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يضيف العدد :  الحسين لهناو

أشكاال  الشعبية  اجلماهير  تبدع 
ــن الــتــنــظــيــمــات الــذاتــيــة  مــتــنــوعــة م
ــات وتــنــســيــقــيــات  ــراكـ املــســتــقــلــة )حـ
جديدة  نضالية  وأساليب  وجلــان...( 
االحتكارية  الشركات  بعض  كمقاطعة 
ــل  ــواص ــت ــات ال ــص ــن وتــســتــفــيــد مـــن م
والــتــنــظــيــم.  للتعبئة  االجــتــمــاعــي 
ــات تــتــمــيــز  ــ ــرك ــ ــذه احل ــ ــة ه ــي ــب ــل وأغ
ملموسة  ملطالب  ورفعها  بتنظيمها 
متنوعة  أشكاال  وخوضها  مشروعة، 
بطول  الغالب،  يف  تتميز،  النضال  من 

لنفس.  ا

كــل  يــــــؤرق  أن  ــب  ــجـ يـ مــــا  ــن  ــكـ لـ
لشعبنا  املخلصني)ات(  املناضلني)ات( 
الشعبية  النضاالت  هــذه  تشتت  هــو 
وابتعاد  البعض  بعضها  عن  وعزلتها 
والنقابية  السياسية  القوى  عن  أغلبها 
ــذا الــواقــع  واجلــمــعــويــة املــنــاضــلــة. ه
فشلها  إلــى  الغالب،  يف  ــؤدي،  ي ــذي  ال
النفس  طول  رغم  أهدافها  حتقيق  يف 
ــام)  ــس والــصــمــود والــتــضــحــيــات اجل
حراك  املثال،  سبيل  على  هنا،  ونذكر 
القوية  والــنــضــاالت  املــجــيــد  الــريــف 
فــرض  الــذيــن  ــذة  ــات األس لتنسيقية 
نــضــال  زال  وال  ــد(.  ــاق ــع ــت ال عــلــيــهــم 
أن  املفروض  من  التي  العاملة،  الطبقة 
يتسم  النضال،  يف  رياديا  دورا  تلعب 
ــم الــهــجــوم  بــالــتــشــتــت والــضــعــف رغـ
هذا  إن  ــه.  ل تتعرض  الــذي  اخلطير 
إلى  ســيــؤدي  استمر،  مــا  إذا  الــواقــع، 

االحباط 

الواقع: هذا  أسباب  يف 

أغلب  عــداء،  يكن  لم  إن  احتراز،   -
ــوي  ــق ــن ال ــة  مـ ــي ــال ــض ــن احلـــركـــات ال
الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة واجلــمــعــويــة 
على  الركوب  من  خوفا  إما  املناضلة، 
عالقة  ال  ــداف  أهـ لتحقيق  نضالها 
بقدر  أنها  منها  اعتقادا  وإمــا  بها  لها 
ستنتزع  الــقــوى  ــذه  ه عــن  تبتعد  مــا 
على  يــؤثــر  الـــذي  الــشــيء  مطالبها. 

معها. التضامن  حركة 

القوى  انــخــراط  غياب  أو  ضعف   -
الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة واجلــمــعــويــة 
على  ــاالت  ــض ــن ال ــذه  هـ يف  املــنــاضــلــة 
ووصفها  طبيعتها  جتهل  أنها  اعتبار 

واالنعزالية. بالفئوية  بعضها 

والعراقيل،  الصعوبات  وتشكل   -
أمام  واإلقــصــاء،  االشتراطات  خاصة 
مرتبطة  ميدانية  نضالية  جبهة  بناء 
الواقع  أسباب هذا  أحد  واضح  ببرنامج 
ضعف  ســبــق،  ملــا  أضفنا  إذا  املــتــردي. 
الكادحني  يف  جتــدره  وضعف  اليسار 
ــة تــقــدمي  ــي ــان ــك وتـــشـــرذمـــه، فـــإن إم
والنقابية  السياسية  املناضلة  القوى 
للحركات  وازنـــا  دعــمــا  واجلــمــعــويــة 
ضعيفا،  يــضــل  املــنــاضــلــة  الــشــعــبــيــة 
مبادرات  تنزيل  على  قدرتها  فأحرى 
يف  ــدة  ــوح وم قــويــة  شعبية  نضالية 

الساحة.

عجز  املوضوعية،  الناحية  ومن   -
املطالب  أبــســط  تلبية  على  الــنــظــام 
وجلــوؤه  واالقتصادية  االجتماعية 
ــود  ــوع ــات الــعــبــثــيــة وال ــاوض ــف إلـــى امل
النضالية،  احلركة  الستنزاف  الكاذبة 
جائحة  واستغالل  قمعها.  إلى  وصوال 
احلريات،  على  للتضييق   19 كوفيد- 

التظاهر. حرية  وخاصة 

: الحايل  الوضع  تجاوز  سبل  يف 

الــقــوى  تــواجــهــه  ــذي  الـ ــدو  ــع ال إن 
الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة واجلــمــعــويــة 
تواجهه  الذي  العدو  نفس  هو  املناضلة 
االستبداد  إنــه  النضالية،  احلــركــات 
والتبعية  والفساد  املكثف  واالستغالل 
يتطلب  ــذي  ال الــشــيء  لالمبريالية. 

خالل: من  جبهة  أوسع  بناء 

ــات  ــالق ــع ال وتـــطـــويـــر  ــني  ــس حت  -  
الــنــضــالــيــة بـــني الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والــنــقــابــيــة واجلــمــعــويــة املــنــاضــلــة. 
النهج  يــتــوقــف  ــم  ل اإلطــــار،  هـــذا  يف 

: الدعوة  عن  الدميقراطي 

يجب  الــذي  الــوحــدوي  للنضال  أ- 
يكتوي  التي  القضايا  على  يركز  أن 

: وهي  اآلن،  بنارها،  الشعب 

وعــلــى  االجــتــمــاعــيــة،  الــقــضــيــة   -
الغالء. رأسها 

إلغاء  واحلريات:  احلقوق  قضية   -
سراح  إطالق  الصحية،  الطوارئ  قانون 

12 صناعة التدمير

أولوياته  وطني،  اقتصاد  أجل  من 
ــب  ــع ــش هــــي تــلــبــيــة حـــاجـــيـــات ال

المغربي.

احلرب الروسية األوكرانية 

وتداعياتها على األمن 

الغذائي في العالم

انتفاضة 23 مارس 1965
اعالن القطيعة بين الشبيبة المغربية ونظام 

االستبداد المخزني

تصدر كل خميس

يتبع ص 3
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النهج الدميقراطي ينادي كافة القوى الحية 

إىل االنخراط  يف النضاالت الشعبية مع العمل 
عىل توحيدها

 13 األحد  يوم  املنعقد  العادي  اجتماعها  يف 
للنهج  الوطنية  الكتابة  تدارست   ،2022 مارس 
األوضـــاع  مستجدات  مختلف  الــدميــقــراطــي 
اجلــوانــب  على  ووقــفــت  والــدولــيــة  الــداخــلــيــة 
املؤمتر  لعقد  اإلعداد  رأسها  وعلى  التنظيمية 
تأسيس  عــن  سيعلن  ــذي  ال اخلــامــس  الوطني 
الــكــادحــني،  وعــمــوم  الــعــامــلــة  الطبقة  حــزب 

التالي: البيان  العام  للرأي  فأصدرت 

ــاع املــعــيــشــيــة لــلــجــمــاهــيــر  ــ ــ تــعــرف األوض
املهول  االرتفاع  بسبب  فظيعا  تدهورا  الشعبية 
جهة،  من  واحملروقات،  األساسية  املواد  ألسعار 
املمنهج  التخريب  بسبب  ثــانــيــة،  جهة  ــن  وم
وغيرها.  وصحة  تعليم  من  العمومية  للمرافق 
السياسات  لتطبيق  نتاج  هو  األسعار،  ارتفاع  إن 
الدوائر  طرف  من  املمالة  املتوحشة،  الليبرالية 
تفويت  إلى  تهدف  التي  االمبريالية،  املالية 
واألجنبي.  احمللي  الرأسمال  إلى  القطاعات  كل 
تسيطر،  االستيطان  املــتــعــددة  الــشــركــات  ان 
االحتكاريني  الرأسماليني  من  كمشة  بواسطة 
معها  ضــاعــت  الــشــعــب،  ــروات  ثـ عــلــى  احملــلــيــني 
الــســيــادة  صــلــبــهــا  ويف  ــة،  ــي ــن ــوط ال ــادة  ــي ــس ال

وغيرهما.  الطاقية  السيادة  ومعها  الغذائية 

وضرب  الشعب  تفقير  مسلسل  استمرار  امام 
جماهير  حققتها  التي  املكتسبات  من  تبقى  ما 
تضحيات  اجــلــهــا  مــن  قــدمــت  ــتــي  وال شعبنا، 
ــداء  ــه ــش ال مـــن  ــد  ــدي ــع ال جـــســـام، متــثــلــت يف 
تنتصب  الشكلي،  االستقالل  منذ  واملعتقلني، 
ومن  املناطق  مختلف  يف  الشعبية  املقاومة  اليوم 
أشكاال  تنظيم  عبر  الفئات،  من  العديد  طرف 
مشروعة،  مطالب  ورفــع  سلمية  احتجاجية 

الشرسة. القمعية  بآلته  النظام  يواجهها 

تعسفات   تواجه  التي  العاملة،  فالطبقة   
السياسي  نظامها  طرف  من  املسنودة  الباطرونا 
تخوض  الــشــغــل،  هشاشة  مــن  املــزيــد  لــفــرض 
ــل  واملــــزارع  ــام ــع امل ــد مــن  ــدي ــع ال نــضــاالت يف 
أن األستاذات  اقتصادية أخرى. كما  ومؤسسات 
ــن فـــرض عــلــيــهــم الــتــعــاقــد  ــذي ــذة ال ــاتـ واألسـ
القمع  رغم  البطولية  نضاالتهم  يف  مستمرون 
الظاملة  واالقتطاعات  الصورية  واحملــاكــمــات 
الذي  اجلفاف  زاد  ولقد  الهزيلة.  أجورهم  من 
توسيع  مــن  احلــالــي  الفالحي  املــوســم  يعرفه 
الكادحني  الفالحني  لتضم  االحتجاجات  دائرة 
املناطق  وساكنة  اخلصوص  على  منهم  والفقراء 

العطش.  من  تعاني  أصبحت  التي  املهمشة 

رغم  العارمة  الشعبية  املقاومة  كانت  فــإذا 
مآسي  هناك  أن  إال  املرحلة،  عنوان  هي  تشتتها 
القهر  نيران  من  الهاربني  الشباب  من  املئات 
األخيرة  األيــام  هذه  يف  قضوا  الذين  املخزني 
خالل  للمئات،  حصل  كما  املوت  قوارب  يف  غرقا 

األخيرة. السنوات 

فــرض  يــديــن  إذ  الــدميــقــراطــي،  الــنــهــج  إن 
اجلماهير  ملصالح  املــنــاوئــة  النظام  سياسات 
البورجوازية  مصالح  تخدم  والتي  الشعبية 
والشركات  الكبار  األراضي  ومالكي  االحتكارية 

التي  الصهيونية  واحلركة  االستيطان  املتعددة 
: ب  يطالب  القطاعات،  مختلف  يف  تتغلغل 

الـــذي  املــمــنــهــج  لــلــتــضــيــيــق  حـــد  ــح  ــ وض  -  
للنظام  االســتــخــبــاراتــيــة  ــزة  ــه األج ــه  ــارس مت
الدميقراطي،  النهج  ومناضلي  مناضالت  على 
تزيدهم  لن  اجلبانة  التحرشات  هذه  أن  ويعلن 
املعارك  يف  واالنخراط  الصمود  من  املزيد  إال 
بإطالق  ويطالب  املغربي.  للشعب  النضالية 
وبدون  فورا  السياسيني  املعتقلني  جميع  سراح 

شرط. أو  قيد 

تكثيف  يف  الباطرونا  يد  إطالق  عن  الكف   -
حتت  والــعــمــال،  للعامالت  البشع  االســتــغــالل 
تطبيق  على  وحملها  العاملية،  األزمــة  ذريعة 
وعــدم  عالتها  على  الشغل  مــدونــة  مضامني 
الشغل،  يف  الهشاشة  تعميم  بهدف  مراجعتها 
احلد  مقدمتها  ويف  األجــور  برفع  يطالب  كما 
وجعله  الفالحي  القطاع  يف  لــأجــور  األدنـــى 
الــقــطــاع  ــور يف  ــأج ــى ل ــ لــلــحــد األدن مــســاويــا 

عي. لصنا ا

وإدماج  بالتعاقد  التوظيف  سياسة  إلغاء   -
العمومية،  الوظيفة  سلك  يف  األساتذة  كافة 
العمومية  املدرسة  على  احلفاظ  يعني  ما  وهو 
الرأسمال  تــربــص  مــن  التعليم  قــطــاع  وإنــقــاذ 
ــي واألجـــنـــبـــي، كــمــا يــطــالــب بــإســقــاط  ــل احمل
وعلى  لأساتذة  الصورية  واحملاكمات  املتابعات 
مجدي  األســتــاذة  على  اجلــائــر  احلكم  رأســهــا 
املشينة  السلوكات  لفضحها  منها  انتقاما  نزهة، 

القمعية. للقوى 

الفالحني  ملطالب  الــفــوريــة  االستجابة   -
الـــكـــادحـــني وســاكــنــة املــنــاطــق املــهــمــشــة يف 
بعيدا  املرصود  الدعم  من  العادلة  االستفادة 
ــي  األراض ومــالكــي  األعــيــان  على  توزيعه  عــن 

الكبار.

وحقيقي  جاد  اجتماعي  حوار  أسس  إرساء   -
للمشاكل  احللول  إيجاد  بهدف  النقابات  مع 
يف  الــعــامــة  ــادة  ــزي ال مقدمتها  املــتــراكــمــة،ويف 
العمل  واستقرار  املعيشة  لغالء  وفقا  األجــور 
إلى  التنبيه  مع  النقابية،  احلريات  واحترام 
حدا  على  نقابة  كل  مع  الثنائية  احلــوارات  أن 
الوقت  ربح  هدفه  مغشوشا  حــوارا  يصبح  قد 
ــار،  اإلط هــذا  ويف  تراجعية.  قــوانــني  وإصـــدار 
مشروعي  بسحب  الدميقراطي  النهج  يطالب 
التحكمي  والقانون  لإلضراب  التكبيلي  القانون 
مشروع  عن  وبالتخلي  البرملان  من  النقابات  يف 
املمالة  الشغل  ملدونة  االنتكاسية  التعديالت 

الباطرونا. طرف  من 

الــدميــقــراطــي  الــنــهــج  يــنــوه  األخـــيـــر،  ويف 
ــاالت اجلــبــهــة االجــتــمــاعــيــة املــغــربــيــة  ــض ــن ب
ــم فــلــســطــني وضــد  ــدع ــة املــغــربــيــة ل ــه ــب واجل
سائر  لتضم  توسيعهما  إلى  ويدعو  التطبيع 
سائر  يف  فروعهما  وبــنــاء  املناضلة  اإلطـــارات 

والقرى. املدن 

 
كلمة الرفيق براهمة املصطفى الكاتب الوطني 
للنهج الدميقراطي يف املهرجان األممي التضامني 

مع الثورة السودانية املظفرة

احلزب  قيادة  يف  والرفاق  الرفيقات   -
الشيوعي السوداني وأطره وقواعده

القوى  قيادة  يف  والرفاق  الرفيقات   -
يف  احلـــاضـــرة  والــصــديــقــة  الشقيقة 
ثورة  مع  التضامني  األممــي  املهرجان 
القمة  تنظمه  الذي  السوداني  الشعب 

للشعوب العاملية 
ــورة املــظــفــرة  ــث ــل ــود ل ــم ــص حتــيــة ال
ــي  ــودان ــس ــب ال ــع ــش ــا ال ــوده ــق الــتــي ي
ضد  وشبابه  وشاباته  بنسائه  العظيم 

بقيادة  والــقــهــر،  والــظــلــم  االضــطــهــاد 
احلزب  وضمنها  والتغيير،  احلرية  قوى 
الشيوعي السوداني العريق الذي عرف 
السوداني  الشعب  وسط  ينصهر  كيف 

بروافده الثقافية املتنوعة.
الرفاق األعزاء، الرفيقات العزيزات 

والحضور الكرمي

الثورة  مــن  األول  الــطــور  جنــاح  منذ 
من  الثانية  املوجة  إطار  يف  السودانية 
العربي  العالم  يف  الثورية  السيرورات 
مكاسب  من  إليه  أفضت  وما  واملغاربي، 
عمر  الطاغية  نظام  بإزاحة  مرحلية، 
يف  الــتــوازنــات  أن  نــعــرف  كنا  البشير، 
املــدنــيــون  يتقاسمها  الــتــي  السلطة 
وجــود  مــع  خصوصا  هــشــة،  والعسكر 
الدعم  مليشيات  قائد  حميتي  أحمد 
ــوي جتــاه  ــدم ال الــتــاريــخ  الــســريــع ذي 
كنا  املناضلة،  وقــواه  السوداني  الشعب 

ريب  ال  آتية  احلسم  ساعة  أن  نعرف 
فيها، إلزاحة كل الطغمة العسكرية من 
السلطة  كل  السلطة،  وانتقال  السلطة، 
الدميقراطية  وقواه  السوداني  للشعب 
ــة، ووضــــع حـــد لــلــمــحــاولــة  ــوريـ ــثـ والـ
االنــقــالبــيــة لــلــطــغــمــة الــعــســكــريــة 

بالسلطة. لإلستئتار 
أن  الــدميــقــراطــي  الــنــهــجــى  يعتبر 
اخلط،  على  تابثة  السودانية  الثورة 
القصر  عــلــى  املــقــاومــة  جلـــان  تــزحــف 
القمع  رغــم  عــاريــة،  بصدور  الرئاسي 
احلية  الــذخــيــرة  باستعمال  والــقــتــل 
الثوار  يقني  يقني،  ولنا  الشعب،  ضــد 
منتصرة  املظفرة  السودانية  الثورة  أن 
السوداني  الشعب  وستمكن  محالة،  ال 
وإقامة  االســتــبــداد،  مــن  التخلص  مــن 
التبعية  من  والتحرر  الدميقراطية، 
لــإلمــبــريــالــيــة والــرجــعــيــة الــعــربــيــة، 
اخلليجية،  الرجعية  اخلصوص  وعلى 
احلاجات  يلبي  وطني  اقتصاد  ووضــع 
ولنا  الــســودانــي.  للمواطن  األساسية 
قادرة  والتغيير  احلرية  قوى  أن  اليقني 
املظفرة،  السودانية  الثورة  قيادة  على 
الشيوعي  احلــزب  بــأن  اليقني  لنا  كما 
السوداني قادر على صيانة وحدة قوى 
نحو  قدما  والسير  والتغيير  احلرية 

النصر.
املظفرة،  السودانية  الــثــورة  عاشت 
عاش  والتغيير،  احلرية  قــوى  عاشت 

احلزب الشيوعي السوداني.
للشعب السلطة 

ــكــل شــهــيــدات  ــود ل ــلـ املـــجـــدى واخلـ
لثورة  وإنها  السوداني،  الشعب  وشهداء 

حتى النصر
واخلــونــة  للعمالء  ــار  ــع وال واخلـــزي 

والقتلة.

تعزية  
"قرية  ب  الدميقراطي  النهج  رزىء 
ومناضلي  مناضالت  وكافة  محمد"  با 
إدريـــس   : ــق  ــي ــرف ال ــاة  ــ وف يف  ــار  ــس ــي ال
سابقا  الــطــالبــي  الــصــدوكــي،املــنــاضــل 
ــروف وســط  ــعـ ــل الــعــمــالــي املـ ــاض ــن وامل

املناسبة  ــذه  ــه ــراء،ب ــق ــف ال الــفــالحــني 
ــدم ي هــيــئــة حتــريــر  ــق ــت ،ن ــة  ــم ــي االل
ــدق  ــازي وأصـ ــع ــت ــر ال ــأح جــريــدتــنــا ب
املواساة ألسرة فقيدنا وعائلته وجلميع 

رفيقاته ورفاقه.
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من 17  إلى 23 مارس 2022 وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية
عامل وعامالت النظافة والحراسة واإلطعام بالتعليم يلتئمون 

يف ملتقى وطني ويشكلون سكرتارية وطنية لتأطري وقيادة 

نضاالتهم

الوطنية  للجامعة  الوطني  املكتب  إشــراف  حتت 
لعمال  األول  الوطني  امللتقى  بعد  عن  انعقد  للتعليم، 
بالتعليم،  واإلطــعــام  والنظافة  احلراسة  وعامالت 
التناظر  تقنية  عبر   ،2021 دجنبر   26 األحد  يوم 
وممثالت  ممثلون  حضره  وقد  زوم(،  )منصة  املرئي 
اجلامعة  لواء  حتت  املنضوين  والعامالت  العمال  عن 
FNE التوجه الدميقراطي بفروعها  الوطنية للتعليم 
واعضاء  عضوات  ومبشاركة  الوطني  الصعيد  على 
الرفيق  الوطني  العام  الكاتب  بقيادة  الوطني  املكتب 
وعرض  االفتتاح  كلمة  وبعد  الرزاق،  عبد  االدريسي 
عليها،  واملصادقة  امللتقى  أعمال  جدول  مشروع  نقط 
باحلضور،  فيها  نوه  كلمة  الوطني  العام  الكاتب  قدم 
فروعهم،  يف  واملناضالت  املناضلني  مجهودات  ومثمنا 
للتدبير  السلبية  التداعيات  كاف  بشكل  واستعرض 
واالجتماعية  املهنية  األوضاع  على  بالقطاع  املفوض 
من  املستفيدة  الشركات  وتغول  والعامالت،  للعمال 
مدونة  مقتضيات  لكل  احترامها  وعدم  املجال  هذا 
النقابية،  احلريات  على  املمنهج  والتضييق  الشغل، 
على  املعتمدة  املنهجية  هــذه  ــالس  إف على  مــؤكــدا 
التربية  قطاع  داخل  التشغيل  يف  الوساطة  شركات 
إعادة  بضرورة  وإداراتها  الوزارة  ومطالبا  والتكوين، 
والنظافة  احلــراســة  قطاعات  خوصصة  يف  النظر 
واملسؤولني  والعامالت  العمال  دعــا  كما  واالطــعــام، 
املجهودات  ملضاعفة  الوطن،  ربــوع  عبر  النقابيني 
والظلم  احلكرة  ملقاومة  نقابية  مكاتب  بناء  أجل  من 

والتهميش.

