
 . مدير النشر: احلسني بوسحابي  جريدة أسبوعية تصدر كل خميس

عنوان اجلريدة : 70 زنقة ماكس كدجو - رقم 12، الطابق 5 - انفا الدار البيضاء  - فاكس : 0522207080 - ملف الصحافة : 6 ص  1995 - رقم االيداع القانوني :  1995 / 104
 jaridanahj@yahoo.fr                         www.annahjaddimocrati.orgANTEPRIMA  : السحب   

2

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 
من 12 الى 18 ماي 2022

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

في جدلية التحرر الوطني وتحرر الطبقة العاملة.
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نساء النهج الديمقراطي 
يشاركن األسيرة الفلسطينية 

المحررة "ختام سعافين" فرحة 
ية الحر

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

في بعض ركائز أطروحة التغيير 
الديمقراطي الشعبي بآفاق 

اشتراكية

كلمة العدد

.  الثمن :  4 دراهم

458

يضيف العدد :  ي الشاو الهاد

املتعلمة  العناصر  البلدان،فإن  جميع  يف 
الصغيرة  ــة  ــوازي ــرج ــب ال أو  ــة  ــوازي ــرج ــب ال
ينتفي  اجتماعي  نظام  لبناء  تطمح  التي 
ــي الـــتـــي تــتــبــنــى،يف  ــه االســـتـــغـــال هـ ــي ف
والعامات  العمال  وليس  البداية،املاركسية 
العناصر  االجتماعي.وهذه  وضعهم  بسبب 
الغالب،مبادرة  يف  تأخد،  التي  هي  الثورية 
تكفي  ال  لكن  العاملة.  الطبقة  أحزاب  بناء 
املهمة  ــذه  هـ ــاز  ــ إلجن ــوح  ــم ــط وال الــرغــبــة 
يتطلب  احلــزب  هذا  بناء  أن  الصعبة.ذلك 
املاركسية،  العمالية  الطائع  تستبطن  أن 
ونظرية  امللموس  الــواقــع  لتحليل  كمنهج 
وباقي  العاملة  الطبقة  لصالح  تغييره 
للتطور  خاضعني  ونظرية  الكادحني،منهج 
تبني  أي  املفارقة،  هذه  حل  إن  باستمرار. 
بينما  للماركسية  برولتارية  غير  عناصر 
تبنيها  يف  مصلحة  لها  الــبــرولــتــاريــاالــتــي 
أخطاء.فمن  إلى  أدى  قد  عنها  بعيدة  هي 
كتاب  يف  لينني  ملقولة  سطحي  فهم  خــال 
يأتي  الطبقي  ــي  ــوع ال أن  العمل؟"  "مـــا 
خارجها،إعتبراملثقفون  من  العاملة  للطبقة 
سيحملون  الــذيــن  هــم  أنــهــم  املــاركــســيــون 
العاملة. للطبقة  الثوري  الطبقي  الوعي 
ــن تــلــقــني  الــعــمــال  ــيء الـــذي جــعــل م ــش ال
األساسي  السبيل  هو  املاركسية  والعامات 
املاركسية  تعلم  ــان  ك وإذا  ــزب.  احلـ لبناء 
مسألة إيجابية، فإن ذلك قد يكرس، بدون 
البرجوازي  العنصر  وعي، االستاذية وتفوق 
ربط  عدم  أن  واملنظر.كما  املثقف  الصغير 
على  اإلجابة  يف  باملساهمة  التكوين  هــذا 
قد  والعامات  العمال  تعترض  التي  ضعيفة.املشاكل  فائدته  يجعل 

لينني  يعنيه  ما  إن  أخطر:  هو  ما  هناك 
ــارج  ــن خ ــي الــطــبــقــي يــأتــي م ــوع ــن أن ال م

خــارج  مــن  يأتي  ــه   أن هــو  العاملة  الطبقة 
عن  الدفاع  إلى  الهادف  االقتصادي  نضالها 
مصاحلها املباشرة، أي أنه يأتي من ارتباطها 
وانخراطها يف النضال العام من أجل التغيير 
فإن  هــكــذا،  امللموسة.  احملـــددة  الفترة  يف 
لن  والعامات  للعمال  الطبقي  الوعي  تطور 
الداخلي،  التكوين  بواسطة  يتأتى،أساسا، 
ــال انــخــراطــهــم)ن( يف الــصــراع  بــل مــن خ
هذا  املجتمع.  يف  الدائر  امللموس  الطبقي 
املــرحــلــة  طبيعة  حتـــدده  الـــذي  الـــصـــراع 
مــنــهــا شــعــب مــعــني. هــنــا يكمن  ــر  الــتــي مي
احلزب  ارتكبه  الذي  االستراتيجي  اخلطأ 
يكون  أن  عــوض  ــذي،  ال املغربي  الشيوعي 
وميكن  االســتــقــال  قضية  لــطــرح  ســبــاقــا 
العاملة من احتال موقع متقدم يف  الطبقة 
آنذاك،  والضروري  امللموس  الشعبي  النضال 
مكن  مما  البرجوازية،  يد  يف  املبادرة  ترك 
إجهاض  من  احملليون  وحلفاؤه  االستعمار 
الهيمنة  وتكريس  الوطني  التحرر  نضال 

بادنا.  على  والرجعية  االمبريالية 

الوطني  الــتــحــرر  مــرحــلــة  نعيش  إنــنــا 
الطبقية  والكتلة  االمبريالية  هيمنة  من 
ونعتبر  الــدميــقــراطــي.  والــبــنــاء  الــســائــدة 
املوثوقني  وحلفائها  العاملة  الطبقة  أن 
االحياء  وكــادحــو  الــكــادحــون  )الــفــاحــون 
الشعبية( هم القادرون على أجناز مهام هذه 
االشتراكية.ولذلك  نحو  بها  والسير  املرحلة 
املمكنة  املجهودات  بكل  نقوم  أن  واجبنا  من 
والكادحة  العمالية  الطائع  تتمكن  لكي 
هــذه  طبيعة  اســتــيــعــاب  ــن  م ــام  عـ بــشــكــل 
بالطبقة  املنوط  اجلوهري  والدور  املرحلة 
كان  اذا  فيها.  الكادحني  وعــمــوم  العاملة 
الطبقات  مصلحة  يخدم  الوطني  التحرر 
أرقى  لدميقراطية  يؤسس  الشعبية،فإنه 

الصورية  املخزنية  الدميقراطية  من  بكثير 
الطبقية  الــكــتــلــة  مــصــالــح  ــدم  ــخ ت ــي  ــت املجتمع.ال أقلية قليلة من  أي  السائدة، 

العمل  أن  يعتبر  الدميقراطي  النهج  إن 
للتجدر  ــي  ــاس األس ــل  ــدخ امل ــو  ه الــنــقــابــي 
التجدر  أن  ــا  ومب العاملة.  الطبقة  ــط  وس
ــط الــطــبــقــة الــعــامــلــة يــتــطــلــب تــطــور  وسـ
ــذي،  ال العاملة  للطبقة  الطبقي  الــوعــي 
تنخرط  أن  يستوجب  سابقا،  طرحنا  كما 
الطبقة العاملة يف النضال العام يف املجتمع، 
يف  منحصرا  ظــل  الــنــقــابــي،إذا  عملنا  فــإن 
غير  لكن  الــضــروري  االقــتــصــادي  النضال 
العاملة  الطبقة  إبعاد  يف  الكايف،سيساهم 
عــن االهــتــمــام، فــأحــرى االنـــخـــراط، يف 
العام وبالتالي يلعب دورا خطيرا يف  النضال 
ويقف  للعمال  الطبقي  الوعي  تطور  عرقلة 
حزبنا  جتــدر  ــام  أم منيعا  ســدا  بالنتيجة 
انخراط  عــدم  ولعل  العاملة.  الطبقة  يف 
فــبــرايــر   20 حــركــة  يف  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة 
النقابية  البروقراطية  لهيمنة  ليس  يرجع، 
العمل  طبيعة  إلـــى  ــا،  ــض أي ــل  ب فــحــســب، 
املغرق  النقابي،  عملنا  ضمنه  ومن  النقابي، 
التجدر  يتم  لــن  هكذا  االقــتــصــادويــة.  يف 
تكوين  خــال  مــن  العاملة  الطبقة  وســط 
إلى  طائعهم  واستقطاب  والعامات  العمال 
العمل  بواسطة  أيضا  لكن  فقط،  صفوفنا 
نضال  يف  العاملة  الطبقة  انخراط  أجل  من 
الوطني  التحرر  أجــل  من  املغربي  الشعب 
الطبقية  والكتلة  االمبريالية  هيمنة  من 
والشعارات  التكتيكات  وحتديد  السائدة 
إجناز  يف  التقدم  من  متكن  التي  امللموسة 
هـــذه املــهــمــة وإخـــضـــاع عــمــلــنــاكــحــزب، يف 
لهذا  النقابية،  وخاصة  الواجهات،  مختلف 

الهدف. 
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ع التحوالت الجيوسياسية  تسار
وسؤال فك االرتباط

سنظل فـي الـجـامـعـة FNE وانسجاما 
أجل  من  نعمل  ومواقفنا،  مبادئنا  مع 
اتــجــاه  فــي  الـنـضـالـي  الـفـعـل  توحيد 

الــوحــدة النقابية المنشودة.

قراءة أولية في المشروع 
المخزني لقطاع التعليم 

في المغرب

ملاذا مل يستطع املغرب تحقيق 
السيادة الغذائية؟

تصدر كل خميس



العدد :  458       2
من 12  إلى 18 ماي 2022 الثانية

الجبهة املغربية لدعم فلسطني تدعو املحاميني  
املغاربيني والعرب ملقاطعة "املونديال" 

التطبيعي
للمحامني  القدم  كرة  موندايل  املوضوع: 

مبراكش-املغرب؛

وبعد؛ طيبة  تحية 

فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  يف  يشرفنا 
خالكم  ومن  إليكم،  نتوجه  أن  التطبيع  وضد 
املغاربية  باملنطقة  واحملــامــني  احملاميات  إلــى 
الكبير  الغضب  إلى  انتباهكم  لنثير  والعربية، 
ــذي يــنــتــابــنــا كــمــغــاربــة بــفــعــل املــعــلــومــات  الـ
استمرار  تفيد  والــتــي  اجلبهة  لــدى  املــؤكــدة 

على  الــتــآمــر  يف  منطقتنا  أنــظــمــة  مــن  ــدد  ع
مع  التطبيع  خال  من  الفلسطينية  القضية 
تتوقف  ال  الذي  الصهيوني  األبارتهايد  كيان 
أكثر  منذ  الفلسطيني  الشعب  حق  يف  جرائمه 
مساءلة  أيــة  مــن  تــام  ــات  إف يف  سنة،   73 مــن 
له  يــوفــرهــا  الــتــي  احلــصــانــة  بفعل  عــقــاب  أو 
اإلمبريالية  رأســه  وعلى  اإلمبريابي  الغرب 

 . يكية مر أل ا
املغربي  النظام  استمرار  ندين  وإذ  وإنــنــا، 
كيان  ــع  م والــتــطــبــيــع  االنــبــطــاح  مسلسل  يف 
على  ضــدا  وعنصري  استيطاني  استعماري 
امتداد  على  ظل  الــذي  املغربي  الشعب  إرادة 
ومكافحا  مناصرا  واحلديث  القدمي  تاريخه 
أجل  مــن  نضاله  يف  الفلسطيني  الشعب  مــع 
ــة يف االســتــقــال  ــادل ــع وال الــثــابــتــة  حــقــوقــه 
ــة  ــدول ــر املــصــيــر وبـــنـــاء ال ــري ــق والـــعـــودة وت
على  املستقلة  الدميقراطية  الفلسطينية 
القدس،  وعاصمتها  الفلسطيني  التراب  كامل 
استنكارنا  عــن  نعبر  أن  إال  يسعنا  ال  فــإنــه 
يف  للمشاركة  صهيونية  فرق  لدعوة  الشديد 
من  مبراكش  للمحامني  القدم  كرة  مونديال 
احملاميات  إرادة  على  ضدا  منه   15 إلى  ماي   07
الذين  تاريخيا  والعرب  املغاربيني  واحملامني 
الصهيوني  للمشروع  املناهضني  طليعة  يف  ظلوا 
ــي تــعــتــبــر الــقــضــيــة  ــت ومـــوقـــف هــيــئــاتــهــم ال

وطني. حترر  قضية  الفلسطينية 
لن  املــجــرم  الــكــيــان  ــذا  ه مــع  تطبيع  أي  إن 
ــوب املــنــطــقــة ألنــظــمــتــهــا، وهــي  ــع تــغــفــره ش
مع  التضامن  يف  منخرطة  ظلت  التي  الشعوب 
للشعوب  العادلة  التحررية  القضايا  جميع 

واحملاميات  احملامون  وكان  أجمع،  العالم  عبر 
على  خــيــضــت  الــتــي  املــعــارك  ــل  ك طليعة  يف 
املــســتــويــات احملــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــعــاملــيــة 
ساحات  يف  سواء  الفلسطيني،  الشعب  لنصرة 
احملاكم  ردهات  خال  من  أو  املختلفة  النضال 
جلرائم  وفضحا  الفلسطيني  احلق  عن  دفاعا 

املستمرة.  الصهيوني  الكيان 
لدعم  املغربية  اجلبهة  يف  فإننا  عليه،  بناء 
التاريخ  على  نراهن  التطبيع  وضد  فلسطني 

: إلى  وندعوكم  لهيئاتكم  املشرق 
واحملــامــني  احملــامــيــات  اســتــمــرار  ــى  إل أوال:   
القوى  مع  االصطفاف  يف  والــعــرب  املغاربيني 
للشعب  والداعمة  واملساندة  للتطبيع  املقاومة 
والسلمية،  املسلحة  وملقاومته  الفلسطيني 

املخزي؛ التطبيعي  املونديال  هذا  ومقاطعة 
الهيآت  عبرت  كما  هيآتكم  تعبير  إلى  ثانيا: 
احملامني  هــيــآت  )جمعية  جميعها  املغربية 
وفيدرالية  باملغرب  احملامني  ونقابة  باملغرب 
واجلمعية  باملغرب  الشباب  احملامني  جمعيات 
وهيئة  باملغرب  الشباب  للمحامني  الوطنية 
فرق  حلضور  رفضها  عــن  مبــراكــش(  احملــامــني 
للمونديال  ومقاطعتها  للمغرب  صهيونية 

املخزي.  التطبيعي 
فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  إن  ثــالــثــا: 
نضالها  أن  الرسالة  هذه  ختام  يف  لكم  تؤكد 
حلقوق  املــنــاصــرة  الــقــوى  كــل  مــع  سيتواصل، 
يف  للتطبيع،  واملناهضة  الفلسطيني  الشعب 
أجمع  العالم  ويف  والعربية  املغاربية  املنطقة 
التطبيع  وعمليات  أشكال  كل  إسقاط  أجل  من 
الشعب  حلقوق  واالنتصار  برمتها،  املخزية 

واملشروعة.  العادلة  الفلسطيني 
هذه  مــع  اإليــجــابــي  تفاعلكم  انــتــظــار  ويف 
ــادة الــنــقــبــاء  ــسـ ــا الـ ــه الـــرســـالـــة، تــقــبــلــوا أي
ــارات الــتــقــديــر  ــبـ ــني عـ ــرم ــت ــذة احمل ــ ــات ــ واألس

واالحترام. 

نساء النهج الدميقراطي يشاركن األسرية 

الفلسطينية املحررة "ختام سعافني" فرحة 

الحرية
للنهج  النسائي  القطاع  يف  أسعدنا 
سراح  إطــاق  خبر  سماع  الدميقراطي 
سعافني  ختام  الفلسطينية  املناضلة 
طالت  كما  احملتل  ــدي  أي طالتها  التي 
الفلسطينيات  املناضات  من  العديد 
ــب  ــال ــط ــغـــرض إســـكـــات صــوتــهــن امل بـ
من  الـثاني  يف  اعتقلت  باحلق،حيث 

نوفمبر 2020، وأصدرت قوات االحتال 
حّول  أشهر،   7 وبعد  إداريًا  حكما  بحقها 
االحتال ملفها إلى قضية، وحكم عليها 
ختام  واملناضلة  شهرًا.   16 ملدة  بالسجن 
لاحتاد  العامة  األمانة  عضوه  سعافني 
العام للمرأة الفلسطينية ورئيسة احتاد 
رئيسة  ونائبة  الفلسطينية  املرأة  جلان 

سكرتارية املسيرة العاملية للنساء. 
للنهج  الــنــســائــي  ــاع  ــط ــق ال يف  ــا  ــن إن
الــشــعــب  نـــشـــارك  ،إذ  الــدميــقــراطــي 
الرفيقة  الفلسطيني فرحة اإلفراج عن 

ختام سعافني، فإننا :
- نهنئ رفيقاتها ورفاقها بهذا االفراج؛

الصهيوني  الكيان  استمرار  نستنكر   -
الــعــمــد  والــقــتــل  ــع  ــم ــق ال ــة  ــاس ــي يف س
نضال  مواجهة  يف  الصورية  واحملاكمات 
عن  دفاعا  البطل  الفلسطيني  الشعب 

العادلة؛ قضيته 
جميع  ــراح  ــ سـ ــاق  ــإطـ بـ ــب  ــال ــط ن  -
األسيرات واألسرى يف سجون االحتال 

الصهيوني؛
كل  مع  الامشروط  تضامننا  نعلن   -
ضد  لنضالهن  ودعمنا  فلسطني  نساء 

الصهيوني. االحتال 
الفلسطيني  الشعب  نضال  نحيي   -
الكيان  مع  التطبيع  أشكال  كل  وندين 

الصهيوني.
احلرية جلميع األسيرات واألسرى يف 

سجون االحتال
وشــهــداء  لشهيدات  ــود  واخلــل املــجــد 

الفلسطينية القضية 
الكيان  مع  للمطّبعني  والعار  اخلــزي 

الصهيوني

التجّمع الصحفي الدميقراطي ينعي الزميلة  

شريين أبو عاقلة
الدميقراطي  الصحفي  التجّمع  ينعي 
اجلزيرة  قناة  يف  الصحافية  الزميلة 
شيرين أبو عاقلة التي استشهدت صباح 

الصهيوني  االحــتــال  بــرصــاص  الــيــوم 
على  الصهيوني  للعدوان  تغطيتها  خال 

جنني.
الزميلة  أّن ما جرى مع  التجّمع   يؤّكد 
مكتملة  ــرب  ح جــرميــة  هــو  عاقلة  ــو  أب

الزميلة  اســتــهــداف  ــرى  ج إذ  األركــــان، 
شــيــريــن بــشــكــٍل مــبــاشــر وهـــي تــرتــدي 
مابس الصحافة، فيما مت إصابة الزميل 
خال  بــالــرصــاص  أيــًضــا  ســمــودي  علي 

عمله الصحفي. 
جــرميــة  أّن  عــلــى  الــتــجــّمــع  ــّدد  ُيـــشـ
ــي  ــرام ــد ســلــوكــه االج ــؤّك االحـــتـــال ت
الصحفية  واألســـرة  شعبنا  أبناء  بحق 
دقيقة  كل  يف  يسعى  التي  الفلسطينّية 
إلى إسكات الصوت الفلسطيني عن فضح 
جرائمه املستمرة وتعريته أمام العالم.

الصحفيني  نــقــابــة  الــتــجــّمــع  يــدعــو 
الــفــلــســطــيــنــيــني واالحتـــــــاد الـــدولـــي 
للصحفيني بضرورة رفع شكوى عاجلة يف 
االحتال  حملاسبة  الدولية  احملافل  كافة 
على هذه اجلرمية البشعة وكل جرائمه 

بحق الصحفيني الفلسطينيني.



العدد :  458       3
من 12  إلى 18 ماي 2022

وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية
 

شبكة "تقاطع"  تعترب أن اتفاق 30 أبريل 2022  مل يستجب ألغلب 

املطالب األساسية للشغيلة
خيبة  عــن  الشغلية  للحقوق  "تــقــاطــع"  شبكة  عــبــرت 
املغـربـيـة  احلكومة  بني  االتفاق  محضر  يف  جاء  مما  أملها  
الـبـاطـرونـا  وممثلي  متثيل  األكـثـر   النقابية  واملـركــزيــات 
2022، بعد جولة من احلوار  30 أبريل  والذي مت توقيعه يوم 
ما  الشبكة  ماحظات  يتضمن  تقرير  يف  وجاء  االجتماعي. 

