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املوقف من املرأة 

ومن مستقبل العائلة

ذكرى 20 فبراير 2011،جتديد العهد 
والوفاء للنضال الشعبي

  عبد الحميد أمين ضيف العدد : 

املنجمي  النشاط  نتيجة  للبيئة  متسارعا  تدميرا  بالدنا  تعيش 
اجلشع والصناعات الكيماوية امللوثة والنهب املتزايد للفرشة املائية 
وتلوث األنهار والتصحر والقضاء على جزء كبير من الغطاء الغابوي 
وتصدير بعض الدول االوروبية لنفاياتها واستنزاف الثروة السمكية 
وارتفاع  األوزون  غطاء  تدهور  بسبب  أساسا،  املناخية،  والتغيرات 
احلرارة... ويعاني سكان املدن، وخاصة الكبرى، من االمراض الناجمة 
الصفيح  أحياء  يف  املتكدسون  والكادحون  العمال  وميثل  التلوث.  عن 
التحتية  البنيات  ألبسط  الغالب،  يف  املفتقدة،  العشوائي  والبناء 
)طرق وصرف صحي وماء شروب...(، أكبر املتضررين من هذا الواقع. 
الطبيعة،  على  يعتمدون  الذين  والفقراء  الصغار  الفالحون  أمــا 
وخاصة املطر، فيعانون من التغيرات املناخية التي تؤدي إلى اجلفاف 
الشعوب  كل  كانت  وإذا  الطبيعية.  الكوارث  من  وغيرها  والفيضانات 
لالمبريالية  التبعية  البلدان  شعوب  فإن  البيئة،  تدمير  من  تتضرر 

تتضرر بشكل مضاعف.

تدمير  يف  األساسية  املسئولية  الرأسمالي  اإلنتاج  منط  يتحمل 
البيئة الذي يشكل ضرورة حيوية لوجوده واستمراره. فالرأسمالية 
يف بحثها اجلنوني والالمتناهي عن الربح تستنزف الطبيعة )تبذير 
املواد األولية، نشر هوس االستهالك ،تلويث الطبيعة باملواد املضرة 
وتقويض التنوع البيولوجي وإنتاج األسلحة األكثر فتكا على نطاق 
واسع، إشعال احلروب، إفراغ البوادي من السكان وتكديسهم يف مدن 

تتضخم باستمرار...( واإلنسان )االستغالل املكثف لقوة العمل(.

به  يستهان  ال  قسطا  واملخزن  السائدة  الطبقية  الكتلة  وتتحمل 
االراضي  فمالكو  بالدنا.  يف  البيئية  االوضاع  تردي  يف  املسئولية  من 
األنهار  ومياه  املائية  الفرشة  استنزاف  يف  أساسيا  دورا  يلعبون  الكبار 
البرجوازية  وتساهم  بالبيئة.  املضرة  واملبيدات  االسمدة  واستعمال 
والغابوية  الفالحية  الطبيعية  ــثــروات  ال استنزاف  يف  التبعية 
املدن  يف  والبيئة  األنهار  تلوث  ويف  والسمكية  والصناعية  واملنجمية 
الصناعية. ويلجأ املخزن املفترس  إلى غض الطرف عن هذا التدمير 
واستفادة  التلوث  عن  و"تعويضات"  الرشاوى  مقابل  للبيئة   املتزايد 
املافيا املخزنية من امتيازات اقتصادية )مأذونيات النقل والصيد يف 

أعالي البحار واملقالع وغيرها(.

الوعي  الزال  البيئة،  لتدمير  اخلطير  املستوى  من  بالرغم  لكن 
أهم  ولعل  ضعيفا.  بالدنا  يف  سليمة  بيئة  أجل  من  والنضال  بذلك 

أسباب ذلك هي :

والفالحون  الشعبية  األحياء  وكادحو  العاملة  الطبقة  زالت  ال   -
البيئة،  تدمير  من  غيرهم  من  أكثر  املتضررون  والفقراء،  الصغار 

يفتقدون ألدواتهم النضالية املستقلة.

- ال زال الوعي بخطورة هذا الواقع على مصير االنسانية جمعاء 
ضعيفا بسبب كون الطبقات الوسطى والقوى االصالحية التي متثلها 
تعتقد أن الرأسمالية قادرة على أيجاد حل لهذه املعضلة) الرأسمالية 

اخلضراء واحلد من الطاقة األحفورية واالشتراكية البيئية...(.

مبا أن قضية البيئة هي قضية عاملية وال ميكن حلها يف بلد أو   -
عدم  هو  البيئية  احلركة  ضعف   أسباب  أحد  فإن  لوحدها،  بلدان 
قدرتها على بناء حركة عاملية تربط بني تدمير البيئة والرأسمالية.

االمبريالي.  املركز  دول  يف  نسبيا  متقدمة  البيئية  احلركة   -
لكنها حركة تتزعمها الطبقات الوسطى. مما يجعلها متأثرة بالفكر 

االصالحي. 

أتسيسا عىل ما سبق، تمتثل أهم املهام املطروحة لحل هذه 
املعضلة :

- بناء االدوات النضالية للطبقة العاملة وعموم الكادحني ووضعها 
قضية البيئة ضمن أولوياتها.

حل  أمكانية  على  تدافع  التي  األفكار  كل  ضد  معركة  خوض   -
التي  البيئية  اجلــرائــم  فضح  الرأسمالية:  ظل  يف  البيئة  معضلة 
مع  جوهريا  تتناقض  الرأسمالية  أن  توضيح  الرأسمالية،  تقترفها 
أو االصالحية  الرأسمالية  استمرار احلياة فوق األرض، نقد احللول 

لقضية البيئة...

أن  على  والعمل  عاملية  بيئية  حركة  بناء  يف  الفعالة  املساهمة   -
املمثلة للطبقة  والقوى  العالم  للرأسمالية يف  املناهضة  القوى  حتتل 

العاملة وعموم الكادحني يف دول احمليط موقعا رياديا داخلها.
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ــداء املــكــتــب اجلــهــوي  ــن اســتــجــابــة ل
اإلنــســان  حلــقــوق  املغربية  للجمعية 
ــداء  ــن ــالل خــنــيــفــرة ول بــجــهــة بــنــي مـ
واملــوجــه  للجمعية  ــة  ــ اإلداري اللجنة 
وحتديدا  باملغرب  اجلمعية  فــروع  لكل 

يوم  نظمت  اجلــهــة،   من  القريبة  تلك 
2022  قافلة حقوقية  6 فبراير  األحد 
للجمعية  احمللي  الــفــرع  مــع  تضامنية 
معظم  من  متثيليات  حضرتها  بخنيفرة 
متثيلية  إلــى  باإلضافة  املغرب  جهات 
وفعاليات  للجمعية  املركزي  املكتب  عن 
وقد  هــذا  محلية،  وجمعوية  سياسية 
لنسفها  مـــحـــاوالت  الــقــافــلــة  ــت   ــرف ع
عرقلة  محاولة  عبر  السبت  ليلة  منذ 
ملدينة  املناضلني  و  املــنــاضــالت  وصــول 
خنيفرة كما عرفت صبيحة األحد قبل 
لتفريق  عنيفا  أهوجا  قمعا  انطالقها 
مسيرتهم  تنظيم  من  منعهم  و  احملتجني 
املضروبني  العسكرة  و  احلصار  إلدانــة 
املــتــابــعــات  عــلــى مــديــنــة خــنــيــفــرة و 
طالئع  تنتقي  التي  اجلبانة  االنتقامية 
متلمله  ــراس  ــ إلخ بــاالقــلــيــم  الــنــضــال 
األهــوج  القمع  تداعيات  من  وتشافيه 
منذ  ــه  ل ضحية  كـــان  ــذي  الـ الــطــائــش 
، ناهيك عن كل محاوالت   1973 أحداث 
تعد  والتي  باملنطقة  املقاومة  روح  كسر 
معركة الهري املجيدة التي كبدت أعتى 
املنصرم  الــقــرن  يف  اإلستعمار  جيوش 
جسيمة  ومــعــنــويــة  مـــاديـــة  خــســائــر 

املضيء. عنوانها 

حلقوق  املغربية  اجلمعية  يف  إنــنــا 
باعتزاز  نسجل  إذ  بخنيفرة  اإلنسان 
يف  التضامنية  القافلة  جنــاح  وافتخار 
على  املــضــروب  القمعي  الطوق  تكسير 

املدينة ، فإننا :

املتضامنني  ــل  ك عــالــيــا  نحيي   -  1
جتشموا  اللواتي  و  الذين  واملتضامنات 
لتجسيد  الــتــنــقــل  و  ــر  ــف ــس ال عــنــاء 
فرع  مع  الشريف  و  املبدئي  تضامنهم 
االنــســان  حلــقــوق  املــغــربــيــة  اجلمعية 

بخنيفرة.

اجلبانة  االعـــتـــداءات  نشجب   -  2
استهدفت  التي  الطائشة  والتدخالت 
منها  تسلم  ــم  ل بحيث  احملــتــجــني  ــل  ك
املواقع  مراسلي  وال  احلــوامــل  النساء 
االلكترونية حيث تعرض اجلميع للدفع 

و الرفس تطبيقا إلمالءات هوجاء ألحد 
للسيقان  بالضرب  القمعية  العناصر 
حيث  التدافع  أثناء  احلساسة  واملناطق 

يصعب على كامرات اإلعالم التقاطها.

بتحمل  املغربية  الدولة  نطالب   -  3
التعديات  وقف  يف  الكاملة  مسؤوليتها 
اجلمعية  ــه  ل تــتــعــرض  ــذي  الـ والــقــمــع 
مبــنــاضــلــيــهــا،  ــرش  ــح ــت ال و  ــيــم  بــاالقــل
إيداع  وصل  من  حرمانها  إلى  باإلضافة 

ملفها القانوني .

املعتقلني  ســراح  بإطالق  نطالب   -4  
اإلعالميني  و  واحلقوقيني  السياسيني 
الــرأي  يف  باحلق  التنكيل  ضحايا  وكــل 

والتعبير و التفكير .

معتقلي  ملف  بــإحــالــة  نطالب   -  5
محكمة  على  بخنيفرة  الدياليز  مركز 
بالنظر  بالدارالبيضاء  األموال  جرائم 
االخــتــالس  مــوضــوع  ــوال  األمـ لطبيعة 
ملا  بالنظر  وكذلك  واخليانة،  والنصب 
امللف  هــذا  من  الوثائق  مئات  تتطلبه 
ومحاسباتي  ومالي  تقني  تخصص  من 
مختصة،  حملكمة  إال  يتوفر  أن  ميكن  ال 
وفيات  و  ضحايا  من  كلفه  ما  على  زيادة 
من  كل  احملاسبة  تطال  بان  نطالب  كما 
منذ  دياليز  مركز  تسيير  على  توالى 

إنشائه. 

رفيقنا  متابعة  بوقف  نطالب   -  6
اجلرائم  كل  فضح  بتهمة  كبير  قاشى 
التي كانت ترتكب يف حق مرضى القصور 
بسوء  للقضاء  اللجوء  ووقــف  الكلوي، 
نية لالنتقام من اجلمعية و دورها اجلبار 
يف فضح جزء من جبل جليد الفساد يف 
و نعبر عن  الدم بخنيفرة  مركز تصفية 
محاكمته  جللسة  ومواكبتنا  حضورنا 

يوم اخلميس 17 فبراير 2022 

الجمعية تطالب بإحالة ملف مركز 

الدياليز بخنيفرة عىل محكمة جرائم 

األموال

اجــتــمــعــت الــســكــرتــاريــة الــوطــنــيــة  
فلسطني  ــم  ــدع ل ــغــربــيــة  امل لــلــجــبــهــة 
فبراير   8 الثالثاء  يوم  التطبيع  وضد 
املستجدات  أبرز  تدارست  حيث   ،2022
الفلسطينية  بــالــقــضــيــة  املــرتــبــطــة 
العدو  مع  والتعاون  التطبيع  ومسلسل 

الصهيوني. 

أنشطة  يف  ــاع  ــم ــت االج ــداول  ــ ت كــمــا 
هــذا  يف  ــرر  وقـ عملها،  وآفـــاق  اجلــبــهــة 

يلي:  ما  العام  الرأي  إبالغ  الصدد 
يف  ورد  ما  على  السكرتارية  1.اطلعت 
العفو  ملنظمة  الهام  البحثي  التقرير 
والدليل  باحلجة  أكــد  الــذي  الدولية 
قائم  كــيــان  هــو  الصهيوني  الكيان  أن 
مع  يتعامل  بحيث  ــد،  ــاي ــارت األب على 
أدنى.  مرتبة  من  كعرق  الفلسطينيني 
قطاع  أو  الغربية  الضفة  يف  سواء  وهذا 
األراضي  داخل   أو  الالجئني  مع  أو  غزة 
احملتلة.  وإذ تثمن اجلبهة ما ورد يف هذا 
الستماتة  نتيجة  تعتبره  فإنها  التقرير، 
والكفاح  املقاومة  يف  الفلسطيني  الشعب 
والعودة  املصير  وتقرير  احلرية  أجل  من 
كامل  على  دولــتــه  وبــنــاء  واالســتــقــالل 
القدس؛  وعاصمتها  الفلسطيني  التراب 
كما يعد مؤشرا إيجابيا على منو حركة 
الصعيد  على  الصهيونية  ضد  النضال 

العاملي.
ــقــمــة  2.اطـــلـــعـــت عـــلـــى نـــتـــائـــج ال
اإلفــريــقــيــة وتــشــيــد مبــوقــف وجــهــود 
التي  اإلفــريــقــيــة  الـــقـــارة  دول  ســائــر 
صفة  الصهيوني  الكيان  منح  ضد  وقفت 
ــاد اإلفــريــقــي.  ــ مــالحــظ داخـــل االحت
إلــى  املــغــربــي  الــنــظــام  اصــطــف  بينما 

االستيطاني  االستعماري  الكيان  جانب 
ضد  وبالنتيجة  البغيض،  اإلحــاللــي 
الفلسطيني.  للشعب  املشروعة  احلقوق 
لدعم  املغربية  اجلبهة  ــإن  ف وعــلــيــه، 
عزمها  تؤكد  التطبيع  وضــد  فلسطني 
والشبكات  املنظمات  سائر  مع  التنسيق 
الشعب  لــكــفــاح  الــداعــمــة  اإلفــريــقــيــة 

. لفلسطيني ا
تعمق  بل  استمرار،  عند  وقفت  3.كما 
األمر  الفلسطيني،  الصف  انقسام  حالة 
العدو  مصلحة  يف  موضوعيا  يصب  الذي 

غطرسته. من  ويزيد  الصهيوني 
ــم كــل  ولـــهـــذا فــــإن اجلــبــهــة تـــدعـ
توحيد  إلى  الرامية  واجلهود  اخلطوات 
الكفاح  أساس  على  الفلسطيني  الصف 
حيوي  كشرط  أشكالها  بكافة  واملقاومة 
ــدو الـــذي يــتــمــادي يف  ــع ــهــزم هـــذا ال ل
االستيالء  وخاصة  العنصرية  سياساته 
ــن  ــاك ــس ــدمي امل ــ ــه ــ عـــلـــى األراضـــــــي وت
واالعتقال  القتل  وعمليات  واالستيطان 
الشعب  أبناء  ضد  ميارسه  الذي  اليومي 
وتــواطــؤ  بصمت  ــقــاوم  امل الفلسطيني 
وأغلب  املــتــحــدة  األمم  ملنظمة  فــاضــح 

مؤسساتها.
من  ــدد  ع على  مقبلة  أنــهــا  4.تــعــلــن 
واإلشــعــاعــيــة  التنظيمية  ــادرات  ــبـ املـ
الوطني  مجلسها  الجــتــمــاع  حتضيرا 
ندوة  منها   ،2022 مارس   6 يوم  الثاني 
تنظيمية  دينامية  وإطـــالق  فــكــريــة، 
ومجموعات  جــديــدة  فـــروع  لتأسيس 

للتطبيع... مناهضة  مهنية 

الجبهة الغربية لدعم فلسطني تشيد باملوقف 

ضد منح الكيان الصهيوين صفة مــالحــظ 

داخـــل االتحاد اإلفـريـقـي
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

 2022 فبراير   20 االحد  يوم  حتل 
الــذكــرى احلــاديــة عــشــرة النــطــالق 
وهــي  ــدة.  ــي ــج امل فــبــرايــر   20 ــة  ــرك ح
شعبنا  تـــاريـــخ  يف  عــظــيــمــة  حــركــة 
شعبية  حــركــة  بــاعــتــبــارهــا  املــنــاضــل 
من  ومدنية  سياسية  قوى  لفت  واسعة 

وفئات  مختلفة  وجتــارب  مرجعيات 
موحد  شعار  حول  متنوعة  اجتماعية 
هـــو إســـقـــاط االســـتـــبـــداد والــفــســاد 
واحلــريــة  الــكــرامــة  مجتمع  وحتقيق 
والــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة واملـــســـاواة 

اجلميع. بني  الفعلية 

جبهة  الــى  احلــاجــة  ــزداد  ت والــيــوم 
بتفاقم  تتميز  ــاع  ــاالوض ف ممــاثــلــة. 
ــتـــالعـــب بـــــاالرادة  ــداد والـ ــبـ ــتـ االسـ
لسياساتها  الدولة  ومواصلة  الشعبية 
عنها  ينتج  وما  املتوحشة  الليبرالية 
ــى املــرافــق  ــل ــاز ع ــهـ مـــن تــقــشــف واجـ
فاحش  ــالء  وغ االســاســيــة  العمومية 

ــال  ــق ــت ــك عـــن االع ــي ــاه لــلــمــعــيــشــة ن
ــي واملــتــابــعــات الــقــضــائــيــة  ــاس ــي ــس ال
أيضا  تتميز  لكن  احلــريــات.   وقــمــع 
تتمثل  الشعبية  املقاومة  باستمرار 
واملعطلني  العاملة  الطبقة  نضاالت  يف 
املوظفني  فــئــات  مــن  وعــدد  والطلبة 

واملــســتــخــدمــني والــفــالحــني الــفــقــراء 
الشعبية. األحياء  وسكان 

لـــذا فـــان اجلــبــهــة االجــتــمــاعــيــة 
جلميع  ــارا  حـ نـــداء  تــوجــه  املــغــربــيــة 
واملاضلني  املناضالت  وســائــر  فروعها 
وعـــمـــوم اجلــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة الــى 
للذكرى  الوحدوي  النضالي  التخليد 
 20 حركة  النــطــالق  عشرة  احلــاديــة 
فــبــرايــر املــجــيــدة بــتــنــظــيــم وقــفــات 
بالدنا  مناطق  مختلف  يف  احتجاجية 
ضد  وطنية  مسيرة  تنظيم  ــق  أف يف 

احلريات. على  واالجهاز  الغالء 

الجبهة االجتامعية املغربية تدعو 

اجلمعة لتخليد ذكرى حركة 20 فرباير املجيدة  يــومــه  انــطــلــقــت 
ــر 2022،اشــــغــــال  ــرايـ ــبـ 11فـ
ــي اخلــامــس  ــن ــوط املـــؤمتـــر ال
الوطنية  للجمعية  عــشــر 
حلــــامــــلــــي الـــــشـــــهـــــادات 
ــرب حتــت  ــغـ ــاملـ املــعــطــلــني بـ
االطار:مصطىف  شعار"هشداء 
ادااي،كــمــال  الحزماوي،نجية 
الجمعية  الــحــســاين،نــراس 
الوطنية من اجل حقي:الشغل 

والتنظمي".

ــار عـــن هــده  ــت ــس ــع ال ــ ورف
احملطة الوطنية واملمتدة على 
 13/12/11 ــام  اي تــالت  طــول 
افتتاحية  بجلسة  فــبــرايــر 
للشغل  املغربي  االحتاد  مبقر 
ــك  ــ ــاط،ودل ــ ــرب ــ مبــديــنــة ال
االطارات   من   عديد  بحضور 

الوطنية: الداعمة للجمعية 

ــة  ــ ــي ــ ــرال ــ ــدي ــ ــف ــ ــون ــ ــك ــ *ال
للشغل. الدميقراطية 

*الجامعة الوطنية للتعلمي-
الدميقراطي-. التوجه 

للقطاع  الوطنية  *الجامعة 
الفالحي.

لحقوق  املغربية  *الجمعية 
االنسان.

الدميقراطي. *الهنج 

الجمعية الوطنية لحاميل الشهادات املعطلني باملغرب تعقد مؤمترها 

الوطني 15

انقالب  حادث  قتلى  عدد  السبت،  اليوم  ارتفع 
الفقيه  ضــواحــي  فالحيني  عــمــال  لنقل  حافلة 
بقسم  أشخاص   4 الزال  فيما  قتلى،   3 إلى  بنصالح 

املركزة. العناية 

اجلمعة  أمــس  شخصني،  مصرع  خلف  احلــادث 
فالحني   10 حوالي  إصابة  تسجيل  مع  املكان،  بعني 
بجروح  أصنب  العامالت  من  عدد  بينهم  آخرين، 

اخلطورة. متفاوتة 

املختصة  السلطات  أن  ــه،  ذات املــصــدر  ــاف  وأض

فتحت بحثا قضائيا يف ظروف ومالبسات احلادث، 
يف  كاط”  “كاط  صاحب  تسبب  يف  يشتبه  حيث 

مجهولة. وجهة  إلى  والفرار  احلادث 

الــعــنــايــة  قــســم  يف  أشــخــاص   3 والزال  ــذا  هـ
بعد  مــالل  ببني  اجلــهــوي  باملستشفى  ــزة  ــرك امل
غادر  فيما  اخلطورة،  متفاوتة  بجروح  إصابتهم 
العالجات  تلقيهم  بعد  املستشفى  املصابني  باقي 

الالزمة.

ويستمر إزهاق أرواح العامالت والعامل  الزراعيني

ــدمي  ــقـ تـ يف  ورد 
يف    441 الــعــدد  ملف 
ــذي  ــ وال  7 الــصــفــحــة 
"اللغة  موضوعه  كــان 
ومسألة  األمــازيــغــيــة 
امللف  مواد  ان  الهوية" 
النهج  "وثيقة  تتضمن 
ــي حــول  ــراط ــق ــدمي ال
واحلال  الشعب"  هوية 

هي  الوثيقة  هــذه  ان 
دائــرة  أعدتها  أرضية 
بعد  ــة"  ــيـ ــغـ ــازيـ االمـ
ــدوة داخــلــيــة وهــذه  نـ
ــي  ــت ــي الـــصـــفـــة ال ــ ه
معها  الــتــعــامــل  وجـــب 
للنهج  كوثيقة  وليس 

الدميقراطي.

تصويب 

الفقيه بن صالح 
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وتذكر بأن ملفا شامال، حول هذه االنتهاكات، موجود لدى 
رئاسة احلكومة وكل قطاعاتها املعنية منذ سنوات.

يف الوقت الذي ما فتئت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
غير  املنظمات  تقارير  مع  اإليجابي  التعاطي  إلى  فيه  تدعو 
اإلنسان،  حقوق  أوضاع  حول  والوطنية  الدولية  احلكومية 
مصداقيتها،  يف  والتشكيك  شيطنتها  بدل  معها،  والتجاوب 
والتوقف عن التعامل املتشنج مع فحواها والسعي احملموم إلى 
املكلفة  الوزارية  املندوبية  خرجت  ضدها؛  العام  الرأي  تأليب 
األخير  التقرير  على  جوابها  معرض  يف  اإلنسان،  بحقوق 
ملنظمة )هيومن رايتس ووتش(، برد مفتوح تتهم عبره، هذه 
املستمر  وارتهانها  احلقوقية  املنهجية  عن  باخلروج  األخيرة، 
ما  بذلك  مرددة  للمغرب؛  معادية  ممنهجة  سياسية  ملقاربة 
على  الهجينة  احلقوقية  ومؤسساتها  السلطويات  درجــت 
املناوئة  سياساتها  منتقدي  حق  يف  وثلب  قدح  من  اجتراره 
املعني  التقرير  أن  عن  متغافلة  أو  متناسية  االنسان،  حلقوق 
بحقوق  املتعلقة  واالجتــاهــات  "املــمــارســات  أســمــاه  مــا  يهم، 
املتحدة  الواليات  اإلنسان" يف حوالي مائة دولة، مبا يف ذلك 
يف  اسبانيا...وليس  فرنسا،  بريطانيا،  كندا،  األمريكية، 

املغرب وحده.

