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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 
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رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

يالي                    هزم التطبيع مقدمة لدحر التحالف اإلمبر
الصهيوني الرجعي
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الطيب مضماض ضيف العدد : 

العدو  حتركات  األخيرة  األسابيع  يف  كثرت 
الصهيوني يف إطار إغراق عدد من الدول الرجعية 
وتوسيع  التطبيع  مستنقع  يف  واملغاربية  العربية 
بني  تفاهم  مــذّكــرة  فمن  معه؛  املطبعني  دائـــرة 
إلى  الفضائي  التعاون  مجال  يف  وإسرائيل  املغرب 
ومن  املــغــرب،  مــع  دفــاعــي  تفاهم  مــذكــرة  توقيع 
يف  تكوينية  لــدورات  صهيونية  جمعيات  تنظيم 
والسياحية،  التربوية  الرحالت  تبادل  إلى  الطبخ 
اجتماع  عقد  إلى  التجارية  املبادالت  تنظيم  ومن 
أمريكية  للعدو مع ثالث دول عربية حتت رعاية 
بحثا عن تشكيل حتالف ضد إيران.. ويصر الكيان 
واملغاربية  العربية  الرجعية  واألنظمة  الصهيوني 
على متابعة هذا املسلسل البئيس ضدا على إرادة 
الشعوب ورغباتها ومعاداتها للحركة الصهيونية.

"وعــد  زرع  مــع  القضية  هــذه  بــدايــة  وكــانــت 
لإلمبريالية  رمح  كرأس  الصهيوني  املشروع  بلفور" 
سجن  يف  بها  والـــزج  خيراتها  لنهب  املنطقة  يف 
الغاصب  الكيان  هذا  ويعتبر  والتخلف؛  التبعية 
والتشريد؛  والعنف  باحلروب  بني  مصطنعا  كائنا 
مصالح  يخدم  مزيف  عنصري  إحاللي  كيان  إنه 
اإلمبريالية يف املنطقة مقابل الدعم الذي تقدمه 
رغم  دولة  بناء  بإمكانه  أنه  يتوهم  كيان  وهو  له؛ 
الفلسطيني  الشعب  وحق  املساواة  يف  للحق  نقضه 
القدس  وعاصمتها  دولته  وبناء  مصيره  تقرير  يف 

على كامل تراب فلسطني وحق العودة.

استراتيجية  التطبيع  هــذا  كــون  يف  شك  وال 
شرعية  عــن  بحثه  ــار  إط يف  الصهيوني  للكيان 
ــرورة  ض أيــضــا  ــو  وه آمــنــة؛  خلفية  ــن  وع مفقود 
ولاللتفاف  أزمته  لتجاوز  واجتماعية  اقتصادية 
صهيونية  مناورة  إنه  االقتصادية؛  املقاطعة  على 

لطمس حقوق الشعب الفلسطيني. 

املنطقة  يف  الرجعية  األنــظــمــة  ظلت  لقد 
الصهيوني  الكيان  مع  تتعاون  واملغاربية  العربية 
يف السر أو يف العلن رغم الشعار الذي رفعه مؤمتر 

القمة العربي باخلرطوم سنة 1967 "ال تفاوض، 
انــدالع  ومــع  إســرائــيــل"؛  اعــتــراف، ال صلح مع  ال 
أصبحت   2011 سنة  العربية  الثورية  السيرورات 
خوف  بسبب  ارتــفــاعــا  أكــثــر  املطبعني  أصـــوات 
إرضاء  يف  ورغبتها  مقاعدها  على  األنظمة  هذه 
على  للحصول  الصهيونية  واحلركة  اإلمبريالية 
مظاهر  وتنوعت  احلكم.  يف  تستمر  حتى  دعمها 
املجاالت  جميع  لتشمل  املعلنة  التطبيع  هــذا 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية؛ 
املــوقــعــة لتشمل  االتــفــاقــيــات  ــرة  ــ دائ واتــســعــت 
وإعالمية  وفنية  ورياضية  تربوية  اتفاقيات 
بصور  اإلعالم  وسائل  وامتألت  وأمنية؛  ودفاعية 
الكيان  الزيارات لوفود من  تبادل البضائع وتبادل 
العربية  الـــدول  مــن  املطبعني  مــن  أو  الصهيوني 
التي جنح  واملغاربية. ومن بني أخطر االختراقات 
شرق  غاز  منتدى  تأسيس  الصهيوني  العدو  فيها 
فلسطني  إليه،  باإلضافة  وضــم،  مبصر  املتوسط 
إن  واليونان؛  وإيطاليا  وقبرص  واألردن  ومصر 
منه  مكشوفة  مناورة  سوى  ليست  التحركات  هذه 
القضية  تسوية  مسار  عن  التطبيع  مسار  لفصل 

الفلسطينية.      

والتشريد  القمع  وحمالت  احلــروب  كل  ورغم 
اإلمــبــريــالــي  للتحالف  والتضليل  والــتــجــويــع 
الوطنية  القوى  ظلت  فقد  الرجعي،  الصهيوني 
القضية  واملغاربية صامدة يف دفاعها عن  العربية 
التضامن  أشــكــال  يف  تبدع  وظلت  الفلسطينية 
عن  الدفاع  يف  ستستمر  أنها  املؤكد  ومن  والدعم. 
ومقاطعة  التطبيع  ورفض  الفلسطينية  القضية 

الكيان الصهيوني.

إن النجاح يف مواجهة التطبيع مع الكيان 
الهصيوين يفرض تكثيف الجهود من أجل:

-  استعادة وحدة الصف الفلسطيني.

-   تقدمي كل أشكال الدعم الضرورية للمقاومة 

الفلسطينية؛

-  مواجهة تبعية واستبداد األنظمة الرجعية 
العربية وبناء أنظمة وطنية دميقراطية شعبية.

للتطبيع.  املناهض  الصف  وتوحيد  تقوية   -
العربية  الرجعية  األنظمة  على  الضغط  زيادة   -
بالكيان  اعــتــرافــهــا  تــســحــب  لــكــي  ــة  ــي ــارب ــغ وامل

الصهيوني.

- تكثيف التحركات النضالية من أجل جترمي 
التطبيع ورفضه شعبيا.

للكيان  الشاملة  للمقاطعة  فعال  تنظيم   -
الصهيوني. 

-  إجناز الدراسات والتقارير وجتميع املعطيات 
بخطورته  التعريف  ــل  أج مــن  التطبيع  ــول  ح

ولفضح املطبعني.

-  تنظيم كل األشكال النضالية التضامنية مع 
القضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع.

كل  لفضح  اإلعــالمــيــة  ــالت  ــم احل تنظيم   -
املناورات التطبيعية ومواجهة الدعاية الصهيونية 

والرجعية.

الدول  يف  وحدوية  مناضلة  إطــارات  تأسيس   -
لتقود  التنظيمات  هذه  مثل  بعد  تؤسس  لم  التي 

الفعل املقاوم للتطبيع.

 أما على املستوى احمللي فاملطلوب - إضافة إلى 
ما سبق-   توسيع اجلبهة املغربية لدعم فلسطني 

وضد التطبيع لتضم كل الرافضني للتطبيع. 

وإسقاطه  التطبيع  لهزم  املواجهة  تقوية  إن 
التحالف  دحر  طريق  على  أولى  وخطوة  مقدمة 
االمبريالي الصهيوني الرجعي؛ إنها ليست معركة 
من أجل فلسطني فقط بل معركة من أجل العالم 
والصهيونية  االمبريالية  وضد  واملغاربي  العربي 

والرجعية.  
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حينما يصل القمع 

الى نساء التعليم

ي هو  ــو ــه ــب ــج ال والـــعـــمـــل  الــجــبــهــة 
في  المرحلة  على  المناسب  الجواب 

عالقتها بالقضية الفلسطينية.

ماموقع القضية 

الفلسطينية في احلرب 

احلالية؟

القضية الفلسطينية، حجر الزاوية 
في الصراع ضد الصهيونية 

والمطبعين

تصدر كل خميس
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من 31 مارس إلى 6 ابريل 2022 الثانية

النهج الدميقراطي بجهة الدار البيضاء سطات  
يندد بتدهور األوضاع  العامة بالجهة ويساند 

كافة النضاالت العاملية والشعبية
الدميقراطي  للنهج  اجلهوية  الكتابة  عقدت 
اجتماعها الدوري بتاريخ 24 مارس 2022، وبعض 
واالجتماعية  السياسية  لــالوضــاع  مناقشتها 
التنظيمية  باجلهة وبعد اطالعها على الوضعية 
الوطني  املؤمتر  لعقد  اجلارية  واالســتــعــدادات 
فإنها  الدميقراطي  النهج  حزب  حلزبنا  اخلامس 

تسجل ما يلي:
-التدهور اخلطير للقدرة الشرائية للجماهير 
املهول  االرتــفــاع  مــع  وخــاصــة  باجلهة  الشعبية 
واحملروقات  األساسية  االستهالكية  املواد  ألسعار 
البطالة وخاصة  وارتفاع منسوب  وجمود االجور 
املــهــول  ــور  ــده ــت وال الــعــمــل،  ــن  م ــرد  ــط ال بسبب 
ورعاية  ومتدرس  صحة  من  العمومية  للخدمات 
الفقر  مظاهر  يكرس  الــذي  الشيء  اجتماعية 

والهشاشة والتهميش والبؤس االجتماعي.
عمالها  وتشريد  املصانع  من  املزيد  إغــالق   -
العاطلني  عـــدد  لــزيــادة  ودفــعــهــم  وعــامــالتــهــا 
ــض اجلــهــات  ــرف ــن ت ــذي ــة املــتــجــولــني ال ــاع ــب وال
كاالسواق  مناسبة،  بدائل  من  متكينهم  املسؤولة 
اليومي،  معيشهم  لــهــم   تضمن  النموذجية، 
يف  االســتــبــداد  و  التعسف  مــن  املــزيــد  وممــارســة 
شاويخ  زكرياء  السمك  بائع  مادفع  وهو  حقهم، 
إلى  الشباب  من  بالكثير  يدفع  و  ذاته،  حرق  الى 
مصير  االن  حلد  يجهل  حيث  السرية  الهجرة 
هاجروا  مومن  سيدي  من  وشابة  شابا   38 حوالي 

لتونس للعبور إلى إيطالياواختفت اخبارهم.
االقتصادية  لــألوضــاع  املــتــواصــل  -الــتــدهــور 
مع  وخــاصــة  الفقراء  للفالحني  واالجتماعية 
مما  اجلفاف  ظاهرة  و  كورونا  جائحة  تداعيات 
ال  سيعمق  ضعيف  فالحي  موسم  على  يؤشر 
محالة  معاناتهم وفقرهم، ويدفع بالعديد منهم 

إلى الهجرة. 
- تغول املافيا العقارية بكل ربوع اجلهة وانتزاع 
الى  وحتويلها  اصحابها،  من  الفالحية  االراضــي 
مدن اسمنتية وهو مابدا واضحا من خالل ارتفاع 
اجلهة  كانت  والتي  واحلبوب  اخلضر  على  الطلب 

مصدرا مهما لها.
اشكال  ــل  وك االحتجاجية  الــوقــفــات  قمع   -
النهج  ومنها  املناضلة  الــقــوى  وحــصــار  التعبير 
مؤمتره  عقد  من  حرمانه  مت  الذي  الدميقراطي 
ومتابعة  عمومية  قاعة  يف  اخلــامــس  الوطني 
مؤخرا   الــشــأن  هــو  كما  مناضليه  واســتــدعــاء 
الكاتب  النافعي  ابــراهــيــم  للرفيق  بالنسبة 
بسبب  الــدميــقــراطــي  النهج  لشبيبة  الوطني 
الرفيق  الغازواحتجاز  اثمنة  ارتفاع  عن  تدوينة 
لندوة  تأطيره  بعد  بطنجة  احلريف  عبداهلل 
وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب  حــول  سياسية 
اجلائرة  االحــكــام  ــدور  ص ،واســتــمــرار  الكادحني 
الراضي  كعمر  الصحفيني  ضد  للحرية  والسالبة 
والنشطاء  واملـــدونـــني  الــريــســونــي،  وســلــيــمــان 
املدونة  اعتقال  اخرها  كان  باجلهة،  احلقوقيني 
سعيدة العلمي بسبب نشرها الحدى التدوينات، 
واملتكررة  املستمرة  االعتداءات  أيضا  ذلك  ومن 
واحملــاكــمــات الــصــوريــة لــألســتــاذات واألســاتــذة 
واملــســتــمــرون  الــتــعــاقــد  عليهم  فـــرض  ــن  ــذي ال

االدمـــاج  أجــل  مــن  اليومية  احتجاجاتهم  يف 
يف الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة،رغــم الــقــمــع ورغــم 
كبيرة  مجموعة  حق  يف  الصورية  صدوراالحكام 

منهم ورغم االقتطاعات من أجورهم.
من  واملواطنات  املواطنني  من  العديد  -تشريد 
ورميهم  ضدهم  باالفراغ  احكام  لصدور  منازلهم 
االجتماعية  وضعيتهم  مــراعــاة  دون  لــلــشــارع 
لدراستهم  املتابعني  مع  خاصة  ووضعيةابنائهم 
متابعة  دون  العقارية  للمافيا  املجال  افساح  كما 
مبصيراملقتنني/ات  تتالعب  والتي  محاسبة  او 
للشقق السكنية يف العديد من املواقع ببوسكورة 
من  العديد  الزال  كما  ومــديــونــة  والبرنوصي 
من  متكينهم  ينتظرون  السابقة  الدواوير  سكان 
احتجاجية  وقفات  ينظمون  حيث  استفادتهم 
مستمرة امام وعود عرقوبية من طرف السلطات 

املعنية.
ــدار  ــنــا يف الــنــهــج الــدميــقــراطــي بــجــهــة الـ ان
السياسة  أخــرى  مــرة  ندين  إذ  سطات  البيضاء 
الطبقية القمعية املخزنية وانعكاساتها الكارثية 
الطبقة  أوضاع  على  واالجتماعية  االقتصادية 

العاملة واجلماهير الشعبية باجلهة فإننا:
-  نندد بحمالت القمع واالعتقاالت واملتابعات 
واملناضالت  املناضلني  حق  يف  واحلصار  القضائية 
الشعبية.ونعلن  واالحتجاجات  املناضلة  والقوى 
السياسيني  املعتقلني  كافة  كافة  مع  تضامننا 
الراضي  ومنهم  املعتقلني  والصحفيني  واملدونني 
، ونطلب بإطالق سراحهم فورا ووقف  الريسوني 
التي  التضييق  و  القمع  أشكال  و  املتابعات  جميع 

تتعرض لها حرية التعبير والتظاهر.
النافعي  ابراهيم  الرفيق  استدعاء  ندين   -
قاشا  كبير  الرفيقني  حق  يف  القضائية  واملتابعة 
له  تعرض  الذي  ...واإلحتجاز  امرار  واسماعيل 
من  طنجة  مبدينة  احلريف  عبداهلل  الرفيق 

داخل فندق و هو يف مهمة نضالية. 
فرض  أجــل  من  للنضال  استعدادنا  جنــدد   -
احملدد  وقته  يف  اخلامس  الوطني  مؤمترنا  عقد 
والكادحني  العمال  وندعو  عمومية.  قاعة  ويف 
املساهمة  إلـــى  الــثــوريــني/ات  ــني/ات  ــل ــاض ــن وامل
واالنخراط يف بناء حزب الطبقة العاملة وعموم 

الكادحني.
بوقف  ونــطــالــب  الــبــاطــرونــا  تــغــول  نــديــن    -
مكتسباتهم  على  واإلجــهــاز  بالعمال  تنكيلها 
الطبقة  نضاالت  مع  تضامننا  .ونعلن  وحقوقهم 
األساتذة  ومنها  الشغيلة  فئات  وكافة  العاملة 
واألمن  النظافة  وعمال  التعاقد  عليه  املفروض 

اخلاص واإلطعام ..
على  العقارية  املافيا  زحــف  بوقف  نطالب   -
ماتبقى من اراض فالحية صاحلة للزراعة ومتكني 
من  االستفادة  من  واملعدمني  الفقراء  الفالحني 
والنهوض  املالكني،  لكبار  اال  الذي اليصل  الدعم 
القروية  للجماهير  االجتماعية  ــاع  ــاألوض ب
العمومية  واخلــدمــات  الشغل  فــرص  بتوفير 
ماء  من  أساسية  وجتهيزات  وتعليم،  صحة  من 

وكهرباء وطرق وغيرها.

منوذج من أنشطة املرأة 
املناضلة خالل مارس

مــارس   24 اخلــمــيــس  الــيــوم  نــظــم   
2022 مبدينة اجلديدة الفرع اجلهوي 
بالدار  الفالحي  بالقطاع  املرأة  لتنظيم 
البيضاء-سطات، لقاء تواصليا مبناسبة 

اليوم العاملي للمرأة، حتت شعار:

من  والتضامن  النضال  من  "مزيدا 
والمتيزي  الحيف  أشــكــال  كــل  ــع  رف ــل  أج
بحضور  الــفــاحــي"  القطاع  نــســاء  ضــد 
بالقطاع  املــرأة  لتنظيم  العامة  الكاتبة 
للجامعة  ــام  ــع ال ــب  ــات ــك وال الــفــالحــي 
الدار  جهة  الفالحي  للقطاع  الوطنية 
القطاعية  اللجن  ومنسقات  البيضاء 
الفالحية  االســتــشــارة  املـــرأة  لتنظيم 
من  ومناضالت  الزراعي  البحث  ومعهد 
وموظفات  النسائية  احلركات  مختلف 
العمومية  ــاإلدارات  ــ بـ ومستخدمات 
يف  باجلهة  وفالحات  عمومية  والشبه 

باحلماس  مــلــيء  بامتياز  نضالي  جــو 
والتطلع لألفضل.

السنة  لهذه  مارس   8 ذكرى  احياء  مت 
كبيرة  نكسة  هناك  خاصة  ظــروف  يف 
اسعار  غالء  االقتصادي:  املستوى  على 

كذلك  األساسية  االستهالكية  املـــواد 
ــوى احلــقــوقــي  ــت ــس ــى امل الــتــراجــع عــل
ــاالت ومــتــابــعــات،  ــتــق ــات، اع ــ ــري ــ واحل
ــن الــفــئــات  ــة مــجــمــوعــة مـ ــاض ــف ــت وان

كاألساتذة املفروض عليهم التعاقد.
حقوق  مستوى  على  تراجعات  كذلك 
القطاع  يف  واملــــرأة  عـــام  بشكل  ــرأة  ــ امل
ــي بــشــكــل خـــاص تــعــســفــات،  ــالح ــف ال

عنف،...
حماسية  بشعارات  اللقاء  واختتم 
املكانة  املرأة  لتبوء  النضال  من  للمزيد 

التي تستحقها يف املجتمع.

عزيزة الرشايش 

الذي  التهميش  ضد  النضال  إطــار  يف 
وذلــك  جتــيــت،  بني  ساكنة  منه  تعاني 
الصحة،  الشغل،  األصعدة:  مختلف  على 
التعليم، البني التحتية... ارتفع وعي هذه 

الساكنة الى ضرورة املقاومة اعتمادا سالح 
والتحدي.  الصمود  التنظيم،  التضامن، 
والبطالة...  والفقر واالقصاء،  فالتهميش 
هي  بــل  حتمية،  ليست  بــقــدر،  ليست 
يف  تتحكم  التي  البشر  اختيارات  نتيجة 
العمال  البالد.  خيرات  تنهب  التي  البالد، 
يكدحون،  ــال،  ــ ورج نــســاء  والــفــالحــون، 

ينتجون اخليرات وال يستفيدون منها.  

وجهويا:  محليا  املناضلة  اإلطــارة  من 
االنسان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع 
ــة الــوطــنــيــة  ــع ــام ــدش، فـــرع اجل ــ فـــرع ك
التحضيرية  اللجنة  ــش(،  )امـ للتعليم 
الــشــهــادات  حلملة  الوطنية  للجمعية 
ــاء  ــي ــرب، جــمــعــيــات أول ــغ ــامل املــعــطــلــني ب
لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  التالميذ، 
تعاونيات  التعاقد،  عليهم  فرض  الذين 

املنجميني...
2022، عرفت بني جتيت  خالل مارس 
الغالء  ضد  عــام  ــراب  اض مهمة:  نضاالت 
مسيرة  األســبــوعــي،  الــســوق  ومقاطعة 
مبناسبة ذكرى 23 مارس، مسيرة ضخمة 
نــســاء(،  )اغلبهم  وأولــيــائــهــم  للتالميذ 
نضاالت  املفروض،  التعاقد  ضحايا  نضال 
الــشــهــادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية 
بقمع  تنديدا  وقفات  باملغرب،  املعطلني 
التعاقد  ضحيا  واالســتــاذات  األســاتــذة 

املفروض....

التضامن التنظيم الصمود والتحدي
بني جتيت



العدد :  452       3
من 31 مارس إلى 6 ابريل 2022 وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية
"مغربيات ضد االعتقال السيايس" 

تتضامن مع املدونة سعيدة 
العلمي وتطالب بإطالق رساحها

يف ظل تواصل الهجوم على كافة مكتسبات الشعب 
تنزيال  وذلك  التعليم...(  الصحة،  )الشغل،  املغربي 
التوازنات  طاولة  حتت  الــدولــي،  البنك  إلمــالءات 
الشعب  أبناء  حرمان  عنه  نتج  اقتصادية  املكرو 
نتيجة  الكرمي  العيش  شــروط  أبسط  من  املغربي 
العاملية،  اإلمبريالية  للسياسة  املطيعة  التبعية 
الوطنية  اجلمعية  خاضت  املمنهج  الهجوم  هذا  أمام 
تالسينت  فرع  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة 
بالتجاهل  قبلت  النضالية،  املعارك  من  مجموعة 

التام من طرف املسؤولني داخل إقليم فكيك.
الوطنية  اجلمعية  ورفــيــقــات  رفــاق  قــرر  لذلك 
تالسينت  فرع  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة 
مشيا  مسيرة  يف  تتمثل  نضالية  خطوة  يف  اخلوض 
الذي   2022 مارس   23 األربعاء  منذ  األقدام  على 
إلنتفاضة  واخلمسون  السابعة  الــذكــرى  يصادف 
 26 السبت  يــوم  وحلــدود  املجيدة  البيضاء  الــدار 
قطع  الرابع  يومها  يف  املسيرة  دخلت   2022 مارس 
مشيا  كيلومتر   85 مسافة  والرفيقات  الرفاق  فيها 
بعض  صفوف  يف  اصــابــات  عنها  نتج  األقـــدام  على 
املعطلني واملعطالت الذين مت نقلهم الى املستوصفات 

بكل من جماعة بومرمي وتالسينت وجتوراست.
وبناء عىل ما سبق نعلن للرأي العام املحيل واإلقلميي 

والجهوي والوطين ما ييل:

الذي  والتماطل  للتجاهل  بشدة  استنكارنا   -  1
قبلت به مطالبنا العادلة واملشروعة.

النضالية  معركتنا  يف  واستمرارنا  تشبثنا    -  2
حتى حتقيق مطالبنا العادلة واملشروعة.

النقابية  اإلطـــــارات  ــف  ــواق مب ــا  ــن ــادت اش   -  3

املطلبية  وملذكرتنا  ملعركتنا  الداعمة  واحلقوقية 
بتالسينت,  للشغل  الدميقراطية  )الكونفدرالية 
عليهم  املــفــروض  ــذة  ــات لألس احمللية  التنسيقية 
موقع  التالميذية  احلــركــة  بتالسينت،  التعاقد 
فرع  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  تالسينت, 
الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  جتيت,  بني 
املعطلني باملغرب فرع بني جتيت, مجموعة الصمود 

تالسينت(.
لكل  واحترامنا  وتقديرنا  كذلك  اشاذتنا   -  4
يد  لــنــا  قــدمــت  ــي  ــت وال لــنــا  املستقبلة  ــر  ــدواويـ الـ
املساعدة )اجلموس، مازر، بومرمي، اسداد، تزروالت، 

تاجوراست( وعموم املتضامنني والغيورين.
باجلمعية  املعطلني  كــافــة  نــدعــو  األخــيــر  ويف 
فرع  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية 
حتقيق  حتى  الــصــمــود  مــن  مــزيــد  ــى  ال تالسينت 

مطالبنا العادلة واملشروعة.