يلي:
فبراير   24 بني  املمتدة  الفترة  طيلة  املمتدة  الفترة  طيلة 
و30 أبريل 2022، جرت جولة جديدة من احلوار االجتماعي 
متثيا  األكثر  النقابية  واملركزيات  املغربية  احلكومة  بني 
الراهنة  االستثنائية  للظروف  وبالنظر  الباطرونا.  وممثلي 
األوضاع  على  كوفيد19  جلائحة  الوخيمة  باآلثار  املتميزة 
وتدهور  البطالة  وتفاقم  بالباد  واالجتماعية  االقتصادية 
جراء  من  الكادحني  ولعموم  للمأجورين  الشرائية  القدرة 
فقد  األساسية،  واخلدمات  املــواد  ألسعار  الرهيب  االرتفاع 
لتحسني  احلوار  هذا  نتائج  على  كبيرة  آماال  الشغيلة  علقت 
تتبعت  كما  سنوات.  منذ  العالقة  مطالبها  وتلبية  أوضاعها 
احلوار  مراحل  مختلف  الشغلية  للحقوق  "َتَقاُطع"  شبكة 
يف  واملؤرخ  عنه  الصادر  االتفاق  محتوى  وحللت  االجتماعي 

التالية: 2022، وسجلت بشأنه املاحظات  أبريل   30
إن االتفاق املذكور لم يستجب ألغلب املطالب التي رفعتها 
واملتعلقة  االجتماعي،  احلوار  يف  املشاركة  النقابية  املركزيات 
األجــور  يف  ملموسة  زيــادة  عبر  الشرائية  القدرة  بتحسني 
واملعاشات واحترام احلريات النقابية مع إلغاء الفصل 288 من 
للشغل  الدولية  االتفاقيات  على  واملصادقة  اجلنائي  القانون 
االتفاقات  من  تبقى  ما  وتنفيذ  الشغل  تفتيش  جهاز  ودعم 

السابقة...
مختلف  على  خيمت  التي  واخليبة  التذمر  أجـــواء  إن 
توقيع  بعد  العمومية،  واملؤسسات  واإلدارات  اإلنتاج  مواقع 
أجــراء  أغلب  إحساس  من  نابعة   ،2022 أبريل   30 محضر 
الذي  االتفاق  هذا  خارج  بكونهم  واخلــاص  العام  القطاعني 
واحلماية  والترقية  األجور  برفع  األساسية  مطالبهم  جتاهل 

العمل... شروط  وحتسني  االجتماعية 
صفحة!(،   14( واإلطناب  للحشو  االتفاق  محضر  تعرض 
حيث مت شحنه بإجراءات جد ثانوية لن يكون لها وقع كبير 
احلكومة  تصدر  أن  العادة  جرت  وقد  الشغيلة،  أوضــاع  على 
موضوعا  تكون  أن  دون  مراسيم  أو  وزاريــة  قــرارات  شأنها  يف 
 15 مدتها  األبوة  رخصة  إقرار  مثا:  النقابات.  مع  لتفاوض 
احلياة  يف  مرتني  أو  مرة  سوى  األجير  منها  يستفيد  لن  يوما 
وكذا  األســر،  حجم  وتقلص  اخلصوبة  النخفاض  بالنظر 
بالنسبة  العائلية  التعويضات  يف  الشهر  يف  درهما   64 زيادة 
قليلة  نسبة  سوى  تهم  لن  والسادس  واخلامس  الرابع  لألبناء 
جدا من املأجورين. فكم ميثل املأجورون الذين لهم 4 أو 5 أو 6 
أبناء؟ إنهم ميثلون، على التوالي، يف القطاع اخلاص: )13.9% 

و%9.4 و%6.4( ويف القطاع العام: )%11.1 و%5.5 و3.3%(.
رغم التنصيص يف مقدمة االتفاق على أن مسألة التشغيل 
احلــوار  طاولة  على  املطروحة  االجتماعية  امللفات  ضمن 
إجــراءات  أية  إلى  يشر  لم  األخير  االتفاق  فإن  االجتماعي 
الشباب  وسط  وخصوصا  اجلماهيرية  البطالة  حملاربة  فعلية 

الشواهد. وحاملي 
االتفاق  نص  يف  أحيلت  النقابية  املطالب  من  مجموعة 
على "مفاوضات" الحقة غير مضمونة النتائج )مثا: الزيادة 
بعيدة  مواعيد  إلى  أجلت  أو  العام(،  القطاع  أجور  يف  العامة 
األدنى  احلد  توحيد  )مثا:  تنفيذها  طريقة  حتديد  دون 

لألجور(.
ال  لــألجــور  األدنـــى  احلــد  يف  املعلنة  الهزيلة  الــزيــادة  إن 
والــغــاء  ســنــوات  منذ  املــتــراكــم  التضخم  مستوى  تــراعــي 
الفاحش املسجل يف الفترة األخيرة يف أسعار املواد واخلدمات 
السلم  إقرار  إعادة  على  التنصيص  يجب  كان  لذا  األساسية. 
املتحرك لألجور واألسعار ومراجعة األجور سنويا وفقا ملؤشر 

االستهاك. عند  األسعار 
هي  اجلديد  االتفاق  يف  الواردة  االلتزامات  من  مجموعة 
ولم  سابقة  اتفاقات  يف  وردت  قدمية  التزامات  احلقيقة  يف 
توحيد  أن  ذلك  من  واألفظع  والباطرونا.  احلكومة  تنفذها 
أفق  يف  حتقيقه  يفترض  كــان  ــذي  ال لــألجــور  األدنــى  احلــد 
يف  إدراجـــه  أعيد   ،2011 أبــريــل   26 اتــفــاق  مبقتضى   2013
أن  أي   .2028 سنة  إلى  حتقيقه  إرجاء  مع  اجلديد  االتفاق 
مت   2011 من  ابتداء  سنوات   3 يف  حددت  التي  االنتظار  فترة 

18 سنة )2011-2028(. متديدها إلى 
يلفها  االتفاق  هذا  يف  ــواردة  ال اإليجابية  النقاط  بعض 
نسبة  بأية  مثا:  املستقبل.  يف  أجرأتها  حيث  من  الغموض 
يف  لــألجــور  األدنـــى  احلــد  تــوحــيــد  حتقيق  سيتم  ســنــويــة 
الضريبة  وأشطر  نسب  هي  ما  2028؟  أفق  يف  اخلاص  القطاع 
سيتم  كيف  2023؟  املالية  قانون  يف  املقترحة  الدخل  على 
للشغل؟  جماعية  اتفاقيات  بإبرام  سنويا  مقاولة   100 إلزام 
شرط  تخفيض  عند  الشيخوخة  معاش  ومبلغ  نسبة  هي  ما 

1320 يوم اشتراك؟... 3240 إلى  االستفادة من 
من  الشيخوخة  معاش  من  االستفادة  شرط  تخفيض  إن 
للضمان  الوطني  الصندوق  يف  اشتراك  يوم   1320 إلى   3240
املشكل  جوهر  يخفي  أنه  لوال  إيجابيا،  يبدو  االجتماعي 
والعمال  العامات  آالف  كون  يف  واملتمثل  سنني  منذ  املطروح 
يفاجأون عند بلوغهم سن التقاعد بعدم توفرهم على شرط 
االستفادة )3240 يوما(. وهنا تطرح مسؤولية أجهزة تفتيش 
فضا  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  ومصالح  الشغل 
عن القضاء. وكان األجدر إيجاد صيغة لتمكني هؤالء العمال 
بالعمل  إلزامهم  بدل  كرامتهم  يحفظ  معاش  من  والعامات 

الهزيلة. أو سحب مبلغ االشتراكات  لسنوات إضافية 
التقاعد"  أنظمة  "إصـــاح  فــقــرة  يف  املعتمدة  الصيغة 
اعتمدت لغة العموميات دون طمأنة املأجورين حول احلفاظ 
هذه  يف  الغموض  اعتماد  أن  ويخشى  التقاعد.  مكاسب  على 
على  "اإلصاح"  بتأويل  احلكومة  استفراد  إلى  يهدف  الفقرة 
االقتطاعات  من  والرفع  العمل  سنوات  متديد  من  مزيد  أنه 

املعاشات... وتخفيض 
توجد  التي  العمومية  واملــقــاوالت  املؤسسات  بخصوص 
أجرأة  آليات  حتديد  يتم  لم  احلكومة،  مراقبة  خارج  فعليا 
فيما  ســواء  ملستخدميها،  بالنسبة   2022 أبريل   30 اتفاق 
يهم  ما  أو  جديدة  درجــة  ــداث  إح أو  ــى  األدن باألجر  يتعلق 
جماعية  اتفاقات  وإبــرام  القطاعية  النقابات  مع  التفاوض 

للشغل...
وامللفات  املطالب  من  العديد  أيضا  جتاهل  احلالي  االتفاق 
فرض  الذين  األساتذة  ملف  وضمنها  والفئوية  القطاعية 
تلبية  يستبعد  والذين   102.000 وعددهم  التعاقد  عليهم 
املطلب  هذا  القطاعي".  "احلــوار  إطار  يف  األساسي  مطلبهم 
كخطوة  العمومية  الوظيفة  أســاك  يف  اإلدمــاج  يف  املتمثل 
6 مكرر  إللغاء التعاقد يف الوظيفة العمومية أي إلغاء الفصل 
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القانونية  الترسانة  "استكمال  ب  املعنون  احملــور  بصدد 
الوطنية  الشغل  ــوق  س مــع  وماءمتها  العمل  لتشريعات 

والدولية":
االستغال  بتشديد  املتميزة  الراهنة  للظروف  بالنظر 
تنتظر  املغربية  الشغيلة  كــانــت  الــعــمــل،  ظـــروف  وتــدهــور 
بدء  الدولية  الشغل  معايير  مع  احمللية  التشريعات  مائمة 
الكرامة  يضمن  عادل  أجر  وإقرار  النقابية  احلريات  بضمان 
والعمال  العامات  وسامة  صحة  وحماية  وألسرته  للعامل 
على  واحلفاظ  األوبئة  انتشار  وضــد  املهنية  األخطار  ضد 
املشغلني  ضد  العقابية  اإلجراءات  وتشديد  املهني  االستقرار 
املشار  القوانني  مشاريع  أن  واحلال  الشغل.  لقانون  املنتهكني 
املقصود  بأن  تنذر  االتفاق  هذا  من  السادس  احملور  يف  إليها 
الشغل  هشاشة  تكريس  هــو  الشغل"  ســوق  مــع  ب"املــائــمــة 
العديدة حلقوق  القانونية على االنتهاكات  وإضفاء الشرعية 
القانوني على احلريات  التضييق  والعمال فضا عن  العامات 

النقابية وعلى حق اإلضراب.
الهدف من تعديل مدونة الشغل هو اإلجهاز على بعض  إن 
وحرية  العمل  استقرار  تضمن  التي  القانونية  الضمانات 
التالية  املــواد  تكون  أن  ونخشى  النقابي.  العمل  ممارسة 
احملــدودة  بالعقدة  العمل  تقيد  التي   16 ــادة  امل مستهدفة: 
71 التي تقيد التسريح اجلماعي للعمال  66 إلى  املدة، واملواد 
تشغيل  حــاالت  حتدد  التي   496 ــادة  وامل املــقــاوالت،  وإغــاق 
ب"أشغال  للقيام  املؤقت"  التشغيل  "مقاوالت  طرف  من  عمال 
وصل  بتسليم  السلطة  تلزم  التي   414 واملــادة  دائمة"،  غير 
مكاتبها  جتديد  أو  تأسيسها  عند  للنقابات  فــورا  ــداع  اإلي

املشابهة. املواد  إلى غيرها من  النقابية، 
بهذا  الشغل  سوق  حتــوالت  مع  الشغل  قانون  مائمة  إن 
تكريس  إلى  تهدف  التي  الباطرونا  مطالب  من  مطلب  املعنى، 
الطبقة  ومكتسبات  حقوق  على  العديدة  احلالية  التراجعات 

العاملة.
يسود  والتقييم":  التنقيط  منظومة  "مراجعة  بخصوص 
تخوف مشروع وسط املوظفني من أن التعديات املقترحة من 
يف  احلق  وضمنها  مكاسبهم  بعض  تستهدف  احلكومة  طرف 

باألقدمية. الترقية 
لم يتم تنفيذها من طرف  التي  السابقة  االلتزامات  بعض 
احلكومات املتعاقبة اختفت متاما يف االتفاق اجلديد. وهكذا 
الشغل  اتفاقية  على  املصادقة  على  مثا،  التنصيص،  يتم  لم 
الفصل  وإلغاء  النقابية  باحلرية  املتعلقة   87 رقم  الدولية 

288 من القانون اجلنائي املنايف حلق اإلضراب...،

الفقرة   2022 أبريل   30 اتفاق  تضمنه  ما  أغــرب  ومــن 
والتي  املغرب"  ملقاوالت  العام  االحتاد  "التزامات  ب  املعنونة 
تنص يف جوهرها على التزام الباطرونا بتطبيق احلد األدنى 
الوطني  الــصــنــدوق  أدى  بالعمال  والتصريح   )!( لــألجــور 
هنا  يتعلق  ــر  األم أن  واحلــال   ...)!( االجتماعي  للضمان 
للجميع  وملزمة  العام  النظام  يف  تدخل  قانونية  مبقتضيات 
ضمن  االلتزام  هذا  بتوقيع  مشروطة  وغير  القانون  بقوة 

االجتماعي. االتفاق  بنود 
ويؤكد  باملغرب  احلال  واقع  يفضح  الفقرة  هذه  وجود  إن 
املشغلني،  أغلب  طرف  من  الشغل  قانون  إنكار  على  جديد  من 
فهل  لهم.  الشغل  وزارة  مصالح  توسل  من  الرغم  على  وذلك 
على  بالتوقيع  نيتها"  "حسن  الباطرونا  تؤكد  أن  "لزاما"  كان 

)!(؟. القانونية  املقتضيات  هذه  بتنفيذ  االلتزام 
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يف اليوم العاملي للصحافة 
الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان تعدد أوجه محنة حرية الرأي والتعبري

من  ماي  من  الثالث  يف  للصحافة  العاملي  اليوم  العالم  يخّلد 
هذه  احتفال  موضوع  متحور  وقد   ،1993 عام  منذ  سنة  كّل 
"الصحافة  حــول:  اليونيسكو  منظمة  أقّرته  ما  وفق  السنة 
اجلــوانــب  عــلــى  الــضــوء  لتسليط  الــرقــمــي"  احلــصــار  حتــت 
الرقابة  وسائل  يف  تطورات  من  استجد  ما  لتأثير  املتعددة 
والذكاء  الضخمة  البيانات  وجمع  احلكومية،  وغير  احلكومية 
واخلصوصية.  التعبير  وحرية  الصحافة  على  االصطناعي 
يف  ــام  اإلع وسائل  ببقاء  املتصلة  التحديات  على  وكذلك 
ثقة  تقوض  التي  والتهديدات  وجناحها،  الرقمي  العصر 
اجلمهور نتيجة الرقابة والهجمات الرقمية على الصحافيني، 

وعواقب ذلك كله على ثقة اجلمهور.
إلعان   31 الـ  الذكرى  مع  املوضوع  هذا  اختيار  تزامن  كما 
الوثيق بني حرية  االرتباط  استمرار  للتأكيد على  ويندهوك 
البحث عن املعلومة ونقلها وتلقيها من جهة واملنفعة العامة من 
جهة أخرى، والدعوة إلى جتديد االلتزام العاملي اجتاه حرية 
التعبير وحرية الصحافة وحرية احلصول على املعلومات أمام 
اإلعام  وسائل  قطاع  يواجهها  التي  فهي  اجلديدة  التحديات 
مع  الشفافية  من  مزيد  إلى  وحاجتها  األنترنيت  شركات  ودور 

ضرورة دمقرطة الوصول إليها يف جميع أنحاء العالم.
اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  تخّلد  املناسبة  وبهذه    
كل  ومعهم  واطاراتهم،  والصحفيات  الصحفيني  كل  جانب  إلى 
املناصرين حلرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة واألنترنيت 
ظّل  يف  السنة  هذه  الصحافة  حلرية  العاملي  اليوم  العالم  عبر 

: سياق دولي وإقليمي يتميز بـ 
الصحفيات  من  العديد  وسامة  حياة  استهداف  تزايد   -
بقاع  مختلف  يف  قتلهم/ن  جــرائــم  وتصاعد  والصحفيني، 
القيام  أثــنــاء  وصحفية  صحفًيا   24 ُقــتــل  حيث  الــعــالــم، 
حــدود،  با  مراسلون  منظمة  وفــق   ،2021 سنة  بعملهم/ن 
مقتل  عن   )2022 أبريل   28( أّيام  قبل  اليونسكو  أعلن  كما 
اللذين  الصحفيني رومان نيزيبوريتس وزوريساف زاموسكي، 
وبوتشا  ياهدن  منطقتي  سكان  لدن  من  جثتيهما  على  ُعثر 

األوكرانيتني.
ومضايقة  الصحافة،  حرية  على  التضييق  استمرار   -
للعنف  وتعريضهم  والصحفيات  الصحفيني  مــن  العديد 
ولتهديدات والتحرش، أثناء تغطية املظاهرات واالحتجاجات 
الفساد،  قضايا  حول  بتحقيقات  القيام  أثناء  أو  االجتماعية 
ولاختفاء القسري، واالعتقال واالحتجاز التعسفي على إثر 
بدون  القضبان  خلف  يظلون  آخرون  فيما  جائرة.  محاكمات 
محاكمات، رغم النداءات املتكررة للمندوبية السامية حلقوق 
املدافعات  عن  لإلفراج  العاملية  احلقوقية  واحلركة  اإلنسان 
الصحفيني/ت.  بينهم  من  اإلنــســان،  حقوق  عن  واملدافعني 
هناك  فــإّن  حــدود  با  مراسلون  منظمة  إحصائيات  فوفق 
ماي   2 حدود  )إلى  االعتقال  يف  رهن  وصحفية  صحفًيا   478

.)2022
شبكة  وعــلــى  اإلعـــام  وســائــل  على  الــرقــابــة  تكثيف   -
برمجيات  واستخدام  اإللكترونية  املواقع  وحجب  اإلنترنيت 
احلقوقيني  والنشطاء  الصحفيني  على  للتجسس  خبيثة 
برمجية  )أمنوذج  احلكومات  لسيطرة  وإخضاعها  واملعارضني 

"بيغاسوس" التي تنتجها شركة "إن إس أو" اإلسرائيلية(.
ــرار مــاحــقــة ســلــطــات االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي  ــم ــت - اس
ممنهج،  بشكل  عليهم،  والتضييق  الفلسطينيني  للصحافيني 
حوالي  حاليا  يوجد  حيث  صفوفهم،  يف  إصابات  يف  تسبب  ما 
بشرى  الصحافية  بينهم،  من  االعتقال،  رهن  صحافيا   15
و  األسرى  سائر  كما  قاسية؛  ظروف  يف  إداريا  املعتقلة  الطويل 
األسيرات، يف محاولة للتغطية على جرائم االحتال اليومية 

الفلسطيني. يف حق الشعب 
باستمرار  الــوضــع  يتمّيز  الـــوطـــنـــي،  الـــمـــســـتـــوى  ــلـــى  وعـ
صنفت  حيث  وممارسة،  تشريًعا  الصحافة  حرية  انتهاكات 
تعاني  التي  البلدان  ضمن  املغرب  حدود  با  مراسلون  منظمة 
بلدا   180 ضمن   135 املرتبة  احتل  حيث  صعبة،  وضعية  من 
ترتيب  وهو   ،2022 لعام  العالم  يف  الصحافة  حرية  مؤشر  يف 

حصار  يف  املتجلية  الصحافة  حلرية  املتردية  األوضاع  تؤكده 
املستقلني  للصحفيني  املمنهج  والقمع  املستقلة  الصحافة 
للتعبير  االجتماعي  التواصل  وسائط  ومستعملي  واملدونني 
التشهير  "إعام"  تنامي  مع  تزامًنا  وتلقيها،  األخبار  وتبادل 
أصبحت  التي  املغربية  واملخابراتية  األمنية  لألجهزة  املوالي 

تقوم بأدوار قمعية.
الدولة  سياسة  تشوب  االخــتــاالت  من  العديد  ــت  والزال

اجتاه الصحافة والصحافيات والصحافيني قائمة من خال:
-     غياب الضمانات الدستورية والقانونية الكافية حلماية 

احلق األساسي يف حرية الصحافة.
قانون  عــوض  اجلنائي،  القانون  إلــى  اللجوء  استمرار   -
املشروع  التعبير  لتجرمي  الصحفيني  ملتابعة  والنشر  الصحافة 
حمات  ومــواصــلــة  االنترنيت  عبر  ــك  ذل يف  مبــا  الـــرأي  عــن 

املتابعات واالعتقاالت التعسفية واحملاكمات غير العادلة ضد 
واملدونني/آت؛ الصحفيني/آت 

احلقوقية  املنظمات  نشرته  فيما  حتقيق  أي  غياب   -
الدولية وبيانات املعنيني يف ما أقدمت عليه السلطات األمنية 
واستهداف  االنترنيت  شبكة  حملتويات  مراقبة  من  املغربية 
التجسس  ببرنامج  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  الصحفيني 
اإلسرائيلية،   NSO لشركة  التابع   "  Pegasus "بيغاسوس 
دون  اخلصوصية  يف  احلــق  وانتهاك  االتــصــاالت  واعــتــراض 
الشرعية  مــبــادئ  و  الصلة  ذات  الدولية  للمعايير  اعتبار 

والتناسب. والضرورة 
للصحفيني  والتحكمي  التعسفي  االعتقال  استمرار   -
بعملهما  لها  عاقة  ال  بتهم  الريسوني  وسليمان  الراضي  عمر 
زنازين  يف  ووضعهما  سمعتهما  من  النيل  بهدف  الصحفي، 
اإلنسان  الدولية حلقوق  املعايير  انفرادية بشكل يتعارض مع 
مقدمتها  ويف  الصلة،  ذات  والقانونية  الدستورية  واملقتضيات 

