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جمال براجع ضيف العدد : 

ــن املــؤمتــر  ونــحــن عــلــى مــرمــى حــجــر م
الــدميــقــراطــي  للنهج  ــس  ــام اخل الــوطــنــي 
تأسيس  ــن  ع االعـــان  فــيــه  سيتم  ــذي  الـ
الكادحني،  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب 
من  التاريخية،  املسئولية  بــاب  من  البــد 
الــثــوريــني)ات(  املثقفني)ات(  ــام  أم بسط 
والعامات  العمال  وطائع  املاركسيني)ات( 
ــرأي الــعــام ما  والــكــادحــني والــكــادحــات والـ
حتقق من اجنازات وما يعترض هذا املشروع 

العظيم من حتديات وعقبات.

هنا  التأكيد  نود  ذلك،  يف  اخلوض  وقبل 
على أن التأسيس ما هو إال حلظة يف سيرورة 
حزب  لبناء  متناهية  وال  ومعقدة  طويلة 
حلظة  الكادحني.  وعموم  العاملة  الطبقة 
وفارقة ألن  أنها مهمة ومحورية  األكيد  من 
اجلواب  وهو  نوعية  نقلة  يجسد  التأسيس 
الضروري، الذي ال مفر منه والذي ال يقبل 
موضوعية  ظروف  على  التردد،  أو  التأجيل 

ضاغطة. وذاتية 

ــاز هــو اســتــعــادة الــوعــي  لــعــل أهــم إجنـ
العاملة  الطبقة  لدور  احلاسمة  باألهمية 
الدميقراطي  الوطني  التغيير  يف  الريادي 
ــدور  والـ ــي  ــراك ــت االش ــق  األفـ ذي  الشعبي 
فقراء  فاحني  من  الكادحني  لباقي  الهام 
يف  الشعبية  االحــيــاء  وكــادحــي  ومعدمني 
لبناء  الــقــصــوى  والــضــرورة  الــنــضــال  ــذا  ه
البرجوازية:  عن  املستقلة  حتررهم  أداة 
كمنهج  املــاركــســيــة،  ــى  إل املستند  احلـــزب 
ومن  الــثــوري.  للتغيير  ونظرية  للتحليل 

الفكرة  احلزب  هذا  بناء  امام  العقبات  أهم 
الرجعية  الدعاية  رسختها  التي  اخلاطئة 
فأحرى  السياسي،  العمل  من  فائدة  ال  أن 
املجتمع  يف  العمل  هو  احلــل  وأن  احلزبي، 
واملنظمات  االجتماعية  واحلركات  املدني 
هو  الهدف  أن  الواضح  ومن  حكومية.  الغير 
منط  هيمنة  ونفي  الطبقي  الــصــراع  نفي 
تناقض  يخترقه  الذي  الرأسمالي  االنتاج 
والطبقة  العاملة  الطبقة  بني  ما  تناحري 
الطبقة  حــرمــان  وبــالــتــالــي  الــبــرجــوازيــة 
حزبهم  من  الكادحني)ات(  وعموم  العاملة 

البرجوازية. عن  املستقل 

االكتفاء  ــدم  ع االجنــــازات،  ــم  أه ــن  وم
بلورة  بــل  كــشــعــار،  احلـــزب  قضية  بــطــرح 
الواقع  أرض  على  لتنزيله  وبرنامج  خطة 
وتقوميه  وتقييمه  ــازه  اجن ملتابعة  وآلية 

وحتيينه. 

التحضيرية  اللجنة  أشغال  مثلت  هكذا 
التي  والندوات  اخلامس  الوطني  للمؤمتر 
وإغناء  لتدقيق  مناسبة  عليها  أشــرفــت 
وأنتجت  واأليديولوجي  السياسي  اخلط 
فيها  سيبث  ومتقدمة  هــامــة  ــات  ــروح أط

املؤمتر.

ــرة تــطــويــرا  ــيـ ــرة األخـ ــت ــف وشـــهـــدت ال
ــاع  أوض على  وتــركــيــزه  إلعــامــنــا  معتبرا 
الــكــادحــني)ات(  وعــمــوم  العاملة  الطبقة 
تخدم  التي  والنقابة  حزبهم  بناء  وضرورة 
جريدتنا  إلى  انضافت  هكذا   مصاحلهم. 

االلكتروني  وموقعنا  الورقية  االسبوعية 
ــعــمــال)ات(  ــل جــريــدة رقــمــيــة مــوجــهــة ل
ومنذ  عملها.  بدأت  وقناة  والكادحات)ين( 
بتنظيم  دعايتنا  متيزت  اجلائحة،  بداية 
خصص  معظمها  الـــنـــدوات،  مــن  الــعــديــد 

والكادحني. العاملة  الطبقة  لقضايا 

التعريف،  إلى  الدميقراطي  النهج  وسعى 
على أوسع نطاق، مبشروع االعان عن حزب 
خاصة  الكادحني،  وعموم  العاملة  الطبقة 
والعامات  العمال  مع  التواصل  بواسطة 
يف  والكادحات  الكادحني  ومع  املصانع  أمام 

الشعبية. االحياء 

النضال  معمعان  يف  سيبنى  احلزب  وألن 
النهج  فــإن  املناضلة،  الطائع  يفرز  الــذي 
للتواجد  قصوى  أهمية  يولي  الدميقراطي 
هاما  دورا  ويلعب  النضال  واجهات  جل  يف 
من  الشعبية  النضالية  احلركات  تاقي  يف 
يف  للوحدة  ملل،  أو  كلل  دون  دعوته،  خال 
وتشبيك  تنسيقية  هياكل  ولبناء  النضال 
واحلوار  املجال  نفس  يف  العاملة  املنظمات 

املناضلة. القوى  العمومي بني 

ميثل  النقابي  العمل  لــكــون  واعــتــبــارا 
الطبقة  وســط  للتجدر  األساسي  املدخل 
النهج  فـــإن  ــني،  ــادح ــك ال ــة  ــاف وك الــعــامــلــة 
تنميته  على  جاهدا  يعمل  الدميقراطي 
خاصة  العاملة،  الطبقة  نحو  وتوجيهه 
وجعله  والــضــيــعــات،  واملــنــاجــم  املعامل  يف 
للعمال  الطبقي  الوعي  تطوير  إلى  يهدف 
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أزمة النظام النقدي 

الدولي وسؤال فك 

االرتباط

شعبية   سياسية  جبهة  بناء  يفرض  ما  هــذا 
المخزني  النظام  اســقــاط  ــل  اج مــن  للنضال 
الشعب  تحرر  ــام  ام البنيوي  العائق  باعتباره 

المغربي وتقدمه.

حقائق مذهلة عن 

التنمية في البرازيل

أوهام "حوار اجتامعي"مغشوش 
وتحديات نضال وحدوي طبقي

تصدر كل خميس

يتبع ص 3



العدد :  454       2
من 14 إلى 20 ابريل 2022 الثانية

النهج الدميقراطي بجهة بني مالل خنيفرة  

يتضامن مع نضاالت الطبقة العاملة 

العاملة  الطبقة  حزب  بناء  اجل  من  األمام  إىل 
الكادحني وعموم 

النهج  ــزب  حلـ اجلــهــويــة  الــكــتــابــة  ــدت  ــق ع
خنيفرة  ــال  مـ بــنــي  بــجــهــة  ــي  ــراط ــق ــدمي ال
تداولت  ابريل   9 السبت  يوم  عاديا  اجتماعا 
ــا الــســيــاســيــة،  ــاي ــض ــق خــالــه جــمــلــة مـــن ال
األوضاع  على  ووقفت  والتنظيمية  اجلماهيرية 
الشعبية  اجلماهير  ألوسع  املتردية  املعيشية 
االجتماع  فيه  ينعقد  ــذي  ال السياق  ــذا   ك و 

 : واملتسم ب 
حــكــومــة  عـــبـــر   ، أملـــخـــزنـــي  ــهـــجـــوم  الـ   -
اليومي  القوت  على   ، االحتكارية  البورجوازية 
من  الوسطى  والــفــئــات  الشعبية  للجماهير 
احملروقات  أسعار  يف  املهولة  الــزيــادات  خــال  
ــات  ــدم ومــخــتــلــف املــــواد  االســتــهــاكــيــة واخل
عقود   منذ  املتبعة  الدولة  لسياسات  كنتيجة  
العاملية  املالية  املؤسسات  امـــاءات   وتنفيذ 

لامبريالية. والتبعية 
خال  من  واحلريات  احلقوق  على  الهجوم   -
 ، املناضلني)آت(  حق  يف  واملتابعات  احملاكمات 
الصحفيني   ، التعاقد  املفروض عليهم  األساتذة 
ومنها  املعارضة  القوى  على  والتضييق  واملدونني 
تنظيمنا الذي حتاول السلطات املخزنية منعه 
الوطني اخلامس حضوريا يف  من عقد  مؤمتره 
حزب  تأسيس   عــن  لــإعــان  عمومية  قاعة 
مقابل  الكادحني)آت(  وعموم  العاملة  الطبقة 

أخرى. لقوى  الترخيص 
جراء  الفقراء  الفاحني  أوضـــاع   تدهور   -
مصالح  تخدم  التي  املتبعة  الطبقية  السياسات 
اإلعــفــاءات  مــن  املستفيدين  الفاحني  كبار 
الفاشلة  املخططات  ومــيــزانــيــات  الضريبية 
للماء   واملستنزفة  الغذائية  السيادة  يف  املفرطة 
. هذه األوضاع املرشحة للتفاقم جراء اجلفاف 
الكبارواالبناك   األراضي  ملاك  الدعم  وتوجيه 

والكادحني. الصغار  للفاحني  الفتات  مقابل 
ــذا الــهــجــوم الــشــامــل عــلــى الــقــدرة   أمـــام ه
من  الشعبية  اجلــمــاهــيــر  لــعــمــوم  الــشــرائــيــة 
، مهنيني ، جتار،  وعموم  ، فاحني صغار  عمال 
وقمع  املناضلة  القوى  على  والتضييق  الكادحني 

 : اجلهوية  الكتابة  فان  االحتجاجات 
يتعرض  الــذي  واحلصار  التضييق  تدين   -
منع  ومــحــاوالت  ومناضليه)اته(  حزبنا  لــه 
مواقف  وتثمن  عمومية  قاعة  يف  مؤمتره  عقد 
ــزة الــوطــنــيــة واســتــعــدادهــا  ــه وقــــرارات األج

أملخزني. القمع  ملواجهة  للنضال 
تــبــرئــتــه من  ــر  اثـ ــا  ــاش ق ــق  ــي ــرف ال تــهــنــئ   -
مع  تضامنها  وتعلن  بخنيفرة  القضاء  طــرف 
بتوفير  وتطالب  الــدم  تصفية  مركز  ضحايا 
مستشفيات  مبختلف  جيدة  صحية  خدمات 
للخدمات  تــرديــا  تعرف  التي  اجلهة  ومــراكــز 
والتجهيزات  األطــر  يف  احلــاد  النقص  نتيجة 
مقابل  للقطاع  املخصصة  امليزانيات  وتقليص 
جيوب  يستنزف  الــذي  اخلــاص  القطاع  تغول 

املواطنني. 
حق  يف  واحملــاكــمــات  باملتابعات  تــنــدد   -    
التعاقد  عليهم  املــفــروض  ــذة)آت(  ــ ــات ــ األس

الوظيفة  أســـاك  يف  بــإدمــاجــهــم   وتــطــالــب 
ــع حــد لــلــمــخــطــطــات الــتــي  ــ الــعــمــومــيــة ووض
شعبنا  أبناء  وحق  العمومية  املدرسة  تستهدف 

وموحد. مجاني   ، جيد  عمومي  تعليم  يف 
املخصص  الدعم  يف  النظر  بإعادة  تطالب   -
لــلــفــاحــني وتــوجــيــهــه لــلــفــاحــني الــكــادحــني 
واجلفاف  الطبقية  املخططات  من  املتضررين 
بإنصاف  تطالب  كما   . املخزنية  املافيا  عوض 
ومتكينهم  عاشور  ايت  عائلة  ضحايا  الفاحني 
من أراضيهم التي مت االستياء عليها من طرف 

بازيال العقار  مافيا 
الطبقة  نــضــاالت  مــع  تــضــامــنــهــا  تــعــلــن   -
التعاقد  عليهم  فرض  الذين  األساتذة  العاملة، 
اجلبهة  تفعيل  إلى  وتدعو  املأجورين  وعموم 
الهجوم  لصد  الوحدوي  والنضال  االجتماعية 
ومقومات  احلقوق  عن  والدفاع  املكتسبات  على 

الكرمي. العيش 
نضاالت  يف  وانــخــراطــهــا  تضامنها  تعلن   -
اجلهة  مناطق  مبختلف  الشعبية  اجلماهير 
من  تعاني  الــتــي   )......  ، ادوز   ، )تيلوكيت 
الــبــنــيــات  ــاد يف  ــ ــاص احل ــصـ الــتــهــمــيــش واخلـ
اإلنـــارة  الــطــرق،   ( والــتــجــهــيــزات  التحتية 
ظل  يف  الترفيه.....(   ، النظافة   ، العمومية 
بحكم  احمللي  الشأن  تدبير  عن  املجالس  عجز 
فاقدة  انتخابات  عن  وانبثاقها  وريعها  فسادها 

والشعبية  الدميقراطية  للمشروعية 
املعامل  طــرف  مــن  البيئة  بتدمير  تندد   -
)معمل االسمنت مبنطقة اغرم لعام منوذجا( 
قلب  يف  املنشاة  العادمة  املياه  تصفية  محطات   ،
مدينة  قرب  مرمان  )منطقة  الفاحية  املناطق 

املقالع. ومافيا  القصيبة( 
الشباب  لعائات  احلــارة  بتعازيها  تتقدم   -
)تــادلــة  اجلــهــة  بــتــراب  املـــوت  ــوارب  قـ ضحايا 
الــذيــن  افــــــورار...(  ــد،  ــع اجل أبـــي   ، زم  واد   ،
للفقر  املنتجة  املــخــزن  ســيــاســات   تدفعهم،  
الهجرة  مغامرة  ركوب  إلى  واإلقصاء،  البطالة 
من  وتخلفه  مخاطر  مــن  عليه  تنطوي  ــا  وم
إمكانيات  على  تتوفر   اجلهة  أن    علما   ، ماسي 
أراضــي   ، )معادن  هامة    وبشرية  اقتصادية 
ثروة  هذا  من  وأكثر  مائية...(  موارد   ، خصبة 
طموح.  و  متعلم  شبابها  عمادها  هائلة  بشرية 

اخلياني  للتطبيع  إدانــتــهــا  جتــدد  أخــيــرا 
املجرم  الصهيوني  الكيان  مع  أملخزني   للنظام 
ومجاالت  مسبوقة  غير  مستويات  بلغ  الــذي 
التبعية  تعميق  شانه  مــن  مــا  وهــو  مــتــعــددة،  
وتؤكد  بــادنــا  على  االمبريالية  والــوصــايــة 
الباسلة  ومقاومته  الفلسطيني  للشعب  دمهما 
مــن اجــل احلــريــة واالنــعــتــاق وبــنــاء الــدولــة 

فلسطني. تراب  كامل  على  الفلسطينية 
الصادرة  والقرارات  املواقف  كل  تثمن  ختاما 
ــزة الــوطــنــيــة وتــعــلــن اســتــعــدادهــا  ــه عــن األج
بناء  يف  واملساهمة  أملخزني  القمع  ملواجهة 
وعــمــوم  الــعــامــلــة  للطبقة  املــســتــقــل  ــزب  احلـ
ــل الــتــغــيــيــر  ــ ــن اج الـــكـــادحـــني والـــنـــضـــال مـ
طريق  على  الوطني  والتحرر  الدميقراطي 

االشتراكية 

النهج الدميقراطي باملحمدية يدين رفض  

تسلم ملفه القانوين
مبقر  انعقد   2022 ــارس  م  13 بتاريخ 
عام  جمع  باحملمدية  الدميقراطي  النهج 
بإفراز  توج  ما  احمللية،  الكتابة  لتجديد 
وبتاريخ  دميقراطي.  بشكل  محلية  قيادة 
املقاطعة  الى  التوجه  مت   2022 مارس   30
امللف  ــداع  إيـ ــل  اج مــن  ــى  االولـ احلضرية 
القانوني، إال أن قائد هذه املقاطعة  رفض 
مت   2022 أبريل   5 وبتاريخ  امللف،  تسلم 

لكن  قضائي،  مــفــوض  بواسطة  إرســالــه 
القائد املعني رفض تسلمه مرة اخرى.

وبناء عليه، فإننا يف فرع الهنج الدميقراطي 
ابملحمدية نعلن ما ييل:

الاقانوني  الــرفــض  بهذا  تنديدنا   -
السلطة،  استعمال  يف  بالشطط  واملتسم 
طويل  مسلسل  إطـــار  يف  يــدخــل  ــذي  والـ
له  يتعرض  الــذي  والتضييق  احلصار  من 
الفرع، ويتجلى ذلك  يف املنع من االستفادة 
ــات الــعــمــومــيــة واملــضــايــقــات  ــاع ــق مــن ال
اجلماهير  دعـــوة  أثــنــاء  واالعـــتـــداءات  
املخزنية  االنتخابات  ملقاطعة  الشعبية 

املخدومة...
الدميقراطية  ــقــوى  ال كــل  دعــوتــنــا   -
ملواجهة  اجلــهــود  لتوحيد  والتقدمية 
ــر االســتــبــدادي لــلــدولــة  ــوه وفــضــح اجل
التعسفية  واملــمــارســات  عــامــة،  املخزنية 

لسلطات عمالة احملمدية خاصة. 
باخلضوع  املخزنية  الدولة  مطالبتنا   -
التي تتشدق بها صباح مساء يف  لقوانينها 

جتديد  يف  األحزاب  وحق  التنظيم  مجال 
واجلــهــويــة  احملــلــيــة  وأجــهــزتــهــا  هياكلها 

والوطنية.
فعل  رد  مجرد  الرفض  هذا  اعتبارنا   -
ــى مــواقــف  ــع بـــاألســـاس إلـ ــ طــائــش، راج
لبناء  يصبو  الذي  ووطنيا،  محليا  حزبنا 
الدميقراطية  الوطنية  الــدولــة  مشروع 
العاملة  الطبقة  حــزب  بقيادة  الشعبية 
الكادحني، ما يقض مضجع املخزن  وعموم 

وأزالمه.
" إىل االمام حىت النرص والتحرير"

الدميقراطي  النهج  فرع  نظم 
 7 الــيــوم  صــبــاح  باخلميسات 
أبريل 2022 وقفة احتجاجية 
من  املدينة  باشاوية  مقر  يف 
وصل  اســتــام  يف  حقهه  ــل  أج
قيامه  بعد  القانوني  ــداع  االي

بكل االجراءات القانونية.
وقــد كــانــت مــســانــدة ودعــم 
والدميقراطية  املناضلة  القوى 
فتحية  الوقفة،  خــال  ــة  وازن
ــيـــة  ــة الـــكـــونـــفـــدرالـ ــيـ ــالـ عـ
وحزب  للشغل،  الدميقراطية 

املــؤمتــر الــوطــنــي االحتـــادي، 
املوحد،  االشــتــراكــي  واحلـــزب 
ــن أجــل  ــدى املــغــربــي م ــت ــن وامل
احلقيقة واالنصاف، واجلمعية 
ــان،  ــس املــغــربــيــة حلــقــوق االن
للتعليم  الوطنية  واجلامعة 
الديمقراطيFNE، وكل  التوجه 
االجتماعية  اجلبهة  مكونات 
باخلميسات، وجلميع املناضلني 
آزرو  اللذين  الدميقراطيني 

حزب النهج الدميقراطي.

النهج الدميقراطي بالخميسات يندد 
مبنعه من وصل اإليداع 



العدد :  454       3
من 14 إلى 20 ابريل 2022 وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية

النظام  هجوم  باستمرار  يتسم  وطني  سياق  يف 
وعلى  احلــيــويــة  الــقــطــاعــات  ــل  ك عــلــى  املــخــزنــي 
طيلة  جاهدا  يسعى  الــذي  التعليم  قطاع  رأسها 
من  تبقى  ما  على  اإلجــهــاز  إلــى  االخــيــرة  املــواســم 

طرف  من  املقدمة  الشواهد  قيمة  وضرب  مجانيته 
املشؤوم  القرار  آخرها  كان  و  العمومية  اجلامعات 
احلركة  تبقى  لم  املقابل  يف  التعليم،  ملباراة  املنظم 
العديد  يف  خاضت  فقد  األيدي  مكتوفة  الطابية 
تنديدية  نضالية  اشكال  اجلامعية  املــواقــع  من 
مكتسباتها  على  للزحف  ورافضة  القرارات  بهذه 
دورا  الــدميــقــراطــي  الــتــوجــه  الــتــاريــخــيــة،ولــعــب 
والــتــي  ــارك  ــع امل هـــذه  وتنظيم  تــأطــيــر  يف  مهما 
مواقع  عشر  فيه  انخرطت  وطني  باضراب  توجت 
السياق  هــذا  ويف  اجناحه،  يف  وساهمت  جامعية 
التنسيق  هذا  يف  االستمرار  ننتظر  كنا  حلظة  ويف 
طابية  معركة  تفجير  اجل  من  لامام  به  والدفع 

العديد  يف  العنف  ظاهرة  بعودة  نتفاجئ  وطنية 
 4 يوم  وقع  ما  أخطرها  اجلامعية،كان  املواقع  من 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية   2022 أبــريــل 
وجدة. مبوقع  األسبوع  هذا  وطيلة  تطوان  موقع 

يف  السياسية  مسؤوليتنا  مــوقــع  ومــن  ومــنــه 
الطابي  الــعــام  لــلــرأي  نعلن  الطابية  احلــركــة 

: مايلي  الوطني 
مهما  للعنف  الرافض  واملبدئي  الثابت  موقفنا    -

ومبرراته. مصدره  كان 
النظام  اهدف  مباشر  بشكل  يخدم  العنف  أن    -

وإضعافها. الطابية  احلركة  ضرب  يف  املخزني 
احلــركــة  نــضــاالت  تــطــور  يــعــرقــل  الــعــنــف  أن   -

الطابية. 
العنف. ضحايا  الطلبة  مع  تضامننا   -

الطلبة  فــصــيــل  يف  ــا  ــن ــاق رف مــع  تــضــامــنــنــا    -
الذي تعرضوا  إثر االعتداء  التقدميني  القاعديني 

االثنني. يوم  له 
عدم  الدميقراطي  التوجه  أطراف  مناشدتنا   -

املضاد. للعنف  االجنرار 
أجل  مــن  األحـــداث  هــده  استغال  مــن  نحذر   -
داخل  والنقابية   السياسية  احلــريــات  مــصــادرة 

املغربية. اجلامعة 
املغرب لطلبة  الوطين  االتحاد  عاش 

مستقل دميقراطي  تقدمي  جماهريي   

فصيل طلبة اليسار التقدمي يندد 
بالعنف داخل الحركة الطالبية

الجبهة االجتامعية تدعو للنضال 
الوحدوي لصد الهجوم عىل املكتسبات

اجتماعها  يف  الوطنية  السكرتارية  تدارست   
الــتــدابــيــر   ،2022 أبـــريـــل   5 الــثــاثــاء  ــوم  ــي ل
ضوء  على  اجلبهة  بهيكلة  املرتبطة  التنظيمية 
املــبــادرات  ــذا  وك الثالث  الوطني  امللتقى  نتائج 
املتسمة  العامة  ــاع  األوض متليها  التي  النضالية 
أسعار  ارتفاع  من  مسبوقة  وغير  خطيرة  مبوجة 
احملروقات  رأسها  وعلى  احليوية  املــواد  من  عدد 
مواد  عرفتها  التي  املهولة  الزيادات  بعد  واخلضر 

والقطاني.  والدقيق  الزيت  مثل  أخرى  حيوية 

مكوانت  سائر  الوطنية  السكراترية  هتــئ  وإذ 

: فإهنا  الوطين  امللتىق  بنجاح  الجهبة 

مــبــادرات  عــن  االعـــان  على  عزمها  تؤكد   .1
وتهيب  املــنــاســب  ــت  ــوق ال يف  مــركــزيــة  نــضــالــيــة 
مبادرات  من  يلزم  ما  التخاذ  مكان  كل  يف  بفروعها 
على  املــســعــورة  الهجمة  هــذه  على  للرد  محلية 
احتجاجية  )وقــفــات  الشعبية  اجلماهير  قــوت 

القضايا  حــول  اشــعــاعــيــة  نـــدوات  ــاء،  ــغ ال ضــد 
املطالب  وفــرز  ــة  دراس عــام،  بشكل  االجتماعية 
الى  أجلها  من  النضال  وخوض  للساكنة  املستعجلة 

املعنية...(. الفئات  جانب 

املناضلة  القوى  وكافة  مكوناتها  كل  تدعو   .2
املعادي  الهجوم  لصد  ضروري  كشرط  الوحدة  الى 
يف  وتثمن  ومعنوية  مــاديــة  مكتسبات  ــزاع  ــت وان
عن  والــدفــاع  الدعم  جلنة  تشكيل   الصدد  هــذا 
عليهم  املفروض  املتابعني  الدعم  وأطر  األساتذة 

التعاقد.

معتقلي  ســـراح  ــاق  ــإط ب مطلبها  جتـــدد   .3
ووقف  السياسيني  املعتقلني  وكافة  الريف  حراك 
املعتقل  ترحيل  الصدد  هذا  يف  وتدين  املتابعات 
ينم  الــذي  األمــر  تيفلت  سجن  الى  الراضي  عمر 
تركيعه  بغية  انتقامية  مخزنية  عقلية  عــن 

عائلته. وتعذيب 

املتقدمني)ات(  واستقطاب  والعامات 
إلى صفوفه. منهم)ن( 

ــنــهــج الــدميــقــراطــي  ووعـــيـــا مـــن ال
بــاألهــمــيــة احلــيــويــة لــلــتــجــدر وســط 
الــكــادحــني،  وعــمــوم  العاملة  الطبقة 
ومناضليه  مــنــاضــاتــه  يــوجــه  ــه  فــإن
اجلماهيرية  االطــــارات  يف  الــعــامــلــني 
على  جــهــودهــم  تركيز  ــى  إل املختلفة 
يحث  كما  والكادحني.  العمال  قضايا 
مع  العمل  جعل  على  النسائي  قطاعه 
الشبيبي  وقطاعه  والكادحات  العامات 
والكادحني  العمال  مع  العمل  جعل  على 

أولوياتهما. الشباب على رأس 

الطبقة  حــزب  بــنــاء  أن  واقــتــنــاعــا 
بلترة  يتطلب  الكادحني  وعموم  العاملة 
التنظيم، فإن النهج الدميقراطي يسعى 
العمالية  األطر  وتكوين  استقطاب  إلى 

والكادحة وتبوؤها مواقع قيادية.