الــعــمــال  تـــنـــاول  ــال،  ــمـ األعـ ــدول  ــ ج ــاق  ــي س ويف 
واقعهم  والشافية  العميقة  مداخالتهم  يف  والعامالت 
الشغلية  والسلطات  املشغلة  الشركات  مــع  املــعــاش 
عنوانه  اإلداريــني،  املسؤولني  بعض  ومع  والترابية 
وبتواطؤ  قانونا  املكفولة  حقوقهم  دوس  هو  العريض 
األغلبية ضد حقهم يف حتسني شروط عملهم وعدم 
العديد  يف  واحتجاجاتهم  معاناتهم  مع  التجاوب 
أكــدوا  مداخالتهم،  أغلب  معرض  ويف  املناطق.  من 
وطنيا،  النضالي  الفعل  لتوحيد  استعدادهم  على 
صفوفهم  يف  املكافح  النقابي  العمل  دائرة  توسيع  مع 

: يلي  ما  إلى  امللتقى  .وخلص 

احتجاجه على كل أشكال دوس حقوقهم املهنية   -
وغالبا  الوساطة  شركات  طــرف  من  واالجتماعية 
الترابية  والــســطــات  التشغيل  مــديــريــات  بتواطؤ 

واجلهات؛ باألقاليم  التربية  وزارة  ومسؤولي 

رفــضــه لــكــل مــظــاهــر االســتــغــالل والــعــبــوديــة   -
جماهير  اجتاه  الوساطة  شركات  طرف  من  املمارسة 

التعليم؛ بقطاع  والعامالت  العمال 

لتنفيذ  بالتدخل  املسؤولة  اجلهات  مطالبته   -
احلراسة  قطاعات  داخــل  جوهره  يف  الشغل  قانون 
استقرار  )الكرامة،  بالتعليم  واإلطــعــام  والنظافة 
التحمالت  دفاتر   ،SMIG لأجر  االدنى  احلد  العمل، 
أيام  بكامل  التصريح  يعرفها،  التي  واالخــتــالالت 
ساعات  احترام  االجتماعي،  الضمان  لــدى  العمل 
األسبوعية  الــعــطــل  يف  احلــق  الــقــانــونــيــة،  الــعــمــل 
التأمني،  السنوية،  والعطلة  والوطنية  والدينية 

النقابية..؛ احلرية 

التربية على  وزارة  التي تعمل  رفضه للخوصصة   -
املطعمة  إرساء  املدرسي من خالل  تنزيلها يف اإلطعام 

عبر  التعليمية  املؤسسات  يف    traiteurs التريتور 
الــصــادرة   )769/21( املــشــؤومــة  ــة  ــوزاري ال املــذكــرة 

2021؛ يوليوز   27 بتاريخ 

بإلغاء  الوصية  والـــوزارة  احلكومة  مطالبته   -
العام  الفضاء  يف  احليوية  املجاالت  هذه  خوصصة 
الوظيفة  يف  فيها  العاملني  كل  وإدمــاج  التعليمي، 
اإلنهيار  من  العمومي  املرفق  يحمي  كخيار  العمومية 

به؛ العاملني  وكرامة  حقوق  ويضمن 

على  املمنهجة  االعــتــداءات  كل  بشدة  إدانته    -
واإلطعام  والنظافة  احلراسة  شغيلة  وحريات  حقوق 

؛ لتعليم با

صفوفهم  لتوحيد  والعامالت  العمال  دعوته   -
املناطق  يف  النقابية  املكاتب  عبر  التنظيم  وبناء 

واملشروعة؛ العادلة  املطالب  لفرض  وحيد  كسبيل 

- وقوفه على ضرورة تقوية التنظيم الدميقراطي 
للجامعة  األساسي  القانون  مع  يتماشى  مبا  املكافح 
وعمال  لعامالت  الوطني  للمؤمتر  التحضير  أفق  يف 

بالتعليم؛ واإلطعام  والنظافة  احلراسة 

بني  املــهــام  وزعــت  وطنية  ســكــراتريــة  انتخابه   -
: التايل  الشكل  عىل  وعضواهتا  أعضاهئا 

مالل؛  بين  الوطين،  املنسق  رضوان،  لفحميي    -

املنسق؛ انئبة  كلممي،  مباركة،  األسودي    -

املنسق؛ انئبة  الرابط،  فتيحة،  املصدق    -

-  أقراو ايسني، سال؛ انئب املنسق؛

املنسق؛ انئب  القنيطرة،  هشام،  اكرمي    -

املنسق؛ انئب  وجدة،  مصطىف،  مصباحي    -

املال؛ الرابط، أمينة  الكرانوي هسام،    -

املال؛ أمينة  انئب  سال،  محمد،  كييل    -

-  خربوش زايد، بين مالل، مقرر؛

املقرر؛ انئب  بنصالح،  الفقيه  حسن،  عراش    -

مستشارة؛ بنصالح،  الفقيه  نجاة،  حريش    -

-  اتزروت سعاد، بين مالل، مستشارة؛

مستشارة؛ الحوز،  إلهام،  قيوح    -

الحوز، مستشار؛ ورير  آيت  الزي يوسف،  -  بن 

؛ الهوف محمد، آيت ورير الحوز،    -

مستشار؛ القنيطرة،  توفيق  عيش    -

مستشارة؛ القنيطرة،  زهور  شعيب    -

مستشار؛ الرابط،  الكرمي  عبد  بوفال    -

-  رسدان يحي وجدة، مستشار؛

مستشار؛ اتزة،  الشبالوي،  حميد    -

مستشار؛ كلممي،  الواحد،  عبد  قروي    -

مستشار؛ كلممي،  سعيد،  الراغييب    -

مستشار؛ بنور،  سيدي  الجياليل،  سالمة  أبو    -

مستشار؛ قامس،  سيدي  بوشىت،  سقساق     -

ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني 
املخزن... تغول  مواجهة  الرأي، 

الوطنية  الــســيــادة  قضية   -
االمبريالية  هيمنة  من  والتحرر 
يف  األمامية  لقاعدتها  والتصدي 

الصهيوني. الكيان  منطقتنا: 

بني  الــعــمــومــي  واحلـــــوار  ب- 
ــوى الــدميــقــراطــيــة واحلــيــة  ــق ال

ــكــون أحـــد أهــم  ــد ي املــنــاضــلــة ق
جتاوز  على  اجلــواب  موضوعاته 
تشارك  أعــاله  إليه  املشار  املــأزق 
النضالية  ــات  ــرك احل هــذه  فــيــه 

ملنظمة. ا

النضالية  احلــركــات  تراجع   -
القوى  مــن  السلبي  موقفها  عــن 
واجلمعوية  والنقابية  السياسية 

ضلة. ملنا ا

ــــدوي  ــوح ــ ال الـــفـــكـــر  نـــشـــر   -
يف  لــلــوحــدة  املكثفة  والــدعــايــة 
املناضلة  ــوى  ــق ال لــكــل  الــنــضــال 
واالشتراطات  الفيتويات  وجتاوز 

حللقية.  ا و

الـــذاتـــي  الـــوضـــع  حتــســني   -
بني  التنسيق  وتــطــويــر  لليسار 
كل  يف  بقوة  وانخراطه  مكوناته 

الشعبية. النضالية  احلركات 

احلـــركـــة  ــع  ــ وضـ ــح  ــي ــح ــص ت  -
خدمة  يف  تــكــون  لكي  النقابية 
ــة والــشــغــيــلــة  ــل ــام ــع الــطــبــقــة ال
املناضالت)ين(  كل  من  يتطلب 
املخلصات)ين(  النقابيات)ين( 
يـــتـــجـــاوزوا  أن  الـــشـــعـــار  لـــهـــذا 
ويتحاوروا  الثانوية  اخلــالفــات 
يعملوا  وأن  النضال  يف  وينسقوا 
بني  الـــنـــضـــاالت  ــد  ــي ــوح ت ــى  ــل ع
املـــركـــزيـــات املــنــاضــلــة عــوض 
مضرا  يكون  حني  بينها  التنافس 
للطبقة  الــنــضــالــيــة  ــدة  ــوح ــال ب
يكون  وأن  والــشــغــيــلــة  الــعــامــلــة 
ــم مبــصــلــحــة الــطــبــقــة  ــه ــزام ــت ال
التزامهم  فوق  والشغيلة  العاملة 

تلك. أو  املركزية  أو  النقابة  بهذه 

أجـــل  ــن  ــ م اجلـــــاد  الـــعـــمـــل   -
من  االجتماعية  اجلبهة  توسيع 
التنسيق  أو  الــتــحــاق  ــا  إم ــالل  خ
واحلركات  احلية  القوى  كل  مع 
االحـــتـــجـــاجـــيـــة واحلــــراكــــات 
االجتماعية  واحلركات  الشعبية 
يف  املناضلة  اإلطارات  كل  وعموما 

االجتماعي... امليدان 

مكونات  مختلف  تشبيك   -
ــن خــالل  ــة احلــقــوقــيــة م ــرك احل
مع  والتنسيق  االئتالف  توسيع 
املــيــدان  يف  املــنــاضــلــة  اإلطــــارات 

احلقوقي.

اجلــبــهــة  ــع  ــي ــوس وت ــة  ــوي ــق ت  -
وضد  فلسطني  لــدعــم  املغربية 
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع 
املناضلة  اإلطارات  مع  والتنسيق 
وتــطــويــرهــا  ــدان  ــيـ املـ ــس  ــف ن يف 
لــهــيــمــنــة  الـــتـــصـــدي  ــاه  ــ اجتـ يف 

بالدنا. على  االمبريالية 

- يف ظل اختالل موازين القوى 
التنظيمات  وواقع  املخزن  لصالح 
النضالية،  واحلــركــات  املناضلة 
االختيارات  مواجهة  عوض  رمبا، 
يجب  للنظام،  االستراتيجية 
حظوظ  على  تتوفر  مطالب  طرح 
حالة  يف  يحفز،  ممــا  التحقيق، 
ــرار يف  ــم ــت ــار، عــلــى االس ــص ــت االن
أعمق  مطالب  أجــل  من  النضال 

وأشمل.

يف  العالقات،  وتطوير  تقوية   -
التي  القوى  مع  والعالم،  منطقتنا 
الوطني  التحرر  أجل  من  تناضل 
من  واالستفادة  والدميقراطية 
بناء  ميدان  يف  خاصة  جتاربها، 
املستقلة  الــذاتــيــة  التنظيمات 
واجلبهات  الشعبية  للجماهير 

لشعبية. ا

تمتة كلمة العدد 
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الكتابة  تدارست   ،2022 مارس   08 بتاريخ  اجتماعها  يف 
القضايا  من  مجموعة  بخريبكة  الدميقراطي  للنهج  احمللية 
البيان  ــدار  إص ــررت  وق واحمللية،  والتنظيمية  السياسية 

التالي:
لكل  للمرأة  العاملي  اليوم  مبناسبة  حتاياها  توجيه   -  1
أجل  من  بثبات  يكافحن  اللواتي  العالم،  عبر  املناضالت 
حقوق املرأة، وعلى رأسها املساواة الفعلية مع الرجل، وتخص 
االحتالل  سجون  يف  الفلسطينيات  األســيــرات  بالتحية 

الصهيوني.
عقد  من  الدميقراطي  النهج  ملنع  الشديدة  إدانتها   -  2
الشيء  املخزني،  النظام  طرف  من  اخلامس  الوطني  مؤمتره 
والبوليسية  االستبدادية  طبيعته  فضح  من  يزيد  الــذي 
عن  والكف  عنه،  واملنع  القمع  يد  برفع  مطالبة  وتغوله، 

أعضائه. استهداف 
- تسجيلها للتدهور الفظيع لأوضاع باملنطقة بالرغم   3
دور  ألي  التام  الغياب  إلى  ذلك  ويرجع  الفاحش،  غناها  من 
واجلماعات  باإلقليم  والسلطات  الفوسفاط  إلدارة  تنموي 
الترابية، وأيضا إلى فراغ املخطط التنموي املخزني اجلديد، 
الشيء الذي يتضافر مع الغالء الفاحش للمعيشة واجلفاف، 
ومختلف  والبؤس،  الفقر  وتفشي  الهجرة  تنامي  من  ليقوي 
األمراض االجتماعية كالتسول والتشرد واإلجرام واحلرف 
أبناء  من  العشرات  غرق  من  ذلك  على  أدل  وال  الهامشية، 
جحيم  من  هربا  األطلسي،  احمليط  مياه  يف  مؤخرا  املنطقة 
ومعها  الدولة  مطالبة  يعيشونها،  التي  والعطالة  التهميش 

اجلهات املذكورة بتحمل مسؤولياتهم يف تنمية املنطقة.
الفظيع  الــتــدهــور  اإلدانـــة  عــبــارات  بــأقــوى  تــديــن   -  4
للحريات الدميقراطية باإلقليم، وخاصة منذ حلول العامل 
والــذي  يسكنه،  الــذي  األمني  الهاجس  جــراء  بــه،  احلالي 
وتسليم  القانونية  امللفات  تسلم  عن  االمتناع  عنه  جنم 
االستفادة  من  ومنعها  مناضلة،  لهيئات  اإليــداع  وصــوالت 
وحظر  الدميقراطي،  النهج  وضمنها  العمومية،  القاعات  من 
العمومية  بالساحات  السلميني  واالحــتــجــاج  التظاهر 
لوقفة  بالقوة  املنع  آخــرهــا  كــان  قانونية،  مــبــررات  دون 
األسعار  غالء  ضد  بخريبكة  املغربية  االجتماعية  اجلبهة 
والعدالة  واحلرية  الكرامة  أجل  ومن  والتهميش،  والعطالة 
 ،2022 مارس   06 األحد  يوم  والدميقراطية،  االجتماعية 
لأوضاع  حلول  وإيجاد  لذلك،  حد  بوضع  السلطات  مطالبة 

للمنطقة. الكارثية 
مافتئ  ــذي  ال املعيشة  لغالء  الشديد  استنكارها   -  5
يتصاعد يوما بعد يوم جراء إطالق الدولة ليد االحتكاريني 
وتقزميها  لــأســعــار،  وحتــريــرهــا  واملــضــاربــني،  والسماسرة 
وثقل  عليه،  اإلجــهــاز  أفــق  يف  املقاصة  صــنــدوق  مليزانية 
إلعادة  تدخلها  وعدم  االستهالكية،  املــواد  على  الضرائب 
حد  لوضع  بالتدخل  إياها  مطالبة  السمير،  مصفاة  تشغيل 

لذلك، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنني.
النقل  مهنيي  إضــراب  مع  القويني  وتضامنها  دعمها   -  6
احتجاجا  الطرقي،  النقل  قطاع  نقابات  تنسيقية  إطار  يف 
الشغيلة  نضاالت  مع  وأيضا  احملروقات،  أسعار  ارتفاع  على 

فرض  الذين  األســاتــذة  نضاالت  رأسهم  وعلى  التعليمية 
له  تعرضوا  الذي  الوحشي  بالقمع  منددة  التعاقد،  عليهم 
حد  بوضع  مطالبة  بالرباط،   2022 مــارس  و3   2 يومي 

لالعتقاالت واملتابعات التي يتعرضون لها.
7 - استنكارها الشديد لالستغالل الفاحش الذي يتعرض 
وعلى  القطاعات  من  بالعديد  الوساطة  وعامالت  عمال  له 
التعليم  مربيات  وكــذا  والتعليم  الفوسفاط  قطاع  رأسها 
األولي باإلقليم اللواتي لم يتقاضني أجورهن البئيسة منذ 
يخضنها،  التي  اخلطوات  لكل  مساندتها  عن  معبرة  سنة، 
ومطالبة عامل اإلقليم ومدير األكادميية واملدير اإلقليمي 
للتعليم بالتدخل العاجل من أجل إنصافهن، وكذا املسؤولني 
كل  بإدماج  واحلكومة  الوطنية  التربية  وزارة  صعيد  على 
املربيات ومربي التعليم األولي وطنيا كموظفني بالقطاع.

8 -  مطالبتها بإيقاف املتابعات الكيدية، وإسقاط األحكام 
الظاملة يف حق رفيقنا "إمساعيل أمرار" بسبب فضحه لفساد 
والتكوين بجهة  للتربية  وتسلط مدير األكادميية اجلهوية 
الكبري  "عبد  رفيقنا  ملتابعة  حد  ووضع  خنيفرة،  مالل  بني 
الدم  تصفية  مبركز  السائد  للفساد  فضحه  بسبب  قاشا" 

بخنيفرة.
الصادرة  والقاسية  اجلائرة  لأحكام  القوية  إدانتها   -  9
الراضي"  و"عمر  الريسوني"  "سليمان  الصحفيني  حق  يف 
املعتقلني  كافة  عن  بــاإلفــراج  مطالبة  آخرين،  ومناضلني 

السياسيني.

النهج الدميقراطي بخريبكة يدين خرق الحريات الدميقراطية من طرف السلطات 
وغياب أي دور تنموي للسلطة وإدارة الفوسفاط والجامعات املحلية بها

 

الوطني  امللتقى  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  عقدت 
الثالث يوم اخلميس 10 مارس 2022، بحضور وازن ملكوناتها 
التنظيمية  وآفاقها  وضعيتها  وتدارس  أدائها  لتقييم  خصص 
النشاط  والنضالية على املدى املنظور، وذلك يف ضوء تقرير 
اجلبهة  تأسيس  منذ  الوطنية،  املتابعة  جلنة  باسم  املعروض 
يف 28 نونبر 2019، يف ارتباط بالسياق العام الذي ميز هذه 

الفترة الصعبة والتي من أبرز سماتها:
وطغيان  تغول  مــن  رافقها  ومــا  كــورونــا  جائحة  تفشي   -
للمخزن والقوات العمومية واستغالل حالة الطوارئ الصحية 
لتكميم االفواه، وإطالق يد الباطرونا للمزيد من االستغالل 
البشع وتسريح مئات االالف من العمال يف الصناعة والفالحة 
والتجارة واخلدمات األمر الذي زاد من مفاقمة البطالة التي 
العليا  الشهادات  حاملي  صفوف  يف  قياسية  مستويات  وصلت 

على وجه اخلصوص.
كالزيت  األساسية  املــواد  كل  مس  الذي  الفاحش  الغالء   -
وغيرها،  واحملــروقــات  واخلضر  والقطاني  والقمح  والدقيق 
كونه  الرسمية  ــاط  االوسـ طــرف  مــن  تفسيره  يتم  والـــذي 
نتيجة  االمر  حقيقة  يف  هو  بينما  عاملية،  ظاهرة  باالساس 
يسميه  ما  إطار  يف  وترسيخها  لعقود  جتريبها  مت  اختيارات 
املخزن بالنموذج التنموي اجلديد، أي منوذج التنمية يف إطار 
التبعية والريع واالحتكار واالستبداد الراعي للفساد، وهو ما 
أدى إلى غياب شامل لالمن الغذائي والطاقي واالعتماد الكلي 
او شبه الكلي على اخلارج. وقد ناهضت القوى التقدمية هذه 
االختيارات وناضلت ضدها ونبهت خلطورتها وأدت ثمن ذلك 

باهضا.
سكان  من  املاليني  حياة  على  سلبا  سينعكس  حاد  جفاف   -

البوادي بشكل مباشر وسيفاقم من حالة البؤس والفقر املعمم 
علما أن املستفيد األساسي من الدعم املخصص ملواجهة آثار 

اجلفاف هم الفالحون الكبار.
- االجهاز شبه التام على املرفق العمومي وخاصة قطاعي 
يد  يف  بوضعهما  تسليعهما  مت  الــذيــن  والصحة  التعليم 
شركات  إلى  املعنية  املؤسسات  حتولت  حيث  اخلاص،  القطاع 
وتعميم  بفرض  الهشاشة  من  بها  العاملون  يعاني  مقاوالت  او 

العمل بالعقدة.
ال  أشكاال  اتخذ  الــذي  احلريات  خنق  يف  النظام  متــادي   -
والتنظيم  والتعبير  الرأي  حلرية  ضرب  من  حتصى  وال  تعد 

آخرها  واملسيسة  العادلة  غير  واحملاكمات  النقابي  والعمل 
الراضي  )عمر  والصحفيني  املدونني  حق  يف  الظاملة  األحكام 
جانبا  طالت  التي  تلك  وأيضا  ومعطلني  الريسوني(  وسليمان 
من األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ناهيك عن االمعان 

يف اعتقال قادة حراك الريف.
ان امللتقى الوطني للجبهة االجتماعية أخذا بعني االعتبار 

هذه األوضاع الصعبة، 

للمرأة،  العاملي  اليوم  مبناسبة  املغربية  املــرأة  يحيي    -  1
النسائية  احلــركــة  نــضــاالت  يف  اجلبهة  ــراط  ــخ ان ويــؤكــد 
كرامتهن  وحتقيق  املساواة  أجل  من  والدميقراطية  التقدمية 

ومطالبهن العادلة.
2 - يندد باالحكام اجلائرة يف حق االساتذة الذين فرض 
الى  ويدعو  املتابعات  كل  باسقاط  ويطالب  التعاقد  عليهم 
إسناد هذه الفئة واجناح املبادرات النضالية التضامنية معها.

3 - يؤكد أن اجلبهة االجتماعية املغربية مكسب تاريخي 
بالتحلي  وذلك  تطويره  على  واحلرص  حتصينه  يجب  كبير 
بروح الوحدة والتالحم والصدق النضالي والعالقات الداخلية 

االخوية والنقد الرفاقي البناء واملتبادل.
أطلقتها  التي  الناجحة  النضالية  باملبادرات  يعتز   -  4
أكثر  تكون  أن  باإلمكان  كان  والتي  الفترة  هذه  خالل  اجلبهة 
والذاتية  املوضوعية  الصعوبات  لوال  وتأثيرا  وفعالية  غزارة 

التي أحاطت بالفترة.
أن  يجب  التي  للفروع  القصوى  األهمية  على  يؤكد   -  5
االنتظارية  من  تتحرر  وان  واالقــدام  املبادرة  بــروح  تتحلى 
الشعبية  اجلماهير  نضاالت  قيادة  يف  للمساهمة  وتنهض 
فروع  ملتقى  عقد  االطار  هذا  يف  وسيتم  تواجدها،  أماكن  يف 

اجلبهة.
6 - يدعو يف هذا الصدد إلى التركيز مرحليا على قضيتي 
املسيرة  الجناح  التعبئة  يف  االستمرار  وإلى  واحلريات  الغالء 

الشعبية التي سيتم االعالن عنها يف تاريخ الحقا.
والسكرتارية  للجبهة  املتابعة  جلنة  جتديد  يقرر   -  7
لوائحها  ذلــك  على  تنص  ما  وفــق  عنها  املنبثقة  الوطنية 

الداخلية التأسيسية.

الجبهة االجتامعية تندد باألحكام الجائرة يف حق األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد 
ويطالب باسقاط كل املتابعات
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مستجدات الحالة الوبائية باملغرب
عزيزة الرامي 

كورونا  جائحة  تفشي  وقع  على  العالم  يعيش 
 451 من   أكثر  أصيب   حيث   العاملي  املستوى  على 
ما  الوفيات  عدد  وصل  بينما  عامليا  نسمة  مليون 

وفاة. ماليني   يناهز6026306 
الصحة  منظمة  رئــيــس  ــذر  ح ثانية  جهة  مــن 
ما  أي   ، بعد  ينته  لم  الوباء  هذا  أن  من   ، العاملية 
التي  الكلمة  تاله  الذي  اليوم  على  عامني  من  يقرب 
الصحية  األزمة  خطورة  يدرك  كله  العالم  جعلت 

.19  - كوفيد  سببها  التي 
غيبريسوس   أدهانوم  تيدروس  الطبيب  ذكر  كما 
سيصادف  اجلمعة  هــذا   ، افتراضًيا  يــزال  ال  أنــه 
يف   Covid-19 انتشار  إن  قلنا  أن  منذ  عامني 

وباًء. اعتباره  ميكن  العالم  أنحاء  جميع 
 ، أسابيع  ستة  قبل  أنــه  إلــى  ــارة  اإلش إلــى  ســارع 
الصني  خارج  فقط  حالة   100 هناك  كانت  عندما 
تأهب  مستوى  أعلى  أطلق   ، وفيات  هناك  تكن  ولم 
طــوارئ  حــالــة   - العاملية  الصحة  ملنظمة  صحي 
التأهيل  هذا  لكن  دولًيا.  قلًقا  تثير  عامة  صحية 
املنظمة  انتقاد  ومت  املعنوية  الــروح  يفاجئ  لــم 
مقياس  التخاذ  طوياًل  وقًتا  استغرقت  ألنها  الحًقا 
أكثر  مات   ، عامني  بعد  إنه  وقال  القادمة.  الكارثة 

شخص. ماليني   6 من 
العاملية  الصحة  منظمة  أن  مــن  الــرغــم  على 
الحظت منذ بعض الوقت أن عدد اإلصابات وعدد 
لم  الوباء  هذا  أن  إال   ، االنخفاض  يف  آخذ  الوفيات 
يف  ينته  لم  إذا  مكان  أي  يف  ينتهي  ولن  بعد  ينته 

املنظمة. رئيس  أكد  كما   ، مكان  كل 
قوًيا  منًوا  العاملية  الصحة  منظمة  الحظت  كما 
على   ، ــهــادئ  ال احملــيــط  ــرب  غ منطقة  يف  للغاية 
والوفيات  اإلصــابــات  عــدد  انخفاض  مــن  الــرغــم 

 ، التوالي  على   ٪  8 و   5 بنسبة  عاملًيا  اجلديدة 
الدكتور  يصر  األسبوعي.  الوبائي  للتقرير  وفًقا 
وما  التطور  يف  يستمر  الفيروس  أن  على  تيدروس 
اللقاحات  إيصال  يف  كبيرة  عقبات  نواجه  زلنا 
يحتاجون  مكان  أي  إلى  والعالجات  واالختبارات 

إليه.
ابملغرب  الطوارئ  حالة  متديد 

حالة  متــديــد  عــن  املغربية  احلــكــومــة  أعلنت 

 2022 فبراير   28 من  بالبالد  الصحية  الطوارئ 
احلكومة  قــرار  ويأتي    2022 مــارس   31 غاية  إلى 
الصحية  الطوارئ  حالة  متديد  باستمرار  القاضي 
اللجنة  أعــضــاء  مــن  ــوات  دعـ ــاع  ــف ارت مــع  تــزامــنــا 
الــعــلــمــيــة املــغــربــيــة بـــضـــرورة تــخــفــيــف الــقــيــود 
لأسفار  بالنسبة  اإلجــراءات  وتخفيف  الصحية 
باألماكن  الكمامات  وضع  إجبارية  وإلغاء  الدولية، 
بالتجمعات  الــتــدريــجــي  والــســمــاح  املــفــتــوحــة، 
من  التخفيف  اجتاه  يف  املفتوحة  باألماكن  الكبرى 
استمرار  حال  يف  الصحية  الطوارئ  حالة  اجراءات 

الوفيات. و  االصابات  تراجع 
العلمية  اللجنة  عضو  متوكل،  سعيد  وأضــاف 
فتح  ميكن  أنه  احلكومة  اجتاه   19 كوفيد  حملاربة 
التراويح،  صالة  ألداء  املصلني/ات  وجه  يف  املساجد 

املقبل. رمضان  شهر  خالل 
يشكل  ال  املــغــرب  يف  الــوبــائــي  الــوضــع  إن  ــال  وق
التراويح،  صــالة  ألداء  املساجد  فتح  أمــام  عائقا 
ومطمئنة”. إيجابية  “المؤشرات  أن  مبرزا 

الجهات حسب  توزيعها  و  اإلصاابت  عدد 

االجتماعية  واحلماية  الصحة  وزارة  أعلنت 
شديد  انــخــفــاض  ــن  ع  2022 ــارس  ــ 12م بــتــاريــخ 
إصــابــة  حــالــة   56 بتسجيل  االصــابــة  ــاالت  ــح ب

 24 ـــ  ال خــالل   19  - كــوفــيــد  بــفــيــروس  ــدة  ــدي ج
حلاالت  اإلجمالي  العدد  ليرتفع   ، املاضية  ساعة 
اختباًرا   6704 إجراء  مت   . إلى1162096  العدوى 
ما  و  ليرتفع   ، األخيرة  ساعة   24 خالل  جديًدا 
البيانات  يف  املسجلة  احلاالت  عدد  انخفاظ  يفسر 
وكون  املنجزة  االختبارات  عدد  قلة  هو  الرسمية 

مجاني.   غير  أغلبها 
فقد   ، شفائهم  عن  امُلعلن  األشخاص  عدد  أما 
ليصبح  ساعة   24 خالل   110 تسجيل  مت  ارتفع 
 98.5 تعايف  بنسبة   1145230 اإلجمالي  العدد 

املئة. يف 
وفاة  حالتي   3 تسجيل  عن  الــوزارة  أعلنت  كما 
يبلغ  وبذلك  املاضية.  ساعة   24 الـ خالل  جديدة 
اجلديد  كــورونــا  فــيــروس  بسبب  الــوفــيــات  ــدد  ع

املئة. يف   1.4 ل  تصل  فتك  بنسبة  حالة   16039
ما  العدد  بلغ  فقد  النشطة  احلاالت  وبخصوص 
واحلرجة   اخلطيرة  احلاالت  عدد  أما   827 يناهز 
حاالت   7 بتسجيل   78 اإلجمالي  العدد  فوصل 
التنفس  حتــت  واحـــدة  حــالــة   4 منهم  ــدة،   ــدي ج
26 حالة حتت التنفس االصطناعي  االصطناعي و 
إلى أن نسبة إشغال أسرة  االختراقي. وأشار كذلك 

.10,2٪ إلى  ارتفعت  كوفيد  اإلنعاش 
التطعيم  عملية  مــن  املستفيدين  ــدد  ع بلغ 
و23228697    ، األولــى  للجرعة    24767595

الثالثة. للجرعة    5953698 و  الثانية  للجرعة 
اجلديدة  للحاالت  تفصيلي  توزيع  يلي  فيما 

: اجلهات  حسب 
23 حــالــة  الــبــيــضــاء-ســطــات :  الـــــدار  جــهــة   •

5 حاالت وفاة. إصابة و 

جهة الشرق : 1حالة إصابة وحالتي وفاة.  •

جــهــة طــنــجــة تـــطـــوان الــحــســيــمــة : 2حــالــة   •

إصابة.

