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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 421/ 422 
  عدد مزدوج

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

تشن  أن  املنتظر  من  التشريعية،  االنتخابات  موعد  اقتراب  مع 
األبواق املخزنية، بل حتى قوى اصالحية، هجوما واسعا وشرسا 
على القوى املتبنية واملدافعة على موقف مقاطعة هذه االنتخابات. 
وستتهمها ب"العدمية" و"التطرف" و"عدم طرحها لبديل" وستبرر 
مشاركتها في االنتخابات ب"مواجهة الفساد واملفسدين" و"الدفاع 
التمثيلية".  املؤسسات  داخ��ل  من  و"التغيير  الشعب"  مطالب  عن 

وستقدم العديد من الوعود الوردية للناخبني والناخبات. 
لنتفحص هذه االتهامات والتبريرات:

هل هناك من عدمية وتطرف أخطر من إيهام الشعب بإمكانية 
والثقافية  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  أوضاعه  تغيير 
ن��ح��و األح��س��ن م��ن خ���الل امل��ش��ارك��ة ف��ي االن��ت��خ��اب��ات وبواسطة 
الذي خبر، من خالل جتربة ستني  املنبثقة عنها وهو  املؤسسات 
والبرملانات  املمنوحة  والدساتير  املخدومة  االنتخابات  من  سنة 
زيفا  "دمي��ق��راط��ي��ة"،  املسماة  اللعبة  ه��ذه  عبثية  ليس  ال��ص��وري��ة، 
الفردي املطلق واالستبداد  وبهتانا، فحسب، بل تكريسها للحكم 
واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة  وال��س��ي��اس��ات  ول��الخ��ت��ي��ارات  امل��خ��زن��ي 
وهل  كرمية؟  حياة  في  حقه  ضد  العدوانية  الرجعية  والثقافية 
تقاطع  التي  املغربي  الشعب  من  االق��ل،  على  املئة،  في  الثمانون 
االنتخابات وحتتقر، بل تعادي املؤسسات املنبثقة عنها "عدمية" 
وجتاهل  لشعبنا  احتقار  إنه  مصلحتها؟  تعرف  وال  و"متطرفة" 
وهذا  املشئومة  اللعبة  ه��ذه  بطبيعة  السليم  احلسي  وعيه  لنمو 
وريعي  واستغاللي  استبدادي  نظام  لتأبيد  له  ينصب  ال��ذي  الفخ 

ومفترس.
وشاقا  نضاال طويال  يتطلب  وهو، طبعا،  نطرح،  الذي  والبديل 
ورافضا للقبول باألمر الواقع بتبرير "الواقعية" و"االعتدال" وغير 

ذلك من املبررات الواهية واملغلطة. ويتركز هذا البديل على:
املقاطعة  وتطوير  تنمية  على  ملل،  أو  كلل  دون  العمل،  -أوال، 
احلسي  الشعب  وع��ي  حتويل  أي  واع��ي��ة،  مقاطعة  إل��ى  التلقائية 
للتغيير،  قابليته  وع��دم  السائد  النظام  بطبيعة  عميق  وعي  إلى 
على األقل، بواسطة انتخابات متحكم فيها ومؤسسات منتخبة 
وحكومة ال حول وال قوة لها في اتخاد القرارات وفرض االختيارات 

والسياسات املصرية بالنسبة له ولألجيال القادمة. 
-ثانيا وتأسيسا على ما سبق، اعتبار أن التغيير سيكون من صنع 
الشعب ومن خارج هذه املؤسسات. وهو ما يستوجب تنظيم وتوحيد 
صفوفه وتصعيد وتنويع وتوحيد نضاالته وتوفير، كخطوة هامة 

نحو هذا الهدف، كل أشكال الدعم ألي نضال تخوضه، هذه الفئة 
أو الشريحة أو تلك، من أجل مطالبها املشروعة. إن هذه املسألة 
جوهرية وتتطلب من القوى الطامحة للتغيير لصالح الشعب، أن 
تعطي أقصى االهتمام للتنظيمات الذاتية للجماهير واالنخراط 
فيها وحتصينها ضد االختراقات املخزنية وضد سعي العديد من 
وفي  اخلاصة.  الضيقة  مصاحلها  لتحقيق  عليها  الركوب  القوى 
املقابل، يجب على هذه التنظيمات أن ال تضع كل القوى السياسية 
والنقابية واجلمعوية واملجتمعية في نفس السلة ألن تلك مسألة 
وحية  وج��ذري��ة  ودميقراطية  تقدمية  ق��وى  هناك  حيث  خاطئة 
صادقة في نضالها من أجل التغيير لصالح الشعب املغربي الذي 
لن حتقق هذه التنظيمات الذاتية أهدافها، كل أهدافها املشروعة، 

بشكل ال رجعة فيه، إال في ظله.
وحدة  لشق  محاولة  أية  واستماتة،  حزم  بكل  مواجهة،  ثالثا،   -
ورفض  وس��ط��ه  امل��وج��ودة  ال��ث��ان��وي��ة  التناقضات  وتسعير  الشعب 
أجل  م��ن  املناضلة  ال��ق��وى  ب��ني  القبلية  واالش��ت��راط��ات  الفيتوات 
وموقعها  الفكرية  مرجعيتها  كانت  أي��ا  الشعب،  لصالح  التغيير 
الطبقي وسط الشعب، شريطة أن تنبذ االرهاب واالنقالبات وأن 
من  وليس  الشعب  صنع  من  سيكون  التغيير  ب��أن  مقتنعة  تكون 
صنع نخبة أو زعيم ملهم، وأن تسلك طريق النضال اجلماهيري، 

مبختلف أشكاله كأسلوب أساسي لفرض التغيير.
الفترة  في  األساسي  الشعبي  املطلب  يكثف  شعار  بلورة  -رابعا، 
راكم  ال��ذي  العدو  يستهدف  أن  يجب  ال��ذي  الشعار  ه��ذا  احلالية. 
القادر على لف أوسع جبهة شعبية  الشعب احلقد ضده وبالتالي 
حوله. هذا الشعار الذي يشكل املدخل الضروري والذي ال محيد 
عنه لفتح الطريق أمام التغيير احلقيقي.  وفي هذا االطار، حدد 
النهج الدميقراطي املخزن كالعقبة الكأداء التي تقف سدا منيعا 
أمام أي تغيير حقيقي وطرح شعار التخلص منه كمهمة للفترة 

احلالية.
الفساد  أما مسألة، املشاركة في االنتخابات لقطع الطريق أمام 
التجارب  واملفسدين)ات(، فأنها، في أحسن األحوال، وهم تفنده 
سلوك  ألن��ه  الفساد  استشراء  من  املزيد  إل��ى  أدت  التي  السابقة 
متجذر في النظام املخزني بل هو أحد أساليب احلكم في بالدنا. 
ولذلك، الغرابة أن يتحول جل الذين كانوا أكبر املنتقدين للفساد 
أولوية  محاربته  من  االنتخابية،  برامجهم  في  جعلوا،  وال��ذي��ن 

بالنسبة لهم، من أكبر الفاسدين واملفسدين. 

الثورة استحقاق يجب اإلعداد له
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العطش واجلفاف يهددان مستقبل 
6الشعب

ضيف العدد:
سعيد طبل

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

النهج الدميقراطي يعبر عن رفضه 
لالجهاز علىصندوق  املقاصة

كلمة العدد

من 3 إىل 30 غشت 2021
الثمن: 4 دراهم

سياسات الهجرة بني املراقبة والعنصرية 
والقوانني املجحفة

مقاومة النساء إقليميًا والسياسات 
18املناهضة لها
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من   3 إلى 30 غشت 2021 الثانية

 

 

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي اجتماعها يوم 
29 يوليوز 2021، تدارست خالله مستجدات األوضاع الدولية 
واالقليمية والوطنية والتنظيمية، وقررت تبليغ الرأي العام 

املواقف التالية:

وعموم  العاملة  الطبقة  معاناة  الستمرار  استياءها     -
وحتميلهم  امل��خ��زن  يتبعها  التي  السياسات  م��ن  الكادحني 
باملقابل،  كوفيد19-.  جائحة  ع��ن  الناجمة  األزم���ة  تبعات 
حتيي الكتابة الوطنية عاليا النضاالت لتي تخوضها الطبقة 
عمال  ن��ض��االت  بينها  وم��ن  مصاحلها  ع��ن  دف��اع��ا  العاملة 
والقنيطرة وسال،  البيضاء  الدار  النظافة بكل من  وعامالت 
للقطاع  الوطنية  اجلامعة  نظمتها  التي  النضاالت  وك��ذا 
الفالحي/إم ش يوم 28 يوليوز اجلاري حتت شعار "موحدون/

ات ومتضامنون/ات في املطالبة بتنفيذ االلتزامات وحتقيق 
مطالبنا العادلة".

املقاصة  تصفية صندوق  نحو  املخزن  لتوجه  -   شجبها 
بذريعة متويل برنامج احلماية االجتماعية وإلى رفع الدعم 
التدريجي عن بعض املواد األساسية كالسكر والدقيق وغاز 
البوتان كما جاء في مشروع قانون املالية لسنة 2022 قصد 
متويل احلماية االجتماعية، انصياعا لتوجيهات املؤسسات 
الطبقات  الدولية، وهو ما سيزيد من تدهور وضعية  املالية 
الشعبية التي تعاني منذ عقود من الغالء والبطالة والهشاشة 
في العمل وغياب أو ضعف اخلدمات االجتماعية، في مقابل 

وتؤكد  ل���ألج���ور.  ع��م��ل��ي  جت��م��ي��د 
الكتابة الوطنية على رفضها متويل 
برنامج احلماية االجتماعية عبر 
ت��ص��ف��ي��ة ص���ن���دوق امل��ق��اص��ة بدل 
اللجوء لسن ضرائب على الشركات 

الكبرى وكبار األغنياء.

الوضعية  ل��ت��ده��ور  تسجيلها   -
املتسارع  االرت��ف��اع  ج��راء  الصحية 
لعدد احلاالت التي يسجلها املغرب 
والذي  كورونا  بفيروس  للمصابني 
يوميا،  حالة   9000 حاجز  جت��اوز 
العديد من  اكتظاظ  إلى  أدى  مما 
املراكز الصحية ووصولها إلى حالة 
ح��رج��ة، ف��ي ظ��ل ال��ض��ع��ف الكبير 
الصحي  القطاع  منه  يعاني  ال��ذي 
القطاع اخلاص  واكتفاء  العمومي 
ب���ال���ب���ح���ث ع����ن ال����رب����ح وحت���وي���ل 

اخلدمات الصحية إلى سلعة. وفي الوقت ذاته، تدعو الكتابة 
الوطنية عموم املواطنني/ات إلى املزيد من االلتزام بالتدابير 

الوقائية حفاظا على سالمتهم وحياتهم.

-        تفاقم أزمة العطش في العديد من املدن كإميوزار 
كندر والسهول وصفرو ووزان ومعاناة ساكنتها من العطش، 
نتيجة لسيطرة العديد من الشركات االحتكارية على املوارد 
املائية واالستغالل املفرط للفرشة املائية من قبل كبار املالك 
تنظيم  إلى  املواطنني/ات  بالعديد من  الزراعيني، مما حذا 
وقفات احتجاجية للمطالبة بحقهم املشروع في املاء، قوبلت 

كما العادة بترهيب كبير من خالل انزاالت أمنية كثيفة.

املواطنني/ الوطنية على مقاطعة  الكتابة  -         تؤكد 
الذي جتسده  املوقف  وهو  املقبلة،  املخزنية  لالنتخابات  ات 
اجل��م��اه��ي��ر ف��ي ك��ل م��ن��اس��ب��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة ت��ع��ب��ي��را منها عن 
سخطها وعدم ثقتها في املسار االنتخابي برمته، باعتباره 
مجرد فولكلور لتجميل وجه املخزن القبيح واستمرار ذوي 
املصالح في استغالل كراسيهم باسم اجلماهير للمزيد من 

قهرها واستغاللها.

-   إدانتها لألحكام اجلائرة والقاسية التي صدرت في حق 
الراضي، وكذا  الريسوني وعمر  كل من الصحفيني سليمان 
الهجمة  إط��ار  في  يندرج  وال��ذي  العواج،  الدين  نور  املناضل 
البوليسية والتغول املخزني الذي أصبح اليوم يبني بوضوح 
ال���ذي يفند كل  ال��ش��يء  بوليسية،  دول���ة  إل��ى  امل��غ��رب  حت��ول 

محاوالتها لتلميع صورتها على املستويني احمللي والدولي. 

 17 ب��ه  ال��ذي قامت  التحقيق  -        تؤكد على خ��ط��ورة 
"فوربيدن  منظمة  م��ن  بتنسيق  دول��ي��ة،  إعالمية  مؤسسة 
خالله  من  تشير  وال��ذي  الدولية،  العفو  ومنظمة  ستوريز" 
 10.000 م��ن  أك��ث��ر  التجسس على  ف��ي  امل��خ��زن  ت���ورط  إل��ى 
بينهم صحفيني ونشطاء  وأجنبي من  مواطن/ة مغربي/ة 
من خالل برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" 
الصهيونية. وتأتي هذه االتهامات في سياق نزوع املخزن إلى 
باملناضلني/ التهم  إلصاق  ومحاولة  املواطنني/ات  تخويف 
ات. كما تدين كل محاوالت التجسس على كافة املناضلني 
السياسيني والنقابيني واحلقوقيني ونشطاء املجتمع املدني.

-        إدانتها الستمرار مسلسل التطبيع والذي كانت آخر 
بالكيان  مراكش  تربط  مباشرة  رح��الت  استقبال  مظاهره 
استقبال  ف��ي  صاحبتها  التي  امل��ذل��ة  والبهرجة  الصهيوني 
املناسبة  بهذه  الوطنية  الكتابة  وتثمن  الصهاينة.  "السياح" 
وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  للجبهة  النوعية  امل��ب��ادرات 
التطبيع وحملتها الناجحة ضد الغزو السياحي الصهيوني.

-        في تونس تسجل الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي 
ال��ث��وري��ة دخ��ل��ت م��رح��ل��ة ج��دي��دة تتمثل في  ال��س��ي��رورة  ان 
للمنظومة احلاكمة مما حذا  الداخلية  التناقضات  انفجار 
على  باالنقالب  سعيد  قيس  الرئيس  في  املتمثل  بالقطب 
الدستور ومبحاولة تهميش باقي االطراف السياسية املعبرة 
الطبقية  ال��ك��ت��ل��ة  م��ص��ال��ح  ع��ن 
الصراعات  ه���ذه  إن  ال��س��ائ��دة. 
وتهدف  الشعب  مصالح  ت��ه��دد 
الثورية  السيرورة  اجهاض  ال��ى 
الوطنية  الكتابة  ت��ؤك��د  ول��ذل��ك 
ل��ل��ن��ه��ج ال��دمي��ق��راط��ي ع��ل��ى ان 
احلل السديد لالزمة التي يعاني 
منها الشعب التونسي يكمن في 
حقيقية  شعبية  سلطة  إرس���اء 
واستكمال مهام الثورة بالقضاء 
وبناء  برمتها  امل��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى 
الدميقراطية  الوطنية  ال��دول��ة 

والشعبية بتونس الشقيقة.  

 الرباط في: 29 يوليوز 2021

النهج الدميقراطي يعبر عن رفضه لالجهاز علىصندوق 
املقاصة بدعوى متويل برنامج احلماية االجتماعية

تعرف املناطق الشرقية في الشهور األخيرة احتجاجات 
)جرسيف،  الشرقية  اجلهة  أقاليم  مبختلف  واس��ع��ة 
الدريوش...(  زايو،  تاوريرت، تالسينت/ إقليم فيجيج، 
نتيجة  الصحي  للوضع  اخلطير  بالتدهور  للتنديد 
)غياب مستشفيات  الصحية  البنيات  أو ضعف  غياب 
األطباء  غ��ي��اب  أو  ق��ل��ة  ال��دول��ي��ة،  باملعايير  إقليمية 
بعد  ال��ت��ول��ي��د،  وأط��ب��اء  املختلفة  التخصصات   ذوي 
الوحدة الطبية حملاربة داء السرطان، تزايد املصحات 
الصحية اخلاصة،  نقص األدوية والتجهيزات الطبية 
نقل  بفعل  عديدة  وفيات  إلى  ي��ؤدي  الدقيقة...( مما 
إل��ى املستشفى اجلامعي  امل��رض��ى ف��ي ظ��روف م��زري��ة 
للحاالت  السريع  التدخل  على  القدرة  وع��دم  بوجدة، 

في  الوضع  والتمادي  ه��ذا  تفاقم  وأم��ام  املستعجلة، 
فإن  للكادحني،  خاصة  الصحية  باحلقوق  االستهتار 
النهج الدميقراطي باجلهة الشرقية يعلن للرأي العام 

ما يلي: 
للنظام  الالشعبية  للسياسات  واس��ت��ن��ك��اره  إدان��ت��ه   
امل��خ��زن��ي وح��ك��وم��ت��ه ال��رج��ع��ي��ة ف���ي م���ي���دان الصحة 
تشجيع  عبر  سلعة  إل��ى  الصحة  وحتويل  العمومية، 
اخلوصصة وغالء اخلدمات الصحية بالنسبة الطبقات 
الوسطى فأحرى بالنسبة للعمال والكادحني واإلهمال 

املنهج للصحة العمومية؛ 
اجلماهيرية  ال���ن���ض���االت  م��خ��ت��ل��ف  م���ع  ت��ض��ام��ن��ه   
وتوفير  الكاملة  العمومية  الصحة  املطالبة باحلق في 

تالسينت وبني  مستشفيات حقيقية ومتخصصة في 
تادجيت وفيجيج وجرسيف...؛

الصحية  الشغيلة  بنضاالت  املباالة  لعدم  استنكاره   
ومطالبها املتعلقة بتحسني اخلدمات الصحية ؛

والدميقراطية  التقدمية  ال��ق��وى  ملختلف  مناداته   
النضاالت  م��ع  ت��ض��ام��ن  عملية  أوس����ع  إل���ى  واحل��ي��ة 
العمومية  الصحة  ف��ي  باحلق  املطالبة  اجلماهيرية 

اجليدة بأقاليم اجلهة الشرقية.

النهج الدميقراطي الكتابة اجلهوية للشرق
 26 يوليوز 2021

النهج الدميقراطي بجهة الشرق 
تدهور الوضع الصحي بجهة الشرق نتيجة السياسة  الالشعبية للنظام  وحكومته
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
تقدمي:

 إن احلديث عن معركة احلق في الصحة هذه السنة، والدفاع عن 
خاضتها  ملعارك  استمرارية  هي  الصحية  اخلدمات  ولوج  مجانية 
حركة  انفجار  فمنذ  األخ��ي��ر.  العقد  في  تالسينت  بلدة  جماهير 
عشرين فبراير 2011 ووعي جماهير تالسينت بواقع الصحة املزري 
وجامعي  اقليمي  مستشفى  أق��رب  عن  البعد  خصوصا  باملنطقة 
والكثافة  لتالسينت  الصحي  ب��امل��رك��ز  الطبية  اخل��دم��ات  وض��ع��ف 
وتدافع  تتوحد  الساكنة  جعل  املنطقة،  تعرفها  ال��ت��ي  السكانية 
ببناء  وع��دا  انتزعت  واحل��س��اس،ح��ي��ث  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا  ع��ن 
املستشفى املتعدد التخصصات بعد معارك نضالية بطولية، مرورا 
سنة  التخصصات  متعدد  مستشفى  تشيد  ح��ول  البلدة  مبعارك 
2014 وسنتي 2016/2017 والتي أجبرت النظام املغربي االستجابة 
للمطلب وإخراجه حليز الوجود رغم الوثيرة البطيئة في األشغال.

 إن املبتغى من هذا التقدمي تبيان صيرورة النضال حول حقل 
الصحة التي دافعت عنه جماهير تالسينت بقوة في العقد األخير 
ال��ش��ارع نظرا  ف��ي  ال��وض��ع  ال��ص��راع سمة ميزت  إن  لتبيان  وك��ذل��ك 
الصحة  حقل  في  املغربي  النظام  ينهجها  التي  السياسة  لطبيعة 
أخرها  ك��ان��ت  م��دروس��ة  استراتيجية  وف��ق  ي��ح��اول ج��اه��دا  وال��ت��ي 
اإلعالن عن النموذج التنموي األخير والذي عنوانه العريض اتباع 
أخرى،  إلى جانب قطاعات حيوية  القطاع  هذا  سياسة خوصصة 
على من  الصحية حكرا  اخل��دم��ات  االس��ت��ف��ادة  من  تبقى  بحيث 
لنقل  رسومات  فرض  خالل  من  وذل��ك  املادية  اإلمكانيات  ميتلك 
من  ع��دة  مستشفيات  إف��راغ  إل��ى  باإلضافة  ومعاجلتهم،  املرضى 
مناطق  وباقي  املجاورة  واملناطق  بتالسينت  احلال  هو  كما  األطر 

إقليم فجيج...باإلضافة إلى تشجيع خلق مصحات خاصة.

انطالق املعركة:
 لعل املتتبع للوضع ببلدة تالسينت وباقي مناطق املغرب سيعرف 
حجم الهجوم الذي يشنه النظام املغربي على القطاعات احليوية 
لتنزيل امالءات الدوائر االقتصادية واملؤسسات االحتكارية الرامية 
خلوصصة القطاعات العمومية وبيعها ألصحاب الرساميل لتتاجر 
مستوى  على  الشعبية  اجلماهير  عبرت  السياق  ه��ذا  ف��ي  فيها، 
العنوان  أن  إال  املتبعة،  السياسات  لكل  التام  رفضها  الوطن  رب��وع 
العريض الذي قدمه النظام املغربي هو الهجوم على جل احلركات 
االحتجاجية واستغالل بهتانا حالة الطوارئ الصحية ووباء كورنا 
وكبح األصوات  السجون  املغربي في  الشعب  للزج بخيرة مناضلي 
احلرة املناهضة لهذه السياسات وإجهاض بقوة القمع كل انتفاض 
جماهيري في الوقت الذي من املفروض محاسبة اللوبيات الكبرى 

التي تقوم بتهريب املال العام وخيرات هذا الوطن إلى اخلارج.
  في هذا السياق تأتي معركة تالسينت للدفاع عن ملف مطلبي 
بتحديد  االل��ت��زام  ض���رورة  متعلق  ش��ق  أساسيني:  شقني  يتضمن 
أخر  وش��ق  التخصصات،  متعدد  تالسينت  املستشفى  لفتح  زمني 
متعلق بتزويد املستشفى احمللي باألجهزة واألطر الطبية الكافية 

والضرورية، إضافة إلى مطالب أخرى متعلقة بقطاع الصحة.
 كما كان متوقعا وبعد حادثة سير وقعت يوم 29 يونيو بتالسينت 
ب��االق��ل��ي��م وليس  الصحية  ب��امل��ل��م��وس ض��ع��ف اخل��دم��ات  وض��ح��ت 
مواقع  عرفت  املواطنني،  بحياة  االستهتار  وأم��ام  فقط  بتالسينت 
للخروج  الدعوة  البلدة  شباب  بني  نقاشات  االجتماعي  التواصل 
والوقاية  املستشفى   ( هاشتاغ  وض��ع  خ��الل  من  وذل��ك  لالحتجاج 
الواقع  إلى  النقاش  ( وسرعان ما نتقل هذا  املدنية مطلب شعبي 
االنتفاض  البلدة على ض��رورة  وأزق��ة  ش��وارع  في  وأصبح احلديث 
ضدا على هذا الواقع املزري وذلك من خالل حتديد يوم لالحتجاج 
الطبية  والتجهيزات  الطبية  األط��ر  الصحة)غياب  لواقع  ورفضا 
وعدم توفر سيارات االسعاف لنقل املرضى...( الكارثي الذي تعيشه 
بلدة تالسينت وباقي البلدات والقرى املجاورة ) بومرمي، أنوال، بني 

وفتح  انهاء  في  واإلستهثار  التماطل  وكذلك  بوعنان...(  تدجيت، 
للصمت  واستنكارا  التخصصات،  متعدد  تالسينت  بلدة  مستشفى 
املريب لوزارة الصحة ومندوبيتها باقليم فجيج التي تعرف تخبطا 
والبلدات  تالسينت  بلدة  مستوى  على  القطاع  تدبير  في  وتسيبا 
اقليمي  مستشفى  أق��رب  على  املسافة  بعد  تأكيد  وخير  امل��ج��اورة 
واملراكز  باملستوصفات  واملمرضني  الطبية  األطر  وغياب  وجامعي 
الصحية، وانعدام مجموعة من األدوية والتي من املفروض توفرها 
مستوصفات  تشييد  وع��دم  واملستوصفات،  الصحية  امل��راك��ز  ف��ي 
جديدة مبناطق تعرف كثافة سكانية، وغياب أية رؤية مستقبلية 

للنهوض بواقع الصحة على مستوى هذا االقليلم.
طرف  م��ن  املمنهج  واالس��ت��ه��داف  املشاكل  بحجم  منها  وع��ي��ا   
الواقع  بهذا  القبول  بعدالة قضيتها وعدم  وإميانا  املغربي،  النظام 
أن   2021 يوليوز   05 االثنني  يوم  تالسينت  ق��ررت جماهير  امل��أزوم، 
في  احتجاجية متمثلة  أشكال  في  تخرج  و  الصمت  تكسر حاجز 
وقفات احتجاجية ومسيرات نضالية جابت شوارع البلدة، مطالبة 
بفتح مستشفى متعدد التخصصات وتوفير األطر الطبية باملركز 

الصحي لتالسينت وجتهيزه.  
ق��ررت جماهير  أن    بعد ثالثة مسيرات وإض��راب جزئي، وبعد 
تالسينت وأعلنت التصعيد في أشكالها وذلك من خالل الدعوة إلى 
إضراب عام يوم اجلمعة 30 يوليوز 2021 وامام تنامي االحتجاجات 
على واقع الصحة مبناطق أخرى في االقليم حيث خرجت مدينة 
فجيج هي االخرى لتندد بواقع الصحة املزري ومخافة من انتشار 
الصحة  ومندوبية  احمللية  السلطات  سارعت  االحتجاجات،  رقعة 
املذكرة  ح��ول  ح���وار  عقد  إل��ى  باالقليم  الصحة  وزارة  ومندوبية 
املطلبية للساكنة. فتفاعلت معه جماهير تالسينت بشكل إيجابي  
يوليوز   28 األربعاء  يوم  مساء  جماهيرية  حلقية  عقد  خالل  من 
وامل��راف��ع��ة على  امل��س��ؤول��ي��ة  ق���ادرة على حتمل  ل��ف��رز جلنة احل���وار 
صوتها  وإيصال  الشعبية  اجلماهير  سطرته  ال��ذي  املطلبي  امللف 
للمسؤولني. إذ عقد احلوار يوم اخلميس 29 يوليوز 2021 الذي دام 
ألزيد من خمس ساعات على أرضية امللف املطلبي وفي اليوم نفسه 
عقدت حلقية جماهيرية إليصال مخرجات احلوار للساكنة والتي 

جاءت كاألتي:
 التنديد بعدم االستماع للساكنة ولم يتم عقد احلوار معها إال 

بعد أربع مسيرات احتجاجية.
- الشق األول:  االلتزام بتحديد زمني لفتح املستشفى متعدد 

التخصصات
�� صرح مندوب الصحة ان األشغال في مستشفى تالسينت متعد 

التخصصات وصلت إلى حدود سبعون في املائة.
أشغال  باكتمال  والنقل  التجهيز  وزراة  مندوبية  ممثل  التزام   ��
مستشفى تالسينت في حدود شهر يونيو 2022 وتزويده باألجهزة 
املرضى  استقبال  وسيتم  السنة  نفس  م��ن  غشت  شهر  متم  ف��ي 
اكتملت األشغال قبل  واذا  أقدر تقدير.  بداية سنة2023 على  مع 
 .2022 في شهر غشت  العموم  وجه  في  احمل��ددة سيفتح  التواريخ 
لإلشارة مت إعطاء تبريرات غير مقنعة حول عدم اكتمال االشغال 
واستقبال املرضى في اقرب اآلجال إلى الوضعية الوبائية التي مير 

منها العالم وبعض التبريرات األخرى.
باألجهزة  املستشفى  بتزويد  باإلقليم  الصحة  مندوب  التزام   ��

واألطر الطبية حني اكتمال األشغال.
�� سيظل مستشفى تالسينت اجلديد تابع للمستشفى االقليمي 

لبوعرفة.
باألجهزة  احمللي  تالسينت  مستشفى  تزويد  الثاني:  الشق   -

واألطر الطبية.
أهم التزامات ووعود مندوب الصحة:

�� فتح مركز اخر للتلقيح من فيروس كورونا، بعد االقبال الذي 
بالبلدة وذلك خالل األسبوع األول من شهر  الوحيد  املركز  يعرفه 

غشت 2021.
�� االلتزام بتوفير ثالثة أطباء باملركز الصحي لتالسينت وطبيب 

مبركز الصحي لبومرمي وكذلك  باملركز الصحي ببويشاون أنوال. 
التابعة  الطبية  األط��ر  الصحي  تالسينت  مركز  مبنح  االلتزام   ��

ملستشفى القرب متعدد التخصصات إلى حني إكتمال بنائه.
�� يوم األربعاء 04 غشت 2021ستلتحق الطبيبة الوحيدة مبركز 

تالسينت الصحي.
�� الزيادة في بطائق نقل احلوامل باملجان نحو املستشفيات.

�� مسألة االستشارة الطبية عن بعد املبرمة مع مستشفى الشيخ 
انطالقتها  تفعيلها منذ سنتني من  وعدم  البيضاء  بالدار  خليفة 
رغم توفر املركز الصحي لتالسينت على كل التجهيزات الضرورية، 
الالسلكي  الالقط  اشتغال  عدم  إلى  الصحة  مندوب  ذلك  ويرجع 
وباء  انتشار  ج��راء  املجال  ه��ذا  في  األط��ر  تكوينات  اكتمال  وع��دم 

كورونا. 
أسبوع  ك��ل  تالسينت  مستشفى  مبنح  الصحة  م��ن��دوب  ال��ت��زام   ����
طبيب في مجموعة من التخصصات ) طب األطفال، طب األعني، 

طب النساء (.
�� تزويد صيدلية املركز الصحي لتالسينت باألدوية الضرورية.

�� توفير سيارات أخرى لنقل املرضى والسائقني باملستشفى احمللي 
بتالسينت وذلك من خالل التنسيق مع اجلماعات احمللية الثالثة ) 

تالسينت، بومرمي، بويشاون(.

- مطالب أخرى:
�� ضرورة بناء مقر للوقاية املدنية بالبلدة في أقرب األجال.

�� ضرورة إعادة الطبيب التابع ملركز تالسينت ) يوم االثنني ستعمل 
جلنة التتبع على طلب مطبوع االنتقال الذي وعد مندوب الصحة 

بإرساله ملدير مستشفى تالسينت(.
الصيدليات  أصحاب  باستدعاء  تالسينت  دائ��رة  رئيس  التزام   ��  

لتنظيم احلراسة الليلية في أقرب اآلجال.
إب��رام شراكة بني  أنه سيعمل على  الصحة على  �� صرح مندوب 
اجلماعة احمللية لتالسينت  واملندوبية من أجل جتاوز اخلصاص 

في األطر الطبية.
  قبل االنتهاء من النقاش مت االتفاق حول يوم 15 شتنبر 2021 
املذكرة  ف��ي  امل��درج��ة  النقاط  بعض  ف��ي  للتداول  أخ��ر  ح��وار  لعقد 
املطلبية والتي لم يقدم عنها أية اجابة مندوبية الصحة ومندوبية 

التجهيز والنقل التي أرجأتا اإلجابة عنها إلى حني احلوار القادم.
التداول  وبعد  الشعبية  للجماهير  احل��وار  ملخرجات  تفريغ  بعد 
بشكل دميقراطي قررت الساكنة تعليق املعركة وإفراز جلنة لتتبع 
كل الوعود وااللتزامات التي قدمها املسؤولني وجعلها اللجنة التي 

ستترافع على الساكنة يوم 15 شتنبر 2021.
هاته  خ��الل  م��ن  بتالسينت   الشعبية  اجلماهير  أب��ان��ت  لقد   
املعركة عن وعي حقيقي مبصاحلها احلقيقية وعن قدرتها على 
القمع  الصحية في ش��روط  ول��وج اخلدمات  الدفاع على احلق في 
وكذلك  النضالية  األش��ك��ال  ح��ول  لاللتفاف  دع��وة  وه��ي  واحل��ظ��ر، 
حققتها  التي  البلدة  مكتسبات  لتحصني  أخ��رى  معارك  لتفجير 
احلريات  مجال  في   2005 سنة  السلمية  تالسينت  انتفاضة  منذ 
سجلت  قد  الشعبية  اجلماهير  تكون  وبهذا  والنقابية  السياسية 
محطة تاريخية جديدة في سجلها الزاخر باإلجنازات والتضحيات 
السياسية  للعبة  املؤطرة  الشعارات  كل  فضح  على  عملت  وبالتالي 
بالبالد . فمعركتنا مت تعليقها وفي أي حلظة سنعود إذا ما لم يتم 

االلتزام مبخرجات احلوار من طرف احملاورين للساكنة.>

تقرير  مناضل من عني املكان

تطورات معركة احلق في الصحة لسينت تا

تداعيات الوباء على أوضاع الكادحني
اإلصابة  ح��االت  عدد  في  ملحوظا  ارتفاعا  بني مالل  تعرف 
املستشفى  يعاني   حيث  طبي  تكفل  غ��ي��اب  ف��ي  ك��ورون��ا،  ب���داء 
امليداني من عجز في استقبال جميع احلاالت احلرجة ) متت 
من   . امليداني(  املستشفى  خ��ارج  األرض  تفترش  ام��رأة  معاينة 
بكوفيد  اخل��اص��ة  املخبرية  التحاليل  قسم  يعرف  أخ��رى  جهة 
إلى احد  اللجوء  إلى  اكتظاظا كبيرا مما يدفع بعض احل��االت 
في  نفسها  ه��ي  االختبار  تكلفة  أن  علما  اخل��اص��ة  املختبرات 
اخلوصصة  يؤكد  مما  اخل��اص   واملختبر  اإلقليمي  املستشفى 

الفعلية لقطاع الصحة  . إن ارتفاع تكلفة التحاليل تفوت على 
العديد من املصابني فرصة  الكشف مما يؤدي إلى تفاقم وضعهم 
هو  للقلق  املثير   . للجميع  مجانا  التحاليل  توفير  يفرض  مما 
ال��ذي��ن تلقوا  ف��ي ص��ف��وف األش��خ��اص  وج���ود ح���االت ايجابية 
اللقاحات  فعالية  التساؤالت حول  العالج مما يطرح جملة من 

ومصداقية التحاليل املخبرية .

جت��ب اإلش����ارة ك��ذل��ك إل���ى ب��ع��ض احل����االت ال��ت��ي ت��ل��ج بعض 

امل��ص��ح��ات اخل��اص��ة ت��ف��رض عليها إج���راء ص��ور أش��ع��ة باثمنة 
باهضة تؤكد جشع هذه التي تهمها األرباح قبل األرواح  .

التلقيح  اكتظاظ في مراكز  من جانب آخر يالحظ  مؤخرا 
) املركز الصحي بأوالد حمدان منوذجا(  مما يستدعي تنظيما 

أكثر للعملية حفظا لصحة وكرامة املواطنني .
الداودي احلسني 

بني مالل في 28 يوليوز 2021

بني مالل



العدد:  421 / 422 4
من   3 إلى 30 غشت 2021 قضايا عمالية وحقوقية

احلريات النقابية بالقطاع الصناعي 

أسس املوقف السائد من احلريات النقابية:

 في البداية جتدر اإلشارة إلى أن العمل النقابي ميارس 
التماس  نقطة  بكونها  تتميز  ال��ت��ي  اإلن��ت��اج،  م��واق��ع  ف��ي 
اصطدام  نقطة  أنها  نقل  ل��م  إن  والعمل،  ال��رأس��م��ال  ب��ني 
بينهما، حيث من هذه املواقع ينطلق االستغالل والتوزيع 
املعامل  في  السائد  العنف  يفسر  مما  للثروة.  العادل  غير 

والضيعات واألوراش وباقي مواقع اإلنتاج.
يكون  اإلنتاج  مواقع  من  النقابي  العمل  اقترب  فكلما 

فيتعرض حلرب  العنف،  قد دخل منطقة 
هذه  ع��ن  ابتعد  وكلما  ش��رس��ة.  رأسمالية 
للطبقة  احلقيقية  ال��ه��م��وم  وع��ن  امل��واق��ع 
أرباب  م��ن ط��رف  ي��ك��ون مقبوال  ال��ع��ام��ل��ة، 
العمل ومطلوبا لتلميع الواقع وقد يحظى 

بالتشجيع. 
2(  إن القمع التاريخي الذي تعرضت له 
احلركة النقابية، كان دائما يتزامن او ميهد 
لتمرير  قرارات أو سياسات الشعبية، سواء 
متيزت  التي   20 القرن  من  الستينات  في 
بفرملة البرنامج العام للحركة الوطنية  أو 
في الثمانينات مع تطبيق برنامج التقومي 
اخلوصصة  ل��ت��م��ري��ر  اس��ت��ع��دادا  الهيكلي 
وباقي  العمومية  اخلدمات  على  واإلجهاز 
من  امل��ف��روض��ة  النيوليبرالية  ال��س��ي��اس��ات 
العاملي.  وال��ب��ن��ك  ال��دول��ي  ال��ن��ق��د  ص��ن��دوق 
ل��ت��م��ري��ر مرونة  ال��ت��س��ع��ي��ن��ات  وأي���ض���ا ف���ي 

الشغل...
 3( إذا كان العداء للحريات النقابية ناجتا عن الطبيعة 
النقابي  الفعل  القائم فإن ممارسة  للنظام  الالدميقراطية 
االقتصادي  ال��واق��ع  ت��ط��ور  ح��س��ب  واجل����زر  للمد  تخضع 
مد  هناك  ك��ان  فكلما  باملغرب.  والسياسي  واالجتماعي 
النقابية.  احلرية  وضمنها  احل��ري��ات  تنتعش  جماهيري 
هذه  على  سلبا  ذل��ك  انعكس  ال��ق��وى  م��ي��زان  اختل  وكلما 

احلريات النقابية. 
النقابية  أمام ممارسة احلريات  الرئيسي  العائق  إن   )4  
واحلريات الدميقراطية عموما هو من جهة منط اإلنتاج 
الرأسمالي القائم على االستغالل، ومن جهة ثانية الطبيعة 
الالدميقراطية ملؤسسات الدولة املغربية. إذ ال ميكن ممارسة 
احلريات النقابية في ظل نظام معاد للحريات بشكل عام.