قاموس،  من  ميتح  املتشنج  الرد  هذا  أن  البيان  عن  وغني 
اإلنسان  حقوق  لوضعية  توصيف  أو  تشخيص  كل  يعتبر 
مؤامرة  الــدولــة،  خطاب  يروجه  الــذي  ذلــك  غير  ببالدنا، 
األخيرة  هذه  بها  تقوم  التي  املجهودات  تبخيس  تستهدف 
ومؤسساتها؛ علما أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" لم يختلق 
بالتلميح  أو  صريح  بشكل  ورد  وما  املتداول  تناول  بل  جديدا، 
املندوبية  تــفــادت  ــذي  ال األمريكية،  اخلارجية  تقرير  يف 
عمل  معاداة  حجم  يبني  مما  عليه،  الهجوم  أو  الرد  الوزارية 
املنظمات غير احلكومية، ومبلغ العجز على تفنيد تقاريرها، 
منظمات  وتصنيفات  حتاليل  وتدعمها  الواقع  يؤكدها  التي 

أممية أخرى.

االطار،  هذا  يف  اجلمعية  واستغراب  انتباه   أثار  ما  ولعل 
تكوين  حلرية  املندوبية  رد  خصصها  التي  الفقرة  يف  ورد  ما 
أفردت  الووتش،  "منظمة  أن:  إلى  أشــارت  حيث  اجلمعيات؛ 
فقرة جلمعية اعتبرتها أكبر مجموعة حقوقية، متت إعاقة 
الرسمية  املعامالت  تيسير  السلطات  رفض  خالل،  من  عملها، 
منظمة  تقرير  يقدم  ال  أخــرى،  ــرة  وم وهــكــذا  لفروعها... 
احلقائق  ونشر  االنتهاكات  دقة  تبني  معلومات،  أية  الووتش، 
توثيقية  معطيات  عن  أوال،  ُتفصح،  لم  بحيث  بها،  املتعلقة 
كفيلة بتبرير مزاعمها؛ ولم تقدم ثانيا، ما يثبت قيام اجلهة 
أمام  القانون  يضمنه  مبا  التمتع  أجل  من  مبساعيها  املتضررة 
السلطة اإلدارية املعنية؛ كما لم تقدم ثالثا، ما يفيد مباشرة 
الطعن أمام القضاء اإلداري. وتؤكد املندوبية الوزارية املكلفة 
ومنذ  السابقني،  مسؤوليها  أن  باملناسبة،  اإلنسان،  بحقوق 
نتائج  على  بناء  طالبوا،  املساعي،  إطــار  ويف  سنوات،  ثالث 
اجلمعية  بحرمان  املتعلقة  باملعلومات  ُهم  َمدَّ رسمي،  اجتماع 
القانونية،  اإليـــداع  ــوالت  وص تسلم  يف  حقها  من  املــذكــورة 
املندوبية  يسع  وال  املوضوع.  حول  معطيات  أي  يتلقوا،  ولم 

الوزارية، باملناسبة، إال أن جتدد نفس املوقف".

اإلنسان،  حلقوق  املغربية  للجمعية  املركزي،  املكتب  إن 
كانت  متى  للجمعية  املوجهة  باالنتقادات  رحب  طاملا  الذي 
عن  يعبر  إذ  والبرهان،  باحلجة  ومسنودة  ورصينة،  صائبة 
املؤسس  وغير  واجلامح  املنفلت  التجريح  لهذا  استهجانه 
التقرير، يرى أن من واجبه تنويرا  للمندوبية يف حق واضعة 

للرأي العام الوطني، قبل الدولي، توضيح ما يلي:

- أوال، أنه بات يف علم اجلمهور، منذ أمد بعيد، ما تشهده 
اجلمعيات  وتكوين  السلمي  التجمع  يف  واحلق  التعبير  حرية 
وما  الصريح،  واملنع  احلظر  حد  يصل  وحــصــار،  تقييد  من 
يتعرض له احليز املدني من تضييق وانكماش، عز نظيره حتى 
الهجوم  هذا  إثر  على  تشكلت  وقد  الرصاص.  سنوات  ظل  يف 
اجلمعيات  وتكوين  السلمي  التجمع  حرية  على  املمنهج 
ضحايا  اجلمعيات  "شبكة  سميت   ،2015 سنة  وطنية،  شبكة 

كلها  تشكو  هيئات   10 من  أكثر  تضم  التي  والتضييق"  املنع 
التعسفي  املنع  ومن  ملفاتها  إيداع  وصوالت  من  احلرمان  من 
والتي  أنشطتها،  لتنظيم  العمومية  الفضاءات  استعمال  من 
املنع  أمام الصحافة حول حجم هذا  أصدرت تقريرا وقدمته 
الوطنية  "املبادرة  كذلك  تشكلت  كما  املتزايدين.  والتضييق 
استهدفتها  وطنية  هيئات  من  التنظيم"  يف  احلق  أجل  من 

سياسات احلصار واملنع.

يوليوز   15 منذ  اجلمعية،  سجلت  السياق  ــذا  ه ويف   -
احلقوقية  احلركة  ضد  الدولة  حملة  انطالق  تاريخ   ،2014
على  متزايدا  تضييقا  اخلصوص،  وجه  على  واجلمعية  عامة 
عملها، اتخذ أشكاال متعددة، نذكر منها، على سبيل املثال ال 
احلصر؛ منع اجلمعية مركزيا وعلى مستوى فروعها اجلهوية 
لتنظيم  الفنادق  قاعات  ومن  العمومية  القاعات  من  واحمللية 
يف  حقها  من  حرمانها  واإلشعاعية؛  التكوينية  أنشطتها 
اجلمعية  عمل  عرقلة  للشباب؛  احلقوقية  املخيمات  تنظيم 
عن  الناجت  اإلنــســان،  حقوق  على  التربية  بأندية  املتعلق 
8 مارس  االتفاق املتجدد املبرم مع وزارة التربية الوطنية، يف 
يف  اإلشارة  رهن  للوضع  الوطنية  التربية  وزارة  الغاء  2004؛ 
نفس السنة لكافة األطر، وعددهم خمسة من أطر اجلمعية، 
املالي  الدعم  من  اجلمعية  حرمان  اجلمعيات؛  من  غيرها  دون 
واملادي على املستوى املركزي واحمللي؛ هذا عدا االعذار املوجه 
لها الرامي إلى تهديدها بسحب صفة املنفعة العامة عنها...؛

-       إن هذه احلملة، وباحلجم الذي اتخذته منعا وتضييقا 
الدولة،  أجهزة  مختلف  طرف  من  اجلمعية  على  ممنهجني 
الوطنية،  والهيئات  املنظمات  طرف  من  تنديدا  لقيت  قد 
هي  تعانيه  ما  أكثر  وما  احلقوقية،  والشبكات  واالئتالفات 
املنع والتضييق؛ فيما عبرت مؤسسات رسمية  نفسها من ذات 
حقوق  ووزارة  واحلــريــات،  العدل  وزارة  مثل  له،  رفضها  عن 
النتهاكها  وذلك  اإلنسان؛  حلقوق  الوطني  واملجلس  اإلنسان، 
تقارير  موضوع  كانت  كما  القانون.  سيادة  وملبدأ  للدستور 
تقرير  أشهرها  لعل  أخــرى،  دولية  هيئات  أصدرتها  خاصة 
فبراير  شهر  يف  الصادر  اإلنسان  حلقوق  الدولية  الفدرالية 
اللذين تتعرض لهما  التضييق واحلصار  2018، حول  من سنة 

على  الضغط  فيها  مبا  اإلنسان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
املانحني كي ال يعقدوا شراكات معها.

عليها  اخلطير  الهجوم  لهذا  للتصدي  مسعاها  ويف   -
يف  كلمته  له  كانت  الذي  اإلداري،  للقضاء  اجلمعية  التجأت 
املوضوع؛ حيث أصدر 33 حكما يدين تلك املمارسات ملخالفتها 
هذا  أن  غير  والتعسف؛  بالشطط  املتسم  ولطابعها  للقانون، 
السلطات بل زادها إصرارا وتعنتا، فواصلت  لم يفت يف عضد 
ضدها  الصادرة  األحكام  تنفيذ  برفضها  للقانون،  حتقيرها 
عليها،  ويوجبه  ذلك  ميليه  مبا  عابئة  غير  اجلمعية،  لفائدة 

ولسان حالها يقول "أان القانون والقانون أان"

املسؤولني  عديدة  مرات  راسل  أن  املركزي  للمكتب  سبق   -
ووزيــر  الداخلية  ووزيـــر  احلكومة  رئيس  مــن  احلكوميني، 
يتلقى  أن  دون  والرياضة،  الشباب  ووزيــر  الوطنية  التربية 
ــوزارة  ب الضبط  كتابة  ترفض  بل  للقاء؛  موعدا  أو  جوابا 
حتى  واالقاليم  العماالت  مستوى  على  ومصاحلها  الداخلية 

تسلم مراسالت اجلمعية.

املندوبية  نشرته  الــذي  الــرد،  ادعــاه  مما  العكس  وعلى   -
مسؤوليها  التقى  أن  املركزي  للمكتب  يسبق  لم  الــوزاريــة، 
بوزير  وبعدها  واحلريات  العدل  بوزير  التقى  بل  السابقني، 
ما  غير  وسلمه  عدة  ملــرات  االنسان  بحقوق  املكلف  الدولة 
اإليــداع،  وصــوالت  يف  حقها  من  احملرومة  الفروع  الئحة  مرة 
من  ترافعه  إطار  يف  التقى،  كما  2021؛  يونيو  يف  آخرها  كان 
السابق  الرئيس  اجلمعية،  على  والتضييق  املنع  رفــع  أجــل 
والرئيسة احلالية للمجلس الوطني حلقوق االنسان، ورئيس 
االحزاب  وقيادات  البرملانية  الفرق  من  وعدد  النواب  مجلس 
عدة  محط  واملنع  التضييق  موضوع  كــان  فيما  والنقابات؛ 

برملانية. أسئلة 

وعلى الرغم من أن املؤسسات املعنية بحقوق اإلنسان يف أي 
بلد من واجبها، بحكم وظيفتها يف مجال احلماية والنهوض، 
التحري والتحقيق يف كل ما يلحق هذه احلقوق من انتهاكات، 
وأال تنتظر حتى تتوصل بالشكايات والتظلمات لتتحرك، فإن 
املكتب املركزي للجمعية درءا لكل التباس أو تبرير يعيد نشر 
الئحة الفروع، التي ال تتوفر على وصوالت اإليداع، أمال يف أن 
تعمل املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، على القيام 
األساسية.  واحلريات  احلقوق  حماية  يف  بها  املنوط  بالدور 
التي  أو  الوصوالت  هذه  من  احملرومة  الفروع  عدد  أن  واحلال 
السلطات حتى عن تسلم ملفات جتديد مكاتبها، بلغ،  متتنع 
وهي  باملغرب؛  محليا  فرعا   88 أصل  من  فرعا   78 اآلن،  حتى 
بوعرفة،  جرادة،  تاوريرت،  كرسيف،  الناظور،  وجدة،  فروع: 
أصيلة،  املضيق،  ــاون،  ــش ال تــطــوان،  طنجة،  تاجيت،  بني 
فاس،  إمــزورن،  احلسيمة،  الكبير،  القصر  وزان،  العرائش، 
قرية  غفساي،  تــاونــات،  تاهلة،  تــازة،  املنزل،  سايس،  فــاس 
بامحمد، ميسور، أوطاط احلاج، مكناس، احلاجب، أزرو، سبع 
القنيطرة، سيدي يحيى، سيدي  الرباط، متارة، سال،  عيون، 
البرنوصي،  البيضاء،  اخلميسات،  قاسم،  سيدي  سليمان، 
الشيخ،  زاوية  تادلة،  قصبة  مالل،  بني  اجلديدة،  احملمدية، 
الفقيه بنصالح، سوق السبت، خريبكة، وادي زم، أبي اجلعد، 
أسفي،  القلعة،  املنارة،  مراكش  مريرت،  خنيفرة،  القصيبة، 
بوميا،  ميدلت،  إمينتانوت،  أوريــر،  أيت  العطاوية،  بنكرير، 
تيزنيت،  إنزكان،  أكادير،  بيوكرى،  زاكــورة،  ورزازات،  تنغير، 
العيون،  ــا،  أس إفــنــي،  بــويــزكــارن،  كلميم،  طانطان،  طــاطــا، 

10 فروع جهوية. السمارة؛ اضافة إلى 

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان تسجل حرمان جل فروعها من  
وصوالت اإليداع كانتهاك للحق يف التنظيم



العدد : 446   5
من 15 إلى 21 فبراير  2022 وحقوقية عمالية  قضايا 

يعيش العالم على وقع تفشي جائحة كورونا على املستوى 
400 مليون نسمة عامليا بينما  العاملي حيث  أصيب  أكثر من  

5.761.646 ماليني  وفاة. وصل عدد الوفيات ما يناهز 

العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  أعلن  ثانية,  جهة  من 
هذا  ستنتهي   19  - كوفيد  جائحة  من  احلــادة"  "املرحلة  إن 
العام إذا مت الوصول إلى هدف تطعيم ٪70 من سكان العالم.

نهاية  "نتوقع  غيبريسوس:  أدهــانــوم  تيدروس  وأضــاف 

أن  بالطبع  بشرط   ، العام  هــذا  الــوبــاء  من  ــادة  احل املرحلة 
يف   ، العام  منتصف  بحلول  العالم  سكان  من   70٪ تطعيم  يتم 

حوالي يونيو أو يوليو". زيارة جنوب افريقيا.

يف  ما  شخص  مع  كنت  "إذا   :Omicron - BA.2 متغير 
 ، بالفيروس"  مصاًبا  يكون  فسوف   ، بالفيروس  مصاب  غرفة 

العاملية. الصحة  حتذر منظمة 

 ،  Omicron املتغير  أن  العاملية  الصحة  منظمة  وقالت 
يف  اخلصوص  وجه  على  مهيمًنا  أصبح  قد   ،  BA.2 وخاصة 
وهو  إفريقيا  وجنوب  والهند  املتحدة  واململكة  الــدمنــارك 
 30( األصلية   Omicron ساللة  من  عدوى  أكثر  بالتأكيد 

إلى ٪34( ولكن أيًضا أقل خطورة و مهيمن.

بشكل  آلخــر  شخص  مــن  تنتقل   BA.2" أن  وأوضــحــت 
 ، بالفيروس  مصاب  غرفة  يف  ما  شخص  مع  كنت  "إذا  أسرع". 
فستصاب به أيضا. يف اللحظة التي تخلع فيها قناعك لألكل 

والشرب ، ال تعرف أبًدا متى ، ولكن ستحصل عليه. 

متديد حالة الطوارئ ابملغرب

الصحية”  “الطوارئ  حالة  عن  املغربية  احلكومة  أعلنت 
شهرا إضافيا، من 31 يناير2021 إلى غاية 28 فبراير2022, 

منع  يف  املتمثلة  و  السابقة  اإلجـــراءات  على  اإلبقاء  مع 
البالد  يف  والفنية  الثقافية  والتظاهرات  املهرجانات  جميع 
واحلرص  االلتزام  مواصلة  مع  كورونا.  فيروس  انتشار  ملنع 
على  يحافظ  مبا  االحترازية  االحتياطات  كافة  اتخاذ  على 
للحياة  التدريجية  العودة  يف  ويساهم  احملققة،  املكتسبات 

بالبالد". الطبيعية 

الرّكاب  رحالت  أمام  أجوائه  فتح  إعــادة   املغرب  قرر  وقد 

من  أكثر  دام  إغــالق  بعد   2022 فبراير   7 بتاريخ  الدولّية 
أن  شريطة  أومــيــكــرون،  املــتــحــّور  تفّشي  ملكافحة  شهرين 
PCR  لتشخيص اإلصابة  لتحليل مخبري  املسافرون  يخضع 
بفيروس كورونا قبل 48 ساعة من موعد السفر و يتم إخضاع 
املسافرين أيضا لتحاليل سريعة للكشف عن فيروس كورونا.

عدد اإلصاابت و توزيعها حسب الجهات

 11 بتاريخ  االجتماعية  واحلماية  الصحة  وزارة  أعلنت 

جديدة  إصابة  حالة   1148 تسجيل  عن   2022 فيراير 
ليرتفع   ، املاضية  ساعة  الـــ24  خالل   -19 كوفيد  بفيروس 
إجراء  مت   . إلى1153562  العدوى  حلاالت  اإلجمالي  العدد 
إلى  اإلجمالي  العدد  ليرتفع   ، جــديــًدا  اختباًرا   16853
انخفاظ  يفسر  ما  و  الوباء  انتشار  بداية  منذ   10802999
عدد  قلة  هو  الرسمية  البيانات  يف  املسجلة  احلــاالت  عدد 
كذلك  أجنز  مجاني.  غير  أغلبها  كون  و  املنجزة  االختبارات 
املسافرين  لدى  باملطارات  سريعا  أنتيجينيا  حتليال   14971

24 ساعة اخليرة. يف 

مت  ارتفع  فقد   ، شفائهم  عن  امُلعلن  األشخاص  عدد  أما 
اإلجمالي  العدد  ليصبح  ساعة   24 خــالل   2455 تسجيل 

1117573 ، و بلغ معدل الشفاء وصل إلى 96,9 ٪.

جديدة  وفــاة  حالة   20 تسجيل  عن  ــوزارة  ال أعلنت  كما 
خالل الـ24 ساعة املاضية. وبذلك يبلغ عدد الوفيات بسبب 
الفتك  معدل  ويبلغ  حالة   15747 اجلديد  كورونا  فيروس 

.1.4٪

يناهز  ما  العدد  بلغ  فقد  النشطة  احلــاالت  وبخصوص 
العدد  و احلرجة  فوصل  أما عدد احلاالت اخلطيرة   20242
منهم    ، ساعة    24 خالل  حالة   52 بتسجيل   537 اإلجمالي 
172 حالة واحدة حتت التنفس االصطناعي و 29 حالة حتت 
نسبة  أن  إلى  كذلك  وأشار  االختراقي.  االصطناعي  التنفس 

.10,2٪ إشغال أسرة اإلنعاش كوفيد ارتفعت إلى 

  24700686 التطعيم  عملية  من  املستفيدين  عدد  بلغ 
الــثــانــيــة  لــلــجــرعــة  و23134894    ، األولــــى  لــلــجــرعــة 

و5063107  للجرعة الثالثة.

حسب  اجلــديــدة  لــلــحــاالت  تفصيلي  تــوزيــع  يلي  فيما 

اجلهات:

حاالت   5 و  إصابة  218حالة   : البيضاء-سطات  الدار  جهة   -

وفاة.

191حالة إصابة و حاليت وفاة. -  جهة الرشق : 

حاالت   3 و  إصابة  حالة   162  : الحسمية  تطوان  طنجة  جهة   -

وفاة.

حالة   1 و  إصابة  149حالة  القنيطرة:   - سال   - الرابط  جهة   -

وفاة.

148حالة إصابة و حاليت وفاة. - جهة فاس مكناس : 

69حالة إصابة و حالة وفاة واحدة. - جهة بين مالل خنيفرة : 

- جهة مبراكش أسفي:67 حالة إصابة و حاليت وفاة.

4 حاالت وفاة. 52حالة إصابة و  - جهة سوس ماسة: 

29حالة إصابة . - جهة العيون الساقية الحرماء : 

25حالة إصابة. - جهة درعة اتفياللت : 

21حالة إصابة. -  جهة وادي الذهب : 

17حالة إصابة. - جهة كلممي واد نون : 

Covid-19 املغرب يستعد للتعايش مع 

إطــار  يف  الطبيعية  احلــيــاة  إلــى  للعودة  املــغــرب  يستعد 
السلطات  وضعت  السياق  هذا  ويف  الفيروس.  مع  التعايش 
الفيروس  مع  التعايش  مسألة  لتنزيل  جديدة  خطة  املغربية 

التاجي.

 Covid-19 يف هذه اخلطة اجلديدة ، تفترض السلطات أن
، مع متغيراته احملتملة ، سيعتبر اآلن مرًضا مستوطًنا ، نوًعا 
لذلك  وفًقا  وللتصرف  باختصار.  املوسمية"  "األنفلونزا  من 
مبناعة  يتعلق  فيما  ممكن  حد  أقصى  إلى  الذهاب  تقرر   ،

القطيع. 

يف الوقت نفسه ، تعمل جلنة مشتركة بني الوزارات شكلها 
وزراء الداخلية والشؤون اخلارجية والنقل والصحة واحلماية 
على   ، والتقنية  العلمية  اللجنة  مع  بالتنسيق   ، االجتماعية 

خارطة طريق تسمح للمغرب بالتعايش مع الفيروس. 

قيد  الطريق  خارطة  أن  على  اليوم  يشدد   ، باختصار 
احلياة  إلــى  تدريجية  عــودة   ، النهاية  يف   ، توفر  اإلعــداد 
من  ابتداء   ، أشهر  عدة  مدى  على  ذلك  وسيتم  الطبيعية. 
لها  االستراتيجية  هذه   ، ملموس  بشكل  املقبل  مارس  شهر 
الطوارئ  حلالة  النهائي  الرفع  يف  األول  يتمثل  نقاط.  عدة 
الصحية. ثم يأتي إذن السفر ، بشرط إبراز بطاقة التطعيم 
بالتجمعات  اإلذن  ستكون  الثالثة  اخلطوة  املفعول.  سارية 
الوبائية  النشرة  بث  وقف  التالية  اخلطوة  وستكون  الكبيرة. 
يف  والقبول  املصابة  واحلـــاالت  الوفيات  عــدد  مع  اليومية 

وحدات العناية املركزة وغيرها من اإلحصائيات املماثلة.

املدى  على   ، هذه  الطريق  خريطة  يف  األخيرة  النقطة 
الطويل ، هي التعايش مع الفيروس. للقيام بذلك ، ستشجع 
التطعيم  حملة  يف  املشاركة  على  املواطنني  العامة  السلطات 
أنهم   ، اليومية  تالحظ   ، الغاية  لهذه  حتقيقا  الوطنية. 
يجب  أشد.  عقوبات  يعني  هذا  حازمني.  يكونوا  أن  يعتزمون 
التأكد من أن جميع فئات املواطنني تكمل بروتوكول التطعيم 
األشخاص  ثــم   ، للخطر  املعرضني  األشــخــاص  مــن  بـــدًءا   ،

النشطني ، وثالًثا ، بقية السكان.