البراءة. قرينة 
وتعريض  الــرأي  عن  التعبير  بسبب  االعتقاالت  تواتر   -
ظلما،  السجون  يف  بهم  والـــزج  جــائــرة  حملاكمات  املعتقلني 
وآخرهم ربيع األبلق )ُيحاكم يف حالة سراح( الذي أدين بـأربع 
سنوات حبًسا بسبب تدوينات انتقد فيها سياسة الدولة على 
النافذ  باحلبس  عليها  ُحكم  التي  العلمي  وسعيدة  فيسبوك، 
ملدة سنتني بفعل تدوينات انتقدت فيها أدوار بعض مؤسسات 

الدولة خاصة األمنية.
التعبير  بسبب  للمدونني  السلطات  استدعاءات  استمرار   -
أحكام  وإصــدار  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  آرائهم  عن 

جائرة ضدهم.
بوعشرين  توفيق  للصحفي  التعسفي  االعتقال  استمرار   -
املعني باالعتقال  العمل األممي  رأي لفريق  بالرغم من وجود 
بعمله  ومرتبطا  تعسفيا  اعتقاله  اعتبر  ــذي  ال التعسفي 

كصحفي، وطالب الدولة املغربية باإلفراج عنه وتعويضه؛
منجب،  معطي  والصحفي  املؤرخ  محاكمة  أطوار  استمرار   -
ورفاقه بتهم  التحقيق  املغربية لصحافة  الناشط يف اجلمعية 
وزعزعة  الداخلي،  الدولة  أمن  بسامة  باملس  تتعلق  خطيرة، 
تعسفيا  ومنعه  أخرى  مبتابعة  عليه  والتضييق  العام،  النظام 

السفر؛ من 

احتكارها،  فــرض  يف  ومؤسساتها  الــدولــة  استمرار       -
وعدم  واملسموعة،  املرئية  اإلعام  وسائل  جل  على  ووصايتها 
مبا  واملواقف  اآلراء  مختلف  على  العمومي  اإلعــام  انفتاح 
الضغوطات  وممارسة  الرسمية،  للسياسات  املعارضة  ذلك  يف 
إلى  لدفعها  اإلعــامــيــة  املــؤســســات  بعض  على  القضائية 
الورقية  للصحف  الــدعــم  صــرف  يف  والتمييز  ــاس،  ــ اإلف
توجهها  على  بناء  كوفيد19،  جائحة  خال  فيها  وللعاملني 
املتوقفة  اليوم  أخبار  جريدة  حرمان  ضمنها  ومن  التحريري 

عن الصدور .
اإلنسان،  حلقوق  املغربية  للجمعية  املــركــزي،  املكتب  إن 
استمرار  ظل  يف  الصحافة،  حلرية  العاملي  باليوم  يحتفي  وهو 
الصحافيات  كافة  يحيي  إذ  الصحية،  الطوارئ  حالة  تطبيق 
وعبر  املغرب  يف  احلقوقية،  القيم  عن  املدافعني  والصحافيني 
احلركة  أخــبــار  ونقل  تغطية  يف  جهودهم  ويثمن  الــعــالــم، 
العام  للرأي  تنويرا  االحتجاجية  احلركات  وباقي  احلقوقية 

فإنه:
واملدونني/ الصحفيني/ت  كل  مع  تضامنه  عن  يعبر   -  1
واملــتــابــعــات  التعسفية  ــاالت  ــق ــت االع مستهم  ــن  ــذي ال آت، 
حالة  يف  )كما  والتهديدات  والتضييقات  واالستنطاقات 
باملغرب  تاميز  النيويورك  مراسلة  علمي،  عايدة  الصحفية 
واحملاكمات  احلماموشي(  اللطيف  عبد  الصحفي  حالة  يف  أو 
اجلائرة على خلفية التعبير عن آراءهم ويطالب باالستجابة 
باإلفراج  والدولية،  الوطنية  احلقوقية  احلركة  لــنــداءات 
ووضع  ضدهم،  اجلارية  املتابعات  ووقف  شروط،  بدون  عنهم 
حد لاعتداء على حقوق الصحافيات والصحافيني، وإلفات 

املعتدين على نساء ورجال اإلعام من العقاب.
لدن  من  املوجه  التشهير  إلعــام  حد  بوضع  يطالب   -  2
استهداف  على  يعمل  الــذي  واملخابراتية  األمنية  األجهزة 
عن  واملدافعني  املعارضني  والسياسيني  املستقلني  الصحفيني 

حقوق اإلنسان.
ويف  املعتقلني،  الصحفيني  عــن  ــراج  ــاإلف ب يطالب    -  3
لقرار  إعماال  الريسوني،  وسليمان  الراضي  عمر  مقدمتهم 
توفيق  بشأن  التعسفي  باالعتقال  املعني  األممــي  الفريق 
منجب  معطي  مبحاكمة  املتعلقة  التهم  وإسقاط  بوعشرين. 

ورفاقه.
املعتقلني تعسفيا من  املدونني  - يطالب باإلفراج عن كل   4
البركاوي،  ويونس  العواج  الدين  ونور  العلمي  سعيدة  ضمنهم 

إلخ... وإسقاط التهم املتعلقة بربيع األبلق.
كما يطالب املكتب املركزي بـ:

قصد  والنشر  بالصحافة  املتعلقة  القوانني  مراجعة   -
املواثيق  مبوجب  املــغــرب  وتعهدات  الــتــزامــات  مــع  ماءمتها 
واملعاهدات الدولية امُلتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وإلغاء كل 
املقتضيات  وكل  للحرية  السالبة  اجلنائي  القانون  مقتضيات 
أداء  من  اإلعــام  وسائل  يف  والعاملني  الصحفيني  متنع  التي 

مهامهم باستقالية وبدون ضغوط.
اخلصوصية  يف  للحق  املشروع  غير  االنتهاك  عن  التخلي   -
اخلــاص  ــي  ــدول ال العهد  مــن   17 املـــادة  يف  عليه  املــنــصــوص 
الرقابة واعتراض  باحلقوق املدنية والسياسية، أثناء أنشطة 
يف  خاصة  واملخابرات،  األمن  قوات  بها  تقوم  التي  االتصاالت 
على  والعمل  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  الصحفيني  حق 
برنامج  استعمال  بشأن  وشّفاف  ونزيه  مستقل  حتقيق  فتح 

NSO اإلسرائيلية. Pegasus " التابع لشركة  التجسس 
وسائل  رأسها  وعلى  الصحافة،  جعل  وجــوب  على  يلح   -
اإلعام العمومية، يف خدمة قيم حقوق اإلنسان، وفتح املجال 
والثقافية  والسياسية  الفكرية  واملشارب  الهيئات  كل  أمــام 

للتعبير عن آرائها واالستفادة من خدمات اإلعام العمومي.
الصحافة،  حرية  على  لاعتداء  حــد  بوضع  يطالب   -
الصحافيات  ضد  والوصم  والعنف  الكراهية  على  والتحريض 
الصحفيني/ت  بــأوضــاع  النهوض  إلــى  ويدعو  والصحافيني 

واالجتماعية؛ املهنية، 
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من وحي تظاهرات الطبقة العاملة مبناسبة فاتح ماي 2022

مهمة  حلظة  السنة  مايوهذه  فــاحت  تظاهرات  شكلت 
للكشف عن أوضاع الطبقة العاملة بعد أكثر من عامني حتت 
الذكر.وقد  السيئة  الطوارئ  وقوانني  الصحي  احلجر  وطأة 
اخلالد  األممي  بالعيد  االحتفالية  التظاهرات  صور  كانت 
أكثر  التحديد  وجه  على  واملغربية  عموما  العاملة  للطبقة 
واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  اليه  آلت  ما  عن  تعبيرا 
قوتها  حيث  من  النقابية  احلركة  تشهدها  التي  احلالة  ثم 
وعموم  والعمال  العامات  وتنظيم  تأطير  على  قدرتها  أو 

بادنا. يف  املأجورين 
التظاهر  السنة،على  هذه  النقابية  املركزيات  تقو  لم 
وطرد  تشريد  من  العاملة   الطقة  منه  عانت  ما  واستعراض 
االنتاجية.ولم  الوحدات  احتلت  وبائية  وأماض  وقمع  وقهر 
احملجوزة  املطلبية  مذكراتها  بصم  على  املركزيات  نفس  تو 
وتفاوض  ملنخرطيها،تناضل  حمائية  مبطالب  عقود  منذ 
وما  االجتماعي  ــوار  احل يسمى  ما  خــال  من  بقوة  عليها 
الى  مرهون  املضمون  هزيل  اجتماعي  اتفاق  من  عنه  نتج 
العمومية  والقطاعات  الوظيفة  تصفية  ومخاطر  املجهول 
يف  وحقهم  العمال  صوت  يكبل  مبا  املأجور  العمل  من  واحلط 

النقابي...  التنظيم 
على  قادر  غير  معطوب  نقابي  عمل  وضعية  محصلة  انها 

: التالية  الضعف  سمات  جتاوز 
النقابية،وتناسل  التعددية  مببرر  نقابي  تشتت   -

الفئوية.  يف  مفرطة  تشكيات 
للخيارات  وتبعيتها  النقابية  الــقــيــادات  فــســاد   -

السائدة. املخزنية  السياسية 
واالستبداد  النقابي  العمل  يف  الدميقراطية  غياب   -

بالقرار.
ــة الــنــقــابــيــة عـــن الــدولــة  ــي ــال ــق ــت تــاشــي االس  -

والباطرونا  واألحزاب 
حلساب  النقابي  العمل  يف  التقدمي  البعد  تراجع   -
وأطروحة"التعاون  الطبقية"  و"املهادنة  الطبقي"  "التعاون 

املقاولة" لصالح  وأجرائه  املشغل  بني 
يف  النقابي  العمل  تطبع  التي  العامة  السمات  ــذه   ه
عامليا،هي  العمالية  الناية  للحركة  العام  الوضع  مع  ارتباط 
طبيعة  على  الوقوف  من  تعفينا  تأثيرها،ال  أهمية  على 
وسائل؟فقد  وأية  أهداف  املركزيات،بأي  تلك  وسط  عملنا 
وسط  للعمل  الرافضني  واملناضلني  املناضات  دائرة  توسعت 
فئوي  أو  جمعوي  عمل  القائمة،لفائدة  النقابية  املركزيات 
يف  التموقع  الى  النزعة  الوقت  نفس  يف  تعمقت  آخر.كما 
أوخافات.بينما  مبررات  بافتعال  االنسحاب  أو  األجهزة 
ومساعدتها  العمالية  القواعد  وسط  العمل  احتقار  يتم 
تدخات  دون  التقرير  يف  حلقها  وامتاكها  التنظيم  على 

عنها. والوصاية  االنابة  أو  بيروقراطية 
تبريرية،تعزل  واقعية  مع  النقابي  عملنا  تساكن  لقد 
مع  التطبيع  مت  بــل  الــعــام  الــصــراع  عــن  العاملة  الطبقة 
تاشت  حــتــى  ــادوي  ــص ــت االق الــنــقــابــي  والــعــمــل  الــعــفــويــة 
واستراتيجية  النبيل  النقابي  العمل  من  الكبرى  األهداف 
ما  اذا  العاملة  للطبقة  الضاربة  بالقوة  املرهونة  التغيير 
وحترير  لتحريرها  الضرورية  الصراع  بأدوات  مسلحة  كانت 

. ملجتمع ا
الــنــضــالــيــة عــمــومــا  ــا  ــن ــات ــارس ــا يف مم ــن أن املـــؤكـــد  مـــن 
ملوازين  بقراءتنا  التحديد،محكومني  وجه  على  والنقابية 
والباطرونا  املخزن  دولــة  لصالح  جهة  املختلة،من  القوى 
ثانية  جهة  لألمريالية.ومن  املالية  املؤسسات  ومخططات 

يبرر  ال  هــذا  واالنــتــهــازيــة.لــكــن  الرجعية  الــقــوى  نــواجــه 
أحوالها  أحسن  يف  املرتكزة  السائدة  النقابية  ممارستنا 
التقنوي  االجنــاز  روتــني  وراء  لولبي  مسار  يف  اجلــري  على 
من  وقطاعية  محلية  نقابية  مكاتب  تنجزها  أن  ميكن  ملهام 
والتدرب  نفسها  تنظيم  من  تتمكن  حتى  عنها  النيابة  غير 
والتقرير  مطالبها  على  والترافع  املفاوضات  خوض  على 

تدخل  أي  من  محصن  مستقل  بشكل  النضالية  أشكالها  يف 
ذلك. غير  أو  بيروقراطي 

الــعــمــل  ــة اشـــكـــاالت  ــه ــواج لــقــد قــيــدنــا ســلــوكــنــا يف م
غير  الهش  التنظيمي  البناء  الى  بالسعي  املــأزوم  النقابي 
النقابي  العمل  مبادئ  على  والتكوين  بالتأطير  املسند 
ضمنيا  سلمنا  الــبــديــل.كــمــا  والــتــقــدمــي  الــدميــقــراطــي 
ومناضلونا  مناضاتنا  تشيع  والتشتيت،حيث  بالفئوية 
شكل  يف  القطاعية  أوالنقابات  القطاعات  يف  التحلق  الى 
بني  الــتــضــامــن  مــبــدأ  الــيــهــا  ينفذ  يــكــاد  ال  مــعــزولــة  ــزر  ج
االستعاضة  الى  باللجوء  أيضا  املأجورين.سلمنا  مختلف 
الى  التأسيس  الى  النفس  بطول  البيروقراطية  مبواجهة 
من  النقابي  النضال  طائع  تعزل  فئوية  نقابية  جتــارب 
الواجب  العمالية  ــاط  األوس عن  ودميقراطيني  يساريني 
االشتراكي  بالفكر  وعيها  من  والرفع  وتنظيمها  تأطيرها 
الكادحني.بني  وعموم  العاملة  للطبقة  التحرري  واملشروع 

يتجنب  أن  احلاسم  من  بل  الواجب  من  يبقى  اخليارات  كل 
يف  السقوط  احلالية  الشروط  يف  الصعب  النقابي  عملنا  
النضال  اســتــعــداء  يف  يتمثل  خــطــيــريــن:األول  منزلقني 
نضال  اطار  يف  توحيده  اجتاه  يف  به  النهوض  بدل  الفئوي 
روتينية  طقوس  ممارسة  يف  يتمثل  موحد.والثاني  نقابي 
النقابي  العمل  يف  جعلت  التي  االقــتــصــادويــة  النقابية 

من  بدال)حتى(  االستغال  تؤبد  قد  مطالب  استراتيجية 
النقابي،مهما  العمل  االستغال.بينما  ذلك  شروط  تلطيف 
وحيدا( )ولــيــس  أساسيا  مدخا  كــان  وان  أهميته  بلغت 
طبقتهم  واســتــهــداف  والــعــمــال  الــعــامــات  ــط  وس للتجدر 
الطبقي  والتحرر  الوطني  التحرر  أجل  من  النضال  بقيادة 
التغيير  أجل  من  الشعبية  الطبقات  نضال  سيرورة  ضمن 

املنشود.
اليسار  مجموعات  تبادر  أن  املؤكد  حكم  يف  بــات  لقد 
دراســيــة  أيـــام  حـــوارات  تنظيم  ــى  ال واملــنــاضــل  املــاركــســي 
بتهييء  املرحلة.وذلك  يف  النقابي  العمل  حول  عمومية 
من  تبرهن  ومــســؤولــة  واضــحــة  تــصــورات  ومــشــاريــع  أوراق 
املغربية.ثم  العاملة  الطبقة  جتاه  أوال  واجبها  عن  خالها 
بكل  القائمة  التجارب  ومساءلة  باحلجة  احلجة  مقارعة 
استكمال  بهدف  الازمني  الذاتي  والنقد  وبالنقد  تواضع 
البيروقراطية  من  والتخلص  النقابي  بالعمل  النهوض  مهام 
الى  الساعية  املخزني  للنظام  الرجعية  املشاريع  ومواجهة 
بالرغم  النقابي  العمل  يف  القائمة  التجارب  حتى  اجهاض 

املتعددة... ونواقصه  محدوديته  من 
على  نوافذه  أوحتى  أبوابه  يفتح  ال  نقابي  عمل  أي  ان 
خدمة  مجرد  التغيير،سيكون  حلراكات  املفتوحة  اآلفاق 
تأبيد  نحو  سعيهما  يف  واملــخــزن  البيروقراطية  ملساعي 
امتدت  صغيرة  ولو  خطوة  الراهنة.وكل  املأزومة  األوضــاع 
وتقوية  لتنظيمهم  العمال  أوســاط  يف  بروليتاري  بوعي 
لبناء  قوية  لبنة  واملشتركة،ستكون  الذاتية  دفاعهم  أدوات 
الشعبية  بالنضاالت  ملتحمة  مغربية  عمالية  حركة  أركان 
الى  دائما  تبقى  احلاجة  وضوح.لكن  بكل  جناحها  تضمن 
الصراع  ممارسة  يف  العاملة  للطبقة  كساح  النقابة  تقوية 
بناء  مهمة  مع  جدلي  ارتباط  يف  االقتصادية  الواجهة  على 
سياسيا  احلاسم  الصراع  للممارسة  كساح  املستقل  احلزب 

  . عيا جتما ا و
     

ال  نقايب  عمل  أي  ان 

نوافذه  أوحىت  أبوابه  يفتح 
لحراكات  املفتوحة  اآلفاق  عىل 

ملساعي  خدمة  مجرد  التغيري،سيكون 
سعهيما  يف  واملخزن  البريوقراطية 

الراهنة. املأزومة  األوضاع  أتبيد  نحو 
امتدت  صغرية  ولو  خطوة  وكل 

العمال  أوساط  يف  بروليتاري  بوعي 
دفاعهم  أدوات  وتقوية  لتنظميهم 

قوية  لبنة  واملشرتكة،ستكون  الذاتية 
مغربية  عمالية  حركة  أركان  لبناء 

الشعبية ابلنضاالت  ملتحمة 

عمر باعزيز 
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يف بعض ركائز أطروحة التغيري الدميقراطي الشعبي بآفاق اشرتاكية

يعيش العالم )ومجتمعنا الرأسمالي التبعي جزء صغير منه( 
تفترض  األصعدة  جميع  على  كبيرة  وحتــوالت  غليان  حالة 
التناقضات  بصلب  لإلمساك  وحتليلها  ومسايرتها  تتبعها 
الرئيسية والثانوية فيها وللتمكن من التموقع يف الصراع الدائر 
حلتها  يف  الغربية  االمبريالية  الرأسمالية  اإلرادة  بني  فيه 
املتجددة للهيمنة على العالم احلديث من جهة ،  وإرادة التحرر 
ثم  املستقلة(  الوطنية  الدولة  )بناء  الدميقراطي  الشعبي 
االستراتيجي )املشروع املجتمعي االشتراكي( من جهة أخرى ، 
وهذه التحوالت فيها الكمية وفيها النوعية وميكن رصد بعض 

التحوالت النوعية منها :
إقتصاداي : 

الفهم  من  كبيرة  درجة  على  والعلم  التكونولوجيا  طور   -
ويظهر  واحلياة  احلركة  و  والطاقة  للمادة  والتحويل  والتحكم 
خدمة  ويف  املدني  وكذلك  العسكري  املــيــدان  يف  جليا  ذلــك 
املالتوسية  ونزعته  الربحي  وهاجسه  الكبير  الــرأســمــال 

االجرامية على حساب البشرية .
- هيمنة أدوات التواصل والتحكم اللوغاريتمي يف التواصل 
لتكريس  وتوظيفها  اليومية  احلياة  و  ــام  االع و  املعرفة  و 
سلطة الشركات و مراكز املال العاملية والتحكم يف مراكز القرار 

السياسي من خالها. 
البضائع  جــودة  يف  قوية  منافسة  و  لإلنتاج  هائل  تطور   -
املتحولة  أو  األولية  وباملوارد  املوارد  حول  والصراع   ، املعروضة 
)استعمال املوارد كساح حاليا كاملواد االحفورية و الغذاء واملواد 
األولية الثمينة للصناعات االلكترونية الدقيقة ( والتطور يف 
استعمال العقوبات االقتصادية واملالية كأحد أوجه السيطرة 

وشن احلروب على الدول "اخلارجة عن الطاعة"
ضمن  التموقع  عن  الرأسمالي  احمليط  دول  وبحث  تلفة   -
احملاور القائمة )العسكرية واالقتصادية واملالية ( التي تقودها 
وروسيا   ، جهة  من  الناتو  حلف  )الو.م.أو  القوية  األنظمة 
 ، السائدة  لألنظمة  احلماية  لضمان  أخرى(  جهة  من  والصني 
قواعدها  و  الغربية  القطبية  هيمنة  جتاوز  يف  البعض  ورغبة 
يف  ولو   العالم  على  االستعمارية  و  الديكتاتورية  الرأسمالية 
تغيير  أو  االنقابات  أو  الــثــورات  خــال  من  الدنيا  حدودها 

السياسات )فك جزئي لإلرتباط يف إطار التبعية( .
الكبرى  املالية  الرأسمالية  املؤسسات  واستثمار  استغال   -
لكل الكوارث )جائحة كرورنا( واألزمات واحلروب من أجل املزيد 
معيشتهم  ومتطلبات  الناس  حياة  حساب  على  املــال  ربح  من 

وحقوقهم )تبرير الغاء و الفوارق الطبقية والقمع( 
وألمناطه  االستهاك  لثقافة  العبودية  وتعميق  ترسيخ   -

السائدة.
سياسيا :

التمثيلية  االنتخابات  أصبحت   : الرأسمالي  املركز  يف   -
تؤكد  الرأسمالية  املركز  بلدان  يف  البورجوازية  الطريقة  على 
بوضوح هيمنة املؤسسات و املافيات املالية و اإلعامية )باسم 
القانون( على احلياة السياسية ، وغياب أو ضعف تأثير الطبقة 
مما  السياسي  الصراع  مشهد  يف  الكادحني  وجماهير  العاملة 
يجعل مترير السياسات الطبقية يحصل بدون صعوبة كبيرة 
ويعمق الفوارق الطبقية )تفكيك القوانني الشغلية التي تضمن 

مكتسبات طبقية إضافة إلى انتشار الفقر و الغاء ( 
حتوالت   : التبعية  شبه  أو  التبعية  ــراف  األط بلدان  يف   -
وحتديات كبيرة بفعل تأثير الظروف والصراعات الدولية حول 
املوارد )املاء ، الطاقة ، الغذاء...(، وميكن ماحظة أن الكثير من 
الرغبة  )مثل  السطح  إلى  تبرز  والثانوية  الرئيسة  التناقضات 
املعلنة أو الثاوية  يف التخلص من هيمنة الدوالر على التبادل 
األبناك  يف  األمـــوال  إيــداع  من  التخوف  العاملي+  التجاري 
لكل  واملتحدية  املعلنة  سرقتها  من  خوفا  والغربية  األمريكية 
بالنسبة  خاصة  و  الكويبوي  طريقة  على  األعراف  و  القوانني 
للدول املنتجة للطاقة االحفورية ( ووقوف املافيات احلاكمة يف 

مواجهة كل إمكانية لقيام نظام دميقراطي بالطرق السلسة .
واالنبطاح  باملسايرة  الديكتاتورية  األنظمة  اقتناع   -
لألنظمة االمبريالية الغالبة وإلرادتها االقتصادية والسياسية 

العاملي  والبنك  الــدولــي  النقد  صندوق  توصيات  خــال  من 
ومؤسسات التمويل و اإلقراض و االستثمار .

