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محمد زندور ضيف العدد : 

يخلد العالم يف الثامن من مارس من كل سنة اليوم العاملي للمرأة. 
العالم وعلى وسائل االتصال،  الليبرالية على  والهيمنة  القوة  وبفعل 
مجرد  للشعوب،  النضالية  املالحم  من  املشهود  اليوم  هــذا  أصبح 
باقي  سياق  يف  إلدراجها  كمحاولة  للمرأة  ومجاملة  منطية  مناسبة 

املناسبات السائدة. 

بينما ال ميكن ألي كان أن يتجاهل اجلذور التاريخية لهذا اليوم 
شــوارع  يف  للنساء  االحتجاجية  املسيرة  تلك  إلــى  بنا  يعود  الــذي 
اإلنسانية  غير  للظروف  حد  بوضع  مطالبات   1856 سنة  نيويوك 
قمعها  مت  وقد  نسائية  مسيرة  عملهن.  قوة  بيع  على  جتبرهن  التي 
بوحشية كبيرة، لكنها حققت فرض قضية املرأة يف مقدمة القضايا 
 8 يوم  النسيج  عامالت  النساء  من  اآلالف  ستعود  وبعدها  الكبرى. 
ساعات  وتخفيض  بتحديد  واملطالبة  للتظاهر   1908 عام  من  ماس 
العمل اليومي ووقف تشغيل األطفال. مطالب تعززت بانضمام نساء 
االقتراع،  يف  املشاركة  حق  املرأة  منح  مطالب  ورفع  املتوسطة  الطبقة 
وباقي  أوربا  نساء  على  واضح  تأثير  لهذا  كان  واإلنصاف.  وباملساواة 
العمالية  والقوى  النقابية  احلركة  من  وإسناد  بدعم  العالم  نساء 

الثورية... 

1977 إلى  وبعد سنوات من النضال، اضطرت األمم املتحدة سنة 
لتخليد  مناسبة  سنة  كل  من  ماس   8 جعل  قرار  تبني  على  املوافقة 
تتظاهر  مناسبة  إلــى  اليوم  هــذا  وسيتحول  للمرأة.  العاملي  اليوم 
النظام  سيادة  بفعل  املسلوبة  بحقوقها  وتطالب  العالم  نساء  فيه 
االمبريالي وإعادة التقسيم الدولي للعمل على أسس مغايرة، تفيده 
وتوزيعها  إنتاجها  وإعادة  العالم  شعوب  وخيرات  ثروات  استنزاف  يف 

ضمانا للربح السريع. 

ويف  عموما،  التابعة  الرأسمالية  البلدان  غــرار  وعلى  املغرب  يف 
املنطقة العربية والبلدان املغاربية خاصة، التزال السياسات الطبقية 
للنظام املخزني متعن يف تعمق األزمة وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة 
يف  مشاركتهن  املغربيات  للنساء  تشفع  لم  خاصة.  النساء  أوساط  يف 
اإلضرابات  تسعفهن  لم  الوطن،  بخيرات  لتنعمن  االستعمار  مقاومة 
الطويلة يف القطاعات العمومية ويف الوحدات اإلنتاجية الصناعية 
والفالحية وال انخراطهن يف حراك 20 فبراير من أن تتبوأ مطالبهن 
املكانة الالئقة يف املجتمع. هكذا لم يكن الدستور املمنوح سوى ورقة 
الحتواء قضية املرأة وطمس حقوقها، كما هو الشأن بالنسبة لباقي 

التشريعات والقوانني ذات الصلة. وكذا البرامج احلكومية التي تساير 
وحتمي جشع الباطرونا يف تكريس استغالل املرأة واضطهادها عالنية 
كورونا  وباء  تفشي  عز  يف  بالعامالت  الزج  مت  لقد  العمل...  أماكن  يف 
غياب  ويف  أصال،  السالمة  لشروط  الفاقدة  اإلنتاجية  الوحدات  يف 
التي  األخيرة  هذه  الوباء.  من  الوقائية  واإلجـــراءات  االحــتــرازات 
األمر  يتعلق  عندما  واحلجر  الطوارئ  لقوانني  ومؤطرة  سائدة  كانت 

بالوقفات االحتجاجية للطبقة العاملة وعموم الكادحني. 

حسب  التنموي،  النموذج  يف  املــرأة  مكانة  أن  زورا  زعموا  لقد 
حقوق  مجال  يف  كوبيرنيكيّة  ــورة  "ث تشكل  املــخــزن،  خبراء  أحــد 
النساء!هكذا" وأن املغرب أحرز تقدما خالل العشرين سنة األخيرة، 
اإلعالم  يف  األبواق  لنفس  ميكن  ال  ينما  هامة.  مجتمعية  بتحوالت 
على  حملهن  يضعن  الالتي  النساء  معاناة  على  تتستر  أن  املخزني 
الطرقات وعلى أبواب املستشفيات، جرائم التحرش، كوارث وحوادث 
باجلملة  إصابات  العمل،  أماكن  وإلى  من  العامالت  نقل  أثناء  مميتة 
وبؤر وبائية ضحاياها عامالت، تكرار حمالت القمع يف حق األستاذات 

املفروض عليهن التعاقد... 

ألصوات  كخزان  بالنساء  االحتفاظ  مع  احلكاية  وتكتمل  هكذا 
"املنتخبة"  املجالس  أغلبيات  وصنع  املخزنية  لألحزاب  انتخابية 
ذلك  ومع  البئيس.  السياسي  املشهد  يف  احلزبية  القيادات  وتزويق 
تأبى املؤسسات املخزنية إال أن تعلن احتفالها هي األخرى ب 8 مارس 
هذه  أقدمت  بل  يرتفع.  ال  مأساوي  واقــع  أشهاد  على  الــورود  وتــوزع 
اتفاقية بني وزارة  2022 على توقيع بروتوكول  8 مارس  السنة يوم 
اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ومنظمة 
األمم املتحدة املعنية باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة باملغرب. إنها 

حلقات أخرى من مسلسل إلهاء ال ينتهي. 

النضالية  املناسبة  بهذه  باالحتفاء  فاجلدير  وضع،  هكذا  أمام 
الكبيرة هي احلركة الدميقراطية بشكل عام لوقوفها ضد استغالل 
والدينية  الثقافية  والتشريعات ذات احلمولة  القوانني  النساء وضد 
احلركة  نفس  لكنها  والرجل.  املرأة  بني  والفروق  التمييز  تكرس  التي 
اجلديرة باالحتفال، مسؤولة ومعنية أكثر من أي وقت مضى بالنضال 
والعمل الوحدوي من أجل النهوض بأوضاع النساء املغربيات وجتذير 
نضالها  ــط  ورب شعبنا  كــادحــات  وســط  النسائية  احلركة  وتوسيع 
والعدالة  واملساواة  والدميقراطية  احلرية  أجل  من  العام  بالنضال 
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الهيئات  وتكتل  النضاالت  توحيد  عبر  الشتات  لهذا 
نضالية  برامج  وتسطير  والتقدمية  الديموقراطية 
المناسباتي  بالنضال  فقط  االكتفاء  وعدم  موحدة 

والتوحد في جبهات ميدانية

دور الشباب في واجهات 

النضال وراهنية العمل 

اجلبهوي الشبيبي
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كلمة الرفيق مصطفى براهمة، الكاتب الوطني للنهج  

الدميقراطي يف الجلسة االفتتاحية للمجلس الوطني 

الثاين للجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع

ــات يف  ــقـ ــيـ ــرفـ ــاق والـ ــ ــرف ــ ال
للجهبة  الوطنية  السكراترية 
وضد  فلسطني  لدعم  املغربية 

، لتطبيع ا

ــات يف  ــقـ ــيـ ــرفـ ــاق والـ ــ ــرف ــ ال
للجبهة، الوطني  املجلس 

ــال والــصــمــود  ــض ــن حتــيــة ال
ــذي أبـــانـــت عــنــه اجلــبــهــة  ــ ال
وضد  فلسطني  لدعم  املغربية 
الدفاع  يف  كعبها  لعلو  التطبيع 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  ــن  ع
بــاعــتــبــارهــا قــضــيــة وطــنــيــة 
بــالــنــســبــة لــلــشــعــب املــغــربــي، 
وفــضــحــهــا لــتــطــبــيــع الــنــظــام 
ــي  ــ ــنـ ــ ــالوطـ ــ املـــــخـــــزنـــــي الـ
ــع الـــكـــيـــان  ــ والـــالشـــعـــبـــي م
األراضي  مغتصب  الصهيوني، 
ــارس  ــمـ ــفــلــســطــيــنــيــة، واملـ ال
ضد  العنصري  امليز  لسياسة 
الفلسطيني،  الشعب  أبــنــاء 
ــا  ــن ــني وط ــط ــس ــل واملـــعـــتـــبـــر ف
جلدار  والباني  لليهود،  قوميا 

العنصري. الفصل 
للنظام  التام  االنهيار  أمــام 
وخليانته  الــرســمــي،  العربي 
يقاوم  الفلسطيني،  للشعب 
سياسة  الفلسطيني  الشعب 
ــي،  ــون ــي ــه ــص االســـتـــيـــطـــان ال
ــقــدس،  وتــهــويــد وصــهــيــنــة ال
واقــتــطــاع املــزيــد مــن أراضــي 
ــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــ ــع ــ ــش ــ ال
ــق  ــاط ــن وإدراجــــهــــا ضــمــن امل

. ية لعسكر ا
ــب  ــع ــش ال نـــضـــال  يـــدعـــم   
العالم  شعوب  الفلسطيني، 
ــا  ــواه ــي واملــغــاربــي وق ــرب ــع ال
الــدميــقــراطــيــة والــتــقــدمــيــة 
العالم،  ــرار  أحـ ــل  وك واحلــيــة 
ــن أجــل حــقــه غــيــر الــقــابــل  م
وإقــامــة  الــعــودة  يف  للتصرف 
دولـــــتـــــه الــفــلــســطــيــنــيــة 
على  العلمانية  الدميقراطية 
يتعايش  فلسطني،  تراب  كامل 
واملسيحيون  املسلمون  فيها 
النظام  أنقاض  على  واليهود، 
له  مكان  ال  الذي  الصهيوني، 

التاريخ. مزبلة  يف  إال 
ــات والـــــرفـــــاق  ــ ــق ــ ــي ــ ــرف ــ ال
املجلس  يف  واإلخوة  واألخوات 
ــي لــلــجــبــهــة املــنــعــقــد  ــن ــوط ال
حتــت  الـــثـــانـــيـــة  دورتــــــه  يف 
مــســتــمــرة  *"جبهتنا  ــار  ــع ش
ــاط  ــق إس ــى  ــت ح الـــنـــضـــال  يف 

الــنــهــج  التطبيع"،*يثمن 
املجلس  خطوات  الدميقراطي 
الـــوطـــنـــي احلـــالـــي ويــحــيــي 
ويتطلع  وعــضــواتــه  أعــضــاءه 
الوطني  املجلس  يحذو  أن  إلى 
ــدد  ــجـ ــل حــــــــذوه، ويـ ــبـ ــقـ املـ
الــنــهــج الــدميــقــراطــي إدانــتــه 
النظام  تطبيع  أشــكــال  لــكــل 
الصهيوني  الكيان  مع  املخزني 
التطبيع  أن  ويعتبر  الغاشم، 
املجال  يف  فقط  ينحصر  لــم 
تخطاه  ــا  وإمن الــدبــلــومــاســي، 
السياسية  املــنــاحــي  كــل  ــى  إل
بل  واالقتصادية،  والثقافية 
العسكري  التحالف  حد  وإلى 
ــي، عــمــلــيــا  ــاراتـ ــبـ ــخـ ــتـ واالسـ
جــديــدة  حــمــايــة  شــكــل  يف 
أسئلة  يــطــرح  ممــا  لــلــمــغــرب، 
الرسمي،  الــقــرار  استقاللية 

السيادة. وسؤال 
الذي  املغربي،  الشعب  لكن 
ــت  ــاب ــث ــغــل مـــوقـــفـــه ال ــل ــغ يــت
عن  الـــدفـــاع  يف  ــي  ــخ ــاري ــت وال
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة يف 
ــى صــد  ــل ــادر ع ــقـ وجـــدانـــه لـ
التطبيعية  الــهــجــمــة  ــذه  هـ
الكيان  مــع  املــخــزنــي  للنظام 
الـــصـــهـــيـــونـــي، وقــــــادر عــلــى 

ومستقبله. تاريخه  صيانة 
التي  الــشــعــوب  أن  شــك  وال 
الرسمية  األنظمة  فيها  طبعت 
واملغاربي  العربي  العالم  يف 
ـــى الـــتـــصـــدي  ــل لـــــقـــــادرة عـ
مع  التطبيعي  املــنــحــى  لــهــذا 
ويبقى  الــصــهــيــونــي.  الــكــيــان 
ــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــلـ عـ
االنقسام  جتاوز  الفلسطينية 
مبا  نفسها  وإصـــالح  ــي  ــال احل
املقاومة  فصائل  لكل  يسمح 
يف  بالتمثيل  الفلسطينية 
تستطيع  ــى  ــت ح ــا،  ــه ــزت ــه أج
الفلسطيني  الــشــعــب  قــيــادة 
الــعــودة  يف  أهــدافــه  لتحقيق 
ــة  ــامـ ــر املـــصـــيـــر وإقـ ــريـ ــقـ وتـ
ــة  ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف الـــــدولـــــة ال
القدس،  وعاصمتها  املستقلة 
العربي  العالم  شعوب  بدعم 

العالم. أحرار  وكل  واملغاربي 
الفلسطينية، الثورة  عاشت 

النضال  يف  مسمترة  وجهبة 
التطبيع. إسقاط  حىت 

الكاتب  مصطىف:  براهمة 
الدميقراطي للهنج  الوطين 

 
يف 8 مارس القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي يدعو

للنضال الوحدوي النسايئ ضد الهجوم عىل معيشة الشعب
ومن أجل تحقيق املساواة واالنخراط يف النضاالت العاملية

القطاع النسائي يدعو للنهج الدميقراطي، يف 
العاملي للنضال من أجل  اليوم  بيان له مبناسبة 
النسائي  الوحدوي  النضال  إلى  املــرأة،  حقوق 
ضد هجوم النظام املخزني على معيشة الشعب 
أجل  ومــن  الشرائية؛  قــدرتــه  وسحق  املغربي 
الفعلية بني اجلنسني يف جميع  املساواة  حتقيق 
العامالت  نــضــاالت  يف  ــراط  ــخ واالن املــجــاالت؛ 

والكادحات ودعم نضاالت النساء القرويات.
دولية  ظروف  يف   2022 مارس   8 اليوم  يأتي 
السياسة  بتفاقم  الدولي،  املستوى  على  تتميز 
العدوانية للقوى اإلمبريالية يف الشرق االوسط 
مما  اكرانيا….  يف  حديثا  اليمن…(  )فلسطني، 
تتحمل  انسانية  وكـــوارث  مــاســي  عنه  ينتج 

النساء النصيب االوفر منها.
العاملي  الــيــوم  الــدميــقــراطــي  النهج  يحيي 
من  الثامن  يوم  النساء  حقوق  اجل  من  للنضال 

هجمة  ضد  “جميعا  شعار  حتــت   2022 ــارس  م
اجل  ومن  املتوحشة،  والرأمسالية  املخزين  النظام 
جهة،  من  تتميز  ظــروف  يف  الفعلية”  املساواة 
املغربي  الشعب  املخزني ملطالب  النظام  بتجاهل 
والتراجع  بل استمراره يف االجهاز على حقوقه 
خاص،  بشكل  العاملة  الطبقة  مكتسبات  عن 
الزيادات  من  بسلسلة  الشرائية  القدرة  وضرب 
الكادحني  قوت  على  التضييق  تروم  األسعار  يف 
والكادحات، ومن جهة اخرى جلأ النظام املخزني، 
واحتجاجات  نــضــاالت  للجم  والعنف  للقمع 
واستغل  احلريات،  وخنق  الشعبية  اجلماهير 
19 لــيــشــدد اخلــنــاق  ــروف جــائــحــة كــوفــيــد  ظـ
حقوقها  على  بالهجوم  العاملة  الطبقة  على 
الراسمالية  مــن  بــدعــم  مستقويا  الشغلية، 
القرى  يف  النساء  معاناة  وتتضاعف  املتوحشة، 
ضربت  التي  اجلفاف  موجة  جراء  من  واملداشر 
واستنزافها  املائية  املوارد  البالد وسياسة تبدير 
الزراعيني مما يزيد  املستثمرين  من طرف كبار 

من معاناتهن يف البحث عن املاء الشروب.
"املساواة  وإذا كانت املناسبة شرطا، فان شعار 
يقبره  ملحاحية،  ذا  مطلبا  يبقى  الفعلية" 
الالمساواة  على  دستوره  يف  أصر  سياسي  نظام 
والقوانني  التشريعات  وتضمنت  اجلنسني،  بني 
بنوذ  يف  التمييز  مظاهر  كــل  عنه  املتفرعة 
ومدونة  ــرة،  االسـ ومــدونــة  اجلنائي،  القانون 
مبكافحة  املتعلق   103.13 ــون  ــان وق الشغل 

العنف ضد النساء.
وهو  الدميقراطي،  للنهج  النسائي  القطاع  إن 

من  للنضال  العاملي  اليوم  السنة  هــذه  يحيي 
العالم  يف  النساء  بان  ليؤكد  املرأة،  حقوق  أجل 
تؤدين تكلفة السياسات الطبقية لالمبرياليات 
عام،  بشكل  لها  التابعة  الرجعية  واألنظمة 
بشكل  ومتعدد  مكثف  استغالل  مــن  ويعانني 

خاص وعليه فإنه :
أجل  من  النهج  على  املضروب  احلصار  يدين    
قاعة  يف  ــس  ــام اخل ــره  ــؤمت م عــقــد  ــن  م منعه 

عمومية؛
  يثمن الدينامية التي شهدها النهج تنظيميا 
الفترة ومواصلته  ونضاليا وإشعاعيا خالل هذه 
العاملة  الطبقة  حــزب  بناء  أجــل  من  النضال 

وعموم الكادحني؛
التي  السياسية  ــقــرارات  ال كــل  يدين    
تكرس  التمييز،  مظاهر  تسيد  الهشاشة،  تعمق 
الفقر  براثن  يف  بالنساء  ترمي  والتي  العنف، 
السياسية  حقوقهن  مــن  وحتــرمــهــن  والــقــهــر 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  واملدنية 

والبيئية؛
العامالت  النساء  نضاالت  مع  يتضامن    
واحلركات االحتجاجية الواسعة التي تخوضها 
وتقودها خاصة النساء يف معظم مناطق املغرب 
املــاء،  يف  ــق  )احل املشروعة  حقوقهن  أجــل  مــن 

السكن الالئق، الصحة، التعليم...(؛
يف  مسؤوليتها  بتحمل  الدولة  يطالب    
اجلفاف  تداعيات  من  القرويات  النساء  حماية 
الذي يعمق الفقر والبؤس الذي تعيشه البادية؛
تخوضها  ــي  ــت ال ــاالت  ــض ــن ــال ب يــعــتــز    
الذين  واألساتذة  االستاذات  املغربيات  النساء 
التعليم  ومــربــيــات  الــتــعــاقــد،  عليهم  فـــرض 
األولـــي وعــلــى رأســهــن الــعــامــالت والــكــادحــات 
املخزنية  والسياسات  الرأسمالية،  جشع  ضد 
وكــافــة  املــنــاضــلــة  النقابية  ــة  ــرك احل ــو  ــدع وي
املعارك  دعم  إلى  واحلية  الدميقراطية  القوى 

النضالية؛
يــعــلــن اســتــجــابــتــه لـــنـــداء اجلــبــهــة    
وعموم  مناضالته  ويدعو  املغربية  االجتماعية 
إلى  واحلية  الدميقراطية  النسائية  احلركة 
القدرة  ضربت  التي  الغالء  ملوجات  التصدي 

الشرائية لعموم الشعب املغربي؛
وزوجــات  وأخــوات  أمهات  مع  يتضامن    
ويطالب  محنتهن  يف  السياسيني  املعتقلني 
ــرأي  ال معتقلي  كــافــة  عــن  ــوري  ــف ال ــراج  ــاإلف ب

باملغرب؛
ويثمن  السودانية  ــرأة  امل مع  يتضامن    
إسقاط  إلى  تهدف  والتي  النضالية  ديناميتها 
نــظــام الــعــســكــر وتــشــيــيــد دولـــة دميــقــراطــيــة 

علمانية؛
مع  واملطلق  املبدئي  تضامنها  يجدد    
النساء  وكافة  واألسيرات  الفلسطينيات  النساء 

املضطهدات يف العالم؛
يف  اندلعت  التي  احلرب  بوقف  يطالب    
ثمنها  واألطفال  النساء  ستؤدي  والتي  اكرانيا 

بشكل قوي.
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

يف هذه الفترة العصيبة من تاريخ اإلنسانية والعالم على 
شفا حرب نووية مدمرة، تهدد األخضر واليابس وتدوس كل 
وتكشف  قرون،  منذ  البشرية  راكمتها  التي  النبيلة  القيم 
نعقد  كونية،  وردة  كبيرا  ارتكاسا  تعرف  القيم  منظومة  أن 
مجلسنا الوطني الثاني حتت شعار :" جبهتنا مستمرة حتى 
األحــرار  املناضلني  وكــل  العالم  لنذكر  التطبيع"،  إسقاط 
والفضالء والشرفاء أن القيم كل ال يتجزأ وال يكال مبكيالني 
تعرض  ــزل  أع محتل  فلسطيني  شعب  قضية  ــام  أم فنحن 
احتالل  مــن  واألســر  والنفي  والتهجير  لــإبــادة  ويتعرض 
أنظار  أمام  الزمان  من  قرنا  يقارب  ما  همجي  نازي  صهيوني 

التخلي  اليوم بتصاعد وتيرة  العالم، وها هي نكبته تتفاقم 
بفعل  األصــدقــاء  قبل  األشقاء  من  املشروعة  قضيته  عن 

الصهيونية األمريكية. والدعاية  للمخططات  االرتهان 

 2022 مارس   6 األحد  يومه  انعقد  الظرفية  هذه  ظل  يف 
بعد  عن  فلسطني  لدعم  املغربية  للجبهة  الوطني  املجلس   ،
وحضوري مبقر اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالرباط. 
وإذ نقف اليوم يف املجلس الوطني مخاطبني الضمير العاملي 
يف  احلق  وأن  واحــدة  اإلنسانية  القيم  أن  معلنني  قوة  بكل 
تتساوى  وجــودي  حق  والكرامة  والسالم  والعدالة  احلياة 
فيه اإلنسانية بكل حضاراتها وشعوبها. ولنعلن عن إصرارنا 
ومبدئية  وقومية  ووطنية  ودينية  إنسانية  منطلقات  من 
احلياة  يف  الفلسطيني  الشعب  بحق  وحقوقية  وقانونية 
وواجبه علينا يف الدعم واملساندة واملساعدة خاصة يف هذه 
مع  واملغاربي  العربي  عاملنا  يف  املفصلية  التاريخية  اللحظة 
ارتفاع وتيرة اخليانة الرسمية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني 
املجرم بشكل سافر ضدا على كل القرارات واملقررات الدولية 
والعربية مما يشكل تهديدا لهوية األمة ومقدراتها وألمنها 
القومي على املدى االستراتيجي واملرحلي، وخاصة ما شهده  
املغرب من ارتكاس قياسي وغير مسبوق يف مستنقع التطبيع 
مستقبل  رهنوا  الذين  وعمالئه  وأزالمــه  املخزن  طرف  من 
والالمشروطة  الكلية  بالتبعية  الوطني  وقراره  وأمنه  املغرب 

األمريكي. الصهيوني  للمعسكر 

مناضلوها  يصر  الثانية  شمعتها  تشعل  واجلبهة  اليوم 
كل  رغــم  ــادة  وق متوهجة  شعلتها  بقاء  على  ومناضالتها 
حتى  املسطرة  األهداف  كافة  لتحقيق  والتحديات  العوائق 
الهيمنة  مشاريع  كل  وفضح  واملطبعني  التطبيع  إسقاط 
اجلاد  الدميقراطي  الــوحــدوي  العمل  من  بــروح  والتوسع، 
واملسؤول واملؤثر، رغم التضييق واملمارسات القمعية املخزنية 
استطعنا استكمال البناء والهيكلة بشكل دميقراطي وشفاف 
)الفروع واملجموعات املهنية واللجان( وإجناز برنامج نضالي 

بأبعاد ميدانية وثقافية وتوعوية وإعالمية وتواصلية.