مستجدات الحالة الوبائية
عزيزة الرامي 
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السياسية

احتداد األزمة والرتاجعات باملغرب وسياسة الهروب إىل األمام

وضعية  على  بــاملــغــرب  الــعــامــة  لــألوضــاع  املتتبع  يقف 
يتمحص  عندما  الشفقة  من  الكثير  تثير  وغريبة،  شاذة 
حققه  وما  املغرب  صورة  الدولة  بها  تسوق  التي  األشكال 
واالجتماعي  االقــتــصــادي  املستوى  على  "إجنـــازات"  مــن 
التكلف  من  بكثير  تقدميه،  يتم  بحيث  والــســيــاســي....، 
لالستقرار  ــعــادة  ال ــوق  ف كــنــمــوذج  الــســاذجــة،  ــروض  ــع وال
ــار  واالزده والبشرية،  االقتصادية  والتنمية  السياسي، 

االنسان. وحقوق  والدميقراطية  االجتماعي 
املغربية  للدولة  "املخزني"  الرسمي  السلوك  هذا  ويعتبر 
الريعية  الوكيلة،  الرأسمالية  الطبقات  ملصالح  الراعية 
الفساد  مــن  تقيال  ــا  إرث وراءهـــا  جتــر  والــتــي  واملــافــيــوزيــة، 

وتخلفها  أزمتها  على  الدامغة  األدلــة  أحد  واالنتهاكات، 
ويشهدها  شهدها  التي  للتطورات  مطلقا  استيعابها  وعدم 
ــم يــعــد أحـــد من  ــل املــســتــويــات؛ بــحــيــث ل الــعــالــم عــلــى ك
عامليا  واألفراد،  واملدنية  السياسية  واإلطارات  احلكومات 
الرسمية  التصاريح  أو  التقارير  تلك  إلى  حاجة  يف  ووطنيا، 
للجميع  تكشف  بعدما  املجاالت،  من  مجال  أي  يف  املغربية 
العصية  للدولة  التقليدية  للبنية  ببالدنا  القوي  التجذر 
واالمتيازات  الريع  والقتصاد  حقيقي،  حتديث  كل  عن 
واإلداريــة  القانونية  االقتصادي،  النمو  معوقات  وباقي 
كبير  بشكل  متددت  وبعدما  وغيرها؛  والعلمية  والتقنية 
لكل  الفاقد  والعيش  والفقر  االجتماعي  الــبــؤس  رقعة 
الشعب  من  واسعة  فئات  حتياه  الذي  اإلنسانية  مقومات 
الفئات  وباقي  العاملة  الطبقة  أوضــاع  وازدادت  املغربي، 
أغلب  جتمع  أصبحت  وبعدما  وقــســاوة؛  تــرديــا  الكادحة 
إن  الرسمية،  وغير  الرسمية  الدولية  احلقوقية  اإلطارات 
فيما  كبيرة  انتكاسة  من  املغرب  يشهده  ما  على  كلها،  نقل  لم 

اإلنسان. حقوق  واحترام  الدميقراطية  احلريات  يخص 
املجهول  نحو  بالبالد  يسير  ــذي  ال الــوضــع  هــذا  ــام  أم  
األصــوات  بعض  واألخــرى  الفينة  بني  ترتفع  تأكيد،  بكل 
اإلنتباه  لتثير  باملغرب،  قلتها  رغم  العقالنية،  اإلقتصادية 
االهتمام  الــواجــب  للتنمية  احلقيقية  اإلمكانيات  إلــى 
والبحث  التعليم  كــقــطــاع  األســاســيــة  ومبفاتيحها  بــهــا، 
وبالقطاعات  البشرية  وباملوارد  بــاإلدارة  يرتبط  ما  وكل 
وفقا  تشكل،  أن  ميكن  التي  واالقتصادية  االجتماعية 
للتنمية؛  حقيقية  رافعة  وحاجياتها،  البالد  خلصوصيات 
داخل  خاصة  جرأة  من  األمر  يتطلبه  ما  مع  األصبع،  ولتضع 
الذي  املخزني  التدبير  كارثة  على  األكادميية،  األوســاط 
يخلق  أن  أو  االقتصاد  قواعد  تطويع  حال  بأي  ميكنه  ال 
احملافل  مختلف  يف  يسوق  والتي  بها"  يبشر  التي  "التنمية 

بعض  بآخر،  أو  بشكل  إليه،  يذهب  ما  وهــو  شــيء؛  ال  من 
يحرصون  الذين  الدولي  بالبنك  االقتصاديني  اخلبراء 
للمديونية  املــتــواصــل  االرتــفــاع  خلــطــورة  إشــارتــهــم  عند 
 374 )حوالي  دوالر  مليار   41 من  )أكثر  للمغرب  اخلارجية 
الناجت  من   35, يعادل  ما   ،2021 سنة  أواسط  درهم(  مليار 
أخرى  بنوية  ألسباب  الكبير  اإلبراز  على  اخلام(  الداخلي 
استشراء  مقدمتها  ويف  التنمية،  إعاقة  يف  خطورة  تقل  ال 
يف  واإلســراف  املغربية  الدولة  دواليب  مختلف  يف  الفساد 

ذلك. السيادة...وغير  لنفقات  الضخم  واحلجم  النفقات 
األوضاع  حول  مؤسس  غير  عاما  حكما  نطلق  ال  وحتى 
األوضــاع  عليه  تصبح  أن  ميكن  ما  وحــول  بالبالد،  العامة 

الشعبية  اجلماهير  من  العظمى  للغالبية  االجتماعية 
حكومتها؛  وبرنامج  وسياستها  الدولة  اختيارات  ضوء  على 
إلى  االرتــكــان  أو  بــالــســوداويــة  البعض  يتهمنا  ال  وحــتــى 
بعيدا  وسياسية،  إيديولوجية  مسبقة،  ومواقف  قناعات 
هذه  مــن  ننطلق  فسوف  امللموسة؛  الــواقــع  معطيات  عــن 
الرسمية  األرقــام  وبعض  امللموسة  املعطيات  أي  األخيرة، 
املصادق  املالية  التصريح احلكومي وقانون  كما هي معلنة يف 

البرملان. طرف  من  عليه 
احلكومي  البرنامج  أن  الحــظ  قد  اجلميع  أن  شك  وال 
متضمنا  مثير،  منسق  بشكل  وعرضه  صياغته  متت  قد 
محالت  واجــهــات  يف  عرضها  يتم  الــتــي  السلع  ملــواصــفــات 
يف  زادت  الــتــي  املعطيات  مــن  بكثير  تــعــزيــزه  ومت  الــبــيــع، 
قارنناه  ما  وإذا  اجلوهر؛  يف  إضافة  أية  دون  ووزنه  حجمه 
على  مثيال  له  جند  فلن  فقط،  والشكل  الشكل،  حيث  من 
املأزوم  مضمونه  هو  يهمنا  ما  لكن  العالم،  دول  كل  مستوى 

الصارخة. وتناقضاته 
سطره  ملا  يستجيب  أنه  على  احلكومي  البرنامج  ويؤكد 
نذكر  أن  بأس  وال  أولويات،  من  الجديد"  التمنوي  "المنوذج 

: فهي  باملناسبة؛  بها 
التنافسية  الــقــدرة  تعزز  هيكلية  إصــالحــات  ــداث  إح ـ 

اخلاص. القطاع  وتنمية 
لتعزيز  والصحية  التعليمية  اخلدمات  نوعية  حتسني  ـ 

البشري. الرأسمال 
اجلهوية؛ التفاوتات  ملعاجلة  الالمتركز  عملية  تعميق  ـ 

الطبيعية. املوارد  على  احلفاظ  ـ 
إغناء  بها  يراد  التي  اخلاص  القطاع  تنمية  فباستثناء 
أوضح  بشكل  نعبر  أن  أردنــا  ما  إذا  اخلــواص،  الرأسماليني 
سوى  ليست  أولويات  من  تسطيره  مت  ما  باقي  فإن  وأصدق؛ 

على  ترجمة  أية  لها  جتد  ال  ومهام  معنى  دون  مدبجا  كالما 
نقيض  احلكومي  البرنامج  يطرحه  ما  إن  بل  الواقع،  أرض 
الذي  التعليم  أن  ذلك  أولويات،  من  تسطيره  مت  ملا  متاما 
ميزانيته  انخفضت  قد  به  بالنهوض  بهتانا  االدعاء  يتم 
سنة  درهــم  مليار   71 إلى   2020 سنة  درهــم  مليار   88 من 
2022 أي  62 مليار درهم سنة  2021 مت زادت انخفاضا إلى 
احلديث  دون   ،2020 سنة  ميزانية  ربع  من  ألكثر  بتقليص 
وما  سنة   30 يف  التعليم  مهن  إلى  الولوج  سن  تسقيف  عن 
يف  البطالة  نسبة  ارتفاع  مستوى  على  وخيمة  آثار  من  له 
أما  املغربية.  األسر  أغلب  وعلى  الشهادات  حاملي  صفوف 
حتت  احلكومي  البرنامج  لها  يتطرق  التي  الصحة  قطاع 
كرامة  تصون  جيدة  صحة  أجــل  "مــن  التضليلي  الشعار 
مليار   1,4 بقيمة  طفيفة  زيادة  سوى  تعرف  فلم  اجلميع" 
 23,5 إلى   2021 سنة  مليار   22,09 من  انتقلت  حيث  درهم 
اختفت  التي  الشغل  وزارة  عن  احلديث  دون  درهــم،  مليار 
أن  املــفــروض  من  التي  وهــي  مديرية  مجرد  إلــى  وحتولت 
عبارة  وكانت  العاملة  للطبقة  القانونية  احلقوق  ترعى 
مقابل  مادية؛  إمكانيات  وبــدون  ميزانية  بدون  وزارة  عن 
االدعاء  مع  كبير  بشكل  تقليصها  مت  التي  امليزانيات  هذه 
وزارة  ميزانية  انتقلت  التنمية،  مقومات  بتوفير  ذلك  رغم 
مليار   41,10 إلى   2021 سنة  مليار   37,61 من  الداخلية 

.2022 سنة 
إن هذه املعطيات إمنا هي الدليل امللموس رقميا للفاتورة 
االستدانة  سياسة  نتيجة  شعبنا  يدفعها  التي  الكبرى 
ثقيلة  مديونية  من  عنها  ترتب  وما  الدولة  تنهجها  التي 
ولم  والبطالة  الفقر  نسب  ســوى  معها  تــزدد  لم  وخطيرة 
آخر؛  مستوى  أي  على  أو  إقتصاديا  بالدنا  منها  تستفد 
احلقوق  واقع  عن  اجلدل  تقبل  ال  فعلية  مؤشرات  أنها  كما 
وشــغــل...  وتعليم  صحة  مــن  واالجتماعية  االقتصادية 
املتفاحش  والغالء  املضاربات  عن  احلديث  دون  وغيرها، 
أن  دون  من  الشعبية  الفئات  مختلف  يسحق  أصبح  الذي 
بارتفاع  لذلك  وتسويغها  بل  األمر،  يف  حرج  أي  الدولة  جتد 
الباطرونا  تغول  عن  ناهيك  الدولية؛  السوق  يف  األسعار 
أغلب  مــن  واإلعــفــاءات  الــدعــم  أشــكــال  ملختلف  وتلقيها 
االجتماعية. االلتزامات  وباقي  الدولة  جتاه  االلتزامات 

واحـــتـــرام حقوق  ــات  ــري أوضـــاع احل مــســتــوى  عــلــى  أمـــا 
منذ  املتواصلة  محنتها  انكشفت  فقد  باملغرب  االنــســان 
واحلكرة  والتمييز  التضييق  سياسات  فضح  ومت  عقود 
واخلطاب،  الدولة  أجهزة  طرف  من  رسميا  املنتهجة  والقمع 
ما  على  للتغطية  طرفها  من  املعتمد  والتضليلي،  املــزدوج 
حيث  جسيمة،  انتهاكات  من  واحلــقــوق  احلــريــات  تعرفه 
ال  التي  الصحفية،  التغطيات  مبئات  هنا  االستدالل  ميكن 
والبيانات  يوميا،  اإللكترونية  واملواقع  اجلرائد  منها  تخلو 
والدولية  الوطنية  احلقوقية  املنظمات  وتقارير  املختلفة 
الدولية/أمنيستي. العفو  منظمة  تقرير  آخرها  كان  والذي 
االقتصادية  احلقوق  على  املتواصل  اإلجــهــاز  أن  غير 
أعاله  إليه  اإلشارة  متت  كما  املغربي  للشعب  واالجتماعية 
ليس سوى جزء من مسلسل اإلجهاز على احلقوق واحلريات 
املصاحبة  الدمياغوجية  واحلملة  بالدنا  تعيشها  غدت  التي 
لذلك تتساوق مع ما تعرفه باقي حقوق اإلنسان من محنة؛ 
بوضوح  يعكسه  كما  املجال  هذا  يف  الدولة  توجه  وتؤكد 
الذي  اإلنــســان،  بحقوق  املكلف  الـــوزاري  املــنــدوب  تقرير 
لالنتهاكات  عــودة  أو  ردة  وجــود  بعدم  حياء،  دون  يجزم، 
لننتظر  مبعنى  اإلنــســان؛  حلقوق  املمنهجة  أو  اجلسيمة 
مختلف  من  أحد  يسمع  فلن  املستويات،  كل  على  األســوأ 
كل  وفوق  والدمياغوجية  الكذب  سوى  الدولة  يف  املسؤولني 

املغاربة. يقول  كما  السنطيحة  ذلك 

الطاهر الدريدي 
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فراير  عرشين  حركة  انطالق  عىل  سنة  عرشة  احدى  مرت  قد  20فراير2022تكون  بحلول 
ووحدت  شعبنا  جماهري  من  املاليني  حماس  جديد،ألهبت  نوع  من  نضالية  املجيدة.حركة 

مجمل قواه الحية املنارصة للتغيري واملناهضة للظلم واالستبداد املخزين.

وهبذه املناسبة الغالية،تتوجه هيئة تحرير جريدة الهنج الدميقراطي اليت انخرطت بدورها يف 
مجرايت التأسيس واملسار الذي هشدته الحركة ابلتحااي العالية لكل من ساهم يف بناء هذه 
التجربة النضالية النوعية،كما تحيي شباب الحركة وكل من انل حظه من القمع واالعتقال 
التعسفي.نتقدم أبحر التعازي لعائالت هشداء حركة عرشين فراير،ونعاهدهم عىل الوفاء حىت 

تحقيق جميع مطالب جماهري شعبنا.

مل تكن حركة 20فراير ملا انطلقت معزولة عىل السياق العاملي عموما أو سياق املنطقة العربية 
والبلدان املغاربية تحديدا.اهنا امتداد لسريورة ثورية نشأت يف تونس،لوحت برايحها يف مرص 
ورحبت هبا شعوب مجموع املنطقة عىل أمل اسقاط أنظمة ديكتاتورية اتبعة.وعىل أمل شق 
الطريق نحو التحرر والدميقراطية...ومن أجل فهم ما جرى وتقيمي نشأة ومسار حركة 20 فراير 
وسلمية  مكافحة  ووحدوية  موحدة  تعددية  شعبية  جماهريية  واجمتاعية  سياسية  "كحركة 
دميقراطية ومستقلة"تفتح الجريدة ملف هذا العدد حول حركة ال تزال امليادين تعج بصداها 
شعار  حول  التغيري  قوى  وتسائل  الصاعدة  الشعبية  الحراكات  تلهم  نضالية  القوي،بروح 

املرحلة الراهنة وسبل التغيري؟

ذكرى 20فراير2011،تجديد العهد والوفاء للنضال الشعيب

ثقافة 20 فرباير، شعلة تصارع رياح القمع والحصار

موجة  املجتمع  حلظات  من  حلظة  أي  يف  الثقافة  تشّكل 
التصاعد  نحو  إما  املجتمع  يف  باحلراك  تدفع  التي  العمق 
احلركات  تعاكس  ما  ونادرا  والضمور.  اخلفوت  أو  والتأجج 
إذا  وحتى  الثقايف،  للحراك  العام  املسار  االجتماعية 
وشــروخ  انكسارات  ــداث  إح جــدا  السهل  مبن  ذلــك  حــدث 
حتــوالت  إلــى  الثورية  االجتماعية  التحوالت  وإرجــاع 
ــن هـــذا املــنــظــور ســـوف نــحــاول  ــة نــكــوصــيــة. م ارتـــداديـ
اجلذوة  ومن  فبراير،   20 حركة  من  تبّقى  مما  االقتراب 
حركة  أن  اليوم  املعلوم  من  كان  وإذا  مشتعلة.  التزال  التي 
ثقافة  تــســوده  ــام  ع فــضــاء  يف  انبثقت  قــد  فــبــرايــر   20
إلى  وصولها  عــدم  أسباب  أحــد  هــذا  يف  ولعّل  محافظة، 
من  املتبقي  األثر  معرفة  هو  اليوم  املطلوب  فإن  مداها. 
اجلسم  يف  خصوصا  أحدثته  الذي  والفعل  احلركة  هذه 

يف. لثقا ا

تاريخية  حلظة  يف  فــبــرايــر    20 حــركــة  جــاءت  لقد 
عن  واملدافعة  االنسانية،  للقيم  املعلية  الثقافة  بــدأت 
ضرورة  بدعوى  إما  تتراجع؛  األصيلة  االنسانية  القيم 
"احلداثة  يف  واالنغماس  التحريض،  من  الثقافة  تخّلص 
بدعوى  وإما  اخلالص؛  اجلمالي  األفق  ذات  التعبيرية" 
ــا ومــعــيــدة  ــذورن ــن ج ــة ونــشــر ثــقــافــة مــســتــمــدة م ــاع إش
من  باخلوف  املرتبط  بالتوّجس  محاطة  فكانت  ألصولنا. 
ونحن  املطلقة.  احلرية  من  والهروب  الفوضوية،  املغامرة 
االشتغال  يحكم  سوف  أعاله  املذكور  اإلطار  هذا  أن  نزعم 
الثقافية  التجارب  أن  بدليل  احلركة.  هذه  بعد  ملا  الثقايف 
حيث  فبراير    20 أثر  عليها  تظهر  لم  سائدة  كانت  التي 
طرحته  ملا  مقارنة  القدمي  العام  أفقها  ضمن  تنتج  بقيت 
جديد.  قيمي  وأفق  دقيقة  إنسانية  مسائل  من  احلركة 
التاريخي  احلدث  حضور  فيها  نلمس  التي  األعمال  وحتى 
عمق  مستوى  إلى  التناول  بارتقاء  اجلــزم  نستطيع  فال 

فبراير.  20 حركتها  التي  والقيم  املطالب 

األدبــيــة  األشــكــال  على  حــكــرا  ليست  الثقافة  ولــكــن 
الــرصــيــنــة والــتــعــبــيــرات املــنــّمــطــة داخـــل قــوالــب أدبــيــة 
يف  ولدت   20 حركة  أن  ننسى  أن  يجب  فال  قبال.  موجودة 
بوسائل  املتعّلق  وهو  جديد  متغّير  بروز  شهد  عام  سياق 
عن  التعبير  أدوات  أحد  بوصفها  االجتماعي   التواصل 
عن  بعيدا  اخلــاصــة  االصــوات  إلطــالق  ومــجــال  احلــريــة، 
سلطتها  خلق  بالفعل  استطاعت  وقــد  السلطة.  حتكم 
جديدة،  ثقافية  تعبيرات  تظهر  سوف  هنا  من  اخلاصة. 
تتيحه  الذي  باحليز  مرتبطة  جديدة.  إبداعية  وأشكال 
والصورة  الصورة  املثال  سبيل  على  ونذكر  الوسائل،  هذه 
ميكننا  والــشــعــارات.كــمــا  والتعليقات  الــكــاريــكــاتــوريــة 
والكاريكاتيراملتمحورة  والنكت  السخرية  عند  التوقف 
االستبداد  وفضح  ومعضالته،  الــعــام  الــشــأن  حــول  كّلها 

مناذج  باعتبارها  تتألق  النماذج  بعض  والفساد.وبدأت 
من  كبيرة  مساحةجماهيرية  احتالل  تستطيع  متثيلية 

"بوزبال". مثل  من  الفضاءات  هذه  داخل  التعاطف 

بالقضايا  امللتزمة  اجلديدة  األغاني  تظاهرة  برز  كما 
لتنتقد  تعبيريا  شكال  الـــراب  تتخذ  والــتــي  الوطنية 

مجموعة  "احلاقد"وانكشفت  مع  خصوصا  الفساد  مظاهر 

الشعبية  التعبيرات  تتخذ  التي  الغنائية  املجموعات  من 
والتفاعل  الدعاءاجلماهيرية  اجلارحة  الساقطة  واللغة 
الظواهر  هــذه  ولكن  للمواطنني.  احليوية  املشاكل  مع 
تتبلور  ولم  واالستمرار،  الترسخ  تستطع  لم  التعبيرية 
أن  تستطع  ولم  الزمن،  يف  ممتدة  تعبيرية  تظاهرات  يف 

تــرّوج  سوقا  تخلق  أن  تستطيع  مؤسسات  يف  تتجمع  أن 
التعبيرية  احلــركــات  مــع  ــدث  ح مثلما  بضاعتها  فيها 
ظاهرة  مثل  يليها  وما  الستينات  يف  املغرب  شهدها  التي 
ظاهرة  أو  الهواة،  مسرح  ظاهرة  أو  الغنائية،  املجموعات 

السينمائية. األندية 

هي  فــبــرايــر   20 حــركــة  تــصــبــح  أن  املــمــكــن  كــان  لــقــد 
من  وكــان  التعبيرية،  املــوجــات  لهذه  الفعلية  احلاضنة 
وثقافة  جــديــدة  قيم  إرســـاء  أفــق  يف  تتطور  أن  املمكن 
ثــوريــة نــقــديــة تــنــويــريــة تــدافــع عــن قــيــم الــكــرامــة 
ــداد لـــوال الــقــمــع.  ــب ــت واحلـــريـــة، وحتـــارب الــفــســاد االس
أن  دون  اإلبداعية  الظواهر  هذه  على  منّر  أن  فالميكننا 
عنها  املعبرة  ــوات  األص لها  مطّوالعندماتعرضت  نقف 
مــن قــمــع وحــصــار؛فــفــضــالعــن املــنــع مــن الــدعــم،وحــصــر 
املبدعني  اجلمهور،تعّرضالعديدمن  مع  اللقاء  مجاالت 
ضمن  العملية  هــذه  أتــت  وقــد  واحملــاكــمــة.  لــالعــتــقــال 
التي  املكاسب  كّل  عن  االرتداد  على  عملت  كبيرة  موجة 
أفكار  واســتــشــراء  علىنشر  حققتهااحلركة،وحرصت 
بالبهرجة. فقط  تهتم  شعبوية  ماضوية،فهي  ومرجعية 

فال يجب أن ننىس أن 
حركة20  ولدت يف سياق عام 

هشد بروز متغرّي جديد وهو 
املتعّلق بوسائل التواصل 

االجمتاعي  بوصفها أحد أدوات 
التعبري عن الحرية، ومجال 

إلطالق االصوات الخاصة بعيدا 
عن تحكم السلطة

رشيد برقان
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ــداث  بــالــتــمــام والــكــمــال عــلــى أهـــم االحـ 11 مـــرت  مـــرت 
املعاصر،  املغرب  عرفها  طبعا(  أخرى  إلى  )إضافة  السياسية 
من  وجيز  وقت  يف  استطاعت  التي  فبراير   20 حركة  وهو 
والدميقراطية  التغيير  لصالح  القوى  ميزان  خلخلة  بدايتها 
منها  سيعاني  املغربي  املجتمع  كان  مخزنية  مشاريع  وأفضلت 
إلى  املقال  هذا  يسعى  التاريخ  هذا  لرمزية  نظرا  ومن  كثيرا، 
إلى  ثم  فبراير،   20 حركة  وسلبيات  مميزات  أهم  حتديد 

دعمتها. التي  القوى  أهم  إبراز 

فراير:  20 حركة  مسات  أهم  يف 

واالستمرارية  بالصمود  فبراير   20 حركة  وضــع  متيز 
أرضــيــتــهــا  ــرة يف  ــط ــس امل وأهــدافــهــا  والــتــشــبــث مبــطــالــبــهــا 
ومحاوالت  واملناورات  القمع  من  بالرغم  وذلك  التأسيسية، 
التقسيم  ــة  ــاول ــح وم والــتــرغــيــب  والــتــشــويــه  ــتـــراق  االخـ
الدميقراطي  )الــنــهــج  لها  داعــمــة  ــوى  ق ضــد  واستعدائها 

لم  كما  اليسار(  فدرالية  تنظيمات  واإلحــســان،  والــعــدل 
وباعالن  االجتماعي  امليدان  يف  الطفيفة  بالتنازالت  تنخدع 
اللجنة  يف  املشاركة  رفضت  بل  الدستورية  للمراجعة  النظام 
خطها  عــن  تتراجع  ــم  ول الــدســتــور  ملراجعة  االســتــشــاريــة 
الدستور  صيغة  ورفــضــت  السلمي  اجلماهيري  النضالي 
املطلق  الفرضي  للحكم  املكرس  الدميقراطي  غير  املخزني 

الدستور. هذا  مشروع  حول  االستفتاء  مقاطعة  الى  ودعت 

وكــشــفــت هــذه احلــركــة مــن هــم املـــتـــرددون، يف اخلــارج 
املخزني  الــنــظــام  بــني  الــتــواطــؤ  انكشف  هــكــذا  ــل:  ــداخ وال
حقيقة  بوضوح  وظهرت  العربية  والرجعية  واإلمبريالية 
نفسها  تقدم  جهة  فمن  لإلمبريالية،  الدميقراطية  املزاعم 
اللمسات  تؤيد  الواقع  ويف  الدميقراطية  عن  مدافع  كأكبر 
االستبدادي  وجهه  على  النظام  وضعها  التي  التجميلية 
ــع. هــكــذا أيــــدت الـــدســـتـــور اجلـــديـــد رغـــم كــونــه  ــش ــب ال
كما  عليه.  والتصديق  ومضمونه  بلورته  يف  الدميقراطيا 
دميقراطيا  إجنازا  اجلديدة  واحلكومة  االنتخابات  اعتبرت 
ــم مــعــرفــتــهــا بــاملــقــاطــعــة الــشــعــبــيــة الــعــارمــة  عــظــيــمــا رغـ
سفارة  تدخلت  بــل  طالها،  ــذي  ال وبالتزوير  لالنتخابات 
النهج  ضد  الشباب  بعض  تأليب  حملاولة  املغرب  يف  فرنسا 
وساهم  املخزن،  مصلحة  يخدم  مبا  وتوجيههم  الدميقراطي 
على  التعتيم  يف  اإلمبريالية  للشركات  اخلاضع  ــالم  اإلع
ودعمت  فبراير.   20 حركة  وخاصة  املغربي،  الشعب  نضال 
أدوارهـــا  ولعبت  املــخــزن  ــادرات  ــب م كــل  العربية  الرجعية 

املخزنية. للمبادرات  الدعاية  يف  مهما  دورا  الدعائية 

درجة  إلى  بامتياز…  شبابية  فبراير   20 حركة  كانت  كما 
حيث  فــبــرايــر،   20 شــبــاب  حــركــة  عليها  أطــلــق  البعض  أن 
احلركة  نسبيا  استثنينا  )ان  احتجاجية  حركة  أول  رمبا 
من  االالف  عشرات  فيها  ينخرط  مدها(  خالل  الطالبية 
الشبابي  الطابع  ويف  مدن.  عدة  يف  واحدة  دفعة  الشباب/ات 
السياسي  النظام  شيخوخة  وهو  درس  أول  نستخلص  هذا 
هذه  أن  أستخلصه  درس  وثاني  وأحزابه،  خدامه  وشيخوخة 
ما  رغم  الشباب/ات  من  جديد  جيل  لبداية  سطرت  احلركة 
األخير  والدرس  عنيف،  ورمزي  مادي  هجوم  من  لها  تعرض 
إلى  مؤمنة  اليوم  أصبحت  املغربية  الشبيبة  أن  األهم  وهو 
وساحات  الشارع  املغربي  السياسي  السياق  يف  أنه  بعيد  حد 
لصالح  القوى  موازين  بتغيير  الكفيلة  وحدها  هي  النضال 

لشعب. ا

: التالية  باخلصائص  20فبراير  حركة  متيزت  وعموما 

ــي نــتــيــجــة وتــطــويــر  ــن ه ــك ــن فـــراغ ول ــد م ــول ــم ت ل  -
شعبنا. نضال  يف  نوعية  مقلة  إنها  نضالية:  لتراكمات 

مقومات  عــلــى  تــتــوفــر  ــل  ب صــيــف  ســحــابــة  ليست   -
االستمرار.