- اقتناع أغلب األنظمة التبعية يف العاملني العربي و املغاربي 
ب"حتمية" االنخراط يف التطبيع و االنبطاح واخلضوع للكيان 
الصهيوني و قبول تدخاته وخدماته و حمايته حتت مسميات 

"الشراكة و التعاون االستراتيجي".
- من جهة أخرى ناحظ يف قوانني الصراع الطبقي يف العالم 
بالتحوالت  وتتأثر  جزر  و  مد  تــرددات  وتعيش  متموجة  أنها 
الطبقة  فيها  وتبحث  وآثارها(  واحلــروب  )األزمات  الدولية 
العاملة و حلفاؤها عن مداخل لتغيير موازين القوة .  وتوجد 
بعض الشعوب يف طليعة املد الثوري رغم الظروف العامة للجزر 

)الثورة السودانية مثا(
عموما  الشعوب  نــضــاالت  تبقى   الــظــروف  ــذه  ه ظــل  يف 
ومجتمعنا خصوصا تعيش ضعفا و نقصا يف 3 مسائل رئيسية :
سياسية  هيمنة  هي  الطبقية  الهيمنة  كــون  يف  ــى  األول  -
منظمة لدولة و مؤسسات البورجوازيات و الشركات الكبرى و 
أحزابها وجمعياتها مما يتطلب الضرورة السياسية و التاريخية 
لبديل تنظيمي طبقي سياسي ميثل قوى العمل و لهذا تطرح 
حزب  يف  والكادحني  العاملة  الطبقة  تنظيم  مهمة  بإحلاح 
كفاحهم  أدوات  ينظم  و  الطبقية  هويتهم  يعكس  سياسي 

ويبوصلها.
- الثانية يف العمل على جتاوز النضاالت املشتتة التي رغم 
املكاسب  قليلة  فهي  فيها  املقدمة  التضحيات  و  املجهود  أهمية 
املختلة  السياسية  القوة  موازين  ظل  يف  خصوصا  منعدمة  إلى 

لصالح الكتلة الطبقية احلاكمة .
يف  االنخراط  على  الدائم  والعمل  التفكير  هي  الثالثة   -
املتوسطي(   - األفريقي  املغاربي-   - )العربي  اإلقليمي  الصراع 
 ، االمبريالي  الرأسمالي  للغرب  املطلقة  الهيمنة  ضد  واألممي 
وبناء التحالفات التحررية ووحدة نضاالت الشعوب وفق هذه 

الرؤية الثاثية .
يف املغرب تعيش بادنا استمرارية للنظام املخزني وبنياته 
الادميقراطية و الاشعبية وتطور تبعيته وإذا كان انخراطه 
قدمية  األمريكي الصهيوني يعتبر اختيارا وممارسة  يف احملور 
التطبيع  نحو  اخلليجية  العربية  األنظمة  هرولة  سرعتها 
لعدة  نظرا  الشعبي  الدميقراطي  التغيير  قــوى  تشتت  فــإن 
عوامل تاريخية وسياسية وضعف تنظيم قوى الشعب الكادح 
املنتجة  القوى  تنظيم  وضعف   ، سياسيا  تنظيما  وطائعه 
احلركة  كفاحية  وضعف  وتشتت  سياسيا  العاملة(  )الطبقة 
النقابية مؤكزيا وسيادة أفكار الاجدوى من التنظيم يف أوساط 
بعض  إلى  العدوى  وانتقال  املتخبطة  الصغيرة  البورجوازية 
األوساط من العمال والشباب عموما )يأسا من جتارب تنظيمية 
سابقة أو تخوفا من التكلفة النضالية للعمل املنظم أو نتيجة 
ضعف النفس النضالي والرغبة يف احللول السريعة واالبتعاد 
عن املشاكل و "الضرائب" املترتبة عن االلتزام النضالي...إضافة 
إلى ضعف االجتهاد يف أساليب العمل...(  وهي عموما انعكاس 
لغياب )أو ضعف االقتناع ( بوصلة مشروع مجتمعي بروليتاري 
بديل و إرث لثقافة التنظيمية انتظارية كسولة أحيانا يف بعض 
األوساط اليسارية . إذ ال يكفي مقاومة السائد منه بل ال بد 
من بلورة البديل اجلدري له على أسس حتليل شامل وملموس 
)لكل  واملمارسة  النظرية  وحــدة  أســاس  وعلى  وواضــح  وهــادف 
عضو مهام وبرنامج( . هذا بالطبع بدون نسيان تأثير احلصار 
واالحتجاج  والتعبير  التنظيم  كحرية  احلريات  على  املضروب 
املنظمة  التغيير  قوى  وعلى  واملناضات  املناضلني  حركة  وعلى 

الغير موالية للسلطة . 
والتذمر   واليأس  الغضب  إلى  البعض  تدفع  العوامل  هذه  إن 
لكنها  بطولية  نضاالت  ظل  يف  خصوصا  النضالي  الوسط  يف 
مكتسبات  بأية  الغالب  يف  تأتي  وال  اجلماهيرية  إلى  تفتقد 
تذكر فما هي املسائل التي يجب التركيز عليها اليوم يف بوصلة 
نضالنا والتي تتطلب التفكير و العمل الدقيق الدائم و الصبور 
الشعبي  الدميقراطي  التغيير  مهام  طريق  يف  املطلوب  إلجناز 

على طريق االشتراكية :

1( التركيز يف الصراع ضد التناقض الرئيسي و العدو األكثر 
والضعيفة  التبعية  والبلدان  الشعوب  ضد  الكون  يف  شراسة 
)الغرب  الغربيني  حلفائها  و  األمريكية  االمبريالية  هو  و  أال 
القدمية  االستعمارية  اخللفية  يشكلون  لكونهم  الرأسمالي( 
واحلديثة حلماية األنظمة الديكتاتورية والتبعية والسيطرة 
على موارد البلدان التبعية و مقدراتها . واالقتناع أن أي تغيير 
ثوري يف بلدان املركز سيتلوه ال محالة تغيير يف بلدان األطراف.
الدولة  أجل  ومن  املخزني  النظام  ضد  حتالفا  أن  اعتبار   )2
من  الشعب  مكونات  لكل  آنية  مهمة  الشعبية  الدميقراطية 
والكادحني  العمال  من  والطائع  والدميقراطيني  التقدميني 
والطبقات الوسطى وحتى جزء من الطبقة البورجوازية الغير 
على  السائدة  الطبقية  الكتلة  هيمنة  من  واملتضررة  مهيمنة 
الدولة واملجتمع إضافة إلى املثقفني والصحفيني املستقلني عن 

أجندة السلطة .  
املخزني  النظام  ضد  العريضة  اجلبهة  أن  االقتناع    )3
نضالية  بأساليب  نفسها  عن  تعبر  التي  و  موضوعيا  املوجودة 
لعوائق  يكفي  مبا  ذاتيا  متحققة  غير   ، متنوعة  احتجاجية  و 
أخرى  أحيانا  مؤسسة  وغير  أحيانا  مزاجية  وسياسية  فكرية 
)نقد  األمام  إلى  بها  الدفع  على  احلثيث  العمل  يتطلب  مما   .
بعدها  حتقيق  على  والــعــمــل  نوعيا  وتــطــويــرهــا  الساح( 
اجلماهيري و تطوير نواتاتها احلالية ك"اجلبهة االجتماعية" 

و "اجلبهة املغربية لدعم فلسطني و ضد التطبيع" 
وأخيرا حشد التفكير والعمل يف تطوير أدوات الدفاع الذاتي 

للجماهير املنتجة و الكادحة ويف مقدمتها :
- فضح زيف السياسات الاشعبية وتعريتها و تعرية األدوات 
خطط  ورائها  تختبأ  التي  واإلعامية  السياسية  والكراكيز 

الكتلة الطبقية السائدة الفعلية
- دعم النضاالت اجلماهيرية و تنظيمها و عقلنة نضاالتها 
، وربط ذلك بالنضال من أجل الدميقراطية الشعبية ، وفضح 

انتهازية نزوعات الاتنظيم و الجدواها.
الطبقي  بالتنظيم  والعمالي  اجلماهيري  النضال  ربط   -
بالدعم  االكتفاء  وعدم  والكادحني(  العمال  حزب  بناء  )مهمة 
واملساندة و بالنضال اجلماهيري الذي قد يحقق مكاسب هشة 

وقابلة دائما للتراجع .
من  جتاوزها  وسبل  النقابية  احلركة  أزمــة  يف  التفكير   -
الوحدة  أفق  يف  النضالية  "الوحدة  مركزية  أطروحة  خال 
وحدة  أفق  وجدلية  رحاب  يف  ذلك  أمكن  ما  كل  التنظيمية" 
فكرية و سياسية طبقية يحققها حزب الطبقة العاملة وعموم 
الكادحني املنشود ، و العمل على تقوية التوجهات الدميقراطية 
اجلدلي  )الربط  النقابية  احلركة  داخل  الوحدوية  الكفاحية 

بني حرب املواقف وحرب املواقع(
والفكر  الثقافة  حقول  يف  كذلك  الصراع  وخوض  النضال   -
وترتيب  والرياضة  اإلعام  و  والفن  العلم   و  البيئة  و  واحلقوق 
املهام لبوصلة نضال الشعب من جهة و ملقاومة و تفكيك الدعاية 
الرسمية  االعـــام  وســائــل  تضخها  التي  السائدة  واألفــكــار 

ومثقفيها و أدواتها األيديولوجية النشيطة.
لنمط  االستياب  ملقاومة  للعيش  بديلة  ثقافة  خلق   -
جلوهر  سائدة  رؤية  قاعدة  على  املبني  والعيش  االستهاك 
االنسان تقوم على دورة "استهاك - عمل - استهاك" و جعل 
العمل و ليس االستهاك هو أساس جوهر االنسان و اإلنسانية 
ومدر قيمتها، وتغيير العادات االستهاكية و التخلي عن املضرة 

منها للجيب و الصحة .
-  إعادة تنظيم وتوحيد قوى الشباب التقدمي والدميقراطي 
يف  دوره   ليلعب  النساء...(   - متعلم  شباب   - معطلني   - )طلبة 
للتغيير  املبدعة  الثورية  الطائع  وليشكل  الطبقي  الصراع 

اجلدري.
الكتابات  لكل  جدية  كبوصلة  واملمارسة  النظرية  وحدة   -
كل  استثمار  على  والعمل   ، الثوري  التغيير  حلركة  التنظيرية 
الطاقات املناضلة من خال تقسيم املهام و العمل حملاربة الكسل 
و االتكالية و اإلنابة و العمل "املثقفاتي" املتعالي واملجرد من أي 

براكسيس 

إ.ح
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يهم ملف عددنا هذا من جريدة النهج الدميقراطي قضايا يف السيادة الغذائية واحلق يف الغذاء.وقد تناولنا املوضوع 
سابقا دون أن نحيط بجميع اشكالياته.فموضوع السيادة الغذائية موضوع ذو راهنية قصوى،كما برهنت على ذلك 

يوميات املغاربة أيام احلجر الصحي وما قبلها ثم ما عدها،حيث ندرة وغاء أسعار املواد الغذائية.
فهل متلك الدولة ما ميكنها من ضمان حق مواطنيها يف املاء ويف الغذاء؟هل متتلك القرار السيادي وحق التصرف 
فيما تنتج سواعد عمالها ومزارعيها املرهون مصيرهم بيد املؤسسات املالية والبلدان الرأسمالية؟قد يبدو اجلواب 
بديهيا ما دمنا يف دولة يحكمها نظام فاقد للشرعية بطبيعته كنظام استبدادي مخزني تبعي.ومع ذلك ال بد من 
مساءلة كيفية فرض التبعية وتعميقها ورهن مصير شعب بأكمله نحو املجهول،من خال املساهمات التي نقدمها 

لقراء جريدتنا.

ملاذا مل يستطع املغرب تحقيق السيادة الغذائية؟

االختالالت البنوية لألمن الغذايئ للشعب املغريب

اإلمكانية  توفير  انه  على  الغذائي  األمن  تعريف  ميكن 
الشعبية،  اجلماهير  لكافة  الغذائية  احلاجيات  لتلبية 
اخلــارجــيــة،  ــواق  ــألس ل والتبعية  ــات  ــارب ــض امل ــن  ع بــعــيــدا 
واستدامة  الصحية  الضمانة  مراعاة  فيها  يتم  بشروط 
فما  القادمة.  لألجيال  سليمة  لتبقى  اإلنتاجية  ــوارد  امل
األمن  هذا  توفير  يستوجبها  التي  الضرورية  الشروط  هي 
العابرة  الشركات  تستخدمه  ساحا  أصبح  الذي  الغذائي 

الشعوب؟ مصير  يف  للتحكم  للقارات 
ــص االســتــهــاكــيــة لــلــشــعــب املــغــربــي  ــائ ــص تــتــمــيــز اخل
باإلضافة  والسكر  والقطاني  الدقيق  على  أساسا  بتركيزها 
اقــل.  بــدرجــات  والــلــحــوم  والــزيــت  احلليب  مشتقات  ــى  ال
مدى  نعرف  أن  ميكن  اخلصائص،  هذه  حتديد  من  انطاقا 
للشعب  الغذائي  باالمن  للدولة  الفاحية  السياسة  اهتمام 
للسياسات  العامة  التوجهات  على  الوقوف  وميكن  املغربي. 
   : محاوررئيسية  اربعة  تشخيص  خال  من  املتبعة  الفاحية 
وتعني  االنتاجية،  البنيات  مستوى  على  االول:  المحور 
من  االنتاج  وعوامل  وماء  فاحية  ارض  من  االنتاج  وسائل 
سماد و بذور ودعم واعانات وغيرها، كل هذا حتت االرشاد 

للفاحني. والتاطيرالتقني 
املستهلكني  اكــبــر  ــن  م يــعــد  ــي،  ــرب ــغ امل الــشــعــب  ان  ــا  مب
ان  الــى  االحصائيات  تشير  بحيث  احلبوب،  اي  للدقيق، 
وهو  كلغ،   200 هو  املــادة  هــذه  من  الفرد  استهاك  معدل 
العاملي،  االســتــهــاك  متوسط  اضــعــاف  ثاثة  يــعــادل،  مــا 
من  سنوي  كانتاج  قنطار  مليون   100 توفيرحوالي  يلزم 
يخضع  املغرب  الن  ونظرا  الدقيق.  من  الطلب  لسد  احلبوب 
فان  اجلفاف،  لسنوات  املتصاعدة  والوثيرة  املناخ  لتقلبات 
السقي  التحكم يف مصادر  هذا احلجم من االنتاج يستوجب 
بالنسبة  الشان  هو  كما  للجفاف،  املــدمــرة  ــار  االث لتايف 
السياسة  ان  هــو  واملــاحــظ  احلــالــي.  الــفــاحــي  للموسم 
خصصت  قد  الشكلي،  االستقال  منذ  املتبعة،  الفاحية 
ان  حني  يف  للتصدير،  املوجهة  للزراعات  املسقية  االراضي 
كليا  اخلاضعة  البورية  االراضي  يف  تتموقع  احلبوب  زراعة 
يستحوذ  املسقية  االراضــي  فجل  املطرية.  للتساقطات 
الدولة  دعــم  من  يستفيدون  الذين  الراسماليون  عليها 
قلة  الصغارمن  الفاحون  يعاني  بينما  السخية،  واالعانات 
مثال  واسطع  الفاحية.  القروض  وضغط  الدولة  اعنات 
من  املائة  يف   80 خصص  الذي  االخضر  املغرب  هومخطط 
القيمة  ذات  الزراعات  سماه  ما  او  الكبار،  للفاحني  امليزانية 

للفاحني  املائة  يف   20 خصص  حني  يف  العالية،  املضافة 
تتشكل  والتي  املعاشية،  الفاحة  سماها  ما  او  الصغار، 

احلبوب. مزارعي  من  باالساس 
من  والتخزين،  التسويق  مستوى  على  الثاني:  المحور 
الفاحة  وضمنه  عام  بشكل  املغربي،  االقتصاد  ان  املعلوم 
مبوجب  العاملية،  الراسمالية  باالسواق  عضويا  مرتبط، 

االمبريالية  عليه  تشرف  الذي  للعالم  الدولي  التقسيم 
املغربية  الــدولــة  توقيع  اثناء  تعمق  ــذي  وال االمريكية، 
االوروبي  االحتاد  مع  املبرمة  احلر  التبادل  اتفاقيات  على 
تسعينات  بــدايــة  خــال  االمريكية،  املتحدة  والــواليــات 
الفاحني  منتوجات  يجعل  الــوضــع  هــذا  املــاضــي،  الــقــرن 
الفاحية  املنتوجات  مــع  املــبــاشــرة  املــواجــهــة  يف  املــغــاربــة 
وال  املناخية  الظروف  حيث  من  ال  الــدول،  لهذه  املتقدمة 
الذي  والعلمي،  التكنولوجي  التقدم  مستوى  حيث  من 
الهائل  الــدعــم  الــى  باالضافة  الـــدول،  هــذه  عليه  تتوفر 
منتوجات  على  سلبا  ينعكس  الذي  الشيء  ملزارعيهم  املقدم 
يتعلق  فيما  منهم.  الصغار  وخــاصــة  املــغــاربــة،  الفاحني 
املخازن  تفكيك  على  عملت  فالدولة  التخزين،  مبستوى 
لفائدة  وتفويتها  الفاحني  تعاونيات  ملكية  يف  كانت  التي 
ثمانني  يعادل  ما  اصبح  اخلطوة  وبهذه  اخلاص.  الراسمال 
الراسماليني،  ملكية  يف  هي  التخزين  بنية  من  املائة  يف 
من  اقل  الى  التعاونيات  تخزين  بنيات  سعة  انخفضت  بينما 
االقتصاد  اال  يهمه  ال  الراسمال  ان  ومبا  املائة.  يف  عشرين 
يف  املباشرة  االربــاح   حتقيق  من  ميكنه  الــذي  املضاراباتي 
للمخزون  اهتماما  يعير  ال  فانه  سريعة،  اقتصادية  دورات 
من  كميات  بتخزين  اال  يساهم  لن  لذلك  االستراتيجي، 
عن  ناجتة  ازمة  حالة  يف  شهور،  بضعة  تتعدى  ال  احلبوب 

الشان  هو  كما  املغرب  سيتاثر  حرب  وضعية  او  حاد  جفاف 
ان  يجب  االستراتيجي،  احلبوب  مخزون  ان  السنة.  هذه 
يتم  املخزون  هذا   .)5 الى   3 )من  سنوات  لعدة  كافيا  يكون 
يتم  التي  املمطرة  املواسم  يف  خاصة  سنتني،  كل  تغييره 
احلاجيات  يقارب  احلبوب  من  وطني  انتاج  حتقيق  فيه 