13حــالــة  القنيطرة:   - ســا   - الــربــاط  جهة   •

إصابة.

إصابة. 7حالة   : فاس مكناس  جهة   •

إصابة. 2حالة   : خنيفرة  مال  بني  جهة   •

إصابة. حالة   7 أسفي:  بمراكش  جهة   •

إصابة. حالة   0 ماسة:  جهة سوس   •

حالة   0  : الحمراء  الساقية  العيون  جهة   •

. إصابة 

إصابة. حالة   1  : تافيالت  درعة  جهة   •

إصابة. 0حالة   : الذهب  وادي  جهة   •

إصابة. 0 حالة   : نون  واد  جهة كلميم   •

أميكرون موجة  انهتاء  عن  يعلن  املغرب 

الطوارئ  لعمليات  الوطني  املركز  املنسق  أعلن 
العامة بوزارة الصحة املغربية، معاذ املرابط، خالل 
الوبائية  "احلالة  حول  بالرباط،  صحفي  مؤمتر 
التي  أوميكرون،  موجة  انتهاء   ." الشهرية  نصف 
قصيرة  و  سريعة  كانت  التي  و  أسبوعا   11 استمرت 

.2022 23 يناير  إلى   17 وقد بلغت ذروتها من 
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ما العمل القرار السيادة الغذائية؟

املغربي  الشعب  يعيشه  الــذي  السياق 
واجلفاف  اجلائحة  اثــار  تخكمها  والتي 
اقطاب  بني  النزاع  واخيرا  االستثنائي 
نركز  ان  علينا  ــرض  ــف ي الــراســمــالــيــة 
السيادة  اجــل  مــن  ونضالنا  اهتمامنا 
'ال  شعار  حتت  املغربي  للشعب  الغذائية 
غذائية/ ســيــادة  دون  فالحية  سياسة 
حساب  على  كباراملسثمرين  خلدمة  ال 
االغلبية الساحة من الفالحني الكادحني'
على غرار وباء كورونا يكشف اجلفاف، 
الوقت،  نفس  يف  والهيكلي  االستثنائي 
الذي عرفته بالدنا عن فشل االختيارات 

اتبعتها  التي  واالجتماعية  االقتصادية 
وعن  الشكلي  االســتــقــالل   منذ  الــدولــة 
الراسماليني  ومن  احلاكمة  الطبقة  شجع 
على  واغتنائهم  الكبار  األراضــي  ومالكي 
العاملة  الطبقة  وعــطــش  ــوع  ج حــســاب 
من  الكادحني  وعموم  الفقراء  والفالحني 
الذي  اجلفاف،  آثــار  ان  املغربي.  الشعب 
يكتوي بها اغلبية الشعب املغربي ويعاني 
من قساوته الفالحني الصغار واملتوسطني، 
لغالء  الــصــاروخــي  بــاالرتــفــاع  مصحوبا 
االسعار ليست  بسبب الطبيعة او احلروب  
احلكومة  طرف  من  له  الترويج  يتم  كما 
ــل هــونــتــيــجــة االســتــحــواذ  املــخــزنــيــة ب
وعلى  البالد،  وخيرات  موارد  على  املفرط 
ملراكمة  واستخدامها  واملاء،   االرض  راسها 
والتسلط  السلطة  وتــكــريــس  اإلربــــاح 
وللحفاظ  املخزن  الشعب ملشيئة  على مصالح خادميه.إلخضاع 
الصغار واملتوسطني  الفالحني  ان معاناة 
وبعد  القروي  املجال  ساكنة  أوضاع  وعلى 
اتخذتها  ــتــي  ال ــراءات  ــإلجـ لـ تفحصه 
اجلــفــاف  ــأة  وطـ ــن  م للتخفيف  ــة  ــدول ال
مؤقتا واملوجهة جلها لكبار املستثمرين يف 
الفالحة، يتطلب منا ان ننضال من اجل :

للفالحني  الـــدولـــة  ــم  دعـ تــوجــيــه   -
القاعدة  باعتبارهم  واملتوسطني،  الصغار 
الغذائية  الــســيــادة  لضمان  االســاســيــة 
خسائرهم  ــن  ع بتعويضهم  ــا،  ــبــالدن ل

وإعفائهم من القروض
- ضمان احلق يف الغذاء للشعب املغربي 
انسجاما  شرائه  قــدرة  وضمان  وتوفيره 
ــالن الــعــاملــي حلــقــوق اإلنــســان  ــ ــع اإلع م
االقتصادية  للحقوق  الــدولــي  والعهد 

والثقافية واالجتماعية 
ــاج  ــت ــإلن إعـــطـــاء األولــــويــــة ل  -

املغربي.الفالحي احمللي واملواد الغذائية األساسية  للشعب 
الغذائية  الــســيــادة  مــفــهــوم  تبني   -

مبرتكزاتهه ومقوماته املتجسدة يف:
ــواد  امل يف  الــذاتــي  االكــتــفــاء  حتقيق  الغذائية األساسية.- 
شعبي  زراعـــي  إصــالح  برنامج  وضــع   -
ــوارد  وامل لــأرض  النفاذ  يضمندمقرطة 
مللكية  األقصى  احلد  وحتديد  الطبيعية 
األرض ونزع األراضي التي ال تقوم بدورها 
ودمقرطة  تنتج   ال  والــتــي  االجتماعي 
جلميع  طبيعي  خــيــر  بــاعــتــبــاره  ــاه  ــي امل
اإلنسانية وتوجيه سياسة القروض واملنح 
الفالحية  التقنية  ــدارس  ــ وامل والبحث 
يشجع  ــذي  ال الفالحي  اإلنــتــاج  خلدمة 
اإلنتاجية  ورفــع  االيكولوجية  الزراعة 
وضمان  البيئي  التوازن  على  احلفاظ  مع 
البذور احمللية عبر وضع برنامج من طرف 
ومضاعفتها  إنتاجها  ــل  اج مــن  الــدولــة 
وتشجيع  وتــوزيــعــهــا  عليها  واحملــافــظــة 
الفقري  العمود  وجعلها  العائلية  الفالحة 

لإلنتاج الفالحي
وجتــاوزات  وهيمنة  سيطرة  مقاومة   -
العابرة  الشركات  وخــروقــات  للقارات.وتعسفات 
الــرأســمــالــيــة  ــات  ــس ــؤس امل - مــواجــهــة 
متول  والتجارةوالتي  املــال  يف  املتحكمة 
الصناعية  للزراعة  بقوة  وتشجع  بسخاء 

)Agrobusiness

ب"اتــفــاقــيــات  يسمى  ــا  م مــواجــهــة   -
للحرية  )الـــفـــاقـــدة  احلــــر"  الــتــبــادل 
عـــادل(  غــيــر  ــادل  ــب ت احلقيقة  يف  وهـــو 
واقتصادية  سياسية  أدوات  باعتبارها 
لتدومي  واالمبريالية  الرأسمالية  بيد 
الغذائية.سيطرتها على الشعوب ولتكريس التبعية 
دشنها  الــتــي  الفالحية  السياسة  ان 
مخطط املغرب االخضر مت تابعها اجليال 
االخضر تصطف بقوة الى جانب الفالحة 
إجراءاتها  كل  عبر  وتعمل  الرأسمالية 
على تشجيع كبار املستثمرين وصادراتهم 
وتراكم ارباحهم وهم بالتالي املستفيدون 
األغلبية  امــا  الــغــذائــيــة.  التبعية  مــن 
الساحقة من الفالحني فان استفادتها من 
، يف اطار ما  والتشجيعات  املنح واالعانات 
جد  تبقى  التضامنية،  بالفالحة  هزيلة.يسمى 
التبعية  ــن  م اخلـــروج  فـــان  وبــالــتــالــي 
ــوض بـــأوضـــاع الــعــالــم  ــه ــن الــغــذائــيــة وال
الكادحني  الفالحني  القروي رهني بتعبئة 
وبنضال  العاملة  الطبقة  مع  وبتحالفهم 
كــافــة الــفــئــات املــهــمــشــة واملــقــصــيــة من 
متحرر  اشتراكي  مجتمع  لبناء  التنمية  
احلرية  مجتمع  والتسلط،  الهيمنة  من 
والعيش  واملساواة  االجتماعية  الكرمي.والعدالة 

 

محمد هاكش
ماذا ننتظر من الحوار االجتامعي يف 

الوضع الحايل؟

لن يكون للحوار االجتماعي الذي انطلق يف 14 
فبراير املنصرم ،أي داللة اجتماعية حقيقية  أو 
وظروف  الشغيلة  أوضــاع  على  ملموس  مــادي  أثر 
عملها يف رايي ما لم ينتهي هذا احلوار على االقل 
واملعاشات  األجور  يف  العامة  الزيادة  حتقيق  إلى 
مبا يتناسب والزيادات املهولة يف االسعار ومأسسة 
اتفاق  مقررات  من  وتقنينه.  االجتماعي  احلوار 
الصحة  ضــمــانــات  وتــوفــيــر   2019 ــل  ــري أب  25
يف  ومراقبتها  فرضها  آليات  وتقوية  والسالمة 
مقرات العمل يف القطاع اخلاص و العمومي وشبه 
يف  كاملة  مسؤوليتها  الــدولــة  وحتمل  العمومي 
تفكيك ما يسمى ب"املعامل السرية" التي تشتغل 
اعتبارها  النهار وميكن  القانون ويف واضحة  خارج 
اقتصادا مافيوزيا شبه مهيكل ال ميكن ان ندخلها 
يف باب القطاع غير املهيكل الذي ميكن ان جند له 
املبررات االقتصادية والسيما االجتماعية  بعض 
.كما يفترض يف هذه اجلولة من احلوار ان تؤدي 
من  املؤقت  التشغيل  وباء  استفحال  من  احلد  الى 
يف  متخصصة  صورية  شركات  و  وسطاء  خــالل 
النخاسة وذلك عبر تشديد شروط االعتماد على 
شركات التشغيل املؤقت وفرض تقيد هذه األخيرة 
بقانون الشغل على عالته وتفعيل مساطر وآليات 
واحالة  الــضــرورة  عند  قضائيا  مراقبتهاوحلها 
لتصنيف  نظرا  القضاء  مسؤوليهاعلى  من  عدد 
االجتاربالبشر. جرائم  ضمن  ممارساتهم  بعض 
وادماج  املوظفني  فئات  كافة  ملطالب  واالستجابة 
املستحقة  الساللم  يف  منهم  الشهادات  حاملي 
ملأساة عمال وموظفي االنعاش وتفعيل  وضع حد 
للتجاوب مع مطالب  القطاعية كمجال  احلوارات 
العمومية  املــؤســســات  ومستخدمي  املــوظــفــني 
وحماية  الترابية  اجلماعات  وموظفي  وعمال 
احلريات النقابية وتفعيل قرار الغاء الفصل 288 
لتجرمي  توظيفه  يتم  الدي  اجلنائي  القانون  من 
جعلهم  االقــل  على  أو  حريتهم  وسلب  املضربني 
أدنى  بــدون  العمل  من  االنتقامي  للطرد  عرضة 
تعويض وضع حد للمماطلة واالمتناع عن تسليم 
وصوالت االيداع للمكاتب النقابية من قبل ممثلي 
حتد  يف  والعماالت  األقاليم  يف  الداخلية  وزارة 
الدولة بعدم تفويت  التزام  للقانون وفرض  سافر 
العموميةاالستراتيجية  املؤسسات  وتفكيك 
منها  وتفويته  تفكيكه  مت  ما  وإحياء  واسترجاع 
يف  والدوائية  والطاقية  الغدائية  السيادة  لضمان 
كانت  التي  الفالحية  األراضي  هنا  بالدنا.ونذكر 
احليوانية  والسالالت  البدور  حلماية  مخصصة 
االصيلة والضيعات الفالحية املخوصصة التي مت 
على  للتصدير  املوجه  الفالحي  لإلنتاج  توظيفها 
حساب  وعلى  الوطنية  السوق  حاجات  حساب 
خطير  بشكل  التقلص  يف  اآلخذة  املائية  الثروات 
الوطني  واملكتب  الفالحية  التعاونيات  ،وكـــدا 

للكهرباء و املاء وشركة السامير وغيرها.   
للحد  الفورية  املعادلة  بتحقيق  نطالب  كما 
باقي  يف  نظيره  مــع  الــفــالحــي  لــإلأجــر  االدنـــى 
ووضع   2011 ابريل   26 التفاق  وفقا  القطاعات 
ــدوس  ــد "لــالجــتــهــادات الــقــضــائــيــة" الــتــي ت ح
الردة  وتكرس  العاملة  الطبقة  ومكتسبات  حقوق 
احلقوقية التي متس احلقوق الشغلية واحلريات 

النقابية
احلوار  من  اجلولة  هذه  مبناسبة  يتعني  وكما 
التقاعد  انظمة  رفض اي عرض حكومي إلصالح 
االجــراء  مكتسبات  ضــرب  من  مزيد  على  يقوم 

نسبة  يف  زيــادة  أي  ورفض  العمل  ومدة  املعاش  يف 
أنهكها  صناديق  لفائدة  االجـــور  مــن  االقتطاع 
للحيف  حد  ،ووضع  عقود  طيلة  والتبذير  النهب 
بالنظام  املــرتــبــطــني  ــراء  ــ االجـ يعيشه  الـــذي 
اجلماعي ملنح رواتب التقاعد  RCAR وكذا رفض 
تفكيك  على  يقوم  االداري  لإلصالح  عــرض  اي 
وضرب  العمومية  اخلدمة  وتصفية  العام  املرفق 
يتحتم  كما  العموم  املوظف  ومكتسبات  حقوق 
ومشروع  االضــراب  قانون  مشروع  مناقشة  رفض 
قانون النقابات لعدم احلاجة لهذا القانونني اصال 
مادامت الترسانة القانونية املعتمدة حالية كافية 
لضب وتدبير هذين املوضوعني بعيدا عن تكبيل 
كم  العمال  نقابات  يف  والتحكم  االضراب  يف  احلق 
تكون  أن  يجب  املفاوضات  من  اجلولة  هذه  أن  أرى 
ومبرمج  واضــح  حكومي  التزام  النتزاع  مناسبة 
الشغل  تفتيش  جلهاز  الشامل  االصــالح  أجل  من 
وتطهير  استقالليته  وضمان  وتطهيره  ودعمه 
وافتحاص  وتوحيد  فيه.  الفاسدة  العناصر  من 
الفساد  ــن  م وتــطــهــيــرهــا  الــتــعــاضــد  مــؤســســات 
وتقريب  حكامتها  وعصرنة  وجتويد  واملفسدين 
حــوادث  ملف  تدبير  ،وجعل  خدماتها  وتقوية 
من  عنها  والتعويض  املهنية  واالمـــراض  الشغل 
الصالحيات احلصرية للصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي ولس مجاال لالغتناء الفاحش وغير 
حساب  على  التأمني  شركات  ألصحاب  املشروع 

حقوق االجراء وذويهم
للمطالبة بوضع بسياسة  املناسبة  وال تفوتني 
الــشــواهــد  حــامــلــي  ــبــاب  الــش لتمكني  وطــنــيــة 
القطاعني  يف  والكرمي  القار  الشغل  من  والسواعد 
االعتبار  بعني  تأخد  :سياسة  والــعــام  واخلــاص 
من  وشــرط  بل  االنسان  حقوق  من  كحق  الشغل 
اجتاه  الدولة  من  ،والتزام  كرامته  حتقيق  شروك 
من  انطالق  وكذا  الشغل  على  القادرين  مواطنيها 
للموظفني  املهول  واخلصاص  الفعلية  احلاجيات 
مبختلف فئاتهم يف االدارات واملؤسسات العمومية 

واجلماعات الترابية. 
على  بــالدنــا  توقيع  ــوب  وج على  التأكيد  مــع 
جميع اتفاقات منظمة العمل الدولية ذات الصلة 
واحلريات  والتشغيل  الشغل  ضمانات  بتعزيز 
الوطنية  القوانني  ومالءمة  حتفظ  مع هذه االتفاقيات.النقابيةدون 
حدود  أنها  أعتقد  ما  بعض  نظرنا  يف  هي  هذه 
االجتماعي  حــوار  أي  يف  حتقيقها  مطلوب  دنيا 
يف  العاملة  الطبقة  انــتــظــارات  يــراعــي  حقيقي 
أمــام  لأمل  فجوة  يفتح  أن  شأنه  ــن  ،وم بــالدنــا 
ماليني الشباب املعطل ،وأما غير دلك فسيكون  يف 
الشارع  خليبات  تنضاف  جديدة  خيبة  اعتقادي 
الزيادات  وتوالي  احلريات  ضرب  مصدرها  والتي 
الصاروخية يف االسعار إلى  حد يوحي  باالنفالت 
عن  املسؤولية  كل  مسؤولة  الدولة  يجعل  ،ممــا 
يف  بالدنا،ويفرض  يف  القائمة  االحتقان  حالة 
وعموم  املناضلة  النقابية  احلركة  على  املقابل 
الشعبية  والفعاليات  النظيفة،  السياسية  القوى 
هذا  ،لردع  امليدانية  نضاالتها  توحيد   ، املناضلة 
مكتسبات  وحماية  اخلطير  التراجعي  املنحى 
العاملة والعمل سوية على فرض اعتماد  الطبقة 
العدالة  حتقق  شعبية  وطنية  عمومية  سياسات 
املواطنات  كرامة  تصون  و  املجالية  االجتماعية  
يف  بينهم  الفعلية  املــســاواة  وحتقق  احلقوق والواجبات.واملــواطــنــني 
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تشكل انتفاضة 23مارس 1965حدثا هاما يف مسار االنتفاضات التي عرفها ويعرفها 
املغرب.وبحكم طبيعتها وحيوية مطالبها والفاعلني فيها،تفتح جريدتنا صفحات 
ملف هذا العدد يف محور االنتفاضة وربطها باملسألة التعليمية.ذلك مبا ميكننا 
من استيعاب شروط وأسباب االنتفاضة وقراءة واقعها املوضوعي وأهمية املسالة 

التعليمية يف الصراع املجتمعي يف واقعنا احلالي...

انتفاضة 23مارس 1965،اعالن القطيعة بني الشبيبة املغربية ونظام االستبداد املخزين

انتفاضة 23 مارس 1965 أو رصاع القرص واملدرسة

مهما قطفوا من الزهور ال ميكنهم أن يوقفوا زحف الربيع، 
وأحزانا  آالما  نستحضر  أن  إال  ميكن  ال  مارس  شهر  حلول  مع 
كالوديان  سالت  دماء  والشهداء،  الشهيدات  بدماء  ممزوجة 
البيضاء برصاص نظام تسلم السلط بعد استقالل  يف شوارع 
حكم  من  سنوات  خمس  وبعد  الفرنسي  املستعمر  عن  شكلي 
دولة  معالم  لترسم  كافية  كانت  والتي  الثاني  احلسن  الراحل 
خرجت من  قبضة املستعمر الفرنسي بقيادة القوى الوطنية  
السياسية  الصالحيات  كل  يضم  مطلق  وحكم  استبداد  إلى 
على  سنوات  خمس  اخلارجية،  التبعية  رهن  الوطن  ليبقي 
حكم ملك كانت كافية لرسم خريطة الطريق ملغرب آخر غير 
مغرب  التحرير  جيش  بقيادة  الشعب  ومغرب  احللم  مغرب 
األوامــر  سيعطي  سياسي  ونطام  واحلديد،  بالنار  سيحكم 
لقنص واختطاف واغتيال كل معارض، نظام سياسي سيحدد 
شبه  املثقف   ،  1965 مارس   30 خطاب  يف  ويعتبر،  خصومه 
عوض  التجهيل  سيختار  وبالتالي  محرضا  واملدرس  التعليم وستبدأ معاول هدم القطاع.مثقف  
بتوقيع  املشؤومة  املذكرة  نزلت   1965 فبراير   19 يف   
مبنع  والقاضية  بلعباس  يوسف  الوطنية  التربية  وزير  من 
التالميذ فوق سن 17 سنة من متابعة الدراسة يف الثانويات، 
 % احملك:    على  للنظام  السياسية  االختيارات  سيضع  قرار 
أن  رغم  الثانويات  خارج  أنفسهم  سيجدون  التالميذ  من   60
وال  تلميذ سنويا،   1500 لم يتجاوز  البكالوريا  عدد تالميذ 
ميكن معرفة ملاذا هذا القرار، وملاذا أصبحت املدرسة والتعليم 
العام  السياق  على  التعرف  دون  النظام  مدفع  فوهة  يف 
إلحكام  خطيرا  منعطفا  تعتبر  التي  املرحلة  او  الفترة  لهذه 
االستعمارية  اإلمبريالية  للقوى  ورهنه  الوطن  على  القبضة 

مقابل ضمانات االستمرار. 
اهتمامات  من  والدراسة  التعليم  أصبح  االستقالل  بعد 
االجتماعي  للترقي  مفتاحا  التعليم  وأصبح  املغربية  األسر 
األوروبية  األجنبية  ــة  اإلداري األطــر  مغادرة  بعد  خصوصا 
بعد  األســر  ألغلب  الوجهة  املــدرســة  وأصبحت  واليهودية 
الشعب،  لكل  تعليم  إلى  نخبوي  تعليم  من  التعليم  انتقل  أن 
وعموم  والبرجوازية  األعيان  بني  الصراع  سيشتد  وبذلك 
املستوى  على  اما  لذلك.  مسرحا  املدرسة  وتصبح  الشعب، 
إبراهيم  اهلل  عبد  بحكومة  اإلطاحة  متت  فقد  السياسي، 
لفرنسا  املوالني  واألعيان  اإلقطاعيني  قبل  من  رفضها  بعد 
القصر وجيش التحرير وما خلفته من ضحايا.لكونها تعارض مصاحلهم وباإلضافة الى العالقة التي طبعت 
 % بلغت   والتي  املنتشرة  األمية  ورغــم  الفترة  هذه  إن   
سهل  الذي  السياسي  الوعي  منسوب  بارتفاع  متيزت  قد   89
انخراط شرائح واسعة من الشعب املغربي يف العمل السياسي 

من اجل بناء مغرب مستقل وحر. 