املرجعيات  ذات  املناضلة  القوى  لتوحيد  وعاء  شكلت   -
الشعبية.  الطبقات  لصالح  تغيير  الى  تسعى  لكنها  املتباينة 

بعض  من  الوقت  نفس  يف  عانت  فبراير   20 حركة  لكن 
طبقة  اهم  إليها  تنضم  لم  احلركة  هذه  أن  متمثلة  النواقص 
وعموم  العاملة  الطبقة  أي  الرأسمالية  املجتمعات  يف  ثورية 
فيها  والطلبة  الفقراء،  الفالحني  ذلــك  يف  مبا  الكادحني، 
إضافة  للغاية،  ضعيف  جد  انخراطها  ظل  حيث  أقوى  بشكل 
مذهبي-  وليس  نــظــري-  ــار  إلط احلــركــة  هــذه  افتقار  إلــى 
االنــزالقــات  ضد  يحصنها  التأسيسية  ألرضيتها  كأساس 
توضح  وثيقة  تبلور  لم  حيث  أهدافها.  عن  واالنحرافات 
السائد  االجتماعي  واالقتصادي-  السياسي  النظام  طبيعة 
بديل  دميقراطي  نظام  وبــنــاء  ــاوزه  جت وكيفية  بــالدنــا  يف 
كانت  والتي  النظام  حول  امللتفة  السياسية  القوى  وطبيعة 
متكامل  برنامج  الى  تفتقر  كما  قبل  من  اليسار  صفوف  يف 

الدميقراطي. للنضال 

الجهبة  مالمح  تشكل  وبداية  فراير   20 حركة  مكوانت  يف 
: لشعبية ا

لقوى  املشترك  للنضال  وعاء  شكلت  20فبراير  حركة  إن 
تنبه  وقــد  متناقضة،  حتى  بل  مختلفة،  مرجعيات  ذات 
سارع  لذلك  عليه.  التالقي  هذا  خلطر  مبكر  بشكل  النظام 
ضد  وتأليبها  احلــركــة  ــل  داخ االنــقــســام  زرع  محاولة  إلــى 
سديد  بشكل  تعاطت  قد  احلركة  كانت  وإذا  القوى،  بعض 
اليسار  ــوى  ق بعض  ــإن  ف تخترقها،  الــتــي  التناقضات  مــع 
الصراع  تأجيج  على  وعملت  النظام  فخ  يف  سقطت  املناضل 
نضالها.  تطوير  عرقل  مما  احلركة  يف  فاعلة  مكونات  ضد 
احلركة  وحدة  على  بقوة  دافع  فقد  الدميقراطي  النهج  أما 
من  مكون  أي  وعــن  النظام  عن  واستقالليتها  وتعدديتها 
وجماهيريتها،  ودميقراطيتها  كفاحيتها  وعــن  مكوناتها 

: هي  احلركة  تبنت  انضمت  التي  القوى  أهم  تظل  وعموما 

واإلحسان العدل   -

الدميقراطي الهنج   -

األمازيغية الحركة  فعاليات  بعض   -

اليسار فيدرالية    -

اليسارية. املغريب  لطلبة  الوطين  االتحاد  فصائل   -

وبسرعة  بامللموس  فبراير   20 حركة  كشفت  فقد  ومنه 
بينت  وبالتالي  أعــداؤه  هم  ومــن  الشعب  أصــدقــاء  هم  من 
ضد  الدميقراطي  النضال  تقود  شعبية  جبهة  أي  أن  للجميع 
التنظيمات  هذه  عن  باألساس  تخرج  فلن  املخزني  النظام 
األحيان،  من  العظمى  الغالبية  يف  استطاعت  وقد  املناضلة، 
وأن  ودميقراطي  سديد  بشكل  داخلها  التناقضات  تعالج  أن 
أهدافها،  يعادون  الذين  املندسني  صفوفها  من  وتلفظ  تفضح 
يف  وصراعات  نقاشات  املناطق  بعض  شهدت  فقد  ذلك  ورغم 

املكونات. هذه  بني  حادة  األحيان  بعض 

وحدة  أن  هو  احلركة  من  استخالصه  ميكن  درس  أهم  إن 
مزايدات  أو  قيود  أو  شروط  أي  دون  احلقيقي  التغيير  قوى 
الطبقات  لصالح  القوى  موازين  بقلب  الكفيلة  وحدها  هي 
هذه  هو  املخزنية  املافيا  نظام  يرعب  ما  أهم  وأن  الشعبية، 
املغربي  السياسي  التاريخ  يف  خالصة  أهــم  حيث  الــوحــدة 
احلديث هي أن وقوة النظام يف تشردم وتفرق قوى املعارضة 
للتغيير  الطامح  اجلميع  على  يجب  ومنه  صحيح،  والعكس 
إضافة  على  موقع  من  كل  يعمل  أن  املنشود  احلقيقي  الشعبي 

املعارضة. قوى  تخترف  التي  التناقضات 

يف ذكرى حركة 20 فرباير كمرشوع جبهة شعبية للنضال من أجل 
سعد مرتاح التغيري الحقيقي

لكن حركة 20 فراير عانت يف 
نفس الوقت من بعض النواقص 
ممتثلة أن هذه الحركة مل تنمض 

إلهيا اهم طبقة ثورية يف املجمتعات 
الرأمسالية أي الطبقة العاملة 
وعموم الكادحني، مبا يف ذلك 
الفالحني الفقراء، والطلبة فهيا 

بشكل أقوى حيث ظل انخراطها جد 
ضعيف للغاية



العدد : 446   9
من 15 إلى 21 فبراير  2022 امللف

يف ابب تفسري األسباب والظروف اليت أدت عىل ظهور الحراك    
 : 20 فراير  االجمتاعي عىل شكل حركة 

عن  عبرت  جماهيرية  كحركة  فبراير   20 حركة  كانت  إذا 
عن  سياسي  جتمع  عن  كتعبير  انطالقتها  يف  الظاهر  يف  نفسها 
حركة  العمق  يف  فإنها  وغيره(  )الفايسبوك  الكونكسيون  جيل 
الشعب  نضاالت  دروس  من  تراكم  ما  عن  تعبر  سياسية  جماهيرية 

 : املغربي وقواه احلية ومن هذه الدروس نذكر 

الالدميقراطية  الطبيعة  ذي  القمعي  النظام  نفس  استمرار   -
والالشعبية يف التالعب باإلرادة الشعبية عبر حتكم األوليغارشية 
السياسية  ــاة  ــي احل مــفــاصــل  ــل  ك يف  املــلــكــيــة  بــقــيــادة  احلــاكــمــة 
واالقتصادية و الثقافية يف البالد والتهيئة لصناعة أحزاب إدارية 

اجلديد امللك  عهد  تناسب 

املعارضة  واآلراء  واألفكار  الصحافة  وخنق   ، االستبداد  تغول   -
التحقيق( )صحافة  واالحترافية  املوضوعية  حتى  أو 

إمكانية  أيــة  دائـــرة  ــارج  خ املخزنية  األوليغارشية  ــود  وج  -
واالقتصادية  السياسية  للمحاسبة 

الدولة  مفاصل  كل  يف  واملالي  السياسي  الفساد  مظاهر  تعمق   -
واملجتمع  

- عجز القوى السياسية اإلصالحية وحتى الثورية عن إحداث 
االنسان  وحقوق  الشعبية  الدميقراطية  نحو  املطلوب  التغيير 

الكونية 

مكتسبات  حتــقــيــق  عــن  الــبــطــولــيــة  ــات  ــاض ــف ــت االن عــجــز   -
التضحيات هول  رغم  حقيقية  دميقراطية 

الشعبية  االنتفاضات  لكل  للنظام  الشرس  القمع  استحضار   -
مطالبها  رغم  الدم  يف  وإغراقها  االجتماعي  الطابع  ذات  فيها  مبا 

أحيانا احملضة  االجتماعية 

الباردة(  احلرب  ظل  يف  الشأن  هو  )كما  دولي  تقاطب  غياب   -
لتقوية  عليه/ها  االتكاء  ميكن  قوية  اشتراكية  إرتكازية  قاعدة  أو 

االشتراكي   اليسار 

وتآكل  الدميقراطية  مطلب  نحو  يتجه  جديد  دولي  ظرف   -
التبعية  أو  الوطنية  الديكتاتورية  األنظمة  من  العديد 

العربي  العالم  يف  الدميقراطي  للنضال  أفقية  موجة  وجود   -
و’’إرحل’’ "الشعب يريد"  املغاربية حتت  اسم  والبلدان 

الدميقراطي  النضال  قيادة  على  قادرة  سياسية  قوة  غياب   -
لوحدها بفعل تراجع موازين القوة لصالح النظام ، وغياب تقاطب 

إيديولوجي واضح كما يف السابق )ميني // يسار(

التوافقي  التنوب  حكومة  على  راهنوا  ملن  الكبرى  األمل  خيبة   -
االستقالل  منذ  البنيوية  أزمته  من  البلد  ــراج  إخ يف  لليوسفي 

لشكلي ا

يف   ).... مثال  الغالء  تنسيقيات   ( االجتماعي  النضال  عجز   -
املتنامي والغالء  االقتصادي  واالفتراس  التغول  وقف 

وعمالتها  وشيخوختها  النقابية  الــقــيــادات  أغــلــب  تــرهــل   -
حقيقية  نضالية  مبادرة  أية  قيادة  على  قدرتها  عدم  و  الطبقية 

الطبقية الفوارق  ملواجهة  االجتماعي  للنضال 

واحلساسيات  القوى  مختلف  تدمج  للنضال  آلية  عن  البحث   -
على  دميقراطي  مجتمع  أجل  ومن  املخزن  ضد  النضال  تريد  التي 

إيديولوجية. غير  أرضية 

من  جميع  لف  على  ــادرة  ق مرنة  فضفاضة/  أرضية  إيجاد   -
والفساد االستبداد  يناهض 

األوضاع  مسؤولية  حتميله  و  مباشرة  القصر  و  امللكية  مواجهة   -
دستوريا له  املخولة  السلط  بفعل 

- فضح لوبيات الفساد أسماء و رموزا.

)البام( السلطة  إنشاء حزب  - فضح مخطط 

الشعبي الشباب يف طليعة احلراك  - بروز 

فبراير   20 حركة  اعتمد  لقد   : إشكاالته  و  التنظيم  باب  يف   
حد  إلى  تشبه  مباشرة  دميقراطية  و  بسيطة  جد  تنظيمية  آليات 

: يف  جتلت  التنسيقيات  تنظيمات  ما 

العامة  اجلموع  على  احلركة  اعتمدت   : العامة  الجموع   -
دميقراطي بشكل  اخلروج  قرارات  تتخذ  التي 

السياسية  القوى  أن  احلركة  اعتبرت   : الــدعــم  مــجــالــس   -
ومن  احلــركــة  تدعم  أن  جهة  مــن  عليها  واجلمعوية  والنقابية 
من  خوفا  احلركة  يف  اخلاصة  ديناميتها  لها  تترك  أن  أخرى  جهة 

السياسوي. التوظيف  من  أو  التبقرط 

الوطني  املجلس  شكل  لقد   : للدعم  الوطني  المجلس   -
القيادة  ولــيــس  للحركة  السياسية  الــقــيــادة  يشبه  مــا  للدعم 

احلركية. 

 : ابب يف األخطاء القاتلة    

الظاهرة  فبراير   20 حركة  فشل  أسباب  عن  الكثير  كتب  لقد 
: والبنيوية، وال بأس من أعادة تكثيف هذه األسباب كالتالي 

: لقد أدى  االنــســحــاب  الــعــدل و اإلحــســان و خطيئة   -
التحليالت  بعض  يف  واملنتظر  "املفاجئ"  االحسان  و  العدل  انسحاب 
هذا  وأن  خصوصا   ، إضعافها  إلــى  بل  القوة  موازين  خلخلة  إلــى 
وباالنفتاح  الدستور  بتغيير  النظام  عروض  مع  تزامن  االنسحاب 
على إمكانية أن يسمح النظام برئاسة اإلسالميني للحكم )العدالة 

والتنمية(.

على  الرهان  وخطيئة  ديمقراطي  السوسيال  اليسار   -
وليس  املؤسساتي(  النضال  )عبر  املخزن  مع  الدميقراطي  التغيير 
إنتاج وهم احلركة  وإعادة  النضال اجلماهيري(  مع اجلماهير)عبر 

كاريكاتوري.  بأسلوب  للتسعينات  االحتادية 

الــلــيــنــيــنــي  الـــمـــاركـــســـي  الـــمـــاركـــســـي و  الـــيـــســـار   -
استثمار  على  القدرة  عدم   : والتنظيم  التصور  يف  الشتات  وخطيئة 
التنظيمية  و  السياسية  الوحدة  يف  طفرة  لتحقيق  الثوري  الوضع 
حزب  بناء  على  املوحد  والعمل  الثوريني  واللينينيني  للماركسيني 
الطبقة العاملة وعموم الكادحني ، و وقوف البعض ضد احلركة )ال 

)! ننخرط يف احلركة ألن بها قوة أصولية ظالمية 

كانت  لقد   : الـــتـــفـــرج  وخــطــيــئــة  الــنــقــابــيــة  الـــحـــركـــة   -
االجتماعي  بالسلم  مكبلة  النقابية  للحركة  املركزية  القيادات 
الطبقة  أوضاع  لتحسني  الظروف  استغالل  تستطع  ولم   ، جهة  من 
استثنينا  إذا  اخلبزية(  االجتماعية  )املطالب  واملوظفني  العاملة 
حركة  صفوف  بعض  لتفكيك  محاولة  يف  قدم  الذي  الفتات  بعض 
املدني  املجتمع  )مهمة  للضغط  وسيلة  فيها  رأت  التي  فبراير   20
للتغيير  أداة  وسيلة  فيها  رأت  مما  أكثر  الذاتي(  الدفاع  وأدوات 
ولقد  الدميقراطية(  )املطالب  ــذري  اجل الشعبي  الدميقراطي 
20 فبراير(  أو كمجيمعات يف حركة  النقابيني كأفراد  شارك بعض 

فبراير(.  20 حركة  نقابيو  مجموعة 

تتمكن  لم   : الشبيبية  التنظيمات  وأزمــة  الطالبية  احلركة   -
احلركة الطالبية من االنخراط املنظم و املركزي و املوحد و الفعلي 
النضالي  الظرف  هــذا  استغالل  وال   ، فبراير   20 حركة  زخــم  يف 
)أوطم(  موحد  تنظيم  إطار  يف  ذاتها  تنظيم  إعادة  و  ذاتها  لتقوية 
حركة  يف  كمجيمعات  أو  كأفراد  الطلبة  بعض  مشاركة  رغم  ودلك 
عدديا  وازنة  شبيبية  تعليمية  حركة  قوة  يعكس  ال  مبا  فبراير   20

للحركة. كامنة  وطاقات 

وموحدة  منظمة  نسائية  حركة  فبراير   20 حركة  تفرز  لم   -
كشفت   : الشعبي  الدميقراطي  النضال  يف  النوعية  للمساهمة 
الدميقراطية  النسائية  للحركة  كبير  ضعف  عن  فبراير   20 حركة 
حركة  داخــل  مــن  التميز  تستطع  لــم  الــتــي  كــذلــك  والتقدمية 
رفعه  الــذي  املــســاواة  ملطلب  وجاذبية  تقاطب  وخلق  فبراير   20
والعدالة  واحلــريــة  الكرامة  مطالب  جانب  إلــى  احلقوقيون/آت 
العمالي  النسائي  الــنــضــال  عنى  لعزلتها  نــظــرا  االجتماعية 

واجلماهيري.

من  النضال  ومستقبل  لحارض  والدروس  العر  ابب  يف   
 : الشعيب  الدميقراطي  التغيري  أجل 

20 فبراير ضمنها  تبني حركة الشعب يريد بصفة عامة وحركة 
يجب  التي  والسياسية  التاريخية  والدروس  اإلشكاالت  من  العديد 

: ومنها  عندها  الوقوف 

مشروعية  من  مكنها  مما  اجلماهيرية  للحركة  السلمية  القوة   -
لهذا  و   ، االستبداد  أنظمة  ضد  الطبقي  الصراع  يف  ضاربة  سياسية 
بأعمال  اختراقها  أو  اتهامها  أو  جرها  محاولة  على  األنظمة  تعمل 
تنال  التي  السياسية  املشروعية  هذه  ضرب  حملاولة  مدبرة  عنف 

واسعة. وتغطية  تعاطفا 

- الطابع الدميقراطي للحراك يف النضال من أجل الدميقراطية 
الشعبية الذي يتجلى أوال يف كون طبيعة احلركة كحركة سياسية 
احلركة  هــذه  تكون  أن  تفرض  الشعبية  الدميقراطية  أجــل  من 
تستوي على أرضية سياسية وليس على أرضية إيديولوجية لكون 

ذلك. تفرض  اجلدري  الدميقراطي  التغيير  مرحلة 

قوة  بــنــاء  يف  مهم  الشعبية  للحراكات  اجلــبــهــوي  الــطــابــع   -
والفساد االستبداد  ضد  ضاربة  جماهيرية 

لكي  الكادحني  وجماهير  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  أهمية   -
وحلفائها  الطبقة  هذه  مصالح  عن  واملعبر  املميز  الصوت  لها  يكون 

الشعبي الدميقراطي  النضال  جبهة  يف 

تتطلب  السياسية  واجلبهة  اجلماهيري  احلــراك  كــان  إذا   -
نقاط  بعض  عن  أحيانا  والسكوت  والتمطط  والتكتيك  املرونة 
من  مينع  ال  فهذا   ، معينة  زمنية  فترة  يف  التناقض  االخــتــالف/ 
فبراير   20 أرضية حركة  أكثر وضوحا من  أرضية  إيجاد  يف  التقدم 
تطرح نقط االتفاق وتطرح النقاط املفتوحة للنقاش العمومي مما 
 ، الشعبي  احلراك  يف  تساهم  التي  القوى  مصداقية  يقوي  و  يزكي 
وللجماهير  للنخبة  والسياسي  الفكري  االشتغال  يتطلب  وهذا 

بالتوازي.

النقابية  للحركة  والطليعي  الطبيعي  ــدور  الـ اســتــعــادة   -
النضال  ويف  العمومي  النقاش  يف  املساهمة  يف  والنسائية  والطالبية 
والتقدمية  الدميقراطية  التوجهات  بتشجيع  الشعبي  اجلماهيري 

املكافحة.

الرجعية  األنظمة  من  ووكالئها  االمبريالية  كون  استحضار   -
تغيير  كــل  يف  األبـــواب  على  متربصة  الصهيونية  احلــركــة  ومــن 
يف   2011 يف  يريد  الشعب  حركة  مثل  حقيقي  شعبي  دميقراطي 
يف  املتمثلة  الثانية  ...والسيرورة  وغيرها  وسوريا  واليمن  مصر 
االخيرة  العسكرية  والسودان...واالنقالبات  وتونس  لبنان  حراك 

األفريقية. البلدان  من  العديد  يف 

السياسي  والنظام  عامة  بصفة  السياسي  النظام  كون  فهم   -
يف  قــواه  و  الشعب  نضاالت  مختلف  مع  التجربة  من  له  املغربي 
الريع  و  واإلغراء  والترهيب  واالختراق  والبلطجة  واملناورة  القمع 
القانونية مما يجعله قادرا  وترسانته  القمعية  أجهزته  ويف تطوير 
اجلماهيري  الغضب  المتصاص  السياسية  الهيكلة  ــادة  إع على 
يف  للتحكم  السياسية  اخلريطة  بناء  وإعــادة  عليه  وااللتفاف 

الشعبية. اإلرادة 

مقاطعون  وحــراك  الريف  وحــراك  جــرادة  حــراك  أن  اعتبار   -
ضد  واحلــراك  وغــيــرهــا...(  )تنسيقيات  التعليمية  واحلــراكــات 
الشعب  و غيرها من نضاالت  املؤسسة حلد اآلن  التطبيع واجلبهات 
روحها  منها  استلهمت  فبراير   20 حركة  بعد  جاءت  التي  املغربي 
احلراك  لهذا  موضوعيا  استمرارا  يجعلها  مما  وشعاراتها  وخطابها 

احملضة. املطلبية  التظاهرات  يف  حتى  لروحه  وحضورا 

هل من أفق ؟    

مهمة  إجنــاز  عــدم  أن  للشعوب  النضالي  التاريخ  دروس  من   -
التاريخ  تاريخية ما لشعب من الشعوب ال يلغيها عن جدول أعمال 
جدول  على  ستبقى  الشعبية  فالدميقراطية   ، السياسي  والعمل 
أعمال نضال الشعب املغربي رغم كل مظاهر ظروف اجلزر احلالية.  

جدا  بطيء  املغربي  السياسي  الفكر  أن  كذلك  الــدروس  من   -
القيادات  جند  لهذا  البالد  يف  السياسية  احلركية  مع  باملقارنة 
الــدروس  استخالص  يف  التجريبية  الغالب  يف  تعتمد  السياسية 
البعد االستراتيجي يف رؤية األمور.  النظري و لضعف  للفقر  نظرا 

حركة 20 فرباير : تعبري لإلرادة الشعبية عن رضورة الدميقراطية الشعبية
إسالمي ع احلفيظ
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الشعب  حقق  التحررية،  الوطنية  جتاربنا  من  الكثير  يف 
النضال  ميادين  يف  وبصموده  املسلحة  مبقاومته  الفلسطيني 
هذه  ان  غير  واالنتصارات،  ــازات  االجن من  الكثير  املختلفة 
االجنازات سرعان ما كانت تخف مفاعيلها السياسية، نتيجة 
اما  بسبب  الوطني،  الكل  لصالح  استثمارها  على  القدرة  عدم 
االساسي  النضال  بوصلة  حترف  فئوية  معارك  يف  االنشغال 
فتضيع  االجنــاز،  واستثمار  الصراع  ادارة  نحسن  لم  ألننا  او 
الداخلية على  انتصاراتنا هباء وتتقدم اخلالفات والتباينات 

الصراع االساسي مع االحتالل..

ــل مــفــصــل ســيــاســي ووطــنــي  يــحــدث هـــذا االمـــر امـــام ك
ومعارض،  مؤيد  بني  السياسية  القوى  فتنقسم  فلسطيني، 
ويقع الشعب الفلسطيني اسيرا خليارات يختلط فيها املبدأي 
مع االنتهازي، والوطني مع املصالح الفئوية والشخصية، وبني 
واحــدة  كل  تسعى  اعالمية  ومنصات  منظومات  وذاك  هــذا 
مبنية  مواقف  كانت  ولو  حتى  العام،  الرأي  ود  كسب  الى  منها 
او  الفصيل  هذا  موقف  تأكيد  هدفها  وافتراءات  اكاذيب  على 
ذاك.. وهذا ما ينطبق على املوقف من جلسة املجلس املركزي 
يتبارى  بازار  الى  حتولت  التي  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة 

فيها كل فصيل يف املزايدة على غيره باعتباره األنقى..

