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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 
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القضاء على التبعية واالستبداد
                     هو البديل الوحيد ل"النموذج التنموي الجديد"
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ربيعة مرباحضيفة العدد : 

تقييم  مبناسبة  اجلديد"  التنموي  النموذج   " حول  النقاش  يتجدد 
األزمة  تعمق  ومع  النموذج،  هذا  مبضامني  التزامه  ومدى  احلكومي  األداء 
الشعبية.  الفئات  أحوال  وتدهور  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
األساسية  توجهاته  على  للتأكيد  املــوضــوع  هــذا  لتناول  الــيــوم  ونــعــود 

النموذج. البديل احلقيقي لهذا  وخلفياته احلقيقية ولتقدمي عناوين 

عني امللك بتاريخ 19 نونبر 2019 السيد شكيب بنموسى رئيسا للجنة 
2019 عني بقية  12 دجنبر  اخلاصة بالنموذج التنموي اجلديد، وبتاريخ 
واخلبراء،  املسؤولني  من  شخصية   35 من  تشكلت  التي  اللجنة  أعضاء 

وكلفها مبهمة إعداد هذا النموذج.

أعمالها  نتائج  امللك  أمام  اللجنة  رئيس  قدم   2021 ماي   25 وبتاريخ 
واملكونة من تقرير عام من 152 صفحة، وملخص له مكون من 16 صفحة، 
املنظمة  واملساهمات  االستماعات  نتائج  هي:  مالحق،  ثالث  جانب  إلى 
صفحة،   80 من  اجلديد  التنموي  بالنموذج  اخلاصة  اللجنة  طرف  من 
النموذج  إطار  يف  املقترحة  واملشاريع  والرهانات  املوضوعاتية  املذكرات 
املساهمات  االستماع،  جلسات  الئحة  صفحة،   326 من  اجلديد  التنموي 

98 صفحة. وأنشطة اللجنة اخلاصة بالنموذج التنموي اجلديد من 

فشل  لتبرير  للتنمية  معيقات  أربع  التقرير  قدم  التشخيص  إطار  ويف 
املغربي": التنموي  "النموذج 

- غياب االنسجام بني الرؤية التنموية والسياسات العمومية.

لعوامل  املرتفعة  التكلفة  جــراء  لالقتصاد  الهيكلي  التحول  بطء    -
اإلنتاج.

-  محدودية قدرات القطاع العام.

- الشعور بضعف احلماية القضائية.

السابقة  الكبرى  املشاريع  تقييم  عن  بعيدا  التشخيص  هــذا  بقي 
الوطنية  واملبادرة  القطاعية  وبرامجه  ومخططاته  النظام  سياسة  يف 
وألقى  الرأسمالية،  ــدول  ال مع  الشراكة  واتفاقيات  البشرية  للتنمية 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  املــجــاالت  مختلف  يف  الفشل  مبسؤولية 
يف  حتكم  األحزاب.  وعلى  الوزارية  القطاعات  على  والثقافية  والسياسية 
الرغبة يف جعله متالئما مع  العلمي وغير املوضوعي  التشخيص غير  هذا 

أهداف البرنامج احملددة سلفا. 

وهي:  براقة  عناوين  حتت  للتنمية  جديدة  مرجعية  التقرير  ووضع 

الشامل،  ــالع  واإلق واملسؤولية  قــوي،  ومجتمع  قوية  دولــة  بني  التكامل 
إطار  ووضع  اجلهوية،  يكرس  للدولة  وتنظيم  السياسات،  بني  وااللتقائية 

واملسؤولية. الثقة  لترسيخ 

إن هذه املرجعية تبني مدى القلق من فقدان الشعب للثقة يف املؤسسات 
مركزة  ومن  االستبداد  من  مزيد  إلى  ذاهب  النظام  أن  وتؤكد  املخزنية، 

القرار، إذا لم يجد مقاومة قوية ملشاريعه.

على  للتقرير  املستقبلية  والرهانات  االستراتيجية  اخليارات  وتركز 
توفير كل أشكال الدعم والتشجيع للقطاع اخلاص وتهميش القطاع العام.

أهداف  التقرير  سيحدد  التشخيص  وهذا  املرتكزات  هذه  من  وانطالقا 
األهداف  هذه  محدودية  ورغم  2035؛  أفق  يف  الجديد"  التمنوي  "المنوذج 
املخزنية،  للسياسة  الكبرى  للتوجهات  االستمرارية  سياق  يف  تأتي  وكونها 
من  يجد  ولم  لها،  التمويل  مصادر  اقتراح  عن  عاجزا  ظل  التقرير  فإن 

مخرج سوى رهن مستقبل املغرب مبزيد من الديون.

يتضح مما سبق أن النظام ماضي يف تعميق التبعية للدوائر االمبريالية 
ويف خدمة مصالح الكتلة الطبقية السائدة على حساب الطبقات والفئات 
الشعبية، وتفكيك القطاعات العمومية واخلدمات االجتماعية العمومية، 
الشعبية  املكتسبات  وضــرب  السوق،  واقتصاد  اخلــاص  القطاع  وتشجيع 
كما  والقرارات.  السلطات  كل  ومركزة  العامة،  واحلريات  االنسان  وحقوق 
التمنوي  "المنوذج  هذا  يف  تتغير  لم  لسياسته  الكبرى  التوجهات  أن  يتأكد 
اإلنتاج  منط  ظل  يف  الطبقي،  الصراع  مبعطيات  محكومة  وظلت  الجديد"، 
باعتباره  املخزني  للنظام  االستبدادية  وبالطبيعة  التبعي،  الرأسمالي 
املركز.  رأسمالية  ومصالح  السائدة  الطبقية  الكتلة  مصالح  خلدمة  جهازا 
االستبدادية  الطبيعة  ألن  تنموي  منــوذج  بلورة  عن  عاجز  النظام  إن 
الريع  على  اعتماده  أن  كما  للتنمية،  الدميقراطي  الشرط  مع  تتنافى 
والفساد كآليتني للضبط السياسي جتعل من هذا الشعار مجرد ذر للرماد 

يف العيون.

إال  هو  ما  داخله  من  اجلديد"  التنموي  "النموذج  حول  نقاش  كل  إن 
القضاء  النضال من أجل  الوحيد واحلقيقي هو  والبديل  له؛  تقوية ودعم 
على االستبداد والقطع مع التبعية وبناء دولة وطنية دميقراطية شعبية 
حزب  إعــالن  حاليا  الهدف  هذا  ويفرض  االشتراكية؛  بناء  طريق  على 
الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحني لقيادة النضال من أجل إجناز 
اجلماهيرية  النضاالت  توحيد  على  العمل  الوقت  نفس  ويف  املهام،  هذه 

للدفاع عن املطالب الشعبية ومن أجل القضاء على االستبداد والفساد.  
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دور املرأة في النضال قبل 

وبعد 20 فبراير

رياديا   دورا  يلعبن  أن  الماركسيات   على 
ي- االقتصاد النضال  وتأطير  قيادة  في 
االجتماعي للمرأة العاملة  لالرتقاء به إلى 

ي النضال الثور

كم من طفل سنفقد 

لنحصل على ابسط شروط 

العيش الكرمي؟

ي المخزني  النموذج التنمو
والبديل التقدمي 

تصدر كل خميس



العدد : 448       2
من 3  إلى 9 مارس 2022 الثانية

النهج الدميقراطي يدعو إىل الوقف الفوري للحرب يف أوكرانيا

وخوض النضال من أجل حل حلف الناتو
الدميقراطي  للنهج  الوطنية  الكتابة  تدارست 
أبرز   2022 فبراير   27 األحد  ليوم  اجتماعها  يف 
الدولي،  الصعيد  على  رأسها،  وعلى  املستجدات 
املسنودة  روسيا  بني  احلــاد  الرأسمالي  التقاطب 
رأسها  وعــلــى  الغربية  واالمبريالية  الــصــني  مــن 
األوروبية  والبلدان  األمريكية  املتحدة  الواليات 
االحتاد  تفكك  بعد  مضطرد  بشكل  عملت  التي 
ــوذ حــلــف شــمــال  ــف الــســوفــيــاتــي عــلــى تــوســيــع ن
روسيا  تــخــوم  ــول  ح شــرقــا  األطــلــســي)=الــنــاتــو( 
احللف  هذا  إلى  أوكرانيا  ضم  محاوالتها  حد  إلى 
من  أوكرانيا  يف  احلرب  فتيل  أشعل  مما  العسكري 
على  استنزافية  اقتصادية  ــرب  وح روســيــا  قبل 

االمبريالية  طرف  من  روسيا  ضد  عقوبات  شكل 
دعما  والسالح  األموال  حشد  يف  وشروعها  الغربية 

أوكرانيا. يف  للنظام 
الشعب  ــورة  ث الزالــت  اجلــهــوي  الصعيد  وعلى 
العسكر  نظام  إسقاط  بهدف  مستمرة  السوداني 

علمانية. دميقراطية  دولة  وتشييد 
ب: تمتزي  فاألوضاع  بالدان  يف  أما 

جــســدتــهــا  ــة  ــل ــائ ه ــيــة  نــضــال ــدادات  ــعـ ــتـ اسـ  -
احلريات  وخنق  الغالء  ضد  احلاشدة  التظاهرات 
حركة  النطالق  عشر  احلادية  الذكرى  مبناسبة 
وخاصة  الشغيلة  نضاالت  عن  فضال  فبراير   20
فرض  الذين  األساتذة  وفئة  املطرودين  العمال 

التعاقد. عليهم 
املاء  توفر  بانعدام  يهدد  وعــام  حــاد  جفاف   -
حالة  ويعمق  للشرب  الصالح  ــاء  امل وحتى  للري 
الساحقة  واألغلبية  البادية  تعيشه  الذي  البؤس 
االجراءات  اما  املسحوقة.  الشعبية  اجلماهير  من 
املتمثلة  الــدولــة  اتخدتها  الــتــي  االستعجالية 

للعالم  كــمــســاعــدات  درهــمــا  ماليير   10 ضــخ  يف 
موجهة  لكونها  شــيء  يف  تنفع  لن  فإنها  الــقــروي 
وقلة  الكبار  العقاريني  املالكني  دعم  الى  باالساس 
االبناك  قطاع  وكذلك  املتوسطني  الفالحني  من 
ــني بــيــنــمــا ســيــبــقــى الــفــالحــون  ــام ــت وشـــركـــات ال
للحصول  والزبونية  للمساومة  عرضة  الكادحون 

غيرها. او  االعالف  دعم  على 
احلكومة  بــني  االجــتــمــاعــي  ــوار  احلـ انــطــالق   -
خالله  من  احلكومة  تسعى  النقابية  واملركزيات 
)اإلضــراب،  تراجعية  قوانني  مشاريع  مترير  إلى 
املزيد  اجتاه  يف  الشغل  مدونة  وتعديل  النقابات( 

الشغل. مرونة  يافطة  حتت  الهشاشة  تعميم  من 

ــروع مــيــثــاق جــديــد حــول  ــش ــن م - اإلعـــالن ع
اخلاص  القطاع  موقع  تعزيز  إلى  يهدف  االستثمار 
العام  القطاع  حساب  على  الثلثني  نسبة  الى  ليصل 
يكثفه  الذي  النيوليبرالي  للمذهب  ترجمة  وذلك 

اجلديد. التنموي  بالنموذج  املخزن  يسميه  ما 
يف  املوظفني  حقوق  على  الهجوم  من  املزيد   -
ونسبة  التقاعد  سن  لرفع  بالتخطيط  التقاعد 

التقاعد. صناديق  متويل  يف  األجراء  مساهمة 
تعلن  الوطنية  الكتابة  فإن  سبق  مما  انطالقا 

: ييل ما

لشعبنا  اجلــديــدة  النضالية  الهبة  تثمن   .1
مختلف  قــلــب  يف  ــد  ــواج ــت ال إلـــى  بــقــوة  ــو  ــدع وت
إجناح  على  وحدوية  بروح  العمل  وإلى  النضاالت 
مارس   6 االحــد  ليوم  االحتجاجية  التظاهرات 
االجتماعية  اجلــبــهــة  لــنــداء  اســتــجــابــة   2022
أجل  مــن  اجلــهــود  مضاعفة  يجب  التي  املغربية 
ــم مــكــونــاتــهــا وتــوســيــعــهــا  ــالح تــقــويــتــهــا عــبــر ت

وتــقــعــيــدهــا وتــرســيــخــهــا عــلــى الــصــعــيــد احملــلــي 
وتعرية  الغالء  ملواجهة  النضالية  األشكال  وتنويع 
وتردي  البطالة  وانتشار  الشغل  وهشاشة  أسبابه 
بالسلم  املطالبة  ــل  اج ــن  وم الــشــرائــيــة  ــدرة  ــق ال
املستعجلة  املطالب  من  وغيرها  لألجور  املتحرك 
السياسية. واحلريات  واالجتماعية  االقتصادية 

يفضح  إمنــا  اخلــطــيــر،  اجلــفــاف  أن  تعتبر   .2
الفرشة  لــه  تعرضت  الــذي  الكبير  االســتــنــزاف 
الطبقية  الــفــالحــيــة  الــســيــاســات  بفعل  املــائــيــة 
مياه  من  الطبيعية  املــوارد  وجهت  التي  املتعاقبة 
مصالح  خلدمة  وقروض  وإعفاءات  وإعانات  وأرضي 
ــات الــزراعــيــة  ــرك ــش ــي الــكــبــار وال ــ مــالكــي األراض
ــاب الــفــالحــني  ــس مــتــعــددة االســتــيــطــان عــلــى ح
لبالدنا،  الغدائية  السيادة  على  وضدا  الكادحني 
البوادي  يف  الفقر  مؤشرات  تفاقم  يفسر  ما  وهو 
الغدائية.  املــواد  ألســعــار  الــصــاروخــي  ــاع  ــف واالرت
وباقي  الكادحني  الفالحني  مع  للنضال  وتدعو 
ومــســاعــدتــهــم  والــقــرى  الـــبـــوادي  اجلــمــاهــيــر يف 
فرض  أجــل  من  وسياسيا  نقابيا  تنظيمهم  على 
سياسة  ــرض  وف النقابية  ملطالبهم  االستجابة 
حول  تتمحور  شعبية  بديلة،  زراعــيــة  فالحية 
للفالحني  واملــيــاه  األراضـــي  يعيد  زراعــي  ــالح  إص
ويشكل  غدائه  على  املغربي  الشعب  سيادة  ويحقق 

احلقة. القروية  للتنمية  أساسا 
اليقظة  ــى  إل النقابية  املــركــزيــات  تــدعــو   .3
ــة بــخــصــوص احلــوار  ــدول والــتــصــدي ملــنــاورات ال
املشاريع  مترير  على  الطريق  بقطع  االجتماعي 
انتزاع  الى  يفضي  وجعله  إليها  املشار  التصفوية 
األجور  يف  الزيادة  رأسها  وعلى  ملموسة  مكتسبات 
أثمان  يف  الــصــاروخــيــة  ــادات  ــزي ال عــن  والــتــراجــع 
ما  وهو  واحملــروقــات  األساسية  املــواد  من  العديد 
الــوحــدوي  النقابي  النضال  روح  إذكــاء  يتطلب 
املدافعة  احلية  القوى  لعموم  النضالية  والوحدة 

الشعبية. اجلماهير  مصالح  عن 
أوكرانيا  يف  للحرب  الفوري  بالوقف  تطالب   .4
مفاوضات  وفــتــح  عنها  الــنــاتــو  حلف  يــد  وبــرفــع 
مصيره  يقرر  شعبها  وتــرك  حتييدها  إلى  تــؤدي 
لالمبريالية  املناهضة  القوى  تدعو  كما  بحرية، 
الذي  الناتو  حلف  بحل  املطالبة  إلى  العالم  عبر 
وتهديد  الشعوب  وإخضاع  الرعب  لزرع  أداة  يعتبر 

والسالم. السلم 
الــنــهــج  مــســانــدة  ــن  عـ أخــــرى  ــرة  ــ م تــعــبــر   .5
وجتربته  السوداني  الشعب  لثورة  الدميقراطي 
دولــي  تضامني  مهرجان  تنظيم  وتعلن  الغنية 
الشيوعي  ــزب  احل طــرف  مــن  الــســودان  شعب  مــع 
ــال الــتــونــســي والــنــهــج  ــم ــع ــزب ال ــ الــســودانــي وح

.2022 مارس   5 يوم  وذلك  الدميقراطي 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

سنوات  منذ  جتيت  بني  دائرة  تعرف   
الفئات  مختلف  همت  مهمة  نــضــاالت 
التهميش  مــن  تعاني  الــتــي  الشعبية 
منجميون،  ــون،  ــل ــط ــع )م واالقـــصـــاء 

ومختلف الفئات احملرومة األخرى(. 
ــض اجلهات  مــع ارتــفــاع األســعــار، ورف
امللحة،  للمطالب  االستجابة  املعنية 
مسيرات،  وقفات،  الساكنة  نظمت  فقد 
السبت  يوم  انطلق  عام  بإضراب  توجت 
الثانية  الساعة  على   2022 فبراير   26
 27 ــد  األح يــوم  واستمر  زواال،   عشر 
مصاحبا  األسبوع،  السوق  يوم  فبراير، 
وجتمعات.  جماهيريتني  مبسيرتني 

)اجلريدة(
نشره  كما  املطلبي  امللف  يلي  فيما 

أحرار وحرائر املنطقة.
- التراجع الفوري عن األسعار املرتفعة 
الغذائية  ــواد  املـ جميع  تعرفها  الــتــي 

واخلضر و الفواكه و احملروقات.
- تفعيل جلن مراقبة األسعار

- تزويد املركز الصحي بطبيبني على 
األقل و احلرص على املداومة يف تقدمي 

اخلدمات الطبية.
- توفير تقني متخصص للعمل بجهاز 
بجهاز  للعمل  وتقني  بالصدى،  الكشف 
املتواجدان  اجلــهــازان  األســنــان،  تقومي 

باملركز الصحي لبني جتيت.
الدموية  التصفية  مركز  جتهيز   -
وضعية  يف  باألشخاص  اخلاص  واملركز 
أمام  وفتحهما  الكافية،  باألطر  إعاقة 

الفئات املعنية.
املرضى  لنقل  إسعاف  سيارة  إضافة   -
أو  ببوعرفة  اإلقليمي  املستشفى  نحو 

املستشفى اجلهوي بوجدة.
اإلسعاف  لسيارة  الگازوال  توفير   -
املستشفيات  نحو  املرضى  نقل  أجل  من 

املذكورة.
اجلديد  الصنم  ساكنة  كافة  تزويد   -
باملاء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي، 

وتسوية وضعيتهم القانونية.
باحلصول  املتعلقة  املساطر  تسهيل   -

على رخصة البناء.

ابن  بــإعــداديــة  ــذة  ــات األس توفير   -
املراكشي  البناء  ابــن  وثانوية  طفيل 
وحتقيق بقية نقط امللف املطلبي املتعلق 

بالتالميذ.
متت  الــتــي  الــقــرب  مــالعــب  توفير   -
إضافة  بعيد،  زمن  منذ  عليها  املصادقة 

لقاعة مغطاة.
واجلمعيات  الرياضي  الشباب  دعم   -
بقطاع  النهوض  ــل  أج مــن  لــه  املــؤطــرة 

الرياضة.
العاطل  للشباب  شغل  فــرص  خلق 

واملعطل.
لساكنة  للشرب  الصالح  املاء  توفير   -

احلي املعروف ب "احلي املنسي".
الرابطة  الوطنية  الطريق  إصــالح   -

بني بني جتيت وگرامة.
- إمتــام أشــغــال الــســور الــوقــائــي بني 

الوادي وحي فيالج الطوبى.
وأزقــة  ــوارع  ش تعبيد  عملية  إمتــام   -

بني جتيت. 

ــام األشـــغـــال بــتــجــزئــة آمــالــو  ــ - إمت
وتوزيعها بشكل عادل على املستحقني.

الفالحية  - توزيع شواهد اإلستغالل 
من  الفالحني  لتمكني  املساطر  وتبسيط 
اإلستفادة من برامج الدعم الفالحي.

للصناع  املــطــلــبــي  ــف  ــل امل حتــقــيــق   -
بهذا  العمال  أجـــور  ورفـــع  املنجميني، 

القطاع.
- مــحــاربــة ظــاهــرة انــتــشــار الــكــالب 

الضالة.
ــج ومـــشـــاريـــع لــدعــم  ــرامـ بـ ــق  ــل - خ

األشخاص يف وضعية إعاقة.
- تنظيم عملية توزيع الدقيق املدعم 

ومحاربة ما تعرفه من خروقات.
املواطنني،  وجــه  يف  اإلدارات  فتح   -

واحترام املوظفني ألوقات العمل.
النفايات  جلمع  شاحنة  إضــافــة   -

وااللتزام بالعمل طيلة أيام األسبوع.
والكهرباء  املـــاء  فــواتــيــر  مــراجــعــة   -
التي  الصاروخية  االرتفاعات  من  واحلد 

تعرفها بني الفينة واألخرى.

 امللف املطلبي لساكنة بني تجيت
ترشيد مئات العائالت من ساكنة أوالد العيايش

بجماعة  الــعــيــاشــي،  أوالد  منطقة  تعيش 
بسبب  االحتجاجات،  وقــع  على  بسال،  عامر 
أراضــي  فــوق  املبنية  املساكن  مئات  هــدم  قــرار 
دعوة  مع  احمللية،  السلطات  طرف  من  اجلموع 
حني  إلى  أمورهم،  تدبر  إلى  املساكن  هذه  أرباب 
من  شامل  لبرنامج  سال،  عمالة  سلطات  إعداد 

املعنيني. إسكان  إعادة  أجل 

من  متطابقة  مصادر  من  معطيات  وحسب 
التي  املساكن  جميع  هدم  قرار  فإن  املكان،  عني 
سلطات  أعني  أمام  قانوني،  غير  بشكل  شيدت 
 2016 يوليوز  بــني  مــا  الفترة  يف  ســال  عمالة 
مسكن،  آالف  عــشــرة  قــرابــة  يشمل  و2021، 
يواجه  نسمة،  ــف  أل  20 الـــ تــتــجــاوز  بساكنة 
يف  تصريفها  ــدأ  ب مــتــعــددة،  ألســبــاب  الــرفــض 

قوية. احتجاجات 

واملناطق  العياشي  أوالد  منطقة  وتــعــرف 
يشارك  احتجاجية،  أشكال  عدة  بها  احمليطة 
النساء،  من  أغلبهم  األشخاص  من  املئات  فيها 
يتحول  ــذي  ال املتضررين  اعتصام  خــالل  مــن 
احتجاجية  مسيرات  الى  واألخرى  الفينة  بني 
الرافضة  الشعارات  ترديد  إلى  إضافة  سلمية، 
بعض  يتحدث  كما  الــســكــان.  ترحيل  لصيغة 
ثمن  دفـــع  رفــضــهــم  ــن  ع ــة  ــراح ص املــتــضــرريــن 
اخلضوع  خالل  من  األولى  املرة  مرتني،  فقرهم 
لتشييد  الــســلــطــة  ــوان  ــ وأعـ ــال  ــ رج ــات  ــب ــرغ ل
الثانية  ــرة  وامل عشوائية،  بطريقة  مساكنهم 

واضح.. بديل  دون  املساكن  هذه  بهدم 

فرضه  العياشي،  أوالد  دوار  ســكــان  غضب 
تعبير  بحسب  املتسرع،  احمللية  السلطات  قرار 
االجتماعية  األبعاد  يراع  لم  والذي  احملتجني، 

األطفال  مئات  مصير  خاصة  التوقيت،  هذا  يف 
املنطقة  توفر  عــدم  إلــى  إضــافــة  املتمدرسني، 
التي  لألسر  كبديل  للكراء،  كافية  مساكن  على 

مساكنها. هدم  مت 

االجتماعية  ــة  األزم الــقــرار  هــذا  عمق  كما 
للهشاشة  نتيجة  السكان،  منها  يعاني  التي 
وتدني  اجلــفــاف،  وتــداعــيــات  البطالة  بسبب 
هدم  قرار  ووجه  باملنطقة.  التنموية  املؤشرات 
أيضا،  بالرفض  العياشي  أوالد  ساكنة  مساكن 
تشبه  ال  التي  املساكن  بطبيعة  تتصل  ألسباب 
لوضعها  ونظرا  تصنيفها،  حيث  من  الصفيح  دور 

امللتبس. القانوني 

املــنــازل  أن أصــحــاب هــذه  بــالــذكــر  وجــديــر 
اجلماعات  أعضاء  من  أرضية  قطع  بشراء  قاموا 
أمام  مساكنهم  تشييد  على  وعملوا  الساللية، 
رغم  تتفرج،  ظلت  التي  احمللية  السلطات  أعني 
الرباط  مطار  من  مقربة  على  احلي  هذا  وجود 

سال.