الوطنية.
الذاتي،  الغذائي  االكتفاء  مستوى  يهم  الثالث:  المحور 
واساسا  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  سائدا  كان  املنظور  هذا 
الدول  كانت  والصينية،  السوفياتية  الثورتني  جناح  بعد 
لكن  االساسية،  املواد  من  شعوبها  يكفي  ما  تنتج  ان  حتاول 
الغذائي  االكتفاء  باستبدال  القاضية  االمبريالية  خطة 
التبادالت  انتشار  مع  برز  الذي  الغذائي،  باالمن  الذاتي 
واثناء  للعالم  موحدة  كعملة  الــدوالر  وتعميم  التجارية 
ما  الى  االمبريالية  القوى  طرف  من  العالم  مناطق  تقسيم 
استطاعت  التي  العملية  وهي  املربح  االنتاج  مبناطق  سمي 
النتاج  شروطها  وفرض  العالم  على  االستياء  االمبريالية 
الغذائية  باالحتياجات  االهتمام  دون  اسواقها،  حتتاجه  ما 
الفرنسية  االمبريالية  فرضت  االطــار  هذا  ويف  للشعوب. 
لذلك،  محتاجة  اسواقها  كانت  ملا  احلبوب  انتاج  املغرب  على 
واحلوامض  اخلــضــروات  انتاج  عليه  فرضت  ذلــك  بعد  ثم 
اليوم.             الى  الذي ما زال سائدا  ، وهو االماء  والبواكر 

ونقل  الــزراعــيــة  البحوث  مستوى  على  الــرابــع:  ــور  احمل
يتميز  املــغــربــي  الــفــاح  ان  ــروف  ــع امل مــن  التكنولوجيا، 
كانت  فــاالراضــي  الفاحي،  املجال  يف  مترسخة  بتقاليد 
يتم  كان  مجملها،  يف  الفاحية،  واألشغال  جماعية  ملكية 
كما  القبيلة.  افراد  بني  وتضامني  جماعي  بشكل  تنفيذها 
بني  عليها،  والتناوب  السقي  ملياه  العادل  التقسيم  طرق  أن 
للمناطق  بالنسبة  القاعدة  هي  كانت  القبيلة،  اعضاء  كافة 
من  االستفادة  يتم  بحيث  املياه،  مصادر  فيه  تتواجد  التي 
املزروعة  املساحة  وحسب  التوقيت،  بواسطة  املــاء،  كمية 
السنابل  احسن  ينتقون  الفاحون  كان  عضو.  كل  طرف  من 
تساهم  العملية  وهـــذه  ــادم،  ــق ال للموسم  بـــذور  جلعلها 
املاضي  القرن  ثمانينات  بداية  منذ  الــبــذور.  حتسني  يف 
البذور،  جتارة  على  للقارات  العابرة  الشركات  ستستحوذ 
مع  املتأقلمة  احمللية  الــبــذور  تدريجي  بشكل  لتنقرض 
من  جينيا  واملعدلة  احملسنة  البذور  لصالح  الباد  ظروف 
على  باملطلق  تتحكم  باتت  التي  األجنبية،  الشركات  طرف 

البذور.   سوق 

امال عسو
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املسألة الزراعية واألمن الغذايئ: 
 السيادة الغذائية العربية عىل ضوء حرب أوكرانيا

أظهرت احلرب يف أوكرانيا َدَرَجَة التبعية الغذائية للعديد 
هشاشة  ومدى  العربية،  البلدان  بينها  ومن  العالم،  بلدان  من 
ول  الُدّ لتفتقد  اخلارج،  إلى  الغذائي  أْمِنها  وارتهان  اقتصادها 
اجُلوُع  وليتهّدد  واقتصادها،  وثرواتها  أراضيها  على  سيادتها 
ُم  ُيَحِتّ مما  العربي،  الوطن  مواطني  والَفْقُر  الّتغذية  وســوُء 
ترهن  التي  اإلقتصادية  للمنظومة  َبدائل  عن  البحث  ضرورَة 
اخلَطط  وإجنــاز  إطــاق  ضــرورة  ُيؤّكُد  وما  املواطنني،  َمصير 
كخطوة  الغذائية،  السيادة  حتقيق  إلــى  امُلــؤّدَيــة  والبرامج 
الّشعب  وســيــادة  احلقيقي  اإلستقال  حتقيق  طريق  على 
احلالية  األجــيــال  مصير  وتقرير  الطبيعية،  ثــرواتــه  على 

والاحقة…
األخبار  وكاالت  لبرقيات  ُمَلّخًصا  املوالية  الفقرات  تتضمن 
احلرب  نتائج  بعض  بشأن  الّدولية  املنظمات  بعض  وتقارير 
اإلحلــاح  من  مبزيد  ــُد  ُيــَؤِكّ ما  العربي،  الغذائي  األمــن  على 

ضرورَة العمل على حتقيق السيادة الغذائية…
األمن الغذائي العربي والسيادة الغذائية

اإلقــتــصــاديــة  ــدة  ــح ــت امل األمم  جلــنــة  ــات  ــان ــي ب ــشــيــر  ُت
الوطن  ُيواِجُهُه  ما  إلى  )إْسْكوا(  آسيا  لغربي  واإلجتماعية 
والّتغذية”،  الغذائي  “األمن  بخصوص  حتّديات،  من  العربي 
وأوكرانيا،  روسيا  بني  أوروبــا،  شرقي  يف  احلرب  انطاق  قبل 
مصر  وخاصة  الغذاء،  توريد  على  تعتمد  العربية  فالبلدان 
التي ُتْعَتَبُر أكبر بلد عربي بحسب عدد الّسّكان الذي يقارب 
تليها  للقمح،  عاملي  ُمستوِرٍد  أكبر  وكذلك  نسمة،  مليون  مائة 
اجلزائر، وسوف ُنوِرُد بعض األرقام يف فقرة الحقة، فضًا عن 
ر،  التحّديات األخرى، منها قلة املوارد املائية واجلفاف والّتَصُحّ
ما  املواطنني،  غذاء  مبسألة  العربية  األنظمة  اهتمام  وعدم 
الدولية،  األسواق  من  األغذية  استيراد  على  االعتماد  َعّزَز 
وسوء  والَفْقر  ّية  واأُلِمّ البطالة  معّدالت  ارتفاع   مع  بالتوازي 
عنها،  الناجمة  واألمــراض  البدانة  حاالت  وتزايد  التغذية، 
من  العربي  الوطن  وُيَعّد  احَلَرَكة،  وقّلة  الرديء  الغذاء  بسبب 
)واألمن  الغذائي”  “األمن  حتقيق  تستطع  لم  التي  األقاليم 
صغيرة  فقرة  ــُص  ُتــَخــَصّ ســوف  َفــْضــَفــاض،  مفهوم  الغذائي 
تستطع  لم  كما  الغذائية”(،  “السيادة  مفهوم  مع  للمقارنة 
بالتالي  تستطع  ولــم  التغذية،  وســوء  اجلــوع  على  القضاء 
حتقيق أهداف التنمية لألمم املتحدة، وأهداف برنامج الغذاء 
العاملي، لتخفيض نسبة من يعانون من اجلوع وكذلك من سوء 
التغذية إلى النصف، بني سنَتْي 1990 – 2015، أو بني 2015 
العمل  مجموعات  إنشاء  على  املتحدة  األمم  وحّثت   ،2030 و 
شبكة  وهي  عربية،  مجموعة  منها  الغذائي،  باألمن  املعنية 
وتنشر  والتغذية  الغذائي  األمن  تدرس  التي  املنظمات  من 
منظمات  من  بدعم  مختلفة،  مبادرات  إلى  وتدعو  املعلومات 

األمم املتحدة، لدراسة “حتديات األمن الغذائي”…
القمح  ري  ُمَصِدّ أكبر  من  دوَلَتنْي  بني  احلرب  اندالع  ي  ُيَؤِدّ
)واحلبوب والعلف واألسمدة، بشكل عام( إلى تقويض “األمن 
الّدائنني،  ُشــُروط  وساهمت  العربي،  وغير  العربي  الغذائي” 
األمن  تقويض  يف  الغذائية،  والسلع  امُلزارعني  دعم  إلغاء  منها 
ًقا، عند عدم  ًرا أو ُمَحَقّ ي، ُيْعَتَبُر ُمتوِفّ الغذائي، وهو مفهوم َكِمّ
ِر السلع الغذائية بأسعار مناسبة  وجود نقص يف الغذاء، وَتَوُفّ
ُمسَتْوَرد(  أو  )محلي  الغذاء  َمْصَدر  ضمان  دون  للمستهلك، 

وصحة الغذاء وسامته وصاحيته لاستهاك البشري…
السيادة  مفهوم  ُيشير  الــغــذائــي،  األمــن  ملفهوم  خــاًفــا 
وسياسات  برامج  إرساء  يف  والدول  الشعوب  حق  إلى  الغذائية 
واإلقتصادي،  والغذائي  الفاحي  اإلستقال  ن  ُتَؤِمّ فاحية 
مع ُمراعاة َدْور املزارعات وامُلزارعني وُسّكان الريف وامُلستهلكني 
الفاحية  امُلَخّططات  وَرْسم  ُمناقشة  يف  احَلَضِري  الوَسط  من 
ــُذور،  وُب مياه  من  ــوارد،  وامل األرض  على  السيادة  تشمل  التي 
ُمعّدل  إنتاج  دخول  على  ُرُســوم  فرض  يف  الدول  حق  وتشمل 
اإلجراء  هذا  ويهدف  السعر،  منخفضة  الرديئة،  أو  وراثيا، 
ِلّي من ُشُروط السوق التي تفرضها منظمة  حماية اإلنتاج احمَلَ
التي  اجلنسية  متعددة  الشركات  حامية  العاملية،  التجارة 
العاملية،  السوق  يف  جتارية  كسلع  الغذائية  املــواد  يف  تتاجر 

ولهذه األسباب، جب الّتفريق بني “األمن الغذائي” و “السيادة 
الغذائية”…

ثم   ،19  – كوفيد  زمن  الغذائية  والسيادة  الغذائي  األمن 
احلرب

املعادن  مــن  ــي  ــران واألوك الــروســي  اإلنــتــاج  ألهمية  ــَظــًرا  َن
ثم  احلــرب،  انطاق  ُيِثير  واحلبوب،  واألسمدة  واحملــروقــات 
إمدادات  وانخفاض  األسمدة  نقص  من  مخاوف  استمرارها، 
روسيا  تعليق  بعد  خصوًصا  العاملية،  األســـواق  يف  احلبوب 
وأوكــرانــيــا صــادراتــهــا وقــرار بعض الـــّدول األخــرى امُلــصــّدرة 
أوكرانيا  حكومة  َحَظرت  كما  أيًضا،  صادراتها  تعليق  للحبوب 
تصدير األسمدة، ما قد يؤّدي إلى اضطراب يف حركة جتارة 
احملاصيل  وبعض  الشمس،  عباد  وزيــت  واألســمــدة  احلبوب 
املسلح  بالنزاع  ِبُسرعة  تونس،  مثل  دولة  وتأّثرت  األخــرى، 
اخلبز  نقص  مــن  املــواطــنــون  َر  ــَرّ ــَض َت إذ  ــي،  ــران األوك الــروســي 
القمح  من  واملصنوع  الدولة،  من  املدعوم  الدقيق  من  املصنوع 
التجارة  وزيــر  تأكيدات  رغــم  أوكرانيا،  من  تستورده  الــذي 
شهر  حتى  تكفي  قد  التي  القمح  مخزونات  بشأن  التونسي 
حيث  املغرب،  يف  الشيء  نفس  وحصل   ،2022 حزيران/يونيو 
القمح  مخزونات  أن  للمطاحن  الصناعي  االحتاد  رئيس  أّكد 
اخلبز  سعر  وارتفع  أشهر،  خمسة  استهاك  لتغطية  كافية 
ما  إلى  لبنان  يف  القمح  احتياطي  حجم  وانخفض  مصر،  يف 
ُيعادل استهاك 45 يوًما، ويشمل النقص يف احلبوب والزيوت 
واليمن  السودان  مثل  أخرى  عربية  بلداًنا  كذلك  النباتية 
آذار/مارس   14 و   11( “رويترز”  وكالة  بحسب  واألردن،  وليبيا 
لتعليق  احلرب  ظروف  األخرى  الّدول  بعض  واستغلت   ،)2022
صادرات السلع الغذائية واحلبوب والصويا والزيت كاألرجنتني 
وبلدان أوروبية عديدة، فيما أشارت وسائل اإلعام البرازيلية 
األسمدة  لتصنيع  اخلام  املواد  أسعار  يف  املستمر  إلى “اإلرتفاع 
تستورد  إذ  وروسيا”،  أوكرانيا  من  سلع  على  العثور  واستحالة 
البرازيل نحو %80 من األسمدة التي تستخدمها ، منها 20% 
من روسيا، فيما تستورد دول اإلحتاد األوروبي نحو %30 من 
النباتية  والبروتينات  كاحلبوب  احليوانات  علف  من  حاجتها 
من  حاجتها  وُثُل  أوكرانيا،  من  الشمس  وعباد  اللفت  وُبــُذور 
 11  ( الفرنسية  الصحافة  وكالة  بحسب  روسيا،  من  األسمدة 
قد  احلــرب،  استمرار  ضوء  وعلى   ،)2022 آذار/مارس   15 و 
تسمح امُلَفوضية األوروبية بزيادة املساحات امُلخّصصة لزراعة 
اللفت  بذور  )مثل  املاشية  إلطعام  ُتستخدم  نباتية  بروتينات 
أو البرسيم أو عباد الشمس( يف املناطق التي كان من املفترض 
الفرنسية  الصحافة  وكالة  بحسب  حالة “راحة”،  يف  تكون  أن 
يوم  العاملي  البنك  أعلن  وأعلن   ،)03/03/2022 )أ.ف.ب. 
بقيمة  تقدمي “مساعدات  آذار/مارس 2022،  من  عشر  الرابع 
دوالر  مليون   723 إلى  إضافة  ألوكرانيا،  دوالر  مليون   200
تلبية  على  احلكومة  ملساعدة  بالفع…  عليها  املوافقة  متت 
البنك  ــّدر  وَق فقًرا،  ــدَّ  األَش للفئات  األساسية  اإلحتياجات 
العاملي مجموع “امُلساعدات” التي قد تصل إلى أوكرانيا، خال 
45 إلى ستني يوًما، بنحو ثاثة مليارات دوالرا، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية أ.ف.ب. 15/03/2022
أوكرانيا  حكومة  أما  العاملي،  الغذائي  األمن  احلرب  تتهّدد 
األوروبــي  ــاد  واإلحت املتحدة  للواليات  تبعّيتها  جتني  فإنها 
االقتصادي  املستشار  قــّدر  حيث  األطلسي،  شمال  وحلف 
 ،2022 آذار/مارس   14 يوم  احلرب،  أضرار  األوكراني  للرئيس 
بنحو مائة مليار دوالر، وُأِصيَب اإلقتصاد بركود غير مسبوق، 
ُر صندوق النقد الّدولي انكماش الناجت احمللي اإلجمالي  وُيقِدّ
األوكراني بنحو %10 سنة 2022 لكن إذا طالت فترة الصراع 
، فقد ينخفض بنسبة تتراوح بني %25 و %35، بحسب بيان 
لصندوق النقد الدولي بتاريخ 9 آذار/مارس وُنشر يف 14 آذار/
بشأن  تقديرات  الدولي  النقد  صندوق  ونشر   ،2022 مارس 
على  والزراعة،  اخلام  واملواد  الطاقة  أسعار  ارتفاع  تداعيات 
واحلبشة  أفغانستان  يف  وخاصة  العالم،  بلدان  جميع  اقتصاد 

وسوريا واليمن والدول املعتمدة على القمح.
الغذاء كأداة همينة وإخضاع

القرن  ستينّيات  نهاية  يف  الغذائي  ــن  األم مفهوم  ظهر 
لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة  وُتَعّرُفُه  العشرين، 
بالكمية  املجتمع  أفراد  جلميع  الغذاء  بتوفير  )فاو(  املتحدة 
مستمرة  بصورة  احتياجاتهم  يلّبي  مبا  الازمتنْي،  والنوعية 
على  التعريف  هذا  ويعتمد  ونشطة،  صحية  حياة  أجل  من 
نوِعّيِتِه،  وعــن  َمــْصــَدِرِه  عن  الّنظر  بقطع  الــَكــّم،  أو  احلجم 
صندوق  ُخبراء  وال  احلكوميون  املسؤولون  يتوّرع  ال  ولذلك 
عن  العاملية،  التجارة  ومنظمة  العاملي  والبنك  الدولي  النقد 
استخدام عبارة “األمن الغذائي”، بشكل فضفاض. أما تعريف 
الذاتي  “اإلكتفاء  مفهوم  من  طموًحا  أقل  فهو  “فاو”،  منظمة 
منتصف  الوطني،  التحّرر  حركات  َرْتــُه  َطــَوّ الــذي  الغذائي” 
الفاحي  اإلنتاج  تطوير  بعملّية  وارتباطه  العشرين،  القرن 
وحتقيق  اإلقتصادي،  اإلستقال  عملية  الستكمال  احملّلي، 

سيادة القرار السياسي الوطني.
ومدّخرات  ثــروات  استنزاف  إلى  الغذاء  استيراد  ي  ُيـــَؤِدّ
امُلزارعني  صغار  إفــاس  وإلــى  األجنبية،  بالعمات  الشعوب 
تتحول  التي  األرياف  ُسّكان  وحياة  اقتصاد  وتدمير  ني،  وامُلَرِبّ
غذائيا  وَمْخزوًنا  للقارات،  العابرة  للشركات  ُكبرى  مزارع  إلى 
حالة  واستمرارية  َرة،  ــِوّ ــَط ــَت امُل الرأسمالية  الـــّدول  ــواق  ألس
التبعية االقتصادية والغذائية، وتقويض اإلستقال، وُتشّكل 
السيطرة على األراضي الزراعية وعلى اإلنتاج الزراعي احمللي، 
الفاحية(  األراضي  يف  )التفريط  الّدائنني  ُشُروط  من  جْزًءا 
إلغاء  تتضّمن  التي  الهيكلي  اإلقتصادي  اإلصاح  برامج  ومن 
الغذائية،  الّسَلع  أسعار  دعم  وإلغاء  واألسمدة  الُبُذور  دعم 
األراضي  مساحة  تقدر  املثال،  سبيل  على  تونس،  حالة  ويف 
مساحة  تتجاوز  وال  هكتار،   مايني  عشرة  بحوالي  الفاحية 
امِلْلِكّيات  إن  أي  هكتارات،  عشرة  ْيعات  والَضّ امَلزارع  أرباع  ثاثة 
اشترط  لكن  الباد،  غذاء  ر  ُتوِفّ اأُلَسِرية  والفاحة  الصغيرة 
األوروبــي،  واإلحتــاد  العاملي،  والبنك  الدولي  النقد  صندوق 
الزيتون  ــت  وزي الّتمور  وتصدير  إنتاج  يف  تونس  تخصص 
وبعض أنواع احلمضيات وبعض أنواع منتجات الصيد البحري، 
ما  األلبان،  ومنتجات  واللحوم  احلبوب  إنتاج  عن  والّتخِلّي 
وما  اإلنتاج،  وقطاعات  الوطني،  اإلقتصاد  تدمير  من  يزيد 

ق حالة التبعية الغذائية. ُيعِمّ
آفاق العمل عىل تحقيق السيادة الغذائية

سنة  والــزراعــة،  لألغذية  املتحدة  األمم  منظمة  َنّظمت 
 La  ( الفاح”  “طريق  حركة  وطرحت  الغذاء،  قّمة   ،1996
عن  للدفاع  الــبــرازيــل  يف  نشأت  التي   )  Via Campesina
تعريف  الصغار،  والفاحني  أراضيهم،  فقدوا  ممن  الفاحني 
الصحي  الغذاء  يف  الشعوب  حق   = الغذائية  “السيادة  مفهوم 
يف  وحقها  وُمــْســَتــَداَمــة،  سليمة  أساليب  خــال  من  واملــائــم، 
حتديد طعامها واختيار النظم الزراعية املناسبة…”، وخال 
تيليني  قرية  يف  الغذائية  للسيادة  الدولي  املنتدى   انعقاد 
“حق  إلى  الغذائية  السيادة  مفهوم  توّسع   ،2007 سنة  مبالي 
سياساتها  حتديد  يف  والبلدان  احمللية  واملجتمعات  الشعوب 
اخلاصة بالزراعة والعمالة الزراعية وصيد األسماك والغذاء 
واقتصاديا  واجتماعيا  بيئيا  مائمة  بطريقة  واألراضـــي 
الغذاء  واستهاك  إنتاج  يف  اجلميع  وحق  لظروفها،  وثقافيا 
البشرية  واملجموعات  املواطنني  وحق  واملائم،  واملغذي  اآلمن 
والشعوب يف إنتاج غذائها، دون اهتمام باالعتبارات التجارية 