إن املجلس الوطني للجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد 

وبرنامجه  واملالي  األدبي  التقريرين  تدارس  بعد  التطبيع، 
املستقبلي وأوراقه املرجعية يف أجواء من اجلدية والشفافية 
واملصادقة  واملصيرية  التاريخية  املسؤولية  استشعار  ومن 
للمرحلة  اجلــديــدة  السكرتارية  أعضاء  واختيار  عليها، 
القادمة، والتي مت توزيع املهام فيما بينها على الشكل التالي:

املنسق الوطين: األستاذ جمال العرسي 

نوابه: األستاذ سيون أسيدون واألستاذ عبد المصد فتحي 
واألستاذ الطيب ممضاض

محمد  األستاذ  عنه  وينوب  الغفري  محمد  األستاذ   : املقرر 
الوايف

عهنا  وتنوب  الوالوس  السعدية  األستاذة   : املــال  أمينة 
األستاذة خديجة مماد

ويف الختام يعلن للرأي العام الوطين والدويل ما ييل :

للجبهة  املــكــونــة  والــفــعــالــيــات  الــقــوى  كــل  عمل  نثمن 
يف  والصادق  والوازن  القوي  ومناضالتها  مناضليها  وانخراط 

كل احملطات املبرمجة.

والالمشروطة  املستمرة  ومساندتنا  تضامننا  عن  نعلن 
حتقيق  حتى  التحررية  مسيرته  يف  الفلسطيني  للشعب 
كافة  ســراح  ــالق  وإط الالجئني  ــودة  وع الكامل  االستقالل 
الفلسطينية على كامل أرض فلسطني  الدولة  األسرى وبناء 

القدس. وعاصمتها 

يف  املرابطبني  وصــمــود  الباسلة  املقاومة  عاليا  نحيي 
الكيان  لقطعان  وتــصــديــهــم  ــى  ــص األق املــســجــد  ــات  ــاح س
األسرى  كافة  يبديها  التي  البطولية  واملقاومة  الصهيوني، 

لدى العدو الصهيوني وكذا صمود أهالي حي الشيخ جراح.

ونعمل  ومجاالته  وواجهاته  التطبيع  أشكال  جميع  ندين 
على مقاومتها بكافة األشكال املشروعة واملتاحة.

ندين خيانة األنظمة العربية الرسمية وارمتاءها املخزي 
والصهينة. التطبيع  يف مستنقع 

احملموم  وسعيه  املغربي  املخزني  النظام  انبطاح  ندين 
مستنقع  يف  العمومية  واملؤسسات  الدولة  مؤسسات  لتوريط 
باملخططات  ورهنها  الوطنية  السيادة  يف  وتفريطه  التطبيع 

الصهيونية. واألحالف 

العاملي  االســتــكــبــار  وقـــوى  اإلمــبــريــالــي  الــتــغــول  نــديــن 
إخضاع  حتـــاول  الــتــي  األمريكية  الصهيونية  والهيمنة 
وتدبير  احلروب  وشن  االقتتال  بإشعال  ملخططاتها  الشعوب 
االغتياالت واالنقالبات وبسط السيطرة على خيرات األمم، 
مع  تعاملها  يف  مبكيالني  للكيل  الدولية  املنظومة  وتوظيف 

قضايا الشعوب، وخاصة منها قضية الشعب الفلسطيني.

العالم  ــل  وك املــغــرب  يف  والــشــرفــاء  ــرار  ــ األح كــل  نــدعــو 
اجلهود  توحيد  إلــى  وأهلية  مدنية  ومنظمات  هيئات  من 
القضية  تصفية  ومخططات  التطبيع  لسرطان  للتصدي 

الفلسطينية.

- الهيآت املكونة للجهبة:

- الحزب االشرتايك املوحد

- حركة ب د س املغرب

- الدائرة السياسية لجماعة العدل واإلحسان

- االئتالف املغريب لهيآت حقوق اإلنسان

- حزب الطليعة الدميقراطي االشرتايك

- الهيأة املغربية لنرصة قضااي األمة

- حزب الهنج الدميقراطي 

- لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيين ابلدار البيضاء

- حزب املؤمتر الوطين االتحادي

والثقافية  األكــادميــيــة  للمقاطعة  املغربية  الحملة   -
ل"إرسائيل"

للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية   -

- الشبكة الدميقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب

- الجامعة الوطنية للتعلمي، التوجه الدميقراطي

- الجامعة الوطنية للقطاع الفالحي

- الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان

- الفدرالية املغربية لحقوق اإلنسان

- العصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان

- الهيأة املغربية لحقوق اإلنسان

 البيان الختامي للمجلس الوطني الثاين للجبهة املغربية 
لدعم فلسطني وضد التطبيع 
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النهج الدميقراطي بالجديدة يدين 

الهجوم املخزين عىل املكتسبات والحريات  
إن اجلمع العام لفرع النهج الدميقراطي باجلديدة 
2022 بعد  26 فبراير  والنواحي، املنعقد يوم السبت 
واحمللي  الوطني  السياق  مستجدات  ألهــم  تداوله 
وبعد  للفرع.  والتنظيمية  السياسية  املــهــام  ــذا  وك
الــرأي  تبليغ  قــرر  فإنه  أعماله،  جلــدول  استكماله 

: العام، بصفة خاصة، ما يلي 
الهجوم  اشــتــداد   : ــنــــي  الــــوطــ ــيـــد  الـــصـــعـ *عــــلــــى 
الشرائية  القدرة  على  املمنهج  املخزني  الرأسمالي 
للشعب املغربي من خالل الزيادات املهولة واملتسارعة 
واحملروقات  األساسية  االستهالكية  املــواد  أسعار  يف 

وكـــذا على احلــريــات  والــكــهــربــاء،  ــاء  واملـ ــة  ــ واألدوي
الشعبية  واحلــركــات  للنضاالت  قمعه  عبر  العامة 
التواصل  ونشطاء  املناضلني/ات  ومحاكمة  واعتقال 
حزبنا  وضمنها  املناضلة  القوى  وحصار  االجتماعي 
التي  احلالية  الظروف  يف  وخاصة  الدميقراطي  النهج 
زخمه  والعمالي  الشعبي  النضال  استعادة  تشهد 
ومخططات  والقمع  الــغــالء  مواجهة  يف  وحيويته 

التصفوية. املخزني  النظام 
املحيل: الصعيد  *عىل 

على  الشعبية  اجلماهير  أوضـــاع  تــدهــور  تفاقم 
والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  املستويات  كافة 
االجتماعي  البؤس  مظاهر  تعمقت  حيث  واألمنية 
وتسريح  وتشرد̜  وتسول  وتهميش  وفقر  بطالة  من 
على  والتضييق  والعامالت  للعمال  وجماعي  فــردي 
اإلجــرام  مظاهر  وانتشرت  النقابي،  العمل  حرية 
املواطنون/ت  ثمنها  يؤدي  التي  واملخدرات  والعنف 
املؤسسات  ومحيط  الشعبية  األحــيــاء  يف  وخــاصــة 
التحتية  الــبــنــيــات  وتــدهــور  وضــعــف  التعليمية 
كالطرق  العمومية  واملرافق  األساسية  والتجهيزات 
جل  يف  الصحي  الصرف  وقنوات  العمومية  ــارة  واإلن
بإقليمي  والقروية  احلضرية  واملراكز  املــدن  أحياء 
التلوث  وتفاقم  إقليمي،  بنور  وســيــدي  اجلــديــدة 
وخاصة  الكريهة  والروائح  النفايات  وانتشار  البيئي 
تدبير  وعجز  فشل  يعكس  ما  وهو  اجلديدة  مبدينة 
اإلقليمية  السلطات  ــرف  ط مــن  اإلقليمني  شــؤون 
ألجندات  اخلاضعة  اجلماعية  واملجالس  واحمللية 
والعقاري  والفالحي  املالي  الصناعي  اللوبي  ومصالح 

االقليمني. يف  املسيطر 
إن الجمع العام وبناء عىل ما سبق:

مكتسبات  على  املخزني  الهجوم  بشدة،  يدين،   -
العامة،  احلــريــات  وعــلــى  املــغــربــي  الشعب  وحــقــوق 
ويعتبر أن النضال الواعي واملنظم هو السبيل األجنع 
الدميقراطي  التغيير  وحتقيق  الهجوم  هذا  ملواجهة 

احلقيقي.
العاملة  الطبقة  نــضــاالت  مــع  تضامنه  يعلن   -
والدميقراطية  احلرية  أجل  من  الشعبية  واجلماهير 
بالنضال  وينوه  واملــســاواة،  االجتماعية  والعدالة 
اجلبهة  يف  وخاصة  املناضلة  القوى  بني  الــوحــدوي 
املــغــربــيــة لدعم  واجلــبــهــة  املــغــربــيــة  االجــتــمــاعــيــة 

تقويته  إلـــى  ــو  ــدع وي الــتــطــبــيــع،  وضـــد  فلسطني 
وتوسيعه.

الصورية  واحملاكمات  االعتقاالت  حمالت  يدين   =
التواصل  ونشطاء  والصحفيني  املناضلني/ات  حق  يف 
املعتقلني  كافة  سراح  بإطالق  ويطالب  االجتماعي، 
سليمان  الــصــحــافــيــان  مقدمتهم  ويف  السياسيني 
الريف  حــراك  ومعتقلو  الــراضــي  وعمر  الريسوني 

االجتماعية. احلراكات  وكافة 
الدميقراطي  للنهج  املخزني  النظام  مبنع  يندد   =
مــن عــقــد مــؤمتــره الــوطــنــي اخلــامــس يف الــقــاعــات 
واحلــصــار  املــنــع  أشــكــال  كــل  أن  ويــؤكــد  العمومية، 
لن  الصامد  تنظيمنا  تستهدف  الــتــي  والتضييق 
عن  الدميقراطي  النهج  ومناضلي  مناضالت  تثني 
االستمرار يف النضال،وبكل قوة، من أجل انتزاع حقه 
املشروع يف عقد مؤمتره يف القاعات العمومية، يف أفق 
الكادحني/ات،  الطبقة وعموم  إعالنه عن بناء حزب 
التغيير  الثوري ببالدنا حتقيق  النضال  الذي سيقود 

الشعبي. الدميقراطي  الوطني 
اجلماهير  أوضاع  تدهور  باستمرار  كذلك،  يندد،   =
ويعتبر  بنور،  وسيدي  اجلديدة  بإقليمي  الشعبية 
وتأطير  تنظيم  هو  الوضع  هذا  ملواجهة  السبيل  أن 
حقوقها  انتزاع  أجل  من  للنضال  الشعبية  اجلماهير 
القوى  كافة  يدعو  اإلطار  هذا  ويف  الكرمي،  العيش  يف 
جهودها  وتنسيق  توحيد  إلى  باإلقليمني  املناضلة 
كافة  يدعو  كما  بينها،  مشترك  هو  ما  أســاس  على 
وبناء  بينها  فيما  التضامن  إلى  الشعبية  اجلماهير 
النضالية  املعارك  كافة  يف  واالنخراط  نضالها  أدوات 
اجلبهة  نضاالت  ومنها  ومطالبها  مصاحلها  تهم  التي 

باجلديدة. االجتماعية 

 
الشبكة الدميقراطية املغربية 

للتضامن مع الشعوب تعلن تضامنها 
مع الشعب األوكراين

الشبكة  يف  نتابع  شديد  بقلق 
للتضامن  املغربية  الدميقراطية 
القوى  كل  جانب  إلى  الشعوب  مع 
للسالم،  واحملــبــة  الدميقراطية 
املتسارعة  اخلطيرة  التطورات 
نتيجة  ــا  ــي ــران ــأوك ب ــداث  ــألحـ لـ
الناتو  حللف  املتواصل  التمدد 
طموحاته  وتــنــامــي   )NATO(
وعقيدته  الهيمنية  اإلمبريالية، 
تقدير  أي  دون  االســتــعــالئــيــة 
ويف  لذلك،  السلبية  لالنعكاسات 
الشعوب  بتطلعات  تــام  استهتار 
ــة  ــي ــج ــي ــرات ــت وبـــاملـــصـــالـــح االس
دول  لباقي  األمنية  والهواجس 

العالم.
الدميقراطية  الشبكة  يف  إننا 
الشعوب،   مع  للتضامن  املغربية 
ــة  ــي ــائ ــدع ــا لــلــحــمــلــة ال ــالفـ وخـ
فيها  انخرطت  التي  التغليطية 
الغربية  اإلعـــالم  وســائــل  أغــلــب 
الدولية  املؤسسات  من  والعديد 
الرسمية وبعض القوى املجتمعية 
ــرى، قــصــد تــوجــيــه الـــرأي  ــ األخ
الطروحات  وتسويغ  الدولي  العام 
اإلمبريالية  ألطــمــاع  املنتصرة 

يلي: ما  نعلن  فإننا  العاملية؛ 
ــتــنــا  وإدان الــقــوي  رفــضــنــا   )1
ــا  ــي ــران أوك يف  اجلـــاريـــة  لــلــحــرب 
ــي الــعــاملــي  ــال ــري ــب ولــلــتــغــول اإلم
املتحدة  الــواليــات  جتسده  كما 
ــــف شــمــال  ــل ــ األمـــريـــكـــيـــة وح
تدخالت  من  )الناتو(  األطلسي 
عــســكــريــة إمــبــريــالــيــة مــدمــرة 
مختلف  يف  ولـــلـــدول  لــلــشــعــوب 
ــاع الــعــالــم، ومـــن انــقــالبــات  ــق ب
ممانعة،  أنظمة  إلسقاط  مدبرة 
بني  وما  االثنية  النزاعات  وإذكاء 
متكافئ  الغير  والتعامل  الشعوب، 
الــقــرارات  ــرب  وض قضاياها،  مــع 
للكيان  التام  واالنحياز  األممية، 
فضال  اإلستعماري؛  الصهيوني 
لتكريس  الهادفة  مخططاتها  عن 
ــروط  الــتــبــعــيــة الــســيــاســيــة وشـ
واالستغالل  االقتصادي  النهب 
على  ضــدا  االجتماعي،  والقهر 
ــوب وتــطــلــعــاتــهــا  ــع ــش ــح ال مــصــال
على  مصيرها  تقرير  يف  وحقها 

الواجهات. مختلف 

مسؤولية  عــلــى  تــأكــيــدنــا   )2
احلرب  اندالع  يف  )الناتو(  حلف 
توقيفها  ضرورة  وعلى  بأوكرانيا 
للحمالت  ــد  ح ووضـــع  الـــفـــوري 
ولكل  تغذيها  التي  التحريضية 
االقتصادية  العقوبات  أشــكــال 
مبا  الشعوب  ثمنها  تدفع  التي 
ومحاولة  الــروســي  الشعب  فيها 
أفغانستان  الى  أوكرانيا  حتويل 
ــن كل  ــة م ــزق ــرت أخـــرى بــنــقــل امل
ــاء الــعــالــم لــلــقــتــال هــنــاك؛  ــح أن
بني  مفاوضات  فتح  إلــى  ونــدعــو 
إلى  تفضي  املتحاربني  الطرفني 
باملنطقة  والسالم  السلم  تثبيت 

باحلياد. أوكرانيا  التزام  وتضمن 
الــشــعــب  ــع  ــ م ــا  ــن ــن ــام ــض ت  )3
األوكراني الذي يدفع ثمن احلرب 
ما  اجليوستراتيجية  والصراعات 
تأكيدنا  مع  العظمى"  "القوى  بني 
السياسي  مصيره  تقرير  يف  حلقه 
والــتــخــلــص من  ــتـــصـــادي،  واالقـ
وما  اجلديدة  النازية  التوجهات 
عنصرية،  ــاق  آفـ مــن  لــه  تخبئ 

مظلمة. دموية، 
العنصري  للتمييز  إدانتنا   )4
ــة  ــارقـ ــه األفـ ــرض لـ ــع ــت الــــذي ي
الــعــرب  وضمنهم  ــون  ــوي ــي واآلس
الفارين  أوكرانيا،  إلى  املهاجرون 
يف  واملتمثل  احلـــرب،  ويــالت  مــن 
مع  مقارنة  حياتهم  استرخاص 
أو من  املواطنني األوكرانيني  باقي 

أوروبية. أصول 
5( دعوتنا لتكثيف النضال من 
وإدانتنا  )الناتو(،  أجل حل حلف 
املنتهجة  الكيل مبكيالني  لسياسة 
ومن  اإلمبريالي  الغرب  طرف  من 
املــتــحــدة  األمم  مــنــظــمــة  ــرف  طـ
ــس حـــقـــوق اإلنـــســـان يف  ــل ــج وم
وسوريا  والعراق  فلسطني  قضايا 
والتعامل  ــيــمــن...وغــيــرهــا،  وال
مع  املــذكــور  للمجلس  اإلنتهازي 
غض  خالل  من  السعودي  النظام 
واإلبــقــاء  جرائمه،  عــن  الــطــرف 
ما  مقابل  املجلس  ذات  يف  عليه 
ضــدا  ــل،  ــوي مت ــن  م عليه  يــغــدق 
حلقوق  النبيلة  القيم  كل  على 

اإلنسان.
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الجمعية AMDH تدين األحكام الجائرة يف  

حق الصحافيني الريسوين والرايض واستيتو
أصــدرت  استغراب،  أدنــى  بــدون 
االستئنافية  اجلــنــايــات  غــرفــة 
مبــحــكــمــة االســتــئــنــاف بـــالـــدار 
مارس   3 اخلميس  يــوم  البيضاء، 
القاضي  اجلــائــر  قــرارهــا   ،2022
الــذي  االبــتــدائــي  احلكم  بتأييد 
املستقل  الــصــحــايف  مــن  كــال  أدان 
النافذ  بالسجن  ــي  ــراض ال عــمــر 
ــايف  ــح ــص ــدة ســـت ســـنـــوات، وال ــ مل
بسنة  اســتــيــتــو  ــاد  ــم ع املــســتــقــل 
موقوفة  أشهر  ستة  ضمنها  سجنا، 
قدرها  مالية  وغــرامــة  التنفيذ، 
احلكم  مــع  درهـــم،  آالف  خمسة 
تضامنا  بــأدائــهــمــا  مــعــا  عليهما 
تعويضا  املدني  باحلق  للمطالبة 
وحصر  درهـــم،  ألــف   200 قـــدره 
استيتو  عــمــاد  حــق  يف  التضامن 

ــم.  دره ــف  أل  20 مبلغ  حـــدود  يف 
واإلكـــراه  املــصــاريــف  وحتميلهما 
عدا  ما  ورفــض  األدنــى  يف  البدني 

ذلك.
جلمعيتنا،  ــوي  ــه اجل واملــكــتــب 
ــام  ــتـ الـ ــه  ــنـ ــامـ تـــضـ ــدد  ــ ــج ــ ي إذ 
ــع الــضــحــيــتــني  ــروط مـ ــشـ ــالمـ والـ
ومع  استيتو  وعماد  الراضي  عمر 
املتضامنني/ كل  ومــع  عائلتيهما 
بيانه  على  يحيل  وإذ  معهما،  ات 
 ،2020 يوليوز   6 بتاريخ  الصادر 
احلملة  فيه  وأدان  استعرض  الذي 
استهدفت  التي  املسعورة  املخزنية 
على  وكذا  الراضي،  عمر  الصحايف 
يوليوز   29 بتاريخ  الصادر  بيانه 
تغييب  فيه  فضح  الـــذي   ،2021
احملــكــمــة لــكــل مــعــايــيــر احملــاكــمــة 
الراضي  سليمان  ملف  يف  العادلة 
يف  استيتو  وعماد  الراضي  وعمر 

فإنه: االبتدائية،  املرحلة 
الــقــرار  ــذا  بــقــوة، ه يــديــن،   )1
ــذي شـــكـــل مـــجـــزرة  ــ ــ ــر ال ــ ــائ ــ اجل
ــة لــلــقــضــاء املــســتــقــل  ــي ــق ــي ــق ح
اإلنسان  حقوق  ولكافة  وللقانون 
الـــرأي  ــة احلـــق يف حــريــة  ــاص وخ

بني  لكونه  والصحافة،  والتعبير 
واملــفــضــوح  ــام  ــت ال التغييب  عــلــى 
لــضــمــانــات وشــــروط احملــاكــمــات 
جلميع  احملكمة  ولرفض  العادلة، 
بها  أدلـــى  الــتــي  واألدلـــة  احلــجــج 

الضحيتني؛ دفاع 
ــاع  دف هــيــئــة  عــالــيــا  يــحــيــي   )2
ــي اســتــمــاتــت يف  ــت الــضــحــيــتــني ال
والتي  والقانون،  احلق  عن  الدفاع 
ــرت عــلــيــه من  ــوف ت ــا  ــت، مب ــض دح
ــة وحــجــج دامــغــة  ــ مــعــطــيــات وأدل
باحلق  املطالبة  ادعاءات  وثابتة، 
وكشفت  العامة  والنيابة  ملدني 
ومغالطاتها  وزيفها  هشاشتها  عن 

القانون؛ مع  وتناقضاتها 
اجلائر  القرار  هذا  أن  يعتبر   )3
تكميم  سياسة  سياق  يف  يــنــدرج 

ــة مـــن خــالل  ــارضـ ــعـ األفـــــــواه املـ
الــتــضــيــيــق عــلــى نــشــطــاء حــقــوق 
باحملاكمات  واستهدافهم  اإلنسان 
ــخ وفــبــركــة  ــب ــر ط ــب الـــصـــوريـــة ع
بهم  للزج  وخيالية  وهمية  تهم 
ال  أحــكــام  على  بناء  السجون  يف 

ظاملة؛ قانونية 
جــمــعــيــتــنــا  ــرص  ــ ح يـــؤكـــد   )4
تغول  ضد  النضال  مواصلة  على 
ــى حــقــوق  ــل الـــدولـــة ودوســـهـــا ع
حرية  يف  احلــق  وخاصة  اإلنــســان 
ــة،  ــاف ــح ــص ــرأي والــتــعــبــيــر وال ــ الـ
لتصفية  القضاء  تسخيرها  وعلى 
كل  مـــع  الــســيــاســيــة  احلــســابــات 
املـــعـــارضـــني/ات احلــقــيــقــيــني/ات 
املعادية  العمومية  لسياساتها 