 وهذا يتجلى بوضوح، سواء على صعيد التشريع أو في 
املمارسة اليومية:

على مستوى التشريع:
- االنخراط في املعايير الدولية:

السنوات  ميز  ال��ذي  النسبي  السياسي  االنفتاح  في ظل 
األولى لالستقالل، انخرط املغرب في مجموعة من معايير 
ملنظمة  املبكر  انضمامه  بعد  مباشرة  إذ  الدولية.  الشغل 
العمل الدولية )13 يونيه 1956(، شرع املغرب في املصادقة 
على العديد من معايير الشغل بلغت 25 اتفاقية دولية ما 
بني 1956 و1960، أي مبعدل 5 اتفاقيات في السنة وضمنها 
االتفاقية رقم 98 املتعلقة بحق التنظيم النقابي واملفاوضة 
اجلماعية التي صادق عليها بتاريخ 20 ماي 1957. وذلك 
فضال عن العهدين الدوليني الصادرين عن منظمة األمم 
املتحدة سنة 1966 واملتعلقني باحلقوق املدنية والسياسية 
من جهة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من 

جهة ثانية، واللذان صادق عليهما املغرب سنة 1979.

الدولية عرفت  املعايير  املصادقة على هذه  وثيرة  أن  إال 
املغرب  يصادق  لم  حيث  بعد،  فيما  انحسارا  ثم  تباطؤا 
سوى على ثالث اتفاقيات في عقد الثمانينات واتفاقيتني 
في التسعينات من القرن املاضي. واحلصيلة أن املغرب لم 
املفعول(  49 سارية  )منها  اتفاقية   65 يصادق سوى على 

من بني حوالي 190 اتفاقية دولية للشغل. 
الدواية  املعايير  على  املصادقة  وثيرة  أن  على  وكدليل 
املجتمع  داخل  القوى  ميزان  لتطور  أيضا  تخضع  للشغل 
نشير إلى أن املغرب، خالل الثالث سنوات الالحقة لنهوض 

ضمنها  دولية  اتفاقيات   8 على  ص��ادق  فبراير،   20 حركة 
الثالثية واالتفاقية  املتعلقة باملشاورة   144 االتفاقية رقم 
القطاع  ال��وظ��ي��ف��ة  ف��ي  ال��ع��م��ل  ب��ش��أن ع��الق��ات   151 رق���م 

العمومي. 

على املستوى الدستوري:
النقابي،  ل��ل��م��ج��ال  دس���ت���وري  ت��ض��ي��ي��ق  ه��ن��اك  أص��ب��ح 
إلى  السابقة  الدساتير  في  "النقابة"  من صيغة  باإلنتقال 
"نقابة األجراء" في دستور 2011 )الفصل 8(، مما يطرح 
بالنسبة  ال��ن��ق��اب��ي  احل���ق  ح���ول مصير  اس��ت��ف��ه��ام  ع��الم��ة 
ال  والذين  املغربية  للنقابات  املنتمني  من  عريضة  لفئات 

تتوفر فيهم صفة "األجير" كالفالحني الكادحني وسائقي 
الطاكسيات والشاحنات واحلرفيني والتجار الصغار والباعة 
املتجولني... وميكن طرح نفس التساؤل حول مصير احلق 
إن  ال��ع��اط��ل��ني....  و  والتالميذ  للطلبة  بالنسبة  النقابي 
اشتراط العالقة األجرية في أعضاء النقابة، يشكل ضربة 
الرأسمالي  الهجوم  إطار  في  النقابي  للحق  أخرى موجهة 
عن  وت��راج��ع��ا  العاملة،  الطبقة  ومكتسبات  ح��ق��وق  على 
امل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة وع��ل��ى رأس��ه��ا اإلع���الن ال��ع��امل��ي حلقوق 
23 على حق كل شخص  ال��ذي ينص في مادته  اإلن��س��ان 
ملصلحته"  حماية  ن��ق��اب��ات  إل��ى  ينضم  و  ينشئ  أن   " ف��ي 
ال��ع��الق��ة األج��ري��ة ف��ي ذلك.  دون اش��ت��راط 
ال��دول��ي اخل���اص باحلقوق  ال��ع��ه��د  أن  ك��م��ا 
احلق  فرد  لكل   " يعطي  والسياسية  املدنية 
املشاركة مع آخرين مبا في ذلك  في حرية 
إليها  االنضمام  أو  العامة  النقابات  تشكيل 
بالنسبة  األم��ر  ونفس  مصاحله"،  حلماية 
للعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 
الدول  يلزم  ال��ذي  والثقافية  واالجتماعية 
أو  نقابات  "بأن تكفل حق كل فرد بتشكيل 
باالنضمام إلى ما يختار منها في حدود ما 
تفرضه قواعد التنظيم املعني"، إلى غير هذه 
األجرية  العالقة  تشترط  ال  التي  املواثيق 
في أعضاء النقابات. بل إن الفصل 8 يشكل 

تراجعا حتى باملقارنة مع دستور1996.
يتمثل  النقابي  احلق  ميس  تراجع  ثاني 
في تقزمي دور النقابة وحصره في " الدفاع 
واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة  احل��ق��وق  ع��ن 
لم  الدستور  أن  أي   . متثلها"  التي  للفئات 
يعد يعترف للنقابات بدور "تنظيم املواطنني و متثيلهم" 
إلى جانب األحزاب، وهو الدور املنصوص عليه في دستور 
1996 )الفصل3( ، علمًا بأن مذكرة االحتاد املغربي للشغل 
في  "املساهمة  على  للنقابات  احلفاظ  على  رك��زت  كانت 
تنظيم وتأطير املواطنات واملواطنني ومتثيلهم". إن صيغة 
العاملة  الطبقة  الدستور اجلديد تتراجع عن ما حققته 
سابقا والذي مت تكريسه في بعض القوانني احلالية مثل 
النقابة  أن  على   396 مادتها  تنص  التي  الشغل  م��دون��ة 
الفصل  مقتضيات  عليه  تنص  ما  إلى  باإلضافة  "تهدف، 
االقتصادية  املصالح  عن  الدفاع  إلى  الدستور،  من  الثالث 
واجلماعية،  الفردية   ، واملهنية  واملعنوية  واالجتماعية 
املصالح  ه��ذه  وتنمية  دراس��ة  وإل��ى  تؤطرها،  التي  للفئات 
تساهم  كما  بها.  للمنخرطني  الثقافي  املستوى  وتطوير 
في التحضير للسياسة الوطنية في امليدانني االقتصادي 
والقضايا  اخلالفات،  جميع  في  وتستشار  واالجتماعي. 

التي لها ارتباط مبجال تخصصها."
من  النقابات  تقصي  دستور2011  صيغة  ف��إن  بذلك  و 
مجاالت  ف��ي  ال��دول��ة  لسياسة  تصور  وض��ع  ف��ي  املساهمة 
والفالحة  والصحة  والتعليم  املهني  والتكوين  التشغيل 
والسكن واألجور واألسعار... . قد يقال بأن النقابات ممثلة 
في املجلس االقتصادي واالجتماعي الذي يعبر عن آراءه 
االستشارية في املجاالت املذكورة أعاله. إال أن هذا املجلس 
مبناقشة  م��ث��اًل  قوانينه  تسمح  وال  امل��غ��رب  ف��ي  هامشي 
قانون املالية الذي يشكل آلية هامة لتنفيذ سياسة الدولة 
الدستور  أن  كما  واالجتماعية.  االقتصادية  املجاالت  في 
اجل��دي��د أح���دث "ه��ي��ئ��ات اس��ت��ش��اري��ة" ف��ض��ف��اض��ة   تضم 
مختلف "الفاعلني االجتماعيني". و هي مؤسسات صورية، 
و"فعالياتها"  بجمعياتها  السلطة  ستغرقها  وج���دت  إن 
طبعا،  النقابات،  جانب  إل��ى  ال���وزارات  وممثلي  االنتهازية 
املؤسسات  من  الشرعية على ما يصدر عن هذه  إلضفاء 

مواقف. <<<

 عبد الله لفناتسة

 في ظل االنفتاح 
السياسي النسبي الذي ميز 

السنوات األولى لالستقالل، انخرط 
المغرب في مجموعة من معايير الشغل 
الدولية. إذ مباشرة بعد انضمامه المبكر 

لمنظمة العمل الدولية )13 يونيه 1956(، 
شرع المغرب في المصادقة على العديد من 
معايير الشغل بلغت 25 اتفاقية دولية ما 
بين 1956 و1960، أي بمعدل 5 اتفاقيات 

في السنة وضمنها االتفاقية رقم 98 
المتعلقة بحق التنظيم النقابي 

والمفاوضة الجماعية...



االعدد:  421 / 422 5
من   3 إلى 30 غشت 2021 من تاريخ الحركة العمالية والنقابية

 >>>

ثالث تراجع تضمنه الفصل 8 من دستور 2011 
يتمثل في حذف "احلقوق املعنوية" من املطالب املعترف 

مبشروعيتها للنقابات. إن الدولة ترمي من وراء ذلك 
إلى إبعاد النقابات عن املجال السياسي وعن النضال من 

أجل الدميقراطية واحلرية والكرامة اإلنسانية. أي أن 
دستور2011 يعيدنا إلى ظهير 1957 حول النقابات و 

الذي رفضته احلركة النقابية في حينه ولم متتثل له، إال 
في جانبه الشكلي )وضع الئحة أعضاء املكتب النقابي 

لذا السلطة(.
تكمن   2011 دس��ت��ور  م��ن   8 ال��ف��ص��ل  خ��ط��ورة صيغة    
أخرى عند وضع  تراجعات  إلى  تؤدي  قد  كونها  في  أيضا 
القوانني التنظيمية والتطبيقية كقانون اإلضراب وقانون 

النقابات...
التي  النقابي  االنتماء  بحرية  يتعلق  ال��راب��ع  التراجع 
األساسية  احلقوق  من  الدولية  العمل  منظمة  تعتبرها 

وال���ت���ي ال ميكن  ال��ع��م��ل  ف���ي 
أو  بالقانون  عليها  التضييق 
ف��ي امل��م��ارس��ة، وم��ع ذل��ك فإن 
 111 فصله  ف��ي  دستور2011 
صريح  بشكل  ال��ق��ض��اة  مينع 
النقابات.  في  االنخراط  من 
وه��و إج���راء ج��دي��د يتعارض 
ويدفع  الدولية.  املواثيق  مع 
الدولة  ب���أن  االس��ت��ن��ت��اج  إل���ى 
ن��ه��ائ��ي��ا أمام  ال���ب���اب  أغ��ل��ق��ت 
رقم  االتفاقية  على  املصادقة 
الدولية  ال��ع��م��ل  مل��ن��ظ��م��ة   87
النقابية  ب��احل��ري��ة  املتعلقة 
هذه  النقابي.  احلق  وحماية 
حق  تضمن  التي  االتفاقية، 
القضاة في االنتماء النقابي، 
اآلن  ع���ل���ي���ه���ا حل�����د  ص�������ادق 
150 دول��ة، وم��ن بينها تونس 
وموريتانيا)1961(   )1957(
ويبقى   .)1962( واجل���زائ���ر 

املغرب هو البلد  الوحيد في شمال أفريقيا الذي لم يصادق 
على االتفاقية املذكورة.

في  ه��و   87 االتفاقية  على  امل��ص��ادق��ة  امل��غ��رب  رف��ض  إن 
العمق رفض االعتراف بالعمل النقابي ككيان وكممارسة.

رقم  االتفاقية  أدرج��ت  التي  الدولية  العمل  منظمة  إن 
87 ضمن االتفاقيات األساسية تنطلق من كون العضوية 
تقضي  الثالثي،  التركيب  ذات  الدولية،  املنظمة  ه��ذه  في 
ال��ث��الث��ة )احلكومة  ب���ني األط�����راف  امل��ت��ب��ادل  االع���ت���راف 
واملشغلني والنقابات(. وبالتالي فإن اعتراف الدولة بوجود 

النقابات هو شرط لوجود هذا احلوار الثالثي. 
إن الفصل 111 من دستور 2011 يناقض جوهر االتفاقية 
رقم 87. لذا يالحظ أن اتفاق 25 ابريل 2019 املوقع بني 
للمصادقة  يشر  ل��م  العمل،  وأرب���اب  وال��ن��ق��اب��ات  احلكومة 
ي��ح��دث ألول  وه��و جت��اه��ل مقصود   .87 االت��ف��اق��ي��ة  على 
ذلك احلوار  أن   1996. علما  اتفاق فاحت غشت  مرة منذ 
)25/04/2019( اشتمل على تراجعني : جتاهل االتفاقية 
87 و جتاهل توحيد احل��د األدن��ى لألجور بني القطاعني 

الصناعي والفالحي. 

على مستوى مدونة الشغل:

 رغم التراجعات التي طبعت مدونة الشغل فإنها حتتوي 
على نقاط ايجابية يجري اآلن التراجع عنها . ومنها املادة 
396 حول النقابة التي أشرت إليها سابقا. وكذلك املادتني: 

414 و415.  
إن املادة 414 تلزم السلطة بالتسليم الفوري لوصل إيداع 
التأشير على  أو  النقابة أو جتديد أجهزتها،  عند تأسيس 
نسخة من امللف القانوني. إال أن السلطات احمللية متتنع 
اآلن عن تنفيذ  هذه املادة وبالتالي توجد في املغرب نقابات 
وصول  على  توفرها  دون  تنشط  التي  فروعها  أو  وطنية 
رفضها  أو  إياها  تسليمها  السلطة  رف��ض  بسبب  اإلي���داع 

حتى استالم امللفات القانونية.
 396 للمادة  املتقدمة  الصيغة  رغ��م  آخ���ر،   جانب  وم��ن 
قدمية  رجعية  بقوانني  العمل  يستمر  الشغل،  مدونة  من 
كقانون السخرة لسنة 1938  الذي ال زال ساري املفعول رغم 
الوعود املتكررة للحكومة بإلغائه، والفصل 288 من القانون 
كثر،  النقابيون، وضحاياه  يتابع مبقتضاه  الذي  اجلنائي 

ومنهم الرفيق حميد مجدي مسير هذه الندوة.
احلق  على  للتضييق  ج��اه��زة  أخ���رى  م��ش��اري��ع  وه��ن��اك 
ومنها  لتمريرها  الفرصة  الدولة تتحني  أن  النقابي، حيث 

قانون اإلضراب و قانون النقابات... 

 ه���ذا ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ت��ش��ري��ع ل��ك��ن م���اذا ف��ي امليدان؟ 
سأتطرق بعجالة ملا يجري على مستوى: 

 مواقع اإلنتاج،
 وموقف السلطة، 

وموقف القضاء.
إنتاجية  مؤسسة  أو  مبعمل  نقابة  تأسيس  عملية  إن 
الذين  للعمال  بالنسبة  أصيح مبثابة مغامرة خطيرة  ما، 
يقدمون عليها. ذلك أن العديد من املشغلني طوروا وسائل 
كما  النقابة،  لتأسيس  أية محاولة  إجهاض  وأجهزة قصد 

وضعوا مساطير وإج��راءات للتخلص من النقابيني سواء 
قبل أو بعد تأسيس النقابة، وغالبا مال يتم ذلك بدعم من 

السلطة وتواطؤ القضاء. 
 ض��ح��اي��ا ه���ذه امل��غ��ام��رة اخل��ط��ي��رة ك��ث��ي��رون، مم��ا يعد 
بالقطاع  النقابي  التنظيم  نسبة  تراجع  أسباب  من  سببا 
كثيرة  ح��االت  هناك  مباشر،  ط��رد  دون  وحتى  الصناعي. 
للتضييق على النقابيني والتمييز ضدهم  بشتى الطرق، 

منها مثال تشغليهم في أعمال حاطة بالكرامة. 
ومن مظاهر انتهاك احلق النقابي هناك جتاهل املطالب 
النقابية واالمتناع عن احلوار مع ممثلي العمال. فعندما 
املركزيات  م��ع  االجتماعي  احل���وار  إج���راء  ال��دول��ة  ترفض 
ليرفض  اخل���اص  للقطاع  امل��ث��ال  تعطي  فإنها   النقابية 
أو  القطاع  أو  املقاولة  نقابي س��واء على مستوى  أي ح��وار 

اجلهة...  
النقابيني  قمع  ظ��اه��رة خوصصة  إل��ى  اإلش���ارة  وجت��در 
ب��ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي، ح��ي��ث حت��ول��ت ال��ع��دي��د م��ن شركات 
النقابيات  ملالحقة  مسلحة  شبه  أج��ه��زة  ال��ى  احل��راس��ة 
والتجمعات  والنقابيني باألحياء 
ال��ص��ن��اع��ي��ة ب��ط��ن��ج��ة وال���رب���اط 
احتجازهم  وأح��ي��ان��ا  وس������ال... 
مرأى  ع��ل��ى  عليهم  واالع���ت���داء 
م���ن ال��س��ل��ط��ة إن ل���م ي��ك��ن حتت 

حمايتها.
م��وق��ف ال��س��ل��ط��ة: ف��ض��ال عن 
رف���ض اس��ت��الم م��ل��ف��ات تأسيس 
النقابة أو رفض تسليم  وصوالت 
اإليداع، هناك جتاهل املراسالت 
النقابية ورفض عقد اجتماعات 
جلان البحث واملصاحلة. ورفض 
الواسعة  الصالحيات  استعمال 
األقاليم  وعمال  للوالة  املتوفرة 
ل��ل��ض��غ��ط ع��ل��ى امل��ش��غ��ل��ني قصد 
وخصوصا  الشغل  قانون  احترام 
م�����ا ي���ت���ع���ل���ق م���ن���ه ب���احل���ري���ات 
ال��ن��ق��اب��ي��ة. ب��ل ع��ل��ى ال��ع��ك��س من 
ذلك، فإن السلطات احملاية كثيرا 
ما تورطت في االنحياز للباطرونا في حربها على العمل 
النقابي وطرد النقابيني، حتى مت "حترير" بعض املناطق 

الصناعية من النقابة والنقابيني. 
موقف القضاء: إن أول مظهر من مظاهر عداء القضاء 
املغربي للحريات النقابية يتجلى في التمييز بني القضايا 
املرفوعة لديه من طرف العمال املطرودين ألسباب نقابية 
وتلك املرفوعة ضد العامالت والعمال وخصوصا النقابيات 
والنقابيني، سواء فيما يتعلق بسرعة إصدار األحكام أو ثقل 
هذه األحكام أو تنفيذها. بل حتى محاضر مفتشي الشغل 
فيها  للتجميد  تتعرض  أصبحت  املشغلني  ض��د  احمل���ررة 
أحكام رمزية ال تنفذ أبدا. مما يعتبر تشجيعا من القضاء  
للمشغلني حملاربة العمل النقابي. ويبقى الفصل 288 من 
القضاء  يد  في  الفتاكة  األسلحة  أح��د  اجلنائي  القانون 
حملاربة العمل النقابي وحق اإلضراب على اخلصوص. ولن 
تعوزنا األمثلة، حيث أن مسير هذه الندوة الرفيق مجدي 
متابع بحوالي 13 ملفا قضائيا بسبب نشاطه ومسؤولياته 
إسمه  )لعل  الزراعيني  العمال  أحد  أيضا  هناك  النقابية. 
11 دعوى بسبب  توبع بحوالي  الغرب  ال��زرزوري( مبنطقة 
والنقابي   ،288 الفصل  مبقتضى  أغلبها  النقابي  نشاطه 
إدريس الطالب الذي كان يشغل منصب مدير بنك بفاس 
الذي توبع وصدر في حقه حكما ثقيال فضال عن غرامة 
مباليني الدراهم بسبب ممارسته لنشاطه النقابي كممثل 

ملستخدمي البنك. >

إن رفض المغرب 
المصادقة على االتفاقية 87 هو 

في العمق رفض االعتراف بالعمل 
النقابي ككيان وكممارسة.
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سنوات  وثيرة  أصبحت  املاضي،  القرن  ثمانينات  منذ 
اجل��ف��اف ت��ع��رف ت��زاي��دا م��ض��ط��ردا ف��ي امل��غ��رب، وق��د زاد 
املنتهجة  الفالحية  السياسة  الطبيعي،  املعطى  هذا  من 
بني  ال��ه��وة  توسيع  على  ترتكز  وال��ت��ي  النظام  ط��رف  م��ن 
املفقر.  الشعب  والسواد األعظم من  كمشة من األغنياء 
الشكلي،  ال��دول��ة، منذ االستقالل  أن  إل��ى  اإلش���ارة  جت��در 
في  والثالثية  اخلماسية  املخططات  على  تعتمد  كانت 
االقتصاد، وضمن هذه املخططات كانت املناطق السقوية  
احملاصيل  ملختلف  بالنسبة  سنوي  لتخطيط  تخضع 
ال��زراع��ي��ة، ح��س��ب ت��ق��دي��رات االح��ت��ي��اج��ات. م��ن��ذ بداية 
املالية  املؤسسات  من  وبتوجيه  املاضي  القرن  ثمانينات 
األبواب  وفتح  السياسة  ه��ذه  إل��غ��اء  سيتم  االمبريالية، 
أمام رأسماليي القطاع الفالحي إلى التعاطي للمزروعات 
هائلة  كميات  تتطلب  مزروعات  وهي  للتصدير،  املوجهة 
من املياه. فعلى سبيل املثال، أقام الرأسماليون مساحات 
منطقة  في  امل��وز  إلنتاج  البالستيكية  البيوت  من  هامة 
سوس ماسة باإلضافة إلى آالف الهكتارات من احلوامض، 
ونضوبها. خالل  املائية  الفرشة  تدمير  إلى  أدى  ما  وهو 
الرأسمال  الدولة، سيتوجه  وبدعم من  األخيرة  السنوات 
على  تتوفر  ال��ت��ي  القاحلة  شبه  امل��ن��اط��ق  إل��ى  ال��ف��الح��ي 
تستهلك  التي  ال��دالح  فاكهة  إلنتاج  مهمة  مائية  فرشة 
الزراعة  امل��اء، وقد نتج عن توسع هذه  كميات هائلة من 

وتضرر  املائية  للفرشة  ممنهج  تدمير 
العطش  ج��راء  من  وبهائمها  الساكنة 
مثل منطقة زاكورة التي خرج السكان 
بها يحتجون في مسيرات مت قمعها. 
نفس الشيء بالنسبة لعدة دواوير في 
اجلنوب الشرقي وكذلك دواوير املنزل 

واموزار بإقليم صفرو.

العلمية  وال��دراس��ات  األب��ح��اث  تفيد 
في  السنوية،  التساقطات  م��ع��دل  أن 
يقدر  ع��ام��ا  انخفضا  ع���رف  امل��غ��رب، 
أواخر  منذ  امل��ائ��ة،  ف��ي   20 م��ن  بأكثر 
أن  املنتظر  وم��ن  اآلن،  إل��ى  الستينات 
بنسبة  االنخفاض  ه��ذا  ح��دة  تتزايد 
للتذكير   .2030 أف��ق  املائة في  15 في 
ف���إن ال��ت��أث��ي��ر ال��س��ل��ب��ي ل��ل��ج��ف��اف بدأ 
بداية  يتمظهر، بشكل ملحوظ، منذ 

السنوات  وثيرة  أن  تبني،  حيث  املاضي،  القرن  ثمانينات 
الفترة. وزادت  اجلافة عرفت منوا مضطردا، خالل هذه 
خاصية عدم انتظام التساقطات من سنة إلى أخرى من 
تفاقم األزمة، كما يتجلى ذلك في اتساع رقعة التصحر 
التي تزحف بشكل تصاعدي لتهم حتى املناطق الفالحية 
املعروفة مبساهمتها الهامة في اإلنتاج الفالحي الوطني. 
تتمركز  القاحلة  وشبه  اجلافة  املناطق  كانت  أن  فبعد 
املغرب وشرقه، أصبحت،  أجزاء محدودة من جنوب  في 
الرحامنة  سهول  مثل  الفالحية:  املناطق  أه��م  م��ؤخ��را 
والسراغنة وصوال إلى مشارف الشاوية تعرف نقصا حادا 
الفرشة  مخزون  على  سلبا  يؤثر  مما  التساقطات،  في 
املائية ويهدد بالتالي مردودية املزروعات. واملالحظ أيضا 
أنه خالل هذه الفترة التي نبه الباحثون واملختصون إلى 
لتوجيهات  النظام  املائية، ينصاع  الثروة  تناقص  خطورة 
صندوق النقد الدولي والبنك العاملي في عملية خوصصة 
ما تبقى من األراضي املسترجعة من املعمرين الفرنسيني 
"صوديا"  العموميتني  الشركتني  تسيرها  ك��ان��ت   وال��ت��ي 

و"سوجيطا". لقد صاحب هذه اخلوصصة تشكل طبقة 
رأس��م��ال��ي��ة ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ف��الح��ي، اس��ت��ف��ادت م��ن الدعم 
الضريبية،  اإلع��ف��اءات  م��ن  وال��ع��دي��د  السخي  العمومي 
قانونية  التزامات  ب��دون  لتتصرف  يدها  إط��الق  مت  كما 

الطبقة  استغالل  ومن حيث  املزروعات  نوعية  من حيث 
العاملة الزراعية. 

احلجم  أن  امل��ي��دان��ي��ة  وال��ب��ح��وث  ال���دراس���ات  بينت  لقد 
اإلجمالي للتساقطات، مبختلف أشكالها، باملغرب  يقدر 
بحوالي 150 مليار متر مكعب سنويا، لكن 121 مليار، أي 
ما يناهز 81 في املائة يتبخر سنويا. لتبقى الكمية التي 
29 مليار  هي في متناول االستعمال، هي فقط، حوالي 

متر مكعب.

في  فهي  حاليا،  استعماالتها،  في  املتحكم  الكمية  أما 
16 مليار متر مكعب  21 مليار متر مكعب، منها  حدود 
من املياه السطحية وخمس مليارات متر مكعب من املياه 
بحيث  للماء،  مستهلك  أكبر  الفالحة  تشكل  اجلوفية. 
أي ما  االس��ت��ع��م��االت،  م��ن مجموع  امل��ائ��ة  ف��ي   90 متثل 
يناهز 19 مليار متر مكعب، في حني ال يستهلك القطاع 
االستهالك  أم��ا  واح��د،  مكعب  متر  مليار  إال  الصناعي 
متر  مليار   0.7 يتعدى  فال  للشرب  الصالح  للماء  املوجه 
مكعب. إن سياسة النظام في القطاع الفالحي، املستهلك 

الكبير للماء، ترتكز على قطاعني فالحيني متباينني: 

الفرنسيني،  املعمرين  ويضم ضيعات  احلديث،  القطاع 
التي استحوذ عليها الرأسماليون املغاربة، وتقدر مساحته 
ضيعات  وه��ي  ه��ك��ت��ار،  مليون   1.3 ب��ح��وال��ي  اإلج��م��ال��ي��ة 
متواجدة في أراضي خصبة وتستهلك 
امل����ي����اه بسبب  م����ن  ه���ائ���ل���ة  ك���م���ي���ات 
ومنتوجات  زراع����ات  ع��ل��ى  اع��ت��م��اده��ا 
م���وج���ه���ة أس����اس����ا ل���ل���ت���ص���دي���ر، ه���ذا 
القطاع يعتمد على املكننة والتقنيات 
احل���دي���ث���ة وي��ح��ظ��ى ب��ح��ص��ة األس���د 
يعتمد  كما  الدولة،  وإعانات  دعم  من 
الزراعات األكثر استهالكا للماء،  على 
للتصدير  موجهة  منتوجاته  ف��أه��م 
نحو األسواق اخلارجية، هذه املعادلة 
يشكو  ال��ذي  امل��غ��رب،  أن  تبني  الغريبة 
من قلة املياه، في وضعية تصدير املاء، 
إلى  البواكر واحلمضيات وغيرها  عبر 
الدول األوروبية التي تتوفر على ثروة 

مائية هائلة. 

أغلبه،  في  يتشكل  العتيق،  والقطاع 
من استغالليات متوسطة وصغيرة، تزاول الفالحة بطرق 
على  مطلق  بشكل  وتعتمد  ق��دمي��ة،  وت��ق��ن��ي��ات  عتيقة 
املعاشية.  بالفالحة  يسمى  ما  وهو  املطرية،  التساقطات 
الهيدروفالحية  التجهيزات  من  يستفد  لم  القطاع  هذا 
املقامة في املناطق والسهول. تقدر املساحة اإلجمالية لهذا 
القطاع بحوالي 6.5 مليون هكتار، جلها أراضي متواجدة 
في املناطق البورية الغير مالئمة وذات اخلصوبة املتدنية. 
أغلبية هذه الضيعات تعتمد على مياه اآلبار التي باتت 
تعرف نقصا متزايدا نتيجة التناقص احلاد في مخزون 
إلى  للرأسماليني  املتزايد  التوجه  بسبب  املائية  الفرشة 

استغاللها.

إن احلفاظ على الثروة املائية وتنميتها لتبقى لألجيال 
القادمة، يتطلب  خوض النضال املنظم الهادف إلى تعبئة 
بناته  مستقبل  تهدد  التي  باألخطار  وتوعيته  الشعب 
التي  املتوحشة  الليبيرالية  السياسات  جراء  من  وأبنائه 

تستهدف تدمير اإلنسان والطبيعة  على السواء.>

العطش واجلفاف يهددان مستقبل الشعب
احلسني لهناوي

إن الحفاظ على 
الثروة المائية وتنميتها لتبقى 
لألجيال القادمة، يتطلب  خوض 

النضال المنظم الهادف إلى تعبئة 
الشعب وتوعيته باألخطار التي تهدد 

مستقبل بناته وأبنائه من جراء السياسات 
الليبيرالية المتوحشة التي تستهدف 

تدمير اإلنسان والطبيعة  على 
السواء.

لقد بينت الدراسات والبحوث 
الميدانية أن الحجم اإلجمالي 

للتساقطات، بمختلف أشكالها، بالمغرب  
يقدر بحوالي 150 مليار متر مكعب سنويا، 
لكن 121 مليار، أي ما يناهز 81 في المائة 
يتبخر سنويا. لتبقى الكمية التي هي في 

متناول االستعمال، هي فقط، حوالي 
29 مليار متر مكعب.
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االجتماعّية  ال��ظ��واه��ر  م��ن  الهجرة  ظ��اه��رة  تعتبر 
املنتشرة كثيرًا بني الدول، وهي من القضايا العاملّية، 
أثر  لها  وكان  لفترة طويلة،  األح��داث  واجهة  احتلت 
على سيرورة احلياة في عدد من دول العالم. حتولت 
مما بدا وكأنه مشهد إنساني إلى وسيلة وآلية ضغط 
سياسية بيد الدول األوروبية. لقد أدى هذا الوضع إلى 
الشعور باإلحباط، واالغتراب السياسي واالجتماعي 
بها  ودف��ع  االجتماعية،  والشرائح  الفئات  من  لكثير 

إلى  الهجرة بعيدا عن الوطن 
األم����ان من  ع��ن  ب��ح��ث��ا  األم، 
الرغيف  ع��ن  أو  االض��ط��ه��اد، 
عابرة  إطاللة  كليهما.  عن  أو 
كيف  ت��س��ت��ك��ش��ف  ل���ل���ح���دود، 
الهجرة  ملف  استخدام  يتم 
وللتحكم  السياسي  للضغط 
ال����دول ويدفع  ب��احل��دود ب��ني 
ال��الج��ئ��ون/ات، وامل��ه��اج��رون/
ات ثمن الصراعات السياسية 

واستخدام ملف الهجرة. 

الكبرى  ال���دول  س��ي��اس��ات  إن 
ودول االحت��اد األوروب��ي، التي 
الدولية  الل��ت��زام��ات��ه��ا  تتنكر 
في حماية حقوق املهاجرين، 
وال���الج���ئ���ني، وإم���ع���ان���ه���ا في 
امل���ق���ارب���ة األم���ن���ي���ة وإغ�����الق 

عبر  املهاجرين،  وإرج��اع  احل��دود وشن حمالت طرد 
استعمال قانون أوروبي يتجاوز الدول املعنية بإرجاع 
دول  وإذع���ان  املشتركة،  االتفاقيات  وك��ل  مواطنيها 
احلدود،  إغ���الق  سياسة  ف��ي  ومساهماتها  اجل��ن��وب 
التماس احلماية عبر  الوقت على حق  أثر في نفس 
نظام اللجوء في البلدان األخرى خالصا وهربا من 
االضطهاد، املضمون مبقتضى املادة "14" من اإلعالن 
البشر  آالف  ع��رض��ت  كما  اإلن��س��ان،  حل��ق��وق  العاملي 

مالذات  عن  للبحث  عبورهم  محاولة  أثناء  للموت، 
آمنة، ولالستغالل من طرف مافيات االجتار بالبشر 
واملهربني، وأظهرت الفاجعة( اجلديدة) للهجرة أمام 
السواحل الليبية أن األزمة املالية واالقتصادية سوف 
لن تعمل إال على تقوية  "ظاهرة الهجرة"، وفي الوقت 
تسمح  التي  امل��ت��وازن��ة"  غير  "ال��ع��ومل��ة  تكريس  نفسه 
املزيد  والبضائع وتضع  األم��وال  رؤوس  تنقل  بحرية 

من العراقيل بوجه حترك البشر. 

كما أن سماح امتالك الدول املتطورة ناصية العلم 
والتكنولوجيا، وتوظيفهما في التصنيع العسكري في 
الهيمنة على العالم الثالث بشتى الطرق، والتي كان من 
الضعيفة فيه، وتنصيب  والدول  بينها، جتزئة األمم 
قادة من املرتبطني اقتصاديا وسياسيا بهم، واحليلولة 
دون خروج هذا العالم من دائرة التخلف الشيطانية، 
بل وحتويل أبنائه إلى كائنات متوسطة )بني اإلنسان 
والبهيمة على حد تعبير" جان بول سارتر"(، يظلون 

قصورهم  ح��دائ��ق  وي��ج��ّم��ل��ون  ش��وارع��ه��م،  ينظفون 
وبيوتهم، ويستهلكون منتجات مصانعهم، مما يعني 
أن قرار الهجرة هو قرار حر وإرادي من حيث "الشكل 
فقط"، أما من حيث "املضمون" فإنه قرار إلزام وإكراه، 
وال سيما في حالة الهجرة اخلارجية البعيدة املدى، 
والتي ميتلئ طريق املهاجر فيها باألشواك والعقبات، 
حتى بعد وصوله املقر اجلديد وحصوله على العمل 

واإلقامة.

وضعية  فإن  املغرب،  في  أما 
أفريقيا  م����ن  امل���ه���اج���ري���ن 
ال���ص���ح���راء ال زال����ت  ج���ن���وب 
التدهور؛  م��ن  الكثير  ت��ع��رف 
السلطات  ت���س���ت���م���ر  ف���ي���م���ا 
ال���ع���م���وم���ي���ة ف�����ي ان���ت���ه���اك 
التي  األس���اس���ي���ة  ح��ق��وق��ه��م 
تضمنها املواثيق الدولية التي 
امل��غ��رب،  حيث  ص��ادق عليها 
والعنف  للمطاردة  يتعرضون 
من طرف القوات األمنية من 
أجل إبعادهم عن احلدود مع 
سبتة ومليلية احملتلتني، كما 
ي��ت��م اح��ت��ج��از ال��ع��دي��د منهم 
احتجاز  م��راك��ز  ف��ي  تعسفيا 
الدرك  مب��راك��ز  قانونية  غير 
واألم�����ن ب��ال��ن��اظ��ور، ق��ب��ل أن 
املدن  العديد من  باجتاه  ترحيلهم قسريا  إلى  تعمد 
مما  استقبال،  بنيات  لهم  توفر  أن  دون  الداخلية، 
يجعلهم يتقاسمون الشارع مع املهمشني من املغاربة، 
وي��س��ه��م ذل���ك ف��ي خ��ل��ق ج��و م��ن ال��ت��وت��ر م��ع ساكنة 
العنصرية  للممارسات  ويعرضهم  الهامشية  األحياء 

والتمييزية.>

سياسات الهجرة بني املراقبة والعنصرية والقوانني املجحفة
موقعها  على   )IOM( للهجرة  الدولية  املنظمة  أصدرتها  مذكرة  آخ��ر  في  نقرأ 
الوفيات على طول طرق  2021، حتت عنوان "تفجر عدد  13 يوليوز  الرسمي في 
2021"، أن "ما ال يقل عن  الهجرة البحرية إلى أوروب��ا في النصف األول من عام 
1146 شخًصا لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر 
في األشهر الستة األولى من عام 2021، وزادت الوفيات على طول هذه الطرق بأكثر 
غرق  والتي   ،2020 عام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  العام  بداية  منذ  الضعف  من 
خاللها 513 مهاجرا. بينما زاد عدد األشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا 
عبر البحر األبيض املتوسط   بنسبة 58 في املائة بني يناير ويونيو من هذا العام 

مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020".