املشروع  هــذا  جلسامة  واستحضارا 

يهم  مـــشـــروع  أنــــه  ــه  ــن م واقـــتـــنـــاعـــا 
ــني واملـــاركـــســـيـــات، فــإن  ــي ــس ــارك كـــل امل
عن  يتوقف  لــم  الــدميــقــراطــي  النهج 
يف  واملساهمة  احلــوار  إلى  دعوتهم)ن( 
وااليديولوجي  السياسي  اخلط  بناء 
نفس  على  وسيستمر  املنشود.  للحزب 

الدرب حتى بعد التأسيس.

ينطلق  ال  احلزب  بناء  فإن  وأخيرا، 
إرث  ــن  م يستفيد  إنـــه  ــل  ب ــراغ،  ــ ف ــن  م
ــعــاملــيــة ومــن  احلـــركـــة الــشــيــوعــيــة ال
نفس  إلى  تسعى  التي  االحزاب  جتارب 

األهداف، خاصة يف الدول التابعة.

أمــام  تنتصب  التي  التحديات  أمــا 
أســاســا،  تتمثل،  فإنها  ــروع،  ــش امل ــذا  ه
ــاء وعــضــوات  ــض ــرورة تــثــويــر اع ــ يف ض
ــفــكــرهــم)ن(  ــي ل ــراط ــق ــدمي ــنــهــج ال ال
متطلبات  مع  لتتاءم  وممارستهم)ن( 
واحلــصــار  القمع  وأيــضــا  املــشــروع  ــذا  ه

املخزنيني. 

تمتة كلمة العدد 

مينة  الــكــادحــة  الــفــاحــة  تــوصــلــت 
وابنة  والدتها  رفقة  باستدعاء  جبار 
االبتدائية  احملكمة  امام  للمثول  أختها 
ــف رقــم      ــل بــبــنــســلــيــمــان بــخــصــوص امل
جنحي  القضية   2011/2801/204
من  عقار  انتزاع  أجل  من  استنايف  عادي 
حيازة الغير وذلك بجلسة يوم الثاثاء 
الواحدة  الساعة  على    12/04/2022

.1 رقم  الجلسات  13hبقاعة 

ــة إلــى  ــي ــض ــق ــل ال ــي ــاص ــف وتـــعـــود ت
ــي حيث  ــاض ــرن امل ــق ــن ال الــســتــيــنــات  م
املعمر  مع  يشتغل  جبار  مينة  والد  كان 
صوديا  بشركة  اشتغل  وبعده  الفرنسي 
استرجعت  الــشــركــة  هـــذه  ــل  ح وبــعــد 
إسمها  يف  وحفظتها  األرض  تلك  الدولة 
يستغلون  والعامات  العمال  وتركت   ،
هكتار   210 ومساحتها  ديــفــور  أرض 
سابق  عسكري  مــســؤول  منها  يكتري 
اي  االمـــد  طــويــل  كـــراء  هــكــتــار   100
طرف  مــن  يستغل  والــبــاقــي  عــامــا    99
لهم  منازل  وشيدوا  السابقني  املزارعني 
األرض  بتلك  أبناء  واجنبوا  قصديرية 
منها  يعيشون  والبنات  األبناء  زال  ال 

وفوقها. 
النافدين  بعض  أطماع  ظهرت  أنه  إلى 
خــارج  عليها  اإلســتــيــاء  نية  أصــحــاب 

القوانني اجلاري بها العمل .

الذي  للمدعي  سبق  فقد  ولــإشــارة 
ملكية  إسمه  يف  هكتارات  خمس  ميلك 
خــاصــة والحـــق لــه يف اإلســتــفــادة من 
بشكاية  ــدم  ــق ت أن  ــة  ــدولـ الـ ــي  ــ اراضـ
احملكمة  امـــام  جــبــار  مينة  ــدة  والـ ضــد 
انتزاع  أجل  من  ببنسليمان  االبتدائية 
ــازة الــغــيــر وقــضــت ذات  ــي ــن ح عــقــار م
مت  الذي  احلكم  وهو  بالبراءة  احملكمة 
االستئناف  محكمة  طــرف  من  تأييده 
بـــالـــدار الــبــيــضــاء؛ لــيــعــود بــعــد ذلــك 
باالستغال  عــدلــي  ــاد  ــه اش بتحرير 
الشهود  ومن  بل  عائلته  من  شهود  أغلب 
ــذا االشــهــاد مصحح  مــن تــراجــع عــن ه

اإلمضاء. 
بالفاحة  زج  أن  للمدعي  سبق  كما 
مرتني  السجن  يف  جبار   مينة  الكادحة 
بدون موجب حق وقضت يف املرة األولى 
ــرة  امل ويف  ــذة  ــاف ن سجنا  أشــهــر  ثــاثــة 
أشهر  بستة  عليها  احلكم  مت  الثانية 
الغرفة  ستنصف  فهل   ، نــافــذة  سجنا 
ببنسليمان  اإلستئنافية  اجلنحية 
عائلة  املكلومة  العائلة  هذه  املرة  هذه 
يف  حتقيق  سيفتح  وهل   ، ؟  جبار  مينة 
الذين  والشهود  العدلي  االشهاد  قضية 
سلم  ــن  وم ؟  شهادتهم  عــن  تــراجــعــوا 
ارض  باستغال  ــة  إداري شهادة  املدعي 
املغربية يف  للدولة  للملك اخلاص  تابعة 

خرق سافر للقانون ؟.

محكمة بنسليامن تستدعي 
الفالحة الكادحة مينة جبار
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اهتزت  تادلة،  وقصبة  زم  وادي  فاجعة  بعد 
على  األخيرين،  اليومني  خال  أفورار،  جماعة 
السرية  للهجرة  مرشحني  شابني  وفــاة  مأساة 

طرفاية،  إلقليم  التابعة  اخفنير  بسواحل 
يحمل  الــغــايــة،  لــهــذه  معد  ــارب  ق انــقــاب  إثــر 
بني  جهة  إلى  املنتمني  األشخاص  من  مجموعة 

خنيفرة. مال 
وتيرة  تصاعد  سياق  يف  الفاجعة  هذه  وتأتي 
خاصة  ــرى،  األخ الضفة  نحو  السرية  الهجرة 
حلم  يؤرقهم  بــات  الــذيــن  الشباب  أوســاط  يف 
ــات  األزم ظــل  يف  الــفــردوس  جنة  إلــى  الــوصــول 
يقطنون  التي  املناطق  تاحق  التي  املتتالية 
حصولهم  إمكانية  يف  األمل  بصيص  وغياب  بها، 

قار. شغل  على 
لفظ  بعدما  بــأنــه  محلية  مــصــادر  وأفـــادت 
أفــورار  مبركز  القاطنني  الشابني  جثة  البحر 
والترقب  القلق  منسوب  زاد  عليهما  التعرف  ومت 
على  أبناؤها  كان  التي  األسر  من  مجموعة  لدى 
خبر  بأي  بعد  تتوصل  ولم  نفسه،  القارب  منت 
حصيلة  بارتفاع  ينذر  ما  وهو  مصيرهم؛  حول 

ضحايا.
7 جثامني  “مت نقل  أنه  وأضافت املصادر ذاتها 
لفظتهم  ــن  ــذي ال الــســريــة  لــلــهــجــرة  ملــرشــحــني 
باملستشفى  األموات  مستودع  من  البحر  أمواج 
مبدينة  املــهــدي  بــن  احلسن  ــوالي  م اإلقليمي 
العيون على منت سيارات لنقل األموات يف اجتاه 
أهاليهم  طرف  من  تسلمها  انتظار  يف  أكادير، 

مختلفة. مبناطق 
اســتــعــصــى عــلــى بعض  أنـــه  ــادر  ــص ــرت م ــ وذك
أكبادهم  فلذات  جثث  على  التعرف  األهــالــي 
مشيرة  البحر،  داخل  قضوها  التي  املدة  بسبب 
املرشحني  باقي  أسر  على  تخيم  الكآبة  أن  إلى 
يف  مصيرهم،  من  التأكد  يتم  لم  الذين  للهجرة 
القوارب  هذه  أن  عن  فيه  يتحدث  الذي  الوقت 
على  الغالب  يف  حتمل  السرية  للهجرة  املعدة 
معدات  أية  دون  شخصا  و60   40 بني  ما  متنها 

. مة للسا

تيار األساتذة الباحثني التقدميني  يطالب  

باالستجابة للمطالب املرشوعة لألساتذة الباحثني 

بــدعــوة مــن الــســكــرتــاريــة الــوطــنــيــة، 
التقدميني  الباحثني  األساتذة  تيار  عقد 
)أ.ب.ت.ECP( يف النقابة الوطنية للتعليم 
يوم  البيضاء  بــالــدار  وطنيا  لقاء  العالي 
ملناقشة  خصص   2022 أبريل   02 السبت 
خاصة  الــنــقــابــيــة،  الــســاحــة  مــســتــجــدات 
والشؤون  الوطني،  املطلبي  امللف  تطورات 

للتيار. التنظيمية 
التنظيمية  املسائل  يف  الــتــداول  وبعد 
مت  للتيار،  الداخلية  بالهيكلة  اخلــاصــة 
االستماع إلى عروض مقتضبة ملمثلي التيار 
الوطنية  للنقابة  الوطني  املكتب  ــل  داخ
تطورات  حــول  متــحــورت  العالي  للتعليم 
امللف املطلبي الوطني، خاصة النقط املتفق 
لهيأة  األساسي  النظام  مشروع  ومآل  عليها 
املصاحبة،  والنصوص  الباحثني  األساتذة 
التربية  ملهن  اجلــهــويــة  املــراكــز  ووضــعــيــة 

والتكوين.
بدأت  مستفيضة،  مناقشة  ذلــك  وتلت 
باستعراض الظروف التي ينعقد فيها اللقاء 
والدولي،  الوطني  الصعيدين  على  الوطني 
املطلبي  امللف  على  زيــادة  كــذلــك،  وهمت 
اتفق  ما  تنفيذ  يف  احلكومة  وتأخر  الوطني 
الباحثني  األساتذة  اشتغال  ظروف  عليه، 
قضايا  ومختلف  العلمي  البحث  وأوضـــاع 

العالي واجلانب االجتماعي. التعليم 
التقدميني  الباحثني  األساتذة  تيار  إن 
وهو  العالي،  للتعليم  الوطنية  النقابة  يف 
الوطني  لقائه  بيان  مضامني  يستحضر 
والبيان   ،2021 يونيو  و27   26 ليومي 
الوطنية  الــســكــرتــاريــة  أصــدرتــه  ــذي  الـ
مــارس   02 يــوم  اجتماعها  عقب  املوسعة 

2022، يجدد اإلعان عما يلي :
والتماطل  التسويف  بأسلوب  تنديده   -
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  تنهجه  الذي 
امللف  جتــاه  واحلكومة  واالبــتــكــار  العلمي 
لتعليم  الوطنية  للنقابة  الوطني  املطلبي 
ما  بتنفيذ  بالتعجيل  ومطالبتهما  العالي، 

اتفق بشأنه؛
االرجتالية  للمقاربة  القاطع  رفضه   -
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  تنهجها  التي 
ــروع اإلصـــاح  ــش ــار يف م ــك ــت الــعــلــمــي واالب
مضامني  بوضع  ومطالبته  البيداغوجي 
ــارة  ــن إشـ ــب رهـ ــق ــرت مــشــروع اإلصــــاح امل
الرأي  وإبداء  ملناقشتها  الباحثني  األساتذة 
املؤسسات  ومجالس  الشعب  داخــل  فيها 
كل  االعتبار  بعني  األخــذ  مع  واجلامعات 

املواقف املعبر عنها.
ملنظومة  الشمولي  باإلصاح  تشبته   -
ورفضه  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
للتعليم  املــنــظــم  الــقــانــون  ــروع  ــش مل ــام  ــت ال
ضرب  إلى  الهادف  العلمي  والبحث  العالي 
دمقرطة  مــجــال  يف  اجلزئية  املكتسبات 
الصيغة  وخاصة  العالي،  التعليم  مؤسسات 
واستعداده  املنتخبة،  للهياكل  التقريرية 

للنضال من أجل إسقاطه.
إلصاح  الشمولية  املقاربة  أن  اعتباره   -

توفير  تتطلب  العالي  التعليم  منظومة 
البيداغوجية  واإلمكانيات  التجهيزات 
والبشرية الازمة، مع ضمان مجانية التعليم 
جامعة  داخــل  مؤسساته  وتوحيد  العالي 
التخصصات،  ومتعددة  املعايير  موحدة 
اإلداريــة  واستقاليته  هياكله  ودمقرطة 
على  تأكيده  مع  والبيداغوجية،  واملالية 
وربط  املسؤولني  بانتخاب  ــرار  اإلق مطلب 

باحملاسبة. املسؤولية 
للمطالب  بــاالســتــجــابــة  مــطــالــبــتــه   -
املراكز  يف  الباحثني  لألساتذة  املشروعة 
اجلــهــويــة ملــهــن الــتــربــيــة والــتــكــويــن ويف 
باجلامعات  املــراكــز  تلك  ــاق  إحل مقدمتها 
بصيغة ترضي جميع الفئات العاملة بها.

للنقابة  الوطنية  القيادة  مناشدته   -
بتحمل  الـــعـــالـــي  لــلــتــعــلــيــم  ــة  ــي ــن ــوط ال
خطة  تسطير  عبر  التاريخية  مسؤوليتها 
مت  ما  تنفيذ  حني  إلى  تصاعدية  نضالية 
منصفة  حلول  وإليــجــاد  بشأنه،  االتــفــاق 
الباحثني  األساتذة  أقدمية  مللف  وعادلة 
الوظيفة  أساك  يف  يشتغلون  كانوا  الذين 
التعليم  بقطاع  التحاقهم  قبل  العمومية 

العالي.
على  الــوحــدوي  العمل  على  تأكيده    -
الشرسة  الهجمة  ملواجهة  األصعدة  جميع 
ــة لــلــمــواطــنــات  ــي ــرائ ــش ــدرة ال ــقـ ــى الـ ــل ع
وحقوق  العامة  احلريات  وعلى  واملواطنني 
التأكيد  مع  املغربي،  الشعب  ومكتسبات 
التيار  ومناضلي  مناضات  استعداد  على 
كل  يف  وحدوية  بروح  ولإسهام  لانخراط 
املبادرات النضالية الهادفة إلى بناء مجتمع 
االجتماعية  والعدالة  والكرامة  احلرية 
واملساواة  والعدل  اإلنسان  حقوق  يضمن 

وتكافؤ الفرص.
للتيار  الوطنية  السكرتارية  دعوته   -
ولقاءات  ثقافية  ندوات  تنظيم  على  للعمل 
تكثيف  مع  التخصصات،  متعددة  علمية 
واحمللية  اجلــهــويــة  ــروع  ــف ال مــع  الــتــواصــل 

للتيار.
وطنية  آلية  بإقرار  مطالبته  جتديد   -
يف  الكاملة  احلقيقة  عن  للكشف  مستقلة 
وضحايا  املصير  مجهولي  املختطفني  ملف 
كافة  ســراح  وبإطاق  القسري،  االختفاء 

السياسيني. املعتقلني 
وأخيرا، فإن اللقاء الوطني لتيار األساتذة 
الوطنية  النقابة  يف  التقدميني  الباحثني 
للتعليم العالي، انطاقا من موقفه املبدئي 
الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن  يف  الثابت 
دعمه  ليؤكد  الصهيوني،  االحتال  ضد 
تقرير  أجل  من  الفلسطيني  الشعب  لكفاح 
مع  التطبيع  أشكال  جلميع  وإدانته  مصيره، 
الكيان الصهيوني، كما يحيي عاليا املقاومة 
إجال  وقفة  ويقف  الباسلة  الفلسطينية 
ولــألســرى  الفلسطيني  الشعب  لــشــهــداء 
العنصري  االحتال  سجون  يف  الصامدين 

الصهيوني.

غرق قارب للهجرة يهز ساكنة أفورار

 

النسائي  للقطاع  اجلهوية  السكرتارية  تتابع 
سطات  البيضاء  الــدار  جلهة  الدميقراطي  للنهج 
اآلونة  يف  الواسعة  االعتقاالت  حملة  كبير  بقلق 
البعض  تعرض  بحيث  النساء  صفوف  يف  االخيرة 
كحالة  نــافــذة  حبسية  بأحكام  لــإدانــة  منهن 
االستاذة مجدي  بينما تعرضت اخريات لاعتقال 
بجنح  املتابعات  ومنهن  بجنح  املتابعات  منهن 
وجناية، يف حالة سراح  كحال  االستاذات املفروض 
لاعتقال  تعرضت  من  ومنهن   ، التعاقد  عليهن 
واملتابعة  كالناشطة واملدونة سعيدة العلمي، وكذا 
الشرطة  لدن  من  لاستدعاء  تعرضن  من  هناك 
الناشطة  كحالة  معهن  البحث  اجل  من  القضائية 
فاطمة الزهراء اخلبابي من آسفي  وكذا من حكمن  
عن  املدافعة  كحالة  مرة  من  اكثر  ادانتهن  ومتت 
انظار  على  قضيتها   املعروضة  األرض   يف  حقها 
هي  ابتدائيا  ادانتها  بعد  االستئناف  محكمة 

ووالدتها وابنة اخيها.
للقطاع  اجلهوية  السكرتارية  يف  فإننا  لذلك 
البيضاء  الدار  جلهة  الدميقراطي  للنهج  النسائي 
وحملة  ــة  ــرس ــش ال الــهــجــمــة  ــن  ــدي ن اذ  ــات  ــط س
االعتقاالت الهوجاء التي تطال كل االصوات احلرة 
واملدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ونطالب 
يف  واالستدعاءات  واملتابعات  االعتقاالت  بوقف 

حقهم وحقهن، ونسجل ما يلي 
= تضامننا املطلق والامشروط مع كافة املدانات 
اليوم.  يحاكمن  واللواتي  السياسيات.  واملعتقات 

كرفيقتنا مينة جباري ووالدتها وابنة اختها 

واالســتــدعــاءات،  املضايقات  بوقف  نطالب   =
كل  على  الفوري  واالفــراج  حقهن،  يف  واملتابعات 
املعتقات على خلفية آرائهن او دفاعهن عن حقهن 

وحقوق االنسان عامة

اجلرأة  والصمود،  النضال  حتية  عاليا  نحيي   =
و الشجاعة التي ابانت عنها النساء يف الدفاع عن 
التعبير، و بروزها يف كافة االحتجاجات  حقها يف 
السكن  اجــل  ــن  ،وم والــغــاء   ، التلقيح  ــواز  ج ضد 
االرض  عن  ودفــاعــا  والشغل  والتعليم  والصحة 

والعيش بكرامة،
الــذي  والتخويف  الترهيب  بوقف  نطالب   =
ــراس  اخ خــالــه  مــن  القمعية  ــزة  ــه االج حتـــاول 
املدافعني  كــل  حركة  وكــل  احلـــرة،  ــوات  االصـ كــل 
الشعب  ابناء  من  االنسان  حقوق  عن  واملدافعات 

املغربي.

القطاع النسايئ يندد باعتقال 
ومحاكامت العديد من املناضالت
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مستجدات الحالة الوبائية باملغرب
على  كــورونــا  جائحة  تفشي  وقــع  على  العالم  يعيش 
نسمة  مليون   500 من   أكثر  أصيب   حيث   العاملي  املستوى 
مايني   يناهز6.18  ما  الوفيات  عــدد  وصــل  بينما  عامليا 

وفاة.
أنه  للصحة  العاملية  املنظمة  ,أعلنت  أخــرى  جهة  ومن 
حوالي  يف   Covid-19 ضــد  التطعيم  تغطية  تــتــجــاوز 
أشــار  ــد  وق  ،  ٪  10  ، أفريقية  معظمها   ، دولــة  عشرين 
ضد  اللقاحات  نشر  أن  إلى  صحفي  بيان  يف  اخلبراء  هؤالء 

أنحاء  جميع  يف  مسبوقة"  "غير  بوتيرة  مت   Covid-19
أقل  يف  اللقاح  تقريًبا  البلدان  جميع  قدمت  حيث   ، العالم 

شهًرا.  12 من 
منظمة  يف  التطعيم  رئيسة   ، أوبراين  كيت  قالت  وقد  
ارتفاًعا   - دولة   20 إن   ، صحفي  مؤمتر  يف   ، العاملية  الصحة 
سكانها  من   10٪ تتجاوز  لم   - يناير  منتصف  يف   34 من 

تطعيمهم. مت  الذين 
يف مناطق شرق  والباقي   ، أفريقيا  يف  البلدان  معظم هذه 
الهادئ  احمليط  وغــرب  وأمريكا  املتوسط  األبيض  البحر 

آسيا. شرق  وجنوب 
بني  التغطية  أن  إلى  املتاحة  البيانات  تشير   ، عام  وبشكل 
للجنة  وفًقا   ، كافية"  "غير  العالية  األولوية  ذات  الفئات 
للعاملني  التغطية  إن  وأضافت  العاملية.  الصحة  منظمة 
ملن  التغطية  نسبة  وتبلغ   ، عام  بشكل   65٪ تبلغ  الصحيني 

٪60 و 69٪. هم فوق 
على  للحصول  الدولية  كوفاكس  آلية  أن  إلى  يشير  كما 
اللقاحات  حتالف  قيادتها  يف  يشارك  التي   - اللقاحات 
)التحالف   Cepi و  العاملية  الصحة  ومنظمة   )Gavi(
كافية  جرعات  لديها   - للوباء(  التأهب  ابتكارات  أجل  من 
الفقيرة  الدول  من   92 استفادة  السكان.  من   70٪ لتلقيح 
يونيو.  بحلول  هذا  السوق  ضمان  من  الدخل  ومتوسطة 
يتمثل  هدًفا  لنفسها  العاملية  الصحة  منظمة  حددت  كما 
عام  منتصف  بحلول  دولــة  كل  سكان  من   70٪ تلقيح  يف 

.2022
و جتذر اإلشارة أن آلية كوفاكس ، التي تهدف إلى ضمان 
أكثر  اآلن  حتى  قدمت   ، اللقاحات  على  احلصول  يف  املساواة 
من  أقل  هذا  دولة.   145 إلى  الكل  يف  جرعة  مليار   1.4 من 

.2021 عام  نهاية  يف  مليار   2 البداية  يف  توقع  املتوقع: 
ابملغرب  الطوارئ  حالة  متديد 

الطوارئ  حالة  متديد  عن  املغربية  احلكومة  أعلنت 
 30 غــايــة  ــى  إل اجلـــاري  مــارس   31 مــن  بــالــبــاد  الصحية 
املتعلقة  اإلجــراءات  استمرارية  ــع  2022,م املقبل  أبريل 
بالنسبة  اإلجراءات  وتخفيف  الصحية  القيود  بتخفيف 
باألماكن  الكمامات  وضع  إجبارية  وإلغاء  الدولية،  لألسفار 
الكبرى  بالتجمعات  الــتــدريــجــي  والــســمــاح  املــفــتــوحــة، 

حالة  اجراءات  من  التخفيف  اجتاه  يف  املفتوحة  باألماكن 
االصــابــات  تــراجــع  اســتــمــرار  ــال  ح يف  الصحية  ــوارئ  ــط ال

والوفيات.
 وكانت منظمة الصحة العاملية أعلنت أن عدًدا من الدول 
رفعت  وبريطانيا،  وإيطاليا  وفرنسا  أملانيا  بينها  األوروبية 
حالة  استمرار  يجعل  مما   19 كوفيد-  مكافحة  تدابير 
من  الكثير  ارتفاع  مع  خصوصا  مبرر  غير  باملغرب  الطوارئ 
املطالبة  املناضلة  وسياسية  حقوقية  فعاليات  من  األصوات 
الــطــوارئ  حالة  إلــغــاء  وضـــرورة  الــقــرار  هــذا  ــدوى  ج بعدم 

نهائي, بشكل 
مــازال  كورونا”  أن  العلمية  اللجنة  أعلنت  املقابل  يف 
بعد  إال  االحترازية  التدابير  كل  رفع  ميكن  وال  مستمرا، 
مستبعد,  الرابعة  اجلرعة  إلى  واللجوء  حالة،  صفر  تسجيل 
على  احلفاظ  أهمية  على  العلمية  اللجنة  أعضاء  وشدد 
اليوم  حــدود  إلى  تسجيلها  مت  التي  اإليجابية  املؤشرات 
وجه  يف  املساجد  فتح  من  التمكن  من   االستمرار  أجل  من 

التراويح. صاة  ألداء  رمضان  أيام  طيلة  املواطنني/ات 
الجهات حسب  وتوزيعها  اإلصاابت  عدد 

 12 بتاريخ  االجتماعية  واحلماية  الصحة  وزارة  أعلنت 
بفيروس  جديدة  إصابة   83 تسجيل  عن   2022 أبريل 
ــاة،  وف حــالــة  و00  شــفــاء،  حــالــة  و84  املستجد،  ــا  كــورون
ــعــدد اإلجــمــالــي حلــاالت  24 ســاعــة املــاضــيــة ال خــال الــــ
التام  الشفاء  ــاالت  ح ومجموع   1164135 إلــى  الــعــدوى 
املائة،  يف   98.6 تبلغ  تعاف  بنسبة  إلــى1147355حــالــة، 
 16061 بينما بلغ عدد الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس   