لكل  حق  فهذا  ذاتــه،  بحد  املوقف  يف  ليست  هنا  املشكلة 
الصيغة  مبدأ  من  انطالقا  احترامه  اجلميع  وعلى  فصيل 
الوطني  العمل  يف  تكريسها  اجل  من  ناضلنا  التي  التعددية 
ملنظمة  فهمنا  يف  بل  دائما،  احترامها  الى  وندعو  الفلسطيني 
التعامل مع مؤسساتها.. فهذه  اليها وكيفية  التحرير والنظرة 
مكونات  مجموعة  بني  ائتاليف  جبهوي  اطــار  هي  املنظمة 
اطار  يف  اال  سياسيا،  حتالفا  وليست  ومستقلني،  فصائلية 
لكل  يبقى  لكن  مكوناتها،  عليه  توافقت  التي  برنامجها 
السياسية  وحياته  التنظيمي  واطاره  السياسي  موقفه  مكون 
ان  مطلوبا  وليس  واحدا،  حزبا  ليست  هي  وبالتالي  اخلاصة، 

تنصهر يف قالب ومبوقف واحد..

الفلسطينية  التحرير  الفصائل يف منظمة  ان عضوية  كما 
ما  ان  بل  ذاك،  او  احلاكم  هذا  رضى  من  مستمدة  ليست  هي 
ما  هــو  اجلبهوي،  االطـــار  هــذا  ــل  داخ الفصائل  بــني  يجمع 
القواسم  برنامج  من  االدنــى  احلد  واعتبرته  عليه  توافقت 
هذه  عن  املكونات  احد  يخرج  وحني  والتقاطعات،  املشتركة 
ويعيد  سياسته  يراجع  ان  يجب  من  هو  املكون  فهذا  الصيغة، 
والشراكة  التوافق  منطق  مع  ينسجم  مبا  ببرنامجه  النظر 
وليس العكس.. وهذا ما يفسر حقيقة الصراع والوحدة حتى 

املنظمة.. داخل سقف 

الوطنية  املجالس  دورات  جميع  مــع  التعاطي  ميكن  ال 
ظروفها  دورة  فلكل  ــدة،  واحـ خــانــة  يف  ووضعها  واملــركــزيــة 
والتنظيمية..  السياسية  واسبابها  ومكوناتها  واشخاصها 
فلسطني،  لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  الــى  وبالنسبة 
ان  اولــهــا  عــامــل:  مــن  اكثر  يحكمها  املؤسسة  الــى  فنظرتها 
موازين القوى داخل هذه املؤسسة هي حكما مختلة، حتى يف 
مخرجات  اقتراب  مدى  ثانيا  املنظمة..  فصائل  جميع  وجود 
الشعب،  لكل  واملعلن  السياسي  اجلبهة  برنامج  من  جلسة  اي 
املشتركة  والتقاطعات  الوطنية  الــوحــدة  تتصدر  والـــذي 
عنوانه. وبالتالي فان القرارات الصادرة عن الهيئات الوطنية 
من  بجهد  اصبحت  التي  املجلسني  قـــرارات  مثل  اجلامعة، 
جماهيريا  مطلبا  فصائل  من  وغيرها  الدميقراطية  اجلبهة 
يف  يشاركوا  لم  الذين  قبل  من  حتى  فلسطينيا  وفصائليا 
صدرت  التي  القرارات،  فهذه  وبالتالي  القرارات.  هذه  صياغة 
املوقف  نفس  حتمل  قوى  من  رفضت  "مجلسية"  دورات  عن 
الى  الساعية  وقــواه  الشعب  كل  بيد  اسلحة  اصبحت  اليوم، 
الرسمي  الــقــرار  مركز  ودفــع  موحد  وطني  ملوقف  الــوصــول 
ومن  القاعدة  هــذه  وعلى  بــه.  االلــتــزام  على  الفلسطيني 

الجبهة الدميقراطية .. والخيارات الوطنية املطلوبة

االستعماري  املشروع  قاتل  الذي  العظيم  الشعب  هذا  نحن، 
ألكثر من 100 عام، وصد غزوات املستعمرين وأذل الغزاة وأسقط 
نظم وعروش الطغاة واملتآمرين، كرة تلو اخرى، من يتولى املواجهة 
مع احملتل وأدواته، ال نحيل هذه املهمة ألحد وال ننتظر منقذ ال 
والقتال  الصمود  إرادة  ــه،  إلرادت يذعن  و  املجموع  لهذا  ينتمي 

ألجل احلرية واملستقبل.

والقرار  الصمود  مــوارد  يحتكر  ملن  املسؤوليات  حتميل  إن 
يعني  ال  الفصائلية،  أو  الرسمية  السلطة  ومــواقــع  والتمثيل 
ودوره  مهماته  من  الفلسطيني  الشعبي  املجموع  أو  الفرد  تنصل 
أن  إدراك  يف  ارتباك  أو  احملتل،  مواجهة  يف  املباشرة  ومسؤوليته 
املعركة تدور حول وجوده ومستقبل أبنائه.. كل طفل يولد اليوم 
عن  كمسؤوليتنا  مستقبله،  ألجل  بالقتال  جتاهه  ملزمني  نحن 
عن  مسؤوليتنا  فإن  اليومية،  واملالية  املعيشية  احتياجاته  تدبر 
للعيش بحرية وكرامة، وفرصة ملستقبل بدون  له  تدبر مساحة 
احتالل أو حواجز أو إذالل، لغد خال من العبودية ال يكون فيه 
خاضع جلنود املستعمر ومستوطنيه، وال يضطر لتقدمي ذرة من 

التنازل ألجل حياة ذليلة.

الرسمية  املنظومة  قبل  مــن  املستمر  اخلـــذالن  مسلسل 
الفلسطينية، وحتى اخللل الكبير يف ممارسات مركبات السياسة 
الفلسطينية بعمومها، ليست داع لتحلل من واجبنا جتاه أنفسنا، 
أو الكفر بحقوقنا، ولكن ليقبض الشعب على زمام سياسته وقراره 
ومعركته  لصموده  له،  موارده  تكريس  يف  حقه  وينتزع  وموارده، 

ومعيشته.

التعليم  حق  تكفل  وطنية  جامعات  ألجــل  وننتصر  نناضل 
للجميع، وتنخرط يف مواجهتنا مع احملتل، وألجل صناعة أمننا 
ال  لكي  الهزمية،  نحو  وندفعه  االحتالل  به  نردع  الذي  املشترك 
يف  تعتقلهم  أو  نابلس  شوارع  يف  شعبنا  أبناء  العدو  قوات  تغتال 
أحياء القدس، ويف املدى ألجل سيادة عربية فلسطينية عادلة 
عربية  شعبية  ووحدة  فلسطني،  من  شبر  كل  على  ودميقراطية 
حقها  وحتفظ  املنطقة،  يف  استعماري  غزو  مشروع  لكل  تتصدى 
لشعوب  العدالة  منه  تصنع  وموضع  وسيادتها  بالدها  خيرات  يف 

املنطقة والعالم.

جامعة  يف  الوطنية  الطالبية  احلركة  ضــرب  مشروع  تلقى 
انتصاًرا  املوحدين  املناضلني  طلبتنا  وحقق  ضربة،  بيرزيت 
للشهداء يف  وانتصرت جموع شعبنا  بيرزيت،  لشعبهم يف جامعة 
الهزمية  فرض  مشروع  وحظي  دمهم،  حول  التفت  حني  نابلس، 
وتعبر  الشعب  إرادة  تصعد  فحني  جديدة،  بخسارة  واالستسالم 
فرض  يحاول  من  ومعه  احملتل  يخسر  نضالية  بــأدوات  ذاتها  عن 

االستسالم على شعبنا.

يف اخلليل أجلم شعبنا بنادق االقتتال املجتمعي ولو إلى حني، 
وازن،  وسياسي  اجتماعي  رصيد  هي  النضال  شرعية  أن  وأكــد 
لكل  والتصدي  أمننا وصناعة تالحمنا داخلًيا،  قادر على حفظ 
مشاريع االقتتال والتناحر التي تصنعها سياسات املعتدين، وكما 
يف كل مواجهة كبرى خاضها شعبنا ضد العدو يف األعوام األخيرة، 
العدو عاجز عن مواجهتنا حني ننتفض حتت  أن هذا  لنا  يتأكد 
عنوان فلسطني الواحدة، كشعب واحد يرفض التقسيم، وكجموع 
الشارع  يف  قرارها  انتزاع  نحو  وتذهب  حقها،  يف  التهاون  ترفض 

وبنماذج التنظيم املكرس للكفاح واملواجهة والنضال.

يحيل  الــذي  التنظيم،  مــن  ملزيد  بحاجة  أننا  املــؤكــد  مــن 
سيادتها  تنتزع  جامعة،  نضالية  ألجسام  الشعبية  اإلرادة  هذه 
ما  وتبني  مواردها،  وتستعيد  السياسي،  وقرارها  مصيرها  على 
يتم  لن  هذا  ولكن  أدوات،  من  الوطني  التحرر  مشروع  يحتاجه 
يف  لالنخراط  جميًعا  واستعدادنا  النضال،  مساحة  بتوسيع  إال 

صناعة مصيرنا وليس يف دفع ثمن النضال ألجله.

نعم لألسف، إن األكثر استعداًدا للتضحية والفداء من بيننا 
استعادة  يف  جميًعا  حقنا  النتزاع  صــراع  يف  االنخراط  يأنفون 
لإلرادة  فلسطينية  مؤسسة  كل  واخضاع  الوطني  القرار  وبناء 
الشعبية، وهذا يحتاج لعمل طويل تنخرط فيه القوى الوطنية 
وجسم  وجتمع  وحــراك  فرد  وكل  ونضاله،  شعبها  بحق  املؤمنة 
منظم، تنظيم النضال واستعادة سلطة الشعب هي طريق هزمية 
االحتالل وهو طريق لن يعجز شعبنا عن شقه واملضي فيه حتى 

حتقيق النصر.

برشاكة مع مجلة الهدف الفلسطينية

نحن الشعب

يتبع ص 11 
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حتشيد  اجل  من  اجلبهة  تناضل  القرارات،  تلك  تطبيق  اجل 
القوى  موازين  كانت  لو  حتى  وطنية،  حتالفات  وابرام  القوى، 
الذي  التحرير  منظمة  يف  الرسمي  القرار  مركز  لصالح  متيل 
اإلجماع  لقرارات  جتــاوزًا  اخلاصة  تصوراته  لفرض  سيسعى 
اطار  يف  واخلالفات  باالنقسامات  بذلك  مستقويا  الوطني 

الفلسطينية". "املعارضات  صفوف 

الدميقراطية  اجلبهة  مشاركة  ان  يعني  ال  الكالم  هذا  ان 
يقول  فالتاريخ  حتمي،  امر  هو  الوطنية  املؤسسة  جلسات  يف 
وحتى  اوسلو  اتفاق  توقيع  من  الفترة  خالل  إذ  ذلك.  بعكس 
اليوم عقد املجلس الوطني الفلسطيني ثالث دورات، قاطعت 
املركزي  املجلس  عقد  كما   ،1996 عام   )21( ــدورة  ال اجلبهة 
 29 الدورة  اجلبهة  قاطعت  ايضا   1993 العام  منذ  جلسة   )19(
يصور  ان  البعض  يحاول  كما  ليست،  هنا  والعبرة   ..2018 لعام 
بل  الهيمنة،  وتزيد  االنقسام  ستعمق  احلالية  اجللسة  بأن 
االنقسام  سينهي  املشاركة  عدم  ان  هل  هو:  املكمل  السؤال  ان 
هو  االول  التساؤل  من  الهدف  ولعل  والهيمنة؟  التفرد  وينهي 
املجلسني  بأن  الفلسطيني  العام  الــرأي  امــام  ايحاءات  وضع 

املركزي والوطني هما املسؤوالن عن االنقسام.

توصيف الواقع ال يكفي، ونقد السلطة وخياراتها من بعيد 
ايضا ال يكفي، وبامكاننا استحضار عشرات النماذج لنؤكد ان 
خيار السلطة الفلسطينية يف العالقة مع االحتالل قد فشل. 
لكن لم يجب احد ما هي الوسائل التي على الشعب ومكوناته 
املختلفة ان يلجأ اليها من اجل دفع السلطة الى تغيير مسارها 
ان  الكارثية بدليل  الذي ال يناقش احد يف نتائجه  السياسي 
اعترافها  هو  الوطنية  الهيئات  قرارات  بني  املشترك  القاسم 

بعقم هذا اخليار ودعوتها يف اكثر من مناسبة الى تغييره.. 

هنا تبرز وظيفة ودور احلركات الثورية يف اجتراح مبادرات 
الفلسطيني  النضال  لتضع  الوطني،  االطار  وضمن  سياسية، 
يف مساره السليم بعيدا عن االفكار الطوباوية والدمياغوجية 
تلبث  ما  اوهام  يف  تعيش  وجتلعها  الشعبية  احلالة  تغش  التي 
ان تكتشف احلقيقة لتقع يف حاالت يأس واحباط تؤثر على 
القوى  موازين  تكون  وحني  الفلسطيني..  النضال  مجرى  كل 
على  يتركز  ان  يجب  الوطني  النضال  فان  مختلة،  الداخلية 
غير  واقعية..  اكثر  حلول  طرح  لتسهيل  املوازين  هذه  تعديل 
التفكير  حركة  امام  عائقا  تقف  ان  يجب  ال  املوازين  هذه  ان 
الثوري السليم، والتاريخ يحفل بنماذج تؤكد هذا االستنتاج، 

النماذج:  ايضا ميكن استحضار بعض  الفلسطيني  واقعنا  ويف 

على  طــرأ  الــذي  التحسن  ورغــم  السبعينات،  بداية  يف   -
لكن  تشرين،  حرب  بعد  االسرائيلية  العربية  القوى  موازين 
هذه املوازين بقيت مختلة لصالح العدو، غير ان هذا لم مينع 
فيما  حتول  الذي  برنامجها  طرح  من  الدميقراطية  اجلبهة 
بجميع  الشعب  كل  وبرنامج  التحرير  منظمة  برنامج  الى  بعد 
ملا  القوى،  مبوازين  الدميقراطية  اجلبهة  فكرت  ولو  فصائله، 
خرج البرنامج الوطني الذي على يديه حققت حركة التحرر 
االطالق،  على  السياسية  اجنازاتها  اهم  الفلسطيني  الوطني 
للمنظمة  الرسمية  القيادة  والزام  البرنامج  هذا  تطبيق  لكن 
مسؤولية  فقط  وليس  القوى  جميع  مسؤولية  هي  باحترامه 
بعض  ان  احلقيقة  هذه  من  يغير  وال  الدميقراطية.  اجلبهة 
الفصائل اليسارية التي صوتت الى جانب هذا البرنامج، تتبرأ 
وكسب  التاريخ  "نقد  عنوانها  انتهازية  محاولة  يف  اليوم  منه 

امتيازاته..  بكل  احلاضر" 

الرسمية  القيادة  ان  الكالم  ثوريا  ليس  بل  صحيحا  ليس   -
قــرارات  مــن  شــي  اي  تنفذ  لــن  التحرير  ومنظمة  للسلطة 
هذه  مقاطعة  وجــب  لذلك  واملــركــزيــة،  الوطنية  املجالس 
وحركته  الفلسطيني  الشعب  فكر  لو  ايضا  وهنا  املؤسسات. 
الوطني  البرنامج  على  توافق  ملا  الطريقة  بهذه  الوطنية 
ألن   ،2000 و   1987 عامي  يف  االنتفاضة  اندلعت  وملا  املرحلي، 
بتحقيق  لنا  تسمح  تكن  لم  والدولية  االقليمية  الظروف  كل 
االحتالل  شعبنا  قــارع  ذلك  رغم  لكن  شــأن،  ذات  اختراقات 

الذي  الغدر  لوال  متقدم  مكان  الى  الفلسطينية  القضية  ونقل 
تعرضت له انتفاضة احلجارة على يد اتفاق اوسلو..

الــقــرارات  عشرات  على  ايضا  ينطبق  الكالم  هــذا  مثل   -
والتي   1948 العام  منذ  املتحدة  االمم  عن  الصادرة  الدولية 
من  احــد  يخرج  لم  ذلــك  رغــم  لكن  ــرار،  ق اي  منها  ينفذ  لم 
املتحدة،  االمم  من  باالنسحاب  ليطالب  الفلسطيني  الشعب 
اوال  كمراقب  املتحدة،  االمم  الــى  فلسطني  انضمام  ان  بــل 
حدثت  التي  السياسية  االجنازات  اهم  من  يعد  ثانيا،  وكعضو 
باالمم  البعض  رأي  عن  مبعزل  املاضية،  االربعة  العقود  خالل 

بازدواجية واضحة حتددها  العالم  التي تدير قضايا  املتحدة 
املختلفة.. منظماتها  داخل  القوى  نسبة  ايضا 

اطار  عن  يخرج  ال  التحرير  منظمة  يف  التغيير  واقع  ان   -
القوى  لصالح  متيل  ال  التي  القوى  مــوازيــن  جلهة  سبق،  ما 
التغييرية، لكن هذا ال يعني للحظة اخلروج من املنظمة مثال، 
موقف  فهو  اجللسات  لبعض  معينة  فصائل  مقاطعة  ان  حتى 
املنظمة،  من  لالنسحاب  الــدعــوة  الــى  يصل  لم  ــريف  وظ آنــي 
بدليل انه حني اعلن عن انتخاب اجلبهة الدميقراطية لبعض 
املواقع يف اطار منظمة التحرير، اقامت بعض الفصائل مندبة 
املنظمة  املواقع يف  بأن بعض  ما تعتقده  اعالمية، على قاعدة 
الحد  يجوز  وال  باسمها  ومطوبة  لها  حصرية  ملكية  هي 

منها. االقتراب 

ان قوى اليسار، ويف مقدمتها اجلبهة الدميقراطية، هي اول 
وبرامجها  التحرير،  منظمة  مؤسسات  اصالح  لواء  رفعت  من 
املقدمة  والتنظيمية وعشرات اخلطط االصالحية  السياسية 
حلرف  سببا  يكن  لم  هذا  لكن  ذلك.  تؤكد  املنظمة  ملؤسسات 
التحرير  منظمة  ضــرب  شــعــارات  ولتتبنى  نضالها  بوصلة 
نشاة  منذ  موجودة  هي  اسباب  بذريعة  التمثيلية،  ومكانتها 
بعضهم  عــن  يختلفون  ال  جميعا  فهم  وبالتالي  املنظمة، 
يبقى  لكن  والتعابير،  املصطلحات  تغيرت  وان  حتى  بشيء 
الشعب  متثل  تعد  لم  انها  بذريعة  املنظمة  هو  العام  الهدف 

الفلسطيني.. 

وليس سرا كما ليس عيبا او مّنة من احد، ان تسعى اجلبهة 
حقوقها  على  للحصول  فلسطني  لتحرير  الدميقراطية 
وطني  فلسطيني،  فصيل  وانها  خاصة  واملالية،  التنظيمية 
الوطنية  وبسمعته  كفه  بنظافة  اجلميع  له  يشهد  ووحدوي، 
املولودة  ومبادراته  وبرامجه  اخلالصة  الوحدوية  وبسياسته 
جميع  به  تقر  امر  وهذا  الداخلية،  احلزبية  هيئاته  اطار  يف 
اكثر  مــن  واحـــدة  هــي  الدميقراطية  اجلبهة  بــأن  الفصائل 
اجتراح  على  قدرة  واالكثر  وفكريا  سياسيا  انتاجا  الفصائل 
منطقا  ال  ميتلكون  ال  الذين  اما  الوطنية.  لالزمات  احللول 
الردح واالنتهازية هو  ان يكون  او سياسة، فالطبيعي  وال فكرا 

مواقفهم..  على  الطاغية  السمة 

حقوق  على  للحصول  يسعى  من  بني  البسيطة  املقارنة  ويف 
الداخلية  االنظمة  وتقرها  تؤكدها  وتنظيمية  سياسية 
سارت  التي  واالعـــراف  الفلسطينية  الوطنية  للمؤسسات 
اننا  نفخر  فنحن  التحرير،  منظمة  نشأة  منذ  الفصائل  عليها 
ومواقف  سياسات  نبيع  كي  احمليطات  وراء  ما  الى  نذهب  لم 

االعتبارات  ان  صحيحا  كان  ولو  تلك.  او  الدولة  لهذه  خدمة 
املركزي  املجلس  جلسة  يف  املشاركة  املت  التي  هي  التنظيمية 
عرض  من  انطالقا  املؤسسات  جميع  قاطعت  اجلبهة  لكانت 
كي  تظهيرها  العادة  بحاجة  اننا  يبدو  التي  التالية  اللوحة 
وكي  والتشكيك،  الهزمية  بعني  اال  يقرأ  ان  يريد  ال  من  يقرأ 

يسمع من صمت آذانه عن السمع: 

سابقة  دورات  يف  تسلمت  كانت  الدميقراطية  اجلبهة  ان 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  اطار  يف  املغتربني"  شؤون  "دائــرة 
التحرير، لكن هذه الدائرة حولت الى وزارة اخلارجية يف اطار 
الضغط على اجلبهة لتغيير مواقفها السياسية والتي ترافقت 
مع قطع مستحقاتها املالية، وهي اليوم وحدها بال دائرة داخل 
اللجنة على عكس )14( عضوا يقفون على راس دوائر. كما ان 
التي  الفصائل  جميع  بني  الوحيدة  هي  الدميقراطية  اجلبهة 
رغم  لكن  الفلسطيني،  الوطني  املجلس  داخل  جلان  تقود  ال 
املركزي  او  الوطني  للمجلسني  سابقة  جلسات  نقاطع  لم  ذلك 
ما تزال غير  ان هذه احلقيقية  السبب وحده، لكن يبدو  لهذا 
مرأية من اولئك الذي يتهمون اجلبهة بأن مشاركتها يف جلسة 
سياسية  امتيازات  على  حصولها  مقابل  كانت  املركزي  املجلس 

ومالية.. 

نحن بحاجة لقراءة جديدة لواقعنا الفلسطيني تنطلق من 
القيادة  من  وحتالفاته،  وتكتيكاته  لسياساته  اجلميع  تقييم 
الرسمية ملنظمة التحرير والسلطة الى جميع الفصائل داخل 
"املعارضات  بفشل  القول  سرا  وليس  التحرير،  منظمة  وخارج 
الفلسطينية" يف اجبار القيادة الرسمية ملنظمة التحرير على 
االجماع  بقرارات  لاللتزام  ودفعها  االوسلوي  مسارها  تغيير 
املجلسني  بــقــرارات  االدنـــي  حدها  يف  عنها  املعبر  الوطني 
وفشلت  العامني،  االمناء  لقاء  ومبخرجات  واملركزي  الوطني 
هذه املعارضات ايضا يف تقدمي سياسة توحيدية تقدم بديال 
ان تتوحد حوله..  والشعبية  الفصائلية  للقوى  سياسيا ميكن 

ويف التوصيف العام، يبدو ان اجلميع متفقا على ان احلركة 
فعلية:  ازمة  تعيش  مكوناتها  بجميع  الفلسطينية  الوطنية 
ازمة برامج سياسية، ازمة عالقات داخلية وحتالفات وطنية، 
ازمة يف العالقة مع الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطني، 
وازمة  االسرائيلي  االمريكي  املشروع  مواجهة  كيفية  يف  ازمة 
ال  او  قادر  غير  السلطة  يف  هو  فمن  مكون..  كل  مستوى  على 
يرغب باالنفتاح على من هو خارج السلطة، ومن يعيش خارج 
بعض  يف  صحيحة  تكون  قد  شعارات  اسير  يعيش  املؤسسات 
االوقات، لكنها حتتاج ألن تنزل على أرض احلقيقة لتتعاطى 

مع الواقع كما هو، وليس كما يرسم يف اخليال اجلميل.. 

التحرير  ملنظمة  الرسمية  القيادة  سياسة  مواجهة  ان 
اجلبهة  وان  مــفــتــوحــا،  نضاليا  امـــرا  يبقى  الفلسطينية 
كانت  سياسية  مبادرة  مؤخرا  اصــدرت  التي  الدميقراطية، 
املــبــادرات  انضج  مــن  انها  الفصائل  مــن  العديد  وبــاعــتــراف 
على  منفتحة  ستبقى  فلسطينيا،  قدمت  التي  السياسية 
حدا  تضع  ان  ميكها  التي  النضالية  اخليارات  جميع  نقاش 
وال  جتمع  جدية  رؤيــة  ارضية  وعلى  البائس،  اسلو  خليار 
اجلماهيرية  احلالة  هموم  وحتمل  تقسم،  وال  توحد  تفرق، 
من  نناضل  وطنية  استراتيجية  ضمن  فلسطني  وخارج  داخل 
االنتهازي  االستخدام  سياسات  عن  بعيدا  عقود،  منذ  اجلها 
رؤيــة  ذاك..  او  االقليمي  احملــور  لــهــذا  االعــمــى  واالنــحــيــاز 
وعلى  الوطني،  التحرر  حركة  مكونات  كل  اطارها  يف  ينخرط 
هو  الرئيسي  التناقض  بأن  وممارسة  قوال  االعتراف  قاعدة 
فحسمها  الداخلية  التباينات  اما  واالستيطان،  االحتالل  ضد 
شاملة  انتخابات  عبر  الشعب  الى  باللجوء  يكون  ان  يجب 
ملؤسسات السلطة ومنظمة التحرير.. واي صراع على السلطة 
فلن  الوطني  التحرر  مرحلة  جتاوزنا  اننا  الوهم  خلفية  من 
يقود سوى الى الهيمنة والى فساد األجهزة واملؤسسات، وايضا 
إلى االنقسامات التي ال زالت تتوالى فصواًل سياسية ودامية.