ومع ذلك، تضيف املذكرة "قد يكون العدد أكبر بكثير، بحيث مت اإلبالغ عن مئات 
من حاالت حطام السفن غير املرئي من قبل املنظمات غير احلكومية التي كانت 
على اتصال مباشر مع من كانوا على متنها أو مع عائالتهم. تشير هذه احلاالت، 
التي يصعب للغاية التحقق منها، إلى أن عدد القتلى على طول الطرق البحرية 

املؤدية إلى أوروبا أعلى بكثير مما تشير إليه البيانات املتاحة".

وُتظهر املذكرة أيًضا "زيادة، للعام الثاني على التوالي، في العمليات البحرية التي 

تقوم بها دول شمال إفريقيا على طول طريق وسط البحر األبيض املتوسط. إذ 
مت اعتراض أو إنقاذ أكثر من 31500 شخص من قبل سلطات شمال إفريقيا خالل 
النصف األول من عام 2021، مقابل 23117 شخًصا في األشهر الستة األولى من 

عام 2020".

وتؤكد املذكرة على أن هذه العمليات "زادت قبالة الساحل التونسي بنسبة 90 في 
إلى  باإلضافة   .2020 بعام  2021 مقارنة  األول��ى من عام  الستة  املائة في األشهر 
األول��ى من عام  الستة  ليبيا في األشهر  إلى  15300 شخص  أكثر من  أعيد  ذل��ك، 
الفترة من  الوضع في نفس  ك��ان عليه  أو ما يقرب من ثالثة أضعاف ما   ،2021
عام 2020 )5476 شخًصا(". وعبرت املنظمة الدولية عن قلقها من هذا الوضع ألن 
املهاجرين الذين أعيدوا إلى ليبيا هم حسب املنظمة "ضحايا االعتقال التعسفي 

واالبتزاز واالختفاء وأعمال التعذيب".

في هذا العدد من جريدة النهج الدميقراطي نخصص ملفه لقضايا الهجرة عامة 
مع تسليط الضوء أكثر على األوضاع املأساوية للمهاجرين الناجتة عن السياسات 

الرأسمالية املتوحشة املبنية على املراقبة والعنصرية والقوانني املجحفة.

الهجرة في زمن "العوملة": 
كارثة إنسانية  أم  ضغط سياسي ؟

فيصل أوسار
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الملف

املهاجرون بني سياسة املراقبة والعنصرية والقوانني املجحفة
ايديولوجيته  خ���الل  وم���ن  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات  ب��داي��ة  خ���الل 
الليبرالية اجلديدة املتوحشة، فقد قام النظام الرأسمالي 
إثرها  على  ق��ام  إذ  ال��س��وق،  ق��ان��ون  سياسة  بسن  ال��ع��امل��ي 
بتحرير وتسهيل عبور الرأسمال والبضاعة لكل بقاع العالم 
ال��س��واء، في  وال��ق��ارات على  البلدان  )...( مخترقة ح��دود 
حني مت وضع املتاريس وتشديد املراقبة على حدود الدول 

الغنية ملنع حرية تنقل مواطنو البلدان األخرى.

فكما للقانون الدولي واملنظمات غير احلكومية أرضيات 
واتفاقيات حول الهجرة واللجوء، فاالحتاد األوروبي مثال 
وعلى طول الثالثني سنة املاضية، كانت مرجعيته تستند 
تعديالت  من  تبعها  وم��ا   1990 لسنة  دوبلن  اتفاقية  إل��ى 
وإضافات يؤطر بها االحتاد األوروبي سياسته في ميدان 
خالل  األوربية  املفوضية  قدمت  أن  إلى  واللجوء  الهجرة 
واللجوء"  الهجرة  ح��ول  اجل��دي��د  "امل��ي��ث��اق   2020 دجنبر 
"التضامن  عملية  داخليا خاصة حول  نقاشا  خلق  الذي 
الالجئني  توزيع  في  لالحتاد   27 ال  ال��دول  لكل  اإللزامي" 
جهة  ومن  بلدانهم،  إلى  لطلباتهم  املقبولة  غير  واإلع��ادة 
للمناهضني  امليثاق مبثابة رضوخ فعلي  اعتبار  أخرى مت 
مراقبة  تشديد  على  التركيز  عبر  واملهاجرين  لالجئني 
عملية  واج��ب  من  احلكومات  تتنصل  وكذلك  احل���دود... 

إنقاذ املهاجرين من الغرق مبياه البحر... الخ.

فمعروف لدى دول االحتاد األوروب��ي أن كل واحدة منها 
تبقى لها الصالحية في إنتاج قوانني 
واللجوء  الهجرة  م��وض��وع  ومعاجلة 
مب���ا ي��ت��م��اش��ى وخ��ص��وص��ي��ت��ه��ا، مبا 
كالم  االحت����اد،  وم��ب��ادئ  يتناقض  ال 
جميل نظريا، لكن عمليا وفي الواقع 
عن  ال��ط��رف  وغ��ض  التناقض  يبقى 
التجاوزات هو سيد املوقف. فإسبانيا 
قليلة  س���ن���وات   ،1985 وم��ن��ذ  م��ث��ال 
ب"االنتقال  ي��ع��رف  م��ا  ب��داي��ة  ع��ل��ى 
تصريف  في  اعتمدت  الدميقراطي"، 
على  ال��ه��ج��رة  م��ي��دان  ف��ي  سياستها 
فكما  األجانب".  "قانون  يعرف ب  ما 
نرى فقط على مستوى االسم هناك 
متييز بني هؤالء أجانب وآخرين غير 
أجانب، وهذا لوحده كاف ليكون ذلك 
الغطاء لكل تأويل في التمييز بني هذا 
وذاك في التمتع باحلقوق والواجبات 

انطالقا من انتمائه األصلي، اللون، العرق، الدين أو شكل 
اللباس... لكن وفي نفس الوقت وجبت اإلشارة أن إسبانيا 
تعتبر من الدول القليلة أو الوحيدة التي ميكنك احلصول 
بشهادة  اإلدالء  بعد  والعمل  اإلق��ام��ة  بطاقة  على  فيها 
السكنى ملدة ال تقل عن ثالث سنوات متتالية وعقد الشغل 
األدنى  ب��احل��د  أس��ب��وع��ي��ة،  عمل  س��اع��ة   40 ك��ام��ل��ة،  لسنة 
لألجور، مقارنة مع باقي الدول التي يستحيل فيها ذلك إن 

لم يكن عن طريق الزواج أو مدخل آخر استثنائي.

املهاجرون  يعيشه  م��ا  جحيما  بحق  ال��وض��ع  ك��ان  ف��إن 
احلدود  اردغ��ان  لهم  فتح  الذين  باليونان  اللجوء  وطالبي 
)تقريبا نفس منوذج  أراض��ي االحت��اد  إلى  للمرور  التركية 
املغرب بسبتة ولو أن األسباب تختلف لكن الوسيلة والهدف 
اللجوء(،  وطالبي  باملهاجرين  بالبشر،  الضغط  واح���د: 
تقدر  إذ  كارثية،  تقل  ال  بإسبانيا  املهاجرين  وضعية  فإن 
مهاجر  مليون  عن  يقل  ال  ما  وج��ود  اإلحصائيات  بعض 
بدون بطاقة اإلقامة )أي املهاجرون "السريون"/احلراكة(، 
تطورا،  األق��ل  االحت���اد  دول  ب��ني  م��ن  إسبانيا  تعتبر  كما 
الهشاشة االجتماعية يتسع لفئات وطبقات  فإن مستوى 
شعبية خاصة ما بعد أزمة 2008، وجتد املهاجرون ومنهم 
اولئك  بروزا خاصة  األكثر  اجلالية  تلك  يشكلون  املغاربة 
على  االجتماعي  التحول  مسايرة  عليهم  يصعب  الذين 
يقيهم  بديل  إلي��ج��اد  واملهني  املعرفي  التكوين  مستوى 
شر السقوط في البطالة "الدائمة أو املقننة"، وازداد ملف 
2015/2016 وما  الهجرة تداوال عبر وسائل اإلعالم منذ 

املتتالية  امل��وج��ات  ب��داي��ة وص��ول  بعد  م��ن س��ن��وات  تبعهم 
للشباب القاصرين غير املرافقني من إفريقيا وآسيا، هؤالء 
وتعليمهم  ميزانيات ضخمة الحتضانهم  عليهم  تصرف 
أي  املهني  والتكوين  اإلقامة  وثائق  من  ومتكينهم  اللغة 
تأهيلهم ل"سوق" الشغل بكل ما يعني ذلك من انخراط 
تطبيق  على  ب��ذل��ك  عاملني  بشرية،  وم���وارد  مؤسساتي 
في  لكن  والقاصرين،  الطفولة  حقوق  حماية  اتفاقيات 
نفس الوقت إنهم "يستثمرون" في املستقبل نظرا لتقلص 
ق��اع��دة ال��ش��ب��اب ض��م��ن ه���رم ال��ن��م��و ال��دمي��غ��راف��ي. عامل 
الهشاشة إذا والقاصرين ينضاف إليهم العمال والعامالت 
املوسميات باحلقول الفالحية بأندلوسيا وغيرها يشكلون 
مبعية الفئات الهشة من املواطنني األصليني تلك الطبقة 
االقتصادية.  األزم��ة  فاتورة  ثمن  تؤدي  التي  االجتماعية 
املتطرف  ال��ي��م��ني  يستغل  عليهم  ال��ع��ام  ال����رأي  ول��ت��أن��ي��ب 
لتغذية  وال��س��ود...  امل���ورو  ح��ول  الشعبي  املخيال  م��خ��زون 
نفس  وتقسيم  ل��ألج��ان��ب  وال��ك��راه��ي��ة  العنصرية  خ��ط��اب 
الطبقة العاملة بني هذا أجنبي وٱخر محلي رغم كونهم 
الضرائب بشكل متساو، بل  وي��ؤدون  يسكنون نفس احلي 
فئاتهم  بكل  عام  بشكل  املهاجرين  عمل  وبفضل  وأحيانا 
يستطيعون  االجتماعي  الضمان  لواجب  واستخالصهم 
غالبيتهم هم  الذين في  املتقاعدين  رواتب  احلفاظ على 
داخل  تناقض  م��ن  ن��راه  م��ا  فرغم  احملليني.  السكان  م��ن 
بها  تتغنى  التي  وامل��ب��ادئ  القيم  لبعض  وتهديد  املجتمع 

املتطرف،  واليمني  اليمني  ط��رف  م��ن  األورب��ي��ة  احل��ض��ارة 
أمام االستغالل  "اجلميع" يصمت وال يحرك ساكنا  فإن 
بإفرقيا،  الرخيصة  العاملة  واليد  األولية  للمواد  الفاحش 
وأميركا الالتينية وآسيا من طرف شركاتهم االستيطانية 
أسلفناه حول مفهوم  ما  انسجام مع  للقارات في  العابرة 
األدن��ى من احلس  السوق، فكيف ملن يحمل احلد  قانون 
النقدي أن يصمت عن هذا التناقض: تنهب وترحب بثروات 
ال  قسرا  املهٌجر  أو  فاملهاجر  وج��ودي،  على  بلدي وحتتج 
يرتكب أي جرم عندما يسير في اجتاه البحث عن مصير 
ثرواته، ناهيك عن ضرب حق حرية التنقل كما ينص على 
ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان منذ 1948. هكذا إذا 
تستعمله  ومبرر  كمسوغ  التمييزي  الهجرة  قانون  يعتبر 
الرأي  لتغليط  البرجوازية  الرأسمالية وطبقاتها  األنظمة 
معاناة  حساب  على  واالغ��ت��ن��اء  للحقوق  وتقليص  ال��ع��ام 
العمال  امل��ه��ج��ري��ن  وم��ن��ه��م  ال��ع��ام��ل��ة  وطبقاتها  ال��ش��ع��وب 
والعامالت مبختلف مجاالت وقطاعات االشتغال. هذا من 
دون إغفال دور البوليس والقضاء في تكريس هذا الوضع 
العام ومبحطات  بالشارع  توقيفات عشوائية  عبر  وتأبيده 
إثنية  مبرجعية  عالقة  له  حترك  كل  ومراقبة  املسافرين 
مختلفة عن البيض بسبب  اللون أو اللغة أو الدين،. هذا 
ال يعني أن املهاجرين ال يساهمون في تغذية هذه الصورة 
وتكرسها  رسمها  املتطرف  اليمني  ي��ري��د  ال��ت��ي  النمطية 
بعض وسائل اإلع��الم، غير أن نسبة هؤالء ضعيفة جدا، 
فعلى سبيل املثال، تشير إحدى الدراسات حول سلوكيات 

القاصرين إلى أن نسبة %12 منهم فقط "منحرفون" أي 
%88 جيدون،  أن  يقول  الدراسة  لنفس  الٱخ��ر  الوجه  أن 
لكن يتم التركيز  إعالميا على %12 ويضخمونها. طبعا ال 
أحد يتفق مع أي سلوك انحرافي كيفما كان، بل املنطقي 
واملقبول هو احتجاجك املشروع ضد كل متييز أو إقصاء 
جتاهك واجتاه كل ما ميس حقوقك كاملة مكتملة. ولو 
وجزء  مقبول  جزء  نقاش،  فيه  باالنحراف  يسمى  ما  أن 
آخر هو نتيجة لسوء التدبير وغياب العدالة وتكافؤ الفرص 
وجب معاجلته باملزيد من البرامج السوسيوثقافية ورصد 
امليزانيات الكافية، وليس باعتماد الردع األمني أو البوليسي 
الذي يجب أن يبقى، إن كان ضروريا، آخر وسيلة بالنسبة 
االعتداءات  املخدرات،  )السرقة،  االنحراف  ميتهنون  ملن 

على الغير )...(. 

املضافة  القيمة  إثارة موضوع  أود  املقال  وفي ختام هذا 
املقيمني  مشاربنا  مبختلف  واملناضلني  املناضالت  ل��دور 
املد  ه���ذا  أم���ام  أف����راد  أو  منظمني  اورب����ا،  دول  مبختلف 
أجل  من  النضال  مهام  أم��ام  مسؤوليتنا  وك��ذا  العنصري 
لشعبنا  الفعلية  السيادة  وحتقيق  باملغرب  الدميقراطية 
واالقتصادي  السياسي  مصيره  في  وحتكمه  ثرواته  على 

واالجتماعي والثقافي.

ف��ب��ن��ظ��رة م��اك��روس��ك��وب��ي��ة وس��ري��ع��ة ع��ل��ى ه���ذا احلقل، 
وبالنظر إلى أماكن تواجدنا بأوربا، تلك القارة التي، على 
األقل تتكلم علنا بلغة حقوق اإلنسان ودولة احلق 
اجلو  بأن  أعتقد  الدميقراطية،  واعتماد  والقانون 
لصالح  ق��وة  ميزان  خلق  على  يساعدنا  هنا  العام 
نضاالت التغيير باملغرب وضد السياسات املخزنية 
والشركات  ال����دول  وم��ص��ال��ح  نفسها  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
أو  األول��وي��ة  ه��ات��ه  ح��ول  نختلف  فقد  األجنبية. 
ت��ل��ك، ح���ول ه��ات��ه اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة أو ت��ل��ك، لكن 
أعتقد أن ما يوحد مثال اليسار املستقل واملكافح، 
الدميقراطي وغيره، واحلركات األمازيغية  كالنهج 
الدميقراطية املناضلة، العمال املنظمني بالنقابات 
أماكن  مبختلف  واألط��ر  املناضلني  وك��ل  العمالية 
تواجدهم باجلمعيات اجلادة، أو املنابر اإلعالمية، 
يجعلنا  ما  أكثر  العام عموما،  بالشأن  املهتمني  أو 
نستمر في الشتات وتعميقه عبر الهجوم والهجوم 
املضاد الغير مؤسس الذي يصل أحيانا إلى مستوى 
التخوين... فال أحد يستطيع أن يقصي أحدا وال 
أن يحسم الصراع مع جهاز الدولة املخزني لوحده، 
تنشد  التي  طبعا  الدميقراطية  واألطروحات  اآلراء  فكل 
تتسع  والكرامة،  االجتماعية  والعدالة  وامل��س��اواة  احلرية 
فيها  اجلميع  يجد  دميقراطية  جبهة  أو  مشروع  خللق 
لغالبية جماهير  التحصيل  الكلمة في نهاية  ذاته، وتبقى 

شعبنا.

قل  شعبية  وم��ق��اوم��ات  اجتماعية  ب��ه��زات  م��ر  ف��امل��غ��رب 
ن��ظ��ي��ره��ا: م��ق��اوم��ة االس��ت��ع��م��ار امل��ب��اش��ر، أح����داث الريف 
58/59، انتفاضة 1965 بالدار البيضاء، املقاومات البطولية 
بالدار   81 انتفاضة  الشهيرة،   1977 بالسجون ومحاكمات 
دجنبر   14 وال��ش��م��ال،  مب��راك��ش   84 انتفاضة  ال��ب��ي��ض��اء، 
بفاس 1990...، 20 فبراير 2011، زاكورة، وطاط احلاج... 
ح��راك ال��ري��ف، ح��راك ج���رادة، الفنيدق، األط��ل��س، سكان 
املداشر والقرى، نضاالت هنا وهناك، للمعطلني والطلبة 
واحملاكمات  التعاقد...،  عليهم  ف��رص  الذين  واألس��ات��ذة 
والستيتو...  الراضي  وعمر  الريسوني  لسليمان  الصورية 
واملعطي منجب واملهداوي وبوعشرين...، واستمرار املخزن 

في تغوله وممارسته للعنف ضد أي صوت معارض له.

فهال عزمنا اإلرادة ونهضنا كصوت واحد لدعم نضاالت 
أه��ال��ي��ن��ا ه��ن��اك وك���ل ال��ق��وى امل��ن��اض��ل��ة م��ن أج���ل سيادة 
لهذا  حد  ووض��ع  للجميع  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية 

التغول املخزني، ألم يحن الوقت بعد !؟>

برشلونة في 29 يوليوز.

كرمي العثماتي
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أزمة للهجرة أم أزمة في سياسات الهجرة

يتم غالبا تسخير اإلعالم عبر مواقعه ووسائطه املختلفة 
هناك  أن  وع��ل��ى  للهجرة  أزم���ة  ه��ن��اك  أن  ع��ل��ى  ل��ل��ت��روي��ج 
الشمال  دول  على  واملهاجرين  للمهاجرات  كبيرة  تدفقات 
القوية خاصة في أمريكا وأوربا، من أجل تبرير السياسات 
املهاجرين/ات  فئات  مختلف  اجت��اه  واألم��ن��ي��ة  القمعية 
ال��ل��ج��وء وخ��اص��ة امل��وج��ودون منهم ف��ي وضعية  وط��ال��ب��ي 
مختلفة  م��ص��ادر  وم��ن  اإلحصائيات  لكن  نظامية.  غير 
أكثر من ثمانني  أن  واملزاعم حيث  تفند هاته االدع��اءات 
باملائة من املهاجرين/ات والالجئني/ات يتمركزون في دول 
ال  بلدان صغيرة  في  منهم  املاليني  يوجد  اجلنوب حيث 
تتوفر على إمكانيات اقتصادية كبيرة كلبنان واألردن على 

سبيل املثال ال احلصر.

وفي احلقيقة ليس هناك أزمة للهجرة كما يتم تصويره 
منذ  غ��دت  والتي  الهجرة  سياسات  في  أزم��ة  هناك  ولكن 
التاريخ  ف��ي  مسبوقة  غير  إنسانية  ك��ارث��ة  متثل  س��ن��وات 
املعاصر، بحيث لم يشهد من قبل هذا املستوى املنحط من 
إلى  بنا  يرجع  ما  وهو  اإلنسانية  والتجريد من  الوحشية 

احلقبة  منذ  تاريخنا  حلظات  أس��وأ 
االستعمارية واحلربني العامليتني.

وي��ت��ض��اع��ف وق���ع ال��ك��ارث��ة ف��ي ظل 
مناخ األزمة الذي تزامن فيه التسابق 
الشركات  ط��رف  من  ل��ألرب��اح  املتزايد 
امل���ت���ع���ددة االس���ت���ي���ط���ان م����ع بطش 
األمبريالية واحلروب والنزاعات بدافع 
سلب األراضي ونهب خيرات الشعوب 
والديكتاتوريات  االس��ت��ب��داد  ودع����م 
منطقة  في  خاصة  اجلنوب  دول  في 

الشرق األوسط وفي إفريقيا.

وتشديد  األم��ن��ي��ة  ال��س��ي��اس��ات  إن 
ال��ق��ب��ض��ة احل���دي���دي���ة ع��ل��ى احل����دود 
اخل��ارج��ي��ة ل����دول االحت�����اد األورب����ي 
وال��س��ع��ي ب��ك��ل ال��وس��ائ��ل إل���ى تصدير 
تدبير ملفات الهجرة لبلدان اجلنوب 
وق���ب���ول ه���ات���ه األخ����ي����رة ب��ل��ع��ب دور 

الدركي حلراسة احلدود مقابل غض الطرف عن انتهاكات 
املالية،  التعويضات  اإلنسان وحصولها على بعض  حقوق 
وخصوصا على الدعم السياسي العلني والسري لالستمرار 
املزيد  السياسات  لقد ترتب عن هذه  فوق كراسي احلكم. 
والبحرية،  البرية  العبور  ط��رق  في  واألم���وات  املآسي  من 
حيث يضطر العديد من املهاجرين/ات إلى ركوب العديد 
من املخاطر واملغامرات في سبيل العبور للضفة الشمالية 
أو يجدون أنفسهم في كثير من األحيان ضحايا لشبكات 
االجت����ار ف��ي ال��ب��ش��ر وامل���خ���درات وم��اف��ي��ات ال��ه��ج��رة التي 
تستغلهم أبشع استغالل مبا في ذلك االستغالل اجلنسي 

للنساء واألطفال.

التمثيلية  للدميقراطية  أزم��ة  م��ن  ال��ي��وم  نعيشه  م��ا  إن 
وانتشار  وفاشية  ميينية  ق��وى  وص��ع��ود  الشمال  دول  ف��ي 
والسلطوية  وال��الت��س��ام��ح  ال��ك��راه��ي��ة  وخ��ط��اب  العنصرية 
وجترمي املنظمات واملدافعني/ات عن حقوق املهاجرين وكل 
من يقدم لهم املساعدة، نتج عنه وضع كارثي للمهاجرين/
أدى  مما  وتهميشا،  هشاشة  األكثر  الفئات  باعتبارهم  ات 
يتم  أوساطهم، كما  والبؤس في  الفقر  انتشار  إلى  وي��ؤدي 
استغالل العامالت والعمال املهاجرين مقابل أجور زهيدة 

ال تضمن لهم العيش بكرامة. 

التي  األورب��ي  االحت��اد  لدول  األمنية  االستراتيجيات  إن 
قمع  أج��ل  من  سنويا  األورو  من  املليارات  عليها  تصرف 
الشائكة ومراكز  الهجرة وعسكرة احلدود ونشر اجلدارات 

االحتجاز باإلضافة إلى املطاردات واالعتقاالت والترحيالت 
اجلماعية، كما تستخدم آليات مختلفة للمراقبة والضبط 
األورب��ي حيث  االحت��اد  يستعملها  التي  فرونتكس  كوكالة 
خاصة  واملناطق  ال���دول  م��ن  العديد  ف��ي  تواجدها  ميتد 
املتوسط  األبيض  والبحر  الصحراء  جنوب  إفريقيا  في 
واحمليط األطلسي حيث تشير العديد من املؤشرات على 
ضلوعها في انتهاكات حقوق املهاجرين/ات، وعلى األقل 

في غض الطرف عن املآسي والوفيات في صفوفهم. 

وفي مفارقة غريبة، فإن أوربا التي تعتبر الهجرة مشكلة 
مواجهتها  في  مقتصرة  ال��ع��ام،  بالنظام  أساسا  مرتبطة 
إليه أعاله،  التطرق  البعد األمني كما مت  بشكل عام على 
ترغب في تواجد املهاجرين/ات لكن بشكل انتقائي حيث 
واألطر  ال��ك��ف��اءات  م��ن  اآلالف  باستقطاب  سنويا  ت��ق��وم 
امل���درب���ة وت��س��ت��ن��زف ال��ط��اق��ات ال��ب��ش��ري��ة ل��ب��ل��دان اجلنوب 
حتقيق  أجل  ومن  األصلية.  بلدانهم  في  ودرس��وا  تكونوا 
واحلريات  احلقوق  على  االلتفاف  ستحاول  الهدف  ه��ذا 
امل��ن��ص��وص عليها في  ب��امل��ه��اج��ري��ن وال��الج��ئ��ني  اخل��اص��ة 

الالجئني  اتفاقية جنيف حلقوق  الدولية خاصة  املواثيق 
وأفراد  املهاجرين  العمال  جميع  حقوق  حماية  واتفاقية 
أسرهم لسنة 1993 )والتي لم يتم التوقيع عليها من طرف 
أية دولة أوربية(، عبر ميثاق للهجرة املوقع في مراكش في 
دجنبر 2018، والتي حاولت من خالله أن تكرس جهودها 
لدعم الهجرات املنتقاة، ومؤخرا عبر االتفاق األوربي حول 
الهجرة الذي مت اعتماده في عز جائحة كوفيد 19 والتي 
أب��ان��ت ع��ن اس��ت��م��رار ال���دول األورب��ي��ة ف��ي نهج السياسات 
دول  على  الضغط  عبر  س��واء  املهاجرين  اجت��اه  القمعية 
اجلنوب من أجل حملهم على قبول املهاجرين/ات الذين 
عبروا  التي  تلك  أو  األصلية  بلدانهم  إلى  ترحيلهم  يتم 
من  معينة  فئات  استقطاب  لتعزيز  وسائل  وإيجاد  منها 
املهاجرين من ذوي الكفاءات واملهارات الدراسية العالية أو 
بعض العامالت والعمال املوسميني فيما يسمى ب "الهجرة 
مع  للتكيف  قابلة  عاملة  قوى  إيجاد  أجل  من  الدائرية" 
للساكنة  النمو  مواجهة  على  وق���ادرة  املكتسبة،  امل��ه��ارات 
وهو  األوروبية،  املفوضية  تعبير  بنجاح حسب  واالقتصاد 
ما يعني إضفاء نوع من املشروعية على العبودية اجلديدة 
حيث ليس من حق هؤالء العامالت والعمال االستقرار في 
العمل وال في اختيار مكان اإلقامة وال في التجمع العائلي 

وال احلق في احلركية والتنقل. 

كما أن غياب الدميقراطية في دول اجلنوب وخضوعها 
للسياسات  وت��ب��ع��ي��ت��ه��ا  ال��رأس��م��ال��ي��ة  ال������دول  إلم������الءات 
النيوليبرالية التي تنهجها خدمة للرأسمال املالي والشركات 

املتعددة االستيطان يدفعها إلى مزيد من انتهاك احلقوق 
أراضيها وتضييق اخلناق  األساسية للمهاجرين/ات فوق 

عليهم.

املهاجرين/ات  من  الكثير  يعلق  مثال حيث  املغرب  ففي 
وال��الج��ئ��ني/ات ف��وق أراض��ي��ه في بعض األح��ي��ان لسنوات 
ف��ي ان��ت��ظ��ار ف��رص��ة ال��ع��ب��ور إل���ى أورب����ا، أو ق��د يضطرون 
املغربية  ال��دول��ة  مصادقة  ورغ��م  فيه،  النهائي  لالستقرار 
املتعلقة  ال��دول��ي��ة  وال��ع��ه��ود  االت��ف��اق��ي��ات  م��ن  العديد  على 
التي تنطبق  بها، تلك  والنهوض  بحماية حقوق اإلنسان 
باإلضافة  املهاجرون،  فيهم  مبن  األشخاص  جميع  على 
إل���ى االت��ف��اق��ي��ات اخل��اص��ة م��ث��ل ات��ف��اق��ي��ة ح��م��اي��ة جميع 
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف حلقوق 
قانون  خاصة  الوطني  القانوني  اإلط��ار  أن  إال  الالجئني، 
والذي  باملغرب،  األجانب  وإقامة  بدخول  املتعلق   03-02
مت تبنيه سنة 2003 باملوازاة مع قانون مكافحة اإلرهاب، 
يكرس البعدين السلطوي واألمني في مقاربة الدولة مللف 
الهجرة في تناقض صارخ مع التزاماته الدولية، في حني 
للجوء  لنظام  ت��ام  شبه  غياب  هناك 
أع��داد مهمة من طالبي  تواجد  رغ��م 
اللجوء باملغرب والذين ال يرغبون في 
املفوضية  لدى  اللجوء  طلبات  وضع 
غياب  في  الالجئني  حلقوق  السامية 
احلماية  لتوفير  الدولة  من  ضمانات 
حقوقهم  من  ومتكينهم  لهم  الالزمة 
التنقل  ف��ي  حقهم  وم���ن  األس��اس��ي��ة 
القليلة  القلة  أما  العائلي،  والتجمع 
ال��ت��ي حت����اول وض���ع م��ل��ف��ات طلبات 
بنيات  ب��غ��ي��اب  ف��ت��ص��ط��دم  جل��وئ��ه��ا 

االستقبال.

الدولة  ت���ت���ورع  أخ����رى ال  م���ن ج��ه��ة 
امل��غ��رب��ي��ة ف���ي ت���ق���دمي ن��ف��س��ه��ا على 
املنطقة  ف��ي  ب��ه  يحتذى  من��وذج  أنها 
العالم في  وف��ي  ب��ل  إفريقيا  وف��ي  ب��ل 
واحترام  الهجرة  ملف  تدبير  مجال 
احلقوق اإلنسانية للمهاجرين/ات وطالبي اللجوء وحسن 
مع  ص��ارخ  تناقض  ف��ي  والتعايش،  واالستقبال  املعاملة 
التي  اخلطيرة  االنتهاكات  حيث  األرض  على  امل��م��ارس��ة 
تطال املهاجرين/ات خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء 
ليس فقط فيما يتعلق بحقوقهم األساسية ولكن كذلك 
متس حقهم في احلركية والتنقل، كما يتعرضون ملختلف 
الكرامة  من  واحلاطة  املهينة  واملمارسات  العنف  أشكال 
سواء  وال��ت��رح��ي��الت  التعسفية  واالع��ت��ق��االت  وامل���ط���اردات 
ومليلية  م��ع سبتة  احل���دود  ع��ن  امل��غ��رب إلبعادهم  داخ��ل 
كثير  في  األصلية  بلدانهم  إل��ى  ترحيلهم  أو  احملتلتني، 
اإلفريقية  البلدان  بعض  س��ف��ارات  بتواطؤ  األح��ي��ان  من 
املنظمة  التي تسهل ترحيل مواطنيها وبتعاون وثيق مع 
العاملية للهجرة حتت يافطة ما يسمى ب"العودة الطوعية" 
والتي متارس فيها الكثير من الضغوطات من أجل إرجاع 

املهاجرين إلى البلدان التي ينحدرون منها.

التهميش  واق��ع  م��ؤخ��را على  ك��ورون��ا  ع��رت جائحة  لقد 
إفريقيا  م��ن  امل��ه��اج��رون/ات  يعاني منه  ال��ذي  واإلق��ص��اء 
ج��ن��وب ال��ص��ح��راء ب��امل��غ��رب ح��ي��ث مت ت��ن��اس��ي��ه��م م��ن كل 
املساعدات  يخص  فيما  ال��دول��ة  اتخذتها  التي  التدابير 
املقدمة للفئات الهشة على هزالتها وحرموا من الرخص 
أطلقتها  التي  املتكررة  النداءات  رغم  للتنقل  االستثنائية 
التي  الكارثية  الوضعية  بعض اجلمعيات احلقوقية حول 

استفحلت مع إجراءات احلجر الصحي.>

خديجة عناني
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حسن العماري

مقدمة : وتستمر املآسي...
التدابير الصحية سارية املفعول منذ أزيد من عام ونصف 
املتنقلني  قمع  لتكثيف  ال���دول  استخدمتها  اآلن.  حتى 
عبورهم.  أثناء  املخاطر  من  املزيد  على حتمل  وأجبرتهم 
ومع ذلك، ُتظهر أرقام مفوضية شؤون الالجئني واملنظمة 
العاملية للهجرة اخلاصة بالوافدين إلى إسبانيا في األشهر 
الثالثة األولى من عام 2021 زيادة طفيفة في عدد الوافدين 
مقارنًة بنفس الفترة من العام املاضي. تظهر هذه األرقام 
بوضوح أنه ال فيروس كوفيد 19- وال القمع ميكن أن مينع 
حرية  في  حقهم  ممارسة  من  يغادرون  الذين  األشخاص 

التنقل.

ما ال تقوله هذه األرقام هو، أواًل، زيادة عدد املغادرين من 
الناس  بدأ فيها  التي  وثانًيا، احلاالت  أوروب��ا،  إلى  اجلزائر 
العبور قبل املغادرة. يتم اعتراضهم أو اختفاءهم أو العثور 
عليهم ميتني. بعد حتديد بدقة األشخاص الذين يتنقلون، 
وأين حتدث هذه التحركات؟؟ وعلى أي نطاق أكثر صعوبة 
ويتطلب جتاوز إحصاءات املفوضية. في عملنا اليومي مع 
شبكة هاتف اإلنذار Alarm Phone، غالًبا ما نتحدث عن 
بعض  في  اإلحصائيات.  في  امل��ذك��ورة  غير  ال��رح��الت  ه��ذه 
األحيان نفقد االتصال باملتصلني وتفشل عمليات حتديد 
املوقع في حتديد مكانهم. هذا ما حدث ويحدث في عدة 

الضعيف  األم��ل  يتالشى  حيث  مناسبات، 
في االستماع كل يوم. يتم إبالغنا من قبل 
أفراد األسرة الذين يتصلون بنا أو يتصلون 
أحبائهم،  اختفاء  عن  لإلعالن  بالصحافة 
ك��م��ا ك����ان احل�����ال ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ق���ارب غ���ادر 
الداخلة في 28 ديسمبر 2020 متجًها إلى 
الركاب دائًما  الكناري. تبحث عائالت  جزر 
 ،2021 13 يناير  عن أحبائهم. وباملثل في 
عندما مت اإلبالغ عن فقدان شخص أثناء 
احملتلة  مليلية  إل���ى  ال��س��ب��اح��ة  م��ح��اول��ت��ه 
من  األص��دق��اء. متكنا  م��ن  م��ع مجموعة 
األصدقاء  بفضل  األخبار  على  احلصول 
على  التعرف  ي��ح��اول��ون  ال��ذي��ن  والنشطاء 
اجلثث التي مت غسلها على الشاطئ. لكن 
في كثير من احلاالت ال نتمكن من املزيد 

من األخبار حيث يعد الكثير في عداد املفقودين.

سياسة املراقبة والعنصرية والقوانني املجحفة
والتقارير  الرسمية  ال��ب��ي��ان��ات  جنمع  ت��ق��اري��رن��ا،  ف��ي 
الصحفية واملعلومات من خالل العمل بنظام املناوبة- 
مع  ن��دم��ج��ه��ا  وال��ت��ي   ،Alarm Phone ف��ي  امل���داوم���ة 
حتليالت املهاجرين والنشطاء الذين يعيشون في أماكن 
ميرون  أو  املتوسط  ،  األبيض  البحر  غرب  في  مختلفة 
لتقدمي عدة وجهات نظر  املختلفة،  عبر هذه األماكن 
حول التطورات األخيرة وتأثيرات السياسات العنصرية 
في أوروبا على من يتحملون وطأتها. هدفنا هو إظهار 
ا: يخفي وراء  أب��دً ما ال ميكن لإلحصاءات أن تلتقطه 
كل  رغم  الناس،  أن  املعقد؛  تاريخه  له  رقم شخًصا  كل 
حرية  في  حقهم  ملمارسة  أنفسهم  ينظمون  الصعاب، 
وإحياء  واملفقودين  امل��وت��ى  إح��ص��اء  يتم  وأن  التنقل؛ 
قاتل  لنظام حدودي  ذكراهم. هؤالء جميعهم ضحايا 
يجد ح��دوده في مراقبة احل��دود اخلارجية وفي قمع 
أقوى من أي وقت مضى للمتنقلني، في إفريقيا وأسيا 
كما في أوروبا. الوضع في جزر الكناري يتدهور بسرعة. 
الوصول  ف��ي  ضئيل  وأم��ل  التجهيز،  سيئة  معسكرات 
وعمليات  إلسبانيا،  الرئيسي  البر  إل��ى  قانوني  بشكل 
جزر  حت��ول  العنيفة،  املمارسات  من  وغيرها  الترحيل 

الكناري إلى جزر سجون، مما أدى إلى وضع ال يختلف عن 
ذلك في تركيا واجلزر اليونانية إلى بحر إيجه.

