانيا  اليونان  جتربتي  في  املبدع  الطابع   -
والتي توضح حجم األزمة العاملية التي ضربت أوروبا وأمريكا، وأن 
بفكر  اإلجتماعية  احلركات  أفرزتها  جديدة  مجتمعية  تعبيرات 
اإلنسان،  الكونية حلقوق  املنظومة  ينهل في مجمله من  جديد 
بفكر  املجتمع  في  والفعل  للتواصل  الكترونية   وسائط  ويعتمد 

واليات متجددة.

- طابعها العنيف نتيجة جلوء االنظمة للقمع املنهجي للتظاهر 
السلمي وما تبع ذلك من فتح األبواب للتدخل األجنبي ) حلف 
الناتو في ليبيا أوال واجلماعات االصولية الحقا، درع اخلليج في 
البحرين.. اجلماعات االصولية في العراق وسوريا.،..  - طاابعها 
في  محدودة   جد  الشعوب،باستجابات  مطالب  على  اإللتفافي 
محاولةإلفراغ ثوراتها من الطموح إلى احلرية والكرامة والعدالة 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  اإلنسان ،  حقوق  اإلجتماعية،ومجتمع 

للمغرب وسلطنة عمان واألردن  والسعودية وغيرها.

  - وضع الالاستقرار الذي تشهده تونس واجهاض التجربة في 
التي أصبحت تعيش إجهازا كليا على احلقوق واحلريات  مصر  
باالنقالب العسكري الذي أجهزعلى هذه التجربة واجهضها وهي 

الزالت تتلمس طريقها  نحو بناء املجتمع الدميقراطي.  

-  - اآلثار املدمرة التي خلفتها التدخالت اإلستعمارية للقوى 
والنزاعات  األه��ل��ي��ة  احل���روب  ت��وس��ع  م��ن  وماتبعه  اإلمبريالية  
الطائفية والتي كان من نتائجها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
اجلزء  الضحايا  من  ونصف  مليونني  حوالي  وصلت  اإلنسانية  
الهشة من نساء  الفئات  وأساسا منهم  املدنيني  األكبر منهم من 

وشيوخ وأطفال وأكثرخمسة ماليني من الالجئني.

ثالثًا على املستوى الوطني 

البد من التاكيد ان أوضاع  حقوق اإلنسان مغربيا  لم تكن

جتانب  التي  املبالغة  من  بالكثير  اآلراء   بعض  تتناولها   كما 
املوضوعية سواء تعلق األمر مبا اطلق عليه في السابق ب"املسلسل 
الدميقراطي "اوحاليا باالنتقال الدميقراطي/العدالة االنتقالية، 
حيث بعض  مجال احلقوق املدنية والسياسية   شهد املغرب فعال 
بعض االصالحات بحكم التطورات املتسارعةفي عرفها العالم، في 

نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن املاضي ولكنها ظلت 
وحني،  حلظة  اية  في  للتراجع  وقابلة  وهشة  جزئية  اصالحات 

  ( القوية   االحتجاجات  االنتفاضات  مجمل   ذلك  على  وتشهد 
16 ماي – سيدي افني _ العيون – الريف _ جرادة .،.ومجموع 
في  الفئات  مختلف  تخوضها  التي  االجتماعية  االحتجاجات 

املدن والبوادي وتشمل النساء والرجال على حد سواء.،الخ(

وهي االحتجاجات التي كان في البعض منها الفضل  للحركية 
اخلوف  منسوب  من  احل��د  فبراير  في   20 حركة  أطلقتها  التي 
الذي ظل يسود املغرب منذ 1956،  وميكن التأكيد بعد مرور  كل 
هذه  السنوات على انطالق احلركة، أن جذوتها الزالت مشتعلة ؛ 
حتى وإن كانت قد خفتت، فمازالت الروح التي بعثتها في احلركة 
اإلستبداد  م��ن  التخلص  ت��روم  مبطالب  مستمرة   اإلجتماعية 
سياسيا  ب��ه  وامل��رت��ب��ط��ني  املخزن   مؤسسة  ف��ي  املمثل  والفساد  
القوى  تسعى  الي  املطالب  وهي  وثقافيا،  واجتماعيا  واقتصاديا 
املناضلة التي ترفعها   لبناء مجتمع دميقراطي أساسه الكرامة 
اإلنسان  واحترام حقوق  االجتماعية  والعدالة  واملساواة  واحلرية 
ولكن امليزة الرئيسية التي ظلت تطبع  الوضع في املغرب برغم كل 

االدعاءات  الرسمية وغير الرسمية الكاذبةهي : 

واخلروقات  االنتهاكات  وتيرة  وزيادة   امللموسة  التراجعات   *
ال��ت��ي ت��ط��ال مم��ارس��ة األف�����راد واجل��م��اع��ات حل��ق��ه��م ف��ي حرية 
التجمع  اجلمعيات،وحرية  تأسيس  في  واحل��ق  والتعبير،  ال��راي 

والتظاهرالسلمي.