 بعد وفاة  امللك محمد اخلامس املفاجئ تقلد ابنه احلسن 
الثاني احلكم يف 26 فبراير 1961، ليبدأ من جديد  مسلسل 
الذي  الشعبية  للقوات  الوطني  واالحتاد  القصر  بني  الصراع 
وفالحني  ومعلمني  وأساتذة   مثقفني  من   1959 سنة  انبثق 
الفالحية  والضيعات  واملعامل  املــدارس  من  وافدين  وعمال 
املستعمر  خلقها  التي  والبرجوازية  األعيان  قبل  من  اململوكة 
يف  امللك  وعمد  مصاحله،  على  ويحافظوا  مكانه  ليأخذوا 
 ،1962 سنة  الطلب  وحتت  ممنوح  دستور  سن  إلى  املقابل 
إلحكام  الصالحيات  كل  على  امللك  فيه  استحوذ  دستور 
بالبلد  اإلقالع  نحو  واملضي  السلطة  تقاسم  عوض  السيطرة 

انتخابات  بإجراء  فقام  سياسيا،  واملأزوم  اقتصاديا  املنهوك 
الفاعلني  ــراك  إشـ دون   1963 سنة  متسرعة  تشريعية 
جديدة:  مرحلة  املغرب  معها  دخل  احلقيقيني  السياسيني 
لطلبة  الوطني  ــاد  االحت والتحاق  املعارضة  جتــذر  مرحلة 
غير  املثقف  وصــار  امللك  يزعج  التعليم   فاصبح  بها،  املغرب 
االستبداد  فإما  الطرق:  مفترق  يف  النظام  وبات  فيه  مرغوب 
املسلسل  نحو  والتوجه  السلط  تقاسم  او  املطلق  الدميقراطي.واحلكم 
الالشعبية  اخــتــيــاراتــه  يف  االســتــمــرار  الــقــصــر  اخــتــار   
ــة، واخـــتـــارت املــعــارضــة رفـــع ســقــف املــطــالــب،  ــي ــن ــالوط وال
خانقة  وسياسية  اقتصادية  أزمــة  تعيش  البالد  وأصبحت 
االنعتاق  ينتظر  كان  شعب  مرمى  يف  والقصر  النظام  واضعة 
والتفقير  اجلهل  ويالت  من  معاناته  بعد  والرفاهية  واحلرية 
باحلذر  املرحلة  هــذه  اتسمت  االستعمار.  فترة  والتمييز 
شــرارة  فاندلعت  تبدد،  ما  سرعان  حــذر  املكونات،  كل  بني 
يف  الصادرة  التعليم  وزير  مذكرة  أوقدتها  شعبية  انتفاضة 
حول  واسعا  نقاشا  فتحت  التي  املذكرة   ،  1965 فبراير   19
املشؤومة  باملذكرة  نعتها  ومت  الــوطــن  ومستقبل  التعليم 
 17 فــوق  التالميذ  حلم  قتل  استهدفت  ألنها  والتصفوية 
القرار  من  تستاء  األســر  جعل  مما  الثانويات  ولــوج  يف  سنة 

وقبوال  نفاذا  وأكثر  شعبية  أكثر  املعارضة  اختيارات  وتعتبر 
والفالحني  والطلبة  املهمشني  وخصوصا  املجتمع  أوساط  يف 
والعمال ........ليدخل شهر مارس شهر الزهور والنضال، ويف 
1965 عرفت مدرسة محمد اخلامس  الثاني والعشرين منه  
جابت  مسيرة  إلى  حتول  تالميذيا  جتمعا  البيضاء  بالدار 
الشوارع  لكنها قوبلت بالعنف الشديد من قبل قوات اجليش 
القصر  الشرس عن  املدافع  اوفقير،  والسلطة بقيادة اجلنرال 
مواجهة  يف  أنفسهم  التالميذ  وجــد  الفرنسية،  واملصالح 
وأضحت  القصر  ضد  قوية  شعارات  فرفعت  ورشاشاته  النظام 
من  ودعمت  التالميذ  مسيرة  تغذت  للصراع.  محركا  املدرسة 
قبل األسر والطبقة العاملة والفالحني واملعطلني من األحياء 
الشعبية والكريانات لتتحول يوم الثالث والعشرين من نفس 
إلى  األخرى  املدن  بعض  ويف  البيضاء  الدار  يف  والسنة  الشهر 
انتفاضة شعبية يف مغرب االستقالل لتكون أول مواجهة  أول 
الفعلي  بالتغيير  يحس  لم  شعب  غاضب،  شعب  بني  ميدانية 
وبني  االســتــقــالل،  ومــغــرب  االستعمار  مغرب  بــني  واملنتظر 
النظام القائم، وبدأ تداول شعارات جديدة يف املجتمع املاقت 
النظام.لالستقالل الشكلي والطامح إلى إصالحات جذرية وصلت إلى  حد املطالبة بإسقاط 
 جوبهت االحتجاجات الشعبية بالرصاص احلي والقنص 
وكان مهندسها اجلنرال اوفقير منفذا ألوامر القصر. فسقط 
شهيدات وشهداء وسالت يف شوارع البيضاء دماء أبناء الوطن 
أحالمها وفقدت ثقتها يف النظام.يف -مغرب االستقالل-ورزئت أسر يف أبنائها ومعيليها وضاعت 
نتحدث  ولن  والشهداء،  الشهيدات  عدد  عن  نتحدث  لن 
تبريرات  عن  نتحدث  ولن  واالختطافات،  االعتقاالت  عن 
األحمر  باللون  اإلقــالع  مغرب  بصمت  مرحلة  إنها   القتل، 
وللمثقف،  وللمدرسة،  للتعليم،  النظام  منظور  عن  وعرت 
أساس  هو  قطاع  بخصوص  القصر  مخطط  سيكشف  منظور 
احلقيقية  النوايا  تنكشف  وسوف  لأوطان،  والتطور  البناء 
 30 بتاريخ  امللك  خطاب  يف  للمستعمر  التبعية  للسياسة 
بوضوح  خصمه  النظام  فيه  حــدد  خطاب   ،1965 ــارس  م
واهتمهم  املثقفني  أبشباه  فنعهتم  املثقفني،  و  األســاتــذة   :
ابلتخوين والتحريض، خطاب أعطى الضوء األخضر لتدمير 
قطاع يف مهده، فانطلقت عملية إنتاج سياسة تعليمية تتجه 
املغذي  الفكر  إنتاج  وتعطيل  وتعميمه  ملسيد  تشجيع  نحو 
ال  املخزن  استمرار  ضمان  هدفها  أنانية  سياسة  للمعارضة، 
الشهيدات  أنقاض  على  سياسي  حــوار  ففتح  الوطن.  تقدم 
القوس  ليغلق  املرحلة  اخلفت  التي  املعارضة  مع  والشهداء 
النظام  بإعالن  االستبداد  لصالح  السنة  نفس  من  يونيو  يف 

حلالة الطوارئ التي ستستمر خلمس سنوات. 

املصطفى عباوي



العدد : 450       8
من 17  إلى 23 مارس 2022 امللف

من 23 مارس 1965 إىل 23 مارس 2022 :  

يف بعض دروس النضال من أجل تعليم دميقراطي شعبي 
إ.ح 

أوال  التعليمية  للشبيبة   1965 مارس   23 انتفاضة  شكلت 
يف  مفصليا  حدثا  ثانيا  الشعبية  األحياء  كادحي  ولعموم 
املجتمعي  الوعي  هيكلة  بإعادة  سمح   ، احلديث  املغرب  تاريخ 
بإعادة  ودفــع   ، امللغوم  االستقالل  من  عقد  بعد  تدريجيا 
لتقوية  جهة  من  املخزني  للنظام  السياسية  البنيات  هيكلة 
نبه  كما   ، املتنامية  الشعبية  املعارضة  أمام  وسلطه  أجهزته 
بداية  بضرورات  املغربية  اليسارية  املعارضة  طليعة  الوضع 
للمعارضة  القاتلة"  "األخطاء  إحدى  من  اخلروج  على  العمل 
املغربية للنظام املخزني و املتمثلة يف الغموض االيديولوجي 
وإنزالقات  واهمة  رهانات  من  أعطت  ما  وأعطت  والفكري 
الوطني  الكبرى للتحرر  سياسية لم تسمح بتحقيق األهداف 
ظروف  يف  املنشودة  الشعبية  الدميقراطية  الدولة  مواتية.ولبناء  كانت  دولية 
السياسة  عرفتها  الــتــي  النوعية  الــتــحــوالت  هــي  فما 
هي  وما  ؟  اليوم  إلى  املاضي  القرن  ستينات  من  التعليمية 
املطالب التي ال زالت على جدول أعمال احلركة الدميقراطية 
والتقدمية يف ميدان التعليم و التربية ؟ وما هو دور الشبيبة 
6 عقود من الزمن  التعليمية اليوم ونحن على مسافة حوالي 

2022 ؟ 23 مارس  1965 و  23 مارس  التاريخي بني 
خرج  لقد   : الستينات  يف  التعليم  قضية   : بدأ  على  عود 
لم  استقالل  إلى   1956 سنة  مباشر  استعمار  من  توا  املغرب 
يكن يف حكم األكيد من أوفاق إيكس ليبان واألطراف املشاركة 
فيه  تتحقق  شعبي  دميقراطي  حكم  إلى  سيقود  أنه  فيها 
الثروات  يف  التحكم  إلى  املقاومة  الشعبية  اإلرادة  طموحات 
البشري   الذكاء  وإمكانيات  والبحر  األرض  )موارد  الوطنية 
لتحقيق  واستخدامها  حقيقي(  تعليم  على  الرهان  خالل  من 
لقد  الشعب،  أغلبية  خدمة  ويف  الذات  حول  متمحورة  تنمية 
بدأت  التي  للستينات  التعليمية  السياسة  إجراءات  كشفت 
للنظام  اجلديدة  الطبقية  الهيكلة  أن  على  تدريجيا  مترر 
إلى  تناقضاتها  كل  برغم  ستقود  السائدة  الطبقية  وللكتلة 
حتقق  إلمكانية  مراحل  على  ولو  التحرري  اإلرث  تصفية 
ولقد   ، وشعبي  ودميقراطي  وعلمي  وعمومي  موحد  تعليم 
ويف  التعليمية  احلركة  صفوف  يف  مارس   23 انتفاضة  كانت 
صفوف كادحي االحياء الشعبية تعبيرا طبقيا شكلت املسألة 
الطابع  وعكست  األساسية  وصــورتــه  مقدمته  التعليمية 
والنار  باحلديد  االنتفاضة  إخماد  أدى  لقد   . لها  الطبقي 
تبني  كما   ، القادمة  الالشعبية  االختيارات  شراسة  تبيان  إلى 
بامللموس أن سيرورة التحرر  من التبعية و البناء الدميقراطي 
املتجددة  الهيكلة  يف  يتمثل  بنيويا  عائقا  جتد  الشعبي 
النظام  حــول  امللتفة  التبعية  اجلــديــدة  الطبقية  للكتلة 
أطروحات  جتديد  مهمة  سيطرح  مما  التقليدي  املخزني 
األيديولوجية  اخــتــيــاراتــه  يف  والتدقيق  وفــكــره  اليسار 
ظهور  إلى  املجتمع  داخل  التناقضات  وستفضي  والسياسية 
التقاطب  من  عام  جو  ظل  يف  اللينينية  املاركسية  احلركة 
والتوجهات  الرأسمالية  اليمينية  التوجهات  بني  الكوني 
املعمور  مجتمعات  كل  اخترقت  التي  والشيوعية  االشتراكية 
اجلميع  يفهم  وبارزا  بسيطا  التناقضات  توصيف  كان  لقد   .
الثورية  جذابة  (، وكانت االختيارات  ثنائيته )ميني//يسار 
والوحدة  التنظيم  قوة  مع  خصوصا  التعليمية  األوساط  يف 
وموحدة  منظمة  تالميذية  وحركة  طالبية  )حركة  فيها 
املعارك  أن  كما  الشعبية(  األوساط  يف  صيتها  ولها  وممركزة 
املباشر  الصدى  لها  جتد  والعمالية كانت  الشعبية  التعليمية.والنضاالت  والشبيبة  الطالبية  األوساط  يف 
استطاع  لقد   : الــمــتــعــاقــبــة  الــتــعــلــيــمــيــة  اإلصـــاحـــات 
الذاتية  تناقضاته  مــن  والتخلص  الــنــجــاة  بعد  الــنــظــام 
الوطنية  اجلبهة  مفهومي  بحنكة  يوظف  أن  األساسية، 
على  الــعــمــل  إلـــى  يــتــوجــه  وأن  ــي  ــراط ــق ــدمي ال واملــســلــســل 
التعليمية  واملناهج  البرامج  من  التخلص  هو  األول  مستويني: 
يف  )خــاصــة  والعلمي  والــتــقــدمــي  الــتــحــرري  احملــتــوى  ذات 

معهد  وإغــالق  الفلسفة  ــادة  م ــذف  وح اإلنسانية(  العلوم 
باسكون  بول  املرموق  الباحث  أسسه  الذي  السوسيولوجيا 
األحكام  مفاهيم  يكرس  ظالمي  تقليداني  فكر  وتشجيع   ،
والثاني من خالل  بالفكر اإلسالمي(،  زورا  السلطانية  )سمي 
التعليمية  للشبيبة  ــه  األوج املتعددة  القمعية  املواجهة 
التعليم  ــال  رج أن  مــفــاده  علني  أو  ثــوي  حتليل  خــالل  مــن 
تؤجج  الــتــي  هــي  التعليم  ومــنــاهــج  التعليمية  والشبيبة 
يف  اجلدري  اليساري  الفكر  بانتشار  وتسمح  الطبقي  الوضع 
البوليسية  التحليالت  هذه  يف  مجال  )ال  الشبيبية  األوساط 
الطبقية  والفوارق  والهشاشة  كالفقر  املوضوعية  للعوامل 

وجرمية  مؤامرة  باعتباره  يعامل  احتجاج  فكل  التحليل  يف 
و لهذا ال بد من كسر تنظيماتها بدءا   ،)! ! وال يزال  مدبرة 
أوطم  أنذاك  الرائد  املركزي  تنظيمها  و  الطالبية  باحلركة 
يناير   24 من  ابتداء  القانوني  احلضر  حتت  وضعت  التي 
محاكمة  إلى  إضافة   ،1976 بعد  العملي  احلضر  ثم   1973
هذه  فتحت  والطالبية.لقد  التعليمية  الشبيبة  طالئع 
نساء  من  الكثير  لطرد  الباب  السبعينات  نهاية  يف  املواجهة 
 1979 ل  الوطنية  االضرابات  يف  النقابيني  التعليم  ورجال 
الوطني  الطابع  تخريب  من  متناهية  ال  سيرورة  بدأ  وإلــى 
للمسألة  التعبوي  والطابع  والعلمي  والعمومي  والدميقراطي 
والتربوية  التعليمية  "اإلصــاحــات"  مسمى  حتت  التعليمية 
بعض  يف  سمي  ما  إنتاج  إعــادة  مهمة  حملت  التي  املتعاقبة 
ينتظر  الذي  الضباع"  ل"مجتمع  السوسيولوجية  األدبيات 
املخططات  خــطــورة  ــى  إل ينتبه  وال  السلطة  يــزعــج  ال  أن 
من  خاصة  التعليمية  للمسألة  و  العامة  السياسية  التصفوية 
من  التكوينية  و  التعليمية  املناهج  و  البرامج  جتفيف  خالل 
النهاية  و كبسها يف كفايات تقنوية تصب يف  سائد.كل طابع نسقي  وحيد  كفكر  السياسي  و  الفكري  التمخزن  غايات  يف 
مؤقتا   املــجــتــمــع  يف  الــطــبــقــي  الــفــكــر  ــع  ــراج ت أدى  لــقــد 
تفكك  مقدمتها  يف  ومحلية  وإقليمية  كونية  )ألســبــاب 
قوي  ودعم  ارتكاز  قاعدة  شكلت  التي  االشتراكية  املنظومة 
لأفكار  الفرصة  تسهيل  إلى  العالم(  مجتمعات  يف  لليسار 
)الدينية  الهوياتية  األبعاد  حول  املتمترسة  ومنها  اليمينية  
غير  تقنية  أفكار  انتشار  وعلى   ، دفاعي  كلجوء  والعرقية( 
بديل  مجتمعي  مشروع  ضمن  تندرج  أو  حتمل  وال  نسقية 
مضامني  رواج  وإلى   ، منه  للسائد  اإلنتاج  إعادة  يف  ومنخرطة 
القيم  وتــعــادي  السياسي  الغباء  تنشر  تعليمية  وبــرامــج 
إلى  ذلك  من  وأكثر  الــذات،  حول  التقوقع  وتكرس  الكونية 
مقاومات  ظل  يف  التعليمية  "اإلصـــاحـــات"  مترير  تسهيل 

القوة  موازين  اختالل  ظل  يف  أعطابها  لها  كذلك  لكن  جدية 
لطبقية.   ا

الفاشلة  "اإلصـــــــاحـــــــات"  هــذه  بــني  ــط  ــراب ال اخلــيــط  إن 
اإلعالمي  التطبيل  مظاهر  كل  رغم  األخــرى  تلو  الواحدة 
بــارز  بشكل  الــيــوم  يتمثل  التقنية  اللغوية  والفخفخة 
للمسألة  الشعبي  والغير  الدميقراطي  الغير  الطابع  يف 
األبجدية  األمية  جحافل  من  احلصيلة  تؤكده  التعليمية 
ويف  املجتمع  يف  والبيئية  واحلقوقية  والسياسية  والثقافية 
بطالة  وتؤكده   ، املمنهج(  )التجهيل  التعليمية  ــاط  األوس
الشغلية  الهشاشة  وتؤكده  واملعاهد  اجلامعات  من  اخلريجني 
متكنت  التي  اإلصالحات  هذه   ، واجلامعي  املدرسي  والهدر 
)التعاقد  ووظيفة  محتوى  التعليمية  املنظومة  تفكيك  من 
من  واملتنامي  املتسارع  التخلص  ومن   ، املفوض...(  التدبير   –
كاهل  على  ورميها  الدولة  كاهل  على  التعليم  ميزانية  ثقل 
وغير  متنامية  مغامرة  قسرية  خوصصة  إطــار  يف  ــرة  مسبوقة.األس
أواســط  منذ  املغربي  املجتمع  يف  ــاع  األوضـ تغيرت  لقد 

زالت هي هي: الكبرى ال  املفاصل  لكن  اليوم  إلى  الستينيات 
الرجعي  الطابع  وتسييد  التضبيع  مسلسل  استمرار   -

ت يا للمحتو
العمومية التعليمية  املنظومة  تصفية  مسلسل  استمرار   -

واعتماد  العمومية  الوظيفة  تفكيك  درجــات  تصاعد   -
التجربة فأر  التعليم 

شكله  و  الطبقي  الصراع  قلب  يف  التعليمية  املسألة  بقاء   -
الطبقات  أبناء  وجماهير  السائدة  الطبقية  الكتلة  بني  البارز 
ضد  شيء.)الصراع  كل  رغم  امليدان  يف  احلاضرة  الشعبية 
حتت  للمنظومة  التخريب  وضد  اخلوصصة  وضد  التعاقد 

)" "اإلصالح  مسميات 
مستوياتها  مبختلف  التعليمية  الشبيبة  بعض  انتباه   -
من  التشغيل  ميدان  يف  يهددها  الــذي  املجهول  املصير  إلى 
مطلب  بني  التمفصل  ضرورة  إدراك  وبداية  السن  حد  خالل 
الشغلية  واحلقوق  الشغل  ومطلب  اجلدي  العمومي  التعليم 
وغير  غامض  مستقبل  من  املتعلمني  أجيال  ينتظر  ملا  منصف.نظرا  وال  مضمون 
النضالية  والوحدة  التنظيم  لضرورة  االدراك  بداية   -
الالشعبية  السياسات  ضحايا  بــني  والسياسية  امليدانية 
حدوده  يف  تنسيقي  عمل  وبداية   ، املشارب  و  الفئات  ملختلف 
والبلقنة  التفكك  لتجاوز  وواعي  خصب  بأفق  يبشر  الدنيا 

عامة.    الشعب  ولقوى  والنقابية  الطالبية  للحركة 
والسياسية  النقابية  للحركة  الشجاع  و  الفعلي  التضامن  الصعوبات.-  كل  رغم  املناضلة  واحلقوقية 
من  والتمكن  اخلــط  على  التالميذية  احلركة  دخــول  االرجتالي.-  اجلديد  االمتحانات  نظام  عن  التراجع  فرض 
نضال  توحيد  من   اجلامعية  الواقع  من  العديد  متكن   -
يف  الطليعي  ودورهــا  مجدها  لتستعيد  الطالبية  احلركة 
تنقصه  كانت  ــر  االم هــذا  لكن  التعليمية  الشبيبة  وســط 
العمل  يف  أعلى  مستوى  إلــى  به  لالنتقال  العميقة  الرؤية 
احلركة  معارك  بتوحيد  يسمح  املمركز  التنظيمي  النضالي 

ككل. التعليمي  احلراك  يف  دور  لعب  من  للتمكن  الطالبية 
الوجه  التاريخ  وعبر  ــزال  ي ال  التعليمي  احلــراك  إن   -
يتم  لهذا  حتررية  قضايا  من  املجتمع  يختلج  ما  عن  املعبر 
والتنظيمية  النضالية  جهوده  توحيد  يجب  ولهذا  استهدافه 
املجتمعي  املــشــروع  يف  تصب  ــة  ــدوي ووح تنظيمية  بــآفــاق 
وجود  بدون  ذلك  يتأتى  ولن   . البديل  الشعبي  الدميقراطي 
القادر  وحده  وللكادحني  العاملة  للطبقة  السياسي  التعبير 
الدفاع عن تعليم شعبي  حقيقي.على حلم اجلميع والذهاب بعيدا يف  دميقراطي 

انتباه بعض الشبيبة 
مستوايهتا  مبختلف  التعلميية 

إىل املصري املجهول الذي 
هيددها يف ميدان التشغيل 
من خالل حد السن وبداية 
إدراك رضورة المتفصل بني 

مطلب التعلمي العمومي 
الجدي ومطلب الشغل 

والحقوق الشغلية نظرا ملا 
ينتظر أجيال املتعلمني من 

مستقبل غامض وغري ممضون 
وال منصف
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دروس انتفاضة  23 مارس 1965 املجيدة ، والسياسة التعليمية

تنحط  أحـــداث  فيها  جتــري  تــاريــخــيــة  حلــظــة  نعيش 
وتذكرنا  الهمجية،  مــن  ــدرك  الـ أســفــل  ــى  ال باإلنسانية 
إليه،  العودة  أن  رغم   قراءته،  إعادة  الى  وتدعونا  ما  بتاريخ 

االستعمار. ضد  الشعبية  كاملقاومة 
االختيارات  سليلة  هيكلية   أزمــة  هي  التعليم  فأزمة   
وهي   ، والالدميقراطية  والالوطنية  الالشعبية  الطبقية 
الهجوم  بشراسة  املتسم  الوضع   هذا  إنتاج  يف  ساهمت  التي 

العمومية. املدرسة  على 
أبرز  بأحد  ارتباط  يف  التعليمية  السياسة  عن  فحديثنا   
الشكلي،  االستقالل  بعد  ما  مغرب  عرفها  التي  ــداث  األح

 .1965 انتفاضة  يف  واملتمثلة 
مالحم  ضمن  من  نضالية  ملحمة   هي  االنتفاضة  فهذه 
املدرسية   الشبيبة  بقرار  انطلقت  املناضلة،  وقــواه  شعبنا 
1965 ، حيث جتمع  22 مارس  مبدينة الدار البيضاء  بتاريخ 
تلميذ   15000 يناهز  ما  اخلامس  محمد  ثانوية  مبلعب 
البيضاء،  ــدار  ال وإعــداديــات  ثانويات  أغلب  من  وتلميذة 
اجتاه  يف  مسيرة  يف  اخلروج  قرروا  ثم   ، االحتجاج  يف  وبدأوا 
يوسف  آنذاك  التعليم  وزير  قرار  على  ردا  التعليم  مندوبية 
 ، سنة   15 البالغني  ــى  األول السنة  تالميذ  بطرد  بلعباس 
البالغني   الثالثة  والسنة   ، سنة   16 البالغني  الثانية  والسنة 
17 سنة ، ودفاعا عن الكرامة املفقودة وضد سياسة اإلقصاء 
الدولة  جواب  لكن  الكادحني   ألبناء  التعليم   يف   احلق  من 
منسوب  ارتــفــاع  يف   ساهم  مما   ، العنيف  التدخل  هو  كــان 
فاس   ، الرباط  مدن  نحو  جغرافيا  وتوسعها  االحتجاجات 
يف   وفئوبا   ...، وجــدة   ، خريبكة   ، تــازة   ، ،مراكش  ،مكناس 
 1965 مارس   24 و   23 أيام  خالل   ، والعمال  االباء  اجتاه 
واالعتقال   والتقتيل  التنكيل  لسياسة   متصدين   ، وبعدها 
يف حق التالميذ وآبائهم ، والتي خلفت العديد  من  الشهداء 

واملعتقلني. واجلرحى 
لكل  الــعــام  واملــوجــه  املنطلق   ، ــارس  م  23 محطة  شكلت 
االستقالل  بعد  ما  املغرب  عرفها  التي  الشعبية  االنتفاضات 
ــاد  االحت فيها  ولــعــب   ,)...,90  ,84  ,81  ,79( الشكلي 
والتحريض   التوجيه  يف  رئيسيا  دورا  املغرب  لطلبة  الوطني 
والــدعــايــة ، رغــم أنــه آنـــذاك كــان عــدد اجلــامــعــات وعــدد 
باليسار  قاسية  هزمية  احلق  ما  وهو   ، محدودا  بهم  الطلبة 
يف  ــراط  ــخ واالن االنــحــيــاز  يستطيع   لــم  ــذي  ال االصــالحــي 
وجبروته.  النظام  لسلطة  والتصدي  الثوري  املسار  هــذه 
االحتــاد  نقابة  واستمالة  التحرير  جيش  تفكيك  فبعد 
من  املــنــحــدر  باليسار  الــهــزميــة  ــاق  وإحلـ  ، للشغل  املــغــربــي 
االستفراد  مــن   املخزني  النظام  متكن   ، الوطنية  احلركة 
جد  كان  العام  الوضع  إن  عليه.  خياراته  وفرض  باملجتمع 
املكتسبات  عن  التراجع  ،جــراء  لالنفجار  ومستعدا  متأزما 
بتضحياتها  الشعبية  اجلماهير  حققتها  التي  االجتماعية 
ليستفيد   سعيا   ، التعليم  يف  احلق  مقدمتها  ويف  ونضاالتها 

