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 بيان اللجنة الوطنية:
إلى األمام من أجل إجناح املؤمتر 

اخلامس للنهج الدميقراطي
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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 453 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

من  أكثر  على  بالدنا  في  الصراع  يحتدم 
األسر  تخوضه  ال��ذي  الصراع  لكن  واجهة، 
امل��غ��رب��ي��ة م��ن أج���ل ت��وف��ي��ر ش���روط أفضل 
للعيش الكرمي، والصراع املتواصل من أجل 
فرض إسقاط تطبيع العالقات بني الدولة 
املغربية والكيان الصهيوني يتقدمان جدول 

اهتمامات عموم اجلماهير الشعبية.

إن األوضاع التي نعيشها اليوم أكثر من أي 
املزيد  إال في اجتاه  وقت مضى، ال تتطور 
واح��ت��داده��ا خاصة في  األزم���ة  م��ن تعمق 
الواجهة االجتماعية الناجتة عن التطبيق 
ال���ص���ارم ل��ل��س��ي��اس��ات ال��ن��ي��ول��ي��ب��رال��ي��ة وما 
كوارث  من  التقشف  ميزانيات  عنه  تسفر 
مجتمعية. هكذا جنني خيار ارمتاء نظام 
الديون  جدولة  وإع��ادة  التبعية  في  املخزن 
الدولية  االت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  وإب�����رام 
واخلدمات  ال��ت��ج��ارة  ب��ت��ح��ري��ر  امل��رت��ب��ط��ة 
البلدان  الثنائية مع  فضال عن االتفاقيات 
االستعمارية. كما جنني ما تصنعه أيادي 
املؤسسات  إل��ى  املهرولة  السياسية  نخبتنا 
ب���غ���ي���ة حت���ص���ني مت��ث��ي��ل��ي��ة ض��ع��ي��ف��ة في 
مؤسسات صورية على حساب توحيد قوى 
أدوات  بناء  حساب  وعلى  املناضلة  الشعب 
الدفاع الذاتي املستقلة للجماهير. وذلك ما 
َيٌسَر على النظام املخزني تفكيك املقاومة 
الشعبية وعزل املركزيات النقابية بقياداتها 
وحضنها  محيطها  ع��ن  ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة 
الطبيعي في مجتمع حيوي يبتغي التغيير 
اجلذري لألوضاع السائرة نحو الكارثة بكل 

تأكيد.

للشعب  ال��ت��اري��خ��ي  امل��وق��ف  إل��ى  وبالنظر 
القضية  م�����ن  ج����ع����ل  ال���������ذي  امل����غ����رب����ي 

شجاع  رد  في  وطنية  قضية  الفلسطينية 
على النظام الذي كان يهدد كل من سولت 
مجرد  حتى  ب��ل  التضامن  حتى  نفسه  ل��ه 
إلى  القضية  بهذه  ليرتقي  "فلسطني"  ذكر 
احليوية  ال��ق��ض��اي��ا  ع��ن  تنفصل  ال  درج���ة 
للشعب املغربي كاحلق في التعليم والسكن 
الكرمي...  العيش  والصحة ومجمل شروط 
من  ضحى  شعب  على  بغريب  ليس  وه��ذا 
بشبابه  وق��اوم  الفلسطينية  القضية  أج��ل 
بعضهم  بلغ  حتى  الصهيوني  الكيان  ضد 
ش���رف ح��م��ل ال��س��الح إل���ى ج��ان��ب املقاومة 

الفلسطينية حتى االستشهاد.

م��ن خ��الل م��ا ت��ق��دم، فقد ك��ان الزم���ا أن 
أحرار  م��ن  تبقى  م��ا  م��ن  مجموعة  ت��ب��ادر 

مغرب املقاومة إلى الدفع بتأسيس:

 - اجلبهة االجتماعية املغربية؛

املغربية لدعم فلسطني وضد   - اجلبهة 
التطبيع.

تطويرها  ت��س��ت��ل��زم  ال��ت��ي  امل����ب����ادرة  إن��ه��ا 
أشكالها  وت��ن��وي��ع  وجت��دي��ره��ا  بتوسيعها 
بإشراك  ت��ك��ون  أن  ينبغي  ال��ت��ي  النضالية 
اجلماهير املنظمة في مجالس دميقراطية 
واس��ع��ة ال��ت��م��ث��ي��ل ف��ي ك��ل ال����ق����رارات. كما 
وإبداع  النضالية  األشكال  جتديد  تستلزم 
في  حاسما  أثرا  لها  يجعل  بشكل  تنزيلها 
ما يفرض على  العمومية. هذا  السياسات 

اجلميع:

التي طال   - اخل��روج من حالة االنتظار 
أم��ده��ا وم���ن ال��ت��ق��اع��س وال��ت��ب��ري��رات التي 
ترفع حجة نبذ "التعامل مع اإلصالحية" 
ما  ي��وم��ا  ستقع  ال��ت��ي  احلتمية  وان��ت��ظ��ار 

"قوى  مع  القطيعة  بحجة  أو  محالة...  ال 
ك��ل احمل��اف��ل حتى  ف��ي  السياسي"  اإلس���الم 
ولو كانت من صنع اجلماهير الشعبية في 
اجلماهير  خ��ط  ع��ن  مسبوق  غير  ارت����داد 
بوعيها  ال��رق��ي  ف��ي  وامل��س��اه��م��ة  وخدمتها 
والعمل معها على حتقيق التغيير املنشود.

 - إطالق ديناميات نضالية وسط األحياء 
جمعيات،  جل���ان،  ب��ن��اء  أج��ل  م��ن  الشعبية 
وداديات أو أي شكل من أشكال التنظيمات 
الذاتية املدافعة عن حقوقها بشكل مستقل 
ف���ي م��واج��ه��ة ال���غ���الء وال��ت��ف��ري��ط ف���ي كل 

احلاجيات واخلدمات العمومية.

أفقية  دمي��ق��راط��ي��ة  ع���الق���ات  ف����رض   -  
النقابية  امل����رك����زي����ات  وس�����ط  وع���م���ودي���ة 
واجلمعوية  ال��ن��س��ائ��ي��ة  وال���ت���ن���ظ���ي���م���ات 
والشبيبية وفي مقدمتها إعادة بناء االحتاد 
الوطني لطلبة املغرب لدوره احلاسم في كل 

املبادرات احلالية واملستقبلية.

ب��ش��ك��ل ج��م��اع��ي ع���ن سبل  ال��ب��ح��ث   -  
وأشكال توحيد احلراكات الشعبية احمللية 
واجلهوية واالرتقاء مبطالبها إلى ما يجمع 
بينها في أبعادها السياسية واالجتماعية.

إلى  جميعا  يعيدنا  احل��ال��ي  ال��وض��ع  إن 
لكن  الشعبية،  اجلماهير  عن  الدفاع  موقع 
بنا  تنتقل  أن  الوحدوية  املبادرات  من شأن 
م��ن م��وق��ع م��ق��اوم��ة ال��ه��ج��وم امل��خ��زن��ي إلى 
شعبية  سياسات  ف��رض  إل��ى  يؤهلنا  موقع 
املفروضة  الطبقية  السياسات  عن  بديلة 
على جماهير شعبنا وحتقيق موازين قوى 
مجتمع  وبناء  املخزن  إسقاط  من  متكننا 

احلرية والكرامة والعدالة واملساواة.

ما الذي يحدث في أوكرانيا 
12وحولها؟

 املدرسة العمومية 
حق شعبي
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المهدي حلباسضيف العدد:

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

الثقافة السائدة في مجتمع من المجتمعات 
اإلنسانية هي في المحصلة النهائية، ثقافة 
القوى الطبقية المهيمنة اقتصاديا وعسكريا 

وسياسيا وثقافيا.

كلمة العدد

من 7 إىل 13 أبريل 2022
تصدر كل خميس 

الثمن: 4 دراهم

13عيد أم  يوم عاملي؟

في دعم املبادرات الوحدوية لصالح قضايا شعبنا

احلركة الثقافية باملغرب بني تكريس االستبداد 
والطموح للتغيير



العدد:  2453
من  7  إلى 13 أبريل 2022 الثانية

اجتماع اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي حتت شعار: 
“إلى األم����ام م��ن أج���ل إجن���اح امل��ؤمت��ر ال��وط��ن��ي اخلامس 
للنهج الدميقراطي”، وهو املؤمتر الذي سيتميز باإلعالن 
هذا  ويأتي  العاملة  للطبقة  املستقل  احل��زب  تأسيس  عن 

االجتماع في ظل أوضاع تتسم ب:

على املستوى الدولي:
– اندالع احلرب في أوكرانيا وما تلحقه من دمار وأزمة 
ستؤثر  التي  تبعاتها  ويالت  الشعوب  ستتحمل  اقتصادية 
أوضاعها  على  الوخيمة  بنتائجها  وسترخي  على حياتها 

املعيشية.

– استمرار مسلسل إشعال احلروب، من طرف اإلمبريالية 
الغربية بقيادة اإلدارة األمريكية، في عدة مناطق من العالم، 
على  الصناعات احلربية،  منه مؤسسات  تستفيد  ما  وهو 

حساب املتطلبات األساسية حلياة الشعوب.

محاولة  في  األمريكية  االمبريالية  مت��ادي   –
احلفاظ على دورها كقوة أولى، تفرض على العالم 
سياسات تستجيب ملصاحلها اإلستراتيجية، مبا 
املتضررة  ال��دول  العقوبات على  ف��رض  ذل��ك  في 
من هذه السياسات الظاملة والتي حتاول اخلروج 
املنحى حت��اول خلق  ه��ذا  وف��ي  م��ن سيطرتها؛ 
توترات مختلفة مع الصني وروسيا، مما أدى إلى 
تصدعات داخ��ل دول االحت��اد األوروب��ي كأملانيا 
العقود مع  إبرام  اللتني تستمران في  إيطاليا  و 

الصني وفي العالقات التجارية مع روسيا.

من  ع��دد  لتمرير  ك��ورون��ا  استغالل جائحة   –
وللتراجع  للحريات  واملناوئة  الرجعية  القوانني 
البطالة  ون��ش��ر  امل��ك��ت��س��ب��ات االج��ت��م��اع��ي��ة  ع��ل��ى 
االقتصادية  ال��س��ي��اس��ات  وف����رض  وال��ه��ش��اش��ة 

ملصلحة الرأسمال االحتكاري بتبرير تضرره من اجلائحة.

على املستوى اإلقليمي:
في اخلليج  الرجعية  األنظمة  العديد من  اصطفاف   –
والتطبيع  الصهيوني  الكيان  جانب  إل��ى  املغربي  والنظام 
ال��ش��ع��وب، وه��و م��ا يعني  إرادة  ال��ش��ام��ل م��ع��ه، ض��دا على 
ملخطط  طبقا  الفلسطينية،  القضية  تصفية  استهداف 

االمبريالية األمريكية املسمى بصفقة القرن.

استمرار السيرورة الثورية في السودان بقيادة احلزب   –
الطغمة  التحرر من سيطرة  إلى  التواقة  والقوى  الشيوعي 
بأوامر  تأمتر  التي  الرجعية  العربية  واحمل���اور  العسكرية 

االمبريالية األمريكية.

بإفريقيا  ال���دول  بعض  ف��ي  وطنية  انتفاضات  ب��داي��ة   –

وخاصة  السافر  الغربي  االمبريالي  التدخل  مواجهة  في 
االستعمار الفرنسي.

على املستوى الوطني:
– تعمق األزمة االقتصادية واالجتماعية بسبب تطبيق 
الدوائر  طرف  من  املمالة  املتوحشة  الليبرالية  السياسات 
الفئات  مختلف  لها  تتصدى  وال��ت��ي  االمبريالية  املالية 
الشعبية، في العديد من املناطق املهمشة باالحتجاجات، 
)العمال  واحملاكمات،  واملتابعات  بالقمع  النظام  يواجهها 
والعامالت، األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، املدونون 

والصحافيون وغيرهم(

فشل ما يسميه املخزن بالنموذج التنموي واستحواذ   –
نتج  الوطن، مما  ثروات  كل  على  االحتكارية  البورجوازية 

عنه ارتفاع صاروخي للمواد األساسية واحملروقات.

ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا س��ب��ق، ف���إن ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة للنهج 
الدميقراطي:

تطالب بوقف احل��رب ف��ي أوك��ران��ي��ا ودع���وة ك��ل القوى   –
املناهضة لإلمبريالية عبر العالم لتنسيق اجلهود من أجل 

حل حلف الناتو.

كافة  وتدين  السودان  ث��ورة شعب  جتدد تضامنها مع   –
الرجعية  العربية  احمل��اور  ومختلف  االمبريالية  تدخالت 

التي حتاول إفشالها.

الكيان  م��ع  للنظام  الشامل  التطبيع  مسلسل  تدين   –
النهج  بفروع  تهيب  كما  إسقاطه،  إل��ى  وتدعو  الصهيوني 
فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  تفعيل  إلى  الدميقراطي 
وضد التطبيع، وتدعو إلى إحياء يوم األرض باملشاركة في 

التظاهرات املبرمجة مبختلف مدن بالدنا.

القدرة  واملخزني على  الرأسمالي  الهجوم  تدين بشدة   –
الشرائية للجماهير الشعبية عبر الزيادات املهولة في أسعار 
والبؤس  الفقر  يعمق  مما  واحملروقات،  االستهالكية  املواد 
ما  مع  السرية  الهجرة  إل��ى  بالشباب  ويدفع  االجتماعي 
التبذير  تدين  كما  إنسانية،  فواجع  من  ذل��ك  عن  يترتب 
التي  الفالحية  املافيات  املاء من طرف  الذي يعرفه قطاع 
جذري  زراع��ي  بإصالح  وتطالب  املائية  الفرشة  تستنزف 
ي��س��ت��رج��ع ف��ي��ه ذوي احل��ق��وق أراض��ي��ه��م امل��غ��ت��ص��ب��ة من 
طرف اللوبيات املرتبطة بالنظام، ويحقق السيادة واألمن 

الغذائيني للشعب املغربي.

وكافة  العاملة  الطبقة  ن��ض��االت  م��ع  تضامنها  تعلن   –
الفئات الشعبية وتدعو إلى العمل من أجل توحيد النضاالت 
النقابية العمالية، من اجل التصدي حملاوالت إخراج قوانني 
لإلضراب  التكبيلي  القانون  وخاصة  تراجعية 
والقانون  ال��ن��ق��اب��ات  ف��ي  ال��ت��ح��ك��م��ي  وال��ق��ان��ون 

التراجعي بشأن تعديل مدونة الشغل.

– ت��دي��ن ب��ق��وة امل��ت��اب��ع��ات ض��د أع��ض��اء النهج 
الفساد  ي��ن��اض��ل��ون ض��د  ال��ذي��ن  ال��دمي��ق��راط��ي 
املستشري في مختلف مفاصل الدولة املخزنية 
وت��ؤك��د أن ه��ذه األس��ال��ي��ب ل��ن ت��زي��د مناضالت 
من  امل��زي��د  إال  ال��دمي��ق��راط��ي  النهج  ومناضلي 
املدونة  اعتقال  تشجب  كما  والتحدي،  الصمود 

سعيدة العلمي بسبب أرائها املعارضة للمخزن.

– تناشد كل القوى الدميقراطية واحلية توحيد 
النضال ضد االستبداد، ومن اجل إطالق سراح 
رأسهم معتقلي  ولى  السياسيني  املعتقلني  كافة 
األستاذات  املتابعات ضد  ووق��ف  الريف،  ح��راك 
وكافة  التعاقد  عليهم  ف��رض  الذين  واألس��ات��ذة 
معتقلي الرأي من مدونني وصحافيني وغيرهم.

أجل  م��ن  األم���ام  “إلى  الشعار  م��ع  انسجاما  وأخ��ي��را،   �
اللجنة  الدميقراطي”، فإن  للنهج  املؤمتر اخلامس  إجناح 
الوطنية للنهج الدميقراطي تنادي كافة أعضاء وعضوات 
النهج واملتعاطفني/ات معه وسائر املاركسيني/ات الغيورين 
على مصالح الطبقة العاملة القريبة والبعيدة إلى العمل، 
ي��دا ف��ي ال��ي��د وب��ع��زمي��ة ال ت��ل��ني، م��ن أج��ل توفير شروط 
اإلعالن عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وتوفير القيادة 
وعموم  العاملة  الطبقة  لنضاالت  احل��ازم��ة  البروليتارية 
املعيشية  أوضاعهم  حتسني  أجل  من  الشعبية  اجلماهير 
والتخلص من املخزن وبناء الدولة الوطنية الدميقراطية 

الشعبية على طريق املجتمع االشتراكي املنشود.

الرباط في 29 مارس 2022

بيان اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي
إلى األمام من أجل إجناح املؤمتر اخلامس للنهج الدميقراطي:

مؤمتر اإلعالن عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني

بعد اجتماعها الدوري املنعقد بتاريخ 3 ابريل 
2022 قررت الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي 

إصدار البالغ التالي:
ي��ع��ي��ش ش��ع��ب��ن��ا م��ن��ذ أك��ث��ر م���ن س��ن��ت��ني حتت 
الدولة  اعتمدته  والذي  الصحية  الطوارئ  قانون 
مببررات جائحة كوفيد 19 وطبقت مبوجبه عدة 
إجراءات وتدابير حدت من احلقوق واحلريات. 
لقد مت استهداف احلركات االحتجاجية لعموم 
العاملة  للطبقة  النقابي  وال��ن��ض��ال  ال��ك��ادح��ني 
من  املناضلة  ال��ق��وى  ومجمل  الشغيلة  وع��م��وم 
خالل تدابير قانون الطوارئ هذا وتعرضت الى 

القمع واملضايقات التعسفية.
الدميقراطي  ل��ل��ن��ه��ج  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ة  ان 
وبالكف  الصحية  ال��ط��وارئ  قانون  برفع  تطالب 
كمسوغ   19 كوفيد  ذريعة جائحة  استعمال  عن 
التظاهر  العامة وخاصة حرية  لضرب احلريات 
والتعبير واحلريات النقابية ببالدنا كما تطالب 
السياسيني  املعتقلني  جميع  س���راح  ب��إط��الق 
التي  اجلائرة  واألحكام  التعسفات  ضحايا  وكل 
صدرت في حق كل من طالته تهم خرق قانون 

الطوارئ الصحية.
الرباط في 3 ابريل 2022

النهج الدميقراطي يطالب برفع حالة الطوارئ الصحية
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
جلنة الدعم والدفاع عن األساتذة وأطر الدعم املتابعني 

تدعو لوقفة تضامنية تزامنا مع جلسة محاكمتهم

ال��ل��ج��ن��ة احمل��ل��ي��ة القليم  ع���ق���دت  
اجلمعية  ع��ن  وال��ن��واح��ي  ال��ن��واص��ر 
املغربية حلقوق االنسان بالبرنوصي 
دوار  س��ك��ان  م��ن  م��ع مجموعة  ل��ق��اء 
النواصر  باقليم  بدار بوعزة  كابرييل 
من  مجموعة  مطالب  ح��ول  متحور 
املتضررين واملتضررات والتي تتجسد 
سكن  من  االستفادة  في  حقهم  في 
بديل الئق ويقدر عددهم بحوالي30 

اسرة مكونة من عدة افراد.

احمللية  ال��س��ل��ط��ات  اق���دم���ت  وق����د 
على  امل��ت��ض��رري��ن/ات  شكاية  حسب 
هدم عدد من املنازل بشكل عشوائي 
وف��وق االث���اث كما م��ورس��ت ع��دد من 
احمللية  ال��س��ل��ط��ة  م���ن  االن��ت��ه��اك��ات 
وبعض مرافقيها الذين اخذوا خارج 
القانون ميارسون مهام هذه السلطات 

ومن ذلك:

ق��ائ��د م��ق��اط��ع��ة جماعة  -اع���ت���داء 
اوالد عزوز على ممارسة لعبة املالكمة 
القاضية  ب��ال��ض��رب��ة  اس��ق��ط  ح��ي��ث 
املواطن عبد الكرمي احلمر وبشهادة 

الشهود احلاضرين.

-احتجاز املواطنة لطيفة امليساوي 
امنية  الباشا داخل سيارة  من طرف 
بعد ان اعتدى عليها سائق طراكس 
بالضرب حيث تركت اثاره على كامل 

جسدها.

القليم  احمل���ل���ي���ة  ب��ال��ل��ج��ن��ة  ان���ن���ا 
اجلمعية  ع��ن  وال��ن��واح��ي  ال��ن��واص��ر 
املغربية حلقوق االنسان بالبرنوصي 
كريان  ساكنة  مع  تضامننا  نعلن  اذ 
املشروعة  م��ط��ال��ب��ه��م  ف���ي  ك���اب���ري���ال 
احمللية  السلطات  نطالب  وال��ع��ادل��ة 
فيما  حتقيق  وفتح  لها  باالستجابة 

تعرضوا  له كن اعتداء.

اجلمعية تتضامن مع  سكان كريان 
كبراييل بدار بوعزة/أوالد عزوز

البيضاء الدار 

جماعة الهري تنهش حلوم الفقراء و عواصف الغضب تتراكم
م���وازاة مع القحط واجل��ف��اف وال��غ��الء، ق��ررت اجلماعة 
القروية للهري هذه السنة،  إقرار كارثة أخرى وهي "رسم  
األراضي احلضرية" على فدادين تستغل ألغراض فالحية 
وبقع لعقل املواشي والبهائم، فعمدت لتعليق بالغ في باب 
مسجد مهجور ثالثة أيام قبل حلول  خر أجل لألداء، دون 
أي  أو  بالرسم اجلديد،  تعريف  أو  أي حتسيس  تباشر  أن 
حتديد للحقول والفدادين املعنية أو على األقل الفتة في 

مركز القرية للتنوير.

يطالبون  اليوم  هم  وها  درهم   100 انفاق  يستطيعوا  لم 
ألداء  األم��ر  لزم  إذا  واالستدانة  أفدنتهم  ببيع  الفالحني 
املستحقات وفوائد التأخير، ومبالغ لو توفرت نقدا ألغلب 

هذا  ف��إن  وللتنوير  األرض...  ه��ذه  لهاجروا  األرض  أه��ل 
الترابية  توفر فيها اجلماعات  الرسم ال يطبق في مراكز 
جملة من اخلدمات للساكنة كتيغسالني باعتبار قربها من 

لهري.

للتواصل  جلان  الساكنة  باسم  تشكلت  املشكل،  ملعاجلة 
مع رئيس اجلماعة، إال أن هذا األخير ال يعرف شيئا عن 
هذا الرسم أو املناطق املعنية به، فالتمس مهلة للتشاور... 
وهو األمر الذي قام به املوظف املكلف باستخالص الرسوم 
ألداء  الساكنة  بدعوة  فبراير   28 بعد  لنفاجأ  ك��ذل��ك.... 

مبالغ مكافئة لثمن بيع هكتار من األراضي ... 

اكلمام  لهري-  قيادة  قائد  السيد  مع  تواصلنا  ذلك  بعد 

ازكزا ورئيس الدائرة، فقدما جملة من التسهيالت للساكنة 
كما تواصال مع اعضاء املجلس من أجل البحث عن حلول 

منصفة، إال أنه ال حياة ملن تنادي...

ببيع  لهري  فقراء  تهدد  باتت  التي  الكوارث  هذه  أم��ام  و 
معدومة  جلماعات  مستحقة  غير  مبالغ  ألداء  جلودهم 
املشاكل  أت��الل  على  إضافيا  ثقال  تشكل  أضحت  القيمة 
التي تعانيها املنطقة، فإن اللجان املعنية بهذا امللف ترتب 
امورها خلوض معارك نضالية ستدشن بوقفة احتجاجية 
القليلة  األي��ام  خ��الل  للهري  القروية  اجلماعة  مقر  أم��ام 

املقبلة...

عبد الكبير قاشة

خنيفرة اقليم 

عليهم  املفروض  املتابعني  الدعم  وأط��ر  األساتذة  عن  والدفاع  الدعم  جلنة  دعت 
التعاقد لتنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع األساتذة املتابعني، وذلك يوم األربعاء 
06 أبريل 2022 على الساعة 11h00 صباحا أمام احملكمة االبتدائية للرباط.تزامنا 

مع تقدمي 15 أستاذا وأستاذة للمحاكمة.
صحافية  ن��دوة  ستنظم  بأنها  لها،  ب��الغ  ف��ي  اللجنة  وق��ال��ت 
حق  في  القضائية  واملتابعات  األح��ك��ام  على  الضوء  لتسليط 
األساتذة وأطر الدعم املتابعني املفروض عليهم التعاقد، وذلك 
زواال   12h00 الساعة  ابتداء من   2022 أبريل   05 الثالثاء  يوم 

باملقر املركزي اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالرباط.
ودعا البالغ جميع القوى احلية ومعها كل املواطنات واملواطنني 
إلى التعبير عن التضامن مع األستاذات واألساتذة وأطر الدعم 

املفروض عليهم التعاقد، واملشاركة في الوقفة التضامنية 
أحكاما   بالرباط  االبتدائية  احملكمة  أص��درت  فقد  ل��الش��ارة 
التعاقد  عليهم  ف��رض  الذين  األس��ت��اذة  من   45 على  متفاوتة 
رخصة،  بغير  املسلح  غير  “التجمهر  بتهم  والغرامة،  باحلبس 
القوة  ال��ط��وارئ الصحية، وإي���ذاء  واه��ان��ة رج��ال  وخ��رق حالة 
تهمة  أضافت  فيما   ،... بوظائفهم  قيامهم  أثناء  العمومية 

“إهانة هيئة منظمة” لألستاذة نزهة مجدي. 
وقد تشكلت  في وقت سابق جلنة للدعم والدفاع عن اآلساتدة  املفروض عليهم 
التعاقد املتابعني تضم ممثلني عن عدة هيئات وفعاليات حقوقية ونقابية وسياسية.