املفترض  من  التي  البيئة،  هذه  ملثل  املتعمدة  التهيئة  إن 
أن تردع املسافرين اآلخرين عن الوصول، أمر فاضح. حتى 
اآلن، ال يبدو أن الرأي العام األوروب��ي قد عاين العنف في 
العمل ضد املهاجرين في هذه البؤرة من األراضي األوروبية. 
وااليطالية  اإلسبانية  كالدولة  االمامي  الطوق  دول  ق��ررت 
وال��ي��ون��ان��ي��ة واالحت�����اد األوروب�����ي ع��م��وم��ا ج��ع��ل التغطية 
اإلعالمية للوضع صعبة، على سبيل املثال من خالل منع 
ومراكز  وأم��اك��ن  املعسكرات  إل��ى  ال��وص��ول  م��ن  الصحفيني 
احلقوقية  املنظمات  تختار  ذل���ك،  ومل��واج��ه��ة  االح��ت��ج��از. 
واإلنسانية الدولية إدراجها في التقارير سرًدا أكثر تفصياًل 

للوضع الذي يواجهه املهاجرون في كل بقعة مختلفة.

احملتلني  اإلسبانيني  اجليبني  إلى  يصلون  الذين  أولئك 
مشاكل  يواجهون  نظامية  غير  طرق  عبر  ومليلية  سبتة 
اجلزيرة.  شبه  إل��ى  املنتظم  امل��رور  من  ُيحرمون  مماثلة. 
هذه  في  السبل  بهم  تقطعت  الذين  املتنقلون،  يتلقى  ال 
اجليوب، سوى القليل من االهتمام باحتياجاتهم اجلسدية 
والعقلية أو ال يتلقون أي اهتمام. في هذا السياق، ال ميكن 
أن  يبدو  الالئق.  السكن  أو  العمل  أو  التعليم  إلى  الوصول 
والسياسية  اجل��غ��راف��ي��ة  اخل��ص��ائ��ص  تستخدم  إس��ب��ان��ي��ا 

للجيوب وجزر الكناري كعناصر استراتيجية لتقييد تنقل 
بعض الناس. تتضح الصلة بني جزر الكناري واجليوب من 
إلى  الترحيل من شبه اجلزيرة  أن عمليات  خالل حقيقة 
اآلن  تتم  اجليوب،  عبر  سابًقا  حتدث  كانت  والتي  املغرب، 
املغرب  ب��ني  البرية  احل���دود  إغ���الق  منذ  كناريا  ج��زر  عبر 
املنخرطني في  أولئك  إلى ذلك، حتى  وإسبانيا. باإلضافة 
التنقل في  إجراءات اللجوء محرومون من إمكانية حرية 
اإلسبانية  العليا  اعتبرتها احملكمة  إسبانيا، وهي ممارسة 

مرة أخرى غير قانونية.

النظر  املتنقلني كما هي، بغض  أدوات قمع  تظل معظم 
عن أي جانب من احلدود يجدون أنفسهم فيه: التنميط 
العنصري، والتجرمي، واملداهمات، واالعتقاالت، واالحتجاز، 
التحتية  البنية  أو  املمتلكات  وتدمير  واإلبعاد،  والترحيل، 

األساسية )حرق املخيمات...(.

شمال  ف��ي  املقيمني  للمهاجرين  بالنسبة  امل��غ��رب،  ف��ي 
جنوب  إلى  والترحيل  التعسفية  االعتقاالت  فإن  افريقيا، 
البالد منهجية. في اآلونة األخيرة، اتخذت هذه املمارسة 
 ،2020 ش��ب��اط  ف��ب��راي��ر/  ف��ي  للقلق.  إث���ارة  أك��ث��ر  منعطًفا 
املعيشية  "الظروف  ب�  للتنديد  الرباط  في  مسيرة  ُنظمت 
ال��ص��ح��راء". وفي  م��ن ج��ن��وب  للمهاجرين  ت��ط��اق  ال��ت��ي ال 
اإلنسان  املغربية حلقوق  اجلمعية  أف��ادت   ،2020 ديسمبر 
الواقعة  املجتمعات  أف���راد  أن   )AMDH(
يعيشون  "الذين  الكبرى  الصحراء  جنوب 
ف���ي امل����دن ال��ك��ب��رى ف���ي ال��ش��م��ال وخاصة 
ال��رب��اط ه��م ضحايا اع��ت��ق��االت، وهي  ف��ي 
مطاردة حقيقية". في الرباط، يتم القبض 
في  وضربهم  الصحراء  جنوب  سكان  على 
ال��ش��ارع على أي��دي أش��خ��اص ي��رت��دون زي 
ويتم  السلطات.  إلى  ويسلمونهم  مدنيني 
احتجازهم لبضع ساعات ثم يتم ترحيلهم 
إلى مدن اجلنوب. وقد لوحظت ممارسات 
اعتقال غير قانونية في هذه املناطق. وقد 
سجل ترحيل قسري للمهاجرين املعتقلني 
امل��ال��ي��ني واإلي���ف���واري���ني وال��غ��ي��ن��ي��ني... إلى 
ب��ل��دان��ه��م األص��ل��ي��ة ع��ب��ر رح�����الت جوية 

مباشرة.

إن األدوات القمعية التي يستخدمها املغرب غالبا ما 
وزارة  إع��الن  من  يتضح  كما  اإلسبانية،  الدولة  متولها 
ماليني   10 إل��ى  يصل  متويل  عن  اإلسبانية  الداخلية 
الوقت نفسه،  ملراقبة احل��دود. في  للمغرب  يورو دفعت 
البحث واإلنقاذ اإلسبانية، سالفامينتو  تعاني منظمة 
في  شديد  نقص  من  االسبانية،  البحرية  ماريتيمو- 
في  الوفيات  من  املزيد  إلى  حتما  ي��ؤدي  مما  التمويل، 

البحر.

اجلزائر  الطريق من غرب  وتطور  أيضا ظهور  ُيظهر 
إلى إسبانيا )وتلك اخلاصة باملسارات في وسط البحر 
حركة  أن  إيطاليا(  إلى  اجلزائر  املتوسط   من  األبيض 
الهجرة الكبرى التي بدأت في عام 2020 ال تزال جارية. 
مجتمع  من  للهروب  اجلزائريني  من  العديد  يتحرك 
أعقبت  التي  والقمع  األم��ل  وخيبة  احل���راك،  بعد  م��ا 
احلركة االجتماعية الهائلة لعام 2019، فضاًل عن اآلثار 
السلطات   .-19 لوباء كوفيد  االقتصادية واالجتماعية 
حتاول منع املغادرين. يأخذ القمع بعًدا مذهاًل عندما 
يتعلق األمر باألفارقة جنوب الصحراء إلى اجلزائر. إن 
يتعرض  التي  واملضايقات  اجلماعي  الترحيل  عمليات 
نتيجة  ه��ي  ال��ص��ح��راء  ج��ن��وب  إفريقيا  ف��ي  ال��س��ود  لها 

لسياسات عنصرية وتأثير فوري  <<<

حرية التنقل بني منطق احلقوقي واإلنساني والتجرمي 

إن األدوات القمعية 
التي يستخدمها المغرب غالبا 

ما تمولها الدولة اإلسبانية، كما 
يتضح من إعالن وزارة الداخلية اإلسبانية 

عن تمويل يصل إلى 10 ماليين يورو دفعت 
للمغرب لمراقبة الحدود. في الوقت نفسه، 
تعاني منظمة البحث واإلنقاذ اإلسبانية، 

سالفامينتو ماريتيمو- البحرية االسبانية، من 
نقص شديد في التمويل، مما يؤدي حتما 

إلى المزيد من الوفيات في البحر.
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األوروبية.  احلدود  على  اخلارجي  الطابع  <<< إلضفاء 
في الواقع، باإلضافة إلى جترمي وقمع املسافرين )احلراقة 
اجلزائريني واملسافرين من جنوب الصحراء(، تشارك الدولة 
اجلزائرية بشكل متزايد في التعاون مع الدول األوروبية من 
خالل ترحيل أزيد من 20 الف في ظرف وجيز نحو اجلنوب 

)2400 كلم جنوب اجلزائر العاصمة(.

ح��ري��ة ال��ت��ن��ق��ل وع��م��ل��ي��ات اإلن���ق���اذ ب���ني منطق 
احلقوقي واإلنساني والتجرمي 

األبيض  البحر  غ��رب  في  املسافرين  ط��رد  تزايد  مع  لكن 
املتوسط   من املغرب واجلزائر عن طريق القمع، واالعتقال 
واالحتجاز واألحكام القاسية تصل احيانا مابني سنة وعشر 
سنوات سجنا، تكتسب شبكات التضامن مكانة مت تنظيمها 
وتطويرها في عدة مدن باملغرب ودول الصحراء والساحل 

والسنغال والنيجر ومالي وبوركينا فاصو...

هاتف  شبكة  وجت���ارب  البحرية  املعابر  تتبع  خ��الل  فمن 
 6229 املتحدة، وصل  AP ووفًقا إلحصاءات األمم  اإلن��ذار 
شخًصا إلى إسبانيا بني يناير ومارس 2021. وصل أكثر من 
النصف )3360 شخًصا( إلى جزر الكناري، بينما وصل 1791 
شخًصا إلى شبه اجلزيرة في األندلس. فقد مت إنذار شبكة  
اإلنذار Alarm Phone للمساعدة في غرب البحر األبيض 
املتوسط   واحمليط األطلسي من قبل 31 قارًبا حتمل حوالي 
676 شخًصا بني يناير وم��ارس 2021، وهو ما ميثل نصف 
املتوسط   التي  األبيض  البحر  غرب  في  االستغاثة  ح��االت 
بني  السابقة،  الثالثة  األش��ه��ر  ف��ي  اإلن���ذار  ه��ات��ف   تلقاها 

أكتوبر وديسمبر 2020.

من بني احلاالت ال� 31، وصل 19 قارًبا حتمل 
ما مجموعه حوالي 431 شخًصا إلى إسبانيا: 
16 في األندلس و5 في جزر الكناري. ومع ذلك، 
ال تزال حرية التنقل مقيدة من قبل السلطات 
تسعة  على  كان  املتوسط.  األبيض  البحر  في 
قوارب أبحرت إلى إسبانيا أن تعود إلى املغرب. 
السلطات  قبل  م��ن  منهم  ستة  اع��ت��راض  مت 
املغربية، وكان على املسافرين بشكل عام العودة 
رغما عنهم. عاد أحد هذه القوارب إلى املغرب 
بشكل مستقل وأنقذت البحرية امللكية زورقني 
أخرى  ق��وارب  ثالثة  ي��زال مصير  وال  آخرين. 

مجهوال.

في  والقاسي  البارد  الشتاء  من  الرغم  وعلى 
شخص   3300 من  أكثر  وصل  املاضية،  السنة 
الوصول  إحصاءات  لُتظهر  الكناري،  جزر  إلى 
انخفاًضا  املفوضية  عن  ال��ص��ادرة  األسبوعية 
وأوائل  فبراير  ف��ي  ال��واف��دي��ن  ع��دد  ف��ي  كبيًرا 

مارس.

وي��ت��زام��ن ه���ذا االن��خ��ف��اض ف��ي ع���دد ال��واف��دي��ن منذ 
األشهر األخيرة من عام 2020 مع استراتيجيات سياسية 
الطوعية"،  "ال��ع��ودة  يسمى  ما  برامج  تطبيق  مختلفة: 
والغياب التام لظروف السكن الالئق في املخيمات، ومنع 
إسبانيا  إل��ى  السفر  من  والسنغاليني  املغاربة  املواطنني 
القارية، والتضييق على العمل االنساني مما يجعل جزر 
كل  تصميم  يتم  كسجن.  اجل��زر  من  أرخبياًل  اخلالدات 
 efecto( اجل��ذب"  "عوامل  يسمى  ما  من  للتقليل  ذل��ك 
llamada(. من الصعب حتديد ما إذا كانت هذه الصقور 
قد  الوافدين.  من  أقل  عدد  إلى  بالفعل  ت��ؤدي  الساخرة 
يكون االنخفاض أيًضا بسبب الظروف املناخية القاسية 
ا فقط  واف��دً  1626 الشتاء. ومع ذلك، مت إحصاء  ملوسم 
خ��الل نفس ال��ف��ت��رة م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي )ي��ن��اي��ر- مارس 
2020(، وه���و م��ا مي��ث��ل ن��ص��ف ع���دد األش��خ��اص الذين 

وصلوا إلى أوروبا هذا العام.

فقد ساعد تطبيق املداومة Alarm Phone املسافرين 
بالعديد  انتهى األم���ر  وق��د  ال��ع��دي��د م��ن احل����االت،  ف��ي 
منهم في BOZA )كلمة Bambara التي تعني "النصر"، 

ذلك  ف��ي  الفضل  وي��رج��ع  ب��أم��ان(،  للوصول  واملستخدمة 
جزئًيا إلى العمل الدؤوب خلفر السواحل في جزر الكناري. 
وترى شبكة Alarm Phone، حيث أن هذه الزيادة الضئيلة 
ف��ي األم���وال احمل���دودة مقارنة مب��ئ��ات امل��الي��ني م��ن اليورو 
ومحاوالت  لفرونتكس  احل���دود"  "م��راق��ب��ة  ف��ي  املستثمرة 
لسالفامينتو  األم��وال  من  باملزيد  نطالب  الهجرة.  تقييد 
ماريتيمو، ساعات عمل الئقة لفرقهم، ونرفض تخفيضات 
مما  األرواح  بإنقاذ  األم��ر  يتعلق  عندما  خاصة  امليزانية، 
جعل عدة جهات ميينية ومعادية حلقوق اإلنسان تصنفها 
ضمن املنظمات اإلجرامية واملتاجرة بالبشر كما يحدث مع 

السفن االنسانية بعرض املتوسط.

البحر  ف��ي  احلكومية  غير  املنظمات  مضايقة 
املتوسط    والتجرمي تعرض آالف األرواح للخطر

تواجه أطقم املنقذين خطر التوقيف والسجن قد تصل ملدة 
20 عاًما بعد أن أنقذوا حياة 14000 شخًصا، ومت احتجاز 
قارب Ocean Viking التابع ل� SOS Méditerranée جنًبا 
إلى جنب اكثر من مرة... وتتواصل مضايقات املنظمات غير 
ال  وأحيانا  اليوم،  املتوسط.  األبيض  البحر  في  احلكومية 
البحر: وهذا يعرض حياة اآلالف  النجاة في  تعمل قوارب 

من الناس للخطر.

Iuventa في  بعد ثالث سنوات من وضع سفينة اإلنقاذ 
احلراسة القضائية، ال يزال سيف داموكليس مسلطا فوق 
رؤوس الطاقم العشرة. على الرغم من إنقاذ حياة أكثر من 
14000 شخص، فإن هؤالء األشخاص متهمون ب� "تسهيل 
حقائق  إيطاليا.  إل��ى  للمهاجرين  القانوني"  غير  الدخول 

يشمل  التضييق  أن  كما  عاما.   20 بالسجن  عليها  يعاقب 
املتوسط  ب��ع��رض  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��س��ف��ن  ون��ش��ط��اء  نشيطات 
جترمي  ميثل  موقف  واحمل��اك��م��ات.  باالحتجاز  وتهديدهم 
ولكن  املتوسط  ،  األبيض  البحر  وسط  في  اإلنقاذ  عمليات 
أوروبا  عبر  التضامن  أعمال  لقمع  األوس��ع  للسياسة  أيًضا 
التي تكون جزًءا منها. وكون التضامن في قفص االتهام، كما 
أن مجموعة من النشطاء اإلنسانيني واحلقوقيني بجبال 
للتهديد  يتعرضون  وال��ي��ون��ان...  وبلجيكا  وفرنسا  األل��ب 
واملضايقات خالل جوالت تفقدية ملساعدة املهاجرين حتت 
 Iuventa السفينة  ك��ان طاقم  وق��د  ال��ق��ان��ون.  ذري��ع��ة خ��رق 
وغ��ي��ره��ا م��ت��ه��م��ون ب��ال��ت��واط��ؤ م��ع امل��ه��رب��ني. خ���الل ثالث 
في  املدعون  اتهم  و2017،   2016 عامي  بني  إنقاذ  عمليات 
القضية باستعادة الالجئني واملهاجرين في البحر مبساعدة 
من  يتمكنوا  حتى  إليهم  الفارغة  القوارب  وإع��ادة  املهربني 
 Iuventa إعادة استخدامها. اتهامات خطيرة ينفيها طاقم
اإلنسانية  املساعدة  يندرج ضمن  عمله  أن  مؤكدا  بالكامل 
وأن عملهم  الدولي اإلنساني  والقانون  الدولي  القانون  وفق 
والنتائج  اإليطالية  السلطات  م��زاع��م  دح��ض  إل��ى  يهدف 
Iuventa تآمر مع  واضحة: "ال يوجد دليل على أن طاقم 
علم احمليطات  ف��ي  باحث  بيزاني،  ل��ورن��زو  ق��ال  امل��ه��رب��ني"، 
الشرعي في جامعة جولدسميث في لندن. على العكس من 
يوفينتا  عائلة  أف��راد  من  العشرة  أن  الدراسة  أظهرت  ذلك، 

أنقذوا األرواح.

بينما  ش��يء  ب��أي  القيام  دون  املشاهدة  بإمكاننا  يعد  "ل��م 
غرق الناس في البحر األبيض املتوسط  ، الذي أصبح مقبرة 
للمراقبة  امتيازنا  استخدام  قررنا  لقد  حقيقية.  جماعية 
واإلبالغ وتوفير املالذ الآلمن آلالف األشخاص 
األرواح  إن���ق���اذ  أن  م��ؤك��دي��ن  ال��ت��ن��ق��ل.  أث���ن���اء 
البشرية في أسرع وقت ممكن، وتوفير احلماية 
للمحتاجني، ومعاملة اجلميع بكرامة، والقتال 
إل��ى جانب ه��ؤالء األش��خ��اص من أج��ل العالم 
الذي نريد أن نعيش فيه، كان، وسيظل، واجبنا 
ت��ؤك��د أط��ق��م س��ف��ن اإلنقاذ  جت����اه اجل��م��ي��ع" 
 Iuventa حالة  فإن  احل��ظ،  ولسوء  اإلنسانية. 
ليست حالة منعزلة. منذ 22 يوليو، بل احتجز 
 SOS اإلن��ق��اذ  ق��ارب  اإليطالي  السواحل  خفر 
لتبرير  ف��اي��ك��ن��ج.  أوش����ن   ،Mediterranean
رسوها، أثار خفر السواحل "مخالفات فنية". مت 
استخدام األراضي سابًقا لالستيالء على سفن 
 Alan أو Sea Watch 3 اإلنقاذ األخ��رى، مثل

.Aita mari أو Kurdi

أبعاًدا  البحر  اإلنقاذ في  بلغ جترمي عمليات 
لدرجة أنه في بعض الفترات ال توجد أي قوارب 
آلالف  كارثة  أم��ام  املهاجرين  إلنقاذ  ليبيا  قبالة  تعمل 
املتوسط    بعبور  بحياتهم  يخاطرون  الذين  األشخاص 
مب��ف��رده��م وب����دون م��س��اع��دة. وف���ي ه���ذا اإلط����ار شرعت 
واس��ت��م��رت أورب���ا ف��ي امل��زي��د م��ن خ��الل توسيع احلدود 
وتسليحها من خالل ضخ ميزانيات خيالية  وعسكرتها 
فرونتكس  والبحار  احل���دود  حل��راس��ة  األورب��ي��ة  بالوكالة 
من  انطلقت  وق��د  انتهاكاتها  ف��ي  املستمرة   Frontex
دولية  وشبكة  حملة   2021 يونيو   9 ووج���دة  ب��روك��س��ل 
للمطالبة بإلغائها Abolish Frontex بدعم من ازيد من 

80 جمعية وشبكة دولية من ضفة املتوسط. 

سيتعني على الناس أن يدفعوا ثمن حياتهم؟؟؟
زيادة  إل��ى  بالفعل  اإلن��ق��اذ  م���وارد  ف��ي  االنخفاض  أدى 
إلى  باإلضافة  و2019.   2018 عامي  في  الوفيات  معدل 
ذلك، منذ عام 2016، مت اعتراض أكثر من 50000 رجل 
وامرأة وطفل في البحر من قبل خفر السواحل الليبي، 
االعتقال  خلطر  يتعرضون  حيث  ليبيا،  إل��ى  وإعادتهم 
طالب  ق��ال  واالغتصاب.  واالب��ت��زاز  والتعذيب  التعسفي 
يتعرضون  أش��خ��اًص��ا  رأى  إن���ه   Iuventa أن��ق��ذه  جل���وء 

لالغتصاب والتعذيب والقتل في ليبيا. <<<

اجتمعنا لتحويل 
حزننا إلى عمل جماعي. نأتي 

من خلفيات متنوعة. نحن أقارب 
المختفين من تونس والجزائر والمغرب 

والكاميرون والسنغال وسوريا والمكسيك 
وبيرو وأماكن أخرى. نحن الذين نعثر على 

بقايا بشرية في الصحراء والبحر، نحاول التعرف 
على الجثث في مختلف المناطق الحدودية، 
ونمنح الجثث التي لم يتم تسميتها دفنًا 

كريمًا. نحن من نمسك أيدينا عندما 
نفتقد ابنة أو ابن أو أخت أو أخ 

أو صديقة.
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الله.  الغناء شاكرين  الناس سعداء وبدأوا في  كان   >>>
هذه هي الظروف التي التقينا فيها ب� Iuventa. إذا أخبرني 
في  أم��وت  أن  أفضل  كنت  ليبيا،  إل��ى  أنني سأعود  أحدهم 

."Iuventa البحر، يقول "طالب جلوء أنقذه

من  اإلن��ق��اذ  ق��وارب  منع  لشجب  دولية  حملة  وانطلقت 
األساسي  العمل  حماية  ويجب  البحر،  في  األرواح  إنقاذ 
والكف  إع��اق��ت��ه.  ول��ي��س  اإلن��س��ان،  ع��ن ح��ق��وق  للمدافعني 
املنع  واعتبار  دول��ي  ن��داء  البحري عبر  اإلنقاذ  عن جترمي 
املنطلق يطرح  ذات���ه، وم��ن ه��ذا  ف��ي ح��د  اج��رام��ي��ا  عمال 
سؤال جوهري "من هم املجرمون احلقيقيون؟ الصيادون 
وقباطنة القوارب الذين قرروا إنقاذ األرواح املعرضة للخطر 
وإعادتهم إلى املالذ اآلمن، على النحو املنصوص عليه في 
التي قررت، مهما كانت  الدولة األوروبية  أم  البحار؟  قانون 
التكلفة البشرية واملعنوية، أال يصل هؤالء األشخاص إلى 
املزيد من توسيع احلدود  األوروبية؟ من خالل  الشواطئ 
احلدود  حل��راس��ة  األورب��ي��ة  الوكالة  خ��الل  م��ن  وعسكرتها 
والبحار Frontex. قباطنة زوارق املنظمات غير احلكومية 
الذين قرروا القيام بدوريات في البحر املتوسط   ملنع وقوع 
املجازر؟ أو كل من الدول األوروبية التي وافقت على متويل 
احلكومة الليبية بحيث متنع وتعترض في البحر وحتتجز 
املهاجرين على أراضيها، حتى لو كان ذلك يعني بالنسبة 
اإلنسان  ان��ت��ه��اك��ات جسيمة حل��ق��وق  األش��خ��اص  ل��ه��ؤالء 

للقادة  ك��ي��ف مي��ك��ن  وت��ع��ذي��ًب��ا واح���ت���ج���اًزا؟، 
ليبيا  ب��أن  األوروب��ي��ني االستمرار في االدع��اء 
واملهاجرين؟  الالجئني  إلن���زال  "آم���ن"  مكان 
ترقى  وق��د  حظائر؟  في  محتجزون  الجئون 

هذه االنتهاكات إلى جرائم ضد اإلنسانية.

راكيتي  ك��اروال  لدعم  الدولًي  النداًء  أن  كما   
بسفن  أملانيان  قبطانان  وهما  كليمب،  وبيا 
إنسانية عمال في السواحل اإليطالية إلنقاذ 
األرواح. صدرت صيغ التضامن من قبل اللجنة 
البحر،  األوروبية ملناهضة جترمي اإلنقاذ في 
امللتزمني  املنظمات واألفراد  وهو حتالف من 
الناس  ت��رك  م��ن  األوروب��ي��ة  احلكومات  مبنع 
يساعدونهم  من  ومعاقبة  البحر  في  ميوتون 
أوربا  لسياسة  البشع  الوجه احلقيقي  يكشف 
في مجال الهجرة. وكان املؤلف الرئيسي لهذا 

شملت  والعريضة  الفيلسوف.  بالبار،  إيتيان  هو  النداء 
50،000 توقيع.

إفريقيا  في  السود  ضد  األجانب  وكراهية  العنصرية 
جنوب الصحراء: سياسة الدولة...عدوى نحو اجلنوب 

إستراتيجية  ع��ب��ور  ن��ق��ط��ة  أي��ض��ا  اجل���زائ���ر  ت��ع��ت��ب��ر 
للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وخاصة 
لسياسة  املجتمعات هدًفا  تزال هذه  إفريقيا، وال  غرب 
من  وال��ط��رد  امل��ض��اي��ق��ة  ف��ي  تتمثل  وش��رس��ة  منهجية 
الدولة اجلزائرية. في الواقع، على مدى خمس سنوات، 
التعسفية  األساليب  نفس  اجلزائرية  احلكومة  طبقت 
مداهمات  الصحراء:  جنوب  األفارقة  جتاه  والوحشية 
ف��ي معسكرات  واالح��ت��ج��از  واالع���ت���ق���االت،  ال��ش��رط��ة 
في  اجل��م��اع��ي  الترحيل  عمليات  وأخ��ي��ًرا  االع��ت��ق��ال، 
الصحراء الكبرى )2400 كلم جنوب اجلزائر العاصمة(. 
حيث ُيترك الناس بال طعام أو ماء. وتفاخر وزير الدفاع 
"من  شرعي"  "غير  مهاجر   3085 باعتقاله  اجل��زائ��ري 
دوسو،  فاليكو  قال   .2020 عام  في  مختلفة"  جنسيات 
إنزالنا على  "مت  يناير:  في  ديفوار،  كوت  عاًما، من   28
الصحراء..  في  احل��دود،  من  كيلومتًرا   15 بعد حوالي 
الباقي كان علينا القيام به سيرا على األقدام. في تلك 

الليلة، بني الثانية والسادسة صباًحا، مشينا نحو النيجر. 
الثاني، عاد  400 شخص". ومنذ يناير/ كانون  كنا حوالي 
النيجر.  إل��ى  اجل��زائ��ر  م��ن  3779 شخصًا  ع��ن  يقل  م��ا ال 
وغينيا  النيجر  وخ��اص��ة  إف��ري��ق��ي��ا،  غ���رب  م��ن  معظمهم 
العنف  وك��ذل��ك  الصاعقة،  األرق���ام  ه��ذه  وم��ال��ي.  كوناكري 

املمارس النفسي واجلسدي. ففي 30 مارس، مت استخدام 
87 حافلة لترحيل 5000 شخص. قبل فترة وجيزة، حدثت 
 3152 عن  يقل  ال  ملا  ط��رد جماعي  عمليات  أرب��ع  بالفعل 
 Alarm :شخًصا في 5 و11 و14 و16 مارس/ آذار )املصدر
مأساوي حيث  حادث  وقع  النقل،  أثناء   .)PhoneSahara
فقد ما ال يقل عن 50 شخًصا حياتهم على الطريق بني 
السلطات  حاولت  )النيجر(.  ومتنراست  العاصمة  اجلزائر 
اجلزائرية التستر على احلادث مبصادرة هواتف الناجني، 
لكن ذلك لم مينع اإلع��الن عن احل��دث امل��روع. متكن أحد 
األش��خ��اص م��ن إخ��ف��اء ه��ات��ف��ه ال���ذي ص���ور م��ن��ه مقطع 
فيديو رعب. شاركه مع الصحافة وقال: "الدول األفريقية 
واملنظمات غير احلكومية واملنظمة الدولية للهجرة بحاجة 
إلى معرفة. ال يحق للدول االفريقية أن ال تعرف وال تسأل 
أين ماتوا". ال نعرف مكان جثث املتوفني، فقد يكونون قد 
الرغم  الكشف عن هويتهم. على  ُدفنوا في الصحراء دون 
من أن هذا احلدث يسمى "حادث"، فإن عمليات الترحيل 
ينظمه  نظام  إنها جزء من طريقة عمل  ليست عرضية. 
عمدا  يتيح  نظام  إن��ه  السلطة.  مناصب  ف��ي  األش��خ��اص 
للناس املوت الذين يجرؤون على ممارسة حقهم في احلركة 

وسط تكتم أوربي رسمي. 

تسير سياسة القمع املنهجي للمجتمعات الواقعة جنوب 
الصحراء جنًبا إلى جنب مع الروايات العنصرية واملعادية 

يتم  يكتبونها.  ورمب��ا  السياسيون  ينشرها  التي  لألجانب 
وحشية  لتبرير  العنصرية  االس��ت��ع��ارات  ه��ذه  اس��ت��خ��دام 
تبنت احلكومة اجلزائرية هذه  لقد  املستخدمة.  الوسائل 
بذلك تسيطر على حدود  أنها  وأدرك��ت  السياسات عالنية 
ما.  نوعا  غريب  موقف  ف��ي  احلكومة  يضع  ه��ذا  أوروب���ا. 

في  مؤخًرا  قال  اخلارجية  وزي��ر  أن  لالهتمام،  املثير  ومن 
الصحافة، "إن األوروبيني يتذمرون، ولكن هل األمر متروك 
في  الفور  على  استمر  لكنه  ألوروب���ا؟"  كشرطي  للعمل  لنا 
"لعدم  وسعها  ف��ي  م��ا  ك��ل  تبذل  اجل��زائ��ر  أن  على  التأكيد 

السماح" بخروج هؤالء املهاجرين".

احل��ي وحتى ال  الضمير  ال��ذك��رى-  فبراير  م��ن  ال��س��ادس 
ننسى... رغم تعمق املعاناة ؟؟؟ 

والتعزيز  البحر  ف��ي  ال��وف��ي��ات  ه��ذه  ك��ل  م��ن  ال��رغ��م  على 
األشخاص  يواصل  ألوروب���ا،  اخلارجية  للحدود  املستمر 
في املنفى النضال من أجل حرية التنقل وتوسيع شبكات 
فبراير   6 أدى  املاضي،  العام  بهم. مثل  التضامن اخلاصة 
2021 إلى ظهور العديد من "األنشطة واحلركات النضالية 
وأماكن  والسنغال  املغرب  مدن  من  العديد  في  التذكارية" 
فبراير كرمز من قبل نشطاء   6 تاريخ  اختيار  أخ��رى. مت 
الدولي  "اليوم  2019 باعتباره  شبكة هاتف اإلنذار في عام 
فقدوا  أو  قتلوا  ال��ذي��ن  األش��خ��اص  وعمل  ذك��رى  إلح��ي��اء 
على طرق الهجرة". يوم لنتذكر ونكرم أولئك الذين ماتوا، 
املطالبة  وأننا سنواصل بال هوادة  ننسى،  أننا ال  وإلظهار 
وأن  ه��ذا  القاتل  احل���دود  نظام  ع��ن  امل��س��ؤول��ني  مبحاسبة 

املفقودين أسماء وليسو أرقام.

 في 6 فبراير 2014، حاول أكثر من 200 شخص دخول 
اإلسباني،  اجل��ي��ب  احمل��ت��ل��ة،  س��ب��ت��ة  م��دي��ن��ة 
تراجال.  شاطئ  عبر  املغربية  األراض���ي  م��ن 
أط��ل��ق احل���رس امل��دن��ي األس��ب��ان��ي خراطيش 
ع��ل��ى أشخاص  دخ�����ان ورص������اص م��ط��اط��ي 
وقتل  إسبانيا.  دخ���ول  م��ن  ملنعهم  امل��ي��اه  ف��ي 
شخصا  عشر  خمسة  اإلسباني  اجلانب  في 
التراب  ف��ي  آخ���رون  وقتل  ال��ع��ش��رات  واختفى 
املسؤولني  حملاكمة  القانونية  املعركة  املغربي. 
حتى  إسبانيا  في  مستمرة  املجزرة  ه��ذه  عن 
يومنا هذا. وعلى الرغم من الظروف الصعبة 
 ،2020 فبراير   6 السبت  ي��وم  واالستثنائية، 
ُنظمت فعاليات تذكارية عبر وطنية للضحايا 
أخرى،  أم��ور  بني  من  املهاجرين،  واملفقودين 
في أغاديز ونيامي بالنيجر، في سوكودي في 
والسعيدية  وج��دة  وطنجة  العيون  في  توغو، 
ف��ي امل��غ��رب، وداك���ار وغ��ان��دي��ول ف��ي السنغال، 
ولييج في  وبروكسل  إسبانيا،  أخرى في  ومدريد ومدن 
إلى  باإلضافة  أملانيا.  في  وفرانكفورت  وبرلني  بلجيكا، 
وج��دة إلحياء  إع��الن   .Alarm Phone أص��درت  ذل��ك، 
الذكرى في وجدة والسعيدية، 6 فبراير 2020: "اجتمعنا 
خلفيات  من  نأتي  جماعي.  عمل  إل��ى  حزننا  لتحويل 
واجلزائر  تونس  م��ن  املختفني  أق���ارب  نحن  متنوعة. 
وبيرو  واملكسيك  والسنغال وسوريا  والكاميرون  واملغرب 
بشرية  بقايا  على  نعثر  ال��ذي��ن  نحن  أخ���رى.  وأم��اك��ن 
التعرف على اجلثث في  والبحر، نحاول  الصحراء  في 
مختلف املناطق احلدودية، ومننح اجلثث التي لم يتم 
عندما  أيدينا  منسك  من  نحن  كرمًيا.  دفًنا  تسميتها 

نفتقد ابنة أو ابن أو أخت أو أخ أو صديقة.

من خالل إحياء الذكرى، نقدم وعًدا: لن ننسى أولئك 
الذين فقدوا حياتهم أو املفقودين وسنقاتل ضد أنظمة 
بشكل  ونبني  للتذكر  مساحة  سنوفر  القاتلة.  احل��دود 
جماعي شيًئا من حزننا. لن نكون وحدنا ولن نستسلم. 
والكرامة  التنقل  ح��ري��ة  أج���ل  م��ن  ال��ك��ف��اح  س��ن��واص��ل 
"إعالن وجدة  اليومية".  للجميع في حياتنا  اإلنسانية 

الدولي لشبكة هاتف  اإلنذار".>

احلسن عماري عضو مؤسس ل شبكة هاتف  اإلن��ذار – 
شبكة هاتف  اإلنذار الصحراء

فرونتكس  ب��إل��غ��اء  للمطالبة  دول��ي��ة  واحل��م��ل��ة  ال��ش��ب��ك��ة 
Abolish Frontex

من 
خالل إحياء الذكرى، 

نقدم وعدًا: لن ننسى أولئك 
الذين فقدوا حياتهم أو المفقودين 

وسنقاتل ضد أنظمة الحدود القاتلة. سنوفر 
مساحة للتذكر ونبني بشكل جماعي شيًئا من 

حزننا. لن نكون وحدنا ولن نستسلم. سنواصل 
الكفاح من أجل حرية التنقل والكرامة 
اإلنسانية للجميع في حياتنا اليومية". 

"إعالن وجدة الدولي لشبكة هاتف  
اإلنذار".
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الثورة استحقاق يجب اإلعداد له 

الدولة  14 جانفي من طبيعة  ... بلغة أخرى لم متس ثورة 
لنمط  ال��راع��ي��ة  ال��رج��ع��ي  الطبقي  التحالف  دول���ة  القائمة، 
بالدنا  على  االمبريالية  للهيمنة  اخلاضع  الرأسمالي  اإلنتاج 
ال����الزم على  ب��ال��ت��ال��ي ف��ي إج����راء التغيير اجل��وه��ري  وف��ش��ل��ت 
ال��ق��وى الطبقية ف��ي ب��الدن��ا رغ��م اإلط��اح��ة بالشكل  م��وازي��ن 
خاضعة  الزمن  من  عقودا  بالدنا  قضت  للدولة.  االستبدادي 
انتهت  األزم���ات  م��ن  سلسلة  إل��ى  جرتها  ال��ت��ي  املنظومة  ل��ه��ذه 
انطالق  في  سببا  كانت  التي  األزم��ة  ولكن  جانفي.   14 بثورة 
اليوم  بالدنا  تنخر  التي  نفسها  هي   2011 سنة  الثورة  ش��رارة 
الثورة لم  ومبقاييس مضاعفة مرات وم��رات ال لشيء إال ألن 
اإلنتاج  لنمط  هيكلية  أزم��ة  تستوجبها  التي  باحللول  ت��أت 

الرأسمالي التابع.

النمط بتمام الوضوح  إن املطلوب إذن هو القضاء على هذا 
الثورية  التي يقوم بها الشعب بقيادة قواه  الثورة  عن طريق 

محاولة  أي  م��ن  ترجى  ف��ائ��دة  ال  أن  تبني  أن  بعد 
حصل  كما  جزئية  ب��ص��ورة  تغييره  أو  إلص��الح��ه 
القوى  أن  تاريخيا  14 جانفي كما تبني  ث��ورة  إثر 
مؤهلة  غير  واليمينية  اإلص��الح��ي��ة  السياسية 

لالضطالع بهذه املهمة.