أبنائها.  منه 
كان  خماسيا  مخططا  إبراهيم  اهلل  عبد  حكومة  أرست 
وتوسيع  األطــر  تكوين  عبر  املكتسبات  تطوير  إلى  يهدف 
هذا  على  آنذاك  الدولة  هجوم  لكن   ، التعليم  قطاع  قاعدة 
 ، للمدرسة  الولوج  يف  احلق  تقليص   خيار  وتبني  اإلجنــاز 
ويعزز   ، واألسر  التالميذ  نفوس  يف  البالغ  األثر  له  سيكون 
خاللها   ووجهت   ، أسبوع  زهاء  دامت  التي  االنتفاضة  شروط 

سلميتها.  رغم  الدماء  بحر  يف  إغراقها  ومت  والنار  باحلديد 
وتنفيذ  العمومية  الفضاءات  عسكرة  يف  النظام  واستمر 
السياسية  لــلــحــريــات  املــعــاديــة  ــراءات  ــ اإلجـ مــن  الــعــديــد 
واإلعالن  بالدستور  العمل  تعليق  بقرار  ليختمها   ، والنقابية 

ملكي.  مبرسوم   1965 يونيو   07 يوم  االستثناء  حالة  عن 
شعبنا  أبناء  حق  يف  املجزرة  هذه  عن  سنة   67 مرور  فبعد 
يف  عالقة  األسئلة  من  والعديد   ، غائبة  احلقيقة  الزالت   ،

الضحايا؟ عدد  هو  كم   . لشعبنا  اجلماعية  الذاكرة 
 ويف سياق الهجوم املنظم على  التعليم العمومي ، حتولت 
للربح،  حاضنة  رأسمالية  مدرسة  إلى  التعليمية  املؤسسة 

للنمو  املنتجة   املعرفة  دور  على  االرتكاز  مقاربة  خالل  من 
قيمة   على  تتوفر  ال  التي  للمعرفة  حاجة  وال   ، االقتصادي 

اقتصادية.
خالل  من   ، الهجوم  تقعيد  على  التركيز  بــدأ  هنا  ومــن 
مؤسسات  على   فرضت  التي  املذكرات  من  العديد  تناسل 
قاعدة  على  التنافسية  يف  االنــخــراط  والتكوين  التربية 
التعليمية  النقابات  دور  .تراجع  للمعرفة  الكمي  املنظور 
على  آثار  له  كان   ، املجتمع  يف  الفاعلة  التقدمية  واالحزاب 
انتشار  عزز  مما   ، التعليمي  القطاع  داخــل  الدائر  الصراع 
املفاهيمي  وجهازه  وحتليالته  وهيمنته   اللبيرالي  املنظور 

احلاكمني  عــداء  منسوب  ارتفع   ,1965 انتفاضة  .فبعد 
وعــدد  القطاع  ميزانية  تقليص  ــرروا  وقـ والعلم  للتعليم 
حرمان   يعني   ما  وهو  االنتقاء   مبدأ  واعتماد  املتمدرسني 

التعليم. يف  حقه  من  املغربي  الشباب  من  كبير  جزء 
التقشفية  للتوجيهات  وأجهزتها  الدولة  تنفيذ  ظل  يف 
عن  الكلي  بالتخلي  تكتفي  لم  الدولية  املالية  للمؤسسات 
 " "النقدية  سهامها  وجهت  بل   ، التعليم  مجال  يف  ــا  دوره
املتسمة  الوضعية   لهذه  أوصلتها  من  هي  أنها  رغم  للمدرسة 

وخدماتها. املدرسة  تسليع  يف  باالنخراط 
يشكو  بل   ، بخير  ليس   العمومية  مدرستنا  حال  فواقع 
بالبرامج  وبهتانا  زورا  يسمى  ما  كرستها  كثيرة  علل  من 
على  التدريس  برامج  مهننة  تعميم  سياق  يف   ، االصالحية 
كشرط  املهنية  الكفايات  من  لعدد  خريجيها  متلك  قاعدة 

الشغل.  سوق  يف  لإلدماج 
فكل "اإلصالحات " عملت على نقد بنية املدرسة العمومية 
كمقاولة  تنصيبها   على  وعملت  الــســابــقــة،  صيغتها  يف 
يف  للتداول  قابلة  كسلعة  البشري   للعنصر  منتجة  رأسمالية 
عوامل  واملعدات  التحتية  والبنيات  األستاذ  ويشكل  السوق، 

اإلنتاج.
يف  مــارس   23 ذكــرى  استحضرت   ، املقال  هــذا  أعــد  وأنــا 
واالغتياالت  القمع  ثنائية  ب  املتسم  التاريخي  بعدها 
املخزني   النظام  باشرها  التي  واالعتقاالت  واالستشهادات 
طرف  من  النظير   منقطع  وحتدي  وتضحيات   صمود  مقابل 
النظام  طمس  محاوالت  ،ورغم  والكادحني  والعمال  الشباب 
ومحو  واملأجورة  املكشوفة  إعالمه  وسائل  كل  عبر  جلرائمه 
والصمود  املقاومة  استمرت  فلقد   ، األحــرار  املغاربة  ذاكــرة 
كعنوان بارز  يف صفوف شبابنا املتعلم خالل مراحل مختلفة 
إطار  يف  البطولية  النضاالت  مسلسل  من    ، شعبنا  تاريخ  من 
عن  معظمها  يف  عرت  والتي   ، املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد 
أزمة  التعليم اجلامعي  ومسؤولية الدولة فيه وقصور دورها  
وبنات  ابناء  من  عريضة  قاعدة  مطالب  مع  التجاوب   يف 

الصغار.  واملوظفني  والفالحني  العمال 
العمومية  املغربية  الشباب خريجي اجلامعات  ولم يتوانى 
الــشــهــادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  يف   االنــتــظــام  عــن 
انتباه  استرعت  واعية   جماهيرية  كحركة  باملغرب  املعطلني 

لقطاع  البنيوية  األزمــة  على  وأكــدت  الوطني  العام  الــرأي 
التعليم، وخاضت معارك بطولية من أجل واحلق يف التنظيم 
واإلعتقاالت  والتنكيل  بالقمع  معظمها  يف  ووجهت  والشغل  
قطاعات   يف  التشغيل  بنية  انسداد  وأمام   واإلستشهادات. 
قطاع  يف  اخلــصــاص  حجم  وارتــفــاع   ، العمومية  الوظيفة 
كخيار  بالتعاقد   التوظيف  منط   الى  الدولة  ،جلأت  التعليم 
التحقت   ، اخلطيرة  أبعاده  رغم  والذي   ،  2016 منذ  جديد 

والشابات. الشباب  من  أفواج  تلو  أفواجا  به  
للهشاشة  بــتــكــريــســه   بــالــعــقــدة  ــس  ــدري ــت ال ويــتــســم  
ــرار االجــتــمــاعــي والــنــفــســي لــعــمــوم املــدرســني  ــق ــت ــالاس وال
النقابي  الــعــام  الـــرأي  عنده  توقف  مــا   وهــو   ، والتالميذ 
النمط  لــهــذا  رفــضــه  عــن  حينه  يف  عــبــر  ــذي  والـ املــنــاضــل 
واعتماد  سحبه  الى  الدولة  ودعا   ، التشغيل    من  اجلديد 
واالستقرار  املجانية  حتقيق  يف  ألهميته  العمومي  التعليم 
ويف   . الشعبية  الفئات  مختلف  من  املتعلمني  بني  واملساواة 
لأساتذة  الوطنية  التنسيقية  تأسست   2017 أبــريــل 
وخوض  الفئة  تأطير   يف  منطلقة  التعاقد،  عليهم  املفروض 
البداية  منذ  ووجهت  والتي  ومحليا،  وجهويا  مركزيا  املعارك 
بسياسة التضييق االداري  من طرف بعض   مدراء املؤسسات 
عزمية  لكن  واجلهويني،  اإلقليمية  واملديرين   التعليمية 
على  تغلبت  مطالبهم  ومشروعية  واملعنيات  املعنيني  وصمود 
والضغط   ، التنسيقية  نفوذ  توسيع  يف  وجنحت  املصاعب  كل 
على الوزارة التي بادرت يف أكثر من مرة الى محاولة االلتفاف 
شروط  حتسني  تروم  اقتراحات  عبر  اجلوهري  مطلبهم  على 
احلازم  النضالي  من  سنوات   4 مرور  وبعد   ، اإلذعــان  عقد  
التنسيقية  الزالت    ، املناضلة  النقابية  احلركة  من  وبدعم 
كتعبير  الــتــعــاقــد  عليهم  ــروض  ــف امل لــأســاتــذة  الــوطــنــيــة 
تواجه  بطولية  معارك  تخوض  جديدة   لفئة  اجتماعي  
حيث  واإلعــتــقــاالت  ــات  ــان واإله والسحل  بالقمع  لأسف 
الطبقي  القضاء  طرف  من  يتابعون  األساتذة  من  العشرات 
معركة    ، والغرامات  السجن  من  سنوات  حقهم  يف  وصــدرت 
األثر  نفس  ذات  التراجعية  التدابير  وكل  التعاقد  إسقاط 
وبنات شعبنا، تشكل  أبناء  لكل  التعليم  السلبي على احلق يف 
قصد  اجلماعي  والعمل  للتفكير  املناضلة  اإلرادات  ملتقى 
النضالية  الوحدة  طريق  تعبد  مناضلة  جبهة  يف  اإلنخراط 
عمومي  تعليم  لتحقيق  املفضي  النضالي   التراكم  وحتقق 

وموحد. دميقراطي  مجاني  شعبي 
معطيات  مع  تتشابه  احلالي  العام  الوضع  معطيات  إن 
احلقوق  على  الهجوم  حيث  من   ,1965 انتفاضة  مرحلة 
لقطاع  كلي  )تدمير  ومتنامي  ممنهج  بشكل  ــات   ــري واحل
من  عريضة  قاعدة  حترم   طبقية  اختيارات  عبر  التعليم 
،  غياب  الدراسي واجلامعي  انهاء مسارهم  والشابات  الشباب 
العديد  يف  التقدمي  الصوت  املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد 
واملعارك   النضاالت  توحيد  وعدم    ، اجلامعية  املؤسسات  من 
جماهيرية  بطالة    ، ــم  أوط مناضلي  بها  يتواجد  بالتي 
نظام  فرض   ، واملهنية  العليا  الشهادات  حاملي  صفوف  يف 
يف  به  امللتحقني  كل  يضع  مما  التعليم  قطاع  يف  التعاقد 
أشكال  أدوات  حيث  من  تختلف  لكنها    ،) هشاشة  وضعية 
والعمالي  الشبيبي  النضالي  ألدوات  تعدد  فهناك  املقاومة.  
العديد  أن  ،إضافة  النضالية   مبادراتها   وتشتت   والنسائي 
سياسيا  وال  نقابيا  مؤطرة  غير   التعليمي  الشأن  معارك  من 
يف  النظام  مأمورية  يسهل  مما   ، املنظم  العمل  تعادي  بل 
بالفتات  أخرى  وإلهاء   ، منها   املمانعة  وقمع  بعضها  احتواء 
التحالف  ومجابهة  االستمرار  على  القدرة  يفقدها  ما  هذا   ،
االيديولوجية  أسلحته  لــكــل   املــرتــكــز  الــســائــد  الطبقي 
املجتمع  مع  صراعه  يف  واالعالمية  واالقتصادية  والقمعية 

املدرسة. موضوع  حول 
راهننا يفرض التصدي لهذا النظام التعليمي والذي  يقع 
الطبقة  مقدمتها  ويف  الشعبية   الطبقات  أي  ضحاياه،  على  
ومستخدمني(  موظفني   ، )عمال  مكوناتها  بكافة  العاملة  
وتشبيكها  النضالية  املعارك  توحيد  عبر  الكادحني   وعموم 

لها. التقدمي  والتسييس   ، املشترك  أرضية  على 

عبد اهلل غميمط 
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   أحداث 23 مارس 1965 ... 
من االنتفاضة الشعبية إىل التنظيم الرسي

امللكية واملؤسسة  الوطنية  احلركة  بني  السياسي  الصراع 
باحتدام  متيزت   1965 ــارس  م قبل  مــا  ســنــوات  متيزت 
املؤسسة  وبني  الوطنية  احلركة  قوى  بني  السياسي  الصراع 
إبراهيم  اهلل  عبد  حكومة  إقالة/استقالة  فبعد  امللكية. 
الثاني  احلسن  تقدم  اخلامس،  محمد  امللك  ووفاة  االحتادية 
يد  يف  املطلقة  السلطة  يضع  بدستور   1962 ديسمبر   7 يف 

امللك.
الوطنية  الــقــوى  مختلف  التوجه  هــذا  ضــد  وانتصبت 
واالحتـــاد  الشعبية،  لــلــقــوات  الــوطــنــي  ــاد  االحتـ وخــاصــة 
الذين  املــغــرب  لطلبة  الوطني  واالحتـــاد  للشغل،  املغربي 

سمي  ما  مقاطعة  أجل  من  وناجحة  واسعة  حملة  خاضوا 
“مجلس  بتشكيل  مطالبني  الممنوح”،  “الدستور  بـ  آنذاك 
دميقراطي. دستور  حتضير  على  يسهر   منتخب  أتسييس” 

مترير  من  منهجي  تزوير  عبر  متكن  قد  احلكم  كان  وإذا 
كما  جماهيريا،  املعركة  خسر  فإنه   97% بـ   1962 دستور 
من  استقالتهم  وزراؤه  قدم  الذي  االستقالل  حزب  فقد  أنه 

املعارضة. يف  اآلخر  هو  ليصطف   ،1963 يناير  يف  احلكومة 
له  املوالية  القوى  كل  احلكم  جمع  التحول،  هذا  ملواجهة 
1963 “جبهة  21 مارس  يف إطار حزب جديد،  فتأسست يف 
قبل  أسابيع  بضعة  الــدســتــوريــة”  الــمــؤســســات  عــن  الــدفــاع 

.1963 ماي   17 يف  املقررة  البرملانية  االنتخابات  موعد 
اإلدارة  وضغوطات  تزوير  رغم  االنتخابات  نتائج  أن  إال 
متكن  واسعة  تعبئة  فبفضل  النظام.  آلمال  مخيبة  جاءت 
من  الشعبية  للقوات  الوطني  ــاد  واالحت االستقالل  حــزب 
أنهما  كما  املعارضة،  ألطروحات  مؤيد  جماهيري  جو  خلق 
على  احلصول  من  متكنا  االقــتــراع  صناديق  مستوى  على 
املؤسسات  عن  الدفاع  جلبهة  مقعدا   69 مقابل  مقعدا،   69
أغلبية  تشكيل  يف  اجلبهة  هــذه  تتوفق  ولــم  الدستورية. 
انتماء  بدون  برملانيني   6 أصوات  إلى  باللجوء  إال  برملانية 

حزبي.

يوليوز   16 يــوم  البوليس  داهــم  املــســار،  هــذا  لتحجيم 
فتم  الــشــعــبــيــة،  لــلــقــوات  الــوطــنــي  ــاد  ــ االحت مــقــر   1963
من   21 بينهم  مــن  املجتمعني  وأطــره  قــادتــه  جــل  اعتقال 
االعتقاالت  وامتدت  حديثا،  املنتخبني  البرملانيني  نوابه 
املناضلني  آالف  لــتــطــاول  املغربية  املــنــاطــق  مختلف  ــى  إل
بالرباط  اجلنائية  احملكمة  إلى  منهم  عدد  ٌقدم  االحتاديني، 
وصلت  قاسية  أحكاما   1964 مــارس   14 يف  ــدرت  أص التي 
البصري،  محمد  الفقيه  حق  يف  حضوريا  باإلعدام  احلكم 
حق  يف  وغيابيا  آجار/بونعيالت،  محمد  جلون،  بن  عمر 
سنة  نفس  ويف  بركة.  بن  املهدي  ضمنهم  آخرين  ثمانية 

الوطني  االحتاد  مقر  البوليس  احتل  سبتمبر   24 يف   1964
وطالبت  احللوي  محمد  رئيسه  اعتقال  ومت  املغرب  لطلبة 

الطالبية. املنظمة  بحل  العامة  النيابة 
السياسي ضد  القمعية ظل الصراع  لكن رغم شدة احلملة 
البرملان.  وداخل  اجلماهيرية  الساحة  يف  أشده  على  احلكم 
)تكرير  احليوية  االقتصادية  القطاعات  من  العديد  ففي 
السكر  امللكية، معامل  “السمير”، اخلطوط اجلوية  البترول 
خاضت  ــخ…(  إل البيضاء،  ــدار  ال ميناء  عمال  “كـــوزيـــمـــار” 
املغربي  االحتاد  أن  كما  بطولية،  إضرابات  العاملة  الطبقة 
 29 للشغل أعلن  بوضوح معارضة قوية لسياسة احلكم. ويف 
1964 من منصة مهرجان شعبي أكد رئيس أقوى نقابة  ماي 
العمال  “إرادة وتصميم  عمالية احملجوب بن الصديق على 
مــن أجـــل وضـــع حــد لــاســتــبــداد والــحــكــم الـــفـــردي”. وعلى 
الوطني  الحتاد  يف  املمثلة  املعارضة،  تقدمت  آخر  مستوى 
 15 يف  للرقابة  مبلتمس  االستقالل،  وحزب  الشعبية  للقوات 
األغلبية  هشاشة  أبرز  قويا  وجودا  وفرضت   ،1964 يوليوز 

سياسية. جتربة  ذات  ألطر  املفتقرة  احلكومية 
يف هذه األجواء الساخنة التي رفعت فيها أحزاب املعارض 
ــام “الـــمـــعـــمـــريـــن  ــظــ شــعــار الــنــضــال “ضـــــد االســــتــــبــــداد” ونــ
املقاوم  مجموعة  بني  مسلحة  مواجهة  اندلعت  الـــجـــدد”، 
 ،1964 صيف  يف  الـــعـــرب”  “شــيــخ  بـ  امللقب  أكوليز  أحمد 

املقاومة ضد االستعمار. الشعبية سنوات  الذاكرة  إلى  لتعيد 
هذا الصراع الذي خاضته قوى احلركة الوطنية، إذا كان 
فإنه  بالسلطة،  امللكية  املؤسسة  استفراد  هو  السياسي  مبرره 
من جانب آخر كان يستمد قوته من سخط جماهيري واسع 
الشعبية  الطبقات  كل  أصابت  التي  األمــل  خيبة  أنتجته 
حرية  من  له  تطمح  كانت  ما  االستقالل  من  حتقق  لم  التي 

كرمي. وعيش  اجتماعية  وعدالة 
ذلك  األول  همها  يكن  لم  امللكية  املؤسسة  فإن  وبالفعل، 
الوقت هو التجاوب مع تلك الطموحات الشعبية بقدر ما كان 
سلطاتها  تدعم  اجتماعية  قاعدة  بناء  هو  الشاغل  شغلها 
ومنظماتها  الوطنية  احلركة  أحزاب  نفوذ  وتقلص  املطلقة، 
اخلماسي  التصميم  ــن  ع التخلي  فــوقــع  اجلــمــاهــيــريــة. 
وكانت  اجلوهرية،  وإصالحاته  إبراهيم  اهلل  عبد  حلكومة 
مسبقا  مرصودة  تبنيها  مت  التي  االقتصادية  االختيارات 
حاجيات  مع  وللتجاوب  القصر،  حول  امللتفة  األقلية  خلدمة 
فالحية  ــواد  ومـ رخــيــصــة  عــامــلــة  لــيــد  اخلــارجــيــة  الــســوق 
الفالحون  فيه  كــان  الــذي  الوقت  يف  وهكذا  لالستهالك. 
استحوذ  التي  ــي  األراض استرجاع  إلــى  يطمحون  الفقراء 
الدولة  توجه  كــان  خــاصــة،  الفرنسيون   املعمرون  عليها 
األثرياء  من  احملضوضني  يد  إلى  األراضــي  تلك  تفويت  هو 
والتسهيالت،  اإلمكانيات  كــل  وتسخير  الــدولــة،  وأعــيــان 
املوجهة  فالحاتهم  لتطوير  الضرائب،  من  اإلعفاء  ومنها 
حتسني  شأنه  من  زراعي  إصالح  أي  يتم  فلم  التصدير.  نحو 
ويف  املهمشة.  واملــنــاطــق  الــقــروي  الــعــالــم  جماهير  أوضـــاع 
نحو  القرويني  من  اآلالف  مئات  هاجر  شــروط،  هكذا  مثل 
وخاصة  املــدن  نحو  ونزحت  ــيــة،  األوروب واملصانع  املناجم 
أرض،  بــدون  الفالحني  من  واسعة  ــداد  أع البيضاء،  ــدار  ال
آفاق  بدون  هجرة  سنة.  كل  نسمة   36000 تفوق  بوثيرة 
جيش  وتعزيز  الصفيح  مدن  تعمير  هو  احملتوم  مصيرها  كان 

العاطلني.
وهدر  األجور  جتميد  فإن  العاملة،  الطبقة  بخصوص  أما 
1963ـ  سنوات  جعل  املعيشة،  وغالء  االجتماعية  احلقوق 
اضطرابات  سنوات  قبل،  من  ذلــك  إلــى  أشرنا  كما   1964
1964، أقل من أربعة  5 ديسمبر  واحتجاجات متعددة. ففي 
االقتصاد  وزير  تقدم  البيضاء،  الــدار  انتفاضة  قبل  أشهر 
املباشر  مفعوله  كــان  تقشفي  بتصميم  الشرقاوي  محمد 
مقدمتها  ويف  األساسية  االستهالك  مواد  أسعار  يف  الزيادة 
الشعبية  التعابير  ومن   .42% بنسبة  السكر  ثمن  يف  الزيادة 
الهزلية  األغنية  تلك  آنذاك،  الشعبي  االستياء  عن  املعبرة 
“ملكنا  فيها  يــقــوالن  التي  ومــــحــــراش”  “قــــــرزوز  للفنانني 
 40 من  )يعني   ”80 لـ  طلعوا   40 بـ  كان  السكر  قالب  احلنني 
الفنانني  اعتقال  مت  فقد  املعلوم،  ومن  ريال(.   80 إلى  ريال 

محاكمة. بدون  بعد  فيما  سراحهما  ليطلق 
التعليم  وزير  أصدر  التقشفية  السياسة  نفس  سياق  ويف 
من  سنة   16 فوق  ما  التالميذ  ملنع  دوريــة  بلعباس  يوسف 
إمكانية  من  حرمانهم  يعني  مما  ثانوي،  الثالث  القسم  تكرار 
ومن  الثانوي  التعليم  من  الثاني  السلك  يف  دراستهم  متابعة 

 شهادة  على لسان املناضل محمد احملجوبي يقدم من خاللها وقائع ما جرى وكيف كان لذلك من 
زاوية نظره وقرائته النتفاضة 23 ماس  1965 ننشرها عن موقع "لكم" الذي رتب وأجنز  مشكورا 

هذا العمل الهام.
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العالي. التعليم  وولوج  الباكالوريا  على  احلصول  مت 
وحدهم،  للتالميذ  ليس  كبرى  صدمة  كان  القرار  هذا 
التعليم  يف  ترى  كانت  التي  الشعبية  الطبقات  لعموم  بل 
االجتماعي  السلم  يف  لالرتقاء  املتبقية  الوحيدة  اإلمكانية 
عجب  فال  أبنائها.  تعليم  خالل  من  املادية  أوضاعها  وحتسني 
الشروط  ملجموع  حتمية  نتيجة  االنفجار  يكون  أن  إذن 

الذكر. السابقة  واالجتماعية  السياسية 
1965؟ مارس  أحداث  جرت  وكيف  الفتيل،  أشعل  من 

املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد  أن  إلى  هنا  اإلشارة  جتدر 
امتدادات تنظيمية سميت  الكبرى  الثانويات  له داخل  كانت 
 21 بـ “وداديات التاميذ”. ولقد مت منع هذه الوداديات يف 
النقابة  بني  التنظيمية  العالقة  وانقطعت   ،1964 يناير 
كما  حاضرا،  ظل  الطالبي  املوروث  لكن  والتالميذ،  الطالبية 
الوداديات  إلى  باإلضافة  حتتضن  كانت  الثانويات  أهم  أن 