        عاشت الجمعية الوطنية صامدة 
مناضلة

فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات 
املعطلني يف مسرية الكرامة

النهج الدميقراطي يدعو إىل إنجاح 

تظاهرات 30 مارس يوم األرض

تالسينت

ضد  "مغربيات  مجموعة  تفاجأت 
اعتقال  بخبر  السياسي"  االعــتــقــال 
قــررت  الــتــي  العلمي  سعيدة  ــة  ــدون امل
القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة 
بعد  النظرية،  احلــراســة  رهــن  وضعها 
يوم  صباح  أمامها  للمثول  استدعتها  أن 

األربعاء 23 مارس 2022. 
معروفة  العلمي  سعيدة  واملــدونــة 
السياسية  لألوضاع  النقدية  بكتاباتها 
واالقتصادية للبالد، ومواقفها املساندة 
الرأي،  ومعتقلي  السياسيني  للمعتقلني 

وفضحها لالستبداد والفساد.
يأتي  الذي  العام  السياسي  املناخ  إن 
واملتسم  املــدونــة  هـــذه  اعــتــقــال  فــيــه 
ــرأي  ال حــريــة  على  الكاسح  بالهجوم 
والتعبير، واستهداف كل األصوات احلرة 
وبتوظيف  التعسفية  بــاالعــتــقــاالت 
عبر  أصحابها  مــن  لالنتقام  القضاء 
ضدهم،  اجلــائــرة  االحــكــام  اســتــصــدار 
لها  ظاملة  متابعة  من  التخوف  يجعل 
تخوفا مشروعا بعدما أصبحت السلطة 
صوت  غير  ــوت  ص أي  ســمــاع  تطيق  ال 
والظلم  واحلصار  القمع  صوت  أجهزتها، 

والتعسف.
ضد  "مغربيات  مجموعة  تعتبر  لذا 

ــرار وضــع  الــســيــاســي" أن قـ االعــتــقــال 
احلراسة  رهن  العلمي  سعيدة  املدونة 
آرائها  بسبب  لها  استهداف  النظرية 
عن  التعبير  يف  وجــرأتــهــا  السياسية 
ضحايا  جانب  إلــى  ووقوفها  مواقفها، 
منهم  خاصة  الظاملة،  واحملاكمات  القمع 

الصحافيني معتقلي الرأي. 
إن مجموعة "مغربيات ضد االعتقال 
مع  التام  تضامنها  عن  تعبر  السياسي"، 
احلــراســة  رهـــن  املــوضــوعــة  املعتقلة، 
العلمي،  ســعــيــدة  ــة  ــدون امل الــنــظــريــة، 
كافة  ــن  وع عنها،  ــراج  ــاإلف ب وتــطــالــب 
حد  وجعل  السياسي،  االعتقال  ضحايا 
حلرية  واملمنهجة  املتواصلة  لالنتهاكات 
الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل 

خاص.  
االعتقال  ضد  "نساء  مجموعة  تعلن 
املدونة  قضية  تتبنى  أنها  السياسي" 
قضية  بــاعــتــبــارهــا  الــعــلــمــي  ســعــيــدة 
اعـــتـــقـــال بــســبــب الـــــــرأي، وتــنــاشــد 
وكافة  والنسائية  احلقوقية  اجلمعيات 
احلــريــات  ــل  أج مــن  املناضلة  الهيئات 
تتعرض  التي  احملنة  يف  املعنية  مساندة 

لها. 

للجمعية  إمـــــزورن  فـــرع  ــت  ــب ــال ط
بـ”إطالق  اإلنــســان،  حلقوق  املغربية 
الذي  األحمدي،  محمد  الناشط  سراح 
نشاط  خلفية  عــلـــ.ـــى  اعــتــقــالــه  مت 
الشهادات  حلملة  الوطنية  للجمعية 
احــيــاء  مبناسبة  بــاملــغــرب،  املعطلني 

23 مارس. ذكرى 
تابع  بــأنــه  اجلــمــعــيــة،  بــيــان  وأفـــاد 
ــدام  ــن إقـ ــدي ــدي ــار ش ــك ــن ــت بــقــلــق واس
علـ.ـى  بــإمــزورن  القضائية  الشرطة 
الفرع  عضو  األحمدي،  محمد  توقيف 
إمزورن  فرع  ومناضل  للجمعية،  احمللي 
الشهادات  حلملة  الوطنية  للجمعية 
 23 ــوم  ي مــســاء  بــاملـــ.ـــغــرب،  املعطلني 
مشاركته  بعد  وذلــك  اجلــاري،  مــارس 

نضالي. نشاط  ضمن 
اعتقال  أن  ــزورن  إم حقوقيو  ويــرى 
الصادر  بـاحلكم  عالقة  له  األحمدي 

يف حقه، مـ.ـن قبل محكمة االستئناف 
 ،2017 سنة  أواخر  خالل  باحلسيمة، 
االحــتــجــاجــات  يف  مــشــاركــتــه  بسبب 
والقاضي  الريف،  حلـ.ـراك  السلمية 

نافذا. حبسا  أشهر  عشرة  بسجنه 
ــرع اجلــمــعــيــة بــاعــتــقــالــه،  ونـــدد فـ
وبــإمــعــان الــســلــطــات الــعــمــومــيــة يف 
ــاج  ــج ــت االح ــرمي  ــ جت يف  االســـتـــمـــرار 
تكفلها  التي  احلريات  وباقي  السلمي، 
تضامنه  عن  الدولية،معّبرا  املواثيق 

احملنة. هذه  يف  عائلته  مع 
عنه  ــراج  ــاإلف ب اجلمعية  وطــالــبــت 
الــريــف،  حـــراك  معتقلي  بــاقــي  ــن  وع
ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  وكــل 
بسبب  املتابعات،  وإلغاء  بالبالد  الراي، 
أو  السلمي  االحــتــجــاج  حــق  ممــارســة 

الراي. عن  التعبير 

الذكرى   2022 مــارس   30 االربعاء  يوم  حتل   
دالة  ذكــرى  وهــي  الفلسطيني،  االرض  ليوم   46

وبوحدته  بأرضه  الفلسطيني  الشعب  تشبث  على 
التاريخية  وبهويته  تواجده  مناطق  مختلف  يف 
مبختلف  الكفاح  مواصلة  على  وبإصراره  املتعددة 

ديــارهــم  ــى  ال الالجئني  عــودة  ــل  أج مــن  أشكاله 
العلمانية  الدميقراطية  الوطنية  الدولة  وبناء 
الدميقراطي  النهج  إن  فلسطني.  تراب  كامل  على 
املغربية لدعم  باعتباره مكونا من مكونات اجلبهة 
العبارات  بأقوى  يدين  إذ  التطبيع  وضد  فلسطني 
مع  املخزني  للنظام  اخلطير  التطبيع  مسلسل 
املغرب  بتحويل  تهدد  لدرجة  الصهيوني  الكيان 
املــجــرم،  الــعــنــصــري  الــكــيــان  لــهــذا  محمية  الـــى 
الضمائر  وكــل  واملناضلني  املناضالت  كــل  يدعو 
الى  الشعبية  اجلماهير  وعموم  ببالدنا  احلية 
املغربية  اجلبهة  دعــت  التي  التظاهرات  إجنــاح 
تنظيمها  ــى  ال التطبيع  ــد  وض فلسطني  لــدعــم 
باجلرائم  تنديدنا  عن  للتعبير  املناسبة  بهذه 
واملطالبة  الصهيوني  الكيان  يرتكبها  التي  اليومية 
الشعب  مــع  والتضامن  معه  التطبيع  بإسقاط 

املقاوم.  الفلسطيني 

الجمعية تطالب بـإطالق رساح 
الناشط محمد األحمدي
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من صفرو إىل محكمة الرباط 

الساعة تشير إلى الرابعة والنصف ...
من مدينتي اجلميلة صفرو نحو الرباط هناك 

لنحاكم  وزمالئي  رفاقي  جانب  إلى  سأمثل  حيث 
احلال  ــع  وواق جنائية،  بتهم  صــوريــة،  محاكمة 
أجل  من  نضالنا  هو  الوحيدة  تهمتنا  أن  يقول 

مدرسة ووظيفة عموميتني ...
أن  بعُد  يستسيغا  لم  اللذان  والداي  فليعذرني 
حتمل  وصــارت  عودها  واشتد  كبرت  قد  ابنتهم 
أنهما  فلتشهدوا  لكن  عنها،  وتدافع  نبيلة  قضية 

ما علماني يوما االنحناء.
أبناءهما  والفالح  العامل  يحضر  لكي  سأناضل 
أرى  فأنا  يوما،  أبي  يا  فعلت  كما  عمومية  ملدرسة 
يف وجوه كل آباء تالميذي وجهك، وأرى يف أيديهم 

أول  كفرحتك  فرحا  عيونهم  ويف  كشقائك،  شقاء 
يوم أفلت يدي أللج املدرسة، كفرحتك بنجاحي 
لكني  اليوم  فرحة  عيناك  تكن  لم   ... وبتخرجي 

سأنتصر.
ألننا  وسننتصر  سننتصر،  ألنــنــا  سأنتصر 
أبونا  استشهد  احلق  هذا  أجل  ومن  حق،  أصحاب 
على  يحملون  لنا  رفاق  الزال  أجله  من  حجيلي، 
يف  لنا  ألن  سننتصر  كضريبة،  عاهات  أجسادهم 
درب النضال نبراس أشعلته تضحيات شهداء هذا 

الوطن، سننتصر ألن اجلماهير ستنتصر.  
ال  للمتابعات،  ال  املغرب،  يف  األساتذة  حموا   

للمحاكمات الصورية، حجيلي خال وصية:
" ال تنازل عن القضية"

 
فرع الجمعية ب "بني تدجيت" يطالب 

بفتح حوار  جاد يستجيب ملطالب املعطلني

املغربية  اجلمعية  تابعت  كبير  باستياٍء 
حلقوق االنسان، فرع بني تدجيت عن قرب 
املعطلني  معتصم  على  املخزنية  الهجمة 
والــذي  بتالسينت،  الصمود(  )مجموعة 
السابع  يومه  حتى  سلمي  بشكل  استمر 
طرف  من  بالقوة  ه  فضُّ مت  حيث  والعشرين 
 22/03/2022 يـــوم  العمومية  ــوات  ــق ال
للمعطلني  قويا  تعنيفا  عرفت  عملية  يف 
رفاق  أربعة  اعتقال  عنها  ونتج  واملعطالت 
منددة  شعبية  تظاهرة  بعد  سراحهم  أطلق 

بهذا الهجوم. 
يتعرض  وبينما  الــســيــاق،  ذات  ويف       
بلدة  داخل  الصمود(  )مجموعة  املعطلون 
يف  زمالؤهم  اختار  واحلصار  للقمع  تالسنت 
اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني 
مسيرة  يف  املــضــَي  تالسنت  فــرع  املــغــرب  يف 
إقليم  نحو  األقــدام  على  مشيا  احتجاجية 
بوملان منذ يوم 23/03/2022، وقد اجتازوا 
أزيد من ثمانني كيلومترا يف ظروف مناخية 
جد صعبة و ظروف صحية أقل ما يقال عنها 
عن  للدفاع  وذلك  اخلطورة،  حدَّ  بلغت  أنها 
على  وردا  الكرمي،  والعيش  الشغل  يف  حقهم 
املسؤولون  نهجها  التي  الالمباالة  محليا وإقليميا اجتاه مطالبهم.سياسة 
املغربية حلقوق اإلنسان  إننا يف اجلمعية 
الشغل  يف  احلــق  نعتبر  إذ  جتيت  بني  فــرع 
للكرامة  الضامنة  االساسية  احلقوق  من 
ورفصا  ــرى،  ــ االخ احلــقــوق  لكل  ــاس  ــ واألس
مع  التعاطي  يف  الهمجي  ــوب  ــل االس لــهــذا 
والشابات  للشباب  السلمية  االحتجاجات 
املعطلني واملعطالت ببلدة تالسينت واملناطق 
العام  للرأي  نعلن  عليه  وبناء  لها.  املجاورة 

احمللي والوطني ما يلي : 

ــا تــعــرض له  - تــنــديــدنــا واســتــنــكــارنــا مل
قمع  من  تالسنت  ببلدة  واملعطالت  املعطلون 

و تعنيف. 
- رفضنا للمقاربة القمعية والتضييق على 
لإلعتقاالت  وإدانتنا  االحتجاج،  يف  احلق 

اجلائرة التي تعرض لها املعطلون. 
ضحايا  مــع  الــالمــشــروط  تــضــامــنــنــا   -
الذين  الضحايا  ــل  وك املخزني  التعنيف 
مناضلو  يخوضها  التي  باملسيرة  أصيبوا 
حلملة  الــوطــنــيــة  اجلــمــعــيــة  ــالت  ــاض ــن الشهادات املعطلني يف املغرب فرع تالسينت.وم
بالتدخل  املسؤولة  اجلهات  مطالبتنا   -
حوار  عبر  املعطلني  مسيرة  لوقف  العاجل 

جاد يقدم حلوال فعلية ألزمتهم. 
مبختلف  القمعية  لألجهزة  ادانــتــنــا   -
احملليني  املــســؤولــني  ولتجاهل  تــالويــنــهــا، 
للمعطلني،  املطلبي  للملف  واالقليميني 
يترتب  ان  ميكن  ما  كل  السلطات  وحتميلنا 
االحتقان  ستزيد  تداعيات  من  ذلــك  االجتماعي تأزما.عن 
التنسيقية  معتقلي  ــع  م تضامننا   -
عليهم،  فــرض  الذين  لألساتذة  الوطنية 
ومطالبتنا بوقف املتابعات يف حقهم وإطالق 

سراح كافة املعتقلني السياسيني.
- تضامننا مع نضاالت األساتذة ونضاالت 
الوصية  الــوزارة  ومطالبتنا  واألمهات  اآلباء 
ظروف تسمح بالتحصيل العلمي.بإيجاد حل عاجل إلمتام املوسم الدراسي يف 
التقدمية  اإلطـــارات  جلميع  دعوتنا   -
والضمائر احلية لتوحيد الصفوف وتشكيل 
الــذي  التهميش  ملواجهة  عريضة  تعيشه املنطقة يف مختلف القطاعات.جبهة 

زهرة السماري

 

بصوت  نطقت  والدتي،  عيني  من  عبرة  سقطت 
والبكاء:  النحيب  من  ــوداء  س ليلة  بعد  مبحوح 
ستقضي  هل  القضبان؟  خلف  سيحتجزونك  هل 
سيعتقلونك  هل  السجن؟  يف  ام  املنزل  يف  رمضان 
ام بعد جلسات استئناف احلكم؟ اهناك أمل  اآلن 

يف البراءة!
كل  يف  أمل  هناك  بحب:  اليها  ونظرت  ابتسمت 
شيء ما دمت اتنفس احلرية يا غاليتي! وان سجنت 
يا جنتي انها فقط ثالثة أشهر ستمضي بسرعة، 
سأهتم حينها بنظارة بشرتي واخسر الوزن الزائد 
اليك أجمل مما كنت عليه! سأحفظ رقم  واعود 
أتيحت  كلما  عليك  ألطمئن  اتصل  حتى  هاتفك 
اصبحت  فالسجون  بامللل  اشعر  ولن  الفرصة!  لي 
املسلسالت  سأشاهد  التلفزيون!  بجهاز  ــزودة  م
وأكون عالقات طيبة مع السجينات! سأكتب عن 
كل ليلة اقضيها بعيدا عنك يا فراشتي فأنا اقوى 
من ان تكسرني بضعة أشهر خلف القضبان! سأمتم 
وقد  لدوستوفيسكي!  مذلون مهانون  رواية  قراءة 
انني  اشعر  ال  حتى  السجون  أدب  على  اتطفل 

وحيدة.
جدران  بزوايا  الورود  ألزرع  بئيسة  محاولة  انها 
اماه  تصابي  ال  حتى  سجونا!  تظل  التي  السجون 
نادمة،  وال  امــاه  خائفة  لست  انني  اال  بالشجن 
من  واثــمــن  اخلبز  كسرة  مــن  اثمن  الكرامة  ألن 
احلرية، واينما وجدت مظاهر االحتجاج السلمي 
السياسية  احلياة  ليبيد  السجان  ظهر  احلضاري 
استقرار  يهدد  حر  صوت  كل  يعتقل  و  للمواطنني 
ربيع   من  اشهر  ثالثة  يسرقون  وقــد  املؤسسات، 
شبابي، لكنهم لن يسرقوا مني عزميتي واصراري 

من  كغيري  الدستورية  بحقوقي  التمسك  على 
ابناء هذا الوطن املنسي الذي استوطن فيه اجلور 
يف كل شبر من ترابه املقدس، ولن يسرقو ارادة كل 
قيود  لتكسير  يسعى  التعاقد  عليه  فرض  استاذ 

انه  ليثبت  يسعى  واخلــنــوع،  واالذالل  العبودية 
يف  و  بكرامة  يعيش  ان  ويستحق  اجلنسية  مغربي 
الضمائر  كل  ان  ويكفيني  وظيفي.  واستقرار  امن 
استاذ  بتهمة  عليها  حكم  بريئة  اني  تؤمن  احلية 
ببلد عربي صنف مهنته بأسفل الهرم االجتماعي، 
واجتماعيا،  واقتصاديا  اعالميا  كينونته  واعدم 
بدونية  اليه  ُينظر  للمواطنني  عدوا  منه  وجعل 

واستحقار! 
انضل اي استاذ حىت تصبح انسان . الرباءة لكل 

األساتذة املتابعني

انني لست خائفة أماه وال نادمة!
األستاذة املعتقلة نزهة مجدي

إىل املعتقلة سعيدة العلمي 

تأكدي من ذلك سعيدة لست وحدك 
يف   ... املنفردة  زنزانتك  يف  وحدك  لست 
النبيلة  األرواح  آالف  هناك  تلك،  عزلتك 
جنباتها  متأل  فيها  حتلق  املكلومة  والقلوب 
تزاحم  ظلمتك  تنير  جدرانها  يف  تلتصق 
الذي  الرهيب  الصمت  ذلك  وتزعج  وحدتك 
بضجيج  احلــريــة  بنشيد  الــغــرفــة  يغطي 

الكرامة ونداء العدالة 
املعتقلة  وحدك  لست  وحدك  لست  نعم 
اخلوف  معتقالت  يف  معتقلون  األحرار  فكل 
يف زنازين الرعب يتوزعون يف أجنحة الفقر 

وأحياء التهميش وأزقة الذل وشوارع الفراغ 
نعم لست وحدك لست وحدك من يعيش 
مرارة الوحدة  وعلقم الظلم  وحرقة الفراق  
إلى  الشارع   إلى  تنظري  ليتك  الضياع   وألم 
ليتك  املهمشة   والــقــرى  الفقيرة  األحــيــاء 
األب  وأنــني  املكلومة   األم  عويل  تسمعي 
املفجوع  وتنهيدة الشاب الهائم  وبكاء الفتاة 
ستعرفني  البريء   الطفل  وصــراخ  الضائعة 
خارج  أن  وتعلمي  وحدك   لست  أنك  حينها 

األسوار ال يختلف كثيرا عن داخل األسوار 
القلم  صاحبة  الشجاعة   اجلريئة  سعيدة 
ــن  املــرعــب و اجلـــريء لــســت  وحـــدك  ...م
يعشق احلرية  ويهيم ولها بالكرامة ويذوب 
ذلك  يقاسموك  من  هناك  العدالة  يف  حبا 
هناك  طبعا   العذري  واحلب  النبيل  الغرام 
مستعد  بذلك   ويبوح  ذلــك   يقاسمك  من 
العدد  يف  قلة  هم  ذلك   أجل  من  للتضحية 
هذا أكيد  ولكنهم كبار يف املواقف عظماء يف 

الثبات شوامخ يف البذل أعزة يف احلق 
فكوني كما أنت كبيرة يف مواقفك عظيمة 
يف ثباتك شامخة يف َبْذلك عزيزة يف حقك 

وإنتهت   التعبير  حــريــة  ــت   ــرم ح لــقــد 
الصحافة وماتت السياسة أو َدنت .. وعظمت 

التفاهة وسادت ...
وحدك   لست  الشجاعة  سعيدة  تأكدي 
ولن تكوني وحدك  فاألمل معك  واحلق معك 
والصادقون معك وقبلهم وبعدهم وفوقهم .. 
لك  ..احلــريــة  ــدك  وح فلست   .. معك  اهلل 

وعبرك لكافة املعتقلني السياسني ....

حياة أمزيان
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تأسيس لجنة دعم  األساتذة الذي 
فرض عليهم التعاقد املتابعني

 2022 مــارس   26 السبت  ــوم  ي إنعقد 
لقاء  بالرباط،  احملامني  هيئة  نادي  مبقر 
والدفاع  الدعم  جلنة   " تأسيس  أجل  من 
ــم املــتــابــعــني  ــدع ــن األســـاتـــذة وأطـــر ال ع
خلفية  على  التعاقد"،   عليهم  املفروض 
إلسقاط  الهادفة  السلمية  االحتجاجات 
ــالك  الــتــعــاقــد واإلدمــــاج يف أس مــخــطــط 
جلنة  مــن  بــدعــوة  ؛  العمومية  الوظيفة 
خلالصات  منها  تنزيال  الوطنية  املتابعة 
للتنسيقية  االستثنائي  الوطني  مجلسها 
عليهم  فــرض  الذين  لألساتذة  الوطنية 
مارس   14 و   13 بتاريخ  املنعقد  التعاقد 
األرضية  مناقشة  وبعد   ، بالرباط   2022
املــطــروحــة وتــقــدمي مــداخــالت مــن طرف 

ت لهيئا ا

 : يلي  ما  إلى  االجتماع  خلص  احلاضرة، 
يف  الصادرة  واألحكام  املتابعات  إدانة   -
الدعم  وأطــر  واألســتــاذات  األســاتــذة  حق 

التعاقد.  عليهم  املفروض 
مخطط  إســـقـــاط  ــة  ــرك ــع م ــار  ــب ــت إع  -
الوظيفة  أســالك  يف  ــاج  ــ واإلدم التعاقد 
العمومية  املدرسة  عن  والدفاع  العمومية 

املغربي. الشعب  معركة 
واألســـتـــاذات  األســـاتـــذة  حـــق  دعـــم   -
يف  التعاقد  عليهم  املفروض  الدعم  وأطر 

السلمي. واالحتجاج  التظاهر 
عن  لــلــدفــاع  وطــنــيــة  جلــنــة  تشكيل   -
املفروض  املتابعني  الدعم  وأطر  األساتذة 
املتابعة  جلنة  من  بتنسيق  التعاقد  عليهم 
الذين  لــألســاتــذة  الوطنية  للتنسيقية 
مفتوحة  تبقى  التعاقد،  عليهم  ــرض  ف

الوطنية. الدميقراطية  الهيئات  على 
 – إعامي   ( مرحلي  برنامج  تسطير   -
عنه  االعالن  سيتم  إشعاعي...(   – ميداين 

. الحقا
املقبل  االجتماع  ومكان  تاريخ  حتديد 

. للجن
المشاركة:  الهيئات 

االنسان. حلقوق  املغربية  اجلمعية   -

االنسان حلقوق  املغربية  العصبة   -
لــهــيــئــات حــقــوق  املــغــربــي  االئـــتـــالف   -

االنسان.
االنسان حلقوق  املغربية  الهيئة   -

الشغلية". "للحقوق  تقاطع  شبكة   -
التقدميات. للنساء  املغربية  اجلمعية   -

باملغرب. التعليم  نساء  احتاد   -
التوجه  للتعليم  الوطنية  اجلامعة   -

FNE-TD الدميقراطي 
SNE/ للتعليم  الوطنية  النقابة   -

CDT
UMT للتعليم  الوطنية  اجلامعة   -

FAE/ لــلــتــعــلــيــم  احلــــرة  ــة  ــع ــام اجل  -

.UGTM
SNE/للتعليم الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة   -

.FDT
املغربية. االجتماعية  اجلبهة   -

املغرب.  اطاك  جمعية   -
الدميقراطي. النهج  حزب   -

الدميقراطي. النهج  شبيبة   -
الـــدميـــقـــراطـــي  الــطــلــيــعــة  ـــزب  ــ ح  -

االشتراكي. 
الطليعة. الشبيبة   -

املوحد. االشتراكي  احلزب   -
الــدميــقــراطــيــة  الــشــبــيــبــيــة  ــة  ــرك ح  -
االشــتــراكــي  احلـــزب  ،شبيبة  التقدمية 

املوحد.
الوطني. املؤمتر  حزب   -
االشتراكية. الشبيبة   -

والتعبير-  اإلعــالم  حــريــات  منظمة   -
حاثم.