واألسواق العاملية…
اإلنتاج  عمليات  وتنظيم  ودواجن(،  )مواشي  احليوانات 
ب  والتوزيع، لضمان االستدامة وحماية املوارد الطبيعية وجتُنّ
بالبيئة  يضر  ما  وكل  الكيماوية  واألسمدة  املبيدات  استخدام 
البرنامج،  هذا  إجناز  ويتطلب  واملستهلكني،  املنتجني  وصحة 
إعادة تأهيل منظومات اإلنتاج احمللي بهدف تطوير الزراعات 
احمللية وأساليب الصيد والرعي، الذي َتْسهم النساء الريفيات 

يف إجنازه وتطويره…

الطاهر املعز كنعان
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امللف
أزمة األمن الغذايئ وغياب أفق السيادة الغذائية باملغرب 

وردة عوينات
       لم يتمكن املغرب من بلوغ عتبة األمن الغذائي، 
بالكم  املجتمع  أفراد  جلميع  للغذاء  توفيرا  باعتباره 
مستمرة  بصورة  حاجياتهم  يلبي  مبا  الازمني  والنوع 
منظمة  تعرفه  كما  ونشطة،  صحية  حياة  أجــل  من 
أنها  حيث   .FAO املتحدة  لــألمم  والــزراعــة  األغذية 
كأسوء   2019 سنة  أصدرته  تقرير   يف  املغرب  صنفت 

األخيرة  املرتبة  يف  جاء  حيث  اجلوع  محاربة  يف  بلد 
ومصر.  وليبيا  وتونس  اجلزائر  بعد 

املغرب  حتقيق  دون  حالت  التي  املعيقات  فماهي 
على  تأثيرا  املناخية  للتغيرات  وهل  الغذائي؟  لألمن 
سببا  كوفيد19  جائحة  اعتبار  ميكن  وهــل  ــك؟  ذل
لألمن  املــغــرب  توفير  دون  حالت  التي  األســبــاب  مــن 
األمــن  مفهوم  جتـــاوز  باستطاعته  ــل  وه الــغــذائــي؟ 
مما  الغذاء  توفير  كيفية  يف  يدقق  ال  الذي  الغذائي 
كبير  بشكل  االستيراد  سياسة  على  منفتحا  يجعله 
تشمل  التي  الغذائية  السيادة  مبفهوم  وتعويضه 

محليا؟ الغذائي  الذاتي  االكتفاء 
كبير  عجز  من  األخــيــرة  ــة  األون يف  املغرب  يعاني 
يستوجب  ما  ــراد،  األف جلل  الكايف  الغذاء  توفير  يف 
يعرف  ــا  م ــودة  عـ ــن  ع ــان  ــإلع ل اخلــطــر  ــوس  ــاق ن دق 
اإلحصائية  األرقــام  له  أشــارت  ما  وهذا  اجلــوع،  بعام 
مفادها  والتي   2022 سنة  الفاو  منظمة  عن  الصادرة 
خال  فرد،  مليون   1.5 بلغ   باملغرب  اجلياع  عدد  أن 
 1.3 مقابل  و2020،   2018 بــني  مــا  املمتدة  الفترة 
يعني  ما   2019 ، و   2017 بني   ما  الفترة  يف  فرد  مليون 
 28 بنسبة  ارتفعت  قد  الغذائي  األمن  انعدام  نسبة  أن 
مقارنة  و2020   2018 بني  ما  الزمنية  املدة  يف  املئة  يف 

السابقة. املقارنة  فترة  نفس  خال  املئة  يف   26.7 مع  
عدة  لها  النتيجة  هذه  فإن  املصدر  نفس  وحسب 
توفير  على   19 كوفيد  جائحة  تأثير  بينها  من  أسباب، 
والركود  املستوردة،  منها  وخصوصا  الغذائية  املــواد 
مما  الصناعية  خاصة  القطاعات  كل  عرفته  الــذي 

نفس  لكن  املواد.  هذه  وندرة  األسعار  ارتفاع  يف  ساهم 
ليست  الوباء  تفشي  تأثيرات  أن  إلى  يشير  التقرير 
األمن  حتقيق  من  املغرب  متكن  عدم  يف  حاسما  سببا 
يف  األخيرة  املراتب  يف  لاستقرار  والتراجع  الغذائي 
التي  الــدول  فــإن  للمنظمة،  فبالنسبة  املجال،  هــذا 
لم  كبلدنا  التغذية  سوء  معدالت  ارتفاع  من  تعاني 

املستدامة  التنمية  لتحقيق  الصحيح  املسار  تتبع 
اجلائحة. انتشار  قبل  حتى  والتغذية  باجلوع  املتعلقة 
األغذية  منظمة  جردتها  التي  األسباب  بني  ومن 
التغير  سببها  التي  التأثيرات  هناك  كذلك،  والزراعة 
العالم  بــل  فقط  املــغــرب  تشمل  ال  والــتــي  املــنــاخــي، 
التغير  فإن  العاملية  الصحة  منظمة  فحسب  بأسره. 
االجتماعية  احملــددات  على  كبير  تأثير  له  املناخي 
ــهــواء الــغــيــر مــلــوث واملــيــاه  والــبــيــئــيــة لــلــصــحــة، كــال
ويف  واألمن.  والسكن  الكايف  والغذاء  للشرب  الصاحلة 

وارتفاع  اجلفاف  موجات  تواتر  ومع  الراهن  الوضع  ظل 
والصحة  الفاو  منظمتي  فــإن  الكوكب  حــرارة  درجــة 
ونوعيتها  املياه  إمدادات  انخفاض  تتوقعان  العامليتني 
تهديد  إلى  سيؤدي  مما  التربة،  وتدهور  العالم،  يف 
التغير  يتسبب  أن  تتوقعان  كما  الــغــذائــي.  األمــن 
يف  و2050   2030 بني   ما  املمتدة  الفترة  يف  املناخي 
العالم سنويا بسبب سوء  200 ألف و500 فرد يف  وفاة 

احلراري. واإلجهاد  واإلسهال  واملاريا  التغذية 
سيزيد  املــنــاخــي  التغير  أن  املنظمتان،  وتــرجــح 
املتضررة  املساحة  من  احلالي  القرن  تسعينيات  بحلول 
اجلفاف  نوبات  تواتر  معدل  وسيضاعف  اجلفاف،  من 
مرات.  ست  إلى  مدته  متوسط  سيزيد  كما  الشديد، 
يستدعي  السكان  من  عدد  أكبر  إطعام  أن  تريان  كما 
مع  تقريبا  املئة  60يف  بسبة  الــزراعــي  اإلنــتــاج  رفــع 
عائقا  تقف  املناخية  التغيرات  لكن   .2050 بداية 

الهدف. هذا  بلوغ  أمام 
ومــازالــت  عانت  التي  البلدان  مــن  كغيره  واملــغــرب 
توفر  أن  حيث  املناخي.  التغير  مضاعفات  من  تعاني 
سنة  سنويا  للفرد  مكعب  متر   2500 من  انخفض  املياه 
بداية  مع  سنويا  للفرد  مكعب  متر   650 إلى   ،1960
واالجــتــمــاعــي  االقــتــصــادي  املــجــلــس  حــســب   ،2022
املياه  وفــرة  فيه  تقل  الــذي  البلد  أن  علما  والبيئي. 
وضعية  يف  يعتبر  سنويا  للفرد  مكعب  متر   1000 عن 
املجلس. ذات  يقره  ما  حسب  املائية  املوارد  يف  خصاص 
حترك  ال  فــالــدولــة  املــقــلــق،  الــوضــع  ــذا  ه ظــل  ويف 
من  العكس  على  بل  إنــقــاذه،  يجب  ما  إلنقاذ  ساكنا 
على  بإجهازها  الوضع  تفاقم  من  تزيد  فهي  ذلــك، 
للمناخ،  مائمة  وأكثرها  الفاحية  األراضي  أخصب 
من  املمتد  ــور  احمل على  العمراني  الــزحــف  خــال  مــن 
أنها  كما  املثال.  سبيل  على  اجلديدة  إلى  القنيطرة 
مبوافقتها  اجلوفية  املياه  استنزاف  زيادة  يف  تساهم 
منطقة  يف  األفوكادو  كزراعة  فاحية  مشاريع  على 
الفاحية  املنتوجات  بعض  زراعة  منع  وعدم  الغرب، 
والعطش  باجلفاف  مهددة  مناطق  يف  للمياه  املستهلكة 
كزراعة الدالح بزاكورة، وكذا من خال عدم تقدميها 
وإعــادة  القرمزية  الــدودة  محاربة  يف  ناجعة  حللول 
بني  من  أنه  خصوصا  املتضررة  باملناطق  الصبار  زرع 

التصحر.  مكافحة  يف  املهمة  النباتات 
الفاحة  عــلــى  تعتمد  أصــبــحــت  ــة  ــدول ال أن  كــمــا 
املطلوبة  املنتوجات  زراعة   على  فتشجع  التصديرية، 
وتعطي  والبواكير،  كاحلوامض  اخلارجية  السوق  يف 
احمللي،  الــذاتــي  االكــتــفــاء  على  للتصدير  األولــويــة 
الغذائية  املـــواد  مــن  حاجياتها  باستيراد  وتكتفي 
للحبوب  مستورد  أكبر  املغرب  أصبح  حيث  األخــرى، 
ستينات  يف  يصدرها  كان  بعدما  إفريقيا،  شمال  يف 
جمعية  أجرتها  دراسة  يف  جاء  كما  العشرين،  القرن 
بعيدا  مازال  فاملغرب  الشروط  وبهذه  املغرب.  أطاك 
جتاوز  فباألحرى  الغذائي،  األمن  بلوغ  عن  بسنوات 
الــذي  الغذائية  الــســيــادة  مفهوم  ــى  إل املــفــهــوم  ــذا  ه
الغذاء  على  السيادة  يف  واملزارعني  الشعوب  حق  يعني 
بطرق  ينتج  ومائم  وثقايف  صحي  غذائي  نظام  واتباع 
احمللية  للزراعة  األولوية  يشمل  والــذي  مستدامة، 

الشعب.  لتغذية 

املغرب كغريه من 
البلدان اليت عانت 
ومازالت تعاين من 

مضاعفات التغري املناخي. 
حيث أن توفر املياه 

انخفض من 2500 مرت 
مكعب للفرد سنواي سنة 

1960، إىل 650 مرت 
مكعب للفرد سنواي مع 
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رام اهلل : حذرت كتلة نضال العمال، االطار 
الفلسطيني  الشعبي  النضال  جلبهة  النقابي 
العقابية  ــراءات  واالج العنصرية  تنامي  من 
االحتال  بها  يقوم  التي  املشددة  واملاحقات 
العنصرية  وشرطته  األمنية  بأجهزته  ممثًا 
اخلط  داخــل  فلسطني  لعمال  ماحقتها  يف 
االعــتــداءات  دائــرة  توسعت  حيث  األخضر، 
ــوق الــعــمــل  عــلــى عــمــالــنــا فــيــمــا يــســمــى سـ
والتطرف  العنصرية  تنامي  مع  االسرائيلي، 
االعتداءات  سلسلة  يف  العدوانية  والفاشية 
ــال  ــم ــع الـــتـــي تـــعـــرض لـــه الـــعـــديـــد مـــن ال
األيـــام  ــال  وخـ أمـــس  يـــوم  الفلسطينيني، 

.1948 عام  احملتلة  أراضينا  داخل  املاضية 
القهر  واقــع  أن  العمال  نضال  كتلة  وأكــدت 
له  يتعرض  ــذي  ال واالســتــغــال  واالضــطــهــاد 
جدية  وقفة  يتطلب  الفلسطينيني  عمالنا 
وأن  الــعــاقــة،  ذات  اجلــهــات  كــافــة  قبل  مــن 
االجراءات  لهذه  العمالية  النقابات  تتصدى 
اتفاقيات  وكــافــة  تتنافى  الــتــي  املــســتــفــزة 
مخاطبة  يتطلب  وكــذلــك  الــدولــيــة،  العمل 
ولــكــافــة  ــة  ــي ــدول ال الــعــمــل  ملنظمة  رســمــيــة 
لتتحمل  الدولية  النقابية  احلركة  مكونات 
املــمــارســات  مــســؤولــيــاتــهــا يف فــضــح وادانــــة 
والواضحة  املوثقة  العنصرية  واالعتداءات 
ــتــي ميــارســهــا جــيــش وشــرطــة االحــتــال  وال
وحداته  االحتال  جيش  نشر  حيث  يوميًا، 
على  واملستعربني  املـــوت  ــرق  ف مــن  اخلــاصــة 
على  املقام  العنصري  الفصل  جــدار  امتداد 
مبطاردة  يوميًا  ويقومون  احملتلة،  أراضينا 
وقد  واعتقالهم،  عليهم  النار  واطاق  العمال 
عشر  من  أكثر  املاضي  األسبوع  خال  أصيب 
اصــابــات  ومنها  ــال،  ــت االح بــرصــاص  عــمــال 

اخلطورة. بالغة 
العمال الى ضرورة اعادة  ودعت كتلة نضال 
العمالية  احلركة  ونــضــاالت  لــدور  االعتبار 
صفوفها  وتوحيد  الفلسطينية  والنقابية 
للنهوض  العمالية  نقاباتها  دور  وتصليب 
بدورها يف الدفاع عن حقوق ومصالح العمال، 
والنضالية  االجتماعية  مشاركتها  وتطوير 
الكتل  كافة  بني  املواقف  وتنسيق  املطلبية، 
ــروف  ــظ ــة ال ــه ــواج واملــنــظــمــات الــنــقــابــيــة مل
العمالية  احلركة  تواجهها  التي  والتحديات 
الى  وصلت  التي  االحتال  ممارسات  ظل  يف 

املنظم. الدولة  ارهاب  مستوى 
واألوضاع  الظروف  ظل  يف  الكتلة،  وطالبت 
معدالت  وارتفاع  واالجتماعية  االقتصادية 
للسلع  األسعار  غاء  وموجة  والفقر  البطالة 
وطني  ــوار  حـ ــاق  اطـ لــضــرورة  ــة،  ــي ــاس األس
والشركاء  األطراف  كافة  مبشاركة  اجتماعي 
والنقابية  السياسية  والقوى  االجتماعيني 
تبعات  ملــعــاجلــة  ــة  ــوم ــك واحل واملــجــتــمــعــيــة 
القاسية  وتداعياتها  االقتصادية  األزمــة 
وبخاصة  شعبنا  وشرائح  فئات  مختلف  على 

الفلسطينية. العاملة  الطبقة 

كتلة نضال العامل تحذر من تنامي 

العنرصية واالجراءات العقابية بحق 

عاملنا داخل الخط األخرض 

املجلس املركزي الـ31 مقدمات ونتائج وتداعيات ... 
فشل الدعوات املتكررة إلجراء االنتخابات

ــد  ــه ــش ــم ــل ل ــة  ــ ــص ــ ــاح ــ ف ــرة  ــ ــظـ ــ نـ يف 
أنــه  بــوضــوح  لــنــا  يتبني  الفلسطيني، 
يف  لكنه  والتضحيات،  بالنضال  حافل 
املعالم  متناقض  مشهد  نفسه  الــوقــت 
يــجــمــع الـــشـــيء )الـــتـــقـــدم( ونــقــيــضــه 
)الـــنـــكـــوص( حتـــت ســقــف واحــــد. أمــا 
إلى  فيعود  هذا،  كل  يف  الرئيسي  السبب 
باجلغرافيا،  يستقوي  مؤسسي  إنقسام 
بــالــســيــاســة، وهــو خــاف لم  ويــتــغــطــى 
الفلسطينية  الوطنية  احلركة  تشهد 
يف  الــعــمــق،  وبــهــذا  ــه،  ل مثيًا  املــعــاصــرة 
السابقة،  اخلافية  محطاتها  مــن  أي 
لم  التي  تنظيمية،  أو  كانت  سياسية 

حال. أية  على  قليلة  تكن 
حتتل  أن  التأكيد  يتوجب  هنا  مــن 
الوحدة  واستعادة  االنقسام  إنهاء  مسألة 
الوطني  العمل  أجندة  يف  املتقدم  املوقع 
املسألة  هــذه  أن  شك  وال  الفلسطيني. 
القوى  إنشغاالت  من  مهمًا  زًا  حيِّ أخذت 
كما  الفلسطينية،  احلالة  يف  الفاعلة 
بعض  إهتمامات  يف  ملموسًا  زًا  حيِّ أخذت 
واآلن،  خــاصــة،  مصر  العربية،  الـــدول 
ــون، إلــى  ــع ــد ال ــر ملـــدِّ ي ــزائ تــقــدمــت اجل
واحد،  هدف  سبيل  يف  القاهرة،  جانب 
وإعادة  الداخلية  الوحدة  إستعادة  وهو 
الفلسطيني،  السياسي  الــنــظــام  بــنــاء 
حالة  يف  وبــات  أمــراضــه،  تكاثرت  الــذي 
االستجابة  على  الــقــدرة  تفقده  وهــن، 
باملستوى  الــوطــنــي  املــشــروع  ملتطلبات 
القضية  أعــبــاء  حتمل  وعلى  املطلوب، 
التحرر  قضايا  أصعب  من  وهي  الوطنية، 

العالم. شهدها  التي  الوطني 
ــي  ــت ال ــات  ــ ــي ــ اآلل أهــــم  بـــني  ومــــن   -  
إحتلت  ــع  ــوض ال هـــذا  لــتــجــاوز  طــرحــت 
تنظيم  ــة  ــوع ــوض م ــًا  ــدم ــق ــت م ــًا  ــع ــوق م
تقدم  باعتبارها  العامة،  االنتخابات 
االنقسام،  ملسألة  الــدميــقــراطــي  ــل  احل
ُمخرجات  حلها  خطوات  حتــدد  بحيث 
التجربة  أن  غــيــر  االقــتــراع.  صــنــدوق 
أن  ُتـــبـــنّي  اآلن  ــى  ــت ح عــشــنــاهــا  الــتــي 
كمخرج  ــات  ــاب ــخ ــت االن عــلــى  اإلجـــمـــاع 
احلل  أنها  يعني  ال  املطروحة،  للمشكلة 
األكــيــد الـــذي يــضــعــنــا عــلــى الــطــريــق 
ــدة وأهــمــهــا أن  الــســالــك، العــتــبــارات ع
كانت  وإن  وقوعها،  حال  يف  االنتخابات، 
على  املــؤســســات  بناء  إعــادة  إلــى  تقود 
تــطــرح يف  أنــهــا  إال  ــس دميــقــراطــيــة،  أس
مسألة  البحث  بساط  على  نفسه  الوقت 
ومصير  مصيرها،  سيتعلق  التي  السلطة، 
صندوق  ُمخرجات  على  إليه،  ستؤول  من 
أن  ُيضمن  ال  الذي  األمر  وهو  االقتراع. 
باستحقاقاتها،  املتنفذ  الطرف  يلتزم 

لصاحله. نتائجها  َيضمن  ال  عندما 
ــرات  م ــت  ــس ول  ،2010 ــام  ــع ال مــنــذ   -
متتالية ُدعي لانتخابات، ومنها الدعوة 
 15/1/2021 يف  ــدر  ص الــتــي  ــرة  ــي األخ
الثاث:  مبحطاتها  بتنظيمها  املرسوم 
الوطني  واملجلس  الرئاسي  التشريعي، 

ُمضٍن  ــوار  ح بعد  والــتــرابــط،  بالتتالي 
بــني الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة وضــعــت 
احلوار  جولتي  عليه  األخيرة  اللمسات 
شهري  يف  بــالــقــاهــرة  الــشــامــل  الــوطــنــي 
يف  الــقــرار  مركز  أن  غير  و3/2021.   2
 ،29/4/2021 يف  قرر  الرسمية  القيادة 
وبشكل منفرد، ودون أي تشاور مع أي من 
تأجيل  املعنية،  الفلسطينية  األطــراف 
آخر،  إشعار  حتى  االنتخابات  )إلغاء( 
املوافقة  على  اإلنتخابات  إجراء  معلقًا 
القدس  يف  تنظيمها  على  اإلسرائيلية 
احلــكــومــة  أن  عــلــمــًا  ــام67،  ــ عـ احملــتــلــة 
رد  إعــطــاء  عــن  أحجمت  اإلســرائــيــلــيــة 
ــات يف  ــاب ــخ ــت ــى إجــــراء اإلن ــي عــل ــم رس
تعترض،  لم  أنها  )أي  الشرقية  القدس 
باعتبارها  نفسه(،  الوقت  يف  توافق  ولم 

األعمال«.   »تصريف  وضع  يف 
قــرار  أن  للجميع  واضــحــًا  كــان  لقد   -
ذريعة  من  أكثر  ليس  اإلنتخابات  تأجيل 
وسيلة  من  أكثر  باليد  كان  وقد  إللغائها، 
يف  االنتخابات  تنظيم  معركة  خلــوض 
خوض  فصول  أحد  باعتبارها  القدس، 
مستفيدين  اإلحـــتـــال،  ــد  ض املــعــركــة 
الــدول  من  لعدد  اإليجابي  املوقف  من 