النقابية،والدليل  واحلريات  الصحافة،  انتهاكات حرية  تواتر   *
ال��ق��ض��ب��ان، وامللفات  امل���وج���ودي���ن خ��ل��ف  ال��ص��ح��ف��ي��ني  ه���و ع���دد 
لهم توضح مبااليدع أي مجال  باتت تطبخ  العجيبةالغريبةالتي 
للشك ضيق صدر السلطات في هذا البلد للنقد سواء من طرف 
أو  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد/رائ���دات  أو  /ات  الصحفيني 

املدونني/ات أو املدافعني واملدافعات عن حقوق االنسان.، 

 كما الزالت العديد من القوانني تنتهك احلريات الفردية وحتد 
مستوى  وعلى  والضمير.  العقيدة  حرية   مقدمتها  وف��ي  منها 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية فإن احلركية 
)املعطلني  املغربي  الشعب  م��ن  مختلفة  فئات  فيها  املنخرطة 
حاملي الشهادات، فئات مهنية متعددة، السكان املطالبني بالسكن 
العمال  او  الالئق،النساء السالليات املطالبات باحلق في األرض،، 

والعامالت احملتجني ضد انتهاك حقوقهم الشغلية .،

وبالنسبة للحق في التنظيم، الزالت السلطات حترم عددا كبيرا 
تسليمها  عن  االمتناع  عبر  التنظيم  في  حقها  من  الهيآت  من 
العراقيل  القانونية وكذلك احلرمان    أو وضع  وصوالت اإليداع 

في استعمال

الفضاءات  العمومية واجلمعية املغربية حلقوق  اإلنسان تبقى 
منبني املستهدفني الرئيسيني  في هذا املجال.

واعتقد أنه برغم ذلك يحق للشعوب املعنية بحقها في تقرير 
املصير أن حتتفل بهذا اليوم العاملي، من خالل النضال واملزيد من 
الفساد  قوى  على  ستنتصر  وحتما  عادلة  قضاياها  الن  النضال 

واإلستبداد والطغيان عبر العالم.  

السيادية  قراراته  املغرب؟من حيث  يف  الحالة  لكم  تبدو  كيف  2
اقتصاديا،اجتماعيا،ثقافيا وسيياسيا؟

الوضعية احلالية في البالد الميكن التطرق لها مبعزل عن وباء  
وقد كشف  واملغرب طبعا ضمنه،  العالم  الذي ضرب   19 الكوفيد 
وعرى املنظومات الصحية والتعليمية  بشكل يوضح أكثر من أي 
الكشف  ما مت  ولعل  باملغرب،  لتغيير جذري  احلاجة  وقت مضى 

عنه من حيث  حجم الفقر واحلاجة  <<<

تابع في الصفحة 14 

يسعدنا يف هيئة حترير جريدة الهنج الدميقرايط أن تستضيف واحدا من رموز احلركة الدميقراطية 
املناضلة،الرفيق "عبداالله بنعبدالسالم".معتقل سيايس سابقأ ما بني سنيت1984و1991سامه بويع مبكر يف 
النضال السيايس لليسار اجلديد.هو املناضل الدميقرايط الذي شق طريق النضال احلقويق يف قيادة امجلعية 
املغربية حلقوق االنسان والعديد من املسؤوليات األخرى.املناضل عبداالله،معروف بالتفاىن يف العمل امجلايع 

واملبادرات النضالية الوحدوية...
حناور ضيفنا يف هذا العدد متسائلني معه حول الدميقراطية يف حالة املغرب لميتد الوصل من جديد مع قرائنا 

يف قضية عرفت وتعرف رصاعا من أجل حتقيقها،يه الدميقراطية أوال وأخريا...
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خدمة  ق��اع��دة  على  التبعية  ال���دول  انظمة  تقوم 
اإلذعان  انظمة  انها  االجنبي.  ال��رأس��م��ال  مصالح 
إلرادة هذا الرأسمال وهذه هي حالة تعامل وتصرف 
الصعيد  على  التبعية  أنظمة  ك��ل  املغربية.  ال��دول��ة 
العاملي تخضع مصاحلها اخلاصة لهذه اإلرادة. لكن 
املتفاقمة  االقتصادية  االزم��ة  ظل  في  هو  اجلديد 
استجالب  أصبح    19 كوفبد  جائحة  ومستجدات 
االس��ت��ث��م��ار األج��ن��ب��ي يقتضي امل��زي��د م��ن اإلذع���ان 
ال��ش��دي��دة ع��ل��ى م��ن س��ي��رب��ح استقبال  وامل��ن��اف��س��ة 

الرأسمال األجنبي املأزوم.