بأنفسهم. التالميذ  يسيرها  تعاونيات 
وهي  مثال،  البيضاء  بــالــدار  اخلــامــس  محمد  فثانوية 
 1965 مارس   22 يوم  املسيرة  منها  انطلقت  التي  الثانوية 
السلك  بني  وثلميذة  متليذا   3200 يقارب  ما  تضم  كانت 
وتعاونيتها  داخلي،  تلميذ  و420  الثاني،  والسلك  األول 
كــانــت تــضــم عــشــرات املــنــخــرطــني والــعــديــد مــن األنــديــة 
)مسرح،  والرياضية  الثقافية  األنشطة  ملختلف  املخصصة 
أدبية،  عــروض  سينمائي،  نــادي  اخلشب،  على  نحت  رســم، 
إلى  إضافة  الرياضات(  أصناف  من  عــدد  يف  فــرق  رحــالت، 
مع  مشتركة  وأنشطة  سنوي،  حفل  وتنظيم  مجلة  إصــدار 
من  مكونا  مكتبا  التعاونيات  لهذه  وكــان  ــرى.  أخ ثانويات 
الداخلية  أن تالميذ  ونواب. كما  وأمني مال  التالميذ برئيس 
اإلدارة  ناديهم اخلاص وممثلون منتخبون يحاورون  لهم  كان 
شبيبة  إن  عامة،  وبصفة  الداخلية.  بتسيير  يتعلق  ما  كل  يف 
النضج  من  بدرجة  تتميز  كانت  املرحلة  تلك  يف  الثانوي 
املناخ  مردها  املسؤولية،  وحتمل  املبادرة  على  وبقدرة  املبكر، 
للقوى  والنقابية  احلزبية  األنشطة  واتساع  العام،  السياسي 
الشباب.  من  به  بأس  ال  جزءا  متس  كانت  التي  التقدمية، 
كانت  الــثــانــوي  شبيبة  مــن  عــددا  أن  ــى  إل بــاإلضــافــة  ــذا  ه
يف  الثورات  أصداء  واإلذاعــات  والكتب  الصحف  عبر  تتلقى 
الساحة  يف  يجري  ما  مع  وتتفاعل  الالتينية،  وأمريكا  آسيا 

والدولية. العربية 
تالميذ  من  صغيرة  مجموعة  ــادرت  ب السياق  هــذا  ويف 
تشكيل  ــى  إل البيضاء  ــدار  الـ يف  اخلــامــس  محمد  ثــانــويــة 
اسم  نفسه  على  أطلق   1964 سنة  أواســط  بها  خاص  إطار 
اإلطار  هذا  نشاط  ومتثل  المغربية”.  التقدمية  “الشبيبة 
مرة  كل  تتناول  حائطية  لبيانات  سرا  والنشر  اإلصــدار  يف 
ليس  اإلطــار  هــذا  تأسس  دولية.  أو  عربية  وطنية  قضية 
بحرية  للتعبير  فقط  ولكن  سياسية  منظمة  بناء  بنية 
ضمت  والتي  شكلته،  التي  املجموعة  مواقف  عن  مطلقة 
تيردا  محمد،  محجوبي  أحمد،  حرزني  املناضلني  حينها 

آخرين. اثنني  ومناضلني  محمد، 
املجموعة  ــذه  ه عمل  فيه  ــان  ك الــذي  ذاتــه  الــوقــت  يف 
كانوا  أعضاءها  فإن  سياسي،  حزب  أي  عن  ومستقال  متسترا 
الوطني  االحتاد  من  لكل  اجلماهيرية  املنظمات  يف  ينشطون 
والشبيبة  واالشتراكية،  التحرر  وحزب  الشعبية،  للقوات 

للشغل. املغربي  لالحتاد  التابعة  العاملة 
أن  لنبرز  الــمــغــربــيــة”  الــتــقــدمــيــة  “الــشــبــيــبــة  مثال  نــورد 
أن  إال  ميكنها  ال  واحليوية  الوعي  من  الدرجة  بهذه  شبيبة 
من  هام  جزء  بحرمان  القاضي  الوزاري  القرار  ضد  تتحرك 

التعليم. يف  حقهم  من  التالميذ 
بلعباس يوسف  الوزير  قرار  عىل  الفعل  ردود 

يف  انطلقت  بالعباس  الوزير  دوريــة  صدور  بعد  مباشرة 
املوضوع  حول  نقاشات  البيضاء  بالدار  الثانويات  ساحات 
ــات، وأصــــدرت “الـــشـــبـــيـــبـــة  ــي ــل ــداخ ــني تــالمــيــذ ال خــاصــة ب
 J.P.M بـ موقعا  بالفرنسية  بيانا  الــمــغــربــيــة”   الــتــقــدمــيــة 

يندد   ))Jeunesse Progessiste marocaine
عقد  لالنتفاضة  السابق  األسبوع  يف  أنه  كما  القرار.  بذلك 
أحد  وهــي  ــد،  واح املقاطعة  يف  جتمعا  التالميذ  من  عــدد 
البيضاء،  الدار  يف  الشعبية  للقوات  الوطني  االحتاد  مقرات 
ضم  الوزاري.  القرار  ضد  به  القيام  املفروض  العمل  ملناقشة 
الثانويات  اللقاء ما يقارب اخلمسني تلميذا من مختلف  هذا 

النشطاء  لكل  مفتوحا  وكان  البيضاء،  الــدار  يف  األساسية 
احلزب.  يف  املنخرطني  غير  أو  املنخرطني  بني  متييز  بدون 
يجب  موقف  أي  هو  احلاضرين  بني  النقاش  ميز  ما  وأهــم 
يوم  مسيرة  وتنظيم  اإلضراب  إلى  يدعو  موقف  اتخاذه؟ 
ثاني  موقف  أم  للتعليم،  اإلقليمية  املندوبية  نحو  مارس   22
ويعارض  اليوم  ذلك  اإلضــراب  بإعالن  االكتفاء  إلى  يدعو 
إمكانية جناحها. املندوبية بدعوى عدم  املسيرة نحو  بشدة 
كان  للمسيرة  املعارض  االجتــاه  أن  بعد  فيما  اتضح  وقد 
الوطنية  للكتابة  معلن  الغير  احلزبي  املوقف  عن  يعبر 
ــاة  دع أن  ــني  ح يف  الــشــعــبــيــة،  لــلــقــوات  الــوطــنــي  ــاد  ــالحت ل
االجتاه  مع  املتعاطفني  على  محسوبا  بعضهم  كان  املسيرة 
وهم  اآلخر  والبعض  ـ  البصري  الفقيه  اجتاه  ـ  الراديكالي 
الشبيبة  مجموعة  وضمنهم  التالميذ،  النشطاء  أغلبية 

حزبي. تيار  ألي  انتماء  أي  لهم  يكن  لم  املغربية،  التقدمية 
لم يحسم ذلك اجلمع هذا اخلالف بقدر ما ركز احلاضرون 
كل  كان  وإذا  اإلضراب.  لشن  بها  القيام  يجب  التي  املهام  على 
اإلضراب  إلجناح  مجندين  خرجوا  قد  اللقاء  يف  املشاركني 
فيما  اتفقوا  املسيرة  ــاة  دع فــإن  مــارس،   22 اإلثــنــني  يــوم 
ثانوية  كل  يف  املضربني  التالميذ  جموع  توجيه  على  بينهم 
وسهل  اخلامس.  محمد  لثانوية  الكبير  امللعب  يف  للتجمع 
تواجد  املسيرة  ــالق  وإط امللعب  ذلــك  يف  التجمع  مأمورية 
والداخليات،  الثانويات  أهم  يف  اجلذري  التالميذي  االجتاه 
اهلل،  عبد  مـــوالي  ثــانــويــة  الــبــرجــة،  بعني  الــطــالــب  كـــدار 
ثانوية  للبنات،  الزهراء  فاطمة  ثانوية  اخلوارزمي،  ثانوية 
اخلنساء بنات، ثانوية األزهر، ثانوية احللو، ثانوية شوقي 
اخلامس  محمد  ثانوية  مللعب  املركزي  املوقع  أن   كما  بنات. 
التعبئة.  جناح  على  كثيرا  ساعد  قد  الثانويات  تلك  وسط 
التجمع  إلى  التي لعبت دورا أساسيا يف الدعوة  العناصر  ومن 
اخلامس،  محمد  ثانوية  نشطاء  إلى  إضافة  املسيرة،  وتأطير 
من  املصطفاوي  محمد،  لغريسي  محمد،  شنتوف  نذكر 
ثانوية  من  فجري  وخديجة  حرزني  ومليكة  احللو،  ثانوية 
ثانوية  من  وأقداف  رشيد،  موالي  وفكاك  الزهراء،  فاطمة 
األزهــر،  ثانوية  من  والفحلي  والطاطي  اهلل،  عبد  مــوالي 

آخرين. شباب  ومناضلني  ومناضالت 
 1965 مارس   22 اإلثنني  يوم  صباح  الثامنة  منذ  وفعال 
الثانويات تتجمع يف ملعب  التالميذ من مختلف  أفواج  بدأت 

ثانويات  تالميذ  طريقها  يف  جالبة  اخلامس،  محمد  ثانوية 
املسيرة.  يف  انخراطها  على  قبل  من  نعول  نكن  لم  صغرى 
تلميذ   15000 يقارب  ما  ليضم  القدم  كرة  ملعب  امتأ  لقد 
بدأ  عجيب  تلقائي  وانضباط  فائقة  وبسرعة  وتلميذة، 
التاسعة  الساعة  حوالي  لتنطلق  صفا  صفا  املسيرة  تنظيم 
قرار  بإلغاء  تطالب  ــدة  واح الفتة  وراء  صباحا  والنصف 
تأطيرا  ومؤطرة  صامتة،  ضخمة،  مسيرة  بلعباس.  الوزير 
املركز  قرابة  املسيرة  رأس  وصــل  عندما  أنــه  حيث  جيدا، 
الثقايف الفرنسي شارع الزرقطوني، كان عددا ال بأس به من 
للخروج.  املسيرة  تقدم  ينتظر  امللعب  داخل  الزال  التالميذ 
كان  الذي  محمد،  تيردا  املرحوم  املناضل  هنا  نذكر  أن  والبد 
يجري  مبا  واإلخبار  بالتنسيق  املكلف  الدراجات  فريق  ضمن 

املسيرة. امتداد  على 
بأن  مسبق  علم  على  شــك  ــدون  ب كانت  ــن  األم ــوات  ق إن 
لم  أنها  إال  اخلامس،  محمد  ثانوية  ملعب  يف  سيتم  جتمعا 
املركز  قرب  املسيرة  وصلت  عندما  إال  اإلطالق  على  تتدخل 
عدم  إلى  يرجع  التدخل  يف  التأخر  هذا  الفرنسي.  الثقايف 
تصور أن حفنة من الشباب بإمكانها أن تعبئ آالف التالميذ، 
وتنظيمها  للمسيرة  والصامت  الهادئ  االنطالق  كون  إلى  أو 

أمني. انفالت  بأي  يندر  يكن  لم  الذي  احملكم 
تفريق  قــرار  السلطات  اتخذت  عندما  حــال،  كل  على 
تدخال  املساعدة  والــقــوات  البوليس  تدخل  كــان  املسيرة، 
مبا  أحد  ينتظره  يكن  لم   صفوفها  يف  ارباكا  أحدث  عنيفا 
بعضها  اجته  جموع  إلى  املسيرة  فانقسمت  املنظمون.  فيه  
درب  نحو  وبعضها  مــراكــش(،  )بــاب  القدمية  املدينة  نحو 
تسكنها  التي  األحياء  إلى  رجعت  أخرى  وجماعات  السلطان، 
عثمان،  سيدي  يف  أخرى  ثانويات  تالميذ  الشارع  إلى  لتدفع 
الشعبية.  األحياء  من  وغيرها  احملمدي  واحلي  والبرنوصي، 
االجتماعية  الفئات  جموع  الثائرين  بالتالميذ  فالتحقت 

. ملهمشة ا
السالفة  والسياسية  االجتماعية  ــروط  ــش ال ظــل  يف 
للدولة  يرمز  ما  كل  ضد  الشعبي  الغضب  انفجر  الــذكــر، 
املنشآت  من  العديد  على  الهجوم  فوقع  بعيد.  أو  قريب  من 
على  الهجوم  مت  كما  لأمن،  مراكز  عدة  وإحراق  العمومية، 
قرب  الوطني  التعاون  مراكز  واقتحام  “غــبــيــلــة”،  سجن 
غذائية،  مــواد  من  بداخله  ما  لتوزيع  موريتانيا  سينما 
والقهر.  احلرمان  من  لسنوات  االنتقام  أعمال  من  ذلك  وغير 
اليوم  ذلك  صباح  يف  الصامتة  التالميذ  مسيرة  عكس  وعلى 
النظام.  ضد  جذرية  شعارات  الشعبية  األحياء  يف  رفعت 
ضخمة  مسيرة  لتشتيت  األمن  لقوات  العنيف  التدخل  إن 
املنظم  السلمي  التظاهر  من  الثانوي  شبيبة  احتجاج  نقل 
ونتيجة  بكاملها.  البيضاء  الدار  شملت  شعبية  انتفاضة  إلى 
متجاوزة  املسيرة  أطرت  التي  األنوية  أصبحت  التحول  لهذا 

. كليا
االحتجاج  تنظيم  وإعادة  املبادرة  السترجاع  وكمحاولة 
بينهم  فيما  التالميذ  النشطاء  من  عدد  اتصل  جديد  من 
كلية  يف  املغرب  لطلبة  الوطني  االحتــاد  من  مناضلني  ومع 
مساء  طارئ  اجتماع  لعقد  وذلك  البيضاء،  بالدار  احلقوق 
داخلية  ــادي  ن يف  اللقاء  هــذا  مت  ــارس.  م  22 االثــنــني  يــوم 
من  مناضال  عشر  اخلمسة  يقارب  ما  وضم  اخلامس  محمد 
بينهم  من  احلقوق  كلية  من  وطالبني  الثانويات  مختلف 
الوحيد  القرار  وكان  “أوطم”، اخلالدي.  التعاضدية  رئيس 
إلى  والطلبة  التالميذ  توجيه  هو  االجتماع،  هذا  يف  املتخذ 
بعد  الثانية  الساعة  على  مارس   23 الثالثاء  يوم  التجمع 
مت  ومــن  الـــقـــريـــعـــة”،  لـــســـوق   “ املــوازيــة  الساحة  يف  الظهر 
أنه  إال  الفداء.  شارع  نحو  تنطلق  منظمة  مظاهرة  تنظيم 
تلك  نحو  التالميذ  جموع  توجهت  عندما  احملدد  املوعد  يف 
تلقائيا  فتحولوا  املساعدة،  بالقوات  مليئة  وجدوها  الساحة 
الغفيرة  اجلماهير  وسط  ليذوبوا  السراغنة”  “ساحة  نحو 

األمن. قوات  مع  مواجهات  يف  الصباح  منذ  كانت  التي 

أن  تجدر اإلشارة هنا إىل 
املغرب  لطلبة  الوطين  االتحاد 

الكربى  الثانوايت  داخل  له  كانت 
بـ  مسيت  تنظميية  امتدادات 

منع  مت  ولقد  التالميذ”.  “ودادايت 
 ،1964 21 يناير  هذه الودادايت يف 

بني  التنظميية  العالقة  وانقطعت 
لكن  والتالميذ،  الطالبية  النقابة 
كما  حارضا،  ظل  الطاليب  املوروث 
تحتضن  كانت  الثانوايت  أهم  أن 
تعاونيات  الودادايت  إىل  ابإلضافة 

أبنفهسم التالميذ  يسريها 

تمتة مقال  أحداث 23 مارس 1965 ,.. من االنتفاضة الشعبية إىل التنظمي الرسي
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الفلسطينية الهدف  مجلة  رأي 

الذي  أوكرانيا  عن  الدفاع  شعار  استحال 
روسيا  تدفيع  شعار  إلى  الناتو  دول  أطلقته 
ثمن هجومها على أوكرانيا؛ فدول الناتو ال 
تنوي إرسال قواتها للدفاع عن أوكرانيا، ولم 
باألساس  ولكن  احلقيقة،  يف  أبًدا  ذلك  تنِو 
غير  للروس،  موت  وحفرة  ملتراس  حتويلها 

مبالية مبصير األوكران أو غيرهم.
ــا مـــع هـــذا الــتــوجــه؛ بـــدأت  ــاًم ــج ــس ان
والفاشيني  والقتلة  املرتزقة  حشد  عمليات 
وإرســالــهــم  األرض  أقــطــار  مــن  املتطوعني 
منهم  كثير  ارَتَكب  الذين  هؤالء  ألوكرانيا، 

والعراق  اليمن  يف  حتصى  ال  حرب  جرائم 
هم  وغيرها،  اجلنوبية  وأمريكا  وســوريــا 
ُرسل التحرير ألوكرانيا، وسبقتهم بعشرات 
الصاحلة  النوعية  األسلحة  مــن  اآلالف 
ــادات لــلــدروع  ــض ــردي، م ــف لــالســتــخــدام ال
ضخها  مت  نوع  كل  من  للطائرات  ومضادات 
ألوكرانيا وتوزيعها على نطاق واسع. وسواء 
أوكرانيا  على  الروسية  احلملة  استمرت 
يف  ســالح  عــن  نتحدث  نحن  انــحــســرت،  أو 
وجنود  ــران  أوك مواطنون  يحمله  يد،  كل 
ومرتزقة قادمني من اخلارج، أسلحة مدمرة 
لسنوات،  مستمرة  حــرب  بإشعال  كفيلة 
متبادل  وقتل  قتال  كساحة  البالد  وإبقاء 
إنهاء  وأعلنوا  منها  الروس  انسحب  لو  حتى 

اآلن. حملتهم 
ــون يف  ــي ــرب ــغ ال املـــســـؤولـــون  ال يــخــفــي 
أمــد  تــصــريــحــاتــهــم رغــبــتــهــم يف إطـــالـــة 
وهذا  طويلة،  لسنوات  أوكرانيا  يف  القتال 
حلظة،  كل  يف  له  العمل  يتم  املعلن  الهدف 
بالقتال  املشتعلة  البيئة  هذه  تبدو  وبينما 
لالمتداد  مرشحة  التخمة،  حد  واملسلحة 
وغربها،  شرقها  ــا  أوروب بلدان  من  لغيرها 
الطبيعة  ذات  ــراءات  اإلج حملة  تتصاعد 
يهيمن  بيئة  خلق  ويتم  أوروبا،  يف  الفاشية 
فيما  التفجير  وعوامل  التحريض  عليها 
ــوات املــنــاهــضــة لــلــحــرب أو  ــ تــقــصــى األصـ

بعوامل  بالتأكيد  تذكر  ظروف  املختلفة؛ 
احلرب  تفجير  أو  األهلية  احلــروب  انــدالع 

الثانية. العاملية 
السياسة  ــًدا  ــدي وحت الــنــاتــو،  ــدف  ه إن 
األزمة  هذه  من  عليه  املهيمنة  األمريكية 
هذه  طبيعة  ولكن  الوضوح،  كاملة  تبدو  ال 
اإلجراءات تخلق سياق ذو نتائج مدمرة بكل 
املتحدة  الواليات  "دفاع"  واملؤكد  الوجوه، 
على  بكثير  كلفة  أكثر  سيكون  أوروبــا،  عن 
الواليات  اعتبرته  ملا  تركها  من  األوروبيني 
ــي". هـــذا الــدفــاع  ــ املــتــحــدة "تــهــديــد روس

بعد  ــا  أوروبـ على  ــرض  ف الــذي  ــاري  ــب اإلج
يعني  كان  الثانية،  العاملية  احلرب  انتهاء 
للصواريخ  منصة  ــا  أوروبـ جعل  بــاألســاس 
األمريكية النووية وقاعدة حلصار االحتاد 
ــذاك احلـــني تــبــدو كل  ــن الــســوفــيــاتــي، وم
مستقلة  سياسات  لنسج  أوروبية  محاولة 
الشرقي  جــوارهــا  مع  متصاحلة  أو  نسبًيا 
موضع لتدخل أمريكي تصعيدي، بالتأكيد 
بريئة  ضحية  األوروبية  احلكومات  ليست 
سعي  منها  كثيًرا  إن  بل  السياسات،  لهذه 
األمريكية  الهيمنة  على  لإلبقاء  باستمرار 
أي  ضد  احلديدي  الستار  وخلق  القارة  يف 
النخبة  امتيازات  على  حفاًظا  آخر؛  تأثير 
من  ممتد  خليط  واســتــجــابــة  األوروبـــيـــة 
زالت  ما  التي  االستعمارية  الفاشية  الرؤى 
يف  السياسة  صناعة  عمليات  على  تهيمن 

هذا احليز.  
من  واآلن  السوفييت  من  الرعب  خلق  إن 
وصفة  من  أكثر  ليس  غيرهم،  من  أو  الروس 
ميزق  قــد  مــا  رعــٍبــا،  أكثر  هــو  مــا  لتصنيع 
ولكن  فحسب،  أوروبــا  وليس  بأسره  العالم 
أداة  هي  املمنهج  التدمير  صناعة  أن  يبدو 
دائمة ال ميكن للمعسكر الرأسمالي التخلي 
علينا  فيما  بدونها،  العمل  تخيل  او  عنها 

جميعا كبشر أن ندفع الثمن.

صناعة التدمري

 
الجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد 

التطبيع تحيي نضاالت الشعب الفلسطيني 

للجبهة  الوطنية  السكرتارية  عقدت 
التطبيع  وضــد  فلسطني  لدعم  املغربية 
انتخابها  بعد  الثاني  الــدوري،  اجتماعها 
للجبهة،  الثاني  الوطني  املجلس  طرف  من 
مــارس   6 األحـــد  ــوم  ي بــالــربــاط  املنعقد 
على  السكرتارية  اجتماع  ويأتي   .2022
األرض  يوم  ذكرى  على  يوما  عشرين  بعد 
التصعيد  ظل  ويف  مارس،    30 الفلسطيني 
الصهيوني  للكيان  املــتــواصــل  ــرامــي  اإلج
من  الفلسطيني  الشعب  ضد  االستعماري 
البغيضة،  العنصري  الفصل  سياسة  خالل 
وتوسيع  والتهجير  القتل  يف  ــان  ــع واإلم
واستهداف  األرض  ومصادرة  املستوطنات 

باألسرى. والتنكيل  املقدسات 
ولقد تطرق االجتماع، من بني ما تطرق 
ولــالمــتــداد  التنظيمية  للقضايا  إلــيــه، 
وملظاهر  للجبهة،  والبني-مهني  اجلغرايف 
ويف  ببالدنا  املتزايد  التطبيعي  االختراق 

عامة. واإلسالمية  العربيه  البلدان 
وبعد استكمال جدول أعماله، ومناقشة 
ــة فــيــه نــقــاشــا  ــدرجـ ــة الــقــضــايــا املـ ــاف ك
الوطنية  السكرتارية  قــررت  مستفيضا، 
للرأي  إصدار بالغ عن اجتماعها تعبر فيه 
إزاء  مواقفها  عن  والدولي  الوطني  العام 

: القضايا اآلتية 
اخلياني  للعمل  الشديدة  إدانتها  أوال: 
االستقبال  يف  املتمثل  التركي،  للنظام 
دولــة  -رئــيــس  األكــبــر  للمجرم  الــرســمــي 
خطوة  يف  بتركيا،  الصهيوني-  االستعمار 
وقحة وخيانية لقضية الشعب الفلسطيني 
لنضال  الــداعــم  التركي  الشعب  وملــوقــف 
لالستعمار  واملناهض  الفلسطيني،  الشعب 
سفينة  ولشهداء  واألبارتايد،  والصهيونية 

مرمرة لرفع احلصار عن غزة.
لكافة  العبارات،  بأشد  استنكارها  اثنيا: 
يف  املــتــزايــد  ــاء  ــ واالرمت التطبيع  مظاهر 
طرف  مــن  الصهاينة  املــجــرمــني  أحــضــان 

: املغربية  مجموعة من املؤسسات 
املغاربة  املقاولني  من  كبير  وفد  قيام   -
مالية  مؤسسات  رؤســاء  بينهم  املطبعني، 
املستعمر  لــلــكــيــان  ــارة  ــزيـ بـ عــمــومــيــة، 

لفلسطني.
من  نسبة  من  صهيونية  شركة  متكني   -
إنرجي"  "گايا  املغربية  الشركة  رأسمال 

الطاقات املتجددة. العاملة يف مجال 
الدار  يف  عمارة  واجهات  إحدى  تلطيخ   -
للشركة  ضخم  إشهاري  بإعالن  البيضاء 
امللكية  "اخلــطــوط  لــلــطــيــران  املــغــربــيــة 
الكيان  عاصمة  لــزيــارة  يدعو  املغربية" 

املجرم. العنصري 
- إذاعة وصلة إشهارية بإحدى اإلذاعات 
الكيان  اجتــاه  يف  للسياحة  تــروج  اخلاصة 

الصهيوني؛
يف  مغاربة  معروفني  إعالميني  مشاركة   -
صهاينة  مجرمني  جانب  إلى  تكويني  لقاء 

مبراكش؛

تنظيم  ــة  ــاس م ــوس  سـ جــهــة  ــالن  ــ إع  -
باملعهد  املقبل  األســبــوع  ــط  وس مــنــاظــرة 
ملول  بــآيــت  والبيطرة  لــلــزراعــة  الــعــالــي 
ــزراع  ــت يف مــوضــوع املـــاء والــفــالحــة واالس