إن الثورة ال تتوقف عند حتطيم القدمي فقط 
أخرى  دون  منه  ج��وان��ب  ب��إص��الح  تكتفي  ال  كما 
وإمن���ا أس��اس��ا ت��ه��دف إل���ى إرس����اء ال��ب��دي��ل الشامل 
إن��ت��اج ج��دي��د وعالقات  إرس���اء من��ط  ف��ي  املتمثل 
اج��ت��م��اع��ي��ة ج���دي���دة، من���ط ت��ص��ب��ح ف��ي��ه القوى 
والفالحون  ال��ع��م��ال  األس���اس���ي���ة،  االج��ت��م��اع��ي��ة 
وأصحاب املهن الصغيرة واملوظفون البسطاء، هي 
احلكم  بجهاز  متسك  ال��ت��ي  االجتماعية  ال��ق��وى 
وب��وس��ائ��ل اإلن��ت��اج ح��ت��ى تتمكن ح��ق��ا م��ن إع���ادة 
الوطني وتنظيمه وإعادة تنظيم  بناء االقتصاد 
وحترير  وامل���س���اواة  ال��ع��دال��ة  أس���س  ع��ل��ى  املجتمع 

استقالل  حماية  وعلى  واإلبداعية  اإلنتاجية  طاقاته 
الوطن والقضاء على جميع مظاهر التدخل االمبريالي 

والهيمنة على مقدراته وقراراته.

بلغة أخرى وبناء على ما سبق قوله بخصوص طبيعة 
األوضاع  على  جانفي   14 ث��ورة  أحدثته  ال��ذي  التغيير 
والثقافية  وال��س��ي��اس��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 
محدودا  يبقى  أهميته  على  حتقق  م��ا  ف��إن  ب��الدن��ا  ف��ي 
ومنقوصا وال ميكن أن يرتقي إلى ما هو مأمول بالنسبة 
"اجلبهة  في  حزبنا  وجد  لذلك  التونسي.  الشعب  إلى 
الذي  املوسع  اإلط��ار  الثورة"  أه��داف  لتحقيق  الشعبية 
وتعبئة كل  الثورية احلقيقية  القوى  بإمكانه صهر كل 
في  مصلحة  لها  التي  االجتماعية  والفئات  الطبقات 
ثورة حقيقية وظافرة الستكمال ما عجزت عنه ثورة 

14 جانفي.

امل��ق��دم��ة فشلت هذه  ف��ي  إل��ي��ه  اإلش����ارة  وك��م��ا سبقت 
التجربة - رغم كل اإليجابيات التي رافقتها واحملاوالت 
التي قامت بها -  في بلوغ أهدافها. غير أن اندثارها ال 
يزال  ال  ال��ذي  الثوري  االستحقاق  سقوط  باملرة  يعني 
موضوعية  العتبارات  اليوم  أكبر  بإحلاحية  مطروحا 

وذاتية كثيرة.

إلى ثورة  أكثر من أي وقت مضى  اليوم  إن بالدنا في حاجة 
االمبريالية  القوى  به  تتمتع  الذي  النفوذ  تستهدف  وطنية 
السياسية  امل��ج��االت  جميع  ف��ي  مت��ارس��ه  وال����ذي  ب��الدن��ا  ف��ي 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وجتسد عبر هيمنتها 
1956 م��ن مستعمرة  ب��ع��د م���ارس  ال��ت��ي حت��ول��ت  ع��ل��ى ب��الدن��ا 
مباشرة لفرنسا إلى مستعمرة غير مباشرة لفرنسا ولالحتاد 
األوروبي والواليات األمريكية واملؤسسات املالية واالحتكارات 
في  وه��ي  العالم.  ف��ي  اجلنسيات  متعددة  وال��ش��رك��ات  الكبرى 
اإلنتاج  قوى  حترير  إلى  تهدف  دميقراطية  ث��ورة  إلى  حاجة 
ف��ي امل��دي��ن��ة وال��ري��ف عبر إجن���از اإلص���الح ال��زراع��ي الشامل 
والقضاء على ما تبقى من عالقات اإلنتاج القدمية - ما قبل 
في  القوى  ه��ذه  ينمي  اقتصادي  منط  وإرس���اء   – الرأسمالية 
بصورة  سلطته  الشعب  فيه  مي��ارس  دميقراطي  سياسي  إط��ار 

فعلية ويتمتع فيه باحلرية واملساواة والعدالة.

إجنازها  ال��ث��ورة  على  امل��ط��روح  للمهمات  أع��اله  تعرضنا  لقد 
السياسي  امل��ج��ال  ف��ي  تتخذها  أن  ينبغي  ال��ت��ي  واإلج�����راءات 
ك��م��ا ف��ي امل��ج��ال��ني االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي. وك���ان برنامج 
وكذلك   1991 سنة  األول  مؤمتره  في  التأسيس  عند  احل��زب 
املجاالت  مختلف  في  الثورة  مهمات  ودق��ق  فصل  الثورة  بعد 
الثقافية والبيئية والرياضية وغيرها ال نرى فائدة في العودة 

إليها هنا.

أهمية  يقل  ال  آخ��ر  ج��ان��ب  على  يلي  فيما  ال��ض��وء  ونسلط 
اإلعدادي  املسار  وهو  وإجراءاتها  ومهماتها  الثورة  أهداف  عن 
احملتم  من  وليس  نفسها  تلقاء  من  تأتي  ال  فالثورة  لوقوعها. 
ال��ث��ورة مسار  األح���وال وبشكل ميكانيكي.  ك��ل  ف��ي  أن حت��دث 
املسارات  هذه  من  واحد  ومتشابكة.  مترابطة  مسارات  قل  بل 
هو األط��وار التي مير بها نضال الشعب التونسي على امتداد 

سنوات بل عقود من الزمن حتضيرا الندالعها. 

حني نتكلم عن اإلعداد للثورة فال يقتصر ذلك 
على اجلوانب املعروفة من قبيل التحام الثوريني 
م���ن وع����ي الطبقة  وال���رف���ع  ال��ش��ع��ب  ب��ج��م��اه��ي��ر 
بالنضال  العاملة حتى تتمثل مصلحتها وتقتنع 
التاريخية  مهمتها  وت��س��ت��وع��ب  ذات��ه��ا  أج���ل  م��ن 
كطليعة للمجتمع واملسؤولة األولى عن حتريره 
املنظمة  املطلبية  ال��ن��ض��االت  أي��ض��ا  قبيل  وم���ن 
)النقابات وغيرها من األطر( وغير املنظمة وكل 
تغيير  نحو  الطريق  تعبد  التي  النضال  أش��ك��ال 
يسمح  مبا  والطبقية  السياسية  القوى  م��وازي��ن 

بإجراء التغيير الثوري العميق.

محددة  ظ��روف  ف��ي  يتخذ  للثورة  اإلع���داد  إن 
مثل ما بينت جتربة خانفي 2011 أبعادا أخرى. 
واستيالء  أفق  امتداد  الثورة من  إليه  فما وصلت 
الثورة املضادة بسهولة على مكتسباتها يعود إلى 
 – أح��داث االنتفاضة  ان��دالع  ُتعد قبل  لم  كونها 
من  ك��ان  التي  اخلاصة  نضالها  أدوات   – أثناءها  وحتى 
املمكن أن تكون كذلك بديلها امللموس ملؤسسات احلكم 
امل��ن��ه��ار ع��ن��دم��ا ف��ر ب��ن ع��ل��ي ودخ��ل��ت م��ن��ظ��وم��ة احلكم 
ال��ق��دمي��ة ف��ي ح��ال��ة ارت��ب��اك ع���ام. لقد ك��ان��ت السلطة 
الطبقة  ولم تكن  الطريق  الكثير على قارعة  كما قال 
على  لالنقضاض  متهيئة  الشعب  وجماهير  العاملة 

الفرصة وافتكاك احلكم واملضي بالثورة إلى مداها.

لقد منحت أحداث االنتفاضة للقوى الثورية فرصة 
النضال  ب���أدوات  وتتسلح  أمرها  ت��ت��دارك  كي  ذه��ب  من 
من  للعديد  بالنظر  تفعل  لم  ولألسف  ولكنها  الفعالة 

العوامل السياسية والتاريخية.

ل��ق��د ان��دل��ع��ت أح�����داث ال���ث���ورة ف���ي م���ا ك��ان��ت القوى 
امل��ه��ن��ي��ة ومكونات  امل��ن��ظ��م��ات  م��ث��ل  م��ث��ل��ه��ا  ال��س��ي��اس��ي��ة 
املجتمع املدني منهكة من القمع واحملاصرة التي ضربها 
دور  للعب  ج��اه��زة  غير  بالتالي  وك��ان��ت  النظام  عليها 
أغلبها  كان  أخرى  جهة  ومن  الثورة.  في  وقيادي  مؤثر 
فقط  ال  احلكم  نظام  مع  تهادنية  بسياسة  منقادا  من 
بالكامل  األوض����اع  على  سيطرته  باسطا  ك��ان  عندما 
منها  العظمى  فالغالبية  الثورة.  أي��ام  خالل  وحتى  بل 

اتخذت موقفا حذرا من األحداث  <<<

تعرف دولة تونس − مهد رشارة االنتفاضات اليت معت العديد من بلدان املنطقة  منذ 2011 −  تعرف خالل هذه األيام أحداثا متسارعة بعد قرار 
الرئيس قيس السعيد مجتيد الربملان واقالة احلكومة وما صاحب ذلك من ردود داخليا وعامليا. ولتسليط األضواء عىل جانب من التجربة التونسية 
وما يعمتل فهيا، نقدم لقراء جريدة الهنج الدميقرايط  اجلزء األخري من الكتاب الذي أصدره مؤخرا الرفيق جيالين اهلاميم حتت عنوان "حزب 

العامل ونظرية الثورة يف تونس" والذي قد يساعد عىل فهم مسار السريورة الثورية يف تونس واالنعطافات اليت تعرفها أو قد تعرفها مستقبال.

الرأي

إن اإلعداد للثورة 
يتخذ في ظروف محددة مثل 

ما بينت تجربة خانفي 2011 أبعادا 
أخرى. فما وصلت إليه الثورة من امتداد 

أفق واستيالء الثورة المضادة بسهولة على 
مكتسباتها يعود إلى كونها لم تُعد قبل اندالع 

أحداث االنتفاضة – وحتى أثناءها – أدوات نضالها 
الخاصة التي كان من الممكن أن تكون كذلك 

بديلها الملموس لمؤسسات الحكم المنهار 
عندما فر بن علي ودخلت منظومة 

الحكم القديمة في حالة ارتباك 
عام. 
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خوفا من بطش بن علي في صورة ما إذا انتهت إلى ما   >>>
انتهت إليه أحداث احلوض املنجمي.

إن األوض��اع الصعبة التي كانت تعاني منها األح��زاب املعارضة 
والقوى الثورية منها على وجه اخلصوص هو ما يفسر غيابها 
ومحدودية قدرتها على الفعل في أحداث الثورة منذ نشوبها. 
أوتيت  أن تنخرط فيها مبا  ومع ذلك فقد حاولت قدر جهدها 
النقابية  ال��ع��ن��اص��ر  وأن  علما  ودع��ائ��ي��ة  ب��ش��ري��ة  إم��ك��ان��ي��ة  م��ن 
اجلهوية واحمللية ذات امليوالت واالنتماءات اليسارية هي التي 
ضغطت من أجل أن تنحاز النقابات إلى جانب االحتجاجات وأن 
تعلن اضطرابات جهوية كانت هي املنعرج احلاسم في املواجهة 
املظاهرات  م��ول��ت  ال��ت��ي  وه���ي  القمعية  وأج��ه��زت��ه  ال��ن��ظ��ام  م��ع 
مطالب  إلى  حتولت  التي  السياسية  بالشعارات  واالحتجاجات 
يريد  و"ال��ش��ع��ب  اس��ت��ح��ق��اق..."  "التشغيل  مثل  واس��ع��ة  شعبية 

إسقاط النظام" وما إليها من شعارات.

لعقود متتالية  الدكتاتورية  الصراع ضد  فإن  من جهة أخرى 
جرا  وإصالحية،  وإسالمية  يسارية  السياسية،  القوى  كل  جر 
التام  السياسي  التركيز في نضالها في ظل حالة االنغالق  إلى 
الدميقراطية كمدخل  املطالب  الذي كانت عليه األوضاع على 
الدولة  ش��ك��ل  التغيير  ش��ع��ار  وأص��ب��ح  املجتمع  ف��ي  تغيير  ل��ك��ل 
م��ن دول���ة ب��رج��وازي��ة اس��ت��ب��دادي��ة إل��ى دول���ة دميقراطية حتى 
التكتيك  ومضمون  املرحلة  عنوان  هو  البرجوازي  النمط  من 

ال��س��ي��اس��ي ال���ع���ام ال�����ذي ال��ت��ق��ت ع��ل��ي��ه أط����راف 
أخرى  وب��ل��غ��ة  واأله�����داف.  املنطلقات  م��ت��ع��ارض��ة 
وأهملت،  سياسي  هو  ما  على  القوى  ه��ذه  رك��زت 
وسقطت  االجتماعي  اجل��ان��ب  ك��ره��ت،  أم  أحبت 
من حيث ال تريد في العزلة التي ضربها بن علي 
على احلركة السياسية وإقامة جدار بينها وبني 
احلركة االجتماعية. فأصبح بالتالي النضال من 
والدميقراطية  اإلن��س��ان  وحقوق  احل��ري��ات  أج��ل 
تركت  فيما  األول���وي���ات  أول��وي��ة  ه��و  ع���ام  بشكل 
املطالب االجتماعية كاحلق في الشغل وحتسني 
والتربية  العمومية  واخل��دم��ات  العيش  ظ���روف 
أقل  وفي  الثانوية  املسائل  من  وغيرها  والتعليم 
األحوال إن القضايا التي ال تلقى نفس التعبئة 
وهو  تقريبا.  األح���زاب  مختلف  ل��دى  واحل��م��اس 
والهياكل  النقابات  تأثير  رقعة  اتساع  يفسر  ما 
النضال  من  اتخذت  التي  األخ��رى  االجتماعية 
م��ا أحلقت  امل��ل��ف مهمة رئيسية رغ��م  ح��ول ه��ذا 

مع  تواطئها  نتيجة  وت��ش��وي��ه��ات  أض���رار  م��ن  ال��ن��ض��ال  بها 
السلطة ومهادنتها لها. وهو ما نزع كذلك، مع مرور الوقت، 
أي  والشامل  العام  السياسية طابعها  عن برامج األح��زاب 
ميزتها كمشروع املستقبل وكبديل عن السائد قادر على 
أي  لها،  ما تسبب  واسعة حوله وهو  اجتماعية  لف كتلة 
القوى االجتماعية  األحزاب، تدريجيا في االنعزال عن 
الكادحني  وع���م���وم  وال���ف���الح���ني  ال��ع��م��ال  أي  األس���اس���ي���ة 

واملهمشني.

احلركة  م��ن  نطلب  أن  ميكن  ال  األوض����اع  ه��ذه  مثل  ف��ي 
فحركة  سليم  بشكل  للثورة  تعد  أن  تونس  ف��ي  الثورية 
مطالبها  سقف  يتعد  لم  اجلماهير  عن  ومعزولة  ضعيفة 
ال   "  le SMIG démocratique الدميقراطي  "السميك 
ميكن مؤاخذتها على إغفال تسليح نفسها بأدوات النضال 
الصراع  إدارة  إلى جانب دورها في  التي تشكل  احلقيقية 
ض��د ال��ن��ظ��ام ال��ب��رج��وازي��ة ن���واة م��ؤس��س��ات احل��ك��م الذي 
عندما تندلع االنتفاضة الشعبية. لكن ومع ذلك وبصرف 
النظر عن األسباب واملسببات فإن إغفال هذه املسألة أيام 
التي  الكبرى  األسباب  من  واحدا  كان  وبعدها  االنتفاضة 
حكمت على الثورة بالتوقف عند منتصف الطريق تاركة 
كي  العميلة  للبرجوازية  مسراعيه  على  مشرعا  ال��ب��اب 

جتهضها وتستوي عليها.

نقطة  ك��ان  احل��ك��م  مؤسسات  ع��ن  بديلة  مؤسسات  غ��ي��اب  إن 
واالكتفاء  بالفشل  عليها  حكمت  التي  للثورة  القاتلة  الضعف 
أمام  والتقهقر  ل��ل��ذوب��ان  وال��ق��اب��ل��ة  احمل����دودة  امل��ن��ج��زات  ببعض 

هجومات ومناورات الثورة املضادة طوال السنوات املاضية.

ورد  وقد  للثورة  تقييمه  في  العمال  حزب  استخلصه  ما  هذا 
في العديد من وثائقه آخرها نص "في الوضع السياسي الراهن 
دميقراطية  وب��ن��اء  الرجعية  املنظومة  إس��ق��اط  احل���زب:  وم��ه��ام 
القوى  كلفت  التي  الضعف  نقطة  "إن  فيه  ج��اء  ال��ذي  شعبية" 
الثورية والشعبية ثمنا باهضا في ثورة 17 ديسمبر 2010 14- 
وحتى   . النضالية  األدوات  تلك  مثل  غياب  هي   2011 جانفي 
عندما ظهرت عدة أطر حلماية الثورة )مجالس حماية الثورة 
الخ...( فإن القوى الثورية والتقدمية لم تولها األهمية الالزمة 
وقطاعية  وجهوية  محلية  حكم  ن��وات��ات  لتصبح  تطورها  ول��م 
املنظمة  الوحيدة  القوة  هي  البورجوازية  كانت  لقد  ووطنية. 
املناورة عبر تقدمي  وهو ما مكنها من احتواء احلركة تارة عبر 
التنازالت دون التفريط في السلطة وتارة أخرى بواسطة القمع 

املفتوح.

وعندما توفرت الفرصة للجبهة الشعبية بعد 2012 وفي مزاج 
والفئات  الطبقات  مختلف  لتنظيم  فرصة  ث��وري،  جماهيري 
فإنها  ووطنية  وقطاعية  وجهوية  محلية  هيئات  في  الشعبية 
الواقع واكتفت  إنها "طٌبعت" مع  القول  لم تفعل ذلك بل ميكن 
وعلى  توسيعه  على  تعمل  ول��م  املوجود  الدميقراطية  بهامش 

قلب موازين القوى لصاحلها ولصالح الشعب". )1(.

كيف تطرح املسألة اليوم؟ وقوس املسار الثوري في تونس ما 

يستعيد  اليوم  وهو  بل  غلقه  محاوالت  كل  رغم  مفتوحا  يزال 
بالنسبة  املسألة  رويدا حرارته وديناميته؟ كيف تطرح  رويدا 

إلى الثوريني احلقيقيني وقد شرعت بعض األطراف اإلصالحية 
والرجعية في طرح فكرة "املجالس الشعبية" كبديل عن النظام 
السياسي احلالي؟ كيف تطرح املسألة وقد شرع الشعبويون في 

بعث هذه املجالس بصورة فعلية؟

في البداية ال بد من توضيح طبيعة الظروف التي حتف بهذه 
القضية. فاألوضاع في تونس تتميز في هذه املرحلة باشتداد 
األزمة العامة ملنظومة احلكم وهي أزمة قدمية ومركبة وعقدة 
حدة  ال��ك��ورون��ا  جائحة  أزم��ة  زادت��ه��ا  وشاملة  األب��ع��اد  ومتعددة 
ب��وض��وح مجمل  ت��دل عليها  اق��ت��ص��ادي��ة  أزم���ة  واش���ت���دادا. فهي 
امل���ؤش���رات االق��ت��ص��ادي��ة )ن���ن ال��ن��م��و وع��ج��ز امل��ي��زان��ي��ة وتراجع 
نسب االدخار واالستثمار وعجز امليزان التجاري وارتفاع نسبة 
وهي  ال��خ...(.  احمللية  العملة  قيمة  وتدهور  والتضخم  التداين 
والتهميش  والفقر  البطالة  )تفاقم  خانقة  اجتماعية  أزم���ة 
القيمي  التحلل  مظاهر  ك��ل  وانتشار  النظامية  غير  والهجرة 
واألخالقي كاالنتحار واملخدرات والكحولية الخ...(. وهي أزمة 
أقطاب  بني  احملتدم  الصراع  في  تتجلى  مسبوقة  غير  سياسية 
احلاكمة  أحزابها  وبني  واحلكومة(  والرئاسة  )البرملان  السلطة 
في  عشش  فاإلرهاب  أمنية  أزم��ة  وهي  املجتمع.  وفي  املمثلة  أو 
البالد وعجزت السلطة عن استئصاله وهو مرشح ملزيد التغلغل 
في ظل تكاثر اخلاليا النائمة وعودة اإلرهابيني من بؤر التوتر.

كل هذه األوضاع ازدادت تأزما مع انتشار وباء الكورونا. ونتيجة 
ال��ص��ح��ي��ة للشعب  ت����ده����ورت األوض�������اع  ل���ذل���ك 
وعجزت املنظومة احلالية املهترئة عن مواجهة 
مأزق  في  نفسها  احلكومة  ووج��دت  التداعيات 
األزمة  مجابهة  خطة  لتمويل  ومالي  اقتصادي 
وللمواطنني  للشركات  وللتعويض  املستجدة 
التي حلقت بهم نتيجة  عن اخلسائر واألض��رار 
دون  العمال  إل��ى  بالنسبة  االن��ت��اج  عن  التوقف 
احلديث بطبيعة احلال عن املهمشني والعائالت 
الفقيرة فاقدة السند وأصحاب الدخل الضعيف 

وعموم الفقراء.

وحتف  حفت  التي  العامة  املناخات  ه��ي  ه��ذه 
النظام  تغيير  إل���ى  ال��دع��وة  ح��م��الت  ب��ان��ط��الق 
السياسي احلالي )نصف برملاني نصف رئاسي( 
وح���م���الت امل��ط��ال��ب��ة ب��ح��ل ال���ب���رمل���ان وإس���ق���اط 
"التنسيقيات"  بعث  بحملة  وأخ��ي��را  احلكومة 
في اجلهات و"املجموعات" في األحياء السكنية 
بها  يبشر  ال��ت��ي  "امل��ج��ال��س"  أش��ك��ال  م��ن  كشكل 
ردود  وب��رغ��م  سعيد.  قيس  الرئيس  أن��ص��ار  الشعبويون 
األف���ع���ال ال��ع��ن��ي��ف��ة م���ن ح��رك��ة ال��ن��ه��ض��ة وب��ع��ض أح���زاب 
وعبير  سعيد  ق��ي��س  تفصي  وب��رغ��م  احل��اك��م  االئ��ت��الف 
ال��دع��وات فقد تواصلت ب��ل وم���رت إلى  م��وس��ي م��ن ه��ذه 
اعتصامات  تنظيم  إلى  الدعوة  مرحلة  جديدة،  مرحلة 
ل��ف��رض م��ط��ل��ب ح���ل البرملان  ال��ب��رمل��ان واحل��ك��وم��ة  أم����ام 
تغيير  باجتاه  األخ��رى  الشعارات  بقية  لفرض  كمقدمة 

النظام السياسي.

وف���ي امل���ي���دان دب���ت ح��رك��ة االح��ت��ج��اج م��ن ج��دي��د في 
أك��ث��ر م���ن ج��ه��ة وق���ط���اع ح����ول م��ل��ف��ات وم��ط��ال��ب كثيرة 
ومتنوعة بعضها اتخذ طابعا سياسيا واضحا من خالل 
املتوقع  وم��ن  النظام(.  إسقاط  يريد  )الشعب  شعاراته 
القادمة.  ف��ي األي����ام  وان��ت��ش��ارا  ق���وة  ي����زداد احل����راك  أن 
عالية  درج��ات  بلغت  الشعبي  والغليان  االحتقان  فحالة 
أن تصريحات  األكيد  بانفجارات اجتماعية. ومن  تنبئ 
القادمة  السنة  مليزانية  برامجها  بخصوص  احلكومة 
النار وتشكل عنصر استفزاز إضافة  الزيت على  ستصب 

لتأجيج حالة الغضب.

في املقابل من ذلك تستمر حالة االرتباك في صفوف 
القوى الثورية والتقدمية عموما إذ لم جتد بعد توازنها 
األطراف  أغلب  وم���ازال  االنتخابات  بعد  م��ا  مرحلة  ف��ي 
االنتخابات  في  بها  مني  التي  الهزمية  آث��ار  من  بعد  يشف  لم 

األخيرة األمر الذي حدا بهم إلى التذرع  <<<

الرأي

تستمر حالة االرتباك 
في صفوف القوى الثورية 

والتقدمية عموما إذ لم تجد بعد 
توازنها في مرحلة ما بعد االنتخابات ومازال 
أغلب األطراف لم يشف بعد من آثار الهزيمة 

التي مني بها في االنتخابات األخيرة األمر الذي 
حدا بهم إلى التذرع بأن المعركة ليست معركتهم 

لتبرير موقف الفرجة. حزب العمال هو الوحيد 
تقريبا الذي بادر بالدعوة إلى العمل على 
إسقاط منظومة الحكم ككل وإلى إقامة 

ديمقراطية شعبية تمثل مصالح 
العمال والكادحين وعموم 

الشعب...
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الفرجة.  موقف  لتبرير  معركتهم  ليست  املعركة  ب��أن   >>>
حزب العمال هو الوحيد تقريبا الذي بادر بالدعوة إلى العمل 
دميقراطية  إق��ام��ة  وإل���ى  ك��ك��ل  احل��ك��م  منظومة  إس��ق��اط  ع��ل��ى 
رغم  الشعب  وع��م��وم  وال��ك��ادح��ني  العمال  مصالح  متثل  شعبية 
أن��ه ي���درك ج��ي��دا درج���ة اخ��ت��الل م��وازي��ن ال��ق��وى ف��ي الساحة 
السياسية واختار بالتالي طريق املقاومة ال احلياد املغشوش أو 
االنتظارية البائسة قناعة منه أن موازين القوى ليست جامدة 
لم يرم  الشعب  وأن  بالنضال خصوصا  إال  يأتي  وأن تغييرها ال 
نهوضه  وم��ازال يناضل بل هناك مؤشرات جدية على  املنديل 

وسيره باجتاه مرحلة جديدة من املقاومة.

في  ي��ب��دو  وال  السياسية  األزم����ة  ع��ن��اص��ر  ك��ل  اجتمعت  ل��ق��د 
املباشر  امل��دى  على  املرتقبة  وحتى   – ال��راه��ن��ة  املعطيات  ض��وء 
واملتوسط – أنها باجتاه االنفراج. إن كل املعطيات ترشحها ملزيد 
أال تعمل فقط على  الثورية  القوى  واج��ب  من االح��ت��دام. ومن 
تعميق هذه األزمة بل عليها أيضا أن تبذل قصارى جهدها من 
أجل أن حتولها إلى أزمة ثورية. وحتويل األزمة السياسية إلى 
أزمة ثورية يعني النجاح في إقحام الشعب فيها كطرف أساسي 
في الصراع أي دخول الشعب وخاصة الطبقة العاملة في املعركة 
ببرنامجها ومطالبها اخلاصة وعلى رأسها القضاء على املنظومة 

الرجعية الفاسدة.

البرملان  بحل  املطالبة  من  املوقف  توضيح  يجدر  البداية  في 
الوجاهة  م��ن  فهل  ككل.  احلكم  ومنظومة  احلكومة  وإس��ق��اط 

مبكان رفع مثل هذه الشعارات في ظل موازين 
قوى راجحة بصورة واضحة لفائدة الرجعية؟ 
وهل من املقبول رفعها في الوقت الذي ترفعها 
احلكم  في  شريكة  كانت  س��واء  رجعية  أح��زاب 
رفع  العبث  م��ن  أل��ي��س  أخ���رى  جهة  وم��ن  ال؟  أو 
النهضة  لبرملان  بدائل  إعداد  دون  الشعار  هذا 

وحكومة الفخفاخ ورئاسة قيس سعيد؟

تنبع املطالبة بحل البرملان من قناعة راسخة 
يهيمن  ال��ت��ي  بتشكيلته  احل��ال��ي  ال��ب��رمل��ان  ب��أن 
رجعيون  وب����رج����وازي����ون  ال��ظ��الم��ي��ون  ع��ل��ي��ه��ا 
وف��اس��دون و"ك��ن��اط��ري��ة" وإص��الح��ي��ون ال صلة 
كل  ف��ي  وج��ب  ومصاحله  بالشعب  ألغلبيتهم 
األحوال ومهما كانت موازين القوى ومهما كانت 
أوض���اع احل��رك��ة الشعبية ع��دم االع��ت��راف بهم 
مبشروعية  التسليم  وع��دم  للشعب  كممثلني 
ناهيك  امل��ؤس��س��ة  ه���ذه  رأس  ع��ل��ى  ت��واج��ده��م 

القليلة من  أثبتوا خ��الل األش��ه��ر  ال��ن��واب احل��ال��ي��ون،  أن��ه��م، أي 
عمر هذا املجلس عداءهم املقيت للشعب وفسادهم وانحيازهم 
املكشوف للوبيات املافيات ومصالح الشركات واملؤسسات املالية 
والدول األجنبية كما كشفوا عن مستوى سياسي وضيع. لذلك 
التونسيني  م��ن  العظمى  الغالبية  ل��دى  مكروها  ال��ب��رمل��ان  ب��ات 
والتونسيات. إن املطلوب ليس فقط عدم التزحزح عن املوقف 
املبدئي من هذه املؤسسة البائسة والدعاية ضدها بال انقطاع 
حتى يقتنع الشعب بضرورة حلها وإمنا أيضا عدم تفويت أية 
الشعار من  رف��ع ه��ذا  وق��د  واليوم  أج��ل حلها.  للعمل من  فرصة 
– ال ميكن  – متباينة في منطلقاتها وأهدافها  أطراف متعددة 
الصمت  يلزموا  وأن  ه��ذه  قناعتهم  على  ينقلبوا  أن  للثوريني 
واحلياد أو يعلنوا أنهم ضد الشعار بتعلة أن القوى التي ترفعه 
هي نفسها قوى رجعية ال تقل عداء للشعب وفسادا وعمالة من 

القوى املاسكة باحلكم. 

ف��ب��ص��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن ك���ل ش���يء أل��ي��س م���ن م��ص��ل��ح��ة الشعب 
للمناورات  وك��ر  إل��ى  ال���ذي حت��ول  ال��ب��رمل��ان  التونسي ح��ل ه��ذا 

واملذلة  املهينة  االتفاقيات  مترير  وإل��ى  والصفقات  السياسية 
لتبرير  البعض  بها  يتعلل  التي  احلجة  أم��ا  التونسي؟  للشعب 
هل  إذ  مقنعة  وغ��ي��ر  ضعيفة  ذري��ع��ة  فهي  ال��ف��رج��وي  موقفهم 
أو عن غاية  – عن ص��واب  الدعوات  تتعالى مثل هذه  أن  يعقل 
والنقاوة  الطهارة  باسم  ال��ث��وري��ون  ويبقى   – يعقوب  نفس  ف��ي 
مكتوفي األيدي ويتركون أصحاب الدعوات من القوى الرجعية 
يرتعون ويستغلون نقمة اجلماهير املستعدة لالستجابة لهذه 
الرجعية  والسياسية  احلزبية  ملصاحلهم  ويوظفونها  الدعوات 

ويستعملونها في تصفية حساباتهم التي ال صلة لها مبصلحة 
التونسيني والتونسيات؟ أليس من واجب الثوريني قبل غيرهم 
منظومة  على  الشعب  غضب  دائ��رة  لتوسيع  الفرصة  اقتناص 
احلكم بكاملها، برملان وحكومة ورئاسة، وتقدمي بديلهم والعمل 
على إقناع اجلماهير به؟ ما من شك أن بعض هذه الدعوات إن 
السؤال  ولكن  سياسية  لوبيات  وحتركها  مشبوهة  كلها  تكن  لم 
املطروح هو أوال هل يذهب في ظن من يدعون الثورية والبدئية 
والنقاوة أن احلركة ال تنطلق إال وهي صافية و"نظيفة" وخالية 
صادقون  ب��ال��ض��رورة  ه��م  يحركونها  م��ن  وأن  ال��ش��وائ��ب  ك��ل  م��ن 

ومخلصون للشعب وليس لهم حساباتهم اخلاصة؟

من جهة ثانية فإن التعلل مبثل هذه الذرائع هو في احلقيقة 
ال��ث��وري��ني، مسؤوليتهم في  امل��ل��ق��اة ع��ل��ى  امل��س��ؤول��ي��ة  م��ن  ت��ه��رب 
وتنقية  ون��وع��ا  كما  التطور  على  النضالية  احل��رك��ة  مساعدة 
ت��دري��ج��ي��ا وال��رف��ع م��ن وع���ي اجل��م��اه��ي��ر ح��ت��ى تدرك  صفوفها 
الدعوات  ه���ذه  أص��ح��اب  م��ن  ال��ص��ادق  م��ن  اخل��اص��ة  بتجربتها 
وإمنا  الفاسد  البرملان  من  فقط  ال  تخليصها   إلى  يهدف  ال��ذي 
إرساء  أج��ل  م��ن  وإخ���الص  بجد  ويعمل  املنظومة  ك��ل  م��ن  أيضا 
منظومة بديلة تخدم مصلحتها وحتقق لها أمانيها وانتظاراتها 
ومن الذي يستعملها حطب معارك لقضاء مآرب خاصة. أخيرا 
ليست ذريعة "اختالل موازين القوى" غير شكل آخر من أشكال 
في  ه��ي  ال��ث��وري��ني  مهمة  أن  ذل��ك  املسؤولية  حتمل  م��ن  التهرب 
القوى  م��وازي��ن  حتسني  عملية  ف��ي  ب��دوره��م  قيامهم  األس���اس 

التي هي مسار يطول ويقصر بحسب نضج الشروط املوضوعية 
وبحسب نسق تطور ونضج الشروط الذاتية أي عملية تطوير 
والتنظيمية  السياسية  االجتاهات  جميع  في  اجلماهير  وعي 
والعملية. إن مهمة الثوريني هي االنخراط في احلركة ال فقط 
عندما تكون قد اتسعت ونضجت وتصلب عودها بالقدر الكافي 
حتسس  طور  وفي  وجنينية  ضعيفة  تكون  عندما  أساسا  وإمنا 
– حتتاج احلركة  – باألساس  طريقها، في هذه احلالة بالذات 

إلى إضافة الثوريني ووعيهم وقدرتهم السياسية وخبرتهم. وما 
هذه  إلى  احلجر  فترة  نهاية  في  اليوم  الشعبية  احلركة  أح��وج 
تتحسس  بدايتها  في  ت��زال  ما  وه��ي  وامل��ق��درة  والوعي  اإلضافة 
طريقها. ما أحوجها إلى ذلك وهي مستهدفة من كل جانب وفي 
كل اجتاه فهل في مثل هذه احلالة يتحمل الثوريون مسؤوليتهم 
الصحيح  وف���رز  وال��ت��ق��دم  التطور  على  ومساعدتها  لتوجيهها 
لها  وي��دي��رون  ينزوون  أم  اإلصالحي  من  وال��ث��وري  املغشوش  من 
ظهورهم ويتخلون عنها بتعلة أن موازين القوى مازالت ضعيفة 

وراجحة لفائدة الرجعية وبالتالي انتظار أيام أفضل؟

أزم��ة ثورية يتوقف مبعنى  إلى  السياسية  األزم��ة  إن حتويل 
اجلماهير  بني  الثورية  القوى  به  ستقوم  ال��ذي  ال��دور  على  ما 
للنهوض  كبيرة  اس��ت��ع��دادات  ع��ن  وتعبر  عبري  التي  الشعبية 
القضاء  في  حاسمة  تكون  أن  يجب  التي  املعركة  غمار  ودخ��ول 
ع��ل��ى امل��ن��ظ��وم��ة ال��رج��ع��ي��ة ال��ت��ي ع��رف��ت ك��ي��ف ت��ت��خ��ط��ى ث���ورة 
هو  ال��ي��وم  املطلوب  إن  وجتهضها.  عليها  لتنقلب  جانفي   14
استخالص الدرس من تلك التجربة وعدم السقوط مجددا في 

أخطائها وتالفي نقائصها.

إن ما تتفق فيه كل األطراف الرجعية واإلصالحية املتصارعة، 
قيس سعيد والنهضة وإلياس الفخفاخ واحلزب احلر الدستوري 
وحركة الشعب والتيار الدميقراطي وحتيا تونس وغيرهم، هو 
وقوانني  الدستور  إط��ار  في  ويحسم  ال��ص��راع  يجري  أن  ض��رورة 
املنظومة )القانون االنتخابي الخ...( أي أال يخرج هذا الصراع 
حتى  ال��ق��ائ��م��ة  للمنظومة  ال��ع��ام  اإلط����ار  ع��ن 
ال يخرج احل��ل، مهما كان احل��ل، عن إطارها. 
القوى  من  األول��ى  بالدرجة  فاملطلوب  لذلك 
الثورية هو اختراق حدود هذا اإلطار وعدم 
ال��ت��ق��ي دب���ه م��ا يعني ب��ص��ورة م��ل��م��وس��ة عدم 
الرجعية،  األط������راف  ك���ل  م���ع  امل��ع��رك��ة  ح��ص��ر 
عالوة على عدم التذيل ألي منها، في مسألة 
"ال���ش���رع���ي���ة" و "ال���ق���ان���ون���ي���ة" ف���ي ط����رح حل 
في  أيضا  حصرها  وع��دم  ناحية  م��ن  ال��ب��رمل��ان 
"تغيير النظام السياسي" مع النظام الرئاسي 

أو البرملاني.