باملائة.  1,4 يف  الفتك  نسبة  استقرت  فيما  وفاة،  حالة 
الشهرية  نصف  احلصيلة  عن  الصحة  وزارة  أعلنت  كما 

املمتدة  الفترة  خال  للجائحة،  الوبائية  باحلالة  اخلاصة 
أوميكرون  متحور  أن   ،2022 أبريل   12 إلى  مارس   16 من 
الفرعيني  مبتحوريه  ضعيف  بشكل  االنتشار  يف  يستمر 

.BA.2 BA.1
يستمر   SARS-CoV-2 فيروس  انتشار  أن  وأضافت 
الثالثة  البينية  الفترة  هــذه  خــال  الضعيف  مستواه  يف 
ممتدة  مــازالــت  والتي  أومــيــكــرون،  موجة  بعد  ما  فترة  أو 
األول  األسبوع  منذ  وذلك  التوالي،  على  السادس  ألسبوعها 
الفترة  هــذه  خــال  سجلت  حيث   ،2022 مــارس  شهر  من 
وهو  يوميا،  حالة   75 يساوي  مبعدل  حالة،   3138 البينية 
الثانية  البينية  الفترة  يف  املسجل  اليومي  املعدل  من  أقل 
حالة   127 تسجل  كانت  حيث  دلتا،  موجة  أعقبت  التي 

املعدل. يف  يوميا 
الفترة  بهذه  اخلاص  اإليجابية  معدل  أن  أيضا  وأعلنت 
يف  اســتــقــر  بحيث  بــاملــائــة،  واحـــد  بــلــغ  الــثــالــثــة  البينية 

باملئة.  1.3 يف  األخيرين  األسبوعني 
مجموع  بلغ  واحلرجة،  اخلطيرة  باحلاالت  يتعلق  ما  ويف 
والعناية  اإلنعاش  أقسام  وجلــت  التي  اجلديدة  احلــاالت 
232 حالة، فيما غادر  املركزة خال الستة أسابيع األخيرة 

الصحي. وضعهم  حتسن  بعد  األقسام  هذه  مريضا   349
 83 سجلت  الثالثة،  البينية  الفترة  هذه  يف  أنه  وأبرزت 
األسابيع  أن  مؤكدا  اليوم،  يف  وفاتني  مبعدل  وفــاة،  حالة 
بداية  منذ  وفيات  حاالت  عدد  أقل  عرفت  األخيرة  الثاثة 
 ،2020 يوليوز  شهر  منذ  أي  للفيروس  اجلماعي  االنتشار 
األسبوعني  خال  وفيات  حاالت   4 سوى  تسجل  لم  حيث 

األخيرين.
معدل  إن  أعلنت  للتلقيح،  الوطنية  باحلملة  وعاقه 
مجموع  مــن  املــائــة  يف   17 بلغ  املــعــززة  باجلرعة  التغطية 
يف   27 يساوي  استمرارية  معدل  مع  واملواطنني  املواطنات 

املئة.
اجلرعة  مــن  واملستفيدين  املستفيدات  ــدد  ع أن  بلغ 
ألف   795 و  مليون   24 بلغ  كورونا  ضد  التلقيح  من  األولى 
من  الثانية  اجلرعة  من  واملستفيدين/ات  شخصا.   685 و 
أما  شخصا.  و112  ألف    271 و  مليون   23 بلغ  التلقيح 
من  الثالثة  اجلرعة  من  واملستفيدين  املستفيدات  عــدد 

شخصا  301 و  ألف   190 و  مايني   6 التلقيح 
حسب  اجلــديــدة  للحاالت  تفصيلي  تــوزيــع  يلي  فيما 

: اجلهات 
إصابة  39حالة   : البيضاء-سطات  الدار  جهة   •

إصابة. 4حاالت   : الرشق  جهة   •

إصابة. حالة   0  : الحسمية  تطوان  طنجة  جهة   •

إصابة. 18حالة  القنيطرة:   - سال   - الرابط  جهة   •

إصابة. حالة   1  : مكناس  فاس  جهة   •

إصابة. حالة   0  : خنيفرة  مالل  بين  جهة   •

إصابة. 18حالة  أسفي:  مبراكش  جهة   •

إصابة. حاليت  ماسة:  سوس  جهة   •

. إصابة  حالة   0  : الحرماء  الساقية  العيون  جهة   •

إصابة. 0حالة   : اتفياللت  درعة  جهة   •

إصابة. 0حالة   : الذهب  وادي  جهة   •

إصابة. 1حالة   : نون  واد  كلممي  جهة   •

عزيزة الرامي 
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الحوار االجتامعي ووهم الدولة االجتامعية

ما  أو  اللقاءات  من  سلسلة  انطلقت  مــارس   24 بتاريخ 
وشملت  احلكومة  من  بدعوة  االجتماعي  بــاحلــوار  سمي 
بالقطاع  املكلف  الوزير  بحضور  متثيلية،  األكثر  النقابات 
الرقمي  باالقتصاد  املكلفة  املنتدبة  ــرة  ــوزي وال ــاص  اخل

الذي  العمومي،  للقطاع  اجلديدة  )الصيغة  اإلدارة  وإصاح 
حتضرها  التي  السالفة  احلوارات  وعكس  تخريبه(.  يراد 
على  مت  احلالي،   فاحلوار  والباطرونا،  واحلكومة  النقابات 
كل  قــيــادة  مــع  ومعاونيه  احلكومة  لرئيس  لــقــاءات  شكل 
وإيهام  للوقت  متطيطا  يعتبر  ما  وهــو  حــده،  على  نقابة 
هذه  بعد  مبشاكله.  مهتمني  والنقابات  احلكومة  بان  الشعب 
كل  باعتزاز  ينوه  حكومي  باغ  صدر  اللقاءات،  من  السلسلة 
بأنها  نعتها  التي  املبادرة  هذه  بأهمية  املشاركة  النقابات 
احلكومة  بني  التعاون  ثقافة  وترسخ  الثقة  تعزز  "ســوف 
بامللفات  يتعلق  فيما  التشاركية  املقاربة  تكرس  و  والنقابات 
محاور  أربعة  على  االتفاق  مت  وقد   ." امللحة  االجتماعية 
يترأسها  للحوار  عليا  جلنة  تشكيل  يهم  األول  احملور  هي: 
وممثلي  للنقابات  العامني  األمناء  وتضم  احلكومة  رئيس 
ستعرض  العليا،  اللجنة  هذه  املغرب.  ملقاوالت  العام  االحتاد 
جلنة  تشكيل  إلى  باإلضافة  اخلاصة،  أللجن  أشغال  عليها 
القطاع  جلنة  تشكلت  كذلك  الكبرى،  املشاكل  حلل  ثاثية 
أفقية  تقنية  جلنة  تشكيل  ثم  العام  القطاع  وجلنة  اخلاص 
املطالب  اجـــراة  مهمتها  تكون  أللجن،  بــني  فيما  تشتغل 
االجتماعي  امللف  يهم  الثاني  احملور  اتفاقات.  إلى  املرفوعة 
استعجاليه  إجــراءات  ستتخذ  أنها  احلكومة  أكدت  حيث 
دعم  وكذلك  اجلفاف  أثار  من  املتضررين  الفاحني  لدعم 
الثالث   احملور  االستهاكية.  واملــواد  اإلنتاجية  القطاعات 
النقابية،  املنضمات  ومــشــروع  اإلضـــراب  مبــشــروع  يتعلق 
يتطرق  األخير  احملور  الشغل.  مدونة  تعديل  مشروع  واخيرا 
إلى  التوصل  محاولة  على  اجلميع  أكد  حيث  اآلجــال،  إلى 
مضمون  صياغة  هذه  كانت   ." معقولة  أجال"  يف  اتفاقات 
مضامينه،  ألهم  سريعة  قراءة  خال  ومن  احلكومي،  البيان 
إشاعة  إلى  يهدف  جدا،  والعام  الفضفاض  أسلوبه  أن  يتضح 
البنيوية  املشاكل  ستتدارس  والنقابات  احلكومة  بان  الوهم 

كل  عن  تصدر  ولم  الشعبية.  اجلماهير  فيها  تتخبط  التي 
متفقة  أنها  على  يدل  مما  تصريح،  أي  املشاركة  النقابات 
حكومة  بني  يتم  مغشوش،  حــوار  هو  ــوار  احل هــذا  عليه. 
التي  املتوحشة  الليبيرالية  السياسة  تطبيق  يف  جتتهد 

وبني  جهة  من  االمبريالية،  املالية  الدوائر  عليها  متليها 
وهو  سنوات  منذ  التوجه،  هذا  مع  متواطئة  نقابية  قيادات 
التواطؤات  هذه  خبرت  التي  العمالية  قواعدها  افقدها  ما 
التي،  الــبــاطــرونــا،  مــع  املــريــرة  نضاالتها  خــال  الــســريــة، 
حتجيمها  اجل  من  النقابية  القيادات  هذه  تناور  ما  عادة 
إحدى  قياديي  انحياز  ذلك،  على  مثال  وأخر  وتكسيرها، 
تكسير  ومحاولته  الــبــاطــرون  جانب  إلــى  النقابات  هــذه 
معمل  يف  والعمال  العامات  يخوضه  الذي  البطولي  النضال 
أصبحت  لقد  شهور.  عــدة  منذ  مكناس  مبدينة  للنسيج 
التي  اخلــطــيــرة  للتراجعات  تشرعن  الــنــقــابــات  قــيــادات 
مطالب  لترضية  تنفيذها،  على  ــدام  اإلق النظام  يحاول 
إغرائهم  عبر  األجــانــب،  املستثمرين  وجــلــب  الــبــاطــرونــا 

تبقى  ما  واستهداف  النقابي  للعمل  الكامل  باالجتثاث 
باهض،  بثمن  املغربي،  الشعب  حققها  التي  املكتسبات  من 
وهو  واملغتربني،  واملعتقلني  الشهداء  من  العديد  يف  جتلى 
تعديل  سماه   ما  خال   من  احلكومي  الباغ  إليه  يشير  ما 
جل  أن  املعلوم  ومن  النقابات.  كل  بتزكية  الشغل،  مدونة 
تضمن  وال  الباطرونا،  صالح  يف  هــي  املــدونــة،  هــذه  بنود 
حتى  و  احلــقــوق،  من  ــى  األدن احلــد  إال  والعامات  للعمال 
كما  املقاوالت،  أرباب  طرف  من  تطبيقه  يتم  ال  احلد  هذا 
اغلب  يف  يكون،  فانه  القضاء،  إلى  العمال  جلوء  حالة  يف  أن 
اصدر،  ما  حالة  يف  وحتى  الباطرون،  جانب  إلى  احلــاالت، 
يتم  ال  األحكام  فهذه  العمال،  لصالح  حكم  القضاء،  هذا 
صالح  يف  كانت  التي  باألحكام  مليئة  فاحملاكم  تنفيذها، 
الباطرونا  فمطالب  سنوات.  عدة  منذ  تنفذ  لم  لكن  العمال 
مشروع  أما  الهشاشة.  وشرعنة  البنود  هذه  إلغاء  يف  تتمثل 
يهدف  فهو  متريره،  النظام  يحاول  الذي  اإلضــراب  قانون 
الذي  الوحيد  الساح  من  والعمال  العامات  جتريد  الى 
الباغ  ــذا  ه ان  كما  حقوقهم.  عــن  يــدافــعــون  بواسطته 
يعاني  الــتــي  ــيــة  اآلن املــشــاكــل  إلــى  يــتــطــرق  ال  احلــكــومــي 
موجة  وأهمها  السلبية  أثارها  من  واملواطنون  املواطنات 
والتي  ــات،  ــروق واحمل األساسية  االستهاكية  املــواد  غــاء 
استحواذ  عــن  ناجتة  أنها  النقابات  هــذه  قــيــادات  تعرف 
أخرى  جهة  من  الباد.  ثروات  على  االحتكاري  الرأسمال 
يعرف  ــذي  ال التعليم  قطاع  الــى  اإلشـــارة  الــبــاغ  حتاشى 
على  القضاء  ومحاوالت  استهدافه  بسبب  مريعا  تدهورا 
العمومية.  للمدرسة  املمنهج  التخريب  خال  من  مجانيته  
النقابية  القيادات  أن  استبعاد  ميكن  ال  الصدد،  هذا  ويف 
منذ  أي  سنوات،  عدة  منذ  املخطط  بهذا  علم  على  كانت 
الهيكلي،  التقومي  لبرنامج  التدريجي  التطبيق  بداية 
املنظومة  مشاكل  أما  املاضي.  القرن  ثمانينات  بداية  خال 
وعجزها  عيوبها  عن  كورونا  جائحة  عرت  التي  الصحية 

البيان. مضمون  يف  تغييبها  فتم  الهيكلي، 
الفئات  مختلف  ابتدعتها  التي  التنسيقيات  تشكل 
اإلفــات  ــاول  ــح ي تنظيمي،  شــكــل  ــررة،  ــض ــت امل الــشــعــبــيــة  
مصالح  تستخدم  الــتــي  النقابية  الــقــيــادات  قبضة  مــن 
املخزنية،  االمتيازات  من  املزيد  لكسب  العاملة  الطبقة 
كبار  من  أصبح   النقابية  القيادات  هــذه  أعضاء  فبعض  
مجموعة  مع  وطيدة  عاقات  وتربطهم  العقارات،  ماكي 
فرض  هو  الفاسدة،  القيادات  هذه  ضد  فالنضال  الباطرونا. 
والعامات.  العمال  وطائع  الصادقني  املناضلني  على  عني 
القيادات  هذه  ان  مضى،  وقت  اي  من  أكثر   ، واضحا  بات  لقد 
والعمال.  العامات  مصالح  وضد  الرأسمال  لصالح  تشتغل 
واحلية  الــدميــقــراطــيــة  الــقــوى  كــل  على  يتوجب  كــذلــك 
التنسيقيات  مختلف  تشبيك  عبر  الــنــضــاالت  توحيد 
للدفاع  االعتبار  برد  الكفيل  هو  سياسيا،  أفقا  إلعطائها 
يف  موحدة  فالباطرونا  الشعبية.  اجلماهير  مصالح  عن 
العاملة  الطبقة  بينما  النظام،  طرف  من  ومدعومة  نقابتها 
قياداتها  تلعب  التي  النقابات  من  العديد  على  مشتتة 
والصراع  االستغال  معالم  طمس  مبحاوالتها  خطيرا  دورا 
النظام  طــرف  من  متويلها  يتم  القيادات  فهذه  الطبقي، 
التكتل  مصالح  على  للحفاظ  األســاســي  الـــذراع  لتشكل 

منه.             يتجزأ  ال  جزء  باتت  الذي  السائد  الطبقي 

ازخمام احمد

تشكل التنسيقيات اليت 
ابتدعهتا مختلف الفئات 

الشعبية  املترضرة، شكل 
تنظميي، يحاول اإلفالت من 

قبضة القيادات النقابية 
اليت تستخدم مصالح 
الطبقة العاملة لكسب 
املزيد من االمتيازات 

املخزنية
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من  تبىق  ما  عىل  العاملي  الرأمسال  هتافت  سياق  يف  التناقضات  وتتعمق  األحداث  تتسارع 
خريات شعوب البلدان الرأمسالية التابعة. ويف سياق محيل ضارب يف عمق األزمة البنيوية 
ويف  الشعبية  الطبقات  مجموع  هو  حطهبا  تجعل  أن  السائدة  الطبقية  الكتلة  فتئت  ما  اليت 

مقدمهتا الطبقة العاملة وعموم الكادحني.

من  صارمة،كبل  توصيات  اىل  ابرهتانه  للرأمسالية  تبعيته  يف  املخزين  النظام  أخلص  لقد 
الرأمسالية،ووضع املجمتع يف شبكة  أزمة  الناتجة عن  الفواتري  أداء  خاللها االقتصاد بحسن 
عىل  متواطئة،تهسر  سياسية  نخبة  لذلك  هيأ  وقد  مفقودة...هذا  هوية  عن  والبحث  التيه 
وضع كل اآلليات املناسبة لتحويل الرثوة يف اتجاه الغرب الرأمسايل وخدامه وكالئه املحليني.
فقداهنا  من  ابلرغم  الصورية  املؤسسات  بناء  اعادة  استكمال  املخزين  النظام  استطاع  لقد 
للمصداقية الشعبية،لكنه نجح بحكومته اللصوصية أن يجفف ما تبىق من مكتسبات قدم 
حكومة  علينا  السياق،طلعت  ذات  التضحيات...ويف  من  الكثري  املغريب  الشعب  أجلها  من 
املعيش  يف  أكرث  تتحكم  رجعية  وقوانني  طبقية  مخططات  املغرب،بعدة  يف  القامئ  النظام 
واملناهضة  الدميقراطية  بقواه  حي  مجمتع  املغريب  املجمتع  الشعبية.وألن  للجماهري  اليومي 
للمخزن ولو عىل قلهتا،ال تزال املقاومة الشعبية مل تستسلم وال تزال الطبقة العاملة تجابه 

القوانني الرجعية القامئة وتتصدى للمشاريع التصفوية اليت تحاول الحكومة متريرها.

وهي  االجمتاعي  ابلحوار  يمسى  ملا  أخرى  جوالت  اىل  النقابية  املركزايت  الحكومة  دعت  لقد 
عىل  تحاور  وسوف  أسيادها  مصالح  يخدم  ما  اال  الكربى  القرارات  سلطة  متلك  ال  أهنا  تعلم 
التقشفي.فماذا  مزيانيهتا  قانون  يف  حددته  ما  عهنا  الجواب  يف  يسعفها  لن  مطالب  أرضية 
متلك "حكومتنا" لتقدمه جوااب عىل مذكرات مطلبية ملركزايت نقابية هي يف حد ذاهتا أصاهبا 

الوهن وارتفع من داخلها منسوب البريوقراطية بشكل مفضوح.

ليس يف الحوار االجمتاعي املفرتى عليه ما يدعوان اىل التفاؤل خاصة وقد تبني من خالل ما 
رشح من مجرايته ومهنجيته املعطوبة أن ال رهان للطبقة العاملة املغربية سوى رص الصفوف 
آخرهو  قوى  مزيان  فرض  أجل  من  الكادحني  ومجموع  الفقراء  الفالحني  ابنخراط  جديد  من 
والقطيعة،وبني  الحوار  عامة.بني  الشعبية  الطبقات  وأوضاع  أبوضاعها  ابلهنوض  الكفيل 
رهان بناء عمل دميقراطي بديل قادر عىل االنخراط يف الرصاع العام،تحاول جريدتنا أن تثري 
امللف  هذا  يف  شعبنا  جماهري  قضااي  من  مصريية  قضااي  حول  األعزاء  قراهئا  اهمتام  مجددا 

الشائك. 

أوهام "حوار اجمتاعي"مغشوش وتحدايت نضال وحدوي طبقي

النضال النقايب يف ظل الوضع الراهن
األساسية  الــوســائــل  إحـــدى  النقابي  الــنــضــال  يعتبر 
الكادحني/ات  وعموم  العاملة  الطبقة  وتأطير  لتنظيم 
من  يتطلب  النضال  هذا  أن  غير  صغار.  وفاحني  جتار  من 
والسوسيواقتصادية  السياسية  الظرفية  قراءة  القيادات 
املعطيات  كافة  االعتبار  بعني  تأخذ  صحيحة  علمية  قراءة 
واحــد.  اي  تبخيس  دون  والوطنية  واإلقليمية  الدولية 
من  ممكن  قدر  أكبر  النتزاع  بالهجوم  تسمح  مراحل  فهناك 
املكتسبات  على  احلفاظ  يكفي  الردة،  مراحل  ويف  احلقوق، 
الراهن  الوضع  سمات  هي  فما  األطر،  تكوين  على  والتركيز 
املناسب  النقابي  النضال  طبيعة  هي  وما  ووطنيا؟  دوليا 

اخلصوص؟ وجه  على  القطاعات  وحسب  عامة  بصفة 
الرأسمال  بني  التناقض  بامتداد  الدولي  الوضع  يتميز   
وقوة العمل بصفة عامة، حيث تزداد أوضاع الطبقة العاملة 
كما  الهامش،  دول  يف  خاصة  تدهورا  الكادحني/ات  وعموم 
ينحو  حيث  الرأسمالي  النظام  أزمة  بتعمق  الوضع  يتميز 
بني  تناقضات  إلــى  أدى  مما  االنخفاض  إلــى  الربح  هامش 
التناقضات  هذه  حدة  ازدادت  وقد  العاملية.  اإلمبرياليات 
عموم  فاتورتها  تؤدي  والتي  األوكرانية  الروسية  احلرب  مع 
بسبب  الدول  بني  تفاوت  مع  العالم  يف  الشعبية  اجلماهير 
واملواد  والغاز  البترول  غاء  عن  الناجت  املعيشة  غاء  ارتفاع 
يف  أساسيا  عاما  تكون  قد  التي  احلــرب  هــذه  الفاحية. 
جديد  مالي  ونظام  األقطاب  متعدد  جديد  عالم  مياد 
توفير  وبــالــتــالــي  األمــريــكــي  الـــدوالر  هيمنة  مــن  سيحد 
دول  مختلف  يف  الشعبية  الطبقات  ملجموع  أفضل  شــروط 
واجتماعية،  واقتصادية  سياسية  مكتسبات  النتزاع  العالم 
النقابية  احلركة  ضعف  هو  كذلك  الوضع  مييز  ما  أن  غير 
وسقوط  وتشتته  اليسار  ضعف  بسبب  عامة  بصفة  العاملية 
عامة  والغربية،  األمريكية  االمبريالية  أحضان  يف  أغلبيته 
حدود  إلى  جعلها  مما  األوكرانية،  الروسية  احلــرب  حول 
ملموسة،  نضالية  خطوات  تتخذ  لم  السطور  هذه  كتابة 
سوى  منها  يستفيد  لن  التي  احلرب  هذه  بوقف  للمطالبة 
أبناء  فهم  ضحاياها  أمــا  ــة،  دول كل  يف  السائدة  الطبقات 
الطبقة  مكتسبات  لتحصني  وكذلك  ات  الكادحني/  وبنات 
فاتورة  حتميلها  عوض  الشعبية  اجلماهير  وعموم  العاملة 
الوضع،  هــذا  عــن  يخرج  ال  واملــغــرب  الــدائــر،  الــصــراع  هــذا 
أحضان  يف  وارمتى  السياسي  احلقل  أغلق  القائم،  فالنظام 
مع  طبع  كما  والفرنسية،  األمريكية  خاصة  االمبريالية 
ومن  اعتقاده  حسب  احلماية  له  ليوفروا  الصهيوني  الكيان 
اليد  وإعطاء  احلريات  على  بالتضييق  يقوم  أخــرى  جهة 
العاملة  الطبقة  الستغال  والدولي  احمللي  للرأسمال  الطولى 

أبشع استغال والرفع من األسعار واالحتكار خاصة مع هذه 
تعفن  مستغلة  والسلطة  الثروة  بني  جمعت  التي  احلكومة 
قدرة  عــدم  وبالتالي  النقابية  املركزيات  قيادات  وفساد 
الضعيفة  املكتسبات  على  احلفاظ  حتى  املركزيات  هــذه 
قوانني  مترير  محكومته  عبر  النظام  يحاول  لذلك  أصا، 
الذي  اإلضــراب  كقانون  الشغل  مجال  يف  تراجعية  رجعية 
إلى  يهدف  الذي  النقابات  وقانون  العاملة  الطبقة  ساح  هو 
مثل  خادعة،  مبررات  حتت  عليها،  الوصاية  من  نوع  ممارسة 

والشفافية. الدمقرطة 
النقابات؟  شفافية  على  تعمل  أن  مخزنية  لدولة  فكيف 
احلالية  الشغل  مــدونــة  يف  املــرونــة  تكريس  مــن  مزيد  ثــم 
هذه  عاتها،  على  بنودها  حتترم  ال  والتي  أصا  الرجعية 
دواليب  يف  تطبخ  والادميقراطية  الاشعبية  املخططات 
لقواها  األساسية  النقابية  املركزيات  استنهاض  دون  املخزن 
حقوق  وانتزاع  املكتسبات  عن  الدفاع  أجل  من  وقواعدها 
ظل  يف  املناسب  النقابي  النضال  طبيعة  هو  فما  جديدة. 