واحلريات؛ للحقوق 
الـــقـــوى  جــمــيــع  يـــنـــاشـــد   )5
على  الـــغـــيـــورة  الــدميــقــراطــيــة 
ــان بــبــالدنــا، لــرص  ــس حــقــوق اإلن
األشــكــال  بكل  والــقــيــام  صفوفها 
من  املمكنة  الوحدوية  النضالية 
وكافة  وعادل  مستقل  قضاء  أجل 

للجميع. اإلنسان  حقوق 

 

 FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة  الوطني  املكتب 
التوجه الدميقراطي

الصورية  واحملاكمات  التعسفية  االعتقاالت  يدين 
والقمع  بالرباط  واإلبتدائية  االستئناف  مبحكمة 
الرباط  بشوارع  واألســاتــذة  األســتــاذات  على  املسلط 
الفوري  بالسراح  ويطالب   2022 مــارس  و3   2 يومي 

ووقف املتابعات واالستجابة للمطالب املشروعة
 2 واخلميس  األربعاء  يومي  الرباط  شــوارع  شهدت 
استهدفت  ممنهجة  تنكيل  حمالت   2022 مــارس  و3 
لألساتذة  الوطنية  للتنسيقية  املمركزة  التظاهرة 
منهم  النقابيني  واملناضلني  التعاقد  عليهم  املفروض 
التوجه  للتعليم  الوطنية  اجلامعة  ومناضالت  مناضلو 

إليه  آلت  الذي  اخلطير  الوضع  سياق  يف  الدميقراطي، 
املمنهج  والهجوم  ببالدنا،  اإلنــســان  حقوق  وضعية 
النقابية  واحلــريــات  العامة  احلريات  على  واملتواتر 
يبرز  والــتــي  احلــالــيــة،  وحكومتها  املغربية  للدولة 
تروجها  التي  وشعاراتها  خطابها  انفضاح  بامللموس 
تنصيبها،  أثناء  األولى،  مهمتها  حددت  التي  ووعودها 
يف تعزيز دعائم الدولة االجتماعية وتثمني الرأسمال 
حقوقه  وتكريس  كرامته،  وحفظ  املغربي،  البشري 
اآلن  حلد  يحصل  ما  لكن  رفاهيته...؛  ظروف  وتوفير 
يكشف عن عزم احلكومة على فرض املزيد من تفكيك 
قوانني الوظيفة العمومية لتصفية اخلدمة العمومية 
على رأسها احلق يف تعليم عمومي موحد مجاني وجيد 
من األولي إلى العالي، كما حتضر احلكومة لسن مزيد 
التكبيلي  القانون  أخطرها  التراجعية  القوانني  من 
تخريب  يف  واالســتــمــرار  النقابات  وقــانــون  لــإضــراب 
باملزيد  تراجعي  أساسي  نظام  ومترير  التقاعد  أنظمة 

من تفقير نساء ورجال التعليم.
تعمق  البنيوي،  عجزها  وأمام  احلالية،  احلكومة  إن 
وترسيخ  تسلطها  تكريس  عبر  الطبقي  هجومها 
مواجهة  يف  والتخويفية  البوليسية  القمعية  مقاربتها 
املغربي  الشعب  لعموم  واملشروعة  العادلة  املطالب 
لنساء  املطلبية  السلمية  لالحتجاجات  التصدي  ويف 

ورجال التعليم بجميع فئاتهم؛
التعليمية  الشغيلة  فئات  من  العديد  إصــرار  فأمام 
حقوقها  انتزاع  أجل  من  النضالية  معاركها  مواصلة 
أقدمت  املتراكمة،  املطلبية  مللفاتها  احللول  وإيجاد 
يومي  تالوينها  مبختلف  القمعية  البوليسية  القوات 
2022 بشوارع الرباط على ارتكاب مجزرة  و3 مارس   2
الوطني  اإلنـــزال  لقمع  الكلمة،  معنى  بكل  قمعية، 
عليهم  فرض  الذين  لألساتذة  الوطنية  للتنسيقية 
الوحشي  الضرب  أشكال  بكل  ووجــه  الــذي  التعاقد، 
والتنكيل والسحل والتعنيف اجلسدي وتكسير العظام 

وسط  عــديــدة  إصــابــات  خلفت  ــس...،  ــالب امل ومتــزيــق 
احملتجني واحملتجات، ولم يسلم من ذلك، حتى مناضلي 
وكاتبها   FNE للتعليم  الوطنية  اجلامعة  ومناضالت 
تتويج  مت  كما  ــرزاق،  ال عبد  اإلدريسي  الوطني  العام 
التي  التعسفية  باالعتقاالت  القمعية  الهجمة  هذه 
التنسيقية  ومناضلي  مناضالت  من  العشرات  طالت 

الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد:
بناء عليه، فاملكتب الوطين الجامعة الوطنية للتعلمي 

FNE

على  املــســلــط  املــمــنــهــج  الــقــمــع  ــدة  ــش ب ــن  ــدي ي  .1
االحتجاجات السلمية املطلبية لنساء ورجال التعليم 
ومطالبها  حقوقها  انتزاع  أجل  من  النضال  عن  لثنيها 

العادلة واملشروعة؛
األســتــاذات  كــل  عــن  الــفــوري  بــاإلفــراج  يطالب   .2
املتابعات  كل  وتوقيف  واملعتقلني  املعتقالت  واألساتذة 
استئنافيا  الصورية  واحملاكمات  التعسفية  الكيدية 
الـــرأي  معتقلي  ســائــر  ــراح  سـ ــالق  ــإط وب وابــتــدائــيــا؛ 
عن  والكف  املتابعات  ــف  ووق السياسيني  واملعتقلني 
استعمال القضاء لفرملة كل أشكال االحتجاج واملقاومة 

املشروعة والتعبير عن الرأي؛
عليهم  املــفــروض  األســـاتـــذة  بــإدمــاج  يــطــالــب   .3
منظمة  معايير  وفق  العمومية  الوظيفة  يف  التعاقد 
العمومية،  للوظيفة  األساسي  والنظام  الدولية  العمل 
التعليمية  الفئات  لكل  امللحة  للمطالب  واالستجابة 

عبر حوار مركزي وقطاعي جدي ومسؤول؛
4. يطالب باحترام احلريات واحلقوق الدميقراطية 
بتوقيع  بدءا  اجلماهير  وعموم  التعليم  ورجال  لنساء 
87 واحترام احلق  اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
املشروعة  غير  االقتطاعات  عن  الكف  مع  االضراب  يف 

من أجور املضربني وإرجاع املبالغ املنهوبة؛
ــذي اســتــهــدف املــســؤولــني  5. يــديــن االعـــتـــداء الـ
النقابيني، ويف مقدمتهم الكاتب العام الوطني للجامعة 

الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي؛
قطاع  يعيشه  الذي  االحتقان  مسؤولية  يحمل   .6
التعليم لوزارة التربية وللحكومة، التي ما فتئت تكرس 
واحلريات  العامة  للحريات  وانتهاكها  األمنية  مقاربتها 
النقابية بدل إيجاد احللول النهائية للملفات املطلبية 

مبا يحفظ الكرامة واحلقوق ويصون املكتسبات؛
خطط  لكل  املطلق  رفــضــه  جــديــد،  مــن  يعلن،   .7
سلفا  املعدة  خياراتها  فرض  التربية  ووزارة  احلكومة 
واإلجهاز  التخريبية،  التشريعات  من  املزيد  لتنزيل 
على ما تبقى من الوظيفة العمومية والتعليم العمومي 
التقاعد...  صناديق  تخريب  مخطط  واستكمال 
ويدعوهما للتسريع يف تلبية امللفات املطلبية مبا يعزز 

الكرامة ويضمن احلقوق ويصون املكتسبات؛ 
الوطنية  اجلامعة  ومناضالت  مناضلي  يدعو   .8
التعبئة  إلى  التعليمية  FNE وعموم الشغيلة  للتعليم 
االحتجاجات  وجتسيد  خلوض  واالستعداد  الشاملة 
متس  التي  لالنتهاكات  بالتصدي  الكفيلة  الوحدوية 
احلقوق  وبــانــتــزاع  واملكتسبات  واحلــقــوق  احلــريــات 
املشروعة لنساء ورجال التعليم واسترجاع حقوق أبناء 
وبنات الشعب املغربي يف تعليم عمومي موحد ومجاني 

وجيد من األولي إلى العالي.

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي 

تدين االعتقاالت التعسفية واملحاكامت 
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الجامهري الشعبية بني النضال العفوي
وتخلف القوى الدميقراطية والحية

احلسني لهناوي
بسبب  عارمة  نضالية  حركية  املغربي  الــشــارع  يعرف 
واحملروقات،  الغذائية  املــواد  أسعار  يف  املتتالية  الزيادات 
االحتكارية  املافيات  حتكم  عن  الناجتة  الــزيــادات  هــذه 
ثمانينات  بداية  منذ  اإلستراتيجية،  القطاعات  أهم  يف 
التي  الدولي  النقد  صندوق  لوصفة  طبقا  املاضي،  القرن 
القطاعات  هذه  عن  للدولة  التدريجي  التخلي  إلى  تهدف  
حتت  واألجــنــبــي،  احملــلــي  للرأسمال  وتفويتها  احلــيــويــة  

أن  فبعد  والناجعة.  اجليدة  احلكامة  أسس  إرســاء  ذريعة 
الشعب،  تغذية  قطاعات  على  الكبار  الرأسماليون  استولى 
على  النظام  إقدام  وبعد  والزيوت  والسكر  الدقيق  أساسا، 
اآلن،  يحاول  أرباحهم،  من  ليزيد  املقاصة  صندوق  ضرب 
خالل  من  العموميني،  والصحة  التعليم  قطاعي  تصفية 
واملستشفيات  العمومية  لــلــمــدرســة  املمنهج  الــتــخــريــب 
السياسة  هذه  وتتجلى  املناطق.  مختلف  يف  الصحة  ومراكز 
بشكل  القطاعني  هذين  مليزانيات  املمنهج  التخفيض  يف 
ــوارد  وامل األطــر  توظيف  من  احلــد  يعني  ما  وهــو  متزايد، 
التزويد   يف  الفاضح  التقشف  وكذلك  الكافية  البشرية 
يعتبره  التعليم،  فقطاع،  الضرورية.  املادية  باملستلزمات 
سوق  يف  لــلــتــداول  قابلة  سلعة  ــي  ــدول ال النقد  صــنــدوق 
تستثمر  ال  أن  الدولة  على  يجب  لذلك  والطلب،  العرض 
من  وال  والكليات  واملعاهد  املــدارس  بناء  حيث  من  ال  فيه 
النظام  عمد  لذلك  واألستاذات.  األساتذة  توظيف  حيث 
ثم  األساتذة،  مع  التعاقد  عبر  التوظيف  سياسة  إرساء  إلى 
فالهدف  التمريض.  واطر  األطباء  على  سيطبقه  ذلك  بعد 
رخيصة  عاملة  يد  توفير  هو  املتوسط،  املدى  على  املقصود، 
بعد  القطاعني،  هذين  يف  املستثمر  الرأسمال  إشــارة  رهن 
واملستشفيات  والكليات  ــدارس  املـ كــافــة  ملكية  تــؤول  أن 
القوانني  فترسانة  ــاص،  اخل القطاع  إلــى  الصحة  ومــراكــز 
فرض  الذين  فاألساتذة  التوجه.  هذا  يف  تصب  كلها  املعدة 
فهذه  اجلهنمية.  اخلــطــة  بــهــذه  واعـــون  التعاقد  عليهم 
كرامتهم  يستهدف  الذي  املخطط  بهذا  مبكرا  فطنت  الفئة 
تأسيس   إلى  دفعهم   الذي  هو  الوعي  وهذا  واستقرارهم. 

يتحكمون  الذي  الوحدوي  اإلطار  الوطنية،  تنسيقيتهم 
التعليمية  النقابات  جل  بيروقراطية  عن  بعيدا  قيادته  يف 
تتظاهر  والتي  بداياته،  منذ  البرنامج،  هــذا  زكــت  التي 
إلغاء  يف  املتمثل  الفئة  هذه  مطلب  إن  له.  بالتصدي  اليوم 
إمنا  العمومية،  الوظيفة  أســالك  يف  وإدماجهم  التعاقد 
على  احلفاظ  وهو  أال  قاطبة،  املغربي  الشعب  مطلب  هو 
الشعبية  اجلماهير  انتزعته  كحق  العمومية،  املــدرســة 

فيكفي  واملغتربني،  الشهداء  من  العديد  يف  متثل  غال  بثمن 
التي  البيضاء  الدار  1956 يف  23 مارس  انتفاضة  إلى  الرجوع 
ذهب  والتي  والدبابات  احلربية  بالطائرات  النظام  أخمدها 
مقابر  يف  دفنهم  مت  واملواطنني  املواطنات  من  املئات  ضحيتها 
طرف  من  اليوم،  عنه،  التعبير  يتم  املطلب  هذا  جماعية. 
وهو  التعاقد،  عليهم  فرض  الذين  واألساتذة  األستاذات 
توفير  يضمن  الذي  املقدس  احلق  هذا  حول  للعهد  جتديد 
املغربي.  الشعب  وأبناء  بنات  لكل  وموحد  مجاني  تعليم 

بوتيرة  لكن  العمومية،  الصحة  قطاع  يعرفه  املسار  نفس 
باخلصوص  الطبية،  األطر  نضال  توحيد  لعدم  نظرا  أقل، 
إن  الــتــمــريــض.  ــر  أط وتنسيقية  الــطــب  طلبة  تنسيقية 
والصحة  التعليم  قطاعي  تنسيقيات  بني  التنسيق  بوادر 
الهجوم  صد  يف  ومركزية  رئيسية  لبنة  يشكل  احليويني.العموميني  القطاعني  هذين  على  املخزني 
تكرير  محطة  فكك  النظام  فــإن  احملــروقــات،  قطاع  أمــا 
اخلــام  الــبــتــرول  تستورد  كانت  التي  "الســامــر"  الــبــتــرول 
ما  وهــو  املغاربة  والعمال  ــر  األط طــرف  مــن  تكريره  ويتم 
الثمن  استقرار  يف  يساهم  استراتيجيا  مخزونا  يوفر  كان 
التي  البترول  سوق  تعرفها  التي  املستمرة  التقلبات  أمام 
عليه  تهيمن  التي  االحتكارية  التكتالت  لسياسات  تخضع 
تخضع  التي  للنفط  املصدرة  والدول  األمريكية  االمبريالية 
استولى  املنشاة،  هذه  تفكيك  فمنذ  لتوجيهاتها.  باملطلق 
استيراد  عبر  ــادة،  امل هذه  جتــارة  على  الرأسماليني  بعض 
قصد  اخلــاصــة،  محطاتهم  يف  وتخزينه  مــكــررا  الــبــتــرول 
إن  الربح.  من  كبيرا  هامشا  لهم  يوفر  مبا  سعره  يف  التحكم 
يناهز  ما  مصير  يهمه  وال  احلدود  يعرف  ال  الرأسمال  جشع 
حتت  يعيشون  أصبحوا  الذين  املغاربة  من  مليون  عشرين 
سمي  ما  إحصائيات  بينته  ما  وهــو  املطلق،  الفقر  عتبة 
الطوارئ  حالة  فــرض  خــالل  للمحتاجني  الدعم  بتقدمي 
 .2020 سنة  بداية  كورونا  جائحة  انتشار  أثناء  الصحية 
من  احلالي  الفالحي  املوسم  يعرفه  الذي  اجلفاف  زاد  املعوزة.ولقد  الفئات  هذه  مأساة  حدة 
ينتهجها  التي  للشعب  التفقيرية  السياسات  تنامي  أمام 
املدن  من  العديد  يف  الشعبية  اجلماهير  خرجت  النظام، 
اخلــدمــات  وتــدهــور  املعيشة  ــالء  غ على  حتتج  ــوادي  ــب وال
أصبحوا  الذين  واملواطنني  املواطنات  بحياة  واالستهتار 
هذه  مقابل  لكن  االحــتــكــاري.  الــرأســمــال  ملصالح  رهينة 
خالل  من  الشعب  عنها  عبر  التي  النضالية  االستعدادات 
يالحظ   والقرى،  املــدن  مختلف  يف  واحتجاجاته  وقفاته 
هذه  عن  واحلقوقية  والنقابية  السياسية  القوى  تخلف 
الشعب  إن  منها.  للعديد  العفوية  الــواســعــة  الــنــضــاالت 
املشروعة  املطالب  على  النظام  التفاف  خبر  الذي  املغربي 
السطحية  اإلجـــــراءات  بــعــض  خـــالل  ــن  م يــرفــعــهــا  الــتــي 
على  املبنية  األساسية  قاعدته  متس  ال  التي  واخلفيفة 
للقارات،  العابرة  الشركات  مصالح  وكيل  احمللي  الرأسمال 
النظام،  أن  كما  بالنضال،  تنتزع  احلقوق  أن  استوعب  قد 
ــاط  املــتــنــامــي يف األوسـ ــي  ــوع ال ــب، بــــدوره، هـــذا  ــوع ــت اس
تكسير  يف  فبراير  عشرين  حركة  ساهمت  والتي  الشعبية، 
املزيد  إلى  يلتجأ   الشعبية،  اجلماهير  لدى  اخلوف  جدار 
تتخندق  التي  املناضلة  القوى  على  والتضييق  القمع  من 
النضاالت  هــذه  تأطير  وحتـــاول  مطالبه،  يف  الشعب  مــع 
ومبتغاها.  مداها  إلى  لتصل  موحدة  بوتقة  يف  وتوحيدها 
اجلماهير  حق  عن  تدافع  التي  القوى  كل  من  فاملطلوب 
أن  الــكــرمي  والعيش  والدميقراطية  احلــريــة  يف  الشعبية 
املرحلة  ألن  الضيقة  احلسابات  عن  بعيدا  عملها  تنسق 
القادرة  وحدها  قوة،  موازين  وخلق  الشعب  تأطير  تقتضي 
البورجوازية  به  تقوم  الذي  الكاسح  للهجوم  التصدي  على 
العابرة  الشركات  وكيلة  السياسي،  ونظامها  للقارات.االحتكارية 

القوى  فاملطلوب من كل 
اليت تدافع عن حق الجماهر 

الحرية  يف  الشعبية 
الكرمي  والعيش  والدميقراطية 

بعيدا عن  أن تنسق عملها 
املرحلة  ألن  الضيقة  الحساابت 

وخلق  الشعب  أتطر  تقتيض 
موازين قوة، وحدها القادرة عىل 
الذي  الكاسح  للهجوم  التصدي 
االحتكارية  البورجوازية  به  تقوم 

وكيلة  السيايس،  ونظامها 
للقارات. العابرة  الرشكات 
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املغربية لحقوق  العامة ابملغرب للجمعية  الحرايت  مما جاء يف أحدث تقرير حقويق حول واقع 
اإلنسان الصادر يف 13 يناير 2022: "لقد أظهرت جائحة كوفيد19- هشاشة وضعف المضاانت 
الدستورية للحقوق والحرايت. فبالرغم من التعديالت اليت عرفها دستور 2011، تحت ضغط 
حركة 20 فرباير، واليت توحي ابلزتام الدولة املغربية ابستيفاء املعاير الدولية لحقوق اإلنسان، 
إال أن املمارسة اليومية ألجهزة الدولة كانت متناقضة مع هذه االلزتامات. وبرز هذا التناقض 
بشكل أشد مع تواتر حاالت تعنيف املواطنات واملواطنني بشكل مهني ومشني، وقمع ومنع 
آخرها  الجائرة،  القرارات  من  مجموعة  وإصدار  التعسفية،  االعتقاالت  وتواصل  التظاهرات، 

فرض جواز التلقيح للولوج للمحاكم.

والحال أنه منذ بداية الجائحة، حذرت مفوضية األمم املّتحدة السامية لحقوق اإلنسان، من 
مبراعاة  واندت  الحقوقية،  املكتسبات  عن  للرتاجع  الدول  طرف  من  الطوارئ  حاالت  استغالل 
لحقوق  السامية  املفوضية  صنفت  وقد  لكوفيد19-،  التصدي  خالل  الحقويق  البعد  وإدراج 
فروس  بسبب  طبقت  اليت  الطوارئ،  قوانني  استغل  بلدا،   15 مضن  املغرب  حيهنا،  اإلنسان، 

كوروان، لسحق املعارضة والسيطرة عىل الناس".

RSF يف نفس السياق أن "موجة الضغوط القضائية ضد  وقالت منظمة صحفيون بال حدود 
الصحفيني يف املغرب تتواصل. فباإلضافة إىل املحاكمات اليت اسمترت لسنوات ضد العديد 
من الفاعلني اإلعالميني، اهنالت املتابعات القضائية عىل الصحفيني من جديد، حيث تركزت 
املرأة  استخدام  اسمترار  مع  الشخصية،  حياهتم  متس  أخالقية  مسائل  عىل  املرة  هذه  الهتم 
من  يصاحهبا  وما  املحاكمات  فهيا  تجري  اليت  الظروف  أن  علمًا  القضااي،  هذه  مثل  يف  كأداة 
الحقوق  بعض  من  ابالعتداء  واملهتم  الضحية  تحرم  ما  غالبًا  مفرطة  إعالمية  وتغطية  تهشر 
األساسية اليت يجب أن تتوفر يف مثل هذه الحاالت. هذا وقد صدرت بعض األحكام القاسية 
يف هذا السياق، علمًا أن العديد من الصحفيني والصحفيني-املواطنني ما زالوا يقبعون يف 

السجن".

يف ملف هذا العدد من جريدة الهنج الدميقراطي نحاول تسليط الضوء عىل ما استجد يف واقع 
الحرايت العامة ببالدان، املوضوع الذي سبق للجريدة أن تناولته يف ملفات سابقة، ونتساءل 
ابلخصوص حول أسباب تصعيد هذه املوجة من الهجوم عىل الحقوق والحرايت اليت استعرت 

مع جائحة كوروان، وحول مستلزمات الهنوض ابلحقوق والحرايت ببالدان.