إن املطلوب من هذه القوى هو العمل من خارج 
م��ن��ط��ق "ال��ت��غ��ي��ي��ر" امل��غ��ش��وش ال����ذي تطرحه 
أط���راف ف��ي منظومة احل��ك��م وال���ذي ال هدف 
له غير القضاء النهائي على مكتسبات الثورة 
الرئاسي  احلكم  نظام  إل��ى  بالبالد  والنكوص 
ومن ثمة احلكم الفردي املطلق وعودة االستبداد. إن التغيير 
الذي تنادي به األطراف الرجعية في منظومة احلكم سيتم 
انتخابات جديدة ومبكرة  كما مت اإلع��الن عنه بوضوح عبر 
باجلوهر  املساس  دون  السياسي  املشهد  تشكيل  إع��ادة  بغاية 
وبتشديد  بل  العمل  به  اجل��اري  االنتخابي  للقانون  السلبي 
بعض مساوئه مثل سن مبدأ العتبة بغاية إلغاء التعددية في 
البرملان وسد الباب أمام القوى املعارضة وخاصة التقدمية منها 

والثورية.

لقد خبر الشعب التونسي هذا النوع من االنتخابات وتأكد 
انتخابات جتري في ظل سيطرة  أن  مبا ال يدع مجاال للشك 
منها  يجني  ال  املتعفنة  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ف��اس��د  ال��رأس��م��ال 
شيئا. وال يستفيد من هذا النوع من االنتخابات في مثل هذه 

األجواء غير البرجوازية وأحزابها اليمينية.

لذلك فإن دروس جتارب الثورات الشعبية في عصرنا تفيدنا 
كلها تقريبا أن ال مجال إلجراء تغيير عميق على أوضاع بلدانها 
األخرى  األشكال  كل  وأن  ومتماسك  حقيقي  ث��وري  بعمل  إال 
التي علقتها على  قد باءت بالفشل وكشفت عن زيف األوه��ام 
معنى  السلمية.  السياسية  املساومات  أشكال  وباقي  البرملانات 
املواجهات  يحسم  عنيف  عمل  ب��ال��ض��رورة  ه��ي  ال��ث��ورة  أن  ه��ذا 
املاسكة  الثورية بني القوى القدمية  اللحظات  التي حتصل في 
بوسائل اإلنتاج ومؤسسات احلكم مبا في ذلك أجهزة ما يسمى 
الخ...(  والثقافة  والتربية  واإلع��الم  )اإلدارة  العميقة  بالدولة 
وبني القوى االجتماعية الثائرة، العمال وكل الكادحني، <<<

الرأي

إن المطلوب من 
هذه القوى هو العمل من 

خارج منطق "التغيير" المغشوش 
الذي تطرحه أطراف في منظومة الحكم 
والذي ال هدف له غير القضاء النهائي 

على مكتسبات الثورة والنكوص بالبالد 
إلى نظام الحكم الرئاسي ومن ثمة 

الحكم الفردي المطلق وعودة 
االستبداد. 
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<<<   ف���ي امل��دي��ن��ة وال���ري���ف مب���ا ف���ي ذل����ك أص���ح���اب رأس 
ال��ف��ق��راء وال��ص��غ��ار وأص��ح��اب احلرف  امل���ال الصغير )ال��ف��الح��ون 
واالنتلجنسيا واملهمشون(. وال يعني العنف بالضرورة املواجهة 
امل��س��ل��ح��ة ب���ل ي���دخ���ل حت���ت ط���ائ���ل ه����ذا امل��ص��ط��ل��ح ك���ل أعمال 
االحتجاج الفردي واجلماعي أيام االنتفاضات الشعبية والتي 
في  بها  املعمول  اخلضوع  قواعد  على  التمرد  عمقها  في  تعني 
ال��ف��ت��رات ال��س��اب��ق��ة ل��ل��ث��ورة. غ��ي��ر أن ال��ع��ن��ف مب��ع��ن��اه العسكري 
ت��ب��دأ به  م��ا  أم���را واردا ج���دا وع��ام��ة  م��ح��ال��ة  وامل��س��ل��ح يبقى ال 
الطبقات الرجعية احلاكمة التي ال تتوانى عن مواجهة أعمال 
يستفز  ال��ذي  األم��ر  والنار  احلديد  باستعمال  الشعبي  التمرد 
املواجهة  تنظيم  إلى  اللجوء  على  ويجبرها  الثائرة  اجلماهير 
الثورات.  من  العديد  في  حصل  كما  مختلفة  بأشكال  املسلحة 
وعلى أية حال تبقى إمكانية ىانتقال االنتفاضة الشعبية من 
م��ج��رد مت��رد على ق��وان��ني النظام ال��ق��دمي وق��واع��ده إل��ى عمل 
النظام  مي��ارس��ه  ال��ذي  العنف  بحجم  مرتبط  مسلح  عسكري 
االنتفاضة  تقود  التي  الثورية  القوى  جاهزية  ومبدى  القدمي 
إلعالن املواجهة العسكرية في وجه العدو وبكثير من املعطيات 
سياقها  ف��ي  جتربة  ك��ل  بها  تختص  التي  األخ���رى  والتفاصيل 
التي  االجتماعية  والطبقات  املجتمع  وخصائص  التاريخي 

تقود العملية الثورية.

العموم  على  هي  ذكرنا  التي  باملعاني  ال��ث��ورة  ب��أن  سلمنا  وإذا 
ال���ط���ري���ق ال���ض���ام���ن���ة ل���الن���ت���ص���ار ف�����إن ذل�����ك ال 
بأشكال  األه����داف  ذات  ب��ل��وغ  اح��ت��م��االت  ينفي 
العملية  ط��ري��ق  ع��ن  وبالتحديد  سلمية  أخ���رى 
االنتخابية. غير أن هذه االحتماالت على ندرتها 
تبقى دوما مشروطة بشروط من غير اليسير أن 
منها  للخيال  أق���رب  اح��ت��م��االت  ه��ي  ب��ل  حتصل 
للواقع، إذ من املمكن أن تصل الطبقات الشعبية 
إل��ى احل��ك��م ع��ن ط��ري��ق االق��ت��راع لفائدة ممثلي 
ولكن  العامة  االنتخابات  في  الثورية  األح���زاب 
الرجعية  القوى  على  يصعب  ثورية  ظ��روف  في 
القوانني  حيث  من  االنتخابات  هذه  في  التحكم 
وفي  العملية  مجرياتها  حيث  ومن  تنظمها  التي 
ظروف يكون الوعي الشعبي العام على درجة من 
وغير  الثورية  القوى  إل��ى  متاما  منحازا  التطور 
البرجوازية  الدعاية  تأثير  حتت  للوقوع  قابلة 
لشراء  تستعمله  أن  ميكن  ال��ذي  الفاسد  امل��ال  أو 
الذمم وتخريب الوعي وفي ظروف تكون القوى 

ال��ث��وري��ة على درج��ة عالية م��ن االل��ت��ح��ام ب��أوس��ع م��ا يكون من 
الناس ومن الناخبني وفي ظروف يكون الشعب على درجة من 
الرجعية  والقوى  اخلارجي  التدخل  محاوالت  حيال  اليقظة 
التي ميكن أن تهب لنصرة عمالئها وحلفائها احملليني. في غير 
ذلك ال ميكن أن تكون االنتخابات إال في صالح القوى الرجعية 
الكثير  أث��ب��ت��ت  ول��ق��د  ال��ث��وري��ة.  ال��ق��وى  ك��ان��ت جن��اح��ات  مهما 
العمليات  ف��ي  التحكم  على  ال��ب��رج��وازي��ة  ق���درة  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
إلى  االنتخابية وحتى في االنقالب على نتائجها كلما أفضت 
تفوق القوى الثورية. ووصلت أشكال االنقالب هذه إلى افتعال 
ان��ق��الب��ات عسكرية  إل��ى  وأح��ي��ان��ا  وم��ص��ادم��ات عنيفة  ح���روب 

وتدخالت مسلحة خارجية وحصار دولي.

تؤمن  أن  ع��ن  بعيدة  االن��ت��خ��اب��ات  تبقي  األس��ب��اب  ه��ذه  لكن 
ترنو  ال��ذي  العميق  التغيير  طريق  وللشعوب  الثورية  للقوى 
الذي  الثوري  العمل  إذن غير  أمامها  إليه. وال يبقى من سبيل 
يخوض املعركة خارج قواعد املباراة السلمية وفي قطيعة معها.

أي  إمكانية  ف��إن  القاعدة  ه��ذه  عن  تشذ  ال  بالدنا  كانت  وإذا 
بالطريقة  إال  شك  بال  يتم  أن  ميكن  ال  وعميق  حقيقي  تغيير 
املفاهمات  أو  والبرملان  االنتخابات  أوه��ام  عن  وبعيدا  الثورية 
السياسي  احل��زب  اس��م  ك��ان  مهما  احلكم  منظومة  مع  الفوقية 
في  أمل  وال  الثورة  بقيام  مرهون  بالدنا  فخالص  ميثلها،  الذي 

التغيير إال بواسطتها.

ف���ي م��ث��ل ه����ذه امل���ن���اخ���ات إذن وع���ل���ى أس�����اس ه����ذه ال�����دروس 
أي  اليوم،  املطروحة  املسألة  إلى  النظر  ينبغي  واالستنتاجات 
اإلعداد للثورة التي تبدو عوامل مهمة قد اجتمعت لها أو هي 

بصدد االختمار متهيدا الندالعها. صحيح أننا لسنا إزاء أزمة 
أشار  حني  لينني  ح��دده  ملا  وفقا  للكلمة  الكامل  باملعنى  ثورية 
أن   1-" وه��ي:  الثورية  لألزمة  الثالث"  الرئيسية  "الدالئل  إلى 
دون  بسيادتها  االح��ت��ف��اظ  ال��س��ائ��دة  الطبقات  على  يستحيل 
تنشب  أي  "القمة"  في  تلك  أو  األزم��ة  هذه  تنشب  أن  تغيير  أي 
يتدفق  ص��دق  ع��ن  تسفر  ال��س��ائ��دة  الطبقة  ف��ي  سياسية  أزم��ة 
الثورة  الطبقات املضطهدة وغضبها. فلكي تتفجر  منه استياء 
أن تعيش كما في  القاعدة بعد اآلن"  "أال تريد  ال يكفي عادة 
السابق بل ينبغي أيضا "أال تستطيع القمة ذلك". -2 أن يتفاقم 
بؤس الطبقات املضطهدة ويشتد شقاؤها أكثر من املألوف. -3 أن 
يتعاظم كثيرا لألسباب املشار إليها آنفا نشاط اجلماهير التي 
تدفعها،  التي  ولكن  السلم"،  "زم��ن  في  بهدوء  للنهب  تستسلم 
نفسها  "القمة"  أو  كلها  األزم���ة  أج���واء  س��واء  العاصفة  زم��ن  ف��ي 
إلى القيام بنشاط تاريخي مستقل" )2(. ولكن ميكن القول إن 
مالمح هذه الدالئل تتبلور كل يوم في بالدنا مبزيد الوضوح. 
مبا يعني وكما سبق أن قلنا فإن احتمال انفجار اجتماعي وشيك 
يظل أمرا ال بد من أخذه في احلسبان بكل جدية. ومبا يعني 
بعد  تريد  ال  "القاعدة  وأصبحت  االنفجار  ه��ذا  حصل  إذا  أن��ه 
اآلن" أن تعيش كما في السابق "ستتحول األزمة السياسية في 
والشعب،  احلكم  منظومة  بني  أي  والقاعدة،  القمة  وبني  القمة 
إلى أزمة ثورية حقيقية. وقتها وفي مثل هذا العمل "التاريخي 
املستقل" للطبقة العاملة التونسية وعموم اجلماهير الشعبية 

في تونس على الثوريني إذا أرادوا أال يسقطوا مجددا في أخطاء 
املاضي، وإذا أرادوا البرهنة على أنهم استوعبوا الدرس من ثورة 
14 جانفي املاضية أن يكونوا قد جتهزوا كما يلزم لهذه اللحظة 

التاريخية الكبرى.

واحدة  األق���ل  على  واجهتني  على  ل��ذل��ك  االس��ت��ع��داد  ينبغي 
أن  السياسية  بالواجهة  ونعني  تنظيمية.  واألخ���رى  سياسية 
وشعاره  للمرحلة  الدقيق  السياسي  التكتيك  الثوريون  يرسم 

املركزي. فبعد جانفي 2011 بات من  الالزم مراجعة التصورات 
تغييرات  ال��ث��ورة  أدخ��ل��ت  لقد  املرحلة.  تكتيك  ح��ول  القدمية 
ج��دي��ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي وأق��ام��ت ن��ظ��ام��ا ج��دي��دا قطع 
م��ع الشكل االس��ت��ب��دادي ل��ل��دول��ة. ورغ���م أن ه��ذا ال��ن��ظ��ام ليس 
عاد  ما  ذل��ك  مع  أن��ه  إال  للكلمة  الكامل  باملعنى  بالدميقراطي 
من املمكن احلديث عن النضال من أجل تغيير شكل الدولة. ما 
من شك، ورفعا لكل لبس أن الدميقراطية في مضمونها احلالي 
وفي شكلها ليست إال دميقراطية برجوازية محفوفة مبخاطر 
مقومات  تيتوفي  وال  منقوصة  أن��ه��ا  ك��م��ا  وال��ت��راج��ع  االرت�����داد 
الطبقات  منظور  م��ن  دميقراطية  أي  الشعبية  الدميقراطية 
وبرغم  ولكنها  الكادحني(  وكل  والفالحون  )العمال  الشعبية، 
عن  كبير  بشكل  يختلف  سياسي  حكم  كنظام  تبقى  ذل��ك  كل 
بورقيبة  حكم  حتت  البالد  عرفته  الذي  الديكتاتوري  النظام 

وبن علي.

وحتقيق  ال��دول��ة  ش��ك��ل  تغيير  مهمة  تعتبر  ال��ق��ول  خ��الص��ة 
وما  إذن؟  املطروح  فما  حتققت  قد  البرجوازية  الدميقراطية 
هي املهمة املركزية في املرحلة القادمة؟ وما هو مضمونها؟ بهد 
اإلجابة عن هذه األسئلة وقتها تتضح معالم التكتيك املرحلي 

اجلديد ووقتها ميكن وضع شعاره املركزي.

إن املهمة املطروحة في املرحلة القادمة هي في احلقيقة ما لم 
تتمكن ثورة 2011 من حتقيقه أي التغيير اجلذري والعميق في 
البنية االقتصادية والعالقات االجتماعية مبا 
يشتمل ذلك على مراجعة مسألة ملكية وسائل 
اإلن���ت���اج ف��ي ج��ان��ب م��ن��ه��ا ع��ل��ى األق����ل )امللكية 
ومظاهر  ال��ك��م��ب��رادوري��ة  ل��ل��ب��رج��وازي��ة  الكبيرة 
بالدنا(  في  وشركات  دوال  االمبريالي  احلضور 
فهذه  ال���ث���روة.  ت��وزي��ع  وكيفية  التنمية  ومن���ط 
املهمة ولألسف بقيت معلقة ومطروحة لإلجناز 
وعجزت ثورة 14 جانفي عن حسمها وهي اليوم 

القضية املركزية في نضال الشعب التونسي.

ولقد تبني بأكثر من دليل أن هذه القضية لن 
أن  ذل��ك  واملساومات  املفاهمات  بواسطة  حتسم 
تقبل  أن  ميكن  تونس  في  الكبيرة  البرجوازية 
السياسية  التنازالت  في ظروف محددة ببعض 
وحتسينات  )أج�����ور  اجل��زئ��ي��ة  واالق���ت���ص���ادي���ة 
ال�����خ...( ول��ك��ن��ه��ا ل��ن ت��ق��ب��ل ف��ي م��ط��ل��ق األح����وال 
االقتصادية  ومصاحلها  ملكيتها  عن  بالتنازل 
وعليه من غير الوارد أن تتوصل الطبقات الشعبية إلى اتفاق 
أو الطمع في أن جتد معها تسويات بهذا الصدد. فليس  معها 
أمام هذه الطبقات غير القيام بثورتها حتى جتري التغييرات 

التي حتقق لها أهدافها االقتصادية واالجتماعية.

ببعديها  الثورة  هي  القادمة  املرحلة  في  املركزية  املهمة  إن 
والطبقية  االقتصادية  ومبضامينها  واالجتماعي  الوطني 
املهمات  ع��ن  بالتفصيل  أت��ي��ن��ا  أن  س��ب��ق  وق���د  واالج��ت��م��اع��ي��ة. 
املطروح اتخاذها في هذه املجاالت وال فائدة من تكرارها هنا. 
واملطلوب بإحلاح هو وضع التكتيك املالئم من أجل إجناز هذه 
املهمة وبلوغ الهدف املرسوم لها. تكتيك املرحلة هو إذن التكتيك 
ووظيفة  الدميقراطية.  الوطنية  ال��ث��ورة  إل��ى  يقودنا  ال���ذي 
املوضوعية  الشروط  وتوفير  العدة  إع��داد  هو  التكتيك  ه��ذا 
موازين  تعديل  أخ���رى  بلغة  أي  ال��ث��ورة  ه��ذه  لقيام  وال��ذات��ي��ة 
والسياسي  الطبقي  الصراع  في  الشعب  معسكر  لصالح  القوى 
اجلاري مع معسكر القوى املضادة للثورة. وتتم املراكمة لذلك 
احمللية  االجتماعية  والنضاالت  السياسية  امل��ع��ارك  كل  عبر 
وقضايا  ملفات  بخصوص  تقع  التي  أو  والقطاعية  واجلهوية 
اخلاصة.  وأهدافها  شعاراتها  وعبر  وظرفية  جزئية  كانت  مهما 
معركة  الكبرى  املعركة  من  ج��زء  امل��ع��ارك  ه��ذه  من  معركة  فكل 
السائدة  االجتماعية  وال��ع��الق��ات  االقتصادية  البنية  تغيير 
النضال حتت  وشعاراتها وأهدافها اخلاصة وتندرج ضمن مسار 
املركزي  ال��ه��دف  حتقيق  وب���اجت���اه  للمرحلة  امل���رك���زي  ال��ش��ع��ار 

املذكور.

لذلك ينبغي أال يغفل الثوريون عن وضع كل معركة من هذه 
املعارك حتت شعار املرحلة وأال يغفلوا  <<<

الرأي

في مثل هذه 
المناخات إذن وعلى أساس 

هذه الدروس واالستنتاجات ينبغي 
النظر إلى المسألة المطروحة اليوم، أي 
اإلعداد للثورة التي تبدو عوامل مهمة 
قد اجتمعت لها أو هي بصدد االختمار 

تمهيدا الندالعها.
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<<< وهم يساهمون في هذه املعركة أو تلك مهما كانت جزئية 
املركزي  بالهدف  أي  ال��ع��ام،  باملشروع  التعريف  م��ن  م��ح��دودة  أو 
تربطه  التي  املتينة  ال��رواب��ط  وتوضيح  وتفسيره  له  والدعاية 
بكل مطلب بسيط وجزئي أو ظرفي لهذه الشريحة االجتماعية 

أو تلك ولهذا الصنف من العمال أو من السكان أو ذاك.

إن رسم معالم الطريق نحو الثورة بكامل الوضوح ومتكني أوسع 
الضرورية  األسلحة  من  واح��د  هو  البوصلة  ه��ذه  من  اجلماهير 
الشعبية  اجلماهير  فتسليح  للثورة.  الذاتية  الشروط  لتهيئة 
وه���ي ت��خ��وض م��ع��ارك��ه��ا ه��ن��ا وه���ن���اك م���ن أج���ل م��ط��ال��ب مادية 
الالزم  بالوعي  مسلحة  وغير  منظمة  وغير  مشتتة  ومعنوية 
أجل  م��ن  العميلة  ال��ب��رج��وازي��ة  سيطرة  على  ال��ق��ض��اء  ب��ض��رورة 
حتقيق مطالبها االقتصادية واالجتماعية بشكل مكتمل وراسخ 

هو أول ما ينبغي أن يقوم به الثوريون في إطار اإلعداد للثورة.

القيام به لتسليح اجلماهير،  الثريني  أما ثاني ما ينبغي على 
الوعي  وهي بصدد اإلعداد للثورة، فهو بعث "أدواتها" في نشر 
وتنظيم الصفوف والتخطيط للمعارك الصغيرة منها والكبيرة 
لم يسبق لقوى  القضية  ه��ذه  أن  املؤسف  ال��س��واء. من  على حد 
"اليسار" في تونس أن طرحتها من قبل وال نكاد جند شيئا في 

أدبياتها وبرامجها ما يشير حتى مجرد اإلشارة إليها.

وه���و م��ا ي��ف��س��ر، إل���ى ح��د ب��ع��ي��د، امل���آل ال��س��يء ال���ذي آل���ت إليه 
التنظيم  أش��ك��ال  ف��ي  "األدوات"  ه��ذه  تتمثل  جانفي.   14 ث��ورة 
الكالسيكية  التنظيم  أشكال  خارج  الشعبية  للجماهير  الذاتي 
فريدة  بخاصية  تتمتع  وال��ت��ي  وغيرها  وال��ن��ق��اب��ات  ك��األح��زاب 
القوى  موازين  تقتضيه  ما  حسب  للتكيف  قابليتها  في  تتمثل 
تنظيم  قيادة  إل��ى  للتحول  وقابليتها  الثورية  احلركة  وأوض���اع 

الثورة في ظروف املد والهجوم الثوري.

الثورية ألنها في  الظروف  ما تنشأ مثل هذه األط��ر في  ع��ادة 
تلك الظروف تفرض نفسها بالنظر إلى حاجة اجلماهير الثائرة 
أعمالها  ويقود  كلمتها  ويوحد  صفوفها  ينظم  إط��ار  إلى  امللحة 
من  أيضا  ينبع  فيما  ينبع  إليها  اجلماهير  وجل��وء  ونشاطاتها. 
خشيتها في أحيان كثيرة – عن خطأ أو عن صواب – من األطر 
حركة  تبعث  أن  مفهوما  كان  وإذا  املوجودة.  والنقابية  احلزبية 
اجلماهير هذه األطر في ظروف الغليان الثوري فال يعني ذلك 
وعلى  إن��ه��ا  ال��ث��وري.  ب��امل��د  حصرية  بصفة  مرتبط  وج��وده��ا  أن 
اختالف التسميات التي ميكن أن تتخذها لعل أشهرها "املجالس 
وأملانيا وعدد من بلدان  الشعبية" في جتارب أخرى مثل روسيا 
أوروبا الثرقية في بداية القرن املاضي أو "جلان حماية الثورة" 
مثلما حصل في جتربة الثورة التونسية ميكن أن تنشأ حتى في 
ظروف النضال االعتيادية بالنظر إلى الوظيفة التي تؤديها في 
هذه الظروف "ما قبل الثورية" أي نشر الوعي وتوحيد املوقف 

وتأطير النشاط.

ال��ن��ظ��ر ع���ن ه���ذا اجل����دل ف���إن األوض������اع السياسية  وب���ص���رف 
واالج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي ت��ون��س ال��ت��ي ت��ت��ج��ه اآلن ن��ح��و االح���ت���دام 
بحكم  تستطيع  التي  األطر  هذه  لظهور  جدا  مالئمة  والتفجر 
اجلماهير  من  واسعة  أوس��اط  استقطاب  وخاصياتها  مواصفاتها 
فإن  حال  أية  وعلى  االجتماعية.  الفئات  مختلف  من  الغاضبة 
الساحة تعج اليوم بأطر وهياكل وأشكال تنظيم قريبة من ذلك، 
أدوار  تلعب  الشبيهة  واألط���ر  واحمللية  اجلهوية  فالتنسيقيات 
سياسية وفي بعض احلاالت تعترف بها السلط اجلهوية واحمللية 
وحتى املركزية وتعقد معها جلسات التفاوض واحلوار للنظر في 
أبرز مثال على ذلك تنسيقية شباب  التي تطرحها لعل  امللفات 
الكامور التي تقود التحركات في تطاوين ومتضي االتفاقيات مع 

الوفود الوزارية.

إن جدارة هذه األطر في أعني اجلماهير مرتبطة بنضاليتها 
ومبدى انحيازها في املواقف التي تعبر عنها للمطالب الشعبية 
به  حتظى  ال��ذي  بالوزن  مرتبطة  الوجود  في  شرعيتها  أن  كما 
القوى  مبوازين  مرتبطة  املسألة  أن  أي  امليدان  وعلى  الواقع  في 
امللموسة. فكلما كانت "التنسيقية" أو "املجلس الشعبي" ملتحما 
كانت  وكلما  للنضاالت  ومتصدرا  قطاعه  أو  جهته  في  بالشعب 
املرفوعة إال وفرض نفسه  مواقفه مبدئية ومنتصرة للمطالب 
في  ال��ق��دح  ك��ان  أي  مب��ق��دور  ليس  ش��رع��ي  كممثل  اجلميع  على 

شرعيته وأهليته ولتمثيل اجلماهير املنتسبة أو املتعاطفة معه.

العمل  عن  فالعاطلون  األمثلة.  عديد  اليوم  جتسده  ما  ه��ذا 
وعمال  تونس  لطلبة  العام  االحت��اد  شباب  من  أمنيا  وامل��ف��روزون 
وشباب  أه��ال��ي  ذل��ك  وق��ب��ل  بتطاوين  ال��ك��ام��ور  وش��ب��اب  احلضائر 
الوطنية  تنسيقيته  منهم  لكل  ال��ف��ئ��ات  م��ن  وغ��ي��ره��م  قرقنة 
ومفاوضا  ون��ض��االت��ه��م  لتحركاتهم  ق��ي��ادة  نفسها  ف��رض��ت  ال��ت��ي 
ل��م جتد  باسمهم م��ع السلط مب��ا ف��ي ذل��ك احلكومة. وم��ع ذل��ك 
األح�����زاب وامل��ن��ظ��م��ات ال��ن��ق��اب��ي��ة ح��رج��ا ف���ي ال��ع��م��ل ج��ن��ب��ا إلى 
في  األدوار  وتقاسم  معها  والتعاون  التنسيقيات  ه��ذه  مع  جنب 
التي متثلها. وما أحوج  الفئات  الضغط من أجل حتقيق أهداف 
هذه  من  املزيد  إلى  الراهنة  ظروفها  في  االحتجاجية  احلركة 
"التنسيقيات" و"املجالس الشعبية" حتى تعم وتنتشر وتتحول 
إلى أدوات نضال ثابتة جتمع كلمة اجلماهير الواسعة بعيدا عن 
احتجاجاتها  وتنظم  اخلطية  والتجاذبات  احلزبية  احل���زازات 
وتؤطرها وحتميها من مناورات الرجعية احلاكمة وتدربها على 

بناء جتربتها اخلاصة.

ال شك أن الوعي السياسي بأهمية هذا العمل ما يزال محدودا 
– إن لم نقل منعدما في بعض احلاالت – وتطغى عليه النزعات 
على  يقع  لذلك  مفهوم  أم��ر  وه��و  االنعزالية  احمللية  أو  الفئوية 

ال��ث��وري��ني واج���ب االل��ت��ح��ام ب��ه��ذه امل���ب���ادرات وال��ع��م��ل ف��ي صلبها 
إسقاطات  دون  الثوري  بالوعي  وتسليحها  توجهاتها  لتصويب 
أو تسلط والعمل على حتصينها ضد االستغالل السياسي حتت 
الشعبوية  ال��ت��ي��ارات  أن  ال��ي��وم  نالحظه  فما  شعبوية.  عناوين 

اجلماهير  غضب  ف��ي  تستثمر  وغ��ي��ره��ا  سعيد  لقيس  امل��وال��ي��ة 
ن��ف��وذه��ا م��ن األح����زاب  ال��ش��ب��اب وت��س��ت��غ��ل  الشعبية وج��م��اه��ي��ر 
"تنسيقياتها"  وتتصدر  نشاطاتها  على  تستولي  كي  السياسية 
حسم  بغاية  ي��ري��د"  م��ا  يفعل  "الشعب  و  ي��ري��د"  "الشعب  باسم 
الفوقية اجلارية بني أقطاب منظومة احلكم، رئاسة  اخلالفات 
نظام  مراجعة  وب��اجت��اه  سعيد  قيس  لفائدة  وبرملانا،  وحكومة 
ال��رئ��اس��ي وتلبية رغ��ب��ات��ه في  ال��ن��ظ��ام  إل��ى  ال��ع��ودة  احل��ك��م نحو 

احتكار النفوذ والهيمنة على مؤسسات السلطة السياسية.

إلى  ال��ع��ام  امل���زاج  م��ن ميل  االس��ت��ف��ادة  الثوريني  م��ن  املطلوب  إن 
اإلقبال على هذه األطر والتسريع بانتشارها حتى تتحول إلى 
تقليد تنظيمي من ناحية وإلى أطر فاعلة وناشطة خاصة في 
معتبرا  نهوضا  االحتجاجية  احلركة  تشهد  التي  الظروف  هذه 
جانب  وإل��ى  ثانية.  ناحية  من  حقيقية  ثورية  مبناخات  ينبئ 
التخفي  وع��دم  العمل  ه��ذه  في  االن��خ��راط  الثوريني  على  ذل��ك 
اليد  "وض��ع  ع��دم  باسم  الكاذبة  واملبدئية  الطهارة  تعالت  وراء 
ينشطون  الذين  والدساترة  النهضة  أو  الشعبوية  مع  اليد"  في 
من  األط��ر  ه��ذه  تخليص  إن  وامل��ج��ال��س.  التنسيقيات  ف��ي  بقوة 
الثوريني وسحب  الرجعية هو من مسؤوليات  القوى  تأثير هذه 

اجلماهير من حتتها وتوجيهها وجهتها الصحيحة.

إن "التنسيقيات" و"مجالس اليوم" أطر مناسبة وذات فعالية 
في تطوير حراك االحتجاج من أجل مطالب صنفية وجهوية 
ولكنها  إصالحية  وحركات  مطالب  ظاهرها  في  تبدو  ومحلية 
وتطوير  الشعبية  احلركة  استنهاض  في  بالغة  أهمية  تكتسي 
النضال وتعديل موازين القوى تدريجيا لصالح الشعب. وعليه 
أو  عفوية  بصورة  تنبعث  التي  منها،  البعض  إلى  االنضمام  فإن 
ف��ي صلب  البعض اآلخ��ر مهمة  أخ���رى، وبعث  ق��وى  تأثير  حت��ت 
مهام الثوريني في اإلع��داد للثورة. فهذه األطر ميكن أن تصبح 
في ظروف أخرى، ظروف تتحول األوضاع فيها إلى أوضاع ثورية 

باملعنى احلقيقي للكلمة، إلى نواة ملؤسسات احلكم البديلة.

لقد علمتنا جتارب التاريخ أن الثورات الظافرة هي في غالب 
األحوال تلك التي جتهزت فيها اجلماهير كما ينبغي للثورة من 
جميع النواحي السياسية واالجتماعية مبا في ذلك من ناحية 
إعداد أدوات احلكم البديلة في رحم املجتمع القدمي. من هذه 
ورغم  الفترات  من  فترة  في  التي  الروسية  التجربة  التجارب 
ميارسها  ك��ان  التي  الضغوط  كل  وبرغم  بالقيصرية  اإلط��اح��ة 
لفوف  األم��ي��ر  حكومة  امل��ؤق��ت��ة،  احلكومة  على  ال��ك��ادح  الشعب 
العربية  )وترجمتها  السوفياتات  في  وجد  كرنسكي،  وحكومة 
املجالس الشعبية( بديل احلكم الثوري بعدما وجد فيها اإلطار 

املناسب لتنظيم احلركة والنضال ضد القيصرية.

التي  األسابيع  خالل  التونسي  الشعب  وجد  ذلك  غ��رار  وعلى 
املناسب  الثورة اإلط��ار  14 جانفي في جلان حماية  أعقبت يوم 
وحتى  املواطنني  وحماية  األهلية  احلياة  من  جوانب  لتنظيم 
تنظيم بعض األنشطة والنضاالت. ولوال االنقالب الذي حيك 
أه��م من  إل��ى مرحلة  امل��رور  الثورة ألمكن لهذه األط��ر  ضد مسار 
بصدد  كان  الثورة"  حلماية  الوطني  "املجلس  أن  ناهيك  عملها 
التباحث في حل سياسي يقضي بتشكيل حكومة مؤقتة وجملة 
من اإلجراءات السياسية األخرى. وكي ال تفوت الفرصة كالتي 
أن حترص عليه  ما ينبغي  أوكد  2011 سيكون من  فوتتها سنة 
على  وتدريبها  الشعبية"  "املجالس  بعث  هو  التونسية  ال��ث��ورة 
االنتفاضة  أليام  االستعداد  متام  واالستعداد  النضاالت  قيادة 
مؤسسات  إل��ى  للنضال  إط��ار  مجرد  من  "املجالس"  ه��ذه  لتحول 

احلكم اجلديد.>

هوامش
)1(- نص بعنوان "في الوضع السياسي الراهن ومهام احلزب: إسقاط 
– صادر عن اللجنة  املنظومة الرجعية وبناء الدميقراطية الشعبية" 

املركزية للحزب في اجتماعها بتاريخ 6 و7 جوان 2020.
اخلامس  املجلد   – املختارات  الثانية،  األممية  إف��الس  لينني،   -)2(

ص292 – مطبعة دار التقدم موسكو 1976.
مقتطف من كتاب حزب العمال ونظرية الثورة في تونس

إن األوضاع 
السياسية واالجتماعية في 

تونس التي تتجه اآلن نحو االحتدام 
والتفجر مالئمة جدا لظهور هذه 

األطر التي تستطيع بحكم مواصفاتها 
وخاصياتها استقطاب أوساط واسعة 
من الجماهير الغاضبة من مختلف 

الفئات االجتماعية.

الرأي
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املؤمتر   2021 ي��ول��ي��وز  و31   30 ي��وم��ي  ب��ي��روت،  ف��ي  نظم 
النسائي الثاني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا مببادرة 
من شبكة "قوتنا في وحدتنا"  . وكان قد انعقد في العام 
2013، املؤمتر النسائي األول مبدينة "ديار بكر" في تركيا، 
إحدى  الدميقراطية"  احل��رة  امل���رأة  "ح��ري��ة  برعاية  وذل��ك 

التنظيمات عضوة الشبكة. 

واجلمعيات  املنظمات  جمع  إل��ى  امل��ؤمت��ر  ه��ذا  وي��ه��دف 
الناشطة من مختلف بلدان الشرق  النسوية  والشخصيات 
األوس���ط وش��م��ال أفريقيا م��ن أج��ل رف��ع ص��وت امل���رأة في 
جميع أنحاء املنطقة انطالقا من أن التغيير االجتماعي 
فيه  للمرأة  ك��ان  إذا  إال  ممكن  غير  احلقيقي  والسياسي 
دور قيادي وري��ادي ب��ارز. السيما وأن هوية ول��ون امل��رأة في 
في  التأثير  صعيد  على  فأكثر  أكثر  يتطور  ب��ات  املنطقة 
في  امل��رأة  حققت  فقد  الدميقراطية.  وتكريس  السياسة 
السنوات األخيرة انتصارات كبيرة فيما يتعلق بحقوق املرأة 
بعض  في  املرأة  العنف ضد  ومواجهة  السياسية  واملشاركة 

بلدان املنطقة.

وف��ي ه��ذا اإلط���ار، مت��ت دع��وة الرفيقة 
لتقدمي مداخلة ضمن  رياضي  خديجة 
للمؤمتر  االفتتاحية  اجللسة  فعاليات 
إقليميًا  النساء  "مقاومة  ع��ن��وان:  حتت 

والسياسات املناهضة لها". هذا نصها:

ال���ن���س���اء ف���ي م��ن��ط��ق��ة شمال  ت���ق���اوم 
إفريقيا والشرق األوسط مقاومة باسلة 
القهر  أنظمة  مختلف  ضد  ومتواصلة 
ال��ت��ي ت��ت��واط��ؤ ض��ده��ن، أن��ظ��م��ة جتعل 
الذي تنتجه أشد وأقوى عليهن.  العنف 
قدمنها  التي  الكبيرة  التضحيات  ورغ��م 
والنضاالت الشرسة التي خضنها، ال زالت 
اجلنسني  ب��ني  التمييز  أوج���ه  مختلف 
واإلقصاء  التهميش  مظاهر  ومختلف 
في  تسود  النساء  ض��د  املمنهج  والعنف 
اختالفات  وج���ود  م��ع  برمتها،  املنطقة 
تسجل من بلد آلخر. وهو وضع مستمر 
املكتسبات  م��ن  للعديد  انتزاعهن  رغ��م 
حياة  مست  لتغييرات  وفرضهن  املهمة 

أغلبهن. 