الرباط

عبر معطلو تالسينت عن تضامنهم مع رفاقهم  باميزورن  
اآلحمدي   رفيقهم  واعتقال  ل��ه  تعرضوا  ال��دي  القمع  اث��ر 

وجاء في بيان صادر عن جمعه العام ما يلي:
الشعب  الهجوم على مكتسبات  "في سياق يتسم بتكثيف 
عبر  خ��اص  بشكل  املعطلني  ون��ض��االت  ع��ام  بشكل  املغربي 
حرية  وم��ص��ادرة  األف���واه  وتكميم  والتنكيل  القمع  سياسة 
التعبير تزامنا مع ما يعيشه البلد من غليان خطير ميكن 
أن يجر البلد إلى ما ال يحمد عقباه.  وال زالت الدولة املغربية 
تسير وبشكل مستمر نحو مزيد من اإلعتقاالت واحملاكمات 
الصورية في حق أبناء الشعب املغربي والزج باملناضلني في 
والرصاص  اجلمر  بسنوات  يذكرنا  ال��ذي  األم��ر  السجون، 

والتاريخ الدموي للدولة املغربية.
إن م��ا نعيشه ال��ي��وم م��ن ت��ن��ام��ي ن��ض��ال��ي م��ن ط���رف جل 
الفئات االجتماعية ما هو إال ردة فعل على الهجوم املستمر 
واملتواصل على القوت اليومي للكادحني وتنزيل املخططات 

الطبقية املمالت من طرف الدوائر االمبريالية العاملية.
ورغم هذا التضيق تخوض فروع اجلمعية الوطنية حلملة 
فرع   ( امل��ع��ارك  م��ن  مجموعة  باملغرب  املعطلني  ال��ش��ه��ادات 
هذه  ظ��ل  وف��ي   )... جتيت،  بني  ف��اس،  ام����زورن،  تالسينت، 

في  رفاقنا  حق  في  الهمجي  التدخل  نستغرب  لم  امل��ع��ارك 
امزورن  فرع  الوطنية  املعطلني  الشهادات  حلملة  اجلمعية 

واعتقال الرفيق محمد األحمدي.
وفي هذا الصدد كرفاق اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات 
احمللي  ال��ع��ام  ل��ل��رأي  نعلن  فإننا  تالسينت  ف��رع  املعطلني 

والوطني ما يلي:
- نحمل الدولة املغربية املسؤولية في اعتقال رفيقنا. 

- تشبتنا بحقنا في الشغل والتنظيم
- ادانتنا لسياسة القمع واالعتقال املسلط على نضاالت 

الشعب املغربي.
- استعدادنا النخراط في جل األشكال النضالية للشعب 

املغربي.
إلى  تالسينت  بلدة  في  واملعطالت  املعطلني  كل  دعوتنا   -
العادلة  مكتسباتنا  لتحصني  احمللي  الفرع  في  االن��خ��راط 

واملشروعة.
- مطالبتنا بإطالق سراح رفيقنا محمد األحمدي عن فرع 

اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني فرع امزورن."

معطلو تالسينت يتضامنون مع رفاقهم في اميزورن 
لسينت تا
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للنهج  ال��ع��م��ال��ي  للقطاع  ال��وط��ن��ي��ة  ال��س��ك��رت��اري��ة  ع��ق��دت 
للحزب  امل��رك��زي  باملقر  ال��ع��ادي  اجتماعها  الدميقراطي 
بتاريخ 3 ابريل 2022 حتت شعار: "جميعا من أجل اإلعالن 
الكادحني"  وع��م��وم  العاملة  الطبقة  ح��زب  تأسيس  ع��ن 
تدارست فيه األوضاع املزرية التي تعيشها الطبقة العاملة 
واجلماهير الشعبية، وكذا القضايا السياسية واالجتماعية 
املخزني  الرأسمالي  الهجوم  بالدنا من جراء  تعرفها  التي 
على احلريات العامة عبر االعتقاالت واحملاكمات الصورية 
التواصل  ونشطاء  والصحفيني  امل��ن��اض��ل��ني/ات  ح��ق  ف��ي 
االجتماعي األحرار، وعلى املكتسبات واحلقوق االقتصادية 
وما  العاملة،  والطبقة  الشعبية  للجماهير  واالجتماعية 
قوتها  على  خطيرة  انعكاسات  م��ن  الهجوم  ه��ذآ  يخلفه 
اليومي وقدرتها الشرائية وخاصة بسبب ارتفاع اسعار املواد 
االستهالكية واحملروقات في ظل جتميد األجور وتشريد 
آالف العامالت والعمال في مختلف القطاعات اإلنتاجية 
وجهاز  املخزنية  السلطات  وتواطؤ  وانحياز  واخلدماتية، 
القضاء والشغل الى جانب الباطرونا الرأسمالية املتوحشة 

للدولة  امل��ال��ي  ال��دع��م  م��ن  تستفيد  التي 
وم����ن االم���ت���ي���ازات ال��ض��ري��ب��ي��ة، وع���دم 
ت��ن��ف��ي��ذ االح���ك���ام ال��ق��ض��ائ��ي��ة ال���ص���ادرة 
ل��ص��ال��ح ال���ع���م���ال/ات، وم���ن أم��ث��ل��ة ذلك 
سيكوميك  شركة  وعمال  عامالت  ملف 
روزا  وشركة  "السامير"  وشركة  مبكناس 
أحكام  باها، وإصدار  آيت  باشتوكة  فلور 
ج��ائ��رة ف��ي ح��ق ث���الث ع��م��ال زراعيني 

مبنطقة الغرب...

السكرتارية  ف���إن  س��ب��ق  م��ا  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
الوطنية للقطاع العمالي:

الرأسمالي  ال��ه��ج��وم  ب��ش��دة  ت��دي��ن   .1
امل��خ��زن��ي ع��ل��ى ال��ق��وت ال��ي��وم��ي للطبقة 
فالحني  م��ن  الكادحني  وع��م��وم  العاملة 

فقراء وحرفيني وجتار وفراشة ومعطلني وأساتذة مفروض 
سياسة  عن  الفوري  بالتراجع  وتطالب  التعاقد...،  عليهم 
للطبقة  واملشروعة  العادلة  املطالب  وبتلبية  األسعار  رفع 
األجور  من  الرفع  مقدمتها  وفي  الشغيلة  وعموم  العاملة 
شروط  وتوفير  الصحي  والتأمني  االجتماعي  والضمان 

الصحة والسالمة في أماكن العمل.

الطبقة  ن��ض��االت  م��ع  ال��الم��ش��روط  تضامنها  تعلن   .2
العاملة ومنها عامالت وعمال شركة سيكوميك مبكناس، 

وكافة الشغيلة كاألساتذة املفروض عليهم التعاقد.

تشتغل  التي  واملهينة  القاسية  العمل  ش��روط  تدين   .3
فيها الطبقة العاملة والتي تتسبب لها في أمراض خطيرة 
وحوادث شغل بعضها مميت كما حدث مؤخرا حيث توفي 
الرابط بني  السيار  الطريق  أثناء عملهم في  ثالثة عمال 
وإصابة  صفرو،  بإقليم  تامودة  منطقة  في  ووج��دة  ف��اس 
مت  اخلطورة  متفاوتة  إصابات  زراعية  عاملة   22 حوالي 
كانت  التي  الشاحنة  انقالب  بعد  املستشفى  إل��ى  نقلهن 

تقلهم إلى العمل في مزارع الفراولة بإقليم القصر الكبير. 
احلادثتني  ف��ي  ون��زي��ه  مستقل  حتقيق  بفتح  وت��ط��ال��ب 

ومحاسبة املسؤولني عنهما.

الصورية  واحملاكمات  واحل��ص��ار  القمع  بسياسة  4.تندد 
الشعبية  النضاالت  املخزنية  السلطات  بها  ت��واج��ه  التي 
والصحفية  واحلقوقية  )السياسية  املناضلة  واألص���وات 
السياسيني  املعتقلني  احلرة( وتطالب بإطالق سراح كافة 

والصحفيني واملدونني املعتقلني.

5. تندد بسياسة احلصار املخزنية للقوى املناضلة ومنها 
النهج الدميقراطي، مجددة استعداد القطاع العمالي للنهج 
قطاعات  كل  جانب  ال��ى  ق��وة،  بكل  للنضال  الدميقراطي 
وأج��ه��زة احل��زب، من أج��ل ان��ت��زاع احل��ق في عقد املؤمتر 

الوطني اخلامس للحزب في قاعة عمومية.

6. تدين بقوة سياسة التطبيع التي تنهجها الدولة املخزنية 
مع الكيان الصهيوني، وتدعو إلى تفعيل النضال الوحدوي 
ومقاطعة  التطبيع  أش��ك��ال  ك��اف��ة  ض��د 

البضائع واالنشطة الصهيونية.

ك���م���ا ت��ع��ل��ن ت��ض��ام��ن��ه��ا امل���ط���ل���ق مع 
ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ف���ي ن��ض��ال��ه من 
أج��ل االس��ت��ق��الل وب��ن��اء دول��ت��ه الوطنية 
الدميقراطية العلمانية على كافة التراب 

الفلسطيني وعاصمتها القدس.

7. وأخيرا تدعوا كل اإلطارات السياسية 
واجلمعوية  واحل���ق���وق���ي���ة  وال��ن��ق��اب��ي��ة 
أمام  واح���دا  صفا  ل��ل��وق��وف  والتقدمية 
الكرامة  ول��ت��ح��ق��ي��ق  امل��خ��زن��ي  ال��ه��ج��وم 
واملساواة  اإلجتماعية  والعدالة  واحلرية 

الفعلية.

الرباط في 3 ابريل 2022

القطاع العمالي للنهج الدميقراطي يندد بالهجوم الرأسمالي املخزني
ويتضامن مع النضاالت العمالية والشعبية

التطبيع  وض��د  فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  نظمت 
احتجاجية  وقفة   ،2022 م��ارس   31 ليلة  البيضاء  ب��ال��دار 
االحباس،  بحي  س��ط��ات  البيضاء  ال���دار  جهة  مقر  ج���وار 
منددة باستضافة فرقة موسيقية من الكيان الصهيوني في 
القوات  من  بجحافل  املنطقة مطوقة  كانت  رحابه، حيث 

االمنية. 
ال��ط��وق األم��ن��ي فقد متكن مناضلو  وب��ال��رغ��م م��ن ه��ذا 
ومناضالت اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع 
وفضح  الثقافي  التطبيع  بهذا  م��ن��ددة  ش��ع��ارات  رف��ع  م��ن 
للمغاربة  الفني  ال��دوق  وتشويه  مسخ  إلى  الرامية  مراميه 
القوات  تكتف  فلم  السياق  وفي هذا  الصهيونية.  بالسموم 
على  اق��دم��ت  ب��ل  امل��س��خ،  احل��ف��ل  ه���ذا  بحماية  القمعية 
على  وانهالت  املشروعة  االحتجاجية  الوقفة  هذه  تفريق 
إثرها  على  سقط  وال��رف��س،  بالتعنيف  امل��ت��ظ��اه��ري��ن/ت 
املغربية لدعم  الراضي منسق اجلبهة  املجيد  الرفيق عبد 
واعتقال كل من  البيضاء،  بالدار  التطبيع  فلسطني وضد 
األخوة بوبكر الونخاري نائب املنسق وعلي بنجلون عضو 
بنجلون،  محمد  والطفل  للجبهة،  احمللية  السكرتارية 
الله ومعاد بن يرو،  الرفاعي وح��ازم عبد  والضرير رض��وان 
اإلستعالمات  فرقة  أخ��دت  أن  بعد  سراحهم  إط��الق  ومت 
العامة معلومات عن هوياتهم، وقد حج جمع من مناضلي 
ومناضالت اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع  

أمام الدائرة السابعة ألمن منطقة الفداء مرس السلطان 
االنتصار  بشعارات  خروجهم  لدى  واستقبالهم  ملؤازرتهم 

على القمع.
وإذ تعلن اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع 
املغربي  الشعب  يوقف نضال  لن  القمع  أن  البيضاء  بالدار 
املجتمع  نسيج  يهدد  ال��ذي  التطبيع  تسونامي  ملواجهة 

واستقرار بالدنا ومتاسكها، ولن حتيد على اعتبار القضية 
الفلسطينية كقضية وطنية إلى حني حترير فلسطني ودحر 
الصهيونية وكيانها املغتصب وبناء الدولة الفلسطينية على 

كامل أرض فلسطني وعاصمتها القدس. 
عن السكرتارية احمللية للجبهة:

 الدار البيضاء 31 مارس 

اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع 
تندد بقمع  التظاهرات االحتجاجات ضد التطبيع



العدد:  5453
من  7  إلى 13 أبريل 2022 من تاريخ الحركة العمالية والنقابية

ت����وص����ل امل���خ���ت���ص���ون ف�����ي ال���ع���ل���وم 
االجتماعية واالقتصادية إلى أن:

الطبقة  الثوري ال يعرف  املاركسي  ٭ 
العاملة على أنها كل من يعمل بأجر أو 
كل من يؤدي عماًل نافًعا )أي ضروري 
من وجهة نظر اإلنتاج الرأسمالي(، أن 
التعريف الثوري للطبقة العاملة  يرى 
بعد  حقيقتها  على  العاملة  الطبقة 

رفع الغطاء عن ظاهرة وجودها.

للطبقة  الثوري  املاركسي  فالتعريف   
العاملة هي انها تتكون ممن يدخلون 
ف��ي ع��الق��ات إن��ت��اج رأس��م��ال��ي��ة  إلنتاج 
اإلنتاج  ع��م��ل��ي��ة  إن  ال��ق��ي��م��ة.  ف��ائ��ض 
ينفصل  التي  العملية  هي  الرأسمالي 
أي  إن��ت��اج��ه،  أدوات  ع��ن  ال��ع��ام��ل  فيها 
يدخلها  التي  اإلنتاجية  العملية  هي 

العامل كما يقول ماركس

)متحرًرا من قيود العبودية واالقطاع، 
فالطبقة  امللكية.  من  أيًضا  ومتحرًرا 
ال  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك  م��ن  تتكون  العاملة 
ليبيعونها  عملهم  ق���وة  إال  مي��ل��ك��ون 
ال������ذي ي��خ��ض��ع��ه��ا -أي  ل���ل���رأس���م���ال���ي 

يستخدمها- في إنتاج فائض القيمة، 
في التراكم،  في توسيع الرأسمال(.

الرأسمالية  ع��ص��ر  ف��ي  ال��ع��ام��ل  إن   
العمل  القيمة-  ف��ائ��ض  لينتج  يعمل 
بعد  فيما  يواجهه  ال��ذي  امل��دف��وع  غير 

في شكل رأسمال..

٭ الطبقة العاملة ليست هي حاصل 
املتفرقني،  للعمال  اجل��ب��ري  اجل��م��ع 
ُكل  ذاتها  حد  في  العاملة  الطبقة  إن 
أكبر  ُكل عضو  عضوي يعد ج��زًءا من 
منه هو املجتمع الرأسمالي في كليته. 
إن الوحدة الرئيسية للبروليتاريا ليست 
أي فرد منفصل بل هي مجموع العمال 
رأسمالي  إن��ت��اج  عملية  ف��ي  الداخلني 

بعينها.

الطبقة  أن  ي��رون  الذين  أولئك  إن  ٭ 
العاملة تتراجع وأنها كقوة اجتماعية 
فأكثر،  أك���ث���ر  أه��م��ي��ة  أق����ل  أص��ب��ح��ت 
على  تلك  أيديولوجيتهم  مؤسسني 
للعمال  ال��ن��س��ب��ي  ال�����وزن  أن  ح��ق��ي��ق��ة 
الصناعيني يتراجع في بعض الدول.. 
العاملة  الطبقة  مضمون  يفهمون  ال 
إال فهًما سطحًيا ساذًجا أنهم يعكسون 
أزمتهم الشخصية كمثقفني انتهازيني 

الواقع حسبما  فيفهمون  الواقع،  على 
يرتأون فإذا ارتأوا أن الثورة مستحيلة 
لها حياًل  في حلظة معينة اصطنعوا 
نظرية حملو وجود الطبقة العاملة في 

الواقع.

أولئك  أن�����وف  رغ����م  واحل��ق��ي��ق��ة  ٭ 
ما  ال��ع��ام��ل��ة  الطبقة  أن  املتبجحني، 
املجتمع  في  الرئيسية  القوة  هي  زالت 
املعاصر )في الدول املتقدمة واملتخلفة 
الطبقة  تغيير  إن  س����واء(..  ح��د  على 
العاملة لبنيتها وشكلها تبًعا لتطورات 
التراكم في املجتمع الرأسمالي ال يعني 
اختفاء تلك الطبقة. في نفس الوقت 
انخفاض نسبي في  الذي شهدنا فيه 
توسًعا  شهدنا  الصناعة  عمال  حجم 
الذين  أولئك  املكاتب  عمال  في حجم 
ويخضعون  ذه��ن��ًي��ا  ع���م���اًل  ي��ع��م��ل��ون 
الستغالل رأس املال بنفس القدر الذي 

يخضع به العمال الصناعيون له.

أوسع  العاملة  الطبقة  مفهوم  إن  ٭ 
فقط  ليصبح  يتقلص  أن  م��ن  بكثير 
املادية  القيم  ينتجون  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك 

فقط- فعمال النقل وعمال اخلدمات 
وعمال  أن���واع���ه���ا  ب��ك��اف��ة  اإلن��ت��اج��ي��ة 
الكاتبة...  اآلل��ة  علي  )كاتبني  املكاتب 
باملؤسسات  ي��ع��م��ل��ون  ال����ذي����ن  ال������خ( 
قطاع  )وم������ن ض��م��ن��ه��ا  ال���رس���م���ال���ي���ة 
يتجزأ  ال  ج��زء  هم  ال��دول��ة(  رأسمالية 
خاضعون  فهم  العاملة،  الطبقة  م��ن 
لسلطة رأس املال ويبيعون قوة عملهم 
والتي  غيرها  ميلكون  ال  التي  احلية 
الرأسمالي في زيادة وتوسيع  يستغلها 

قيمة رأسماله.

يرى  أن  يستطيع  ذي عني  كل  إن  ٭ 
أن نضاالت تلك القطاعات من الطبقة 
في  ع��الم��ات مضيئة  ك��ان��ت  ال��ع��ام��ل��ة 
تاريخ كل الطبقات العاملة في العالم.  
ف���ي عدة  ال��ن��ق��ل  ن���ض���االت ع��م��ال  إن 
بلدان، وكمثال نضاالت عمال السكك 
الثمانيات  وف��ي  مصر  ف��ي  احل��دي��دي��ة 
تلك  نضالية  على  أمثلة  إال  تكن  ل��م 
وقالًبا  قلًبا  تنتمي  وال��ت��ي  القطاعات 

للطبقة العاملة.
عن جريدة امليدان عدد 3908،، 

الثالثاء 29 مارس 2022
* احلزب الشيوعي السوداني

في تعريف الطبقة العاملة   

أصبح اليوم العاملي للمرأة 8 مارس اآلن يوما 
ذل��ك جند  م��ع  أن��ه  غير  بعيد،  ح��د  إل��ى  كونيا 
القليل من الناس يعرفون جيدا مصدر أو تاريخ 
لتحرر  رم��ًزا عظيًما  وال��ذي أصبح  ال��ي��وم،  ه��ذا 

املرأة في العالم. 

Clara Zetkin dans les années 1920 

واسمها    Clara Zetkin زيتكني  ك��الرا  ول��دت 
في   Clara Eisner كالرا أيسنير  ال���زواج  قبل 
بأملانيا  ساكسونيا  مملكة  ف��ي   1857 يوليو   5
من  انطلقت  التي  الصناعية  الثورة  بداية  مع 
إجنلترا وانتشرت في اجلزء الغربي من أوروبا. 
هي  ج��دي��دة  اجتماعية  وق��ت ظهور طبقة  إن��ه 
البروليتاريا التي ال غنى عنها للعمل في مناجم 
الفحم وفي املصانع التي تولد وتتطور كالفطر. 
سيكتب فريدريك إجنلز، صديق كارل ماركس، 
ظروف  معاينة  على  بناًء  التقارير،  أول��ى  أح��د 
الرأسمالية  اآلل���ة  ت��ق��وم  امل��روع��ة ح��ي��ث  ال��ع��م��ل 
بسحق القوى العاملة بشكل أعمى سواء كانوا 

أطفاال أو بالغني أو مسنني، دون أدنى متييز.

حيث  امل��ال  ل��رأس  البدائي  التراكم  فترة  إنها 
اجتماعية  حقوق  وال  نقابية  حقوق  توجد  ال 
وباألحرى احلق في اإلضراب. في هذا السياق 
لها  أتيحت  التي  التاريخي نشأت كالرا زيتكني، 
كانت  وقت  في  العالي،  التعليم  ملتابعة  الفرصة 
فيه املرأة بالكاد تستطيع الوصول إليه، وتصبح 
في  انضمت  لقد  صحفية.  ذل��ك  وبعد  معلمة 
سن مبكرة جًدا إلى التيارات النسوية حيث كانت 
والدتها جوزفني فيتالي نشطة في تلك التيارات، 
ث��م ان��ض��م��ت إل���ى احل���زب االش��ت��راك��ي األملاني  
SAP، سلف احلزب االشتراكي الدميقراطي في 
أملانيا  )SPD(، الذي حظره املستشار بسمارك.

الرغم من احلظر، تشارك  ك��الرا، على  وكانت 
بعد   .  SPDاحلزب صحيفة  ت��وزي��ع  ف��ي  س���را 
إلى زي��ورخ، مكان  طردها من ساكسونيا، جلأت 
اليساريني  ل��ل��م��ع��ارض��ني  جل����وء  وأرض  ل���ق���اء 
ف��ي أوروب�����ا. ث��م ش��ارك��ت ف��ي ت��أس��ي��س األممية 
االشتراكية الثانية حيث دافعت عن عدم فصل 
الطبقي. وهذه  املرأة عن الصراع  قضية حترير 
لن  إنها  تقول  التي  األساسية  األط��روح��ة  ه��ي 

تتوقف عن الدفاع عنها طوال حياتها.

بالنسبة لكالرا، يجب أن تكون املرأة حرة قانونيًا 
وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. "تسير النساء 
جنبًا إلى جنب مع حزب العمال االشتراكي، إنهن 
على استعداد لتقاسم كل اآلالم وكل تضحيات 
النضال، لكنهن في نفس الوقت عازمات وبقوة 
حقوقهن  بجميع  االنتصار  بعد  املطالبة  على 
املؤمتر  في  زيتكني  ك��الرا  )خطاب  املستحقة." 

األول لألممية العمالية(.

املناهضة  القوانني  إلغاء  بعد   ،1892 عام  في 
ل��الش��ت��راك��ي��ة، ع���ادت ك���الرا إل��ى أمل��ان��ي��ا وأنشأت 
التي  امل���س���اواة"   "  Die Gleichheit صحيفة 
استمرت في الصدور حتى عام 1917. وكانت أداة 
للتثقيف اجلماهيري للنساء العامالت ووسيلة 
كالرا  ستعمل  عملهن.  ظ���روف  ع��ن  إع��الم��ي��ة 
بعمق على هيكلة حركة النساء املناضالت إلى 
جانب روزا لوكسمبورغ. وفي عام 1907، نظمت 
االشتراكية  للمرأة  األول  العاملي  املؤمتر  ك��الرا 
للألممية  التأسيسي  احل���دث  ش��ت��وت��غ��ارت،  ف��ي 
عظيًما  جن��اًح��ا  ك��ان  لقد  للنساء.  االشتراكية 
مت فيه تكريس كالرا رئيسة لهذه األممية. وقد 
مؤمتر  في   1910 عام  بالتزكية  انتخابها  أعيد 

كولونتاي،  ألكسندرا  م��ن  وب��دع��م  كوبنهاغن. 
للمرأة.  ع��امل��ي  ي��وم  تخصيص  ك���الرا  ستقترح 
ال��ذي جمع نشطاء  املؤمتر  تبناه  ال��ذي  املقترح 
في  العمالية  املظاهرات  وع��ززت��ه  دول��ة،   17 من 
و1909.   1908 في  األمريكية  املتحدة  الواليات 
وهكذا مت حتديد اليوم العاملي للمرأة وكان أول 

مرة في 19 مارس 1911. 