تمتة مقال  الجهبة الدميقراطية والخيارات الوطنية املطلوبة 
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املوقف من املرأة ومن مستقبل العائلة

يف  "املرأة  كتابه  من  الثامن  الفصل  يف  بيبل  أوجست  يقول 
املستقبل" ما ييل:

على  إال  يحتوي  ال  فهو  للغاية.  قصيرا  فصال  هذا  سيكون 
االستنتاجات التي تنشأ عن ما قيل، وهي استنتاجات يستطيع 

القارئ أن يصل إليها بنفسه.
ال  فهي  واقتصاديا،  اجتماعيا  مستقلة  املستقبل  امرأة  إن 
تعود خاضعة حتى ألثر من السيطرة أو االستغالل، فهي حرة 
وعلى قدم املساوة مع الرجل، وهي سيدة مصيرها. تعليمها هو 
التعليم نفسه الذي يتمتع به الرجل، باستثناء بعض تعديالت 
تتطلبها االختالفات بني اجلنسني والوظائف اجلنسية. وألنها 
وتدريب  تطوير  على  قــادرة  فإنها  طبيعية،  ظروف  يف  تعيش 
احتياجاتها.  مع  يتفق  مبا  والذهنية  البدنية  وملكاتها  قواها 
وهي تختار مهنتها يف مجال يتفق مع رغباتها وميولها ومواهبها، 
الرجال. وحتى  للعمل مطابقة لشروط عمل  وتتمتع بشروط 
متضي  أن  لها  فإن  ساعات  لعدة  ما  بحرفة  تشغل  كانت  هي  إذا 
جزءا آخر من يومها يف العمل كمعلمة، أو موجهة أو ممرضة، وأن 
تكرس اجلزء الثالث من يومها لفن من الفنون، أو لدراسة بعض 
إداري.  اليوم لعمل  وأن تبقى جانبا جزءا آخر من  العلم،  فروع 
والترفيه  بالتنوع  وستتمتع  والعمل،  الدراسات  يف  تشارك  إنها 
مع غيرها من النساء أو مع الرجال على النحو الذي تهواه ووفقا 

ملا تسمح الظروف.
حرة  الرجل-  شأن  شأنها  حبها-  ملوضوع  اختيارها  يف  واملرأة 
وال تتعرض ألي تعويق. فهي تطارح الغرام أو يطارحها غيرها 
ميولها  إال  اعتبارات  أية  حتكمه  ال  احتاد  يف  وتدخل  الغرام، 
دون  إليه  التوصل  يتم  خاص،  اتفاق  الرابطة  فهذه  اخلاصة. 
اتفاقا  الزواج  كان  كما  متاما  املوظفني-  أحد  جانب  من  توسط 
ال  واالشتراكية  الوسطى.  العصور  من  طويل  زمن  حتى  خاصا 
تخلق شيئا جديدا هنا، إمنا هي تستعيد يف مرحلة أعلى من 
املدنية وحتت أشكال اجتماعية جديدة ما كان سائدا بصورة 

شاملة قبل أن تبدأ امللكية اخلاصة تسود املجتمع.
املبدأ  حتت  اخلاصة،  احتياجاته  إلى  الفرد  يسعى  فسوف 
باآلخرين.  ضرر  أو  أذى  أي  يلحق  ال  غرائزه  إشباع  بأن  القائل 
شأن  شأنها  متاما  شخصية  مسألة  اجلنسية  الغريزة  فإشباع 
إشباع أية غريزة طبيعية أخرى. فال أحد يحاسب عليها أمام 
اآلخرين، وال ميلك قاض غير مفوض حق التدخل فيها. إن ما 
اخلاصة،  شؤوني  من  هي  وألبس،  وأنام  سأشرب  وكيف  سآكله، 
وكذلك احلال بالنسبة ملضاجعتي لشخص من اجلنس اآلخر. 
التي  التام للفرد ,وكل الصفات  فالذكاء والثقافة واالستقالل 
تسود  التي  والظروف  للتعليم  نتيجة  طبيعية  بصورة  ستنشأ 
تكون  أفعال  ارتكاب  من  فرد  كل  ستحمي  املستقبل-  مجتمع 
ضارة به. إذ سيمتلك رجال ونساء مجتمع املستقبل درجة أعلى 
بكثير من االنضباط الذاتي واملعرفة الذاتية من أولئك الذين 
كل  أن  حقيقة  البسيطة-  احلقيقة  وستضمن  اليوم.  يعيشون 
للسخرية  املثير  والتكلف  الغباء  حد  إلى  املتطرف  االحتشام 
فيما يتعلق مبناقشة املسائل اجلنسية سوف تختفي ,ستضمن 
أن اجلماع بني اجلنسني سيكون أكثر طبيعة مما هو اليوم. فإذا 
تبني لشخصني دخال معا يف احتاد أنهما غير متوافقني، أو خاب 
أملهما الواحد يف اآلخر، فإن األخالق تتطلب أن يتم حل هذه 
أن  وحيث  بالتالي.  األخالقية  وغير  الطبيعية،  غير  الرابطة 

الظروف التي سادت حتى اآلن تدين عددا كبيرا من النساء إما 
لعزوبتهن أو لبيعهن أجسادهن ستكون قد اختفت، فإن الرجال 
لن يعودوا قادرين على االحتفاظ بأي تفوق. ومن ناحية أخرى 
فإن الظروف االجتماعية املتحولة سوف تزيل كثيرا من عوامل 
الكبت واملنغصات التي تؤثر على احلياة الزوجية اليوم، والتي 

متنعها غالبا من التفتح، أو حتى جتعلها مستحيلة.
الكبت  بعوامل  واسعة  أوســاط  بني  متزايدا  وعيا  هناك  إن 
اليوم  يف  املــرأة  لوضع  الطبيعية  غير  واجلوانب  والتناقضات 
األدب  يف  عنه  واضحا  تعبيرا  الوعي  هــذا  ويجد  احلــاضــر، 
يكون  ما  غالبا  ذلــك  ولكن  الــروايــة،  يف  وكذلك  االجتماعي، 
مواءمة  أقل  الــزواج  من  احلالي  الشكل  فكون  مشوهة.  بصورة 
للغرض منه، أمر ال ميكن لشخص مفكر أن ينكره، ومن ثم فال 
غرابة أن هناك أناسا يعتبرون حرية االختيار يف احلب ويف حل 
يبدون  ال  أنهم  حني  على  طبيعيا،  أمرا  فعال  القائمة  الروابط 
أنه  وهي  الصدد،  هذا  يف  الضرورية  بالنتائج  اخلروج  إلى  ميال 
أن  يعتقدون  إنهم  الراهن.  االجتماعي  النظام  تغيير  ينبغي 
حرية اجلماع اجلنسي شيء ال ينبغي أن يتمتع به إال الطبقات 
ردا  رايخهارث-شترومبرغ-  ماتيلدا  فإن  سبيل  وعلى  املميزة. 
كتبت  النساء-  لتحرير   ]58[ ليفالد  فاني  الكاتبة  حملة  على 

تقول :
احلياة  يف  للنساء  الكاملة  ــاواة  املــس تطلبني  كنت  "إذا 
نبرر  أن  أيضا  بالضرورة  ينبغي  فإنه  والسياسية،  االجتماعية 
شيء  إلى  ال  ترمي  التي  التحرر  أجل  من  حملتها  ساند  جلورج 
أعلى مما يتمتع به الرجل منذ زمن طويل بال منازع. حقا أن ال 
ميكن إيجاد أسس معقولة لنبني السبب يف أن عقل املرأة فقط، 
وليس قلبها أيضا، ينبغي أن يشارك يف هذه املساواة وأن يكون 
النقيض  وعلى  الرجل.  مثل  بحرية  والعطاء  األخــذ  يف  حرا 
واجب-  ,وبالتالي  حق  بالطبيعة  متلك  كانت  املرأة  أن  لو  فإنه 
العمالقة  مع  منافسة  يف  درجــة  أقصى  إلى  عقلها  استخدام 
احلق  أيضا  متلك  أن  بد  ال  فإنها  اآلخــر،  اجلنس  من  املفكرين 
سرعة  بزيادة  توازنها  على  احلفاظ  يف  ميلكونه،  الذي  نفسه 
دورتها الدموية بالطريقة التي تبدو مالئمة لها. ألسنا جميعا 
كيف كان   – األخالقي  بالغضب  طفيف  شعور  أي  دون   – نقرأ 
وتكرارا  مرارا  يبدد  كمثال-  اجلميع  أعظم  اخترنا  إذا  غوته- 
شخصا  إن  أخرى.  امرأة  على  العظيم  روحه  ودفق  قلبه  حرارة 
روحه  عظمة  بفضل  طبيعيا،  أمرا  إال  هذا  يف  يجد  ال  متنورا 
الذي ال يبلغ حالة التشبع، بينما األخالقي الضيق األفق هو 
إذن  فلماذا  عيبا.  احلياة  يف  األسلوب  هذا  يف  يرى  الذي  وحده 
أن  فقط  فلنفترض  النساء!..  بني  العظيمة"  بـــ"األرواح  نهزأ 
كتلك  عظيمة  أرواح  من  فحسب  يتكون  كله  األنثوي  اجلنس 
التي صّورتها جورج صاند، وأن كل امرأة هي لوكريزيا فلورياني 
,59,، التي كل أطفالها أطفال حب، والتي ربت جميع أطفالها 
سليم.  وحس  بإيثار  وكذلك  الصادق،  األمومة  وتكريس  بحب 
أنه  شك  هناك  يكون  أن  ميكن  ال  عندئذ؟  العالم  يصبح  كيف 
اليوم، وقد  وأن يتقدم، كما يفعل  الوجود  أن يستمر يف  ميكن 

يصيب جناحا على نحو غير عادي يف سيرورته".
وليس  عظمية"  لـــ"أرواح  خاصا  امتيازا  هذا  يكون  ملاذا  ولكن 
كذلك أيضا ملن ليسوا »أرواحا عظيمة«؟ إذا كان غوته وجورج 
صاند إذا انتقينا هذين االثنني من بني كثيرين سلكوا ويسلكون 
أن يعيشا وفقا ملا ميليه قلبيهما- وفيما  مثلهما- قد استطاعا 

متتلئ  نشرت  قد  بأكملها  مكتبات  فإن  غوته  بغراميات  يتعلق 
يف  ندين  ,فلماذا  ق  ممزِّ بوجد  واإلنــاث  الذكور  من  مبعجبيه 
اآلخرين ما يصبح موضوع إعجاب أخاذ عندما ميارسه غوته 

أو جورج صاند؟
يف  مستحيلة  احلب  موضوع  اختيار  حرية  أن  به  املسلم  من 
املجتمع البرجوازي وهذا ما برهنت عليه مناقشاتنا السابقة 
كلها- ولكن صنع اجلماعة كلها يف ظروف اجتماعية مماثلة لتلك 
عندئذ  والفكرية،  االجتماعية  النخبة  بها  تتمتع  كانت  التي 
يف  صاند  جورج  تصف  مماثلة.  حريات  كلها  اجلماعة  حتقق 
روايتها "جاك" زوجا يحكم على العالقات احلميمة بني زوجته 
الكلمات: »ليس من كائن بشري يستطيع أن يأمتر  وآخر بهذه 
عن  كف  أو  به  أحس  هو  إذا  مذنبا  يكون  أحد  وال  احلب،  على 
اإلحساس به. إمنا الذي يحط من شأن املرأة هو الكذب، والزنا 
ليس هو الساعة التي متنحها حلبيبها، وإمنا الليلة التالية لهذا 
التي متضيها مع زوجها«. وطبقا لهذه النظرة يشعر جاك بأنه 
يفلسف  هذا  يفعل  إذ  وهو  ملنافسه،  مكانه  يفسح  ألن  مضطر 
لضرب  مكاني  يف  كان  بوريل  أن  "لو  التالي:  النحو  على  األمر 
بالتأكيد، ثم أخذها ,دون حياء- بني ذراعيه محقرة  زوجته 
بكلماته وقبالته. وهناك رجال يتبعون العادة الشرقية بقتل 
الزوجة اخلائنة، ألنهم يعتبرونها ملكيتهم القانونية. وغيرهم 
املرأة  يطالبون  ثم  يبعدونه،  أو  يقتلونه  منافسهم،  يقاتلون 
وعندئذ  واملداعبات،  بالقبالت  يحبونها،  أنهم  يزعمون  التي 
هو  هذا  يائسة.  تستسلم  أو  مذعورة  تنكمش  أن  إما  املرأة  فإن 
التقليد املمارس يف احلب الزوجي، ويبدو لي أن حب اخلنازير 

أقل وضاعة وأقل فظاظة من حب هؤالء الناس" 
تعتبر  التي  احلقائق،  "هــذه  قائال:  فيكتب  العبارات  هذه 
اليوم، كانت تعبر أثيمة منذ  مبدئية بالنسبة للعالم املتمدن 
خمسني عاما". ولكن "عالم الثروة والثقافة" ال يجرؤ حتى يف 
على  صاند،  جورج  مببادئ  صراحة  يعترف  أن  على  هذا  يومنا 
الرغم من أنه يعيش على أساسها. فإنها تؤثر يف االستقامة يف 

الزواج، كما يف األخالق والدين.
آالف  اليوم  يفعله  صاند  وجــورج  غوته  يفعله  كــان  ما  إن 
آخرون ال سبيل إلى مقارنتهم بغوته أو بصاند، دون أن يفقدوا 
أقل قدر من احترام املجتمع، كل ما يحتاجونه هو مركز محترم، 
كان  التي  احلريات  أن  عن  النظر  بغض  هذا  مكفول.  والباقي 
يتمتع بها غوته وجورج صاند حريات غير أخالقية إذا حكم 
القوانني  مع  تتناقض  ألنها  برجوازية،  نظر  وجهة  من  عليها 
التي يفرضها املجتمع، وألنها ال تتواءم مع طبيعة  األخالقية 
ظروفنا االجتماعية. فالزيجات املرتبة هي اإلجراء األخالقي 
املتبع يف املجتمع البرجوازي، هي االحتاد »األخالقي« الوحيد 
ال  مبا  هذا  على  برهنا  ,وقد  البرجوازي  ــزواج  وال للجنسني. 
البرجوازية.  امللكية  عالقات  نتيجة  هو  لتناقض-  مجاال  يدع 
وثيقا  ارتباطا  يرتبط  ,الذي  الــزواج  هذا  يف  الدخول  يتم  إذ 
بامللكية اخلاصة وبحق اخللف- بغرض إجناب أبناء »شرعيني« 
فرضه  يتم  االجتماعية  الظروف  ضغط  وحتت  ورثة.  ليكونوا 
ثونه ]61[. ويصبح  أيضا على أولئك الذين ال ميلكون شيئا يورِّ
باحلكم  انتهاكه  على  الدولة  تعاقب  اجتماعيا،  قانونا  الزواج 
ينفصلون  والذين  الزنا  ميارسون  الذين  والنساء  الرجال  على 

بفترات من السجن.

احلبيب التيتي 
يعتقد البعض انهم بتناولهم حلقوق املرأة يكفي الكثير من اجلرأة وتكسير الطابوهات 
وينسى هؤالء أو أنهم ال يرون بأنهم سقطوا يف فخ رد الفعل امليكانيكي عن أمراض وشرور 
املجتمع الرأسمالي والطبقي عامة وبأنهم ال يلتزمون باملنهج املادي التاريخي يف أحد أهم 
وأعقد املوضوعات. إن هؤالء يتسببون بنظرتهم تلك والتي يدعون بأنها متت بصلة إلى 
طاحونة  يف  املاء  ويصبون  االلتباس  وإثارة  املغالطات  من  الكثير  يف  العلمية  االشتراكية 
الفكر الرجعي ويقدمون له اخلدمة الكبيرة لعزل الفكر االشتراكي العلمي ملا ينسبهم له 

ويعتبرهم شهود من أهلها.
وحتى منكن من يريد االطالع على املوقف االشتراكي العلمي املوقف املاركسي من قضية 

املرأة ننشر هنا هذا اجلزء الهام من كتاب اوغيست بيبل وهو أحد القادة العمال رفيق 
أن  واستطاع  العمال  تالمذتهم  أحد  ألنه  املعلمني  عند  حظوة  له  كانت  واجنلس.  ماركس 

يتملك النظرية واملنهج املاركسي.
ستكون  كما  املرأة  موضوع  الثامن  اجلزء  يف  تناول  املستقبل"  "مجتمع  وهو  كتبه  أحد  يف 
وضعيتها يف املجتمع االشتراكي. دراسة هذا الفصل تسمح ملن يريد أن يطلع على موقف 
الرفيقات والرفاق واألصدقاء االطالع  املرأة من املصادر. أقترح على  املاركسية من قضية 
بعناية على هذا النص الرصني وبتمعن ألنه سيمدنا بفكرة دقيقة عن نظرة الشيوعيني 

ملوضوع وقضية املرأة.
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هزات  عدة  األخيرة  العشرية  خالل  افريقيا  دول  عرفت 
يستجد.  ــر  اآلخ وبعضها  يتنامى  بعضها  زال  ال  شعبية 
هرم  يف  تغيرات  حــاالت  عدة  يف  الهزات  هذه  فرضت  وقد 
إرساء  أن  غير  احلكم،  أنظمة  يف  تعديالت  وحتى  السلطة 
طريق  استعصى  كما  يــتــم،  لــم  الشعبية  الدميقراطية 
من  بد  ال  الفهم،  مداخل  ببعض  لإلملام  الوطني.  التحرر 
الوقت  يف  القارة  تشهدها  التي  احلاالت  أبرز  عند  الوقوف 
اجلغرافية  حيث  مــن  بأهميتها  التذكير  بعد  ــن،  ــراه ال

الدولية. الساحة  على  واالقتصادية  السياسية 
كمنطقة  الستينيات  مند  اإلفريقية  القارة  برزت  لقد 
على  يحرص  الــذي  اجلديد  االستعمار  نظام  بها  استتب 
أنظمتها  ــط  ورب اقتصاديا  خيراتها  نهب  يف  االســتــمــرار 
احلاكمة  الكتل  دعــم  مــع  الــغــربــي،  باملعسكر  السياسية 
يخل  لم  االستثناءات  بعض  وعذا  وسياسيا.  ماليا  اجلديدة 
واالغتياالت  العسكرية  االنقالبات  من  الكثير  من  ذلــك 
كان  ما  رغم  العسكر  دور  قوى  مما  للمعارضني.  السياسية 
شكليا.  دميقراطية  مدنية  أنظمة  نحو  التوجه  من  يبدو 
على  حصريا  محمية  شبه  منطقة  القارة  أصبحت  وبذلك 
آخر  مستفيد  ألي   مكان  وال   ، الغربية  الرأسمالية  الدول 
حيث  بالكامل،  قائمة  تعد  لم  املعادلة  هذه  أن  إال  دخيل. 
مند  الصيني  االقــتــصــادي  الــتــمــدد  بفعل  تتآكل  بـــدأت 
اتساع  مع  عالية  طفرة  عرف  والذي  املاضي  القرن  ثمانيات 
كبير  بشكل  منه  الصني  واستفادة  العلمي  التجاري  التبادل 
والــعــزام  الطريق  بــعــد)مــنــد2012(مــبــادرة  فيما  لتدشن 
مبا  العالم  عبر  االقتصادي  تواجدها  شبكة  بذلك  باسطة 

إفريقيا.  فيه 
االستعمار  تبعية  ملنظومة  الراعية  الدول  شعرت  هكذا 
التعذر  ــى  ال فــلــجــأت  تــهــددهــا  الــتــي  بــاألخــطــار  اجلــديــد 
السلفية  مــجــمــوعــات  نــفــوذ  مــســاحــات  ــاع  ــس وات بتنامي 
العسكري  تواجدها  تعزيز  لتبرير  والقاعدة  اجلهادية 
القليل  ــاالت  احل من  العديد  يف  منتهكة  مكشوف  بوجه 
عرف  قد  و  حمايتها.  تزعم  التي  الــدول  لسيادة  املتبقي 
تطورا  باخلصوص  الفرنسية  العسكرية  القواعد  انتشار 
للتدخل  أمريكية  خاصة  قوة  انشاء  جانب  الى  ملحوظا, 
إفريقيا- يف  األمريكية  العسكرية  )القيادة  إفريقيا  يف 
ومتثيليات  شراكات  ولها  بأملانيا  مقرها  يوجد  أفريكوم( 
كما  املــغــرب   فيها  مبــا  إفريقيا،  دول  مــن  العديد  تخص 
لتتبع  خاصني  مبعوثني  عدة  وألمريكا  األوروبــي  لالحتاد 
إذا  ان  الصراعات  يف  والتدخل  التوتر  مناطق  يف  األوضــاع 

احلال.  اقتضى 
زاحفا،  انقالبا  املاضي  الصيف  مند  نشاهد  تونس  يف 
املؤسسات  على  الــرئــيــس  ــرف  ط مــن  الــبــالد،  يزعمإنقاد 
وخليجية(  )غــربــيــة  أجنبية  دول  مــن  بــدعــم  القائمة 
ذلك  يف  معتمدا  احمللي،  الصراع  يف  أطــراف  الواقع  يف  هي 
بعد  خطوة  يتقدم  الرئاسية،  القرارات  على  مبنيا  أسلوبا 
يف  الشرطة.  و  احليش  قوى  باستخدام  تنفيذها  يف  أخرى 
االن،  حتى  والتقدمية  الدميقراطية  القوى  عجزت  حني 
يف  التحرري،  االجتماعي  البعد  وغياب  لتشتتها  نظرا 
رئاسي  نظام  نحو  احلثيث  السير  لهذا  السلمي  اإليقاف 
ولفائدة   بأمره"  "احلاكم  الدولة  رئيس  فيه  يكون  شمولي 
البلد.  اقتصاد  يف  املتحكمون  العاملية  الرأسمالية  وكــالء 
الغاضب،  الشعب  ألحــاســيــس  متلقه  ورغـــم  إنــالــرئــيــس،  
العامليو  النقد  صــنــدوق  ــالءات  إلمـ اخلــنــوع  يف  يــتــردد  ال 
حفاوة   بكل  أفريكوم   قائد  واستقبال  بل  التوددألمريكا 

أقيمت  التي  العسكرية  املناورات  يف  واملشاركة   2020 أواخر 
التحرر  استعصاء  يتالزم  وبهذا   .2021 يونيو  يف  تونس  يف 

الدميقراطي. املسار  بتعثر  الوطني 
التي  السياسية  بالزوابع  تعج  منطقة  السودانفي  يوجد 
البلد   يتموقع  كما   ، السنني  لعشرات  منها  البلد  ينج  لم 
أقاليم  و  دارفور  و  اجلنوب  منحروب  منهكا  خرج  لقد   . يف  
على  أتت  التي  تلك  أقواها  كان  شعبية  هزات  حدثت  أخرى، 
عسكرية-مدنية  سلطة  وإقامة  البشير  بالرئيس  اإلطاحة 