النظام  حتت  يرزحن  املنطقة  في  النساء  الزال��ت  فبينما 
منذ  ويهينهن  النساء  يحقر  ال��ذي  ال��ذك��وري  االجتماعي 
أالف السنني مثلما يتم في مختلف بقاع العالم، تسلطت 
على شعوبهن أنظمة رجعية محلية وقوى استبداد عاملية 
تواطأت في جعل العديد من بلدان املنطقة ساحة حلروب 
ضدهن  ارتكبت  تتوقف  ال  مسلحة  ول��ن��زاع��ات  تنتهي  ال 
حلقوقهن  اجلسيمة  واالنتهاكات  اجلرائم  أصناف  أبشع 
وصلت حد القتل واالجتار فيهن. وهي أنظمة شجعت قوى 
االحتالل في ارتكاب جرائم احلرب ضد شعوب اغتصبت 
احلركات  مكنت  كما  ثرواتها،  وسلبت  ونساؤها  أراضيها 
اإلرهابية األكثر دموية من األسلحة والعتاد ومن استباحة 
األجساد والتي جعلت النساء هدفا أساسيا لعنفها وإرهابها.  

إال أنه رغم كل هذه التحديات الصعبة كانت النساء والزلن 
وسجلن  املستميت  النضال  وخضن  املقاومة  واج��ه��ة  ف��ي 
أجل  من  األس��ر  وعرفن  السجون  وخبرن  بطولية  مالحم 

التحرر والكرامة ليس فقط لهن بل لشعوبهن أيضا. 

النساء  تخوضها  التي  املقاومة  أوج��ه  مختلف 
مبنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ال ميكن إطالقا اإلحاطة بهذا املوضوع بشكل كافي في 
وأك��ي��د أن  امل��داخ��ل��ة.  ل��ه��ذه  الزمني املخصص  ه��ذا احل��ي��ز 
هناك كتابات وافرة تؤرخ لهذه املقاومة، رغم أنها الزالت ال 
فهي  فيها.  الفعلي  النساء  ودور  احلقيقي  تعكس حجمها 

كما  التاريخ  ألن  والتوثيق  للتأريخ  حتتاج  الزال��ت  مقاومة 
زالت  ال  الذكورية  وفي مجتمعاتنا  املنتصرون  يكتبه  يقال 
النسائية  التاريخية ذكورية بامتياز رغم احملاوالت  الكتابة 
املتميزة لتغيير هذا الوضع، وهي في حد ذاتها إحدى أوجه 
هيمنة  النساء  فيها  تواجه  التي  املهمة  النسائية  املقاومة 
األبوية وتسلطها على حياتهن وطمسها لتاريخهن وتاريخ 

مقاوماتهن.   

إفريقيا  وشمال  األوس��ط  الشرق  دول  في  النساء  تناضل 
ضد العديد من االنتهاكات التي متس حقوقهن. وتتشابه 
أخرى.  أوج��ه  ف��ي  وتختلف  كثيرة،  أوج��ه  ف��ي  االنتهاكات 
من  العديد  في  النسائية  املقاومة  أشكال  أيضا  وتتشابه 
املكتسبات  تباينت  كما  أخ���رى،  ف��ي  وتختلف  ال��س��ي��اق��ات 
احملققة من مجتمع آلخر واختلفت التضحيات من حيث 
ما قدمته النساء من أجل تلك احلقوق واملكاسب املنتزعة.

والتي  لالحتالل  اخلاضعة  واملناطق  النزاع  مناطق  ففي 
تسيطر فيها احلركات اإلرهابية املختلفة، أصبحت النساء 
تتموقع فيها على اخلط األمامي للجبهة، متحديات ليس 

أيضا  بل  يخلقه،  ال��ذي  الدمار  وه��ول  السالح  عنف  فقط 
التقسيم  تكرس  التي  السائدة  والثقافات  األبوية  العقليات 

التقليدي لألداور بني اجلنسني . 

مقاومة االحتالل: 
ت��ع��رف امل��ن��ط��ق��ة م��الح��م ب��ط��ول��ي��ة ل��ن��ض��ال ال��ن��س��اء ضد 
االحتالل.  وتعد املقاومة الفلسطينية منوذجا للمساهمة 
كشهيدات  غاليا  الثمن  أٌَدْي���َن  حيث  فيها،  للنساء  ال��رائ��دة 
بني  املزاوجة  الفلسطينيات  النساء  واستطاعت  وأسيرات. 
النضال الوطني من أجل حترير األرض والشعب والنضال 

النسائي من أجل حترير أنفسهن. 

ال��ن��س��اء ف��ي غ���رب ك��ردس��ت��ان ش��م��ال سوريا  ك��م��ا سجلت 
الذي  التركي  االحتالل  ضد  نضالهن  في  بطولية  مالحم 
ووجه بإدانة عارمة من طرف مختلف الدول، ومواجهتهن 
جلرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة من طرف 

اجلماعات اإلرهابية التي يدعمها النظام التركي. 

مقاومة احلركات املسلحة اإلرهابية: 
في  العنيفة  الصراعات  وتفشي  الالستقرار  وضع  ساهم 
بعدة  اإلك���راه  دولتية"، مت��ارس  "ال  ق��وى  ب��روز  في  املنطقة 
وسائل، وغالبًا ما يتم ذلك، حتت غالف ديني أو مذهبي، 
دولة  غياب  ضحايا  أول��ى  النساء  م��ن  يجعل  أوع��ش��ائ��ري، 
باستقطابهن  س��واء  البلدان  هذه  في  واملؤسسات  القانون 

وجتنيدهن والزج بهن في أنشطة إرهابية من طرف تلك 
واجهت  إذ  مقاومتهن.  لتكسير  باستهدافهن  أو  احلركات 
التطرف  وخاصة  والغلو،  التطرف  مظاهر  تفشي  النساء 
لثقافة  يروج  الذي  الظالمي  الفكر  تأثير  وتنامي  العنيف، 
تستلب كرامة املرأة وإنسانيتها ومواطنتها، ويحول النساء 
إلى سبايا. ومتكن من هزم أكبر جماعة إرهابية باملنطقة. 
وق��د ح���ررت ن��س��اء غ��رب ك��ردس��ت��ان أراض��ي��ه��ن م��ن سيطرة 
مثلها.  العالم  يشهد  لم  جتربة  في  اإلرهابية  اجلماعات 
وهي مقاومة تشكل امتدادا ملا حققنه واكتسبنه من حقوق 
تشريعية جتعل من جتربتهن جتربة فريدة من نوعها في 

املنطقة ككل.

مقاومة أنظمة االستبداد في العديد من الدول: 
الشعبية  احل��راك��ات  ف��ي  طالئعية  أدوارا  ال��ن��س��اء  لعبت 
واالنتفاضات التي شهدتها املنطقة العربية واملغاربية قبل 
عشر سنوات. وقدمن تضحيات جمة من أجل حرية شعوبهن 
وحريتهن. اعتقل العديد منهن ومت تعذيبهن، واستهدفن 
كنساء في كرامتهن وأجسادهن لتكسير 
ومنهن  استشهدت  من  ومنهن  هممهن، 
التي  املناطق  في  خاصة  اختطفت  من 

اجنرت إلى العنف واحلروب.  

وب���ع���د حت��ط��ي��م آم�����ال ال��ش��ع��وب التي 
في  ال��ع��رب��ي،  بالربيع  سمي  م��ا  فجرها 
في  والظلم  القهر  أنظمة  على  القضاء 
االستبداد  ق���وى  ط���رف  م���ن  امل��ن��ط��ق��ة، 
ال���ت���ي مت��ك��ن��ت م���ن اس���ت���رج���اع امل���ب���ادرة 
في  ج��دي��د  م��ن  احل��ك��م  على  والسيطرة 
ع��دد م��ن ال��ب��دان، مت االن��ق��ض��اض على 
من جديد  ومورست  احملققة  املكتسبات 
وبشكل أعنف وأشد مختلف االنتهاكات 
اجل��س��ي��م��ة ل��ل��ح��ق��وق واحل����ري����ات، ومت 
االرت����داد ع��ن م��س��ار اإلص���الح السياسي 
في  انطلق  الذي  الدميقراطي  والتحول 
املناضالت  ما جعل  وهو  املناطق،  بعض 
السياسيات والناشطات في العمل املدني 
وتعرضن  بشجاعة،  الرجعية  املخططات  تلك  ضد  يقفن 
إلى أبشع أنواع االضطهاد القائمة على النوع االجتماعي 
الفساد  مقاومة  في  لعبنها  التي  األساسية  األدوار  بسبب 
واالس��ت��ب��داد ف��ي بلدانهن. وق��دم��ت امل��داف��ع��ات ع��ن حقوق 
اإلنسان في مصر وسوريا وليبيا واليمن، على سبيل املثال، 
ومناهضة  املجتمعي  التغيير  أج��ل  م��ن  كثيرة  تضحيات 
األنظمة الرجعية والقمعية ببلدانهن تعرضن بسبب ذلك 

لالعتقال واحملاكمات اجلائرة.

النساء في احلراكات الشعبية اجلديدة: 
النظير.  منقطعة  ملحمة  ال��س��ودان  في  النساء  سطرت 
شهودا  كانوا  خ��اص،  بشكل  منطقتنا  وشعوب  كله  العالم 
على تلك املشاركة املبهرة للنساء فيها. وكان شعار "صوت 
النضال من  واستمرين في  لهن.  رائعا  ابداعا  ث��ورة"  امل��رأة 
أجل االعتراف بحقوقهن بعد تشكل احلكومة االنتقالية 
من  وبالعديد  اخلمسني  حركة  ف��ي  باملناصفة  مطالبات 

احلقوق النسائية األخرى.

قطب  شكلن  بل  أيضا،  النسائ  تتخلف  لم  اجل��زائ��ر  في 
الرحى للحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير 2019 والزال 
واالع���ت���ق���االت واحملاكمات  ال��ق��م��ع  ع��ن��ف  م��س��ت��م��را حت��ت 
السياسية التي أخذت النساء نصيبهن منه بشتى األشكال. 

صعيد  من  أكثر  على  مستمرة  النساء  مقاومة  والزال���ت 
مكتسبات  انتزاع  أج��ل  من  تضغط  نسائية  كحركة  س��واء 

تشريعية لصالح النساء أو ضمن احلركات  <<<

المناضلة المرأة 

مقاومة النساء إقليميًا والسياسات املناهضة لها
خديجة رياضي
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مختلف  ف��ي  ش��ع��وب��ه��ن  تنظمها  ال��ت��ي  امل��ق��اوم��ة   >>>
املجاالت السياسية والنقابية االجتماعية والثقافية والتي 

حتتلن فيها مواقع متقدمة ورائدة.  

مقاومة الذكورية في مختلف جتلياتها: 
وفي هذا الصدد يشكل نضال النساء ضد قوانني األحوال 
ملقاوماتهن  املشتركة  القواسم  إحدى  الرجعية  الشخصية 
ينظم  ما  كل  وتعني  املنطقة.  في  التمييزية  للتشريعات 
من  واحلماية  األطفال  وحضانة  واإلرث  والطالق  ال��زواج 
العنف املنزلي وحق النساء في إعطاء جنسيتهن ألبنائهن 
وأزواجهن وغيرها. ورغم تباين تلك القوانني إال أنها تعد 
إحدى البؤر التي تكثف عنف الذكورية ضد النساء اللواتي 
كثفن أيضا نضالهن وتكاثفت جهودهن من أجل تعويضها 
بقوانني أكثر إنصافا وأقل ظلما لهن. وتشكل جتربة النساء 
في غرب كردستان أو إقليم روجافا التجربة األكثر تقدما، 
قانون منصف  استطعن وضع  نوعها، حيث  من  والفريدة 
من أبرز ما جاء فيه منع تعدد الزوجات، ومنع زواج الفتيات 
في  بني اجلنسني  امل��س��اواة  وإق��رار  الثامنة عشر،  دون سن 
اإلرث، وفي شهادة الرجل واملرأة، وجترمي العنف ضد املرأة 
وجرائم الشرف، باإلضافة إلى املساواة بني الرجل واملرأة في 
كافة املناصب كما مت قبل ذلك إعمال الرئاسة املشتركة بني 

رجل وامرأة في كل املؤسسات العامة. 

وفي مختلف املناطق، كثفت احلركات النسائية جهودها 
من أجل سن قوانني حتمي النساء من العنف في مختلف 
وإحدى  التمييز،  أشكال  أقصى  العنف  باعتبار  األماكن. 
ضبط  تهدف  التي  الذكورية  للهيمنة  األساسية  اآلليات 
أجل  من  النضال  في  قدراتهن  وشل  وإخضاعهن  النساء 

التغيير املجتمعي العام.

التونسية  التجربة  لعل  البلدان  من  عدد  في  وانتصرن 
ضمانات  م��ن  التونسي  القانون  ي��وف��ره  مل��ا  تقدما  األك��ث��ر 
وإن  بالناجيات،  والتكفل  واحلماية  الوقاية  مستوى  على 
الزال القانون الذي مت إصداره يحتاج لتطوير نتمنى أن 
تكون املرحلة االستثنائية التي مير منها الشعب التونسي 

مناسبة لفرض املزيد من احلقوق للنساء.

النساء  ال��ش��غ��ل ض���د  ف���ي  ال��ت��م��ي��ي��ز  م���ق���اوم���ة 
واالستغالل االقتصادي للعامالت منهن:

 تعرف منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط أكبر نسبة 
باملشاركة  يتصل  فيما  اجلنسني  بني  التمييز  بخصوص 
مجال  ف��ي  امل���رأة  مشاركة  م��ع��دالت  وتعتبر  االقتصادية 
الشغل األكثر تدنيا في العالم. وهي في املتوسط 24 في 
املائة )تنزل إلى 17 في املغرب مثال والذي عرفت فيه هذه 
التي  البدان  املائة في  60 في  النسبة تراجعا( مقارنة مع 
أليات  النقابيات  النساء  وبلورت  متقدمة.  بلدانا  تسمى 
التمييز في العمل، وانتزعن  متعددة ملواجهة كل مظاهر 
قوانني تنص على املساواة في قوانني الشغل وفي الدستور 
في  التطبيق  معركة  وتستمر  واملغرب  تونس  في  مت  كما 
ه��اذي��ن ال��ب��ل��دي��ن م��ت��واص��ل��ة ل��ك��ون ال��ع��دي��د م��ن القوانني 

اإليجابية لصالح النساء تظل حبرا على ورق. 

شكلتها  التي  النسائية  الشبكات  في  املغرب  جتربة  ولعل 
النساء النقابيات مع مختلف اجلمعيات النسائية من أجل 
190 ملنظمة العمل الدولية  تصديق املغرب على االتفاقية 
إحدى جتارب  العمل  أماكن  في  العنف  حول احلماية من 
النضال النسائي من أجل حق النساء في ظروف عمل آمنة 
والتي ستساعد على حتسن نسبة مشاركة النساء في مجال 
العنف من سبب أساسي في تخلي  العمل نظرا ملا يشكله 
االقتصادي  املجلس  حسب  العمل  في  حقهن  عن  النساء 

واالجتماعي والبيئي املغربي مثال. 

وأث�����ر فعلية  م���ت���ع���ددة  ت��ش��ري��ع��ي��ة  م��ك��ت��س��ب��ات 
متواضعة:

رغم أن النساء فرضن في العديد من البلدان في املنطقة 
التمييزية ضدهن كحق  التشريعات  تغييرات مختلفة في 
الرجل، وحتسني  ورفع والية  السعودية  في  للنساء  القيادة 

إلى  إضافة  تونس  في  النساء  لفائدة  االنتخابية  القوانني 
قانون متقدم ضد العنف املوجه للنساء، وأيضا توفير مأوى 
للنساء ضحايا جرائم الشرف باألردن، وإلغاء القوانني التي 
متكن املغتصبني من اإلفالت من العقاب في أكثر من بلد، 
فإن  ب��امل��غ��رب...  التمييز  أشكال  كل  ملكافحة  هيئة  وخلق 
ملموس  انعكاس  لها  يكن  لم  التشريعية  التغييرات  ه��ذه 
على نوعية حياة النساء نظرا الستمرار بنيات مجتمعية 
املكتسبات  هذه  جتعل  مترسخة  ذكورية  وعقليات  طبقية 
تأثيرها  ويتفتت  شكلية  تبقى  أهمية  من  تشكله  ما  رغم 
على صخرة األنظمة االستبدادية الفاسدة التي جتعل من 
استغالل النساء والتمييز ضدهن إحدى ركائزها وعامل من 
عوامل استمرارها، نظرا ملا يشكله حترر النساء من تهديد 

لها وعنصر أساسي لبناء أنظمة دميقراطية باملنطقة.

مقاومة النساء في زمن اجلائحة
السنة،  ه��ذه  العالم  عرفها  التي  الصحية  األزم���ة  ج��اءت 
ظل  في   �� تلقني  حيث  كبير  بشكل  النساء  أوض��اع  لتعمق 
اجلائحة �� النصيب األوفر من التبعات السلبية لإلجراءات 
املتخذة ملواجهتها، وللقوانني االستثنائية التي سنت للحد 
من العدوى، حيث حرمن من الشغل ولم تتلق أغلبهن الدعم 
ضدهن،  األس���ري  العنف  وازداد  للمتضررين،  املخصص 
الدولة بدعوى  التي تخلت عنها  أعباء اخلدمات  وحتملن 
بأمراض  امل��رض��ى  ورع��اي��ة  والتعليم،  كالتربية  اجل��ائ��ح��ة 

مزمنة، ورعاية املسنني... 

يتوقف  ل��م  ال��ب��ل��دان  م��ن  العديد  ف��ي  النساء  ن��ض��ال  لكن 
فضح  ضمنها  من  األشكال  مبختلف  املقاومة  واستمرت 
وتواجدت  اجلائحة،  وقع  حتت  احتد  الذي  العنف  أشكال 
ال��ن��س��اء ف���ي اح��ت��ج��اج��ات األط����ر ال��ص��ح��ي��ة ض���د ظروف 
فيها  استمر  التي  والضيعات  املعامل  وفي  العمل اخلطرة، 
النساء  ت��واج��دت  كما  ال��وق��اي��ة،  أس��ب��اب  توفير  دون  الشغل 
للوحدات  القانونية  في االحتجاجات ضد اإلغالقات غير 
بسبب  تفجرت  التي  الشعبية  احل��راك��ات  وف��ي  اإلنتاجية 

احتداد األزمة وانتشار الفقر. 

خالصة:
النساء  التي خاضتها وتخوضها  املريرة  النضاالت  إن كل 
تقدم  والتي  إفريقيا،  وشمال  األوس��ط  الشرق  منطقة  في 
مكاسب  عبرها  أحيانا  وحتقق  كبيرة،  تضحيات  خاللها 
مهمة، تظل نضاالت متفرقة، تتوزع على جبهات متعددة، 

التي تنتهك حقوق  السياسات  تواجه في إطارها مختلف 
النساء بشكل مشتت، قليال ما تضع كل هذه السياسات في 
وعائها الذي يحضنها وهو النظام الرأسمالي الذي يعتمد 
على التمييز ضد النساء ليستمر والذي يجعل من النظام 
عليه  يعتمد  ال��ذي  األساسي  حليفه  األب��وي  البطرياركي 

لتبرير االستغالل البشع للنساء ولرجال على حد سواء.

إن دونية املرأة وحتقيرها ليس نتيجة للنظام الرأسمالي 
بل هو شرط لوجوده وضرورة الستمراره. الرأسمالية حتتاج 
إلى االضطهاد املبني على اجلندر من أجل إعادة اإلنتاج. 
ينفصالن  ال  األب��وي  االجتماعي  والنظام  الرأسمالية  فإن 
الناحية  من  ذك��وري��ة  هي  احلالي  شكلها  في  والرأسمالية 

الهيكلية. 

التي  النضاالت  يتبني من خالل مختلف  هذا  كل  ورغ��م 
التمييز  ض��د  ال��ن��ض��ال  أن  املنطقة  ف��ي  ال��ن��س��اء  تخوضها 
والنضال  جهة،  من  النساء،  له  تتعرض  ال��ذي  والتهميش 
للنظام  االقتصادية  والهيمنة  الطبقي  االس��ت��غ��الل  ض��د 
الرأسمالي من جهة أخرى ال يتم الربط بينهما من طرف 
ذلك  ينبع  املنطقة.  في  املناضلة  النسائية  أغلب احلركات 
أغلب  ميزت  التي  والفكرية  اإليديولوجية  اخل��ي��ارات  من 
احلركات النسائية باملنطقة. وهي خيارات أنتجها السياق 
تلك احلركات من  ب��روز  في  ال��ذي ساهم  العاملي  السياسي 
في  امل��ب��ادرة  املجتمعية  للفئات  الطبقي  واالن��ت��م��اء  جهة، 
تأسيسها من جهة أخرى. فبينما جند حركة نسائية تعتبر 
نضالها موجه ضد الهيمنة الذكورية والعالقات البطرياركية 
التشريعات  تعديل  على  بالتركيز  فقط،  املجتمع  في 
العالقات،  تلك  تكرس  التي  املدنية  والقوانني  األسرية 
جند من جانب آخر حركة سياسية تهتم أساسا بدمج 
دورهن  تقوية  على  وتعمل  الطبقي  الصراع  في  النساء 
ربط  دون  لكن  واجهاته،  كإحدى  النقابي  النضال  في 
املتعلق باالضطهاد اجلنسي  النسائي  البعد  فعلي بني 
الناجت عن العالقات االجتماعية األبوية والبعد الطبقي 
الناجت عن سيادة نظام اقتصادي يعتمد على استغالل 

للنساء بشكل أكثر من الرجال. 

إن أهمية األدوار املنتظرة من النساء في النضال من 
أجل مجتمع بديل، متضامن، خال من العنف، وتتوفر 
وغيرها  واللغوية  واملناخية  االجتماعية  العدالة  فيه 
تنظيمية  واج���ت���ه���ادات  ف��ك��ري��ة  م��راج��ع��ات  ت��س��ت��وج��ب 
النضال  بني  يربط  النسائي  للنضال  جتربة  لتأسيس 
ضد العنف املوجه للنساء وبني الفقر الذي يكتوين به. 
العنيفة  التمييزية واملمارسات  ألن مناهضة السياسات 
إطار  إال في  تتم  أن  املجتمع ال ميكن  النساء في  ضد 
املجتمعات  متيز  التي  االستغاللية  العالقات  تفكيك 

الطبقية الرأسمالية. 

ومن بني النقائص التي متيز هذه احلركية أيضا هو 
تعيشه  ما  أن  رغ��م  النسائي.  العاملي  التضامن  ضعف 
النساء من استغالل ومتييز � وإن كانت هناك خصوصيات 
لكل بلد � إال أن العديد من القواسم املشتركة جتعل من 
التضامن والتعاون وتبادل التجارب ضرورة قصوى، في 
أفق تشكيل قوة نسائية عاملية قادرة على أن تكون أكثر 
فعالية في املستقبل ملواجهة نظام عنيف ومفترس كالنظام 
النساء،  حترر  أما  عائقا  استمراره  يعتبر  الذي  الرأسمالي 

كما يعتبر دور النساء في حتطيمه أساسي ومحوري. 

*عضوات مبادرة "قوتنا بوحدتنا":
- التجمع النسائي الدميقراطي اللبناني )لبنان(

- رابطة جني النسائية )لبنان(
- رابطة نوروز الثقافية – االجتماعية )لبنان(

- مؤمتر ستار )سوريا(
- مجلس املرأة السورية )سوريا(

- حركة املرأة احلرة )تركيا(
- اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات )تونس(

- احتاد جلان املرأة الفلسطينية )فلسطني(
- رابطة املرأة العراقية )العراق(

- منظمة النساء اإليرانيات في هامبورغ )إيران(>

المناضلة المرأة 

بعد تحطيم آمال 
الشعوب التي فجرها ما سمي 

بالربيع العربي، في القضاء على أنظمة 
القهر والظلم في المنطقة، من طرف قوى 

االستبداد التي تمكنت من استرجاع المبادرة 
والسيطرة على الحكم من جديد في عدد من 

البدان، تم االنقضاض على المكتسبات المحققة 
ومورست من جديد وبشكل أعنف وأشد مختلف 

االنتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات، وتم االرتداد 
عن مسار اإلصالح السياسي والتحول الديمقراطي 

الذي انطلق في بعض المناطق، وهو ما جعل 
المناضالت السياسيات والناشطات في العمل 
المدني يقفن ضد تلك المخططات الرجعية 

بشجاعة، وتعرضن إلى أبشع أنواع 
االضطهاد...
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للكاتبة  بقراءتها،  اجلميع  أنصح  رواي��ة  الليل  بريد 
هدى بركات وهي باملناسبة روائية لبنانية من مواليد 
1952، وقد حصلت على جائزة جنيب محفوظ  عام 
وازرة  ومنحتها   ،2001 ع��ام  امل��ي��اه(  )ح���ارة  رواي���ة  ع��ن 
الثقافة الفرنسية رتبة الفارسة في األدب والفنون عام 
2008 أيضا.  ع��ام  االستحقاق  وس��ام  وأخ���ذت   ،2002
أي اسم من أسماء أبطالها وال أي مكان سوى ثنائية 

الغرب والشرق، رواية منقسمة إلى 3 أجزاء،

أسماء  م��ن  اس��م  أي  كاتبتها  فيها  ل��م حت��دد  رواي���ة 
أبطالها وال أي مكان سوى ثنائية الغرب والشرق، رواية 
منقسمة إلى 3 أجزاء، تتعلق أحداثها عموما برسائل 
مهاجرين أو مهجرين قسرا من بالدهم، حيث كانوا 
دن��ي��اه��م، ففرضت  ف��ي  وم��ش��ردي��ن  أوط��ان��ه��م،  يتامى 
مواجهة  أخير مفضلني  السرية كحل  الهجرة  عليهم 
عانوه  أملا مما  أقل  تكون  لعلها  الهوية  وفقدان  الغربة 

في طفولتهم وبداية شبابهم، 

يروي  ال��رواي��ة  من  األول  القسم 
خالل  من  املهاجرين  أولئك  عن 
م��ا ك��ت��ب��وه م��ن رس��ائ��ل ق��د ضلت 
ألصحابها،  ت��ص��ل  ول���م  طريقها 
الرسائل  ه���ذه  ك��ات��ب��وا  ي��ت��ق��اس��م 
أنهم   - ش��ب��اب  وكلهم   - اخل��م��س 
ضحية القمع والكبث واالضطهاد 
العربية  بلدانهم  في  عانوه  ال��ذي 
واحل����روب األه��ل��ي��ة، رس��ائ��ل تبني 
املتخلفة  املجتمعات  أن  كيف  لنا 
بالضرورة  ستنتج  ال��س��وي��ة  غ��ي��ر 
يعاني  إن��س��ان  إن��س��ان غير س��وي 

اضطرابات مختلفة،

رواي�����ة ت��ظ��ه��ر ل��ن��ا احل����ال الذي 
أصبح عليه صاحب الرسالة األولى 
مغادرة  على  أم��ه  أجبرته  بعدما 

األهل وحيدا وهو في سن التاسعة كي يحظى بحياة 
أفضل، والنظرة التي يحملها حلبيبته التي يراسلها 
ساحب  اضطر  وكيف  لها.  معاملته  في  قسوته  رغم 
الرسالة الثالثة ذلك املعارض السياسي إلى أن يصبح 
مخبرا وجاسوسا وجالدا كي ال ميوت في املعتقالت 
جراء التعذيب إذ فرض عليه إما املوت في ظل القمع 
واجلوع وإما أن يصبح جاسوسا وجالدا حتت خدمة 
من  أصبه  وبعد  يعارضه،  كان  ال��ذي  القمعي  النظام 
امتهانه تلك املهنة القذرة - قرر الهجرة لتأتي فيما 
بعض الثورة التي حلم بها لزيد وضعه سوء إذ اسمه 
أصبح من بني املطلوبني للعدالة اجلديدة ملا اقترفه 
وكيف  النظام،  لذلك  املعارضني  حق  في  جرائم  من 
جعلت منه هده األحداث فيما بعد رجال حاقدا قاتال 
ساعده  ال��ذي  الوحيد  األلباني  بصديقه  غ��در  وكيف 
هذه  رغم  وأوت��ه  أحبته  التي  العجوز  للمرأة  قتله  ثم 
زال  ف��ال  ارتكبها  ال��ذي  البشعة  واجل��رائ��م  الوحشية 

يحمل نوع من اإلنسانية جتاه األم املرسل إليها. 

وكيف اضطرت تلك الفتاة صاحبة الرسالة الرابعة 
التي زوجتها أمها وهي قاصرة خلليجي يرى في املرأة 
وكان يرغمها على ممارسة  سوى اجلسد وهو مثلي 

جنسية غير طبيعية إلى الطالق منه ورفض أمها لهذا 
طالق واضطرارها إلى امتهان الدعارة كحل أخير لها 
ألنها  أمهما  كرهت  وكيف  احلياة،  قيد  على  لبقاءها 
زوجت ابنتها أيضا بالقوة في فترة غيابها هذا الكره 
الذي جعلها ال تنقد ال أمها عند موتها بل وتزويرها 

أوراق ملكية البيت، 

الرسالة اخلامسة ألنه مثلي  ثم وملاذا هرب صاحب 
من عائلته ومجتمعه املتخلف مجتمع ال يعترف ال 
بحريات أفراده وال باحلب محددا نوعا وحيدا وأوحدا 
له، وعن ندمه ورغبته في العودة إلى بيته بعدما أصبح 
مراسال  أباه  مراسال  املهجر  بالد  في  ومتشردا  فقيرا 
عدة مرات أن يرسل له ثمن تذاكر العدوة لكن دون أي 

رد يذكر..

وه��و ج��زء بسببه أعدت  ال��رواي��ة  م��ن  الثاني  اجل��زء 
يرصد  ج��زء  ل��ي،  أش��ي��اء خصوصية  ع��دة  ف��ي  النظر 

إفادات لتصريحات ل 3 من هؤالء املفترض أن تصلهم 
تلك الرسائل لكنها لم تصل، عدم الوصول هذا جعل 
املرسل إليهم يظنون ويقتنعون بأشياء مختلفة متاما 
أن  لنا  كشفت  أيضا  وإفاداتهم  املرسلني،  حقيقة  عن 
أفكارا ناقصة وغير كاملة  املرسلني يحملون بدورهم 

وفي بعض األحيان رمبا خاطئة،

وقائع قد ال  أن ما نعرفه  تأكدت  بسبب هذا اجلزء 
تكون كاملة وأن اجل��زء اآلخ��ر هو األه��م أو قد تكون 
القصة  لبقية  بجهلنا  خاطئة  نحملها  التي  الوقائع 
الكاتبة  احلقيقية،  ه��و  نعيه  ال��ذي  اجل��زء  أن  ونظن 
هدى كانت جد مبدعة في الطريقة التي جعلتنا في 
ونكره  الرسائل،  كتبوا  من  بعض  مع  نتعاطف  األول 
الذي  الثاني  اجل��زء  ليأتي  حتى.  إليهم  املرسل  بعض 
ذلك  نسبيا  يزول  وإفاداتهم حتى  اعترافاتهم  يحمل 
التعاطف، وأنا هنا أتخيل كيف لو اكتفت هدى فقط 
باجلزء األول فقط دون هذا اجلزء كنا سنحمل بعض 
اخلاطئة  أو  الناقصة  املعطيات 
وندافع  احل��ق��ي��ق��ة  ه��ي  ون��ظ��ن��ه��ا 

عنها حتى.

رواية تعلمنا التخلي عن التفكير 
التصنيف  ف��ي  األح����ادي  وال��ع��ق��ل 
وإما  إم��ا طيب  ش��ري��ر  إم��ا  البشر 
عامة  ألن��ه فعال بصفة  إم���ا..،  أو 
تكونت  ال��ت��ي  االن��س��ان  شخصية 
عوامل  ج������راء  ع����دي����دة  ل��س��ن��ني 
ومتناقضة  م��ت��داخ��ل��ة  مختلفة 
ال  يجعله  مم��ا  ج��دا  كبير  بشكل 
الساذج  التبسيط  ذل���ك  حتتمل 
كانت  إذا  وخ��اص��ة  التصنيف  ف��ي 
كمجتمعاتنا  مجتمع  في  تكونت 
ال���ت���ي ت��ق��ت��ل ال��ط��م��وح واالب�����داع 
الكامل في االنسان يوما بعد يوم 

منذ بداية شبابه األولى.

إن الشاب/ة الذي عانى في تنشئته االجتماعية من 
أفكار شرقية متخلفة وقمع واضطهاد، ذلك اإلنسان 
الذي ال ميكن له ان يعبر عن نفسه وذاته في سن 14 
أو 15 أو 16 وال يتوفر على فضاءات ثقافية وترفيهية 
سلطة  أو  أس��رة  م��ن  تدخل  دون  فيها  يعبر  عمومية 
عديدة  بتناقضات  س��ي��ص��اب  اس��ت��ب��دادي��ة،  سياسية 

وبأمراض واضطرابات ستالزمه رمبا لألبد..

اقتباس:

ب��ل يركب  امل��ه��ل،  األف����واه ومي���دد  امل���ال يقفل  إّن   "   
القوانني."

"لكن كل إنسان في العالم فيه جانب بريء حني يقف 
أمام أّمه أمام أمه يعود ولًدا؛ ذلك الولد الذي غادره من 

زمان وتركه في النسيان.."

" كلما ق���رأت ع��ن س��ع��ادة اس��ت��رج��اع ال��ط��ف��ول��ة، عن 
ب��راءت��ه��ا وم��ا ت��ت��رك ف��ي النفس م��ن ع��ذوب��ة وحنني، 
الروث املوحل  ُذهلت، فطفولتي كانت مملوءة برائحة 

وبعيني أغبرة ممزوجة بالعمش الالصق الدائم..">

رواية "بريد الليل" لهدى بركات
رواية حول مآسي الشباب/ات في ظل األنظمة القمعية

سعد مرتاح

إن الشاب/ة الذي 
عانى في تنشئته االجتماعية 

من أفكار شرقية متخلفة وقمع 
واضطهاد، ذلك اإلنسان الذي ال يمكن 
له ان يعبر عن نفسه وذاته في سن 14 

أو 15 أو 16 وال يتوفر على فضاءات ثقافية 
وترفيهية عمومية يعبر فيها دون تدخل 
من أسرة أو سلطة سياسية استبدادية، 

سيصاب بتناقضات عديدة وبأمراض 
واضطرابات ستالزمه ربما لألبد..
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الثقافة  و التغيير

رسخت في الذهن منذ األقسام الدراسية األولى قولة 
تقسم العقل تقسيما ثالثيا، فإذا هي صغيرة تناقش 
وكبيرة  األح���داث،  تناقش  متوسطة  الناس،  أغ��راض 
العجلى  احملاولة  هذه  في  وسأحاول  األفكار.  تناقش 
بالنسبية،  مؤمنا  كنت  وإن  األخير،  القسم  مالمسة 
املتوسطة  وال��ع��ق��ول  الكبيرة  ال��ع��ق��ول  ألن  محترسا 
تتضاّمان، إذ الكبيرة جتريد وتنظير يؤطران املتوسطة 
التي هي ممارسة تستند إلى األداء املالحظ، املَقيس، 
الذي يقبل التقومي َوفق معايير ذات مؤشرات. وبذلك 
ميكن تطويره، تهذيبه، وتثويره.و يعّن لي أن أهمس 
في آذان أولئك الذين يستثقلون التنظير ويبخسونه 
بدون  ثورية  ممارسة  توجد  مقولة"لينني":"ال  م��رددا 

نظرية ثورية."
غاتاري"،  وفيليكس  دول���وز  )ج��ي��ل  الفالسفة  وم��ن 
متثيال ال حصرا( من عّرف الفلسفة بأنها هي إبداع 
الصلة  وثيقة  هنا،  املفاهيم،  أن  ج��رم  وال  املفاهيم، 
الصيرورات،  إلى  ماكروبنيتها  في  املرتدة  بالتصورات 
ال��ت��ح��وي��الت/ال��ت��ح��ّوالت وم���ن ث��م��ة اعتبرت  وك��ب��رى 
والتحنيط)إعادة  التنميط  على  فيها  ه��وادة  ال  ثورة 
ويشترط  اق����ت����ض����اءات،  ي��ق��ت��ض��ي  مم���ا  اإلن�����ت�����اج(، 
اشتراطات يتصدرها الوعي املمكن، واجلرأة واملجازفة 

، باإلضافة إلى الكفاية املنهجية.
وَبَدِهّي أن العقول الكبيرة تبَنى وال تعَطى، ينحتها 
السماء  باب  املمتدين،ومن  والبذل  بالسعي  اإلنساُن 
املتميز  العقل  سبل  حتتنا-أيضا-أن  واألرض  فوقنا 
تتواتر،  ال��ع��واٱق  ألن  سالكة،ذلوال  تكون  أن  ميكن  ال 
تتجاوزها  ال��ف��ط��اٱر،ال��ت��ي  كما  تتكاثر  واإلك���راه���ات 

لطاٱف البصاٱر..
فيه  يتحرك  ال��ذي  العربّي  املعجمّي،  احلقل  ولعل 
يورد:عقل  أن���ه  مب��ا  مستفز  ح��ق��ل  ال���������دال:ع/ق/ل، 

الدابة،عقيلة فالن،اعتقل....
بأدبيات  ال��ك��رمي،االس��ت��ئ��ن��اس  ال��ق��ارئ  ميكنك،أيها 
ال����رؤي����ا وِإن  م����درس����ة ف���ران���ك���ف���ورت ح���ت���ى ت��ت��س��ع 
اقترح  وذاك  ال��ن��ف��رّي،ل��ه��ذا  ق��ال  العبارة،كما  ض��اق��ت 
أوألهمية"العقل"  بديال  التواصلّي"  هابرماس"العقل 
ال��ك��الم��ي��ة"امل��ع��ت��زل��ة" اآلف����اَق،  ال��ف��رق��ة  طبقت ش��ه��رة 
ال��ع��ق��ل"، وذاع صيت  وأل���ف ب��ره��ان غ��ل��ي��ون:"اغ��ت��ي��ال 
العقل  العربّي،بنية  العقل  تكوين  اجلابرّي:)  مشروع 
أدونيس  وصاغ  السياسّي...(،  العربّي  العقل  العربّي، 
والقائمة طويلة، واعدة على  املعتقل"،  مقاله:"العقل 
ال��رغ��م م��ن اخ��ت��الف امل��رج��ع��ي��ات، واإلي��دي��ول��وج��ي��ات.
الفكر  العظم:"نقد  اعتبار كتاب صادق جالل  وميكن 

الدينّي" منصفا العقَل.
بأدبيات  ال��ك��رمي،االس��ت��ئ��ن��اس  ال��ق��ارئ  ميكنك،أيها 
ال����رؤي����ا وِإن  م����درس����ة ف���ران���ك���ف���ورت ح���ت���ى ت��ت��س��ع 
اقترح  وذاك  ال��ن��ف��رّي،ل��ه��ذا  ق��ال  العبارة،كما  ض��اق��ت 

هابرماس"العقل التواصلّي" بديال.
احملاولة  ه��ذه  ف��ي  إل��ي��ه  املقصود  العقل  أن  واض���ح  
امل���ت���واض���ع���ة،ل���ي���س ه����و "ال���ع���ق���ل األدات�������ّي".ال�������ذي 
أركن  التي  البؤرة  النقدّي")الناقد(،إمنا  يقابل"العقل 
التفكير  يساِئل  ال��ذي  امل��وض��وع��ّي"  هي"العقل  إليها 
انكساراته  كانت  مهما  باإلنسان  عالقاُته  حيث  من 
وإخفاقاته،ألن "األداتية" تُعوق احلرية،واحلرية أحد 
النُظم  البشر في  الدميقراطية،أرقى ما صاغه  أسس 

السياسية.
يوليوز 2021.