يتم  ال��ذي  للمرأة،  العاملي  اليوم  أصل  هو  هذا 
إحياؤه في 8 مارس من كل سنة.

 Copenhague، 1910، VIIIe Congrès de
 l'Internationale socialiste، au centre

Clara Zetkin avec Alexandra Kollontaï

مناهضة  يسارية  نسوية  زيتكني..  ك��الرا 
للحرب

هي  االشتراكية  للمرأة  العاملية  املنظمة  "إن 
أيًضا مناصرة للسالم بحزم، وتعارض ما سيكون 
"احلرب العاملية األولى" والتي شعرت مبقدماتها 
الواقع  ف��ي  كانت  العشرين.  ال��ق��رن  ب��داي��ة  منذ 
أوروبية  دول  بامتياز حيث  االستعمارية  الفترة 
قليلة تتقاسم العالم" )مؤمتر برلني عام 1885).

النساء  أطلقت  بشكل خاص  إنسانية  بنبرات 
االش��ت��راك��ي��ات ن���داء م��ن أج���ل ال��س��الم، والذي 
للنساء  ي��األس��اس  وك��ان موجًها  م��ش��ه��وًرا،  ظ��ل 

األوروبيات:

يقتلون  مل����اذا  ؟  وأب���ن���اؤك���ن  أزواج����ك����ن،  "أي����ن 
بعضهم البعض ويدمرون معهم كل ما أنشؤوه ؟ 
من املستفيد من هذا الكابوس الدموي؟ مجرد 
نظًرا  احل����رب.  أو جت���ار  ان��ت��ه��ازي��ي  م��ن  حفنة 
اآلن،  بعد  التحدث  يستطيعون  ال  الرجال  ألن 
البلدان  فاألمر متروك لكن. يا عامالت جميع 

في حالة حرب، احتدوا !" .

ستنشر هذه الدعوة في أوروبا من قبل النساء 
االش��ت��راك��ي��ات، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع���دم شرعية 
كالرا  البلدان.  من  العديد  في  السلمية  النزعة 
أملانيا بسبب  إلى  نفسها سُتسجن عند عودتها 
هذا املوقف املناهض للحرب. وقد انضمت كالرا 
إل��ى احل��زب الشيوعي األملاني  ف��ي وق��ت الح��ق 
)KPD(، الذي مت إنشاؤه في ديسمبر 1918، في 
محيط احتاد سبارتاكست. كانت آنذاك عضًوا 
1933. وفي  إل��ى ع��ام   1920 KPD من ع��ام  في 
1932، كرئيسة للرايخستاغ بصفتها  أغسطس 
عميدة، دعت إلى محاربة النازية، التي سيدفعها 
السوفيتي  االحت���اد  ف��ي  املنفى  إل��ى  انتصارها 
من  بالقرب  أرخاجنيلسكوي،  في  توفيت  حيث 

موسكو في 20 يونيو 1933.

كالرا زيتكني.. املؤسسة الرئيسية لليوم العاملي 8 مارس
عبد العزيز املسعودي
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بدعوة من التنسيقية الوطنية لألستاذات واألساتذة الذين 
فرض عليهم التعاقد، انعقد يوم السبت، 26 مارس 2022 
الدميقراطية  اليسارية  السياسية  األح��زاب  ضم  اجتماع 
وشبيباتها، باإلضافة إلى النقابات التعليمية واجلمعيات 
وأطر  واألساتذة  األستاذات  عن  الدفاع  وهيئة  احلقوقية 

السلمية  احتجاجاتهم  خلفية  على  املتابعني  الدعم 
وإدماجهم  بالتعاقد  ال��ت��وظ��ي��ف  إس��ق��اط  أج���ل  م��ن 
املبادرة  ه��ذه  وتعد  العمومية.  الوظيفة  أس��الك  ف��ي 
في  تساهم  أن  شانها  من  التي  األول��ى  اللبنة  الهامة 
تعبئة الشعب املغربي بكل فئاته لتحصني األستاذات 
األساليب  من  التعاقد  عليهم  املفروض  واألس��ات��ذة  
املخزني  النظام  ميارسها  التي  املتعددة  الهجومية 
على هذه الشريحة الهامة من الشعب التي ستتكفل 

بإعداد أجيال الغد.

 من املعلوم أن التوظيف بالتعاقد هو من مخطط 
صندوق النقد الدولي الرامي إلى التقليص من كلفة 
املائة  في  العشرة  دون  ما  إل��ى  لتنزل  املوظفني  أج��ور 
من مجموع نفقات أجور موظفي وموظفات الدولة. 
تشغيل  حيث  من  قطاع  أهم  يشكل  التعليم  فقطاع 
املوظفني، إذ متثل نسبة نساء ورجال التعليم مبختلف 
املائة من مجموع موظفات  53 في  أكثر من  فئاتهم 
وموظفي الدولة، يأتي في املرتبة الثالثة قطاع الصحة 
بنسبة  ب��اخل��وص��ص��ة،  ك��ذل��ك  املستهدف  العمومية، 
لوزارة  فهي  الثانية  املرتبة  أم��ا  املائة.  في   9 ب  تقدر 
من  هو  القطاع  ه��ذا  املائة،  في   16 بنسبة  الداخلية 

أع��داد كبيرة من قوات  يحظى بتوظيف 
ونظرا  األخ��ي��رة.  السنوات  خ��الل  القمع 
فإن  التعليم،  لقطاع  ال��ع��ددي��ة  لألهمية 
إلى  تدريجيا  تفويته  ي��ه��دف  املخطط 
ال��رأس��م��ال احمل��ل��ي واألج��ن��ب��ي، ليصبح 
العرض  لقانون  تخضع  سلعة  التعليم 
سيتحول  احل����ال  وب��ط��ب��ي��ع��ة  وال��ط��ل��ب، 
نساء ورجال التعليم إلى يد عاملة رهن 
الرأسمالية  وامل��ق��اوالت  ال��ش��رك��ات  إش���ارة 
ومبا  ال��ق��ط��اع.  ه��ذا  ف��ي  ستستثمر  التي 
فإن  وح��ي��وي،  حساس  قطاع  التعليم  أن 
التمويلية  امل��ؤس��س��ات  خ���ب���راء  ق��ري��ح��ة 
من  بالتعاقد  التوظيف  أس��ل��وب  أب��دع��ت 
طرف األكادمييات اجلهوية، وهي صيغة 
إلى  امل��ط��اف،  نهاية  في  تهدف،  ملتوية، 

مقاوالت  إل��ى  لألكادمييات  القانونية  الوضعية  حتويل 
أو شركات ذات األسهم تسعى إلى حتقيق األرباح، وهذه 
األرباح ستتأتى، من استغالل اليد العاملة التي ستبيع 
قوة عملها الذهنية لهذه املقاوالت، باإلضافة إلى رسوم 
في  رغب  إن  لتأديتها  املواطن  سيضطر  التي  التدريس 
ضحايا  س��ي��ك��ون  وبالنتيجة،  وأب��ن��ائ��ه.  ب��ن��ات��ه  ت��دري��س 
اجلهل واألمية عشرات اآلالف من أبناء و بنات الفقراء 

والكادحني.

 أم����ام ال��زح��ف ال���داه���م ع��ل��ى أه���م ح��ق م��ن احلقوق 
األساسية للشعب املغربي، ال مناص من التعبئة الشعبية 
الشاملة، وحدها القادرة على التصدي ملؤامرات القضاء 
العمومية.  امل��درس��ة  وت��خ��ري��ب  التعليم  مجانية  على 
بنضالها،  واألساتذة،   لألستاذات  الوطنية  فالتنسيقية 
أربكت  صعبا  رق��م��ا  شكلت  األول،  ال��ف��وج  ت��خ��رج  م��ن��ذ 
الذين  الدولي  النقد  صندوق  وخبراء  النظام  حسابات 
نضال  فلوال  الدنيئة.  اخلطة  ه��ذه  مترير  على  راهنوا 
تفكيك  النظام في  لنجح  و صمودهم،  األساتذة  هؤالء 
قطاع التعليم، ليمر إلى تفويت باقي القطاعات  بسهولة 

تفويت  يريد  مل��ا  املخزني،  النظام  مم��ارس��ات  فمن  أك��ب��ر. 
قطاع ما إلى الرأسماليني، يجعله مرتعا للفساد ويشجع 
عدم  سنوات  بعد  ليتبني  واالستنزاف  النهب  أساليب  كل 
قدرته على االستمرار ليتم تفويته بسهولة إلى اخلواص، 
واألمثلة عديدة في هذا املجال  كشركة "السامير" لتكرير 

"صوديا  العموميتني  الفالحيتني  والشركتني  ال��ب��ت��رول، 
مت  التي  العمومية  املؤسسات  من  وغيرهما  وسوجيطا"، 
بيعها للرأسماليني. فهذا املخطط هو الذي يدبر لقطاع 
الدولة حملة كبيرة هدفها  البداية أطلقت  التعليم. ففي 
ودعايات  إشاعات  التعليم، عبر نشر  ورجال  تسفيه نساء 
مغرضة  لتشويه سمعتهم داخل املجتمع لتتراجع 
حتظى  الفئة  ه��ذه  ك��ان��ت  أن  بعد  خطير،  بشكل 
أخرى،  جهة  ومن  املجتمع،  في  محترمة  مبكانة 
باقي  م��ع  باملقارنة  املمنهج،  للتفقير  ت��ع��رض��ت  
أطلقتها  التي  امل��ب��ادرة  إن  وامل��وظ��ف��ات.  املوظفني 
الذين  واألساتذة  لألستاذات  الوطنية  التنسيقية 
الهيئات  كافة  دعت  والتي  التعاقد،  عليهم  فرض 
غيرة  لها  التي  واحلقوقية  والنقابية  السياسية 
أجيال  بناء  ف��ي  ودوره���ا  العمومية  امل��درس��ة  على 
الغد وتكوينهم على مبادئ احلرية والدميقراطية 
اللبنة األولى النطالق  والعدالة االجتماعية، تعد 
للتوعية  ال��ش��ام��ل��ة  ال��ش��ع��ب��ي��ة  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  م��س��ل��س��ل 
التعليم  ي��دب��ر ض���د  ال����ذي  امل��خ��ط��ط  مب��خ��اط��ر 
هذه  التقطت  لقد  العمومية.  واملدرسة  العمومي 
السبت  الدميقراطية اإلشارة وحضرت يوم  القوى 
26 م���ارس 2022 ف��ي اج��ت��م��اع، ل��ه أك��ث��ر م��ن داللة 
ملؤازرة األستاذات واألساتذة املتابعني بتهم واهية. 
إدانتها  القوى عن  فيه هذه  االجتماع عبرت  هذا 
متابعات  واألساتذة من  األستاذات  له  يتعرض  ملا 
النضالية  حركيتهم   إض��ع��اف  ه��دف��ه��ا  قضائية 
التعاقد  ب��إس��ق��اط  ت��ط��ال��ب  ال��ت��ي  ال��س��ل��م��ي��ة 
العمومية،  الوظيفة  أس���الك  ف��ي  واإلدم����اج 
في  ماضية  ال��دول��ة،  أن  إال  بزمالئهم،  إس��وة 
امل��زي��د م��ن االل��ت��ف��اف على ه��ذا املطلب من 
خالل محاوالتها إقناع النقابات بأنها بصدد 
التعليم،  ورج��ال  لنساء  أساسي  نظام  إع��داد 
هذه  فضح  ف��ي  للتنسيقية  الفضل  وي��رج��ع 
األساليب االلتفافية. لقد انبثق عن اجتماع 
الهيئات جلنة، سميت ب "جلنة الدعم والدفاع 
عليهم  املفروض  الدعم  وأط��ر  األساتذة  عن 
اجتماع  أول  ع��ق��دت  وامل��ت��اب��ع��ني"،  ال��ت��ع��اق��د 
خالله  أص���درت   ،2022 أب��ري��ل   2 بتاريخ  لها 
فيه  تؤكد  الوطني،  العام  للرأي  هاما  بيانا 
إدانتها للمتابعات التي تستهدف األستاذات 
والتي  التعاقد،  عليهم  املفروض  واألس��ات��ذة 
تدخل في إطار املتابعات التعسفية الهادفة إلى حتجيم 
املوكول  الشعب  من  النخبة  لهذه  النضالية  الدينامية 
يتمحور  برنامجا  سطرت  كما  ال��غ��د.  أج��ي��ال  بناء  لها 
التعريف بنضاالتهم من  على اجلانب اإلعالمي قصد 
خالل تنظيم ندوة صحفية ستحضرها مختلف املنابر 
الصحفية الورقية واإللكترونية. كما دعت إلى احلضور 
أمام احملكمة االبتدائية  للمواطنات واملواطنني  املكثف 
بالرباط، حيث سيتم تقدمي خمسة عشر أستاذة وأستاذ 

للمحاكمة.

لقد آن األوان لتتوحد كل القوى الدميقراطية واحلية 
الوطنية  التنسيقية  نضاالت  وتدعم  ح��ول   تلتف  وان 
لألستاذات واألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الذين 
حتملوا الكثير من قمع النظام وقدموا الثمن غاليا من 
املتابعات واالقتطاعات الظاملة من رواتبهم، فهذه القوى 
هي التي ستؤطر الشعب ليدافع عن حقوقه األساسية 

وفي مقدمتها احلق في التعليم لبناته وأبنائه.  

املدرسة العمومية حق شعبي
احلسني لهناوي

لقد آن األوان 
لتتوحد كل القوى 

الديمقراطية والحية وأن تلتف 
حول وتدعم نضاالت التنسيقية 

الوطنية لألستاذات واألساتذة الذين 
فرض عليهم التعاقد، الذين تحملوا الكثير 

من قمع النظام وقدموا الثمن غاليا من 
المتابعات واالقتطاعات الظالمة من 

رواتبهم، فهذه القوى هي التي ستؤطر 
الشعب ليدافع عن حقوقه األساسية 

وفي مقدمتها الحق في التعليم 
لبناته وأبنائه

أمام الزحف الداهم 
على أهم حق من الحقوق األساسية 

للشعب المغربي، ال مناص من  أن التعبئة 
الشعبية الشاملة، وحدها القادرة على التصدي 
لمؤامرات القضاء على مجانية التعليم وتخريب 

المدرسة العمومية. فالتنسيقية الوطنية لألستاذات 
واألساتذة،  بنضالها، منذ تخرج الفوج األول، شكلت 
رقما صعبا أربكت حسابات النظام وخبراء صندوق 
النقد الدولي الذين راهنوا على تمرير هذه الخطة 
الدنيئة. فلوال نضال هؤالء األساتذة وصمودهم، 

لنجح النظام في تفكيك قطاع التعليم، ليمر 
إلى تفويت باقي القطاعات  بسهولة 

أكبر.
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إن التردي الثقافي هو حتصيل حاصل لتراكمات وصراع 
وقوى  تنويريا  حداثيا  عقالنيا  مشروعا  يحمل  من  بني 
بدت  وإن  امل��خ��زن  ب��ظ��الل  تستظل  ن��ك��وص��ي��ة  م��ح��اف��ظ��ة 
الثقافية  للمسارات  وبالعودة  عليه.  عصيانا  تبدي  أحيانا 
مناص  فال  إذن  وثقافي،  سياسي  لصراع  جتل  أو  كواجهة 
من الوقوف على السيرورات التاريخية ببالدنا. إن تصنيف 
املثقفني في اللحظة احلالية ال يشد على القاعدة التالية: 
أو  أو سينما  دراس��ات  على شكل  للغرب  تبيع خبرتها  فئة 
مسرح أو تشكيل أو عمل روائي يروم إبراز عاملنا املتخلف 
والفولكلوري إلثارة إعجابه، وكأننا الزلنا لم نبارح ألف ليلة، 

بفكر سلفي  وت��أمت��ر  ت��رت��ع  وأخ���رى 
مغرق في ماضوية مقابل ريع تفوح 
ُغلبت  وأخيرة  البترول.  رائحة  منه 
ع��ل��ى أم���ره���ا ت��رث��ي ح��ال��ن��ا وحتيى 

وعيها الشقي. 
لليسار  الثقافية  للهيمنة  وبالعودة 
والثمانينيات  ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات  ف���ي 
استراتيجية  كنتيجة  حصل  والذي 
فكرية،  ع��دة  على  اعتمدت  ثقافية 
سخرت فيها مجالت يسارية وأندية 
ومسرح  ال��ش��ب��اب  ودور  سينمائية 
الوطني  االحت����اد  وأس��اب��ي��ع  ال���ه���واة 
اجلرائد  وم��الح��ق  امل��غ��رب،  لطلبة 
الثقافي  وال��ع��ل��م  ال��ث��ق��اف��ي  ك��احمل��رر 
وال��ب��ي��ان وأن����وال، وك��ذل��ك إص���دارات 

وندوات احتاد كتاب املغرب في تلك الفترة. 
وفي هذا اخلضم كان للخصم  رؤية استراتيجية مبنية 
إما على القمع أو املنع أو اإلدماج.. لهذا صادر سيف املنع 
منابر كانت رائدة لها قاعدة شعبية من القراء، بحيث كانت 
تؤطر وحترض وتشكل رأيا آخر ممانعا. كاجلسور والثقافة 
اجلديدة والبديل واملقدمة والزمان املغربي. كما زج النظام 
اللطيف  بالسجن كالشاعر عبد  الثقافة  ببعض رموز هذه 
والشاعر  ال��ش��اوي  ال��ق��ادر  عبد  وال���روائ���ي  وال��ن��اق��د  اللعبي 
اختيار  إل��ى  اض��ط��ر  م��ن  منهم  أن  كما  القيطوني.  علي 
وأغلق  املالح.  وادموند عمران  الدين  املهجر كمحمد خير 
الكبير  عبد  يديره  ك��ان  ال��ذي  السوسيولوجي  املعهد  ب��اب 
اخلطيبي. وسيخبو احتاد كتاب املغرب نوره نتيجة تآكله 
من الباطن وصراعات نزلت به إلى احلضيض. وهذا الشرخ 
املخزن  ودواليب  أس��الك  في  اندمجت  منه  فئات  أن  م��رده 
احلزب  بقيادة  التناوب  بحكومة  عليه  اصطلح  م��ا  إب��ان 

املعارض سابقا االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية. 
الفعل  أخرجت  والتي  فبراير،  عشرين  شمس  ب��زوغ  ومع 

الشارع  إل��ى  بها  وال��ن��زول  األح���زاب  دوال��ي��ب  م��ن  السياسي 
وخلصت اجلماهير من خوفها، كان يصعب على الغالبية 
والنزول  العاجية  أبراجهم  مغادرة  املثقفني  من  العظمى 
إليها ومسايرتها بحكم طبيعتهم الطبقية وتدبدبهم وعدم 
وضوحهم. في املقابل اندمجت قلة من املثقفني والتحقت 
أن تأثيرها كان باهتا. فألقى بعض  العشرينية، إال  بركب 
بؤس  تالمس  اجتماعية،  مضامني  ذات  قصائد  الشباب 
الساحات،  في  مسرحيات  ارجتلت  كما  البئيسة،  الطبقات 
فئة  تطلعات  تستلهم  بأغاني  احلناجر  بعض  وصدحت 
الشاب احلاقد  النموذج احلي  وكان  عمرية شابة مقهورة. 

والذي أدى ضريبة هذا الفن باعتقاله. ولألمانة التاريخية 
بزيز  كالفكاهي  انخرطوا طواعية  ال بد من ذكر مثقفني 
مع  ميشي  ظل  الذي  النكادي  الكفيف  واملوسيقي  واملغني 
الله  عبد  االنتربولوجي  ظل  كما  عاهته.  رغ��م  الصفوف 
حمودي ال يبخل بإعطاء بعض القراءات في استجواباته 
للحراك. هذا دون أن ننسى بعض اإلبداعات املرجتلة التي 
جاد بها بعض املشاركني سواء كفن اخلط أو الرسم أو وردت 

كمجسمات كغالء السلع وخدمات املاء والكهرباء. 
إال أن أكبر آفة انتابت الثقافة احلالية هو ذلك االختراق 
املثقفني  شرائح  بعض  صفوف  في  دب  ال��ذي  الصهيوني 
الثقافي  ال���ت���ب���ادل  ي���اف���ط���ة  حت����ت 
والرياضي  والفني  العلمي  والبحث 
ومس بعض احملسوبني على الطيف 
حد  على  والفرنكفوني  األم��ازي��غ��ي 
السواء باألساس. وبالعودة إلى تاريخ 
ال��ك��ي��ان العنصري  ال��ص��راع م��ع ه��ذا 
اإلش��ادة مبثقفني من أصول  ينبغي 
تطبيع  أي  رفضت  مغربية  يهودية 
ابراهام  م��ث��ل  أط��روح��ات��ه،  وس��ف��ه��ت 
عمران  ادم��ون��د  وال��روائ��ي  السرفاتي 
املالح وليفي شمعون وسيون اسيدون. 
اإلكراهات  ه���ذه  ك��ل  م��ن  وب��ال��رغ��م 
وت���راك���م م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ف��ش��ل في 
التنويه  م����ن  الب�����د  احل����ق����ل.  ه�����ذا 
كانوا  س��واء  الصامدة  القالع  ببعض 
فاعلني ثقافيني أو منابر ممانعة، مثل مجلة وجهات نظر 
وإصداراتها الفكرية للراحل عبد اللطيف حسني. ومجلة 
زمن بشقيها العربي والفرنسي والتي متتح من التاريخ غير 
عرفها  التي  الطابوهات  قضايا  في  بدلوها  وتدلو  الرسمي 
تاريخ املغرب إبان حكم املخزن، مثل البغاء واملخدر، وكذلك 
عرفت  والتي  الدميقراطي  للنهج  التابعة  التحرر  مجلة 

أعدادها نفاذا سريعا. 
من  حتمل  وم��ا  اإلل��ت��راس  إب��داع��ات  نعتبر  أن  وينبغي 
واللحن جزء ال  واملوسيقى  الكلمة  حموالت على مستوى 
يتجزأ من ثقافتنا الرافضة لكل ظلم واستبداد وصرخات 
ال��ذي يريد أن  امل���ارد  إن��ه بحق ذل��ك  ح��ق لشبيبة خ��الق��ة، 

ينفلت من عنق الزجاجة. 
إن البديل الثقافي املنشود هو رهني مبدى تقدم الصراع 
السياسي واالجتماعي بني قوى محافظة على ثروات تريد 
ثقافة تسيد الظلم وأخرى مكافحة تنشد مجتمعا عادال 

قوامه الكرامة. وال مكان لثقافة محايدة أو متأملة. 

احلركة الثقافية باملغرب بني تكريس االستبداد والطموح للتغيير
ارتأت جريدة النهج الدميقراطي أن تخصص ملف هذا العدد للمسألة الثقافية 
ملا للفعل الثقافي  من أهمية ودور حاسم في التغيير، حيث أن الواجهة الثقافية 
بنفسها  نأت  ولو  محايدة  ثقافة  توجد  ال  إذ  الطبقي،  للصراع  حلبة  مبثابة  هي 
في برج عال. لهذا جند أن الساحة أفرزت صنوفا وعينات من املثقفني. فئة ركبت 
والفني مدعية احلداثة  العلمي واألكادميي  البحث  الغرب واملخزن بدعوى  قطار  
والواقعية، مع أخرى تقليدية نكوصية تغرف من براميل اخلليج. مقابل فئة من 
املثقفني بعضهم التزم الصمت والسكون فيما تقاوم فئة هذا االنحدار بانحيازها 

لهموم الكادحني.
في خضم هذا الصراع تبنى املخزن استراتيجيته الواضحة: إغداق االمتياز ملن 
حدا حدوه؛ مقابل التضييق واملنع و حتى االستئصال ملن زاغ عن سبيله ورفع راية 

املمانعة.
وفي خطوة جديدة وخطيرة من التطبيع، يحاول النظام توفير شروط االختراق 
العلمي  والبحث  التسامح  قبيل  من  ملتبسة  مسميات  حتت  الصهيوني  الثقافي 

والفني والرياضي... والذي بدأ ينساق خلفه العديد من "املثقفني".
وإذا سلمنا بعدم وجود مدرسة محايدة، اعتبارا كونهاحامال ملشروع ثقافي، يعيد 
إنتاج نفس العالقات السائدة، لذا ظل املخزن ميرر خطاباته الرجعية عبر املناهج 

الدراسية وباقي الوسائط املتحكم فيها.
ملا  فبراير  يركبوا عشرينية  ولم  املثقفني  مل��اذا غاب جل   - نتساءل:  أن  لنا  والب��د 
ورسوماتها  ومجسماتها  ومسرحياتها  وأغانيها  أهازيجها  في  باحلق  صدحت 

وأشعارها؟
- وأليس البديل الثقافي املنشود رهني مبدى تقدم الصراع السياسي واالجتماعي 
الظلم  تكرس  ثقافة  تبتغي  والسلطة  ال��ث��روات   على  مهيمنة  محافظة  قوى  بني 
قوامه  ع��ادل،  نحو مجتمع  التغيير  تنشد  مكافحة  وأخ��رى  واخلنوع،  واالستبداد 

الكرامة، ال مكان فيه لثقافة محايدة متأملة؟
باملجال  مهتمني  مع  امللف  ه��ذا  في  مقاربتها  نحاول  أخ��رى  ضمن  من  أسئلة 

الثقافي.