السمكي. 
- تنظيم لقاء هندسي من طرف الوكالة 
مهندسون  فيه  شارك  مبراكش  احلضرية 

صهاينة.
احلديث عن مشاركة املغرب يف معرض   -

الصهيوني. بالكيان  لأسلحة 
********************************

حول  الصهاينة  يروجه  ملا  شجبها  اثلثا: 
صمت  مع  ببالدنا،  للكيان  قنصل  تعيني 

مطبق من طرف الدولة املغربية.
الذي  للمؤمتر  ودعمها  اعتزازها   : رابعا 
فلسطني  مع  التضامن  مجموعات  تنظمه 
شعار:  حتــت  املــدنــي  املجتمع  ومنظمات 
ضد  متحدون  فلسطني:  إلى  إفريقيا  "من 
ناشطون  يــحــضــره  الــعــنــصــري"،  الــفــصــل 
بينهم  من  إفريقية  دولة   20 من  أكثر  من 
يف  داكار،  السنغالية  العاصمة  يف  مغاربة، 
للشعب  دعما  مارس؛   12 إلى   10 من  الفترة 
الفصل  استراتيجية  وجه  يف  الفلسطيني 
وتثمينها  الصهيوني؛  للكيان  العنصري 
ــذي  ألشــغــال أســبــوع الــقــدس الــعــاملــي وال
شهر  من  األخير  األسبوع  يف  تنظيمه  مت 

رجب.
الفلسطينية  للمقاومة  حتيتها  خامسا: 
وصــمــوده  الفلسطيني  الشعب  ولنضال 
التحرير  أجـــل  ــن  م ــل  ــواص ــت وامل الــبــاســل 
على  املغتصبة  حقوقه  كافة  واسترجاع 
وبناء  التاريخية  فلسطني  ــي  أراض كامل 
وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية  دولته 
الكفاح  أشــكــال  بكل  واعــتــزازهــا  الــقــدس؛ 
الـــعـــدوان  مـــواجـــهـــة  يف  الــفــلــســطــيــنــي 
الدعم  يتلقى  الذي  العنصري  الصهيوني 
ومن  اإلمبريالية  الدول  طرف  من  الكامل 

التطبيع. أنظمة  مختلف  طرف 
املناضلة  القوى  عموم  دعوتها  سادسا: 
الفلسطينية  القضية  لــوضــع  بــبــالدنــا، 
ضمن أولوياتها يف برامجها، والتصدي لكل 
الصهيونية  مع  اخلياني  التطبيع  أشكال 
املهرولني  املطبعني  كل  وفضح  والعنصرية، 
بحقوق  املتاجرة  يف  يــتــوانــون   ال  الــذيــن 
مقاومته  وطــعــن  الفلسطيني  الــشــعــب 
طمس  يف  ويساهمون  البطولي،  وصموده 
احلقائق وتزوير التاريخ واستهداف كينونة 

الصاعدة. أجياله  ومستقبل  شعبنا 
 30 يــــوم  ــل  ــع ــج ب ــا  ــ ــراره ــ ق  : ــا  ــع ــاب س
أحــرار  فيه  يخلد  الـــذي  مــــارس2022، 
يوما  الفلسطيني،  األرض  ــوم  ي الــعــالــم 
الشعب  ــع  م خــامــســا  تــضــامــنــيــا   نــضــالــيــا 
ودعوتها  التطبيع،  ــد  وض الفلسطيني 
لالحتجاج يف كل املدن واملناطق باملغرب.
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أوكــرانــيــا  أرض  على  احملــتــدم  العسكري  الــصــراع  يتميز 
وأعضاء احللف  األوروبي  السريع لدول االحتاد  باالصطفاف 
أوكرانيا  جانب  املتحدة،الى  الواليات  قيادة  حتت  األطلسي، 
سلسلة  واتخاذ  احلدود  عبر  عالنية  العسكري  الدعم  بقدمي 
كل  العقوبات  هذه  شملت  روسيا.  ضد  الضارة  العقوبات  من 
جتميد  األصـــول،  حجز  مقاطعة،   ( اقتصاد  من  املــجــاالت 
وكذا  وثقافية  ومالية   وسطو(  تتريك   ، البنكية  األرصــدة 
للمحاكمة.  ــروس  ــ ال للمطلوبني  مفتوحة  الئــحــة  وضـــع 
حشد  من  اإلعالمية  احلــرب  به  اتسمت  ما  الــى  باإلضافة 

ما هو روسي, العنصرية و حث على كراهية كل  للضغائن 
 14 األثنني  يوم  حدود  الى  العقوبات،  هذه  عدد  بلغ  لقد 
مت  نصفها  تنفيذي  إجراء  آالف  خمسة  عن  يزيد  ما  مارس، 
إلحلاق  إضافية  بعقوبات  الئحة  وهناك  احلرب،  اندالع  بعد 
عن  عاجز  منهك  كيان  الى  حتويلها  و  بروسيا  اخلسائر  اكبر 
األمنية/اجلغرافية  حدودها  رسم  إلعــادة  سعيه  يف  املضي 
نفس  ويف  العاملي؛  الصعيد  على  الغربية  الــدول  منافسة  و 
إن هي ساندت  الصني  ملا ينتظر  إنذار ملموس  الوقت  توجيه 
روسيا و متادت يف استراتيجيتها املتمثلة يف إزاحة أمريكا من 

سياسيا.  ومشاكسته  اقتصاديا  العالم  قيادة 
ــرار  اض مــن  مــا حتــدثــه احلـــرب  أن  ــح  ــواض ال مــن  ــان  ك اذا   
توقع  الــســهــل  ــن  م لــيــس  وشــعــبــا،فــانــه  أرضـــا  ــا  ــي ــران اوك يف 
هذا  عن  تنجم  سوف  التي  واجليوسياسية  كاماللتداعيات 
إلى حرب  التطور  الذي يحتمل  العسكري   - السياسي  الصراع 
عاملية بوادرها قائمة على أرض الواقع  إن لم يتم نزع فتيلها 
املتمثل يف  التاريخ اجلديد  الى منطق  الغربية  الدول  برضوخ 
الصعيد  على  املتنامي  وتأثيرها  منافسة   دولية  قوى  صعود 

العاملي.
بصفة  تتجلى  بدأت  الصراع  هذا  تداعيات  أن  األكيد  لكن 
التابعة  البلدان  ويف  عامليا  الغذائي  األمن  وضعية  يف  خاصة 
استتبعت  لقد  ا.  الغذائية  حاجياتها  تلبية  يف  العاملية  للسوق 
حتديات  املاضيتني  السنتني  مدار  على   19 كوفيد-  جائحة 
اليوم يف  العاملي. وما يحصل  الغذائي  عديدة أحدقت باألمن 
روسيا وأوكرانيا، يضيف حتدٍّ إضايف هام إلى تلك التحديات.

من  كال  إن  الزراعة،  و  األغذية  منظمة  بيانات  على  بناء 
والعرض  اإلنتاج  يف  ملحوًظا  دوًرا  تؤديان  وأوكرانيا  روسيا 
العالم،  يف  للقمح  مصّدر  أكبر  روسيا  وتعّد  لأغذية.  العامليني 
فيما حتتّل أوكرانيا املرتبة اخلامسة. وهما يؤّمنان مًعا 19 يف 
املائة من إمدادات الشعير يف العالم و14 يف املائة من إمدادات 
القمح و4 يف املائة من إمدادات الذرة، ما يعني باإلجمال أكثر 
من ثلث صادرات احلبوب يف العالم. كما أنهما يحتالن مرتبة 
 52 على  الزيتيويستحوذان  السلجم  بذور  تأمني  يف  الصدارة 

الشمس.  العاملي لتصدير زيوت عباد  السوق  املائة من  يف 

إمداد  سالسل  ويف  اللوجستية  لالختالالت  تكون  وسوف 
والقيود  وروســيــا  أوكــرانــيــا  مــن  الزيتية  ــبــذور  وال احلــبــوب 
ملحوظة  تداعيات  روســيــا  مــن  ــادرات  ــص ال على  املفروضة 
على  خاص  بشكل  ذلك  يؤثر  وســوف  الغذائي.  األمــن  على 
وأوكرانيا  روسيا  على  تعتمد  التي  البلدان  من  خمسني  نحو 
إمداداتها  من  أكثر  أو  املائة  يف   30 بني  تتراوح  نسبة  لتأمني 
األقل  البلدان  من  هي  البلدان  هذه  من  والعديد  القمح.  من 
الغذائي  العجز  بلدان  أو  الدخل  املنخفضة  البلدان  أو  منًوا 
وتعتمد  األدنى.  والشرق  وآسيا  الشمالية  أفريقيا  يف  الواقعة 
بلدان كثيرة يف أوروبا وآسيا الوسطى على روسيا لتأمني أكثر 
النقص  شأن  ومن  األسمدة  من  إمداداتها  من  املائة  يف   50 من 

املقبل. العام  حتى  يتواصل  أن  فيها 
سّجلت  الغذائية  املواد  أسعار  أن  املرفقة  البيانات  توضح   
وقد    ،2020 عام  من  الثاني  النصف  منذ  ارتفاًعا  بالفعل 
فبراير/ شهر  خالل  اإلطــالق  على  لها  مستوى  أعلى  بلغت 
2022 بفعل ارتفاع الطلب وتكاليف املدخالت والنقل  شباط 
املثال  سبيل  على  سّجلت  فقد  املوانئ.  عمل  يف  واالختالالت 
املائة  يف   31 بنسبة  ارتفاًعا  والشعير  للقمح  العاملية  األسعار 
2021. وارتفعت بدورها أسعار زيت بذور اللفت  قياًسا بسنة 
كذلك  وأدى  املائة.  يف   60 فاقت  بنسبة  الشمس  دوار  وزيت 
رفع  إلى  الطبيعي  الغاز  أسعار  يف  والتقلبات  الطلب  ارتفاع 
اليوريا،  سعر  ارتفع  املثال،  سبيل  فعلى  األسمدة.  تكاليف 
أضعاف  ثالثة  من  بأكثر  أســاســي،  نيتروجيني  سماد  وهــو 

املاضية. عشر  االثني  األشهر  خالل 

ومن  معروفتني.  غير  ومّدته  الصراع  هذا  حــّدة  تــزال  وال 
هذين  لدى  الزراعية  األنشطة  يف  احملتملة  االختالالت  شأن 
تفاقم  إلى  تؤدي  أن  األساسية  للسلع  الرئيسيني  املصّدرين 
انعدام األمن الغذائي يف العالم بشكل خطير، يف ظّل االرتفاع 
وقد  وتقّلباتها.  واملدخالت  لأغذية  الدولية  لأسعار  احلالي 
يؤدي هذا الصراع أيًضا إلى تقييد اإلنتاج الزراعي وانكماش 
القوة الشرائية يف أوكرانيا، ما يؤدي إلى ارتفاع انعدام األمن 

احمللي. الغذائي 
من  املائة  يف   35 من  ألكثر  أساسًيا  غــذاء  القمح  ويشكل 
انخفاض  إلى  يؤدي  أن  احلالي  الصراع  شأن  ومن  العالم  سكان 
وأوكرانيا.  روسيا  من  كّل  من  القمح  صادرات  يف  وحاد  مفاجئ 
قادرين  اآلخرون  املصّدرون  كان  إذا  ما  بعد  الواضح  غير  ومن 

الفجوة.  على سّد هذه 
إضــايف  تصاعدي  ضغط  ممــارســة  ــى  إل ــك  ذل يــؤدي  ــد  وق  
الضعيفة  البلدان  على  الدولية  الغذائية  السلع  أسعار  على 
التي  ، على وجه اخلصوص. تشير عمليات احملاكاة  اقتصاديا 
هذا  مثل  ظل  يف  أنه  إلى  والزراعة  األغذية  منظمة  أجرتها 
الذين  لأشخاص  العاملي  العدد  يزداد  أن  ميكن   ، السيناريو 
13 مليون شخص يف  8 إلى  يعانون من نقص التغذية مبقدار 
منطقة  يف  وضوًحا  األكثر  الزيادات  حدوث  مع   ،  2022/23
الكبرى  أفريقيا جنوب الصحراء  ، تليها  الهادئ  آسيا واحمليط 
، والشرق األدنى و شمال إفريقيا؛ ومن املرجح أن تؤدي البلدان 
املعتمدة على واردات القمح إلى رفع الكميات املطلوبة بشدة، 
مما ميارس ضغًطا إضافًيا على العرض العاملي. وحتتّل كل من 
العربية وتركيا وبنغالديش وجمهورية إيران  جمهورية مصر 
العالم،  يف  للقمح  املستوردة  البلدان  بني  الصدارة  اإلسالمية 
من  حاجتها  من  املائة  يف   60 من  أكثر  بشراء  تقوم  أنها  حيث 
عالقة.  تزال  ال  واردات  وجلميعها  وأوكرانيا،  روسيا  من  القمح 
جميعها  فتعتمد  وباكستان،  وليبيا  واليمن  وتونس  لبنان  أما 
القمح.  من  إمداداتها  لتأمني  البلدين  هذين  على  كبير  بقدر 
بفعل  انكماًشا  بالذرة  العاملية  التجارة  تشهد  أن  املتوقع  ومن 
من  أوكرانيا  من  التصدير  فواقد  عن  التعويض  عدم  توقعات 

األسعار. ارتفاع  وبسبب  آخرين  مصّدرين  جانب 
التصدير اخلاصة  أيًضا بتوقعات  الشكوك حتدق  وال تزال 
الهند  وتعّد  البديلة.  الزيوت  من  وغيره  الشمس  نوار  بزيت 
اإلسالمية  إيــران  وجمهورية  والــصــني  ــي  األوروبـ واالحتـــاد 
الشمس  دوار  لزيت  الرئيسية  املستوردة  البلدان  وتركيا 
أخرى  أنــواع  أو  آخرين  مزّودين  إيجاد  عليها  يتعني  وســوف 
لتطال  تتسع  قد  ذلك  تأثيرات  أن  علًما  النباتية،  الزيوت  من 

املثال. سبيل  على  السلجم،  وبذور  والصويا  النخيل  زيوت 
آلبد من اإلشارة أن املغرب سوف يتضرر من ارتفاع األسعار 
اخلصاص  توفير  يف  العاملية  السوق  على  يعتمد  ألنه  عامليا 
حسب  باملائة    70 إلى   30 بني  )ما  كبير   حد  الى  القمح  من 
احلبوب  من  حلاجياته  الكاملة  التغطية  ويف  األمطار(  سخاء 
ينتج  ل  الكولزا(غذ  والسلجم:/  الشمس  )عباد  الزيتية 
من  مطلوب  هو  مما  باملائة  اثنني  يقارب  ما  ســوى  منها  من 
ألسعار  االرتــفــاع  الــى  هــذا  ينضاف  الــداخــلــي.  االستهالك 
انفجار  احتمال  الى  يشير  مما  التضخم،  وتفشي  احملروقات 
من  الشعبي  الغضب  تنامي  نتيجة  االجتماعية  األوضــاع 
املبنية  اإلنتاجية  السياسات  فشل  و  املعيشية  احواله  تدهور 
الضمان  على  العمل  بــدل  الفالحية  الــصــادرات  دعــم  على 

الغذائية. االحتياجات  من  وافر  لقسط  احمللي 

الحرب الروسية األوكرانية وتداعياتها عىل األمن الغذايئ يف العامل
محمد موسوي
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

ال  قد  منام..  من  النائم  حظ  اإلبــداع،  من  املتثاقف  حظ 
ويضرب  الــعــشــواء،  يخبط  فــتــراه  أحـــالم،  أضــغــاث  يتجاوز 
متهافتا،  تبريريا  خطابا  مجترحا  ــداس،  أسـ يف  أخماسا 
والطاغوت  الــالهــوت  يــؤصــل  إذ  فتيال،  يــجــدي  ال  متآكال، 

مترجل.. وفارس  مترهل  بهذيان 
خلف   / ــادق،  ــن اخل يف  الــصــامــد  ــط،  ــراب امل أيــهــا  ــت  أن ــا  أم     
وإن  الهودج،  محصن  تاريخك  أن  مبا  رسلك،  فعلى  املتاريس، 
وذلك  الزخم،  بهذا  والترياق،  البلسم  يحوك  العوسج،  طغى 

االشتياق..
    ال ِإخالك تعادي األطفال يف األغاريد واألناشيد.. سألت 
األصُل  أنت  فإذا  املــدى..  يف  توسمك  إنه  فقال  الندى،  عنك 

الصدى.. واآلخُر 
ــادت  ع ــا  م األرض  فــهــذه  تــنــفــعــل..  ال  ــل  ب تــبــتــهــل،  ال      
جبيني..  حتتضن  أن  عن  عجزت  الوسادة  وتلك  حتتويني.. 
حنيني..  يسعفك  أال  نفسك  تبخع  ال  وارحل..  أشالءك  خذ 
أذلل  لم  بأنيني،  متخم  أجــاج  إلــى  الــفــرات  حتــول  إذا  حتى 

شمعا... أطفئ  ولم  دمعا، 
حسيرا،  خاسئا،  متــضِ  ال  وحيدا،  الهزار  كلمت  مثلما      
غدا  وإن  حــريــرا..  الــتــوت  ــة  ورق راقــصــت  فلطاملا  شــريــدا.. 
اللهيب  ــادى  مت ولــو  حتى  ومتــالــك  فاصمد  غــديــرا،  الـــوادي 

زمهريرا.. الصقيع  من  أوتيت  أو  سعيرا، 
أّي  على  ومتــرد  اللصوص.  دخــل  أن  بعد  النصوص،  دع      
قاطع  يسترضيك..  و/أو  يجتبيك  أن  حــاول  مهما  نكوص.. 
سيان  الرعاديد..  زمن  فهذا  املهازل..  مسرح  يف  املخاتل،  الركح 

اجلنون.. وهمس  اجلفون  همس  لديك 
مللْم  النهر،  ضفتي  َطوال  القهر،  قهر  مروج  تخضر  وحني      
أن  قبل  العزائم،  واشحذ  ونشيج..  نسيج  من  تبقى  ما  شعث 
يحقق  ــواك  س أحــد  ال  إذ  جــمــاجــم..  إلــى  شموسك  تتحول 

املآمت.. على  األعياد  تنتصر  هكذا  املكارم.. 
نحو  اخلــطــَو  حتــث  االستثنائّي  بكبريائك  أنــت  ذا  هــو      
أنك  حسبك  البطولّي..  تاريخك  صفحات  تطّرز  العلياء، 

تساَوم.. ال  تقاوم، 
هما  الــثــّر..  فضاؤك  هما  املتماهيان  واملمارسة  الفكر      
الفقراء،  خذلك  وإْن  ومترْح..  تغنْم  فالتزْمهما  السّر..  مفتاح 
استنكْر  تنسحْب..  وال  تشحْب،  ال  املرة..  تلو  املرة  الكرة،  فأعِد 

.. واشجْب 
لذلك  اللغة..  "استبداد"  سوى  منك  ينال  استبداد  ال      

املتلهف.. لوذ  باستعارات  وتستقوي  بانزياحات  تلوذ 
أخرى  عوالم  تعطير  يف  تكفي،  جنينتك  من  واحدة  وردة      
الزكية،  بدمائهم  املناضلون  خضبه  مــا  إال  لها  مــراجــع  ال 
تضارع  الطامي  بحرك  من  يتيمة  قطرة  الذكية..  وخططهم 

جفونك.. ملَء  فنْم  النيل، 
من  يا  طريقي...  يف  رفيقي  يا  صاحبي،  يا  ورعيا،  سقيا       
فتغدو  الُهداة،  إمام  وأنت  ال  كيف  النضال..  درب  بك  يغتبط 

..؟!. )ملهاة(  مسالة  املأساة 
الــلــذان  األســيــل  خــدك  وذاك  ــل،  ــي األص طبعك  هــذا       
وحــّر  الــرمــضــاء  لفحَة  الــكــادحــني  عــمــوم  انــتــظــارات  يقيان 
/ دريهمات  يعد/يعدد  املوظف  "املثقف"  بينما  الهجير.. 
احملافل  من  كدأبه  نعمته،  أولياء  موائد  من  التقطها  دوالرات 
طبيب)ة(  أو  العروس،  مزّين)ة(  نظير  مكّبرا  مهّلال  واملؤمترات 
 )jetable االستعمال:  )وحيد  أنه  يــدرك  وهو  التجميل.. 
يف  أطنابها  ضاربة  ضيقة  انتفاعية  تفعيل  إلى  يسارع  لذلك 

الذيلّي. التودد 

املثقف كما أفهمه
إىل مضريك )أستاذ( :

أستاذي  ــول  أق دعني  أو  الــكــرميــة،  أختي  الــكــرمي  أخــي 
أستاذتي،

أمام كل ما يشهده الوسط التربوي من صراع وتشوه، ونزع 
التدريس  مجال  يعرفها  التي  واالعراف  القيم  وكل  للكرامة 

والتعلم. والتعليم 

والقتل  والبطش  والتنكيل،  والضرب  االعتقاالت  ظل  يف 
أحيانا مبختلف أنواعه، النفسي واالجتماعي واجلسدي...

واخلادشة  النابية  للكلمات  مزبلة  كأوكار  أفواه  وجود  ومع 
للحياء التي يتلفظ بها كالب يف لباس مخزني دون أي اعتبار 

للدين والعرف اإلنساني..
وشهداء  مقصودة،  وكــســور  بليغة  إصــابــات  إلــى  إضــافــة 
قدموا حياتهم لتستمر املدرسة العمومية شامخة رغم كيد 

الكائدين..
اجلامعات  يف  درس  ــذي  ال االســتــاذ  أيها  هــذا  كل  ظل  يف 
واألقسام  الكراء  وبيوت  الشوارع  يف  احلياة  وخبر  واملعاهد، 
رأسك  إدخال  يف  وتستمر  للعاصفة  رأسك  تخفض  الداخلية، 

يف الرمال،
دون أن تهتم للثمن الذي تدفعه، وليس واهلل إال كرامتك 
"يزنزن"  الينفك  الــذي  اخليانة  وتر  عن  فضال  ومكانتك، 
أصداقاؤك  يعيشها  التي  العنف  وصور  ساعة،  كل  أذنك  يف 

وإخوتك يف معارك الكرامة...
يكتب  قلمك  أن  تــرَ  أال  الصباحية،  جذاذتك  تعد  حني 

بدماء املناضلني، وليس مبداد القلم!
وأن صفحات دفتر النصوص التي حترص على كتابتها ما 

هي إال تاريخ ذل شخصي سيظل وصمة عار على جبينك!
أو تتساءل عن  التاريخ،  أال حتس حني ترفع يدك لتكتب 

أي تاريخ تكتبه؟ وأي تاريخ ت
ُيكَتب بدماء وسواعد إخوتك!