ــان، فــإن  ــ ــك ــ ــب مـــصـــادر مـــن عـــني امل ــسـ وحـ
مئات  وبقاء  للسكان،  االجتماعية  الوضعية 
عملية  خــارج  األرضية  والقطع  املساكن  مالك 
إعادة  احمللية  السلطة  على  يفرضان  اإلحصاء، 
املقاربة  واستحضار  العملية،  هــذه  يف  النظر 
إلجناح  الساكنة،  مع  حوار  وفتح  االجتماعية 
لكنهم  السكان،  يرفضها  ال  التي  العملية  هذه 
صب  كما  ومنصفة.  واقعية  بحلول  يطالبون 
بسبب  املنتخبني،  على  غضبهم  جام  احملتجون 
لدى  عنهم  والترافع  السكان،  دعم  عن  غيابهم 
عدة  خــالل  مــن  واملــركــزيــة،  احمللية  السلطات 

شعارات.

سال 

حركة 20 فرباير والحضور الطاليب
ستظل  فبراير   20 حركة  إحياء  ذكــرى  إن 
نتيجة  بــامــتــيــاز  تــاريــخــيــة  نــضــالــيــة  مــحــطــة 
جانب  ــى  إل املناضلة  ــارات  ــ اإلط كــل  مساهمة 
إطــارنــا  بــالــذكــر  ــص  أخ وهــنــا  املــغــربــي  الشعب 
الذي  املغرب  لطلبة  الوطني  االحتــاد  العتيد 
 20 حركة  والدة  منذ  قوي  وبشكل  مساهما  كان 
يخص  كان  الذي  األخير  هذا  املجيدة  فبراير 
ويف  الوطني.  املستوى  على  النضالية  احلركة 
التي  البيضاء  الــدار  مدينة  يهم  آخر  مستوى 
السياسيني  واملعتقلني  الشهداء  مدينة  تعتبر 
 1965 ــارس  م  23 انتفاضة  مــن  التاريخ  عبر 
هــذا  يــومــنــا  ــى  ــ وإل  2011 ــر  ــراي ــب ف  20 ــى  إلـ
للقمع  يتعرضون  احلــركــة  مناضلي  كــل  الزال 
نورالدين  أبرزهم  ومن  واإلعتقال  والتضييق 
الريسوني...  وسليمان  الراضي  وعمر  العواج 
اجلريح،  وطننا  مستوى  على  طويلة  والقائمة 
نستحضر  والتضييق  احلصار  هذا  كل  خالل  من 
ومدى  أوطم  العتيد  إطارنا  طال  الذي  احلصار 
ــوار  ــة وخــــارج أطـ ــع ــام ــل اجل ــ مــحــاصــرتــه داخ

الفكرة  قــوة  أن  إاّل  البيضاء  مبدينة  اجلامعة 
أن  املكافح  اإلطــار  هذا  من  جعلت  اإلرادة  وقوة 
الهجمات  كل  فضح  يف  ويستمر  مقاومته  يواصل 
كل  كــبــح  يف  ــي  ــزن ــخ امل ــام  ــظ ــن ال يــشــنــهــا  ــي  ــت ال
نضاالت  حققتها  التي  التاريخية  املكتسبات 
التقدمية  اإلطــارات  مبختلف  املغربي  الشعب 

واملكافحة.

فبراير   20 حركة  إحياء  يف  "أوطــم"  حضور 
نتاج  إال  هو  ما  البيضاء  الــدار  مبدينة   2022
يف  أساسيا  محركا  كان  الذي  الشبابي  للحماس 
واملناهضة  النضالية  احلركة  صمود  استمرار 
مدينة  تــعــرفــهــا  الــتــي  الــالوطــنــيــة  للسياسة 

اجلريح. ووطننا  البيضاء 

عبد املجيد المشيس: منسق محيل 

لفصيل طلبة اليسار التقدمي وعضو حزب 

الهنج الدميقراطي ابلدار البيضاء
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ميدلت  بإقليم  الــوطــن،  لــهــذا  الشرقي  اجلــنــوب  يف     
جلهة  الــتــمــاس  خــط  على  گــرامــة  بــلــدة  تقع  بالضبط، 
هذه  حتمل  حيث  الشرقية،  اجلهة  مع  تافياللت  درعــة 
االقتصادية  اخلريطة  يف  النافع  الغير  املغرب  لقب  الرقعة 
هذه  أن  خــالل  من  الــواقــع  يفنده  ما  وهــذا  السياسية،  و 
املعادن  مبختلف  تزخر  جلبال  باحتضانها  تعرف  املنطقة 
ومختلف  والفضة،  الرصاص  و  الزنك  رأسها  على  النفيسة 
بعشبة  امللقب  اجلبل  كإكليل  والعطرية  الطبية  األعشاب 

البشرية  القوة  عن  ناهيك  املنطقة،  جبال  تغطي  التي  أزير 
سكانها  عدد  جتاوز  إذ  املنطقة،  ثــروات  أكبر  تعتبر  التي 
منها  النشيطة  النسبة  تشكل  حيث  نسمة  ألف   30 من  أكثر 
الذي  السياحي  موقعها  عن  احلديث  أما   ،℅70 من  أكثر 
كل  إلى  باإلضافة  الرسمية،  اإلعالم  وسائل  عنه  تغافلت 
املباركة،  كالزيوت  فالحية  خيرات  من  املنطقة  تصدره  ما 
واللوز. كاجلوز  املكسرات  من  وغيرها  املصفى،  احلر  والعسل 
البلدة  لهذه  العطاء  غزارة  من  ذكره  سبق  ما  كل  رغم     

املوقف. سيد  هو  والتجويع  التهميش  فواقع 
    ذنب گرامة  يا سادة أنها لم تتوطن على طريق زعير 
لتكون  املتوسط   األبيض  أو  األطلسي  الشريط  على  وال 
حكوميا  قصرا  جتــاور  ولــم  ــا...،  أروبـ أمــام  الدولة  واجهة 
تصنيف  حسب  بــشــرفــاء  سكانها  يــكــون  ــم  ول ملكيا،  وال 
وخــدام  املنتخبون  عليها  حتالف  بــل  لألنساب،  النظام 
الشيء  الفساد،  ومرارة  اإلهمال  ويالت  فأذاقوها  الدولة 
االجتماعية  القطاعات  جل  على  بالسلب  انعكس  الــذي 
والتعليم،  الصحة،  خدمات  تــردي  قبيل  من  والبنيوية 
لشبابها،  الشغل  فــرص  انــعــدام  إلــى  باإلضافة  والسكن، 
االحتجاجات  طريق  سلوك  إلــى  بسكانها  دفــع  ما  وهــذا 
الفقر  غبار  لنفض  واملشروعة  العادلة  بحقوقها  واملطالبة 
العشرين   و  الواحد  القرن   ويف  السنني  مر  فعلى  والتهميش. 
إلــى  كــبــرى  احتجاجية  مــحــطــات  گــرامــة  بــلــدة  عــرفــت 
التفقير   لطابع  املناهضة  الوقفات  من  مجموعة  جانب  
حدوث  عقب   ،2008 سنة  انتفاضة  أبرزها  لعل  والنسيان، 
فخرجت  والدواوير،  األحياء  من  كثير  أركان  هّدد  فيضان 
مكاتبهم  مــن  اخلـــروج  على  املــســؤولــني  لتجبر  الساكنة 
أنداك  قدم  إذ  الساكنة،  خسائر  لتدارك  والتدخل  املكيفة 
دون  خاصة  طائرة  مستقال  تافياللت  مكناس  جهة  والــي 
 2013 انتفاضة  ثم  للمتضررين،  ُمرٍض  اتفاق  إلى   الوصول 
واجهها  التي  أبيها  بكرة  عن  گرامة  فيها  خرجت  التي 

والترهيب  القمع  قبيل  مــن  املعهودة  بأساليبه   املــخــزن 
وإدانتهم  مناضلني  ستة  ضحيتها  راح  حيث  واالعتقاالت 
وغيرها  املالية،  الغرامات  مع  التنفيذ  املوقوف  بالسجن 
الشهر  مــن  الــســنــة  هــذه  إلــى  وصـــوال  االحــتــجــاجــات  مــن 
تزعمتها  النظير  منقطعة  احتجاجات  تعرف  إذ  اجلــاري 
تضامنها  الشعبية   اجلماهر  أعلنت  و  البلدة  وأحرار  حرائر 
الشهادات،  حلاملي  احمللية  التنسيقية  معطلي  جانب  إلى 
أبناء  جــانــب  ــى  إل األخــيــرة  ــذه  ه مناضلي  اصــطــف  حيت 

ال  جزء  باعتبارهم   النضالية،  الصفوف  لتوحيد  الشعب 
لها  دعت  التي  املعركة  بلغت  اذ   ، ℅رامة  ساكنة  من  يتجزأ 
التوالي  على  العاشر  يومها  إلى  مناضليها  مبعية  الساكنة 
أمام  من  االحتجاجية  الوقفات  من  ملجموعة  بتجسيدها 
للترافع  املسؤولة  املؤسسة  باعتبارها  گرامة   جماعة   مقر 
احتجاجية  وقفات  ثم  الساكنة،   وقضايا  مشاكل   عن 
اإلدارة  لكونها  البلدة   قيادة  مقر  أمــام  حضارية  سلمية 
جابت  مسيرات  إلى  باإلضافة  الداخلية،  لوزارة  الوصية 
طياتها   يف  حتمل  شعارات  مرددين   گرامة  شوارع  مختلف 
األسعار  يف  الزيادات  وعبث  التسيير،  يف  احلكومي   الفشل 
بالوضع  والتنديد  الفقير،  املــواطــن  كــاهــل  تثقل  الــتــي 
باملنطقة،  القطاعات  كــل  يف  التنمية  لــركــوض  الكارثي 

تستفيد  لم  نسمة  ألف   30 من  أكثر  إذ  الصحة  بقطاع  بدءا 
الطبية   التجهيزات  انعدام  مع  سنة،  من  ألزيد  الطبيب  من 
ــة وعـــدم الــتــوفــر عــلــى ســيــارة اإلســعــاف  ــ ــاب  األدوي ــي وغ
وحل  املنعدمة  التحتية  البنى  بقطاع  ــرورا  م للحوامل، 
اذ  للبلدة،  االقتصادي  احملرك  باعتبارها  البناء  مشكلة 
اليد  على  سلبا  انعكس  مما  تام  جمود  االخيرة  هذه  عرفت 
النشيطة   الفيئة  مجمل  نقل  لم  اذ  املجال،  هذا  يف  العاملة 
يف  الصحي   الصرف  قنوات  انعدام   مع  بأْسرها،  البلدة  يف 
بحفر  القدمي  عهدها  على  الزالت  التي  و  األحياء  مختلف 
و  املارة  سالمة  يهدد  خطر  تشكل  التي  و  املرحاضية  احلفر 
ثلوث  خطر  اخرى  جهة  من  و   ، جهة  من  الصغار  االطفال 
أزقتها  واقــع  إلى  باإلضافة   ، الباطنية  املائية  الفرشات 
العمومية   اإلنارة  إلى   افتقارها   مع  مبلطة،  غير  املهمشة 
الضالة   الكالب   جليوش  مالذا   يجعلها  مما  بها،  تليق  التي  
االخرى   و  الفينة  بني  املواطنني  أمن  و  سالمة  تهدد  التي 
مشكل  ثم  املعضلة،  هذه  من  للحد  املسؤولني  تدخل  دون 
األجداد  واقع  گرامة  تعيش  حيث  املدعم  الدقيق  ندرة 
البون،  عام  أحداث  سلسلة   يعيد   مما  الرصاص  سنوات  يف 
مكونتني  أسرتني  تضطر  حيث  خيزو،  عام  الصندوق،  عام 
فئة  من  دقيق  كيس  تقسيم  إلى  األقــل  على  أفــراد   6 من 
واقــع  إلــى  ــوال  وص بالتساوي،  بينها  فيما  كيلوغرام   50
ملختلف  للتنمية  الرئيسي  احملرك  يعتبر  الذي  التشغيل 
شباب  صفوف  يف  البطالة  استفحلت  حيث  العالم،  شعوب 
هذا  على  الــرد  ضـــرورة  ــى  إل ــا  دع الــذي  الــشــيء  املنطقة 
تنسيقية  بتأسيس  اإلقصاء  منهج  وتكريس  املزري  الوضع 
سنة   منذ  بكرامة  الــشــهــادات  حاملي  للمعطلني  محلية 
لإلقصاء،  ال  للبطالة  ال  للتهميش  ال  لواء  حاملة   ،  2019
باخلروج  بها  دفع  مما  امتياز،  وايس  حق  الشغل  وشعارها: 
الشغل  يف  املتمثل  الدستوري  بحقها  للمطالبة  الشارع  إلى 
من  األخيرة  سنوات  الثالث  مدار  على  معارك  وخوضها   ،
طعمية  واضرابات  سلمية  ومسيرات  احتجاجية  وقفات 
فرض  إلى  أدى  ما  هذا  ليلي،  مببيت  مرفوقة  واعتصامات 
واإلقليمي  احمللي  املستوى  على  املسؤولني  بعض  مع  حوار 
املعطلني  ملف  بحلحلة  الطرفني  بني  باتفاق  خرج  والذي 
واحلــوارات  املزيفة  الوعود  هذه  تبخرت  ما  سرعان  لكن 
الالمسؤول  التعاطي  عن  أبــان  الــذي  الشيء  املراطونية، 
أجل  مــن  األمـــام  إلــى  الــهــروب  و  الصماء  األذان  وسياسة 
النسيان،  رفوف  يف  ملفهم  وطمس  املعطلني  جهود  استنزاف 
الشهادات  حاملي  املعطلني  تنسيقية  مناضلي  انتهج  وهكذا 
كلها  اإلقليم،  مسؤولي  مع  عميقة  محاوالت  بعد  بكرامة 
التسويفات  دامت  ما  متوقعا  األخير  وهذا  بالفشل  باءت 
مطالبها  تأخذ  لم  جهات  مع  الرسمية  الغير  واحلــوارات 
خوض  إلى  التنسيقية  عادت  عليه  وبناء  االعتبار،  بعني 
باملبيت  املرفوق  االعتصام  أبرزها  لعل  النضالية  معاركها 
بلغ  الذي  بكرامة  الترابية  اجلماعة  مقر  أمام  من  الليلي 
القاسية  املناخية  الظروف  ظل  يف  والستني  اخلامس  يومه 
وتساقط  األمــطــار  هطول  مــن  الشتاء  فصل  يف  املعروفة 
هجومات  عن  ناهيك  احلــرارة،  لدرجة  وانخفاض  الثلوج 
حياة  واألخـــرى  الفينة  بــني  تهدد  التي  الضالة  الــكــالب 
لدن  من  الالمسؤول  التعاطي  أخرى  جهة  ومن  املعتصمني. 
امللف  هــذا  مع  واإلقليمي  احمللي  الشأنني  على  القائمني 
التنسيقية  لكن  األخير،  هذا  حللحلة  محاولة  أي  بدون 
وخاصة  تصعيدية  أشكال  خوض  إل  قدما  املضي  يف  عازمة 
املطلق  تضامنها  عــن  الشعبية  اجلماهير  عبرت  بعدما 
امللفني  كال  إدماج  حتمية  جعل  مما  ملفهم  مع  والالمشروط 

واحدة.  معركة  املعركتني  لتكون  بينهما  فيما 

ميدانيني مناضلني 

ساكنة گرامة يف قلب مقاومة التهميش

ذنب گرامة  اي سادة أهنا مل 
تتوطن عىل طريق زعري وال عىل 
الرشيط األطليس أو األبيض 

املتوسط  لتكون واجهة الدولة 
أمام أرواب...، ومل تجاور قرصا 
حكوميا وال ملكيا، ومل يكون 

سكاهنا برشفاء حسب تصنيف 
النظام لألنساب، بل تحالف علهيا 

املنتخبون وخدام الدولة فأذاقوها 
ويالت اإلهمال ومرارة الفساد
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الذكــرى 11 لحركــة 20 
فبــرايـــرالحرقـــة واألمـــل

الوطنية  الــســكــرتــاريــة  دعــت 
املغربية  اإلجتماعية  للجبهة 
الذكرى  إحياء  إلى  فروعها  كافة 
فبراير   20 حلركة  عشر  احلادية 
األسعار  بغالء  للتنديد  املجيدة، 
الفساد  واستمرار  املخزن  وتغول 
على  والــتــضــيــيــق  واالســـتـــبـــداد 
مبحاسبة  واملــطــالــبــة  احلــريــات 
ــال الـــعـــام وحتــســني  ــ نــاهــبــي املـ
الكادحة  اجلماهير  عموم  أوضاع 
ــبــة  ــــني وطــل ــــالح ــال وف ــمـ ــن عـ ــ م

الخ ومعطلني... 
وقــــــد اســـتـــجـــابـــت حـــوالـــي 

اجلــبــهــة  ــداء  ــ ــن ــ ل ــة  ــق ــط ــن م  50
الوقفات  وأظــهــرت  اإلجتماعية 
عمق  عـــن  ــع  ــواقـ املـ مــخــتــلــف  يف 
القوى  ورغــبــة  الــبــالد  يف  األزمـــة 
النضال  مــن  مــزيــد  يف  ــرة  ــاض احل
والكرامة  احلرية  مغرب  أجل  من 
غير  اإلجــتــمــاعــيــة،  والــعــدالــة 
حقائق  بينت  الــوقــفــات  هــذه  أن 
ــى حـــدود  ــل إلـ لـــم جنـــد لــهــا احلـ
جماعة  غــيــاب  لــهــا  أو  الــســاعــة، 
تشترط  التي  واإلحسان،  العدل 
وليس  للحضور  دعــوتــهــا  دائــمــا 
نضال  أي  يف  التلقائية  املشاركة 
غير  مــبــررات  ــت  حت جــمــاهــيــري 
ــريـــدون  يـ ال  كــونــهــم  ــة  ــول ــب ــق م
إلى  دعــت  التي  املــكــونــات  إحــراج 
علينا  يفرض  وهذا  مثال  الوقفة 
عالقتنا  يف  بيننا  فيما  الوضوح  
اجلماعة  أي  وأنها  خاصة  معها، 
ــة،  ــي ــائ ــق ــت ــان تــتــعــامــل مــعــنــا ب
للطبقة  املــســتــمــر  ــاب  ــي ــغ ال ثـــم 
ــكــادحــني/ات  الــعــامــلــة وعــمــوم ال
بعض  عــدا  النقابية  واملركزيات 

مبلفات  املرتبطة  االســتــثــنــاءات 
ــوم  ــم ــة وهـــــذا يــســائــل ع ــاصـ خـ
الفاعلني/ اجلبهة،  ات  مناضلي/ 
ــم/ دورهـ وعـــن  الــنــقــابــات  يف  ات 
خاصة  ــنــقــابــات،  ال هـــذه  يف  ــن  ه
النضال  بــني  اجلــدلــي  الــربــط  يف 
احلقيقة  أما  والسياسي.  النقابي 
يف  االقتصار  يف  فتتمثل  الثالثة 
على  فبراير   20 لوقفة  الدعوة 
دون  اإلجتماعي  التواصل  وسائل 
الكادحني/  مع  املباشر  التواصل 
ــة،  ــي ــب ــع ــش ال ــاء  ــ ــيـ ــ األحـ يف  ات 
ــذه الــقــوى  ــردد هـ ــ ــذا يــبــني ت ــ وه

وإعــطــائــه  الــنــضــال  اســتــمــرار  يف 
يجعل  ــا  مم جــمــاهــيــريــا،  طــابــعــا 
نخبوية  الــنــضــالــيــة  ممــارســتــنــا 
لكن  صغير،  برجوازي  طابع  وذات 
يبقى  املــالحــظــات  هــذه  كــل  رغــم 
الشرط  وأن  خاصة  قائما  األمــل 
قــائــم،  ــراك  ــ ح ألي  ــي  ــوع ــوض امل
الــقــوى  تتحمل  أن  فــقــط  يبقى 
مسؤولياتها  اجلذرية  اليسارية 
جديدة  فبراير   20 شروط  خللق 
ــى حتـــريـــك الـــشـــارع  ــل قـــــادرة ع
ــداف.  األه واضــح  برنامج  وبــلــورة 
كمناضلني/ علينا  يفرض  وهــذا 
وبدون  بذكاء  العمل  جذريني  ات 
الــواقــع  ــذا  ه حللحلة  دغــمــائــيــة 
جاهزة  بوصفات  ليس  العنيد، 
بقراءة  وإمنــا  عامة  بشعارات  أو 
ــع  ــواق ــل ــة ل ــي ــم ــل ــة وع ــي ــوع ــوض م
ــي لــلــمــغــاربــة  ــي ــوج ــول ــي ــوس ــس ال
ــة فــهــمــه، حــتــى نــدرك  ــاول ــح وم
جتعل  الــتــي  الــدفــيــنــة  املـــبـــررات 
بدور  تقوم  هن  منهم/  األغلبية 

ج. ملتفر ا

 