رئيس  تنصيب  مت  حرة.  انتخابات  تنظيم  أفق  يف  انتقالية 
وبرضى   العاملية  الرأسمالية  األوساط  من  بإيعاز  للحكومة 
ليبرالي  اقتصاد  ــى  ال االنــتــقــال  ليدير  الغربية  الـــدول 
االصالحات  بعض  مع  الرأسمالية  املنظومة  يف  متاما  مندمج 
اخلصوص  على  منها  الطريق  لتأمني  الضرورية  السياسية 
كانت  التي  التمكني"  تفكيك/إزالة  جلنة  باسم"  هيأة  انشاء 
االقتصادية  التنظيمية  البشير  تركة  مهمتهاتصفية 
احلرية  وســط"قــوى  املــواقــف  تضارب  أن  غير  ــة.  واإلداريـ
عدة  يف  احلسم  من  ميكن  لم  املهنيني"  و"جتمع  والتغيير" 
انتفاضة  بتنظيم  الشعبية  باملنظمات  دفــع  مما  قضايا 
عبد  حكومة  كذلك  و  السيادي  املجلس  إلسقاط  جديدة 
مدعيا  العسكري  اجلناح  انقالب  أتى  هكذا  حمدوك،  اهلل 
اخلطوة  وبهذه  السياسيني.  لعبث  حد  ووضع  البالد  انقاد 
العسكرية  الــبــرجــوازيــة  بــني  التفاهم  مــحــاولــة  سقطت 
،  يف وقت استقوى كل طرف بداعميه  املدنية  والبرجوازية 
الصهيوني  الكيان  وكــذا  واخلليجيني  الغربيني  األجانب 
العسكرية  املنطقة  لقيادة  انضمامه  لتعزيز  يطمح  الذي 
االحتــاد  يف  مالحظ  بصفة  الوسطىبالظفر  االمريكية 
واعتقال  باملواطنني  املتواصل  الفتك  ورغــم  االفريقي.  
"جلنة   أعضاء  فيهم  مبن  لالنقالب  سندا  كانوا  ممن  العديد 
الشعب  يفرض  لكي  متواصلة  املسيرة  فإن  التمكني"  تفكيك 
الوطني  التحرر  طريق  املــوحــدة  بنضاالته  الــســودانــي  
جد  األجنبية  التدخالت  كانت  وإن  الدميقراطي  والبناء 

العالم. من  أخرى  حاالت  يف  كما  حاضرة 
من  اخلــصــوص  عــلــى  وغــربــهــا  وســطــهــا   ، إفــريــقــيــا  يف 

شبكة  حبيسة  كانت  التي  لفرنسا  السابقة  املستعمرات 
إفريقيا/  "فرنسا-  يسمى  ما  يف  الشخصية  العالقات  من 
تبادل  أساس  على  احمللية  والنخب  فرنسا  بني  فراسأفريك"  
املعنية كليا لفرنسا ويف  البلدان  املصالح دون املساس بتبعية 
الفرنك  عن  متفرع  نقد  استحداث  فيها  مبا  امليادين  جميع 
الكامل  التحكم  لضمان  مجددا  وباليورو  سابقا  الفرنسي 
التحكم  هذا  تضاعف  لقد  البلدان.  هذه  اقتصاديات  يف 
اجلهادية  احلــركــات  عن  الناجتة  التهديدات  تنامي  مع 

ونــســب الــنــمــو وانــتــفــاء مـــوارد مــالــيــة  متــكــن احلــكــومــات 
الى  أدى  .مما  املواطنني  حلاجيات  االستجابة  من  احمللية 
النخب   خنوع  من  العام  االستياء  و  الشعبي  الغضب  تعاظم 
التعاون  "منظمة  يف  احلاكمة  فيها  احملليةمبا  السياسية 
لعضويتها(   املغرب  ترشح  ا)الــتــي   " إفريقي  غــرب  لــدول 
ــال األعــمــال  ــرف الــســاســة ورجـ ــة مــن ط ــان ــإلذالل واإله لـ
وعي  تنامي  مجتمعة  األوضاع  هذه  عن  نتج  و  الفرنسيني. 
التقدميني  املواطنني  و  الشبابية  الفئات  لدى  وطني  شعبي 
بوركينا  )غينيا،  عسكرية  انقالبات  عدة  طريق  فتحت 
هزات  من  هذا  يستتبع  قد  ما  لتفادي  ..الخ(  مالي  فاصو، 
االنقالبني  بعض  وذهب  فيها.  التحكم  يصعب  جماهيرية  
ماليالتي  فيدولة   حدث  كما  فرنسا  برحيل  املطالبة  حد 
التبعية  شروط  لتعديل  الطموح  اجلددبعض  حكامه  يحذو 
مخاطر  من  ينج  لم  املسار  هذا  أن  غير  أمكن..  ما  لصاحلها 
من  جنائية  ومالحقات  اقتصادية  لعقوبات  تعرض  حيث 
يجعل  مما  إفريقيا،  غرب  ودول  ــي  األوروب االحتــاد  طرف 
جبروت  مــن  أوتــيــت  مــا  بكل  حــاضــرة  األجنبية  األطـــراف 
أيضا،  وهنا  الرحيل.  على  جتبر  حتى  مصاحلها  حلماية 
السؤال- الدميقراطية  ومطلب  التحرر  استعصاء  يطرح 

التحدي.   
االستراتيجية  الــرهــانــات  ــإن  ف ــوال،  ــ األح جميع  ويف 
تنامي  و  األمور،  مجريات  يف  املؤثرة  العالم  لقوى  املتعارضة 
فرصا  مينح  سياقا  تخلق  التحرري،  الكفاح  بجدوى  الوعي 
تقرير  حق  استرجاع  أجل  من  للنضال  للشعوب  حقيقية 

. ها مصير

محمد موساوي
أفريقيا: هزات الشعوب واستعصاء التحرر
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اإلبداعية: نصوصه  أحد  يف  قباين  نزار  الشاعر  يقول 

أركانه من  املرسح  احرتق 

املمثلون. بعد  ميت  ومل 

التليد، الذي       ولست متنكرا لهذا اجلنس األدبي 
ال  لكنني  السحيق،  اإلغريق  تاريخ  منذ  طويال  ُعمر 
ذريعا،  إخفاقا  املخفقني،  "املمثلني"  إحلاح  أستسيغ 
"عفت  متآكلة،  بئيسة،  أدوار  أداء  مواصلتهم  على 
بل  نعمهم،  أولياء  أحذية  ملمعو  هم  فإذا  ديارها"، 
ال  وانتعاش  بانتشاء  األحــذيــة  تلك  يلعقون  إنهم 

لهما..! نظير 
بأن  يكتفي  ال  املتدني  السلوك  هذا  أن  والظاهر       
املالحظ  له  يجد  إذ  السياسي،  احلقل  يف  يتمظهر 
موطَئ أكثر من قدم يف حقول أخرى من قبيل احلقل 
عن              يتنازلون  ألناس  عجبت  وقد  السوسيوخلقي. 
تغييرا  أقمصتهم  يغيرون  كما  قيما  ويغيرون  مبادئ، 
بحثا  وإمنــا  الــذايت"،  "النقد  باب  من   ليس  قياسيا، 
به،  يلوذون  ــا،  وارف ظال  يتوهمونه  فيما  مكان  عن 
اليمني،  وأقــصــى  اليسار  أقصى  عندهم  فيتساوى 

الوسط". يف  و"التمترس 
الطيب،  أبي  الشاعر  ببيت  مبالني  غير  تراهم       

الذي ورد يف مقال سابق:
بناظره الدنيا  أخي  انتفاع  وما 

والظلم؟! األنوار  عنده  استوت  إذا 
     الواقع أن ما دفعني إلى كتابة هذه السطور دفعا 
املوضوعية  نحو  تنحو  التي  الداخلية،  القراءة  لهو 
هي  وال  شامتة،  هي   فال  نسبيتها،  من  الرغم  على 

الثخينة. اجلراح  ينكأ  مبا  مهووسة  متشفية 
إلى  ولى-  وقت  أي  من  -أكثر  نكون  ما  أحوج  إننا       
َمعيشا  غــدت  لو  وحبذا  مــواقــف"،  "املــاكــرو  جتذير 

. . َمقيسا
اخلطابات  بناء  يف  "تفننهم"  بلة  الطني  ويزيد        
العير  يف  جــوفــاء  كونها  تعدو  ال  التي  التبريرية، 

.! التنطع  يف  تخصصوا  وكأنهم  والنفير.. 
تردده  مبا  املوضوع  هذا  يف  يتذرعون  ما  وغالبا       
وال  دائمة،  مصالح  :"توجد  االقتصادية  األدبيات 
اليساريني  حظ  حسن  ومن  دائمون"،  أصدقاء  يوجد 
أنهم مييزون الرفيق، والصديق والزميل، وقد يضيف 

املتعاطف... متييز  بعضهم 
و/أو  ــزار  ن الشاعر  ــؤال  س يف  أن  يبدو  أخــيــرا،        
ذلك  تعديل،  إلى  حاجة  سترحلون؟(  )متى  تساؤله 
يرحلوا  لن  فهم  أحجى،  َسُيَرحلون؟(  )متى  قوله  أن 
عموم  نضاالت  ترحلهم  وإمنا   طوعيا،  إراديا،  رحيال 

الكادحني..
تضحيات  من  الكادحون  هؤالء  يقدمه  ما  ونعم        
نسغ  يف  املمتد  بصمودهم  ــرم  وأك تضاَهى!،  ال  قد 
إميانا  ملل  أو  كلل  دومنــا  اخلــضــراء  املقاومة  شجرة 

اإلنسانية..! أعداء  على  االنتصار  بحتمية 
التي  "ارحلوا"، هذه اجلملة  أراد:  إمنا  الشاعر  ولعل 

"ارحل"..؟ املفرد  بصيغة  العربي  الربيع  رددها 

ــة  ــام ــرة ق ــيـ الــســيــدالــقــمــنــي سـ
املفكر  اخــيــرا  رحــل  تنويري  مفكر 
القمني  الــتــراث.الــســيــد  يف  الكبير 

ســواء  فكرية  تــراكــمــات  ــرك  ت ــد  وق
القيمة  ــه  ــداراتـ اصـ مــســتــوى  عــلــى 
عن  املستميت  ودفاعه  ومناظراته 
واعادة  والتنويري  العلماني  الفكر 
عليه  الب  .مما  للتراث  نقدية  قراءة 
والتيارات  السياسي  اإلسالم  ت  تيارا 
اجلــهــاديــة ومــؤســســة األزهـــر.وقـــد 

ــه  ــاع ــه ودف ــرأت ــج ــرف الـــراحـــل ب عـ
قوته  وتكمن  ــه.  رأي عــن  املستميت 
التيارت  زعماء  جداله  يف  الضاربة 

فضائية  قنوات  عبر  الدكر  السالفة 
ــه شــهــرة لـــدى جــمــهــور  ــب ــس ممـــا اك
راجــع  املتتبعني.وذلك  مــن  عــريــض 
خصومه  ــه  ــدال وج حــجــاجــه  لــقــوة 
وباسلوب  والعقل  والبيان  باحلجة 
واملــواطــن  املتلقي  حتى  يستوعبه 
سحب  ــد  ق يــكــون  ــك  ــدل ــادي.وب ــع ال

ــت هـــؤالء الــذيــن  ــن حت الــبــســاط م
لــقــرون من  نــظــرهــم  ــة  ــه ــدوا وج ــ أب

هر لد ا
كتبا  الــقــمــنــي  ســيــد  خــلــف  وقـــد 

. قيمة
والدميوقراطية  الدين  أهل 

اإلسالمية اجلماعات 
الداخل من  رؤية 

ت ميا سال ال ا
اخللق قصة 

فيها اهلل  البارك  صحوتنا 
والتراث االسطورة 

املجهول والتاريخ  ابراهيم  النبي 
الوحي يف  النسخ 

17 ال وقمة  احلجاب 
ــل الـــعـــربـــي  ــقـ ــعـ ــا احــــــوج الـ ــمـ فـ
املنارة  هــذه  ملثل  الــيــوم  واالســالمــي 
ــورة  ــل ثـ ــع ــف ــال ــا ب ــهـ ــة .انـ ــخ ــام ــش ال
النكوصي  الوثوقي  للفكر  وخلخلة 
االستبداد. قوى  منه  تستفيد  الذي 

"مىت سرتحلون؟"
 سيد القمين سرية قامة مفكر تنويري

نورالدين موعابيد
عبداللطيف صردي

محكيات الطاكيس يف زمن كوروان 9.... 

ال  لكان  سوية،  حياة  يحيا  كان  لو 
الساعة، يف  يزال يف سريره حتى هذه 
طرد  يف  املدينة  تبدأ  ال  اآلحــاد،  أيام 
يستغل  الظهر،  قبيل  إال  عنها  النوم 
بوضعيات  ذكــاؤهــم  عليهم  أنعم   من 
ــوال  األح تقلبات  جٌتِنبهم  مستقرة 
مع  الصباح  قــضــاء  يف  األحــد  عطلة 
رياضية  ببدالت  يخرجون  أسرهم، 
أو  الهوائية  الــدراجــات  على  أو  مشيا 
أو  الرياضية  الــصــاالت  إلــى  يذهبون 
ينقص  مبا  للتزود  ما  سوقا  يقصدون 
ــزوال يــتــنــاولــون  ــ ــد الـ ــع بــالــبــيــت، وب
املــتــجــعــات  الـــغـــذاء يف بــعــض  ــة  ــب وج
ــار يف  ــش ــت الــعــائــلــيــة اآلخــــذة يف االن
من  البؤساء  وحدهم  املدينة،  ضواحي 
للسيارات  حراسا  الشوارع،  ينشطون 
كارو  عربات  أصحاب  أو  طاكسيات  أو 
السلع  مــوزعــي  أو  النظافة  عمال  أو 
جائلون  باعة  أو  التجارية  احملال  على 
وآخرين  حضرية،  حافالت  سائقي  أو 
االســتــرخــاء  عملهم  يــتــيــح  ال  ــن  مم
صبيحة األحد، أما هو فقد بات يكره 
املفاجئ والالمتوقع، حتى عندما يرن 
تلقى  يــرد،  أن  قبل  فــزع  يهزه  هاتفه 
يطمع  يعد  لم  يكفي،  ما  الهزائم  من 
تخذله  أال  فقط  يتمنى  شـــيء،  يف 
تأمني  على  ــادرا  قـ يظل  وأن  صحته 

النهاية،  صفارة  حتى  أطفاله  خبز 
نظرته  تغيرت  العمر  به  تقدم  كلما 
ليس  أمــامــه،  ومــن  خلفه  مــن  للحياة 

فحسب،  اآلخـــرون  سببه  إليه  آل  ما 
واآلن  ضحية،  أنه  يرى  شاب  وهو  كان 
فيما  يدا  أيضا  هو  له  أن  يــدرك  بدأ 
أخطاؤه  تنتصب  بدأت  اليوم،  يعانيه 
أمــام  جلية  ارتكبها  التي  اجلسيمة 
اإلنسان  مهمات  من  ــدة  واح عينيه، 
التي  املــطــبــات  مــن  مخرجا  يجد  أن 
ــة  ــي ــاة لــيــســت زرب ــيـ ــا، احلـ ــه ــه ــواج ي
عليها،  منشي  أن  إال  علينا  ما  مزركشة 
ــان األمـــر كــذلــك لــكــان اإلنــســان  لــو ك
كان  وال  األرض،  هذه  على  دور  بــدون 

أي جدوى من وجوده.
لم  ونــضــجــه  ســنــه  منــو  أن  يــشــعــر 
يسيرا متناسبني، فقد ظل طفال حتى 
مع  تعاطى  عمره،  من  العشرين  بعد 
املسؤلية،  من  بقليل  احلياة  منعطفات 
دراسته  مــع  بــه  تعامل  ــذي  ال الــغــرور 
غرورا  كان  القاتلة،  أخطائه  أحد  كان 
بجرح  إلصابته  يكفي  مبا  حادا  حادا، 
يخفى،  ال  "سيكاتريسا"  ترك  بليغ، 
الدراسة  منه  تأخذ  من  يف  يــرى  كــان 
به،  عته  عالمة  كثيرا  وقتا  رفاقه  من 
يحصل  التي  اجليدة  العالمات  يحسب 
الوقت  قلة  رغم  االمتحانات  يف  عليها 
نباهة  دليل  للتحضير  يخصصه  الذي 
فطرية. كان يزهو أميا زهو حني يضع 
أبوه كفه الكبيرة على رأسه وهو طفل 

ويقول
- هاد غليض الراس عندو الذكا

ينطقها  كما  "الــذكــا"  كلمة   كانت 

تترك  الــنــهــايــة،  هــمــزة  ــدون  بـ ــوه  أبـ
السحر يف نفسه. له مفعول  جرسا 

التي بقيت  حني يفكر يف اخلالصات 
من املاضي، يجد أن أصعب ما يف األمر 
خــالصــات  نــقــل  يستطيع  كــيــف  ــو  ه
ومنهم  محيطه  يف  لألطفال  حياته 
أخطائه  نفس  يرى  حني  يتألم  أبناؤه، 
يستطيع  أن  دون  عينيه  أمــام  تتكرر 
بتفاديها،  احلياة  على  مقبلني  إقناع 
يتمنى  رأسه،  من  متر  فنطازية  كفكرة 
محلوال  التجارب  خالصات  حُتول  لو 
يتحدث  وهــو  كــان  لــألطــفــال،  يحقن 
ــاءه  ــط ــه عــن مــا يــعــتــبــره أخ ــائ ــن ألب
من  نوعا  اآلن  نفس  يف  ميارس  املكلفة، 
كان  إزاءهــا.   catharsis الكاتارسيس 
فوات  قبل  لوائل  هذا  كل  قال  لو  يود 

األوان.
اعتناؤه  أناقته،  عن  وائل  يتخل  لم 
أخذ  فيها،  يتساهل  ال  مسألة  مبظهرة 
حماما ساعة العصر، غير مالبسه وملع 
الكبيرة  ساعته  وضــع  بدهن،  شعره 
آخر  نفذت  منذ  لألسف  معصمه،  يف 
من  املوقع  الفرنسي،  عطره  من  عبوة 
 yves saint ــوران  ل ســان  إيــف  طــرف 
يصعب  شـــراءه،  يعد  لــم   ،Laurent
باملتجر  ثمنه  أورو  املائة  توفير  عليه 
كان  باملطار،  الدولية  باملنطقة  احلر 
الوطني  للمكتب  تابعون  موظفون 
احلدود  لشرطة  وتابعون  للمطارات 

ثمنه. فوق  زيادة  مقابل  يخرجونه، 

يوسف الطالبي 
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وقراؤان  نستضيف  أن  الدميقراطي  الهنج  جريدة  تحرير  هيئة  يف  يسعدان 
العام  الجماهريي  النضال  ميادين  أمني.تعرفه  عبدالحميد  املناضل  الرفيق 
املسؤولية  موقع  من  والحقويق  النقايب  النضال  واجهات  مختلف  تعرفه  كما 

والتأطري...

ــام"  األم "اىل  منظمة  تجربة  ــادة  ق مــن  ــد  واح عبدالحميد،هو  رفيقنا 
ويناضلون  انضلوا  الدميقراطي،والذين  الهنج  بناء  اللينينية،مث  املاركسية 
عىل  دميقراطي  مجمتع  وبناء  املغرب  تحرر  أجل  من  جسام  وتضحيات  بحماس 
هذا  يف  بضيفنا  اللقاء  تجديد  تستلزم  اليت  املناسبة   االشرتاكية.أما  طريق 

العدد،فهي ذكرى انطالق حركة 20فراير املجيدة يف سياق السريورات الثورية 
تنسيقية  موقع  من  وذلك  املغاربية.  والبلدان  العربية  املنطقة  اجتاحت  اليت 
مجلس  يف  املسؤولية  موقع  ومن  ابلرابط  الحركة  موقع  يف  الحركة  ومجالس 
دعم حركة 20فراير.نحاور ضيفنا عن أسباب النشأة واملسار النضايل للحركة 
اليت وهبت تجارب النضال الشعيب حماسا نوعيا يجد صداه بشكل متواصال 
شعبنا. كادحي  وعموم  العاملة  الطبقة  ونضاالت  الشعبية  الحراكات  كل  يف 
نشكر الرفيق عبدالحميد أمني عىل قبوله انجاز هذا الحوار املمثر حول تجربة 

بنجاحاهتا واختالالهتا.

فراير   20 حركة  أتسيس  يف  مساهما  ابعتبارك         
عاهشا  الــيت  االنتفاضات  ــخ  اتري إىل  وابلنظر   ،2011
مطالهبا،  حيث  من  الحركة  هــذه  ميزي  ــاذا  م املــغــرب، 

ومكوانهتا؟ املركزي  شعارها 
بالفعل، لقد دخلت بالدنا منذ انتهاء عهد احلماية وإحراز 
من  اخلمسينات  منتصف  يف  الشكلي  االستقالل  على  املغرب 
سلمية  جماهيرية  بطولية  مقاومة  بعد  املــاضــي،  الــقــرن 
جديدة  مرحلة  يف  واإلسباني،  الفرنسي  لالستعمار  ومسلحة 

اجلديد. باالستعمار  تصنف 
حادبني  بصراع  متيزت  اآلن،  إلــى  املستمرة  املرحلة  هــذه 
املخزنية  والسلطة  التقدمية  وقواها  الشعبية  اجلماهير 
البورجوازية  من  املشكلة  السائدة  الطبقية  للكتلة  احلامية 
الكبار.  ــي  األراض مالكي  ومــن  لإلمبريالية  التابعة  الكبرى 
باالنتهاكات  يعرف  ما  منها  أشكال  عدة  اتخذ  الصراع  وهذا 
ــزن ومــنــهــا ما  ــخ ــن طـــرف امل اجلــســيــمــة حلــقــوق اإلنــســان م
املــخــزن  ملــواجــهــة  شعبية  املــقــاومــةوانــتــفــاضــات  يف  جتــســد 
هذه  وأبــرز  للحريات.  العنيف  والقمع  وسياساتهالرجعية 
ومطلع   1958 نهاية  يف  الريف  منطقة  عرفتها  االنتفاضات 
1965 ونفس املدينة  23 مارس  1959 ومدينة الدار البيضاء يف 
1981 ومدينة مراكش ومنطقة الشمال يف يناير  20 يونيه  يف 
خاللها  سقط  والتي   ،1990 دجنبر   14 يف  فاس  ومدينة   1984
عن  احلــديــث  دون  وجــريــح  قتيل  بــني  الضحايا  مــن  اآلالف 
االنتفاضات  من  العديد  هنالك  وكانت  واملختفني.  املعتقلني 
االنتفاضات  مستوى  إلى  يصل  لم  ضحاياها  األخرى،حجم 

ذكرها. السابق 
لم  حيث  بالعفوية،  االنتفاضات  هذه  متيزت  عامة  وبصفة 
اقتصادية  إجراءات  على  فعل  كرد  وجاءت  لها؛  مخطط  يكن 
أو اجتماعية أو سياسية من طرف النظام وكتعبير عن غضب 
الريف  ــداث  أح استثنينا  إذا  قصيرة  مدتها  شعبي.وكانت 
ضد  مبــجــازر  عموما  وانتهت  1959؛  ومطلع   1958 لنهاية 
من  انطلقت  التي  األهداف  حتقق  أن  دون  املنتفضة  اجلماهير 

أجلها.
جاء  فمسارهاوسياقها  فبراير   20 حلركة  بالنسبة  أمــا 

األخرى: لالنتفاضات  مخالفا 
التناقضات  إلى  جهة  من  تعود  إنها  األسباب،  حيث  فمن 
تعد  لم  التي  الشعبية  اجلماهير  وعموم  املخزن  بني  احلادة 
أن  سبق  ما  وهو  والفساد  والظلم  والقهر  االستبداد  تتحمل 
مواقف  ويف  نضالية  حتركات  عــدة  يف  باخلصوص  أظهرته 
نقد  على  املتصاعدة  اجلرأة  ويف  املزورة  مناهضةلالنتخابات 
اخلارجي  العامل  إلى  األسباب  تعود  كما  القائمة.  األوضــاع 
املتجسد يف اندالع الثورة التونسية التي أطاحت بالديكتاتور 
إن  مبارك.  بالديكتاتور  أطاحت  التي  املصرية  والثورة  بنعلي 
ألهمت  أساسا،  الشباب  صنع  من  كانت  الثورتني،والتي  كال 
الثورتني وإلى التخطيط  إلى دعم  املغربي الذي بادر  الشباب 
للقيام بثورة مماثلة يف املغرب لتخليص البالد من االستبداد 
ولبناء  املخزنية،  السيطرة  من  أي  والفساد،  والقهر  والظلم 
االجتماعية  والعدالة  واملــســاواة  واحلــريــة  الكرامة  مغرب 
فقد  العفوية،  عن  وبعيدا  اإلنسان.  وحقوق  والدميقراطية 
املخزن  من  وبدراية  املجهر  وحتت  شفافية  بكل  التخطيط  مت 

 20 يف  انطالقها  تاريخ  حــدد  التي  االحتجاجية  للحركة 
مطالب  تتضمن  برنامجية  أرضية  لها  وضعت  أن  وبعد  فبراير 
احلركة وعلى رأسها "دستور جديد نابع عن جمعية عمومية 
السيادة  صاحب  "الشعب  أن  على  باخلصوص  ينص  مستقلة"، 
املدني  الطابع  وعلى  السلط  فصل  وعلى  السلط،  كل  ومصدر 
املعتقلني  لكافة  الفوري  السراح  وإطالق  للدولة..."  والتعددي 
البطالة  عن  التعويض  أو  الشغل  فرص  وتوفير  السياسيني، 
الدولية  املواثيق  يالئم  مبا  العمل  ظروف  وحتسني  للجميع 