الذين  لألساتذة  الوطنية  التنسيقية    -
التعاقد. عليهم  فرض 

االســاتــذة  عــن  ــاع  ــدف وال الــدعــم  جلنة   
التعاقد. عليهم  املفروض  املتابعني 

 

نــظــم فــصــيــل طــلــبــة الــيــســار الــتــقــدمــي 
اجلامعي  باملوقع  الوطنية  الثقافية  أيامه 
ــدة املــنــبــهــي" الـــربـــاط حتــت شــعــار  ــي ــع "س
الطالبية  احلركة  نضاالت  وتنظيم  "توحيد 
عن  للدفاع  سبيلنا  وطنية  معركة  إطار  يف 
اختيارا  يكن  لم  شعار  هذا  الطالب"  مصالح 
النضالي  للمسار  تتويجا  جاء  بل  عشوائيا 
املغربية  الطالبية  احلركة  خاضته  الــذي 
املوسم  هذا  ميز  ما  أبرز  و  الذي  املوسم  هذا 

الــذي شــركــت فيه  الــوطــنــي  ــراب  هــو األضـ
عن  "دفاعا  شعار  حتت  جامعية  مواقع   10
الطالبية،  للحركة  التاريخية  املكتسبات 
ــا اجلــامــعــيــة"  ــدن ــواه ــة لــقــيــمــة ش ــان ــي وص
 ,2021 دجــنــبــر   11 و   10 يــومــي  يــومــي 
احلركة  تشهده  لم  الوطني  األضــراب  هذا 
عديدة,  سنوات  منذ  مثيل  له  الطالبية 
موسم  يطبع  الذي  السياق  هذا  من  إنطالقا 
األيــام  شــعــار  جــاء   2021/2022 جامعي 
نظرا  الرباط  مبوقع  نظمت  التي  الوطنية 
بتأطير  املوقع  شهده  الذي  النضالي  للعمل 

التقدمي. اليسار  ورفيقات  رفاق  من 
 3 ملدة  الوطنية  الثقافية  األيام  أمتدت 
برحاب    2022 مــارس   22/23/24 ــام  أي
الرباط  اإلنسانية  والعلوم  األداب  كلية 

السويسي. اجلامعي  واحلي 
االيــام  انطلقت   : األول  الـــيـــوم  مــلــخــص 
اليسار  طلبة  لفصيل  الوطنية  الثقافية 
والعلوم  اآلداب  كلية  يف  الــيــوم  التقدمي 
عرفت  حيث  ــربــاط،  ال مبــوقــع  اإلنسانية 
كتب  رواق  عـــرض  الــصــبــاحــيــة  ــرة  ــت ــف ال
التحرر  وشهيدات  شهداء  وصــور  تقدمية 
باملعتقلني  تــعــريــفــيــة  وورقــــات  الــوطــنــي 
النظام  ســجــون  يف  الــقــابــعــني  السياسيني 
دردشــة  تنظيم  إلــى  بــاإلضــافــة  املــخــزنــي 
ويف  باملغرب،  اإلحتجاجية  احلركات  حول 
ومناضالت  مناضلوا  نظم  امسائية  الفترة 

شعار  لــنــقــاش  مــركــزيــة  حلقية  الــفــصــيــل 
احلركة  نضاالت  وتنظيم  "توحيد  األيــام 
سبيلنا  وطنية  معركة  إطــار  يف  الطالبية 
الــفــتــرة  ويف  الــطــالب"  بــأوضــاع  لــلــنــهــوض 
حــول  نــقــاش  حلقية  تنظيم  مت  الليلية 
املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد  كرونولوجيا 

السويسي. اجلامعي  احلي  يف 
ــرارا يف  ــم ــت ــــوم الــــثــــانــــي: اس ــيـ ــ ــلـــخـــص الـ مـ
طلبة  فصيل  سطره  الذي  الثقايف  البرنامج 

الفترة  مستوى  على  نظم  التقدمي  اليسار 
ــرأة  ــة حـــول قــضــيــة املـ ــ الــصــبــاحــيــة دردش
املجتمعات  يف  املــرأة  حترر  إشكالية  وطــرح 
حلقية  وبعدها  والــذكــوريــة  الرأسمالية 
الطالبية  ــة  ــرك احل ــة  أزمـ حـــول  مــركــزيــة 

التقدمي. اليسار  طلبة  فصيل  وإجابة 
خلد  الــلــيــلــيــة  ــرة  ــت ــف ال مــســتــوى  ــى  ــل وع
احلي  يف  مارس   23 انتفاضة  ذكرى  الفصيل 
طــالب  ودعـــى  االول  الــســويــســي  اجلــامــعــي 
دقيقة  للوقوف  املكتبة  يف  اجلامعي  احلي 
 23 انتفاضة  شــهــداء  ــروح  ل تكرميا  صمت 

املجيدة. مارس 
ــرار يف  ــم ــت ــالـــــت: اس ــثـــ مـــلـــخـــص الـــــيـــــوم الـــ
طلبة  فصيل  سطره  الذي  الثقايف  البرنامج 
اليسار  طلبة  فصيل  نظم  التقدمي  اليسار 
الصباحية  الفترة  مستوى  على  التقدمي 
ــة حـــول راهــنــيــة الــفــكــر املــاركــســي  ــ دردش
يف  طاب  "دور  حول  مركزية  حلقية  وبعدها 

التطبيع". مناهضة 

ــرة اخلــتــامــيــة مت  ــت ــف ــى مــســتــوى ال ــل وع
برحاب  امللتزمة  اخلتامية  األمسية  تنظيم 
تضمنت  اإلنسانية,  والعلوم  اآلداب  كلية 
األمازيغي  والغناء  بفلسطني  املقاوم  الشعر 
املغربي  الشعب  بقضايا  ملتزمة  واغنية 
جماهيري  حضور  األمسية  هــذه  وعرفت 

األمسية على  توافد 

نجاح األيام الثقافية الوطنية لفصيل 

طلبة اليسار التقدمي



العدد :  452       6
من 31 مارس إلى 6 ابريل 2022 العدد ملف 

30 مارس من كل سنة، ويف إطار دعم الشعب الفلسطيين يف   مبناسبة تخليد يوم األرض الذي يصادف 
نضاله الوطين التحرري عامة، ويف إطار مناهضة هتافت األنظمة الرجعية عىل التطبيع مع الكيان الهصيوين 
كمحور  العادلة  الفلسطينية  القضية  الدميقراطي  الهنج  جريدة  اختارت  خاصة،  فلسطني  ألرض  الغاصب 

عددها 452.

القضية الفلسطينية، حجر الزاوية يف الرصاع ضد الهصيونية واملطبعني

القضية الفلسطينية يف الوقت الراهن
التطبيع وأشكال املقاومة

46 ليوم    يصادف صدور هذا العدد من اجلريدة الذكرى 
الكيان  قــام   1976 سنة  من  آذار  ــارس/  م يــوم  ففي  األرض. 
الفلسطينيني  اراضي  من  جزء  على  باالستيالء  الصهيوني 
خاصة يف اجلليل يف إطار سياساته التوسعية واالستيطانية، 
بشجاعة  الفلسطينيون/ات  له  تصدى  الشنيع  الفعل  هذا 
ومئات  قتلى  ستة  عنه  نتج  ما  وهو  أرضهم/هن  على  دفاعا 
اتخذ  الــتــاريــخ،  ذلــك  ومــنــذ  املعتقلني.  ومــئــات  اجلــرحــى 
اليوم  هــذا  العالم  وحرائر  ــرار  أح وكــل  الفلسطينيون/ات 
العنصرية  الصهيوني وطبيعته  الكيان  كذكرى لفضح جرائم 
واالستعمارية وكذلك لدعم الشعب الفلسطيني يف نضاالته 

أراضيه.  التحرر وبناء دولته املستقلة على كافة  من أجل 
راهنا؟ الفلسطينية  القضية  وضع  هو  فما 

  إن ما مييز القضية الفلسطينية يف املرحلة احلالية، هما 
للتضحية  واستعداده  الفلسطيني  الشعب  صمود  جهة  من 
إبقاء ذاكرة طفولته وشبيبته  من أجل االستقالل ومن أجل 
متقدة، حتى ال متحوها محاوالت الكيان الصهيوني وعمالئه 
من خالل عمليات تزييف التاريخ وتفكيك هويته... الخ كما 
بالعالم  التحررية  القوى  من  عديد  بصمود  املرحلة  تتسم 
والصهيونية  االمبريالية  خدام  مبشاريع  انخداعها  وعدم 
كدولة  الدولي  املنتظم  يف  الكيان  هذا  إدماج  على  تعمل  التي 
كمقاطعة  نضالية  مببادرات  تقوم  حيث  الــدول،  باقي  مثل 
جهة  من  لكن  االستعماري،  العنصري  طابعه  وفضح  بضائعه 
الفلسطينية،  القوى  بانقسام  الراهن  الوضع  يتميز  ثانية 
حماس  حركة  عليه  تسيطر  الــذي  غــزة  قطاع  بني  خاصة 
الفلسطينية،  السلطة  عليه  استولت  الذي  الغربية  والضفة 
خاصة  الطوق،  دول  بضعف  يتميز  كما  فتح،  حركة  ميني 
العراق  من  كل  وتدمير  السيسي  للنظام  الكلي  التطبيع  بعد 
القضية  جعل  عدم  الدولي  باملنتظم  دفع  ما  وهذا  وسوريا 
افتعال  أو  ظهور  بعد  خصوصا  أولوياته،  ضمن  الفلسطينية 
لالمبريالية  بالنسبة  أولوية  تشكل  أخرى  إقليمية  نزاعات 
األنظمة  من  العديد  شجع  مما  خاصة،  واألمريكية  العاملية 
اإلستعماري  الكيان  هذا  مع  التطبيع  على  واملغربي  العربية 
لتاريخ  مزيفة  وقراءة  اجلزائري  النظام  مع  صراعه  موظفا 
إتفاق  لتبرير  املغربية  للهوية  اليهودي  املكون  حول  املغرب 

املشؤوم. إبراهيم 
 فما هي مظاهر التطبيع؟ وما هي آثاره؟

اختار  الشكلي،  االســتــقــالل  منذ  املغربي  النظام  إن    
لم  أنه  غير  والصهيونية،  اإلمبريالية  أحضان  يف  اإلرمتــاء 
الصهيوني  الكيان  مع  تعامله  عن  اإلعــالن  على  يجرؤ  يكن 
وقد  والثمانينات،  الستينات  بني  املعارضة  القوى  قوة  بسبب 
وبعدما متكن من  للقضية  تاريخية خيانته  أظهرت معطيات 
إضعاف وإدماج جزء مهم من هذه القوى يف بنياته، بدأ يظهر 
1994 فتح الكيان الصهيوني  على حقيقته، ففي فاحت شتنبر 
املغرب  فتح   1995/1996 ويف  بالرباط  لالتصال  له  مكتبا 
العالقات  خــروج  بداية  وبالتالي  بتألبيب  مماثال  مكتبا 
التنسيق  عن  احلديث  دون  العلن  إلى  التجارية  واملبادالت 

وبعد  ينقطع.  لم  الذي  والعسكري  واإلستخباراتي  األمني 
األراضي  يف  الصراع  منسوب  وارتفاع  املغربي  الشارع  ضغط 
أن  دون  املكتب  هذا  إغالق  إلى  النظام  اضطر  الفلسطينية، 

الكيان. بهذا  عالقاته  تنقطع 
إخراج  كيفية  تطبخ  سرا  العالقات  هذه  استمرت  هكذا 
اإلقليمي  الوضع  مستغال  الكبير،  األوســط  الشرق  مشروع 
املتسم أساسا بعمق أزمات دول املنطقة. تدمير العراق، سوريا، 
املغرب واجلزائر خاصة حول  التوتر بني  واليمن وحدة  ليبيا 
عملية  يف  املشاركة  اخلليج  دول  واستعداد  الصحراء  قضية 
الفلسطيني،  التناحر  مستغلني  فاتورته،  وأداء  التطبيع 
وحرائر  أحرار  كل  على  كالصاعقة  التطبيع  قرار  نزل  أن  إلى 
اإلنسان  حلقوق  العاملي  اليوم   ،2021 دجنبر   10 يوم  املغرب 
املتحدة  الواليات  بني   الثالثية  ابراهيم  اتفاقية  إطار  يف 
الصهيوني،  والكيان  واملغرب  اإلتفاق  هذا  راعية  األمريكية 
مقابل  واملغرب  االحتالل  دولة  بني  الكلي  بالتطبيع  يقضي 
التاريخ  هذا  الصحراء.  مبغربية  املتحدة  الواليات  اعتراف 
النظام  أن  هو  واجلديد  اآلن،  إلى  دالالتــه  نــدري  ال  الــذي 
الفعل  هــذا  يف  املندمجة  ــزاب  األح وكافة  احلكومة  أشــرك 
فرئيس  مجتمعي.  شأن  كأنه  التطبيع  هذا  إلظهار  اخلياني 
احلكومة آنذاك من حزب العدالة والتنمية هو من وقع على 
هذه اخليانة، كما زكت كل األحزاب املندمجة يف بنية النظام 
هذا التطبيع مببرر أنه إعادة للعالقات الطبيعية بني املغرب 
من  هن  هم/  إسرائيلي   800000 حوالي  أن  كون  و"إسرائيل" 
هن  بلدهم/  بني  وصل  صلة  هن  هم/  وبالتالي  مغربي  أصل 
والسياحة  السياسة  يخدم  مبا  و"إسرائيل"  املغرب  األصلي، 
اإلعــالم  اعتبر  بــل  األوســـط،  الــشــرق  يف  والــســالم  باملغرب 
التي  املغربية  الديبلماسية  من  دهاءا  التطبيع  هذا  املخزني 
انتزعت اعتراف أمريكا مبغربية الصحراء. فما هي مجاالت 

خطورتها؟ هي  وما  التطبيع؟ 
السياسي  باملجال  بــدءا  املجاالت،  كافة  يف  التطبيع  مت 
وهذا  الدولية  القضايا  يف  املــواقــف  تنسيق  يعني  ــذي  وال
سيؤثر سلبا على القضية الفلسطينية وكذلك على املستوى 
كل  ستعرف  إسرائيل  أن  يعني  مما  واالستخباراتي  األمني 
املغرب  سيحضرها  التي  امللتقيات  كل  عن  وكبيرة  صغيرة 
 1967 حرب  قبل  وقع  كما  الفلسطينية  بالقضية  اخلاصة 
االحتماالت،  لكافة  االستعداد  من  الكيان  هذا  سيمكن  مما 
األمنية  األجهزة  اختراق  من  اإلتفاق  هــذا  سيمكنها  كما 
على  أمــا  الوطني،  األمــن  على  خطرا  يشكل  مما  الوطنية 
من  سيزيد  الكيان  هذا  مع  تعاون  فأي  العسكري،  املستوى 
وهذا  املغربي  اجليش  حــول  املعطيات  كافة  على  حصولها 
فإضافة  الفالحي،  املستوى  وعلى  القومي،  األمــن  سيهدد 
بعد  خاصة  أصال  القليلة  الوطنية  املائية  املــوارد  نهب  إلى 
وصهاينة  مغاربة  إقطاعيني  بــني  وقعت  التي  الــشــراكــات 
فإن  الغربي،  الشمال  مبنطقة  وغيرها  األفوكا  أشجار  لزرع 
األصلية  والشتالت  البذور  عن  تدريجيا  يتخلى  بدأ  املغرب 
وهذا  "اسرائيل"  من  املستوردة  املهجنة  بالبذور  وتعويضها 
متعددة  وشركاته  الكيان  هذا  هيمنة  حتت  املغرب  سيجعل 

ولتأبيد  للمغاربة،  الغذائي  األمن  سيضرب  مما  االستيطان 
والثقايف  التربوي  التطبيع  على  النظام  يعمل  التبعية،  هذه 
وهو أخطر تطبيع لكونه ميس األجيال القادمة التي ستكون 
بال ذاكرة، خاصة بعد تشجيع مبادرات ثقافية حتت يافطة 
يف  مغاربة  لطلبة  إسرائيلية  جامعات  واستقطاب  التسامح 
هؤالء  سيجعل  مما  اإلصطناعي  كالذكاء  مغرية  ميادين 
فإذا  الصهيوني.  للكيان  وجواسيس  عمالء  مشاريع  الطلبة 

اخلطورة؟ بهذه  التطبيع  كان 
 فما هي أشكال مقاومته؟

أو  اليهود  ضد  لسنا  بأننا  والتأكيد  ــارة  اإلش من  البــد    
كإيديولوجية  الصهيونية  ضد  نحن  بل  كديانة،  اليهودية 
بعني  فــأخــذا  املــقــاومــة،  أشــكــال  أمــا  استعمارية.  عنصرية 
يجب  ما  فأول  والدولي،  واإلقليمي  الذاتي  للوضع  اإلعتبار 
احملطات  كل  إحياء  يف  االستمرار  هو  نظري  يف  به  القيام 
حية،  املغاربة  ذاكرة  إلبقاء  الفلسطينية  القضية  تهم  التي 
توفرت  كلما  مسيرات  منشورات،  توزيع  وقفات،  ندوات،  عبر 
مرتبط  املمارسة  هذه  جناح  أن  غير  الخ  لذلك...  الشروط 
لدعم  املغربية  اجلبهة  وتــوطــني  وتوسيع  بتقعيد  جــدال 
عليها  والتي  البالد  ربوع  مختلف  يف  التطبيع  وضد  فلسطني 
شعبية  جبهة  تصبح  حتى  اشتغالها  مجال  مــن  توسع  أن 
قضايا  ولنصرة  دميقراطي  نظام  وبناء  االستبداد  ملناهضة 
االستبداد  ومناهضة  الفلسطينية  القضية  فدعم  الشعوب. 
مقاومة  أشكال  أحــد  أن  أرى  لذلك  واحــدة،  لعملة  وجهان 
مكونات  كافة  بني  وسياسي  فكري  نقاش  إطالق  هو  التطبيع 
القضية  تصبح  وحتى  نخبويتها  جتــاوز  أجــل  من  اجلبهة 
البلد  هــذا  وحــرائــر  أحــرار  كل  قضية  حقا،  الفلسطينية 

الضيق. السياسوي  وليس مجرد شعارات لالشتغال  اجلريح 
سبق،  ملا  نتيجة  فهي  املــجــاالت،  باقي  يف  املقاومة  أمــا    
فبدون وعي أوسع اجلماهير بخطورة التطبيع على مستقبل 
جبهة  وبدون  منهم  ات  الكادحني/  خاصة  القادمة  األجيال 
ملناهضته  محاولة  كل  ستبقى  ملناهضته،  وقوية  واسعة 
وأخيرا  نتمناه.  ال  ما  وهذا  إال،  ليس  فولكلوري  نضال  مجرد 
ولالمبريالية  املخزني  لالستبداد  حقيقية  مقاومة  أي  فإن 
وعموم  العاملة  الطبقة  باحتضان  رهينة  والصهيونية 
يستوجب  مما  االستراتيجي،  املشروع  لهذا  ات  الكادحني/ 
أداتها  علينا راهنا وبدون تردد بذل أقصى مجهوداتنا لبناء 
على  لوحده  القادر  الطبقي  حزبها  املستقلة،  السياسية 
التغيير  أجل  من  املناضلة  القوى  من  ممكن  قدر  أقصى  لف 
القومية  القضايا  باقي  يخدم  مبا  القائم  للوضع  اجلــذري 
الوطنية  القضايا  بني  واخلالق  اجلدلي  فالربط  واألممية. 
العاملة  الطبقة  حزب  إال  بها  يقوم  لن  واألممية  والقومية 
وعموم الكادحني/ ات ذي مرجعية ماركسية أصيلة متجددة 
يأخذ بعني االعتبار املعطيات الذاتية واملوضوعية مبا يطور 

الكادحني/ ات. الصراع لصالح عموم 
فهل سنكون يف املوعد؟
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حول اليسار الفلسطيني
علي فقير 

الصهيوني،  الكيان  تأسيس  على  وعقود  عقود  مرور  رغم 
واألنظمة  والصهيونية  االمبريالية  مــحــاوالت  كل  رغــم 
قصور  رغم  الفلسطينية،  القضية  إقبار  العربية  الرجعية 
عن  الــدفــاع  يف  العربية  والتقدمية  القومية  األنــظــمــة 
الصهيوني  االستعمار  فان  املشروعة،  الفلسطينية  لقضية 
يف  الصراع  محور  يبقى  شعبها،  وتشريد  فلسطني  ألرض 
املنطقة.  انفجارات  مختلف  فتيل  يبقى  األوسط،  الشرق 
االحتالل  داما  ما  األوســط،  الشرق  يف  سالم  وال  هدنة  فال 
الفلسطيني  الــشــعــب  شــكــل  لــقــد  مــســتــمــرا.  الــصــهــيــونــي 
االمبريالية-الصهيونية- الثالثي  أمــام  الصامدة  القوة 
أهدافه  وبوصلة  كفاحه،  رمح  ويساره  العربية،  الرجعية 

تيجية ا ستر ال ا
عنه؟ نتحدث  الذي  الفلسطيين  اليسار  ماهو 

احلزب  الشيوعي،  احلــزب  كــان  الستينات،  حــدود  الــى 
احلزب  احلــديــث.  عليه  يتم  الــذي  الوحيد  الفلسطيني 
عن  ابتعاده  بعد   ،1923 سنة  صيف  خالل  تأسس  الــذي 
سنة  الشيوعية  األممية  يف  عضوا  أصبح  صهيوني.  حزب 
1924، بعد أن علن رسميا: " إن أساس نشاطنا هو االلتزام 
الصهيونية".  محاربة  فيها  مبا  الشيوعية  األممية  بقرارات 
أطر  من  العديد  الفلسطيني  الشيوعي  احلزب  عن  انشق 

.1982 سنة  الفلسطيني  الشعب  حزب  لتشكيل 
ظهر  الذي  املاركسي  اليسار  عن  هذه  مقالتنا  يف  سنركز   

 .1967 يونيو  حرب  غداة  باألساس 
الفلسطيني  الشعب  مقاومة  بدأت   :1964 سنة  قبل   -
بداية  منذ  الصهيوني  ولالحتالل  االمبريالية  ملخططات 
التي  املقاومة  تلك  بلفور...(،  وعد  )مع  العشرين  القرن 
ايجابيا  دورا  الفلسطيني  الشيوعي  ــزب  احل فيها  لعب 
القومية  التيارات  ومختلف   ،)1923 سنة  تأسيسه  )منذ 

بعد. فيما  العربية 
اخلمسينات  عقدا  عرف  و1968:   1964 سنتي  بين   -
القوميني  بــقــيــادة  الــعــربــي،  الــعــالــم  ازدهـــار  والستينات 
التحرير  منظمة  تأسيس  سهل  مما  والناصريني،  العرب 
 1964 سنة  الفلسطيني  التحرير  وجيش  الفلسطينية 
العربية  اجلامعة  من  بقرار  وذلك  الشقيري،  أحمد  بقياد 

الفلسطينيني. حتركات  جل  يف  تتحكم  كانت  التي 
ــرف فاحت  الـــعـــربـــيـــة: ع الـــجـــامـــعـــة  االســـتـــقـــالـــيـــة عــــن   -
بقيادة  مستقلة  فلسطينية  مــبــادرة  أول   1965 يناير 
التحرير  لـــــحــركــة  مــعــكــوس  )اخــتــصــار  ــح"  ــت "ف منظمة 
املسلح  الكفاح  بداية  أعلنت  حيث  الفلسطيني(،  الوطني 
منذ  "فتح"  عرفات  ياسر  ترأس  وقد  املستقل.  الفلسطيني 

.2004 سنة  وفاته  حدود  إلى  تأسيها 
الجديد. الفلسطيين  اليسار  وبروز   1967 هزمية   -

الفلسطيني  الكفاح  دور  العربية  اجلامعة  احتقرت 
عبر  التقدمية  والــقــوى  العربية  الشعوب  ودور  املستقل 
الصهيوني،  الكيان  ودحر  فلسطني  حترير  عملية  يف  العالم 
بحرب  سيتم  فلسطني  حتــريــر  أن  تعتقد  كــانــت  حــيــث 
القوية  االمبريالية  دور  ذلك  يف  ناسية  كالسيكية،  نظامية 
أهم  يكمن  هنا  املنطقة.  يف  املــفــروض  الكيان  حماية  يف 
من  "إسرائيل"  متكنت  حيث   ،1967 يونيو  لهزمية  تفسير 
على  استولت  و  أيام   6 يف  النظامية  العربية  اجليوش  هزم 
قطاع  الغربية،  الضفة  اجلــوالن،  سيناء،  شاسعة:  أراضــي 