فاجعة الطفل ريان
الواقع، الدروس والبدائل

مأساويا  حدثا  شفشاون  مبنطقة  متروت  دوار  عرف 
متثل يف سقوط الطفل ريان ذي خمس سنوات يف بئر 
مهجور الذي بقي فيه عالقا خمسة أيام قبل إخراجه 
2022. هذا  5 فبراير  من طرف فرق اإلنقاذ ميتا يوم 
عملية  العاملية  القنوات  مختلف  فيه  تابعت  احلــادث 
على  يدل  رفيع  إنساني  وبحس  الفقيد  إلنقاذ  احلفر 
احلس  هــذا  الشعوب،  بني  اإلنسانية  الــروابــط  عمق 
تدميره  على  العاملي  الرأسمال  يعمل  الذي  اإلنساني 
أجل  مــن  الــشــعــوب  بــني  وحـــروب  ــات  ــزاع ن خلق  عبر 
الشعوب  مقدرات  وتدمير  وأسلحتها  سلعها  تصريف 
كما  خيراتها.  واستنزاف  عليها  السيطرة  لتسهيل 
حاول النظام استغالل هذا احلس بالتظاهر كأن حياة 
ونحن  ذلك.  يفند  الواقع  أن  إال  تهمه،  وبناته  أبنائه 
لعائلة  املواساة  وأصدق  التعازي  أحر  مجددا  نقدم  إذ 
احلقيقية  األسباب  عن  نتساءل  فإننا  ريــان،  الفقيد 
لهكذا فواجع ومن يتحمل املسؤولية؟ وما هي الدروس 
التي ميكن استخالصها كقوى غير مندمجة يف البنية 
املخزنية من هذه الفاجعة؟ وما هي البدائل املمكنة؟ 
إن اإلعالم الرسمي والقنوات اإللكترونية االسترزاقية 
حاولوا استغالل تعاطف اإلنسانية مع الفقيد لتحقيق 
الدولة  إظهار  على  عملت  كما  املشاهدة  نسب  أعلى 
اإلجــراءات  يف  فنفخت  حقيقتها،  غير  على  املغربية 
التي اتخذتها كأن ذلك منة منها وليس واجبا مبقتضى 
األجهزة  مختلف  مجهودات  نحيي  إذ  ونحن  القانون 
ريان،  الفقيد  إلنقاذ  عملت  التي  املدنية  والفعاليات 
الفاجعة  لهذه  احلقيقية  األسباب  عن  نتساءل  فإننا 
أليس  الــقــروي؟  العالم  تهميش  على  املــســؤول  وعــن 
النظام القائم؟ فمن كان وراء وفاة أبناء وبنات منطقة 
أنفكو بسبب البرد القارس وسوء التغذية وغياب طرق 
معبدة لنقل احلوامل إلى أقرب مستوصف أو مستشفى 
وماذا عن نساء منطقة أزيالل؟ أليس وفاتهن ناجتة عن 
غياب طرق معبدة ومستوصفات مجهزة وأطباء؟ وماذا 
التي تعزل أغلب  عن غياب قناطر بعديد من األودية 
الدواوير خاصة يف فصل الشتاء؟ ومن املسؤول عن بعد 
املدارس على رداءتها عن عديد من الدواوير واملداشر، 
مما يعرض أطفال هذه املناطق إما ملغادرة الدراسة مبكرا 
أو تعرض البعض منهم/هن ملآسي اجتماعية، اغتصاب 
جرادة  شباب  من  عديد  وفاة  عن  ومــاذا  مكروه؟  أي  أو 
اآلفــاق  غياب  بسبب  احلجري  الفحم   سندريات  يف 
يف  والعامالت  العمال  وفاة  عن  املسؤول  ومن  باملنطقة؟ 
بالبيضاء  روزامــور  ومحرقة  بطنجة،  اخلياطة  معمل 
نتيجة  السير  حــوادث  ضحايا  الزراعيات  والعامالت 
النظام  قدم  وماذا  إنسانية؟  ال  شروط  يف  نقلهم/هن  
للماليني من املعطلني/ت الذين يضطر جزء منهم/هن 
ركوب قوارب املوت عدا القمع وتلفيق تهم جاهزة؟ ومن 
يستمر يف رفع الدعم عن املواد األساسية وما ينتج عنه 
القطاعات  وتدمير  األجور  وجتميد  األسعار  غالء  من 
االجتماعية من صحة وتعليم وغيرهما وتقدمي كافة 
ومن  رقيب؟  وال  حسيب  دون  للرأسمال  املساعدات 
املسؤول  ومن  اخلارج؟  إلى  ويهربه  العام  املــال  ينهب 
عن تزوير اإلرادة الشعبية ومنع كل صوت حر يطالب 
باحلرية والكرامة والعدالة االجتماعية؟ فهذا غيض 
من فيض أما السياسات املخزنية فهي مبنية أساسا على 
وخدمة  القروي  العالم  وتهميش  واالستبداد  الفساد 
احلقة  الوطنية  أما  والعاملي.  احمللي  الرأسمال  مصالح 

فمهما  لذلك  املخزنية  املمارسات  مع  تتناقض  فهي 
حاول أبواق النظام تلميع صورته، سيبقى هو وخدامه 
عاشها  التي  املــآســي  كــل  عــن  الرئيسيون  املــســؤولــون 
وسيعيشها الشعب املغربي الكادح، فال حتسني لألوضاع 
دون تغيير طبيعة النظام. فما هي الدروس التي ميكن 
بينت  الفاجعة  هذه  الفاجعة؟  هذه  من  استخالصها 
غير  املتعاقبة  وحكوماته  النظام  أن  منها  أشياء  عدة 
مصاحلها  يخدم  فيما  إال  املواطنني/ات  بهموم  مهتمة 
االنتخابات  يف  املكثفة  للمشاركة  كدعوتها  الطبقية، 
الكادحني/ات، كما  لها على حياة  أثر  التي ال  املخزنية 
الضرائب  أداء  يف  فقط  تنحصر  لديهم  الوطنية  أن 
وطنهم  حوزة  عن  للدفاع  واإلستعداد  للعامة  بالنسبة 
السائدة يف نهب  الطبقات  الذي تستمر فيه  الوقت  يف 
وازع  أي  دون  الكادحني/ات  عرق  وامتصاص  العام  املال 
ومختلف  القروي  العالم  تهميش  إن  أخالقي.  أو  وطني 
نتيجة  وليس  رسمية  سياسة  هو  الشعبية  األحياء 
على  قادر  املخزن  أن  إال  ما،  موظف  لدى  ضمير  غياب 
إنقاذ  حتويل أي فاجعة إلى إجناز لصاحله. فمحاولة 
كما  الدولة  على  واجب  وإمنا  منة  ليست  ريان  الفقيد 
الوسائل  كافة  توفيرها  لضرورة  بالنسبة  الشأن  هو 
األساسية  املــواد  دعم  من  الكرمي  العيش  تضمن  التي 
والتعويض  وجيدين  مجانيني  وتعليم  صحة  وتوفير 
ضعف  الفاجعة  هذه  أظهرت  كما  الخ،  البطالة...  عن 
اإلعالم املناضل، إعالم القرب، مما جعل كل املتتبعني/ 
دليل  وهــذا  االســتــرزاقــي  ــالم  اإلع إلــى  يستندون  ات 
إدراكــهــا  ــدم  وع املمانعة  الــقــوى  مختلف  ضعف  على 
على  يساعد  أن  ميكن  ــذي  ال الــقــرب  ــالم  إع ألهمية 
فضح السياسات املخزنية يف مختلف املجاالت وتعرية 
وكذلك  املهنية  والغرف  اجلماعات  مجالس  ممارسات 
التعريف بهموم اجلماهير الكادحة واملساهمة يف الرفع 
أظهرت  الفاجعة  أن  كما  الطبقي،  وعيها  مستوى  من 
اإلرادة  غياب  يف  أساسا  تتمثل  البالد،  يف  األزمة  عمق 
وهذا  واجلهوي،  املجال  الضرر  جلبر  للدولة  السياسية 
شعبي،  ال  دميقراطي  ال  مخزني  نظام  ظل  يف  مفهوم 
للتنظيمات  السياسية  املمارسة  أزمة  هو  اخلطير  لكن 
القائمة، سواء املندمجة يف البنية املخزنية والتي يهم 
املعارضة  أو  قياديوها فقط االستفادة من فتاة املخزن 
اجلذرية التي بدورها لم تستطع التجذر وسط عموم 
احلسابات  يف  منها  البعض  يفرط  والتي  الكادحني/ات 
والعائق  احلقيقي  العدو  متناسية  الضيقة  السياسوية 
حتالفات  بناء  عملية  يعقد  مما  حترر،  ألي  الرئيسي 
املدخل  ويبقى  مشتركة،  نضالية  مــبــادرات  ــالق  وإط
تراكمات  وحتقيق  املخزن  إلضعاف  والعلمي  احلقيقي 
شعبية  جبهة  تأسيس  هو  الشعبية  اجلماهير  لصالح 
ونقابية  سياسية  املناضلة  القوى  مختلف  تضم  واسعة 
ومدنية مبختلف توجهاتها حتت قيادة وطنية موحدة 
هي  األساسية  نقطة  أحد  أدنــى،  حد  برنامجا  حتدد 
إسقاط املخزن وهدفها وضع قطيعة مع الوضع الراهن 
كل  يف  حقيقي  دميقراطي  نظام  بناء  يف  واملساهمة 
واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية  مستوياته 
يتم  الــصــراع  معمعان  ظــل  ويف  واملــدنــيــة،  والثقافية 
العاملة  النضال بدون كلل من أجل بناء حزب الطبقة 
جبهة  ألي  الصلبة  الــنــواة  يكون  الكادحني  وعــمــوم 
شعبية مناضلة وتضم أساسا طالئع العمال والعامالت.

    

ح.ج ح.ج
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التمنوي  "للمنوذج  االعالم  ووسائل  األقالم  من  العديد  طبلت 
الجديد" الذي طرحه املخزن، مبرجعية خطاابت امللك، والدستور 
املتوحشة  الرأمسالية  من  املستوحاة  املرجعية  املمنوح...تلك 
الكتلة  ــاس  ابألس تخدم  محلية  ريعية  مخزنية  "نكهة"  مع 
ومختلف  الكبار  األرايض  وماليك  كربادور  من  السائدة  الطبقية 
املضاربني العقاريني وفئات الوصوليني والمسارسة واالنهتازيني 
من املنتخبني...من أهداف منوذج املخزن فرض سلم اجمتاعي 

"إصالحية"  جديدة  قوى  ابستقطاب  وذلــك   1935 حــدود  اىل 
أخرى. و"تحييد" 

للمنوذج  والسياسية  الفكرية  الخلفيات  تعرية  من  للزميد 
الخطوط  وطــرح  جهة،  من  هذا  أهدافه،  أهم  وابــراز  املخزين، 
الدميقراطي  الهنج  اختارت جريدة  العريضة لمنوذج تقدمي، فقد 

448، تناول هذا املوضوع.   مللف عددها 

المنوذج التمنوي املخزين والبديل التقدمي

"السياسة التي تظهر وتختفي"
قراءة سياسية لتقرير النموذج التنموي

إن سياق ظهور ما سمي باللجنة اخلاصة بالنموذج التنموي 
واملتمثلة  املألوفة  املخزنية  القاعدة  عن  يشذو  ال  اجلديد، 
للتثبيت  يسعى  أمر  وهو  العبقري،  املنقذ  هو  امللك  كون  يف 
وللترسيخ من جديد للتفوق الدائم ل"امللك" على كل النخب 
اآلمر  واملبادر،  املقترح  وانــه  واملدنية،  والسياسية  الفكرية 
والطاعة،  والسمع  باالمتثال  اال  جتيب  ال  النخب  و  والناهي، 
والتبريرات.  والترديدات  للتأويالت  العنان  تطلق  وبعدها 
الطقوس  هــذه  عن  ــروج  اخل نفسه  له  سولت  من  كل  بينما 
وســراديــب  عليه،  ــاع"  ــم "االج وتأليب  التضييق  فمصيره 

السجون ويصل اجلزاء حد االغتيال ونزع اجلنسية.
وهو بالفعل، ما جنده على مستوى منهجية اشتغال اللجنة 
املكلفة بالقيام بتلك املهمة، فلم تعمل ـ اللجنة ـ على مساءلة 
مرحلة  وتقييم  اجلديد(،  التنموي  )النموذج  املفهوم  هذا 
اخلمسينية  تقرير  من  املنطلق  القدمي"  التنموي  "النموذج 
ومدى  البشرية"،  للتنمية  الوطنية  "املبادرة  عبر  واملجسد 
كونها  اســاس  على  نفسها  قدمت  بل  ومصداقيته،  جناعته 
أنها  إلى  إضافة  وخدومة.  وطيعة  منفذة  باحثة  مجموعة 
املؤسسي، بل  لم تختر لنفسها مؤسسة علمية تشكل إطارها 
املؤسسة  من  وجعلت  اخلاصة  اشتغالها  وطرق  بنيتها  خلقت 

العلمية املؤطرة واملرجعية!!! امللكية مؤسستها 
عليه  أطلق  فيما  السياسي  البعد  ملــوضــوع  تناولنا  إن 

"النموذج التنموي اجلديد"، سنعتمد منهجيا على ما يلي:
تشكيلة  خالل  من  للمخزن  السياسية  النوااي  أوال: 

التقرير. بصياغة  املكلفة  اللجنة 
هذه  تقرير  ثنااي  يف  وتختفي  تظهر  اليت  السياسة  اثنيا: 

اللجنة.
إن النظام املخزني، يف فترات أزماته، يلجأ الى كل االساليب 
والتكتيكات من أجل اعادة ترتيب اوراقه املبعثرة بفعل سخط 
بنيران  املكتوية  الشعبية  اجلماهير  من  العظمى  الغالبية 
على  يلعب  ان   – املخزن   – لديه  ضير  فال  املجحفة.  سياساته 

جميع احلبال من اجل جتاوز هذه املرحلة الصعبة.  
اللجنة  تشكيل  يف  املتحكمة  السياسية  نواياه  هي  فما 

املكلفة بإعداد هذا التقرير "التنموي"؟
تشكيلة  خالل  من  للمخزن  السياسية  النوااي  أوال: 

اللجنة املكلفة بصياغة هذا التقرير.
يجمعهم  ما  اللجنة،  هذه  اعضاء  الئحة  على  االطالع  إن 
القلم  بالسيف،  ســـواء  الــشــريــفــة"  ــاب  ــت "االع خــدمــة  هــو 

والبروباغندا )حتياحت باللسان الدارج(. 
 وميكننا تقسيمهم الى ثالثة أصناف :

-السياسية  ــزن  ــخ امل نــخــب  ــن  م ــم  ه االول:  الـــصـــنـــف   -  
التي يتم إعادة "تدويرها"  واملتآكلة،  واالقتصادية -املتهالكة 
وزير  من  كل  هنا  بالذكر  ونخص  واحلاجة،  السياق  حسب 
الوطنية  التربية  وزير  سابقا،  باريس  يف  والسفير  الداخلية 

الوزير  جطو  إدريــس  الى  إضافة  بنموسى"،  "شكيب  اليوم 
والــذي  سابقا،  للحسابات  االعــلــى  املجلس  ورئــيــس  االول 
اختفى عن املشهد مؤخرا ألسباب ال يعلمها اال الراسخون يف 
العام  املدير  الرئيس  التراب،  املخزن". ومصطفى  "دار  طقوس 
ضمن  يعتبر  والــذي  للفوسفاط،  الشريف  املكتب  ملجموعة 

االذرع االقتصادية للنظام املخزني وعرابه فرنسا.
االحــزاب  افرزتها  التي  النخب  بعض  الــثــانــي:  الــصــنــف   -
قصد  استمالتها  يف  املخزن  يتوانى  ال  والتي  االصالحية، 
استخدامها يف تنفيذ مخططاته الالشعبية والالدميقراطية، 
املنتمي  الشامي  رضــا  أحمد  من  كل  الصدد  هــذا  يف  ونذكر 
وتقلد  الشعبية،  للقوات  االشــتــراكــي  االحتـــاد  ــزب  ح ــى  إل
رئيس  اليوم  وهو  بعد.  فيما  سفير  ثم  وزير  منصبي  سابقا 
التازي  كرمي  ثم  والبيئي.  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس 
يف  املقام  به  واستقر  االحزاب  من  عدد  يف  املتنقل  "امللياردير" 

احلزب االشتراكي املوحد.
التكنوقراط   »pépinière« منبت   : الــثــالــث  الــصــنــف   -
االدارية،  االحزاب  داخل  ب"الباراشوت"  انزالهم  يتم  الذين 
كخبيرة  تقدميها  مت  التي  بنعلي  كليلى  استوزارهم  اجل  من 
وقد  واالستدامة.  الطاقية  االستراتيجية  مجال  يف  دولية 
حلظة  اخر  يف  واملعاصرة  االصالة  حزب  بلون  صباغتها  متت 
والتنمية  الطاقي  االنــتــقــال  وزيـــرة  حقيبة  لها  واســنــدت 
جلامعة  السابق  الرئيس  ميراوي،  اللطيف  وعبد  املستدامة. 
للتربية  االعلى  املجلس  يف  والعضو  مبراكش،  عياض  القاضي 
"اجلــرار"  حزب  بلون  كذلك  "تلوينه"  مت  والــذي  والتكوين، 

واسندت له وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
املــروجــني واملــروجــات  ــرابــــع: وهــو خليط مــن  الــ الــصــنــف   -
املجال  مستغلني  ــاط،  ــ االوس مختلف  يف  املــخــزن  لسياسة 
وجه  جتميل  اجل  من  البيئي...  او  اجلمعوي  او  السينمائي 
الدولة البشع، كفريدة بليزيد، غيثة القادري، رجاء اغزداي، 

الكاموني... حكيمة حميش، خديجة 
ــوالت  ــي امل ذوو  "الـــبـــالط"،  مــثــقــفــو  االخـــيـــر:  الــصــنــف 
ألزماتهم  فردية  حلول  عن  يبحثون  الذين  البرجوازية، 
لالعتبار  السبيل  هذا  واختاروا  واالجتماعية،  الوجودية 
رشيد  من  كل  هنا  بالذكر  واخــص  االجتماعيني.  والترقي 
وفؤاد  رشيق،  حسن  الطوزي،  محمد  بونفور،  أحمد  بنزين، 

العروي.
او  كما ان اللجنة تضم عناصر اخرى يصعب تصنيفها هنا 
والنوع  الشباب  أوثار  على  للعب  أحضرها  املخزن  لكن  هناك، 
"االسالم  على  احملسوبة  الوجوه  بعض  الى  إضافة  واجلهوية 

املعتدل". املغربي 
غابت  التشكيلة،  هذه  مهندس  ان  ـ  اعــاله   – الواضح  من 
عنه بعض "البروفيالت" االخرى التي من املمكن ان تفيده يف 
التفاهة  برامج  من  كل  خريجي  الى  هنا  واشير  هذه،  خطته 
يف القنوات العمومية ك »ماستر شاف" و"ستان دأب" وغيرها، 

مواقع  على  اليومي"  "روتيني  رائدات  "خبرة"  استثمار  ال  وملا 
االجتماعي!!  التواصل 

ال  التشكيلة،  هــذه  خــالل  من  السياسية  املخزن  فنوايا 
تختلف عن نواياه يف تشكيل كل املؤسسات التي تدور يف فلكه 
وتسبح بحمده، فال ميكن ان يسند هذه املهمة لشرفاء يحبون 
او  والكادحني،  املهمشني  الى  وينحازون  وابناءه  الوطن  هذا 
والن  املفاجآت،  من  خوفا  دميقراطي،  بشكل  فرزها  يتم  ان 
على  االصبع  ستضع  الشرفاء  هؤالء  عمل  تقرير  خالصات 
اجلرح، وتقول بالفم املآلن ان كل أصل مصائب هذا الشعب هو 
مفاصل  على  يسيطر  اخطبوطا  يشكل  الذي  املخزني  النظام 
واملقالع  املعادن  من   ، وأمنيا  وماليا  وسياسيا  اقتصاديا  الدولة 
الى  وصــوال  الكبرى  املمتازة  بــاألســواق  ــرورا  م الفالحة  الــى 

التأمينات.  األبناك وشركات 
اثنيا: السياسة اليت تظهر وتختفي يف ممضون 

التقرير:
مصطلح  التقرير  استعمل  ــد،  ــرص وت اصـــرار  سبق  عــن 
ميزان  استعمل  وقــد  وتقتير،  بشح  ومشتقاته  "السياسة" 
التقرير  صفحات  طول  على  املصطلح  هذا  تداول  يف  الذهب 
152 اال إذا كان يف صاحله. فاملقاطع التي ذكرت فيه هذه  ال 

الكلمة هي كالتالي :
االجتماعية  ابعادها  يف  التنمية  مقومات  كافة  "استثمار 

والثقافية" والسياسية  واالقتصادية 
الذي   )...( الوطني  امليثاق  لتجديد  الــوقــت)...(  "حان 
امللك  أمام جاللة  ورمزيا قويا  التزاما معنويا وسياسيا  يشكل 

وأمام االمة برمتها"
على  شــك  مرحلة  العالم  فيه  يجتاز  ــذي  ال الــوقــت  "يف 
الهوية  قضايا  حول  تساؤالت  وتطرح  املؤسساتي،  املستوى 
قوى  صعود  سياق  يف  اجليوسياسية  التوترات  حدة  وتــزداد 

جديدة"
يف  )والــواردة  املشاركني  طرف  من  بها  املدلى  الشهادات  أما 

التقرير(، نورد بعض االمثلة :
بشأن  املــخــاوف  بعض  ــرزت  ابـ املساهمات  ــذه  ه ان  "كــمــا 

املستقبل )...( كعدم الثقة إزاء النخب السياسية"
" ال شيء ينتظر من القادة السياسيني".

"حرص اعضاء اللجنة على االصغاء )...( الى نواب االمة 
السياسية واالقتصادية" الهيئات  وممثلي 

الــتــشــاور(، فقد دعي  ــاورة )ولــيــس  ــش امل "فــتــح فــضــاءات 
بكل  آرائهم  إبداء  قصد   )...( السياسية  واالحزاب  املواطنون 

صراحة حول إكراهات التنمية".
"انطلق زخم االصالح منذ اواسط التسعينات باإلصالحات 

السياسية"
السياسي  املــنــاخ  تهدئة  السياسي:  الصعيد  على   ..."