ورفع احلد األدنى لألجور، الخ...
التنظيمات احلقوقية  أن يستقطب   20 وقد استطاع شباب 
املناضلة والعديد من القوى السياسية واجلمعوية لبرنامجه، 
بل ومت تنظيم ندوة صحفية يف 17 فبراير2011 مبقر اجلمعية 
انطالق  وعن  البرنامج  عن  لإلعالن  اإلنسان  حلقوق  املغربية 

20 فبراير مبختلف مناطق املغرب. احلركة يوم األحد 
حركة  عرفت  فقد  السابقة  الشعبية  لالنتفاضات  وخالفا 
جماهيرية  واجتماعية  سياسية  "كحركة  نفسها  فبراير   20
وسلمية  مــكــافــحــة  ووحـــدويـــة  ــدة  ــوح م تــعــدديــة  شعبية 
احلركة  مكونات  كانت  لذلك،  تبعا  ومستقلة".  دميقراطية 
وإســالمــيــة،  يــســاريــة  سياسية  ــوى  ق ضمت  حيث  متنوعة 
احلركة  مكونات  وأبرز  مختلفة،  نقابية  ومكونات  وليبرالية 
اإلنسان،   حلقوق  املغربية  اجلمعية  مقدمتها  ويف  احلقوقية، 
دون  ملناضلني/ات  باإلضافة  وثقافية  شبابية  وتنظيمات 

محددة. تنظيمية  هوية 

كان  ما  امليداين،  توهجها  يف  الحركة  يــوازي          
هي  وما  األدوار  هي  ما  الحركة؛  دعم  مبجالس  يمسى 

املجالس؟ تلك  مساهمات 
التالية: املكونات  20 فبراير تتضمن  إن ما يسمى بحركة 

قبل  بعضها  تشكل  وقد  فبراير؛   20 حركة  تنسيقيات  أوال: 
الشباب  من  أساسا  مكونة  وهي  أيــام.  بعدة  احلركة  انطالق 
املناقشة  بعد  قراراتها  وتتخذ  عامة  كتجمعات  وتشتغل 
ماكانت  ناذرا  التنسيقيات  وهذه  توافقي.  بشكل  أو  باإلجماع 
تنسق ميدانيا فيم بينها ولم تكن عموما تنسق بينها إال عبر 

االجتماعي. التواصل  وسائل 
متت  وقد  فبراير.   20 حركة  لدعم  الوطني  املجلس  ثانيا: 
املغربية  الدميقراطية  "الشبكة  طرف  من  لتأسيسه  املبادرة 
للشبكة  كوريث  مساء  فبراير   20 يوم  الشعوب"  مع  للتضامن 
2015 والتي  املغربية للتضامن مع الشعب التونسي املؤسسة يف 

2010 مع انطالق الثورة التونسية. مت إحياؤها يف دجنبر 
 20 حركة  لدعم  الوطني  للمجلس  عام  جمع  أول  وانعقد 
5مــارس  يــوم  الثاني  العام  واجلمع  فبراير   23 يــوم  فبراير 
2011. وكان املجلس الوطني  11 يونيه  واجلمع العام الثالث يف 

من: مشكل  للدعم 
واحلقوقية  والنقابية  السياسية  الوطنية،  التنظيمات  ــ 
األخــرى،   واجلمعوية  والثقافية  والنسائية  والشبيبية 
لدعمها  واملستعدة  فبراير   20 حركة  أهــداف  على  املتفقة 

فيها. واملشاركة 
الدعم احمللية. وتنسيقيات  ــ  مجالس 

الفعاليات احلاضرة بشكل شخصي كمالحظني. ــ  بعض 
تأطيرية  ورقــة  على  للدعم  الوطني  املجلس  صــادق  وقد 

املجلس". لعمل  "مرتكزات  إسم  لعمله حتت 
وللتذكري فإن دور املجلس الوطين للدعم تجسد يف:

ويف  ككل،  فبراير   20 حلركة  ــادي  وامل السياسي  الدعم  ــ  
ــؤازرة  وم احلركة  تتعرض  التي  االنتهاكات  فضح  مقدمتها 

الضحايا.
تنسيقيات  يف  مكوناته  مناضلي/ات  ملشاركة  الــدفــع  ـــ   ـ

احلركة ويف النضاالت املقررة من طرفها.
القوى  طــرف  من  احلركة  مقومات  احترام  على  السهر  ــ 

لها. والداعمة  فيها  املشاركة 
كان  ما  وهو  للحركة،  الوطني  الوحدوي  الطابع  جتسيد  ــ  
النضالية  يتجلى يف مواقفه ويف مبادراته لإلعالن عن األيام 
فبراير   20 تنسيقيات  تتبناه  كانت  ما  أساس  على  الوطنية 

من مبادرات.
وهي  فبراير   20 حــركــة  لــدعــم  احمللية  املجالس  ثالثا: 
نفسه  بالدور  احمللي  املستوى  تقومعلى  كانت  التي  املجالس 
املستوى  على  للدعم  الوطني  املجلس  به  يقوم  كــان  التي 
 20 حركة  تنسيقية  شلل  أو  غياب  يف  وأحــيــانــا،  الوطني. 

املجالس تقوم مقامها. هذه  فبراير احمللية، كانت 
 

النقابية بقطاعاهتا       لوحظ الغياب الكبري للرمكزايت 
العمالية. ما هي يف رأيكم الهواجس الخلفية لتغييب 
االجمتاعي  ــرصاع  ابل معنية  كطبقة  العاملة  الطبقة 

مشوليته؟ يف  وابلتغيري 
مركزياتها  خالل  من  املغربية  النقابية  احلركة  أن  صحيح 
ونحن  فــبــرايــر.   20 حــركــة  هــامــش  عــلــى  ظــلــت  األســاســيــة 
الوضع.  املركزية لم نقبل بهذا  كمناضلني/ات تقدميني داخل 
مناهضة  يف  النقابية  للحركة  التاريخي  الدور  من  فانطالقا 
االستعمار ويف الدفاع عن مصاحلها وانطالقا من الدور الرائد 
حكم  إسقاط  يف  التونسية  النقابية  احلركة  لعبته  الــذي 
إسقاط  يف  املصريني  للعمال  الكبير  والدور  بنعلي  الديكتاتور 
النقابيني  املناضلني/ات  نحن  كنا  مبارك،  الديكتاتور  حكم 
التحرر  يف  العاملة  للطبقة  الــتــاريــخــي  ــدور  ــال ب املــؤمــنــني 
احلركة  تندمج  أن  على  مصرين  والسياسي  االجتماعي 
حركة  يف  أيضا  الطالبية  واحلركة  املغربية  العمالية  النقابية 
يف  املشاركة  إلى  مركزية  أي  تبادر  لم  األسف  ومع  فبراير.   20
كان  للشغل  املغربي  لالحتاد  وبالنسبة  دعمها.  يف  أو  احلركة 
الذي  الرسمي  التوجه  وهو  السائد  التوجه  توجهان:  هناك 
رغم  ظل  والــذي  الوطنية  األمــانــة  ــل  داخ األغلبية  متثله 
الذي  التقدمي  والتوجه  احلــركــة،  عن  بعيدا  الضغوطات 
واالحتادات  القطاعات  من  عدد  يف  مواقعه  من  انطالقا  كان 
إلى  التموقع  نحو  يدفع  نفسها،  الوطنية  واألمانة  احمللية 
األمانة  اجتماع  فرصة  وجــاءت  دعمها.  وإلى  احلركة  جانب 
انطالق احلركة، لطرح  22 فبراير، يومان بعد  ليوم  الوطنية 
متكني  يف  جهة  من  جتسد  وســط  حل  إلــى  وللوصول  املشكل 
التي  املواقع  داخل  قناعاته  ممارسة  من  التقدمي  التوجه 
عن  الصادر  البيان  ويف  وقطاعات(  محلية  )احتادات  يقودها 
أكدت فيه "دعمها  الذي  الوطنية  22 فبراير لألمانة  اجتماع 
لكل املبادرات النضالية ذات الطابع السلمي واملشروع من أجل 
ومن  ومتضامن  عــادل  ومجتمع  حقيقية  دميقراطية  بناء 

20 فبراير..." ضمنها مبادرة شباب حركة 
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إلى  تعرضت  وإذا  معركة  يف  حياتك  تفقد  لم  إذا 
املعركة  مواصلة  يف  ترغب  كنت  إذا  فواجبك  هزمية 
بتحويلها  وعليك   تكسرك  الهزمية  جتعل  اال  هو 
يف   . وجدلي  علمي  تصرف  وهذا  الهام  مصدر  إلى 
الصدد نقتبس من مذكرات اجلنرال غوستاف  هذا 
ــادة انــتــفــاضــة كــمــونــة بــاريــس  كــلــوزيــري احــد قـ
القائد  هذا  رآه  كما  ودرس  خالصة  يحمل  خقطعا 

الفذ. 

)مقتطفات(: مقدمة 

للشعب.  مذكراتي  من  الصفحات  هذه  "استخرج 
خالل  مــن  يعيشون  الــذيــن  كــل  بالشعب  وأعــنــي 
الذين  كل  بالبرجوازيني،  اعني  ما  مثل  عملهم، 

اآلخرين. عمل  خالل  من  يعيشون 

لم  الصعبة.  األوقــات  لتلك  تاريخ  هنا  اقــدم  ال 
يوم.  ذات  سأكتبه  رمبــا  كتابته.  وقــت  بعد  يحن 
البناء  يف  لبناتي  وضع  يف  أساهم  ذلك،  انتظار  يف 
وفعلته  وسمعت  رأيته  ملا  التطرق  عبر  املشترك 

فقط.

أجعل  أن  أريد  رأيي.  يف  أعلى،  آخر،  هدف  لدي 
أسباب  يلمسوا  أن  وأريد  أخطئوا،  أين  يرون  الناس 
هذا  سبب  وليست  أسبابهم  هي  التي  هزميتهم، 
أفضل،  إلــهــام  مصدر  ذلــك  يكون  بحيث  ذاك،  أو 
الشعب  يصحح  تعليمًا،  أكثر  التجربة،  خالل  ومن 
رصانة،  أكثر  ويصبح  أخطائه،  خــالل  من  نفسه 
وأكثر  حماسة،  وأقل  تواضعا،  وأكثر  عملية،  وأكثر 
تفضيل  عن  يتوقف  حتى  تشككا؛  وأقــل  تفكيرا، 
املخلص،  التفاني  على  املنمق  والــكــالم  اخلــطــاب 

العلم. على  السديد،  الرأي  وعلى 

تنوميه  مت  ان  بعد  الشعب  منع  أحاول  أن  وأريد 
استحالها،  التي  جامبيتا  أو  فافر  جول  مبوسيقى 
مع  ومكمما  مقيدا،  نفسه  فيجد   ، يستيقظ  ان 
اصــطــيــادهــم،  مت  الــذيــن  احلقيقيني  أصــدقــائــه 
عن  القدرة  خارج  ووضعهم  وتشويههم  مطاردتهم، 

بفعالية. عنه  الدفاع 

هذا ما حدث ..."

فجرتها  ثــورة  اول   1871 باريس  كمونة  كانت 
الكمونة.  شعب  ومعها  الباريسية  العاملة  الطبقة 
البرجوازية  سلطة  واسقطوا  السماء  اقتحموا  لقد 
التاريخ.  يف  مرة  ألول  البروليتاريا  سلطة  وأقاموا 
حتالف  لــوال  تنهزم  ان  التجربة  لــهــذه  كــان  ومــا 
لكنهما  بينهما،  حـــرب  حــالــة  يف  كــانــا  جــيــشــني 
اجليش  وهما  اآلخر  الواحد  يسند  حليفني  انقلبا 

الفرنسي..    واجليش  البروسي 

جتــدون  املنتصرة  اجلــيــوش  تــاريــخ  يف  ابــحــثــوا 
هزائمها  مــن  جعل  استطاعت  أنــهــا  تأكيد  بكل 
أن  كما  االنتصارات.  لهذه  الهام  مصدر  وانكساراتها 
حتافظ  لم  أنها  أسباب  املنهزمة  اجليوش  تاريخ  يف 
تستطع  لم  أنها  أو  السابقة  انتصاراتها  دروس  على 

هزائمها. دروس  استلهام 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

يف تحويل الهزمية إىل 

مصدر الهام

4

هذه هي االزدواجية التي ميزت مواقف 
االحتاد املغربي للشغل الذي كان يف نفس 
االجتماعي  ــوار  احلـ يف  يــشــارك  الــوقــت 
 2011 أبــريــل   26 اتــفــاق  ــى  إل أدى  الـــذي 
تقدمي  إلــى  املخزن  خالله  اضطر  الــذي 
تنازالت مهمة بقي جزء منها دون تطبيق 
كذلك  أدت  االزدواجــيــة  هذه  اآلن.  حلد 
حركة  تأسيس  إلى  املناضلني  من  مببادرة 
قيادة   قبلت  فيحني  فبراير   20 نقابيي 
الشكلية  اللجنة  يف  باملشاركة  ــاد  االحت
ــتــي زكــت  ملــتــابــعــة صــيــاغــة الــدســتــور،ال
مــشــروع الــدســتــور الــالدميــقــراطــي الــذي 
2011 والذي  01 يوليوز  سيصادق عليه يف 
املركزية  داخــل  عميق  خالف  محط  كان 
الــذي  الــقــيــادة  يف  املتنفذ  الــتــوجــه  بــني 
الدستورــ  على  بنعم  التصويت  نحو  دفع 
مشاريع  كل  من  املركزية  ملواقف  خالفا 
التقدمي  واالجتــاه  السابقةــ  الدساتير 
املوقف  حرية  ترك  إلى  ينادي  كان  الذي 

املركزية. الدستور ألعضاء  من 
ــة الـــصـــراع  ــاي ــك ــا تــبــقــى مـــن ح ــا مـ ــ أم
فبراير   20 حركة  حــول  املركزية  داخــل 
انتهى األمر  وتداعياتها فهو معروف حيث 
املغربي  االحتـــاد  مــن  التعسفي  بالطرد 
 20 حركة  لرموز   2012 مــارس  يف  للشغل 

وقيادتها. للمركزية  املنتمني  فبراير 
النقابية  احلــركــة  أن  الــقــول،  خالصة 
العمالية املغربية أخلفت املوعد مع حركة 
بدورها  للقيام  ثمينة  كفرصة  فبراير   20
تخليص  أجــل  من  النضال  يف  التاريخي 
يف  والشروع  املخزنية  العالقات  من  بالدنا 
املنشود.  الدميقراطي  النظام  أسس  بناء 
عماليني  كمناضلني  علينا  يطرح  ما  وهذا 
الطبقة  لتتبوء  النضال  من  املزيد  ثوريني 
التحرر  يف  الــريــاديــة  مكانتها  العاملة 
وذلك  ملجتمعنا  والسياسي  االجتماعي 
األصيلة  النقابية  املبادئ  على  اعتمادا 
العاملة  الــطــبــقــة  خــدمــة  شــعــار  ــى  وعــل
اجلدلي  الربط  وعلى  استخدامها،  وليس 
حتقيق  إلــى  الهادف  النقابي  العمل  بني 
تلطيف  إلــى  وبالتالي  املباشرة  املطالب 
ذي  النقابي  والعمل  فقط،  االستغالل 
القضاء  إلى  الهادف  االستراتيجي  البعد 
النظام  من  التخلص  عبر  االستغالل  على 

اشتراكي. نظام  وبناء  الرأسمالي 

استطاعت  الحركة  أن  صحيح        
ــارب  ــ ــش ــ تـــوحـــيـــد مـــخـــتـــلـــف امل
وهو  العام  الشارع  يف  اإليديولوجية 
الجماهري،  أوســع  التحاق  هسل  ما 
لكهنا فشلت يف تدبري ما هو سيايس 

/ حزيب. كيف ذالك؟
تضم   أن  من  احلركة  متكنت  لقد  نعم، 
ونقابية  سياسية  تنظيمات  لصفوفها 
وثقافية  ونسائية  وشبابية  وحقوقية 
ملناضلني/ باإلضافة  مختلفة  وجمعوية 
هــؤالء  وكــل  مــحــددة.  انــتــمــاءات  دون  ات 
التنسيقيات  مستوى  على  يلتقون  كانوا 
ــة أســـاســـا مـــن الــشــبــاب،  ــون ــك احملــلــيــة امل
 20 ــة  ــرك ــم ح ــدع ــي ل ــن ــوط ــس ال ــل ــج وامل

وهذا  للدعم.  احمللية  واملجالس  فبراير، 
توفير  من  مكن  التنظيمات  من  احلشد 
 20 حلركة  والتعددي  اجلماهيري  الطابع 

فبراير.
تنشب  كانت  اخلالفات  من  عــددا  لكن 
بني مكونات احلركة سواء حول الشعارات، 
احلركة:  طبيعة  أو  التظاهرات  مسار  أو 
وإقامة  املخزن  من  للتخلص  ثورية  حركة 
إصالحية  حركة  أم  الدميقراطي  البديل 

لألوضاع؟ اجلزئي  للتغيير 
انطالق  على  مرت  سنة   11 بعد  واليوم 
هذه  تقييم  ضوء  وعلى  فبراير   20 حركة 
تاريخ  يف  نوعها  مــن  الفريدة  التجربة 
قبل  سنوات  بضع  استغرقت  والتي  بالدنا 
لم  أننا  القول  ميكن  كحركة،  تخفت  أن 
يف  حية  وكقوى  دميقراطية  كقوى  ننجح 
لتمكينها  احلركة  ملسار  السياسي  التدبير 
إسقاط  ــي:  ــاس األس هدفها  حتقيق  مــن 
الذي  الشعار  وهــو  والفساد،  االستبداد 
املشاركني/ طرف  من  إجماع  بشبه  حظي 

احلركة. يف  اتواملساهمني/ات 
مسار  تدبير  أجــل  مــن  اكتفينا  لقد 
يكون  يــكــاد  الـــذي  بالتنسيق،  احلــركــة 
الدعم  مجالس  مستوى  على  فقط،  تقنيا 
اجلرأة  لنا  تكن  ولم  الشباب  وتنسيقيات 
بني  بعمق  السياسي  املشكل  لطرح  الكافية 
شروط  ظل  يف  كنا  لقد  احلركة.  مكونات 
حاجة  يف  احلركة  عمر  من  األولى  السنة 
الــقــواســم  ــي  ــراع ت سياسية  ــدة  وحـ إلـــى 
املرحلية  اخلــالفــات  وتــراعــي  املشتركة 

كذلك.
كنا يف حاجة أوال إلى جبهة دميقراطية 
هدفها التخلص من االستبداد والفساد أي 
الدميقراطي  البديل  وتشييد  املخزن  من 
بالنسبة  ضــروريــا  والزال  كــان  مــا  ــذا  وه
مبشاربها  احلقيقية  اليسارية  للقوى 
من  التخلص  طبعا  شــريــطــة  املختلفة 
إمكانية  التي تعرقل  املسبقة  االشتراطات 

هذه اجلبهة. قيام 
جبهة  إلى  حاجة  يف  نزال  وما  ثانيا  كنا 
كافة  تضم  شعبية  جبهة  أو  ميدانية 
التي  احلــيــة  والــقــوى  التقدمية  الــقــوى 
واملــوافــقــة  املــخــزن  مــن  للتخلص  تسعى 
يحدد  تأسيسي  ملجلس  ــوة  ــدع ال عــلــى 
للنظام  البديل  النظام  مضمونوشكل 
القوى  بني  اخلالفات  إن  احلالي.  املخزني 
ويجب  معروفة  للمخزن  املناهضة  احلية 
النظر  وجهات  تقريب  أفق  يف  مناقشتها 
ــن هــنــا ســــدادة الــــرأي الـــداعـــي إلــى  ومـ
اخلالفات  لطرح  عمومية  نقاشات  تنظيم 
نحو  والــســيــر  احلــيــة  الــقــوى  صــفــوف  يف 
من  التخلص  هــدف  استحضار  مــع  حلها 
قــرون  منذ  األســاســيــة  املخزن،العرقلة 
أمــام  الشكلي،  االستقالل  منذ  وخــاصــة 
ــادي  ــص ــت ــا الــســيــاســي واالق تــطــوربــالدن

والبيئي. والثقايف  واالجتماعي 
 

         وفق العديد من التجارب، يؤكد 
أهمية  عىل  الشعوب  نضال  ــخ  اتري
قيادة  ورضورة  التغيري  قــوى  وحــدة 

فقط  هل  الرصاع؛  ملجرايت  دميقراطية 
ضد  النضال  تجربة  تفتقده  ما  هذا 

ابملغرب؟ القامئ  النظام 
كحصيلة  تؤكد  عندما  حق  على  إنــك 
وحدة  أهمية  على  الشعوب  نضال  لتاريخ 
القيادة  توفير  وأهــمــيــة  التغيير  ــوى  ق
ــن أجــل  ــراع م ــص الــدميــقــراطــيــة ملــســار ال

التغيير.
املغربية  الــتــجــربــة  ــده  ــؤك ت ــا  م ــذا  وهـ
قوته  يستمد  ال  فاملخزن  ساطع.  بشكل 
كافة  على  املطلقة  سيطرته  مــن  فقط 
املؤسسة  ـــ  ـ األســاســيــة  الــدولــة  ــزة  ــه أج
املــلــكــيــة، اجلـــيـــش، األمـــــن مبــخــتــلــف 
احلكومة،  الدينية،  املؤسسة  تالوينه، 
ــ  البرملان،  القضاء،  العمومية،  اإلدارة 
االقتصادية  وعلىالضيعاتواملؤسسات 
يستمد  ولكنه  التعليم،  ودواليب  الكبرى 
التي  تسد"  "فرق  سياسة  من  أكثر  قوته 
ودفعها  الشعبية  القوى  تفكيك  من  متكنه 
الثانوية  الصراعات  يف  طاقاتها  إلهــدار 
التي تبعدها عن العمل الوحدوي وهذا هو 
)أكثر  السياسية  لألحزاب  بالنسبة  الشأن 
)حوالي  النقابية  للمركزيات   ،)30 من 
أصبحت  )التي  الطالبية  وللفصائل   )20
بديال باهتا ألوطم كتنظيم نقابي موحد 
احلقوقية  للتنظيمات  الطالب(،  جلميع 
واجلمعيات  والنسائية  أألقل(  على   30(
املعطلني  ولتنظيمات  والشبابية  الثقافية 

األمازيغية،... والتنظيمات 
ضعف  إلـــى  بــاإلضــافــة  التشتت  هـــذا 
ــذه  ــل ه تــســيــيــر جـ ــة يف  ــي ــراط ــق ــدمي ال
احلركة  على  وبــاال  يشكل  التنظيمات 

فعاليتها. من  ويحد  للمخزن،  املعارضة 
ورق  املخزن منر من  بأن  أن ندرك  علينا 
القوى  تشتت  يف  تكمن  األساسية  وقوته 

الشعبية.
التشتت  هذا  ملاذا  التساؤل:  يطرح  وهنا 
النسبي  التماسك  مقابل  الشعبية  للقوى 

للمخزن؟
الرئيسية  ــاب  ــب األس ــد  أح أن  أعتقد 
العاملة  وطبفتها  بالدنا  افتقاد  يف  يكمن 
للطبقة  املستقل  للحزب  الشعبية  وقواها 
على  فينظري  القادرة  األداة  أنه  العاملة. 
للحركة  التنظيمية  الوحدة  نحو  الدفع 
وعلى  النضالية،  بالوحدة  بدءا  النقابية 
األخــرى  املــكــونــات  توحيد  يف  املساهمة 

الشعبية. للجماهير 
حد  جــعــل  عــلــى  بــقــدرتــه  احلـــزب  إن 
آخرا  منوذجا  سيخلق  النقابي  للتشتت 
منوذجا  يشكل  فقد  الوحدة؛  على  مبني 
والنساء  للطلبة  بالنسبة  بــه  يقتدى 
وغيرهم. واحلقوقيني  واملعطلني  والشباب 

ــزم الــنــهــج خــالل  ــن هــنــا أهــمــيــة عـ ومـ
على  املقبل  اخلــامــس  الــوطــنــي  مــؤمتــره 
الطبقة  ــزب  حـ تــأســيــس  عـــن  اإلعــــالن 
الطالئع  جانب  إلى  يضم  والــذي  العاملة 
طالئع  واملــكــافــحــة،  الــواعــيــة  العمالية 
وكذا  الكادحني  وعموم  الفقراء  الفالحني 

. الثوريني  املثقفني 
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