الشرقية... القدس  غزة، 
  تولى ياسر عرفات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
األنظمة  وصــايــة  عــن  استقاللها  وأعــلــن  الــهــزميــة،  ــداة  غ

.1969 سنة  وذلك  العربية 
اجلديد الفلسطيني  املاركسي  اليسار  بروز 

فلسطني  حتــريــر  ــام  أوهـ نهاية   1967 هــزميــة  شكلت 
العربية  للشعوب  وكشفت  الرسمية،  اجليوش  بواسطة 
وقاعدته  القومي  البرجوازي  الفكر  محدودية  واملغاربية، 
فلسطني،  حتــريــر  عملية  يف  فقط  ليس  االجــتــمــاعــيــة، 
من  واملغاربي  العربي  العالم  حترير  سيرورة  يف  كذلك  بل 

هذا  داخل  امتداداته  على  والقضاء  االمبريالي  التأثير 
)امللكيات...(. العالم 

فكري  ورش  إلـــى  ــي  ــارب ــغ وامل الــعــربــي  الــعــالــم  حتـــول   
الفلسطينيون  واملثقفون  السياسيون  فيه  لعب  وسياسي، 

طليعيا. دورا 
من  متكن  عربي،  قومي  تيار  اخلمسينات،  منذ  ظهر   

اليمن  من  األوســط،  الشرق  دول  جل  يف  السريع  االنتشار 
حركة  قـــادة  وجـــوه  أبـــرز  مــن  غــربــا.  فلسطني  ــى  إل شــرقــا 

حبش. جورج  الطبيب  املناضل،  جند  العرب،  القوميني 
القوميني  حركة  تفككت   ،1967 يونيو   5 هزمية  بعد 
الناصرية  ونفوذ  شعبية  كبير  بشكل  وتراجعت  العرب، 
نتج  خاصة.  الناصر  عبد  جمال  زعيمها  وشخصية  عامة، 
سهل  مما  الطروحات،  من  العديد  اجلديدة  الوضعية  عن 
لتحرير  الشعبية  اجلبهة  بقيادة  الفلسطيني،  اليسار  بروز 
فلسطيني  ماركسي  فصيل  كأول   )1967 )دجنبر  فلسطني 
منذ  املوجود  الشيوعي  احلــزب  باستثناء  الوجود،  عرف 

العشرين. القرن  بداية 
1 -  أهم عنارص األرضية التأسيسية للجهبة الشعبية.
ســيــرورة  يف  االعــتــمــاد  املــاركــســيــة،  املرجعية  تبني   -
فتح  ملنظمة  خالفا  وذلك  الكادحة،  الطبقات  على  التحرير 
أو  قومية  )أكانت  العربية  األنظمة  دعم  على  تعتمد  التي 
الشتات  وعلى  العربية،  البرجوازية  الفئات  على  رجعية(، 

. . . لفلسطيني ا
اجلامعة  وصاية  عن  الفلسطيني  القرار  استقاللية   -

. لعربية ا
كامل   ، فلسطني  لتحرير  املــســلــح  الــكــفــاح  اعــتــمــاد   -

. فلسطني
األنظمة. بدل  العربية  الشعوب  دعم  على  االعتماد   -

العربية. اليسارية  القوى  مع  العالقات  توطيد   -
مع   ، العاملية  التقدمية  احلركات  مع  العالقات  توطيد   -
اللينينية  املاركسية  احلركة  ومع  عامة،  الشيوعية  احلركة 

خاصة.
األنظمة  بعض  والتسلح...مع  التشاور  عالقات  نسج   -
سوريا،  اجلنوبية،  )اليمن  واملغاربية  العربية  املمانعة 

اجلزائر...(
أتسيهسا. ملبادئ  وفية  الشعبية،  الجهبة    -  2

الفلسطينية،  املقاومة  عرفتها  التي  االنتكاسات  رغم 
الغير  و  )العربية  اخلارجية  والتدخالت  الصهيوني،  والقمع 
فان  املغاربية،  العربية  الرفض"  "جبهة  وتراجع  العربية(، 
إستراتيجية  األساسية:  مواقفها  تغير  لم  الشعبية  اجلبهة 
حترير  هــدف  فلسطني،  لتحرير  كوسيلة  املسلح  الكفاح 
دميقراطية  موحدة  فلسطني  وتشييد  كاملة،  فلسطني 
رافضة  املعتقدات...فهي  جميع  فيها  تتعايش  علمانية، 

طبيعته... كانت  كيفما  االستسالم  و  التقسيم،  ملشاريع 
الهصيونية  "عدوة"  الشعبية  الجهبة    -  3

العربية. األنظمة  وجل  واالمربايلية 

نـــظـــرا ملــرجــعــيــتــهــا املـــاركـــســـيـــة، لــرفــضــاه لــلــحــلــول 
فلسطني،  لتحرير  املسلح  الكفاح  لتبنها  االستسالمية، 
ــاء دولــة  ــن املــتــمــثــل يف ب لــهــدفــهــا االســتــراتــيــجــي  ــرا  ــظ ن
نظرا  علمانية،  تقدمية  دميقراطية،  موحدة  فلسطينية 
نظرا  الفلسطيني،  القرار  على  اخلارجية  للوصاية  لرفضها 
وإقليميا... عامليا  التقدمية  القوى  مع  عالقات  لربطها 
أشكال  ملختلف  معرضة  أصبحت  الشعبية  اجلبهة  فــان 
مصطفى  على  أبو  قائدها،  واملالحقات...)اغتيال  القمع 
 )2002( اعتقال   .2001 سنة  الصهيوني  الكيان  طرف  من 
بعد  ــدة  واح سنة  وذلــك  احلــالــي،  قائدها  سعدات  احمد 
على،  ابو  رفيقه  اغتيال  بعد  العام،  األمني  منصب  توليه 
الصهيوني...(.  الكيان  سجون  يف  اجلبهة  كوادر  من  عشرات 

معتقال. السطور  هذه  كتابة  حدود  إلى  الزال  وهو 
فلسطني  لتحرير  الدميقراطية  الجهبة    -  4

العامة. الشعبية-القيادة  والجهبة 
من  الــعــديــد  ــادر  غـ  ،1969 و   1968 ســنــتــني  خـــالل 
اجلبهة  منهم  البعض  أســس  الشعبية،  اجلبهة  املناضلني 
اجلبهة  األخر  والبعض  حوامته،  نايف  بقياد  الدميقراطية 

جبريل. أحمد  بقيادة  العامة  الشعبية-القيادة 
دورا  فلسطني   لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  لعبت  وقد 
واملغربي  عامة،  واملغاربي  العربي  اليسار  تنامي  يف  مهما 

السبعينات. بداية  ذلك  خاصة  
ملختلف  كــانــت   1973/74 حــدود  وإلــى  املــغــرب،  ففي 
اجلبهة  مــع  عــالقــات  اللينينية  املــاركــســيــة  التنظيمات 
دقة(  أبو  )املناضل  املغرب  يف  ممثلها  اعتقل  الدميقراطية. 
من  مر   .1972 سنة  املغاربة  اللينينيني  املاركسيني  ضمن 
شهر،   20 حوالي  بالسجن  قضى  و  السرية،  التعذيب  مراكز 

اجلزائر. نحو  بعد  من  طرد 
لتحرير  الشعبية  اجلبهة  عالقات  توطدت   ،1974 منذ 
فلسطني مع منظمة "إلى األمام"، ثم مع النهج الدميقراطي 
"إلى  استمرارية  أشكال  من  شكال  يعتبر  الــذي  بعد  فيما 

األمام".
سنعود  ــرى  أخ فلسطينية  تقدمية  تنظيمات  هناك 

مستقبال. اليها 
-   اإلسام السيايس.  5

مقاومة  تاريخ  يف  متاما  غائب  السياسي  ــالم  اإلس كــان 
املقاومة  تاريخ  ويف   عامة،  واملغاربية  العربية  الشعوب 
املسلمني  اإلخوان  لتيار  األساسي  الهم  خاصة.  الفلسطينية 

تقدميا. أو  قوميا  أكان  التحرري،  املد  مقاومة  هو 
الثمينات،  وبــدايــة  السبعينات  أخــر  انتظار  يجيب    
مهامه  من  و  غامضة،  ظــروف  يف  السياسي  اإلســالم  لبروز 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  إضعاف  هو  فلسطني  يف 
أهم  منع  باخلصوص:  الفلسطيني  اليسار  على  والتضييق 
لليسار  خالفا  ــزة.  غ قطاع  يف  الشعبية  اجلبهة  أنشطة 
ربط  قراراته،  استقاللية  على  يحافظ  الذي  الفلسطيني 
األنظمة  مبصير  مصيره  الفلسطيني  السياسي  اإلســالم 

األردن...(. السعودية،  )قطر،  الرجعية  العربية 
الفلسطينية. السياسية  األحزاب   -  6

الى  اليوم  اإلشــارة  يمكن  المصادر،  بعض  حسب 

فلسطيني: سياسي  تنظيم   15 حوالي 

الفلسطيين-الجهبة  الــشــيــوعــي  املــســتــقــبــل-الــحــزب 
التحرير  حــركــة  أو  فلسطني-فتح  لتحرير  الــدميــقــراطــيــة 
اإلسامية-التجمع  املقاومة  حركة  أو  الفلسطيين-حماس 
)وعــد(-االتــحــاد  والدميقراطية  الــعــدالــة  ــل  اج مــن  الــوطــين 
الفلسطينية-الجهبة  التحرير  الفلسطيين-جهبة  الدميقراطي 
الوطنية  الفلسطينية-املبادرة  الفلسطينية-العدل  العربية 
النضال  الفلسطيين-جهبة  الشعب  الفلسطينية-حزب 
فلسطني- لتحرير  الشعبية  الفلسطيين-الجهبة  الشعيب 

)فلسطني( الثالث  الطريق 



العدد :  452       8
من 31 مارس إلى 6 ابريل 2022 امللف

 

حول الشهيد أبو عىل مصطفى
والعشرين  السابع  يوم  يصادف 
اســتــشــهــاد  ــرى  ــ ذكـ أب  ــر  ــه ش ــن  مـ
ــروف  ــع ــي، امل ــل ــع مــصــطــفــى عــلــي ال
مصطفى،  علي  أبو  احلركي  باسمه 
الشعبية  اجلــبــهــة  ــام  ــع ال األمـــني 
أول  كــان  الــذي  فلسطني،  لتحرير 
األول،  الصف  من  فلسطيني  قيادي 
االحتالل  قبل  مــن  اغتياله  يتم 

األقصى. انتفاضة  خالل 
بلدة  يف  مصطفى  علي  أبــو  ولــد 
فلسطني  يف  جــنــني  قــضــاء  عــرابــة 
 63 بعد  فيها  ودفــن   1938 ــام  ع

والعطاء.   املقاومة  من  عامًا 
لعضوية  انتسابه  مع  عمله  بدأ   
 ،1955 عام  العرب  القوميني  حركة 
 1967 حــزيــران  حــرب  أعــقــاب  ويف 
وشارك  املسّلح  الكفاح  مبرحلة  بدأ 
الــشــعــبــيــة  ــة  ــه ــب اجل ــس  ــي ــأس ت يف 
فيها  تولى  التي  فلسطني  لتحرير 

عدة. قيادّية  مسؤوليات 
ــّم  ث األردن  يف  ــان  ــ ك أن  وبــعــد 
فلسطني  الى  علي  أبو  عاد  لبنان، 
بتشكيل  باشر  حيث   ،1999 عام 
والــذي  للجبهة  العسكري  اجلهاز 
ــم "قـــــــوات املـــقـــاومـــة  ــ حـــمـــل اسـ
ففّعل  الفلسطينية".  الشعبية 
ان  أدرك  أن  بعد  الكفاحي  العمل 
الــى  ــب  ذاهـ الفلسطيني  الــشــعــب 
ضد  العسكري  والعمل  االنفجار 
الشهيد  ــرف  أشـ كــمــا  االحـــتـــالل. 
لتصنيع  عسكرية  ورٍش  بناء  على 
ــة واألحـــزمـــة  ــف ــاس ــن الـــعـــبـــوات ال
اخلفيفة  ــة  ــح ــل واألس املــتــفــجــرة 

الصوت. وكوامت 
العسكرية العمليات 

العمليات  من  العديد  حملت  وقد 

أبو  الشهيد  بصمات  العسكرية 
أبرزها: علي، 

 ،2/11/2000 - أولى العمليات يف 
يف  مفّخخة  سيارة  انفجرت  حني 
وقتلت  احملــتــلــة  ــدس  ــق ال مــديــنــة 

االحتالل. جنود  من  اثنني 
مفخخة  سيارة   :8/2/2000  -
"بيت  حي  يف  إسرائيليني   9 تصيب 
يف  املــتــطــرفــني  لليهود  إســرائــيــل" 
التصريحات  عــلــى  ردَأ  ــدس،  ــق ال
ــة  ــوم ــك ــة لـــرئـــيـــس ح ــي ــه ــج ــن ــع ال

شارون. أرئيل  آنذاك  االحتالل 
مفخخة  ــارة  ــي س  :4/2001/  -
 8 ــب  ــي ــل أبــــيــــب"، تــص ــ ــرق "تـ ــ شـ
بثالث  الــنــار  وتشعل  إسرائيليني 

سيارات.
من  ساعات  بعد   :-27/5/2000
وصـــول الــوفــد األمــريــكــي اخلــاص 
سيارة  افــجــرت  ــط،  األوسـ للشرق 
مقر  من  أمتار  بعد  على  مفخخة 

االحتالل. شرطة  قيادة 
اغتيال  على  ردًا   :2/7/2000  -
القدس،  سرايا  من  مقاومني  ثالثة 
ما  ملغومتني،  سيارتني  تفجير  مت 
قرب  إسرائيليني   6 إصابة  الى  أدى 

"اللد".    مطار 
د ستهشا ال ا

إثر  مصطفى  علي  أبــو  استشهد 
موجهة  صواريخ  بواسطة  اغتياله 
اطلقها  االبــاتــشــي،  ــرات  ــائ ط مــن 
رام  يف  مكتبه  على  االحتالل  كيان 
احملتّلة،  الغربية  الضفة  يف  اهلل 
ــات  ــوي ــت ــس ــن أعـــلـــى امل وبـــقـــرار مـ
والعسكرية  واألمنية  السياسية 

لالحتالل.
2021 آب   26 موقع "اخلنادق"، 

 
كارلوس: أنا ثوري محرتف يف خدمة 

حرب تحرير فلسطني
املعروف  سانشيز  راميريز  إيليتش  ولــد 
العاصمة  يف   1949 ســنــة  ــوس  ــارل ك بــاســم 
مناضال  ابــوه  ــان  ك ــاس.  ــراك ك الفنزويلية 

املــعــارضــة  ــاط  ــ أوس مــعــروفــا يف  مــاركــســيــا 
والده  اختار  الرجعي.  الفنزويلي  للنظام 
وفالدميير  إيليش  الثالثة  أبنائه  تسمية 
ثــورة  أول  لقائد  الــكــامــل  االســـم  ولــيــنــني، 
تــاريــخ اإلنــســانــيــة، ثــورة  بــرولــيــتــاريــة يف 

العظيمة. أكتوبر1917 
الشيوعية.  باحلركة  صغره  منذ  ارتبط 
الشيوعي  الشباب  إلــى   1964 عــام  انضم 
ــو  ــك ــوس ــل الـــــى م ــقـ ــتـ الـــفـــنـــزويـــلـــي. انـ
ــس  ــري ــات ــة "ب ــع ــام ــج ــة دراســـتـــه ب ــع ــاب ــت مل
 Patrice Lumumba"لــــومــــومــــبــــا
فلسطينيني  مناضلني  على  تــعــرف  حيث 
الشعبية  اجلبهة  مناضلي  مقدمتهم  يف 
القضية  بعدالة  اقتنع  فلسطني.  لتحرير 
كقضية  ــة،  ــادل ع كقضية  الفلسطينية 

أممية.

ثم  الشعبية،  اجلبهة  صفوف  يف  انخرط 
بالشرق  الــتــدريــب  معسكرات  الــى  انتقل 
قرر  أن  بعد  وذلك  كوبا،  زار  كما  األوســط، 

سبيل  يف  محترف  مقاتل  الــى  يتحول  أن 
فلسطني.   حترير 

ــفــذ عـــدة عــمــلــيــات ضـــد بــعــض رمـــوز  ن
والرجعية واإلمبريالية  الصهيونية، 

واملخابرات  السوداني  النظام  مبساعد 
املخابرات  متكنت  واالمريكية،  الصهيونية 
سنة  بــالــســودان  اعتقاله  مــن  الفرنسية 

.1994
حقه  يف  صـــدر  حــيــث  فــرنــســا  الـــى  نــقــل 

باملؤبد. احلكم 
الــقــضــات عن  ــؤال أحـــد  ــا عــلــى سـ ــواب ج
ثوري  الييتش/كارلوس:أنا  قــال  هويته، 
مــحــتــرف مــعــتــزا بــانــتــمــائــي إلـــى حــركــات 
لتحرير  الشعبية  اجلبهة  بينها  من  ثورية 

. فلسطني

كفاح جورج عبد الله.. وثائقي  

عن أقدم سجني سيايس يف أوروبا 

"أوريـــان  مبوقع  نشر  مقال  مــن  مقتطف 
وثائقيا  إن  الفرنسي   )OrientXXI(  "21
عبد  جـــورج  كــفــاح  "فـــدائـــيـــون..  بــعــنــوان 
معتقل  أقدم  إدانة  يف  التحقيق  يعيد  اهلل" 
36 عاما، محاوال وضع  سياسي يف فرنسا منذ 
إلى  أدى  الذي  املسلح  الكفاح  لسنوات  سياق 
اللبناني  الشيوعي  الناشط  وسجن  اعتقال 

والتزامه. ملبادئه  أبدا  يتنكر  لم  الذي 
صور  على  يقوم  الفيلم  أن  املوقع  وأوضح    
أرشيفية ثرية بعضها غير منشور يف فرنسا، 
السجني  ألقــارب  وحتليالت  شهادات  وعلى 
ومحاميه  شقيقيه  مثل  وفرنسا،  لبنان  يف 
ورفاقه يف النضال وناشطني حشدوا من أجل 
سياسيني  سجناء  عن  فضال  سراحه،  إطالق 
منظمة  من  رويــان  مــارك  جان  مثل  سابقني 
الفرنسية،  الــيــســاريــة  املــبــاشــر"  "الــعــمــل 
شيوعية  "خــاليــا  مــن  ســاســوي  وبــرتــرانــد 
وقد  غيرهم.   وآخرين  البلجيكية  مقاتلة" 
عبد  ــورج  ج كفاح  "فــدائــيــون..  فيلم  ظهر 
يف  لومينور  سينما  يف  عــرض  -الــذي  اهلل" 

دور  يف   2021- مايو/أيار   29 يــوم  باريس 
عام  األول  نوفمبر/تشرين   22 يف  العرض 
ملهرجان  السادسة  الــدورة  أثناء  يف   ،2020

فلسطني". "سينيه 
وسط  تتبع  بلقطة  الفيلم  كاميرا  تبدأ    
السفارة  أمــام  املتظاهرين  من  هائل  حشد 
يوليو/متوز   14 يــوم  بيروت  يف  الفرنسية 
السجني  لهذا  غاضبني  خرجوا  وقد   ،2019
جورج  ويجعل  عاًما   35 سجنه  يستمر  الذي 
السياسيني  املعتقلني  أقدم  اهلل  عبد  إبراهيم 
املشروط  اإلفــراج  رفــض  أن  بعد  أوروبـــا،  يف 
عشرات   ،1999 عام  منذ  به  يطالب  الذي 
الوالء  لسياسة  رهينة  أنه  يؤكد  مما  املرات، 
وإسرائيل،  املتحدة  الواليات  مع  والتواطؤ 
املشروط  اإلفراج  قرار  جتميد  بعد  بخاصة 
الداخلية  ــر  وزي قبل  مــن   2013 عــام  عنه 
إصــدار  قضاة  ــّره  أق أن  بعد  فالس،  مانويل 
ترحيله  أمر  على  التوقيع  ورفض  األحكام، 

لبنان. إلى 
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يف ذكرى يوم األرض تتعانق الروح مع الجسد
وسيلة احللبي

تأتي  وعمقها،  اجلذور  برائحة  املعبأة  األغنية  امتداد  يف 
يوم  وما  واملدى،  والصوت  والزغرودة  العرس  لتكون  األرض 
األرض الذي انطلق صرخة مدوية يف الثالثني من آذار عام 
ريا،  أبو  رجا  ياسني،  خير  شهدائه:  عرس  مطلقًا  ـ  م   1976
ومحسن  خاليله،  خضر  شواهنه،  خديجة  الزهيري،  رأفت 

الفلسطيني  تعلق  شدة  بصدق  عكست  التي  املرآة  إال  ـ  طه 
وروحًا  دمًا  مهرها  جعل  التي  األرض  بهذه  الزمان  مّر  على 

شريان.  ودفق 
: درويش  محمود  األرض  شاعر  قال 

االرض  لنا  قالت   ، االنتفاضة  سنة  يف   ، أذار  شهر  يف   
البنفسج  أمـــام/  ــّرت  م أذار  شهر  يف   . الــدمــوّيــة  أســرارهــا 
ابتدائّية  مدرسة  باب/  على  وقفن  بنات.  خمس  والبندقّية 
نشيد  افتتحن   . البلدّي  والزعتر/  الــورد  مع  واشتعلن   ،
من  االرض  الى  يأتي  اذار   - النهائّي  العناق/  دخلن   . التراب 
مال  الفتيات-البنفسج  رقصة  ومن   ، يأتي  االرض/  باطن 
مناقيرها/  مّدت  العصافير   . البنات  صوت  ليعبر  قليال/ 
/خديجة  أنت  واألرض  األرض  وقلبي/أنا  النشيد  اجتاة  يف 
من  الغياب/سنطردهم  يف  تدخلي  ــبــاب/ال  ال تغلقي  ال 
هذا  حجارة  عن  سنطردهم   / الغسيل  وحبل  الزهور  إناء 

اجلليل. هواء  من  /سنطردهم  الطويل  الطريق 
بيوم  االحتفاء  كــان  فقد  ينام،  ال  األرض  صــوت  وألن 
العام،  مــدار  على  دقيقة  كل  ومــع  دائــمــًا  احتفاًء  األرض 
وليس  عام،  كل  آذار  من  الثالثني  يف  االحتفاء  جانب  إلى 
األم  هي  فــاألرض  وذاك.  هذا  بني  فضل  أو  انفصال  هناك 
الفلسطيني  الشاعر  األرض  يوم  ذكرى  ويخلد  واحلبيبة. 
يا  قال:  حيث  أمنا"،  "يا  بعنوان  بقصيدة  القاسم  سميح 
عرضك  يحرس  مــازال  واستبشري..  ابشري  األرض  أمنا 
عريت  وإذا  مـــوارٌد..  العروق  من  عطشت  إن  األبــنــاُء/لــِك 
عربيًة  أرضنا..  وتبقى  كانت  كساُء/عربية  اجلسوم  من 

السفهاُء". وليصخب 
الفلسطيني  اجلسد  يف  امتدادًا  تزداد  التي  األرض  فهذه 
وعطاء  شهادة  الفلسطيني  الدم  امتداد  مع  يوم  بعد  يومًا 

األرض  بأغنية  ملتصقًا  أبنائها  شعر  يبقى  ينضبان  ال 
بأرضه  الفلسطيني  الشاعر  عالقة  عن  معبرًا  وعشقها 
وجدان،  ونغم  روح  وحتليق  قلب  خفق  لتكون  حتولت  التي 
واألهــل  والــتــاريــخ  والعصب  والـــدم  واحلبيبة  احلــب  فهي 
الذي  دغــش  سليمان  الشاعر  هو  فها  احلــكــايــات...  وكــل 

ونبضها  عطرها  يف  والــذهــاب  األرض  مع  التوحد  يحاول 
حشائش  وفرشتي  زهــْر/  يقول:"مخدتي  النهاية،  حتى 
جعت  إن  أغنية/  لي  وأنت  السمْر/  قنديل  والبدر  برية/ 
السحاْب/  أوقُف  عطشُت  وإن  احلجُر/  وأمضُغ  التراب/  آكُل 
وأنِت  صخرية"/  ومهجتي  شجْر/  أصابعي  "ثم"  املطْر  وأنزل 
هايل  الراحل  الشاعر  ويقول  والهويْه"،  أرُض  يا  القدْر/  لي 
مثل  والعشق  قاتل/  الصبايا  عشق  موطني  يف   : عساقلة 
ويقدموا  تاللنا/  فوق  الشهداء  يسقط  ينضُبإن  ال  مياهه 
أغلى  ترابنا/  بأن  علمهم  فالعشق   / تطلُب  أو  ماتشتهي 
األرض،  عشق  أن  يجد  وأعــذُب.فــهــو  األخــيــر  الــرمــق  مــن 
ــر. وعن  ــي الــرمــق األخ ــذا  ــذب مــن ه أغــلــى وأعـ  ، وتــرابــهــا 