الراهن؟ الوضع 
النقابات  من  يقتضي  ووطنيا،  عامليا  احلالي  الوضع  إن 
املناضلة دعوة إلى إضرابات عامة أو على األقل إلى إضرابات 
الزمان،  يف  مستمرة  لكن  العمل،  أماكن  يف  مــحــدودة  ملــدد 
يف  ممركزة  أو  العالم  دول  مختلف  يف  مبسيرات  مصحوبة 
برفع  املطالبة  أولهما  أساسيني،  مبطلبني  للمطالبة  العواصم 
األجور مبا يتناسب مع ارتفاع األسعار وكذلك من أجل إيقاف 
النضاالت  هذه  األوكرانية،  باألراضي  اآلن  الدائرة  احلرب 
وعي  مستوى  من  الرفع  يف  ستساهم  أنها  كما  يبررها،  ما  لها 
الربط  خــال  من  الــكــادحــني/ات  وعموم  العاملة  الطبقة 
وفضح  السياسي  والنضال  النقابي  النضال  بني  اجلدلي 
سيساهم  كما  األمريكية،  خاصة  االمبرياليات،  مخططات 
وهي  ماركسية  أممية  بناء  لسيرورة  أفضل  شروط  توفير  يف 
ضد  النضال  بريق  من  جــزء  السترجاع  للنقابات  فرصة 
سيعيد  مما  األخيرة،  السنوات  يف  خفوتها  بعد  الرأسمالية 
ويبقى  العمل  وقوة  الرأسمال  بني  للعاقة  التوازن  من  نوع 
لتطوير  ــروري  ض عامة  والتقدمية  املاركسية  القوى  دور 
هامش  املتقدمة  الغربية  الــدول  يف  كان  فإذا  الصراع.  هذا 
والقوانني تضمن احلق يف  أوسع  املناورة كون هامش احلريات 
التعويض عن البطالة إضافة إلى احلق يف السكن والتطبيب 
للطبقة  يسمح  مما  اإلجتماعية،  احلقوق  من  ذلك  غير  إلى 
على  اخلــوف  دون  النضاالت  وخــوض  التنقيب  من  العاملة 
املغرب  ويف  الثالث  العالم  دول  يف  الــوضــع  فــإن  مصيرها، 
أدنى  ات  للمواطنني/  تضمن  ال  الدولة  إن  حيث  مختلف، 

معرضني/  دائما  ات  الكادحني/  عموم  يجعل  مما  احلقوق 
باملغرب  النقابي  النضال  يصعب  مــا  ــذا  وه للتشريد  ات 
الساحقة  األغلبية  أوساط  يف  الهشاشة  انتشار  مع  خاصة 
فاسدة  القطاعية  النقابات  وألغلبية  املركزيات  قيادات  مع 
شموليته  يف  الطبقي  الصراع  إن  املخزن.  بنية  يف  ومندمجة 
الطبقات  بني  واملستمرة  الدائرة  الطبقية  احلرب  نتيجة  هو 
املتوسطة  البرجوازية  من  وحلفائها  اإلنتاج  لوسائل  املالكة 
القيمة  لفائض  املنتجة  العاملة  والطبقة  جهة  من  والصغيرة 
البرجوازية  من  وجزء  ات  الكادحني/  عموم  من  وحلفائها 
من  تتطلب  األمد  طويلة  احلرب  هذه  واملتوسطة،  الصغيرة 
التقدمية  القوى  مختلف  من  وحلفاؤها  املناضلة  النقابات 
ــرب،  ــذه احل ــوض ه أدوات خ امــتــاك  والــيــســاريــة خــاصــة، 
قيادة  شــروط  فيها  تتوفر  أن  يجب  التي  بالقيادات  بــدءا 
إلى  إضافة  واستراتيجي  أكادميي  تكوين  من  احلرب،  هذه 
الكادحني/  عموم  لصف  الكلي  واالنحياز  النزاهة  عنصر 
املناضلني/  من  جيش  تكوين  عليها  التي  القيادات  هذه  ات، 
تصريف  على  ات  قادرين/  اإلنتاج،  مواقع  مختلف  يف  ات 
النقابات،  هذه  تتخذها  قد  التي  النضالية  االستراتيجيات 
مبررات  حتــت  النقابي  احلقل  بلقنة  مــن  متكن  فاملخزن 
وهــذا  التعددية  تقتضي  الدميقراطية  أن  مثل  خــادعــة 
واحدة.  العاملة  الطبقة  مطالب  كون  مع  يستقيم  ال  التبرير 
هو  واحد،  نقابي  بعمل  إال  يقبل  ال  املخزني  النظام  إن  بل 
هذه  والادميقراطية،  الاشعبية  مخططاته  يزكي  الذي 
غير  الــواســع،  النقابي  االنــخــراط  على  تشجع  ال  البلقنة 
الاشعبية  مخططاته  يف  للمخزن  املرحلي  النجاح  هذا  أن 
الدائرة  احلرب  مستوى  يف  نقابية  قيادات  غياب  بسبب  هو 
عدديا  النقابيني  ات  املــنــاضــلــني/  جيش  ضعف  وكــذلــك 
اإلحتاد  جتربة  يف  ولنا  الطبقية  وطبيعتهم/هن  وتكوينا 

إذن؟ العمل  فما  مثال،  أحسن  للشغل  املغربي 
الطبقة  لصالح  هو  وطنيا  أو  دوليا  املوضوعي  الواقع  إن 
البيرو  دولة  جتربة  يف  ولنا  ات  الكادحني/  وعموم  العاملة 
لصالح  ليس  الــذاتــي  الــوضــع  أن  إال  مــثــال،  أحــســن  حاليا 

: منها  نذكر  أسباب  لعدة  وذلك  املسحوقة  الطبقات 
هذا  الشباب،  صفوف  يف  اإلجتماعية  األزمــة  عمق   -
استغالها  إلدامة  السائدة  الطبقات  تستغله  الذي  الوضع 
أوراش  برنامج  خال  من  وسياسيا  اقتصاديا  الطاقات  لهذه 
للشواهد  احلامل  املعطل  الشباب  تسابق  يظهر  والذي  مثا 
للمخزن  مــوالــيــة  جمعيات  ــع  م الــهــش  بالعمل  للقبول 

احلكومية. ولألغلبية 

حسن. ج
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حوار اجتامعي أم لعبة إلهاء للطبقة العاملة والخضوع 

للوبيات االفرتاس االقتصادي؟
إطار  يف  السنة  لهذه  االجتماعي  احلوار  جلسات  تتواصل 
بني  األول  اللقاء  عن  تفرعتا  اللنت  املوضوعيتني  اللجنني 
متثيلية  األكثر  الثاثة  النقابات  والقيادات  احلكومة  رئيس 

املنصرم. 24فبراير  بتاريخ 
عن  يشد  لن  السنة،  هذه  االجتماعي  احلــوار  أن  ويبدو 
السياسي  بالشرط  كسابقيه  محكوما  وسيبقى  القاعدة 

الهاجس  هيمنة  ومبدى  طبعا،  القوة  ومبيزان  واالقتصادي 
التي يجري فيها احلوار.  األمني يف للحظة 

املنوال انطلقت كما هو معلوم اجلولة اجلارية   فعلى نفس 
تخليد  أحدتها  التي  اخلضة  ايقاع  على  الثاثي،  احلوار  من 
نتيجة  فبراير،   20 حركة  النطاق  عشر  احلادية  الذكرى 
الذي  بالقدر  اليوم،  ذلك  يف  الشارع  حلركة  القوي  للزخم 
اظهر الدولة املخزنية معزولة وعاجزة إزاء مطالب اجلماهير 
العشرين  حركة  وجتــدد  انبعاث  مواجهة  على  قــادرة  وغير 
الهوامش  وكادحو  العمال  بها  اكتوي  التي  األسعار  نار  على 

واألرياف.
إن انطاق احلوار بني احلكومة واملركزيات يف هذه األجواء 
املطالب  بعض  حتقيق  بإمكانية  البعض  عند  ــل  األم فتح 
للدولة.  السابقة  االلتزامات  وتفعيل  العاملة  للطبقة  املؤجلة 
كبيرا  تراجعا  شهدنا  املنصرم  فبراير  عشرين  ومنذ  اننا  إال 
اجلبهة  شرارته  اطلقت  كما  املوحد  الشعبي  النضال  زخم  يف 
التنافس  وحتى  واالنعزالية  التشتت  وعــودة  االجتماعية، 
النضاالت  لهذه  عامة  كسمة  احملتجني،  فئات  بني  اخلفي 
وبالتي عودتها الى دائرة السيطرة والتحكم األمني املخزني.
تعود  اجلارية  االجتماعي  ــوار   احل جولة  جعل  ما  وهــو 
مكنها   لتترك  البداية  يف  تصدرته  الدي  املشهد  هامش  الى 
من  مختلفة  لفئات  املتفرقة  لاحتجاجات  الــصــدارة،  يف 
وموظفي  اخلاص  القطاع  يف  العاملة  الطبقة  ومن  املواطنني 
احلوار  موضوع  أضحى  .وهكذا  العمومية  واملؤسسات  اإلدارات 
االجتماعي على هامش الغليان الشعبي الناجم عن الزيادات 
لوبيات  حتركات  هامش  على  وكــذا  األسعار  يف  الصاروخية 
تارة  اخلاصة،  مصاحلها  بحماية  االخرى  هي  تطالب  بعينها 
حماية  بحجة  وأحيانا  املقاولة،  تنافسية  حماية  مببرر 
مناصب الشغل، وتارة ملنع املزيد من ارتفاع األسعار، كما يروج 

املباشر  الدعم  من  مبزيد  يطالب  الــذي  النقل  لوبي  لــذك 
بارتفاع  سلبا  أربــاحــه  تأثر  من  للحد  الضريبي  واإلعــفــاء 

احملروقات. فاتورة 
املطالب  مواجهة  يف  املخزن  حكومة  خطاب  تعزز  وهكذا 
االقتصادية  املبررات  من  مبزيد  العاملة،  للطبقة  املؤجلة 
أي  من  االجتماعي  ــوار  احل ــراغ  إلف "الوطنية"  واملــزايــدات 

دعم  من  أنــى  حد  إلــى  يــؤدي  قد  للدخل،  ملموس  حتسني 
األجراء. وعموم  العاملة  للطبقة  الشرائية  القدرة 

تشغل  التي  والقطاعات  املصدرين  لوبيات  حتــرك  ان    
الكثير من اليد العاملة كقطاعات السياحة والبناء واألشغال 
جعل  أصنافه،  بجميع  الطرقي  النقل  وقــطــاع  العمومية 
التجاوب  ضرورة  على  يتركز  احلكومة  عند  األمني  الهاجس 
حوار  على  احلفاظ  مع  أوال،  اللوبيات  هــذه  ضغوطات  مع 
الطبقة  وادخــال  الوقت  ربح  منه  الغاية  صــوري،  اجتماعي 
اإلعان  موعد  ماي  فاحت  غاية  الى  االنتظار  لقاعة  العاملة 
على نتائج هذا احلوار، وإغاق النقابات ملقراتها يف انتظار ما 

املقبل. االجتماعي  بالدخول  يسمى 
استجابة  سرعة  هو  االعتقاد،  هــذا  الــى  يدفعنا  ما  إن   
املذكورة   اللوبيات  لضغوطات  مع  وتشريعيا  ماليا  احلكومة 
املالية  الكلفة  حيث شرعت يف أجرأة عدد من االتفاقات ذات 
االجتماعي   احلوار  جولة  الزالت  ،فيما  ممثليها  مع  العالية 
قبيل  من  شكلية  قضايا  يف  عالقة  مكانها  ــراوح  ت اجلــاريــة 
وترتيب  املطالب  ــرد  وج الفرعية  واجلــان  اللجان  تشكيل 

املفاوضة...إلخ. أعمال  األولويات إلعداد جدول 
أية  يف  تقدم  عن  نسمع  لم  املنصرم  فبراير   24 فمنذ   
القطاع  او  ــاص  اخلـ الــقــطــاع  مــســتــوى  عــلــى  ،ســـواء  واجــهــة 
القطاع  جلنة  اجتماعات  أن  ذلــك  من  واالدهــى  العمومي، 
للمطالب  احلكومة  تسلم  بعد  أسابيع  منذ  توقفت  العمومي 
أقل  بعد  على  أننا  ورغم  .لذا  واملستخدمني  باملوظفني  املتعلق 
من أسبوع على  املوعد املتفق عليه كحد اقصى إلنهاء أشغال 
عن  نسمع  لم  فإنا  العمومي،  والقطاع  اخلاص  القطاع  جلنتي 
ملموسة  نتائج  الى  تقود  أن  ميكن  حقيقية  مفاوضات  أية 
هاتني  عمل  تقرير  إحــالــة  موعد  اجلـــاري  أبــريــل   18 قبل 
تضم  التي  االجتماعي"  للحوار  العليا  "اللجنة  على  اللجنتني 

األكثر  الثاثة  النقابية  املركزيات  وقيادات  احلكومة  رئيس 
الباطرون.  وممثلي  متثيلية 

من وجهة نظرنا يبدو أن حالة املراوحة التي يوجد عليها 
من  حقيقية  انتفاضة  تستدعي  اليوم  االجتماعي  احلــوار 
النقابات الثاثة األكثر متثيلية واال فإننا سنكون امام أسوء 
السيناريوهات ،أال وهو حتول احلوار االجتماعي اجلاري إلى 
أداة  لعقود  احلوار  كان  :فبعدما  العاملة  الطبقة  لتنومي  آلية 
سنكون  األثمان،  بأبخس  اجتماعي  سلم  بشراء  لتحييدها 
أي  بــدون  اجتماعي"  "انبطاح  فــرض  سيناريو  أمــام  اليوم 
النقابية  القيادات  مسؤولية  مجددا  يجعل  الذي  األمر  ثمن. 
موضع تساؤل، ويختبر مدى جديتها يف تبني مطالب الطبقة 

باسمها. احلوار  وتدبير  العاملة 
خدمة  تواصل  فهي  طبيعي:  أمر  احلكومة  به  تقوم  ما  إن 
مباشر  بشكل  السائدة  الطبقية  للكثلة  االقتصادية  األدوات 
تعبيرا  لها،  املمثلة  املهنية  التجمعات  مع  احلوار  غطاء  وحتت 
القرار  أصحاب  أسيادها،  لصف  انحيازها   عن   احلكومة  من 

الباد. يف  النهائي  والسياسي  االقتصادي 
التقليدي واملعتاد   وذا كان احلكومة املخزنية تقوم بدرها 
هذا، يف واضحة النهار و" على عينيك أبن عدي"، فإن ما يحز 
النقابية  القيادات  تستمر  ان  هو  للحنق  ويدعو  النفس  يف 
اللعبة والتحرك على هامشها، بل  حتى اآلن، يف مجاراة هذه 
العام  للرأي  اخلاطئ  االنطباع  يعطي  مبا  تأثيثها  يف  املشاركة 
حتاول  وهي  محايدة  املخزنية  الدولة  بأن  العاملة،  وللطبقة 
ايجاد التوازن بني متطلبات مواجهة آثار األزمة االقتصادية 

الشغيلة. مطالب  مع  والتفاعل 
يف  املــســار  لهذا  النقابية  الــقــيــادات  تزكية  مواصالة  ان 
النقابية  احلركة  عزلة  من  مزيد  طريق  على  سير  هو  رأينا، 
قوتها  عناصر  مــن  تبقى  مــا  تصفية  وبالتالي  وتسفيهها 
املمانعة  النقابية  القوى  خــروج  يتطلب  ما  ومصداقيتها، 
ومصارحة  صمتها  عن  النقابي،  املشهد  يف  املكافحة  والتيارات 
الطبقة العاملة وعموم األجراء مبا يجري يف كواليس احلوار 
النضاالت  خلوض  والقواعد  الطاقات  وحتشيد  االجتماعي، 
الطبقة  مكتسبات  على  محتمل  هجوم  أي  لردع  الضرورية 
ومكتسباتها  املؤجلة  ملطالبها  جديد  جتاهل  أو  العاملة، 
بنار  تكتوي  التي  اجلماهير  بهموم  وااللــتــحــام  العالقة، 
ألي  والــتــصــدي  االجتماعية  اخلــدمــات  وانــهــيــار  األســعــار 
يف  الكومبارس  دو  للعب  النقابية  للقيادات  محتمل  انحراف 

اجتماعيا. حوارا  املسماة  املسرحية  هذه 
املناضلة  النقابية  للحركة  الصديقة  الــقــوى  أن  كما   
الدميقراطي،  النهج  مقدمتها  ويف  العاملة  للطبقة  واحلليفة 
ــى  احلـــوار  ــل مــطــالــبــة هـــي األخــــرى بــتــســلــيــط الـــضـــوء ع
وبلورة  عمومي   حــوار  موضوع  وجعله  اجلــاري  االجتماعي 
مطالب  لدعم  الوحدوية  والنضالية  السياسية  املــبــادرات 
يف  ويبدو  واحملتملة.  اجلارية  ونضاالتها  العاملة،  الطبقة 
توسيعها  حالة  يف  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  ان  نظرنا 
رياديا  دورا  تلعب  أن  ميكنها  فروعها،  وتنشيط  وتقوية 
مبا  املتفرقة  للنضاالت  وحاضنا  املبادرات  هذه  ملثل  مجمعا 
الى قوة ضغط فعلية قادرة على تعديل  يحول هذه االخيرة 
على  ملموس  اثر  ذات  نتائج  الى  التوصل  لفرض  القوة  ميزان 
واجلماهير  الشغيلة  وعموم  العاملة  للطبقة  املزرية  االوضاع 

الشعبية.

إدريس عدة  
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يف الحاجة إىل املرشوع النقايب الدميقراطي الوحدوي املكافح
ح.إ

العالم  يعيش   : اليوم  عالم  يف  النقابي  العمل  و  العاملة  الطبقة 
العمل  و   ) اإلنــتــاج  وســائــل  )مالكي  الــرأســمــال  بــني  ضــاريــا  صــراعــا 
مع  منظما  و  واعيا  طبقيا  طابعا  الغالب  يف  اتخذ  لقد  ،و  )املنتجني( 
 19 ظهور احلركة النقابية و الفكر االشتراكي و تطورهما منذ القرن 
الرأسمالي  املركز  بلدان  يف  نبت  قد  الصراع  هذا  كان  وإذا   ، خصوصا 
النظام  تطور  ــإن  ،ف أنــداك  العالم  بقية  عن  املتقدمة  األوروبــيــة 
االستعمار  خال  من  قسرا  اإلنتاجية  عاقاته  عوملة  و  الرأسمالي 
ومسارات  عامليا  بعدا  تتخذ  الطبقي  الــصــراع  هــذا  ســيــرورة  جعل 
متعددة  متأثرا مبتغيرات الصراعات الدولية و اإلقليمية والوطنية 
)احلربني  كاحلروب  الكونية  األحداث  بأهم  و  اإلمبريالي  العصر  يف 
الباردة  احلرب   –  1939-1945 والثانية   14-18 األولى  الكونيتني 
وبظهور   )1945-1990 //اشتراكية  رأسمالية  الثنائية)  )القطبية 
الثنائية  القطبية  بعد  ما  وبتطورات  الوطني،  التحرر  حركات 
الصراع  و  تقريبا  الزمن  من  عقدين  ملدة  األحادية  القطبية  وهيمنة 
العاملي احلالي بني القوى العظمى القدمية والصاعدة من أجل قطبية 
ألخرى  دولة  من  متفاوتة  سيرورات  إلى  أدى  مما  متوازنة  و  متعددة 
جعلت أوضاع الطبقة العاملة يف احلصيلة محكومة مبفهوم التقاطب 
على  وهيمنتها  الكبرى  الرأسماليات  بسيطرة  املتميز  الرأسمالي 
األوروبية  الرأسمالية  الدول  منظومة  من  وتابعيها  الو.م.أ    ( العالم 
وغير األوروبية( التي تعتبر العدو األشرس ضد الشعوب و البشرية 
التقاطب  من هذا  األنظمة اإلفات  من  العديد  املقابل حتاول  يف  و   ،
األحادي وخلق تقاطبات جديدة )بقيادة روسيا – الصني...( للتحرر 
العسكرية  و  االقتصادية  و  املالية  املطلقة  األمريكية  الهيمنة  من 
واإلعامية على العالم و خلق توازنات قطبية جديدة و مختلفة عن 
بني  الشامل  اإليديولوجي  والتضاد  الباردة  احلرب  مرحلة  تقاطبات 

املعسكرين الرأسمالي و االشتراكي . 
وإذا كان مسلما يف احلصيلة أن مجتمعات دول األطراف الرأسمالية 
فكلما   ، املهيمنة  األحــاديــة  القطبية  مصلحتها  يف  ليس  التابعة 
وللقوى  للشعوب  الفرصة  سنحت  كلما  األقطاب  متعدد  العالم  كان 
حتتالشمس  مكانا  لها  جتد  بأن  كذلك  العاملة  للطبقة  و  التحررية 
املطلق  الرأسمالي  والتوحش  العمياء  األحادية  الهيمنة  تتجنب  وأن 
يكون  جديد  عالم  لصالح  التناقضات  استغال  تستطيع  أن  و 
يخلق  و  مسموع  صوت  فيه  الشعوب  و  والكادحني  العاملة  للطبقة 
مكتسبات  لتحقيق  استغالها  ميكن  اجليوبوليتيكيا  يف  فجوات 
حقوقية واجتماعية و خللق منافذ للصراع الطبقي ضد االستغال 
واالضطهاد . إن التقدم يف ذلك ) يف بلدان املركز الرأسمالي و أطرافه( 
يتطلب 3 شروط : األول هو أن تكون للطبقة العاملة هويتها الفكرية 
و السياسية املستقلة عن البورجوازية . و الثاني هو أن جتدد أدوات 
االعتبار  بعني  أخذا  النقابية  احلركة  تنظيم  مقدمتها  يف  و  دفاعها 
املتغيرات و تناقضات الواقع املادي امللموس و الثالث هو أن جتنح نحو 
الرأسمالي  التوحش  ملقاومة  العمالية  و  املاركسية  للتنظيمات  أممية 

املتنامي .
و إذا كانت احلركة النقابية يف دول األطراف تتأثر أكثر بوضعية 

االستبداد و الديكتاتورية و القمع األسود 
فإن املقاومة الطبقية لم تتوقف يوما ال يف املركز و ال يف األطراف 
ال  بالتالي  و  املفترس  النيوليبرالي  الهجوم  و  اجلزر  ظروف  كل  رغم 
ال  ذاتي  دفاع  كــأدوات  النقابية  احلركة  دور  أفول  على  احلكم  ميكن 

محيد عنها يف مقاومة االستغال الرأسمالي.
املقاومة  يف  النقابي  املــشــروع   و  النقابي  الرهان  يتموقع  فأين 
املفككة  و  االجتماعية  للمكتسبات  املهددة  السياسات  لهذه  الطبقية 
للفوارق  واملعمقة  الشرائية  للقدرة  واملضعفة  الشغلية   للقوانني 

الطبقية يف بادنا ؟ 
ميكن تلخيص اتريخ الحركة النقابية وأعطاهبا يف ما ييل : 

 : االستعمارية  احلماية  مرحلة  يف  املغربية  النقابية  احلركة    -
تنظيمها  خال  من  االستعمار  مقاومة  يف  طليعيا  و  مهما  دورا  لعبت 
انتمائها  خال  من  و  املوحدة(  )املركزية  الواحد  املركزي  النقابي 
)البعد  التقدمي  جلناحها  وخاصة  الوطنية  للحركة  السياسي 

العاملة( السياسي للطبقة 
يف  مهما  دورا  لعبت   : التبعية  إطار  يف  االستقال  مرحلة  خال   -
الطبقة  أوضــاع  حتسني  أجل  من  و  الدميقراطية  أجل  من  النضال 
 ، العاملة االجتماعية و حققت مكتسبات مهمة قانونية و تنظيمية 

لكن عرفت احلركة النقابية العمالية كذلك عدة تناقضات داخلية 
ستؤدي إلى تراجع دورها الطليعي:

النظام شجع و وظف مكونات سياسية إدارية بهدف تفكيك   -
النقابية العمالية الوحدة التنظيمية للحركة 

خال  من  النظام  يف  االندماج  على  النقابية  النخب  شجع   -
مسميات  حتــت  للباطرونا  ــوالء  والـ االجتماعي  السلم  سياسات 
النقابة   – الرشاكة   – االجتماعي  )السلم  وإيديولوجية  تقنية 

املواطنة-....(

املناضل  النقابي  العمل  ضرب  حملاولة  قوانني  مشاريع  إعداد  مت   -
على  املصادقة  النقابات...رفض  قانون   – االضــراب  قانون  )مشروع 

87 املتعلقة باحلريات النقابية...( االتفاقية الدولية 
واألحــزاب  التنظيمات  محاربة  على  بــاملــوازاة  النظام  عمل   -
عن  القيادات  ــزل  وع القمع  خــال  من  والدميقراطية  التقدمية 
القواعد و تفكيك الوحدة التنظيمية وإغراء أو توريط بعض النخب 

النقابية أو السياسية القيادية.
و  االختراق  آليات  و  الدعائية  و  اإلعامية  اآللــة  إعمال  مت    -
العمال  من  جزء  استطاع  و   ، املنظم  النقابي  العمل  لتسفيه  البلقنة 
تسفيه  يف  املخزنية  و  الرأسمالية  الدعاية  مع  االنسياق  املأجورين  و 

العمل النقابي .
إن التنظيمات النقابية تعتبر من األدوات املهمة للصراع الطبقي 
لكن جتاوز معضاتها مرتبط مبدى قدرة الطبقة العاملة و طائعها 
العاملة  الطبقة  بني  الــصــراع  يف  الطبقي  و  السياسي  الفرز  على 
والكادحني من جهة و الباطرونا و النظام الذي يحميها من جهة أخرى 
و تنظيمية تكرس  الفرز غير ممكن يف غياب بوصلة سياسية  و هذا 

الوعي الطبقي يف جسم الطبقة العاملة و حلفائها املوضوعيني .
- إن البورجوازية و الباطرونا لها تنظيماتها املوحدة إضافة  إلى 
خال  من  كذلك  تتقوى  و  إشارتها  رهن  توجد  التي  الدولة  أجهزة 
للحركة  و  اجلماهيرية  الذاتي  الدفاع  أدوات  من  جلزء  اختراقها 

النقابية و جعلها يف خدمتها أو القيام ب"حتييدها" . 
األغلبية  يشكلون  فئاتهم  مبختلف  الكادحون  و  العمال  أن   -
على  لسببني  سياسية  أقلية  يصبحون  لكنهم   ، املجتمع  يف  الساحقة 

األقل :
- ليسوا منظمني سياسيا يف حزب ميثلهم إيديولوجيا و سياسيا 
االستقال  بدل  البورجوازية  ألحزاب  السياسية  التبعية  )معضلة 

الطبقي السياسي (
أحسن  يف  تكتفي  كالنقابات  متثلهم  التي  الذاتي  الدفاع  أدوات   -
بني  متفصل  أي  تخلق  ال  و  الرأسمالية  مظاهر  مبقاومة  ــوال  األح
االستراتيجية  واملهمة  النقابات(  )بقيادة  الرأسمالية  مقاومة 
من  االدنى  احلد  إلى  الغالب  يف  تفتقد  هي  و   البديل  املجتمع  لبناء 
و  مصيرهم  تقرير  من  العمال  متكن  التي  الداخلية  الدميقراطية 

خوض الصراع من أجل مصاحلهم الطبقية .
مبهام  بأنفسهم  سيقومون  والكادحون  العمال  كــان  إذا  ولهذا 
، فإن ذلك لن يتأتى إال بتحررهم من  الرأسمالي  مقاومة االستغال 
السيطرة السياسية للفكر البورجوازي الهجني ، و تنظيمهم سياسيا 

بشكل مستقل عن الطبقات البورجوازية املسيطرة .
هو  وسياسيا(  فكريا  العمال  )حترير  املهمة  بهذه  يقوم  من  إن 
بالضبط حزب العمال و الكادحني كما النقابات عليها أن تقوم بهذا 

الدور و إن بأشكال و أدوات مختلفة .