ح. أ. أ
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أي موقع للنساء يف ظل النموذج التنموي الجديد 2035
عتيقة بنت زهور

يدرج  والذي  التنموي"  "النموذج  مناقشة  ملف  اطار  يف 
املقال  هذا  سيتطرق  الدميقراطي  النهج  جريدة  عدد  ضمن 
وعود  من  التقرير  تضمنه  ما  تفنذ  أساسية  قضايا  أربع  الى 
للعب  فرقعات  اعتبرت  االجتماعي  النوع  قضايا  يف  ملغمة 

اساسية محاور  ثالث  املقال  نص  سيتضمن    ، أطفال 
شكلية، مالحظات   –  1

التمنوي  المنوذج  يستحرض  حد  أي  اىل  املمضون  يف   –  2
الثالت أقسامه  يف  النساء  قضااي 

3 -  رشوط وعنارص منوذج تمنوي حقيقي

1 - قضااي يف الشكل

الصياغة فريق  تشكيلة  يف   – أ 

والتقدمية  الدميقراطية  النسائية  يف ظل تغييب احلركة 
نتحدث؟؟؟ ان  ميكن  تنموي  حقيقي  مشروع  أي  عن 

الفعل  يف  دور  لــهــن  لــيــس  نــســاء   10 الــفــريــق  تشكيلة 
يعتبرن  اليسير،  النزر  اال  والسياسي  واجلمعوي  النقابي 
سؤال  يطرح  هنا  ومــن  والتكنوقراطيات  األكادمييات  من 
لسنة  تنموي  مشروع  ــداف  وأه بطبيعة  مرتبط  جوهري 

املغربية، النسائية  احلركة  ونضاالت  مطالب  يغيب    2035
المستعمل المفاهيمي  والجهاز  اللغة  حيث  من   - ب 

وجهاز  بلغة  مصاغا  كــونــه  يف  التقرير  خــطــورة  تكمن 
منوذجني  وسأقتبس  الوضع  حقيقة  يخفي  مموه  مفاهيمي 
68؟؟؟ 47، وتعزيز املساواة يف ص  فقط، التنوع الوارد يف ص 

التمنوي؟؟؟ المنوذج  يف  التنوع  يرمي  فماذا 

وفرة  ام  احلية؟  الكائنات  بني  التمييز  الــى  يشير  هل 
التوجهات  يف  التنوع  يعني  أم  واملتنوعة؟  املختلفة  األشياء 
إلــى  ــارة  ــإلش ل يستخدم  الـــذي  التعبير  ــو،  وهـ اجلنسية 
مثل  والهوياتية  اجلنسية  التوجهات  من  مختلفة  ــواع  أن

الخ اجلنسية،  االزدواجية 
تدقيقه  الــى  تــهــدف  مــا  وهـــذا  كــذلــك،  األمـــر  كــان  إذا 
ال  وقد  تافه،  بل  بسيط  فأمره  التنموي  النموذج  خبيرات 
عليه  والتركيز  به  لتذكيرنا  وخبيرات  خبراء  الى  نحتاج 
استعماله؟؟  على  اإلصــرار  فلم  إذن  األهــداف،  حتديد  يف 
احملاور  يف  عليه  والتركيز  التقرير  يف  استحضاره  يكن  ألن 
احلقيقي؟؟؟   النقاش  ملسار  وتغيير  للتمويه  وسيلة  مجرد 

املساواة؟؟ مطلب  حتقيق  يف  واملتمثل 
الوارد   " املساواة  بتعزيز   " فمرتبط  الثاني  املصطلح  اما 
وأوهــام  احـــاالت  ــدة  ع يتضمن  الــذي  املصطلح   68 ص  يف 
وتثمينها  تعزيزها  يجب  وفقط  حقوق،  هناك  وكان  توحي 
سلم  يف  األخيرة  الرتب  بجدارة  نحتل  اننا  واحلال  وتقويتها، 

واملرأة؟ الرجل  بني  املساواة 
املمضون مستوى  عىل   –

وهشاشة  لألسباب  وتغليط  التشخيص  يف  متويه   - أ 
التشخيص. يف  املرتكزات 

عامة  فقرة  ضمن  ص22  يف  عــام  بشكل  التقرير  يعلن 
ان هناك تقدم يف عدة   " باملغرب  التنمية  بعنوان "عن مسار 
املغربية  اجلنسية  وقانون  األسرة  مدونة  ان  معتبرا  مجاالت 
والنموذج املغربي يف مجال تدبير احلقل الديني   إصالحات 
اإلصالحات  من  للعديد  بطيء  تنفيذ  هناك  ان  بيد  جريئة 

الكبرى،"
التمييز  على  تنص  مدونة  ظــل   يف  فعلية  تنمية  فــأي 
الزوجات  وتعدد  القاصرات   تزويج  يف  القضاة  سلطة  تطلق 
اجلنسية  منح  من  النساء  يحرم  جنسية  قانون  ظل  يف   ،

؟؟؟؟ ديانته  كانت  كيفما  لزوجها 
يف األسباب :

تنفيذ  ومحدودية  ببطئ  يقر  التنموي  النموذج  كان  اذا 

مبجال  واملرتبطة  فيه  الواردة  األسباب  هي  فما  اإلصالحات 
النساء؟؟؟

التمثالت   " يف   33 ص  يف  التنموي  الــنــمــوذج  يجملها 
كأم  دورها  خالل  من  شيء  كل  وقبل  أوال  إليها  ينظر  فاملرأة 
يف  وبحقها  بقدرتها  كامل  بشكل  لها  يعترف  وال  وكزوجة 
تدني  مبعنى  الثروة"،  خلق  يف  واملشاركة  طموحاتها  اجناز 
سياسي  لنظام  تدبير  نتيجة  ليس  النساء  وضعية  وتراجع 
هي  للمجتمع  الدونية  النظرة  بل  وتبعي  متسلط  مخزني 
هي  الفوقية  البنية  ان  أي  النساء  لتراجع  األساسي  املؤثر 

أساسي، بشكل  املؤثرة 
املرتكزات يف 

ممنوحة  ركيزة  على  التنموي  النموذج  مرتكزات  تنبني 
غــيــر دميــقــراطــيــة وهــشــة يف مــجــال حــقــوق الــنــســاء وهــي 
الديباجة  يف  الــواردة  النساء  حقوق  يقيد  الذي  الدستور 

تعهدات  على  التنصيص  غياب  الى  إضافة   ، منه   19 والبند 
حقوق  مجال  يف  واالعالنات   باالتفاقيات  املغرب  والتزامات 

النساء.
االستراتيجية الخيارات  االستشراف:  عناصر   - ب 

نسبة  التنموي  النموذج  يقدم  رمــال  من  لقصور  وعــود 
ضمن  االستراتيجية  للخيارات  مؤطر  رقمي  كمؤشر   %  6
بالفعل  الرفع  ميكن  فهل   .2035 افق  يف  االستشراف  عناصر 
عرفت  الــتــي  ــي  وه النسبة؟  ــذه  ه ــى  ال النمو  وثــيــرة  مــن 
جــودة  حتسني  هــل  ثــم  نفسه؟  التقرير  حسب  تــراجــعــات 
يكون  ان  ميكن  بذلك،  صدقنا  وان  حتى  االقتصادي،  النمو 
والفساد  الريع  نظام  ظل  يف  النساء  على  االيجابي  األثر  له 
الطبقي  انتمائهم  من  املستفيدين/ت  كمشة  وجود  ظل  يف 

السائدة؟؟؟ الطبقية  للكتلة 
واقعية  غير  عامة  رافعات  ظل  يف  ذلك  تصديق  ميكن  هل 
للنموذج  املخططني  عبقرية  فحسب  للقياس  قابلة  وغير 
االكــراهـــــات  "برفـع  مرتبطة  األولـــى  فالرافعة  التنموي 
رافعة  ايــة  عــن  نستفسر  ان  نريد  وهنا   ،" االجتماعيـة 
مدة  يف  املبرر  الوهم  هــذا  رفــع  على  قــادرة  ستكون  معجزة 
املكتسبات  على  يجهز  مستبد،  نظام  ظل  يف  سنة؟؟   15

شموليتها؟ يف  واحلقوق 
للنسـاء  االجتماعية  احلمايـة  تعزيـز  مجال  يف  امــا 
بعـد  ــى  األول واالشـهر  احلمـل  فتـرات  خـالل  النشـيطات 
يف  تتمثل  رافعات  التنموي  النموذج  قــدم  فقد  الـوالدة، 
التمهيدي  التعليم  األطفال،  روض  يشمل  عمومي  "عرض 

الكبرى" الشركات  يف  األطفال  لرعاية  بنيات 
فهل هذه اإلجراءات والوعود الواردة يف النموذج التنموي 

طموحات  تلبي  هل  الشغل؟  مدونة  يف  يوجد  عما  متقدمة 
العمل  منظمة  اتفاقيات  يف  متداولة  هــي  كما  العامالت 
و"الشركات  عمومي"  عرض   " مفردتني  اليس  الدولية؟؟؟  
والتزييف؟  التمويه  ــل  اج مــن  استعملتا  مثال  الــكــبــرى 
أوال،  مسؤوليتها  عن  تخليها  تعلن  الــدولــة  ان  واحلقيقة 
الشغل  مدونة  يف  الواردة  املكتسبات  من  القليل  عن  وتتراجع 
ان  التنموي  املخطط  أمكن لصانعي  على علتها؟؟؟ ثم كيف 
القروية  الطفلة  وضعية  لتغيير  رافعات  استحضار  يتناسوا 
املستوصفات  ووضعية  اإلجنابية  بالصحة  لالهتمام  او 

االختيار؟؟ نفس  يف  الوالدة  ومستشفيات 
صة خال

، يف منظوره  التنموي  النموذج  ان  القول بشكل عام  ميكن 
لدينا  شائعة  مقولة  صحة  اثبت  النساء   حقوق  لتعزيز 
وفق  يتمطى   يزحف  جــردا  جــرذا"  فولد  اجلمل  "متخض 

على  يرتكز   ، السائدة  الطبقية  كثلته  يخدم  دستور  مسار 
االنسجام  خللق  التضليلية   االجتهاد"   "لفقهاء  تأويالت 
قبيل  من  قضايا  يف  والقانونية  التشريعية  املنظومة  بني 
وزواج  الــعــازبـــــات  لألمهات  القانوني  والــوضـــــع  اإلجــهــاض 
والتعصيب  األطفال،  علـى  القانونيـة  والواليـة  القاصـرات 
من  احلد  كيفية  حول  واحدة  رافعة  الى  التطرق  متجاهال   ،
الولوج  ويف  الشغل  ســوق  يف  والــرجــال  النساء  بني  الــفــوارق 
املشتغالت  الكادحات  عن  احلديث  ،مغيبا  الشغل  فرص  الى 
املــرأة  وضعية   تغيير  متجاهال   ، املهيكل  غير  القطاع  يف 
التنموي  النموذج  هذا  رفض  موقف  من  يجعل  القروية،مما 

اجلميع، لدى  وسديدا  صائبا  موقفا 
3 - فأي منوذج تمنوي نريد؟

يقر  دميقراطي  دستور  على  أوال  يرتكز  تنموي  بديل 
االقــتــصــاديــة  السياسية  املــدنــيــة  احلــقــوق  يف  ــاملــســاواة  ب
احلقوق  ضــمــان  مــع  والبيئية  والثقافية  واالجــتــمــاعــيــة 

كام، للمرأة  اخلاصة 
مبشروعنا   ، وفعلي  حقيقي  تنموي  مشروع  أي  ربط  يلزم 
 ، املستويات  كافة  على  التبعية  من  التحرري  املجتمعي 
األفق  ذي  الدميقراطي  للتغيير  العام  لبرنامجنا  يستجيب 
الفعلية  السيادة  من  املغربي  الشعب  وميكن  االشتراكي. 
صياغة  املستحيل  من  انه  ذلك   ، مصيره  تقرير  يف  وحقه 
يف  الشعبية  اجلماهير  مصالح  يخدم  تنموي  ــوذج  من أي 
والفساد  واالســتــبــداد  املتوحشة  الرأسمالية  ســيــادة  ظــل 
الدولة  ويخلي  العمومية  القطاعات  يضعف  والريع،مشروع 
دم  ميتص  الذي  اخلاص  للقطاع  ويفوتها  مسؤولياتها   من 

الشعوب،
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النموذج التنموي الشعبي البديل: أهم األساسات واألركان
عبد اهلل احلريف

التنموي  النموذج  بفشل  البالد  يف  سلطة  أعلى  تعترف 
والسياسات  االختيارات  نتيجة  هو  الذي  الفشل  هذا  احلالي. 
من  املشكلة  السائدة  الطبقية  الكتلة  طبيعة  جتسد  التي 
مالكي األراضي الكبار والبرجوازية الوكيلة للشركات املتعددة 
الفرنسية،  وخاصة  الغربية،  اإلمبريالية  وطبيعة  االستيطان 
مصاحلهما،  على  الساهر  املخزني  النظام  وطبيعة  املهيمنة 
هذه  جوهر  على  تعبر  والسياسات  االختيارات  هــذه  أن  أي 
إقامة  بإمكانية  االعتقاد  الوهم  من  ولذلك  والقوى.  الطبقات 
واالقتصادية  السياسية  التنمية  يخدم  بديل  تنموي  منوذج 
التنمية  أي  احلقيقية،  واملجالية  والثقافية  واالجتماعية 
مقدمتها  ويف  الشعبية،  الطبقات  ــار  ازده شــروط  توفر  التي 
الطبيعية،  املوارد  وصيانة  الكادحني،  وعموم  العاملة  الطبقة 
الطبقية  الكتلة  من  املكون  الثالوث  سيطرة  استمرار  ظل  يف 
السائدة واالمبريالية الغربية واملخزن. ومعنى ذلك أن البديل 
املستويات،  كافة  على  جذريا  تغييرا  يتطلب  الشعبي  التنموي 
الدولة  بها  أو حتى شاملة قد تقوم  وليس "إصالحات" جزئية 
ومؤسساتها  الغربية  االمبريالية  إشـــراف  حتــت  املخزنية 
والثقافية  واالجتماعية  واملالية  واالقتصادية  السياسية 
وغيرها. ويحيلنا الكالم عن التغيير إلى ضرورة حتديد القوى 
االجتماعية التي يفترض أن حتمل املشروع التغييري اجلذري 

وأدواته وأهم األساسات التي يرتكز إليها وأهم أركانه.
1.أهم أساسات المنوذج التمنوي الشعيب 

يف  بالتقدم  رهــني  الشعبي  التنموي  النموذج  إقــامــة  إن 
املرحلة  يف  مجتمعنا،  يخترق  الــذي  الرئيسي  التناقض  حل 
الغربية  واالمبريالية  السائدة  الطبقية  الكتلة  بني  الراهنة، 
واجلزء  الكادحني  وعموم  العاملة  والطبقة  جهة  من  واملخزن 
التناقض  هذا  أخرى.  جهة  من  املتوسطة  الطبقات  من  األكبر 
الذي يستوجب بناء جبهة الطبقات الشعبية. غير أن تدبدب 
اندحار  وواقع  الطبقي  التسلق  أوهام  بني  املتوسطة  الطبقات 
الوطني  التحرر  وجتارب  الكادحة  الطبقات  نحو  منها  أجزاء 
قيادة  ضرورة  تؤكد  مأساوي  مآل  إلى  انتهت  والتي  قادتها  التي 
والبناء  الوطني  التحرر  أجــل  من  للنضال  العاملة  الطبقة 
ألدواتــهــا  وبلورتها  االشــتــراكــيــة  طــريــق  على  الــدميــقــراطــي 

النضالية املستقلة املختلفة.
إن أهم أساسات النموذج التنموي الشعبي هي:

- الوطنية من خالل القضاء على احتالل أجزاء من التراب 
والسياسية  واملالية  االقتصادية  الهيمنة  وعلى  الوطني 
وطنية  سلطة  إقامة  خالل  من  االمبريالية.وكذا  والثقافية 
مناهضة لالمبريالية والصهيونية وبناء اقتصاد وطني متحرر 

من التبعية.
- الدميقراطية التي تعني بناء نظام دميقراطي يكون فيها 

الشعب مصدر السلط وصاحب السيادة.
التي  الشعبية  الطبقات  مصالح  يخدم  ألنــه  الشعبية   -
التي  املختلفة  املستقلة  التنظيمية  أدواتها  بواسطة  تبلوره 
تسهر على تطويره وإغنائه وتطبيقه خالل سيرورة نضالها من 
أجل التحرر من سيطرة اإلمبريالية والكتلة الطبقية السائدة 

واملخزن.
- االنفتاح على أفق بناء املجتمع االشتراكي وذلك بتحقيق 
كل متطلبات هذا االنتقال سواء ما تعلق بالقيادة البروليتارية 
املتحالفة مع الفالحني الفقراء والكادحني أو من التطور النوعي 
لقوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج وحتقيق الوحدة املغاربية لتهيئ 

املجال احليوي لبناء املجتمع االشتراكي املنشود.
2.أهم أركان المنوذج التمنوي الشعيب

التي  الــنــمــوذج  ــذا  ه تفاصيل  حتــديــد  هنا  الــهــدف  ليس 
املغربي،  للشعب  التحررية  النضالية  السيرورة  خالل  ستتبلور 
منوذجا  منه  جتعل  التي  األساسية  أركانه  حتديد  ما  بقدر 
والرجعي  اإلمبريالي  التنموي  للنموذج  فعليا  بديال  تنمويا 

احمللي واملخزني السائد حاليا.  
أ- عىل املستوى السيايس:

ــرار دســتــور دميــقــراطــي مــن حــيــث  طــريــقــة بلورته  ــ -اق
منتخب  تأسيسي  مجلس  يضعه  عليه،  واملصادقة  ومضمونه 
بشكل دميقراطي ونزيه، يقطع مع االستبداد واحلكم الفردي 
املغربي  الشعب  بهوية  ويقر  للسلط  فعليا  فصال  يضمن  املطلق 
للثقافة  الواقع  ارض  على  التطبيق  ويفرض  األبعاد  املتعددة 
رسمية  ولغة  وطنية  ثقافة  باعتبارهما  االمازيغية  واللغة 
والواجبات  احلقوق  جميع  يف  والرجل  املرأة  بني  فعال  ويساوي 

وأم  كامرأة  اخلاصة  حقوقها  ويضمن  املستويات  جميع  وعلى 
يفصل  خيارا  العلمانية  ويقر  باحملاسبة،  املسؤولية  ويربط 
ويضمن.  للدين  السياسي  االستغالل  ومينع  الدولة  عن  الدين 
وأقصى  اجلهوية  باخلصوصيات  ويعترف  القضاء  استقالل 
االقتصادية  املستويات  على  الذاتي  التسيير  من  ممكن  حد 
متميزة  بشخصية  تتمتع  التي  للجهات  والثقافية  والسياسية 
الريف  جهات  مثل  لشعبنا  التاريخية  السيرورة  خالل  تشكلت 
ارساء  افق  يف  حقيقية  اطارجهوية  يف  وذلك  وسوس  واألطلس 

نظام فيدرالي.
القمعية  األجهزة  رأسها  وعلى  املخزنية  األجهزة  تفكيك   -
السرية واملوازية واعتماد الشفافية ودولة القانون يف احلفاظ 
مبا  بنائها  وإعادة  الداخلية  لوزارة  السلطة  وجهاز  األمن  على 
خدمة  يف  ويجعلها  واملــرافــق  ــوزارات  الـ باقي  عن  يدها  يرفع 
محليا  املنتخبة  التمثيلية  هيئاته  مراقبة  وحتــت  املواطن 
استقالليته  يضمن  مبا  هيكلته  وإعادة  القضاء  وجهاز  ووطنيا 

ونزاهته.  
ب-عىل املستوى االقتصادي:

األفق  ذي  الشعبي  الدميقراطي  الوطني  التغيير  يستهدف 
املالية  للمراكز  التبعية  من  بلدنا  اقتصاد  حترير  االشتراكي 
االمبريالية ومحاربة اقتصاد الريع ووضع حد للمديونية وبناء 
اقتصاديات  على  ومنفتح  الــذات  على  ممركز  وطني  اقتصاد 
تتوخى نفس األبعاد اإلستراتيجية يف إطار برنامج اقتصادي 

تتشكل أهم عناصره من :
- تخطيط اقتصادي وطني وتحرري يستهدف :

الصيد  الفالحة،  )الصناعة،  الوطني  االقتصاد  توجيه   -
البناء...(  السكن،  السياحة،  اخلارجية،  التجارة  البحري، 
يضمن  مبا  املغربي  للشعب  األساسية  احلاجيات  تلبية  نحو 
االكتفاء الذاتي يف املقام األول واالعتماد على املوارد الطبيعية 

والبشرية الوطنية.

- وضع إصالح جبائي جذري.
- إلغاء الدين اخلارجي.

البحري  الصيد  واتفاقيات  احلر  التبادل  اتفاقيات  إلغاء   -
التي ترهن ثروتنا الوطنية للمصالح األجنبية.

الصناعات  كل  و  املالية  املجموعات  وأهم  البنوك  تأميم   -
واملناجم اإلستراتيجية.

- تأسيس مجالس العمال يف كل املؤسسات العامة أو اخلاصة، 
عمالها  عدد  يفوق  التي  واخلدماتية  والتجارية  الصناعية 
التسيير  مراقبة  صالحيتها  تكون  القانون  يحدده  معينا  حدا 

واإلنتاج.
- رسم سياسة فالحية تستهدف تلبية احلاجيات األساسية 
الثروات  على  احلفاظ  و  الغذائية  السيادة  يضمن  مبا  للسكان 
املتوازية، سياسة فالحية  والتنمية  البيئي  الطبيعية واحمليط 
األرض-  من  الفالحني  ميكن  جذري  زراعي  إصالح  على  تعتمد 
وسائل  ومختلف  واملاء  يحرثها-  ملن  "األرض  مبدأ  من  انطالقا 
ويساعد  مالئمة  ظروف  يف  اإلنتاج  وتسويق  والتمويل  اإلنتاج 

على رفع اإلنتاجية.
التحتية  البنيات  توفير  خــالل  من  بالبادية  النهوض   -
والنقل...(  والصحة  والسكن  )التعليم  االجتماعية  واملرافق 

والثقافية الضرورية.
املواطنني  حاجيات  تلبي  قوية  وطنية  صناعة  بناء   -
االحتكارات  ــاه  اجت الوطني  االستقالل  وتضمن  األساسية 
والطاقات  الوطنية  الطبيعية  املــواد  على  وتعتمد  األجنبية 
البشرية باملغرب أو يف الهجرة من أجل تطوير البحث العلمي.

- تقليص دور القطاع اخلدماتي املرتبط باألساس بعمليتي 
التوزيع والتسويق وتقليص عدد الوسطاء والسماسرة.

حاجيات  تلبية  نحو  باألساس،  املنجمي،  القطاع  توجيه   -
الصناعة الوطنية والفالحة.

تلبية  نحو  الغابوية  ــوارد  واملـ البحري  الصيد  توجيه   -
مناطق  كــل  ويف  مناسبة  بأثمان  املغربي  الشعب  حاجيات 
السمكية  الثروات  صيانة  مع  التصبير  صناعة  وتطوير  املغرب 

والغابوية.
ت- عىل املستوى االجمتاعي والثقايف واإلعالمي:

والتعليم  للشغل  األولوية  تعطي  اجتماعية  سياسة  وضع   -
ــات  اآلف على  القضاء  وتــهــدف  والثقافة  والسكن  والصحة 
الالئق،  الغير  السكن  البطالة،  )األمية،  الفتاكة  االجتماعية 
وتعتمد  املخدرات(  التسول،  الدعارة،  العام،  املال  نهب  الرشوة، 

األسس التالية :
حملاربة  وطنية  سياسة  ســن  الـــشـــغـــل:  مـــســـتـــوى  عـــلـــى   -

البطالة.
تعليمي وطني  وضع أسس نظام  التعليم،  - على مستوى 
الطاقات  ينمي  ومنفتح  وعلماني  علمي  شعبي  دميقراطي 
جيد  إجباري،  تعليم  والتحرري،  النقدي  والفكر  اإلبداعية 

ومجاني. 
- على مستوى الصحة : وضع سياسة صحية شعبية ترمي 

إلى توفير خدمات صحية جيدة ومجانية لكل املغاربة.
جذرية  سكنية  سياسة  وضــع   : الــســكــن  مــســتــوى  عــلــى   -

تهدف إلى توفير سكن الئق لكل املغاربة.
- على المستوى الثقافي: وضع سياسة ثقافية تهدف إلى 
تطوير املكونات الثقافية للشعب املغربي من خالل بناء ثقافة 

دميقراطية، متحررة وتقدمية. 
- اإلعالم: سن سياسة تستهدف ضمان استقاللية اإلعالم 
وخاصة السمعي- البصري عن الدولة وعن االحتكارات وضمان 
وخدمة  والتكوين  التوعية  يف  ودوره  وموضوعيته  مهنيته 

مصالح جماهير شعبنا. 