تاريخ احلركة الثقافية باملغرب وموقع الثقافة البديلة في التغيير
عبد اللطيف صردي

إن البديل الثقافي 
المنشود هو رهين بمدى 

تقدم الصراع السياسي واالجتماعي 
بين قوى محافظة على ثروات تريد 
ثقافة تسيد الظلم وأخرى مكافحة 
تنشد مجتمعا عادال قوامه الكرامة. 

وال مكان لثقافة محايدة أو 
متأملة. 
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الملف

إن احلديث عن ''السياسة الثقافية'' للدولة املغربية يطرح 
إشكاال مزدوجا، على مستوى املفاهيم حيث تختفي أسس 
والفنية  اجلمالية  مبعاييره  الثقافي  اإلن��ت��اج  ف��ي  البحث 
تعقيدا  أكثر  دالالت  لتبرز  املجتمعي،  الوجدان  عن  املعبرة 
من قبيل السياسة والثقافة والدولة... وعلى مستوى املنهج، 
إلى  الثقافية  للظاهرة  وصفية  من  املقاربات  تتعدد  حيث 
بقوانني  احمل��ك��وم��ة  األك��ادمي��ي��ة  السوسيولوجية  امل��ق��ارب��ة 
التفسير واالستقراء، فتتشعب مداخل البحث ونصبح أمام 

صورة منطية متداخلة يصعب تفكيكها.
ومشاريع  كخطط  الثقافية''  ''السياسة  عن  نتحدث  فهل 
''السياسة  ع��ن  ن��ت��ح��دث  أم  ال��ث��ق��اف��ي؟  ب��احل��ق��ل  م��رت��ب��ط��ة 
الثقافية'' كصناعة ومنتوج جمالي وفني؟ هل هناك حدود 
نبني  ه��ل  العاملة؟  والثقافة  الشعبية  الثقافة  ب��ني  فاصلة 
مقاربتنا حول احلركة الثقافية بإنتاجها املادي والالمادي 
للدولة؟  الزمني  السياق  وفق  يسير  كرونولوجي  سياق  في 

كيف نعزز ثقافة التغيير كنقيض لثقافة االستبداد؟

فرضية االنطالق 
لنفترض أن املمارسة الثقافية  تنَتج  في ظل أوضاع تاريخية 
املمارسة  ه��ذه  غ��اي��ات  وأن  معينة  واجتماعية  اقتصادية 
الفعل  أن  يعني  فهذا  ال��دول��ة،  حتددها  وأهدافها  الثقافية 

برامج  وفق  التخطيط  ملبدأ  خاضع  الثقافي 
حكومية تترجم التوجه االيديولوجي للدولة، 
للتخطيط؟''  الثقافة  تخضع  أن  ''فهل ميكن 
عقب  املثقفني  لسان  على  ت��ردد  مهم  س��ؤال 

احلراك االجتماعي ربيع 2011. 
لكن الدولة التي حددت الغايات االيديولوجية 
من وراء الفعل الثقافي هي نفسها الدولة التي 

ورثت رؤية كولونيالية للثقافة:
امل��ؤس��س��ات احمل���دث���ة من  م���ن خ���الل  أوال، 
مسمى  حتت   1912 الرسمي  االستعمار  لدن 
واملواقع  اجلميلة  والفنون  اآلث���ار  ''مصلحة 
االستغالل  يترجم  ت��وج��ه  وه��و  ال��ت��اري��خ��ي��ة'' 
العتيقة  امل���خ���زن  وم��ؤس��س��ات  ال��ك��ول��ون��ي��ال��ي 
للرأسمال الثقافي وجعله في خدمة البنيات 

الرأسمالية التابعة للمتروبول.
للتنشيط  كفلكلور  ال��ث��روة  بإنتاج  الثقافة  بربط  ثانيا، 

السياحي وتشجيع االستيطان.
ن��ف��س ال��غ��اي��ات واأله�����داف اس��ت��م��رت، خ��اص��ة ع��ن��دم��ا مت 
الستينات،  بداية  ابراهيم  الله  عبد  حكومة  على  االنقالب 
التربية الشعبية وإحلاقها بوزارة  إلغاء مكتبة  إذ شكل قرار 
الشباب والرياضة وتكريس ثنائية التعليم األصيل والعصري 

إشارة العتماد املداخل الثقافية واجهات للهيمنة. 
البناء  وف���ق  ي��ت��م  ال��ث��ق��اف��ي  للفعل  التخطيط  ك���ان  ل��ق��د 
التاريخي للنظام املخزني، وبالتالي لم يكن اجلهاز الثقافي 
الصراع  موقع  من  لتسمح  تكن  ول��م  حياديا  جهازا  للدولة 

بانبثاق أي منوذج أصيل للثقافة الشعبية.

الثقافة والدميوقراطية
الثقافية  احلركية  عن  عزلة  في  املغربي  املثقف  يكن  لم 
فقد  الثانية،  االمبريالية  احل��رب  بعد  خصوصا  العاملية 
املوروث  على  احل��ف��اظ  م��ع  التجارب  مختلف  على  تعرف 
الشعبي من عادات وتقاليد وأشكال احتفالية شعبية. وكان 

الفعل الثقافي الرسمي متجاذبا بني رؤيتني:
أصولها  من  تتخلص  لم  التي  املدينية  البورجوازية  رؤي��ة 
الثقافة  ب���ني  ت��ع��س��ف��ي  ب��ش��ك��ل  وال���ت���ي ف��ص��ل��ت  ال��س��ل��ف��ي��ة، 
الذي  السياسي  اإلس���الم  برنامج  ملواجهة  والدميقراطية 
الثوابت  خدمة  على  حافظت  ولكنها  الفصل،  لهذا  أس��س 
الشرف  ع��ن��ص��ري  م��ن  وج��ع��ل��ت  امل��خ��زن��ي  للنظام  ال��دي��ن��ي��ة 
والبيعة أهم اخلطوط احلمراء، وهذا أحد جتليات الهيمنة 
عن  كتعبير  ال��دول��ة  جهاز  دميقراطية  قبول  على  القائمة 
حتالف طبقي في طور التشكل، والتعبير عنه ثقافيا رغم أن 
تعبيرات جمعوية  املدينية ساهمت من خالل  البورجوازية 

مرتبطة باحلركة الوطنية في خلق دينامية ثقافية نشطت 
أساسا في املسرح كخطاب فني للمقاومة.

من  تتخذ  باألساس  تكنوقراطية  فهي  الثانية  الرؤية  أما 
الثقافي  احلقل  على  الداخلية  ل���وزارة  امل��ب��اش��رة   الوصاية 
بلورة  ع��ب��ر  الهيمنة  لتكريس  األس��اس��ي��ة  امل��داخ��ل  إح���دى 
''مشاريع تنموية'' و''مخططات ثقافة القرب'' وغيرها، تقدم 

على أنها برامج تعاون لتثمني التراث الثقافي.
 2015 اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ال��س��ي��اح��ي،  ل��إلق��الع   2010 )رؤي����ة   
واملوسيقى  الشعبي  التراث  التقليدية، مهرجانات  للصناعة 
الروحية...( وكلها برامج تصب في خدمة الرأسمال التبعي 

وليس في خدمة الهوية الثقافية الشعبية.
السائدة  الثقافة  الرؤيتني ساهمتا في تثبيت دعائم  فكال 
وال��دمي��ق��راط��ي��ة، وهي  الثقافة  ب��ني  ال��رب��ط اجل��دل��ي  وف��ك 
اخلوض  ع��دم  ال��ب��داي��ة  منذ  علينا  حتمت  ال��ت��ي  النتيجة 
احلديث  أو  الثقافية  للسياسة  ال��ت��اري��خ��ي  التحقيب  ف��ي 
ي��ؤس��س ألية  ل��ن  امل��س��ار  ع��ن احلصيلة واآلف����اق ألن ه���ذا 
الدولة  وألن  ال��ث��ق��اف��ي،  ال��ص��راع  خ���وض  ف��ي  استراتيجية 
خالل  من  الصراع  هذا  تخوض  االيديولوجية  مبؤسساتها 
على  والتأكيد  الثقافي،  مشروعها  ضبابية  على  احلفاظ 

وظيفة احملافظة على التراث، طبعا التراث املخزني.

 فليس غريبا أن ننتظر إلى غاية سنة 1974 حتى نشاهد 
غريبا  وليس  بالثقافة،  صريح  بشكل  مهتمة  وزارة  إح��داث 
أيضا أن نشاهد انتقال الدولة بنظامها السياسي إلى تعميق 
الفصل بني حقول التعليم والشباب والرياضة والثقافة في 

عز احملاكمات التاريخية وخنق حرية التعبير.
احلرية جوهر احلركة اإلبداعية

''غياب تصور واضح للشأن الثقافي'' خالصة تبدو مبهمة 
الربط  إمكانية  بينها  من  التفاصيل،  من  العديد  وتخفي 
احلياة  على  والهيمنة  املخزني  السياسي  النظام  ركائز  بني 
النخب واألفكار  والثقافية لصناعة  والسياسية  االقتصادية 
التي تعيد إنتاج مفهوم السلطة املستبدة. فاألمر ال يتعلق 

فقط ب ''الواقع السياسي املغربي واألزمة الداخلية لألحزاب 
السياسية واالنقسام داخل احلركة الوطنية'' كما تشير دراسة 
)أمينة التوزاني في كتاب السياسة الثقافية( وإمنا حتصني 
النظام السياسي وإبراز ثوابته في وجه كل محاولة للتعبير 
الدميقراطية  في  اجلماهيرية  املطالب  جملة  عن  الثقافي 
والتغيير، خصوصا  بعد حتول احلقل الثقافي إلى مجال 
خصب للصراع بني القوى الدميوقراطية والنظام السياسي. 
املنظمة  وحظر  التعسفية  السياسية  االعتقاالت  عز  ففي 
ومحاصرة  العليا  واملعاهد  اجلامعات  وعسكرة  الطالبية 
واالتصال،  اإلع���الم  ف��ي  والتحكم  اجل���اد  الثقافي  الفعل 
في  أبدعت  ''مستقلة''  ثقافية  حركة  ال��ب��روز  في  استمرت 
مختلف األج��ن��اس األدب��ي��ة، م��ن شعر فصيح وزج��ل شكل 
أساس األغنية املغربية امللتزمة وقصة ورواية وظهور أندية 
ملدارس  بتنظيرات  تسلحت  مسرحية  وح��رك��ة  سينمائية 
الثالث  واملسرح  الفقير  واملسرح  جدلي  مسرح  من  مختلفة 
وحركة درامية في التجريب ومونودراما، ناهيك عن الصيت 
وأنفاس  كاجلسور  ال��دوري��ة  امل��ج��الت  شهدته  ال��ذي  الكبير 
من  جعلوا  املثقفني  أن  حتى  وال��ب��دي��ل...  املغربي  وال��زم��ان 
احلرية جوهرا أساسيا في احلركة اإلبداعية، وجعلوا من 
حركية الفعل الثقافي النقيض املوضوعي للهيمنة الثقافية 

الرسمية.
بالثالثي  محكومة  الثقافي  الصراع  مواقع  ظلت  لقد 
الرقابي جهاز الداخلية واجلهاز الديني وجهاز السلطة 
حرية  تكبل  التي  الذاتية  الرقابة  عن  ناهيك  املنتخبة 

اإلبداع حتى يظل دون اخلطوط احلمراء. 
والتنظيم  وال��ت��دب��ي��ر  امل��راق��ب��ة  م��ه��ام  ه��ك��ذا جت��ت��م��ع 
حساب  على  النخب  ثقافة  تعزيز  بغرض  والتخطيط 
الكبرى  الثقافية  املؤسسات  واحتكار  الشعبية  الثقافة 
الهيمنة مبا في ذلك تشجيع االستثمار  لتكريس غاية 
الرأسمالي خلدمة هذا التوجه )ضخ 120 مليون درهم في 
مشروع مسرح الرباط الكبير من طرف وكالة أبي رقراق 
للمهرجانات  ضخمة  ميزانيات  وتخصيص  للتنمية( 

التي تضفي صور " احلداثة " على اإلستبداد.

من ثقافة االستبداد إلى ثقافة التغيير
النظام  من  خرابا  أكثر  بالصمت  يلوذ  ال��ذي  املثقف  "إن 
الديكتاتوري القمعي "هكذا عبر غيفارا عن الثقافة الصامتة 
التي تخدم االستبداد حتى وإن تكلمت فإنها تظل صامتة 
ألنها مفتقرة ألدوات إزاحة هيمنة الثقافة السائدة، فاملثقف 
الذي لم يدرك بعد وعيه الطبقي يغرق في الفردانية ويسعى 

إلى الشهرة الذاتية.
وهناك قسم آخر من املثقفني يؤمنون ب

واملبدع   املثقف  ح��ري��ة  ويعتبرون  واإلب����داع"  ال��ف��ن  "ن��ق��اء 
يرد  تصور  السياسي،  ب��االل��ت��زام  تكبيله  ع��دم  ف��ي  تتجسد 

اجلمال إلى فكرة الروح املطلق وفق تعبير هيغل.
فهل يحقق كال التوجهني قدرا من احلرية؟

احلرية تظهر في احلقل الثقافي عندما يسعى املثقف إلى 
حتقيق ثالث أغراض: معرفي، تنويري، حتريضي، وبالتالي 
يكون اإلنتاج الثقافي املقدم ليس لالستهالك كسلعة ولكن 
برأسمالها  االجتماعية  ال��ش��روط  تغيير  ف��ي  للمساهمة 
الهوية  عن  املعبرة  الثقافي  اإلن��ت��اج  ق��وى  وتعزيز  الثقافي 
على  يقوم  استبدادي  فكر  "فكل  املغربي،  للشعب  األصيلة 

الوحدانية" بالضرورة كما يصرح فيصل دراج.
الثقافة  ب��أن  املثقف  ي��درك  حينما  تبدأ  التغيير  فثقافة 
النظام  ركائز  على  املشروعية  إضفاء  إل��ى  تسعى  السائدة 
التسلط والقمع وخنق احلريات،  السياسي مبا فيها تبرير 
واإللهاء  والترفيه  التسلية  ف��ي  الثقافة  وظ��ائ��ف  وتختزل 
وصرف املنح السخية على الرموز الدينية املكرسة للهيمنة 

كاألضرحة والزوايا.
لثوابت  املؤسسة  السياسية  املشروعية  خطاب  إن��ت��اج  إن 
االستبداد تقتضي إنتاج خطاب الثقافة التقدمية املفككة 

ألصول هذه املشروعية.

السياسة الثقافية.. من اإلستبداد إلى التغيير
مصطفي الفاز

لقد ظلت مواقع 
الصراع الثقافي محكومة 

بالثالثي الرقابي جهاز الداخلية 
والجهاز الديني وجهاز السلطة 

المنتخبة ناهيك عن الرقابة الذاتية 
التي تكبل حرية اإلبداع حتى يظل 

دون الخطوط الحمراء. 
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املدرسة واإلعالم والتنشئة االجتماعية والثقافية
البنية  ح���ي���ث  م����ن  وامل������درس������ة،  اإلع��������الم  م���ؤس���س���ات  ح�����ول   
كون  في  اتفاقهما  رغم  متعارضان،  اجتاهان  يتصارع  والوظيفة، 
املؤسسات  لهذه  احلصرية  الوظيفة  هي  االجتماعية  التنشئة 
االجتماعية، ورغم اتفاقهما النسبي أيضا حول تعريف "إمييل 
املجتمع  لثقافة  نقل  أنها  على  االجتماعية  للتنشئة  دوركهامي" 
الطبقي  بالتقسيم  الوظيفة  ه��ذه  ارتباط  أن  إال  األج��ي��ال.  بني 
املاركسية  بني  اجلوهرية  اخلالف  نقطة  يشكل  ما  هو  للمجتمع 
ك"البنيوية  ال��س��وس��ي��ول��وج��ي��ة  االجت���اه���ات  وب��اق��ي  ج��ه��ة،  م��ن 
الوظيفية" مع دوركهامي و"الفردانية املنهجية" مع راميون بودون 
جهة  م��ن  وغيرها،  شيكاغو  م��درس��ة  م��ع  ال��رم��زي��ة"  و"التفاعلية 

أخرى.

 لينني: املدرسة أداة للسيطرة الطبقية البرجوازية
الديناميك  أس����اس  ه���و  ال��ط��ب��ق��ي  ال���ص���راع  ف��ب��اع��ت��ب��اره��ا          
كافة  ب��ني  تربط  املاركسية  ف��إن  ال��ت��اري��خ،  وم��ح��رك  االجتماعي 
املؤسسات  وم����ن ض��م��ن��ه��ا  االج��ت��م��اع��ي��ة،  وال���وظ���ائ���ف  ال��ب��ن��ي��ات 
ظل  ف��ف��ي  للمجتمع.  ال��ط��ب��ق��ي  ال��ت��ق��س��ي��م  وب���ني  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
وال  طبقي،  غير  اجتماعي  ل��ش��يء  وج���ود  ال  الطبقي،  املجتمع 

خارج  أدق  بشكل  أو  الطبقات،  خ��ارج  ملؤسسة  وج��ود 
املؤسسة  تلك  رأس��ه��ا  وعلى  الطبقية،  املصالح  ص��راع 
التأثير على  الدولة من حيث األهمية في  تلي  التي 
بنية املجتمع، وهي "املدرسة" فإذا كانت الدولة "أداة 
قمع طبقي" حسب لينني فإن املدرسة قد حتولت في 
املجتمع الرأسمالي "كليا إلى أداة للسيطرة الطبقية 
البرجوازية وأفعمت كليا بالروح الطبقية املنغلقة... 
خدومني  طيعني  أقنانا  الرأسماليني  إعطاء  هدفها 
ترجمة   76 ص   37 املجلد  )لينني-  فطنني"  وعماال 
البرجوازي  املجتمع  يضمن  فلكي  ش��اه��ني(.  إل��ي��اس 
االجتماعية  املهمة  لهذه  السلس  التدفق  استمرار 
الطيعة،  العاملة  ال��ق��وى  خلق  مهمة  وه��ي  احليوية، 
بلبوس  طبقية  تكون  أن  في  تستمر  أن  املدرسة  على 
غ��ي��ر ط��ب��ق��ي، ول��ه��ذا ف��ال��دول��ة ال��ب��رج��وازي��ة "تكذب 
مبزيد من التفنن زاعمة أنه ميكن للمدرسة أن تقوم 

نفس  )لينني-  بأكمله"  املجتمع  وتخدم  السياسة  عن  معزل  في 
املصدر السابق ونفس الصفحة(. 

        بشيء من التنسيب وبكثير من الدقة يدافع بيير بورديو 
للمدرسة  النقد  ونفس  الطرح  نفس  على  باسيرون  كلود  وج��ون 

البرجوازية في إطار نظرية إعادة اإلنتاج االجتماعي .

 بورديو وباسيرون: املدرسة وإعادة اإلنتاج االجتماعي
       ال تختزل "مدرسة إع��ادة اإلنتاج" املدرسة إلى مجرد أداة 
تلعب دورها اإليديولوجي الطبقي بشكل إرادي. لكنها تثبت لها 
هذا الدور ضمن وظيفتها العامة في إعادة اإلنتاج االجتماعي، أو 
بصيغة أدق، إعادة إنتاج البنية الطبقية للمجتمع. فلقد برهن 
كل من بيير بورديو وجون كلود باسيرون في عملهما اإلمبريقي 

املشترك:
 La reproduction- éléments pour une théorie du « 
.» système d’enseignement

التعليم".  – عناصر من أجل نظرية في نظام  اإلنتاج  "إع��ادة   
ابن  تعيد  كما  العمال  طبقة  إل��ى  العامل  اب��ن  تعيد  امل��درس��ة  أن 
البورجوازي إلى طبقة البورجوازية، من خالل سلطة االختبار 
املكتسبات واملواهب، متجاهال أصلها  الذي يحكم على  والتقييم 
ومصدرها السوسيو ثقافي. إن هذه املواهب التي تقدرها املدرسة 
والتي تزكي أو تقصي على أساسها جتد مصدرها في مستوى رأس 
البرجوازية. فعلى أساس  الثقافي الذي تغذيه اإلمكانيات  املال 
أنه  كما  املدرسة  في  التفوق  يكون  إذن  االجتماعي  املتغير  هذا 

على أساس التفوق الدراسي تتحصل املكانة االجتماعية:
 Ainsi, dans une société ou l’obtention des privilèges «
 sociaux dépend de plus en plus étroitement de la
 possession de titres scolaires, l’école n’a pas seulement

 pour fonction d’assurer la succession discrète à
 des droits de bourgeoisie qui ne sauraient plus se
 transmettre d’une manière directe et déclarée.
 Instrument privilégié de la sociodicée bourgeoise
 qui confère aux privilégiés le privilège suprême de
 ne pas s’apparaitre comme privilégiés, elle parvient
 d’autant plus facilement à convaincre les déshérités
 qu’ils doivent leur destin scolaire et social à leur
 défaut de dons ou de mérites qu’en matière de
 culture la dépossession absolue exclut la conscience
 de la dépossession ».(Bourdieu et Passeron- La
.(reproduction- page 253

        وهكذا تصبح وظيفة املدرسة ال تقتصر فقط على إعادة 
إنتاج البنية الطبقية للمجتمع بل أيضا إضفاء الشرعية عليها 
مكانتها  تستحق  بأنها  عليها  املهيمن  الطبقات  إقناع  خ��الل  من 

الدنيا، وبأن البرجوازية في مكانها الطبيعي ألنها موهوبة.
       فإذا كانت املدرسة تقدر فقط ثقافة البورجوازية فالتلفزة 
الفئات  ب��اق��ي  ح��ي��اة  من��ط  م��ع  وتطبيعها  تسييدها  على  تعمل 

االجتماعية.
بورديو: "التلفزيون وآليات التالعب بالعقول" 

        هو عنوان ترجمة كتاب بيير بورديو بعنوان:
.» sur la télévision suivi de l’emprise du journalisme «

الطبقية  الهيمنة  أدوات  م��ن  أداة  التلفزة  فيه  يعتبر  وال���ذي   
البورجوازية والتي تعمل، مثل املدرسة وبشكل آخر، على إعادة 
إنتاج العالقات االجتماعية لإلنتاج، من خالل العمل على تعميم 
ميكن  كيف  لكن  الشعبية.  األوس���اط  على  ال��ب��رج��وازي��ة  ثقافة 
يجيبنا  لها؟  بنيويا  مقاومة  أوس��اط  في  غريبة  ثقافة  تبييء 
التي  امل���واد  لتسلسل  بسيط  ب��ع��رض  ال��س��ؤال  ه��ذا  على  ب��وردي��و 
يقدمها التلفاز ف "...الصورة التي تقدمها األحداث التلفزيونية 
تنتهي  معنى،  أي  من  خال  مظهر  ذات  لقصص  تتابع  العالم،  عن 
تسلسل  البائسة،  للشعوب  تتوقف  ال  ع��روض  كلها،  تتجمع  بأن 
حل،  ودون  تفسير  دون  تختفي  تفسير،  دون  ت��ع��رض  ألح���داث 
أحداث  الكونغو،  وغ��دا  بيافرا،  كانت  وب��األم��س  ال��زاي��ي��ر،  ال��ي��وم 
بالتالي من كل ضرورة سياسية... ال يتم تفريقها  تسلب وتفرغ 
الغابات  وح���رائ���ق  واألع��اص��ي��ر،  الطبيعية،  ال���ك���وارث  ع��ن  ف��ع��ال 
م��ن خالل  امل��ج��ال الصحفي  ف��إن منطق  وال��ف��ي��ض��ان��ات... وه��ك��ذا 
الشكل اخلاص الذي يضفيه عليه التنافس حتديدا ومن خالل 
ينتج  مناقشة،  دون  من  يفرضها  التي  التفكير  وع��ادات  الروتني 
إليه  تنظر  للتاريخ  لفلسفة  ص���ورة  ه��و  للعالم  متثيال  بالفعل 
باعتباره تتابعا بال معنى للكوارث التي ال نفهم منها شيئا والتي 
وآليات  التلفزيون  )ب��وردي��و-  جتاهها"  ش��يء  أي  عمل  ميكن  ال 
 .)163-164 بالعقول- ترجمة: درويش احللوجي- ص  التالعب 
البؤساء  حياة  إف��راغ  هو  إذن  للتلفزيون  اإليديولوجي  ف��ال��دور 
ثقافة  تسييد  بالتالي  ليسهل  التغيير  في  األمل  ومن  املعنى  من 
البرجوازية فيها، بشكل مشوه طبعا، وهذا جزء مما  الفردانية 

 .» l’aliénation « "يسميه ماركس "االستالب

الصناعة الثقافية وتسليع املنتوج الثقافي
بورديو،  تناولها  التي  عرضها،  وطريقة  األخ��ب��ار  جانب  فإلى 
ترى مدرسة فرانكفورت أن الصناعة الثقافية، والتي تخصصت 
في نقدها خصوصا مع "ثيودورف أدورنو" و"ماكس هوركهامير"، 
ومبا  اجلماهير.  ثقافة  بناء  وإع��ادة  بناء  في  أساسيا  دورا  تلعب 
واملنتوج  ب��األس��اس  رأسماليا  شأنا  أصبحت  الثقافة  صناعة  أن 
املضافة،  القيمة  الستخالص  تداولها  يتم  سلعة  أصبح  الثقافي 
محورين  يتجاوز  ل��ن  الثقافية  للصناعة  األس���اس  امل��وض��وع  ف��إن 
وثانيهما  البرجوازية  الفردانية  قيم  تسييد  أولهما  أساسيني، 
على  الصارخ  تأثيرها  وحول  الرأسمالي.  النظام  مقاومة  حتييد 
القيم السائدة يالحظ أدورنو وهوركهامير في كتابهما املشترك 
شابة  فيها  تتواعد  التي  "الطريقة  حتى  أن��ه  التنوير"  "ج��دل 
وفي  التلفون  على  اللهجة  وحتى  منه،  البد  موعد  في  شاب  مع 
امل��واق��ف األك��ث��ر حميمية ف��ي احمل��ادث��ات، ك��ل ذل��ك ق��د ص��ار إلى 
الثقافية.  الصناعة  خطته  ال��ذي  النموذج  مع  متوافقا  ما  حد 
مجردة،  أشكاال  اتخذت  قد  بعضهم  جت��اه  الناس  مشاعر  حتى 
وغياب  بيضاء  أسنان  من  أكثر  تعني  ال  فالشخصية 
اإلب����ط وع����دم اإلح���س���اس باملشاعر.  ال��ت��ع��رق حت��ت 
انتصار اإلع��الن في  النتيجة، إذ متثلت في  تلك هي 
متاما  ليكونوا  أجبروا  فاملعلقون  الثقافية:  الصناعة 
شذرات  التنوير،  )ج��دل  الثقافية"  املنتوجات  مثل 
ص  أدورن��و-  وث��ي��ودورف  هوركهامير  ماكس  فلسفية- 

 .)195
البرجوازية،  الثقافية  الصناعة  هيمنة  سياق  في 
وسيادة املنتوج الثقافي الذي يتنمذج وفق متطلبات 
سوق السلع الثقافية، )ما يريده اجلمهور(. فما محل 

املثقف من اإلعراب.