العقول الكبيرة وإنتاج األفكار
أبو نزار

َــنــون ! ألُِمّــنــا احلحْ
العربي بنجلون

األرُض َحزينٌة، يا رفيقي
��ْن���ِق ع��لى ُأْه����َب��ِة ال��َشّ

ال َت��ْف��َت��ُرّ عِن اْلُبكاِء امْلُْر...
ُبكاِء اخَلْنساِء ِل�)َصْخْر(

وُبكاِء امِرئ القيِس
على أطالِل )َق��ْب��ْر(...!

األرُض َحزينٌة، يا رفيقي
لتست�ع��ْد َف��َرَحها

ف�لَدْيها ما يك��في من اآلالْم
وما ال ُي�ْح��َت���َم���ُل من األْسقاْم
ماْم( ! ى باَتْت )َتْخشى احْلِ حَتّ

أنت من أبنائها الطيبنْي
تُكُنّ لها َفْيًضا من احلننْي

فال َت��َدْعها ُمْلقاْة
على قارعِة احلياْة

ْع ُم��َرّ احلروْب ت��تج�َرّ
لِم واْلُكروْب ُم��َرّ الُظّ

وُعتاُتها ُقساُة القلوْب
عوْب ُيذيقوَن فيها الُشّ

طوْب َلّ والَهواَن واخْلُ الُذّ
أْفِرْغ لها َق��ْل��َب��ك الكبيْر
أْدِخْلها فيه، جِتْد لها

ِبّ األنقى َدْفًقا من احْلُ
والدفِء اْلَوث���ي���ْر...!

أو جْتِن لها باق��ًة 
من احُلِبّ الوف��ي��ر...!

ال ُتعاِن���ِد الريَح اْلَهْوجاْء
ْعناْء وال ُسيوَل املطِر الَرّ

ْع��ِد  أْو َدِوَيّ الَرّ
أِو اْلُبْركاَن األْحَمْق

َمْم ��أ احْلِ الذي ي��ت��ق��َيّ
ليقضي على اْلِه�َمْم

وَيْهوي باْلِقَمْم !
ال َتُكْن قريبا..قريبا جدا منهم 

أو َتُكْن َصديقا..َصديقا جدا لهم 
فهم يكرهون األرَض الطيبة

َيْزَرعوَنها َحْنَظال وَسراًبا
وآماال وأماِنَي ِكذاَبا

أرُضنا الطيبة، يا رفيقي
نوُن العاقلة ! نا احْلَ أُمّ

واْة فال ت��ن��ُب��ْذها  َن��ْب��َذ الَنّ
على قارعِة احلياْة،
يلهو بها اْلُقساْة،

ع ُم��َرّ احلروْب فت��تج�َرّ
لم واْلُكروْب ُم��َرّ الُظّ

وُعتاُتها ُي��ْلِه���ب��وَن ناَر احلروْب
ويعيثون فسادا في الشعوْب !

يفرض عليك القاص عبد الرحيم الرزقي أن تتخلى عن 
كل عدتك وأدواتك وكل ما استجمعته من خالصة حياتك 
بصورة  عاملا  لك  يقدم  الدراسية،  ومسيرتك  االجتماعية 
مختلفة عن كل ما سبق ورأيته، عالم عبد الرحيم حتكمه 
أيضا  به  خاصة  بلغة  ويصفه  ب��ه،  خاصة  فيزياء  قوانني 
جدوى،  ذات  غير  واالشتقاق  الصرف  دروس  تصير  حيث 
يشتق كلمات من جذور عربية لم يسبقه لها أحد، ولكنها 
تفي باملعنى حتى أنك ال تستطيع نعتها مبخالفة قواعد 
رأسه مقررا  ويطأطئ  وتفعل،يبتسم  العربية، وحني جترؤ 
أن��ك ق��ارئ ما "فيهش  ال��ك��الم، أو  أن��ك خ��ارج سياق معنى 

احلال" لتسلق مدارج الفهم.
للمكان/ الغريب  احللول  ذل��ك  الرحيم،  عبد  ف��رادة  من 
مراكش في روحه ومكتوبه، فال يصير هذا األخير هو ذلك 
املكون السردي اخلارجي مستقل الوجود عن الذات كما في 
املكان  أن  تشعر  يجعلك  بل  الواقعي،  األدب  في  أو  احلياة 
غير  بخرائط  قلبه  ف��ي  ونبضات  دم��ه  ف��ي  ك��ري��ات جت��ري 
اخلرائط التي نعرفها جميعا، تكاد األمكنة تصير شخوصا  

أو تفوقها قوة في توجيه األحداث.
ح��ني جت���رك ال��ص��دف إل���ى ق����راءة ك��ت��اب��ات ع��ب��د الرحيم 
الرزقي، تكون قد وضعت نفسك في موضع جرادة تقترب 
إلى دواخله،  ليجذبك  لسانه  من ضفدع، سرعان ما ميدد 
يوقعك  مبنظاره،  العالم  خاللها  ت��رى  رحلة  في  وي��ق��ودك 

احلكماء،  وصايا  كل  جانبا  تترك  ويجعلك  سحره،  حتت 
املاحيا  واقتناء  الليلي  التسكع  حياة  إلى  خاطرك  فتهفو 
وتدخني احلشيش والكيف ومصاحبة املتسكعني والعاهرات 

املبتدالت ونزول سراديب الكوميساريات......  
مراكش   " للكاتب،  اجلديد  الروائي  العمل  ص��دور  ترقبوا 
شقوق"  م��ن  "س��ي��الن  بعد  الثالث  العمل  وه��و  دوال���ي���ك..." 

و"ذاكرة املستحيل"

في حضرة املبدع عبد الرحيم الرزقي 
يوسف الطالبي
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املتعلقة  الحالية  السياسات  أن  معلوم     -   1
وإغالق  القمع  على  باألساس  مبنية  الهجرة  بمجال 
الحدود وتجريم الهجرة يف تعارض صارخ مع املواثيق 

الحقوقية الدولية، أين يكمن الخلل يف رأيكم؟

قبل احلديث عن الوضعية احلالية لسياسات الهجرة 
واللجوء باعتبار االرتباط احلاصل بني الوجهني لعملة 
واحدة هي محاولة التنقل من بلد آلخر... ال بد من 
اإلشارة والتأكيد على أن املسلسل احلالي للتراجعات 
التي  اجلديدة  النيو-استعمارية  السياسات  مع  ب��دآ 
تبنتها الدول األوروبية وبالضبط مع إرساء اتفاقيات 
لتوحيد  روم���ا  مسلسل  ق��واع��د  أرس���ت  ال��ت��ي  شنكن، 
"املعسكر" األوروبي ووضعها قواعد التعامل مع حدود 
الدول املجاورة ل "االحتاد األوروبي". وبالفعل وضعت 
صيغ للحد من احلق من التنقل والولوج لهذه الدول... 
ثنائية  االتفاقيات  كل  توقيع  ومت  القرارات  وتتابعت 

ومتعددة األط��راف بني دول احملور 
اجلنوب  ودول  األوروب�����ي(  )احمل���ور 
هيمنة  مستكملة  الشرقية  وال��دول 
وبريطانيا"  "فرنسا-املانيا  الثالثي 
والتجارة  األوروب���ي  االقتصاد  على 

العاملية. 

انضم  التي  ه��ي  السياسات  ه��ذه 
اقتصاديا  وان��ع��ك��س��ت  امل��غ��رب  ل��ه��ا 
واج��ت��م��اع��ي��ا ع��ل��ى واق���ع ب��الدن��ا ذو 
في  وبالفعل  التبعي...  االق��ت��ص��اد 
مجال الهجرة أول عمل مت إرساؤه 
هو "إطار" سمي قانون الهجرة لسنة 
2003 )قانون 02.03( والذي عكس 
التوجهات اجلديدة لسياسة الهجرة 
مراقبة  احل��دود،  )حراسة  واللجوء 
ال���واف���دي���ن ل��ل��م��غ��رب، م��ن��ع وضع 

سياسة لإلرجاع....(. 

السياسة  تطبيق  على   2003 منذ  املغرب  عمل  لقد 
املهاجرين/ات  ت��دف��ق  واس��ت��م��ر  األوروب����ي����ة،  األم��ن��ي��ة 
م��ن ال���دول اإلف��ري��ق��ي��ة واآلس��ي��وي��ة وال��ش��رق األوس���ط. 
ومع  األوروبية...  للحدود  احملاذي  املغرب  ملوقع  ونظرا 
ان��ض��اف لهؤالء  ب��الدن��ا،  ال��وض��ع االجتماعي ف��ي  ت���أزم 
الهروب للضفة  الكثير من الشباب املغاربة في محاولة 
األخرى وخصوصا من مناطق االحتقان كاحلسيمة، 

والناضور،...(.

األوروبي  االحت��اد  لها  يلجأ  خطوة  كل  مع  وبالطبع 
في  ويجتهد  ينخرط  وامل��غ��رب  إال  سياسته  حلماية 
اخلطط إلجناحها قائما بدور دركي أوروبا: إفراغ أماكن 
األخرى  الضفة  إل��ى  ال��وص��ول  احمل��اول��ني/ات  جتمعات 
اب��ت��داء م��ن 2005، اع��ت��ق��ال ج��ل احمل���اول���ني/ات عبور 

احلدود املغربية-اإلسبانية، خلق شروط الالاستقرار 
)أقرب  اجل��زائ��ري��ة  للحدود  اإلرج���اع  سياسة  وات��ب��اع 
حدود للدخول للمغرب(، تنقيل املهاجرين/ات بدون 
أوراق من منطقة إلى أخرى )من املدن احلدودية في 
اك��دي��ر، تيزنيت، شتوكة  إل��ى م��دن اجل��ن��وب:  الشمال 
أيت بها...(، وأخيرا حتويالت مدن العيون والداخلة 
التنسيق مع  وك��ذا  وت��زن��ي��ت...(،  وأكدير  إل��ى طرفاية 
إلى  املهاجرين/ات  إلرج��اع  للهجرة  العاملية  املنظمة 
كل  االستقرار...  أجل  املساعدة من  بدعوى  بلدانهم 
ضدا  اخل��روق��ات  من  العديد  شابتها  األساليب  ه��ذه 
 16 الفصل   ،2011 )دس��ت��ور  احمللية  ال��ق��وان��ني  على 
االتفاقية  العاملي حلقوق االنسان،  اإلع��الن  و17 من 
الدولية اخلاصة بحقوق املهاجرين وعائلتهم، العهد 
الدولي اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية، اتفاقية 
حقوق الطفل، اتفاقية سيداو، معاهدة جنيف حول 

اللجوء...(: 

احل��رم��ان م��ن احل��ق ف��ي التنقل 
ح��س��ب ال��ف��ص��ل 16 م���ن اإلع����الن 

العاملي حلقوق االنسان؛ 

مخافر  ف��ي  التعسفي  االعتقال 
لشروط  اح��ت��رام  أي  دون  الشرطة 

االعتقال؛ 

للحدود  اإلرج������اع  إل����ى  ال��ل��ج��وء 
رغ��م م��ا يشكله ذل��ك م��ن مخاطر 
)احلدود املغرية اجلزائرية، احلدود 

املغربية املوريطانية(؛

وغياب  االستقرار  من  احل��رم��ان 
لتجميع  خاصة  اجتماعية  مراكز 

املهاجرين/ات؛

قبول إرجاع األطفال خاصة من 
الدولية اخلاصة  االتفاقية  وفرنسا ضدا على  اسبانيا 
بحقوق الطفل... واخلطير في األمر توقيع اتفاقيات 

خاصة باإلرجاع كما هو احلال مع اسبانيا وفرنسا؛ 

واإلرجاع  االعتقال  النساء من عملية  استثناء  عدم 
والتنقيل ضدا على سالمتهن كما نصت عليه اتفاقية 

سيداو؛ 

الكثير من  املغربية في  ضعف تدخل أجهزة اإلنقاذ 
احلاالت رغم خطر البحر األبيض املتوسط واحمليط 

األطلسي ورغم النداءات من أجل اإلنقاذ؛ 

التلكؤ في االعتراف باحلق في اللجوء والتعامل غير 
الواضح رغم وجود الئحة للمفوضية السامية لالجئني 
غياب  في  ه��ذا  املطلوبة،  الشروط  فيهم  تتوفر  للذين 

قانون واضح للجوء الذي لم يخرج بعد للوجود. <<<

ضيف هذا العدد املزدوج الذي خصص ملفه ملسألة اهلجرة هو الرفيق سعيد الطبل مناضل الهنج الدميقرايط 
املعتقل السيايس سابقا مهمت بقضايا اهلجرة واللجوء، حناوره حول السياسات املتبعة يف جمال اهلجرة  
سواء من طرف دول العبور أو دول االحتاد األوريب وغريه ومدى تعارضها مع املواثق والعهود الدولية ذات 
الصلة وكذا ما يعانيه املهاجرون  وطاليب اللجوء سواء من املغرب أو من دول جنوب الصحراء، من انهتااكت  

ومتيزي واستغالل خصوصا يف ظروف اجلاحئة.

لم تتوقف 
محاوالت الوصول إلى 

الضفة األخرى خصوصا إلى جزر 
الكناري مما أدى إلى تزايد عدد 

المفقودين والوفيات واعتقال الكثير 
منهم سواء بعد إرجاعهم للمغرب أو 

في جزر الكناري...

عرفت المرحلة 
األخيرة وخاصة منذ 

2020 مع جائحة كرونا، أحلك 
الظروف للمهاجرين/ات فبعد إعالن 
المغرب عن حالة الطوارئ واالعتماد 
على رخص التنقل، وجدت هذه الفئة 
وخاصة الذين ال يتوفرون على وثائق 

رسمية غير معنيين من الحق في 
التنقل والخروج من بيوتهم 

لعدم توفرهم على رخص 
التنقل...
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معانات  تعمقت  كوفيد19-  جائحة  بفعل   -   2
املهاجرين وطالبي اللجوء املتواجدين باملغرب باإلضافة 
إىل رفض السلطات تجديد أوراق اإلقامة للعديد منهم 
املهاجرين  واقع  ترون  كيف  لعملهم  فقدانهم  بفعل 

وطالبي اللجوء اليوم باملغرب؟ 

بالطبع عرفت املرحلة األخيرة وخاصة منذ 2020 
للمهاجرين/ات  ال��ظ��روف  أحلك  ك��رون��ا،  جائحة  مع 
فبعد إعالن املغرب عن حالة الطوارئ واالعتماد على 
ال  الذين  وخاصة  الفئة  ه��ذه  وج��دت  التنقل،  رخ��ص 
احلق  من  معنيني  غير  رسمية  وثائق  على  يتوفرون 
على  توفرهم  لعدم  بيوتهم  واخل��روج من  التنقل  في 
رخص التنقل... وهذا يعني صعوبة التموين، وصعوبة 
انتقائهم املواد الغذائية األساسية، لدرجة أن أغلبهم 
الظروف...  كل  رغ��م  للمساعدة  طلبا  للشوارع  خ��رج 
ومقرات  ال���درك  مل��راك��ز  منهم  الكثير  اقتياد  مت  وق��د 

ال��ش��رط��ة ل���ع���دم ت��وف��ره��م على 
ال����رخ����ص... أم���ا ال��ب��رام��ج التي 
الفئات  ملساعدة  الدولة  وضعتها 
الفقيرة فقد مت استثناهم منها 
الوحيد ملساعدتهم  وكان املصدر 
اجلمعيات  ب��ع��ض  ت���دخ���ل  ه���ي 
املساعدات،  ل��ت��وزي��ع  وال��ك��ن��ائ��س 
وت���دخ���ل���ت ال��س��ل��ط��ات ح��ت��ى ال 
ي��ت��وس��ع ال��ت��ض��ام��ن؟؟ ك���ل هذه 
استمرار  م���ع  ت��زام��ن��ت  امل���آس���ي 
املدن  من  الكثير  في  التدخالت 
وطنجة...  كالناظور  الشمالية 
واس���ت���م���ر حت���وي���ل ال���ع���دي���د من 
ه�������ؤالء امل�����واط�����ن�����ني/ات مل���دن 
ف���ي وس����ط ال���ب���الد ك��ب��ن��ي مالل 
وخريبكة وكذا اجلنوب أكدير... 
اجلنوبية  امل���ن���اط���ق  ف����ي  أم�����ا 
والداخلة...(  طرفاية  )العيون، 
ف��ق��د وص��ل��ت األوض�����اع إل���ى حد 
اعتقال املهاجرين/ات في مراكز 
أو "مقرات" وُجمع املصابون مع 
غير املصابني وضعف إخضاعهم 

للتحاليل... وقد انتفض أعداد كثيرة من هؤالء في 
"املراكز" بالعيون ومت حتويلهم إلى مدن أخرى... هذا 
األخرى  الضفة  إلى  الوصول  محاوالت  تتوقف  ولم 
إلى تزايد عدد  أدى  الكناري مما  إلى جزر  خصوصا 
املفقودين والوفيات واعتقال الكثير منهم سواء بعد 

إرجاعهم للمغرب أو في جزر الكناري...

أخيرا نشير أن ما سمي بتسوية األوضاع اإلدارية في 
مرحلتيها 2014 و2017 لم تسفر عن نتائج، عكس ما 
ادعت الدعاية الرسمية، خصوصا في املرحلة الثانية 
حيث لم ُيقبل على املكاتب إال القليل من املواطنني/
تركته  ال��ذي  لإلحباط  نظرا  ال��ص��ح��راء،  جنوب  ات 
التسوية األولى التي اكتفت بتوزيع البطائق الوطنية 
بدون سياسة حقيقية لإلدماج... واخلطير في األمر 
أن الذين انتهت صالحية بطائقهم الوطنية وجدوا 
الدولة  أن  واتضح  منتظرة،  تكن  لم  جديدة  عراقل 
فيه عما صرحت  تراجعت  اعتمدت خطابا جديدا 
به في بداية ما سمي بالتسوية، والواضح أن التسوية 
تلميع  تستهدف  دعائية  حملة  مجملها  في  كانت 

العديد  وال��ي��وم  الهجرة  مجال  ف��ي  امل��غ��رب  سياسة 
منهم بدون أوراق ورمبا سيكون مصيرهم اإلرجاع 

لبلدانهم.

ال  املغرب  شمال  يف  األخرية  األحداث  وفق   3
الزج بقضايا  أنه يتم  الهجرة  املهتمون بقضايا  حظ 
املهاجرين وطالبي اللجوء وبحقوق املهاجرين املغاربة 
بأوروبا يف صراعات سياسية ال عالقة لهم بها، كيف 

تقيمون هذا الوضع؟

للمهاجرين/ات  االض��ط��ه��اد  س��ي��اس��ة  ت��ق��ف  ل��م 
ال��ه��ارب��ني م��ن احل����روب وال��ف��ق��ر وال��ق��م��ع ع��ن��د حد 
بل  للخطر  والتعرض  واالعتقال  التنقل  من  املنع 
البعض  استغلها  سياسية،  ورق��ة  الهجرة  أصبحت 
لتقوية العنصرية، واستغلها البعض اآلخر لتصفية 
حسابات سياسية وهذا ما وقع بني املغرب واسبانيا. 
ف���ب���دل ال���ل���ج���وء ل���ل���ح���وار حلل 
العالقات  تعرفها  ال��ت��ي  املشاكل 
املغرب  عمد  االسبانية،  املغربية 
إلى استغالل الشباب املوجود في 
وإغرائهم  وبطالة  فقر  وضعية 
مبا "سمي" بفتح احل��دود حيث 
امل��واط��ن��ني/ م���ن  اآلالف  ع��م��د 

إلى  وع�����ائ�����الت...(  )أف�������رادا  ات 
سبتة...  جت����اه  احل������دود  ع���ب���ور 
م��ع��ت��ق��دي��ن أن���ه���م وص���ل���وا إلى 
الفردوس املنشود، لكن السلطات 
اإلس��ب��ان��ي��ة ع��م��دت م��ب��اش��رة إلى 
إرجاع أغلبهم للمغرب، واخلطير 
لم ينجوا  في األمر أن األطفال 
من هذا اإلرجاع... وهو ما يعتبر 
استغالال للمآسي اإلنسانية في 

صراعات بني الدول... 

املجتمع  دور  ترون  كيف   4
وطالبي  املهاجرين  حقوق  واحرتام  صون  يف  املدني 

اللجوء؟

الهجرة  املرتبطة مبلف  السيرورة  ه��ذه  خ��الل  من 
اإلنسانية  ل��ل��م��آس��ي  اس��ت��غ��الل  أم����ام  أن��ن��ا  ي��ت��ض��ح 
للمواطنني/ات  األس��اس��ي��ة  احل��ق��وق  ع��ن  للتراجع 
وإيهام املجتمع الدولي أن التنقل بني الدول هو سبب 
الدول  وخصوصا  ال��دول  منها  تعاني  التي  األزم���ات 
الرأسمالية... ولوال العمل الدؤوب للجمعيات امللتزمة 
حاول  ألنه  مجرم  املهاجر  شعوبها ألصبح  بقضايا 
البحث عن االستقرار والعيش الكرمي... وفي املغرب 
تعمل املنظمات احلقوقية واملنظمات اإلنسانية على 
فضح األوضاع التي تعيشها هذه الفئة وباخلصوص 
بالتأكيد على حقوقهم املعترفة بها دوليا وأمميا... 
ولوال حيوية هذه املنظمات سواء في املغرب أو الدول 
األخرى ألرجعتنا األنظمة الرأسمالية لنظام العبودية 
للحفاظ على األرباح ومواجهة األزمات التي تعرفها 

من حني آلخر. 

حوار

من خالل هذه 
السيرورة المرتبطة بملف 

الهجرة يتضح أننا أمام استغالل 
للمآسي اإلنسانية للتراجع عن 

الحقوق األساسية للمواطنين/ات 
وإيهام المجتمع الدولي أن التنقل 
بين الدول هو سبب األزمات التي 

تعاني منها الدول وخصوصا الدول 
الرأسمالية...

إن ما سمي 
بتسوية األوضاع اإلدارية 

في مرحلتيها 2014 و2017 لم 
تسفر عن نتائج، عكس ما ادعت 

الدعاية الرسمية، خصوصا في المرحلة 
الثانية حيث لم يُقبل على المكاتب 
إال القليل من المواطنين/ات جنوب 
الصحراء، نظرا لإلحباط الذي تركته 
التسوية األولى التي اكتفت بتوزيع 

البطائق الوطنية بدون سياسة 
حقيقية لإلدماج...
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اإلخ����وة ف��ي حت��ال��ف ال��ف��ي��درال��ي��ة وف���ي احلزب 
االش��ت��راك��ي امل��وح��د ت��ب��ررون م��وق��ف امل��ش��ارك��ة في 
االنتخابات احمللية والتشريعية بهدف الفوز فيها 
برامجكم  وإسماع  املؤسسات  داخ��ل  من  والتأثير 

للدولة والتغيير من الداخل.
وتنظمون  اخل��ط��وة  ه��ذه  على  مقبلون  وأن��ت��م 
صفوفكم من أجل ذلك نسمع ونقرأ أن ما يسمى 
والتي  الكالسيكية  بالطريقة  جت��ري  بالتزكيات 
بدار  وامللتحقة  امل��خ��زن��ي��ة  األح����زاب  اعتمدتها 
املخزن. يرشح من الكواليس بأن عدوى التزكيات 
بعض  إلى  انتقلت  قد  تكون  وأساليبها  املشبوهة 

فروعكم أو جهاتكم.
لكم  ال��واق��ع واحلقيقة فكيف  ه��و  ذل��ك  ك��ان  إذا 
املواطنات واملواطنني بأنكم مختلفون  أن تقنعوا 
محترفي  تستقطبون  وأن��ت��م  امل��خ��زن  ج��وق��ة  ع��ن 
االن��ت��خ��اب��ات. م��ا يثير االس��ت��غ��راب ه��و م��ا نطلع 
إلى محترفي  اللجوء  يبرر ضرورة  عليه من كالم 
ميتلك  ال  ال��ي��س��ار  ألن  كمرشحني  االن��ت��خ��اب��ات 
جت��رب��ة ف��ي امل��ي��دان وال ميكنه ه��زم اخل��ص��وم إال 
باعتماده على العبني لهم اخلبرة والدراية. يعتبر 
على فشل  على احلكم  كافيا  ل��وح��ده  األم��ر  ه��ذا 
هذا اليسار في تغيير النظام من داخل مؤسساته 
ألنه يعتمد على جنود مرتزقة عوض جيش من 
املناضلني املخلصني. من جهة ثانية وبسعي هذا 
هؤالء  عبر  اجلماهير  م��ع  ال��ت��واص��ل  إل��ى  اليسار 
ينفر  أن  لالنتخابات  الترشح  ومحترفي  املرتزقة 
اجلماهير وحتى القواعد من هذه األحزاب التي 

قررت أن تلعب هذه اللعبة البئيسة.
ال بد أيضا من تسجيل تلك املفارقة بني برامج 
وأطروحات هذا اليسار االنتخابوي والتي تدبجها 
الداخلية  والندوات  الوطنية  واملجالس  املؤمترات 
القائلة بتخليق احلياة السياسية وبوضع شروط 
اإلداري��ة ومساءلتها عن  األح��زاب  ومنها حل  لها 
املال  السياسية ومن منع استعمال  إفساد احلياة 
والنفوذ من أجل تزوير االنتخابات وهلم جرا من 
القواعد  عواطف  دغدغة  أجل  من  املنمق  الكالم 
امل��ن��اض��ل��ة، ف��ه��ذه ال��ش��روط وامل��ط��ال��ب س��رع��ان ما 
نقيضها  الستعمال  والهرولة  عنها  التخلي  يتم 
وارتكاب نفس املمارسات التي يستعملها اخلصوم 
التي  للتحالفات مع األح��زاب اإلداري��ة  السعي  بل 
من املفترض حلها ألنها ارتكبت جرائم سياسية 
أفسدت الوضع العام ومهدت أو ساهمت في جرائم 

ما ينعت بسنوات الرصاص.
لكل ذلك نلفت انتباه القواعد املناضلة إلى هذا 
السلوك االنتهازي للقيادات املتنفذة داخل اليسار 
السياسي  اخل��ط��اب  يناقض  ال���ذي  االن��ت��خ��اب��وي 
املؤمترات  في  قدمت  التي  وااللتزامات  والبرامج 
هذا  يقود  السلوك  ه��ذا  إن  سابقة.  ب��رام��ج  وف��ي 
االحتاد  وراء  ث��اب��ت��ة  بخطى  ال��س��ي��ر  إل���ى  ال��ي��س��ار 
املخزنية طال  املنظومة  في  لالندماج  االشتراكي 

الزمان أو قصر. 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

لفت انتباه وتسجيل موقف

أنوال  الن��ت��ص��ارات  سنة   100 ب��ال��ذك��رى  نحتفي  ون��ح��ن 
 .  2021  -  07  21-: املجيدة  أن��وال  ذك��رى معركة  اخل��ال��دة، 
ذكرى تعاد عقارب الزمان إلى الوراء قلياًل ، لتذكرنا وتذكر 
الصامدة  األس��ط��ورة  بتلك  ب��أس��ره  وح��رائ��رال��ع��ال��م  أح���رار 
التي  اخلالدة  املعركة  تلك   ، واملستبدين  للطغيان  القاهرة 
العاملي  البطل   ، الكبير  املجاهد  بقيادة  املجاهدين  خاضها 

محمد ابن عبدالكرمي اخلطابي ضد املستعمر  االسباني.
ان  العسكرية  وجتربته  السياسية  بحنكته  استطاع  قد   
االحرار  كل  يلتحم حولها  املعركة ملحمة  يجعل من هذه 
في العالم من اجل استخالص العبر والدروس في فن حرب 
التكتيك  النوع من  والعصابات .مما جعل هذا  االستنزاف 

الذي قام به مدرسة لكل الشعوب التواقة إلى التحرر .
معركة أنوال في 21 يوليوز1921 تعتبر من املعارك الشهيرة 
الريف  جمهورية  أهل  انتصر  حيث  العسكري.  التاريخ  في 
في شمال املغرب بقيادة  محمد عبد الكرمي اخلطابي على 
الريفيني وبوسائل بسيطة حققوا  إسبانيا. فئة قليلة من 
نصرا على جيش عتيد وأسلحة متطورة فتاكة، ومتكن اهل 

الريف من قتل 25 ألف عسكري مستعمر  من اإلسبان.
 املجد واخللود  لشهداء التحرير والتحرر.

فيصل اوسار: احلسيمة

 في الذكرى 100 ملعركة انوال املجيدة

نضال فالحي قبائل لهري تاجموت بووزال يتوج باالنتصار
بعد حملة إشهارية من طرف السلطة احمللية وإدارة املياه 
املجانية،  ومسطرته  اجلماعي  التحفيظ  لنظام  والغابات 
وبووزال  تاجموت  لهري-بوكركور؛  قبائل  ساكنة  انخرطت 
العملية، مسخرة وقتها وجهدها وجزء من  بحسن نية في 
والتي  املسطرة  ه��ذه  املجانية إلجن��اح  رغ��م فقاعة  م��وارده��ا 
حيث  اجلميع،  طرف  من  معروفة  البعيدة  أهدافها  ص��ارت 
أن موارد احملافظة العقارية تفوق ما يدره الفوسفاط على 
اخلزينة، إنهم يقدمون الفتات باليمنى ليحلبوا العرق والدم 
باليسرى... وهكذا متت مباشرة املسطرة من أراضي تكسوها 
من  للفالحني  بالنسبة  ثمينة  فرصة  وكانت  غابوية  نباتات 
التي  اخلنازير  قطعان  من  نهائية  بطريقة  التخلص  أج��ل 
املنطقة  ف��ي  وال��غ��اب��ات م��ن ح��ني آلخ��ر  امل��ي��اه  إدارة  تطلقها 
لهم  بالنسبة  فالتحفيظ  الساكنة،  ترحيل  عملية  لتسهيل 
أراضيهم من  لتطهير  تتاح مرتني  لن  التي  املناسبة  سيكون 
أمنهم.  وروع��ت  زرعهم  أهلكت  التي  املخلوقات  ه��ذه  وج��ود 
للتحفيظ اجلماعي، ال  املؤطرة  النصوص  أنه، حسب  ومبا 
ميكن حتفيظ أي أرض مت إصدار مرسوم إعالن حتديدها 
العقارية  احملافظة  أن  ومبا  الرسمية،  اجلريدة  في  اإلداري 
أوال،  األراض��ي  هذه  بتلقي طلبات حتفيظ  أشغالها  دشنت 
على  موجهة  وعينها  اإليجابي  التفاعل  قررت  الساكنة  فإن 
إنهاء رعب اقتالعها من جذورها. ولكنه بعد مضي سنتني 
ومطالبة الساكنة بنظائر رسومها العقارية فوجئت بتحفظ 
احتمال  بدعوى  مطلب   593 حوالي  على  احملافظة  إدارة 
حينا،  العملية  على  لتعرضات  والغابات  املياه  إدارة  تقدمي 
تقدميها  مت  التي  املطالب  تلك  بنسيان  الساكنة  ومبطالبة 
وانتظار انصرام آجال جديدة لوضع مطالب تأكيدية تستلزم 
شواهد إدارية لن متنح لهم إطالقا، وكل هذا في سبيل متكني 
الفالحني  أراض���ي ه��ؤالء  وال��غ��اب��ات م��ن حتديد  امل��ي��اه  إدارة 
أبا عن جد منذ  توارثوها  التي  إثبات ملكيتهم  ونقل عبء 
هذا  في  احليازة  وأن  خصوصا  عاتقهم،  إل��ى  السنني  مئات 
اخلصوص حسب اجتهادات حملكمة النقض ال ترتفع فوق 
مقتضيات ظهير 1917 الذي جاء مؤيدا ومكمال لظهير آخر 
مذيل بتوقيع اليوطي وهو ظهير 1916 الذي جاء في سياق 
الفرنسي...  للوجود  واملقاومة  الثائرة  القبائل  كل  معاقبة 
االحتقان  منسوب  فتعالى  باملنطقة  الوضع  أج��ج  ه��ذا  كل 
والغليان، لتنظم وقفات احتجاجية أمام كل اإلدارات املعنية 

العقارية،  واحملافظة  والغابات،  املياه  إدارة  من  املشكل  بهذا 
اللقاءات واالجتماعات  اكلمام-ازكزا، وعشرات  لهري  وقيادة 
اجلهات  لكل  وم��راس��الت  اإلدارات،  ه��ذه  م��س��ؤول��ي  ك��ل  م��ع 
الرسمية لتحميلها مسؤوليتها الكاملة في مخطط تهجير 
غير مسبوق... إال أن كل ذلك املاراطون من احلوارات والكم 
لم يثمر إال وع��ودا كاذبة تخفي نوايا  املراسالت  الهائل من 
حوالي  ض��م  ف��ي  الطامعة  وال��غ��اب��ات  امل��ي��اه  إدارة  م��ن  سيئة 
مبنطقة  ال��غ��اب��وي  لرصيدها  األراض���ي  م��ن  هكتار   20.000

األطلس املتوسط... 
ملشيئة  واالستسالم  ال��ذات  على  االنكفاء  حللول  ورفضا 
ال��ف��الح��ون ص��ف��وف��ه��م وش��ك��ل��وا تنسيقية  ن��ظ��م  "امل���خ���زن" 
السكنية  التجمعات  ك��ل  مي��ث��ل��ون  شخصا   15 ح��وال��ي  م��ن 
كل  متحدين  بالتعرض  املعنية  األراض��ي  في  تتواجد  التي 
التهديدات والتخويف، ونظموا مسيرة احتجاجية تاريخية 
احملافظة  إدارة  أم���ام  م��ن   2019 ي��ول��ي��وز   4 اخل��م��ي��س  ي���وم 
العقارية من النساء والرجال في اجتاه إدارة املياه والغابات، 
اإلنسان  حل��ق��وق  امل��غ��رب��ي��ة  اجلمعية  مبناضلي  م���ؤازري���ن 
فتح  التنسيقية  ق��ررت  كما  الدميقراطي،  والنهج  بخنيفرة 
لهري،  أمام مقر جماعة  املنكوبني  معتصم اسمته معتصم 
السلطة  مع  ح��وارات  بعد  تعليقه  ال��ذي مت  االعتصام  وه��و 
املياه  إدارة  وثني  املشكل  احمللية وتقدمي وعود جازمة بحل 
والغابات عن كل تنقل أو تواجد استفزازي بأراضي القبائل 

الثالث: لهري، تاجموت وبووزال... 
والغابات  املياه  إدارة  بتراجع  الفالحني  انتصر نضال  لقد 
املنطقة ورفع يدها عن حوالي  رسميا عن كل مطالبها في 
تنسيقية  وأع��ل��ن��ت  واحل��ق��ول،  ال��ف��دادي��ن  م��ن  4000 هكتار 
ليتم بذلك طي   2021 يوليوز   15 بتاريخ  انتصارها  القبائل 
ملف عمر أزيد من 100 سنة، فتعلموا بذلك درس االعتماد 
على قوتهم ووحدة صفهم للسير في طريق النضال املتصاعد 
حتى استرجاع آخر شبر من أراضيهم وحماية أصغر نبتة 
في براريهم، لقد مكنهم غباء املخزن من استخالص دروس 
عودهم  سيتصلب  وغ���دا  والتنظيم،  ال��وح��دة  ف��ي  عظيمة 
ق��دم��ني صلبتني  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  س��ق��ف مطالبهم  وي��رت��ف��ع 
أكثر جهورية  املائية بصوت  والسياسة  األرض  لطرح مسألة 

ووضوحا...