اخليار. هذا  حيال  األوروبية 
كانت  أنها  مع  االنتخابات،  فإن  وهكذا، 
أنه كان لفظيًا لدى  – تبنّي  موضع إجماع 
مضمونًا  حًا  تعد  لم   - املتنفذ  الطرف 
محكومة  باتت  ألنها  االنقسام  إلنهاء 
السلطة،  مواقع  يف  اإلستمرار  بأولوية 
خاضعًا  سيبقى  تنظيمها  أن  يعني  الذي 
واستعداده  الطرفني،  من  كل  حلسابات 
َن  َتيقَّ بل  ال  رأى،  ما  إذا  خلوضها،  فقط 
مصاحله  يخدم  ما  املفترضة  نتائجها  يف 

)2 (

الدميقراطية الجهبة  مبادرة 

ــهـــة  ــبـ اجلـ ــه  ــتـ ــلـ ــجـ سـ مـــــا  هـــــــذا   -
ــي، مـــن مــوقــعــهــا،  ــ ــة، وه ــي ــراط ــق ــدمي ال
ــام  ــس ــق اإلن إلنـــهـــاء  ــي  ــع ــس ال ــم  ــض خ يف 
حيث  الــداخــلــيــة،  ــدة  ــوح ال واســتــعــادة 
السلطة«،  »مــســألــة  عنصر  أن  ــت  أدركـ
الداخلية  الفلسطينية  اخلــافــات  يف 
جتــارب  يف  ووازن  ــد  ــدي ج عــنــصــر  هــو 
احلركة  عمر  مدى  على  الوطني  اخلاف 
تقف  ال  املسألة  وأن  املعاصرة،  الوطنية 
السياسية  واملشاريع  الرؤى  حدود  عند 
ــا،  إزاءه املــواقــف  وتباين  والتنظيمية 
على  يقتصر  ال  احلـــل  فـــإن  وبــالــتــالــي 
ــى قــواســم مــشــتــركــة، وال  إلـ الـــوصـــول 
احلد  برنامج  إجتراح  حدود  عند  يقف 
التوافق  يعيد  أن  شأنه  من  الذي  األدنى 

الوطني.
الــصــراع  بـــات   ،14/6/2007 مــنــذ   -
كونه  جانب  إلــى  االنــقــســام،  طــريف  بــني 
صــراعــًا  وبــرنــامــجــيــًا،  سياسيًا  صــراعــًا 
بعني  يأخذ  ال  حل  أي  وأن  السلطة،  على 
أن  له  الطرفني، ال ميكن  االعتبار مصالح 
كما  االنتخابات  فيه  مبا  طريقه،  يشق 

ضمانات  بتقدمي  يقترن  لم  ما  أسلفنا، 
مصالح  من  واملقبول  املنطقي  احلد  تكفل 
وحتى  نستثنيه  ال  الذي  األمر  الطرفني، 
ضمن  إمنــا  املــبــدأ،  حيث  مــن  نرفضه  ال 
مبصلحة  الضرر  تلحق  ال  التي  احلــدود 
فاالنتخابات  وبالتالي  الوطني،  العمل 
خاصة  اإلنقسام،  ملشكلة  حًا  تشكل  ال 
أو  مساسًا،  الطرفني  أحد  فيها  قرأ  ما  إذا 

السلطة. يف  موقعه  من  فعليًا  إنتقاصًا 
الدميقراطية  اجلبهة  أطلقت  لذلك   -
أجل  من  للحل  مــبــادرة   16/1/2022 يف 
جتـــاوز اإلنــقــســام واســتــعــادة الــوحــدة، 
من  حــاولــت  والــتــفــرد،  الهيمنة  وإنــهــاء 
بني  القائم  ــاف  اخل جتسر  أن  خالها 
على  تقوم  آلية  باعتماد  »السلطتني«، 
املــركــزي،  املجلس  إنعقاد  بــني  التزامن 
عنه  تنبثق  الفلسطيني،  الــكــل  يضم 
تشكيل  وبــني  جامعة،  تنفيذية  جلنة 
توحيد  تنجز  وطنية  وحــدة  حكومة 
من  ــل  ك يف  الــســلــطــة  وإدارات  وزارات 
ــاوز  جتـ ــذا  ــ ه ويف  ــاع.  ــطـ ــقـ والـ ــة  ــف ــض ال
االنقسام:  أزمــة  حلل  الطرفني  لشروط 
األولوية  تعطي  التي  فتح  حركة  شروط 
ــرارات  ق تلتزم  وطنية  ــدة  وح حلكومة 
املوقعة،  واالتفاقات  الدولية،  الشرعية 
حكومة  تستعيد  أن  بعد  أي  وبــعــدهــا 
القطاع  على  سلطتها  الوطنية  الوحدة 
الضفة،  يف  متارسها  التي  تلك  جانب  إلى 
اآلخر،  الطرف  أمام  م.ت.ف  أبواب  تفتح 
وبــاملــقــابــل،  ــي،  ــت ال ــاس  ــم ح ــة  ــرك ح أي 
املنظمة،  بناء  بــإعــادة  البدء  تشترط 
وبعدها  باليد،  غزة  يف  سلطتها  بقاء  مع 

احلكومة. تشكيل  ملف  ُيفتح 
التصورين  هــذيــن  أن  ــح  ــواض ال مــن   -
املــتــعــاكــســني بــشــروطــهــمــا حلـــل أزمـــة 
ــى غــيــاب  ــل ــدالن ع ــ اإلنـــقـــســـام، إمنـــا ي
ــني، لــذلــك  ــرف ــط عــنــصــر الــثــقــة بـــني ال
خال  من  الدميقراطية  اجلبهة  تقدمت 
الــتــوازي  على  القائم  للحل  مبادرتها 
بعني  يأخذ  أن  شأنه  من  الذي  والتزامن، 
ومخاوفهما،  الطرفني  مصالح  االعتبار 
عمليًا  حًا   - نفسه  الوقت  يف   – ويقدم 
ــقــاربــة  امل إن  ــة.  ــق ــث ال فـــقـــدان  ــة  ملــســأل
عليها  تــقــوم  الــتــي  املــتــوازنــة  الواقعية 
حقوقها  األطــراف  لكل  حتفظ  املبادرة 
املصلحة  صــون  قاعدة  على  ومصاحلها 
تسمو  أن  يجب  الــتــي  العليا  الوطنية 

أخرى. مصلحة  أي  على 
لقيت  الــتــي  ــادرة  ــب امل ــذه  ه أن  ■غــيــر 
ــم تشق  ل ــة  ــع واس أوســـاط  ــن  م تــرحــيــبــًا 
منظمة  لقوى  الفتقارها  بعد،  طريقها 
املطلوب  بــالــقــدر  تتمتع  لــهــا،  حــامــلــة 
خطوط  الخــتــراق  الـــازم،  الــزخــم  مــن 

وثقافة. واقعًا  االنقسام، 
حمادة معتمص 

السيايس املكتب  عضو 

فلسطني لتحرير  الدميقراطية  للجهبة 
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تسارع التحوالت الجيوسياسية وسؤال فك االرتباط 
محمد املوساوي 

تحوالت جيوسياسية متسارعة 
واحللف  روسيا  بني   - أوكرانيا  يف  املتواصلة  ــرب  احل أدت 
الهادئ  احمليط  يف  املتنامية  السياسية  -والتوترات  األطلسي 
التحوالت  تسريع  ــى  ال وحلفائها-  وأمــريــكــا  الــصــني  بــني   -
عاد  و  الثانية؛  األلفية  أوائــل   مع  بــدأت  التي  اجليوسياسية 
السياسية بني  العسكرية حلل اخلافات  اللجوء للوسائل  اآلن 
الدول العظمى أمرا قابا للتمدد . وإن أهم ما أفرزه هذا املنحى 

أربعة أمور :
)وللمرة  واحــد،  طرف  على  روسيا   مع  الصني  اصطفاف   -

يشكان  إذ  ملاضي(،  القرن  من  الستينيات  قطيعة  مند  األولى 
)اقتصاديا وسياسيا  األبعاد  اليوم وبشكل واضح حلفا متكامل 

وعسكريا( جتتهد الدول الغربية يف اضعافه.
ألوامر  الغربية  االمبريالية  للمنظومة  مصلحي  خنوع    -
حلفائها  وإذالل  تهديد  يف  تتردد  ال  التي  األمريكية  الزعامة 
بوضعهم أمام األمر الواقع وإجبارهم على السير يف ركبها حتى 

وإن كانوا أكبر املتضررين من احلرب احلالية.
وأمريكا  إفريقيا  نامية يف آسيا،  - بروز دول صاعدة وأخرى 
اجلنوبية رفضت االنصياع ألوامر الواليات املتحدة وتهديدات 
تشبثها  تأكيد  أو  املمانعة  إما  فضلت  حيث  األوروبية،  الــدول 
بذلك  رافــضــة  مصاحلها،  يخص  فيما  قــرارهــا  باستقالية 

منطق: " إن لم تكن معي فأنت ضدي".
الذي  وباخلطر  احلر  العالم  مبزاعم  الشعوب  وعي  تنامي   -
السلم  على  وأتباعها  األمريكية  املتحدة  الــواليــات  تشكله 
النظام  من  االنفكاك  سيرورة  يف  االنخراط  وبضرورة  الدولي 
كشرط  وذلــك  أمريكا،  فيه  تتحكم  الــذي  الرأسمالي  العاملي 

للتحرر والتخلص من التحكم االستعماري املعولم.
حظوظ فك االرتباط التحرري 

بأطروحة  التذكير  حتمية  األربعة  النتائج  هذه  تستتبع   
سنة  أمني  سمير  املناضل  املفكر  صاغها  التي  االرتباط"  "فك 
1985، و ذلك نظرا لفائدتها الراهنة يف املساعدة على استشراف 
فرص  من  تتيحه  وما  اجليوسياسية  التحوالت  تسارع  تبعات 
ألهم  جردا  يلي  وفيما  االجتماعي.  والتقدم  الوطني  للتحرر 

املقوالت الواردة يف الكتاب :
1 -  فك االرتباط هو عدم اخلضوع ملنطق النظام الرأسمالي 
العاملي، أي ال بد  من تطوير قوى اإلنتاج بعيدا عن الرأسمالية 
؛ إلى فصل نفسه عن االقتصاد العاملي وإلى أن تخضع العاقات 
معتمدة  »تنمية  خللق  احمللية  التنمية  أولويات  إلى  العاملية 
على الذات«. هذا ال يعني بالضرورة رفض االتصال اخلارجي، 
القوة  لتأثيرات  العازلة  احمللية  السياسات  الى  يشير  ولكنه 
االكتفاء  بالضرورة  تتطلب  )والتي  اخلارجية  االقتصادية 

الذاتي(.
2 -  ال يتم فك االرتباط دون التحكم يف العاقات اخلارجية  

اجتماعي  إصاح  إجناز  تضمن  سياسية  وسلطة  كفاءة   وبا 
من  سلسلة  عبر  يصنع  التاريخ  إن  مساواتي.  اجتاه  يف  عميق 
الرأسمالي وقوى اجتماعية »مناهضة  املنطق  االشتباكات بني 

للنظام. 
3  - فك االرتباط يعني مواجهة  قوة اجتماعية سياسية، 
أو  الطفيلية  أو  اإلمبراطورية  الرأسمالية  من  متكونة  طبقة، 
الريعية أو املضارباتية على صعيد وطني، وطبعا الثورة املضادة 
االرتباط  فك  مبدأ  يأتي  أن  احملتمل  من  ؛  العالم  صعيد  على 
من مكّون وطني شعبي وقوي موجود يف عملية تكوين الدولة 

ذاته.
يهدف  أبدا.  احلر  قراره  لبلد  تترك  ال  املضادة  الثورة   -   4
والشعوب  الــدول  استقالية  توسيع  إلى  االرتباط  فك  مبدأ 
والطبقات املستَغلة. تتولى فَك االرتباط حركُة حترير شعبية، 
مبا هي حركة اجتماعية جديدة. وسوف تناهض هذه احلركة 
اللزوم  من  أكثر  وطنية  هي  )التي  التقليدية  الطبقات  من  كًا 
)املنخرطة  الدول  ومن  شعبية(  حترر  كحركات  تستعمل  كي 
بالطبقات  ذلك  من  بديًا  ترتبط  وسوف  العاملي(.  النظام  يف 
وفقراء  املهمشني،  والعمال  الــفــقــراء،  )الفاحني  الشعبية 
املدينة( ضحايا عمليات اإلفقار. من هنا إن فك االرتباط هو 
التي تتحقق عن  السياسات  سياسة املستبَعدين، ولكن من نوع 

طريق سلطة الدولة.
الدميقراطية  مجاالت  يف  تقدمًا  املبدأ  هــذا  يتطلب   -  5
على  واالعتماد  الثالث،  العالم  ووحــدة  اجلماعية،  واحلقوق 

األقطاب  متعدد  عالم  حتقيق  إن  دولــة.  كل  قبل  من  الــذات 
أيضًا  ينطوي  وهو  االرتــبــاط.  فك  لتحقيق  وسيلة  أيضًا  هو 
أنواع  مبختلف  السماح  مع  االنحياز،  عدم  من  قوي  شكل  على 

التكتيكية. املفاوضات 
فك  على  يقوم  بديل  مسار  بني  واضحًا  بــات  اخليار   -  6  
االرتباط، واستمرار وجود النظام العاملي الهمجي الذي يشّكل 
بالنظام  يطاح  لن  طاملا  العالم.  كل  يف  للفقراء  مميتًا  تهديدًا 
وانتزاع  اإلبادة  خال  من  نفسه  إنتاج  يعيد  فسيبقى  العاملي، 
فك  عبر   - االشتراكية  قطب  قطبني:  بني  خيار  انه  امللكية. 

االرتباط - أو الهمجية، مبا يف ذلك تدمير الذات اإلنسانية.
هذا، بإيجاز، أهم عناصر أطروحة سمير أمني. إنها تركز على 
الرأسمالي  النظام  ومركز  أطراف  بني  التحرري  االرتباط  فك 
فك  هناك  و  االشتراكية.  طريق  على  ارتباط  فك  انه  العاملي،  
ارتباط إصاحي يشمل حتسني أوضاع التبعية يف اجتاه تقوية 
 ، الرأسمالية  املنظومة  يف  متاما  مندمجة  محلية  بورجوازيات 
أو مراجعة مساحات تقاسم الهيمنة بني القوى العظمى. ويتم 
هذا سلميا عن طريق التنافس التجاري و الصناعي و العلمي، 
كل  إلى  عداوة،  الى  وحتوله  الصراع   احتداد  عند  باللجوء،  أو 

أنواع احلروب مبا فيها العسكرية  كما هو األمر  حاليا. 
فك االرتباط املعكوس ومخاطر الحروب

فك  الــى  تلجأ  الرأسمالية  ــدول  ال أن  إلــى  اإلشــارة  جتــدر    
عقابا  أو  ملصاحلها  حماية  ــا  إم العاملي  بالنظام  ــاط  ــب االرت
للخصوم املهددين. ؛حدث ذلك إثرثورة أكتوبر 1917   وطيلة 
'ترانب'  عهد  يف  مؤخرا  هذا  مت  وقد  الباردة.   احلرب  سنوات 
التي  الوقت  يف  دولية  منظمات  عدة  من  أمريكا  انسحبت  حني 
شنت فيها حربا جتارية ثم اقتصادية على أهم شركائها و على 
رأسهم الصني، و لم يسلم منها حتى األتباع األوروبيني. ويبدو 
هيمنة  شــروط  بفرض  أمريكا  استفراد  يف  يأمل  'بــايــدن'  أن 
رغم  العالم  على  هيمنتها  استمرار  لها  تؤمن  العسكرية  بالقوة 

أن عاملا مغايرا يتشكل.  
سنوات  اخلمس  خال  املتوالية  الدولية  األحــداث  أظهرت 
بروز  اجتاه  يف  متسارعة  بوتيرة  تتطور  األوضــاع  أن  األخيرة 
عالم مغاير ملرحلة القطبية األحادية التي سادت عقب تفكك 
االحتاد السوفياتي. حيث أن احلقائق االقتصادية والسياسية 
النظام  بنيان  مع  تتوافق  تعد  لم  احلالي  وقتنا  يف  والعسكرية 
الذي شيدته اإلمبريالية األميركية وحلفاؤها  السابق  العاملي 
يف سنوات ما بعد احلرب الباردة. هناك اليوم عدد من الفاعلني 
من  والهند  الصني  رأسهم  وعلى  املؤثرين،  اجلــدد  الدوليني 

الناحية اقتصاديا، وروسيا عسكريا. 
لقد تظافرت عدة عوامل لكي يتجلى هذا الوضع اجلديد.  
عادت روسيا بقوة إلى الساحة الدولية، وهي تسعى جادة إلى 
التمدد  من  وصده  األطلسي  شمال  حلف  مع  احلــدود  ترسيم 
بإمتام  االقتصادي  صعودها  الصني  عــززت  كما  شرقا،  أكثر 
استراتيجية  اتفاقيات  عدة  وإبرام  احلزام"  و  "الطريق  برنامج 
"الشراكة  دخول  اإلطاق  على  أهمها  من  آسيا  شرق  جنوب  يف 

االقتصادية اإلقليمية الشاملة" " 
زعامته  تهدد  جديدة  أوضاع  أمام  الغربي  العالم  جعل  مما 
أمام  وتضعه  للعالم،  السياسية  قيادته  تزعزع  و  االقتصادية 
إلى  جــدد،  فاعلني  أدوار  قبول  و  طوعا  التنازل  إما  خيارين: 
متفق  دولية  عاقات  إرساء  عبر  وهذا  وروسيا،  الصني  جانب 
عليها؛ و إما التعنت يف الدفاع عن "املكتسبات"  و الزج بالعالم يف 
حالة فوضى طويلة من عدم االستقرار حتتمل نشوب حروب 
تتيح  و  جديدة  أقطاب   لبروز  آفاقا  تفتح  قد  و  أخرى  مريرة 

فرصا أقوى للتحرر الوطني  واالجتماعي.
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يف الوضع املحيل والنضال الشعبي

على  إجــابــة  عــنــاصــر  بــســط  املــســاهــمــة  ــذه  ه تــتــوخــى 
أعمال  جــدول  على  مطروح  الشعبي  النضال  هل  ســؤال: 
)منوذجا( القنيطرة  ومدينة  بإقليم  املناضلة  االطارات 

؟ النضالي  املخيال  يؤثت  حلم  مجرد  أنه  أم 
التنظيمات  تواجد  هو  الشعبي  بالنضال  واملقصود 
جانب  ــى  إل الــدائــم  واجلــمــاهــيــريــة  واملــدنــيــة  السياسية 
قلب  يف  ومتــوقــعــهــا  واملطلبية  االحــتــجــاجــيــة  ــات  ــرك احل
والدعم-  واملساندة  -باملشاركة  االحتجاجية  الديناميات 
حلقوق  طلبا   ، املجتمع  يف  الفئات  مختلف  بها  تقوم  التي 

لشطط... مواجهة  أو  انتهاكات  على  احتجاجا  أو 
يف  مشروعيته   ، الشعبي  نضال  إلى  احلاجة  سؤال  ويجد 
عن  املستويات  مختلف  على  تخلفه  احمللي  الوضع  هشاشة 

. واملواطنني  املواطنني  وانتظارات  املجتمع  حاجات  تلبية 
ويف  الطبية،  واألجــهــزة  الطبية  األطــر  يف  فاخلصاص 
والتعليم  الصحة  ألزمة  األبرز  العنوان  هو  التربوية  األطر 
الصفيح  دور  مكافحة  عن  والعجز   ، واالقليم  باملدينة 
املاضية  الــســنــوات  يف  سينتهي  مــشــروع  ــه  أن قــيــل  الـــذي 
خصصت  الــتــي  املــشــاريــع  ــا  أم  ، باملدينة  مستمرا  الزال 
انطلقت  مــن  املــثــال-  سبيل  -عــلــى  فمنها  ميزانيات  لها 
 ، لرجال  أوالد  مدخل  كقنطرة   ، فجأة  لتتوفف  أشغاله 
البطالة  دائرة  توسع  عن  فضا  هذا   . مستشفيات  وثاثة 

النقابية. واحلريات  العامة  احلريات  على  والتضييق 
أحزابه  برامج  أن  فيبدو  الترابية  اجلماعة  مجلس  أما 
بدسائس  نخبه  لتنشغل  اإلهــمــال  طــواهــا  االنتخابية 

ومواقعها. االنتخابات  منافع  أجل  من  احلرب 
بتدني  املرتبط  مؤشرها  يف  ؛  احمللي  الوضع  هشاشة  إن 
االدنــى  احلــد  توفير  عــن  وعجزها  العمومية  اخلــدمــات 
؛جتد  والثقافة  والتعليم  الصحة  يف  للمجتمع  املعقول 
خطى  على  بالسير  للدولة  االقتصادي  اخليار  يف  تفسيرها 
واالرتــهــان   ، الغربية  للدوائر  والتبعية  النيوليبرالية 
القاضي  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  إلماءات 
الــدولــي  الــرأســمــال  ــوق  س مــجــرد  ــى  إل املجتمع  بتحويل 