سليمان  الشاعر  يقول  لها  وحبه  بأرضه  اإلنسان  عالقة 
األرض  عن  فصلي/  حاولوا  ملاذا  قتلي/  حاولوا  دغش:"ملاذا 
والعشِب/  األزهار  من  مندياًل/  جفنيَّ  على  انتشرت  التي 
قلبي/  على  التحمْت  التي  األرض  عن  فصلي/  حاولوا  ملاذا 
العني  بنَي  التفريَق/  حاولوا  ملــاذا  غِب/  الزُّ ناعمًا  جناحًا 
ويشهُد  يعرفني/  فالزيتوُن  الزيتوَن/  "سلوا  ثم  والهدِب" 
كالعنِب/  كالزيتون  "كالصخِر/  راسخ  وأني  وطني/  ذا  أنَّ 
األرض  فــكــلُّ  شــئــتــْم/  إن  ــاَر/  ــجـ واألحـ األشـــجـــاَر/  ســلــوا 
حب  من  املسار  هذا  تعشقني...".ويف  األرض  وكل  تعرفني/ 
قصيدته  يف  زياد  توفيق  الفلسطيني  الشاعر  يقول  األرض 
يف  حاضرا  وطْن/  يا  ستبقى  كنت  للوطن"..:مثلما  "كلمات 
والزيتون  التني  يف  حاضرا  الياسمنْي  وعطر   / الّدفلى  ورق 
قــزْح/ ــواس  وأق والرعد  البرق  يف  حاضرا  سننْي/  طــور  يف 
ضوء  ويف  الدامي  الشفق  يف  حاضرا  الفرْح/  ارتعاشات  يف 
اجلليل"  بتفاح  أوصــى  "وأبــي  بعنوان  قصيدة  يف  القمْر"و 
وعرق:  نبضة  كل  يف  األرض  أنه  عساقلة  هايل  الشاعر  يرى 
ضلوع  جبلت  ــرى/  ــث ال ــذا  ه مــن  الــعــشــق  ــالد  ب مــن  "أنـــا 
البطوالت  "أرض  قصيدة  يف  ثم  اكتحل"  واجلفن  الصدر 
على  الــدوالــي  وظــل  راحــتــي/  على  الــدوالــي  يقول:وتنمو 
سهل  ويعصف  وعصرًا/  صبحًا  العصافير  منكبي/وتشدو 
هذه  ومثل  ألرضــه  الفلسطيني  حب  إنــه  معشب.  الثرى 
يصر  أن  اســتــدعــت  بـــاألرض،  املتميزة  الــقــويــة  الــعــالقــة 
شكل  بكل  والثبات  البقاء  على  الفلسطيني  العربي  اإلنسان 
الشجِر  بلغِة  إنسانها  تنادي  الفلسطينية  فاألرض  ممكن، 
تراب  حبة  بكل  يتشبث  و  أكثر،  يصمد  لكي  واملاء  والتراب 
حتى آخر رمق. يقول الشاعر منيب فهد احلاج يف قصيدته 
فوق  سنبقى  نرحل/  لن  باقون  نرحل":"هنا  أن  اهلل  "معاذ 
أجــدادنــا  ترابها  ففوق  نفارقها/  ال  نحيا  األرض  هــذي 
فهل  األكــبــر/  كنزنا  فــصــارت  بدمهم/  وغــّذوهــا  درجـــوا/ 
ونحميها  نزرعها/  األرض  هذي  فوق  سنبقى  نرحل؟؟../ 
باقون  هنا  األمــثــل/  حبنا  لتبقى  ونعشقها/  بأضلعنا/ 
نسق  يف  صور  عدة  حضور  تسجل  نرحل..".فاملسافة  ولن 
الفلسطيني  ببقاء  مجموعها  يف  لتقول  متالحق،  واحــد 
هذه  ومثل  االحــتــالل.  مواجهته  يف  أرضــه  فــوق  وصموده 
يف  "قــراءات  قصيدة  يف  ألوانها  من  شيئًا  نلتقي  الــصــورة 
يقول:  حيث  صالح  الناصر  عبد  للشاعر  حبيبتي"  عيون 
بقربك  فَكوني  بعيدا/  عّني  وجهك  وأترُك  سأرحْل/  "ملاذا 
الكبيُر  بحري  وعيناك  اجلراح/  ببحِر  أغوُص  ملاذا  أجمْل/ 
مرة  ليؤكد  احلاج  فهد  منيب  الشاعر  صوت  ويعود  ْل"  املفضَّ
الصامد":  "شعبي  قصيدته  يف  والثبات  الصمود  على  أخرى 
والــهــوان/  املــذلــة  يــأبــى  صــامــد  شعبي/  كــالــطــود  "صــامــد 
صرخة  اجلليل..."وكانت  زيتون  مثل  كالسنديان/  راسخ 
على  انطلقت  حني  بالصدق  مليئة  الفلسطيني  اإلنسان 
هذا  ضمني  "لو  قصيدته  يف  عساقلة  هايل  الشاعر  لسان 
الكوثر/وطني  من  نبع  تسألوا  قــال:إن  كفنًا"حيث  الثرى 
صقلْت/فتمايَل  مرمر  من  وحجارة"  الصعتر  من  وبستان" 
كفنًا  ني  ضمَّ ولذا/لو  أجنٍم  حفنُة  فثراك  واملرمْر/  الياقوُت 

أخسر. فلن 
املشتعل  ويومها  احلبيبة  فلسطني  أرض  األرض،  إنها 
هذا  بكل  مزروعة  مشغولة  األرض  وألن  شهدائها.  بدم  أبدًا 
إشراقة  حتى  ممتدًا  يومها  يكون  أن  فالبد  اخلصب،  العطاء 

تغيب. ال  حرية  شمس 
الفلسطينيني والصحفيني  للكتاب  العام  االتحاد  عضو   •

العرب واملثقفني  الكتاب  اتحاد  عضو   •

فهذه األرض اليت تزداد 
امتدادًا يف الجسد الفلسطيين 

يومًا بعد يوم مع امتداد 
الدم الفلسطيين هشادة 

وعطاء ال ينضبان يبىق شعر 
أبناهئا ملتصقًا أبغنية األرض 

وعشقها معربًا عن عاقة الشاعر 
الفلسطيين أبرضه اليت تحولت 
لتكون خفق قلب وتحليق روح 

ونغم وجدان
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الفلسطينية الهدف  مجلة  رأي 

النقب  الصهيوني  العدو  يضع 
لتجلي  كــمــوضــع  تــصــوراتــه  يف 
حيث  االستعمارية،  "معجزته" 

وميحو  ــبــالد  ال أهــلــهــا  ســيــطــرد 
ــد اخلـــلـــق يف  ــي ــع وجـــودهـــم وي
وجودنا  يحيل  قاحلة،  صحراء 
ــدم ويــنــشــأ قـــواعـــده  ــ ــى ع ــ إل
النقيض  عــلــى  ومــســتــوطــنــاتــه 
املــكــان  تــاريــخ  مثله  مــا  كــل  مــن 
ــه، فــفــي هــذه  ــل ــأه ــه ب ــت ــالق وع
نصف  عــلــى  املــمــتــدة  ــة  ــادي ــب ال
ــا،  ــًب ــري ــق ــة فــلــســطــني ت ــاح ــس م
ــق مــركــز  ــل يــخــطــط الـــعـــدو خل
االستعمارية  للقاعدة  ثــالــث 
يحتوي  فــلــســطــني،  أرض  عــلــى 
وميــثــل تــصــورات هـــذا الــكــيــان 
ــه ومــســتــقــبــل  ــل ــب ــق ــت ــس ــن م ــ ع
للتجسس  قــواعــد  املــنــطــقــة؛ 
ملراقبة  والتنصت  اإللكتروني 
حواضن  مشاريع  املنطقة؛  دول 
تــكــنــولــوجــيــة تــســتــقــطــب أهــم 
يف  النشطة  الدولية  الشركات 
املعلومات  تكنولوجيا  قــطــاع 
ــا، وقـــواعـــد  ــه ــي ــار ف ــم ــث ــت ــالس ل
ــزان  ــ عــســكــريــة جلــيــشــه وخـ
الســـتـــيـــعـــاب املـــســـتـــوطـــنـــني 
ــتــنــاســق  ــل اجلـــــــدد؛ دفـــيـــئـــة ل
بـــني الــتــكــنــولــوجــيــا واألمــــن، 
ــى  ــل ــة ع ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ وأحــــــــــالم الـ
األدوات؛  هـــذه  عــبــر  املــنــطــقــة 
"القدرة  و  املــبــدع"  "املستوطن 
ــات  ــي ــن ــق ــت "ال و  الــعــســكــريــة" 
متعددة  "الشركات  و  األمنية" 
مكثًفا  ــا  ــوذًج من اجلــنــســيــات"؛ 
ــي  ــت ــر االســـتـــعـــبـــاد ال ــاص ــن ــع ل
وصــفــات  ــج  ــت ــن ت أن  يــفــتــرض 
ــروب  ــ الــهــيــمــنــة املــطــلــقــة واحل

الكلفة. محدودة 
ملئات  املــجــرفــة  الــبــيــوت  يف    
وعــلــى  ــب،  ــي ــراق ــع ال يف  املــــرات 
العرقي؛  التطهير  سياج  أطراف 
هذا  أن  يــدركــون  أطــفــال،  نشأ 
لهم  يحمل  ال  امُلستعِمر  الغازي 
أسنان  وأن  والتهجير،  املوت  إال 
املستوطنني  ورصاص  اجلرافات 
بكرم  يقابل  ال  القتلة  واجلنود 
أيًضا  ــؤالء  ه يعرف  الضيافة؛ 
بجيش  جـــدودهـــم  فــعــل  مـــاذا 
حني  االستعمارية،  بريطانيا 
تغيب  ال  ــة  ــوري ــراط ــب إم كــانــت 
به  استقبلوا  وما  الشمس،  عنها 

واملــشــروع  الصهاينة  عــصــابــات 
ومن  فلسطني،  يف  االستيطاني 
ليس  "الدحية"  صف  أن  تعلم 
احلرب،  الصطفاف  محاكاة  إال 
اإلمــبــراطــوريــات  رّوع  مــن  وأن 
ــاة  ــم ــدل ح ــ ــن ــ املـــتـــعـــاقـــبـــة وج
أحــفــاده  يــرجتــف  لــن  قوافلها: 
ولو  االشكناز  مستوطني  أمــام 

أظافرهم. حتى  هؤالء  تسلح 
العقبي  مهند  مضى  حــني      
ــر عــــــدوه، لـــم يــحــتــاج  ــح ــن ــي ل
فهذه  التخطيط،  مــن  للكثير 
ــرف  ــع ــا الـــســـكـــني ت الـــيـــد كـــمـ
يفعل  وكذلك  جــيــًدا،  طريقها 
درب  على  القيعان  أبــو  محمد 
يغرس  الــقــيــعــان؛  أبــو  يــعــقــوب 
ماسورة  عمق  يف  القدمي  نصله 
ــرول؛ يــشــق الـــشـــريـــان؛  ــتـ ــبـ الـ
ودفــق  الـــرأس  عــن  ــدم  ال يقطع 
الكيان  قلب  عن  العربي  النفط 
الرقابة  أدوات  يتجاوز  الغازي، 
األمنية  التقنية  هوس  ويقهر 
الــفــائــقــة، بــاخلــنــجــر الــقــدمي؛ 
منه  مفر  ال  كثمن  املــوت  يعيد 
ــرب، مــن يــقــتــلــنــا ويــهــجــر  ــح ــل ل
الثمن  وسيدفع  سيقتل،  أهلنا 
على  وجـــوده  مــن  حلظة  كــل  يف 
تكنولوجيا  تــوجــد  ال  أرضــنــا، 
ــك،  ذل ســتــمــنــع  ــون  ــك ال هـــذا  يف 
يرسمها  الــتــي  احلقيقة  هــذه 
ميتد  دم  بدمهم.  النقب  شهداء 
بكل  بــاألهــل،  االتــصــال  ليعيد 
ويتجاوز  بالتاريخ،  فلسطيني، 
التي  الــعــزل  وأســيــجــة  جـــدران 
ــل  ــدو، يــعــيــد وص ــعـ ــا الـ ــه ــرض ف
ــا الــعــصــبــي عــلــى كــامــل  جــهــازن
ويطلق  الفلسطينية،  األرض 
صولتها  ويتقدم  احلــرب  صوت 
ــق  مـــجـــســـًدا كــــل مـــعـــنـــى الئـ
حراب  حتت  اإلنساني،  للوجود 
ميزق  االستعمارية؛  الوحشية 
األصيل؛  والدم  القدمي  النصل 
ويعيد  واحلماية،  األمن  شبكة 
ومدهشة  ومفاجئة  حرة  احلياة 
حتكمها  ميتة  أرادوها  لصحراء 
املسلح  املوت  وأرباب  اآلالت  آلهة 
تفعل  ــا  ــم ك بــالــتــكــنــولــوجــيــا، 
آخــرون  صداها  يجذب  شبابة 
ــار  ن أو  الـــصـــحـــراء،  ــق  ــم ع مـــن 
الضيف  تستقبل  إذ  الــبــدوي؛ 

العدو. وترهب 

تكنولوجيا املوت الفائقة 
ونصالنا املجربة: النقب

األحزاب التقدمية العربية واملغاربية تنارص  

القضية الفلسطينية
والتنظيمات  ــزاب  األحـ مــن  مجموعة  وقــعــت    
الــيــســاريــة والــتــقــدمــّيــة الــعــربــيــة، مــســاء الــيــوم 
لتنظيم  فيه  دعــوا  مشترك  بيان  على  األربــعــاء، 
املوافق  االرض  يوم  لذكرى  تخليدًا  أنشطة  عدة 

.2022 30 مارس  يوم االربعاء 
الذي  بيانها  يف  واألحــزاب،  التنظيمات  وقالت    
ــدف نــســخــة عــنــه، إن "جــرائــم  ــه ال ــة  ــواب ب وصـــل 
سكانها  بطرد  فلسطني  ألرض  العرقي  التطهير 
الى  مستمرة  زالت  ال  مكانهم،  مستعمرين  إلحالل 
اليوم كسياسة ثابتة من صميم وطبيعة االستعمار 

استيطاني". استعمار  باعتباره  الصهيوني 
بشكل  "تصاعدت  السياسات  هذه  أن  وأضافت    
 1948 ســنــة  احملــتــل  ــل  ــداخ ال يف  للغاية  خطير 
بتهجير  الغربية  الضفة  ويف  القدس  يف  وخاصة 
وجتريف  بيوتهم  وتــهــدمي  ديــارهــم  مــن  السكان 
وقطع  املــيــاه  وعــلــى  عليها  واالســتــيــالء  ــي  األراضـ
ــار وحـــرق احملــاصــيــل الــزراعــيــة وغــيــرهــا،  ــج األش
خاض  الذين  األسرى  االف  معاناة  عن  فضال  هذا، 
اخلاوية  األمعاء  معارك  منهم  العديد  ويخوض 

اإلنسانية". الكرامة  عن  دفاعا 
الشعب  يواصل  املقابل،  يف  البيان:  يف  وأردفــت    
املشروعة  حقوقه  أجل  من  معركته  الفلسطيني 
ديارهم  إلى  االرض،  أصحاب  الالجئني،  عــودة  يف 
وبــنــاء دولــتــه الــدميــقــراطــيــة عــلــى كــامــل تــرابــه 
كل  من  ذلك  يف  مسنودًا  القدس  وعاصمتها  الوطني 
القضية  أنصار  كل  احلية،  وضمائره  العالم  أحرار 
الذي  األرض،  يــوم  ذكــرى  يخلدون  الفلسطينية 
يشكل عالمة قوية على صمود الشعب الفلسطيني 
ما  وهو  وهويته  وبجذوره  بأرضه  وتشبثه  ووحدته 
مسيرات  آخرها  لعل  عديدة  محطات  عبر  جسده 
ومقاومته  القدس  سيف  ومعركة  الكبرى  العودة 

جاء. كما  املستمرة،  الشعبية 
الرجعية  العربية  االنظمة  أن  البيان  ــر  وذك  
الصهيوني  الكيان  مع  عالقاتها  نقلت  والعميلة 
التواطؤ  ومــن  العلنية  إلــى  السرية  مــن  الغاصب 
مختلف  يف  معه  والشراكة  التحالف  إلى  املكشوف 

واملخابراتي. العسكري  املجال  ذلك  يف  مبا  املجاالت 
وجــدان  تسكن  الفلسطينية  القضية  أن  وأكــد 

واحلية  التقدمية  قواها  كل  وأن  منطقتنا  شعوب 
وطنية  قــضــيــة  الفلسطينية  الــقــضــيــة  تعتبر 
الــنــضــال  ــات  ــاح ــدت ذلـــك بــاملــلــمــوس يف س ــس وج

واملواجهة.
القوى  كل  املوقعة  واملنظمات  األحــزاب  ودعت    
)وقفات  املمكنة  االنشطة  كل  تنظيم  الى  املعنية 
يف  ــدوات...(  نـ تظاهرات،  وحــدويــة،  احتجاجية 
ليوم  تخليدا  وذلــك  العربي،  العالم  بلدان  كافة 
وتنديدا  الفلسطيني  الشعب  لكفاح  ودعما  االرض 
طرف  من  املدعوم  الصهيوني  الكيان  مع  بالتطبيع 

جاء. كما  الشعوب،  عدوة  العاملية  االمبريالية 
املوقعة: التنظميات 

لتحرير  الشعبية  الجهبة  تونس،   – العمال  حزب   
املغرب،  – الدميقراطي  الهنج  فلسطني، 

الحزب  فلسطني،  لتحرير  الدميقراطية  الجهبة 
موريتانيا،   – نستطيع  حركة  اللبناين،  الشيوعي 
التحالف  حــزب  االشــرايك-الــجــزائــر،  العمال  حــزب 
الصحراويني  املدافعني  تجمع  ــرايك،  االش الشعيب 
الوحدة  حزب  الغربية،  ابلصحراء  اإلنسان  حقوق  عن 
حزب  الفلسطيين،  الشعب  حزب  األردن،   – الشعبية 
حزب  املــغــرب،   – ــرايك  االشـ الدميقراطي  الطليعة 

تونس.  – املوحد  الدميقراطيني  الوطنيني 

 

يــوم  فلسطينية  حــقــوقــيــة  مــؤســســات  ــت  ــال ق
فلسطيني   8000 اعتقلت  إسرائيل  إن  اجلمعة، 
1300 قاصر  على مدار العام املاضي بينهم أكثر من 

الّنساء. من  و184  وطفل 
األســرى  شــؤون  هيئة  وهــي  املؤسسات،  وأضــافــت 
ومؤسسة  الفلسطيني  األســيــر  ونــادي  واحملــرريــن 
ومركز  اإلنسان  وحقوق  األسير  لرعاية  الّضمير 
إن  لها  تقرير  يف  حــلــوة”الــقــدس،  وادي  معلومات 
سجون  يف  الفلسطينيني  واملعتقلني  األسرى  "عدد 
كانون  ديسمبر  شهر  نهاية  حتى  بلغ  االحــتــالل 
أسيرة   34 منهم  أســيــر،   4600 نحو  األول2021 
األطفال  املعتقلني  عدد  بلغ  فيما  قاصر،  فتاة  بينهم 

طفاًل".  160 نحو  االحتالل  سجون  يف  والقاصرين 
املرضى وصل  أن "عدد األسرى  إلى  التقرير  وأشار 
فؤاد  األسير  بينهم  من   ... أسير   600 قرابة  إلى 

سّنًا". األسرى  أكبر  وهو  عامًا،   )81( الشوبكي 
ــرى الــقــدامــى  ــ ــال الــتــقــريــر "بــلــغ عـــدد األس وقـ
أسيرًا،   25 أوسلو  اتفاقية  توقيع  قبل  املعتقلني 
يونس  ــر  ــاه وم يــونــس  كـــرمي  األســـيـــران  أقــدمــهــم 

متواصل". بشكل   1983 عام  يناير  منذ  املعتقالن 

أن إسرائيل تواصل اعتقال عشرة صحفيني  وذكر 
سجونها. يف  فلسطينيني 

وأضاف التقرير "خالل هذا العام أصدرت سلطات 
غالبيتها  إداري،  اعتقال  أمــر   1595 االحــتــالل  
صدرت بحق أسرى سابقني أمضوا سنوات يف سجون 

االحتالل".
السجون  يف  اإلداريــني  املعتقلني  عدد  أن  وأوضــح 

معتقل.  500 حوالي  يبلغ  اإلسرائيلية 
احملكومون  األسرى  عدد  "وصل  التقرير  وأضاف 
حكمًا  وأعالهم  أسيرًا،   547 إلى  املؤبد  بالّسجن 
 67 ــده  ض الــصــادر  الــبــرغــوثــي،  اهلل  عبد  األســيــر 
بحّقهم  صدرت  أسرى  أربعة  ومنهم  باملؤيد،  حكما 
ياسر  ــم  وه  ،2021 الــعــام  ــالل  خ بــاملــؤّبــد  أحــكــام 
ويوسف  عصافرة  ونصير  عصافرة  وقاسم  حطاب 

زهور".
أي  اإلســرائــيــلــيــة  اجلــهــات  مــن  بعد  يــصــدر  ــم  ول
اعتقال  ظروف  من  التقرير  تناوله  ما  على  تعليق 
الــســجــون  يف  ــه  ل يــتــعــرضــون  ومـــا  الفلسطينيني 

اإلسرائيلية.