ملا  مدركة  نشأتها  منذ  اللينينية  املاركسية  احلركة  كانت  لقد 
يعتمل من مخططات طبقية لتفكيك الوحدة التنظيمية و الفكرية 
اشتراكية  عامة  ميول  ظل  يف  املناضلة  و  الصاعدة  العاملة  للطبقة 
البيروقراطية  االجتاهات  بطبيعة  معرفة  على  كانت  ،كما  العالم  يف 
املهيمنة التي جتيد حتييد الطبقة العاملة عن الصراع السياسي ، أو 
التي تريد بناء الذراع النقابي الستخدامه عند احلاجة السياسية 
، لهذا ركز املاركسيون على توجيه نضالهم النقابي يف كا املركزيتني 
للنظام  مقاومتها  ربط  و  تنظيميا  العاملة  الطبقة  توحيد  بهدف 

الرأسمالي التبعي مبهام األفاق االشتراكية .
النقابية  احلركة  طائع  على  اليوم  املطروحة  املهام  بني  من  إن 

املناضلة ما يلي :
دميقراطية  أسس  على  تنظيماتها  و  النقابية  احلركة  توحيد   -

كفاحية جديدة
النزعة  مقاومة  و  العاملة  الطبقة  خدمة  يف  النقابة  جعل   -

الستخدامها البورجوازية 
- جعل العاقة بني احلزب )التعبير السياسي عن مصالح الطبقة 
محاربة  و  جدلي  متفصل  عاقة  النقابة  و  الكادحني(  و  العاملة 
أو  البورجوازية  ورائها  تتستر  التي  املتطرفة  االستقالية  النزعة 

روافدها للهيمنة على فكر العمال .
-  نقد االقتصادوية املهيمنة و التي تنظر للنقابة من عني املصالح 
و  العاملة  الطبقة  استخدام  صف  يف  بالتموقع  تنتهي  التي  و  اآلنية 
تشكيل ارستقراطية نقابية رافضة لتسييس الطبقة العاملة ألن يف 

نهايتها. بالضبط  تسييسها 
بالفكر  تثقيفها  و  العاملة  الطبقة  تسييس  على  العمل   -
و كمهمة  النقابة  االشتراكي كمهمة للحزب و ألعضاء احلزب داخل 

العمالية كذلك. للنقابة 
-  نقد التيه املصاحب للعمل الفئوي بدون تأطير نظري و التعامل 
)بدون  الفئوية  فاحلركات   ، مناضلة  جدلية  ماركسية  بروح  معه 
البيروقراطية  النقابة  فكر  سيادة  نتاج  هي  تدنيس(  ال  و  تقديس 
للجماهير  اخلاقة  الطاقات  على  منفتحة  والغير  مكافحة  الغير 

العمالية .
اإلطارات  يف  للتموقع  التسابق  و  االنضباط  ثقافة  غياب  نقد    -
سياسية  ال  و  نقابية  ال  نضالية  مردودية  أية  بــدون  اجلماهيرية 

تنظيمية.
الرجوع  بدل  النقابية  التصورات  إنتاج  يف  التجريبية  نقد    -
للتجارب و األدبيات املاركسية – اللينينة و لتجارب احلركة العمالية 

العاملية و أعطابها .
هذه  إفــاس  تبيان  و  النقابي  العمل  لتسفيه  الدعاية  نقد    -

االطروحة االنهزامية التي تخدم يف النهاية غاية البورجوازية .
-  العمل على التأطير السياسي للجيش االحتياطي من العمال

يف  اخللود  محاربة   ( النقابية  التنظيمات  دمقرطة  على  العمل   -
املناصب(

بدون  ميتافيزيقية  كرؤية  النقابي  التنظيم  وحدانية  نقد    -
تكسر  التي  النقابية  التعددية  نقد  على  القدرة  بنفس  كفاحية 

وحدة الطبقة العاملة .
على  العمل  و  امليدانية  النضالية  الوحدة  مبدأ  على  التركيز    -
الطاقات  تكبل  ال  ــدة  وح  ، ذلــك  أمكن  كلما  التنظيمي  التوحيد 
إلى  تدفعها  بل  منها  لفئات  أو  العاملة  للطبقة  والكفاحية  النضالية 

األعلى.
-  تربية الكوادر النقابية تربية ماركسية -اشتراكية و االستفادة 
من مختلف التجارب التنظيمية النوعية للحركة العمالية و االلتزام 

باخلطط و التكتيكات اجلماعية .
لانتظارية(  القابل  )الغير  الفئات  وسط  الكفاحية  تشجيع    -
 – العمالي  الــنــضــال  مستويات  مختلف  مــع  نضاالتها  ومفصلة 

اجلماهيري سياسيا و ثقافيا و فكريا.
و  الفكرية  العاملة  الطبقة  حــزب  مشروع  بهوية  التعريف    -

السياسية .
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الفلسطينية الهدف  مجلة  رأي 

ــام قـــاتـــل الــشــعــب  ــ ــة ع ــئ ــن م ألكـــثـــر مـ
الفلسطيني عدوه الغازي، ورسم بالرصاص 
العدو  على  استحال  خط  والتضحية  والدم 
مبشروع  اخلط  هذا  اختراق  فرغم  إلغاؤه، 

عــديــدة؛  انكسار  محطات  ويف  التسوية 
قدرته  مــرة  كل  يف  الشعب  هــذا  يستعيد 
أدوات  ويجترح  أدواتــه  ويرمم  الفعل  على 
على  جديد  من  ويتغلب  للقتال،  وأساليب 

املختلفة. بأدواتها  القهر  منظومة 
وعن  أرضـــه  عــن  الفلسطيني  دفـــاع  يف 
فعلًيا  تكفل  ــادة؛  اإلب مشروع  ضد  وجــوده 
للهيمنة  الصهيوني  املــشــروع  متــدد  مبنع 
ــى  وأذك بــأســرهــا،  العربية  املنطقة  على 
مواجهة  يف  املنطقة  يف  املــقــاومــة  حــالــة 
املختلفة،  ــواره  ــ وأط ــه  ــأدوات ب االستعمار 
واملقاومة  الفلسطيني  الصمود  تكفل  وقد 
ــي أنــتــجــهــا يف إيــجــاد بــؤر  ــت الــنــشــطــة ال
املشروع؛  اشتباك على نحو مستمر مع هذا 
وشكلت  الــعــربــي  اجلــمــهــور  حولها  الــتــف 
املشروع  مجمل  من  ووعيه  ملوقفه  رافعة 
الــدور  هــذا  إن  املنطقة.  يف  االستعماري 
ــو مــحــور اســتــهــداف املــشــروع  ــًدا ه ــدي حت
فقط  وليس  للفلسطينيني،  االستعماري 
بقدر  إال  عليها  البشري  والتواجد  األرض 
مقاوم  تعبير  من  التواجد  هــذا  ميثله  ما 
لاستعمار  ورفضها  املنطقة  لهوية  ومشروع 

واخلضوع.
العدو  نشوة  حمى  ويف  املرحلة  هــذه  يف 
املتمثلة  العربي  الهزمية  معسكر  بتحوالت 
الكيان  مــع  التحالفات  سلسلة  ــان  إع يف 
ــززت ظــنــون الــعــدو  الــصــهــيــونــي، الــتــي عـ
بأسرها؛  املنطقة  على  الهيمنة  بإمكانية 
للمنظومة  حتديه  الفلسطيني  يواصل 
حتاول  التي  للصورة  وكسره  الصهيونية 
وحلفائها  العرب  من  لتابعيها  تصديرها 
الــغــربــيــني؛ صـــورة صــانــع األمـــن وامُلــنــتــج 
والتطويع  القمع  لسلع  األبـــرز  ــدر  ــص وامُل
الــقــتــل  أدوات  ــفــة؛  املــخــتــل ــب  ــي ــره ــت وال
الدفاع  ومنظومات  والتجسس،  املباشر، 
امام  تختبر  املختلفة؛  بطبقاتها  اجلــوي 
حقيقية،  ــرب  ح ســاحــة  يف  الفلسطيني 
متـــاثـــل منــــوذج احلــــرب االســتــعــمــاريــة 
املوت  تكنولوجيات  تقاتل  حيث  اجلديدة، 
الشعوب  الفائقة ضد  العسكرية  والصناعة 

لاستعمار،  والرافضة  املقاومة  وحركاتها 
مواجهة  يف  فلسطيني  فعل  كل  ميثله  وما 
األمني  العسكري  بشقها  املنظومة  هــذه 
لفشل  إثبات  إال  السياسية  بجوانبها  أو 

أمــن"  "سلعة  إســقــاط  ومــا  الــنــمــوذج،  هــذا 
الغزاة  هيمنة  ملشروع  جديدة  ضربة  إال 
منظومة  وهيمنة  املنطقة،  على  الصهاينة 

بأسره.  العالم  على  االستعماري  الغزو 
بساح  املــمــســكــة  حــمــارشــة  ضــيــاء  ــد  ي
نظره  مــســدًدا  الــزنــاد  ضغط  حــني  بــدائــي 
منظومة  قلب  يف  دولته  ومقيًما  ورصاصته 
كانت  فلسطني،  ألرض  احملتلة  العدو  أمن 
يف  الفلسطيني  مثله  عما  مكثًفا  تعبيًرا 
الفلسطيني  األسير  يطارد  إذ  الصراع؛  هذا 
وظنهم  سجونهم  من  خروجه  بعد  جاديه 
ويف  فعله،  وأسقطوا  قمعه  أتقنوا  قد  أنهم 
الغزو  قادة  اجتماع  ذلك  وازى  إذ  التوقيت؛ 
الصهيوني مع أتباعهم من العرب املهزومني، 
الذي  الفلسطيني  النار  خط  يحفظ  فهو 
شامل  استسام  فرض  إلمكانية  يتصدى 
وهنا  ولدنا  هنا  املنطقة،  هذه  شعوب  على 
هذا  سيهزم  وهنا  سنقاتل،  وهنا  نعيش 
املشروع، كما ضربهم رعد حازم يف قلب تل 
عزائم  أوهنوا  قد  أنهم  ظنوا  حني  أبيب، 

جنني. يف  االغتيال  بعملية  الفدائيني 
ساح  صناعة  تفاصيل  يف  البحث  إن 
بدائي يف ظل الرقابة واالعتقال والتنكيل 
اجلسارة  تلك  أو  بالفلسطينيني،  اليومي 
كأنه  الفدائي  بها  حتــرك  التي  والــدرايــة 
أقل  ليس  مــرة،  ألــف  عمليته  على  تــدرب 
ضروري  وتعلم  واإلرادة،  للعقل  تدريب  من 
العالم  فهذا  العبودية،  يرفض  مــن  لكل 
وخصوًصا يف هذه البقعة، لم يترك الكثير 
فليس  االستسام،  يرفض  ملن  اخليارات  من 
له  السعي  أو  القتال  إال  معنى  الرفض  لهذا 

ممكنة.  طريقة  بكل 
من  عام   20 بعد  النار،  حتت  أبيب"  "تل 
التنظير  من  عام   100 العزل،  جدار  بناء 
الدعم  من  عام   80 األمنية،  للتحصينات 
زالت  ما  الصهيونية،  للعصابات  العسكري 
تتلقى  مــركــزهــا  يف  ــاس  األسـ املستوطنة 
حر  فلسطيني  فيها  ويــطــارد  ــاص،  ــرص ال

للعالم بعض من االتزان. جاديه ويعيد 

فلسطني خط النار

الجبهة الدميقراطية تدعو لتشكيل  
القيادة الوطنية املوحدة ملواجهة جرائم 

العدو 
لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  ــدرت  أص
فلسطني بيانا قالت فيه : أنه لم يعد  خافيًا 
ميينية  األكثر  العدو  حكومة  أن  أحد  على 
واالستيطاني  العدواني  مشروعها  يف  ماضية 
الشعب  ضــد  اإلجــرامــيــة  عملياتها  ويف 
الفلسطيني ، والتي تكّثفت يف اآلونة األخيرة 
والتي  ومخيمها  البطلة  جنني  محافظة  يف 
الداخل  يف  املقاومة  بعمليات  العدو  أرعبت 
األمنية  املــنــظــومــة  فــشــل  وأثــبــتــت  احملــتــل 
اإلجـــراءات  أن  كما  للعدو،  واالستخبارية 
محافظة  بحق  اتخذتها  الــتــي  العقابية 
على  التأثير  إلى  أيضا  تهدف   والتي  جنني 

روح املقاومة لدى الشباب الفلسطيني  حتمًا 
سيكون مصيرها الفشل مثلما فشلت سياسة 
إعدام الشباب والفتية الفلسطينيني والذين 
إخماد  يف  جفال،  يامن  الشهيد  آخرهم  كان 

روح املقاومة لديهم.
يوميا  ــقــدس  ال مــديــنــة  تــشــهــده  مــا  وإن 
وإعاقة  األقصى  للمسجد  اقتحامات  من 
وصول عشرات آالف املصلني واالعتداء على 
كلها  العامود  بــاب  يف  الفلسطيني  الشباب 
ومستوطنيه  االحــتــال  عــربــدة  بــأن  تشي 
بعض  بسبب  وتيرتها  تنخفض  ولن  مستمرة 
الباهتة  األمريكية   أو  األوروبــيــة  املــواقــف 
التي تدعو إلى عدم التصعيد أو عدم تغيير 
السام  عن  احلديث  أو  األرض  على  الوقائع 
النفاق  إن  ،بل  الصراع  وتقليص  االقتصادي 
مبكيالني  والكيل  املزدوجة  واملعايير  الدولي 
قد اتضح بشكل جلي وصارخ  ما بعد اندالع 
يجعل  ما  وهذا  أوكرانيا.  يف  اجلارية  احلرب 
التقارير  ببعض  آبهة  غير  العدو  حكومة 
ــن املــؤســســات الــدولــيــة والــتــي  الـــصـــادرة ع
والفصل  باالبرتهايد  االحتال  دولة  تصف 
العفو  منظمة  تقرير  وأهــمــهــا  العنصري 

الدولي " أمنستي".
وأكدت اجلبهة أن جتارب كل الشعوب التي 
وباملقاومة  أنــه  أثبتت   لاستعمار  خضعت 
قوى  لصالح  الــقــوى  مــيــزان  وتغيير  فقط 
واالستعمار  االحتال  إجبار  ميكن  التحرر، 
مجرد  وأن  االستقال،  ونيل  الرحيل  على 

غير  وحــدهــا  القضية  وعــدالــة  املــنــاشــدات 
القوى  ميزان  تغيير  إلى  السبيل  وإن   ، كافية 
مع احملتل يتطلب كما أكدت قرارات املجالس 
دورته  يف  املركزي  املجلس  واجتماع  الوطنية 
اجتماع  وقبلها  األخيرة  والثاثني  احلادية 
األمناء العامني ،وخاصة جلهة التحلل نهائيا 
االعتراف  ووقف  وملحقاته  أوسلو  اتفاق  من 
األمني  التنسيق  ــف  ووق االحــتــال  بدولة 
القرار  ترجمة  ضــرورة  ذلك  كل  من  واالهــم 
 ، املوحدة  الوطنية  القيادة  بتشكيل  املتعلق 
على أن ال تكون مجرد هيئة تنسيق سياسي 
نضال  قيادة  على  قــادرة  كفاحية  قيادة  بل 

هّبات  من  وحتويله  واملبعثر  املشتت  شعبنا 
موسمية ومتفرقة إلى انتفاضة شاملة تقود 
فقط  وبهذا   ، الشامل  الوطني  العصيان  إلى 
جنبر العدو على التراجع ونغّير ميزان القوى 
ًأصدقاء  دعــم  من  مزيدا  ونستقطب  معه 
معنا  واملتضامنني  العادل  نضالنا  وداعمي 

حول العالم.
التباينات  بان  نعتقد   ، بيانها  يف  وقالت 
أطراف  بني  الداخلية  السياسية  واخلافات 
أن  يجب  الفلسطينية،  الوطنية  احلركة 
الوطنية  الــقــيــادة  تشكيل  دون  ــول  حت ال 
ــي يف  ــاس الــتــي يكمن دورهـــا األس ــدة  ــوح امل
مجابهة االحتال وإجرامه اليومي وتنسيق 
التحركات  ــادة  ــي وق الوطنية  الفعاليات 
ونهب  االقــتــحــامــات  مواجهة  يف  الشعبية 
التضامن  ومــعــركــة  واالســتــيــطــان  األرض 
القدس  تهويد  وضــد  األســيــرة  احلركة  مع 
يف  التلكؤ  وأن  اليومية،  املعارك  من  وغيرها 
ربح  هو  املوحدة  الوطنية  القيادة  تشكيل 
صاف لاحتال وخدمة مجانية ملخططاته 

االستعمارية املتواصلة. 
بيانها  الدميقراطية  اجلبهة  وختمت 
الفلسطينية  األرض  كل  إشعال  ،إن  بالقول 
ــال ســيــحــول دون  ــت احملــتــلــة يف وجـــه االح
يفعل  كما  أخــرى  دون  مبحافظة  استفراده 
اآلن يف عزل وحصار ومعاقبة محافظة جنني 

وشعبنا البطل فيها.
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أزمة النظام النقدي الدويل وسؤال فك االرتباط 

نبذة موجزة عن نشأة وتطور النظام النقدي الدويل

اآلثار الظرفية  وأهم اإلجراءات  الحقبة / الفترة الزمنية
  تسهيل المبادالت بين الدول عبر توفير

 ضمانات األداء
 مشاريع قوانني وسندات إذنيه خاصة بكل دولة معترف بها

من طرف املتعاملني داخل فضاء جتاري محدد
العالم القديم

ارتفاع مع  احلدود  عبر  املبادالت   تسهيل 
حجم املبادالت التجاري

 تطوير النقد يف أوروبا، و اعتماد الفاتورة ) التي ظهرت يف
 إيطاليا القرن الثاني عشر( لتحويل األموال من بلد إلى آخر

العصور الوسطى

 نمو التجارة الخارجية بين البلدان في
جميع المراكز التجارية الرئيسية بالعالم

 العصر الحديث )من القرن ظهور العمالت الوطنية و ربطها بتداول الذهب والفضة
17 حتى منتصف 19(

 يف املصارف يجري تبادل العمالت بالذهب
 .بحرية

العمالت ملقايسة  الذهب  معيار  اعتم  مت    :  1867  باريس 
كشكل بالذهب  املتعاملني  طرف  من  واالعتراف   الوطنية 

.وحيد من املال العاملي
 الزامية توفر كل بلد ،مدرج يف هذا النظام، على احتياطي 

من الذهب لتوفير األداء العادي لتداول العملة الوطنية

 النظام النقدي الدويل
األول )1867(

  زيادة اصدار مقادير العمالت الوطنية
 لتغطية النفقات العسكرية و انحسار في

المبادالت التجارية

 أوقفت املصارف تبادل األوراق النقدية للذهب نتيجة األزمة
الناجتة عن احلرب

الحرب العاملية األوىل

   حدث اتعاش اقتصادي وتجاري
ملحوظ لفترة قصيرة

جنوة: مت يف  عاملي  اقتصادي  مؤمتر  يف   1922 عام    أنشئ 
العديد من العمالت الوطنية  اعتماد الذهب ملقايسة تبادل 
) األمريكي  والدوالر  االجنليزي  الباوند  رأسها    )وعلى 

 . واالعتراف به كاحتياطي عاملي

 النظام النقدي العالمي
الثاني ) 1922(

يف  واضطراب  العمالت  أسعار  يف   تغير 
.املبادالت

 مع بداية احلرب العاملية الثانية، لم تكن هناك
أي عملة ذات سعر صرف مستقر

تبادل معيار  العظمى  بريطانيا  ألغت  به:  املعمول  النظام   دمر 
.الذهب يف عام 1931 والواليات املتحدة األمريكية يف عام 1933

للبلدان  الرئيسية  العمالت  قيمة  تخفيض  بدأ  الحق،  وقت   يف 
 .املدرجة يف اتفاق جنوة

ازمة   1929 وما بعدها 
حىت ما بعد الحرب 

العاملية الثانية 

جدال ال  التي  االقتصادية  القيادة   وفرت 
األمريكية املتحدة  الواليات  يف   فيها 
أسعار الضخمة  الذهب   واحتياطيات 

،صرف مستقرة للدوالر األمريكي
 ميكن للبلدان املشاركة أن  تساعد بعضهما

البعض باملال

يف«   1944 عام  يف  واملالي  النقدي  املتحدة  األمم   مؤمتر 
كعملة األمريكي  بالدوالر  االعتراف  مت   : وودز«   بريتون 
ربط و  بالدوالر  العمالت  بقية  ربط  ومت  دولية   محاسبية 
 الدوالر بالذهب )مت تثبيت سعر الذهب عند 35 $ لكل 1

 . أونصة
أن االتفاق  يف  املشاركة  للبلدان  ميكن  الضرورة،  حالة   يف 

.تخفض قيمة عمالتها
 يف هذه املناسبة مت إنشاء كل من البنك الدولي وصندوق 

.النقد الدولي

النظام النقدي العاملي 
الثالث )1944( 

لم يعد ممكنا الحصول بسهولة على 
الذهب مقابل أوراق  الدوالر بسعر 

ثابت سابق

الكبير  للتضخم  تبعا  النقدي  وودز«  »بريتون  نظام  أزمة 
والتزايد املفرط لكميات الدوالر املتداولة يف األسواق 

دولية  التزامات  واحد  جانب  من  املتحدة  الواليات  رفضت 
اعتمدت سابقا لضمان الدوالر األمريكي املدعومة بالذهب

األزمةالرأمسالية الدورية 
العاملية يف 1967 وما 

بعدها

يف  األوروبية  الدول  من  معني  عدد  بدأ 
على  املتحدة  الواليات  قدرة  يف  الشك 
بالدوالرات   ، بالذهب   ، التكافؤ  ضمان 
البنوك املركزية يف هذه  التي حتتفظ بها 

البلدان يف االحتياطيات.
ستبدأ فرنسا ، برئاسة ديغول ، يف إعادة 
الواليات  يف  مخّزن  ذهب  من  لديها  ما 
 ، 1971 1963. ويف عام  املتحدة منذ عام 
حان دور جمهورية أملانيا االحتادية لطلب 

تعويض دوالراتها الذهبية.

الدول  مع  االتفاق  يف  )جاميكا(  كينغستون  يف  تشكيله  مت 
املتضمنة يف صندوق النقد الدولي املنعقدة يف 1967: 

للبنوك  )السماح  الذهب  وتطهير  الذهبية  املعايير  إلغاء 
املركزية بشراء الذهب كسلعة عادية بأسعار السوق(.

السحب اخلاصة(،  )حقوق  السحب اخلاصة  إدخال حقوق 
التي استخدمت كأموال عاملية. 

حقوق السحب اخلاصة هي أصل احتياطي دولي صادر عن 
صندوق النقد الدولي .

النظام النقدي العاملي 
الرابع 

سوى  األخرى  الدول  أمام  خيار  ال 
املتراكمة  الدوالرات  مبليارات  االحتفاظ 

يف احتياطاتها.

لتجنب نزيف مخزونها من الذهب ، قررت الواليات املتحدة 
من جانب واحد ، يف  ، تعليق حتويل الدوالر إلى ذهب.

يعد هذا اإلجراء الساس 

القطيعة مع الذهب:
أكرب عملية رسقة يف 

التاريخ )15 غشت 1971

الدوالر  لسيطرة  االنتقادات  تصاعد 
األمريكي والعمالت التي تدور يف فلكه

والباوند  األملاني  واملارك  االمريكي  الدوالر  تعريف  مت 
والفرنسي  السويسري  فرنك  و  الياباني  والني  البريطاني 
واليورو  األمريكي  الدوالر   2001 )منذ  إحتياطية  كعمالت 

والني الياباني و الباوند البريطاني(
 مت إنشاء نظام أسعار الصرف املتغيرة بحرية، ومت السماح 

للدول بتحديد نظام أسعار الصرف بشكل مستقل .