أحوال  وعن  والكرامة،  احلرية  عن  املتعلم  ث  حتدِّ كيف 
أو ماال،  املبتدإ واخلبر، وحالك، كأنها تضرع قس يطلب رزقا 
أو معبد باع كرامته بدراهم معدودات..، وال يعلم عن املبادئ 

إال)كرر معي، أصبت وأخطأت...( 
أضرب  ملاذا  يسألك  حني  الفضولي  التلميذ  جتيب  كيف 
الكلمات  أنت؟ بأي إحساس تخرج  ذاك االستاذ؟ ولم تضرب 

من فمك لتصبح بطال يف عرش اخليانة!
إن صورة األستاذ -أرجوك- أبعد من هذا بكثير، يجب أن 
كركوزا،  وليس  إنسانا  تعيش  وأن  التوجيه،  عن  بعيدا  حتيا 

تتحرك تبعا ملياه السياسة...
ما كنت لتجد موطئ  انتهازية  لو كانت  إن األجيال قبلك 
قدم يف عالم احلقائق الكاذبة! فالتاريخ ال يرحم إما أن تكون 

بطال مع األبطال، أو جسرا من جسور العمالة واالنبطاح.. 
الفقر  كان  إذا  النضال،  عن  لتقاعسك  تقدمه  مبرر  أي 
فاألغنياء  كذلك  كنت  وإن  غنيا،  أصبحت  أنك  فأخبرني 

لون وال يشتغلون! يشغِّ
فإن  قضيتك  يفهمون  فاجعلهم  األبــاء..  سلطة  كانت  إذا 
شاف  دليل  حجيلي  الشهيد   يف  ولنا  معك  خرجوا  فهموها 

وكاف.
فظروف  وقوية،  شديدة  التقاعس  أسباب  تكن  ومهما 
الكرامة أشد وأقوى، وحاجة املناضلني إليك أكثر من حاجتك 
لنفسك، وملف تستفيد فيه من مكاسب حققها النضال، أهم 
من أي ملف شخصي يعتمر وجدانك ويشدك عن النضال مع 

إخوتك ورفافك...
الذين  لأساتذة  الوطنية  التنسيقية  بيت  أن  واعلم 
مكوناته  بكل  ورحيما  مفتوحا  يظل  التعاقد،  عليهم  فرض 
واستمحك عذرا إن أذيت أو قسوت، فغايتي الوحدة، والغاية 

تبرر الوسيلة مالم تكن ظاملة. 
والسالم ختام

نور الدين موعابيد 

جواد دولهيمة

املالئكة ال تتحدث لغة الشياطني

ال  فأنا  املاضي،  إلــى  يشدني  الــذي  احلنني  كل  من  بالرغم 
اجده زمنا جميال و ال جذابا. فايامه شاحبة، و انتظاراته كانت 
طويلة تبدو بدون نهاية. و الكبرياء وحده كان مينع الفقر من 
تطمس  أن  تستطيع  رفعة  تصنع  كانت  االنفة  و  بياناته،  إشهار 
كل الشواهد املليئة باحلاجة، و املرددة ألصداء البؤس التي كان 

ميكن التقاط صداها يف كل مكان.
املرة  وهي  غنى.  هناك  كان  فقد  ذلك،  كل  من  بالرغم  لكن 
الوحيدة التي لم يكن الترف فيها يقاس بحجم املكاسب املادية. 
يف  كــان  بل  العني،  قبالة  املمتد  العالم  يكن  لم  مصدره  ألن  و 
اجلهة النقيض لها، فال تراه إال بصيرة متوقدة، أو خيال جامح 
متسعا  لريشاته  تفسح  أن  من  أضيق  الواقع  بساط  كانت  تواق، 
ان وضاعة احلياة  ألوان بال تعداد. كما  املشكل من  لفسيفسائه 
يحتاجها  التي  بالصالبة  متده  ان  من  أضعف  كانت  وطاقاتها 

إلقامة عمرانه السامق الذي يناطح الالمحدود.
و ألن احللم أنواع، و اتعسه ذلك الذي يضيق به املكان. و ألن 
احللم غير قابل  للمنازعة و للمصادرة،ما دام انه الكون  اخلالص 
من  لكل  أمكن  فقد  إرادتــه،  و  مشيئته  غير  فيه  التقوم  للحالم 
ألبعد  توصل  ساللم  ميد  ان  مسافة،  احلياة  عن  تفصله  كانت 
مما كانت تتيحه احلياة احلقيقية. ويف احلاالت األقل تطرفا،أن 
فتتحول  األخــرى،  احلياة  جنب  إلى  جنبا  ممتدة  قــارات  تبني 
االنتكاسة إلى نصر مدو، و يتحول الصد و الهجران يف األولى إلى 
ما يصل حد الهيام و التوسل. ويصير التجاهل و النكران جنما 

اوحد ساطعا بال مثيل.
بنات  إلى  و احملرومني تنظر  الفقراء  أبناء  هكذا كانت عيون 

األعيان و رجال السلطة بتلك األلفة التي تشي بتعارف وطيد، 
علما أن أي واحد منهم لم يتجرأ يوما ولو مرة للتحدث إليهن، 
حتى و إن كن زميالت يف الفصل الدراسي.وهم حني كانوا ينظرون 
حياتي  صرح  لبناء  التطلع  أو  االستطالع  باب  من  فليس  إليهن، 
معروفة  حماقة  تلك  كانت  فقد  ما.  عمرانا  يقيم  أن  شانه  من 
التي  األطراف  عدد  و  بحجم  التكهن  معها  ميكن  ال  و  العواقب، 

ستنتصب مطالبة برد االعتبار يف حال حدوث اختراق كهذا.
على  االستنكار  سيرتسم  الذي  باملدرس  حتما  األمر  سيبدأ 
نظراته، و الذي قبل أن يتحدث، سيكون قد قال كل شئ بنظراته 
املتنقلة بني مشهدين متناقضني. سيستعرض مظاهر الفخامة 
ملرات عدة قبل أن يتوقف قبالة مشهد مغرق يف الوضاعة..بني 
معها  يشفع  لن  التي  القذرة  األسمال  و  األبهة،  و  الترف  معرض 
وجه طفولي بريئ يظل من اعلى،و الذي يلمع يف أعاليه بريق 
عينني مليئتني باملساملة،و الأثر فيهما لغير الرغبة يف حياة أقل 
القصاص  مراسيم  تنتهي  ان  بعد  محبة.و  و  ألفة  اكثر  و  قسوة 
مواجهة  يف  للنظام  االعتبار  إعادة  اجل  من  النفسي  والتدمير 
و  شبابا  و  فتيانا  يغادراملدرسة  ان  بعد  اجلاني  سيجد  الفوضى، 
املتجاوزللزمن،و سيكون دائم  رجاال عتاة سيتركون فيه اثرهم 
سينتهي  و  الهوى.  نسيم  ايقاع  على  القلب  خفق  كلما  احلضور 
االيقاعات  فيه  تختلط  طقس  آخر،  باحتفاء  البيت  يف  االمر 
سيكون  من  حول  متنافسة  كورال  بأصوات  العصي  تعزفها  التي 
مبوعظة  ذلك  كل  يختتم  و  ترهيبا.  واألكثر  ارتفاعا،  االكثر 
إحداثيات  قراءة  تصحيح  تتولى  و  لطفا،  االكثر  بها  سيتطوع 
األحاسيس.  من  مجردا  يكون  أن  قارئها  يف  يفترض  خريطة 

عبد اهلل البقالي 
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يسعدنا يف هيئة حترير جريدة النهج الدميقراطي أن نستضيف يف هذا العدد واحدا من الذين يناضلون بروح مبدئية وعطاء متواصل.
نستضيف الرفيق املهندس الفالحي"احلسني الهناوي"عضو الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي.هو املعروف باجناز املهام البسيطة دون أن 

يحتقرها،واملهام الكبيرة دون يشهرها.
النظام  بها  ميسك  وكيف  املعادلة  لنا  واالنسان.فيوضح  الفالحة،األرض،املاء  قضايا  حول  رفيقنا  مع  جدا،نتساءل  الهام  احلوار  هذا  يف 
املخزني خلدمة املافيا املخزية وكيف يهبها بسخاء خدمة للتبعية على حساب املصالح احليوية لأرض والوطن.شكرا رفيقنا الهناوي على 

قبول دعوة هيئة التحرير. 

الجفاف  بسبب  فالحية  سنة  اسوء  املغرب  يواجه             
هشر  بداية  الفالحي،  املــومس  بداية  منذ  يعرفه  الــذي 
اي  ملم   75 التساقطات   حجم  معدل  يقدر  بحيث  اكتوبر، 
ينذر  مما  املاضية،  السنة  مع  مقارنة  املائة  يف   64 بنقص 
ايجاد  عن  املاشية  مريب  وعجز  املياه  نــذرة  هتم  بكارثة 
ما  وهو  كبري  بشكل  اسعارها  ارتفعت  اليت  العلفية  املواد 
اىل  ابالضافة  ابالنقراض،  الصغار  الكسابني  قطعان  هيدد 

الرشب. مياه  عىل  الدواوير  من  العديد  توفر  عدم 

املحاصيل  عىل  للجفاف  املــبــارشة  التاثريات  هي  ما 
؟  الزراعية 

باملواضيع  االهتمام  على  الدميقراطي  النهج  جريدة  اشكر 
باجلفاف  ستتاثر   الزراعات  كل  الشعب،  معيش  تهم  التي 
ساركز  لكنني  احلالي،  الفالحي  املوسم  يعرفه  الذي  احلاد 

الــقــاعــدة  تشكل  الــتــي  الــقــطــانــي  و  احلــبــوب  ــة  زراعـ عــلــى 
 ، للحبوب  فبالنسبة  الشعبية.  االسر  لتغذية  االساسية 
يف  كلج   200 ب  الواحد  للشخص  االستهالك  معدل  يقدر 
و هو ما ميثل ثالثة اضعاف معدل االستهالك عامليا.  السنة 
الصاحلة  املساحة  من  املائة  يف   71 تشمل  الــزراعــة  فهذه 
سنة  من  املطرية  للتقلبات  تخضع  املساحة  هذه  للفالحة، 
من  املائة  يف   55 اال  يغطي   ال  احلبوب  فمنتوج  اخرى.  الى 
استيراد  يتم  بينما  املغربي  للشعب  الغذائية  االحتياجات 
هذا  اهمية  من  بالرغم  اخلارجية.  ــواق  االس من  الباقي 
املسترجعة  السقوية  املساحات  فان  االستراتيجي،  املنتوج 
الراسماليون  عليها  استولى  والتي  الفرنسيني  املعمرين  من 
كاحلوامض  التصديرية  للزراعات  خصصوها  قد  املغاربة 
من  كبيرة  كميات  تستهلك  التي  الزراعات  وهي  واخلضروات 
وهي  البورية  املساحات  يف  تتم  احلبوب  زراعة  بينما  املاء، 
قرب  املتواجدة  ــي  االراض من  خصوبة  اقــل  اراضــي  اساسا 

الري.    مصادر 

السدود،  بناء  سياسة  طبق  قد  كان  املغرب  ان            
من  يخفف  ان  ىشانه  من  مايئ  مخزون  عىل  يتوفر  هل 

؟ الجفاف  ااثر 

من  هو  الفرنسي  االستعمار  كان  السدود  بناء  سياسة  ان 
معاشوسنة  سيدي  هو  سد،  اول  ببناء  قام  حيث  ابتدعها، 
الــشــروب،  بــاملــاء  البيضاء  الـــدار  مدينة  لــتــزويــد   1929
ثم   ،1935 سنة  تكركوست  لــال  ســد  بناء  مت  ــك،  ذل بعد 
الذي  الويدان  بني  ثم  الغرب،  سهل  لسقي  القنصرة   سد 
"ايكس  اتــفــاقــيــة  بــعــد  مـــالل،  بــنــي  تــادلــة  ســهــول  يسقي 
مصاحله  اهم  على  الفرنسي  االستعمار  حافظ  التي  ليبان" 
وصل  حيث  السدود،  بناء  يف  النظام  سيستمر  االقتصادية، 
 19 ب  تقدر  تخزينية  بسعة  سد   149 الى  السدود  عدد 
السدود  جــل  سعة  كبيرمن  جــزء  لكن  مكعب.  متر  مليار 
السنني.  مر  على  التربة  اجنراف  نتيجة  باالوحال  مملوءة 
ال  االجمالية،  السعة  ان  الى  تشير  احلالية  فالتقديرات 
من  مكعب،  متر  مليار   5.3 بحجم  اي  املائة،  يف   33 تتجاوز 
يف  املائية  املوارد  ان  املعلوم  فمن  مكعب.  متر  مليار   16 اصل 
 18 منها  السنة،  يف  مكعب  متر  مليار  ب22  تقدر  املغرب، 

فتمثل  اجلوفية  املياه  نسبة  اما  سطحية.  كموارد  مليار 
املياه  هذه  من  املخزون  يقدر  حني  يف  املائة،  يف   20 حوالي 
يف  مكعب  متر  مليار   4.2 ب  لالستغالل  القابل  اجلوفية 

. لسنة ا

للمياه  كبير  اســتــنــزاف  مت  ــرة،  ــي االخ الــســنــوات  ــالل  خ
الذين  واالجانب  املغاربة  الراسماليني  طرف  من  اجلوفية 
استنزاف  مت  هكذا  للمياه،  املستهلكة  للزراعات  يتعاطون 
ــورة،  زاك ومنطقة  ماسة  ســوس  يف  الــكــردان  سبت  منطقة 
على  الطلب  تلبية  وسعه  يف  يكون  لن  املائي،  فاملخزون  لذلك 
فاملغرب،  الشروب.  للماء  بالنسبة  سيطرح  فاملشكل  املاء. 
التساقطات  حجم  بضعف  املــعــروفــة  الــبــلــدان  مــن  يعتبر 
اي  يف  اجلــفــاف  يضرب  ان  ميكن  بحيث  انتظامها،  ــدم  وع
االستهالك  فمعدل  الــفــالحــي.  املــوســم  فــصــول  مــن  فصل 
ان  بعد  مكعب،  متر   650 ب  يقدر  سنويا  املاء  من  الفردي 
الستينات  سنوات  خالل  مكعب  متر   2500 الى  يصل  كان 
الى  الرقم  هــذا  ينزل  ان  املنتظر  ومــن  املــاضــي،  القرن  من 

.2030 سنة  افق  يف  مكعب  متر   500

         اتخذت الدولة عدة اجراءات لتخفيف ااثر الجفاف 
للفالحني  كمساعدة  درهم  مليار  عرشة  ملبلغ  برصدها 
منه  سيستفيد  وهل  كاف  املبلغ  هذا  هل  والكسابني، 

؟ الفقراء  والكسابون  الفالحون 

قلة  من  تشكو  التي  املناطق  من  العديد  احتجاجات  بعد 
الفالحية  املناطق  يف  احلبوب  زرع  تاريخ  انصرام  وبعد  املاء 
درهم  ماليير   10 مبلغ  رصد  مت  دكالة(،  )الشاوية-  املبكرة 
العلفية،  املواد  اقتناء  قصد  املاشية  مربي  لدعم  موجهة 
جزء  اداء  عبر  الكبار  الفالحني  دعم  ثم  القمح  واستيراد 
فترة  خــالل  ان  املعلوم،   ومــن  عنهم.  املترتبة  الديون  من 
والكادحني،  الفقراء  ماسي  من  الراسمال  يستفيد  االزمات، 
الى  املبلغ  هذا  من  االوفر  القسط  يذهب  ان  نخشى  لذلك 
شركات  عبر  ديونها  لتادية  الفالحية  البورجوازية  جيوب 
الفالحني  جماهير  على  الفتات  توزيع  يتم  بينما  التامني، 

الصغار. والكسابني 

الجفاف  سنوات  بتوايل  معروف  املغرب  اتريخ  ان            
السياسة  ماهي  التصحر،  هيدده  واصبح   ، القدمي  منذ 
؟ الجفاف  اتثريات  من  للحد  تطبيقها  يجب  اليت  العملية 

على  باالساس  يرتكز  املغربي  االقتصاد  ان  املعروف  من 
 14 مبــعــدل  الــفــالحــي  الــقــطــاع  يساهم  بحيث  الــفــالحــة، 
نصف  حوالي  كذلك  اخلــام،  الداخلي  الناجت  من  املائة  يف 
تعتمد  الفالحة  هذه  الفالحة.  من  تعيش  املغربية  الساكنة 
املطرية  التساقطات  على  مساحتها  من  املائة  يف   74 يف 
تهدف  سياسة  تطبيق  يجب  لذلك  املنتظمة،  وغير  املتقلبة 
مندمج  غير  و  الذات  على  متمحور  اقتصاد  اسس  ارساء  الى 
اولوياته  من  اقتصاد  العاملي،  الراسمالي  االقتصاد  يف  كليا 
وليس  املغربي،  للشعب  االساسية  احلاجيات  تلبية  القصوى 
االطار  هذا  ويف  االجنبي.  و  احمللي  الراسمال  مصالح  خدمة 
مناصب  يخلق  ان  شانه  من  وطني  صناعي  قطاع  خلق  يجب 
السقوية  املناطق  الى  احلبوب  زراعة  توجيه  يجب  شغل. 
جافة،  سنة  حــالــة  يف  الشعب  تغذية  متطلبات  لضمان 
االغراض  يف  املياه  الستهالك  الصارم  التقنني  كذلك  يجب 
ومحاربة  للمياه،  استهالكا  االكثر  الزراعة  والغاء  الفالحية 
قصور  يف  املنتشرة  واملسابح  الكولف  مالعب  يف  املاء  تبذير 
من  يتطلب   هــذا  كــل  احلــضــريــني.  الــبــورجــوازيــني  ــالت  وف
قوة،  ميزان  خلق  اجل  من  الوحدوي  التكتل  املناضلة  القوى 
وطني  تنموي  برنامج  ارساء  على  قادر  وحده  يكون  الذي 
االمبريالية. املالية  املؤسات  التوجيهات  مع  االرتباط  وفك 
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خالل السنوات االخرية 
مت استزناف كبري للمياه 

الجوفية من طرف 
الرامساليني املغاربة 

واالجانب الذين يتعاطون 
للزراعات املسهتلكة للمياه، 

هكذا مت استزناف منطقة 
سبت الكردان يف سوس 

ماسة ومنطقة زاكورة، لذلك 
فاملخزون املايئ، لن يكون يف 
وسعه تلبية الطلب عىل املاء
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بالدار   1965 مارس   23 مذبحة  تكن  لم 
طارئا  امــرا  التالميذية  للحركة  البيضاء 
املغربي؛  الشعب  لها  تعرض  سير  حادثة  أو 
نظام  بني  تاريخية  قطيعة  إعالن  كانت  بل 
الكثير من اآلمال على  مستبد وشباب عقد 
استقالل املغرب. يف تلك األثناء كان املغرب 
ــن تــاريــخــه  يــعــيــش حلــظــة اســتــثــنــائــيــة م
وبقابلية  األحــداث  توالي  بسرعة  تتميز 
كانت  الــشــعــب.  ــي  وع لتطور  استثنائية 
كبيرة  وانتظاراتها  اجلماهير  طموحات 
استقالل  معركة  يف  نفسها  تعتبر  ألنها  جدا 
شعوب  باقي  مثل  مثلها  تخوضها  حقيقية 
أدركت  ما  سرعان  لكن  املستعمرة.  الــدول 
االســتــقــالل  ان  الــثــائــرة  هـــذه اجلــمــاهــيــر 
حتلم  او  تتصوره  كانت  كما  ليس  املوعود 
به. انه استقالل مجهض وان الذين اشرفوا 
خــروج  ترتيبات  لــوضــع  املــفــاوضــات  على 
باعوا  الفرنسية  واإلدارة  احملتلة  اجليوش 
بينهم  تاريخية  صفقة  وعقدوا  القضية 
االستقالل  وان  الفرنسية  الــدولــة  ــني  وب
ــل عــلــيــه هـــو تــشــني لــعــهــد جــديــد  ــص احمل
االستقالل  عهد  االمــبــريــالــيــة  ابتكرته 

التبعية. بعقود  املشروط 
اجلديد  الــنــظــام  ــن  دش أن  وبــعــد  هــكــذا 
ــدءا بــاالنــقــالب  ــ ــة ب ــط ــذه اخل تــطــبــيــق هـ
وإلــغــاء  إبــراهــيــم  اهلل  عبد  حكومة  على 
يف  قررتها  التي  والــبــرامــج  السياسات  كــل 
االقتصاد  يف  او  العامة  احلريات  مجاالت 
عــقــد  ويف  االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــا  ــايـ ــضـ ــقـ والـ
الدولي  أو  اجلهوي  الصعيد  على  التحالفات 
أن  احلسي  بوعيها  اجلماهير  هذه  أدركــت 
املعقودة  االنتظارات  وان  أجهض  االستقالل 
التحرير لم  عليه سقطت نهائيا وان معركة 

جديدة. مرحلة  دخلت  هي  بل  تنتهي 
معركة  يف  الــرمــح  رأس  هــو  الشباب  كــان 
االستقالل واستطاع أن يحقق وعيا سياسيا 
باملغرب.  األجيال  لباقي  مثله  يتوفر  لم 
القوي  التفاعل  هو  ذلك  على  ساعد  ومما 
او  مصر  يف  سواء  اجلوار  دول  يف  يجري  مبا 
يف  ناهيك  اجلــزائــر  او  الــعــراق  او  فلسطني 
اخلمس  القارات  ويف  وكوبا  وفيتنام  الصني 
ــات الــتــحــريــر بــقــيــادة احلــركــة  ــرك ــن ح م
الشيوعية العاملية. لقد امتلك هذا الشباب 
السياسية  ــزاب  األحـ جتــاه  نقدية  نــظــرة 
على  املسؤولية  ويحملها  يحاسبها  وبــات 
حني  برمته  الشعب  تكبدها  التي  الهزمية 

االستقالل. ثورة  منه  سرقت 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

شكلت 23 مارس 1965 القطيعة 
بني نظام مستبد وشباب طموح

 االئتالف املغريب لهيآت حقوق اإلنسان يدين القرار االستئنايف الصادر يف حق  
معتقل الرأي الصحايف عمر الرايض والصحايف عامد استيتو ويطالب بإطالق 

رساح الصحفيني املعتقلني وكافة معتقيل الرأي ببالدنا
حقوق  لهيآت  املغربي  االئتالف  يستمر 
اإلنسان ، يف متابعة احملاكمات التي يتعرض 
عن  واملدافعات  واملدافعون  الصحفيون  لها 
 ، واملــدونــات...  واملدونون  االنسان،  حقوق 
واملتمثلة يف التضييق وتلفيق التهم ، بغاية 
االنتقام منهم بسبب  مواقفهم ونشاطاتهم 
والــكــرامــة  احلــريــة  اجــل  مــن  ونضالهم   ،
وحقوق   ، واملساواة  االجتماعية  والعدالة 

اإلنسان للجميع .
ــر كـــل املــتــتــبــعــني  ــك ــن ــت ــا اس ــدم ــع ــب  ف
الصادر  اإلستئنايف   الــقــرار   ، واملتتبعات 
أيد  الذي  بلعواج،  الدين  نور  املناضل  ضد 
حبسا  بسنتني  القاضي  االبتدائي،  القرار 
مع  بالتضامن  املرتبطة   لنشاطاته  نافذا 
أجل  من  والنضال  السياسيني،  املعتقلني 

حقوق اإلنسان عموما.
ــت مــخــتــلــف الــهــيــئــات  ــ ــا أدانـ ــدم ــع  وب
والــشــخــصــيــات احلــقــوقــيــة، مــا اصــدرتــه 
اإلستئناف  محكمة  لدى  اجلنايات  غرفة 
ــرأي  ال معتقل  حــق   يف  البيضاء،  بــالــدار 
الصحايف سليمان الريسوني، بتأييد القرار 
نافذا،  سجنا  سنوات  اإلبتدائي   بخمس 
ألف   100 قــدره  املدني  للطرف  وتعويض 
بالدار  االستئناف  محكمة  تصدر  درهــم. 
حكمها   2022 ــارس  م  03 يــوم  البيضاء  
اإلبتدائي  القرار  بتأييد  القاضي  اجلائر،  
الصحايف  الـــرأي  معتقل  مــن  كــل  ــة  ــإدان ب
نافذا،  سجنا  سنوات  بست  الراضي  عمر 
بسنة  استيتو،  عماد  الصحايف  وزميله 
موقوفة  أشهر  ستة  ضمنها   ، نافذا  سجنا 

التنفيذ، وغرامة مالية قدرها  5000.00  
درهم واحلكم عليهما معا بأدائهما تضامنا 
قدره  تعويضا  املــدنــي،  باحلق  للمطالبة 
يف  التضامن  وحصر   ، درهم   200000.00
حق الصحايف عماد استيتو يف حدود مبلغ 
املصاريف  وحتميلهما  درهم   20000.00
عدا  ما  ورفض  األدنى،  يف  البدني  واإلكراه 
إثــر  محاكمة  ذلــك على  وقــد جــاء  ــك.  ذل
يف  ــق  احل وضــمــانــات  شـــروط  فيها  انتفت 

احملكمة  رفضت  حيث  العادلة،  احملاكمة 
كل ما تقدم به دفاع الصحفيني من طلبات 
وحجج وأدلة، ليتأكد مجددا أن القضاء يف 
بالدنا الزال يفتقد للنزاهة واالستقاللية.
لهيآت  املغربي  االئتالف  فــإن   وعليه، 
الظالم،  احلكم  هذا  أمام  اإلنسان،  حقوق 
الصادر يف حق معتقل الرأي الصحايف عمر 
 ، استيتو  عماد  الصحايف  وزميله   ، الراضي 
صوته  يضم  مماثلة  أحكام  من  سبقه  وما 
القضاء  بتوظيف  املــنــددة  األصـــوات  إلــى 
واملناضلني،  والنشطاء  الصحافيني  لقمع 

ويعبر عن ما يلي : 

احملاكمة  لــهــذه  الــقــويــة  ــه  ــت إدان   -  1 
وللقرار اجلائر الصادر عنها يف حق معتقل 
وزميله  ــي،  ــراض ال عمر  الــصــحــايف  ــرأي  الـ
من  عرفته  ملــا  استيتو   عماد  ،الصحايف 
صارخة  وانــتــهــاكــات  مــتــعــددة  اخــتــالالت 
تعارض  يف   جعلها  العادلة  احملاكمة  ملعايير 
دستور  يف  عليه  منصوص  هو  ما  مع  حتى 
العدل  قــواعــد  بــصــدد   ،  2011 يــولــيــوز 

واالنصاف وسيادة القانون.
2 -    شجبه لسلوك الدولة املتجسد   يف 
الوطنية  اللــتــزامــاتــهــا  املستمر  التنكر 
ــوق االنــســان،  ــق ــال ح ــج والــدولــيــة يف م
واملواطنات  املواطنني  ملطالب  وجتاهلها 
دولــة  ــاء  إرسـ ــى  إل الــتــواقــني  فئاتهم  بكل 
احلقوق  بكافة  ومتتعهم  والقانون  احلــق 

واحلريات.
3 - جتديد مطالبته  باإلفراج الفوري 
الراضي،  عمر  الصحايف  الرأي  معتقل  عن 
الريسوني  سليمان  الــصــحــايف  وزمــيــلــه 
ــن كافة  واملــنــاضــل نــورالــديــن بــلــعــواج وع
الـــرأي  ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني 
حــراك  معتقلو  مقدمتهم  ويف  بــبــالدنــا، 

الريف.
4 -  مناشدته لكافة الهيآت احلقوقية 
والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية  
التحرك  إلى  اإلنسان،  حلقوق  املناصرة   ،
العاجل لبلورة عمل نضالي مشترك ، يروم  
يف  املغربي   الشعب  حق  على  اإلجهاز  وقف 
احلريات  النتهاك  والتصدي   الــكــرامــة، 

ببالدنا. 
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عزيز غالي 

الكيان  يــزور  الــذي   CGEM وفد  مضن 
االقتصادي  التطبيع  اطار  يف  الهصيوين 
Sothema هناك ممثيل هاته املختربات

Pharma 5

Cooper maroc
الــزحــف  هـــدا  وقـــف  يف  التفكري  علينا 

الهصيوين عىل صيدلياتنا