تقرير: إرسائيل اعتقلت 8000 فلسطيني يف 2021 بينهم 

1300 قارص و184 من النساء
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األزمة األوكرانية: األسباب والتبعات
اليوم  العالم  اليه  وصل  الذي  والوضع  بأوكرانيا  يقع  ما  لفهم 
الروسي  العسكري  فالهجوم  التاريخ.  الى  الرجوع  من  بد  فال 
من  انطالقا  ألوكرانيا  العسكرية  التحتية  البنية  ضد  املباغت 
يوم 24 فبراير املنصرم فاجأ اجلميع مبا فيه احملللني العسكريني 
نظر  وجهة  من  انه،  من  بالرغم  روسيا،  على  املتحاملني  غير  من 
دعم  "بــوتــني"  حــق  مــن  يبقى  الــبــورجــوازي،  الــدولــي  القانون 
اجلمهوريات االنفصالية يف "دونباس" التي اعترف باستقالليتها 

وطالبته بتقدمي الدعم لها. القانون هذا جعل من تدخل بوتني 
كييف  مليشيات  ضد  االوكرانيني  الروس  حلماية  مشروعا  امرا 
اقل  تكن  لم  فهي  عنيفة  تدخله  طريقة  كانت  وإذا  املعتدية. 
مبناطق  االمبريالي  للغرب  العسكرية  التدخالت  من  شرعية 
وما  وحشيتها  حيث  من  توازيها  وال  خلت،  لسنني  بالعالم  عدة 

ترتب عنها من عدد الضحايا وهول الدمار.
تاريخية،  نظر  وجهة  ومــن  وأوكــرانــيــا  روســيــا  بخصوص    
االحتاد  انهيار  قبل  املشترك  ماضيهما  نكران  ميكنه  أحد  فال 
السوفييتي، وبعد االنهيار مت االتفاق بني غورباتشوف والغرب 
وتفكيك  أوكرانيا  من  السوفييتية  النووية  ــرؤوس  ال نزع  على 
الدعم  يقدم  ان  على  التفاهم  مت  كما  بها.  املتواجد  الصواريخ 
االقتصادي لروسيا واالحجام عن متدد حلف الناتو نحو حدود 
هذه األخيرة. لكن الغرب االمبريالي استغل حالة الضعف التي 
تواجدت عليها روسيا فتنكر لكل تعهداته، وأكثر من ذلك اخذ يف 

اداللها ومحاصرتها.
استتبع  للرئاسة  الثانية ووصول »بوتني"  االلفية    مع مطلع 
ذلك تنظيم األمور باالحتاد الروسي بشكل بطيء بعض الشيء 
ثقة  يكسب  ان  فاستطاع  واضحة،  اهداف  ووفق  مبنهجية  لكن 
وحتى  الفترة  هذه  كل  خالل  استحقاقني.  يف  الروسي  الشعب 
بإحلاق  أمريكا،  خاصة  الغربية،  االمبريالية  انشغلت  قبلها 
دول، كانت باألمس القريب محسوبة على االحتاد السوفييتي، 
منها  بالبعض  احلكم  أنظمة  بتغيير  والقيام  االطلسي،  باحللف 
هذا  يف  الغربي.  املنظور  وفق  »الدميقراطية"  اقامة  بدريعة 
لتنظيم  والبريطانية  االمريكية  االستخبارات  تدخلت  اإلطار 
مت  حيث  أخــرى  وبــدول   2013 بكييف  وقع  كما  ملونة  ثــورات 

استبدال احلكام الشرعيني بآخرين موالني للغرب.
تنفك  ان  االحتادية  روسيا  استطاعت   2007 من  انطالقا 
عن الرأسمال املالي الغربي وان تنتفض ضد اجلناح البورجوازي 
الكامبرادوي احمللي الذي وان لم يدم االستسالم لهما طويال اال 
انه كان شبه تام. هكذا مت استبدال اجلناح الكامبرادوي بتوجه 
حتالف  يف  فدخل  قوية  روسيا  لبناء  يسعى  مغمور  قومي  آخر 
متزعم  فبوتني،  الصاعدة.  الصينية  االمبريالية  مع  وتفاهمات 
روسيا  إلعطاء  جاهدا  يعمل  احلالية،  الفترة  يف  التوجه  هذا 
الذي  االمــر  الدولية  الساحة  على  مرموقة  مكانة  االحتادية 

تطلب منه إخضاع األجراء للمزيد من االستعباد واالستغالل.
يخفي  ــر  ــاألم ف بــأوكــرانــيــا،  ــي  ــروس ال للتدخل  بــالــرجــوع 
نحو  طريقه  يف  استعماري  غــرب  بــني  قطبني،  بــني  مواجهة 
على  أساسا  املرتكز  الصاعد  الصيني-الروسي  واحللف  االفالس 
االجتياح  ان  يف  جــدال  فال  لذلك  نظرا  السلمي".  "االستغالل 
العسكري الروسي ألوكرانيا هو يف العمق حرب بني امبرياليتني 
نازيني  مواجهة  مع  تداخل  ويف  نفوذهما  مناطق  توسيع  بهدف 

جدد ميارسون االضطهاد والتقتيل يف حق الشعوب الروسية بكل 
من دونيتسك ولوغانسك. فمن جهة يحاول الغرب احلفاظ على 
هيمنته االستعمارية على العالم واحليلولة دون تفكك مناطق 
املنافس  -الصني  روسيا  محور  يسعى  اخــرى  جهة  ومن  نفوده، 
التجارية وتوسيع مجاالت استثماراته، وحتى  تقوية تبادالته 
االستعمارية  الطرق  استبدال  على  يعمل  فهو  ذلك  له  يتسنى 
جديد  دولي  تقسيم  وصياغة  االعمال  لعالم  املعرقلة  الغربية 
للعمل متمحور حول الصني. لذلك أمكن القول ان نهاية هيمنة 
االستعمار الغربي وهمجيته لن ينهي بتاتا االستغالل يف شكله 
السلمي الذي تبناه قطب الصني-روسيا، كما انه لن يحرر العمال 
والشعوب، بل سيؤدي الى ظهور اشكال أخرى من التبعية وإبراز 
تناقضات وصراعات جديدة، مع السماح يف نفس الوقت بظهور 
اشكال من الدميقراطية البورجوازية بالدول التابعة التي ضلت 

لفترة طويلة حتت الهيمنة الغربية.
بدول  والصني  روسيا  تصنيف  يرفضون  من  هم  كثيرون    
امبريالية لذلك، فمن الضروري توضيح ان مفهوم "االمبريالية" 
السياسة  يف  يختزلها  الــذي  البورجوازي  التعريف  من  أوســع 

اإلمبريالية  فمن  االستعمارية.  للقوى  العدوانية  العسكرية 
والتبادل  االربـــاح  وجني  االستثمار  بهدف  األمـــوال  تصدير 
والصناعية.  االقــتــصــاديــة  التبعية  على  املبني  الــتــجــاري 
إلقامة  حاجة  يف  ليسوا  والـــروس  الصينيون  فالرأسماليون 
الغرب  عكس  العاملية،  بالسوق  لهم  حصص  حليازة  مستعمرات 
يجب  فال  نفوذه.  مناطق  على  للحفاظ  للحروب  يلجأ  الــذي 
اخللط بني االمبريالية واالستعمار ألن هذا األخير مجرد مظهر 
خلصوا  فالشيوعيون  بالوحيد.  وليس  اإلمبريالية  مظاهر  من 
لوسائل  اخلاصة  امللكية  "الغاء  هو  مركزي  شعار  يف  االشتراكية 
اإلنتاج"، وعلى املستوى الدولي إذا حرمت دولة من قطاع صناعي 
من  محرومة  فستبقى  امليكانيكية،  الصناعة  باألساس  متنوع، 
"بشكل  باستغاللها  سيقوم  الذي  للخارج  وتابعة  اإلنتاج  وسائل 

سلمي".
ان الدوالر األمريكي بدأ يفقد وظيفته كعملة احتياط عاملية 
وتراجع استعماله يف التعامالت التجارية على الصعيد الدولي، 
على  مؤشر  وهذا  أنفسهم،  أمريكا  حلفاء  أقرب  طرف  من  حتى 
احللف  صعود  ان  كما  احملتومة،  نهايتها  من  الغرب  هيمنة  قرب 
لكن  مهمة.  تاريخية  خطوة  يشكل  املنافس  الروسي-الصيني 
ان نقع يف احملذور فنخلط  او  اوهاما  ان نبني على ذلك  ال يجب 
ان  فنتصور  اإلنتاج  قوى  تطور  ومستوى  اإلنتاج  عالقات  بني 
عبر  سيتم  والصني  روسيا  من  بكل  االشتراكية  نحو  التقدم 
الرأسمال  مصلحة  من  انه  فننسى  اجتماعية  مكاسب  حتقيق 
اإلبقاء على أجور مرتفعة واحلفاظ على املكاسب االجتماعية 
للمأجورين باملراكز االمبريالية املهيمنة مع تشجيع شعوب هذه 

املراكز على االستهالك. 
  الغرب يف طريقه نحو اإلفالس، ظل يعاني من ركود اقتصادي 
لهذا  مبررات  ايجاد  يحاول  لذلك  التضخم،  مستوى  يف  وارتفاع 
احلرب  يوظف  واآلن  كورونا،  جائحة  يف  بداية  الكارثي،  الوضع 
مع روسيا بأرض أوكرانيا لتبرير ما تتحمله شعوبه من تضحيات 
فيوظف وسائل دعايته املضللة إلقناع هذه الشعوب على حتمل 
املزيد من التفقير الذي سيترتب ال محالة عن احلرب والعقوبات 
القطب  هذا  افالس  ومع  روسيا.  على  تفرض  التي  االقتصادية 
مستوى  على  للعمل  جديد  تقسيم  سيظهر  الغربي  االمبريالي 
العالم متحور حول الصني، فتعرف عدد من شعوب الدول التابعة 
فيتم  الصني،  من  خاصة  لألموال،  تدفقا  اقتصاديا  واملتخلفة 
سيبقى  لكن  وغيرها،  والصناعية  االقتصادية  بنياتها  تطوير 
األساسية  والتناقضات  قائما  الرأسمالي  النظام  ذلــك  رغــم 
تناحرية  اشكاال  ستتخذ  الزمن  مرور  ومع  السطح  على  ستطفو 
مادامت وسائل اإلنتاج ملكية خاصة للبورجوازية والعامل سلعة 

يخضع، ككل بضاعة يف السوق، لقانون العرض والطلب.
العسكري  التدخل  تفادي  ان  على  التأكيد  من  البد  ختاما    
الروسي يف أوكرانيا كان شبه مستحيل نظرا لعزم النازيني اجلدد 
االوكرانيني  الروس  اخضاع  على  واشنطن  من  املدعمني  بكييف 
من   60% ل  أوكرانيا  باستقدام  ذلك  تأكد  وقد  الوسائل.  بكل 
جيوشها حلدود إقليم دونباس استعدادا للدخول معه يف حرب 
ان  املؤكد  فمن  منها  واملوقف  احلــرب  بخصوص  اما  مفتوحة. 
الشعوب لن تربح منها شيئا، عكس اصحاب الصناعات العسكرية 
فالبد  لذلك  طائلة.  أرباحا  عليهم  ستدر  الذين  احلروب  وجتار 
ستكون  واالقتصادية  البشرية  تكلفتها  الن  فورا  توقيفها  من 
لشعوب  او  واالوكراني  الروسي  للشعبني  بالنسبة  سواء  باهضة، 
الوقت  نفس  يف  العالم.  شعوب  ولباقي  نفسه  األطلسي  احللف 
مرحلة  هي  بكييف  اجلديدة  الفاشية  محاربة  ان  القول  ميكن 
دحر  أن  كما  االستقرار،  من  اوكرانيا  شعوب  متكني  نحو  أولــى 
الغربية،  االمبريالية  طرف  من  املوظفة  هذه  النازية  األدوات 
وابقاء البالد محايدة بعيدة عن كل االحالف، سيسمح بتسريع 
اعادة تقسيم مناطق النفود بني االقطاب االمبريالية واحلد من 
العالم  الهيمنة األطلسية وهي مرحلة ضرورية لتحرير شعوب 

بالرغم من انها غير كافية. 

بوتبغى احلسني

  الغرب يف طريقه نحو 
اإلفاس، ظل يعاين من ركود 
اقتصادي وارتفاع يف مستوى 
التضخم، لذلك يحاول ايجاد 
مربرات لهذا الوضع الكاريث، 

بداية يف جائحة كوروان، واآلن 
يوظف الحرب مع روسيا أبرض 

أوكرانيا لتربير ما تتحمله 
شعوبه من تضحيات فيوظف 
وسائل دعايته املضللة إلقناع 

هذه الشعوب عىل تحمل املزيد 
من التفقري
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احلصول  إلى  الفلسطيني  الشعب  يسعى  بينما 
أساسية،  إنسانية  حــقــوق  مــن  يستحق  مــا  على 
تتراكم  تــزال  ال  املصير،  تقرير  يف  احلق  سيما  وال 
االحــتــالل،  بسبب  األوجـــه  متعددة  أضـــرار  عليه 
عسكرية؛  عمليات  جراء  من  األجيال،  عبر  تتفاقم 
احلريات  تقيد  وممــارســات  متييزية؛  وســيــاســات 
وإخضاع  األرض،  على  السيطرة  إلى  رامية  سياسات 
االوضاع  يف  تدهورا  الى  نؤدي  عوامل  كلها  السكان. 
املعيشيه وتراجعها يف تنمية القطاعات االقتصادية 

واالجتماعية.
ــي مــع ظــروف  ــوم ــاح ي ــف ــنــتــائــج مـــدمـــرة: ك  وال
يف  وتراجع  املياه،  يف  وشديد  مزمن  ونقص  بائسة، 
واآلفــاق  العمل  فــرص  يف  وتقلص  الغذائي،  األمــن 
ــوارد،  ــ وامل املمتلكات  يف  وخــســائــر  االقــتــصــاديــة، 
نوع  حيث  من  اعتبرت  ما  اذا  احلركة.  على  وقيود 
فال  النساء  على  تقع  اكبر  اضرار  ان  يتبني  اجلنس 
سيما  وال  العنف  من  يعانني  والفتيات  النساء  تزال 

قيودا  يضع  ما  املستوطنني  من  والتحرش  االعتداء 
من  حتد  القيود  ــذه  وه التنقل  يف  حريتهن  على 
والرعاية  العمل  وفرص  التعليم  الى  وصولهن  فرص 

الصحيه. 
 وال يزال الفلسطينيون يف قطاع غزة، الذين يزيد 
مستمر  حصار  من  يعانون  املليونني،  على  عددهم 
منذ 15عاما حيث تعرضت غزه لهجوم عسكري اخر 
استمر من 10 الى 21 ايار/ مايو 2021 حيث اسفر 
العدوان مبقتل  عن خسائر كبيره يف االرواح تسّبب 
و43  امرأًة،  و38  رجاًل،   149( غزة  يف  شخصًا   253
 ،) جريح   2000 حوالي  وبإصابة  فتاة(،  و23  فتًى، 
مبنى  و28  تعليمًيا،  مرفًقا   58 بـ  الضرر  وبإحلاق 
 1800 من  أكثر  يف  كلّي  أو  جزئي  وبدمار  صحًيا، 
النزوح  إلى  اآلالف  واضُطّر  وجتارية.  سكنية  وحدة 
احلصول  إمكانية  شخص  ألف   800 حوالي  وخسر 
بشكل منتظم على املياه املأمونة املنقولة باألنابيب. 
اشد  واعباء  النطاق  واسع  ودمار  جماعي  وتشريد 
القائم على  العنف  تزايد  والفتيات مع  النساء  على 
احلصول على اخلدمات االساسية.نوع اجلنس وتقلص الفرص االقتصادية ومحدودية 
الفلسطينيه  ــي  ــ االراض يف  ــاع  ــ االوض وتــفــجــرت 
الشرطه  ترتكبها  وحشية  اعــتــداءات  جــراء  كافة 
واملستوطنني الصهاينة منذ 13/4/2021 واستمرت 
وخاصة  احملتله  الــقــدس  يف  املــاضــي  نيسان  حتى 
منطقة باب العامود واملسجد االقصى حيث شهدت 
بالتزامن  عنف  مشاهد  باالقصى  احمليطه  املناطق 
مع دعوات املستوطني لتنفيذ االقتحامات يف ذكرى 
احتلت  الــذ  اليوم  وهــو  القدس  توحيد  يسمى  ما 
وحي   .1967 يف  الغربيه  والضفه  الشرقية  القدس 
الشيخ جراح. حيث قامت شرطة االحتالل يف هذه 
منهم  فلسطيني   1800 من  أكثر  باعتقال  الهبه 

االعــتــداءات  تتوقف  ولــم  وجرحى  واطفال  نساء 
الطرق  جميع  مستخدمه  النساء  ضد  واالعتقاالت 
غير االدمية والهمجيه وممارسة العنف ضد النساء 
يف حي الشيخ جراح من بداية االضطرابات يف احلي 
هذا  يومنا  حتى  املستوطنني  اعتداءات  واستمرت 
االحتالل  وشرطة  املتطرفني  الصهاينة  ومبساعدة 

للسيطره على احلي واخالء سكانه منه.  
ــرأة  امل على  يقع  الـــذي  الثقيل  الــعــبء  ويظهر 
غزة  على  املفروض  احلصار  بسبب  الفلسطينية، 
والبضائع  الــنــاس  حركة  على  الصارمة  والقيود 
إلى  باإلضافة  الصهيونيه،  العسكرية  والعمليات 
أكبر  وتظهر  الفلسطيني.  السياسي  االنقسام  أثر 
البطالة  معدالت  يف  امللحوظ  االرتفاع  يف  الدالالت 
وصل  والذي  املتعلمات  الشابات  بني  خاصة  بينهن، 
التعارض  وهناك   78.3% بلغ  مذهل  مستوى  إلى 
العالية  العلمي  التحصيل  مستويات  بــني  ــاد  احل
يف  املتصاعدة  البطالة  مستويات  مع  النساء  بني 

أوساطهن.  
من  الفلسطينيه  ــراه  املـ تعانيه  مــا  ننسى  وال 
اجلسدي  العنف  يعود  حيث  ذكوري  ابوي  مجتمع 
التعامل  الى  املراه  ضد  والتهميش  والقمع  والنفسي 
االبوي  بالنظام  يعرف  وما  النساء  اجتاه  الذكوري 
االسر  بعض  يف  للرجال  الشرعيه  يعطي  والــذي 
على  القتل  مسمى  حتت  والقتل  العنف  ملمارسة 
قوانني  ــود  وج لعدم  يعود  ــك  وذل الــشــرف  خلفية 
مماطله  ووجــود  القتل  من  النساء  حلماية  رادعــه 
القضايا وتقتصر  من احملاكم الصدار االحكام بهذه 
وكان  العشائر  حل  الى  تعود  او  مالية  مخالفة  على 
شيء لم يكن. قوانني ال تدين وال جترم عملية قتل 
العائله  شــرف  حماية  من  جــزء  ويعتبرها  وتبرير عملية قتل النساء.النساء 
النساء  قتل  جرائم  يف  ملحوظ  ارتفاع  حصل  وما 
يف فلسطني عام 2021 حيث بلغ عدد النساء الواتي 
الفلسطيني15  الداخل   1948 مناطق  يف  قتلهن  مت 
امرأة، ويعود ذلك ألسباب انتشار السالح يف الداخل 
الفلسطينيي وعدم الردع من قبل شرطة االحتالل 
ونسيان  الشرف  بقضايا  والهائهم  اجلرميه  لزيادة 
اما عن مناطق الضفه وغزه  القضية االم فلسطني. 
وذلك  غزه  يف  امراه  و11  الضفه  يف  امراه   12 قتل  مت 
اجلرميه  من  للحد  الرادعه  القوانني  غياب  ل  يعود 
حيث  غزه  وقطاع  الفلسطينيه  السلطه  مناطق  يف 
يطبق  ــي  االردن الشخصيه  ــوال  االح قانون  زال  ال 
عليهم  تعديل  يتم  ولم  غزه  يف  واملصري  بالضفه 
لتغير  النسويه  واالطـــر  املؤسسات  نضال  برغم 
قانون  سن  اجل  من  والنضال  املرأة  لصالح  حلماية األسرة واملرأة من العنف.القوانني 

عبير ابو خيضر)مناضلة فلسطينية(

 

حينام يصل القمع اىل 
نساء التعليم

ــة ايــتــهــا  ــاب ــت ــك ــن ال ــي عـ ــف ــوق ت
بالتواري  عليك  املشاغبة،  الثائرة 
يستهدفونك!  انهم  األنظار!  عن 
املؤسسة!  ارجاء  بني  يجول  املقدم 
مكافحة  ــة  ــرف غ ــل  ــ داخ حتــقــيــق 
ملدة  متتالية  جلسات  العصابات! 
ثماني  وتسويفات!  تأجيالت  سنة! 
من  وازيد  االستنطاق!  من  ساعات 
احلراسة  تدابير  حتت  ساعة   48
بــيــتــي يف  مــراقــبــة يف  الــنــظــريــة! 
كتاباتي  يف  حتــركــاتــي  يف  عملي 
جاسوسا  ســخــروا  بــل  ــي!  ــوالت وج
داخل  فيديو  شرائط  لي  يلتقط 
ــال الــنــضــالــيــة ويــقــدمــهــا  ــكـ االشـ
ثم  ارهــابــيــة!  وكــأنــنــي  للمحكمة 
حبسا  أشهر   3 باحلكم  نطق  يأتي 
وما  تــرى؟  يا  فعلت  فماذا  نــافــذة! 
اعتقلت؟!  ذنب  وبأي  تهمتي؟  هي 
ولــم  ــت؟  ــم ــوك ح ســبــب  اي  ــى  ــل وع
وذرات  البيضاء  ــي  وزرتـ اصبحت 
سبورة  على  املــســحــوق  الطبشور 

جرميتي؟ احلياة 
إلى  تنتمي  احلية  اجلثة  هذه  ان 
تنتمي  الوطن،  هامش  على  هم  من 
لــلــفــقــراء واملــنــســيــني واملــقــصــيــني 
واحتقر  والعري  الفسق  كرم  ببلد 
االستاذ  سحق  ببلد  واملربي،  العلم 
ــوة بــالــلــوالــب  ــ ــش ــ بــالــعــصــي احمل
لرواد  األوسمة  ومنح  احلديدية، 
سحقا  سحقهم  والتفاهة!  اجلهل 
دائمة  بإعاقة  اصيب  من  فمنهم 
بجانب  شهيد  ســقــط  مــن  ومــنــهــم 
بندوب  اصيب  من  ومنهم  الرصيف 
والقهر،  احلكرة  لزمن  تؤرخ  خالدة 
بعاهة  األمر  به  انتهى  من  وبينهم 
دولة  حول  درسا  يقدم  مستدمية 
أملا  تتعثر  بــقــدم  والــعــدالــة  ــق  احل

التسلط! وجع  يذبحها  وروح 
تتنفس  ــي  ــت ال ــة  ــث اجل هـــذه  ان 
الدستورية  احلقوق  بأصفاد  قيدت 
ــرد أحـــرف  ــجـ ــي اصـــبـــحـــت مـ ــتـ الـ
بها  طالبت  ان  الورق،  فوق  متناثرة 
حلبل  يقودك  ما  منها  لك  اخرجوا 
ألجلها  نــاضــلــت  ان  امـــا  املــشــنــقــة 
يخضع  ال  متمردا  صعلوكا  جعلوك 

وجبروتها. الدولة  لسياسات 
وذنبي  األنظار  عن  ــوارى  ات فلم 
الفكر؟  شقاء  يــؤرقــه  انــســان  أنــى 
ــم اتـــوقـــف عـــن الــكــتــابــة وقــد  ولـ
الكرامة  يف  حقي  النتزاع  كافحت 
واالمــــــن الــوظــيــفــي كــمــواطــنــة 
ــت يف  ــح ــاف مــغــربــيــة اجلــنــســيــة ك
ــة الــعــمــومــيــة بــشــروطــهــا  ــدرسـ املـ
مراتب  تتسلق  ان  ألجــل  القاسية 

الــســلــم االجـــتـــمـــاعـــي وحتــــارب 
واالخــالقــي  املــادي  اإلفــالس  شبح 

واملعريف؟ 
عن  التوقف  مني  يطلبون  حني 
اشعر  الظهور  عن  والتوقف  الكتابة 
به  اميانهم  خطأ  ارتكبت  وكــأنــي 
نعطي  صرنا  كأننا  اشعر  ضعيف! 
والعنف  الــقــمــع  لسلطة  شــرعــيــة 
ــوات  ــ ــاول اخــــراس االص ــ ــي حت ــت ال

احلرة! 
ــة خــلــف  ــن ــي ــج ــا س ــ صــحــيــح انـ
ــون  اك ان  اقــبــل  فكيف  الــقــضــبــان 
عن  واتوقف  الصمت  سجينة  ايضا 
والقهر  واجلور  الظلم  عن  الكتابة 
واملقصيني،  املهمشني  عن  واحلكرة! 
تعليم  يف  الــوطــن  ابــنــاء  حــق  عــن 
مجاني موحد ذو جودة عالية، عن 
عليهم  فرض  الذين  االساتذة  حق 
العمومية،  الوظيفة  يف  التعاقد 
املعتقلني  االساتذة  جميع  حق  عن 
ــراءة واحلــريــة،  ــب ال واملــتــابــعــني يف 
ــذة الــنــظــامــيــني  ــاتـ عـــن حـــق االسـ
ــز  ــع وال الـــكـــرامـــة  يف  واإلداريـــــــني 
أملنا  عن  املكانة،  رفعة  و  والشرف 
التعليم  نرفع من مكانة قطاع  أن  يف 
يف  املتقدمة  الــدول  نحاكي  حتى 
املظاهر  يف  وليس  واملعرفة  العلم 

الشكلية. والعناوين 
ليس  النضال،  بدرب  تشبثنا  ان 
بل  قيادي،  نرجسية  او  ثوري  عناد 
وطننا  ارض  من  شبر  كل  على  غيرة 
رايــاتــه  ــرف  ــرف ت ان  نسعى  ــذي  الـ
التنسيقية  وان  األمم!  اقــوى  بني 
اجليل  اساتذة  يضم  مؤقت  تنظيم 
اجلــديــد، جــيــل مــثــقــف واعـــي ال 
كلما  الــتــركــيــع!  ألســالــيــب  يــرضــخ 
قوتهم  زادت  واخلناق  القمع  اشتد 
بلغة  خاطبتهم  وكلما  وصمودهم، 
والتزامهم  مسؤوليتهم  زادت  احلوار 
نضج  بحجم  فــكــونــوا  ونــضــجــهــم، 
ــم حــربــا  ــاك ــف ــاب وك ــب ــش ــؤالء ال ــ ه
الوطن،  لشموع  وميدانية  اعالمية 
ــم دفــنــا لــطــاقــات خــالقــة  ــاك ــف ك
بعمقها،  الطموح  قتلتم  مبدعة 
دمقرطة  شــعــارات  بحجم  كــونــوا 
بحجم  كونوا  االجتماعية،  احلياة 
وقيم  الدولية  واملعاهدات  املواثيق 
بفشل  اعترفوا  االنــســان،  حقوق 
التوظيف  وهشاشة  التعاقد  نظام 
ونساء  رجال  مطالب  ولبوا  اجلهوي 
عن  يتنازلوا  لــن  الــذيــن  التعليم 
والتعاقد  إال  النضالية  معاركهم 

سقط.