لهذا الغرض أقدمت الدولة املغربية على إجراءات 
ال تخرج عن سياسة اإلذعان هذه وميكننا سرد أهم 

احلاالت:

مباشر  لطلب  تلبية  الصيفي  التوقيت  إق���رار   -
لإلدارة املركزية ملجموعة رونو نيسان.

املسمى   – ق��ان��ون جت���رمي اإلض�����راب  م��ش��روع    -
تلطيفا قانون تنظيم اإلضراب- وهو املشروع الذي 
قررت احلكومة عرضه على البرملان من اجل فرضه 
وهي حتاول تشتيت الصف النقابي من اجل تسهيل 

متريره.

-  قانون 51-17 الهادف للتخلي عن قطاع التعليم 
وفتحه لالستثمار األجنبي

-  نفس الوضع يتم الترميز له في قطاع الصحة.

- بدأت تتضح معالم املشروع التنموي البديل على 
األرض  وزادت اخلطابات الرسمية االخيرة وضوحا 
والتي تريد فتح املجال للتغلغل الرأسمالي األجنبي 

حتت مبرر النجاعة والكفاءة.

-  تقليص ايام العطل الرسمية باملغرب وهذا كان 
مطلبا قدميا للمستثمرين األجانب وعلى ما يبدو 

إلغاء عيد الشباب يعتبر إشارة ال تخطئها العني.

-  حتويل في االمر الواقع سلطة والي بنك املغرب 
الى سلطة دستورية في انتظار ان تتضمن في متنى 
النص الدستوري كما قامت به دول رضوخا لتوصيات 

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

التبعية  أنظمة  منافسة محمومة من طرف  إنها 
التمهيد  الرأسمال األجنبي وقد مت  للرضوخ إلرادة 
الدولية  املؤسسات  إرادة  الى  التام  باالنصياع  لذلك 
ونتيجة هذا  دول���ي.  نقد  دول��ي وص��ن��دوق  بنك  م��ن 
االذع���ان يعتبر امل��غ��رب م��ن ب��ني ال���دول ال��غ��ارق��ة في 
واإلرادة  الغذائية  السيادة  وفقدان  والتبعية  الديون 
على  امل��س��اع��دة  او  امل��ان��ح��ة  ال����دول  ام���ام  السياسية 
االستثمار وعلى رأسها فرنسا. ال زال املغرب يراوح 
نفس مكان التبعية للرأسمال االجنبي فكما كان في 
ونحن  التبعية  هذه  تفاقمت  العشرين  القرن  بداية 
في العشرية الثانية من القرن الواحد وعشرين بينما 
حققت شعوب وأمم مكتسبات في طريق حتررها من 

االستعمار املباشر والغير مباشر.

من وحي األحداث

التيتي الحبيب                             

الدولة املغربية واإلذعان إلرادة 
الرأسمال األجنبي

كبير،القرار  بارتياح  العام  الرأي  استقبل 
25شتنبراجلاري،عن  اجلمعة  يوم  الصادر 
اجتماع املجلس االقتصادي واالجتماعي 
املرأة  قضايا  امل��ت��ح��دة،ي��ه��م  ل��ألمم  ال��ت��اب��ع 
الصهيوني  االح��ت��الل  حتت  الفلسطينية 
القرار  ه��ذا  وي��ؤك��د  اللجوء.  مناطق  وف��ي 
االسرائيلي  أن:"االح���ت���الل  منطوقه  ف��ي 
النساء  أم���ام  ك��ب��رى  عقبة  يشكل  ي���زال  ال 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ات  وال��ف��ت��ي��ات 
بإعمال حقوقهن والنهوض بهن وحتقيق 
اع��ت��م��اده��ن على ال���ذات وان��دم��اج��ه��ن في 
تنمية مجتمعهن" كما يطالب هذا القرار 
بوقف جميع التدابيراملتعارضة مع القانون 

الدولي وكل مظاهر التمييز.