,,,,ما بعد  مع اتساع 
العوملة املنظومة 

الدوالرية

 

محمد موساوي
تــربــط قمية  ــا  ــي ــدث: روس ــح ال   

الروبل ابلذهب 

يف  الــدائــرة  احلـــرب  خضم  يف 
أوكرانيا بني روسيا ومنظمة حلف 
شــمــال األطــلــســي )الــنــاتــو( وما 
وعقوبات  عقوبات  من  صاحبها 
جميع  يف  ــة،  ــادل ــب ــت م ــادة  ــضـ مـ
احتياطي  جتميد  مت  املــجــاالت، 
ــة  ــودع ــات امل ــم ــع روســـيـــا مـــن ال
على  ردا  الناتو.  دول  بنوك  يف 
الــعــدوانــي شديد  ــذا اإلجـــراء  ه
ــرر، قـــررت روســيــا اشــتــراط  ــض ال
الوطنية  -العملة  بالروبل  األداء 
الصديقة  غــيــر  الــــدول  ــى  ــل -ع
ــو"  ــات ــن "ال دول  مــقــدمــتــهــا  ويف 
والبترول  بالغاز  تزويدها  مقابل 
كاحلبوب  أساسية  أخــرى  ــواد  وم
ــا أن دخـــل هــذا  ــدة. ومـ ــمـ واألسـ
الفعلي حتى  التنفيذ  القرار حيز 
مخيبا  ــل"  ــروب ال قيمة  ارتفعت 
الغربية   ــات  ــان ــره ال ــل  ك بــذلــك 

املعتقدة يف انهياره الكلي.
الظاهري  األولـــي  الــرد  وكــان   
االنصياع  املعنية  ــدول  الـ ــض  رف
لهذا القرار مع مضاعفة العقوبات 
إلجبارها  روسيا  على  املفروضة 
التجارية  العقود  احــتــرام  على 
ويبدو  اخلــصــوص؛  بهذا  املبرمة 
أن هذا الرد املتشدد يحجب عدم 
الشامل  احلــظــر  ــول  ح االجــمــاع 
دفع  ما  الروسي،  الغاز  الستيراد 
املــكــلــف بــالــعــاقــات اخلــارجــيــة 
أن  بتوضيح  ــي  ــ االوروب لــاحتــاد 
الغاز  على  االعــتــمــاد  تخفيف 
ــد يــحــتــاج ملــزيــد من  الــروســي ق
مواتية.  بــدائــل  إليــجــاد  الــوقــت 

فهل هذا هو صلب املوضوع؟
بنقلة  قــرارهــا  روســيــا  رافــقــت 
قيمة  ربـــط  يف  تتجلى  نــوعــيــة 
ــب، وهـــــذا يف  ــذهـ ــالـ ــل بـ ــ ــروب ــ ال
ألن  القصيد.  بيت  هو  احلقيقة 
القانونية  اجلوانب  يتجاوز  األمر 
املـــبـــادالت  يف  األداء  ــل  ــائ ــوس ل
التجارية الى هزة جذرية لألسس 
النقدي  النظام  عليها  يقوم  التي 
الــذي يهيمن  و  الــدولــي احلــالــي، 
عليه الدوالر األمريكي با منازع 
منذ بداية السبعينيات من القرن 

املاضي.
نقدي  نظام  ــام  أم العالم  هل   

دولي متعدد األقطاب؟
املبادرة  تكون  أن  احملتمل  من 
اجلريئة الروسية اخلطوة األولى 
ــؤدي الــى  ــ يف مــســيــرة عــاملــيــة ت
تشكيل نظام نقدي دولي متعدد 
األقـــطـــاب يــنــهــي ديــكــتــاتــوريــة 
يرجح  ما  إن  األمريكي.  ــدوالر  ال
قوى  تنامي  هــو  االحتمال  هــذا 
تكتات  و  جــديــدة  اقــتــصــاديــة 
وازنة تطمح الى منازعة السيطرة 
منها  املتحدة،  للواليات  املطلقة 
باألساس دول مجموعة "بريكس" 
)البرازيل - روسيا- الهند- الصني 

الــتــي  ــة(  ــي ــوب ــن أفــريــقــيــا اجل  –
استأنفت التنسيق يف املجال املالي 
استباقا لتداعيات األزمة العاملية  
من  العديد  أيضا  وهناك  احلالي. 
الدول تأمل يف استعادة قسط من 
إماءات  عن  بعيدا  القرار  حرية 
العاملية  الرأسمالية  االحتكارات 
من  وعسكريا  سياسيا  املسنودة 
طرف دول املنشأ وأدواتها املختلفة 
ما  لتقدير  "الناتو".  حلف  منها  و 
يقع البد من إطالة سريعة على 

بنية النظام النقدي الدولي  
لم يكن النظام النقدي الدولي 
دائما كما هو حاليا.  لقد مر عبر 
كما  متتالية  ــارب  وجت إرهــاصــات 
بسبب  وانقطاعات  جمودا  عرف 
السياسية  االقتصادية،  الظروف 
ــتــي حتــكــمــت يف  والــعــســكــريــة ال
الــدول  بــني  القائمة  الــعــاقــات 
الرئيسية املؤثرة يف مصير العالم.
ــدم اجلــــدول املــرفــق أهــم  ــق ي
الدولي  النقدي  النظام  خصائص 
يفيد  تـــطـــوره.  ــل  ــراح م حــســب 
قطيعتني:  بـــحـــدوث  ــدول  ــ اجلـ
الــدوالر  تتمثل األولــى يف احــال 
مع  مرجعية  كعملة  األمــريــكــي 
 ،1944 سنة  يف  بالذهب  ربــطــه 
ارتباط  فك  يف  الثانية  وتتمثل 
سنة  بالذهب  األمريكي  الــدوالر 
1971 )يف عهد الرئيس نيكسون( 
املنظومة  وتربعه عملة مركزة يف 

الدوالرية.
سنة  يف  الــذهــب  معيار  انتهى 
كعملة  الدوالر  هيمنة  لكن   ،1971
الدولية  وللتجارة  احتياطية 

ظلت كما هي.
التدريجي  االنتقال  أدى  لقد   
إلى نظام سعر الصرف العائم إلى 
وضع حد ملعيار الذهب،  و أصبحت 
خال  من  حتــدد  العمات  قيم   

سوق العمات.
لـــكـــن األحــــــــداث األخـــيـــرة 
أوكــرانــيــا  يف  بــالــصــراع  املتعلقة 
النقدي  النظام  بإختال  تهدد 
العاملي مرة أخرى. ألنه من خال 
العقوبات  إطــار  يف  قــرار  اتــخــاذ 
بتجميد  روسيا  على  املفروضة 
نصف احتياطيات البنك املركزي 
اخلــارج  يف  بها  احملتفظ  الروسي 
ــورو( ، يــبــدو أن  ــي ــدوالر وال ــال )ب
الغصن  تقطع  املتحدة  الواليات 

الذي يجلس عليه الدوالر. 
يكون  لن  فصاعًدا،  اليوم  من 
بــأن  ــوق  ــوثـ الـ دولــــة  أي  ــع  ــوس ب
يف  ستبقى  بالدوالر  احتياطاتها 
مأمن إن هي اختارت ، للدفاع عن 
جيوسياسية  مواجهة  مصاحلها، 
هنا  لدينا  لذلك  واشنطن.  مــع 
النظام  بــني  رئيسي  ــدع  ص خــط 
ونظام  الــقــدمي  العاملي  النقدي 
، كــانــت أســســه يف طــور  جــديــد 
األزمــة  قبل   ، بالفعل  التكوين 

األوكرانية بوقت طويل.
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اإلسالم السيايس والكيان الصهيوين...

 ثبات يف املواقف أم مناورات ؟
الكيان  التركي يتنقذ سياسة دولة  العدالة والتنمية  حزب 
نفسه  الــوقــت  يف  ويــطــور   الفلسطينيني  ــاه  اجت الصهيوني 
التنمية  و  العدالة  العسكرية معه،وحزب  و  التجارية  عاقاته 
يقبله  ثم  املعارضة  يف  يكون  حني  التطبيع  يهاجم  املغربي 
يف  املسلمني  ــوان  اإلخ ،بينما  السلطة  من  جــزءا  يصبح  حني 
مزايدين  مظاهاراتهم  يف  النارية  بالشعارات  يصدحون  مصر 
نظامه  بتبعية  منددين  و  مبارك  املخلوع  الرئيس  نظام  على 
للسياسات االمريكية وحني أوصلتهم الثورة الى الرئاسة يبعث 
الصهيوني  الكيان  رئيس  إلى  رسالة  مرسي  محمد  رئيسهم 
2012 بشأن اعتماد السفير اجلديد تبدأ  شيمون بيريز سنة 
صديقكم  بتوقيع  تختتم  و  العظيم  صديقي  و  عزيزي  بعبارة 
بني  احملبة  و  الود  عاقة  تطوير  على  حرصه  تتضمن  و  الويف 

البلدين.
و فور إعان وقف إطاق النار السنة املاضية يف غزة عادت 
إلى  التي تقودها احلركة االسامية  املوحدة  العربية  القائمة 
املتطرف  اليمني  احزاب  مع  مفاجئا  اتفاقا  توقع  و  املفاوضات 
االستيطاني ليصبح جزءا من االئتاف احلاكم بقيادة بينيت.
فما سر هدا التناقض يف مواقف تيارات االسام السياسي؟ 
قابل  متغير  ــى  إل ومبدئيا  ثابتا  يعتبر  مــا  يتحول  كيف  
هذا  على  طارئ  و  ظريف  السلوك  هذا  هل  األهم  و  للتفاوض؟ 
انه  ام   ، السلطة  ممارسة  ضريبة  بأنه  تفسيره  ميكن  و  التيار 
سلوك أصيل لهاذا التيار و له مبرراته التاريخية و العقدية ؟
تضيء  وقائع  ولنرصد  التاريخ  يف  قليا  نغوص  ان  لنحاول 

بعض احلقائق لنا.
الخليفة عبد الحميد : مرحلة التأسيس

املؤسس  يعتبر   ــدي  ال احلميد  عبد  اخلليفة  من  لنبدأ 
،فعلى  الصهيوني  الكيان  مــع  الراسخة  للعاقة  احلقيقي 
حتت  املنضوون  و  السياسي  اإلسام  تنظيمات  أن   من  الرغم 
كبطل  احلميد  عبد  العثماني  اخلليفة  تقدمي  حتاول  لوائها 
القرن  نهاية  منذ  االستعمارية  القوى  ألطماع  تصدى  و  قاوم 
الصهيونية  احلركة  مخططات  إلفشال  جاهد  و  عشر،  التاسع 
العالم  ليهود  قومي  وطن  إلقامة  هرتزل  تيودور  مؤسسها  و 
تزال  ال  التي  جرائمه  إخفاء  محاولني   . فلسطني  ارض  يف 
تستعمرها  كانت  التي  األقاليم  من  وكثير  فلسطني  يف  آثارها 
كبيرة  احلميد  بعبد  حتيط  التي  الدعاية  فحجم  إسطنبول، 
له   مضيفني  الراشدين،  اخللفاء  أحد  وكأنه  تصويره  لدرجة 
اجتاه  خصوصا  الداخلية  السياسية  عاقاته  يف  مظلومية 
تسعى  كانت  علمانية  حداثية  نخب  قادتها  تنويرية  حركة 

إلى تأسيس دولة عصرية يحكمها القانون والدستور.
احلميد  لعبد  اجلديدة  الصورة  هذه  ترسيخ  من  هدفهم  و 
ورسم  التاريخ،  كتب  يف  املوجودة  احلقيقية  تلك  غير  آخــر، 
بتلفيق  املسلمني  عاطفة  على  مستندين  رومانسية  شخصية 
التاريخ  وتزوير  يخضها   لم  ومعارك  وإجنـــازات  قصًصا  لها 
سيرة  تغطي  التي  اإلخفاقات  من   الهائل  الكم  عن  بالتغطية 
لإسام  أيقونة  منه  يجعلوا  حتى   ، احلميد  عبد  اخلليفة 

السياسي ورمًزا الستعادة ما يسمى “اخلافة”. 
رئيس  مــع  عاقته  ــاوز  جت يحاولون  ذلــك  أجــل  مــن  هــم  و 
تخطت  التي  العاقة  “هرتزل”،تلك  الصهيونية  احلــركــة 
–اخلافة  السلطنة  بــني  التحالف  إلــى  ووصــلــت  الــصــداقــة 
بنية  يف  االنهيار  ملواجهة  الصهيونية،  واحلركة  العثمانية 
من  ووجعها  السريع  تآكلها  إثر  ا  وسياسّيً ا  مالّيً االمبراطورية 
دولة  إلى  لتها  وحوَّ ظهرها  قصمت  التي  الدولية  الديون  وطأة 

فاشلة.
مع  وصداقته  احلميمة  احلميد  عبد  السلطان  فعاقة 

»عبد  التالي:  النحو  على  مذكراته  يف  هرتزل  وصفها  هرتزل 
احلميد وعدنا بدولة يهودية مستقلة، مقابل تسديد ديونه.
كما لم تتوقف العاقة بني السلطان عبد احلميد وتيودور 
املالي  الدعم  عند  وال  فلسطني،  على  املفاوضات  عند  هرتزل 
رشوة  األمر  آخر  يف  تعد  التي  العثمانية،  السلطنة  خلزينة 

مقابل بيع فلسطني، إذ اعتبر السلطان هرتزل صديًقا عظيًما 
األناضول  وكالة  نشرت  وقد  الدولة.  يف  وســام  أعلى  ومنحه 
التركية سنة 2020  تقريرا حتدثت فيه عن تكرمي السلطان 
)) هرتزل  تيودور   (( الصهيونية  احلركة  ملؤسس  عبداحلميد 

ومنحه وسامًا.
االتصال ابلدولة العمثانية

عامي  بني  مرات  ست  احلميد  عبد  اخلليفة  هرتزل  قابل 
ضيافته،  ويف  السلطان  نفقة  على  مرتان  منها   1902  –  1896
وطنا  فلسطني  ــان  إع على  يــوافــق  لــم  السلطان  أن  وبــرغــم 
الهجرة  بحرية  سمح  لكنه  هرتزل،  طالبه  كما  لليهود  قوميا 
باعتبار  فــرديــة  بصفة  وفلسطني  الــقــدس  يف  واالستيطان 
والعمل  واالقامة  التملك  لهم  يحق  عثمانيني  مواطنني  اليهود 

يف أي مكان تابع لإمبراطورية.
والية  تشكيل  كانت  احلميد  عبد  السلطان  فكرة  أن  يبدو 
الى  وتتبع  سورية  عن  مستقلة  تكون  فلسطني  يف  عثمانية 
أنها  يــدرك  يكن  ــم  ول استنبول،  يف  مباشرة  العالي  الــبــاب 
الى  ينظر  كــان  فاخلليفة  لليهود،  وطنا  محالة  ال  ستصبح 
عهد  أن  ــدرك  ي ولــم  عثمانيني،  رعــايــا  باعتبارهم  اليهود 
االمبراطوريات كان يف أفول و جزء من املاضي و أن عصر الدول 
ففي  تبريراته  كانت  أيــا  مستقبل.  هو  الوطنية  احلديثة 
الصهيوني  للكيان  واحلقيقي  الفعلي  التأسيس  فإن  احملصلة 
 – يف فلسطني كان برعاية تركية أداره وأشرف عليه السلطان 

اخلليفة عبد احلميد.
عكس الفكرة السائدة واملتداولة عن السلطان عبد احلميد 
احلميد  عبد  السلطان  “دور  كتابها  يف  نصيرات  فــدوى  فــإن 
تؤكد  فلسطني”  على  الصهيونية  السيطرة  تسهيل  يف  الثاني 
استنادا إلى عشرات املصادر العربية واليهودية واالستشراقية 
والذي   )1918  –  1842( الثاني  احلميد  عبد  السلطان  أن 
1876 – 1909 ساهم بدور كبير  تولى السلطنة بني العامني 
لدولة  والتمهيد  فلسطني  يف  اليهودي  االستيطان  تسهيل  يف 

إسرائيل، وهي مقولة تؤكدها الوقائع التاريخية.
فرمانا   1887 العام  يف  احلميد  عبد  السلطان  أصدر  فقد 
إداري  كيان  إلــى  حولت  والتي  القدس  متصرفية  بتشكيل 
اليهودية  الهجرات  ــدأت  ب كما  ســوريــة،  ــة  والي عن  مستقل 
اجلماعية بالتدفق إلى الدولة العثمانية وخاصة إلى فلسطني 
عرض  وقــد  اليهود،  ضد  املتصاعد  األوروبــي  العداء  بسبب 
اجلنسية  على  احلصول  اليهود  على  احلميد  عبد  السلطان 
التملك  لهم  يحق  كمواطنني  أراضيها  يف  واإلقامة  العثمانية 

والعمل واإلقامة. 

ألف   400 من  أكثر   1909 العام  يف  ميلكون  اليهود  وأصبح 
– وحدة قياس عثمانية - يف فلسطني يف أفضل وأخصب  دومن 
والقائد  املتمول  روتشيلد  باسم  دومن  ألف   275 منها  أراضيها، 
اليهودي املشهور. وأنشأوا يف ذلك العام مدينة تل أبيب بجوار 
اخلاصة  إسرائيل.  دولة  عاصمة  صارت  والتي  يافا،  مدينة 
األكيدة هي أنه يف عهد السلطان عبد احلميد بدأت عمليات 
واملستوطنات  املدن  شكل  لتأخذ  املنظم،  اليهودي  االستيطان 
صفد  وهي  لليهود،  التقليدية  الرئيسية  املدن  خارج  املستقلة 
من   كبيرة  مجموعة  اليهود  وأنشأ  وطبريا،  والقدس  واخلليل 
نصيرات  وتعرض  والبنوك.  واملصانع  واملستشفيات  املــدارس 
عهد  يف  أقيمت  مستوطنة   100 من  بأكثر  جدوال  كتابها  يف 
السلطان عبد احلميد يتضمن االسم واملوقع وسنة التأسيس. 
االستيطانية  اجلمعيات  عشرات  عن  معلومات  عرضت  كما 
وتــرعــى عمليات  كــانــت متــول  الــتــي  والــبــنــوك  والــشــركــات 

االستيطان والتشغيل لليهود يف فلسطني.
عدانن مندريس: مرحلة الرتسيخ 1950-1960

أو  تركيا  يف  واآلذان  الدميقراطية  شهيد  مندريس  عدنان 
هكذا يسعى االساميون إلى تقدميه إلى الرأي العام ، ُيحييون 
ومفجعة،  أليمة  كذكرى  عام،  كل  من  سبتمبر   17 يوم  ذكراه 
قلوب"  وُأدميت  تركيا،  يف  الدميقراطية  ُأعِدمت  يوم  باعتباره 
الشعب"،وهي الذكرى التي وصفها الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان: "وصمة عار لن مُتحى أبدا من جباه االنقابني الذين 
املنتخب يف   " " االسامي  وزراء تركيا  أعدموا مندريس رئيس 
اخلمسينات، والذي حاول مواءمة مواطنيه مع تراثهم الديني 
الدولة  تشريعات  حتدي  عن  يتوان  لم  و  تغريبهم  من  واحلد 
العربية.... باللغة  اآلذان  رفع  وأعاد  علمانيتها،،  يف  املغالية 

فمن هو عدنان مندريس احلقيقي؟
األطلسي  شمال  حلف  يف  تركيا  أدخــل  الــذي  الرجل  إنــه 
التحررية  الــقــوى  مواجهة  يف  الــغــرب  حــربــة  رأس  وجعلها 
يف  حــزبــه  وفـــوز  مــنــدريــس،  عــدنــان  قـــدوم  فمع   ، باملنطقة 
أعلنت   ،1950 عام  حكومته  وتشكيل  البرملانية،  االنتخابات 
مؤسس  خلط  مخالف  جديد  خط  اتخاذ  مندريس  حكومة 
إقحام  الذي خرج من حتت عباءته، فقرر  »أتاتورك«  الدولة  
تركيا يف شؤون الشرق األوسط، فكان أول حلف أسسه هو حلف 
الدول  بعض  إلى  إضافة  احللف  هذا  ضم   ،1955 عام  بغداد 
املد  وجه  يف  الوقوف  بداعي  وإيران«  والعراق  »تركيا  الغربية 
الناصر،ولم  عبد  جمال  بقيادة  األوسط  الشرق  يف  التحرري 
مع  واملباشرة  الصريحة  العاقات  إللغاء  خطوة  أيــة  يأخذ 
قانونيًا  اعترافًا  تركيا  حينها  اعترفت  بل   الصهيوني،  الكيان 
بينهما،  الدبلوماسية  البعثات  تبادل  ومت  بإسرائيل،  كامًا 
لليهود  وسمحت  أنقرة،  يف  إسرائيليًا  ملحقًا  تركيا  واستقبلت 
األتراك بالهجرة و استقبل بن غوريون يف أنقرة عام 1958م،و 
دولة  مع  مندريس  تركيا  بني  جتاربة  اتفاقية  أول  توقيع  مت 

الكيان.
وسط  كالمية  مناكفات  وإرسائيل..  أردوغــان  مرسحية 

متينة عالقات 

العربية  الــدول  ملهاجمة  املسلمني  اإلخــوان  تهافت  ظل  يف 
لها،  التهم  وكيل  األخيرة  الفترة  يف  إسرائيل  مع  طّبعت  التي 
مراسم  وسط  باده.  إلى  الكيان  رئيس   " »خليفتهم  يستقبل 
احتفال رسمية، استقبل أردوغان هرتسوغ، الذي رافقه ساح 
إطاق  يتم  أن  قبل  الرئاسي،  املجمع  حتى  التركي  الفرسان 
21 طلقة ترحيبًا بـ"ضيف" أردوغان، يف احتفاء غير مسبوق 
تاجرت  لطاملا  التي  وتركيا  إسرائيل  بني  العاقات  تاريخ  يف 
بإدانة  اجلهر  على  بقدرتها  وتباهت  الفلسطينية  بالقضية 

للفلسطينيني. ومعاملته  اإلسرائيلي  االحتال 
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منطلقات املوقف من العنف الطاليب

استعمال  يف  تعسفا  أنه  على  فلسفيا  العنف  تعريف  مت   
"ضد  التصرف  أو  الفعل  إلى  يحيل  فهو  املعنى  وبهذا  القوة، 
وقد  للشخص"  الواجب  باالحترام  "اإلخــال  أو  القانون" 
فالعنف  القوة،  يف  إفراطا  باعتباره  العنف  اإلغريق  حدد 
للقوانني،  وخــرق  للطبيعة  وتدنيس  القوة  يف  تعسف  هو 
هما  بارزين  بشكلني  احلديث  العصر  يف  العنف  ارتبط  وقد 
يتم  مدمر،  فعل  هو  حيث  من  فالفعل  والعدوانية،  احلرب 
بني  عاقة  وتوجد  إخضاعه  قصد  االخــر  ضد  توجيهه 
يعد  لم  إذ  اإلعامي،  وانتشاره  واقعية  كممارسة  العنف 
وتستعمله  تنشره  التي  اإلعام  وسائل  عن  منفصا  العنف 
العاملي  النظام  أصبح  وهــكــذا  عنه،  تصمت  أو  تشاء  كما 

على  يعتمد  االمريكية  املتحدة  الواليات  بقيادة  اجلديد 
التي  األخرى  التخريب  وأشكال  والتعذيب  العاملي  اإلرهاب 
باعتبارها  ودقيق،  مقنن  منظم،  بشكل  اإلعام  يستخدمها 

السيطرة. وفرض  املردودية  لتحقيق  وسيلة 
ماركيس منظور  من  العنف  مفهوم  تحديد 

نتج  تاريخي،  إفــراز  هو  العنف  أن  فيرى  "مــاركــس"  أمــا 
ويــربــط  الــفــرديــة.  امللكية  بــظــهــور  املــصــالــح  تــعــارض  عــن 
األسرة  وظهور  اإلنتاج  لوسائل  اخلاصة  امللكية  بني  "إجنلز" 
من  االنــتــقــال  أن  مــاركــس  اعتبر  كما  والــعــنــف،  والسلطة 
العنف  إلى  اللجوء  يتطلب  االشتراكية،  إلى  الرأسمالية 
لكن  انتقالية،  كمرحله  البروليتاريا  ديكتاتورية  لتحقيق 
املرحلة  هذه  انتهاء  بعد  مظاهره  كل  على  القضاء  يجب 
هو  املجتمعات،  تاريخ  أن  ماركس  يــرى  حيث  االنتقالية. 
وسائل  ميلك  من  بني  الــصــراع  الطبقات،  بني  صــراع  تاريخ 
اإلنــتــاج واخلــيــرات وبــني مــن ال ميــلــك، وقــد أخــذ الــصــراع 
املجتمعات  )يف  والعبيد  األحرار  طبقات  بني  مختلفة  أشكاال 
النظام  ظــل  يف  واألقــنــان  اإلقــطــاعــيــني  بــني  الــعــبــوديــة( 
قام  الــذي  احلديث  البورجوازي  املجتمع  ويف  اإلقطاعي، 
صراعا  بدوره  عرف  الذي  اإلقطاعي  املجتمع  أنقاض  على 

والبروليتاريا. البورجوازية  بني 
التاريخ  يف  للعنف  األســاســي  الشكل  أن  يتضح   هكذا 
بني  الــصــراع  عــن  نــاجت  "إجنــلــز"  ورفيقه  "مــاركــس"  حسب 
امللكية  عــلــى  الــقــائــم  ــاج  ــت اإلن منــط  إن  حــيــث  الــطــبــقــات، 
والصراع  التعارض  يفسر  الذي  هو  اإلنتاج،  لوسائل  الفردية 
والطبقة  اإلنتاج  لوسائل  املالكة  البورجوازية  الطبقة  بني 

على  القائمة  العاقة  تكون  حيث  املضطهدة،  البروليتارية 
يولد  الطبقي  الصراع  أن  "إجنلز"  يرى  االستغال،  أساس 
وغالبا  اقتصادي،  وعنف  سياسي  عنف  العنف،  من  شكلني 
ما يحدد الثاني األول، ما دام العنصر االقتصادي هو أساس 

املجتمع. تطور 
لقد"خصص "إجنلز" كتيب "دور العنف يف التاريخ" لشرح 
ماركس،  قالها  التي  التاريخ"  مولدة  العنف  إن   " موضوعة 
حول  تطبيقية  ودراســة   ، شاما  نظريا  عرضا  قدم  حيث 
إن  بسمارك،  أقامها  التي  اجلديدة  األملانية  اإلمبراطورية 
سبق،  ما  خال  من  استنتجها  ميكن  التي  اخلاصات  بني  من 
هو  بل  املاركسية،  أركــان  من  ركــن  يعتبر  ال  العنف  أن  هي 

ملساعدة  العاملة  الطبقة  لها  تلجأ  قد  مفضلة  غير  وسيلة 
القدمي. العالم  رحم  من  اخلروج  على  اجلديد  العالم 

ميكن  وسيلة  مجرد  املاركسي  املنظور  من  العنف  كان  إذا 
القطع  زمن  يف  الثوري  وحزبها  العاملة  الطبقة  لها  تلجأ  أن 
الطبقية  الكتلة  ضد  لصاحلها  السياسية  السلطة  حلسم 
السلمية  الوسائل  جميع  مع  يتساوى  هذا  يف  وهو  السائدة، 
الشعبية...(  التظاهرات  املدني،  العصيان  )االنتخابات، 
من  ما  اجتماعية  بنية  يف  العاملة  الطبقة  متكن  قد  التي 

يخضع  تلك  أو  الوسيلة  هذه  اختيار  فان  السلطة...  حسم 
الــســؤال  على  اجلـــواب  يتطلب  ثــم  الــقــوى،  مــيــزان  ملنطق 
تطوير  يف  يساهم  الوسيلة  هــذه  اســتــخــدام  هــل  الــتــالــي: 
ذلك  من  العكس  أم  الطبقي  الصراع  ويقدم  اجلماهير  وعي  
وينفر  الشعبية  النضاالت  كبح  يف  يساهم  استخدامها  إن 