املعتقلة نزهة مجدي
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التعليم التقني والتكوين املهني بالقطاع الفالحي 
لدى  خصوصا  املهني،  التكوين  حول  احلديث  مؤخرا  كثر 
القاءات  عديد  فعقدت  املغربية،  للدولة  الرسمية  اجلهات 
وصدرت مجموعة من التقارير التي تتحدث عن هذا القطاع 
العلمي،  والبحث  املهني  والتكوين  التعليم  بــوزارة  املرتبط 
اهتمام  محط  وضحاها  عشية  بني  أصبح  الذي  القطاع  هذا 
يطبخ  وماذا  اإلهتمام؟  هذا  من  الغاية  فما  املسؤولة،  اجلهات 
لهذا القطاع؟اجلواب على هذين التساؤلني مرتبط باألساس 
منذ  بالدنا  يف  املتبعة  التعليمة  وبالسياسات  التعليم  بوضع 
التعليم  له  أل  الذي  الكارثي  والوضع   ،20 الـ القرن  ستينيات 
ولكي  الرأسمال،  إشــارة  رهن  ووضع  تسليعة  نتيجة  برمته، 
املهني  التكوين  لقطاع  املرور  الالزم  من  كان  مهمتهم  تكتمل 
القطاع  يعيشه  الذي  الهش  الوضع  أهمها  عدة،  إلعتبارات 
ارتباطه  وكذا  به  مناضلة  طالبية  حركة  وانعدام  بل  وضعف 
أكثر بسوق الشغل خاصة القطاع اخلاص، عالوة على سهولة 
حاجيات  لتلبية  الطلب  حتت  وتدريبات  تكوينات  احــداث 

األجنبي. ونظيره  احمللي  الرأسمال 
ينطبق  عام  بشكل  املهني  التكوين  قطاع  على  قلناه  ما 
الفالحي،  بالقطاع  املهني  والتكوين  التقني  التعليم  على 
أنه  كما  نــاذرا  إال  ــواء  األض عليه  تسلط  ال  ولــإلشــارة  الــذي 
والصيد  الفالحة  ــوزارة  ل احلصرية  الوصاية  حتت  يخضع 
يجعله  ما  وهو  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 

املهني. التكوين  منظومة  باقي  عن  ما  شيئا  منعزال 
ابملغرب الفاحي  التعلمي  عن  اتريخية  ملحة   -  2

1957 1-2 خال فرة االستعمار اىل حدود 

التي  باملغرب  الفالحية  املدارس  أولى  تأسيس  تاريخ  يعود 
املدرسة  إنشاء  مت  حيث   ،1942 سنة  الى  املهندسني  تخرج 
املدرسة  افتتاح  مت  وبعدها  مبكناس  للفالحة  الوطنية 
1951 و1957  1948. وما بني سنتي  الغابوية بإفران سنة 
  Xavier )مدرسة  تطبيقية  فالحية  ــدارس  م ــداث  إح مت 
البستنة  مــدرســة   ،1951 سنة  بــاحملــمــديــة    Bernard
 1951 سنة  بتمارة  الفالحية  املدرسة   ،1953 سنة  مبكناس 
 )1954 سنة  مراكش  بضاحية  بالسويهلة  الفالحية  واملدرسة 
ومــدة  التطبيقيني  املهندسني  تخرج  كانت  املـــدارس  هــذه 

4 سنوات. التكوين بها كانت  
1957 و1972. 2-2 الفرة الثانية : مابني سنيت 

هذه الفترة كانت جد مهمة وغنية حيث مت خلق مؤسسات 
يف  املغرب  مناطق  من  مبجموعة  التقنيني  املساعدين  تكوين 
ثالث  يف  محددة  التكوين  مدة  وكانت  التخصصات،  مختلف 
فالحية  ــدارس  م  ،1957 سنة  الغابوية  )املــدرســة  سنوات 
ــوارات  ــف وال والسويهلة  بــركــان  ضاحية  ــب  ــزراي ال مبناطق 
الهندسة  ومدرسة   1968 سنة  القنيطرة  مدينة  ضواحي 
ومــدرســة   1972 سنة  مبكناس  والطبوغرافية  الــقــرويــة 
هذه  السنة(.  نفس  يف  ببولقنادل-سال  الفالحية  امليكنة 
 .1969 سنة  التقني  التكوين  مراكز  خلق  مت  كذلك  الفترة 
للمدارس  للولوج  التحضيرية  االقسام  مسلك  خلق  كذلك  مت 
بثانوية   1962 سنة  باملغرب  مرة  أول  الفرنسية  الزراعية 
مديرية  إنشاء  سيتم   1967 وسنة  بالرباط،  يوسف  موالي 
ــوزارة  ل تابعة  املهني  والتكوين  الفالحي  للتعليم  خاصة 
بضاحية  وطنية  مناظرة  تنظيم  مت   1968 وسنة  الفالحة، 
متخض  والذي  الفالحي  التعليم  حول  -اللويزية-  احملمدية 
عنها نظام جديد للتعليم الفالحي باملغرب، ويف نفس السنة 
الزراعة  ملعهد  ليتحول  بالرباط سنة   الزراعة  مت خلق معهد 
وسنة  البيطرة.  شعبة  إضافة  بعد   1972 سنة   والبيطرة 

الغابوية بسال. الوطنية  املدرسة  إنشاء  1970 مت 
2000 1980 إى  3-2 الفرة الثالثة : من 

سياسات  مع  تزامنت  والتي  سنة  العشرين  هــذه  خــالل 
منظومة  على  أخــر  "إصــالح"  تطبيق  مت  الهيكلي  التقومي 

ما  وهــو   1984 ســنــة  الــفــالحــي  بــالــقــطــاع  املــهــنــي  الــتــكــويــن 
املهني  التكوين  يف  مستويات  ثــالث  إقــرار  عنه  سيتمخض 
يف  مفتوح  وهو  التأهيل  مستوى   -: وهم  الفالحي  بالقطاع 
مستوى  على  يتوفرون  الذين  الصغار  الفالحني  أبناء  وجه 
الثالث اإلعدادي - مستوى التقني وهو مفتوح أمام التالميذ 
متخصص  تقني  مستوى   - الــبــاكــلــوريــا  مستوى  أصــحــاب 
هذا  مقتضيات  تفعيل  سيتم  الباكلوريا.  على  للحاصلني 
كذلك  الفترة  هذه  ــالل  1996.خ سنة  من  بدءا  "اإلصــالح" 
الزراعية  العلوم  شعبة  إحــداث  مت   1982 سنة  وبالضبط 
إطالق  وسيتم  باملغرب،  الفالحية  الثانويات  من  بالعديد 
و1993   1991 سنتي  مابني  )قدرة-تكوين-شغل(  مشروع 
بتأسيس  اخلــاص   36-96 رقم  القانون  إصــدار  مت  وبعدها 

التناوبي. املهني  التكوين  وتنظيم 
2000 إىل اليوم 4-2 الفرة الرابعة : من سنة 

القوانني  ــدار  إصـ يف  بــاالســتــمــرار  الــفــتــرة  ــذه  ه متــيــزت 
واملشاريع دائما يف إطار "اإلصالح" حيث سيتم إصدار القانون 
مت  كما  بالتدرج  التكوين  عملية  لينظم  جاء  والذي   12-00

سنتي  بني  وما  قروي.  شاب   300.000 تكوين  مشروع  إطالق 
2000 و2003 مت إعطاء اإلنطالقة ألولى التجارب اخلاصة 
خاصة  املتخصصني  التقنيني  مبؤسسات  القدرات  مبقاربة 
و2009   2003 سنتي  بني  وما  واحملمدية.  مكناس  مبدينتي 
مع  الفالحي  بالقطاع  املهني  التكوين  نظام  هيكلة  إعادة  مت 
بنظام  إنشاؤها  يتم  التي  اجلديدة  البرامج  تعميم  بداية 
 2010 2008 إلى سنة  مقاربة القدرات، أما خالل الفترة من 
والتكوين"  "للتنمية  قطاعية  مخططات  بإنتاج  فتميزت 
املهني  للتدريب  مخطط  ــالق  إط ــذا  وك الفالحي  بالقطاع 
الصناعات  يف  بالتكوين  خاص  وأخر  القروي  بالشباب  خاص 

الغذائية.
والتكوين  التقين  التعلمي  الفاحة  وزارة  تدبر  كيف   -  3

الفاحي؟ ابلقطاع  املهين 

ماي   21 يف  ــدر  ص الــذي   168-09-2 املــرســوم  إطــار  يف 
لوزارة  املركزية  املديريات  ومهام  تنظيم  حدد  الذي   ،2009
مهام  بني  من  كذلك  والذي  أنذاك،  البحري  والصيد  الفالحة 
والبحث  الفالحي  العالي  للتعليم  استراتيجية  إرساء  الوزارة 
الغرض  ولهذا  الفالحي،  بالقطاع  واملهني  التقني  والتكوين 
 .)DEFR( والبحث  والتكوين  التعليم  مديرية  إنشاء  مت 
الــوزارة  مرامي  إطار  يف  احلال  بطبيعة  وهذا  كذلك  مت  كما 
ــوزارة  ال عمدت  حيث  األخــضــر"،  "املــغــرب  مخطط  إلجنــاح 
وتنسيق  قيادة  مهمة  للفالحة  اجلهوية  املديريات  إعطاء 
بالقطاع  املهني  والتكوين  التقني  التعليم  برامج  ومتابعة 
املصالح  بني  من  أن  بحيث  جهة،  كل  مستوى  على  الفالحي 
بالتعليم  خاصة  مصلحة  اجلهوية  باملديريات  املتواجدة 
الشراكة  لقسم  تابعة  والبحث  املهني  والتكوين  التقني 
السائدة  العقلية  أن  سبق  مما  يالحظ  التنموي،  والدعم 
عقلية  هي  املخزن  من  جدا  املقرب  لصاحبها  الفالحة  بوزارة 
سياساتهم  خدمة  يف  الفالحي  التعليم  جتعل  تسليعية 
أحد  األخــضــر"  املــغــرب  "مخطط  شكل  والـــذي  الفالحية 
تقييم،  دون  االخضر"  ب"اجليل  جتاوزه  مت  والذي  حلقاته 

عالقتها  يف  تتغير  لن  ــوزارة  ال سياسة  أن  مؤكد  هو  ما  لكن 
تسعى  األول  باملقام  ألنها  املهني  والتكوين  التقني  بالتعليم 
مخططاتها  خدمة  يف  بالقطاع(  املهني  التكوين  )أي  لوضعه 
بالقطاع  األمـــوال  ورؤوس  املستثمرين  حاجيات  ولتلبية 

الفالحي.
الفاحي:  ابلقطاع  املهين  التكوين  ومرامي  أهداف   -  4

الزراعية الباطروان  اتجاه  مطلق  سخاء 

يخص  فيما  الفالحة  وزارة  طــرف  من  املعلنة  االهــداف 
قي  وتلخصها  املهنيني،  والتكوين  للتأهيل  الثالث  املستويات 
حاجيات  تليبة  وهو  األول   الهدف   : وهما  يتيمني  هدفني 
أما  املؤهلة  البشرية  باملوارد  الفالحية  والضيعات  املقاوالت 
حتسني  يف  املساهمة  وهو  باألول  مرتبط  وهو  الثاني  الهدف 
أن  يتضح  هنا  من  الفالحية.  والضيعات  املقاوالت  تنافسية 
تختزلها  التي  أهدافها  يف  صريحة  هي  أوال  الفالحية  وزارة 
الفالحي  والـتأهيل  املهني  والتكوين  التقني  التعليم  رهن  يف 
ونظيرتها  احمللية  الفالحية  والضيعات  املــقــاوالت  لفائدة 
بخس  وبثمن  املؤهلة  البشرية  بــاملــوارد  ومدها  األجنبية 
على  الدولة  بها  تغدق  التي  االمتيازات  عديد  الى  ينضاف 
وتغاضي  تسهيالت  ضريبية،  )إعفاءات  الزراعية  الباطرونا 
للفرشة  مكثف  الزراعيني،استغالل  بالعمال  التصريح  يف 
الوسيط،  دور  فقط  تلعب  الدولة  تكون  بذلك  املائية...(. 
تكوين  بني  مقسمة  سنتني  يف  الطلبة  بتكوين  تقوم  حيث 
بحاجياتها  الشغل  سوق  بإمداد  وتقوم  تطبيقي  وأخر  نظري 
حاجة  أن  حيث  معينة،  تخصصات  يف  البشرية  املــوارد  من 
باملعاهد  تــدرس  التي  التخصصات  حتدد  التي  هي  السوق 
مبسالك  توظيفها  يتم  من  هي  القليلة  والقلة  الفالحية، 
أن  حني  يف  لها،  التابعة  العمومية  واملؤسسات  الفالحة  وزارة 
القروي. العالم  يف  خاصة  املعطلني  بصفوف  يلتحق  أخر  جزء 
ايت  اشتوكة  بجماعة  اجلارية  السنة  من  فبراير  شهر  خالل 
الفالحية  االستراتيجية  إطالق  الدولة  رئيس  أعطى  باها 
2020-( األخضر"  "اجليل  اسم  لها  اختاروا  والتي  اجلديدة 
املياه  قطاع  بتطوير  املرتبطة  االستراتيجية  وكذا   )2030
محور  على  خفيفة  وبإطاللة  املــغــرب"،  "غــابــات  والغابات 
أن  جند  اجلديدة  االستراتيجية  هذه  يف  الفالحي  التعليم 
وبدرجة  املجال  هذا  يف  سياستها  نفس  يف  ستستمر  الدولة 
أقوى يف تخريج االالف من الشباب والذي يتشكل يف معظمه 
املفترسني  مخالب  بني  ووضعهم  املغربية  البادية  شباب  من 
على  ستعمل  الدولة  ان  جند  حيث  الزراعية(،  )الباطرونا 
معاهد  يف  العشرية  هــذه  خــالل  شــاب   140.000 تكوين 
جهة  وكل  اجلهات،  مختلف  على  مقسمني  املهني  التكوين 
بتكوين  تقوم  فالحية  معاهد  بها  قطب  شاكلة  على  ستكون 
الفالحية يف  املقاوالت  التي حتتاجها  التخصصات  الشباب يف 

اجلهة. نفس 
التعليم  أن  من خالل كل ما سبق نصل خلالصة واحدة هو 
مختلف  يف  كغيره  الفالحي  بالقطاع  املهني  والتكوين  التقني 
لنفس  يخضع  والتجارية،  الصناعية  األخــرى  القطاعات 
السياسة التي هي سياسة التسليع وتلبية حاجيات الرأسمال 
الفالحي  بالقطاع  فالتعليم  كذلك  األجنبي،  أو  احمللي  سواء 
واملخططات  "اإلصــالحــات"  من  ملجموعة  تاريخه  يف  خضع 
املهني  والتكوين  التعليم  قطاع  عامة  بصفة  واكبت  التي 
التي  واالجتماعية  االقتصادية  للتحوالت  وتبعا  ببالدنا 

األن. إلى  الشكلي  االستقالل  منذ  بالدنا  عرفتها 
إذن فمصير طلبة التكوين املهني هو نفس مصير كل طلبة 
التكوين  املغرب وما يستوجب هو االهتمام أكثر بطلبة قطاع 
أليات تنظيمية مرنة تستوعب خصوصية هذا  وإبداع  املهني 
املشروعة  مطالب  عن  للدفاع  تنظيمهم  وتستهدف  القطاع 
التحاقهم  حالة  يف  سواء  التخرج  فترة  بعد  مواكبتهم  وكذا 

عدمه. من  بالشغل 

بدر عريش
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

العوامل  إن دراسة أي ادب تستدعي البحث والتنقيب يف 
افرزت  التي  والتاريخية  االجتماعية  والظروف  املختلفة 

هذا االدب.
ولكي نلقي نظرة على االدب اجلزائري، سنحاول أن نتابع 
خاصة  االخرى  اآلداب  مع  املختلفة  عالقاته  عبر  تطوره 

االدب الفرنسي.
والــذي  ـ  الفرنسية  باللغة  املكتوب  اجلــزائــري  ــاألدب  ف
لم  هذاـ  يومنا  إلى  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  وتطور  نشأ 
اجلزائريون  االدبــاء  استطاع  أن  بعد  إال  يتطور  ولم  يولد 

عن  بها  يعبروا  وأن  الفرنسية  اللغة  من  متاما  يتمكنوا  أن 
احلقيقة اجلزائرية. إن هذه السيطرة على اللغة الفرنسية 
اللغة  )اي  حولوها  تاريخها  ودراســة  دراستها  يف  والتعمق 
ال  اجلزائري  االدب  من  جتعل  التي  للدرجة  الفرنسية( 
عن  الشكل  حيث  من  بل  املضمون  حيث  من  فقط  يختلف 

االدب الفرنسي.
اللغة  من  يجعلوا  أن  اجلزائريون  الكتاب  استطاع  لقد 
الفرنسية لغة تساعدهم على التعبير عن قيمهم وأفكارهم 
كما  وقيمهم  شخصيتهم  تسلبهم  من  وبدال  وتقاليدهم. 
أرادت فرنسا ذلك، وبدال من ان تكون معوال لهدم وتشويه 
التعبير  لغة قادرة على  لهم  والتقاليد، أصبحت  القيم  تلك 

عن تلك الشخصية والقيم والتقاليد اجلزائرية نفسها.
ما  وإذا  ثقافية  تــطــورات  واكبت  ما  إذا  تتطور  فاللغة 
يف  احلال  هو  وهذا  الثقافة.  تلك  عن  للتعبير  أداة  أصبحت 
اشكاال  لها  واتخذت  الفرنسية  اللغة  تطورت  لقد  اجلزائر، 
كاتب  كتبها  قصة  تتصفح  أن  ويكفي  جديدة،  ومحتويات 
جزائري باللغة الفرنسية وقصة فرنسية ليتضح لك الفرق 
القصتني  أن  جتــزم  أن  إطالقا  ميكنك  وال  القصتني،  بني 
هذا  متشابهة.  وتقاليد  وأفكار  قيم  عن  لتعبرا  كتبتا  قد 

االختالف ليس فقط يف املضمون بل ويف الشكل كذلك.
لغة  يطوع  أن  استطاع  الذي  اجلزائري  لألدب  انتصار  إنه 
ودخل  عليه،  تسيطر  ان  بدل  عليها  ويسيطر  لغته  غير 
املعركة بها وفرض حقيقة الشعب اجلزائري التواق للتحرر 

ومازال.

يوميات منجمي: عاء الدين )1/2(

الصبي  الصغير،  ابني  لي  قال         
امللم بالرسم، سميته عالء الدين ألنه 
الدين  عالء  مثل  فعال  كان  ولد  عندما 

يتكلم  فعندما  الــســحــري،  واملــصــبــاح 
كأنه  يسحر،  فهو  عفوية،  بطريقة 
صغير  صبي  هو  يدي،  أو  فنجاني  يقرأ 
لكن بالنسبة لي هو رجل حكيم، طاملا 
العفوية،  ــه  دروس ومــن  منه  استفدت 
ومن صبيانيته، وتعلمت منه أن احلياة 
أن  لها  نريد  كما  لكن  تبدو،  كما  ليست 
تكون،  فهي مجرد حلظة قد تنتهي يف 

أي حلظة بدون إنذار وال إخبار. 
با  "وا   : الــديــن  لــي عــالء  قــال         
لقد  أبي   " مــوش"  رسمغ  اد  سنغ  هات 
باليوتوب  استعان  قط"،  رسم  تعلمت 
القط  رســم  خلــص  الــذي  وبالفيديو 

ــروف  ــ احل وبـــربـــط   "”””" بــكــتــابــة 
الى  األخير  يف  تقود  سلسة  بطريقة 
ال  قط  مزين،  مدور  ذيل  ذو  قط  رسم 

معنا،  تعيش  التي  القطط  بتاتًا  يشبه 
فالقط الذي يقصد منزلنا هو قط ذو 
ما   كل  منهزم  حيوان  هو  متدلي،  ذيل 
متمرد،  فأر  أو  خبز  كسرة  هو  يطلبه 
عالء الدين طفل صغير لكنني أعتبره 
شخص يحق له أن يجيب على السؤال 
ك  ويعتبره   الرسم  يحب  بــاجلــواب، 
هلوسة،  عمل،  هواية،  مهنة،  حرفة، 
استوعبت  أنــنــي  أجبته   ،... حــلــم،  
يقع  شــيء  كل  أن  تعلمت  درس،  أيضًا 
إســعــاد  أجــل  مــن  هــو  األرض  هــذه  يف 
حبيبة،  أم،  زوجــة،  كانت  سواء  امــرأة، 
ابنة، هذا ما تعلمته  أو  عشيقة، أخت، 

أنا كرجل، لكن بالنسبة املرأة ف يكفي 
وضع االم مكان األب واألخت محل األخ 

والبنت عوض االبن.      
مغزى  أفــهــم  أن  حــاولــت  طــاملــا        
لكن  احلكم،  التدبير،  التنظيم،  وسر 
كل  ــدرس،  ال واستوعبت  فهمت  اليوم 
سببه  لغاية  ُينظم  أن  شــأنــه  مــن  مــا 
لعلمية  نتيجة  كليهما  مضرة،  منفعة، 
أجل  من  اإلنــســان  بها  يقوم  روتينية 
اآلخــر،  مضرة  حساب  على  منفعته 
بعد  وقع  ما  أن  أرى  أنــا،   لنقل  او  نحن 
2021  كان منح السلطة لقطاع  شتنبر 
ألشخاص  الــدمــاء،  ملصاصي  الــطــرق، 
لكنهم  منوذجًا،  املقاطعة  أعداء،  كانوا 
كسب  يف  طامعون  سادة  اليوم  أصبحوا 
بكل شيء، ونحن كما كنا دائما خسرنا 
التعليم،  رجال  معي،  ومن  أنا  شيء،  كل 
الطبقة  مــوظــفــون،  ــراء،  ــق ف ــال،  ــم ع
اخلاسر  كانت  عامة  بصفة  املتوسطة 
احليوية  الطبقة  واالوحــد،  الوحيد 
طبقات،  جلميع  األمـــل  متــنــح  الــتــي 
على  نحافظ  أن  املستطاع  قدر  نحاول 
نستطع  لــم  فــإن  مــوقــعــنــا،  مكانتنا، 
واحلل  معضلة،  لكل  حل  دائمًا  فهناك 
هو  ــل  األمـ مينحنا  أن  ميكنه  ــذي  الـ

أنواعه. بشتى  النضال، 

حسن أيت اعمر

عادل لعريف

فتحة  يف  الــنــقــديــة  الــقــطــع  دس 
مرة  أول  كانت  االوتوماتيكي،  الشباك 
يتعامل فيها مع االلة . و سمع قرقعتها 
من  و  الشباك.  جــوف  يف  تستقر  وهــي 
صغيرة  تذكرة  خرجت  ــرى  أخ فتحة 
ملونة من الورق املقوى، أخذها  ووضعها 
يف جيب قميصه بثقة زائدة. ثم وقف 

على الرصيف ينتظر قدوم اجلماز.
ولم تكن له وجهة محددة، وال فكرة 
الفضول  دافعه  ألن  الرحلة،  مسار  عن 
ــب االســتــطــالع، فــركــوب اجلــمــاز -  وح
بالنسبة اليه -  حدث عظيم، ومناسبة 
احلية  هذه  منت  على  السفر  لتجريب 
شوارع  وسط   تزحف  التي  الفوالذية، 
وتفرض  صمت،  يف  مــزهــوة  العاصمة 
البشر  وتبتلع  اجلميع.  على  احترامها 
يف  لتلفظهم  بــهــا،   متــر  محطة  كــل  يف 

محطات الحقة.
جثث  باحلركة،  تعج  احملطة  وكانت 
،جتري  الطقس  ــرودة  ب ــاردة  ب جوفاء 
مبالمح  كاحلة  وجــوه   ، املجهول  ــى  إل
إلــى  يــســاقــون  حامليها  كـــأن  ــادة،  ــ ح
مقاعد  اقتعدوا  وأناس  سوقا.  العذاب 
على جنبات احملطة، ومن بينهم شباب 

عن  منقطعون  لكنهم  وجوههم،  نضرة 
يف  محشورة  فأنوفهم  اخلارجي،  العالم 
النقالة، وكان بجواره  الهواتف  شاشات 

مصففة،  طويلة  بلحية  وسيم  شــاب 
وصعد  اجلاذبية  حتدى  طويل  وشعر 
اذنــه،      يف  سماعة  يضع  السماء،  نحو 
عن  ملخاَطبته  يحكي  كــان  مبتذلة، 
من  فيه  بأسلوب  بــاألمــس،  مغامرته 
قيمة   يثبت  مــا  والــتــشــويــق  املبالغة 
وأهمية املغامرة التي أقدم عليها،  وكان 
الضحك  نوبات  بسبب  متقطعا،  كالمه 

التي كانت تأتيه تباعا.
انتباهه  لفث  املقابلة،  اجلهة  ويف 

كتبي جائل، يعرض كتبا على الرصيف، 
احملطة،  مقاعد  من  مقعد  فوق  ويتربع 
ويدخن سيجارة رديئة، ويقرأ   "اخلبز 

منسجما  وكان  شكري.  حملمد   " اخلايف 
ببضاعته،  مبال  غير  احــداثــهــا،  مــع 
تستهوي  ال  الكتب  أن  كان متيقنا  ألنه 
وألقى  "املعطي"،   نحوه  عبر  اللصوص. 
فوقع  املــرصــوفــة،  الكتب  على  نــظــرة 
للكاتب  "املرتشي"  رواية  على  اختياره 
وقلب  الغالف،  تأمل  جلون،  بن  الطاهر 
للكتبي،  الثمن  دفع  ثم  االوراق،   بعض 
يف  ــه  ودس مضض،  على  تسلمه  ــذي  ال

جرابه دون عده...