نقد  ف��ي  ال��ه��ام��ش  وث��ق��اف��ة  السلطة  ثقافة 
الفكر اليومي

احلقيقي  فاملثقف  غ��رام��ش��ي  ألنطونيو  بالنسبة 
وقيميا  وثقافيا  عضويا  امل��رت��ب��ط  ال��ع��ض��وي"  "امل��ث��ق��ف  إال  ليس 
التيار، يبدع في  الشعبية، مثقف يسبح دائما عكس  بالطبقات 
التصدي لهجوم اإليديولوجيات البرجوازية على قيم الشعوب. 
هناك  هل  آخ��ر،  وبتعبير  الطبقات؟  فوق  مثقف  هناك  هل  لكن 
اليومي"  الفكر  "نقد  في  للطبقات؟  عابرة  أو  طبقية  ال  ثقافة 
يجيبنا الشهيد مهدي عامل أنه: "إما أن تكون الثقافة هامشية، 
وإما ال  إبداعية،...  أنها تكون  أي  بالفعل ثقافة،  فتكون حينئذ 
تكون، أو تكون ثقافة النظام، أو ثقافة السلطة. بني هذه الثقافة 
تناقض هو  الهامشية  الثقافة  – وبني  السلطوية  – أو  النظامية 
نفسه القائم بني النظام-املجتمع، وبني الفرد. والتناقض هذا ال 
يقتصر على الوضع الراهن، بل ينسحب على التاريخ كله، يتكرر 
يأتي  األول  جهة  من  والهامشي.  النظامي  بني  ال��ص��راع  في  دوم��ا 
القمع، ومن جهة الثاني يأتي الرفض الذي له، بالضرورة، طابع 
سلطة،  مثقف  أو  رسميا،  مثقفا  إم��ا  املثقف  يكون  هكذا  ف��ردي. 
أي أداة قمع في يد السلطة، وإما هامشيا." )مهدي عامل – نقد 

الفكر اليومي. ص60(.
املراجع:

 - لينني: حول التعليم الشعبي، املجلد 37
 Pierre bourdieu et Jean-claude Passeron :  » La  -  
 reproduction- éléments pour une théorie du système

 » d’enseignement
 - بيير بورديو: "التلفزيون وآليات التالعب بالعقول" ترجمة 

درويش احللوجي.
 - ماكس هوركهامير وثيودورف أدورنو: "جدل التنوير، شذرات 

فلسفية"
 - مهدي عامل: "نقد الفكر اليومي".

القنيطرة في 04 أبريل 2022

أناس عوينات
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االنتخابات  نتائج  فلسطيني،  فصيل  ك��ل  سيفسر  ال��ق��ادم��ة  األس��اب��ي��ع  خ��الل 
أنه قد حقق  الغربية احملتلة مبا يالئمه، ويدعي  الضفة  التي جرت في  احمللية 
فوزا فيها يؤكد على شرعيته اجلماهيرية، وللدقة فإن معظم هذه القوى ستكون 
الفصائل  الفلسطينية متتلك  احلالة  ففي  تدعيه،  أساسي مما  في شق  صادقة 
الفلسطينية رصيدا صنعته مسيرة طويلة من العمل التنظيمي، وحتى خبرات 
في أدوات احلشد والتأطير اجلماهيري، وارتباط عميق لعديد من الكتل والبنى 
االجتماعية بهذا الفصيل أو ذاك: هل نتخيل عالقة أسرة الشهيد بالفصيل الذي 

استشهد مقاتاًل في صفوفه؟ 

الرغبة  االنتخابات هو  لنتائج  إغفاله  وال��ذي ال يجب  األكثر جدية  املعنى  لكن 
الواضحة للجماهير الفلسطينية في الضفة باستعادة مساحة ما لرأيها ودورها، 
وإذا كانت نافذة انتخابات السلطات احمللية، قد حظيت بهذا القدر من االهتمام 
واملشاركة، فمن املعقول القول: إن أمناًطا أهم من املشاركة السياسية من شأنها أن 
حتظى باهتمام أعلى، ولكن لنتوقف قلياًل هنا: ما الذي مينع الناس من املشاركة 

السياسية في احلالة الفلسطينية؟ 

جيش العدو الصهيوني؛ مخابراته؛ أجهزة أمنه؛ تقتل الفلسطيني الذي يشارك 
مبا يراه معظم الفلسطينيني الشكل األمثل للمشاركة السياسية، وهو قتال العدو 
والدفاع عن األرض واألهل واحللم والقضية، وتعتقل من ينخرط في "مشاركات" 
السياسية  املنظومة  وت��أت��ي  ال��وط��ن��ي،  ال��س��ي��اق  ه��ذا  ف��ي  ال��س��الح  م��ن حمل  أق��ل 
التزاماتها اخلاصة بالتنسيق األمني، لتعاقب  الرسمية ومن خالل  الفلسطينية 
املنظومة فصائل  ذات اخللفية، ثم تستبعد هذه  وتعادي وتعتقل على  وتتعقب 

وقوى وجماهير من دائرة القرار الذي تستأثر به قلة، ويهيمن على هذه القلة فرد 
ودائرة ضيقة من احمليطني به، وفي املرة الوحيدة التي ذهب فيها الفلسطينيون 
النتخابات ملمارسة ما يشبه حق انتخاب جزء ممن ميثلهم داخل األرض احملتلة، 

عاقبهم املجتمع الدولي باحلصار والتهديد، بسبب أن تصويتهم لم يرق له.

لن مينح أحد للفلسطينيني احلق في تقرير مصيرهم، فمن املنطقي القول إن 
ثورتهم قد نشأت ألجل هذا الهدف بالذات، ومن وأن هذا احلق مبا يعنيه، من 
أيًضا حقهم في  فإنه يعني  الفلسطينيني من االحتالل،  لعموم  خالص جمعي 
التي متارس سياسًيا باسمهم، واختيار من ميثلهم،  حتديد اخليارات والقرارات 
ال��ع��ام حسب  شأنهم  ف��ي  يعمل  م��ن  ك��ل  معاقبة  أو  أو محاسبة  قبول  أو  ورف��ض 

تقيمهم لعمله.

باسم النضال والرصاص والثورة وحق تقرير املصير، ومنظمة التحرير وأجيال 
من شهدائها، هناك من قرر أنه وصي على شعب فلسطني وأن على هذا الشعب 
إلقاء السالح، واإلذعان لرهانه األبدي على عملية التسوية والتفاوض، وأن يخضع 
لهذا الوصي وال يرفع صوته في وجهه وإال عوقب باحلرمان من "املخصصات"، 
أو قطع راتبه، بل ووجد هذا الوصي من ينظر ملقوالته ويبررها، ويقتل ويسجن 

ويقتل من يعارضها.

لم تخضع فلسطني للمحتل، لم تخضع بعد فصائلها املقاتلة، أو قواها الشعبية 
بها  التي حلمت  الفصيل؛ فلسطني  أو  الفرد  ولن تخضع الستبداد  واملجتمعية، 
الثورة عند انطالقها حتتاج لكل هذه القوى. إن الوصول لهذه الفلسطني احللم 
واألمل يحتاج إلى ذلك، ومبا تؤكده جماهير شعبنا يومًيا من استعدادها للقتال 
واجلدل  واملجتمعية  السياسية  احليوية  املمارسة  ومواصلة  النضال،  ثمن  ودفع 
هو  ما  وتفعيل  لبناء  نافذة  هناك  زالت  فما  الطروحات؛  بني  والتدافع  واملنافسة 
مشترك فلسطينًيا وإدارة ما هو موضع لالشتباك السياسي والتنافس بني البرامج 
على قاعدة االلتزام باحلقوق الوطنية واملوقف الواضح من العدو ال يتجاوز اخلط 

الذي رسمه الشهداء بالدم ومتترس عنده الشعب بالتضحية والفداء.

املشاركة السياسية في فلسطني: 
"أوسلو" فتح شهية االحتالل على املزيد لنقاتل عدونا

من سرقة األرض الفلسطينية
زالت  م���ا  األرض  ع���ن  ال���دف���اع  م��ع��رك��ة   *
وال���ق���دس واجلليل  ال��ض��ف��ة  م��س��ت��م��رة ف��ي 

والنقب.
القيادة  وت��ش��ك��ي��ل  ال���وح���دة  ب��اس��ت��ع��ادة   *
الوطنية املوحدة واملقاومة جنبر االحتالل 

ومستوطنيه على الرحيل.

في الثالثني من آذار من كل عام يحيي شعبنا 
يوم  ذك��رى  العالم  أح��رار  كل  ومعه  الفلسطيني 
قبل  ب���ارزا  عنوانا  شّكل  ال��ذي  اخل��ال��د  األرض 
في  الفلسطيني  شعبنا  ه��ّب  عندما  عاما،   46
واجلليل  املثلث  1948في  ع��ام  احملتل  الداخل 
الفلسطينية  أرض��ن��ا  ع��ن  ل��ي��داف��ع   ، وال��ن��ق��ب 
ف��ي وج��ه االح��ت��الل ال��ذي ق��ام مب��ص��ادرة آالف 
في  أرضنا  من  اخلاصة  امللكية  ذات  الدومنات 
ال��داخ��ل احمل��ت��ل ، وق���دم ف��ي سبيل ذل��ك ستة 
والطيبة،  وكفركنا  وعرابة  سخنني  في  شهداء 
وم��ن��ذ ذل��ك ال��ي��وم واالح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ل��ي لم 
في  الفلسطينية  األرض  ن��ه��ب  ع���ن   ي��ت��وق��ف 
الداخل و الضفة الغربية احملتلة، وإن ما تنفذه 
ال��ض��ف��ة مب��ا فيها القدس  ال��ع��دو ف��ي  ح��ك��وم��ة 
ومصادرة  ال��غ��رب��ي  واجل��ل��ي��ل  وال��ن��ق��ب   احملتلة 
لعملية  استمرار  هو   ، الدومنات  آالف  عشرات 
توسع استيطاني إجرامي على حساب شعبنا، 
ت��س��ت��ه��دف ض��م وت��ه��وي��د ال��ض��ف��ة ب��رم��ت��ه��ا مبا 
فيها القدس وكل أراضي فلسطني التاريخية ، 
مستغلة بذلك اتفاقية "أوسلو" التي وّقعت قبل 

29 عامًا.
االحتالل  شهية  فتحت  أوس��ل��و  اتفاقية  أن 
أي  من  أس��رع  بوتيرة  االستيطان  تكثيف  على 
التجمعات  فيها  أصبحت  لدرجة  مضى،  وقت 
الفلسطينية الرئيسية مجرد كانتونات  محاطة 
باملستوطنات ، كما أن تصنيف أوسلو لألراضي 
مساحة  م��ن   64% ح��وال��ي  أبقى  الفلسطينية 
السيطرة  حت��ت  "ج"  املصنفة  الغربية  الضفة 
إلى  أدي  مما   ، اإلسرائيلية  واإلداري���ة  األمنية 
نهب  االحتالل  حكومة  ومواصلة  استباحتها 
األرض الفلسطينية في طول الضفة وعرضها 
عشرات  وبناء  املستوطنات  من  املزيد  وإقامة 
آالف الوحدات االستيطانية منذ اتفاق أوسلو ، 
وفي جلب اآلالف املؤلفة من غالة املستوطنني 
والذين أصبح عددهم يزيد عن  ثالثة أضعاف 
م��ا ك��ان عليه ال��وض��ع قبل ات��ف��اق أوس��ل��و، كما 
للبناء  الهيكلية  املخططات  مساحة  ازدادت 
وعدد   ، أض��ع��اف  ثمان  م��ن  أكثر  االستيطاني 
 ، م��رات  أرب��ع  ال��وح��دات االستيطانية تضاعف 
هذا باإلضافة إلى شق الطرق االلتفافية خدمة 

املستوطنني وتنقالتهم.
م��ا ي��ق��وم ب��ه االح���ت���الل ف��ي ال��ض��ف��ة عموما 
والقدس واألغوار الفلسطينية  خاصة، وبشكل 
هو  الفلسطينية،  ل���ألرض  ن��ه��ب  م��ن  ممنهج 
مواصلة هادئة في تطبيق خطة ترامب املسماة 
ق���رارات  ك��اف��ة  يخالف  بشكل  ال��ق��رن"  "صفقة 
الشرعية الدولية  ، مبا فيها قرار مجلس األمن 
2016،وإن صمت  العام  في  املتخذ    2334 رقم 
هو  خ��اص  بشكل  واألمريكي  ال��دول��ي  املجتمع 
مبثابة إعطاء ضوء أخضر حلكومة االحتالل  
مما   ، الفلسطينية  األرض  س��رق��ة  مل��واص��ل��ة 
واملنظمة  السلطة  قيادة  مراهنة  وقف  يتطلب 
تهيمن  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  وال��رب��اع��ي��ة  أمريكا  على 
وغير  املنحاز  دوره���ا  على  امل��راه��ن��ة  أو  عليها، 

النزيه في أي مفاوضات مستقبلية مع حكومة 
االحتالل.

اعتداءات  م��ن  املستوطنون  ب��ه  ي��ق��وم  م��ا  إن 
الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  ب��ح��ق  وح��ش��ي��ة  ي��وم��ي��ة 
حياة   على  س���واء  االح��ت��الل،  ق���وات  وبحماية 
وممتلكاتهم  منازلهم  وح���رق  الفلسطينيني 
وتدمير  سنويا  ال��زي��ت��ون  أش��ج��ار  آالف  وق��ط��ع 
البيئة الفلسطينية  واالعتداءات اليومية على 
املسجد األقصى واحلرم اإلبراهيمي  واألماكن 
األخرى املقدسة اإلسالمية واملسيحية وأحياء 
صمت  ظل  في  ج��راح  الشيخ  وخاصة  القدس 
دولي مريب ، لن يثني شعبنا الفلسطيني وقواه 
احل��ي��ة ع��ن م��واص��ل��ة ال��ن��ض��ال ض��د االحتالل 

واالستيطان ومن أجل التحرر الوطني.
وقطعان  ل��الس��ت��ي��ط��ان  ش��ع��ب��ن��ا  م��ق��اوم��ة  إن 
قدوم  وك��ف��ر  بيتا  و  ال��ق��دس  ف��ي  املستوطنني 
وفي  واألغ����وار  يّطا  ومسافر  وامل��ع��ص��رة  وب��رق��ة 
الشيخ جّراح وسلفيت والنقب واجلليل الغربي 
وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ن��اط��ق ،  لهي أك��ب��ر دل��ي��ل على 
اإلرادة واالستعداد الكفاحي العالي للجماهير، 
ال��ش��ه��داء وآالف اجلرحى  ال��ت��ي ق��دّم��ت م��ئ��ات 
وجليش  املستوطنني  لقطعان  تتصدى  وه��ي 
األمر   ، حمايتهم  على  يقوم  ال��ذي  االح��ت��الل 
تطبيق  ال��رس��م��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  يتطلب  ال���ذي 
قرارات املجالس الوطنية األخيرة جلهة التحلل 
النهائي من اتفاق أوسلو ووقف التنسيق األمني 
وتعليق االعتراف بدولة االحتالل التي وصمتها 
منظمات حقوق اإلنسان وآخرها منظمة العفو 

الدولية  بدولة فصل عنصري "أبرتهايد".
إن السبيل حلماية األرض الفلسطينية  ولنيل 
حقوقنا الوطنية في االستقالل الناجز واضح 

وجلي ويتمثل ب :
أوال: بإنهاء االنقسام املدّمر واستعادة الوحدة 
الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير 
وإعادة  والوحيد  الشرعي  املمثل  الفلسطينية 
في  الفلسطينية  السلطة  م��ؤس��س��ات  توحيد 
شقي الوطن، وإن مبادرة اجلبهة الدميقراطية 
كونها   ، مطروحة  زال��ت  م��ا  ال��وح��دة  الستعادة 
املبادرة الواقعية املتوازنة والقابلة للتطبيق إذا 
ما توفرت اإلرادة السياسية عند كافة الفصائل 

ومت تغليب املصلحة العامة فوق أي اعتبار.
للمنظمة  ال��رس��م��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  ق��ي��ام  ث��ان��ي��ا: 
املجالس  لقرارات  العملي  والتطبيق  بااللتزام 
واجتماعات  املتعاقبة  والفلسطينية  املركزية 
فيما  العامني  واألم��ن��اء  الفلسطينية  القيادة 
يخص التحلل النهائي من اتفاق أوسلو ووقف 
باريس  ب��ب��روت��وك��ول  والعمل  األم��ن��ي  التنسيق 

وتعليق االعتراف بدولة االحتالل.
الوطنية  ال��ق��ي��ادة  ت��ش��ك��ي��ل  اإلس�����راع  ث��ال��ث��ا: 
، باعتبارها مركز قياديا موّحدا قادرا  املوحدة 
على تأطير نضال شعبنا، وحتويل املعارك التي 
يخوضها من معارك محدودة ومجزأة ومشتتة، 
إلى انتفاضة شاملة تقود إلى العصيان الوطني 

الشامل ضد االحتالل.
أق�����دام  األرض حت����ت  ن��ش��ع��ل  ف���ق���ط  ب���ه���ذا 
الرحيل  على  ومستوطنيه  وجنبره  االح��ت��الل 
عن أرضنا الفلسطينية ، فاالستيطان إلى زوال  
العديد من  زال في  ، مثلما  الزمن  مهما طال 
البلدان التي خضعت لالستعمار االستيطاني، 
في  الفرنسية  املستوطنات  زوال  رأسها  وعلى 
جّبارة  وتضحيات  وث��ورات  نضال  بعد  اجلزائر 
قدم خاللها الشعب اجلزائري أكثر من مليون  

ونصف شهيد.

اجلبهة الدميقراطية: في ذكرى يوم األرض اخلالد ... 
معركة الدفاع عن األرض مستمرة
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احلديث  املغرب  في  الثقافية  احلركة  بداية  حصر  نستطيع 
وب���روز ال��ب��وادر األول���ى ل��إلب��داع، ف��ي ب��داي��ة التحول ال��ذي طرأ 
الفرنسي  التدخل  إث��ر  على  املغربية  املجتمعية  البنيات  على 
ال��ب��ن��ي��ات املجتمعية  ت��ك��س��ي��ر  ب���داي���ة  امل���غ���رب، وب��ال��ض��ب��ط  ف���ي 
وإعاقة  الغرب،  من  مستوردة  جديدة  بنيات  وإحالل  القدمية، 
ه���ذا ال��ت��ح��ول أي��ض��ا، وج��ع��ل��ه ي��ق��ف ف��ي م��س��ت��وى ج��دي��د ال هو 
بالقدمي وال هو باحلديث. وهكذا سوف يدخل املغرب مرحلة 
حديثة مع عشرينيات القرن املاضي تتسم باستحداث بنيات 
اجتماعية جديدة واكبتها بنيات فكرية جديدة كان هاجسها 
البروز  والفعل الثقافي من أجل اإلفصاح عن احلاجات اجلديدة 

للمجتمع ومواجهة االستعمار.

وق���د ك��ان��ت ال��ن��خ��ب امل��ع��ّب��رة ع���ن ه���ذه ال��ك��ت��ل حت��م��ل ثقافة 
رافدها  دينية  عربية  ثقافة  ع��م��اده  األول  جانبها  م��زدوج��ة، 
القرويني  خصوصا  التقليدية  املؤسسات  على  يرتكز  القدمي 
اب��ن ي��وس��ف، وراف��ده��ا احل��دي��ث متمثل فيما ي��رد من  وج��ام��ع 
الشرق من كتب ومجالت وفرق مسرحية. وجانبها الثاني عماده 
العسكري واإلداري  فرنسا بوصفها حاضرة بقوة على الصعيد 
والتنظيمي والعلمي والثقافي. وهكذا سوف تعمل هذه النخب 
على أفق إصالحي أوال، وبانسجام مع االستعمار الفرنسي، ولن 
تدخل في مواجهة االستعمار الفرنسي إال في مرحلة الحقة 
عندما تعي تعارض مصاحلها مع التواجد الفرنسي في البالد، 
وعندما سوف تتنامى جبهة املقاومة وجيش التحرير، وتتقوى 

ثقافتها الداعية إلى املواجهة.

امل��رك��زي ه��و البحث ع��ن سبل  ال��ه��دف  لقد ك��ان 
ل��ه��ذا  وقع  وال��دع��اي��ة ض��د االس��ت��ع��م��ار،  التعبئة 
استثمار الواجهة الثقافية للقيام مبهام سياسية، 
ول��ع��ل ه���ذا م��ا س���وف ي��دش��ن ب��داي��ة ال��ع��الق��ة بني 
العمل السياسي والثقافي في بالدنا، وتبعية هذا 
وتكتيكات  السياسية  املرحلة  ملتطلبات  األخ��ي��ر 
على  الثقافي  ت��ص��ّوره��م  انبنى  كما  السياسيني. 
الصالح  السلف  متجيد  أي  السلفية؛  م��ن  م��زي��ج 
باالحتذاء  إال  يصلح  ل��ن  األم��ة  ح��ال  أن  واع��ت��ب��ار 
التي تفترض  والعروبية  الصالح،  احلرفي للسلف 
الفعلي  املوّحد  هي  العربية  اللغة  وأن  ع��رب،  أننا 
لنا قطريا في انتظار الوحدة العربية، ولكن هذه 
السلفية تضمنت أيضا موقفا مزدوجا من الغرب. 
الفنية  األدوات  على  ينصب  االه��ت��م��ام  يكن  ول��م 
الشعار  إب��راز  هو  كان  املهم  ولكن  تطويرها،  وسبل 
والتهييئ  للمستعمر،  ال��رف��ض  إلظ��ه��ار  والتعبئة 

ملرحلة املواجهة.

وب��ع��د إع����الن االن��ف��ص��ال امل��ب��اش��ر ل��ل��م��غ��رب عن 
جديدة  مرحلة  ف��ي  ال��ب��الد  ت��دخ��ل  س��وف  فرنسا 

مفعمة بقدر كبير من التفاؤل، ورغبة عارمة في العطاء، وبناء 
املغرب على يد أبنائه. بقيت احلركة الثقافية تعمل في تناغم 
تام مع الدولة اجلديدة. ولم تكن احلركة الثقافية متانع األفق 

العام للدولة، ولم تسع إلى اخلروج عما ترسمه. 