الحرايت العامة ابملغرب .. الهجوم املخزين وآفاق النضال

أزمة الحريات النقابية يف بالدنا
حقيقية   أزمـــة  بــبــالدنــا  الــنــقــابــيــة  احلـــريـــات  تــعــيــش 
وتتعرض  تعرضت  ما  أهمها  أسباب  لعدة  نظرا  جدا  وكبيرة 
من  اآلن  حلــد  ونضاالتها  املغربية  النقابية  احلــركــة  لــه 
له  تتعرض  ومــا  الــقــيــادات،  بعض  طــرف  من  ــذالن  وخ قمع 
وتشتيت  تقسيم  من  عانته  وما  اختراقات،  من  تنظيماتها 
حتى  إلخفاقها  كذلك  ونظرا  النقابية"؛  "التعددية  باسم 
البسيطة  املكتسبات  على  املتواصل  الهجوم  توقيف  يف  اآلن 
طويلة  نضاالت  بعد  املغربية  العاملة  الطبقة  حققتها  التي 
الزمن،  من  عقود  مــدى  على  امتدت  جسيمة  وتضحيات 
البسيطة  العمالية،  املطالب  حتقيق  يف  الكبير  وإلخفاقها 
الشغيلة،  أوضاع  نسبيا  حتسن  أن  شأنها  من  التي  املشروعة 
اجلاري  القوانني  احترام  فرض  يف  وحتى  بل  واملهنية،  املادية 
قوى  موازين  ظل  يف  أصال  واملصاغة  عالتها،  على  العمل  بها 

الباطرونا. لصالح  كبير  بشكل  مختلة 
احلركة  أزمة  تعميق  من  يزيد  الذي  الفشل  هذا  ويتمثل 
التعددية  جتسدها  التي  البنيوية  املعضلة  يف  النقابية، 
كبيرا  عددا  يروق  ال  األمر  هذا  أن  رغم  جهة  من  النقابية 
قدرة  عدم  يف  أيضا  الدميقراطيني؛ كما يتمثل  املناضلني  من 
تشنه  الذي  الهجوم  وجه  يف  الوقوف  على  النقابية  احلركة 
شل  بهدف  ومؤسساتها  إداراتــهــا  عبر  والــدولــة  الباطرونا 
الطائلة  األرباح  وجني  االستغالل  وتكثيف  الشغيلة  مقاومة 
على  واإلجــهــاز  العمل  لقوة  املستمر  التبخيس  خــالل  من 
تعاظم  من  ذلك  عن  ينتج  ما  ويف  ثانية؛  جهة  من  املكتسبات 
النقابات  ويف  النقابي  العمل  يف  الثقة  لفقدان  متواصل 
العاملة،  الطبقة  فئات  مختلف  بني  ما  مطلق  شبه  بشكل 
ثالثة؛  جهة  من  اخلاص  القطاع  يف  أو  العام  القطاع  يف  سواء 
العمل  يف  املنخرطني  لألجراء  الوطني  املعدل  يعد  لم  بحيث 
واخلدماتية  اإلنتاجية  القطاعات  داخــل  حتى  النقابي، 

10 % أو أقل. األكثر استقرارا بالبالد يتجاوز نسبة 
تكثفها  صورة  يف  احلادة  األزمة  هذه  واقع  تلخيص  وميكن 
للحقوق  متواصل  وضرب  مكثف  "استغالل  التالية:  اجلمل 
يف  متواصل  وضعف  متنامية،  نقابية  وتعددية  واملكتسبات، 
النقابي  العمل  يف  للثقة  متنامي  وفقدان  والنضاالت،  األداء 

املنخرطني". يف  حاد  وانكماش 
باملغرب  النقابية  احلريات  أزمة  تعكس  ذلك،  جانب  وإلى 
التعبير  )حرية  عموما  الدميقراطية  احلريات  تعرفه  ما 
واالحتجاج،...إلخ(  والتظاهر  التنظيم  وحرية  والصحافة، 
وخنق  قمع  من  له  تتعرض  ما  يجسدها  متواصلة  محنة  من 
وقواه  املجتمع  مكونات  مختلف  منها  تعاني  أزمة  وانتهاكات؛ 
للتغيير  يطمحون  الذين  الفاعلني  ومختلف  الدميقراطية، 
واقتصاديا  الشامل، سياسيا  املجتمعي  والتقدم  الدميقراطي 

وثقافيا. واجتماعيا 
السياسي،  النظام  تخلف  خاص  وبشكل  أيضا  تعكس  كما 
التقدم  مقومات  عن  ضوئية  سنوات  تفصله  عتيق  كنظام 
ويخشى باستمرار من كل التنظيمات اجلماهيرية املستقلة، 

بل ويتوجس أكثر، سياسيا وبشكل حاد، من النقابة كتنظيم 
النظام(  )أي  بذلك  مبديا  العاملة،  للطبقة  اجتماعي 
وخشية  احتراس  من  الباطرونا  تبديه  ما  تتجاوز  تخوفات 
العاملة بذاتها  الطبقة  النقابي ومن تنامي وعي  العمل  جتاه 
الكامنة  وبقوتها  إنتاجية،  عملية  كل  يف  احليوية  ومبكانتها 

املباشرة. ومبصاحلها 
ويف  الدولية  القوانني  يف  النقابية  الحرايت 

الوطنية القوانني 
الدستور: مستوى  عىل 

حول  واملتضخم  الرسمي  الدمياغوجي  احلديث  كل  رغم 
 2011 دستور  خالل  من  املغرب  تعهد  ورغم  اإلنسان  حقوق 
وتأكيد  الدولية  املنظمات  مواثيق  تقتضيه  مبا  بااللتزام 

عامليا،  عليها  متعارف  هــي  كما  االنــســان  بحقوق  تشبته 
العمل  اتفاقية منظمة  إلى  املغرب لم ينظم حتى اآلن  الزال 
حق  وحماية  النقابية  باحلرية  اخلاصة   87 رقم  الدولية 
الدولية  العمل  منظمة  طرف  من  املعتمدة  النقابي  التنظيم 
هذه  يتأمل  أن  وللمرء  سنة،   74 منذ  أي   1948 سنة  منذ 

يريد. ما  منها  ويستنتج  وحدها  املسألة 
عدم  أن  إلــى  أيضا،  الصدد  هــذا  يف  اإلشـــارة  جتــدر  كما 
مرده  ليس   ،87 رقم  الدولية  االتفاقية  على  املغرب  تصديق 
السالح  حلاملي  النقابي  التنظيم  قبول  عــدم  إلــى  فقط 
البعض؛  ذلك  إلى  يذهب  كما  املوظفني  من  الفئات  ولبعض 
وإلى  املغربي،  املشرع  يعيشه  الذي  للمأزق  تأكيد  هو  وإمنا 
يــزال  وال  فيها  نفسه  وضــع  التي  للشفقة  املثيرة  احلــالــة 
بإمكانه  أن  خاصة  نفسها؛  على  مــردودة  تبريرات  معتمدا 
حتفظات  تسجيل  مع  املــذكــورة  االتفاقية  إلــى  االنضمام 
الداخلية  قوانينه  مع  تتماشى  ال  التي  بنودها  بعض  على 
لكن  تطبيقها.  يف  االستثناءات  ببعض  لنفسه  لالحتفاظ  أو 
األمر أبعد من ذلك ويتمثل يف شكلية وصورية إقرار السلطة 
بضمان احلريات العامة وحقوق اإلنسان واحترامها؛ ذلك أن 
كما  احلريات،  تلك  ممارسة  تقيد  الدستورية  الوثيقة  نفس 
الدستور  نص  التي  النقابية  للحريات  بالنسبة  احلال  هو 
29 على تقييد شروط ممارستها "بقوانني  صراحة يف فصله 

نفس  يف  اإلضـــراب  حــق  ممــارســة  وخصص  بــل  تنظيمية"؛ 
مضمون،  اإلضــراب  "حــق  العجيبة  الفقرة  بتلك  الفصل، 

ممارسته". وكيفيات  شروط  تنظيمي  قانون  ويحدد 
الشغل مدونة  مستوى  عىل 

قانونية  مقتضيات  من  الشغل  مدونة  يف  جــاء  ما  رغــم 
النقابات، فإن تطبيقها على  مهمة وإيجابية يف باب تأسيس 
بحيث  جدا؛  نادرة  حاالت  يف  أو  مطلقا،  يتم  ال  الواقع  أرض 
ملقتضيات  احمللية  السلطات  طرف  من  املتواصل  اخلرق  يتم 
املهنية  النقابات  إمكانية تأسيس  التي تنص على   398 املادة 
الشغل؛  مدونة  يف  عليها  املنصوص  الشروط  وفق  حرية  بكل 
414 بكل وضوح؛ بحيث  وهي الشروط التي نصت عليها املادة 
السلطات اإلدارية بتسليم  للقانون ال تقوم  ويف خرق صريح 
القانونية  املــلــفــات  تسلم  مقابل  فــورا  اإليـــداع  وصـــوالت 
أن األمر يتعلق بإيداع فقط، كما ال  النقابية، رغم  للمكاتب 
امللفات،  تلك  من  نظير  على  السلطات  طرف  من  التأشير  يتم 

املادة من مدونة الشغل. كما تنص على ذلك نفس 
هذه  طــرف  مــن  وفظيعا  متعمدا  خرقا  يعتبر  مــا  وهــو 
جهة،  من  بنفسها  الدولة  وضعتها  التي  للقوانني  السلطات 
نقابات  على  القانونية  الهشاشة  إضــفــاء  على  وإصـــرارا 
خالل  مــن  النقابية،  ــات  ــري احل على  وتضييقا  ــراء  ــ األج
العرقلة اإلدارية ألساس هذه احلريات، وهي حرية تأسيس 

النقابات.
أن ينخرطوا يف  أو أجراء آخرين  أو عمال  فكيف لعامالت 
النقابية  وحقوقهم  حرياتهم  ميارسوا  أن  أو  النقابي،  العمل 
نشاطهم  كون  من  واللبس  اخلوف  من  حالة  يف  يعيشون  وهم 
بشكل  السلطات  رفض  بسبب  مشروع،  غير  نشاطا  النقابي 
مكاتبهم  تأسيس  ملفات  تسلم  قانوني  وغير  استبدادي 
النقابية أو التأشير عليها؛ هذا دون احلديث عن ما يتلقونه 
املسؤولني  أو  الــبــاطــرونــات  بعض  طــرف  مــن  تــهــديــدات  مــن 
لتخويف  خصيصا  املعدة  الشبكات  طرف  من  أو  املباشرين، 
وتعميم  وتشويهه،  النقابي  العمل  من  والكادحني  األجراء 
النقابية  القيادات  من  العديد  تساهم  عنه  سلبية  صورة 
حملاربة  األخرى  األشكال  مختلف  إلى  إضافة  تكريسها؛  يف 

النقابية. احلريات  عن  والتضييق  النقابي  العمل 
احلــركــة  فــإن  سلبياته،  مبختلف  ــع  ــواق ال هــذا  ورغـــم 
واملكافحة،  الوحدوية  الدميقراطية،  التقدمية،  النقابية 
أثبتته  ما  وفق  قادرة  واملناضلني،  املناضالت  بخيرة  الزاخرة 
العاملة،  الطبقة  حماس  إذكــاء  على  التاريخية  التجربة 
وعلى رفع همتها للدفاع عن احلريات النقابية عن مصاحلها، 
األساسية  الوسائل  كأحد  النقابي  للنضال  االعتبار  ورد 
كرامتها  وصيانة  عيشها  ظروف  وحتسني  مطالبها  لتحقيق 
يف  واحلاسمة  األساسية  مبساهمتها  ارتباط  يف  اإلنسانية، 
االجتماعي  التحرر  أجل  من  العام  الشعبي  بالنضال  الدفع 

والدميقراطية.

الدريدي الطاهر
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واقع الحقوق والحريات بخنيفرة
قاشى كبير

يف  نوعية  نقلة  خنيفرة  مدينة  تعيش  سنوات،  ثالث  منذ 
البؤس السلطوي حلجب ما يعرفه اإلقليم من ترد على كافة 
التعليم  املستويات، ومن فساد يف كل املجاالت، بدء من قطاع 
التي  باسالم  عسو  إعدادية  فيه  العريض  الفساد  وعنوان 
باالنهيار  مهددة  وهي  سنوات  أربع  إال  إنشائها  على  ميض  لم 
وال  محاسبة  دون  تالمذتها  كل  من  تخلصت  بحيث  حاليا 
استفاق  حيث  الصحة  قطاع  إلى  إسمنتها،  لعق  من  مساءلة 
وإنسانية  وأخالقية  مالية  فضيحة  أكبر  على  املغاربة  عموم 
قمع  وتيرة  من  التصعيد  إلى  باملغرب  الدياليز  ضحايا  عرفها 

الــذي  بالشكل  االعــتــقــاالت  وتكثيف  االحتجاجات  ومنع 
إجراءات  حيث  من  وطنيا  األول  املركز  الحتالل  املدينة  أهل 
السياسي  التعبير  أشكال  معظم  على  والتضييق  واملنع  القمع 
املناهضة  األصـــوات  لكل  والتلجيم  واحلــقــوقــي،  والنقابي 

واإلذالل. التطويع  لسياسات  والفاضحة 
تشهد  التي  النماذج  من  بعضا  سنعرض  السياق  هذا  ويف 
احلقوق  لكل  واالستباحة  الصارخة  االنتهاكات  هذه  على 
والتي همت أساسا املس باحلق يف احلياة  واحلريات باإلقليم، 
النقد  يف  واحلق  والتعبير،  الرأي  وحق  اجلسدية،  والسالمة 
العادلة  احملاكمة  يف  واحلق  السياسية،  واملشاركة  والتنظيم 

االنتهاكات. من  وغيرها 
بتهمة  اوفــريــد  سعيد  اســتــهــداف  مت   2020 سنة  ففي 
وقبل  نافذا  حبسا  أشهر  بثالثة  عليه  فحكم  موظف،   إهانة 
اكتملت  قد  املتابعة  شرنقة  كانت  معدودات،  بأيام  خروجه 
علم  إهانة  على  التحريض  بتهمة  باحماد  العالي  عبد  حول 
اعتبرت  وقد  فايسبوكية،  تدوينات  بسبب  ورموزها  اململكة 
عملت  والتي  بخنيفرة،  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
الوطنية  الدميقراطي واجلامعة  النهج  مبعية كل من مناضلي 
التنظيمات  كل  تخلف  بعد  الدميقراطي  التوجه  للتعليم 
مسؤوليتها  حتمل  عن  باإلقليم  األخرى  والنقابية  السياسية 
التاريخية يف الدفاع عن احلق يف الرأي والتعبير، على تشكيل 
السياسيني"،  املعتقلني  لدعم  بودا  "جلنة  اسم  حملت  هيأة 
وألن  صريحا.  انتقاما  جوهرها  يف  حتمل  املتابعة  أن  على 
يوم  فإن  باملزيد،  دوما  تطلب  جهنم  كنار  االعتقال  ماكينة 
عرفت   19/03/2020 باحماد  العالي  لعبد  االستئناف  جلسة 
النهج  بصفوف  مناضل  وهــو  فــالت  ياسني  رفيقنا  اعتقال 
موظف"  "إهانة  هي  كانت  له  املوجهة  والتهمة  الدميقراطي 
إليه  باملنسوب  بإدانته  االبتدائية  احملكمة  فيها  قضت  والتي 
قرر  الــذي  املوظف  هذا  نافذة،  أشهر  بأربعة  عليه  واحلكم 

حلقوق  املغربية  اجلمعية  تدخل  بعد  شكايته  عن  التراجع 
هوية  عرفت  بعدما  تدعوه،  عليا  بأوامر  ليفاجأ  اإلنسان، 
األخالقي،  التزامه  من  التنصل  إلــى  بــه،  املشتكى  الطرف 
بــوزرو  الصحافيني  املراسلني  على  ذلــك  بعد  الــدور  ليأتي 
محمد وشجيع محمد الذين قضوا أربعة أشهر وراء القضبان 
لم  األطفال  حتى  بل  كوفيد19-.  قفة  بشأن  منشور  بسبب 
أوضاعهم  عن  بــبــراءة  يعبرون  وهــم  املتابعات  من  يسلموا 
بأنها  الحظوا  غذائية  مساعدات  توزيع  ومعايير  املعيشية 
اللهم  معيار  أي  تراعي  ال  ومزاجية  مختلة  بطريقة  قدمت 

االله  عبد  فالطفل  واملــقــدم،  القائد  يضعها  التي  املعايير 
وهو  باكالوريا  بالثانية  دراسته  يتابع  كان  وقد  الصابيري 
املغربية حلقوق اإلنسان ومواظب على  متعاطف مع اجلمعية 
تدوينة  كتب  لها،  تدعو  التي  النضالية  األشكال  كل  حضور 
يعيب فيها ما عاينه من محاباة يف توزيع مساعدات غذائية 
زائــف  خبر  ونشر  كــاذبــة  وقــائــع  "تــوزيــع  تهمة  لــه  فوجهت 
الصادرة  والــقــرارات  ــر  األوام مخالفة  على  الغير  وحتريض 
احلقيقة  ويف  بالطوارئ"،  اخلاصة  العمومية  السلطات  عن 
التالميذية  احلركة  يف  ديناميته  هي  الوحيدة  تهمته  فإن 
املغربية حلقوق اإلنسان، لكن  بخنيفرة ونشاطه يف اجلمعية 
التي كانت  الكتابة  من حسن حظه متت تبرئته، فأحجم عن 
األمل  غيوم  من  فيه  يحيك  مقدسا  يوميا  طقسا  له  بالنسبة 
من  املافيوزية  الكتلة  جردته  بعدما  بردا  يرجف  لوطن  رداء 

جلده.
مع  احلساب  لتصفية  مثلى  فرصة  اجلائحة  شكلت  لقد 
يكن  لم  كوفيد19-  املناضلة،  واألصوات  املزعجة  األقالم  كل 
ولكنه  بالبلد،  املهترئة  الصحية  املنظومة  فضح  وباء  فقط 
التي تواجه  البوليسية  الدولة  كشف وجه االستبداد وتغول 
بالشغل  واملطالبة  التمدرس  يف  احلــق  أو  العطش  مسيرات 
واملتابعات  القمع  فيالق  وهو  اجلواب،  بنفس  األوبئة  وحتى 
الكيدية والتهم الغريبة البليدة التي ال ميكن أن تخطر ببال 

إنسان سوي. أن يستسيغها  عاقل وال 
املثلى  الوسيلة  هــو  والتعبير  ــرأي  الـ يف  ــق  احل ــان  ك اذا 
للرقابة  تفعيال  الــعــام  الــشــأن  تدبير  يف  املشاركة  لضمان 
املوظف  أعمال  تشوب  أن  ميكن  التي  االنحرافات  ولكشف 
عامة،   بخدمة  مكلف  أو  نيابية  صفة  ذي  شخص  أو  العام 
احلياة  يف  صحية  ظاهرة  يعد  الــذي  النقد  حرية  وكذلك 
ويحارب  السياسية  املشاركة  تتحقق  به  إذ  الدميقراطية، 
مدينة  يف  فإنه  اخلاطئة،  املمارسات  كل  وتكشف  الفساد 

الطوارئ  حالة  إعالن  فمنذ  ُيغتفر  ال  جٌرما  أضحى  خنيفرة 
انتهاكات  تعيش  واملدينة  اليوم  وحلدود  بالتحديد  الصحية 
والنقد  والتعبير  الرأي  حرية  كبت  أن  علما  احلق،  لهذا  جمة 

وطبيعته. وكيانه  الفرد  حرمة  على  صريحا  عدوانا  ُيعد 
احلق  ُيعد  اجلسدية  والسالمة  احلياة  يف  احلق  كان  وإذا 
حق  وهــو  ــرى،  األخ احلقوق  كــل   عليه  تقوم  الــذي  األســاس 
عليه  تنص  حيث  والدولية  الداخلية  القوانني  يف  مكفول 
الدولي اخلاص باحلقوق  العهد  6 من  املادة  الفقرة األولى من 
حلقوق  العاملي  اإلعــالن  من   3 ــادة  وامل والسياسية،   املدنية 
اإلنسان وهو احلق الذي ال يجوز اخلروج عليه حتى يف أوقات 
من  بخنيفرة  الدياليز  مركز  عرفه  ما  فإن  العامة،  الطوارئ 
املرضى  صحة  على  كارثية  نتائج  لها  كانت  مالية  تالعبات 
بهم  فينتهي  الكلوي  بالقصور  مصابني  املركز  يقصدون  الذين 
أصبح  تصفية  مركز  ــراض،  األم من  بالعديد  مصابني  األمــر 
انحطاط  واإلنساني،  األخالقي  واالنحطاط  النهب  عنوان 
وضعه،  استمرار  وضمان  عنه  الدفاع  احمللية  السلطة  حاولت 
وذلك عن طريق شكاية كيدية رفعها باشا املدينة يف مواجهة 
واجلمعية  الدميقراطي  النهج  عضو  كبير  قاشا  الرفيق 
القصور  مرضى  "حتريض  بتهمة  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
املدينة  وتهديد  الصحي  احلجر  إجـــراءات  وخــرق  الكلوي 
بنشر الوباء..." وذلك للمحافظة على الوباء احلقيقي الذي 
الدقيقة  تفاصيله  الباشا  يعرف  والــذي  املركز  ينخر  كــان 
انتهت  والتي  البئيسة،  احملاولة  هذه  تفضح  أن  قبل  كذلك... 
يف  آخــريــن  ثــالثــة  ومتابعة  أشــخــاص،   7 باعتقال  مــؤخــرا 
البحث  والزال  سنتيم  ماليني   10 بلغت  بكفالة  سراح  حالة 
أخرى  وأسماء  األسماء،  من  مهم  عدد  مع  متواصال  التكميلي 
أجل  من  بخنيفرة  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  تناضل 
أن ال تفلت من املساءلة واحملاسبة، ويف هذا السياق نذكر بأنه 
مبادرته  تأكيد  بكل  ليست  والتي  الباشا،  محاولة  فشل  بعد 
الرئاسية، يتم حتريك  اخلاصة بقدر ما هي إمالءات سلطته 
السرقة  بتهم  وأمينها  رئيسها  من  كل  اعتقل  التي  اجلمعية 
اإلهــمــال  طــريــق  عــن  والتسبب  األمــانــة  وخيانة  والنصب 
للغير،  وأمــراض  إصابات  يف  والقوانني  النظم  مراعاة  وعدم 
غير  وقائع  تتضمن  إقــرارات  واستعمال  عقد،  تنفيذ  وعدم 

القذف. بتهمة  كبير  قاشا  حق  يف  شكايتني  لرفع  صحيحة، 
واملتواصلة  املستمرة  االنتهاكات  إلى  ختاما،  نشير  أن  بقي 
للحق يف التجمع والتظاهر السلمي، وهو حق مرتبط ارتباطا 
من  واالمتعاض  السخط  عن  والتعبير  الــرأي  بحرية  وثيقا 
السياسية  املجاالت  يف  خصوصا  وإجراءات،  وسياسات  تدابير 
تردي  عن  املواطنون  فيها  يعبر  التي  واملدنية  والنقابية 
الشأن  هذا  ويف  املعيشية،  أوضاعهم  وتدهور  حياتهم  شروط 
نشير إلى أن عدد األشكال االحتجاجية التي منعت اجلمعية 
سنة  خالل  تنظيمها  من  بخنيفرة  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
الوقفات  21 شكال احتجاجيا، ناهيك عن  2021 بلغت حوالي 
مت  السياق  هــذا  ويف  ــرى.  أخ فئات  واحتجاجات  النقابية 
اجلمعية  فرع  مع  تضامنية  جهوية  حقوقية  قافلة  تنظيم  
القافلة  وهــي  خنيفرة،  مبدينة  اإلنــســان  حلقوق  املغربية 
ومتثيلية  الوطنية  الفروع  من  مجموعة  فيها  شاركت  التي 
رئيس  رأســهــا  على  املغربية  للجمعية  املــركــزي  املكتب  مــن 
عرفت  والتي  غالي  عزيز  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
ومحاوالت  لتشتيتها  طائشة  وتدخالت  قمعيا  إنزاال  بدورها 
صمود  صخرة  على  كلها  انكسرت  املتظاهرين  لتفريق  حثيثة 
البوليسية  الدولة  تغول  إدانة  على  وإصرارهم  املناضلني/ات 

احملتوم. أجلها  لتأخير  والتخويف  البطش  على  ورهانها 
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فــردا  لــإنــســان  مـــالذا  والــدميــقــراطــيــة  احلــريــة  تعتبر 
قبل  ما  املرحلة  يف  امللكية  األنظمة  طغيان  ملقاومة  وجماعة 
أروبا  يف  الوسيطية  املجتمعات  يف  )الفيودالية  الرأسمالية 
فكرها  وطغيان  االسالمي(  العربي  العالم  يف  اخلاص  وشكلها 
وإعادة  على/  احلفاظ  يف  ورجعيته  املجتمع   على  الظالمي 
طبقة  وإعــطــاء  وتأليهها  امللكية  السلطة  قدسية  إنــتــاج 