بوجمعة بنطويهر

جوهر االدب الجزائري املكتوب 
ابللغة الفرنسية

الجّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز  )ترام(

)2/1(
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تستضيف  سنة،  كل  من  مارس   30 يصادف  الذي  األرض،  يوم  مبناسبة 
مع  التضامن  رموز  أحد  ممضاض،  الطيب  املناضل  الدميقراطي،  الهنج  جريدة 
الكيان  مع  التطبيع  مقاومة  رموز  وأحد  العادل،  الفلسطيين  الشعب  كفاح 

الهصيوين. 
مما جاء يف تعريف الريفي بنفسه:

- مهندس تخصص هندسة مدنية
عدة  فهيا  تحملت  اليت  اإلنسان،  لحقوق  املغربية  الجمعية  يف  مناضل   -
املكتب  يف  سابق  عضو  جهوي،  فرع  رئيس  محيل،  فرع  رئيس  مسؤوليات: 

املركزي كأمني مال وككاتب عام

نواب  وأحد  التطبيع،  وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  للجهبة  سابق  منسق   -
املنسق حاليا

- منسق الجهبة االجمتاعية املغربية بسا
- يساري تقدمي، أنمتي إىل تجربة اليسار الجذري)الجديد(

- مزتوج وأب لثاث بنات وولد واحد
- أنمتي لعائلة مقاومة: جدي ووالدي وكل أعمامي ذاقوا سجون االستعمار 
انمتى  والدي  أن  كما  صغار...  تقليديني  فاحني  كلهم  كانوا  ولقد  الفرنيس؛ 
للقوات  االشرايك  االتحاد  حزب  اىل  مث  الشعبية،  للقوات  الوطين  االتحاد  إىل 

الشعبية، وكان من مؤسيس فرعهما بقريته العيون الرشقية.

            ما هي الدواعي املبارشة والغري املبارشة من وراء 

أتسيس الجهبة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع؟
على  الدميقراطي  النهج  جريدة  يف  والرفاق  للرفيقات  شكرا 
إتاحتي هذه الفرصة من أجل اقتسام جتربتي يف العمل من أجل 

القضية الفلسطينية مع قرائها. 
اجلبهة،  تأسيس  دواعــي  اللقاء:  هــذا  محاور  أمتعن  ــا  وأن    
ومتداخلة،  مترابطة  أجدها  استمرارها؛  ــروط  وش أهدافها، 
وبالتالي يصعب فصلها عن بعضها. ورغم ذلك سأحاول التطرق 

إلى كل سؤال على حدي.
فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  تأسيس  دواعي  فبخصوص 

وضد التطبيع، ميكنني تركيزها يف النقط التالية :
- اجلبهة والعمل اجلبهوي هو اجلواب املناسب على املرحلة يف 
التكالب  أولى  جهة  من  هناك  الفلسطينية.  بالقضية  عالقتها 

لشطبها.  كمسعى  القرن(،  )صفقة  القضية  على  اإلمبريالي 
وهناك من جهة ثانية، وهي نتيجة لألولى، قرار النظام املغربي 
دجنبر   10 يف  الصهيوني  الكيان  مع  عالقاته  تطبيع  إعــالن 
2020. رغم أن العالقات اخليانية للنظام مع الكيان لم تتوقف 

أبدا؛ واملجال ال يتسع للتفصيل يف ذلك.
له  الداعمة  الــقــوى  ولكل  إمكاناته  لكل  النظام  تعبئة   -
ضرورة  تفرضه  ما  بني  من  تفرض  العدو(،  )وحدة  به  واحمليطة 
للقضية  الداعمة  احلية  القوى  لكافة  النضالي  الفعل  توحيد 

الفلسطينية والرافضة للتطبيع ببالدنا.
وخاصة  السابقة،  الوحدوية  النضالية  التجارب  ترصيد   -
التطبيع  ومناهضة  فلسطني  أجل  من  املغربي  االئتالف  جتربة 
املشؤوم.  بالفور  لوعد  املئوية  الذكرى  مبناسبة   2017 لسنة 
ساهمت  االئتالف  جتربة  إن  القول،  احلقيقة  يف  ميكن  وهنا 
بشكل وافر يف تسهيل عملية تأسيس اجلبهة، نظرا ملا راكمناه من 
وحدة يف األهداف واملواقف والرؤى وحتى على مستوى الشعارات 

واملصطلحات واللغة.

           ما هي أهم اهداف الجهبة؟
فيمكن  اجلبهة،  تأسيس  وراء  من  باألهداف  يتعلق  فيما  أما 
من  العديد  عنها  تتفرع  رئيسية  ــداف  أه ثالثة  يف  إجمالها 

األهداف األخرى:
-  لم شمل كل القوى الداعمة للقضية الفلسطينية من أجل 

حتقيق الفاعلية يف العمل
-  دعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حترير أرضه كاملة 
على  الدميقراطية  الفلسطينية  الدولة  وبناء  الالجئني  وعودة 

كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس
واملسؤولني  مجاالته  وفضح  التطبيع  أشكال  كافة  مناهضة    -
الداعم لفلسطني من  الشعبي  املوقف  والعمل على تعبئة  عنه، 
أجل مقاومة وصد التحرك التطبيعي الصهيوني يف عمق البالد

لمضان  والذاتية  املوضوعية  الــرشوط  ماهي             

اسمترارية الجهبة؟
وفيما يخص شروط ضمان استمرار اجلبهة، ميكنني القول إن 
كل عمل ونضال اجلبهة منصب يف تقوية هذه الشروط الضامنة 

الستمرارها:

-  النضال الجماهيري: 
الفروع: جعلت اجلبهة من مسألة تأسيس فروع لها يف كل   -
أكثر  تأسيس  استطاعت  ولقد  أساسية.  معركة  واملناطق  املدن 
من عشرين فرعا يف أهم املدن يف ظرف سنة من وجودها، وخلق 
دينامية يف مدن أخرى سترى فيها فروع للجبهة النور يف القادم 
فباإلضافة  عدة:  أهميات  له  والتوجه  اخليار  وهذا  األيام.  من 
ومتجذرا  ومتجددا  حيا  كيانا  اجلبهة  من  يجعل  كونه  إلــى 
اجلبهة  برامج  لترجمة  أداة  يعد  فهو  الشعبية،  ــاط  األوس يف 
وزرع  للتوعية  ووسيلة  الشعبية،  قاعدتها  وتوسيع  ونضاالتها، 

املزيد من اليقظة يف عمق الوطن.
لها  يكون  أن  أجل  من  اجلبهة  تعمل  املهنية:  املجموعات    -
التعليم  ورجـــال  نساء  القطاعات:  كــل  ــل  داخ ــوت  وص حضور 
ضد  جامعيون  أســاتــذة  التطبيع،  ضــد  والــثــانــوي  االبــتــدائــي 
التطبيع، إعالميون ضد التطبيع، مثقفون ضد التطبيع، فنانون 
ضد التطبيع، رياضيون ضد التطبيع، مهندسون ضد التطبيع، 
أطباء وممرضون ضد التطبيع، فالحون ضد التطبيع، جتار ضد 

التطبيع...
وذلك  داخلها،  العالقات  ــر  أواص وتقوية  اجلبهة  حتصني   -
بالعمل على املشترك، واليقظة جتاه أي نوع من أنواع االختراق.
القضايا  مــع  السريع  والتفاعل  واملــواقــف  الــرؤيــا  ــوح  وض  -

واملستجدات

- الدميقراطية الداخلية كخيار استراتيجي  1

             3

                 2

من مناهضة التطبيع 

الرتبوي مع الكيان الصهيوين 

باملغرب

اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع: 
جلنة مناهضة التطبيع التربوي 
   نداء يوم االرض الفلسطيني. 

عزيزاتي التلميذات .. 
أعزائي التالميذ ..

االطر التربوية واإلدارية..

 ، تناديكن  مـــارس   30 األرض  ــوم  ي ذكـــرى   -
وتناديكم ..

ضد  الفلسطيني  الــشــعــب  ــاح  ــف ك ــرى  ــ ذك  -
االحتالل الصهيوني ..

1 - تعالوا ندعم ونساند :
- حق أطفال فلسطني يف وطنهم احلر ..

مــقــاومــة  يف  الــفــلــســطــيــنــي  الــشــعــب  حـــق   -
االحتالل..

2 - تعالوا نتضامن، ونقوم بأنشطتنا التربوية 
والثقافية واحلقوقية والفنية ..

من أجل : 

- التعريف بالقضية الفلسطينية 
- فضح جرائم الكيان الصهيوني احملتل ..

3 - تعالوا نرفع شارة النصر للشعب الفلسطيني 
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عثمان  مع   "  24 ميديا   " موقع  اجراها  مقابلة  يف 
مبا  صرح  افريقيا"  "بنك  مجموعة  رئيس  بنجلون 
مستهلك  ونصف  مليار  اليوم  تعد  أفريقيا  أن  مفاده 
ساكن  او  قاطن  وليس  مستهلك  كلمة  على  ويؤكد 
مليار   2.5 إلى  العدد  هذا  سيصل   2050 أفق  ويف 
جميع  أن  افريقيا  بنك  رئــيــس  وأكـــد  مستهلك، 
الرقم  2050 تعتمد هذا  افق  املوضوعة يف  برامجه 
الشخص،  هــذا  أمــثــال  يهم  مــا  إن  املستهلكني.  مــن 
وظيفة  هو  والناس   البشرية  عن  يتكلمون  عندما 
ــوالدة  الـ حــديــثــي  ــال  ــف األط فحتى  ــالك؛  ــه ــت االس
أخرى  جهة  من  مستهلكني.  مجرد  هم  لهم  بالنسبة 
مجموعته  بكون  بنجلون  عثمان  السيد  يفتخر 
2021 وهو  2 مليار درهما لسنة  حققت ربحا يفوق 
اعلي ربح حتققه على اإلطالق عبر تاريخها، كما إن 
سنة  مجموعته  حققته  ما  تفوق   2021 سنة  أرباح 

.47% 2020 بنسبة 

 املثير لالستغراب هو أن هذه النتائج االستثنائية 
بالضبط  وهــمــا   2021 و   2020 بسنتي  تتعلق 
الشعب  عرفه  جائحة  اخطر  فيهما  حلت  سنتني 
خالل  انهارت  حيث   19 كوفيد  وهي  والعالم  املغربي 
وفرض  االقتصادية،  األنشطة  أهم  السنتني  هذين 
والبقاء  الصحي  احلجر  واملواطنني  املواطنات  على 
الزج  مت  بينما  األولـــى،  الشهور  طيلة  منازلهم  يف 
بالطبقة العاملة يف الوحدات االنتاجية الكبرى من 
للمخاطر  اعتبار  وبدون  الطائلة  االرباح  جني  اجل 
سقط  وقــد  والعمال  العامالت  ارواح  ــددت  ه التي 
تتحمل  ان  وبدون  العيش  لقمة  شهداء  منهم  املئات 
االكبر  اجلزء  ان  الكوارث.  هذه  مسؤولية  الباطرونا 
يف  شغيلة  ومنهم  االبناك  وكــاالت  مستخدمي  من 
اجلائحة  هــذه  من  عانت  افريقيا  بنك  مجموعة 
ودفعت للعمل املتواصل من اجل تنمية ارباح عثمان 
العاملة  الطبقة  دماء  مصاصي  من  وامثاله  بنجلون 
بشكل  واملصريف  البنكي  القطاع  يف  الشغيلة  وكافة 
تكشف  افريقيا"  بنك   " عام....ان تصريحات باطرون 
ماركس  عليها  برهن  التي  احلقيقة  تلك  جديد  من 
والتناقضات  الرأسمالي  املجتمع  طبيعة  حلل  ملا 
التقاطب  الى  ماركس  نظر  تخترقه.  التي  الطبقية 
ميزة  بــان  وبــني  الراسمالي  املجتمع  يعرفه  الــذي 
من  حفنة  يد  يف  الــثــروة  متركز  هي  املجتمع  هــذا 
متركز  املقابلة  اجلهة  ويف  جهة  من  البرجوازيني 
الشعب.  من  الساحقة  األغلبية  لذى  والبؤس  الفقر 
هذه  ففي  باملغرب؛  أعيننا  أمام  يحدث  ما  هو  هذا 
مليون  ال23  الفقراء  عدد  فاق  بالضبط  الظرفية 
مواطن ومواطنة حسب املعطيات الرسمية والتي مت 
االستجابة  على  القدرة  عدم  لتبرير  عنها  الكشف 

للمتضررين. العاجل  الدعم  ملطلب توفير 

مشكل  قطب  هناك  الفاضح،  التقاطب  مغرب  انه 
االستغالليني  البرجوازيني  األثرياء  من  كمشة  من 
املائة  تتجاوز  ال  العائالت  من  حفنة  انها  الناهبني. 
الثروة،  من  املطلقة  احلصة  على  تستحوذ  عائلة 
تعيش  املغرب  ساكنة  ثلثي  من  أكثر  يشمل  وقطب 
لها  يضمن  ما  متلك  ال  والهشاشة  والــبــؤس  الفقر 

عيشا كرميا ولو لبضعة أيام من الشهر. 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

عمثان بنجلون يؤكد كام 

ماركس

ما موقع القضية الفلسطينية يف الحرب الحالية؟

يف  الــدائــرة  العسكرية  املواجهة  مبــوازاة 
األرواح،  من  مزيدا  حتصد  والتي  أوكرانيا 
الغربية  أوروبــا  اجتاه  يف  الالجئني  وماليني 
حرب  طبعا  هناك  روسيا،  اجتاه  يف  وكذلك 
اقتصادية وجتارية. وبني هذه وتلك، ويف أفق 
يتواتر  األقطاب،  متعدد  عالم  مالمح  رسم 
احلراك االستقطابي بني أمريكا والغرب من 
اخرى.  جهة  من  والصني  روسيا  وبني  جهة، 
 ،)448( سابق  عــدد  يف  وأشــرنــا  سبق  وكما 
وكذلك  العربية،  األنظمة  بعض  ملواقف 
هذا  يف  يهمنا  الشيوعية،  ــزاب  األح بعض 
املقام التطرق ملوقف القيادات الفلسطينية 
والفصائلية.  الشعبية  أو  الرسمية  ســواء 
هي  أوكرانيا  داخــل  الــدائــرة  احلــرب  أن  وإذ 
تعدد  رغم  وأمريكا،  روسيا  بني  احلقيقة  يف 
تسعى  حيث  ودوافعها،  مصوغاتها  وتنوع 
مقابل  املاضي  أمجاد  استعادة  إلــى  روسيا 
هيمنتها  على  احلفاظ  إلــى  أمريكا  سعي 
آليات  باستعمال  العالم  على  ــة  ــادي األح
اإلعالم  يف  والتحكم  املتحدة  واألمم  الناتو 
الكبرى"  "خدتها  التغطية  يف  واالستمرار 
العالم فيما  grande imposture جتاه 
يتعلق بأسس قوتها وقوة عملتها يف األسواق 

املالية والبورصات العاملية.

يعرفه  مــا  خضم  يف  و  الــســيــاق،  ــذا  ه يف 
أكبر  فإن  تقاطبات،  و  جتاذبات  من  العالم 
ألن  الفلسطينية،  القضية  هو  اخلاسرين 
كل وسائل اإلعالم منهمكة يف تداول أخبار 
تأثيراتها  و  امليدانية  تطوراتها  و  احلــرب 
و  الفلسطينية  السلطة  و  احملــيــط.  على 
أغلب  ــأن  ش شــأنــه  عــبــاس  محمود  ممثلها 
عدم  و  احلياد  و  الصمت  لزم  العرب،  احلكام 
فيما  ذاك،  أو  الطرف  لهذا  املعلن  االنحياز 
تتطلع بعض فصائل املقاومة إلى الدور الذي 
اإلشعاعي  الوهج  إعادة  يف  روسيا  تلعبه  قد 
تشعبات  و  الفلسطينية  للقضية  األممي  و 
قضاياها العادلة، و قد تكون فرصة ملمارسة 
الضغط على الكيان الصهيوني الذي يرى يف 
،مناسبة  احلرب  أفرزتها  التي  األزمــة  هذه 
إمــدادات  خط  بتشغيل  لتسريع  تاريخية 
اليونان(   - املتوسط)قبرص  شرق  من  الغاز 
من خالل التفاهم مع تركيا )و هذا موضوع 
وهذا  مؤخرا(،  لتركيا  الكيان  رئيس  زيــارة 
داخل  الصهيوني  الكيان  مكانة  من  سيزيد 
لسياسته  دعــمــهــا  ســتــزيــد  الــتــي  أوروبــــا 
سيثير  التخاذل  هــذا  ،فيما  االستعمارية 

غضب روسيا.
املقاومة  ففصائل  املنطلق،  هــذا  ومــن 

سبل  ببحث  ملزمة  ستكون  الفلسطينية 
القطب  مــع  وتفاهم  تــواصــل  قــنــوات  خلق 
اآلخذ يف التشكل بقيادة الصني أو روسيا أو 
هما معا يف إطار مجموعة تضم كذلك قوى 
وكوريا  ــران  وإي الهند  مثل  أخــرى  إقليمية 
والغرب  الــدولــي"  ف"املنتظم  الشمالية. 
بوجه التحديد أبان عن ازدواجية رهيبة يف 
املواقف، حيث كشفت قضية  اتخاذ  معايير 
مقيتة،  عنصرية  عن  األوكـــران  الالجئني 
بينما الذي يحصل اآلن يف بولندا أن الكيان 
الالجئني  الستقبال  يضغط  الصهيوني 
األوكرانيني اليهود لتوطينهم فوق األراضي 
احملتلة على حساب ذوي احلق التاريخي يف 

األرض والعودة واحلرية.
يف  الفلسطيني  الشعب  ــام  أم سبيل  فال 
وتوحيد  املــقــاومــة  إال  املــتــواصــل،  كفاحه 
الضفة  يف  وتصعيده  الــتــحــرري  الــنــضــال 
االستيطان  وتقويض  غزة،  وقطاع  الغربية 
"أوسلو"  سلطة  ضد  والتحريض  الصهيوني، 
لالستنجاد  أخـــرى  مـــرة  تلجأ  ــد  ق الــتــي 
السيولة  أزمة  ملواجهة  االحتالل  بسلطات 
أزمة  إبــان  فعلت  كما  االستهالكية  واملـــواد 

كورونا.
 

مصطفى خياطي

الشبكة اإلفريقية للتضامن مع فلسطني
من  بدكار  يجتمعون  أفارقة  مناضلون 

أجل إطالق دينامية لصالح فلسطني:
فلسطني  إلــى  أفريقيا  شعار:"من  حتت 
عدة  اجتمعت  األبارتايد"،  ضد  موحدين 
فعاليات مناضلة من مختلف دول إفريقيا، 
إلى   10 من  ــار  دك السينغالية  بالعاصمة 
النضال  ــم  دع ــل  أج مــن   2022 مــارس   12
خطط  ــورة  ــل وب الفلسطيني  الــتــحــرري 
استراتيجية ضد األبارتايد االسرائيلي. و 
برنامج  ضيافة"  يف  احلدث  هذا  تنظيم  مت 
من  "،و  /الفلسطيني  السينغالي  التضامن 
مع  للتضامن  اإلفريقية  الشبكة  طــرف 
فلسطني )””””( و هي شبكة موسعة تضم 
مجموعات تضامن مع فلسطني و منظمات 
دولة   20 من  مناضلني  و  املدني  املجتمع 
أفريقية، من ضمنها منظمات التضامن مع 
و  تانزانيا  و  السودان  و  مالوي  من  فلسطني 
السينغال و نيجيريا و زميبابوي و كينيا و 

جنوب أفريقيا. 
إنها املرة األولى التي يلتئم فيها مناضلون 
متضامنون مع فلسطني، يف جتمع من هذا 
مسبوق  غير  ألمر  وإنه  بإفريقيا.  احلجم 
من  ملجموعات  موسعة  متثيلية  نشهد  أن 
مع  التضامن  مــبــدأ  حيث  مــن  الــقــارة  كــل 
بعد  احلدث  ويأتي  فلسطني.  مع  التضامن 
منظمة  موقف  انضمام  على  شهر  من  أقل 
الفلسطينيني  لــصــالــح  الــدولــيــة  الــعــفــو 
بخصوص  أخرى  حقوقية  منظمات  وعدة 
سياسة  تنهج  ــل"  ــي ــرائ "إس بـــأن  اإلقــــرار 
وهمجية،  فــظــة  استعمارية/توسعية 
ضد  جرائم  يرتكب  أبارتايد  نظام  وأنها 
الفلسطيني.  الشعب  حق  يف  اإلنسانية 
بني  مــن  سطر  هـــذا،  التضامني  التجمع 
أولوياته، املطالبة بخطوات ملزمة، ضمنها 

لألبارتايد  حد  لوضع  عقوبات  حزمة  سن 
االسرائيلي. 

الــلــقــاء  األســاســيــون يف  ــون  املــتــدخــل  
العمومي ليوم السبت 12 مارس 2022 :

املنظمة  عـــن   Emma Nyerere   
مانديال"  "مانديال  للنساء،  اإلفريقية 
أفريقيا  جــنــوب  يف  التحرير  ــز  رم جنلة 
نيلسون مانديال، الذي دعم بقوة القضية 
سيكون  "حتررنا  بأن  قال  ،و  الفلسطينية 

ناقصا دون حترير الفلسطينيني". 
- شخصيات سياسية من السينغال. 

ــر  ووزي مــقــاوم   : االبــراهــيــمــي  خلضر   -
خارجية اجلزائر األسبق. 

حقوقية  مناضلة   : رياضي  خديجة   -
من املغرب. 

رئيس   : ستيفان  كيهندي  ميشيل   -
حقوق  عــن  مــدافــع  و  نيجيريا  أســاقــفــة 

اإلنسان. 

فلسطيني  مــنــاضــل   : جــومــا  جــمــال   -
 .)BDS(

شاب  فلسطيني  مناضل   : قوس  شادي   -
من املجموعة األفروفلسطينية. 

من   2022 مــارس   12 يــوم  اللقاء  انعقد 
بدار  النصف  و   12 ال  إلــى  النصف  و  ال9 
صحفية  ــدوة  ن تليه  و  بــدكــار،  الصحافة 

بنفس املكان. 
إن أولوية هذه احلركة هي خلق دينامية 
شباب  فيها  ينخرط  شعبية  تضامنية 
النضال  ــم  دع ــل  أج مــن  إفريقيا  ونــســاء 
تطوير  وتعتزم  الفلسطيني.  التحرري 
ضد  والعقوبات  املقاطعة  حمالت  آليات 
"التطور  أسطورة  وإدانة  ودحض  إسرائيل، 
االسرائيلي  األبارتايد  ودور  االسرائيلي" 

يف اإلفريقية القمعية... 
ملناقشة  كذلك  مناسبة  سيكون  اللقاء 
الــقــرار األخــيــر بــشــأن قــبــول "إســرائــيــل" 

كعضو مالحظ يف االحتاد االفريقي. 