وقد هيمنت خالل هذه املرحلة موضوعات ترتبط باملرحلة 
االستعمار.  ه��زم  املقاومة  رج��ال  استطاع  وكيف  االستعمارية، 
كما ارتبطت املوضوعات بالفرح الساذج، واعتبار أن املغرب قطع 
إلى غير رجعة. وركزت  ووّدع��ه  واملشاكل  الصراع واخل��الف   مع 
وثانوية  هامشية  مظاهر  على  واملسرحية  الفرجوية  األعمال 
والشلح/  ال��ع��روب��ي  ث��ن��ائ��ي��ات  جتلياتها  أب���رز  ل��ع��ل  ال���ص���راع،  م��ن 
املسلم واليهودي/ القروي واملدني. وقد متت هذه العملية عبر 
استثمار اللكنة والرطانات احمللية، وكذلك التصرفات النمطية 
متأخر  امل��غ��ّف��ل  شخصية  واس��ت��ث��م��ار  ال��واق��ع��ي��ة،  للشخصيات 
إلى  بسرعة  يقفز  متطور.  عالم  وسط  مشاكله  بعرض  الذكاء 
بوشعيب  وفرقة  ال��رؤوف  عبد  منوذجا  الصدد  هذا  في  الدهن 
البيضاوي. كما انخرطت األغنية في متجيد األوراش الكبرى 
رؤية  تعكس  الفرجوية  األع��م��ال  ه��ذه  كانت  وعموما  للبالد. 
جديدة كانت حتملها فئات مدينية متعّلمة كانت غايتها خلق 
في  وإدخ��ال��ه��ا  املغربية،  الشخصية  تنميط  أو  ج��دي��د،  من��وذج 
أو  املتعلمة  املدنية املسلمة  الثقافة  قالب جاهز أهم خصائصه 
جديد،  واق��ع  وسط  العيش  من  متكّنها  عامة  لثقافة  املكتسبة 

يدرك دهاء املدينة، ويتقن اللغة الفرنسية.

في اجلهة  املقابلة سعت الدولة خالل هذه املرحلة إلى تطوير 
األغنية املغربية، من خالل مسارين يستند أولهما على ظاهرة 
الفردي املصحوب باجلوقة واملرّددين مثلما جندها في  الغناء 
النموذج الشرقي أو التخت الشرقي، بينما استند املسار الثاني 
منط  إل��ى  الشعبي  الغنائي  التعبير  م��ن  مظاهر  حتويل  على  
مسنود رسميا خصوصا ظاهرة الشيخات، ولعل النموذج الفاقع 

في هذا الصدد الشيخة احلمداوية.

نحو  تدفع  س��وف  ال��واق��ع  أرض  على  معطيات  تتراكم  وس��وف 
تتباين  وس��وف  وال��دول��ة،  الثقافية  احلركة  بني  ال���زواج  تكسير 
بالدستور،  العمل  تعطيل  أهمها؛  ولعل  الطرفني  بني  املسافة 
انتفاضة  وان��دالع  الشعبية،  للقوات  الوطني  االحت��اد  وتأسيس 
اليسارية  احل��رك��ات  تأسيس  م��ن  عنها  ت��رّت��ب  وم��ا  م���ارس   23
اجلذرية، وانتهاجها العمل السري وربط العالقة مع اجلماهير 
عبر العمل الثقافي. وكانت النتيجة انقسام احلقل الثقافي إلى 
حقلني كبيرين على األقل، بقي أولهما متناغما مع أفق الدولة 
البهرجة  أعماله  وخاضعا في جزء كبير منه. وقد طغى على 

واالحتفال، واالستعراضات الرسمية.

ال���دول���ة، وشرع  م��ع  القطيعة  أع��ل��ن  ف��ق��د  ال��ث��ان��ي  أم���ا احل��ق��ل 
ف��ي ت��أس��ي��س أف���ق م��غ��اي��ر جت��ل��ى ب��األس��اس ف��ي ال��ب��ع��د التعبوي 
الدرجة  في  السياسية  املعضالت  بحل  االهتمام  وفي  النظري، 
لهذه  قويا  مدخال  الفلسطينية  القضية  شكلت  وق��د  األول���ى. 

مع  والتعاطف  التضامن  عبر  خطابها  خاللها  من  مت��ّرر  الفئة 
السياسي  األف���ق  م��ع  وان��س��ج��ام��ا  واألمم��ي��ة.  القومية  القضايا 
الصراع  شرح  اجتاه  في  الثقافية  اإلنتاجات  سارت  التحريضي 
ومعضالته، وترويج قيم املواجهة والنضال من جهة. ومن جهة 
أخرى عملت على تشكيل جبهات ثقافية للتصدي ملخططات 
م��ن خ��الل حركة  ال��دول��ة وم��واج��ه��ة برامجها. وق��د تبلور ه��ذا 
مسرح الهواة، وتأسيس اجلامعة الوطنية ملسرح الهواة، وحركة 
السينمائية  األن��دي��ة  جامعة  وتأسيس  السينمائية،  ال��ن��وادي 
أيضا. وجتلت احلركية من خالل األسابيع الثقافية في مرحلة 
ثانية.   حلظة  ف��ي  والسينمائية  املسرحية  واملهرجانات  أول��ى 
كما برزت خالل هذه املرحلة ظاهرة املجموعات الغنائية التي 
شّبت وسط املسرح ومسرح الهواة وبدأت تعمل بشكل مستقل. 
هذا دون إغفال بعض التجارب الغنائية املتفردة مثل اإلخوان 

ميكري.

وبطبيعة احلال لم تكن هذه الفورة في املجال الثقافي لتكون 
بعيدة عن أعني املخزن، وال ميكنه أن يتركها تنمو بعيدا عنه، 
لهذا بدأت تتحرك مخططات الدولة نحو االحتواء واحملاصرة، 
وقد جتّلى هذا من خالل سياسة تروم احملاصرة والتضييق من 
عند  التوقف  ميكننا  وهكذا  ثانية.  جهة  من  واالحتواء  جهة، 
املذكرات  م��ن  مجموعة  عبر  ال��ش��ب��اب،  دور  وم��راق��ب��ة  محاصرة 
الضبطية. ومنع بعض اجلمعيات الفاعلة من النشاط، واعتقال 
الوقت نفسه  الثقافي. وفي  بعض رواده��ا والفاعلني في املجال 
الوديان  "بجمعيات  لقبت  والتي  اجلهوية  اجلمعيات  ستظهر 
واألنهار". وقد كان هدفها احتكار اإلشعاع الثقافي، 
وبرامجها.  ال��دول��ة  أج��ن��دة  خدمة  نحو  وتوجيهه 
كما ستصدر رسالة ملكية حول املسرح توجهه نحو 
االحتراف ظاهريا في حني أن غايتها العميقة هي 
في  وجعله  االجتماعية،  ج��ذوره  عن  الفنان  قطع 
خدمة الدولة مقابل أجر زهيد وغير واضح املعالم.

اليسار  تزامن مع اإلج���راءات دخ��ول حركة  وق��د 
على  أس��ف��رت  امل��راج��ع��ات  م��ن  سلسلة  ف��ي  التقدمي 
ال��ث��ق��اف��ي ع��ن ب��داي��ة اق��ت��ن��اع اجلمعيات  ال��ص��ع��ي��د 
القضية  إس��ق��اط  ع��ن  ال��ت��وق��ف  ب��ض��رورة  الثقافية 
املغربي،  املجتمع  ق��ض��اي��ا  ك��ل  ع��ل��ى  الفلسطينية 
وضرورة االنخراط في مرحلة جديدة من اإلبداع 
واجلمالية  الفنية  األدوات  تطوير  األكبر  عنوانها 
خصوصا في مجالي األغنية واملسرح. وتعزيز فكرة 
احتادات  في  واالن��خ��راط  اجلمعيات  بني  التنسيق 
وخلق  متقاربة  توجهات  ذات  جمعيات  ب��ني  فنية 
باألسابيع  ب��دأ  ثقيل  ع��ي��ار  م��ن  إشعاعية  أنشطة 
الوطنية  املهرجانات  ح��دود  إل��ى  ووص��ل  الثقافية 
وامل��غ��ارب��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة. ك��م��ا ب���رزت على 
مبحور  تهتم  موضوعاتية  وطنية  جمعيات  الثقافية  الساحة 
واحد مثل القضية األمازيغية أو قضية املرأة أو حقوق االنسان. 
إلى نشر  واح��دة، وتسعى  وب��دأت تتشّكل شبكات تهتم بقضية 
قيم ثقافية جديدة مرتبطة مبحور اشتغالها، كما تعمل على 
دفع الدولة نحو االستجابة لبعض املطالب التي تخص وتوّحد 
املرأة  قضية  في  بقوة  الفكرة  هذه  ب��رزت  وقد  اجلمعيات.  هذه 

وحقوق االنسان والقضية األمازيغية.

واخل��الص��ة امل��ؤق��ت��ة ال��ت��ي مي��ك��ن االط��م��ئ��ن��ان إل��ي��ه��ا أن احلقل 
عليه  الهيمنة  يحاول  واح��د  كل  ص��راع  حلبة  أضحى  الثقافي 
امل���خ���زن مب��ق��ارب��ت��ه األمنية  ال���ط���رف اآلخ������ر؛  وان���ت���زاع���ه م���ن 
والسلطوية، واجلمعيات الدولية بأموالها وتوجهاتها التنموية 
احملافظة  الشعبوية  بثقافتها  احملافظة  والتيارات  السطحية، 
املتنورة  والتيارات  لإلسالم،  شكلي  سطحي  تصور  على  املرتكزة 
الهيمنة  ب��ني  مشّوشة  تصوراتها  الت���زال  ال��ت��ي  املجتمع  داخ���ل 

والدمقرطة.

)يتبع(

)*)  فاعل جمعوي ومهتم بالشأن الثقافي

نظرات في تاريخ احلركة الثقافية باملغرب احلديث
رشيد برقان )*)

الحقل الثقافي 
أضحى حلبة صراع كل واحد 

يحاول الهيمنة عليه وانتزاعه 
من الطرف اآلخر؛ المخزن بمقاربته 

األمنية والسلطوية، والجمعيات الدولية 
بأموالها وتوجهاتها التنموية السطحية، 
والتيارات المحافظة بثقافتها الشعبوية 
المحافظة المرتكزة على تصور سطحي 

شكلي لإلسالم، والتيارات المتنورة 
داخل المجتمع التي التزال تصوراتها 

مشوّشة بين الهيمنة 
والدمقرطة.
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هناك ح��رب ف��ي أوك��ران��ي��ا. ظ��اه��ري��ا، يبدو األم��ر وك��أن��ه نزاع 
السياسية،  القوى  جميع  حتدثت  وأوكرانيا.  روسيا  بني  مسلح 
مب��ا ف��ي ذل��ك ال��ي��س��ار، ع��ن ه��ذه األح����داث. ن��ط��اق التقييمات: 
احلرب"(  أوقفوا  ميوتون،  )"الناس  العاطفية   - اإلنسانية  من 
إل���ى ال��ط��ب��ق��ي��ة ال��ب��ح��ت��ة )"ال���غ���رب ي��دف��ع ب��ن��ظ��ام��ني م���ن حكم 
األوليغارشية"(. في الواقع، هذا الصراع له جذور عميقة. عند 
القومي  احملتوى  اإلعتبار  بعني  نأخذ  أن  يجب  الوضع،  حتليل 

للصراع الطبقي واحملتوى الطبقي للنضال الوطني.

ما هي أوكرانيا؟ كانت أراضي أوكرانيا احلالية حتى منتصف 
القرن السابع عشر منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة متنازع 
العشرين، مت  القرن  البلدان املجاورة. بحلول بداية  عليها بني 
واملجر  والنمسا  بولندا  ب��ني  احلالية  أوك��ران��ي��ا  أراض���ي  تقسيم 
وروسيا. بعد ثورة 1917، أعلنت بعض هذه األراضي استقاللها 
مؤقتا. لكن في عام 1922 انضموا إلى اإلحتاد السوفيتي باسم 
اكتسبت  لذلك  السوفيتية.  اإلشتراكية  أوك��ران��ي��ا  جمهورية 

أوكرانيا دولة، على الرغم من محدوديتها.

 1918 أوكرانيا دولة زراعية. لضمان تطويرها في عام  كانت 
نقل  مت  لينني،  ف��الدمي��ي��ر  اق��ت��راح  على  ب��ن��اء 
أوكرانيا مبا  إلى  ست مناطق صناعية روسية 
تكن  لم  التي  ولوغانسك  دونيتسك  ذلك  في 
أبدا جزءا من أوكرانيا. في عام 1939 مت ضم 
أوكرانيا،  إل��ى  الغربية(  )أوك��ران��ي��ا  غاليسيا 
ال��ت��ي ك��ان��ت ف��ي ال��س��اب��ق ج����زءا م��ن بولندا. 
ه���ي نتيجة  األراض�������ي احل���ال���ي���ة ألوك���ران���ي���ا 
السوفيتي. وهي تتألف  إلى اإلحتاد  دخولها 
م���ن ق��ط��ع م��ت��ف��رق��ة: م���ن غ��ال��ي��س��ي��ا )لفيف( 
التأثير القوي للكاثوليكية إلى أوكرانيا  ذات 

الشرقية، والتي تنجذب بقوة نحو روسيا.

ت����ط����ورت أوك����ران����ي����ا اإلش����ت����راك����ي����ة ب���ق���وة. 
والصواريخ  ال��ط��ائ��رات  ص��ن��اع��ة  إض��اف��ة  مت��ت 
وال����ب����ت����روك����ي����م����اوي����ات وص����ن����اع����ة ال���ط���اق���ة 
النووية(  للطاقة  م��ح��ط��ات   4( الكهربائية 
املعادن  ال��دف��اع��ي��ة الس��ت��خ��راج  وال��ص��ن��اع��ات 

والفحم. كجزء من احتاد اجلمهوريات اإلشتراكية السوفيتية، 
ل��م حتصل أوك��ران��ي��ا على اجل���زء األك��ب��ر م��ن أراض��ي��ه��ا احلالية 
جعلها  مم��ا  اإلقتصادية  اإلم��ك��ان��ات  على  حصلت  ب��ل  فحسب، 
األوكرانيون  السياسيون  ك��ان  أوروب���ا.  في  اقتصاد  أكبر  عاشر 
مهيمنني في القيادة السوفيتية. ن. خروشيف، ل. بريجنيف 

، ك. تشرنينكو أداروا اإلحتاد السوفيتي من 1953 إلى 1983.

أصبحت   ،1991 ديسمبر  في  السوفيتي  اإلحت��اد  انهيار  بعد 
دمر  ه��ذا  لكن  تاريخها.  في  م��رة  ألول  مستقلة  دول��ة  أوكرانيا 
أدى منوذج  املستمر منذ قرون مع روسيا.  التكامل اإلقتصادي 
"السوق" إلى تراجع التصنيع في أوكرانيا، وإلى انخفاض حاد 
في مستوى معيشة السكان. على أساس اخلصخصة املفترسة، 

نشأت طبقة األوليغارشية.

ال��ف��س��اد والتمايز  أف��ق��ر دول���ة ف��ي أوروب�����ا. م��س��ت��وى  اآلن ه��ي 
التحويلية  ال��ص��ن��اع��ة  ال��ع��ال��م.  ف��ي  االج��ت��م��اع��ي ه��و األع��ل��ى 
على  اإلقتصاد  يعتمد  عمليا.  تدميرها  مت  املعادن،  باستثناء 
القروض الغربية وحتويالت األموال من العمالة املهاجرة التي 
10 ماليني  أوروب��ا وروسيا بحثا عن عمل. )حوالي  غ��ادرت إلى 
ف��ي األس���اس متخصصون  45 مليون ش��خ��ص(، وه��م  أص��ل  م��ن 
مؤهلون. لقد بلغ تدهور الرأسمال البشري حدوده. البلد على 

شفا كارثة وطنية.

س��ك��ان أوك��ران��ي��ا غير راض���ني ب��ش��دة. لكن ه��ذا اإلس��ت��ي��اء من 
السلطات املوالية للغرب يتم التالعب به بطريقة جتعل املزيد 
من القوى املوالية للغرب تفوز في اإلنتخابات في كل مرة. في 
2014، مت تنفيذ انقالب حكومي مدعوم من الواليات  فبراير 

اخلارجية  وزارة  صرحت  أوك��ران��ي��ا.  في  الناتو  وحلف  املتحدة 
األمريكية عالنية أنها استثمرت 5 مليارات دوالر في إعدادها.

أوال وقبل كل  السلطة. هؤالء هم،  إلى  النازيون اجلدد  جاء 
شيء ، أشخاص من غرب أوكرانيا )غاليسيا(، التي كانت لقرون 
املتطرفة  القومية  املشاعر  والنمسا-املجر.  بولندا  حكم  حتت 
والشيوعية  والروسوفوبيا  بولندا  وم��ع��اداة  السامية  وم��ع��اداة 
السوفيتي،  ل��إلحت��اد  هتلر  غ��زو  بعد  ه��ن��اك.  تاريخيا  ق��وي��ة 
استقبلت القوات األملانية في غرب أوكرانيا بالزهور. مت تشكيل 
فرق قوات األمن اخلاصة هناك قاتلت ضد اجليش األحمر. بدأ 
القوميون احملليون، بقيادة ستيفان بانديرا، املعجب بهتلر، في 
إبادة السكان اليهود. في أوكرانيا ُقتل حوالي 1.5 مليون يهودي 
 1944 الهولوكوست. خالل "مذبحة فولني" عام  - ربع ضحايا 
ُقتل حوالي 100.000 بولندي بوحشية في غرب أوكرانيا. دمر 
أتباع بانديرا املجموعات القتالية السوفيتية وأحرقوا الرجال 
والنساء واألطفال أحياء في مئات القرى في بيالروسيا. اشتهر 
معسكرات  في  كحراس  خدموا  الذين  األوكرانيون  القوميون 

اإلعتقال األملانية بقسوة وحشية.

املتمردون  أطلق   ،1953 ع��ام  إل��ى   1945 ع��ام  م��ن  احل��رب  بعد 
الواليات  م��ن  امل��دع��وم��ون  وال��س��وف��ي��ت  للشيوعية  امل��ن��اه��ض��ون 
املتحدة واململكة املتحدة في غرب أوكرانيا اإلرهاب ضد السكان 
املدنيني. خالل هذه السنوات قتل أتباع بانديرا حوالي 50 ألف 
 - وأتباعهم  الفاشيني  أحفاد   - القوى  طبيعة  هي  هذه  مدني. 
التي وصلت إلى السلطة بعد انقالب 2014. إن تقاليد اإلرهاب 
بني  للغاية  قوية  ولروسيا  للسامية  وامل��ع��اداة  لبولندا  امل��ع��ادي 
 42 بالفعل. مت حرق  أوكرانيا  الذين يحكمون  النازيني اجلدد 
في  أوديسا  في  النقابات  مبنى  في  أحياء  النازية  معارضي  من 
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األوليغارشية.  ورأس���م���ال  اجل���دد  ال��ن��ازي��ني  ب��ني  حت��ال��ف  إن���ه 
أتباع بانديرا )مثل كتيبة العاصفة في أملانيا( مبثابة انفصال 
م��ف��اج��ئ ع��ن ال��ش��رك��ات ال��ك��ب��رى. ال��ف��رق ال��وح��ي��د ه��و أن أتباع 
بانديرا ميتنعون عن معاداة السامية الصريحة، بعد أن أسسوا 
أتباع بانديرا  وحدة طبقية مع األوليغارشية احمللية. يسيطر 
باستمرار  وي��ب��ت��زه��ا  ال���دول���ة،  لسلطة  ح��رك��ة  ك��ل  ع��ل��ى  ب��ش��دة 
سياسة  حتديد  يتم  أخ��رى،  ناحية  من  باإلنقالب.  بالتهديد 

أوكرانيا من قبل السفارة األمريكية في كييف.

الرأسمال  حتالف  هي  احلالية  األوكرانية  الدولة  طبيعة  إن 
الكبير وبيروقراطية الدولة، باإلعتماد على عناصر إجرامية 
للواليات  الكاملة  واملالية  السياسية  السيطرة  حتت  وفاشية 

املتحدة.

بعد عام 2014، مت غرس األيديولوجية النازية في أوكرانيا. 

9 م��اي��و. الفاشيون  ال��ف��اش��ي��ة ف��ي  ال��ن��ص��ر ع��ل��ى  ي���وم  إل��غ��اء  مت 
األوكرانيون - املنظمون واملشاركون في فظائع احلرب - معترف 
عام  ك��ل  الشعلة  مسيرات  تقام  وطنيني.  كأبطال  رسميا  بهم 
والساحات  الشوارع  تسمية  متت  الفاشيني.  للمجرمني  تكرميا 
األرض.  حتت  األوك��ران��ي  الشيوعي  احل��زب  يعمل  بعدهم.  من 
أصبح الترهيب واإلغتياالت السياسية للسياسيني والصحفيني 
مستمرين. يتم تدمير النصب التذكارية ل� لينني وكل ما يتعلق 

بذكرى احلياة في اإلحتاد السوفيتي.

الروس  السكان  الستيعاب  محاولة  ب��دأت  نفسه،  الوقت  في 
إدخال  محاولة  أدت  الروسية.  اللغة  بقمع  بالقوة  أوكرانيا  في 
إفريقيا  جنوب  ف��ي  اإلجنليزية  م��ن  ب��دال  األفريكانية  اللغة 
في  الشيء  نفس  وح��دث   .1976 ع��ام  في  سويتو  انتفاضة  إل��ى 
الروسية  اللغة  املدرسي من  التعليم  أوكرانيا. أدت محاولة نقل 
دونيتسك  منطقتي  ف��ي  ق��وي��ة  م��ق��اوم��ة  إل���ى  األوك��ران��ي��ة  إل���ى 
إجراء  مت   ،2014 مايو  في  ال��س��الح.  الناس  حمل  ولوغانسك. 
امل���واط���ن���ني لصالح  م���ن   87% ه���ن���اك، ح��ي��ث ص����وت  اس��ت��ف��ت��اء 
ولوغانسك  دونيتسك  جمهوريات  ن��ش��أت  ه��ك��ذا  االس��ت��ق��الل. 
لغزو  فاشلة  م��ح��اوالت  ع��دة  بعد  الشعبية. 
من  النازيون  حت��ول  ولوغانسك،  دونيتسك 
ك��ي��ي��ف إل���ى اإلره������اب. خ���الل 8 س���ن���وات من 
ال��ق��ص��ف ب��امل��داف��ع م��ن ال��ع��ي��ار ال��ث��ق��ي��ل، لقي 
أكثر من 13 ألف مدني، بينهم أطفال ونساء 
وشيوخ مصرعهم في دونيتسك ولوغانسك. 

مع الصمت التام للمجتمع العاملي.

نشط  ب���دور  روس��ي��ا  ف��ي  الشيوعيون  ي��ق��وم 
مئات  ولوغانسك.  عن دونيتسك  الدفاع  في 
الشيوعيني يقاتلون النازيني كجزء من قوات 
من  ال��ع��ش��رات  م���ات  الشعبية.  اجل��م��ه��وري��ات 
الشيوعيني في هذا الصراع. خالل 8 سنوات، 
اإلحتادية  لروسيا  الشيوعي  احل��زب  أرس��ل 
93 قافلة من املساعدات اإلنسانية إلى هذه 
اجلمهوريات بوزن إجمالي يبلغ 13000 طن، 
والعالج  ل��ل��راح��ة  األط��ف��ال  آالف  واستقبلت 
احلزب  طالب  السنوات،  هذه  كل  روسيا.  في 
من  زيوغانوف  غينادي  برئاسة  اإلحتادية  لروسيا  الشيوعي 

القيادة الروسية باإلعتراف باستقالل دونباس.

2015 مببادرة من روسيا )مبشاركة أملانيا وفرنسا(  في مارس 
اخلاص  الوضع  على  نصت  والتي  مينسك،  اتفاقيات  إب��رام  مت 
ل��� دون��ي��ت��س��ك-ل��وغ��ان��س��ك داخ���ل أوك��ران��ي��ا. وم���ع ذل���ك، تهربت 
أوكرانيا من تنفيذها. بدعم من الواليات املتحدة، كانت كييف 
قدمت  ال��س��الح.  ب��ق��وة  دونيتسك-لوغانسك  لسحق  تستعد 
الناتو  في  آخ��رون  وأعضاء  املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات 
منشأة   30 من  أكثر  ببناء  قاموا  األوك��ران��ي.  للجيش  تدريبات 
عسكرية كبيرة في أوكرانيا مبا في ذلك 15 مختبر للبنتاغون 
واألمراض  والطاعون  )الكوليرا  اجلرثومية  األسلحة  لتطوير 
الفتاكة األخرى(. أوكرانيا مبحطاتها األربعة للطاقة النووية 
وإمكانياتها العلمية والتقنية الضخمة قادرة على صنع قنبلة 
ذرية. مت اإلعالن عن هذه النية عالنية. كان هناك خطر من 
نشر صواريخ كروز األمريكية. يهدد الوضع في أوكرانيا بشكل 

متزايد أمن روسيا.