وراثية.  حقوقا  الشرفاء   / النبالء 
إحــدى  تقدمية(  حركة  ــو  )وه ــوار  األنـ فكر  شكل  لقد 
يف  احلرية  قيمة  من  لإعالء  األساسية  الفكرية  املداخل 
قيود  من  اإلنسان  حترير  ومحاولة  الرأسمالي  التحول  إطار 
العصور الوسطى قبل إدخاله يف قيود من نوع جديد )قيود 

االمبريالية(.  مرحلته  يف  الرأسمالي  االستغالل 
الفردية  احلــريــات  الليبرالي  األنـــوار   فكر  جعل  لقد 
"طبيعية"  حقوقا  باعتبارها  أطروحاته  يف  بــارزا  عنوانا 
وحرية  وجسده  عقله  متلك  يف  الفرد  اإلنسان  حرية  ومنها 
قيود  من  الراشد  اإلنسان  جنسانية  وحترير  والتعبير  الرأي 

السلطوي. الفكر 
عن  منعزلة  مفاهيم  الفردية  احلريات  مفاهيم  تكن  لم 
والدميقراطية  الشعبية  اإلرادة  ومطلب  احلــكــم  قضية 
الدولة  عن  الدين  وفصل  اإلنسان  وحقوق  السلط  وفصل 
الدولة  إطار  يف  املواطنة  قيمة  وإرســاء  العمومي  والتعليم 
بنيات  يف  املفاهيم  هــذه  تترسخ  ولــم  الناشئة.  الوطنية 
الضاري  الصراع  خالل  من  إال  املجتمع  ويف  وقوانينها  الدولة 
الدينية،  واملؤسسات  امللكية  )األنظمة  القدمي  املجتمع  بني 
اآلفلة(  اإلقطاعية  الطبقة  عن  والسياسي  الفكري  التعبير 
والدميقراطية  التحررية  البورجوازية  والتطلعات  جهة  من 
القهر  أنظمة  مــن  وغبنهم  املقهورين  بجماهير  مسنودة 
وراثيا. احلقوق  وترتيب  الطبقات  تصفيف  ومن  القروسطية 
إســقــاط  يف  ــا  ــ دوره ــة  ــوازي ــورج ــب ال الـــثـــورات  أدت  لــقــد 
رمزي  بوجود  تقبل  جعلها  يف  أو  السلطة  املطلقة  امللكيات 
السياسية  احلياة  عن  الظالمي  الفكر  عزل  استطاعت  كما 
حترير  ومت  العامة  الفضاءات  ويف  والتعليمية  والقانونية 
ومت  الوراثية،  والطبقية  االجتماعية  الفوارق  من  املجتمع 
مهمة  مداخل  شكل  مما  الصورية  القانونية  املساواة  إرساء 
واحلريات  احلقوق  من  باملزيد  للمطالبة  املجتمع  فئات  لكل 

والفعلية. القانونية 
تغييرات  إلى  والثانية  األولى  الصناعية  الثورة  أدت  وقد 
األفراد  حترير  ومت  األوروبية  املجتمعات  بنية  يف  جوهرية 
جلعلهم  اإللهي  احلق  وملكيات  الدينية  املؤسسات  سلطة  من 
من جديد حتت سلطة نوع جديد من االستعباد واالستغالل 
ــاج  ــت ــي كــيــد عــامــلــة يف مــســلــســل اإلن ــال ــم ــرأس الــطــبــقــي ال
مما  الرأسمالي،  والتراكم  الربح  أجل  من  املتنامي  الرأسمالي 
وحقوق  واملساواة  احلرية  مبدأ  تسائل  أفكار  ظهور  إلى  أدى 
مفهوم  على  اليد  وتضع  األنوار  فترة  أنتجتها  التي  اإلنسان 
هي  ماركس  كارل  كتابات  كانت  ولقد  الطبقي،  االستغالل 
مفهوم  حــول  ونوعيا  كليا  جديدة  تنظيرات  وضعت  التي 
وحول  والديكتاتورية  والدميقراطية  والــضــرورة  احلرية 
القانوني  الفكر  علياء  مــن  املفاهيم  ــذه  ه إنـــزال  أهمية 
القانون// يف  املطلقة  واحلريات  الشكلية  واملساواة  الصوري 
وحقوق  احلرية  قضايا  املاركسية  ووضعت  الواقع،  يف  املقيدة 
النقد/النقض  مشرحة  حتــت  والــدميــقــراطــيــة  ــان  ــس اإلن
نفس  يف  ديكتاتورية  هي  دميقراطية  )كل  اجلدلي  الطبقي 
النقد/ وهذا  حرية(،  بالضرورة  ليست  حرية  وكل  الوقت/ 
أعطت  املاركسية  أن  يعني  ال  املفاهيم  لهذه  الطبقي  النقض 
فقد  ذلــك  من  العكس  على  بل  الفردية  للحريات  الظهر 
التاريخية لتمكني األفراد من  املادية  طرحت سؤال األرضية 

جوفاء  كشعارات  رفعها  فقط  وليس  باحلرية  الفعلي  التمتع 
منها  وحترم  اإلنتاج  لوسائل  املالكة  الطبقات  منها  تستفيد 
التي  املادية  األرضية  على  تتوفر  ال  التي  الشعبية  الطبقات 

. بها  والتمتع  ممارستها  من  متكنها 
التي  الرأسمالية،  األطــراف  مجتمعات  مجتمعاتنا،  يف 
"القسري"  التاريخي  والتحول  الكولونيالية  املرحلة  عاشت 
تبعية  رأسمالية  أنظمة  إلى  الرأسمالية  قبل  ما  األنظمة  من 

الثورة  عرفت  وال  البورجوازية  الــثــورات  تعرف  لم  والتي 
مع  قطعت  وال  األنــواريــة  والفكرية  الثقافية  وال  العلمية 
تراكم  قد  فإنه  السلطانية"  و"اآلداب  الوسطى  العصور  فكر 
كل  الثورية  وطالئعها  وتنظيماتها  الشعبية  الطبقات  على 
تركات  وتصفية  الدميقراطية  الــثــورات  )مهمات  املهمات 
الصراع  ومهمات  االمبريالية،  من  التحرر  ومهمات  اإلقطاع، 
ومهمات  املتوحشة،  الرأسمالية  العوملة  عصر  يف  الطبقي 
والثقايف  السياسي  الغنب  من  كذلك  األفراد  املواطنني  حترير 

املفروض(. القروسطي 
جمعت  قد  األطراف  بلدان  يف  الوطني  التحرر  حركات  إن 
أسباب  أن  إال  واملطالب،  الشعارات  هذه  من  بعضا  برامجها  يف 
التحرر  من  املجتمعات  هــذه  تتمكن  أن  دون  حالت  كثيرة 
والكولونيالية  االستعمار  إنتاج  إعادة  فتم  والشامل،  الكامل 
قواعد  جعل  مما  جزئية  أو  شاملة  متفاوتة  تبعية  شكل  يف 
تعتبر  ومفكريه  وسياسييه  السائد  الرأسمالي  النظام 
أنظمتها  على  خطرا  األطراف  بلدان  ومواطني  شعوب  حترر 
استغاللها  وعلى  االقتصادية  مصاحلها  وعلى  سلطها  وعلى 
األنظمة  فشجعت  رقيب  أو  حسيب  بال  والــثــروات  للموارد 
واجلمهورية  منها  )امللكيات  األطراف  بلدان  يف  الديكتاتورية 
الكهنوتية  واألنظمة  القروسطي  الفكر  وكرست  كذلك(، 
املفترى  )اخلصوصية  استعمارية  أنتروبولوجية  بخلفية 
ما  التراث   / التاريخ  موروثات  يف  منظروها  وبحث  عليها(، 
ومعادية  وقمعية  متخلفة  أنظمة  على  باحلفاظ  يفيد 
هذه  مقاسات  على  مصنوعة  أصالة  غطاء  حتت  للحريات 
يف  إنتاجها  وإعــادة  الدينية  الدولة  تكريس  ومت  األنظمة، 
التغيير  ثورات  مقاومة  ومتت  االمبريالية،  املصالح  مختبرات 
ــالل "حــكــم األهــالــي  وتــكــريــس االســتــعــمــار اجلــديــد مــن خ
تشكيل  مت  وضباط  جيوش  خالل  ومن  األهالي"  بواسطة 
ومتت  الكولونيالية  العسكرية  املدارس  يف  وثقافتهم  وعيهم 

شتى. بطرق  عليهم  والتضييق  عزلهم  أو  الوطنيني  تصفية 
بناء  إعادة  مت  اإلمبريالية  من  الشعوب  تتحرر  أن  وبدل 

أنظمة  من  مرعوبة  والشعوب  شعوبها  من  مرعوبة  أنظمة 
خالل  من  الشعبية  اإلرادة  تغييب  وأدى  جلدها.  من  ليست 
واألفراد  الشعوب  معاناة  إلى  واحلريات  احلقوق  دولة  غياب 
صناعة  وإلى  واجلماعية  الفردية  للحريات  أهوج  قمع  وإلى 
ميكن  ما  أقل  قوانني  الفردية،  احلريات  وتكبيل  ملنع  قوانني 
ومضحكة  وغرائبية  ومتناقضة  حمقاء  أنها  عنها  القول 
هــول  تعميق  ــن  م يــزيــد  وممـــا  ــت،  ــوق ال نــفــس  يف  ومــبــكــيــة 

تدعي  حتى  أو  "الليبرالية"  تدعي  قوى  أن  الصفات  هذه 
من  القوانني  هذه  تؤيد   )! للعبث  يا   ! للهول  )يا  "اليسار" 
يف  املوضوعة  الثقافية  للخصوصية  مشوهة  مفاهيم  خالل 
صور  خلق  ذلك  أبرز  ومن  احلرية/احلريات،  مبدأ  مع  تناقض 
"طبيعيا"،  يبدو  بشكل  املتناقضات  فيها  تتعايش  للمجتمع  
الفكرية  احلمولة  السكيزوفريني  املنافق/  الواقع  ويفضح 
الفكر  عن  الدفاع  عن  والعاجزة  املشوهة  "الليبرالية"  لدعاة 
ومن  نفسها،  الفردية  احلريات  وقضايا  الليبرالي/احلداثي 
وجتعل  البنيوي  العجز  هــذا  على  تبرهن  التي  القضايا 
إال  وحقوقيا  سياسيا  تستوي  أن  ميكن  ال  الفردية  احلريات 
الطاقات  فيه  تتحرر  شعبي  دميقراطي  ومجتمع  دولــة  يف 
حرياتها  حرياتها/كافة  فرض  وتستعيد  للجماهير  اخلالقة 
النساء  بني  الكاملة  املساواة   – الفردية  احلريات   -( الفردية 
– حرية  الرأي والتعبير  – احلق يف  املعتقد  – حرية  والرجال 
احلياة  يف  احلق   – وجسده  لعقله  ومتلكه  الراشد  اإلنسان 
وإلغاء عقوبة اإلعدام – املواطنة الكاملة الغير منقوصة...( 
الوطنية  الثروات  يف  الشعوب  بتحكم  )املتعلقة  واجلماعية 

االجتماعية(. والعدالة  الشعب  خدمة  يف  منتوجها  وجعل 
ضررا  الفردية  احلريات  يف  ترى  ال  كنظرية  املاركسية  إن 
ترى  ال  كما  األفراد/املواطنني،  تخص  لكونها  املجتمع  على 
اإلنتاجية  املادية  القاعدة  عن  معزولة  الفردية  احلريات 
اخلاصة(  امللكية  مع  فعلية  فردية  حرية  )فــال  لتحققها 
يف  املرحلية  مداخلها  إحــدى  جتد  املادية  القاعدة  وهــذه 
ومن  التبعية  من  التحرر  يف  الرأسمالية  األطــراف  بلدان 
الدميقراطية  وإقــامــة  أشكالها  بكافة  الــديــكــتــاتــوريــات 
التي  احلقيقية  الشعبية  اإلرادة  مــن  املنبثقة  الشعبية 

. وتطويرها  احلريات  كل  حماية  على  تشتغل 
أن  ميكن  ال  حقيقيا  دميقراطيا  مجتمعيا  مشروعا  إن   
رفع  وعلى  الكونية  باملعايير  احلريات  جتــزيء  على  يقوم 
بحقوق  مجموعة  أو  فئة  طالبت  كلما  "اخلصوصية"  سيف 

عامة.  أو  خاصة 

إ.ح
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الفلسطينية الهدف  مجلة  رأي 

العالقاِت  مصيَر  إّن  قلنا:  لو  نبالُغ  ال 
القضّية  ذلـــَك  مــن  وأبــعــَد  الــوطــنــّيــِة 
تلك  يف  تــقــّرر  قــد  برّمتها،  الوطنّية 
ــالِق  ــني األخـ الــعــالقــِة الــتــي نــشــأت ب
والــســيــاســة، وفــهــم األخـــيـــرة خـــارَج 
لها.  نقيًضا  يكن  لم  إْن  األولى،  نطاق 
احملّدِد  بفهِمنا  ربًطا  تقّدَم  ما  نسّجُل 
لهدِف  الــوصــوُل  هــي  التي  للسياسِة 
اخلصوصّية  مــن  انــطــالًقــا   - الــصــراع 
يف  البقاِء  حفَظ  وليس   - الفلسطينّية 
والصراُع  إليها.  الوصول  بعد  السلطة 
العدّو فحسب،  - ليس مع  نفهُمُه  - كما 
مسًعى  يف  أيًضا  الذات  مع  التحّدي  بل 
كممرٍّ  وكــفــاءِتــهــا  طــاقــِتــهــا  رفـــِع  إلــى 
طريق  على  الــقــّوة  لتعظيم  إجــبــاريٍّ 
تعديل  أو  املطلوب،  الــتــوازن  حتقيق 
الذي  العدّو  مع  الشامل  القوى  ميزان 
لهدِف  بلوِغنا  دوَن  باستمراٍر  يعمُل 
الوصول  ُكّلفة  تقصير  مبعنى  الصراع، 

الوطنّي. التحّرر  إلى 

فمنذ أن أتيَح حلركة فتح االستفراد 
الفلسطينّية،  الــتــحــريــر  مبــنــّظــمــة 
بها  االستئثار  على  قّوتها  بكّل  عملت 
مواردها  وتسخير  عليها،  والهيمنة 
يف  وتــوجــيــهــهــا  ــة  الــفــئــوّي ملصلحتها 
اخلــاص.  السياسّي  مشروعها  مصّب 
يف  تعمل  أو  تــرغــب  تكن  لــم  وعــلــيــه، 
الوطنّية  للشراكة  قاعدًة  تشّكل  أن 
تغييب  على  عملت  حيث  احلقيقّية، 
العالقَة  حتكم  التي  واللوائح  األنظمة 
واملثول  املنّظمة،  "مؤّسسات"  داخــَل 
مترافًقا  األكبر"،  "التنظيم  لشرعّية 
طريًقا،  االنــتــهــازّيــة  تــوّســل  مــع  ذلــك 
على  تقوم  قيمّيٍة  منظومٍة  وتعميم 
املمنهج،  واإلفساد  واخلديعة  الكذب 
التي  الــعــالقــة  ــدوَد  ــ ح رســمــت  الــتــي 
الشعب  ــني  ب االنـــحـــدار  يف  اســتــمــّرت 
أو  الوطنّية  ومؤّسساته  الفلسطينّي 
منّظمة  األهـــّم:  الوطنّية  مؤّسسته 
كان  حيث  الفلسطينّية،  التحرير 
من  يدفع  أن  الفلسطينّي  الشعب  على 
وجــوده،  من  بل  ومستقبله،  تاريخه 
التباِس  يف  الفكرّية  اخلطيئة  ثمَن 
ــة بـــني األفـــــراد وعــالقــتــهــم  ــالق ــع ال
جلهِة  خــاّصــًة  واألخـــالق،  بالسياسة 
الضعف هي احلصيلُة  أو  القّوة  أن  وعي 
أساًسا،  املجتمع  لطاقات  اإلجمالّيُة 
االستثماُر  يــجــرَي  أن  ميكُن  ال  التي 
االستئثار  سياسِة  ظّل  يف  فيها،  اجلّيُد 
وصواًل  وتغييبها  وتهميشها  باملؤّسسة 

يكن  لم  ما  وهــذا  عليها،  لالنقضاض 
األفـــراد/الـــقـــيـــادات  بــعــض  أن  ــوال  لـ
تغييب  عــلــى  ــت  ــوق ال طـــوال  عــمــلــوا 
ــم  ــه ــاب تــقــويــة ذوات ــس ــة، حل ــس ــأّس امل
التي  للسلطة،  وشهوانّيتهم  املريضة 
الوطنّي  املــشــروع  حساب  على  كانت 
القامات  مبستوى  بات  الذي  التحّرري 
ــاءة  ــف ــك ــن عـــدميـــي ال الــقــصــيــرة، مـ

والوطنّية. واألخالق 

القضّية  مــصــيــُر  ــّرر  ــق ت لــقــد  نــعــم، 
ــّرر مــنــذ ذلــك  ــق ــًرا، ت ــّك ــب الــوطــنــّيــة م
األخــالُق  فيه  انفصلت  الــذي  الوقت 
ــة، وهـــــذِه مــســألــٌة ال  ــاس ــي ــس عـــن ال
الوجه  إال  هــي  فما  ســبــب،  دوَن  تــتــمُّ 
هدف  على  طرأ  الذي  للتبّدل  اآلخر 
الهدُف  كان  إذا  وعّما  نفسها،  السياسة 
الوصول  أم  السلطة  يف  البقاء  حفَظ 
أي  النهائّي،  الصراع  هدِف  إلى  عبَرها 
مفاتيُح  باتت  إذا  باُلنا  فما  التحرير.. 
فما  االحتالل،  بيِد  ها  كلِّ السلطِة  هذِه 
كهذا؟!  لوضٍع  املنطقّيُة  احلصيلُة  هي 

ال  فرًدا  أو  مجتمًعا  أّن  املعروف،  فمن 
هو  ؛  ساٍم/قيميٍّ هدٍف  أو  بشيٍء  يؤمُن 
يف حالِة حتّلل، وأّن من يؤمن بكلِّ شيٍء 
األمر  حقيقِة  يف  هو  معه؛  ويتكّيف 
كانت  فــإذا  بشيء،  يؤمن  ال  انتهازيٌّ 
األخالقّية  والقاعدُة  الواجب  مسألُة 
اّتخاِذ  ضرورَة  العادّي  الفرد  على  مُتلي 
ــاَه الــقــضــايــا اخلــاّصــة  ــا جتـ ــٍف م ــوق م
فإّن  اآلخــريــن؛  تهّم  التي  العاّمة،  أو 
األخالقّية  والقاعدة  الواجب  مسألَة 
ملــســتــوى  ــى  ــرقـ تـ ــة  ــ ــال ــ احل ــذه  ــ هـ يف 
عمٍل  ألّي  ركًنا  باعتبارها  البديهّية 
اجلوهر  يف  هو  الــذي  ــورّي،  ث سياسيٍّ 
القضايا  من  إيجابيٌّ  أخالقيٌّ  موقٌف 

والوطنّية. الفئوّية 

الــطــبــيــعــّي  ــار  ــس ــال/امل ــم ــت االح إّن 
ــرار  الســتــم يــســعــى  ملـــن  ــنــطــقــّي  امل  –
االحـــتـــفـــاظ بــالــســلــطــة والــهــيــمــنــة 
يعمل  أن  الوطنّية،  املــؤّســســات  على 
لتجديد  جديدٍة  شــروٍط  صنع  على 
س  ُتؤَسّ أن  ميكن  ال  التي  "شرعّيته"، 
االنفصام  باستمرار  إال  تــتــأّســُس  أو 
وتوظيف  ــــالق،  واألخ السياسة  بــني 
ــه؛  وأدوات املتاحة  اخلــداع  وسائل  كــّل 
هل  أيًضا:  املنطقيُّ  السؤاُل  يبقى  لكن 
اخلديعِة  سياسِة  ممارسُة  باإلمكاِن 

نهاية؟! ال  ما  إلى 

األخالُق والسياسُة ومصرُي 
القضّيِة الوطنّية!

 
املنظمة النسائية الدميقراطية 

الفلسطينية ندى تخلد 8 مارس 
الدميقراطي  النهج  جريدة  توصلت   -
ــن املــنــظــمــة الــنــســائــيــة الــدميــقــراطــيــة  م
مبناسبة   : يلي    مبا  نــدى    - الفلسطينية 
العاملي، توجهت  املرأة  الثامن من مارس يوم 
عموم  إلــى  بالتحية  )نـــدى(  النسائية 
والعربية  الفلسطينية  النسوية  احلركة 
والعاملية مذكرة مبا أقرته املواثيق الدولية 
املتعلقة  السيداو  اتفاقية  مقدمتها  ويف 
التمييز  ــال  ــك أش جميع  عــلــى  بــالــقــضــاء 
التسليم  مجرد  أن  إلى  مشيرة  املــرأة،  ضد 
لضمان  كــافــيــًا  يعد  لــم  املـــرأة  بإنسانية 
القاسية  بالظروف  ذكــرت  كما  حقوقها، 
بفعل  الفلسطينية  املرأة  منها  تعاني  التي 
وتدمير  والــقــتــل  االعــتــقــاالت  اســتــمــرار 
املنازل واقتالع واستمرار االستيطان والضم 
والتهويد  واألســرلــة  العنصري  والتمييز 
االحتالل  يد  على  املنظم  الدولة  وإرهــاب 

الصهيوني واحلصار اخلانق لقطاع غزة. 
بيانا  ــدى(  ــ )نـ ــدرت  ــ أصـ لــبــنــان  ويف   -
على  الوقوف  فيه  جاء  ما  أهم  باملناسبة 
نساء  الفلسطينيات  االســيــرات  ''مــعــانــاة 
يتعرضن  اللواتي  قاصرات  بينهن  وفتيات 
املبنية  تلك  وبينها  التعذيب  صنوف  لشتى 
يوجد  كــمــا   . االجــتــمــاعــي  ــوع  ــن ال عــلــى 
االحتالل  يحجم  مريضات  أسيرات  بينهن 
العالج  توفير  عــن  الــغــاشــم  اإلســرائــيــلــي 
جعابيص  ــراء  إسـ األســيــرة  بنموذج  لهن 
وحروق  اآلالم  رغم  السجان  تواجه  التي 

اجلسد''.
أجمع  العالم  نــســاء  اخلــتــام  يف  ودعــت   
احلقوقية  ومؤسساته  الدولي  واملجتمع 
الفلسطينية  املرأة  للتضامن مع  واإلنسانية 
املشروعة يف احلرية واالستقالل  وحقوقها 
ــراج  واإلف ــرى  األس قضية  ونصرة  والــعــودة 
الــنــســاء  مــقــدمــتــهــم  الـــفـــوري عــنــهــم ويف 

واألطفال.
 )2022 ــارس  م  8( املناسبة  وبنفس   -
احلق  ومؤسسة  املستقلة  الهيئة  ــدرت  اص
بشأن  مــشــتــرك  حــقــائــق  تقصي  تــقــريــر 
بتاريخ   بنات  نزار  السياسي  الناشط  مقتل 

24حزيران / يونيو 2021.