وبهذا اخلبر، اعتبر االحتاد العام للمرأة 
انتصار  مبثابة  ال��ق��رار  ل���ه،أن  بيان  ف��ي  الفلسطينية 
املتضررين.منددا  وكافة  فلسطني  وألط��ف��ال  للمرأة 
يعتبر  الفلسطينية،بل  القضية  من  النيل  مبحاوالت 
االحتالل  ب��ني  املزعومة  ال��س��الم  اتفاقات  أن"ت��وق��ي��ع 
والدول املطبعة معه لم تؤثرفي إرادة املجتمع الدولي 
الذي ال زال يواصل مطالبته بضمان سالمة وحماية 
امل��دن��ي��ني وال����ذي ي��ؤك��ده ح��ص��ول ال��ق��رارع��ل��ى تأييد 
ساحق بتصويت 44 دولة من أصل 54 دولة عضو مع 

القرار واقتصاررفضه على ثالث دول تقف دائًما ضد 
القرارات الفلسطينية هي أمريكا وكندا واستراليا".

الصراع  واج��ه��ة  الفلسطينية،في  القضية  وتبقى 
التطبيع  نحو  املهرولة  العربية  الرجعيات  قطب  بني 
واالحتالل الصهيوني كجزء عضوي لألمبريالية في 
املنطقة وقطب الشرعية والنضال واملقاومة من أجل 
كافة احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني وفصائل 
املقاومة وكافة الشعوب املناهضة للحروب الألمبريالية 

واحملبة للسالم.

املرأة الفلسطينية  تنتزع  قرارا  هاما  من األمم املتحدة

للنهج  الوطنية  اللجنة  ع��ق��دت 
الرابعة عشرة  دورتها  الدميقراطي 
27 شتنبر  األح����د  ي���وم  ب��ع��د  ع���ن 
كشعار:  ل���ه���ا  اخ�����ت�����ارت     ،2020
العمالي  ال�����وح�����دوي  "ال����ن����ض����ال 
النقابي والشعبي، سبيلنا للتصدي 
املتوحشة".  والرأسمالية  للمخزن 
جدول  معرض  ف��ي  تقدمت  حيث 
أعمالها، الكتابة الوطنية بتقريرها 
السياسي  والذي يتضمن في محوره 
العام  ال��س��ي��اس��ي  التحليل  األول: 
االفريقي،   العاملي،  مستوياته  في 
العربي واملغارب، واملستوى الوطني.

أما احملور الثاني فقد خصص لتقييم أداء وأنشطة 
النهج الدميقراطي بني دورتي اللجنة الوطنية الثالثة 
اللجان  مستوى  على  وذل��ك  احلالية.  وال���دورة  عشر 
والدوائر والقطاعات الثالث: الشبيبة، النساء، العمال 
وكذا أنشطة الفروع احمللية واجلهوية، ثم احلسم في 
التي  الفترة  ه��ذه  في  خاصة  العمل  وآف��اق  البرنامج 
تسبق املؤمتر الوطني الذي من املنتظر أن يعلن فيه 
العاملة  الطبقة  ح��زب  بناء  عن  الدميقراطي  النهج 

وعموم الكادحني.

وما  ت��ق��دم  م��ا  على  ب��ن��اء  الوطنية  اللجنة  وتلتزم 
العام مبهام ميكن  االجتماع  ه��ذا  ت��دارس��ه خ��الل  مت 

تلخيصها في ثالث مسارات متكاملة ومترابطة:

ال��ع��ام��ل��ة وعموم  ال��ط��ب��ق��ة  ب��ن��اء ح���زب  م��س��ار  أوال، 

احلمالت  ف��ي  االس��ت��م��رار  يتطلب  مم��ا  ال��ك��ادح��ني، 
ال��س��ن��ة اإلضافية  ه���ذه  ف��رص��ة  واغ��ت��ن��ام  امل��ن��ظ��م��ة، 

الستثمار العمل.

ل��ع��ق��د امل��ؤمت��ر الوطني  ث��ان��ي��ا، م��س��ار االس��ت��ع��داد 
اخلامس، الذي سيتم فيه اإلعالن عن تأسيس حزب 
من  يتطلب  مما  الكادحني،  وعموم  العاملة  الطبقة 
التهيئ  في  االستمرار  للمؤمتر  التحضيرية  اللجنة 
األدب�����ي م����ن  خ����الل ن��ق��اش م��ش��اري��ع األط���روح���ات  

وإغنائها.

النضاالت  ف��ي  واملساهمة  االن��خ��راط  مسار  ثالثا، 
اجلماهيرية ذلك أن جبهة املقاومة الشعبية مستمرة، 
االنخراط فيها ورفدها باملناضلني، لذلك وجب علينا  

توحيد النضال أكثر وبتنظيم أفضل.

اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي في دورتها الرابعة عشرة