املتحدة  ال��والي��ات  على  روسيا  اقترحت   ،2021 ديسمبر  في 
املتحدة  ال��والي��ات  جتاهلت  الناتو.  توسيع  ع��دم  عن  التحدث 
2022 م��ن أنها  وال��ن��ات��و االق���ت���راح. ح����ذرت روس��ي��ا ف��ي ي��ن��اي��ر 
الوقت  في  أمنها.  حلماية  إضافية  تدابير  اتخاذ  إلى  ستضطر 
نفسه ، أصبح معروفا أن أوكرانيا قد حشدت 150.000 جندي 

وكتائب نازية في دونباس.  <<<   

ما الذي يحدث في أوكرانيا وحولها؟
معطيات أخرى لفهم ما يقع في أوكرانيا من وجهة نظر  من داخل احلزب الشيوعي الروسي )*)



العدد:  13453
من  7  إلى 13 أبريل 2022 المناضلة المرأة 

عيد ًأم  يوم عاملي؟
ف��ي ب��ل��دن��ا امل���غ���رب، ك��ل ث��ام��ن م��ن ش��ه��ر م����ارس م��ن كل 
املنصات  وعبر  التلفزيون  ش��اش��ات  عبر  علينا  تطل  ع��ام، 
على  احملسوبة  النسائية  اجلمعيات  بعض  اإللكترونية 
ندواتهن  ف���ي  أن��ف��س��ه��ن  م��ن��ت��دب��ات  ال��رس��م��ي��ة،  اجل���ه���ات 
اإلنسانية  احل��ق��وق  ع��ن  بالنيابة  للحديث  ومداخلتهن 
الدهر  عليها  أكل  بئيسة  لشعارات  رافعات  املغربية،  للمرأة 
عن  بعيدة  وأحيانا  وغامضة  وخطابات محتشمة  وش��رب، 
املطالب احلقيقية للمرأة املغربية. ولكن املضحك واحملزن 
في األمر، هو أن يصبح “اليوم العاملي للمرأة" "عيدا للمرأة"، 
على  تطلق  الرسمية،  األب��واق  من  العديد  أصبحت  حيث 
يوم يفترض أن يكون محطة للنضال وللتذكير بنضاالت 
النساء وواقعهن املزري ومطالبهن، يوم عيد، والسؤال كيف 
النساء  من  املئات  فيه  استشهدت  الذي  اليوم  هذا  أضحى 
مناضلة،  تقدمية  نسوية  إق��راره حركة  أجل  من  وناضلت 
بالتمييز  املغربيات،  النساء  لالحتفال، مباذا حتتفل  يوما 
الرباط  ش���وارع  ف��ي  بسحلهن  العمل،  أم��اك��ن  ف��ي  ض��ده��ن 
وهن  ومحاكمتهن  باعتقالهن  بحقوقهن،  يطالنب  وه��ن 
يحتجن ضد غالء األسعار وطردهن من مواقع العمل، أم 
مبراقبة الناشطات منهن عبر وسائل التواصل االجتماعي 
التمييزية  بالقوانني  أم  حقهن،  ف��ي  املتابعات  وحت��ري��ك 
وتنفيذ  تطبيقها  ع��دم  من  الويالت  يعانني  وه��ن  ضدهن 
ألف   40 بتزويج  أم  الصادرة لصاحلهن،  القضائية  األحكام 

قاصر كل عام، أم مبغادرة أزيد من 75 باملائة من 
الولوج  الدراسة قبل  العالم القروي مقاعد  فتيات 
للمؤسسات الثانوية، أم بعدد الوفيات النساء عند 
الرجعي  الذكوري  إنه  الفكر  املستشفيات.  أب��واب 
عام،   بشكل  ال��ف��ك��ر  ع��ل��ى  املهيمن  امليسوجيني 
النسوية  تاريخ احلركة  إلى طمس  يسعى  وال��ذي 
العاملية وجعل اليوم األممي للمرأة، "عيدا للمرأة" 
بتواطؤ طبعا، مع "جمعيات النساء" التي تتحكم 
حمالتها  في  وتستغلها  الرسمية  السلطات  فيها 
ُتدفع  مالية ضخمة  منح  مقابل   البروباكاندية، 

لها من املال العام لالشتغال على برامج وهمية.

للنساء حت��ت غطاء  ال��ك��اره  ال��ت��ي��ار  وع��م��ل ه��ذا 
املرأة  ح��ري��ة  م��ن  ال��ت��ي حت��د  والتقاليد  األع����راف 
تبخيس  على  األب��وي��ة،  وص��اي��ة  حت��ت  وجتعلها 
رم��زي��ة ه��ذا ال��ي��وم "ال��ع��امل��ي ل��ل��م��رأة" وإف��راغ��ه من 
وجعله  الكفاحية،  الفلسفية  الفكرية  حمولته 

يوما ُتقدم فيه الورود والهدايا للنساء في األوساط األسرية 
وفي  الفنادق  في  احلفالت  فيه  وُتقام  العمل،  أماكن  وفي 
القاعات اخلاصة لألكل والرقص والتهريج، مبباركة عالنية 

من قبل جمعيات النساء املهرجات.

دوليا  عليه  املتعارف  اليوم  هذا  من  التالي  اليوم  في  لكن 
للحركة  رمزا  ُيَعد  وال��ذي  للمرأة،  األممي  أو  العاملي  باليوم 
مليونية،  مسيرات  في  للخروج  ومناسبة  العاملية  النسوية 
ككل  املغربيات  النساء  منه  تعاني  ال��ذي  بالظلم  للتنديد 
النساء املضطهدات في جميع أنحاء العالم، يعود اجلميع 
إلى حياتهم اليومية، تاركني قضية املرأة جانبا حتى حلول 
الثامن من مارس من السنة التالية، وهكذا كعجلة فريس 
ندور في حلقة مفرغة دون أن نتوقف ولو للحظة قصيرة 
واجلماعية  الفردية  ذواتنا  في  والتفكير  التأمل  أجل  من 
مشلولة،  أضحت  التي  نسائية  وكحركة  وكمجتمع  كنساء 
محصورة  واض��ح،  اجتماعي  سياسي-  مشروع  إلى  تفتقر 
مزيف،  بغالف حداثي  رجعي  تقليدي  أب��وي  مجتمع  في 
أولوياته  وي��ح��دد  ال��ذك��وري،  ملنظوره  طبقا  ش��ؤون��ه  ينظم 
امليسوجينيا  عليها  تغلب  التي  اخلاصة  ملصلحته  طبقا 
في  السائدة  النسائية  احلركة  املفرطة، جتعل من خطاب 
الساحة والتي لها احلق في الولوج لوسائل اإلعالم، خطابا 
عما  ع��ال  ب��ص��وت  التعبير  على  كافية  ج���رأة  إل��ى  يفتقر 
الطعن  على  ق��ادر  غير  خطاب  املغربية،  امل��رأة  حقا  تريده 

في األفكار التي مت تصورها وتطويرها بدون إشراك املرأة 
التنمية  التشاركية،  الدميقراطية  حسابها:  على  وأحيانا 
االقتصادية، الرعاية االجتماعية، وغيرها من التشريعات 
القانونية املجحفة في حقها، )من بني هذه القوانني على 
ابنة من  امل��رأة  الذي يجعل من  اإلرث  قانون  املثال،  سبيل 
الدرجة الثانية مقارنة مع أخيها الذكر(، الشيء الذي جعل 
بني  عالقة  نفسها  الواعية جتد  املغربية  النسائية  احلركة 
أواصر  العصر وتعمل على تفكيك  أن تساير  إما  خيارين، 
احلراكات  في  وتنخرط  ب��ال��ذك��ورة،  تربطها  التي  التبعية 
شرس  بشكل  م��ع��ارض��ة  مستقل،  ن��س��وي  ب��وع��ي  الشعبية 
لبنيات  التصدي  أجل  من  وذل��ك  النيوليبرالية،  السياسات 
وكذلك  واالجتماعي،  اجل��ن��دري  واالضطهاد  االستغالل 
ورؤيتها  أفكارها  من  نابعا  مستقبال  لنفسها  تصنع  لكي 
للعالم أي، بعيون أنثوية، يجعل املجتمع يقبلها على قدم 
املساواة  مع الرجل، باعتبارها محاورة ومواطنة قادرة على 
احلراك  ضمن  وارحتلت  حلت  ما  أين  واملواجهة  االبتكار 
جهيد  جهد  بعد  االكتفاء  أو  البشرية،  للمجتمعات  العام 
حققتها  التي   )2004 األس��رة  )مدونة  القليلة  باملكتسبات 
النسائية  احل��رك��ة  ستكون  احل���ال  ه��ذه  وف��ي  اآلن،  حتى 
امل��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��دع��ي أن��ه��ا ت��ن��اض��ل ل��ل��دف��اع ع��ن احلقوق 
اإلنسانية للنساء مبثابة دمى بني أيدي املؤسسات الوطنية 
الرسمية )حراس املعبد( تديرها متى شاءت وكيفما شاءت، 
استعمالها  ع��ل��ى  ستعمل  األح��ي��ان  غ��ال��ب  وف���ي 
املؤسسات  عليها  متليه  فيما  للدعاية  كواجهة 
املالية والتجارية الدولية من توصيات وإصالحات 
الرئيسي  وبرامج تكون في غالب األحيان السبب 
وإغراقهن  النساء  أغلب  في تدمير شروط عيش 

في الفقر والهشاشة واألمية.

ل��ق��د أص��ب��ح اخل��ط��اب ال��ن��س��وي ح��س��ب الطلب 
ونفتح  أنفسنا  نراجع  أن  ينبغي  ول��ذا،  متجاوزا، 
بعضنا  إل���ى  ل��الس��ت��م��اع  ومستقال  ج��دي��ا  ن��ق��اش��ا 
البعض حول ماذا نريد، هل نريد حركة نسائية 
بالتغيير  ت��ؤم��ن  واق��ت��راح��ات��ه��ا  ب��أف��ك��اره��ا  ق��وي��ة 
اجلدري للقضاء على التمييز والتبعية، قادرة على 
توحيد الصف لنسف أسس االستعباد واالستغالل 
والفوارق بني الرجال والنساء أم سنظل نكرر نفس 

اخلطاب كاألسطوانة املشروخة؟ 

صبحية أهروش

ك��ان��ت ك��ي��ي��ف، ب��دع��م م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، تستعد   >>>
الستعادة السيطرة على دونباس من خالل احلرب في مارس.

22 ف��ب��راي��ر، أع��ل��ن ال��رئ��ي��س ب��وت��ني اإلع��ت��راف باستقالل  ف��ي 
القوات  عملية  ب���دأت  ف��ب��راي��ر،   25 ف��ي  دونيتسك-لوغانسك. 

املسلحة الروسية.

ال��غ��رض م��ن العملية ه��و حترير  روس��ي��ا ل��ن حت��ت��ل أوك��ران��ي��ا. 
الناتو(.  إل��ى  اإلنضمام  )رف��ض  وحيادها  النازيني  من  أوكرانيا 
العسكرية،  املنشآت  مهاجمة  أثناء  الروسية،  القوات  تكتيكات 
لتقليل اخل��س��ائ��ر ب��ني ال��س��ك��ان امل��دن��ي��ني واجل��ي��ش األوك���ران���ي، 
سنواصل  أخ��وة.  إنهم  املدنية.  التحتية  البنية  تدمير  لتجنب 
العيش معا. ومع ذلك، يستخدم نازيو بانديرا أكثر التكتيكات 
إث����ارة ل��الش��م��ئ��زاز م��ن ال��ف��اش��ي��ني األمل����ان، ب��اس��ت��خ��دام املدنيني 
ومنازلهم كدروع بشرية. ينصبون قذائف مدفعية ودبابات في 
احلرب،  مناطق  مغادرة  من  املواطنني  ومينعون  سكنية،  مناطق 

ويحولون مئات اآلالف إلى رهائن.

الواليات  إن  الغرب.  الشائن ال يدان في  النازي  التكتيك  هذا 
املتحدة، التي تشن حربا إعالمية من خالل وسائل اإلعالم التي 
تسيطر عليها )فقط روسيا اليوم تقاوم(، هي املهتمة باحلرب. 
أوروبا  تهاجم  بل  فحسب،  روسيا  املتحدة  ال��والي��ات  تهاجم  ال 

وسيلة   1999 ع��ام  يوغوسالفيا  ضد  الناتو  ح��رب  كانت  أيضا. 
لزعزعة استقرار اإلحتاد األوروبي. الهدف الرئيسي للواليات 
أنابيب  الغاز الروسي عبر خط  إم��دادات  اليوم هو منع  املتحدة 
أغلى  مسال  غ��از  ش��راء  على  أوروب���ا  إلج��ب��ار  الشمالي2-  السيل 
ثمنا من الواليات املتحدة، وبالتالي إضعاف أملانيا ودول اإلحتاد 
روسيا  بني  التجارة  حجم  يبلغ  ح��اد.  بشكل  األخ��رى  األوروب���ي 
الواليات  م��ع  السنة.  ف��ي  دوالر  مليار   260 األوروب���ي  واإلحت���اد 
املتحدة - 23 مليار دوالر أمريكي. 10 مرات أقل. لذلك العقوبات 
التي ُفرضت بناء على طلب الواليات املتحدة ضربت، في املقام 
أخرى  أمريكية  حرب  هي  أوكرانيا  في  األح��داث  أوروب��ا.  األول، 

للسيطرة على العالم.

روسيا  ملقاطعة  العاملية  الطبيعة  حول  اإلدع��اءات  باملناسبة، 
ال��ب��ري��ك��س )ال��ب��رازي��ل وال��ه��ن��د وال��ص��ني وجنوب  خ��اط��ئ��ة. دول 
إفريقيا( التي تشكل %43 من سكان العالم ال تؤيد العقوبات. 
أك��ب��ر إقتصادات  امل��رت��ب��ة األول���ى وال��ه��ن��د - ث��ال��ث  ال��ص��ني  حتتل 
العالم. لم يتم دعم العقوبات من قبل آسيا )باستثناء اليابان 
والشرق  األمريكية(،  العسكرية  بقواعدهما  اجلنوبية  وكوريا 

األوسط، وأكبر دول أمريكا الالتينية وأغلبية

الداخلية  السياسة  منتقدي  أك��ث��ر  م��ن  كنت  ع��ام��ا،   30 منذ 
ال  الطبقي،  طابعها  في  نشاطا.  الروسية  للنخبة  واخلارجية 

تختلف سلطة األوليغارشية البيروقراطية في روسيا كثيرا عن 
الفاشية والسيطرة األمريكية  أوكرانيا )باستثناء  السلطة في 
عندما  لألسف  ال��ن��ادرة  احل��االت  تلك  في  ذل��ك،  وم��ع  الكاملة(. 
يتبع قادة روسيا خطا يلبي املصالح التاريخية للبالد والشعب، 

فإن مبدأ النقد "التلقائي" بالكاد يكون مناسبا.

في  مفيد  تأثير  لها  سيكون  العقوبات  أن  ف��ي  ج��ادل��ت  لطاملا 
مختلف  في  الغرب  على  امل��ف��روض  روسيا  اعتماد  من  التخلص 
اخلطوات  بالفعل  الروسية  احلكومة  تتخذ  احل��ي��اة.  م��ج��االت 
األولى في هذا اإلجت��اه. تتمثل مهمة قوى اليسار في تشجيع 
اخلارجية،  السياسة  فقط  ليس  تغيير  على  ب��ق��وة  السلطات 
ولكن أيضا املسار اإلجتماعي واإلقتصادي، الذي ال يتوافق مع 

مصالح الشعب.

مقال ُنشر على املوقع الرسمي للحزب الشيوعي الروسي
 كاتبه هو "فياتشيسالف تيتيكني"،

عضو جلنة التنسيق في احلزب الشيوعي لروسيا اإلحتادية
دكتوراه في التاريخ،

عضو سابق في مجلس الدوما الروسي )2011-2016(
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الثقافة  والتغيير

نسبيةاإلنسان،  باعتبار  وال��دواء،  والهواء  كاملاء  املثاقفة ضرورة   
وحاجته إلى املرونة التي تتقبل اآلَخَر تقبال ناقدا. وأكاد أقول ِإن 
بناية شاهقة  ِإن شئت  أو هي  ملكية جْمعية/جماعية،  احلضارة 
على  شعب  من  أكثر  تأسيسها  في  ساهم  السماء،  عنان  تطاول 
عودها،  واستوى  شوكتها،  قويت  حتى  ال��ده��ور،  وك��ر  العصور،  مر 
األبعاد  ناسية، متناسية  األوربية  املركزية  تزعمه  عكس ما ظلت 
التواصلية، احلوارية بني الشرق والغرب، هذه الثنائية التي توزعها 

ثالوث رئيٌس. 
      يرفض أوله أّي انفتاح على غيره من الشعوب بدعوى َصْون 
التراث، وحتصني الُهوية، بينما يتنصل ثانيه من جذوره التاريخية، 
وأصوله اجلغرافية مرمتيا كلية في أحضان اآلَخر الذي يخترقنا 
نحو ما أكد عبد الكبير اخلطيبّي، في حني رقص الفريق األخير 
على احلبلني، متأرجحا بني الفريقني: األول والثاني زاعما قدرته 

على التوفيق بني الثقافتني: الشرقية والغربية.
      والواقع أن املثاقفة ليست مفهوما حلظيا، استثنائيا، بقدر 
ما هي مفهوم رئيٌس ال يني يتجدد ويتجذر، فحسبنا أن نؤمن بأن 
الُهوية احلقيقية، القادرة على أن تنتزع شرعيتها وحجيتها، هي 
الُهوية املتحركة حتركا جدليا، ذا سهمني أحدهما منطلق واآلخر 
راجع، وبأن التراث الفاعل هو ذلك الذي قال عنه "أومليل" :)نعم 
للحضارة التي تتحول إلى تراث، ال للتراث الذي يريد أن يتحول 
إلى حضارة.( )في استجواب أجرته معه مجلة تونسية.(. وال جَرَم 
دقيقة  تُك  لم  ُه/و/ي/ة،  التي حددت مفهوم:  العربية  املعاجم  أن 
ُه��َو: اخلصائص  ُه��َو  الشيء  الُهوية هي ما يجعل  أن  أوردت  حني 

الثابتة.
    وال يتنكر لعالقة املثاقفة بالترجمة سوى َمن يشكو عطال و/أو 
َعتها.. لذلك أفتح قوسا سريعا يدحض املتشدقني بكون الترجمة 
هؤالء  لدى  ُيسّمى  ما  إن  فأقول  العلمية،  الشعب  في  "مبرمجة" 
"ترجمة"، ال يعدو كونه معاِدالت محتشمة، بئيسة ال حول لها وال 
قوة إذا ما زجت بنفسها في حومة ترجمة النصوص النظرية فكرا، 
وأدبا مبعناه الفضفاض.. والسند املعتَمد بالنسبة إلى كاتب هذه 
اللغات متثال  البشرّي هو متثل  الفكر  إلى  أن معبرنا  السطور هو 
شافيا، كافيا كما يقول املناطقة.. فنحن نتكلم كما نفكر، ونفكر 

.)Herder( كما نتكلم
      قد يكون ما أقوله تكرارا، أو تردادا، إال أن ما يحز في النفس 
هو أن يصادف املرُء في القرن احلادي والعشرين َمن يصّر بجنون 
على تكفير اللغات عدا اللغة العربية! وهو موقف َمَرضّي بعد أن 
العشرين"  القرن  األول من  الربع  اللسانيات احلديثة منذ  أثبتت 
ال أفضلية لغة على لغة أخرى".. وكان صاحب "اخلصائص.." في 
بأنها )مجموعة من األصوات  اللغة  الرابع يعرف  الهجرّي  القرن 
هو:  قوله  في  الشاهد  موطن  أغراضهم.(  عن  ق��وم  كل  بها  يعبر 
"كل قوم" حيث ساوى بني لغات البشر جميعها. وعندي أن العبرة 
مبا  االستئناس  وميكن  االجتماعية.  وبأطيافها  اللغة  بوظائف 
ُسّمَي اجلرح     النرجسّي، الذي يؤثر ال محالة في بناء تصورات 

أّي مجتمع مصاب ب "البارانويا": جنون العظمة.
     وَبنّيٌ أن األدَب املقارن، والفكَر املقارن عامة وثيقا الصلة ب: 
املثاقفة والترجمة قبل أن تتمظهر سلطة العوملة      ب: "مواصفاتها" 
احلالية.. املؤسف املخجل في آن أن حضورهما اجلامعات العربية 
ال يكاد يكون له أثر. وأقدر أن مفهوم اخلصوصية شاخ، إن لم أقل 
إنه ُيحتضر وفقد شروط وجوده بعدما باتت الكونية هي اخلالص 
بالنسبة إلى الكائن البشرّي، املنقذ من واقع التشرذم والتشظي.. إن 
اخلصوصية املمكنة هي خصوصية اإلنسان، إذ هو الكائن الوحيد 

القادر على التغيير واإلبداع ملا ميتلكه من كفايات وذكاءات ...
    تلكم كانت كلمات عّن لي أن أتقاسمها عسى أن أظفر بإسالة 
في  أطنابها  ضاربة  فهي  أمُرها  يُك  ومهما  الكرمي،  القارئ  لعاب 

اإليجاز والتلميح بدل التصريح..
مارس 2022

في احلاجة إلى املثاقفة
نور الدين موعابيد صدر للكاتب عبدالرحيم الرزقي رواية بعنوان "مراكش 

واالتصال(،  والنشر  للدراسات  آفاق  مؤسسة  دواليك".)عن 
ودروب.  ساحات  في  وتسكع  تيه  الهامش:  فضاءات  جتوب 
م��ع��ل��ن��ة ال��ع��ص��ي��ان ع��ل��ى ك���ل م���ا ه���و م��ح��ن��ط راف����ض لكل 
املتتبع  أو  الباحث  بناصية  ياخذ  سلس  حكي  املؤسسات. 
صادمة  للغة  م��ت��ذوق  ك��ل  يبهر  سلس  ق��ال��ب  امل��خ��ات��ل.ف��ي 
جارحة متهتكة إلى حد التعري والتشفي. عفوية كصانعها 
.تأتيه طواعية دون تكلف او اسفاف تتخللها او تخترقها 

احيانا عامية محبوكة.
في تقدميه للرواية يقول د. عادل عبد اللطيف

"بني بداية ملؤها االنتظار التعيس في ردهات محكمة 
األس�����رة إلب�����رام ط���الق ي��ن��ه��ي ع��الق��ة زوج���ي���ة مضطربة، 
ونهاية آملة يتأبط فيها سالم اخلزاعي، وبحرص شديد، 
املسكون  الرزقي،  الرحيم  عبد  يطلق  زيزفون،  شجرة  نقلة 
حكائية،  "س��راب��ة"  ل�  العنان  واخلبل،  الثمالة  حد  مبراكش 
وحوماتها  بساحتها  املدينة  فيها  يسرد  ومشوقة،  ملتوية 
وفنادقها وعرصاتها، يسردها في ليلها وحلظاتها املنفلتة، 
وفي أمكنتها السفلى، في شظفها وفي متعتها، يسردها في 
املتباينة، وفي حالها، وهي حتتضن  بأقدارهم  ناسها  حال 

وافدين من وراء البحر، مبآرب شتى"، 
ال��ت��ذك��ر، عبر  ف��ي  ال��رواي��ة  "تنخرط  ع���ادل:  د  ويضيف 
التدالوي، وهو مراكشي منقوع في طني  املختار  شخصية 
الرزقي مرة  العتيق ومستسلم لروحها اآلسرة )أهو  املدينة 
لالتهام(،عاد  قرينة  من  وأكثر  تشابهات  النص  في  أخ��رى؟ 
أبوه قبله بعجز  املهجر بعطب مزمن،كما عاد  من معامل 
دائم من حرب الهند الصينية، يتذكر املختار التدالوي حد 
الهذيان � وقد أصبح راويا ضريرا )ويا للعبة الفنية املاكرة( � 
جزءا من تاريخ مراكش احلديث، يرويه باحلنني واملرارة"...

 "وف��ي خيط احل��ك��اي��ة، تنتظم وق��ائ��ع وق��ض��اي��ا، فيها 

اقترفه  ما  وفيها  املدينة،  بسطاء  ومآسي  التدالوي  مأساة 
الهيبيني،  زم��ن  والثقافة  العيش  حالة  وفيها  االستعمار، 
وهموم املغرب الكبير وتعايشه املجهض، والهجرة ومعاناتها، 
الشيوعيني  وال��ت��زام  الثاني،  شتاتهم  ف��ي  املغاربة  واليهود 

وانكسارهم".
الرزقي  مراكش  “وألن  بالقول،  للرواية  تقدميه  ويختم 
األحداث  م��ن  ال��رواي��ة  انتقلت  فقد  )دوال���ي���ك(،  صفة  لها 
واألم��ك��ن��ة وال���وج���وه ال��ت��ي غ��اب��ت وان��ط��م��س��ت، إل���ى حاضر 
والضياع،إلى  العاثر  احلظ  غيوم  ومن  وحتوالتها،  املدينة 
األمل متمثال في حفصة ابنة التدالوي، وفي نقلة شجرة 
الزيزفون الواعدة باإليناع. إذ رغم كل شيء، سيسري دائما 

ماء احلياة”.

"مراكش دواليك"
رواية  جديدة للكاتب عبد الرحيم الرزقي

عبد اللطيف صردي

يا قلب جنني العاشق

مهاًل يا قلب جنني احلالم والثائر

فصاًل فصاًل يا دمعة أٍم أثكلها املوت

وأثكلها الّترحال

حتلق فوق اجلرح نوارس وجٍد 
وهالل

حتلق فوق األسالك

وفوق الزنزانة قمحًا وغالل

وأنا املفتون بها في كل األحوال .