كبيرة  ــوة  ق اســتــخــدام  مت  ــه  أن يسجل 

التقرير  وأظهر  عليه.  للسيطرة  وهائلة 
إلى االعتداء بأدوات  الناشط بنات  تعرض 
العناصر  استخدام  يؤكد  مبا  صلبة،  راضة 
للقوة املفرطة . وهو ما شكل سلوك عناصر 
القوة انتهاكات جسيمة ملدونة األخالقيات 
قوى  ملنتسبي  العامة  السلوك  وقــواعــد 

الفلسطينية. األمن 
- من جهتها، الدائرة القانونية يف اجلبهة 
يف  املشترك  التقرير  تثمن  الدميقراطية 
الصادر  بنات  نزار  السياسي  الناشط  مقتل 
بتوصيات  للعمل  وتدعو  والهيئة  احلق  عن 
السلطة  إعــتــراف  عــبــر  ــك  وذلـ الــتــقــريــر 
مسؤوليتها  عن  رسمي  بشكل  الفلسطينية 

القانونية عن اعتقال نزار بنات.
*******

التقرير  التحرير  هيئة  على  ورد  كما 
للجبهة  الصحفي  املــكــتــب  ــن  ع الــصــادر 

والــذي  فلسطني  لتحرير  الدميقراطية 
ــن صحافة  يــصــدر ع ــا  م بــالــرصــد  يــتــابــع 

االحتالل الصهيوني : 
صحيفة هآرتس 

ودعوة  روسيا  ضد  أبيب  بتل  تظاهرة   -
دخول  وتسهيل  عسكريا  أوكرانيا  لدعم 

الالجئني إلى إسرائيل 
من  إسرائيل  سيصلون  اليهود  مئات   -

أوكرانيا
تدريس  تقرر  والتعليم  التربية  وزارة   -
وتستعد  ــيــا  ألوكــران ــي  ــروس ال االجــتــيــاح 
الستيعاب آالف التالميذ من يهود أوكرانيا 
إيران  بني  اليوم  املشتركة  املصلحة  ما   -
والغرب يف “ترسيع” التوافق على “النووي”؟ 
بوتني  يــرضــي  ــا  م بينيت  ميــلــك  ــل  ه  -

لـ”القبض” على النووي اإليراني؟
تاميز أوف إسرائيل 6/3/2022

جتعل  األوكــرانــيــة   - الروسية  *احلــرب 
الفلسطينيني أكثر يأًسا

صحفية  متابعات  التقرير  يتضمن  كما 
التعتيم  نشر  منها  الغاية  صهيونية  بأقالم 
للغرب  اجلهنمية  اإلعالمية  اآللــة  ودعــم 

االمبريالي. 
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فرار من أوكرانيا واستيطان يف فلسطني
 و %90 من القادمني ليسوا يهوًدا

إن  ما  العالم،  أي مكان يف  أزمة يف  كما هي احلالة عند كل 
الكيان  شهية  انفتحت  حتى  أوكرانيا  يف  احلرب  طبول  دقت 
احملتلة  فلسطني  إلى  املستوطنني  من  مزيٍد  جللب  الصهيوني 
لتجميع  فعاًل  التاريخي"  "اخلزان  إلى  حتّولت  فلسطني  وكأّن 
الصهيونّية  الهجرة  سلطات  تبحث  حيث  الــعــالــم،  يــهــود 

ضل  أنــه  يعتبر  تائه،  يهودي  أي  عن  باملجهر  واملخابرات، 
طريقه عبر ألفي عام عن "أرض ميعادهم" املزعومة.

"ليس  أن  الصهيوني  يكتشف  الشراهة  استعار  يف  ولكن 
الصهاينة  املسؤولون  شّجع  وبينما  حيث  ذهًبا"،  يلمع  ما  كل 
عشرات آالف اليهود األوكرانيني للفرار من الغزو نحو الكيان 
الذي يفتح أذرعه لهم، على حساب أصحاب األرض األصليني 
من  الفارين  األوكرانيني  هؤالء  من  جزًءا  فإّن  الفلسطينيني. 
الصهيوني،  االستيطان  جنة  يف  أنفسهم  يجدون  احلــرب 
الضفة  يف  استيطانية  بؤر  يف  اإلقامة  يختار  منهم  والبعض 
مثاًل،  نابلس  جنوب  ريفافا  مستوطنة  يف  احملتلة،  الغربية 
مستوطنة  تلك  األوكرانية.  بلوريتسكاس  عائلة  جلأت  حيث 
قريتي  يف  فلسطينيني  من  منهوبة  أراض  على  بنيت  متطرفة 

قراوة بني حسن ودير إستيا. وقد وصف يوسي داغان رئيس 
"الرواد". بـ  مجلس شومرون االستيطاني هؤالء األوكرانيني 

هناك  كما  أيًضا،  للجوء  معاييره  للكيان  فإّن  هذا،  رغم 
أكثر بساطة، يكفي  الصهيونية  املعايير  ولكن  أوربية،  معايير 
أوروبــا  يف  بينما  بك،  الترحيب  ليتم  يهودي  إنك  تثبت  أن 

من  وغيرها  اللون،  وأسمر  مسلًما  لست  إنك  تثبت  أن  عليك 
على  الغربيني.  والسياسة  اإلعالم  رواد  وضعها  التي  املعايير 
العودة"  "حق  قانون  هناك  الصهيوني  الكيان  يف  حال  كل 
شــذاذ  جلميع  يتيح  ــذي  ال مــعــروف  هــو  كما  السمعة  ســيء 
إثبات يهوديتهم،  إلى فلسطني مبجرد  القدوم  اليهود  اآلفاق 
الهجرة  ولكن هذا لم يكن ينجح دائًما، حدث هذا اخللط يف 
التي  السابق،  السوفييتي  االحتــاد  جمهوريات  من  الكبرى 
"تدقيق"  خاللها  االستيطان  طمع  وأعمى  عشوائية  كانت 
"طبيعة"  إلى  فبالعودة  أيًضا،  أن  ويحدث  اليهودية،  الوكالة 
أييليت  الداخلية  لوزيرة  وفًقا  يتبنّي  فإّنه  اجلدد  القادمني 
الذين  األوكرانيني  من  املائة  يف   90 من  يقرب  ما  إن  شاكيد، 

وصلوا حتى اآلن ليسوا يهوًدا!

كالم شاكيد الذي نقلته صحيفة هآرتس جاء فيه إنه من 
كان  الصهيوني  الكيان  إلى  وصلوا  أوكرانيا  الجًئا   2034 بني 
%10 منهم يهودا! وأضافت شاكيد إّن الرقم "سيصل  أقل من 
هذا  من  استيائها  عن  وعبرت  شهر".  يف  أوكراني  ألف   15 إلى 
بحاجة  "إسرائيل  فقالت  اليهود  غير  جلب  الــذي  اخلطأ 
لبذل املزيد من أجل جلب اليهود واملؤهلني لقانون العودة. ال 

التخطيط لألمور". املعدل، يجب  ميكننا االستمرار يف هذا 
لهم  يحق  الذين  األوكرانيني  عدد  يقدر  الكيان  أّن  ُيذكر 
"الهجرة إلى إسرائيل بحوالي 200 ألف أوكراني وسيحصلون 
ــودة"  ــع ــون "حـــق ال ــان عــلــى اجلــنــســيــة تــلــقــائــًيــا مبــوجــب ق
على  تطبيقه  يتم  القانون  هذا  أن  ذكره  يجدر  االستيطاني. 
األوكرانيني بعد أقل من شهر على مترير قانون منع لم شمل 

التاريخية. فلسطني  حدود  داخل  حتى  الفلسطينية  األسر 
وذوي  الشقر،  األوكـــران،  الالجئني  إلــى  بالعودة  عموًما 
هذه  ولتجنب  يــهــوًدا،  ليسوا  أنهم  غير  ــزرقــاء،  ال العيون 
على  يتعني  بأنه  لوائح  الكيان  وضــع  جلبهم،  يف  األخــطــاء 
من  هارب  قريب  استضافة  يف  يرغبون  الذين  "اإلسرائيليني" 
احلرب يف أوكرانيا دفع وديعة قدرها 10000 شيكل )3055 
بأنهم  إعــالن  على  التوقيع  الوافدين  على  ويجب  دوالًرا( 
سيغادرون البالد يف غضون شهر. ومع ذلك، قالت شاكيد إنه 
20 باملائة فقط من الالجئني. مت استالم املدفوعات حلوالي 

وقالت شاكيد إّن هناك حالًيا 26 ألف أوكراني يعيشون يف 
13000 منهم بدون تأشيرة،  الكيان ليسوا مواطنني. حوالي 
و4000 طالب جلوء قدموا  و2500 على تأشيرات سياحية، 
"إسرائيل  مضيفًة  عمل،  تأشيرات  لديهم  والباقي  طلباتهم، 
أوكراني فروا من  ألف يهودي   100 كانت تخطط الستضافة 

احلرب".
املسؤولني  األوكــرانــيــة  السفارة  حثت  متصل  سياق  ويف 
وصفتها  ــي  ــت ال املــخــصــصــات  ــع  رفـ عــلــى  ــني"  ــي ــل ــي ــرائ "اإلس
من  أخرى  آلية  "وإيجاد  شيكل   10000 البالغة  بـ"املشينة" 
وعائالتهم".  أطفالهم  إنقاذ  على  مواطنينا  تساعد  أن  شأنها 

كما جاء يف بيان السفارة.
بوابة الهدف عن 

يف يوم املرأة العاملي..  32 أسرية فلسطينية يقبعن

يف سجون االحتالل
مركز  يف  التوثيق  دائــرة  أفــادت  الهدف،  بوابة  عن  نقال 
اجلاري،  مارس   8 الثالثاء  يوم  واحملررين،  لألسرى  حنظلة 
السجون  32 أسيرة يف  بأن سلطات االحتالل تواصل احتجاز 

حماد. نفوذ  الطفلة  بينهم 
نسخة  الهدف  بوابة  وصل  للدائرة،  بيان  يف  ذلك،  وجاء 
الذي  العاملي  املرأة  يوم  آذار  من  الثامن  اليوم  مبناسبة  عنه، 
االحتالل  من  مضطهدة  وهي  الفلسطينية  املــرأة  على  مير 
ــرات  ــي األس ــة  ــاص وخ 1948م  ــام  ــع ال مــنــذ  ــي"  ــل ــي ــرائ "اإلس

االحتالل. سجون  يف  الفلسطينيات 
و6  ــا،  أّمً  11 األسيرات  بني  من  التوثيق،  دائــرة  وبحسب 

التي  جعابيص  إســراء  األسيرة  بينهن  جريحات،  أسيرات 
ملدة  محكومة  وهي  جسدها  أنحاء  كافة  يف  حروق  من  تعاني 

11 عاًما.

يقضني  أســيــرة   17 هناك  األســيــرات  بــني  "مــن  وأضــافــت 
أبو  شاتيال  األسيرتني  بحق  صدر  أعالها  متفاوتة  أحكاًما 
ميسون  هي  وأقدمهن  عاًما،   16 ملــدة  ــات  دوي ــروق  وش عياد 

15 عاًما". اجلبالي من بيت حلم ومحكومة ملدة 
 16 من  أكثر   1967 عام  منذ  اعتقل  االحتالل  أن  يذكر 
منذ  النساء  من   1100 ونحو  الفلسطينيات،  النساء  من  ألف 

.2015 عام 
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 يستنكر فرع اجلمعية املغربية للنساء التقدميات بالرباط 
ـ سال ـ متارة تصاعد انتهاكات حقوق النساء من طرف السلطة، 
املجتمع  قــوى  كل  ويدعو  نضالهن،  مع  تضامنه  عن  ويعبر 
لتوفير  املشترك،  والعمل  اجلهود  تنسيق  إلى  باملنطقة  املدني 
عيشهن،  ظــروف  حتسني  أجل  من  اجلماعي  النضال  شــروط 
مطالبهن  يف  ومساندتهن  احتجاجاتهن،  مع  التضامن  وتنظيم 
املشروعة، وفضح ما تتعرضن له من قمع ومنع وعنف بوليسي.
تتميز  ظرفية  يف  السنة  هــذه  للمرأة  العاملي  اليوم  يحل 
االقتصادية  الواجهات،  مختلف  على  العاملية  األزمة  بتفاقم 
واالجتماعية واإليكولوجية.... أزمة زاد من حدتها ما عاشته 
املاضيتني،  السنتني  خالل  كورونا  جائحة  تبعات  من  البشرية 
مراكمة  مقابل  يف  والهشاشة  الفقر  ــاع  أوض تفاقم  إلــى  أدت 

لثروات  نهبها  وتزايد  لألرباح  االستيطان  املتعددة  الشركات 
الوضع  هذا  تفاقم  وقد  الطبيعية.  ملواردها  وإنهاكها  الشعوب 
الصراع  إثر  على  مخاطر  من  العالم  يتهدد  ما  بسبب  املتردي 
ضد  احلــرب  األخيرة  هذه  وإعــالن  وروسيا،  الناتو  حلف  بني 
للعديد  كمصدر  كبير  دور  البلدين  لهذين  أن  خاصة  أكرانيا، 
مختلف  نحو  الفالحية،  وغير  الفالحية  األساسية،  املواد  من 

العالم. بلدان 
الوضع مثل كل نساء  املغرب تتأثر بهذا  النساء يف  أوضاع  إن 
الالشعبية  السياسات  لتبعات  أيضا  تخضع  لكنها  العالم، 
التي  املنتهكة للحقوق واحلريات، وخياراتها  للدولة ولقراراتها 
ضد  التمييز  وتكرس  الطبقية  الفوارق  وتعمق  األزمــة  تنتج 
وانتهاك  النهب  جرائم  يف  العقاب  من  اإلفالت  وتكرس  النساء 
وجرائم  النساء  ضد  العنف  جرائم  يف  كما  اإلنسان  حقوق 

تزويج الطفالت الصغيرات ...
متارة،  سال  الرباط  منطقة  يف  النساء  أوضــاع  تختلف  وال 
احمليطة  الشعبية  األحــيــاء  ففي  املــغــرب.  مناطق  باقي  عن 
الصناعية بسال ومتارة، وحتى يف مختلف  املناطق  باملدن، ويف 
اإلدارات العمومية والشركات واملؤسسات الفاخرة التي تتكلف 
مختلف  النساء  تعيش  يوميا،  بتنظيفها  النظافة  عامالت 
ألوان االستغالل والتهميش واحليف والعنف. كما تعيش أغلب 

الرباط،  اللواتي يتمركز عدد كبير منهن يف  املوظفات  النساء 
وانتشار  املتدنية  املعيشة واألجور  العيش بسبب غالء  صعوبة 
العديد  يجعل  مما  الشغل  فرص  وانعدام  اخلريجني  عطالة 
أسر  مسؤولية  لوحدهن  يتحملن  البسيطات  املوظفات  من 

بكاملها.  
مجاال  أيضا  تشكل  منطقة  متــارة،  سال  الرباط  منطقة  إن 
التي  واملجتمعية  املهنية  الفئات  ملختلف  املمركزة  للنضاالت 
تنظم تظاهرات متعددة بالعاصمة. ويف هذا اإلطار شهدت يف 
حضور  فيها  للنساء  كان  متعددة  احتجاجات  األخيرة  األيام 
والتنكيل  القمع  من  وافــر  نصيب  أيضا  لهن  كــان  كما  قــوي، 

والعنف السلطوي الذي تعرضت له تلك النضاالت. 
النسائية  احلركة  تخليد  سياق  ويف  األوضــاع،  هذه  ظل  يف 
العاملية وعموم القوى التقدمية لليوم العاملي للمرأة، وألن هذا 

املغربية  اجلمعية  فرع  فإن  النسائي،  للتضامن  يوم  هو  اليوم 
للنساء التقدميات بالرباط ـ سال ـ متارة :

ــروب  احل ضــد  الــعــالــم  يف  الــنــســاء  نــضــال  عاليا  يحيي   .1
ووقوفهن يف وجه الصعود املتنامي لقوى اليمني املتطرف، وضد 
للحياة  وتهديدها  االستيطان  املتعددة  الشركات  سلطة  تزايد 
والكرامة  احلرية  تسوده  عالم  أجل  ومن  البشرية،  ومستقبل 
والرجال.  النساء  بني  التامة  املساواة  فيه  وتتحقق  اإلنسانية 
ويف هذا الصدد يحيي الفرع عاليا كفاح النساء الفلسطينيات 
البطولي، ويف مقدمتهن األسيرات اللواتي سجلن مجددا هذه 
الصهيوني  االحتالل  يقاومن  وهــن  نضالية  مالحم  السنة، 

العنصري من داخل السجون. 
املغربيات يف مختلف  النساء  2. يعبر عن تضامنه مع نضال 

املواقع، ويف مقدمتهن :
- زوجات وأمهات املعتقلني السياسيني الصامدات يف وجه آلة 

القمع واالستبداد التي استهدفت أبناءهن.
- آالف العامالت الزراعيات اللواتي ينظمن حملة وطنية من 
أجل احترام حقوقهن يف إطار تنظيم املرأة بالقطاع الفالحي، 
اللواتي  باملنطقة  الصناعية  األحياء  يف  العامالت  ومختلف 
يشتغلن يف ظروف قاسية ويف جتاهل تام حلقوقهن األساسية؛
- األستاذات املفروض عليهن التعاقد اللواتي تعرضن ألبشع 

أصناف العنف البوليسي قبل أيام يف شوارع الرباط، وصل حد 
االعتقال، ثم املتابعة القضائية يف حالة سراح.

سياسة  ضحايا  املعطالت  الــشــهــادات  حــامــالت  النساء   -
وقفاتهن  خالل  وحشي  لقمع  أيضا  تعرضن  اللواتي  التهميش 

السلمية أمام والية الرباط.
من  العديد  ينظمن  الــلــواتــي  واملــمــرضــات  الصحة  أطــر   -
بدورهن  وتعرضن  املشروعة  حقوقهن  أجل  من  االحتجاجات 

للعنف البوليسي يف شوارع الرباط؛
االستغالل  ضحايا  املناولة  شركات  يف  النظافة  عامالت   -
الهزيلة  األجــور  بحكم  بالعبودية  أشبه  ظروف  يف  الفاحش 
وظروف العمل القاسية وغياب أبسط شروط العمل الالئق.

نضاالت  يخضن  اللواتي  العمومي  األولي  التعليم  مربيات   -
من   متكينهن  مقدمتها،  ويف  حقوقهن  أجــل  مــن  شهور  منذ 

أجورهن التي لم يتسلمنها منذ ما يقارب السنة. 
جنوب  إفريقيا  دول  من  القادمات  أوراق  بدون  املهاجرات   -
وممارسات  مزرية  ظروفا  وأطفالهن  يعشن  اللواتي  الصحراء 

عنصرية وخروقات سافرة حلقوقهن.
جواز  فرض  ضد  االحتجاجات  تقدمن  اللواتي  النساء   -
من  وخاصة  البيوت،  ربات  من  العديد  ضمنهن  من  التلقيح، 

تعرضن ملختلف أصناف التنكيل واإلهانات والقمع....
3. يستنكر بشدة استمرار وتصاعد انتهاكات حقوق النساء 
عموما، ويف منطقتنا بشكل خاص، وإمعان الدولة يف سياساتها 
للمواد  الفاحش  الــغــالء  خــالل  مــن  ــاع  األوضـ لهذه  املكرسة 
مقدمتها  ويف  العمومية  اخلدمات  على  واإلجهاز  األساسية، 
الدولة  لدى  حقيقية  سياسية  إرادة  وغياب  والصحة،  التعليم 
العنف  من  النساء  حتمي  فعلية  تشريعية  إصالحات  ملباشرة 
اجلمعية  ترفعها  التي  املطالب  كل  إلــى  وينضم  والتمييز، 
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-  مطالبة الدولة بتنفيذ التزاماتها املتضمنة يف االتفاقية 
صدقت  التي  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  كل  ملناهضة  الدولية 

عليها، بدءا مبالءمة القوانني الوطنية معها.
العنف  مــن  النساء  بحماية  ــاص  اخل القانون  مراجعة   -
إلى  ويرقى  الصلة  ذات  املتحدة  األمم  ومعايير  يتماشى  مبا 

املغربية. النسائية  طموحات احلركة 
- وضع قانون اسرة عصري ومدني يضمن املساواة التامة بني 

املرأة والرجل يف األسرة ويحفظ كرامة النساء.
احترام  وفــرض  الــشــركــات  جشع  مــن  الــعــامــالت  حماية   -
ومراجعة  عالتها،  على  الشغل  مدونة  يف  املتضمنة  حقوقهن 
احلقوق  يضمن  مبا  املنزليني"،  والعمال  العامالت  "قــانــون 

الشغلية للنساء العامالت يف البيوت ويصون كرامتهن.
املساواة يف  للموظفات وضمان  الالئق  العمل  - توفير شروط 
اجلنسي  التحرش  من  وحمايتهن  واملوظفني،  بينهن  الفرص 
لها  يتعرض  الــتــي  ــزاز  ــت االب أصــنــاف  ومختلف  واملــضــايــقــات 

منهن. الكثيرات 
ــ  العاملي  النسائي  اليوم  هذا  يف  ــ  الفرع  يدعو  اخلتام،  ويف 
والعمل  اجلهود  تنسيق  إلى  باملنطقة  املدني  املجتمع  قوى  كل 
حتسني  أجل  من  اجلماعي  النضال  شروط  لتوفير  املشترك، 
احتجاجاتهن  مع  التضامن  وتنظيم  النساء،  عيش  ظــروف 
ما  وفضح  املــشــروعــة،  مطالبهن  يف  ومساندتهن  باملنطقة، 

تتعرض له احتجاجاتهن من قمع ومنع وعنف بوليسي.