اقرار دستور دميقراطي من 
حيث  طريقة بلورته وممضونه 

واملصادقة عليه، يضعه مجلس 
أتسييس منتخب بشكل 
دميقراطي ونزيه، يقطع مع 
االستبداد والحكم الفردي 
املطلق يمضن فصال فعليا 
للسلط ويقر هبوية الشعب 

املغريب املتعددة األبعاد ويفرض 
التطبيق عىل ارض الواقع 
للثقافة واللغة االمازيغية
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الطبقة العاملة، امُلَغّيُب 
األكرب يف تقرير"النموذج 

التنموي"

ــتــوجــه  ال يــصــنــف  أن  أراد  ــن  مـ
شكيب  وضعه  الــذي  للتقرير  العام 
"الــنــمــوذج  جلــنــة  رئــيــس  بنموسى 
يف  يدقق  أن  إال  عليه  ما  التنموي"، 
يف  املستعملة  ومفاتيحه  مفاهيمه 
وثيقة  يعتبر  الــذي  النص  ديباجة 
البرجوازية  مصالح  تعكس  رأسمالية 
االنتظارية  ومتطيط  والباطرونا، 
والدوائر  الدائنني  تعليمات  وخدمة 

االمبريالية.  املالية 

ــدا  ــن يــعــثــر أب ــارئ لــلــنــص ل ــق ــال ف
"يد  أو  عاملة"  طبقة  عــبــارة"  على 
"عمال"  كلمة  استعمل  لكنه  عاملة"، 
عبارة"  ظهرت  حني  يف  فقط.  مرتني 
ــت  ــان وب مــــرة،   38 ــال"  ــ ــم ــ وأع ــال  ــ م
وظهرت  مــرة   27 "رأســـمـــال"  كلمة 
وكلمة  ــرة،  م  18 "تنافسية"  كلمة 

"األعمال" وحدها 14 مرة.
ــود  ــص ــق امل الـــتـــجـــاهـــل  ــذا  ــ هـ إن 
لــلــعــمــال/ات، كــطــبــقــة تــبــيــع قــوة 
البدنية  ملكتها  وتستنزف  عملها 
القيمة  فــائــض  لتنمية  والذهنية 
بل  صدفة.  ليس  الرأسمال،  لصالح 
يدركون  التقرير  كتاب  أو  كاتب  إن 
يف  العاملة  الطبقة  عن  احلديث  أن 
يعني  الــنــص،  داخـــل  فــقــرة  أو  حيز 
الشغلية  احلــقــوق  ــارة  وإثـ احلــديــث 
األخــرى  أو  واملكتسبات،  املستحقة 
الشغل  مــدونــة  يف  عليها  املنصوص 
رغــم  ــا  الــبــاطــرون تتجاهلها  الــتــي 
للرأسمال  وانحيازها  عالتها  كثرة 
ــة. و كــذلــك احلــديــث  ــوازي ــرج ــب وال
كطبقة  العاملة  اليد  أو  العمال  عن 
أو  وخطة  تصور  وضع  يليه  أن  يجب 
لتسجيل  ُملزم  استعجالي  برنامج 
الوطني  الصندوق  لــدى  والتصريح 
كذلك  ويعني  االجتماعي،  للضمان 
محدد  زمني  بسقف  مخطط  وضــع 
التغطيات  مــن  لــالســتــفــادة  ــح  وواضـ

)التطبيب-التقاعد- االجتماعية 
الــتــعــويــض عـــن فـــقـــدان الــشــغــل 
مواقع  يف  الشغل  حــوادث  من  واحلــد 
وكذا  الــطــرق....(،  وعلى  االستغالل 
أو  عامل  أي  يبقى  ال  كي  خطة  وضع 
عمل  عقد  بــدون  يشتغل  مستخدم 
الشغل،  يف  ــرار  ــق ــت االس ــه  ل يضمن 
بصكوك  الشبيهة  الــعــقــود  ــغــاء  وإل
خصوصا  تبرمها  الــتــي  الــعــبــوديــة 

شركات املناولة أو الوساطة. 

من  مقصودة  كانت  النواقص  هذه 
بهذا  اخلاص  التقرير  واضعي  طرف 
إال  وصفه  ميكن  ال  ــذي  ال النموذج 
تصفية  أوال  أرادوا  ألنهم  تصفويا، 
الطبقة العاملة كمفهوم إيديولوجي 
التغيير،  مصلحتها  مــن  وكطبقة 
ملزيد  األرضية  توفير  كذلك  وأرادوا 
ــار "لــيــونــة  ــ مـــن االســتــغــالل يف إط
الباطرونا  إليها  تسعى  التي  الشغل" 

جاهدة إلدامة أرباحها دون معيق.
مــجــمــلــه  يف  الــتــقــريــر  أن  وإذ 
ومضمونه يعكس مصالح البرجوازية 
والـــكـــمـــبـــرادوريـــة، فــهــو يــكــرس 
االقتصادي  واالحتكار  االستبداد 
الشعب  حق  حساب  على  والسياسي 
املــغــربــي يف الــعــيــش الـــكـــرمي، وهــو 
تطلعات  عــلــى  حــجــر  نــظــام  كــذلــك 
الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة 
واالقتصادية  السياسية  وطموحاتها 
احلالي  النظام  فال  واالجتماعية. 
والتمثيلية  الدستورية  ومؤسساته 
عن  اإلجابة  على  قادر  واحلكومية، 
انتظارات طبقة املفقرين واملستغلني، 
االنــخــراط  ــوى  س أمامها  بــديــل  وال 
وبشكل  املــســتــقــل  حــزبــهــا  بــنــاء  يف 
مخطط  إلحــبــاط  ومستعجل  ــي  آن
الشعبية  الطبقات  داخل  االنتظارية 

من كادحني /ات وعامالت وعمال.

مصطفى خياطي

االنتخابية" وشفافية ومصداقية االستحقاقات 
ــورا بفعل  ــت ــي ف ــالح ــم االص ــزخ ال ــرف هـــذا  "عـ
الدولية  )االزمــة  وخارجية  داخلية  إكراهات  عدة 
واالجتماعية  السياسية  التأثيرات   ،2008/2009
الناجمة عن هذه االزمة الشاملة )...( التي تولدت 
اجلنوب  اجلــوار  يف  كبير  استقرار  عدم  حالة  عنها 
متوسطي، ما جعل املغرب يدبرها برد سياسي قوي 
رائد  جديد  دستور  إصدار  خالل  من  مسبوق  وغير 

يكرس املبادئ الدميقراطية االكثر تقدما"
التعليق عىل ما سبق:

النظام  هذا  حتت  يعيش  ان  املغرب  قدر  ان  اي  ـ 
ال  وأن  بدونه،  تقدم  وال  تنمية  ال  وأنــه  السياسي، 
ان  بيد  خارجه.   تغيير  اي  يف  التفكير  حتى  يحاول 
تقرير  يف  اجال  او  عاجال  سيقرر  الــذي  هو  الشعب 
القوى  ومهمة  ــادي،  ــص ــت واالق السياسي  مصيره 
احلية يف البالد هو املساهمة يف رفع وعي اجلماهير 
يف  وتــذمــره  سخطه  لتفجير  بجانبها  ــوف  ــوق وال

امليدان من اجل التحرير واالنعتاق.
ـ مت إيراد عبارة القادة السياسيني بصيغة اجلمع، 
السياسيني  القادة  هــؤالء  ضمن  الدولة  رئيس  هل 
لكن  نعم،  الواقع  يف  شيئا؟   منهم  ُينتظر  ال  الذين 
املخزن وخدامه ال، ببساطة ألنه "مزيان  يف أجندة 
ولي دايرين به لي خايبني"، اذا كان يعلم ذلك، فما 
موقفه؟ وإذا كان العكس فهو عذر أقبح من الزلة.

عنه  يجيب  ان  ــروض  ــف امل مــن  الـــذي  ــؤال  ــس ال ـ 
الغالبية العظمى  ان  : ما أسباب  التقرير هو  مدبجو 
ال متلك شيئا بينما القلة القليلة هي التي تستفيد 
التشخيص.  منطلق  وهذا  الوطن؟  هذا  خيرات  من 
شيئا  ميلكون  ال  الذين  سيثور  التي  اللحظة  وأن 
والسبيل  الفيصل  هي  شيء،  كل  ميلكون  الذين  على 
منطلقها  انسانية،  تنمية  ترسيم  قصد  الوحيد 

االنسان. ومنتهاها 
التي  ولالنتخابات  االمة؟  لنواب  مصداقية  أية  ـ 
تبحث  ان  "معينة"  جلنة  من  انتظروا  إذا  افرزتهم؟ 
"االمة"  منها  تعاني  التي  لإلشكاالت  حلول  عن  لهم 
هذه  إيــجــاد  اســـاس  على  لصاحلهم  صــوتــت  الــتــي 

احللول؟ إنه منظر سريالي يف غاية يف العبث!!

حرق  مرحلة  الــى  املخزني  النظام  وصــل  قــد  ـ 
وأصبح  به،  محاطة  كانت  التي  "التحصينات"  كل 
)الريف،  اجلماهير  غضب  مع  مباشرة  مواجهة  يف 
السياسية  االحزاب  أفرغ  ألنه   ،)... زاكورة  جرادة، 
من ادوارها التأطيرية والنضالية، مستعمال يف ذلك 

سياسة العصى واجلزرة.
النظام متعددة  ـ أعطاب االحزاب املتحلقة حول 
الدميقراطية  لقرارها،  متلكها  عدم  اهمها:  تبقى 
املشروع  وغياب  النخب  دوران  يف  وانحسار  الداخلية 
طبيعة  هــو  كله  ــك  ذل مــن  االدهـــى  بــل  املجتمعي، 
"خطابيا"  تطالبها  التي  امللكية  باملؤسسة  عالقتها 
املجتمعية بينما على  التصورات  بالتأهيل وبتقدمي 
التقنوقراط،  املمارسة يتم تهميشها لصالح  مستوى 
االستشارية  املجالس  لفائدة  "املنتخبة"  واملؤسسات 

وحكومة الظل.
السياق  نفس  يف  التهدئة،  مصطلح  توظيف  مت  ـ 
احتالل  اراد  عندما  االستعمار  فيه  استعمله  الذي 

البلد ولذات الهدف نفسه.
املياه  ــرك  ح الــذي  هــو  فبراير   20 حــراك  ان  ـ 
بعض  ليقدم  سباته،  من  النظام  وأيقظ  االسنة، 
عليها  اجهز  ان  فتئ  ما  والتي  اللحظية،  التنازالت 
واالعتقاالت  للتهميش  الطولى  يده  وطلق  مجددا، 

واالغتياالت.
– يف نظر اللجنة  ـ فماهي االصالحات السياسية 
النموذج  هــذا  خضمها  يف  ينطلق  ان  يجب  التي   -
ارادت  النها  لديها،  جــواب  ال  اجلديد؟  التنموي 
بينما  سياسيا.  ليس  اإلشكال  بان  اجلماهير  متويه 
واالستغالل  التخلف  مشكل  حلل  الرئيسية  البوابة 
باملغرب هي السياسة، عبر سن دستور جديد تعطى 

فيه السلطة االولى للشعب.
واقع  عن  املــســؤول  ذكــر  عــدم  التقرير  يحاول  ـ 
محاسبة  ــرورة  ض الــى  يشر  ولــم  باملغرب،  التنمية 
تذكر  نتيجة  دون  العام  املال  تبذير  عن  املسؤولني 
للتقرير  السياسية  الغاية  ان  أي  الواقع.  ارض  على 
ذمة  وتبرئة  ونخبه،  ــم"  ــاك "احل ــة  ذم تبرئة  هــي 
النقد  صندوق  خصوصا  الدولية  املالية  املؤسسات 

الدولي والبنك الدولي!

ث - عىل املستوى الجهوي و العريب و الدويل: 
التخلص من سيطرة الرجعية والصهيونية واالمبريالية 

وسن سياسة حتررية تعتمد األسس التالية:
هاتني  ودمج  اجلعفرية  واجلزر  ومليلية  سبتة  -حترير 
املدينتني يف اقتصاديات منطقتيهما و ضمان مصالح سكان 

هاتني املدينتني وإشراكهم يف حتديد مصير املنطقة.
-اعتماد املواثيق الدولية ومقررات األمم املتحدة ومبدأ 
قضية  خاصة  الترابية،  القضايا  كل  حلل  أساسا  التفاوض 
يف  الصحراوي  الشعب  حق  يضمن  مبا  الغربية،  الصحراء 

تقرير املصير.
الدينامكية  املساهمة  الكبير:  املغرب  مستوى  -على 
الرجعية  من  املتحررة  الشعوب  مغرب  بناء  يف  واجلـــادة 
يف  للمساهمة  الباب  يفتح  مما  االمبريالية  سيطرة  ومن 
االمبريالية  هيمنة  من  املتحرر  العربي  العالم  وحدة  بناء 

والصهيونية ومن الرجعية يف العالم العربي.
- عىل مستوى العامل العريب:

ضد  الفلسطيني  الشعب  لنضال  والدعم  املساندة   *
حقوقه  كافة  استعادة  أجل  من  واالمبريالية  الصهيونية 

على أرضه وإقامة دولته املستقلة عاصمتها القدس.
هيمنة  مــن  الــعــربــي  الــعــالــم  حتــريــر  يف  املساهمة   *

االمبريالية والصهيونية والرجعية،

* املساهمة يف توحيد شعوب العالم العربي من خالل:
* املساهمة يف توحيد نضالها املشترك ضد االمبريالية 

والصهيونية والرجعية.
* املساهمة يف ترسيخ تصور دميقراطي للوحدة يعترف 

بحقوق الشعوب عربية كانت أو غير عربية،
التحرر  قوى  مع  النضالية  العالقات  وتوثيق  تطوير   *
املاركسية  القوى  رأسها  وعلى  واالشتراكية،  الدميقراطية 
طليعة  يف  موقعها  الــقــوى  ــذه  ه حتتل  أن  ــى  إل والسعي 
الوطني  التحرر  أجــل  مــن  العربي  العالم  شعوب  نضال 

والدميقراطية على طريق االشتراكية.
أوسع جبهة مناهضة لالمبريالية،  بناء  املساهمة يف   *
وخاصة األمريكية، وللصهيونية يف العالم العربي خاصة، 

والشرق األوسط عامة.
 عىل املستوى الدويل:

* املساهمة يف بناء جبهة عاملية مناهضة لالمبريالية، 
بقيادة الواليات املتحدة األمريكية.

يف  التمثيلية  ودمقرطة  املتحدة  األمم  ميثاق  تغيير   *
هيأتها ذات الصالحيات الواسعة كمجلس األمن...

*تعزيز تضامن الشعوب اإلفريقية وكل شعوب العالم، 
والصداقة  األخوة  عالقات  وإرساء  العاملي  السلم  وتوطيد 

بني الشعوب.

تتمة مقال  قراءة سياسية لتقرير النموذج التنموي

تتمة مقال  النموذج التنموي الشعبي البديل: أهم األساسات واألركان
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حسان يف سامء فلسطني

كل جدار سيخرتق وكل قلعة ستسقط

االستعمارية  الرأسمالية  املنظومة  كرست 
منظومات  وتصنيع  التسلح  يف  محورًيا  جهًدا 
ابتكار  يف  متعددة  سباقات  وخاضت  القتل، 
ــك، بني  ــت ــف مـــجـــاالت وصـــنـــوف لــلــقــتــل وال
اجلماعي  للقتل  املخصصة  النووية  األسلحة 
انتقائية  األكــثــر  وتلك  الــواســع  والتدمير 
أخرى  والسريع،  احملدد  القتل  على  واألقدر 
يجري  وغيرها  احملصنة  املالجئ  الختراق 
دون  عــرق  يقتل  ما  إلنتاج  تطويرها  بحث 
بناء  القتل  قرار  تأخذ  آالت  ابتكار  او  غيره 

الطائرات  البشر.  عن  نيابة  مسبق  قرار  على 
املقاومة  أرسلتها  التي  طيار  بــدون  املسيرة 
فلسطني  سماء  يف  جولة  لتنجز  اللبنانية 
ممن  البشر  سرقها  التي  النار  هي  احملتلة، 
الغزو  منظومة  صممت  فلقد  التأله.  أرادوا 
والعدوان الطائرات املسيرة أصاًل كأداة للقتل 
خلوض  كأداة  تطويرها  وبحثت  واالغتيال، 
حروب دون كلفة بشرية للقتلة؛ آالت حلصد 
املهام  وتنفيذ  املصالح،  وحــراســة  األرواح، 
الدورية حملتل، أو حتى ممارسة احتالل دون 

الكثير من اجلنود.  إرسال 
جيوش  قــادة  فتنت  التي  القاتلة  اللعبة 
يد  يف  بــاتــت  االســتــعــمــاري،  ــزو  ــغ وال القتل 
تعميمها  مت  ومؤخًرا  سنوات،  منذ  املقاومة 
ولــدى  املنطقة،  يف  مــقــاوم  فصيل  كــل  لــدى 
من  كبيرة  بــأعــداد  مــخــزون  هناك  بعضها 
ــذه الــطــائــرات، ولــكــن جــولــة "حــســان" يف  ه
يتعلق  مختلف  معنى  حتمل  فلسطني،  سماء 

احلديثة. باحلرب 
السياسية  اإلرادة  عن  احلديث  من  دعك 
ولكن  وأهميته،  ضــرورتــه  ــم  رغ للمقاومة 
يتعلق  فيما  له  التعريج  يتوجب  ما  هناك 
ــرب، فــاملــعــضــلــة األســاســيــة  ــ بــتــقــنــيــات احل
األعوام  طيلة  للمقاومة  سؤال  شكلت  التي 
إطالق  على  القدرة  حول  تكن  لم  األخيرة 
على  الــصــواريــخ  آالف  مئات  ــا  ورمب عــشــرات 
أهــداف  اختيار  حتى  أو  احملتلة،  فلسطني 
الستهدافها  استراتيجية  قيمة  وذات  منتقاة 
وصول  امكانية  حول  ولكن  دقيقة،  بصواريخ 
طبقات  مخترقة  ألهدافها  الصواريخ  هذه 
التي  والكثيفة  املــتــعــددة  اجلـــوي  ــاع  ــدف ال
تطويرها  على  ويعمل  العدو،  جيش  ينشرها 

وما  جديدة.  ومنظومات  بإضافات  وتعزيزها 
املقاومة  السؤال حول قدرة  يتصل بذلك هو 
للعدو  اجلوي  الدفاع  منظومات  تدمير  على 
أو  بذخائر  اختراقها  حتى  أو  تعطيلها،  أو 
مقذوفات أو وسائط قتالية ال تستطيع هذه 
املقاومة  حققت  لقد  رصــدهــا.  املنظومات 
املعادية  اجلــوي  الــدفــاع  ملنظومات  خــرًقــا 
دون  كم"،   80 لكونه  املصادر  "إشارته  بعمق 
أو  الــطــائــرات  ــد  رص األخــيــرة  تستطيع  أن 
لقواعدها  امُلسّيرات  هذه  لتعود  اعتراضها، 

أن هناك سالح  بسالم، وهذا يعني حتديًدا، 
واختراق  مخادعة  على  قادر  املقاومة  لدى 
فرصة  هــنــاك  وأن  لــلــعــدو،  اجلـــوي  ــاع  ــدف ال
الدفاع  منظومات  لتدمير  رمبــا  للمقاومة 
بدء  قبل  منها،  مهمة  أجزاء  أو  للعدو  اجلوي 

النطاق. واسع  الصاروخي  القصف 
العدو  يــواجــه  بــأن  يعني  هــذا  حتقق  إن 
فعال،  جوي  دفاع  دون  الصواريخ،  من  مطًرا 
وقيمة  حيوية  األكــثــر  منشآته  وتــعــرض 
ومقرات  اجلوية  القواعد  مثل  املعركة  يف 
والرصد  ــرادار  الـ وبنى  والسيطرة  القيادة 
لضربات مبكرة إما بهذه امُلسّيرات أو غيرها.
السهولة،  بهذه  ليس  األمــر  أن  احلقيقة   
او  بــإســقــاط  بفشله  الــعــدو  اعــتــرف  فلقد 
كل  يف  وسيعمل  املــقــاومــة،  طــائــرة  إصــابــة 
وصناعة  الفشل  هــذا  تـــدارك  على  حلظة 
املقاومة  وستعمل  اخلــرق،  هــذا  من  مناعة 
وأدوات  وآليات  مسارات  صناعة  على  أيًضا 
يرجح  ما  وهــو  أهمية،  أكثر  خلــرق  جديدة 
أنها قد حققته بالفعل. هذه معادلة الصراع 
الــتــوازن  ليس  وعنوانها  األول  يومه  منذ 
اقتباسات  من  ذلك،  إلى  وما  االستراتيجي 
مدججة باالصطالحات من ثقافة جنراالت 
العدو  سعي  باألساس  ولكن  الغربي،  الغزو 
واحلية  املتجددة  وقدرتنا  للتحصن،  الدائم 
على اختراق هذه التحصينات ووضع النار يف 
هذه  يف  مُلستعِمر  أمان  فال  املستعمرة..  قلب 
عام،   100 من  أكثر  طيلة  ذلك  فعلنا  البالد؛ 
واملولوتوف،  والبندقية  والسكني  باحلجر 
فهذه  وغيرها..  واملقذوفات  بامُلسّيرة  واليوم 

ستسقط. املستعمرة 

 

اي جماهري شعبنا املناضل

يف الذكرى الثالثة واخلمسني )53( النطالقتها 
املجيدة، يف 22 شباط من كل عام، تتقدم منكم 
اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني بالتحية 
الكفاحية، يف إحياء عيدها الوطني، عيدًا لكل 
والدميقراطيني،  واليساريني  واألحرار  املناضلني 
واملثقفني الثوريني، فلسطينيني وعربًا وأمميني، 
شق  مسلح،  يــســاري  ــزب  ح لقيام  أسست  ــد  وق
مع  جنب  إلى  جنبًا  بطولية  معارك  يف  الطريق، 
أبناء شعبنا وقواهم الوطنية، على طريق إجناز 
املشروع الوطني، يف العودة وتقرير املصير، وقيام 
السيادة،  كاملة  املستقلة  الفلسطينية  الدولة 
وعاصمتها   ،67 )يونيو(  حزيران   4 حدود  على 
القرار  مبوجب  الالجئني  قضية  وحل  القدس، 
الديار  إلــى  الــعــودة  حــق  لــه  يكفل  ــذي  ال  194
 ،1948 العام  منذ  منها  هجروا  التي  واملمتلكات 
تقرير  حق  إجنــاز  طريق  على  مرحليًا،  ــازًا  إجن
كامل  على  بحرية  الفلسطيني  للشعب  املصير 
ــدول  ال وبــنــاء  الفلسطيني،  الــوطــنــي  ــتــراب  ال

الدميقراطية املوحدة.

................ 

اي جماهري شعبنا

فلسطني،  لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  إن 
إطار  ويف  املجيدة،  النطالقتها   53 الـ  العيد  ويف 
دعوتها لتوفير الشروط الستقبال استحقاقات 
تدعو  علينا،  املقبلة  الشاملة  الشعبية  املقاومة 
على  الفلسطينية،  الوطنية  احلــركــة  عموم 

اختالف اجتاهاتها للعمل معًا من أجل:

1( إنهاء االنقسام املدمر الذي يزداد تعقيدًا، 
ويهدد بالتحول إلى افتراق سياسي ومؤسساتي 
احلــوار  أن  اجلبهة  وتؤكد  الصعد.  كافة  على 
إلى  الــوصــول  إلــى  السبيل  ــده  وح هو  الوطني 
االنقسام،  وإنهاء  الداخلية،  الوحدة  استعادة 
بروح  والتحلي  السياسية،  اإلرادة  توفر  شرط 
انتماءنا  علينا  ميليها  التي  الوطنية  املسؤولية 
جتــاوز  احــتــالل  مواجهة  يف  ــرر  حت حــركــة  ــى  إل
كافة  وحقوقنا  أهلنا  على  اليومي  عدوانه  يف 

اخلطوط احلمر.

الدميقراطية  اجلبهة  تعيد  السياق،  هذا  ويف 
وإنهاء  االنقسام،  إلنهاء  مبادرتها  على  التأكيد 
الهيمنة والتفرد، والعودة إلى احلل الدميقراطي 
من  لها،  التحضير  يتم  شاملة  انتخابات  عبر 
خالل املؤسسة الوطنية، ومبا يعيد بناء نظامنا 
وائتالفية،  دميقراطية  أســس  على  السياسي 
مرجعيتها  كــفــاحــيــة  اســتــراتــيــجــيــة  ــق  ــ ووف
وقـــرارات  الوطني،  الــوفــاق  وثيقة  السياسية 
يف  القيادي  والــقــرار   ،)23( الوطني  املجلس 
األمــنــاء  اجــتــمــاع  ومــخــرجــات   ،19/5/2020

العامني )3/9/2020(.

التنفيذية  واللجنة  الرئاسة  موقع  دعوة   )2
الفلسطينية كل  السلطة  م. ت. ف. وحكومة  يف 
الــدورة  ــرارات  ق تنفيذ  يف  للشروع  موقعه؛  من 
يتعلق  ما  خاصة  املــركــزي،  للمجلس  األخــيــرة 
بوقف  االحـــتـــالل،  ــة  دولـ مــع  بــالــعــالقــة  منها 
على  الرهان  ووقف  االنتقالية،  باملرحلة  العمل 

وسحب  األميركية،  والوعود  الدولية  الرباعية 
التنسيق  ــف  ووق إســرائــيــل،  بــدولــة  االعــتــراف 
استحقاقات  من  والتحرر  أشكاله،  بكافة  األمني 
»بــروتــوكــول بــاريــس االقــتــصــادي«، واســتــرداد 
املدنية  اإلدارة  مــن  ــي  ــ واألراض السكان  سجل 
لالحتالل، واتخاذ اإلجراءات الالزمة السياسية 
والقانونية لبسط السيادة الوطنية على أراضي 
حزيران   4 ــدود  ح على  الفلسطينية  الــدولــة 
)يونيو( 67، بكل ما يتطلبه ذلك من مواجهات.