يا قلب جنني العاشق

يا قلب الله الواسع

يا وجه مالئكٍة تنظر بيدرها

يا غضبة شعبي في وجه الغرباء

يا صوت الليل الهادر بالرعد

يا أحلان األرض احلرة

تسطُع تضحيًة وبطوالت

في رحم األرض وحلم الطرقات

قبضاُت رجاٍل ركبوا الّغيم الى البحر

كتبوا للشمس وصاياهم

تلويحاُت صبايا عند الّبئر

ينّطرن الفرسان وعشاق النجمات

يعانقن دموعًا وقناديل لغات .

يا قلب جنني العاشق

يا حراس احللم

وذكراة الوجع األبدية

فيك وفينا

في اللحظة

في ملحمة الكون

جنومًا كنا

وغيومًا كنا

صرنا شهداء على قوس احلرية

مطرًا يحمل ورد الشهداء

ويحمل أقمارًا غجرية .

يا قلب جنني العاشق

يا سهل املرج

ويا مرج السهل

يا بوح العاشق في شرفة جورية

يا أنت املنتظرة

عيناك أغاٍن

ومجاذيف أماٍن

تعلن حبي

تعلن سنبلة الغد النضرة

تطلق اناشيد جنوني

فوضى أحصنتي

جموح جناني

أسراب طيوٍر تخطفني نحو سماٍء 
خضراء .

كتبت يد التاريخ حكاياك

مباس طهارة

بحبر الّدم املتدفق في أزقة املخيم

عيناك جننٌي وجنني

نافذتان نحو السهل

نحو البحر

ونحو كرامات الشهداء .

يا قلب جنني العاشق

زعفران الوردة أنت

وياقوت االنتباهة في فوضى تشرين

يد السماء أنت

اهطلي مطرًا وحبا

اهطلي مطرًا وجنما

وطرزي من ربيع األرض فستان 
العروس .

للشاعر والكاتب:
 محمد علوش

يا قلب جنني العاشق
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حوار

1  - كيف ترون يف تقديركم املالمح العامة للوضع الثقايف 
عامة ويف املغرب خاصة؟

الّنهج الدميقراطي وأنّوه  أود في البداية أن أشكر جريدة 
القبح  يقاوم  ال��ذي  التحريري  وخطها  طاقمها  مبجهودات 
والتخلف في زمن استشرت فيه كل مظاهر البؤس االجتماعي 
والفكري وسادت الرداءة واالنحطاط على مستوى كافة القيم 

ومنها القيم الثقافية اإلنسانية األصلية.

لتوصيف املشهد الثقافي عموما وجب -في نظري- تكثيف 
بعض املعطيات التاريخية والسياسية والفكرية لكونها ترتبط 
بشكل وثيق بالتحوالت التي شهدها احلقل الثقافي باعتباره 
واجهة أساسية من واجهات الصراع احملتدم في العالم. ذلك 
اإلنسانية  املجتمعات  من  مجتمع  في  السائدة  الثقافة  أن 
املهيمنة  الطبقية  القوى  ثقافة  النهائية،  في احملصلة  هي 

اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وثقافيا.

املعسكر االش��ت��راك��ي حل��ظ��ة حاسمة  ان��ه��ي��ار  ل��ق��د ش��ك��ل 
سمحت  التي  اللحظة  وهي  املعاصر  اإلنساني  التاريخ  في 
انتصارها  ب��إع��الن  االمبريالية  وال��ق��وى  العاملي  للرأسمال 
القطب  أح����ادي  بعالم  تبشيرية  م��ق��والت  ون��ش��ر  احل��اس��م 
الرأسمالية  للمنظومة  نهائي  ونصر  جديد  عاملي  وبنظام 
باعتبارها اإلمكانية الوحيدة للبشر فوق األرض فانتشرت 
و"اللبرالية  األيديولوجية"  و"نهاية  التاريخ"  "نهاية  مقوالت 
اقتصادية  وقوامه عوملة  العاملي اجلديد  والنظام  اجلديدة" 
وع��س��ك��ري��ة وث��ق��اف��ي��ة، ي��ت��م ف��رض��ه��ا ع��ل��ى ال����دول والشعوب 
واقتصادية  مالية  وآليات  مؤسسات  وتوظيف  لها  والدعاية 
اللبرالية  التوجهات  تلك  وإعالمية بهدف مترير  وعسكرية 
العاملي  )البنك  مثل  ومقدراتها  للشعوب  واملدمرة  اجلديدة 
املنظمة العاملية للتجارة- صندوق النقد الدولي -اتفاقية   –
الشراكة – مناطق التبادل احلر إلخ( وغيرها من املؤسسات 

ومن أدوات السيطرة. 

كل هذا في تناغم وتكامل مع ترسانة هائلة من وسائل 
وتسويغها  التوجهات  تلك  مترير  قصد  واإلع���الم  الدعاية 
والفكر  الثقافة  إف��راغ  مت  وهكذا  املضطهدة.  الشعوب  ل��دى 
وال��ف��ن واإلب����داع م��ن احمل��ت��وى األص��ي��ل واإلن��س��ان��ي العميق 
املتوحشة،  اللبرالية  اجلهنمية  األه����داف  م��ع  لتتماشى 
أشكاله  مبختلف  الفني  واإلب���داع  والفكر  الثقافة  تعد  فلم 
اإلنساني  املستقبل  لبناء  األساسية  املداخل  هي  وأجناسه 
والبحث  التحرري  املجتمعي  املشروع  مالمح  ورس��م  املشرق 
املركزي  ال��دور  إمكانيات ومقتضيات حتققه من خالل  عن 
واخلالق للثقافة واإلبداع الفكري في إدراك شروط اللحظة 
التاريخية مبختلف متفصالتها بهدف حتفيزها واستنهاض 
مجمل مقومات مشروع التحرر اإلنساني الشامل. بل صار 
ينظر للثقافة باعتبارها سلعة ميكن تسويقها واالستثمار 
فيها، فهي من منظور الرأسمال العاملي "سوق جتارية واعدة 

ومربحة".

فهاجس التسليع ومنطق الّربح املادي والترويج والتسويق 
هو  واإلبداعية  الفنية  والشركات  الثقافية  املقاوالت  وإنشاء 
املنطق املتحكم في املنظور اللبرالي ملختلف تفاصيل احلياة 
اقتحم  وهكذا  الثقافي،  املجال  ومنها  األرض  كوكب  على 
القاموس واملنطق الرأسمالي مجال الثقافة فصار احلديث 
عن: الصناعات الثقافية – وتسويق املضامني الثقافية وكذلك 
الثقافية  املضافة  والقيمة  الثقافية  السياحة  عن  احلديث 
وامللكية الثقافية – املقاوالت الفنية ...إلخ وغيرها من املقوالت 

واملفاهيم التي تكشف عن حتول عميق في مفهوم الثقافة 
ودورها في املجتمع وغدت الثقافة "اقتصاديات ثقافية" كما 
تقر منظمة اليونسكو، وصارت مجاال وسوقا جتارية تسيل 
لعاب الرأسمال باعتبارها "سوقا جتارية واعدة". ضمن هذا 
السياق التاريخي العام ميكن مقاربة الوضع الثقافي باملغرب 
إذ ال ينفصل في مجمله عن املشهد الثقافي السائد عامليا في 
ظل الهجوم النيولبرالي، ذلك أن األوضاع دوما في البلد كأنها 
بفعل  العاملي  الرأسمالي  القرار  مراكز  لصوت  مشّوه  ص��دى 
والتطبيق  التبعية من موقع اخلضوع  السياسية  التوجهات 

احلرفي لإلمالءات.

ومي��ك��ن ب��اإلج��م��ال وك��ث��ي��ر م��ن االخ���ت���زال رص���د املشهد 
ال��ص��راع احمل��ت��دم منذ  املغربي م��ن خ��الل م��راح��ل  الثقافي 
فجر االستقالل بني توجهني ثقافيني متناقضني: الثقافة 
املهيمنة  الطبقية  الكتلة  توجهات  عن  تعبر  والتي  السائدة 
في مواجهة الثقافة /البديلة املضادة/ املهمشة والتي تعبر 
املغربي  الشعب  شرائح  من  العريضة  الفئات  طموحات  عن 
احلرية  ق��وام��ه  بديل  مجتمع  م��ش��روع  تضمر  ثقافة  وه��ي 
والعدالة والكرامة والعقل والعلم والتنوير والتحديث الفكري 
واملجتمعي، في مقابل التقليد واحملافظة وتغييب العقل مع 
توابل من التحديث السطحي واالستهالكي. وقد عرف هذا 
الصراع فترات مد وجزر إلى أن استطاعت الثقافة الرسمية 
السائدة إحكام قبضتها على املشهد الثقافي في املغرب من 
خالل الهيمنة على املؤسسات الثقافية واإلعالمية والتربوية 
على  املمنهج  والتضييق  واحلصار  القمع  بفعل  واجلامعية 
في  ذل��ك  ويتمثل  امل��ض��اد،  الثقافي  الفعل  ينابيع  مختلف 

النماذج الدالة التالية: 
 -   منع العديد من الكتب واملجالت مثل )احلرمي السياسي- 
اخلبز احلافي – مجلة اجلسور – الثقافة اجلديدة – الزمن 

املغربي...إلخ(؛ 
 -  فرض تعليم تقليدي 
مغرق في الغيبيات ومعادي 

للعقل والتنوير؛
 -  تقليص حصص الفلسفة مع إفراغ الدرس الفلسفي من 

كل مضمون عقالني نقدي؛
األندية  وحركة  الهواة  مسرح  حركة  وحصار  تضييق    -  

السنيمائية؛ 
 -  إغالق معهد السوسيولوجيا؛

 -  إهمال وإغالق العديد من دور الشباب؛
وتسخيرها  اإلع��الم  وسائل  على  املطلقة  الهيمنة    -  

خلدمة الثقافة السائدة؛
 -  فتح املجال وتشجيع كل ما يكرس الفكر التقليدي 

ويدعم الثقافة السائدة؛
وسائل  م��ن  ومنعهم  واملفكرين  املثقفني  تهميش    -  
اإلع�����الم ال��رس��م��ي��ة وف��ت��ح��ه��ا ل��ك��ل م���ن ي��ن��ش��ر الضحالة  

والسطحية؛
أصبحت  املهيمنة  الثقافية  السياسية  لهذه  ونتيجة 
مالمح  ال��راه��ن��ة  املرحلة  ف��ي  املغربي  الثقافي  للمشهد 

تختزلها العناوين التالية: 
البهرجة  قوامها  استهالكية هجينة  ثقافة  سيادة    -  

على مستوى الشكل والضحالة على مستوى املضمون؛
 -  اعتبار الثقافة ترفا وإفراغها من محتواها اإلنساني 

النبيل كمعبر عن إنسانية اإلنسان؛
الظاهر  في  متناقضني  ثقافيني  تصورين  -  حتالف   
ومتكاملني في اجلوهر وهما النمط  الثقافي النكوصي 
املاضوي الظالمي والنمط الثقافي اللبرالي االستهالكي 
السطحي: فرغم تعارضهما الظاهري على اعتبار تناقض 
تزييف  وه��و  واح��د  لكن جوهرهما  واملرجعيات  األص��ول 

الوعي ونشر التفاهة والعنصرية وتبرير االستغالل؛
هذه في تقديري املالمح العامة لوضعنا الثقافي، طبعا 

بكثير من االختزال والقفز على الكثير من التفاصيل.

هل من إمكانية اليوم لدعم التعبريات الثقافية واللغوية    2
واإلبداعية والفكرية املمانعة يف ظل سيادة أنماط العوملة الثقافية 
وتنامي نشر التفاهة ونماذج الثقافة التقليدية املشبعة بالتطرف 

والكراهية؟

التعقيد،  شديد  املغرب  في  الثقافي  الوضع  أن  احلقيقة 
جماعيا  عمال  يقتضي  استنهاضه  ب��ه��دف  ل��ه  وال��ت��ص��دي 
منظما ومسؤوال، يؤطره تصور عام يحدد األهداف واملقاصد 
وآليات االشتغال وفق رؤية مستقبلية ملا يجب أن يضطلع 
به العمل الثقافي من مهام في عالم سريع التحوالت، ولعل 
مساحة صفحة في جريدة -على أهميتها- ال تكفي للوقوف 
على مجمل ما يعتمل في احلقل الثقافي بجميع مكوناته 
واالجتماعية،  والفكرية  السياسية  ومتفصالته  وعناصره 
ورغم كل ذلك ميكن اقتراح بعض مداخل حلحلة هذا الوضع 
وإخصاب النقاش حول اإلشكاالت واملهام امللحة املرتبطة به 

وذلك كما يلي :  

   >>>             

يف هذا العدد املذي خصص ملفه لملسألة الثقافية، تستضيف جريدة الهنج الدميقرايط الرفيق األستاذ مهدي حلباس، الشاعر 
واملرسيح واملهمت باملجال الثقايف معوما وهو من رواد فرقة نادي اهلواة واحلياة املرسحية مبراكش خالل سبعينات ومثانينات القرن 

املايض، وميثل ذاكرة مرسحية استثنائية. ملزتم وماطر  يف مصت وله العديد من األمعال االبداعية يف جمال الشعر واملرسح....
حناوره حول الوضع الثقايف يف بالدنا وسبل استهناض الفعل الثقايف املامنع والبديل هلمينة ثقافة االستيالب والتبعية والنكوص

يمكن باإلجمال 
وكثير من االختزال رصد 

المشهد الثقافي المغربي من 
خالل مراحل الصراع المحتدم منذ 

فجر االستقالل بين توجهين ثقافيين 
متناقضين: الثقافة السائدة والتي تعبر 

عن توجهات الكتلة الطبقية المهيمنة في 
مواجهة الثقافة /البديلة المضادة/ المهمشة 
والتي تعبر عن طموحات الفئات العريضة من 

شرائح الشعب المغربي وهي ثقافة تضمر 
مشروع مجتمع بديل قوامه الحرية والعدالة 
والكرامة والعقل والعلم والتنوير والتحديث 

الفكري والمجتمعي، في مقابل التقليد 
والمحافظة وتغييب العقل مع 
توابل من التحديث السطحي 

واالستهالكي.
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 19 كوفيد  جائحة  ظ���روف  ال��دول��ة  ان��ت��ه��زت 
لتفرض قانون الطوارئ الصحية وقد تبني أنه 
واهية.  بتبريرات  مقنع  استثناء  حالة  قانون 
منع  أجل  من  القانون  هذا  توظيف  مت  هكذا 
كان  بينما  االحتجاجية  واملسيرات  الوقفات 
جتمهر  ع��ن  العني  إغ��م��اض  أو  تساهل  هناك 

يخدم سياسة الدولة أو أحزابها املخزنية. 

ال��ق��ان��ون أج��ري��ت االنتخابات  ف��ي ظ��ل ه��ذا 
ولم حتترم في احلمالت  والترابية  التشريعية 
االنتخابية أو عمليات التصويت أدنى شروط 
الطوارئ  ق��ان��ون  عليها  ي��ن��ص  ال��ت��ي  ال��وق��اي��ة 
ال��ص��ح��ي��ة. وف���ي ظ���ل ه���ذا ال��ق��ان��ون سمحت 
املعامل  في  العمال  بتشغيل  للباطرونا  الدولة 
وفي الضيعات وبدون احترام االحترازات التي 
اعتمدها قانون الطوارئ كمبررات وجوده. وفي 
القدم  ك��رة  مالعب  فتح  مت  القانون  ه��ذا  ظل 
إلزامهم  دون  وم��ن  املتفرجني  آالف  وج��ه  ف��ي 
قانون  يفرضها  ال��ت��ي  االح���ت���رازات  ب��اح��ت��رام 
في  االس��ت��م��رار  ال��ص��ح��ي��ة. ميكننا  ال���ط���وارئ 
استعراض األمثلة امللموسة على خرق الدولة 
لكنها  وعرضا  الصحية طوال  الطوارئ  لقانون 

تتشبث به حلاجة في نفسها.

هذه احلاجة هي ما نلمسه بشكل واضح ملا 
من  العديد  وج��ه  في  الغليظة  القبضة  تشهر 
املناضالت واملناضلني متهمتهم بخرق قانون 
لهذه  حاجة  في  الدولة  إن  الصحية.  الطوارئ 
القبضة القمعية حتى تفرغ الساحات والشوارع 
من املسيرات ومن الوقفات االحتجاجية. إنها 
في حاجة إلى هذا السيف املرفوع فوق رؤوس 
اجلماهير الكادحة وبغرض تخويف وإفزاع كل 
من يسعى للمطالبة بحقه أو االحتجاج على 

هدر كرامته أو التطاول على مصدر عيشه. 

إننا نطالب برفع هذا القانون الظالم والذي 
املبررات املوضوعية لفرضه وقد أثبتت  تنعدم 
التجربة أن حاالت خرقه لم تساهم في تفشي 
اجلائحة بأكثر مما كانت عليه من قبل. إننا 
احليف  من  واحلد  القانون  هذا  برفع  نطالب 
املواطنات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  ف��ي��ه  ت��س��ب��ب  ال�����ذي 
وامل��واط��ن��ني، ك��م��ا ن��ط��ال��ب ب��إط��الق س���راح كل 
م��ن طالته أح��ك��ام ه��ذا ال��ق��ان��ون اجل��ائ��ر. إن 
الطوارئ الصحية  االستمرار في فرض قانون 
هو مبثابة تطبيق حالة استثناء بدون اإلعالن 
عنها ملا له من ثمن باهض على سمعة الدولة 
التي تتشدق بأنها دولة الدميقراطية وحقوق 
امل��ؤس��س��ات وه��ل��م دمياغوجية  اإلن��س��ان، دول���ة 

بليدة.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

لنناضل من أجل رفع قانون 
الطوارئ الصحية

>>>
الثقافي وحتديد عناصره   -  تشريح علمي دقيق للوضع 

وحتوالته ورصد مجمل مكوناته الثقافية واللغوية واإلثنية؛
مقوماتها  وحت��دي��د  السائدة  الثقافة  عناصر  تفكيك    -  
املاضوي  النكوصي  بشقيها  اشتغالها  وآل��ي��ات  مرجعياتها 

واللبرالي "التسليعي" ؛
 -  العمل على بلوة تصور عام ملشروع ثقافي وفكري بديل 
يستحضر منجزات الفكر اإلنساني الكوني ومكتسبات التطور 
العلمي والتقني ويدمجها ضمن مشروع ثقافي وطني تنويري 

شامل؛   
ك��ل مشروع  ف��ي  واملثقف  الثقافة  ل��دور  االعتبار  إع���ادة    -  
مجتمعي وفي املشهد السياسي واالجتماعي وفي برامج القوى 

السياسية التقدمية؛
 -  إع��ادة االعتبار للعمل اجلمعوي في شقه الثقافي من 
خالل قراءة نقدية حتليلية للتجارب السابقة والوقوف على 
مثقفا  باعتبارها  فلسفتها  بعث  وإمكانات  ضعفها  مكامن 

عضويا جماعيا حامال ملشروع مجتمعي بديل... 
الثقافي  وضعنا  حلحلة  مداخل  بعض  ه��ذه  تقديري  في 

اآلسن.

3   كيف يمكن االستفادة من التقدم التكنولوجي والرقمي   
لدعم املشروع الثقايف البديل، وتجاوز الحصار املضروب على املبادرات 

الخالقة واملنفتحة الحاملة لقيم التحرر والحداثة والعقالنية؟

صحيح ... فالعالم يشهد ثورة تقنية ورقمية عظيمة وخاصة 
في مجال االتصال والتواصل وقد أدت إلى خلق واقع إنساني 
الذي  والتواصل  االتصال  دائ��رة  اتساع  من خصائصه  جديد 
صار رقميا وافتراضيا ما أتاح إمكانات تواصلية غير مسبوقة 

الشعوب واألمم  املسافات بني  البشر وساهم في تقريب  أم��ام 
والثقافات كما جعل الناس يقفون على مدى التنوع الثقافي 
اإلنساني فكيف ميكن استثمار هذا الواقع التواصلي اجلديد 

خلدمة املشروع الثقافي البديل.

من األولويات وجب التمتع بكل مزايا العالم الرقمي والتطور 
التكنولوجي على قدم املساواة بني جميع البشر لهذا وجب الدفاع 
الفرص  من  واالستفادة  الرقمي  للعالم  الولوج  دمقرطة  عن 
بشكل  املعاصر  لإلنسان  احلديثة  التكنولوجيا  تتيحها  التي 
الوصول  في  بالدفاع عن احلق  االرتباط  في  ومنصف  ع��ادل 
والدعاية  ونشرها  املعرفة  إنتاج  في  واملشاركة  املعلومة  إل��ى 
لها كما متكن منصات التواصل االجتماعي من خلق فضاء 
املواقف  عن  احلر  والتعبير  للنقاش  واسع  افتراضي  عمومي 
الدميقراطية  للتربية  فضاء  جعلها  ميكن  كما  والتصورات. 
التعايش والتسامح  وقبول االختالف واإلميان بالتعدد وقيم 

بني الديانات والثقافات والشعوب.

وقد تساهم منصات التواصل املختلفة في تشبيك العالقات 
بني الفاعلني في احلقل الثقافي وتوحيد رؤاهم حول املداخل 
باإلضافة  إشعاعه  وبعث  الثقافي  باملجال  بالنهوض  الكفيلة 
إنتاج محتويات رقمية ثقافية تنويرية ونشرها  إلى إمكانية 

والدعاية لها...

هذه في تقديري أهم اخلطوات التي ميكن أن تفتح آفاقا 
إلعالم ثقافي بديل وتساهم في رفع احلصار املضروب على 

الفعل الثقافي الهادف.

في اخلتام أتقدم بتحية عالية لكل املبادرات الّرامية إلى دعم 
النهوض باحلقل الثقافي وإعادة االعتبار للثقافة واملثقف في 

زمن الّردة واالنبطاح.

تتمة احلوار مع ضيف العدد

دعى فصيل طلبة اليسار التقدمي لوقفة احتجاجية على 
أبريل    5 يوم  بالرباط  اآلداب  بكلية  لندوة  حضور صهاينة 
2022، وإلى الوقوف ضد كل آشكال التطبيع االكادميي مع 

الكيان الصهيوني. 
وحتت عنوان:

في  الصهاينة  احل���رب  مبجرمي  مرحبا  وال  أه��ال  "ال   
اجلامعة املغربية"، جاء في بيان صادر عن فرع الرباط: في 
الصهيوني في حربه على  الكيان  فيه  الذي يستمر  الوقت 
الدعاية  آلة  املجازر الزالت  أبشع  وارتكاب  شعب فلسطيني 
املتصهينة باملغرب تروج للكيان الصهيوني على أنه "حمامة 
سالم"، وفي خطوة خطيرة لتسريع عملية التطبيع التربوي 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  إدارة  أعلنت  واألك��ادمي��ي 

ال��رب��اط ع��ن اس��ت��ض��اف��ة ح��اخ��ام صهيوني 
في   "Mordekhai Chriqui" أرثودوكسي 
ندوة برحاب الكلية، هذا اخلاخام اإلرهابي 
املتطرف املعروف بخرجاته العنصرية سبق 
وتدعو  تبرر  رجعية  دينية  فتاوي  وق��دم  له 
إبان  غ��زة  ف��ي  الفلسطيني  الشعب  إلب���ادة 

حرب 2008.
وان��ط��الق��ا مم��ا س��ب��ق، ووق��وف��ا على هذه 
في  ف��إن��ن��ا  اخل��ط��ي��رة  التطبيعية  اخل��ط��وة 
فصيل طلبة اليسار التقدمي موقع الرباط 

نعلن ما يلي:
1 - امتعاضنا الشديد من تدنيس احلرم 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  لكلية  اجلامعي 
الرباط وفتحها في وجه إرهابيني متطرفني، 
واعتبارنا أن مكانهم احلقيقي هو احملاكم 

اجلنائية الدولية والسجون وليس كراسي اجلامعة.
2 - نطالب العمادة بإلغاء هذه الندوة نهائيا.

3 - نطالب األساتذة واألستاذات والنقابة الوطنية للتعليم 
األكادميي  التطبيع  هذا  من  واض��ح  موقف  التخاذ  العالي 
الذي يجتاح كل مؤسسات وكليات جامعة محمد اخلامس.

4 - ندعو كافة اجلماهير الطالبية إلى الوقوف سدا منيعا 
النضالية  اخل��ط��وات  كل  وات��خ��اذ  األك��ادمي��ي  التطبيع  ضد 

الكفيلة بوقف موجة التطبيع األكادميي داخل اجلامعة
واملناهضة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ف��ص��ائ��ل  ن��دع��و جميع   -  5

للتطبيع إلى العمل الوحدوي دفاعا عن حرمة اجلامعة.
عاشت فلسطني حرة أبية

فصيال طلبة اليسار التقدمي يحتج على دعوة صهاينة لندوة بجامعة الرباط