منها؟  اجلماهير 
العنف من  واملوقف  طبقي  منظور  من  املغربية  الجامعة 

املغربية  اجلامعة  يخترق  الذي  الرئيسي  التناقض  إن 
املخزني  النظام  ممثلة  اإلدارة  بــني  الــصــراع  يف  يتلخص 
وجعله  التعليم  خلوصصة  يسعى  ــذي  ال القائم  التبعي 
جهة،  من  التبعي  الرأسمالي  النظام  استمرار  خدمة  يف 
الساحقة  أغلبيتها  يف  املنحدرة  الطابية  اجلماهير  وبني 
شعبي  تعليم  يف  مصلحة  لها  التي  الشعبية  الطبقات  من 
ثانية.  جهة  من  وموحد،  علماني  علمي  مجاني  دميقراطي 
تعدوا  ال  الطابية  تخترق  قد  التي  التنقاضات  فان  لذلك 
الطبقات  من  املنحدر  الشباب  صفوف  يف  تناقضات  تكون  ان 
من  الشعب.  صفوف  يف  تناقضات  فهي  وبالتالي  الشعبية، 
ملمارسة  شــروط  وضــع  الــذي  املاركسي  الطرح  ان  البديهي 
حل  ضــرورة  على  سيؤكد  الطبقيني،  األعــداء  ضد  العنف 
والصراع  السلمية  بالطرق  الشعب  صفوف  يف  التناقضات 
والتناقضات  االنــحــرافــات  مختلف  ضــد  األيــديــولــوجــي 
تأسيس  حلظة  قمنا  وغيرها   االعتبارات  لهذه  الثانوية. 
بقراءة   2010 سنة  نهاية  التقدمي  اليسار  طلبة  فصيل 
التي  وللطريقة  املغربية،  الطابية  للحركة  داخلية  نقدية 
والعنف  العنف  من  مسلسل  يف  إلغراقها  النظام  اعتمدها 
املضاد... ومن بني نتائجه هذه القراءة إتخاذ موقف مبدئي 
املكونات  مختلف  بني  املغربية  اجلامعة  داخل  العنف  من  
ليس  املوقف   هذا  أن  على  وتأكيدنا  وعينا  مع  الطابية... 
لإعتداء...  التعرض  بعدم  مشروط  أو   لاستهاك  شعارا 
ــف لــإخــتــبــار عـــدة مـــرات حيث  ــوق امل وقـــد تــعــرض هـــذا 
من  للعنف  للفصيل  وطني  منسق  كــأول  شخصيا  تعرضت 
األمازيغية  الثقافية  "احلركة  على  محسوبني  طلبة  طرف 
طرف  من  للعنف  أكادير  يف  رفاقنا  تعرض  كما  مكناس"، 
تعرض  ثم  املرحلي"  "البرنامج  على  محسوبني  أشخاص 
أشخاص  طــرف  من  وجــدة  يف  والعنف  لاختطاف  طابنا 
يف  رفاقنا  تعرض  كما  املرحلي"،  "البرنامج  على  محسوبني 
"الكراس"...  على  محسوبني  طاب  طرف  من  للعنف  تطوان 
من  التهديد  حد  بلغت  التي  اإلحتكاكات  بعض  عن  فضا 
واإلحــســان"  "الــعــدل  على  احملبوسني  الطاب  بعض  طــرف 
التي  اإلختبارات  هذه  أمام  مختلفة...  ومواقع  حلظات  يف 
اجلسدي  األذى  مستوى  على  سواء  فادحة  خسائر  كبدتنا 
على  أو  الرفيقات  وبعض  رفاقنا  له  تعرض  الذي  والنفسي 
يف  تواجدنا  فقدان  حد  وصلت  حلظية  التنظيمي  املستوى 
حلدود  جنحنا  لكن  منوذجا،   وجدة  اجلامعية  املواقع  بعض 
والعنف  العنف  دوامة  يف  الدخول  عدم  يف  سياسيا  الساعة 
املغربية  اجلامعة  تطهير  أن  أعتقد  فإنني  لذلك  املضاد... 
نخسر  فل  أجلها،  من  نضحي  بأن  جديرة  معركة  العنف  من 
يكفي  فا  الكبرى....  املعركة  ربح  أجل  من  حلظية  معارك 
اختبار  أول  وعند  مليثاق....  والدعوة  العنف  بنبذ  القول 
"تفقد"  السياسية  الشعارات  إن  باملثل...  للرد  اللجوء  يتم 
مبرر  ال   ... الــواقــع  صخرة  ــام  أم املصداقية  "تستمد"  أو 
جندد  لذلك  املغربية...  اجلامعة  داخــل  العنف  ملمارسة 
بني  املغربية  اجلامعة  داخل  العنف  ضد  أننا  على  التأكيد 

ومبرراته. مصدره  عن  النظر  بغض  والطالبات  الطاب 

إن التناقض الرئييس الذي 
يخرتق الجامعة املغربية يتلخص 

يف الرصاع بني اإلدارة ممثلة 
النظام املخزين التبعي القامئ 

الذي يسعى لخوصصة التعلمي 
وجعله يف خدمة اسمترار النظام 

الرأمسايل التبعي من جهة، وبني 
الجماهري الطالبية املنحدرة يف 
أغلبيهتا الساحقة من الطبقات 
الشعبية اليت لها مصلحة يف 
تعلمي شعيب دميقراطي مجاين 

علمي علماين وموحد

ابراهيم النافعي 
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

أن  عن  معينة  تاريخية  حلظة  يف  األصيل  الشعر  يتخلف  لم   
حضوَره  املجتمعّي  النسيج  تداعيات  استدعت  كلما  بدالئه  يدلَي 
التقدمّي  الشعر  إن  بل  الفاعلنْي،  الثميننْي،  الــوازنــنْي،  وانخراَطه 
،يف  وكــده  الــذي  ــؤرَخ  امل فبّز  /االستباق  التوقع  بخصيصة  استأثر 
املعلُم  به  جتــاوز  ما  نحو    ، كــان  مبا  االحتفاء  هو  أحــوالــه  أحسن 
لم  ــاة.و  ــاك احمل نظرية  صــاحــب  ــون،  ــاط أف األوُل)أرســطــو(مــعــلــَمــه 
حني  تنطع  أو  جتّرى،  هو  وال  انبثاقه...  منذ  األدبّي  النقد  يتعسف 
والسحر  األول  وبني  تارة،  النبوة  وقلب  الشعر  القلبنْي:قلب  بني  أّلف 
عبقريا،  الشاعُر  اعتِبَر  كيف  الكرمي  القارئ  يعرف  أخــرى.و  تــارة 

قوَل  الشياطني  تلهمه  حيث  عبقر  وادي  يف  مّس  أصابه 
الذائقة  ييسر  الذي  اخلّير  الهاجَس/الِرئّي  بعُضهم  فميز  الشعر، 
الذي  األخرَق،الشرير)الهوجل(،  والشيطاَن  الشعرية)الهوبر(، 

الهوبَر.. يضاد 
رفض  إذ  أفــاطــون  انــخــراط  ــا  دومن الشعر  بــربــة  اإلغــريــق  آمــن 
الشعر  "أعــذب  ألن  بجمهوريته)يوتوبياه(،  الشعراء  يتحيز  أن 
وهو  نبخسه،  أو  حقه  الشعَر  نغمط  أن  ميكن  أكــذبــه"!!!.كــيــف 
ــو ))رئـــة  الـــدال عــلــى مــعــنــى((، أو ه املــقــفــى  املــــوزون،  ))الـــكـــام 
لأليادي  متنكر  يتنكر  أدونــيــس؟؟!!،فــهــل  اعترف  العالم((،كما 
سوريا  الــعــراق،و  يف  الــثــورّي  للشعر  كانت  البيضاء،السابغة،التي 
التقدمية  العربية  الشعوب  كانت  تونس..يوم  ومصر،و  وفلسطني 
أن  لي  وُحــّق  ؟؟!!.  املهضومة  حقوقها  اســتــرداد  إلــى  سْعيا  تناضل 
من  املناضل  للشعر  يُك  لم  متسائا:"إذا  املشّككني  آذان  يف  أهمس 
وأقبيةالزنازين..؟؟!!  السجون،  ردهات  يف  بالشعراء  ُيزج  فِلَم  تأثير 
الهادفة،احلبلى  الكلمة  تفعل  ،هكذا  العد  يخطئها  كثيرة،  ..األمثلة 
للرصاصة  العطار:))..فكما  جناح  قالت  الكونية،فعلها،لذلك  بالقيم 

دورها..(( للكلمة  دورها،فكذلك 
صحيح أن أجناسا أدبية أخرى  تزاحم الشعَر يف الزعامة والقيادة، 
أقله،  سوى  منه  إلينا  انتهى  العرب،ما  ديوان  كان  أنه  أيضا  وصحيح 
القدامى. مظان  حتفظ  كثير،كما  علم  جلاءنا  ــرا  واف جاءنا  ولــو 
أكثرنا  شاعرة"..ويذكر  أمة  العرب  "ِإن  قالوا:  التعميم  قبيل  ومن 
القيروانّي  رشيق  صاحب"العمدة":ابن  خلصها  التي  الشعراء  حظوة 
يطيل،  و  يكذب،  قد  إذ   لغيره  يجوز  ال  ما  له  يجوز  الشاعر  أن  يف 
املفَرد،  املخاَطب  كاف  موظفا  جالس  وهو  املمدوح  امللك  يخاطب  و 
يضبط  أن  القدمَي  األدبّي  النقد  يفت  أمه..ولم  باسم  ينادَيه  أن  وله 
أن  ،وعليكم  أقول  أن  الفرزدق:"علّي  الشعرية..قال  الضرائر  مواطن 
اللغويني  مضاجع  يقض  بكونه  تباهى  فقد  الطيب  أبو  تتأّولوا."..أما 

شواردها عن  جفوني  ملَء  أنام 
يختصم  و  جراها  اخللق  ويسهر   

و تلك الشاعر،   هذه هي فرادة 
يجعله  مما  غــيــره.((،  به  يشعر  ال  مبا  ))يشعر  هي"غرابته"   
ألن  املناطقة،  معاتبا  البحترّي  اعترف  كما  املنطق  على  متمردا 

التصريح: عن  ينأى  تلميح،  منظوره  يف  الشعر 
اشارته تكفي  ملح  والشعر 

خطبه ُطولت  بالهذر  وليس 
أن يقول عنه:ِإنه  إلى  ما دفع بعَضهم  أن توّجهه هذا هو  والظاهُر   
النعمان:"املتنبي  معرة  شاعر  تصريح  فغّنى..نحو  يشعر  أن  أراد 
العاء  أبــو  يتردد  البحترّي."..ولم  والشاعر  حكيمان  متــام  وأبــو 

يقول: أن  يف  املعرّي،هذا 
زمانه األخير  كنت  وإن  وإني 

األوائل تستطعه  لم  مبا  آلٍت   
التصوير  من  ونسج  املوسيقى  من  ضرب  أنه  أيضا  خصائصه  ومن   
والكنايات..به  التوريات  و   ، االنزياحات واالستعارات  يتيح فيضا من 
يؤمنون  الشرفاء،الذين  املناضلني  روح  يف  ،وننفخ  اآلسَن  املاَء  نحرك 
يخلد  ثمة  من  و  نفيسًة،  التضحيات  كانت  مهما  اجلذرّي  بالتغيير 
يتحول  لم  بل  يتخاذل،  لم  و  يتقاعس،  فلم  العاملية،  حقق  ألنــه 
الشعبية  اجلماهير  ضد  البئيس  تواُطِئه  يف  مخلص"  حليف"  إلى 
الرجعية  دومنا  أن تدحر  إال بعد  لها جفن  التي ال يغمض  الكادحة، 

هوادة.

حول سلطة القريض
حول مفهوم الحرية يف فلسفة سارتر

مفهوم"احلرية":  ترهني  سبيل  يف 
ــأن الــثــنــائــي)جــيــل  ــدءا بـ ــ أعــتــرف ب
ــاري( لم  ــ ــات ــ فــيــلــيــكــس غ دولـــــــوز،و 
بأنها  الفلسفة  ــرف  ع حــني  يتعسف 
شقيقة  املــفــاهــيــم،واملــفــاهــيــم  إبـــداع 
الرضاعة،هذه  من  أختها  التصورات،أو 
ــي ميــكــن اعــتــبــارهــا  ــت الـــتـــصـــورات ال
التحضر  منحنيات  على  داال  مؤشرا 
ــذا  ــى ه ــ ــة بــالــنــســبــة إل ــدي ــاع ــص ــت ال
مفهوم  أن  والظاهر  ذاك.  أو  املجتمع 
يتأبى  هامي،منفلت  احلرية،مفهوم 
زامــل  والــتــحــديــد،إذ  التماهي  على 
زامنها،فإذا هو جمع   / تنشئة اإلنسان 
متظهراته  أن  حد  املفرد،إلى  بصيغة 
احلرية  وحسب  العد.  يخطئها  أضحت 
ــا مـــن أســـس أهـــم الــنــظــم  ــه ــرا أن ــخ ف

الدميقراطي. السياسية:النظام 
ــور  ــ ــظ ــ ــن ــ امل يف  احلــــــريــــــة   - 1
من  ــة"  ــري "احل أن  ــرم  ج الفلسفي:ال 
يخلو  يكاد  الرحالة،فليس  املفاهيم 
فيه  ضاربا  يكون  أن  من  معريف  حقل 
بــســهــم،يــحــضــر الــســوســيــوســيــاســة، 
حضوره  لكن  واألخــاق..  واالقتصاد 
استثنائي،فما  حضور  الفلسفي  احلقل 
أشهر  يف  ب:ح/ر/ي/ة  إليه  املقصود 

الفلسفية؟ املعاجم 
  هي عند الالند : 

 L'état de celui qui fait « 
  ce qu'il veut un autre :que
 lui, elle est l'absence« de

 « contrainte étrangère
 Vocabulaire technique et(
 critique de la philosophie.
).Vol:1.paris,p.u.f.1991,p:59

اإلنـــســـان   إن  ــو  ــطـ أرسـ ــل  ــق ي ــم  ــ أل
املفهوم  ــان  ك ــي؟!وإذا  ــاس ــي س حــيــوان 
ــا بـــني الــــدالالت  ــح ــأرج ــت ــا،م ــي ــرك ح
االصطاحية،فإن  الدالالت  اللغوية،و 
إلى  دفعا  يدفعني  اإلبستيمي  احلذر 
التصور  يف  املــفــهــوم  عــلــى  االقــتــصــار 
بــشــيء  ــرت  ــف ظ إن  الــفــلــســفــي،حــتــى 
الكونية  القيمة  هذه  قاربت  بال  ذي 
الــوجــوديــة  الفلسفة  إلـــى  اســتــنــادا 
ــذه  ، خــامتــا ه ــدا(  ــديـ ــر حتـ ــارتـ )سـ

ناقدة. بقراءة  العجلى  احملاولة 
معيار  إلى  السفسطائيون  واهتدى 
معتبرين  هو:الطبيعة/القانون  ثنائي 
مبحث  وكان  للقانون.  يخضع  من  احلر 
الــقــيــم)األكــســيــولــوجــيــا(،الــثــاثــي 
املــســتــنــد إلـــى احلــق،اخلــيــر،اجلــمــال 
يتقفى  املــوضــوع،وهــو  عن  بعيد  غير 
ــد  ــة.وق ــم ــك احل أو  الــفــضــيــلــة  ــار  ــ آثـ
من  أخـــرى  مفاهيم  احلــريــة  ــاورت  جـ
قبيل:الضرورة،املصير،الصدفة..كان 
هو  سحيقة  تاريخية  حلظات  يف  احلر 
ضاده  ما  فإن  ثمة  املدينةومن  ساكن 

العبد. هو"الغريب"،وليس 

استواء  احلــريــة  أن   Molin ــرى  وي
يــقــرر حني  ــن  م ــو  ه أن احلـــر  مبــعــنــى 
توافرها  الواجب  كلها  الشروط  تعطى 
يفعل  أن  يفعل،أو  ال  أو  يفعل  للفعل،أن 

ينقضه. الشيء،أو 
ضد  صليبا،فاحلر  جميل  لدى  أما 
الــكــرمي،واخلــالــص من  الــعــبــد،واحلــر 
أفضلها،و  األشياء  من  الشوائب،واحلر 
واحلرية  أحسنه..  الفعل  أو  القول  من 
ــي حـــال الــكــائــن احلــي  بــوجــه عـــام ه
غلبة،ويفعل  أو  لقهر  يخضع  ال  الذي 
")املعجم  ــه..  ــ إرادت و  طبيعته  طبق 
اللبناني  الكتاب  ج:1.دار  الفلسفي. 

1982 بيروت.(
سبينوزا  احلــريــة  يختصر  بينما 
يف  القسر،فاحلر  غــيــاب  إنــهــا  بقوله 
ضرورة  وفق  املوجود  ذلك  هو  منظوره 
من  أن  ياحظ  وحدها.ومما  ماهيته 
الــتــحــديــدات مــا ركــن إلــى مــأمــورات 
يجعل  مــا  ،وهـــو  ومنهياته  الــقــانــون 
زئبقية  تك  ".ومهما  "انضباطا  احلرية 
مــنــدوحــة  ــه ال  ــإن ــة،ف ــري مــفــهــوم احل
هذا  إبستيمية  اعتبار  عن  للباحث 
إنــتــاجــه،يف  ــروط  شـ مبعنى  املــفــهــوم 
مسعاه  فإن  وإال  معينة،  زمنية  مرحلة 
ــروى نــقــيــر، ليس  ــن يــعــدو كــونــه شـ ل
بل  النفير..  يف  وال  العير،  يف  ال  لــه 
أخري  مفاهيم  و  تتناص  احلرية  إن 
ــيــة  ــتــزام،املــســؤول نــظــيــر:اإلرادة،االل
بــاإلضــافــة إلـــى االخــتــيــار ،الــرغــبــة 
العكسي  التناص  يف  والــشــخــص..أمــا 
اإلكراه،العبودية،ال نرصد  أن  فيمكن 

ضرورة،اإللزام..
استشهدت  إن  ــرى  أجتـ أرانـــي  وال 
العربي:الكرامة،  الربيع  بــشــعــارات 
االجتماعية،على  احلرية،العدالة 
ــؤرة يف هــذه  ــبـ الـ ــوع  ــوضـ املـ ــة  ــي ــن راه

املساهمة.
ــوث عــلــم الــنــفــس أن  ــح وتــثــبــت ب
اخلاص،  يتوزعها  واالجتاهات  امليول 
تأطيرها  ميــكــن  ثــمــة  ومـــن  والـــعـــام، 
ثــنــائــيــة:الــثــوابــت/ وفــق  وتصنيفها 
تلك  قياس  بعضهم  املتغيرات،وحاول 
اإلحصاء  معطيات  معتمدا  االجتاهات 

الوصفي.
من  احلرية  ليبنيتز  يعصم  وحتى 
االنفعال،اشترط  إلى  املمكن  االرتداد 
موجهها:بوصلتها  هو  العقل  يكون  أن 
املستظرف،املستطرف  ومن  ونبراسها. 
معتدا   ،Kantإلـــيـــه انــتــهــى  حتــديــد 
السالب  مبعيار:"السالب/املوجب،فأما 
عاقل،مريد،قادر  كائن  احلر  أن  فهو 
الــعــوامــل  تــأثــيــر  دون  الــفــعــل  عــلــى 
املوجب  وأما  مستقل(،  اخلارجية)فعل 
اإلرادة  تشريع  هــي  احلــريــة  أن  فهو 
فهي  بذلك/لذلك  و  بنفسها،  لنفسها 

العاقلة. الكائنات  شأن  من 

سنة1864:"إن  دوستويفسكي  كتب 
ــدة،  ــي ــق امل ــر  ــي غ احلــــرة  املــــرء  إرادة 
ــة  ومــيــولــه اخلــاصــة،أيــا كــانــت درج
اخلاص  وتخيله  تهورها،  أو  اندفاعها 
إلى  بــه  فيصل  أحيانا  يتأجج  ــذي  ال
ميتلكه  ما  أعظم  اجلنون،هو  مشارف 
ــم يــوضــع يف  اإلنـــســـان،وهـــو جــانــب ل
على  يستعصي  ألنــه  االعتبار،وذلك 
أن  إغفاله  على  تصنيف،ويترتب  أي 
أوخــم  والنظريات  باألنظمة  حتيق 
ليرد.  جونسون  ")فيليب  العواقب. 
ــداع.  ــ اإلب يف  ــاط  ــب ــض االن و  ــة  ــري احل
عشر.  الثاني  مجلة"فصول"املجلد 

العدد األول. ربيع1993.ص:215.(
أن  ميكن  كان  كيف  نتساءل  أن  ولنا 
ينفتح املوجود على األشياء لو لم تكن 
العاملني؟!  بــني  الوسيط  هــي  احلــريــة 
Heideggerــا انــتــبــه إلـــيـــه وهـــو م
ــأن مــاهــيــة احلــقــيــقــة هي  مــعــتــرفــا بـ
ــدى  ــس احلـــريـــة ل ــأالمـ ــة..سـ ــريـ احلـ
مؤلفه  ،معتمدا  الفيلسوف  ســارتــر 
ــروف مــنــذ 1943:"الــكــيــنــونــة  ــعـ املـ
كتاباته  يف  رصدها  "مرجئا  والعدم.. 
سن  القذرة،  األدبية)الذباب،األيدي 
أن  آخروبخاصة  حيز  الــرشــد..(،إلــى 
شموليا،علما  مثقفا  اعتبر  املفكر  هذا 
بترجمتني  حظي  املؤلف/البؤرة  بأن 
عبد  د.  أوالهــمــا  متباعدتني،أجنز 
دار   ،1966: ســنــة  بـــدوي  ــان  ــم ــرح ال
عــنــوان:"الــوجــود  لها  ،اخــتــار  اآلداب 
والـــعـــدم"،بـــيـــنـــمـــا أجنــــز األخــــرى 
للنشر.  العربية  سنة:2009.املنظمة 
ترجمة متيني،مفضا  نقوال  بيروت 
اسم  ب"الكينونة"،مضيفا   l'être

العدم" و  الكينونة  الفيلسوف:"سارتر 
تـــصـــور  يف  الـــــحـــــريـــــة   -  2

الوجودي: سارتر،الفيلسوف 

على  سارتر  فلسفة  ــو  دارس يجمع 
الوجود  ب"أسبقية  آمن  املفكر  هذا  أن 
احتفى  املاهية"،محتفيا-كما  على 
مريدوه-بالثالوث:احلرية،املسؤولية
استثنائيا،فكيف  احتفاء  ،وااللتزام 

املفهوم األول؟. قارب سارتر 
جائزة  الفيلسوف،رافض  خصص 
الرابع  القسم  األول،من  الفصل  نوبل، 

احلرية. ملفهوم 
تسبب  ــذي  ــرق،ال األخ املدخن  إن  
الــبــارود،لــم  مــخــزن  انفجار  يف  ســهــوا 
بتفجير  املكلف  العامل  أما  بعمل،  يقم 
األوامر  نفذ  والذي  بالديناميت،  مقلع 
بعمل  ــام  قـ ــد  ق ــون  ــك ي ــا  إمنـ املــعــطــاة 
املــتــوقــع،كــان  االنــفــجــار  ــد  ول عندما 
يفعله،أو  ــذي  ال الــواقــع،مــا  يف  يعرف 
قصد  ــن  عـ يــحــقــق  بـــاألحـــرى،كـــان 
الكينونة  )ســارتــر  واعــيــا..  مشروعا 
ص:559.  نــقــوال.  ترجمة  ــدم.  ــع وال

نفسها.( السابقة  املعطيات 

 نورالدين موعابيد
أبونزار
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تستضيف جريدة الهنج الدميقراطي الرفيق "جمال براجع"عضو الكتابة الوطنية والكاتب املحيل للهنج الدميقراطي بفرع الجديدة،من أجل اعادة طرح أسئلة 
تشغل ابل قراء الجريدة وتثري تساؤالهتم وانتقاداهتم.وابلنظر الظرفية الراهنة وتحدايهتا،نتطارح مع ضيفنا العديد من القضااي السياسية واملجمتعية،خاصة 
والرفيق مناضل ميداين،فاعل يف الحقل السيايس واملدين.له تجربة جماهريية متنوعة انطلقت من الشبيبة التعلميية اىل تجربة الطلبة القاعديني مبوقع 
له  وأن  خاصة  والسيايس  النظري  شقها  يف  العاملة  الطبقة  وأوضاع  بتطورات  كبريا  اهمتاما  له  وسياسية.كما  جماهريية  مسؤوليات  بنجاح  فاس،تحمل 
اهسامات متنوعة يف هذه الواجهة الكبرية من نضال الهنج الدميقراطي وهو عىل خطوات نحو اعالن التأسيس لحزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني املنتظر 

خالل املؤمتر الوطين الخامس للهنج الدميقراطي.شكرا لرفيقنا جمال براجع عىل قبول الدعوة وقراءة ممتعة.

                  كيف تنظرون اليوم اىل املهشدالسيايس بشكل 
عام بعدما استكمل النظام اعادة تشكيل املؤسسات

يتسم املشهد السياسي باملغرب حاليا بصفة عامة باالختال  
الطبقية  والكتلة  املخزني  النظام  لصالح  القوى  ملوازين  الكبير 
السائدة  مما مما وفر للنظام االجواء املناسبة لتكريس استبدده 
احلراكات  ضد  القمعية  وقبضته  حصاره  عبرتشديد   وتغوله 
املستقلة  والصحافة  له  املناهضة  والقوى  الشعبية  والنضاالت 
الطوارئ  قانون  ذلك  يف  مستغا  االجتماعي  التواصل  ونشطاء 
يف  النظام  ارمتــاء  من  من   باملزيد  املشهد  يتسم  الصحية.كما 
مستوى  على  نشاهده  ما  وهو  والصهيونية  االمبريالية  احضان 
يف  العلني  وانخراطه  الصهيوني  الكيان  مع  اخلياني  تطبيعه 
ضدا  الرجعي  الصهيوني  االمبريالي  والعسكري  االمني  احللف 

على مصلحة وارادة الشعب املغربي.