تنتشر  حيث  الــدعــم،  أشكال  كل  توفير   )3
املقاومة الشعبية يف أنحاء الضفة الفلسطينية، 
العراقيل  وإزالة  فيها،  االنخراط  دائرة  وتوسيع 
للمقاومة  املوحدة  »القيادة  قيام  أمام  والعوائق 

الشعبية«.

الفلسطينية  الدبلوماسية  دور  تطوير   )4
لترتقي إلى املستوى الذي يليق بنضاالت شعبنا 
حتركات  من  ذلــك  يتطلبه  ما  بكل  املــيــدان،  يف 
العضوية  ــل  أج مــن  املتحدة  األمم  يف  هــادفــة 
احلماية  وتــوفــيــر  فلسطني،  لــدولــة  العاملة 
ذات  القرارات  وترجمة  وأرضها،  لشعبها  الدولية 
الصلة، مبا يف ذلك فرض عقوقات صارمة تلجم 

سياسة العدوان اليومي لدولة االحتالل.

يف  ف.  ت.  م.  لدوائر  امليداني  الدور  تعزيز   )5
الالجئني  شؤون  دائــرة  خاصة  الشتات،  مناطق 
حل  يف  واملساهمة  الصمود،  لهم  يوفر  ما  وكــل 
املستدام  التمويل  أزماتهم االجتماعية، وتوفير 
ــاون مــعــهــا، ومـــع الـــدول  ــع ــت ــوث وال ــغ لــوكــالــة ال
ــات  األزم ملعاجلة  املانحة،  واجلــهــات  املضيفة، 
املعيشية واالجتماعية ألبناء املخيمات، وإعادة 
ذلك  يف  سوريا)مبا  يف  خاصة  منها،  دمر  ما  بناء 
مخيم اليرموك( ولبنان )مبا يف ذلك مخيم نهر 

البارد(.

إمكانيات  تــعــزيــز  عــلــى  ــم  ــدائ ال الــعــمــل   )6
الــدرع  باعتبارها  املسلحة،  املقاومة  وطــاقــات 
تخوض  الفلسطينية،  الشعبية  للحركة  الواقي 
دولة  وقيام  االستقالل  حرب  إطارها  ويف  معها، 

فلسطني، وعودة الالجئني.

7 ( تعميق االهتمام مبلف األسرى يف سجون 
وزنازين االحتالل، وتطوير أدوات الدفاع عنهم، 
احلرية،  ساعة  وتقريب  صــمــودهــم،  وتعزيز 
ميدانيًا، ويف احملافل الدبلوماسية ذات الصلة.

غــزة،  قــطــاع  عــن  احلــصــار  حلقات  كسر   )  8
الوطنية اجلماعية، لتوفير  املسؤوليات  وحتمل 
والبطالة  الفقر  ومكافحة  التنمية  شـــروط 
يف  كرمية  بدائل  توفير  أجل  من  والعمل  فيه، 
للعمل  بدياُل  الشقيقة،  العربية  والدول  القطاع 
قيود  من  للتحرر  االحــتــالل،  دولــة  مشاريع  يف 
نظام  من  شعبنا  وحترير  بــاريــس،  بروتوكول 

العبودية الرأسمالية اإلسرائيلية.

وحدة  لترجمة  النضالية  اآلليات  توفير   )9
شعبنا يف املواجهة الوطنية الشاملة، يف جناحي 

الوطن )48 + 67( ويف بلدان اللجوء والشتات

)مقتطف من بيان اللجنة املركزية للجهبة 

الدميقراطية لتحرير فلسطني(

كل الجهود ألجل »املقاومة الشعبية 
الشاملة«

مجلة الهدف الفلسطينية
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األزمة األكرانية، أهي مخاض ميالد نظام عاملي متعدد األقطاب؟

يظهر ان روسيا ما زالت متثل العدو الرئيسي للغرب بقيادة 
هؤالء  نظرة  تتغير  لم  الباردة  احلرب  نهاية  فرغم  امريكا. 
لروسيا التي يعتبرونها أكبر خطر يهدد الدميقراطية واالمن 
التي استطاعت   2013-2014 بالعالم. فعقب ثورة "ميدان" 
عرفت  بكييف،  لها  موالية  حكومة  إقامة  إثرها  على  امريكا 
توثرا  األوكرانية  بالقضية  املعنية  األطــراف  بني  العالقات 
وحلف  أمريكا  بني  مسبوق  غير  بشكل  الصراع  وتأجج  كبيرا 

الناتو من جهة، وروسيا االحتادية من جهة اخرى.
سنة،  قــرابــة  ــت  دام اآلن  أوكــرانــيــا  بها  متــر  التي  االزمــة 
حني  من  وتعرف  واضح  سبب  دون  من  املاضي  ابريل  انفجرت 
ألخر توثرا كبيرا مصحوبا بخطاب عدواني صاخب ثم تهدأ 
لتنفجر من جديد. فحارت حكومات ودول كثيرة، مبا يف ذلك 
الناظم  املنطقي  اخليط  لفهم  املتتبعني  وكل  نفسها،  كييف 
انه ليس  الروس ان صرحوا  التوترات، فقد سبق للقادة  لهذه 
لديهم أي نية او داعي لغزو اكرانيا. اما السبب املباشر لالزمة 
إقليم  مع  التماس  خلط  جلنودها  اوكرانيا  الستقدام  فيرجع 
فحدرتها  باالستقالل،  املطالب   )Donbass("دونـــبـــاس"
روسيا انها سترد بقوة ان مت الهجوم على هذا اإلقليم، والكل 
سيقوون  األوكراني  اجليش  او  الناتو  وال  امريكا  ال  انه  يعلم 
التحدير دفع بأمريكا وحلفائها  الروس. هذا  على صد تقدم 
العقوبات االقتصادية على روسيا، لكن  للتلويح بإنزال اقوى 
اقوى على  العقوبات ستكون  التي ستترتب عن هذه  االضرار 

أكثر من غيرها. الغربية  اوروبا  شعوب واقتصاديات 
أسبابها  نوعها،  من  الثانية  هي  احلالية  االكرانية  االزمة 
عالقة  وال  روسيا،  على  واشنطن  حتامل  يف  تكمن  احلقيقية 
الثالثني  فخالل  الدريعة.  وفــرت  انها  عــدا  بها  ألوكرانيا 
اخلارجية  للسياسة  الرئيسي  الهدف  كــان  األخــيــرة  سنة 
الساحة  على  روســيــا  مكانة  مــن  التنقيص  هــو  االمريكية 
بوتني،  بقيادة  األخيرة،  هذه  ان  غير  والدولية،  األوروبية 
لعزلها  الرامية  االستراتيجية  هذه  تواجه  ان  استطاعت 
يف  تاريخيا  احملدد  الطبيعي  مجالها  يف  التأثير  من  وحرمانها 
األوسط.  بالشرق  ومناطق  الوسطى  واسيا  والقوقاز  أوكرانيا 
هذا التحدي لم تقبل به أمريكا وهو الدافع نفسه الذي برر 
دميقراطيا  منتخبة  حكومة  واستبدال  أوكرانيا  يف  تدخلها 
يتواجد  حيث  بسوريا  وقع  نفسه  الشيء  لها.  موال  بنظام 
االحتالل  ان  حني  يف  الشرعية  احلكومة  من  بطلب  الــروس 
أساس  أي  على  يرتكز  ال  البلد  هــذا  من  ملناطق  األمريكي 

قانوني.
روسيا  ومنها  الصاعدة  الــدول  مع  االمريكي  التعامل  ان 
وضوحا  األكــثــر  متباينتني.  استراتيجيتني  وفــق  يتحدد 
صيني- حتالف  قيام  دون  احليلولة  على  القائمة  هي  منها 
قوي  منافس  لظهور  سيؤدي  التحالف  هذا  ألن  ذلك  روسي، 
توجه  وراء  كانت  التي  هي  الفكرة  هــذه  املــجــاالت.  كل  يف 
كثيرا  وراودت  موسكو  مــع  وديـــة  عــالقــات  ــاء  إلرسـ يــدعــو 
القومي  االمــن  يف  ومستشاره   )Nixon( نيكسون  الرئيس 
األوساط  يف  لها  الترويج  فتم   ،1972 مند   )Kissinger(
آدانا صاغية من لذن  انها لم جتد  السياسية االمريكية غير 
االستراتيجية  اما  األبيض.  بالبيت  املتنفذين  السياسيني 
ان  دون  واحليلولة  روسيا  على  الضغط  يف  فتكمن  البديلة 
اإلطار  هذا  يف  الدولية.  الساحة  يف  وازن  فاعل  الى  تتحول 
يفهم كيف حتولت أوكرانيا منذ مارس الى نقطة مركزية يف 
التذكير  وجب  الصدد  وبهذا  البديلة،  االستراتيجية  هذه 
الرئيس  عليه  اعتمد  من  هو  احلالي  األمريكي  الرئيس  ان 
باألشراف  وكلفه  "ميدان"  انقالب  ابان   )Obama( السابق 

على والدة كيان حليف بأوكرانيا.
سياسية  فوضى  يف  أوكرانيا  تعيش  "ميدان"  انقالب  مند 
اإلجمالي  احمللي  وناجتها  منهار  شبه  فاقتصادها  عارمة، 
الوقت نفسه يتم  1991. يف  نزل ملستوى أدني مما كان عليه 
توريد كميات هائلة من األسلحة االمريكية ألوكرانيا وتزامن 
مع  التماس  خط  نحو  االخيرة  هذه  جليش  حترك  مع  ذلك 

جتاه  عدواني  بخطاب  املناوشات  تلك  وترافقت  "دونباس" 
وراء  األمريكي  السيناريو  هو  فما  وروسيا.  االقليم  سكان 
اهتمام  أدنى  تولي  ال  امريكا  ان  هو  األكيد  التحركات؟  هذه 
اهتمامها  شعبها،  ــوال  أح لتحسن  وال  أوكرانيا  الستقرار 
النزال  مسوغ  إيجاد  أكثر  ويهمها  روسيا،  على  منصب  كله 
بوتني  طموحات  من  واحلــد  عليها  االقتصادية  العقوبات 

الوقت واجلهد لالستفراد بالصني. وتوفير ما يكفي من 
مجهودا  وحلفائهم  االمريكيني  سيناريو  صياغة  تطلبت 
من  متسرعة  فعل  ردة  تكون  ان  وتوقعوا  كبيرا  ووقتا  فكريا 
ويف  لتطبيقه  مبررا  أوكرانيا  استفزازات  على  روسيا  طرف 
احللفاء  النــخــراط  الكافية  املــبــررات  توفير  الــوقــت  نفس 
روسيا  رد  لكن  العقوبات.  هذه  تطبيق  بخصوص  وتنسيقهم 
يغير  لــم  انــه  رغــم  احلــســابــات،  كــل  ــك  أرب واملباغت  الــقــوي 
"بايدن"  بادر  السبب  لهذا  وهدفها.  أمريكا  توجه  من  شيئا 
مصلحتهما  من  انه  له  ليوضح  ب"بوتني"  هاتفيا  باالتصال 
التهدئة، ولقاء القمة الذي جمع بينهما يونيو املنصرم سمح 
لم  املوالية  الشهور  لكن  الوقت،  لبعض  الوضع  بتهدئة  فعال 
االوكراني.  املشكل  وتسوية  القمة  اتفاقيات  لتطبيق  تستغل 
بشن  وذلك  اجلرح  تعميق  يف  أمريكا  استمرت  ذلك  فعوض 
حملة دبلوماسية ضد روسيا مستهدفة يف نفس الوقت اقبار 
وإقليم  أوكرانيا  بني  فيما  ابرمت  التي   "2 "منسك  اتفاقية 
"دونباس" بحضور كل من املانيا وفرنسا وصادق عليها مجلس 
كلغة  الروسية  باللغة  االعــتــراف  على  تنص  والتي  االمــن، 
ذاتيا  استقالال  االقليم  منح  مع  "دونباس"  إلقليم  رسمية 
وإعادة صياغة دستور أوكرانيا وكذا االنتخابات مع الترتيب 
بغرض  مباشرة  مفاوضات  يف  "دونباس"  و  أوكرانيا  لدخول 
االتفاقية،  تطبيق  عــوض  لكن  اإلجـــراءات.  هــذه  تطبيق 

ما  أوكرانيا  مع  مباشر  حوار  يف  للدخول  روسيا  أمريكا  دعت 
عليه  تنص  مبا  االلتزام  من  كييف  اعفاء  جهة،  من  يعني، 
مسؤوال  طرفا  روسيا  جعل  ثانية،  جهة  ومن  منسك2،  وثيقة 
عملت  ذلــك  مع  بــاملــوازاة  ــاس".  ــب "دون بإقليم  يقع  ما  على 
الغربيني  حلفائها  إلقناع  بوسعها  ما  كل  االمريكية  احلكومة 
وإنزالها  اقتصادية  عقوبات  حزمة  على  للتوقيع  لالستعداد 
مع  ألوكرانيا،  معاد  تصرف  أي  منها  صدر  متى  روسيا  على 

ان أمريكا هي املخول لها تقييم  الوقت على  التأكيد يف نفس 
العقوبات. تنزيل  وقرار  التصرف 

محاولة  ويف  ــوم،  ي بعد  يوما  باملنطقة  األوضـــاع  تأزمت 
هاتفيني،  باتصالني  أمريكا  قامت  االمــام  الى  للهروب  منها 
"زيلينسكي"،  الرئيس  مع  كييف  اجتاه  "بايدن"  من  واحد 
وزير  مع  "بلينكن"  القومي  االمن  يف  مستشاره  اجراه  والثاني 
استغرب  وقــد   .)Wang Yi( الصيني  اخلارجية  الشؤون 
التي  ــرب  احل طبول  ومــقــارعــة  اللغط  لكل  "كييف"  ــادة  ق
اقتصادها  على  تأثير  من  عنه  ترتب  وما  أمريكا  بها  تقوم 
والعملة  البالد  من  األموال  رؤوس  اخراج  يتم  بحيث  الهش، 
خاصة  الهجرة،  وارتفعت  االستثمارات  توقفت  كما  انهارت، 
مع  االتــصــال  امــا  مسبوق.  غير  بشكل  الشباب،  صفوف  يف 
واالتهامات  التشكيات  من  بسيل  عليه  الرد  كان  فقد  الصني 
طبقت  إذا  روسيا  جانب  الى  ستقف  انها  الصني  اكدت  بحيث 
أمريكا  اتهمت  كما  االقتصادية،  عقوباتهم  وحلفاؤها  أمريكا 
بأوروبا  االستقرار  زعزعت  خطيرة  استراتيجية  تنتهج  بانها 
وكانت وراء شن حملة هوجاء ضد الصني بخصوص "تايوان" 
من  وغيرها  الشتوية  األوملبية  األلعاب  افشال  حاولت  كما 

االقتصادية.  القضايا 
بعد هذا التهويل االمريكي املصاحب لالزمة األوكرانيات، 
فما هو املخرج احملتمل لالزمة؟ املرجح و األكثر احتماال هو ان 
لن يكون هنالك اجتياح كاسح ألوكرانية، وإذا قدر ان ترتكب 
أساس  على  بحزم  روسيا  تتصرف  فقد  حماقات  أوكرانيا 
محددة.  اوكرانية  عسكرية  ملواقع  مركزة  ضربات  توجيه 
الروسي"،  ب"اخلطر  األمريكي  التهويل  استمرار  هو  واألكيد 
االستراتيجي  التحالف  تعاضد  سيستمر  الوقت  نفس  يف 
الصيني-الروسي، ما ميثل بوادر بزوغ نظام عاملي جديد.          

بوتبغى احلسني
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20فبراير املجيدة التي أشعل       حتل علينا ذكرى انتفاضة 
االنتفاضات  ملجموع  كاستمرار   ،2011 سنة  الشباب  فتيَلها 
بنسائه  مكافحا  شعبا  باعتباره  املغربي،  الشعب  خاضها  التي 
من  لكل  وشموخا  ــالال  إج نقف  أن  إال  يسعنا  وال  ورجــالــه. 
الشعب.) كمال  و قدم حريته وروحه فداء لتحرر هذا  ساهم 
الكنوني،  حميد  العماري،  كمال  الشايب،  كرمي  احلساني، 
جعفر،  نبيل  الساملي،  جمال  بنقدور،  ولقاضي،جواد  عماد 
فقط  يطالب  املغربي  الشعب  البوعزاوي.....(.خرج  سمير 

االجتماعية.  والعدالة  والكرامة  باحلرية 
ومن املعلوم والطبيعي أن املرأة املغربية لم تتخلف يوما عن 
ودحض  التاريخ،  لصناعة  اإلنتفاضات  كل  يف  الرجل  رفيقها 
كل االدعاءات و الشائعات التي تنقص من مكانة املرأة وحتاول 
آخر  لشيء  تصلح  ال  البيت  يف  خادمة  مجرد  منها  جتعل  أن 

سوى إعداد الوجبات وإرضاء نزوات الرجل.

     فقد ساهمت املرأة منذ االستعمار بدور ريادي يف مقاومة 
النساء  تسلمت  ثــم  الــوطــن.  أرض  مــن  وإخــراجــه  املستعمر 
النقابيات املشعل من خالل تأسيسهن سنة 1960 ألول منظمة 
مت  وقد  املغرب".  لنساء  التقدمي  "اإلحتاد  للنساء  مستقلة 
النقابية املغربية األولى  تأسيس هذه املنظمة داخل املركزية 
تأسست  أن  بعد  يومئذ  والوحيدة   " للشغل  املغربي  "اإلحتاد 
1955 لإلفالت من قمع السلطات الفرنسية. يف السرية سنة 

املستعمر،  ضد  النضال  يف  حضورها  املرأة  جسدت  وكما      
شعبنا،  عبرها  التي  الكبرى  احملطات  كل  يف  حاضرة  كانت 
التقدمية  واحلركات  الشعبية  االنتفاضات  جميع  يف  فشاركت 
النساء  فتزعمت  املناضلة،  اإلطــارات  مختلف  يف  وانخرطت  
منهن  فــكــان  ــزم  ح بكل  املسؤولية  وحتملن  االحــتــجــاجــات 
الفخر  مبداد  أسماءهن  خلدن  اللواتي  والشهيدات  املعتقالت 
)زبيدة  الطالبية  احلركة  تاريخ  يف  سواء  ال  شعبنا.  تاريخ  يف 
حيت  كــنــمــوذج..(  الفلسطينية  القضية  شهيدة  خليفي 
)إناثا  الطالبية  اجلماهير  تخص  مطالب  على  استشهدن 
شعبنا  جلماهير  العامة  باحلركة  يتعلق  فيما  أو  وذكـــورا(، 

فتيحة..( أمي  ملنبهي،  )سعيدة 
بالشغل  املطالبة  أجــل  من  النضال  يف  ــرأة  امل ساهمت  كما 
والعيش الكرمي من خالل اإلنخراط القوي يف معارك اجلمعية 
*جنية  الشهيدة  استشهدت  حيت  الشهادات،  حلملة  الوطنية 

أذايا*.
املرأة يف حراك جرادة  الكل شاهد على تضحيات  أن  و أكيد 
يف  حقها  فقدت  العيادي*  *أمال  التلميذة  حيت  والــريــف، 

التمدرس و فقدت عينها ضريبة انخراطها يف احلراك.
االحتجاجية  احلركات  يف  املرأة  أن  نشير  أن  هنا  والبد       
النضالية  األشكال  يف  احلضور  حيث  مضاعفة،  مهامها  وتكون 
ثم  العامة.  ــات  ــراب واالض اإلعتصامات  يف  الطعام  وإعـــداد 

املنزل حيت رعاية األبناء..... مسؤوليتها يف 
نضاالت  يف  وبقوة  حاضرة  يومنا  إلــى  ــرأة  امل ومــاتــزال        
فبراير"؛   20" حركة  نضاالت  رأسها  وعلى  املغربي  الشعب 
ويف   ، النضالية  لألشكال  واملراكمة  التعبئة  يف  بقوة  تواجدت 
وكانت  مشروعيتها،   عن  والدفاع  للمعارك  والدعاية  النقاش 
املرأة دائما يف مقدمة التظاهرات واملسيرات االحتجاجية، ال 

سواء يف املراكز أو الهوامش والبوادي.
حيث استطاعت بذلك إثبات ذاتها و أبانت عن صمود قوي 
أمام قوات القمع واالعتقال والضرب، وصلت حتى االستشهاد 
رفضت  التي  املكافحة  املغربية  املــرأة  منوذج  نستحضر  وهنا 

الذل واالضطهاد والتهميش الذي تعرضت له " فدوى العروي" 
الشباب. بعدما مت حرمانها من سكن  ريعان  مبدينة صفرو يف 
لإلغتصاب  تعرضت  بعدما  أتى  الذي  طفلها  جانب  إلى  يأويها 

14 سنة، دون أن ينصفها أحد. عن سن 
     ولكن رغم املشاركة القوية والفعالة وحتمل املسؤولية من 
20 فبراير إال أنها غابت عنها مطالب  طرف النساء يف حركة 
ذات الطابع النسائي بحيت بقيت املطالب، مطالب اقتصادية 
والرجال  النساء  بني  مشترك  هو  ما  أي  باألساس  واجتماعية 
وفقط. دون أن يتم تبني مطلب املساواة كمطلب خاص بالفئة 
نير  مــن  يعانني  والــلــواتــي  احلـــراك،  يف  املساهمة  النسائية 
اخلروج  استطعن  واللواتي  والتمييز،  واالضطهاد  اإلستغالل 
املرأة  تعترض  التي  والصعوبات  العوائق  كل  رغم  الشارع  إلى 

السياسي. العمل  أمام 
تتشبنت  أن  التقدميات  النساء  استطاعت  حد  أي  فإلى        
املطالب  جانب  إلى  أساسي  كمطلب  وتفرضها  املطالب  بتلك 
احلضور  املناضالت  واكــبــت  حــد  أي  إلــى  ؟  للحركة  العامة 

واملساهمة يف رفع شعار اإلستمرارية؟ 
 20 بعد  النساء  تأطير  املناضالت  واكبت  حد  أي  إلــى      
كمناضالت  وامللحة  املباشرة  واجباتنا  من  كان  فإذا  فبراير؟ 
نسائية  حــركــة  تــطــويــر  يف  للمساهمة  الــنــضــال  تكثيف 
أجل  مــن  النساء  وتنظيم  بتأطير  تهتم  مكافحة  شعبية 
طالبات،  عــامــالت،  بوصفهن  العامة  مطالبهن  عن  الــدفــاع 
يحتاج  فذلك  املغربي،  الشعب  بنات  أســتــاذات،...  معطالت، 
يف  املرأة  قضية  طرح  والتقدميني   باخلصوص  التقدميات  من 

جميع املجاالت و احلركات.