الجمعية املغربية للنساء التقدميات تندد بتصاعد انتهاكات حقوق النساء 
من طرف السلطة
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احلركات  من  العديد  السابقة  الفترة  خالل  املغرب  عرف     
وأبرزها  أولها  كان  لشهور.  بعضها  امتد  والشبيبية  الشعبية 
بعد  فيما  ملهما   2016 أكتوبر  يف  انطلق  الذي  الريف  حراك 
كل من جرادة، أوطاط احلاج، زاكورة… تشترك هذه احلركات 
غير  التهميش،  رفع  تروم  اجتماعية  مطالب  حملت  كونها  يف 

أن جوهرها سياسي.
السياسات  على  فعل  كــرد  تعتبر  التي  احلــركــات  هــذه     
تفاقمها  واحملتمل  حاليا  املتبعة  واالجتماعية  االقتصادية 
 3 مستقبال، والتي تعتبر سياسات محافظة تنبني أساسا على 
والرشكات  املؤسسات  خوصصة  الخارجية،  )االستدانة  عناصر: 
على  سلبا  أثرت  العمومية(  النفقات  يف  التقشف  العمومية، 

عامة  بصفة  العاملة  الطبقة  وأوضــاع  املواطنني/ات  معيشة 
باعتبارها  الشبيبة  فتركيع  خاصة،  بصفة  الشباب/ات  وعلى 
يف غالبيتها الساحقة املخزون الرئيسي لقوة العمل يف املجتمع 
الرأسمالية  إنــتــاج  إلعــادة  قصوى  ضــرورة  يعتبر  املغربي، 
لقطاعات  املــغــرب  يف  النيوليبرالية  دخـــول  مــع  خصوصا 
)العائلة  املختلفة  املخزن  مؤسسات  مارست  لهذا  جديدة. 
الترفيه  ومؤسسات  الدين  اإلعــالم،  املدرسة،  البطريركية، 
والثقافة …( تدجينا وقمعا متواصال لتطلعات الشبيبة بغية 
املهيمن:  الرأسمالي  اإلنتاج  لنمط  احملرك  للمنطق  إخضاعها 
ال  هذا  أن  غير  للرأسمال.  الالمحدود  والتراكم  الربح  حتقيق 
يعني كون هذه املؤسسات حقوال للصراع بل حتبل بإمكانيات 
من  حتررها  أجــل  من  الشبيبة  نضال  يف  استغاللها  ينبغي 

والتبعية.    واالستغالل  والهيمنة  االضطهاد 
والشابات  الشباب  يلعب  أن  الطبيعي  مــن  كــان  ولــهــذا     
التضليل  فرغم  احلــركــات،  هــذه  يف  جوهريا  أساسيا  دورا 
لم  فإنها  للمخزن،  اإليديولوجية  اآللة  لعبته  الذي  املكثف 
أغلب  كانت  حيث  املغربي  للشباب  التام  التدجني  يف  تفلح 
شباب  هم  احلركات  هذه  من  وامليدانية  اإلعالمية  القيادات 
اجتماعية  اصـــول  مــن  مــنــحــدريــن/ات  اغلبيتهم  وشــابــات 
التي  نوعية  تنظيمية  أشكال  بلورة  يف  ساهموا  كما  كادحة، 
للحركات  التنظيمية  التجارب  مستلهمة  احلركات  اتخذتها 
وحركة  املعطلني  وحركة  الطالبية  احلركة  مثل  الشبيبية 
املعتقلني  أغلب  أن  إلى  باإلضافة  التعليمية.  الشغيلة  شباب 
الشباب،  لفئة  ينتمون  احلركات  هذه  خلفية  على  السياسيني 
وحماسا  وتعبئة  انخراطا  األكثر  الفئة  الشباب  شكل  كما 
)شركة  الثالث  للمنتوجات  االقتصادية  املقاطعة  حلملة 
دانون- سنطرال، افريقيا- سيدي علي( من خالل االستعمال 

االجتماعي. التواصل  وشبكات  ملواقع  املكثف 
حركات  املاضية  السنوات  الثالث  خالل  املغرب  عرف  كما     
التنسيقيات  نضال  يف  أساسا  جتسد  قوية  شبيبية  فئوية 
فرض  الذين  األساتذة  األطباء،  الطلبة  )تنسيقية  الوطنية 

املتدربني(. االساتذة  التعاقد،  عليهم 
   إذن فهي مناذج مختلفة تبني أن الشباب املغربي اليوم هم 
الواسعة  والتسريحات  النيوليبرالية  السياسات  ضحايا  أبرز 
احلركات  طليعة  يف  التموقع  عليه  يفرض  مما  والعطالة، 
تستهدفه،  التي  السياسات  تلك  ضد  واملناضلة  املناهضة 
هامة:  بخصائص  الشباب  يتمتع  للماركسيني،  فبالنسبة 
على  واإلصرار  الثورية  والتضحية  واالندفاع  الكفاحية  روح 
أي  النتصار  ضرورية  خصائص  وهي  مدى.  أبعد  إلى  الذهاب 

الرجعي. املخزني  املشروع  مشروع مجتمعي بديل على 
مساهمتها  بــقــدر  الشبيبية  الــنــضــاالت  ــذه  ه أن  غير     

تفتقر  مــا  بقدر  النضال  جبهات  يف  القوية  اجلماهيرية 
املطالب،  لتسييس  املبرر  غير  برفضها  خاصة  السياسي  لألفق 
التنظيمات  مــعــادات  نــزعــة  تنامي  تــزايــد  ــى  إل بــاإلضــافــة 
ولعل  وسطها  السياسية(  )الدكاكني  والنقابية  السياسية 
النظام  كرسها  التي  السياسية  املمارسة  يف  جذوره  يجد  ذلك 
املخزني واألحزاب امللتفة حوله، من خالل املهازل االنتخابية 
بني  الفرز  على  قــادرة  غير  جعلها  الذي  الشيء  املناسباتية 
احلقل  ومكونات  املخزني  الرسمي  السياسي  احلقل  مكونات 
املخزن  الذي يستغله نظام  الشيء  املناضل،  البديل  السياسي 

بعد. فيما 

   وهنا يظهر دور الشبيبات السياسية املناضلة خاصة شبيبة 
االحتجاجية  احلركات  وتعدد  فتنوع  الدميقراطي،  النهج 
التمفصل  حتديد  الدميقراطي  النهج  شبيبة  على  تفرض 
بناء  سيرورة  يف  ودمجها  احلركات  وهذه  الطبقي  الصراع  بني 
سواء  السياسي،  األفق  وإعطائها  الشعبية،  الطبقات  جبهة 
احلركات  هــذه  قــيــادات  مع  اللقاءات  بعض  عقد  خــالل  من 
أغلب  جمع  يستطيع  شامل  برنامج  بلورة  خالل  من  سواء  أو 
احلركات الشبيبة يف جبهة شبيبية موحدة مع بلورة األسس 
تنسيقية  فمثال  وتطويرها.  باحتوائها  الكفيلة  التنظيمية 
عليهم  فرض  الذين  األساتذة  وتنسيقية  األطباء  الطلبة 

التعليمية  النقابات  وشباب/ات  الطالبية  والفصائل  التعاقد 
وضد  العمومية  املــدرســة  ــل  أج مــن  تناضل  كلها  املناضلة 
التوظيف  )فصل  التعليم  مجال  يف  النيوليبرالية  السياسات 
التوظيف  فرض  اجلامعي،  التعليم  خوصصة  التكوين،  عن 
النواب  مجلس  مصادقة  وباستحضار  التعاقد(  طريق  عن 
التربية  مبنظومة  املتعلق   51.17 اإلطار  قانون  مشروع  على 
اخلوصصة  على  ينص  الـــذي  العلمي  والــبــحــث  والــتــكــويــن 
والتعاقد وضرب احلق يف الترقي الشيء الذي ميكن من جمع 
عن  للدفاع  قوية  شبيبة  جبهة  بناء  يف  املكونات  هــذه  كل 
للشغل  بالنسبة  الشيء  ونفس  واملجاني،  العمومي  التعليم 

شبيبية  جبهات  األخير  يف  سيعطي  الذي  الشيء  والثقافة، 
الشعبي. النضال  قوية مساهمة فعالل يف مختلف واجهات 

   فالعمل الشبيبي يف إطار جبهات موحدة للنضال يف هذه 
الدميقراطي  النهج  شبيبة  من  ذاتية  رغبة  ليس  هو  املرحلة 
موضوعي  شرط  هو  ما  بقدر  آخر،  مناضل  شبيبي  تنظيم  أو 
من  الشبيبة  النضالية  احلركة  توحيد  متطلبات  تفرضه 
الفعالة،  النضالية  واألساليب  املالئم  الشعار  بلورة  خــالل 
فمهمة بناء جبهة شبيبية دميقراطية تقدم فضال عن كونها 
تندرج ضمن سيرورة بناء جبهة الطبقات الشعبية )امليدانية 
النضاالت  تشتت  عــن  ملموسا  جــوابــا  والــدميــقــراطــيــة(، 
الشبيبية اليوم. وهذا ما يقتضي صيانته وتوسيعه وتطويره 
وتقعيده. وهي مهام مترابطة وشاقة تتطلب اإلصرار واملثابرة 
تتشكل  أن  ميكن  اجلبهة  هذه  إن  الوحدة.  أجل  من  والصراع 
حركة  الدميقراطية،  الطالبية  والفصائل  الشبيبات  من 
املنظمات  شباب  الدميقراطية،  الثقافية  احلركة  املعطلني، 
وأطــاك  إ  ح  م  الــج  شباب  )مثل  الدميقراطية  اجلماهيرية 
الشبيبية  االحتجاجية  احلركات  النقابات(،  وبعض  املغرب 

الدميقراطية. الشبيبية  الفعاليات  ومختلف 
   إن كسب الشبيبة للعمل اجلبهوي ضرورة قصوى لتحقيق 
يركز  أن  يجب  اليوم  عملنا  إن  لهذا  للشبيبة.  امللحة  املطالب 
التنظيم  على  حلثهم  الشباب  وسط  والعمل  الدعاية  على 
اخلبرة  وكسب  التجربة  ملراكمة  الوحيد  الضامن  باعتباره 
عدوها  مع  صراعها  يف  اجلماهير  ولدى  املناضلة  القوى  لدى 

الطبقي.

دور الشباب يف واجهات النضال وراهنية العمل 
سعد مرتاحالجبهوي الشبيبي

إطار  يف  الشبييب  فالعمل 
للنضال يف  جهبات موحدة 

هذه املرحلة هو ليس رغبة 
الهنج  شبيبة  من  ذاتية 

شبييب  تنظمي  أو  الدميقراطي 
مناضل آخر، بقدر ما هو رشط 

متطلبات  تفرضه  موضوعي 
النضالية  الحركة  توحيد 
بلورة  خالل  من  الشبيبة 
واألساليب  املالمئ  الشعار 

الفعالة النضالية 
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

بعيدة  أخاديد  احتفر  ما  بعض  العربّي  الشعر  أيك  يف   
بن  متيم  بيت  ذلك  من   ، احملفوظ  مستويات  على  الغور 

مقبل 
حجر الفتى  أن  لو  العيش  أطيب  ما 

ملموم وهو  عنه  احلوادث  تنبو   
ظاهرة  اإلنسان  بأن  قاٍس  واعتراف  حادة،  صرخة  هي 
مركبة،معقدة يف آن،فهو  قد "يتظاهر" باحلدة والشراسة 
الصعاب،بالوديان  املــواجــهــة،مــواجــهــة  على  املــصــّرتــني 
اختراُقه،  يسير  هش،  أنه  فهي  حقيقته  والشعاب،أما 
اجلفن  بني  فتحول  احملــن،  تعروه  حني  طويال  يصمد  ال 
ال  السابق  بيته  يف  الشاعر  يتمناه  ما  إن  بل  والــوســن، 
أن  اجليولوجيا  أثبتت  ــح"،إذ  ــري ال كــوَنــه"قــبــض  يــعــدو 
حركات  يعدم  ال  فإنه   ، جلمودا  صلدا،  بدا  مهما  احلجر 

جوانية)داخلية(..
فلسفة  هــي  والــتــحــول،هــذه  الــصــرف  عــن  مندوحة  ال 
تاريخ  مضجع  تقضان  اللتان  وسيرورته  الزمن،صيرورته 
باملرء  ــري  ح كــذلــك،فــإنــه  هــو  األمـــر  أن  ــا  ــان.ومب ــس اإلن
بعد  تخلده  التي  البصمات  قيمة  عن  ذاتــه  ُيَساِئل  أن 
أنه  هي  خصوصيته  حّي،  كائن  أسمى  أنه  السيما  رحيله، 
إلى  واالنفعال  النقد،  إلى  التقبل  يتجاوز  مبدع"،  "حيوان 
حومة  من  ينسحب  فال  االختالف،  إلى  واالئتالف  الفعل، 
شاعر  لكأنه  التاريخ..حتى  محرٍك   ، الطبقّي  الصراع 

"الميته": يف  النعمان،القائل  معرة 
أنا فاعل  أال يف سبيل املجد ما 

 عفاف وإقدام وحزم ونائل
وال مواربة يف أننا سنفقد كثيرا من الكفايات التذوقية 
التي حلمتها وسداها رهافة احلس ِإْن نحن جارينا الشاعر 
اجلمالّي)اإلستتيقّي(،  البعد  حينئذ   نئد  ألننا  األول، 
أدبية  أجناس  آليات  من  وهما  الَوجدانّي،  البعد  شقيق 

،الرواية مثل:)القصيدة،املسرحية،القصة 
ــر متــيــم بـــعـــَض الـــعـــذر ألن  ــاع ــش ــل ــتــمــس ل ــل .قــــد ن
نقول  أو  الــعــلــمــّي،  اليقني  هــو  ليس  "الــيــقــني"الــشــعــرّي 
شاعرا  الشاعُر  القدامى:"سمَي  النقاد  ردده  ما  ببساطة 
ما  للشاعر  "يجوز  أو  غيره."،  به  يشعر  ال  مبا  يشعر  ألنه 
الشعر  بأن)أعذب  أحدنا  عقب  رمبا  لسواه."و  يجوز  ال 

أكذبه.(
علم  ــدارس  ــ م إحـــدى  أن  الــظــريــف  ــف،  ــري ــط ال ومـــن   
املداخل  اجتراح  على  القدرة  بأنه  الذكاء   عّرفت  النفس 
أمــا   ، املــشــكــالت  بــحــل  القمينة  االقــتــراحــيــة  ــوى  ــق وال
املرء   الذكاءات،حسب  تعدد  بنظرية  "جاردنر"فاعترف 

اإلميان.. أضعف  ،وهذا  رباعيا  ليمتلك  سوّيا  يكون  أن 
ومؤسسه  املعنى   خالق  هو  اإلنسان   إن  أخيرا،أقول   
املتفرد،  الفعل  على  الفعل،بل  على  قدرته  إلى  استنادا 

تباهيا. هذا  وحسبه  االستثنائّي، 
احلس/اإلحساس  أن  احلاذق-  القارئ  يفوتنك-أيها  وال 
واملجتمَع:الَوجدان  يتصالح  الــذي  ذلــك  هو  هنا  امَلـــُروَم 
البرجعاجية  فإن  الفردّي..وإال  الوجدان  اجلْمعّي،وليس 
أنا  إن  وأعتذر   سهم،  من  بأكثر  ستضربان  واالعتزالية 
إنتاجه  البيت)صدر هذه احملاولة( مبا أن شروط  اجتزأت 
يحققه  مما  الرغم   على  محلية،  هي  وال  حالية،  هي  ال 

االختراق. إلى  تقوده  كونية  من  الشعر 

لو أن الفىت حجر..
أهيا املثقفون املغاربة.. 

هّبوا للدفاع عن املجمتع يف فرباير وكل األايم والهشور

يعد  لم  غاٍب  يف  ش  التوحُّ مرحلة  إلى  وصلنا  هل 
العشر  خــالل  قاسية  تطويٍع  مرحلة  بعد  آمــنــا، 
كانت  رخيصة،  محنة  يف  عشنا  املاضية،  سنوات 

اليوم،  املغرب  يعرفها  التي  الكبرى  للمحنة  متهيدا 
بسرعة  املجتمع  "قــتــل"  القاسية  مالمحها  ومــن 
الذي  السطح  مــراوغــات  أنها  واحلقيقة  قياسية، 
وهيمنة  الــهــدم  مــن  خطر  يف  املجتمع  أن  ُيخفي 
وإرشاء  االستسالم  من  المحدودة  وأشكال  الزيف 
القيم  وتبخيس  وعزلها   الفئات  وتفكيك  خب  النُّ

أنانية متطرفة. اإلنسانية بحموالتها لفائدة 
اعتقَد  القصوى  مرحلته  التوحش  بلغ  لقد 
صالحية  انتهت  وعي،  بال  مجتمعا  امتلَك  أنه  فيها 

مقاومته.
مجرد  وصرنا  وجودنا  صالحية  انتهت  فعال  هل 
يف  واملشي  واملواجهة  النقد  على  لنا  قدرة  ال  أشباح 

الصفوف األولى واحلارقة؟
يف   فدائما  نحن،  أما  به.  إيهامنا  يريدون  ما  هذا 
اجلمعي  خيالنا  لنضع  االحتجاجات  كل  مقدمة 
وهميا  ــدارا  ج ونهدم  الساحر،  اللهب  حاّفة  على 
وعينا  وبــني  بيننا  اجلمعية،  روحــنــا  وبــني  بيننا 
تطاول  فقد  وأحالمنا.  وأصواتنا  بلغاتنا  املشترك 
املجتمع  وهاجموا  للخيال  الفاقدون  املتطاولون 

ساعني لذبحه.
هنا  أننا  بوضوح،  للتعبير  فرصة  االحتجاج  أيام 
ودائما هنا،ال نبحث عن مجد عامر بالوهم والرياء 
أو أحالم بال ظالل ُمعلقة يف الهواء بال جذور.  نحن 
وشموخ  بجهر  والتعبير  كرامتنا  مدى  لقياس  هنا 
أبناء  وكل  والعمال  الفالحني  من  ألهلنا  حبنا  عن 
وهم  والباني  العالي  تاريخهم  بكل  العظيم  شعبنا 
يخوضون معركة أخرى من معاركهم التي ال تنتهي.
إننا اليوم، مثل كل أيامنا التي ال نخون مضامينها 

صف  يف  وسنبقى  نزال  وما  كّنا  أننا  نعلن  النبيلة، 
اخليال الذي ال يفر من املعارك الطويلة بيننا وبني  
َحَملة  من  واملئات  واملفكرين  والعلماء  الشهداء  قتلة 
الفكر احلر واملتحرر.. ممن حملوا أحالمنا الصغيرة 
من  وتنمو.  تكبر  والغمام،  اجلمر  مثل  واحتضنوها 

الرافضني لالنبطاح واجلمود والرأي الواحد. 
يف  ونكتب  االحتجاج،  مسيرات  كل  يف  نشارك 
نريد..  الــذي  املجتمع  عن  دفاعا  الصفحات   كل 
والتجدد،باالختالف  احلياة  بشغف  مشبعا  حّيا 
والتقدم. دفاعا عن مجتمع الدميقراطية واحلرية 
يف مواجهة مجتمع األتباع واملستسلمني  والسماسرة 

والرعايا.
ُنشارك يف مسيرة شعبنا الطويلة جنبا إلى جنب 
حتمل  حلكومة  ال  مختلفة:  وأصــوات  واحــد  بقلب 
جيوبنا  نهب  يف   استمرارها  خالل  من  لنا  الكراهية 
التعليم  وإفساد  أرصدتهم،  مللء  األسعار  كل  ورفع 
والتحديث  ــة  ــداث احل وقــيــم  الــثــقــافــة  وتهميش 
القمع  ألساليب  جتديدها  ويف  والدميقراطية. 
يف  البسطاء  ومحاربة  احلــريــات  على  والتضييق 

اليومي. عيشهم 
املثقفون: أيها 

ـ نريد جتديد وتفعيل دورنا الثقايف يف املجتمع؛
ووعينا  وجودنا  واختباَر  صفوفنا  توحيد  نريد  ـ 

اجلماعي؛
ـ نريد بذل املزيد من التضحيات يف نشر املعرفة 

النقدي؛ والوعي 
ــالم واجلــهــل  ــظ ـ نــريــد مــواجــهــة قــويــة لــكــل ال

والرداءة. واالنتهازية 
 ، ومنوت  نحيا  أجلها  من  والتي   ، مسؤوليتنا  إنها 

ودونها ال نساوي قطرة مداد تائهة. 
غير  للكتابة  املخِلصون  اخلالصون  املثقفون  أيها 
املنبطحة ممن ال يبحثون عن تبريرات للهروب إلى 
املغامرة  عالم  يف  األصدقاء  أيها  اخللف..  أو  اإلمام 
على  االحتجاج  مسيرة  يف  لنكن  واملعقدة..  الصعبة 
حريتنا  وخنقوا  وأرزاقــنــا  دمنا  استباحوا  الذين 
وأحالمنا ووضعونا على حافة اليأس معتقدين أننا 

. سنستسلم
لُنعلن أننا ال مستسلمون ولكننا قادمون ..

بل  مسؤولياتنا  مــن  متهربون  ال  أنــنــا  لُنعلن 
قادرون..

األشجار  مثل  ولكننا  منبطحون  ال  أننا  لُنعلن 
واقفون.. الشامخة 

ولكننا  الرهن  أو  الكراء  أو  للبيع  لسنا  أننا  لُنعلن 
صامدون..

واألخير  األول  األعلى  مثلنا  شعبنا:  مع  نحن 
معاركنا  من  لنفر  فئرانا  لسنا  القادمون..  ونحن 

النبيلة.

نورالدين موعابيد شعيب حليفي
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احلريات  لواقع  ملفه  خصص  الذي  العدد  هذا  يف  الدميقراطي  النهج  جريدة  تستضيف 
العامة ببالدنا، الرفيق محمد زندور رئيس فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان مبدينة 
احلريات  وواقع  اإلنسان  حقوق  أوضاع  حول  نحاوره  الدميقراطي،  النهج  عضو  خنيفرة، 

العامة وما تعرفه من انتهاكات وسبل مواجهة هذا الواقع...

           يالحظ كل متتبع ألوضاع حقوق اإلنسان ببالدان 
الحرايت  عىل  مسبوق  غر  هجوما  األخرة  السنوات  يف 
مرد  ما  كوفيد19-.  جائحة  ظرفية  مع  وخاصة  العامة 

هذا الهجوم يف نظركم ؟

النهج  ــدة  ــري ــج ب ــات  ــق ــي ــرف وال الـــرفـــاق  ــر  ــك أش أوال 
الساهرين  كل  وأحيي  االستضافة  على  الدميقراطي 
والساهرات على إصدار اجلريدة رغم احلصار والتضييق 
بعض  مع  السخاء  مقابل  العمومي  الدعم  من  واإلقصاء 
نطاق  عن  تخرج  ال  التي  مواضيعها  العامة  يعرف  املنابر 

التفاهة.
عودة لسؤالكم رفيقي، نعم هناك هجوم غير مسبوق 
على احلريات لكنه ليس وليد اليوم بل منذ خفوت وهج 
فرصة  املخزني  للنظام  تسنت  حيث  فبراير   20 حركة 
اإلطــارات  عرفته  الذي  للشتات  نظرا  قوته  استجماع 
الزحف  مت  حيث  املجيدة  فبراير   20 حلركة  الداعمة 
أبرزها  الشتات  هــذا  ظل  يف  تاريخية  مكتسبات  على 
اإلضراب  يف  احلق  التقاعد،  صندوق  املقاصة،  صندوق 
عبر  جديد  من  الشعبي  النضال  وهج  عاد  ثم  وغيرها. 
ــرادة ومــنــاطــق أخــرى  بــوابــة حـــراك الــريــف وبــعــده جـ
السجن  من  سنوات  بتوزيع  املخزني  النظام  هاجمها 
االنتفاض  من  املناطق  باقي  وثني  الترهيب  أجــل  من 
هجوماته  مــن  زاد  كــمــا  الالشعبية  الــســيــاســات  ضــد 
حتشد  التي  الوسيلة  تعتبر  التي  التعبير  حرية  على 
والتحليل  اليقني  اخلبر  بإيصال  الشعبية  اجلماهير 
يف  سنوات  جديد  من  فوزعت  املواطنني  وتوعية  العلمي 
أي  امليداني  التعبير  لقمع  لتمر  ومدونني  صحفيني  حق 
وشماعة  اجلائحة  ظرفية  مستغلة  السلمي  االحتجاج 
بعدما  االحتجاجية  األشكال  كل  لتقمع  الوباء  تفشي 
والمست  املذقع  الفقر  مرارة  الشعبية  اجلماهير  ذاقت 
وأن  لم يتوقف  الربيع  أن زحف  الهشاشة. هذا كله يبني 
وقت  أي  يف  تشتعل  قد  ملتهبة  مازالت  االنتفاض  جمرة 
املخزني،  النظام  يف  احلاكمة  الطغمة  تخشاه  ما  وهو 
تنفخ  قد  التي  األفواه  لتكميم  الفرص  كل  تستغل  لذلك 
يف اجلمرة لتزيد لهبها، كما ال ننسى االستقواء املخزني 
التطبيع معه وهو اخلطر األكبر  الصهيوني بعد  بالكيان 

حاليا. املغربي  الشعب  يتهدد  الذي 

من  العديد  عىل  الدولة  مصادقة  من  ابلرغم            
وما  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  واملعاهدات  املواثيق 
ورد  وما  واملصالحة،  اإلنصاف  هيأة  توصيات  به  جاءت 
يف ديباجة الدستور املعدل ل 2011 يف مجال الحرايت 
حول  واملحلية  الدولية  التقارير  مجمل  فإن  العامة، 
الرتاجع  تؤكد  فتأت  ما  ابملغرب  اإلنسان  حقوق  أوضاع 
ترون  كيف  والحرايت.  الحقوق  هامش  عن  املمهنج 