وتشتت  بضعف  السياسي  املشهد  يتسم  ــرى  اخ جهة  ومــن 
االلتفاف  عليه  يسهل  مما  املخزني    للنظام  املناهضة  القوى 
تختزن  التي  اجلماهيرالشعبية  ونضاالت  حراكات  واجهاض 
يف   عمليا  جتــســدت  هــائــلــة  نضالية  واســتــعــدادات  ــات  ــاق ط
خاضتها  التي  الكبيرة  النضالية  واملعارك  الشعبية  احلراكات 
 20 حركة  انطاق  منذ  وخصوصا  وكرامتها  مصاحلها  اجل  من 
ما  وغيرها.وهذا  وجرادة  الريف  بحراك  مرورا  املجيدة  فبراير 
اسقاط  اجل  من  للنضال  شعبية   سياسية  جبهة  بناء  يفرض 
الشعب  حترر  امــام  البنيوي  العائق  باعتبارة  املخزني  النظام 
النهج  ويناضل  يسعى  التي  املهام  بني  من  وتقدمه.وهذه  املغربي 

الدميقراطي من اجل حتقيقها.

           ما هو دور املعارضة يف بلورة مرشوع بديل
يف ظل اوضاع االزمة العامة لنظام الراسمالية التبعية ببادنا 
التخفيف  او  منها  للخروج  املخزني  للنظام  البنيوي  والعجز 
الى  وبالنظر  حلظة  اية  يف  ــاع  االوض انفجار  واحتمالية  منها 
االستعدادات النضالية للجماهير الشعبية من عمال وكادحني 
القوى  بــني  ــدوي  ــوح ال والــنــضــال  التنسيق  ومــعــطــلــني...فــان 
للنظام  املناهضة  واجلمعوية  واحلقوقية  والنقابية  السياسية 
ضرورة  يبقى  املناضلة  الشعبية  واحلركات  التنظيمات  وكافة 
ملحة كما قلت سابقا يف افق بلورة جبهة سياسية شعبية واسعة 
الوطني  التحرر  اجل  من  و  املخزني  النظام  ضد  النضال  تقود 
وبناء نظام وطني دميقراطي شعبي تكون فيه السلطة والسيادة 

للشعب.
اجلبهة  بالذكر  قائم.واخص  هو  مما  االنطاق  يجب  طبعا 
االجتماعية املغربية التي جتمع يف صفوفها القوى الدميقراطية 
للنظام  املناهضة  االخرى  القوى  لتشمل  تتوسع  ان  يجب  والتي 
وان تنفتح على الطبقة العاملة واجلماهير الكادحة يف االحياء 
بها  ترتبط  وان  نضاالتها  يف  تنخرط  وان  والبوادي   الشعبية 

عضويا حتى تكتسي عمقا شعبيا.

          يستاثر الوضع االجمتاعي ابهمتام كل املغاربة وهم 
يف  التصاعدية  الــزايدات  مع  العيش  صعوبة  يكابدون 
خاصة.  واملحروقات  االساسية  االسهتالكية  املواد  اسعار 

ما هو تفسريك لضعف او غياب رد فعل جماهريي منظم
الى  الشعبية  للجماهير  املعيشية  ــاع  االوضـ وصلت  فعا. 
مستوى غير مسبوق من التردي واالزمة بسبب سياسة التفقير 

النظام والتي تعمقت اكثر يف املدة  املنتهجة من طرف  الطبقية 
للطبقة  التي مت حتميلها  االخيرة مع تداعيات جائحة كورونا 
العاملة والفئات الكادحة ومع االرتفاعات املتتالية السعار الواد 
االستهاكية االساسية من زيوت ودقيق وقطاني وخضر ...ومما 
يشجع النظام يف التمادي يف هذه السياسة هو ضعف رد الفعل 
الشعبي.فرغم دعوة اجلبهة االجتماعية يف مناسبتني للخروج 
لاحتجاج على الغاء وقمع احلريات االن االستجابة الشعبية 
لم تكن يف املستوى واحلجم املطلوبني للتاثير يف القرار السياسي 
الذاتية  التظيمات  ضعف  الى  ذلك  يعود  نظري  الرسمي.ويف 
مقاومتها  وتوجيه  تاطير  شانها  من  والتي  الشعبية  للجماهير 
اجلماهير  وسط  االجتماعية  اجلبهة  جتذر  عدم  و  ونضالها 
عن  وعزلتها  واليسارية  الدميقراطية  القوى  وتشتت  وضعف 
يساري  سياسي  بديل  بلورة  عن  االن  حتى  وعجزها  اجلماهير 
القوى  موازين  خلخلة  على  قادر  سياسي  برنامج  له  دميقراطي 
لصالح التغيير.دون نسيان عدم انخراط الطبقة العاملة بشكل 
البيروقراطية  هيمنة  بسبب  الشعبية  النضاالت  يف  منظم 
السلم  االجتماعي  ونهجها لسياسة  النقابات  اغلب  على قيادة 

والتوافق الطبقي.
املساهمة  اجل  من  جهودنا  كل  نبذل  دميقراطي  كنهج  ونحن 
بناء  ســيــرورة  يف  االنــخــراط  خــال  من  الوضع  هــذا  ــاوز  جت يف 
الدميقراطية  اجلبهة  وبناء  للجماهير  الذاتية  التنظيمات 
الى  طبعا  الواسعة.باالضافة  الشعبية  اجلبهة  لبناء  كدينامو 

سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني.

         الحظنا مؤخرا تكثيف حركة مناهضة التطبيع.كيف 
ميكن لها التاثري يف القرارات الرمسية

بداية ال بد من التذكير ان النظام يستفيد يف تسريعه لوتيرة 
التطبيع مع الكيان الصهيوني من االختال الكبير ملوازين القوى 
وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  قدرة  عدم  ومن  لصاحله 
التطبيع من تعبئة الشارع املغربي ضد التطبيع رغم املجهودات 
واملبادرات النضالية التي قامت بها والتي لاسف تبقى نخبوية 
املكونة  الــقــوى  ومناضات  مناضلي  على  تقتصر  مــا  وغالبا 
من  لها  البد  التطبيع  اسقاط  من  اجلبهة  تتمكن  للجبهة.ولكي 
تكثيف اشكال الدعم للشعب الفلسطيني واالنشطة والفعاليات 
املناهضة للتطبيع يف جميع املجاالت وخاصة وسط الشباب يف 
والفنيو وغيرها وهم  والثقافية  والرياضية  التربوية  املؤسسات 
االكثر استهدافا.والبد لها من االنغراس وسط الفئات الشعبية 
يف جميع املناطق والقيام بتعبئتها وتنظيمها واشراكها يف بلورة 
اشكال وبرامج مواجهة التطبيع.وان تربط النضال ضد التطبيع 
بني  التحالف  بحكم  والدميقراطية  التحرر  اجل  من  بالنضال 
على  ذلــك  وخطورة  الصهيوني  والكيان  االستبدادي  النظام 

مصالح ومصير وهوية الشعب املغربي.

العمل  تواصلون  الدميقراطي  الهنج  يف  زمتل  ال             
وفق خطة نضالية النزتاع الحق يف تنظمي املؤمتر الوطين 
يف  التواجد  تحاولون  الوقت  نفس  يف  الخامس.لكن 
استدراك  عملية  يف  انمت  العاملة.هل  الطبقة  اوساط 
رهاانتكم  مــا  ــزب.  ــح ال بنية  تغيري  ــداف  اهـ وتـــدارك 

السياسية من ذلك.
عقد  من  للمنع  الدميقراطي  النهج  تعرض  تعرفون  فكما 
مؤمتره الوطني اخلامس يف القاعات العمومية يف يناير املاضي.
وهذا يندرج يف اطار احلصار املخزني حلزبنا الذي من مظاهره 
ايضا حرمان العديد من الكتابات احمللية واجلهوية من وصوالت 

االيداع القانونية.
لكننا مصرون على عقد مؤمترنا يف يوليوز املقبل وان اقتضى 
احلال عقده يف الشارع اذا ما مت املنع من جديد.ويف هذا االطار 
تنفيذها  على  سنعمل  االشكال  متنوعة  سياسية  خطة  وضعنا 
املؤمتر  عمومية.هذا  قاعة  يف  املؤمتر  عقد  يف  حقنا  النتزاع 
نعتبره محطة تاريخية نوعية اذ سنعلن فيه عن تاسيس حزب 

الطبقة العاملة وعموم الكادحني.
فكما تعلمون النهج الدميقراطي حزب ماركسي يهدف الى بناء 
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني كاداة سياسية ضرورية 
الدميقراطية  الوطنية  الدولة  وبناء  الثوري  التغيير  لقيادة 
جهوده  كل  يركز  فهو  عليه  االشتراكية.وبناء  افق  يف  الشعبية 
العناصر  والكاحني واستقطاب  بالعمال  التجذر واالرتباط  على 
املتقدمة وضمها للتنظيم يف افق تغيير بنيته البشرية من بنية 
تطغى  بنية  الى  الصغيرة  البرجوازية  العناصر  عليها  تطغى 
عليها العناصر العمالية والكادحة الثورية.وهو ما نحن سائرون 
دورا  يلعب  الذي  العمالي  قطاعنا  تاسيبس  بعد  وخاصة  فيه 
احلزب  بناء  هو  اذن  السياسي  السيرورة.فرهاننا  هذه  يف   هاما 
حتويلها  على  وحده  القادر  العاملة  للطبقة  املستقل  السياسي 
وتناضل  والسياسي  الطبقي  مشروعها  متلك  لذاتها  طبقة  الى 
حتت قيادته من اجل جتسيده على ارض الواقع لتحرر نفسها 
الكادحني  وكافة  الفقراء  الفاحني  من  حلفاءها  كافة  ومعها 

واملتضررين من النظام القائم.

 1

             3

                 2

    4

5



العدد :  454       16
من 14 إلى 20 ابريل 2022 األخيرة

 149 على  يتوفر  املغرب  بأن  اإلحصائيات  تفيد 
احلقينة  تصل  واملتوسط.  الكبير  احلجم  من  سدا 
مكعب.  متر  مليار   19.1 إلى  السدود  لهذه  املمكنة 
ونظرا للتلف الذي أصاب هذه املنشئات نظرا لعدم 

تتطلبها، والتي  الضرورية  الصيانة  سياسة  توفر 

احلقينة  هذه  جعل  الطمر  أو  الردم  مستوى  فإن   
مليار   5.71 حوالي  أن  أي   30% مبعدل  تنخفض 
احلقينة  وأصــبــحــت  نهائيا؛  ضــاعــت  مكعب  متر 
ولذلك  مكعب.  متر  مليار   13.4 تتعدى  ال  املتاحة 
تشييد  ــى  إل تتوجه  الــدولــة  أن  مــن  نستغرب  ال 
متر  مليار   4.5 ب  تقدر  بحقينة  جديدة  ســدودا 
القدمية  املنشئات  بضياع  تقر  بذلك  وهي  مكعب، 
سيصيبها  ما  سرعان  جديدة  مبنشئات  وتعويضها 

قائمة. زالت  ال  األسباب  نفس  الن  التلف 

 ،2022 ابريل  شهر  من  األولى  األيام  حدود  إلى 
متر  مليار   5.4 إلــى  الــســدود  هــذه  حقينة  بلغت 
متاح  هو  مما   40% تتعدى  ال  نسبة  وهي  مكعب 

. عمليا

فشل  على  الكام  عند  تغيبها  يتم  احلقائق  هذه 
ما سمي بالنموذج التنموي. كما أن املغرب األخضر 
إلى  الشعب  وأوصل  التبعية  يف  الباد  اغرق  والذي 
النزوح  إلى  البادية  بساكنة  ودفع  املجاعة  حافة 
للعطش  نظرا  الكبيرة  باملدن  الفقر  أحزمة  نحو 
األراضــي  أجــود  على  الكبار  املاكني  والستحواذ 
السدود؛  من  السقي  وحصص  اجلوفية  املياه  وعلى 
الغذائية،  السيادة  تتحقق  لم  ملاذا  يفسر  ذلك  كل 
عنها  املعلن  االختيارات  إطار  يف  تتحقق  لن  وملاذا 
وماكي  االحتكارية  البرجوازية  دولة  طرف  من 

الكبار؟ األراضي 

خلروج  إستراتيجية  اختيارات  من  للدولة  ليس 
عليه  جــرت  كما  تعتمد  انها  ــة.  ــدوام ال هــذه  مــن 
على  املــجــاالت  جميع  ويف  الــقــدمي  ومــنــذ  الــعــادة 
الهابطة  التعليمات  وتنفيذ  الفعل  ورد  االرجتــال 
محاربة  يف  استجد  ما  آخر  يتذكر  كلنا  الفوق.  من 
درهم  مليار   10 تخصيص  وقــرار  ــاره  واث اجلفاف 
هذا  بــان  تبني  لصرفها.  أعطي  الــذي  والتوجيه 
للقروض  مليارات   6 تخصيص  خال  ومن  اإلجراء 
ومليار  الفاحي  القطاع  يف  الفاعلني  على  املترتبة 
إال  ليس  القطاع  يف  التامني  لتكاليف  املخصص 
ألنهم  الكبار  املاكني  ثروات  لتنمية  إضافيا  أجراء 
البنكية  ــروض  ــق ال مــن  األكــبــر  املستفيدون  هــم 
دولة  تقدم  أخرى  مرة  التامني.  شركات  وخدمات 
لقاعدتها  هــدايــا  الــكــبــار  واملــاكــني  الــكــمــبــرادور 
مصاحلها.  لتنمية  األزمــات  واستغال  الطبقية 
ملواجهة  املرصود  الغاف  من  املتبقية  احلصة  أما 
لدر  فسيستعمل  درهما-   مليار   3 وهو  اجلفاف- 
شراء  اجل  ومن  الفقراء  الفاحني  أعني  يف  الرماد 
التنمية  سياسة  عبر  القروي  املجال  يف  الــوالءات 

الذكر.  السيئة  البشرية 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

السدود ابملغرب تحت 

األوحال

حقائق مذهلة عن التنمية يف الربازيل
بــأزمــة  ــبــرازيــل  ال مـــرت  الثمانينات  يف 
لاقتراض  فذهبت   ... طاحنة  اقتصادية 
من صندوق النقد الدولي معتقدة أنه احلل 
ألزمتها االقتصادية .. وطبعا طبقت حزمة 
تسريح  ــى  إل أدى  ممــا  املجحفة  الــشــروط 
العاملني  باقي  أجور  وخفض  العمال  مايني 
البرازيلي  االقتصاد  وانهار  الدعم  وإلغاء 
ــرى يف  ــر إلـــى تــدخــل دول أخـ ــل األمـ ووصـ
السياسات الداخلية للبرازيل، وفرض البنك 
الدولي على الدولة أن تضيف إلى دستورها 
اشتعال  يف  تسببت  املـــواد  مــن  مجموعة 

األوضاع السياسية الداخلية...
الشروط...  لكل  البرازيل  ورغم استجابة 
 1% وأصــبــح  وأكــثــر  أكــثــر  ــة  األزمـ تفاقمت 
نصف  على  يحصلون  البرازيليني  من  فقط 
املواطنني  مايني  وهبط   .. القومي  الدخل 
ــذي دفــع قــادة  ال ــر  حتــت خــط الفقر، األم
مرة  الصندوق  من  االقتراض  إلى  البرازيل 
أخرى بواقع 5 مليارات دوالر، معتقدين أنه 
فتدهورت  األزمـــة...  من  للخروج  الطريق 
الــدولــة  الــبــرازيــل  وأصبحت  أكــثــر  ــور  األمـ
للمهاجرين واألكبر يف  االكثر فسادا وطردا 
والديون  املخدرات  وتعاطي  اجلرمية  معدل 
9 مرات فى  يف العالم )الدين العام تضاعف 
بإعان  النقد  صندوق  هدد  حتى  سنة(   12
افاس البرازيل لو لم تسدد فوائد القروض 
 ...  2002 نهاية  أي مبلغ يف  إقراضها  ورفض 
الف   11 الى  وصل  ــدوالر  )ال العملة  وانهارت 
مبعنى  حتتضر  كــانــت  دولـــة  ــرو(..  ــروزيـ كـ

الكلمة
وانــتــخــب   ...  2003 عـــام  جـــاء  حــتــى 
سيلفا(..  دا  )لــوال  رئيسهم  البرازيليني 
وظلم  اجلــوع  من  بنفسه  وعانى  فقير  ولد 
 ... احــذيــة(  ماسح  يعمل  ــان  )ك االعتقال 
الكل خاف منه.. رجال  أول ما مسك احلكم 
أموالنا  يأخذ  ســوف  هــذا  قــالــوا  األعــمــال 
يسرق  سوف  هذا  قالوا  والفقراء   . ويؤممنا 
ذلك  يفعل  لم  لكنه   .. احلرمان  يعوض  كي 

... وإمنا؟؟
ان  ليس  "التقشف  الشهيرة  كلمته  قال 
أفقر اجلميع بل هو إن الدولة تستغني عن 
..وقال  الفقراء  لدعم  الرفاهيات  من  كثير 
صندوق  ــدا  أب ينجح  )لــم  الشهيرة  كلمته 
واعتمد   ... البلدان(  تدمير  يف  إال  النقد 
على أهل بلده .. وضع بند يف املوازنة العامة 
االجتماعية  )اإلعـــانـــات  اســمــه  لــلــدولــة 
الناجت القومي  %0.5 من  املباشرة( وقيمته 
للدولة.. يصرف بصورة رواتب مالية مباشرة 
العيني  الدعم  بدل  يعنى  الفقيرة..  لألسر 
ل  يدفع  كان  الدعم  وهــذا   .. نقدي  بدعم 
برازيلي...  مليون   64 تشمل  أسرة  مليون   11
هذا الدعم كان 735 دوالًرا )حوالى 13 الف 
من  السؤال  طبعا  شهريا(  أسرة  لكل  جنيه 

أين والبرازيل مفلسة ؟!!
عدا  )مــا  الكل  على  الضرايب  رفــع  ألنــه 
رفع  يعني  اإلعانات(..  ببرنامج  املدعومني 
والفئات  ــال  ــم األع رجـــال  على  الــضــرائــب 
الغنية من الشعب ... والسؤال هل وافق رجال 
أنهم  تخيل  ؟!  ببساطة  ذلك  على  األعمال 
كبيرة  تسهيات  منحهم  ألنه  سعداء  كانوا 
يف االستثمار وآلية تشغيل وتسيير أعمالهم 
التراخيص  وتسهيل  مجانا  األراضــي  ومنح 
ملساعدتهم  صغيرة  بفوائد  قروض  وإعطاء 
أن  إلــى  )باإلضافة  جديدة  أســواق  فتح  يف 
عملية  وتزيد  يرتفع  سوف  دخلهم  الفقراء 
فتضاعف  األعــمــال  رجــال  منتجات  شــراء 
يشعروا  ــم  ل بــذلــك  مــبــيــعــاتــهــم(..  حــجــم 
مقابل  ضرائب  يدفعوا  بل   ... جباية  انها 

تسهيات أصبحوا يكسبوا اكتر منها ..
مهاجر  مليون   2 عاد  فقط  سنني   3 بعد 
أجنبي  مليون   1.5 معاهم  ــاء  وج برازيلي 
 4 يف   ... الــبــرازيــل  يف  واحلــيــاة  لاستثمار 
النقد  صندوق  مديونية  كل  سدد  سنوات 
 14 ... بل إن الصندوق اقترض من البرازيل 
 2008 يف  العاملية  األزمــة  أثناء  دوالر  مليار 

سيلفا  دا  لوال  حكم  من  فقط  سنني   5 بعد 
أن  يريد  كان  الذي  الصندوق  نفس  )هو   ..
ورفــض   2002 يف  الــبــرازيــل  إفــاس  يشهر 

إقراضها لتسدد فوائد القروض(
 .. ــور  أم  4 على  سيلفا  دا  تركيز  بفضل 
وطبعا  والــزراعــة   .. التعدين   ... الصناعة 
أغنى  لسادس  وصلت  البرازيل   ... التعليم 
 ... حلكمه  عــام  آخــر  يف  الــعــالــم  يف  دولـــة 
وأصبحت تصنع الطائرات )أسطول طائرات 

اإلمبريار برازيلية الصنع...(.
بعد انتهاء واليتي حكم لوال يف 2011 ... 
وبعد كل هذه اإلجنازات احلقيقية ... طلب 
الدستور...  ويعدلوا  يستمر  أن  الشعب  منه 
رفض بشدة وقال كلمته الشهيرة "البرازيل 
ستنجنب مليون لوال .. ولكنها متلك دستور 

واحد." وترك احلكم ...
البرازيل دشنت أول غواصة نووية )فقط 
5 دول يف العالم تصنع غواصات نووية امريكا 
- روسيا - الصني - بريطانيا - فرنسا( ... أول 
ولكنها   .. فرنسا  مع  بالتعاون  كانت  غواصة 
2020 والثالثة  ستدشن الغواصة الثانية يف 

فى 2022 بصناعة برازيلية خالصة ...
مستحيا  ليس  التخلف  مــن  النهوض 
سنوات  يف  ويحدث   ... وإدارة  إرادة  إنها   ..
ومحددة  معروفة  والطريقة  فقط  معدودة 
... الصناعة والزراعة ... واالهتمام بالفئات 

الفقيرة والتعليم ... ال شيء آخر ...
وهذا ما فعلته أملانيا واليابان يف الستينات
وكذلك دول دول شرق آسيا يف الثمانينات

وهذا ما بدأته الهند يف التسعينات
هذا ما حققته تركيا والبرازيل يف 2003

ورواندا  أثيوبيا  سير  وخط  نهج  هو  وهذا 
من 2015 الى االن.

منقول عن

عرمو عبد الوهاب

#شخصية_مرص 

اساميها  هيمنة  عهد  يف  تركيا  تقيم 
إسرائيل،  مع  دافئة  دبلوماسية  عاقات 
ــس رجـــب طيب  ــي ــرئ ال يــحــرص  بــيــنــمــا 
جتاه  كامي"  "عداء  إبداء  على  أردوغان، 
ألجل  ــرى،  ــ واألخ الفينة  بــني  أبــيــب،  تــل 
دغــدغــة الــعــواطــف، الســيــمــا يف أوقــات 

األزمات واحملطات االنتخابية.
بلغة األرقام، وصلت الصادرات التركية 
 4.1 إلى  املاضي،  العام  خال  إسرائيل،  إلى 
التركية  الواردات  مليار دوالر، بينما بلغت 
مليار   1.7 نفسها  السنة  يف  إسرائيل  من 

دوالر.
اتفاقية  أقيمت   ،2000 سنة  ومنذ 
الـــتـــجـــارة احلــــرة الــتــي تــضــمــن تــدفــق 
جــمــارك،  بـــدون  البلدين  بــني  البضائع 
يومنا  ــى  إل ســاريــة  االتفاقية  زالــت  ــا  وم
عاقات  على  األمــر  يقتصر  لــم  و  هــذا. 
بل  تركيا،  إسرائيل  بني  منتعشة  جتارية 
عند  يقف  ال  البلدين  بــني  الــتــقــارب  إن 
العسكري  املجالني  يشمل  إذ  احلــد،  هــذا 
الصواريخ  تشتري  فتركيا  أيضا.  واألمني 

دون  من  طائرات  إلى  إضافة  إسرائيل  من 
الدولة  يف  دبابات  وإصــاح  "دورن"،  طيار 

العبرية مبا يقارب 250 مليون دوالر.
حجر  أن  مــــرده  ــع  ــواقـ الـ االرتـــبـــاك 
أنه  السياسي  االســام  للمشروع  األســاس 
إال  فلسطني  على  الصراع  فهم  يستطيع  ال 
والصورة  الدينية  النصوص  إلى  استنادا 
النمطية لليهود يف ثقافة املسلمني. و ألنه 
نسخة  دوما  يحتاج  قياسي  عقل  حبيس 
العديد  وهناك  عليها ،  ليقيس   أصلية 
املسلمني  نري  حيث  ذلك  على  األمثلة  من 
عن  القياس  يف  األصلية  النسخة  اخــذو 
الزمن  هــذا  يعيشوا  لم  الذين  الصحابة 
ــز عن  ــاج الــقــيــاســي عــقــل ع فــالــعــقــل   ،
قد  فهو   ، التطوير  وحركة  املعرفة  إنتاج 
بجملة  الهجري  الثاني  القرن  منذ  سيج 
الــتــي حتــول دون اإلبـــداع  املــكــبــات  مــن 
على  قــادر  غير  فهو  بالتالي  والتفكير.و 
الرجوع  دون  املستجدة  الظواهر  استيعاب 
ليقلده  اصلي  منوذج  العثور  و  السلف  إلي 

و يقيس  عليه.

كحركة  االسامي  يفهمها  الصهيونية 
دينية ، َتهِدف إلى متكني العنصر اليهودي 
العالم  لسلطة  وتركيز  رسالته،  أداء  من 
والــفــكــريــة بيد  ــة  ــاري ــض الــروحــيــة واحل
قدمية  فكرة  لهم  بالنسبة  فهي  اليهود؛ 
توراة  من  املقدسة   الكتب  يف  وردت  ا،  جــّدً
أن  يجب  معها  والتعامل  ــرآن .  وق واجنيل 
أنتاج  تعيد  شرعية  لــضــوابــط  يخضع 
باملدينة  األولــى  االســام  ــة"  "دول سياسة 
الذي  الشكل  بهذا  تلخيصها  ميكن  والتي 
الصلح  بــاز:  ابــن  الشيخ  فتاوي  ضمن  ورد 
يلزم  ال  الكفرة  من  غيرهم  أو  اليهود  مع 
يقتضي  ذلــك  بل  مواالتهم،  وال  مودتهم 
عن  بعضهم  ــف  وك الــطــرفــني،  بــني  األمــن 
كالبيع  ذلك،  وغير  اآلخــر،  البعض  إيــذاء 
والشراء، وتبادل السفراء.. وغير ذلك من 
املعامات التي ال تقتضي مودة الكفرة وال 
ولم  مكة،  هل  النبي  صالح  مواالتهم.فقد 

يوجب ذلك محبتهم وال مواالتهم.  

تمتة مقال اإلسالم السيايس والكيان الهصيوين 