بقوة  والتواجد  والفعلي  القوي  احلضور  من  البــد  وهنا 
املغربي،  الشعب  بــنــات  لكل  الــنــضــال  يف  ــدوة  ــق ال ــاء  ــط وإع
الشعبية  األحياء  يف  الكادحات  خاصة  النساء  على  واإلنفتاح 
بيوتنا.  نوافذ  خالل  من  يكون  لن  واملداشر  والقرى  باملدن 
تلميذات،   : احلركة  هذه  يف  النساء  جميع  بانخراط  والدفع 
عامالت  النسيج،  عامالت  بيوت،  خادمات  معطالت،  طالبات، 

الفايسبوك. البيوت، لن يكون عبر  الفالحة، ربات  املناجم، 
واالجتماعية  السياسية  بحقوقهن  النساء  توعية        
والعادلة  املشروعة  مطالبهن  أجل  من  النضال  و  واالقتصادية 

يكون عبر اإلحتكاك بهن يف الساحات وامليادين.
واملتحزبات  اليساريات  النساء  حضور  أن  هو  املالحظ  الن 
 20 مــارس،   8 ك  رسمية  مبحطات  مرتبطا  حــضــورا  يبقى 
فبراير، و يغيب يف األيام االخرى. ليبقى حضور املرأة العاملة 
أود أن أسلط  النضالية وهنا  الدائم يف الساحة  والبسيطة هو 
الضوء على نساء اقليم فكيك و املناطق املجاورة ألن املقال لن 

املرأة باملغرب ككل. يسعني لكي أذكر نضال 
فهو  فبراير،   20 وليد  ليس  املرأة  نضال  أن  قلنا  فكما       
أيضًا نضاٌل الزال مستمرا وبقوة وخاصة بإقليم فكيك، حيث 
توجد نساء من طينة مناضلة ذات نفس طويل و إرادة قوية. 
إال  مستمرة  احتجاجات  يشهد  االقليم  أن  من  فبالرغم 
املبادرة  زمام  يأخذن  من  هن  النساء  تكون  املعارك  أغلب  أن 

الشارع. إلى  ويخرجن 
معركة  جتيت  بني  ببلدة  النساء  خاضت  املثال  سبيل  على 
باسترجاع  للمطالبة  يعقوب(  )أيــت  الساللية  ــي  االراضـ
األراضي و حتملن املسؤولية رغم تعرضهن للضرب وللمتابعات 

بوعرفة. محكمة  من  الكيدية 
رزوق  والد  بقبيلة  البلدة  بنفس  النساء  خاضت  كذلك 
الصالح  باملاء  املطالبة  أجــل  من  معارك  جتيت  بني  وقصر 
للشرب، و معارك غالء فواتير املاء و الكهرباء، و كانت معارك 
نسائية بامتياز، قدمت للمحكمة على إثرها ست نساء بينهن 

قاصر.  طفلة 
إال  و  لالحتجاج  خرجوا  كلما  فكيك  اقليم  أبناء  أن  ومبا      
فلذات  عن  األمهات  تتخلى  فلم  مصيرهم،  هو  االعتقال  كان 
أكبادهن بل قدموا دروسا للنظام القائم يف الصمود من خالل 
تفجير معارك ) إعتصامات، مسيرات على األقدام، إضرابات 
بحرية  للمطالبة  األدغـــال(    يف  ليلي  مبيت  الطعام،  عن 

املعتقلني.
جتيت  ببني  النساء  فجرت  املاضية  القليلة  الشهور  ويف       
األطر  لنقص  نظرا  الدراسة  من  أبنائهن  حرمان  على  معركة 
الفترة  يف  ُگرامة  بلدة  نساء  خاضت  بينما  االعدادية.  يف 
املاء و احلق يف العالج ،  األخيرة معارك باسلة من أجل توفير 
كما خاضت النساء مؤخرا مبدينة زايدة و ضواحيها مسيرات 
احتجاجية قوية ضد الغالء و التهميش. و اجلدير بالذكر أن 
حديثنا هنا يخص نساء ال تنتمني إلى أية أحزاب أو جمعيات 
يخرجن  هن  و  تأطير،  أي  من  استفدن  أن  لهن  يسبق  ولــم 
للنضال بشكل مباشر دون خلفية نظرية أو سياسية، نساء يف 
الهوامش تعتبرهم الدولة أميات و يعتبرهم املجتمع ناقصات 
آخر  بعد  يوما  تثبت  للنضال  امليدانية  ممارستهن  لكن  عقل، 
زمام  أخذ  على  قادرات  النساء  أن  للشك  مجاال  يدع  ال  مبا  و 
كما  السياسية  و  اإلجتماعية  للحركات  القيادة  و  املبادرة 

بادرت و قادت و تفوقت على الرجل يف عدة مجاالت أخرى. 
املصالح  النسوة لم تخرجن من أجل مطالب تخص      فهته 
اخلاصة للمرأة، بل مصالح مشتركة تخص املصلحة اجلماعية 
أن  امليدان  يف  لتؤكد  عاتقها  على  حملها  املرأة  قررت  للمجتمع 

ال تغيير وال ثورة بدون املرأة.

دور املرأة يف النضال قبل وبعد 20 فرباير
ميلودة بنعزوزي
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اغــران  بــدوار  وقــع  الــذي  املؤسف  احلــادث  جميعا  تابعنا 
الطفل  ضحيته  راح  والذي  شفشاون  إقليم  متروت  جماعة 
ذلك  وكلف  بئر،  يف  سقوطه  بعد  سنوات  اخلمس  ذو  ريــان 
أن  بعد  جثته  انتشال  من  السلطات  لتتمكن  أيــام  خمسة 
الصغير،  الدوار  هذا  نحو  متجه  بأسره  العالم  انظار  كانت 
يف   . ــادث  احلـ مــن  أيـــام  اخلــمــس  طيلت  احلــفــرة  تلك  والـــى 
االعالم  وسائل  جل  هناك  من  ستأتي  التي  األخبار  انتظار 
التي  املدة  طيلة  محبوسة  وانفاسها  انظارها  كانت  الدولية 
احلدث  نتابع  ونحن  الطفل.  الستخراج  السلطات  استغرقتها 
 ، االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  أو  االعالم  وسائل  عبر 
البدائية   اللوجستيكية  الوسائل  عن  احلدث  هذا  لنا  كشف 
قلة  الى  باإلضافة  املدنية،  الوقاية  فرق  عليها  تتوفر  التي 
اخلبرة يف التدخل واإلنقاذ ، وهذا راجع طبعا الى مسؤولية 

يف  للتدخل  واملتطورة  احلديثة  الوسائل  توفير  يف  الدولة 
اجلهاز  هذا  يف  يسود  ما  الى  باإلضافة  احلــاالت،   هذه  مثل 
الطفل  حادث  أن  املهم   . اليه  للولوج  ومحسوبية  زبونية  من 
دواوير  هناك  أن  بينها  من  أمور  عدة  عن  اللثام  اماط  ريان 
املياه بل من قلتها، فهذا األب الذي حفر بئر  تعاني من نذرة 
يف  يكن  لم  وماشيته  أبنائه  وعطش  عطشه  ري  عن  يبحث 
برنامج  فأين  البئر،  هذا  يف  كبده  فلذة  سيفقد  انه  حسبانه 
وسائل  بــه  تتبجح  ــذي  ال الــقــروي  العالم  عــن  العزلة  فــك 
هذا  اهمال  هنا  ننكر  ال  اإلخبارية؟  نشراته  يف  اعالمنا 
لكن  البنه،   وقع  ما  يف  املسؤولية  من  جزء  يتحمل  فهو  األب 
العيش  وسائل  ابسط  توفير  يف  األكبر  هي  الدولة  مسؤولية 
الصاحلة  املياه  وتوفير  القروي  العالم  كهربة  من  الكرمي 
هذا  اجليد،  والتعليم  والتطبيب  الطرق  وتعبيد  للشرب 
القروي  العالم  عن  العزلة  فك  عن  حتدثونا  أن  فيمكنكم 

فعال.
انتشرت  قصته  ألن  ما  شيئا  محظوظا  الطفل  هذا  كان  اذا 
أجله  مــن  وصلى  اجلميع  عنها  ــدث  وحت بــأســره  العالم  يف 
ميكن  مبجهودات  الدولة  قامت  لذلك   ... واملسيحي  املسلم 
العالم  انظار  امام  وجهها  ماء  حلفظ  جبارة  عنها  نقول  ان 
عدم  بسبب  ماتوا  وأمهات  ريانات  عن  احدثكم  دعوني   ،
عدم  بسبب  او  اإلسعاف  سيارة  تأخر  بسبب  او  عالج  توفر 
قدرة  عدم  بسبب  أو  االفاعي  أو  العقارب  للدغة  مصل  وجود 
معاناة  عن  احدثكم  دعوني  العالج،  مبلغ  توفير  على  االسرة 
يرى  كي  محظوظني  يكونوا  لم  الذين  املنسي  املغرب  أبناء 
الى  موجودة  التــزال  التي  املعاناة  هــذه  معاناتهم،  العالم 

االبــار  يف  ميوتون  ال  رمبــا  الشرقي  اجلنوب  فأطفال  االن، 
بعدم  لهم  الدولة  اهمال  بسبب  ميوتون  لكن  عدة  ألسباب 
هي  والــتــي  الــالزمــة  حتتية  وبــنــيــات  مستشفيات  توفير 
الدولة  توفير  عدم  بسبب  ميوتون  هم  حقوقهم،  من  حق 
طفل  من  كم  جماعاتهم  او  دواويــرهــم  يف  العيش  لشروط 
بسبب  ...مات  زاكورة  أو  اكنيون  أو  تنغير  من  ينحدر  وطفلة 
على  القرب  مستوصفات  توفر  عــدم  بسبب  عقرب  لدغة 
املصل  على  تتوفر  ال  اإلقليمية  املستشفيات  حتى  بل  أمصال 
املغرب  الى  ينتمون  أنهم  الوحيد  ذنبهم  صغار  أطفال  ليموت 
طريق  عن  تنهب  انها  رغم  الدولة  تسميه  كما  النافع  الغير 
فكم  حرج  وال  فحدث  امهاتهم  .أما  خيراته  الكبرى  شركاتها 
تفقد  لكن  أما  تصبح  ان  حلمها  كان  شبابها  ريعان  يف  فتاة  من 
مستوصفات  يف  اإلمكانيات  قلة  بسبب  الوضع  أثناء  حياتها 

الطبيب. توفر  عدم  بسبب  او  القرب 
وحال  فحالها  فجيج،  إقليم  جتيت  بني  املعدنية  البلدة  أما 
ينتمون  فهم  تنغير-   – نظيرتها  من  احسن  يكن  ملن  أبنائها 
يستفدن  وال  مبعادنه  والغني  املنسي  الشريط  نفس  الــى 
فقط  بناية  هو  جتيت  ببني  القرب  مستوصف  شيء،  يف  منه 
تدخل  أن  مبجرد  التطبيب  وسائل  ابسط  على  يتوفر  ال 
جملة  فستسمع  ما  شيئا  مستعصية  حالتك  كانت  اذا  اليه 

ببوعرفة.  اإلقليمي  املستشفى  الى  تذهب  ان  وهي   ، واحدة 
تتوقف  فلن  وذهبت  احلظ  حالفك  ان  ألن  أخر  موال  وهنا 
الى  سيحولك  بدوره  اإلقليمي  املستشفى  بل  هنا،  املسيرة 
امره يف الطريق بني بني جتيت  ان يقضي اهلل  وجدة، وميكن 
لها  جتيت  ببني  اإلســعــاف  سيارة  جثة،  وتعود  وبوعرفة 
كانت  مهما  املريض  حالة  ألن  طقوس  نعم   ، معينة  طقوس 
وهي  طويل  وقت  تأخذ  اإلسعاف  على  فاملفاوضات  خطيرة 
التي  اإلسعاف،  سيارة  وقود  ثمن  بدفع  املريض  اهل  يقوم  ان 
ال  فقراء  يستعملها  من  ألن  مجانية  تكون  ان  املفروض  من 
وقــود  ثمن  سيدفعون  ايــن  فمن  دواء  علبة  ثمن  ميلكون 
الوالدة  قسم  وخصوصا  املستوصف  هذا  ان  كما  اإلسعاف، 

احد. منه  يستفذ  ال  لكن  "ايكوغرايف"  جهاز  على  يتوفر 
الوالدة  وكانت  للمستوصف  احلوامل  احدى  نقل  مت  فاذا 
او  بــوعــرفــة  ــى  ال التنقل  بــني  يخيرونها  فهم  مستعصية 
ألحدى  تصل  ان  اما  زهرك(  او  )نت  نقول  وكما  الراشيدية 
جنينها  تفقد  ان  واما  بسالم  مولودها  وتضع  املستشفيات 
اتصالك  اما  حياتها،  تفقد  ان  او  البعد  بسبب  الطريق  يف 
حريق  إخماد  او  أحدهم  اسعاف  اجل  من  لتحضر  بالوقاية 
االتصال.  عوض  وحتضرهم  اليهم  تذهب  ان  فاألسرع   ، ما 
تنحصر  وشباب...ال  وأطفال  نساء  من  املنطقة  اهل  معاناة 
وأصبحوا  زمن  منذ  عليه  تعودوا  الذي  التطبيب  يف  فقط 
بالغرض  يفي  الــذي  الصيدالني  الطبيب  على  يعتمدون 
البطالة  من  يعانون  فهم  بسيطة،  احلالة  كانت  إذا  مشكورا 
كما  املشاريع.  توزيع  يف  واحملسوبية  والزبونية  والتهميش 
يف  التي  الدراسية  السنة  هــذه  خــالل  املنطقة  تالميذ  ان 
بعض  يف  األساتذة  على  يتوفرون  ال  اليزالون  وهم  منتصفها 
تلتفت  كي  عام  رأي  قضية  او  حادث  الى  نحتاج  هل  املــواد. 
هذه  مــن  يهمها  ال  الــدول  ان  امــا  املنطقة  ملشاكل  الــدولــة 
جبلها. بطن  من  تستخرج  التي  الرصاص  مادة  سوى  املنطقة 
عدنان  الطفل  منهم  االغتصاب  بسبب  كثر  أطفال  فقدنا 
بسبب  أو  الكنوز  عن  البحث  بسبب  واخرين  رضــا...  وطفل 
قطعهم  او  السير،  حــوادث  بسبب  او  تطبيب  توفر  عــدم 
يف  القارس  البرد  بسبب  او  املدرسة  الى  للوصول  للوديان 
متعددة  .أسباب  الشتاء  فصل  خالل  االطلس  جبال  وسط 
هذه  من  حدث  كل  فعند  املوت،  وهي  واحدة  نتيجة  لها  لكن 
اجلرائد  مداد  ويسيل   ، ونشجب  ونندد  نتفاعل  االحــداث 
الى  اجلميع  يعود  احلــدث  ينتهي  عندما  لكن  والقنوات،  
حياته الطبيعية وننسى ما حدث، ألننا تعودنا على النضال 
االلــكــتــرونــي وشــجــب االلــكــتــرونــي وتــضــامــن مــع االحـــداث 
املشاعر  سيادة  ظل  يف  بروفيالتنا  صــور  بتغيير  كانت  أيــا 
حياتهم  قــدمــوا  ومناضلة  مناضل  مــن  كــم  االلــكــتــرونــيــة، 
ليعيش غيرهم  كم منهم قدم حياته يف عز شبابه كي جند 
نحافظ  لم  املكاسب  هذه  حتى  لكن  مجانية  دراسة  مقاعد 
عدد  إحصاء  اردنا  اذا  فشيئا.  شيئا  تختفي  أصبحت  عليها 
او  الشرقي  اجلنوب  املنسي  املغرب  فقدهم  الذين  األطفال 
مرشحة  والالئحة  جدا  ثقيلة  ستكون  فاحلصيلة  األطلس، 
واعماء  الصماء  االذان  لسياسة  الدولة  نهج  ظل  يف  لالرتفاع 
وال  الطريق  تصلها  ال  والتي  املعزولة  القرى  اجتاه  لبصرها 
واطفالها  نسائها  معاناة  عن  يعرف  وال  االتصاالت  وشبكة 
برامج  يف  محسوبة  هــي  صمت  يف  تعيش  ــرى  ق  . االعـــالم 

شيء. التنمية  من  يصلها  لم  فقط  الورق  على  لكن  الدولة 
وأطــفــال  ــان  ري الطفل  انــقــاذ  الــدولــة  استطاعة  يف  كــان 
جل  اعتبرت  لو  املغرب  أطفال  من  وغيرهم  الشرقي  اجلنوب 
املشاريع  حصر  عوض  الرباط(  )العاصمة  املغربية  املناطق 
برج،  واكبر  مسرح  اكبر  نريد  ال  الرباط  يف  التحتية  والبنية 

الكرمي. والعيش  احلياة  ضروريات  فقط   نطلب 

كم من طفل سنفقد لنحصل عىل ابسط رشوط 
كرمية أتبيرالعيش الكريم؟

اذا كان هذا الطفل 
محظوظا شيئا ما ألن قصته 

انترشت يف العامل أبرسه 
وتحدث عهنا الجميع وصىل 
من أجله املسلم واملسيحي 

... لذلك قامت الدولة 
مبجهودات ميكن ان نقول عهنا 
جبارة لحفظ ماء وجهها امام 

انظار العامل
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

اجتاح  الذي  العارم  الشعبي  احلــراك  انــدالع  منذ 
ويجد  اال   ،2011 سنة  يف  والعربية  املغاربية  املنطقة 
اتخاذ  ــى  ال مضطرين  انفسهم  املثقفني  مــن  ــدد  ع
خط  على  بالوقوف  االكتفاء  ــدم  وع منه،  موقف 
أحداث. من  يجري  ما  على  والتفرج  الرمادي  احلياد 

الى  البدء  منذ  انحاز  املثقفني،  من  فريق  فهناك 
"ثورة" الشارع وتعاطف معها، وتبنى خياراتها، ونادى 
ــراع  واالس اجلماهير،  نبض  الــى  االستماع  بــضــرورة 

وعدالة  وكرامة  حرية  من  املشروعة  مطالبها  بتلبية 
إلى  نزل  من  منهم  ان  بل  فعلية.  ومساواة  اجتماعية 
الى جنب مع  العامة وشارك جنبا  الشوارع والساحات 
انحازت  املثقفني  من  الثلة  فهذه  الثائرة.  اجلماهير 
مبدإ  عن  املقهورة  الشعوب  صف  الــى  شــرط  بــدون 
ذاك. موقفهم  عن  ينجم  قد  مبا  مبالني  غير  وقناعة 
وقفوا  الذين  أولئك  يف  فيتمثل  الثاني  الفريق  أما 
الشارع  ومن  احلاكم  النظام  من  املسافة  نفس  على 
اي  إلى  انحيازهم  إعالن  إلى  يبادروا  ولم  املنتفض، 
انتظروا  بل  الشعبية،  احلــراكــات  بداية  يف  منهما 
كأنهم  القوى،  "موازين"  اتضحت  حتى  واسابيع  اياما 
بيد  انتصر!  من  انصر  اللهم   : دواخلهم  يف  يهمسون 
موقفه.  عن  االفصاح  يخشى  ال  الذي  هو  املثقف   ان 
فموقف التردد غير مقبول بأي شكل من االشكال الن 
ابناء شعبه، يتعرض ملا يتعرضون له  املثقف فرد بني 

باخر. او  بشكل  واستبداد  وظلم  حيف  من 
كما جند فريق ثالث، لم يكترث باحلراك الشعبي، 
استمروا  بل  جزره،  وال  تقدمه  وال  مساراته  يتابع  لم 
يحدث!  ال  شيئا  كأن  اليومية  حياتهم  ممارسة  يف 
باالهتمام  اولى  انها  يعتقدون  اخرى  بأمور  وانشغلوا 
الكرامة  توفر  ان  متجاهلني  او  جاهلني  والعناية، 
يف  ستساعدهم  عــوامــل  والدميقراطية  واحلــريــة 

افضل.  بشكل  به  يقومون  ما  اجناز 

يف ذكرى 20 فرباير:
ما موقف املثقف من حراك 

الشارع؟

"العروة الوثىق يف اخبار الحمىق"

إصدار جديد للكاتب والناقد عبد االله الرابحي
بعد كتابه النقدي املوسوم ب ً نسيج 
االنبياء"،  قصص  يف  قراءة  العنكبوت 
وروايته  "نوارة " صدر للكاتب والناقد 
منشورات  عــن  الــرابــحــي  االلــه  عبد 
احمللية  الــثــقــافــات  املــغــربــي  ــاد  االحتـ

 ً عــنــوان  لــه  اجــتــرح  محكيات  كــتــاب 
الوثقى يف أخبار احلمقى ً وهي  العروة 
فصول  ستة  مــن  ــاء    ــرق خ محكيات 
تــتــنــاول ســرديــا جتــربــة احلــمــق وهو 
مبعاناة  ويصنع  املــر،  الــواقــع  يــخــرق 
لقيود  الــتــفــات  دون  اخلـــاص  واقــعــه 

املزيفة. وقيمه  املجتمع 
الدين  نور  الشاعر  الكتاب  لهذا  قدم 

: ضرار حيث يقول 
العقلي  الــتــصــور  نــوافــل  مــن  "لعله 
عن  الكتابة  إمكانية  بعدم  االقـــرار 
ذلك  اخرق.  بأسلوب  غال  اخرق  عالم 
بعده  هنا  احلكي  مواصفات  أبــرز  أن 
مبستلزماتها  النمطية  الكتابة  عن 
بشكل  هــي  أو  املــضــبــوطــة،  النظرية 
تتضبب  لهلوسات  منها  أقرب  معكوس 
ــة، وتــتــداخــل  ــوش ــش فــيــهــا الــــرؤى امل
من  املنفلتة  ــة  ــن االزم ســيــاقــاتــهــا  يف 
تتماهى  ما  قدر  على  املعهود،  تقوميها 
بأطيافها  املــشــدوهــة  ــوه  ــوج ال فيها 

املرموزة  االصوات  وتختلط  الالمرئية، 
اخلفية..." بهمهماتها 

رائعة  بانسيابية  طريقه  احلي  يشق 
والواحد  املئة  الكتاب  صفحات  عبر 
استهله  والـــذي   ،)121( والعشرين 

الكثيفة  بالعبارة  االله  عبد  الكاتب 
أحمقني  رأيت  أن  يحصل  لم   " التالية: 
احلمق  احلــديــث،  ــراف  أط يتجاذبان 
واسترسل  وحــيــدا"،  يعيش  أن  يوثر 
اشتغل  الــتــي  الــســتــة،  الــفــصــول  عبر 
من  بــنــوع  الــرابــحــي  ــاذ  ــت االس عليها 

أدناه: يتضح  كما  "املطروز"،  التقابل 
بيبيش"  الشلحة   " االول:  الــفــصــل  ـ 

القنافذ. رقصة  او 
او عودة  الثاني: "بوعبيد"  الفصل  ـ 

الزعيم,
الهبيلة"  "فاطنة   : الــثــالــث  الفصل  ـ 

الصمت. بالغة  او 
أو  لوفو"  "ادريس   : الــرابــع  الــفــصــل  ـ 

االعالي. عاشق 
أو  "الــزاهــيــة"  الـــخـــامـــس:  الـــفـــصـــل  ـ 

االولياء. صرخة 
او  "أفـــريـــخ"  الــــــســــــادس:  الــــفــــصــــل  ـ 

املؤجلة. التوبة 

حسن أ.أ
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لها من جتارب نضالية على مختلف اجلبهات،  ملا  الرفيقة ربيعة مرباح،  العدد،  لهذا  اختارت اجلريدة كضيفة 
باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  تأسيس  يف  واجلمعوية...ساهمت  والنقابية  السياسية 
الكتابة  عضوة  الدميقراطي،  للنهج  الوطنية  اللجنة  عضوة  اجلمعية،  نضال  إطار  يف  أنذك  لالعتقال  تعرضت 

احمللية بفرع اجلديدة...
شكرا للرفيقة لقبولها االستضافة.