؟ املفارقة  هذه 

كيداير  برا،  من  املزوق  "أ  الشعبي  مثالنا  يف  نقول  كما 
الدولية  الــعــهــود  على  املــصــادقــة  نــعــم،  ــل".  ــداخ ل مــن 
عن  التحفظات  بعض  ورفــع  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 
وأداة  املغربية  احلقوقية  للحركة  مكسب  هي  ــرى  أخ
املصادق  الدولية  العهود  كون  احملاكم  أمام  بها  للترافع 

تلك  تبقى  لكن  الوطنية.  القوانني  على  تسموا  عليها 
وما  ورق،  على  حبر  مجرد  الساعة   حلدود  املصادقات 
بعض  ورفع  العهود   من  العديد  على  واملصادقة  التوقيع 
يف  الدولية  العهود  هذه  وتدبيج  أخرى  على  التحفظات 
الدستور املمنوح سوى لتزيني الواجهة اخلارجية للنظام 
من  لالستفادة  جهة  من  الدولي،  املنتظم  أمام  املخزني 
تشترط  دولية  وتكتالت  جهات  مع  االتفاقيات  بعض 
احترام حقوق االنسان،  ومن جهة أخرى، لتضليل بعض 
للتصويت  دعوته  يف  فعل  كما  املغربي  الشعب  من  الفئات 
طرف  من  احترامه  يتم  لم  الــذي    2011 دستور  على 
منه   22 باملادة  تنكيل  أشد  نكل  حيث  بنفسه  النظام 
الغير، حتت أي ذريعة  أن يعامل  القائلة "ال يجوز ألحد 
حاطة  أو  مهينة  أو  إنسانية  ال  أو  قاسية  معاملة  كانت، 
أشكاله،  بكافة  التعذيب  ممارسة  اإلنسانية،  الكرامة  من 
وهنا  القانون".  عليها  يعاقب  جرمية  أحد،  أي  قبل  ومن 
مع  القمعية  للسلطات  والطاغي  املهني  للتعامل  نعود 
املواطنني يف كل األشكال االحتجاجية وآخرها ما تعرض 
التعاقد يف احتجاجهم  الذين فرض عليهم  له األساتذة 
عن  أسفر  ورفــس  سحل  من  بالرباط  األخير  السلمي 
ومتابعات،  اعتقاالت  وعن  اخلطورة  متفاوتة  إصابات 
التي  الرنانة  الشعارات  تلك  زيــف  جديد  من  ليتضح 
وأمام  العمومية  قنواته  يف  املخزني  النظام  بها  يتغنى 
مصاحله  بعض  وحتقيق  للتضليل  فقط  الدولي  املنتظم 

احلال. بطبيعة  الطبقية 
       

خالل سنوات الرصاص، انلت منطقة خنيفرة              
من  األوفــر  الحصة  بــبــالدان  األخــرى  املناطق  وبعض 
وتعرف  والحرايت،  اإلنسان  لحقوق  الجسمية  االنهتاكات 
لكن  العامة،  للحرايت  ممهنجا  انهتاكا  اليوم  املنطقة 
ويف  الشعبية  للجماهر  قوية  نضاالت  تهشد  أيضا 
ترون  كيف  والتقدمية.  الدميقراطية  القوى  طليعهتا 

؟ محليا  الحرايت  أوضاع 

العام  السياق  عــن  يــخــرج  ال  محليا  احلــريــات  واقــع 

واحلريات  احلقوق  على  املشتد  اخلناق  يف  املتمثل  وطنيا 
يف  خصوصا  خنيفرة  مبنطقة  شراسة  أشد  بشكل  لكن 
يف  الــذي،  احلالي  اإلقليم  عامل  مع  األخيرة  السنوات 
أنه  كما  لالستثمار.  صالح  غير  خنيفرة  إقليم  نظره، 
الهيئات  منع  سوى  عنه  ُيعرف  لم  لإقليم  مجيئه  منذ 
وذلك  عليها،  والتضييق  احلريات  وقمع  والتنظيمات 
يف  املوشوم  املنطقة  لتاريخ  السؤال  يف  أشرمت  كما  راجع 
منذ  لكن  الرصاص،  سنوات  منذ  فقط  ليس  الــذاكــرة، 
مبقاومتها  املنطقة  ُعرفت  فقد  حتى،  املباشر  االستعمار 
الفرنسي  اجليش  ولقنت  والطغيان  الظلم  أشكال  لكل 
لتستمر  لهري،  معركة  عبر  واملقاومة  الصمود  يف  دروسا 
ذلك  بعد  الظلم  ألشــكــال  املتوسط  األطــلــس  مقاومة 
أحكام  من  تالها  ومــا   73 بأحداث  يعرف  ما  يف  خاصة 
يف  بظاللها  ترخي  مــازالــت  األحـــداث  هــذه  بــاإلعــدام. 
خاصة  خنيفرة  منطقة  مع  املخزنية  السلطات  تعامل 
باملناجم  عمال  من  املفقرين  من  جيشا  حتتضن  وأنها 
وهو  املنطقة،  على  املمنهج  التهميش  بسبب  وكادحني 
قاشى،  كبير  طينة  من  مناضلني  أجنــب  الــذي  الــواقــع 
أوفريد  وسعيد  ــودا"  "ب ب  امللقب  باحماد  العالي  عبد 
ممن  وآخــرون  الكيدية  املتابعات  من  يسلموا  لم  الذين 
عبر  املخزني  النظام  واجهها  احتجاجية  حركات  قادوا 
لثني  كيدية  ومتابعات  شرس  بقمع  باإلقليم  سلطاته 
على  سخطهم  عن  التعبير  من  املناضلني  من  الثلة  هذه 
اإلقليم،  على  املمنهج  والتهميش  الالشعبية  السياسات 
لتنويرها  الشعبية  بالفئات  التحامهم  دون  وللحيلولة 
تربة  تعد  املنطقة  أن  سابقا  قلت  وكما  خاصة  وتوعيتها 
كل  ضــد  االنتفاض  يف  تــاريــخ  ولها  للمناضلني  خصبة 
النظام  منه  يتخوف  ما  وهو  والتهميش،  الظلم  أشكال 

احلال. بطبيعة  املخزني 

للرتاجعات  التصدي  مستلزمات  ترون  كيف            
يف  أصال-  والهشة  -الجزئية  املكتسبات  عن  املمهنجة 

؟ ببالدان  العامة  الحرايت  مجال 

بدأت  ملا  سنرجع  رفيقي  السؤال  هــذا  على  للجواب 
الشتات  كون  بقولي  األول  السؤال  عن  إجابتي  يف  به 
كما  والهشة  اجلزئية  املكتسبات  على  الزحف  سبب  هو 
سبيل  ال  املخزني  للهجوم  للتصدي  أنه  مبعنى  أشــرت. 
النضاالت  توحيد  عبر  الشتات  لهذا  حد  وضــع  ســوى 
وتسطير  والتقدمية  الدميوقراطية  الهيئات  وتكتل 
بالنضال  فقط  االكتفاء  وعدم  موحدة  نضالية  برامج 
أثمن  وهنا  ميدانية،  جبهات  يف  والتوحد  املناسباتي 
التي  البداية  وأعتبرها  املغربية  االجتماعية  اجلبهة 
املناهضة  القوى  كل  لتشمل  وتتوسع  تستمر  أن  يجب 
لدعم  املغربية  اجلبهة  ننسى  ال  كما  املخزني  للنظام 
األساسية  اجلبهة  تعتبر  والتي  التطبيع  وضد  فلسطني 
الوطن  على  كبير  خطر  من  التطبيع  يشكله  ملا  نظرا 
غطاء  مــن  التطبيع  ــذا  ه يشكله  ــا  ومل ككل  واملنطقة 
وأعتبر  املخزني،  للنظام  وحماية  املخزني  للطغيان 
واحلقوق  االجتماعية  املكتسبات  وحيازة  لتحقيق  أنه 
واحلريات ال ميكن أن مير إال عبر بوابة إسقاط التطبيع 

وجترميه.

 1

             3

للتصدي للهجوم املخزين ال 
سبيل سوى وضع حد لهذا 

الشتات عرب توحيد النضاالت 
وتكتل الهيئات الدميوقراطية 

والتقدمية وتسطر برامج نضالية 
موحدة وعدم االكتفاء فقط 

ابلنضال املناسبايت والتوحد يف 
جهبات ميدانية

                 2
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االمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، هكذا حلل 
االمبريالية  عن  وكالمه  الرأسمالية.  تطور  لينني 
االمبريالية  أن  معناه  الرأسمالية  مراحل  أعلى 
تشكل  نتيجة  الرأسمالي  النظام  تعفن  مرحلة  هي 
انتقالية،  مرحلة  هي  االمبريالية  إن  االحتكارات. 
الــبــربــريــة وخــراب  إمــا إلــى االشــتــراكــيــة أو إلــى 

لوكسمبورغ. روزا  تعبير  حد  على  اإلنسانية 

االمبرياليات  يدفع  ما  هو  الرأسمالية  تعفن  إن 
وتوسيع  النفوذ  بسط  أجل  من  االقتتال  إلى  اليوم 
أجل  من  التحتية  وبناها  البلدان  وتخريب  السوق 
من  العديد  ومعها  العسكرية  الصناعة  إنــعــاش 
يدفعها  ما  هو  الرأسمالية  تعفن  إن  القطاعات. 

احلروب. وإشعال  للعدوان 

التاسع عشر كفت  القرن  النصف األخير من  منذ 
بتثوير  يسمح  إنتاج  منط  تكون  أن  عن  الرأسمالية 
عالقات اإلنتاج. لقد بلغت قوى اإلنتاج من التطور 
اإلنــتــاج  عــالقــات  مــع  متالئمة  تعد  لــم  مستوى 
لوسائل  اخلــاصــة  امللكية  على  املبنية  القدمية 
الــدولــة  وطبيعة  السلطة  شــكــل  ومــعــهــا  ــاج  ــت اإلن
اإلنتاج  عالقات  تغيير  ضرورة  يفرض  مما  القائمة. 
اإلنتاج  لوسائل  اجلماعية  بامللكية  وتعويضها  هذه 
أصبحت  لقد  للثروة.  املنتجني  إلى  السلطة  وانتقال 
اإلنتاج  وسائل  مالكة  املركز  بلدان  يف  البرجوازية 
والديكتاتورية  االحتكار  تعتمد  رجعية  طبقة 
بـــدل املــنــافــســة وأفــكــار الــتــنــويــر واحلـــريـــة. أمــا 
الــبــرجــوازيــة يف احملــيــط مــالــكــة وســائــل اإلنــتــاج 
البرجوازية  لسيدتها  وعميلة  رجعية  أصال  فهي 
يف  األساسي  التناقض  قطب  إنها  املركز.  يف  الكبيرة 

التبعية. الرأسمالية  إنتاج  منط 

من  يجعل  املركز  يف  الرأسمالية  تعفن  كان  فإذا 
الثورة  إجناز  عبر  االمبريالية  مرحلة  من  التخلص 
من  جــديــدة  مرحلة  إلــى  واالنــتــقــال  االشتراكية 
يف  التبعية  الرأسمالية  تعفن  فإن  البشرية،  تاريخ 
شروط  تهيئ  انتقالية  مرحلة  إلى  يقود  احمليط 
االنتقالية  املرحلة  وهذه  االشتراكية،  الثورة  إجناز 
تتميز  اجلديدة  الدميقراطية  الدولة  بناء  هي 
الشعبية  وبــالــدميــقــراطــيــة  الــوطــنــي  بــالــتــحــرر 
الفقراء  والفالحني  العمال  سلطة  على  املرتكزة 

والكادحني.

ــراع قــوى  ــ ــات هــو ص ــي ــال ــري ــب الـــصـــراع بــني االم
مناسبة  ــة  ــوري ــث ال ــوى  ــق ال مــنــه  جتــعــل  متعفنة 
نضجت  حيث  األطراف  هذه  أحد  احتضار  تسريع 
منه  جتعل  والتي  والذاتية  املوضوعية  الشروط 
وتتوفر  االمبريالية  السلسلة  يف  الضعيفة  احللقة 
وقفت  هكذا  االشتراكية.  الــثــورة  جنــاح  إمكانية 
البروليتاريا  مصالح  مع  املنسجمة  الثورية  القوى 
أثناء  أو  والثانية  األولى  العاملية  احلرب  إبان  سابقا 
تقف  أن  يجب  وهكذا  أكثر  أو  دولتني  بني  احلروب 
تقود  وأن  تنتصر  أن  أرادت  هــي  إذا  ــدا  وغ الــيــوم 

الثورة.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

االمربايلية مرحلة تعفن 

الرأمسالية

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان

تخلد اليوم العاملي للمرأة تحت شعار: نضال وحدوي من أجل 

التصدي للهجوم عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية للنساء وإقرار 
املساواة الفعلية

تــخــلــد اجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حلــقــوق 
وقواها  العالم  شعوب  جانب  إلى  اإلنسان، 
كيوم  ــارس،  م من  الثامن  يــوم  التقدمية، 
املرأة  حقوق  اقــرار  اجل  من  للنضال  عاملي 
ويف مقدمتها املساواة يف كافة املجاالت دون 
كشعار  اجلمعية،  اختارت  وقد  حتفظات، 
لتخليد هذا اليوم االممي: "نضال وحدوي 
احلقوق  على  للهجوم  التصدي  اجــل  من 
واقرار  للنساء  واالجتماعية  االقتصادية 

املساواة الفعلية".
األممية  النضالية  احملطة  هذه  وحتل 
يتسم  وإقليمي  دولــي  سياق  يف  العام  هذا 
الشعوب  حقوق  على  الــشــرس  بالهجوم 
وحقوق  عــامــة  بصفة  اإلنــســان  وحــقــوق 
النساء بصفة خاصة زاد من حدته التذرع 
بحالة الطوارئ الصحية، مما شكل تهديدا 
الفعلية  املساواة  إقرار  يف  للتقدم  حقيقيا 

بني اجلنسني.
اليوم  يحل  الــدولــي،  املــســتــوى  فعلى 
العاملي للمرأة هذا العام يف ظل وضع يعرف 
احلقوق  مستوى  على  خطيرة  تراجعات 
والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
النيولبرالية  السياسات  إلى تغول  والراجع 
املتوحشة والتي تهدف إلى تسليع اخلدمات 
أثارا كارثية  الثروات، مما خلف  واستنزاف 
واالجتماعية  االقتصادية  الوضعية  على 
الالئي  النساء،  مقدمتهم  ويف  للشعوب، 

يعانني من عنف وحيف مزدوج.
الوضع  يتسم  اإلقليمي،  املستوى  وعلى 
مستوى  على  خطيرة  تراجعات  بتسجيل 
واالقتصادية  والسياسية  املدنية  احلقوق 
للنساء، وارتفاع مظاهر العنف ضد النساء، 
النسويات  النشيطات  العديد من  واعتقال 
ــر واجلـــزائـــر،  ــص بــكــل مــن الـــســـودان، وم
ــن املــنــاضــالت  ــرار اســـر الــعــديــد م ــم ــت واس
الصهيوني  العدو  قبل  من  الفلسطينيات 
للتطبيع  الرجعية  األنظمة  هرولت  الذي 
معه يف ظل رفض جماهيري ونسائي واسع.
ــي، حتل  ــن ــوط ــا عــلــى املــســتــوى ال   أمـ
مع  بالتزامن  السنة  هــذه  املناسبة  هــذه 
الطوارئ  حالة  ــالن  إع على  سنتني  ــرور  م
خلفته  وما  بعد،  تنته  لم  التي  الصحية، 
إلى  أدت  شــديــدة  سلبية  انعكاسات  مــن 
يؤدي  التي  االقتصادية  ــة  األزم اشتداد 
مقدمته  ويف  املغربي  الشعب  عموم  ثمنها 
لألسعار،  املهول  االرتــفــاع  حيث  النساء، 
للعمال  اجلماعية  التعسفية  والتسريحات 
والعامالت، وتدهور اخلدمات االجتماعية 
بسبب  والسكن  والتعليم  الصحة  مجال  يف 
يف  مسؤولياتها  حتمل  عن  الدولة  تخلي 
إضافة  الريع،  اقتصاد  وتفشي  املجال،  هذا 
النساء بكل  العنف ضد  ارتفاع مظاهر  إلى 
املتظاهرات  ضد  العنف  وخصوصا  أشكاله 
أحكام  وإصـــدار  منهن  العديد  ومتابعة 
أن  كما  األخريات.   حق  يف  للحرية  سالبة 
اليوم  إلى  بها  املعمول  القانونية  الترسانة 

املساواة  لإقرار  حقيقية  ضمانات  توفر  ال 
جوهر  على  الرتكازها  التمييز،  ومناهضة 
حقيقية  عوائق  متثل  صارت  بل  التمييز، 
حتول دون وفاء الدولة املغربية بالتزاماتها 
الدولية يف هذا املجال، بل ورفضها العديد 
ثقل  إلــى  إضافة  األممية،  التوصيات  من 
بكل  احململة  للدولة  التشريعية  السياسة 
كإحدى  والعنف  للتمييز  املولدة  األسباب 

جتلياته
عن  تعبر  اذ  اجلمعية،   فــان   ، وعليه 
يف  للنساء  الواسعة  باملشاركة  اعتزازها 
ــرار حقوق  ــل اقـ مــوجــات الــنــضــال مــن اج

االحتجاجية  احلـــراكـــات  ويف  االنــســان 
املدن  وهــوامــش  ــدن  وامل القرى  عمت  التي 
النساء ملعظمها من جميع  الكبرى، وتصدر 
الفئات والقطاعات من العامالت والعامالت 
ــالت،  ــط ــع ــات والـــفـــالحـــات وامل ــيـ ــزراعـ الـ
ــاذات، واملــمــرضــات، من أجــل احلق  ــت واألس
املاء  يف  واحلق  الالئق  السكن  ويف  الشغل  يف 
وإميانا  واملستشفى،  املدرسة  ويف  واألرض 
النساء  بــني  املــســاواة  حتقيق  بــان  منها 
مجتمع  إطـــار  يف  إال  يــتــم  ــن  ل والـــرجـــال 
ويضمن  باملساواة  يؤمن  وحر  دميقراطي 
يف  حقهم  ومواطنيه  مواطناته  لكافة 

العيش الكرمي، جتدد املطالبة ب:
اتفاقية  عن  التحفظ  صيغ  كل  رفع   -
التمييز  أشــكــال  جــمــيــع  عــلــى  الــقــضــاء 
البرتوكول  على  واملــصــادقــة  املـــرأة،  ضــد 
وثــائــق  ـــداع  وإيـ بــهــا  املتعلق  ــاري  ــي ــت االخ

املصادقة لدى أمني االتفاقية.
التي  الدستورية  العقبات  كــل  رفــع   -
حتول دون تنفيذ احلقوق املنصوص عليها 

دستوريا.
- الرفع الكلي جلميع صيغ التحفظ عن 
التمييز  أشكال  كل  على  القضاء  اتفاقية 
التفسيرية  اإلعالنات  وسحب  املــرأة،  ضد 
احمللية  التشريعات  ومالءمة  بها،  املتعلقة 
املسطرية  ــراءات  ــ اإلج واستكمال  معها، 
الــبــروتــوكــول  على  بــاملــصــادقــة  املتعلقة 

االختياري املتعلق بها.
ــة  ــل ــام ــش وال ــة  ــ ــذري ــ اجل ــة  ــعـ ــراجـ املـ  -
مدونة  رأسها  وعلى  الوطنية،  للتشريعات 
يحقق  مبــا  اجلــنــائــي،  والتشريع  األســـرة 
ومبا  واملساواة،  للمرأة  اإلنسانية  الكرامة 

ــة حلقوق  ــي ــدول ال ــق  ــي ــواث امل ــع  م ــالءم  ــت ي
وزواج  لـــزوجـــات  تــعــدد  مبــنــع  ــان؛  ــسـ اإلنـ
الوالية  يف  الزوجني  بني  واملساواة  القاصر 
الزواج  بانعقاد  يتصل  وفيما  األبناء  على 
الرجل  املساواة يف اإلرث بني  وفسخه وكذا 
املسلم  بغير  بالزواج  بينهما  واملساواة  املرأة 
من   19 املـــادة  مــع  يتوافق  مبــا  املسلمة،  أو 
القضاء  اتفاقية  من   16 واملــادة  الدستور 
مع  املــرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على 
صندوق  من  االستفادة  مساطر  تبسيط 
للمرأة  بالنسبة  االجــتــمــاعــي  التكافل 
األطفال  بني  ذلــك  يف  والتساوي  املطلقة 

املولودين خارج إطار الزواج.
- مراجعة القانون رقم 103.13 املتعلق 
مع  يتوافق  مبا  املرأة  ضد  العنف  مبكافحة 

املعايير الدولية.
الــنــصــوص  ــدار  ــص ــت ــاس ب الــتــســريــع   -
العمال  بــقــانــون  املــرتــبــطــة  التنظيمية 
مينع  مبا  األخير  هذا  ومراجعة  املنزليني 
يضمن  ومبا  والقاصرات  القاصرين  تشغيل 
الشغل  مدونة  وفق  املنزلني  العمال  حقوق 
الثالثة  والفقرة   19 و   8 املــواد  وباعتماد 
من املادة 30 واملادة 31 والفقرة الثالثة من 
املادة 32 و املادة 34 واملادة 71 من الدستور 
الالئق  بالعمل  املتعلقة   189 واالتفاقية 
إلى  وبالرجوع  املنزلني  والعمال  للعامالت 

االتفاقيتني 138 و 182.
واجتماعية  اقتصادية  سياسة  إقرار   -
األساسية  للحاجيات  ــة  ــوي األول تعطي 

للمواطنات واملواطنني؛
ملــســؤولــيــاتــهــا يف  ــة  ــدولـ الـ ــل  ــم -  حت
الصحة  مــجــال  يف  احلــيــويــة  الــقــطــاعــات 

والتعليم والشغل والسكن.
للتربية  وشاملة  جدية  برامج  وضع    -
التمييز  ثقافة  ومناهضة  املــســاواة  على 
املــقــررات  يف  ــألدوار  ــ ل النمطي  والــتــوزيــع 

التعليمية واملواد اإلعالمية.
ناشطات  صفوف  يف  املتابعات  وقــف    -
عن  واملدافعات  االحتجاجية،  احلراكات 
مناضالت  رأسهن  وعلى  اإلنــســان،  حقوق 

اجلمعية واألستاذات املتعاقدات. 
األممية  النضالية  احملــطــة  ــذه  ه ويف   
اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  تؤكد 
بلدان  كــل  يف  الــنــســاء  لــنــضــاالت  دعمها 
ــودان  ــس ــا نــســاء ال ــه ــى رأس املــنــطــقــة وعــل
ــود األســيــرات  ــم ــي ص ــي وفــلــســطــني، وحت
الشهيدات  وعــائــالت  وأمــهــات  واملعتقالت 
يف  النساء  مع  تضامنها  وجتدد  والشهداء، 
للتحالف  العدوانية  احلرب  ضحايا  اليمن 
نساء  حتيي  كما  اخلليجي؛  األمــريــكــي- 
ــعــالــم يف نــضــالــهــن ضــد االمــبــريــالــيــة  ال
ومن  املتوحشة،  والنيولبرلية  والصهيونية 
والسلم  واملــســاواة  التنمية  يف  احلــق  أجــل 

العادل.