           ماذا تعين لك ذكرى 8 مارس؟
العمالي،  النضال  لتجديد  عاملي  تاريخي  يوم  هو  مــارس،   8
نساء  شيدته  املتوحشة،  الرأسمالية  ضد  النسائي،  وخاصة 
 1856 مارس   8 يوم  العامالت  خرجت  حيث  بأرواحهن،  عامالت 
لالحتجاج يف شوارع نيويورك غير آبهات بآالت القمع والتنكيل 
إذ  بسيطة،  ومطالب  حقوق  أجــل  من  حتصدهن  كانت  التي 
عاملة.   126 من  أزيد  استشهاد  الى  أدى  وحشي  لقمع  تعرضن 
العبرة بالنسبة إلي أن العامالت جنحن يف إيصال صوتهن ودفعن 
املسؤولني على املستوى العاملي، إلى طرح قضية املرأة بشكل عام 

واملرأة العاملة بشكل خاص.
 ورغم القمع والتقتيل والتنكيل خرجت، العامالت، مرة أخرى، 

بقطاع النسيج يوم 8 مارس 1908، للتظاهر من جديد يف شوارع 
مدينة نيويورك فووجهن، كذلك، بألة القمع.... 

وهنا يجب استحضار دور احلركات النسائية االشتراكية التي 
األملانية،  املناضلة  رأسهن  وعلى  عامليا،  اليوم  هذا  جلعل  ناضلت 
الشيوعية كالرا زيتكني. ولهذا فنحن كمناضالت/ات مطالباون/
واستلهام  العظيم  التاريخي  اليوم  هذا  بتخليد  بالتشبث  ات 
أن  رغم  خالله،  العامالت  قدمتها  التي  التضحيات  من  الدروس 
االحتفاالت الرسمية به من داخل األنظمة الرأسمالية حتاول 

إفراغه من بعده النضالي.

           كيف ترين العمل وسط العامالت والكادحات 
وما هو دور املرأة العاملة يف بناء حزب الطبقة العاملة؟
من  والــكــادحــات،  العامالت  النساء  واستغالل  اضطهاد  إن 
أو طبقات  املاركسي، هو اضطهاد طبقي، متارسه طبقة  املنظور 
النساء  أن  غير  عليها،  مسيطر  طبقات  أو  طبقة  ضد  مسيطرة 
الضطهاد  تتعرضن  كمجتمعنا،  الطبقي  املجتمع  يف  العامالت، 
أســري/  ذكـــوري/  ونفسي  وجسدي  جنسي  اضطهاد  مـــزدوج، 
الرأسمالية  متارسه  اجتماعي  اقتصادي،  واضطهاد  مجتمعي، 
املتوحشة يف مواقع اإلنتاج االقتصادي، وحترر النساء من هذا 
السيطرة  من  ككل  املجتمع  بتحرر  جدليا  مرتبط  االضطهاد 
أن  أطروحة  فهم  يجب  اإلطار  هذا  ففي  الرأسمالية،  الطبقية 
"حترر النساء رهني بتحرر املجتمع وحترر املجتمع رهني بتحرر 
العاملة  املــرأة  وسط  فالنضال  وعليه  االجتماعية"،  الطبقات 
وخصوصا  املناضالت،  النساء  على  إذ  ملحة،  ضرورة  والكادحة 
املاركسيات منهن،  أن يلعنب دورا رياديا  يف قيادة وتأطير النضال 

االقتصادي-االجتماعي للمرأة العاملة  لالرتقاء به الى النضال 
الثوري، مبا هو نضال حترري للمجتمع الطبقي ككل، مبا يف ذلك 
على  ويساعدهن  والكادحات،  العامالت  وضمنهن  النساء  حترر 
االرتقاء  يستحيل  بدونها  التي  الثوري  التغيير  نظرية  امتالك 
الذي  السياسي  النضال  إلى  واالقتصادي  االجتماعي  بنضالهن 
نضاالت  تكون  غيابه  ففي  الطبقي.  الصراع  أشكال  أرقــى  هو 
الزمان واملكان مما يسهل  العمال/ات والكادحات/ين متفرقة يف 
ما  وهذا  واالستئصال،  بالقمع  ومواجهتها  عزلها  النظام  على 
يتطلب ضرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات/ن،  
من أجل توحيد صفوف العامالت والعمال والكادحات/ين للدفاع 
عن مصاحلِهن/م ومبا ميكنهن/م من قيادة النضال العمالي ضد 
اإلمبريالية والرجعية من جهة، وبناء نظام اشتراكي- شيوعي 
من جهة أخرى، وذلك عبر استرجاع االشتراكية لوهجها وعبر 

واحلركات  الشعوب  ثــورات  ومن  املاركسي  الفكر  من  االستفادة 
النسائية الثورية عبر العالم، التي تناضل إلحداث القطيعة مع 

الرأسمالية.
إقناع  ضــرورة  أيضا،  يقتضي،  العظيم،  احلــزب  هذا  بناء  إن 
النساء العامالت والكادحات، بهذا املشروع واملساهمة يف التعبئة 

له، وهو ما يتطلب منا فتح نقاش منظم ومكثف يف صفوِفِهن من 
النقاش  يف  عامالت،  كنساء  وإشراكهن  قاعدِتِهن،  توسيع  أجل 
السياسي الدائر حوله، وضمان مساهمِتِهن يف إجناز هذه املهمة، 
رفع  يف  واملساهمة  العمل  قاعدة  على  يتم  أن  يجب  ذلك  وكل 
وعي النساء من مجرد اإلحساس بالظلم، إلى الوعي السياسي 
للنساء  واملهم  الكبير  الدور  الطبقية. ويأتي  السياسية  بأسبابه 
العامالت والكادحات يف املساهمة واملشاركة يف إجناز هذا املشروع 
التاريخي وذلك يف معمعان النضال الطبقي العام ضد الرأسمالية 
املتوحشة وأدواتها وباالستناد النظري على املاركسية اللينينية 
أبدعه  ما  استحضار  مع  العاملة  للطبقة  ثورية  كإيديولوجية 
الرأسمالية  عالقة  حتليل  مجال  يف  العمالي  النسائي  الفكر 
بالصراع الطبقي واالضطهاد اجلنسي للنساء ومختلف أصناف 

االضطهادات األخرى التي تتعرض لها النساء.

         ما هو تقيميك للحركة النسائية املغربية؟
الكبرى  التاريخية  واملــهــام  لـــألدوار  التحليل  ــذا  ه ظــل  يف 
املطروحة على النساء من أجل املساهمة يف النضال الطبقي من 
أجل التغيير الشامل، يأتي تقييمي للحركة النسائية املغربية، 
هذه  بها  تقوم  التي  واألدوار  املجهودات  تبخيس  يجب  ال  فأوال 
ساهمت،  فهي  ومكتسباتها،  ــرأة  امل حقوق  عن  دفاعا  احلركة 
واحلقوقي  االجتماعي  النضال  مراكمة  يف  مختلفة  بأشكال 
املرأة،  ضد  والتهميش  واإلقصاء  التمييز  أشكال  جميع  ملناهضة 
املالحظات  بعض  تسجيل  على  الوقوف  من  مينع  ال  ذلك  لكن 
التوجهات  بتعدد  عموما،  تتسم،  احلركة  فهذه  لها،  النقدية 
واملشارب واملرجعيات يف صفوفها،  ما يجعل من الصعب توحيد 
ظهور  إلى  ذلك  أدى  بل  ومنسجمة،  قوية  حركة  يف  مكوناتها 
فيما  متصارعة  وأحيانا  ومتناقضة  مختلفة  نسائية  حركات 

بينها، وميكن تصنيفها إلى :
املرأة على بعض  ليبرالية تدافع عن حصول  حركات نسائية 
املكتسبات دون السعي إلى القضاء على استغالل املرأة خاصة يف 

مواقع اإلنتاج. 
حركات نسائية متأسلمة وأصولية مختلفة باختالف مشاربها 
هي األخرى، التي تعمل على إعادة هيكلة العالقات االجتماعية 
األبوية، حيث ساهمت يف تكريس العالقات الذكورية السائدة 

ويف تعزيز الدور النمطي السائد حول املرأة.
النظام  مــن  متــويــالت  تتلقى  متمخزنة  نسائية  حــركــات 
اجلزئية  املكتسبات  بعض  وتعتبر  له  وتزغرد  لتطبل  املخزني، 

ثورة دميقراطية.
للمرأة  حترر  أال  يعتبر  منها  جزء  تقدمية،  نسائية  حركات 

بدون حترر املجتمع، وال حترر للمجتمع بدون حترر املرأة.
وكخالصة، فإن احلركات النسائية املغربية، وخاصة التقدمية 
املكاسب  بعض  رهــان  ربح  يف  ساهمت  قد  منها،  والدميقراطية 
إلى  ترق  لم  أنها  غير  أهميتها،  لها  والتي  املرأة  بحقوق  اخلاصة 
يجعل  مبا  وموحدة،  قوية  نسائية  حركة  يف  صفوفها  توحيد 
النساء  انخراط  قوة  على  تقوم  وسياسية  اجتماعية  قوة  منها 
العامالت والكادحات والعمل على الرفع من وعيهن االجتماعي-

االقتصادي الى وعي سياسي.  
لكل  التقدميات،  املناضالت  لكل  نــداء  أوجــه  فإني  وعليه، 
الدميقراطيات، لكل املاركسيات مبختلف توجهاتهن الى ضرورة 
الطبقة  حــزب  بناء  يف  الفعالة  واملساهمة  الصفوف  توحيد 
اجتماعية  ضــرورة  باعتباره  الــكــادحــني/ات  وعموم  العاملة 
وسياسية لقيادة النضال العمالي واجلماهيري من أجل التغيير 

اجلدري الشامل.
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عىل املاركسيات  أن 
يلعنب دورا رايداي  يف 
قيادة وأتطري النضال 

االقتصادي-االجمتاعي 
للرمأة العاملة  لالرتقاء 

به إىل النضال الثوري



العدد : 448       16
من 3  إلى 9 مارس 2022 األخيرة

فبراير   24 ليلة  الــروســي  الرئيس  بوتني  اعلن 
فرض  اجل  من  وذلــك  أوكرانيا  على  احلــرب   2022
روسيا  ملصالح  ــة  ــروري ض يعتبرها  الــتــي  شــروطــه 
إلى  الناتو  حلف  متدد  منع  رأسها  وعلى  االحتادية 
جتمع  ساحة  إلــى  أوكرانيا  حتــول  ووقــف  أوكرانيا 
للمكون  العداء  تناصب  متطرفة  وميليشيات  قوات 
دوناسك  منطقتي  يف  وخاصة  أوكرانيا  يف  الروسي 
عن  االنفصال  يف  نيتهما  أعلنتا  الذين  ولوغانيس 
احليوي  للمجال  احلــدود  يرسم  أوكرانيا...بوتني 
اجلغرايف  البعد  حتديد  يعيد  انه  الروسية  للقومية 
احلائط  عرض  ضاربا  االحتادية  لروسيا  والتاريخي 
يف ذات الوقت بكل مكتسبات السياسة القومية التي 
طبقها االحتاد السوفيتي، والتي قامت على عالقات 
والقوميات  الشعوب  بني  الطوعية  والوحدة  االخوة 

املتعددة واملتنوعة بعد أن قررت حق مصيرها.

لروسيا  الــقــومــيــة  املــصــالــح  ــن  ع ــع  ــداف ي بــوتــني 
التاريخية، ألنها أصبحت عرضة لهجوم عدواني من 
طرف الواليات املتحدة زعيمة االنظمة االمبريالية 
املهيمنة على العالم والتي تسعى إلى تقسيم النفوذ 

على حساب روسيا االحتادية.

إلى  تشبه  وهي  مفصلية؛  التاريخية  اللحظة  ان 
العظمي  احلرب  اندالع  قبل  األولى  األيام  بعيد  حد 
فاصل  خــط  وضعت  التي  ــى،  األولـ العاملية  ــرب  احل
امبراطوريات  تقوده  كانت  الذي  القدمي  العالم  بني 
وبروز قوى عظمى  االنهيار  لكنها يف سبيل  تاريخية 
جديدة تريد احلصول على نصيبها يف مجال النفوذ، 
الشرقية ويف  اوروبا  فتم رسم اخلريطة اجلديدة يف 
باقي قارات العالم. ان مغزى احلرب على اوكرانيا هو 
الشروع يف اعادة تقسيم العالم بني روسيا االحتادية 
حدود  عند  ذلك  يتوقف  ولن  املتحدة،  والواليات 
مناطق  إلى  سيتعداه  بل  املنهار،  السوفيتي  االحتاد 

أخرى وخاصة يف آسيا وأفريقيا ووسط أوروبا.

عرضة  نفسها  الشعوب  جتــد  اللحظة،  هــذه  يف 
حلروب ليست حروبها، ويتم سوقها  خلدمة مصالح 
الطبقات  تدفع  برجوازية  املفترسة؛  البرجوازية 
وضد  األخــرى  الشعوب  ضد  القتال  إلى  األساسية 
علمتنا  وكــمــا  ــرى.  أخـ بــلــدان  يف  احلــيــة  الطبقات 
احلروب  هذه  من  املوقف  كان  التاريخية،  التجربة 
التي  تلك  بني  الشيوعية،  األحزاب  بني  للفرز  معيارا 
تلك  وبني  البروليتارية  األممية  القوى  نواة  تشكل 
مصالح  بخدمة  وتقبل  الشوفينية  للقومية  املنحازة 
الطبقة  تقتيل  يف  وتساهم  احمللية  الــبــرجــوازيــة 

العاملة يف البلدان املنخرطة يف احلرب والعدوان.

وراء  يــجــري  إمنــا  األخــيــر  مسعاه  يف  بــوتــني  إن 
أشعل  لقد  االحتــاديــة.  روســيــا  بــرجــوازيــة  مصالح 
عاجزا  وسيكون  كونية،  حرب  إلى  تتطور  قد  حربا، 
فإن  لذلك  الشامل.  بالدمار  تنتهي  وقد  وقفها  على 
عليها  سيتحتم  العاملي،  الصعيد  على  الثورية  القوى 
ان  املستبعد  غير  ومــن  ورفضها.  ــرب  احل مناهضة 
هذه  حتويل  مهمة  امام  الثورية  القوى  هذه  توضع 
اإلطاحة  اجــل  من  ثورية  أهلية  حــرب  إلــى  احلــرب 
بالبرجوازيات احمللية وبناء سلطة العمال والفالحني 

الفقراء واملعدمني وكادحي املدن. 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

من الهسل بدء الحرب...

من الصعب وقفها

الحرب يف أوكرانيا: تداعيات ونتائج؟

بني سدادة املوقف الشيوعي وانتهازية املواقف التبعية

اندلعت احلرب يف أوكرانيا التي سيؤدي 
ككل  احمللي  الشعب  الباهضة  فاتورتها 
وارتداداتها  شظاياها  وستطال  احلــروب، 
ــدول  ال وخــصــوصــا  الــعــالــم،  كــل  السلبية 
التبعية غذائيا و طاقيا سواء كانت عربية 
النظر  وبغض  أوربية.  حتى  أو  "ثالثية"،  أو 
التي  النازحني  ــداد  وأع القتلى  عــدد  عن 
ستخلفها، وبغض النظر كذلك عن أسبابها 
التي ذكراها يف أعداد سابقة، واملمتدة منذ 

2014، ستنتهي بفرض" املنتصر" عسكريا 
لشروطه اآلنية واالستراتيجية. ويف حال 
وهذا   - ميدانيا  منتصرة  روسيا  خرجت 
وعلى  الناتو  رد  أن  يعرف  والكل   - متوقع 
ألنها  عسكريا  يتدخل  لن  أمريكا  رأســه 
حرب أخرى بالوكالة، لكنه سيحاول جني 
العقوبات  خالل  من  االقتصادية  الثمار 
ستنصب  روسيا  فإن  واملالية.  االقتصادية 
حاكما تابعا لها بأوكرانيا على شاكلة )بول 
يف  العراق  يف  أمريكا  نصبته  الذي  برمير( 
2003.وستطول األزمة زمنيا وتتناسل من 
خاللها املواقف وتتجاذب وتتصادم أحيانا 
ستمليها  التي  واملــصــالــح  املطامع  حسب 
اإلقليمية  الرأسمالية  التكتالت  أجندات 
أو  البورصة  هــذه  تأثر  ــدى  وم والــدولــيــة 
االتفاق  عدم  السوق. وقد كان مؤشر  تلك 
داخل احللف االمبريالي حول إبعاد روسيا 
املالي  العمق  ذي   swift سويفت  نظام  من 
الصرف، خير دليل على هشاشة املنظومة 
سقوطه  وإمكانية  العاملية،  الرأسمالية 
سيحدث  ألنه  مكوناته  أحد  خروج  ملجرد 
التحويالت  نظام  يف  كبيرا  وخلال  شرخا 
املؤسسات  بني  للقارات  العابرة  والرساميل 
وهذا  العاملية.  االستيطانية  والشركات 
املؤشر لوحده كان كفيال بكشف التناقض 
االمبريالية  داخــل  احلــاصــل  والتخبط 
الناتو عسكريا، ألن  التي يقودها  الغربية 
تردد  باتت  وفرنسا  أملانيا  بقيادة  ــا  أوروب
ببغاويا مقولة "سيادة أوكرانيا" وكأن هذه 
تبعية  ظل  يف  بسيادتها  تتمتع  األخيرة 

نظامها للغرب عموما.
لنعد إذن إلى املواقف قبل وإبان احلرب 
والتموقع   )املـــواقـــف(  بنائها  وســــدادة 
شأن  باملوقف  اإلدالء  ألن  للرؤيا،  السليم 
للعقل  واقــعــي  ومــقــيــاس  مــلــزم،  سياسي 
ويف  العملية.  ممارسته  ــالل  خ النظري 
املواقف،  مختلف  على  اطلعنا  الصدد  هذا 
األحـــزاب  بــعــض  مــوقــف  منها  ويعنينا 
عنه  عبر  الــذي  ذاك  وأهمها  الشيوعية 

العلم  مــع  الــيــونــانــي،  الشيوعي  احلـــزب 
فقد  الناتو.  حلف  يف  عضو  اليونان  ان 
مع  تضامنه  عن  اليوناني  الشيوعي  عبر 
وأوكرانيا،  روسيا  داخل  الشيوعيني  كافة 
ضد  الصراع  لتقوية  ودعاهم  وشعوبها، 
جتنيب  أجل  من  والقومجية  الشوفينية 
استعماري  نزاع  يف  اخلوض  العمال  ماليني 
إثني.  بغطاء  مقنع  /امبريالي  توسعي 
البديل  ــل  أج مــن  النضال  ــى  إل ودعــاهــم 
للطبقة  بالنسبة  الوضع  لهذا  الوحيد 
كما  االشتراكي.  البناء  وهو  أال  العاملة، 
البيان  نفس  يف  اليوناني  الشيوعي  عبر 
رفضه  عــن  احلـــرب،  انـــدالع  قبل  الــصــادر 
بالده  حكام  وطالب  االمبريالية  للحرب 
التحالف  ومــن  الــنــاتــو  مــن  بــاالنــســحــاب 
العسكرية  الناتو  قواعد  وإغالق  الغربي، 
يونانيني  جــنــود  إرســـال  عـــدم  وحــلــهــا،و 
احلــروب  بــؤر  مــن  غيرها  أو  أوكــرانــيــا  إلــى 
من  موقفه  عن  عبر  قد  وكان  العدوانية. 
من   Louhanskو  Donetsk إقليمي  ضم 
اإلجــراء  هــذا  أن  قــال  حيث  روسيا  طــرف 
القائمة، بقدر ما سيعيد  املشاكل  لن يحل 
ــط اإلنــتــاج الــرأســمــالــي  ــاج أســـس من ــت إن
احلـــروب  وإذكــــاء  الطبقي  ــالل  ــغ ــت واالس
سيوقوض  الضم  هــذا  وأن  االمبريالية. 
نضال الشعوب ضد النزعة واحلقد اإلثني  
البرجوازية  تشجعه  الــذي  الشوفيني 
يف  مــصــاحلــهــا  لتحصني  ــة  ــي ــال ــري ــب واالم

املنطقة.
فرنسا  لعمال  الشيوعي  احلـــزب  ــا  أم
والذي سبق وأماط اللثام عن أطماع فرنسا، 

يف  العسكري  تواجدها  سبب  عن  وتساءل 
أصدره  بيان  يف  عبر  فقد  والساحل،  مالي 
يوم اخلميس 24 فبراير 2022، عن رفضه 
يف  /الرجعية  االمبريالية  للحرب  وإدانته 
أوكرانيا، واعتبر أنها بني أمريكا والناتو من 
جهة  من  الصني  من  مدعومة  وروسيا  جهة 
أخرى. و طالب هو اآلخر بانسحاب فرنسا 
/الــعــدوانــي  العسكري  الــنــاتــو  حلف  مــن 
وحله.،و دعا إلى العمل على تعبئة العمال 
التي  و فئات الشعب ضد سياسات احلروب 

االمبريالية..... تشعلها 
األنظمة  مواقف  على  قليال  ولنعرج 
التامة  بالتبعية  بلدانها  التي  العربية 
ــارج فــيــمــا يــخــص أمــنــهــا الــغــذائــي  ــخ ــل ل
والتكنولوجيا  اخلدمات  من  وحاجياتها 
وبنيات التعليم العالي التخصصي /العلمي 
والتقني. فباستثناء سوريا التي عبرت عن 
)إسوة  لروسيا  الصريح  وانحيازها  دعمها 
بفنزويال وإفريقيا الوسطى(، وهذا مفهوم 
للنظام  روسيا  من  املطلق  للدعم  بالنظر 
لزمت  العربية  الـــدول  فباقي  الــســوري، 
الصمت واالنتظار. أوال ألن بعضها متورط 
)السعودية،  بالوكالة  عدوانية  حروب  يف 
فهو  املشترك  القاسم  أما  مصر(،  اإلمارات، 
الــواردات  على  اعتمادها  حيث  اقتصادي 
ميكنها  التي  وأوكرانيا  روسيا  من  الغذائية 
شخص  مليون   600 نحو  حاجيات  تلبية 
به  الذ  ــذي  ال الصمت  ــذا  وه الــغــذاء.  مــن 
العرب سواء حلفاء روسيا أو حلفاء أمريكا 
حتى  متناسقا  يــبــدو  ــذي  ــ وال والـــغـــرب، 
فتح  تفادي  هو  مرده  مسبق،  ترتيب  دون 
جبهة تصادم مع روسيا يف الشرق األوسط 
وإيران.  الصهيوني  والكيان  بتركيا  عالقة 
ألن  الصمت  لزمتا  واإلمــارات  فالسعودية 
بحماس  تدعمها  تعد  لم  )بايدن(  أمريكا 
يف عدوانهما اإلجرامي يف اليمن. أما مصر 
حقوق  من  بايدن  ملواقف  آمنة  غير  فهي 
أما  النهضة.  سد  وإكراهات  مبصر  اإلنسان 
األردن فخشيتها كبيرة من الدعم املفتوح 

التوسعي. الصهيوني  للكيان 
وهــذا  الــكــل،  مــخــاوف  يجمع  مــا  أن  إال 
أن  هو  غيرهم،  قبل  العرب  احلكام  يدركه 
توقف إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا، 
اخلبز  على  احلصول  توقف  أو  وارتــبــاك 
الشعبية  االنتفاضات  نار  بإشعال  كفيل 
 12،5 تستورد  فمصر  األنظمة.  هذه  ضد 
روسيا  مــن  القمح  مــن  سنويا  طــن  مليون 
واملغرب  طن  مليون   7 اجلزائر  وتستورد 
فيما  طن،  مليون   2 وتونس  طن  مليون   4
لتغطية  تكفي  فلن  الدول،  هذه  مخزونات 
أشهر  أو  أسابيع  لبضعة  شعوبها  حاجيات 

قليلة جدا.

مصطفى خياطي