احمللي. والراسمال 
مصالح  التكلف  عندما  تعقيدا  احمللي  الوضع  ويــزداد 
باغات  إصدار  مسؤولية  نفسها  احمللي  واملجلس  الوزارات 
املشاكل  أو   ، املشاريع  أشغال  توقف  مثا  للناس  تفسر   ،
احلديث  التصور  عن  متخلفة  ببساطة  ألنها   ، تطرأ  التي 
السلطة  تتصور  حيث   ، والشعب  للمجتمع  كإطار  للدولة 
وال  تسأل  فهي   ، وللشعب  للمجتمع  املــالــك.  هــي  نفسها 
املجتمع  ايــجــاد  ــزة(..  ــم ــه ال ونــصــب  ــتــاء  ال تــســال)بــضــم 
حترسه  ؛سوق   " عجيب  "تركيب  رهينة  نفسه  القنيطري 
وهو   ، والــراســمــال  الباطرونا  خدمة  يف  مخزنية  سلطة 
ملتوية  الباطرونابصيغ  ــرمي  وحت جتــرمي  يف  مايتجلى 

القنيطرة. مدينة  يف  املتفشية  النقابي  للتنظيم 
النبثاق  موضوعيا  شرطا  ميثل  احمللي  الوضع  هذا  لعل 
ما  بأشكال  ؛  واملواطنات  املواطنني  وكفاح  املجتمع  مقاومة 
أو   ، عمومية  خدمات  يف  احلق  توفير  أجل  من  للضغط  ؛ 

ما....  شطط  ورفع  رفض  عن  للتعبير 
اجلبهة  فـــرع  ســنــتــني  قــبــل  ــس  ــأس ت ــار  ــ اإلط هـــذا  ويف 
الشعبي  للنضال  كإطار   ، باملدينة  املغربية  االجتماعية 
ــيــة ،  ــن الــتــنــظــيــمــات الــيــســاريــة واملــدن جــمــع الــعــديــد م
تــواكــب احملــطــات  أن  واســتــطــاعــت اجلــبــهــة االجــتــمــاعــيــة 
مرحلة  يف  محلية  قضايا  مع  وتتفاعل   ، الوطنية  النضالية 
ليست  االجتماعية  اجلبهة  فإن  كورونا.وللتذكير  فيروس 
القنيطرة  فمدينة   ، املدينة  يف  االول  الوحدوي  اإلطــار 
للتنظيمات  املشترك  الوحدوي  للعمل  أشكال  عدة  عرفت 

جتربتي  ــا  ــره آخ والــدميــقــراطــيــة  واملــدنــيــة  الــيــســاريــة 
ماشي  قنيطرة  و"   " احمللي  الشأن  ملتابعة  احمللية  "الهيئة 
النقل  أزمة  على  االحتجاجات  زخم  يف  ولدتا  التني  للبيع" 

..2017 سنة  احلضري 
أنهما  التجربتني  هذين  على  األســاســيــة  واملــاحــظــة 
تنبني  الوحدة  بان  الوعي  تكريس  يف  ساهمتا  ما  بقدر 
على  وليس  برنامجي  ماهو  قاعدة  على  املشترك  على 
و"املوت  املوسمية  كانت  ما  بقدر  ؛  صاف  إديولوجي  ماهو 
الذي  الوقت  ففي  التجربتني.  طبعتا  سمتان  الرحيم" 
معارك   ، للبيع  ماشي  والقنيطرة  احمللية  الهيئة  ؛  خاضت 
حتفظ  عــمــومــيــة  ــات  ــدم خ يف  احلـــق  ــن  ع ــا  ــاع دف مــهــمــة 
قوة  لتغدو  رشحتها  والقنيطرات،  للقنيطيني  الكرامة 

ما  سرعان   ، باملدينة  السياسي  املشهد  يف  وازنــة  محلية 
الظل. إلى  وتوارت  وتراخت  ذبلت 

املغربية  االجتماعية  اجلبهة  أن  االعتراف  ميكن  وهنا 
املستوى  إلى  الوصول  العمل  من  الكثير  أمامها  بالقنيطرة 
ذلك  أجل  ومن   ، السابقني  التجربتني  إليه  وصلت  الذي 

: شروط  ثاثة  توفير  يتطلب 
السياسية  للممارسة  السائد  التصور  مع  قطيعة  إحداث 
على   ، واإلعام  والبيانات  الترافع  يف  محصورة  كدائرة   ،
الشعب  بني  كوساطة  أو   ، النضالية  الوسائط  هذه  أهمية 

وصاية... فباالحرى  السلطة  وبني 
املتعددة  فئاتها  واحتجات  الشعب  مشاكل  واعتبار   -
"التاطير"  حقوق  من  وحق   ، السياسية  املمارسة  من  جزء 
حسب  تــعــانــقــهــا-تــدريــجــيــا  أن  اجلــبــهــة  عــلــى  ،ويــجــب 
مع  كنضال  وتساندها  وتتبناها  الــذاتــيــة-  اإلمكانيات 
تدهور  ضد  املناضلة  القوى  تنجح  لكي   ، وبجانبه  الشعب 
حي  أو  دوار  يحتج  فعندما   ، واملواطنات  املواطنني  عيش 
ظلم  على  االحتجاج  أو  بحق  للمطالبة  مهنية  فئة  أو 
ما   ، بجانبه  أقرأ  الدميوقراطية  للتنظيمات  واليجد   ،

؟ املنتظر 
الشك  مــن  مــزيــدا  مخياله  يف  يتكرس  أن  املنتظر   -
 ، الوحدوي  ــارات  واإلط السياسية  الهيئات  يف  والاثقة 

وموسمية  ــزاب  األح مع  اخليبات  جتــارب  إن  شك  وبــدون 
الشعب  من  عريضة  جــزء  جعلت  املناسباتية  ممارستها 
السياسية  التنظيمات  يف  ثقة  أيتها  على  يديه  يغسل 
سلما  عموما  والنضالية  السياسية  املمارسة  يف  ويــرى   ،

ذاتية. مكاسب  على  واحلصول  الشخصية  الصالح  لقضاء 
الطريق  الثقة  وبناء  للنضال  االعتبار  إعادة  فإن  لهذا 
ارتباط  السياسة  أرضية  على  الشعب  مع  اإللتحام  إال  له 
يف  محصورة  أو  للمكاتب  محالة  ال   ، واملــيــدان  بـــاالرض 

والصالونات. املكاتب 
الشعبية  النضاالت  مختلف  توحيد  على  الــرهــان   -
، عــلــى أســاس  اهــتــمــامــاتــهــا  بــاخــتــاف أحــجــامــهــا وتــنــوع 
)بضم  املواطنة  ملقومات  الضامن   ، أدنى  حد  عمل  برنامج 
االقتصادية  باحلقوق  املتعلق  شقتها  يف   ، ط(  ونصب  م 
واحــتــرام   ، الــعــام  املــال  ــدر  ومــحــاربــة ه  ، واالجــتــمــاعــيــة 

النقابية.. واحلريات  العامة  احلريات 
أن  أساس  على  واحملفز  املوحد  املمكن  من  ينطلق  رهان 
محكومة  شعبية  وكتلة  حاكمة  طبقية  كتلة  بني  التناقض 
التحرر  وبني  مخزنية  بنكهة  السوق  منطق  بني  التناقض   ،
حله  يتم  أن  ينبغي  تناقض  والدميقراطية  واملــواطــنــة 

االجتماعية. والعدالة  واحلرية  الكرامة  لصالح 
إلى  املناضلة  والهيئات  املناضل  اليسار  حاجة  أن  ويبدو 
 ، باملدينة  الصراع  حقل  داخل  مشرف  موقع  على  التوفر 
حاجة   ، نفسه  الشعب  مبعية  الشعبية  املطالب  عن  للدفاع 
التاريخ. مع  الوعد  مخلفات  الزمن  خارج  يظل  لئا  مهمة 

الوضع  هشاشة  إن 
املرتبط  مؤرشها  يف  املحيل  
العمومية  الخدمات  بتدين 

الحد  توفري   عن  وعجزها 
يف  للمجمتع  املعقول  االدىن 
والثقافة  والتعلمي  الصحة 
الخيار  يف  تفسريها  ؛تجد 

ابلسري  للدولة  االقتصادي 
النيوليربالية  خطى  عىل 
الغربية للدوائر  والتبعية 

محمد لعنيبي
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نرش الفكر الرجعي وإعادة التفاوت االجتامعي: 

قراءة أولية يف املرشوع املخزين لقطاع التعليم يف املغرب

تعتبر املؤسسة التعليمية هي إحدى اهم مؤسسات املجتمع 
ووفق  للمجتمع  كلي  نسق  يف  تنتظم  التي  األساسية  املدني 
قواعد محددة كما انها اإلطار االجتماعي العام الذي يتحرك 
املمارسة  مجال  يف  تاريخيا  خصصت  وقد  التعليم،  نظام  فيه 

التربوية الثقافية وهي مجال للتنشئة االجتماعية الثقايف.
يتمحور  التعليم  كان  طاملا  الطبقي  الرأسمالي  املجتمع  ويف 
حول بعدين أساسيني، األول نشر الثقافة الرأسمالية السائدة 
طريق  عــن  طبقاته  مبختلف  املجتمع  أوســـاط  مختلف  يف 
والثقافة  التصورات  إنتاج  إعــادة  يسمى  ما  إطــار  يف  التعليم 
الطبقية  التفاوتات  نفس  على  احلفاظ  يف  والثاني  السائدة، 

القائمة وإعادة إنتاجها.
شهدت  فقد  تبعي  رأسمالي  اقتصادي  كنظام  املغرب  ويف 
بني  صــراعــا  الشكلي  االستقال  منذ  التلعيمية  مؤسسته 
املخزني  النظام  يحاول  رجعي  مشروع  األقل،  على  مشروعني 
االمبريالية  املؤسسات  من  بدعم  حوله  امللتفة  والطبقات 
واخلنوع  اخلضوع  تكرس  مضامني  جوهره  يف  يحمل  متريره 
التعليم  من  الشعبية  الطبقات  أبناء  وحرمان  واالستبداد 
حتمله  تقدمي  ومــشــروع  النقدي،  والفكر  احلــداثــة  ــرب  وض
املناضلة ينبني أساسا على اعتبار  التقدمية واليسارية  القوى 
نشر  ودورهــا  االجتماعي  الترقي  وسائل  أهم  إحدى  املدرسة 
التعليم  تعميم  إلى  يهدف  برنامج  طريق  عن  النقدي  الفكر 
اإلبداعية  الطاقات  حترير  يف  ويساهم  مجانيته  ــرض  وف

للناشئة ويشع األسس املتينة لتنمية حقيقية.
يشهدها  التي  واالحتجاجات  االنتفاضات  واقع  فإن  ومنه 
قطاع التعليم )حركة طابية، حركة تاميذية، حركة شغيلة 
التعليمية( من االستقال الشكلي هو نتاج لهذا التناقض احلاد 
ونظرا  التعليم.  لقطاع  التقدمي  واملشروع  الرجعي  املشروع  بني 
لواقع ميزان القوى املعروف لدى اجلميع فكان املشروع الرجعي 
من  ذلك  التعليمية،  املؤسسة  على  امليهمن  هو  اآلن  حدود  إلى 
اخلارجية  ــاءات  اإلمـ على  أســاســا  مبنية  مخططات  خــال 
ألبناء  التعليم  مجانية  من  تبقى  ما  على  اإلجهاز  إلى  الهادفة 
املخططات:  هاته  أبرز  الشغل  يف  الهشاشة  وتكريس  الفقراء 
للتعليم  األساسي  والنظام  والتكوين  للتربية  الوطني  امليثاق 
بقانونها   2016-2030 االستراتيجية  والرؤية  اخلصوصي 

املنزل لها قانون اإلطار 51.17.
للسياسات  نقدية  ــراءة  قـ تــقــدمي  املــقــال  ــذا  ه ــاول  ــح وي  
حتى  الشكلي  االستقال  منذ  املغرب  يف  املتعاقبة  التعليمة 
نتائج،  من  إليه  ألت  وما   1965 مارس   23 انتفاضة  فبعد  اآلن، 
قدم بنهيمة وزير التربية آنذاك يف ندوة صحفية رؤية القصر 
للتعليم. وكانت موجهة لنسف املبادئ األربعة التي مت إقرارها 
يف بداية االستقال بتوافق مع احلركة الوطنية وهي التعميم، 
أبناء  حرمان  هدفها  كان  وقد  واملغربة؛  التعريب  التوحيد، 
أساكه.  يف  لارتقاء  أمامهم  عوائق  ووضع  التعليم  من  الشعب 
ولم يتوقف الهجوم على التعليم يف هذا احلد إذ سيتم يف سنة 
1977 إصدار املخطط الثاثي 1978/1980 الذي يهدف أساسا 
ويف  وبعدها  العالي،  التعليم  مؤسسات  يف  القبول  من  احلد  إلى 
جاء  الذي  للتعليم"  الوطني  امليثاق   " عن  سيعلن  سنة  من  أقل 
تقييد  إلى  يهدف  والذي  الدولي  البنك  توصيات  من  كتوصية 
إصدار  سيتم   1993 سنة  ويف  العالي،  التعليم  يف  املوظفني  حق 
النضاالت  لكن  الطلبة  على  للتسجيل  رسوما  يفرض  مرسوم 
القوية التي عرفتها الساحات اجلامعية يف تلك الفترة أدت إلى 

 1985 سنة  يف  أما  الواقع،  أرض  على  القانون  هذا  تطبيق  عدم 
برنامج  بسياسات  ارتبط  جديد  إصــاح  عن  اإلعــان  سيتم 
الدولية  املالية  املؤسسات  طرف  من  املقترحة  الهيكلي  التقومي 
اعتبرت  التي  وهي  حتفظ،  أي  دون  املخزن  لها  استجاب  والتي 
العامة،  املالية  على  اقتصادي  و  سياسي  عبء  التعليم  قطاع 

عبر  العمومية  املدرسة  تقويض  اإلصــاح  استهدف  بذلك  و 
للتعليم  الولوج  من  و  املنح  من  احلد  و  املجانية  مبدأ  مراجعة 
تشجيع  و  إليه  للولوج  االنتقاء  شــروط  تشديد  عبر  العالي 
العمومية  املدرسة  على  التراجعات  أن  غير  اخلــاص.  التعليم 

ستتم عبر سياسة متدرجة.
اخلاصة  الثاثية  املذكرة  إصــدار  سيتم   1995 سنة  ويف     
ــاف  ــ واألوق والــداخــلــيــة  ــدل  ــع ال وزارة  طـــرف  ــن  م بــاجلــامــعــة 
أجهزته  بجميع  املــخــزن  التدخل  حــدة  يــدل  ــذي  ال الــشــيء 
خال  سيتم  كما  التعليم،  مجال  يف  واألمنية  األيديولوجية 
نفس السنة التخلي عما خلصت إليه اللجنة الوطنية إلصاح 
خاصة  جلنة  وإنشاء  التعليم،  مجانية  إلى  دعت  التي  التعليم 
شكلها امللك جاءت مطابقة ملضمون الرسالة التي أرسلها البنك 
يسمى  ما  سيصدر  إثرها  على  والتي  التعليم  حــول  الدولي 

ب"امليثاق الوطني للتربية والتكوين".
 يعد امليثاق الوطني للتربية والتكوين اإلطار املرجعي الذي 
يف  وهو  التعليم.  مجال  يف  للدولة  الكبرى  التوجهات  يجسد 
إلماءات  وارتهانه  املغربي  النظام  خضوع  على  دليل  ذاته  حد 
ومشتقاته  امليثاق  تطبيق  أدى  وقد  الدولية.  املالية  الهيئات 

)البرنامج االستعجالي( إلى كارثة حقيقية. 
  وأمام الفشل املدوي للسياسة التعليمية للنظام، باعتراف 
وضعت  إذ  جديدة؛  مشاريع  تقدمي  إلى  سيضطر  األخير،  هذا 
عنوان  حتــت  مشروعها  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة 
 .2014 شتنبر   09 يف  الغد"  مواطن  أجل  من  جديدة  "مدرسة 
العلمي  والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  املجلس  رؤية  ثم 
مدرسة  أجــل  "مــن  عنوان  حملت  التي  القصر(  ــة  رؤي ــي  )وه
لإلصاح  استراتيجية  ــة  رؤي ــاء  ــق واالرت ــودة  واجلـ اإلنــصــاف 
املتعلق   51.17 اإلطار  "قانون  املنزل  وقانونها   "2016-2030
حددت  الذي  العلمي"  والبحث  والتكوين  التربية  مبنظومة 
وظيفته يف نقل مفاهيم املقاولة ) السوق، املردودية، احلكامة، 

الذي  الشيء  التعليم  مجال  إلى  للشغل...(  القابلية  الشراكة، 
هنا  وسنكتفي  القطاع  لهذا  الرأسمال  اكتساح  إلى  حتما  يؤدي 
يف التطرق إلى 5 مقتضيات خطيرة يحملها قانون اإلطار التي 

تعتبر خطيرة وضرب ملا تبقى من املجانية وهي :
الذي  الشيء   : املهني  التكوين  نحو  التاميذ  توجيه   -  1

التي  املــهــارات  يتلقون  الفقيرة  الطبقات  تاميذ  سيجعل 
تكفيهم فقط ألن يتحولوا إلى آالت يف يد البورجوازية أي أن 

هاته املؤسسات ستؤهلهم ألن يستغلوا على أكمل وجه.
إحداث  طريق  عن  التعليمية  الشغيلة  مكتسبات  ضرب   -  2
املهمات  إلسناد  تعتمد  والكفاءات  للوظائف  مرجعية  دالئل 
املهني على أساس االستحقاق وجودة  والترقي  ولتقييم األداء 

األداء واملردودية كما هو معمول به يف املقاولة الرأسمالية.
3 - متلص الدولة من مسؤولياتها املالية عن طريق حتميل 

عبء متويل التعليم إلى جهات متعددة.
 51.17 اإلطار  قانون  أبقاه  حيث  اخلاص  التعليم  دعم   -  4
شريك للتعليم وهو ما يترجم رغم السلطة السياسية يف فرض 
من  التربية  بتحويل  التعليم  حقل  يف  النيولبرالي  التوجه 
تباع  جتارية  سلعة  إلى  باملجتمع  للنهوض  اجتماعية  عملية 
البعض  يستطيع  والطلب،  العرض  لقانون  خاضعة  وتشترى 
وهي  ذلــك  على  اآلخــر  البعض  يعجز  بينما  عليها  احلصول 
عرضة للغش كأي سلعة أخرى.، وهي عملية تؤدي إلى تشييء 

التربية بعد تشييء اإلنسان، 
التي  املخططات  ملجمل  التاريخي  السرد  هذا  خا  ومن     

اعتمدها النظام يف مجال التعليم يتضح انها تتمحور حول : 
ــدول  وال املالية  ــر  ــدوائ ال تجاه  النظام  ــات  ــزام ال تنفيذ   -

االمربايلية.

- خدمة مصالح التكتل الطبقي السائد.

- جعل التعلمي املمتحور حول املقاولة بدل خدمة اإلنسان

- نرش الفكر الرجعي الفاقد ألي حس نقذي. 

جزء  وتفويت  خوصصهتا  وتهسيل  العمومية  املدرسة  تفكيك   -

من البنيات التحتية للقطاع الخاص

وجعله  االجمتاعي"  للرتيق  مجال  "التعلمي  ألطروحة  حد  وضع   -

أداة إلعادة إنتاج نفس التفاواتت االجمتاعية القامئة ابملجمتع

سعد مرتاح
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

غــدا  عــجــيــبــة.:  كيمياء  واإلنـــســـان  الــتــقــدمــّي  املــثــقــف  بــني 
األصل،  العلمّي  حقله  من  ُهّجَر  أن  بعد  رّحالة  مفهوم"كيمياء" 
تواصلية  حقيقتها  يف  هي  التي  االجتماعية،  العلوم  حقل  إلى 
احلجاجية. بكفايته  النفيس   ، التفاعلّي  اإلنــصــات  تعتمد 
التقدمّي  املثقف  بــني  أن  الــداللــّي  العنوان  نسيج  مــن  ويتضح 
تلك  ،نظير  حميمة  وشائَج  جغرافيتها  كانت  أّنــى  واجلماهير 
كليا- تستبعد-استبعادا  آن،التي  يف  احلــارة  و  احلــادة،  املؤثرات 
برجعاجية  يف  البشرّي  الكائن  يختزل  فردانّي  انعزالّي،  فكر  أّي 
على  تهّب  أخــرى  ريــاح  ضد  بذاته،محّصن  مكتٍف  بأنه  توهمه 
مجموع  بأنه  اإلنسان  عّرف   Marx أن  الطريف  ذاك.ومن  موقعه 
عاقات، السيما عاقات اإلنتاج ومترتباتها الصراعية، باعتبار 
إلى  بالنسبة  نفسه  القول  وقــل  التطور،  أســاس  هو  الصراع  أن 
وإمنا   ، باألشياء  أومن  القائل:"ال  الروسّي))بريك((  الشكانّي 
هذا  عاقات  أن  األشياء.((..إال  بني  تربط  التي  بالعاقات  أومن 
يعترف  بينما   واإليديولوجيا،  التاريخ  تلغي  سكونية  الشكانّي 
Marx بأن التاريخ ليس سوى تاريخ صراع الطبقات.: واملجتمع هو 
يعلمنا  شرايينه..ألم  يف  دَمُهما  يتنفس   ، ومرجعه  املثقف،  ملهم 
اجتماعّي  كائن  اإلنسان  أن  خلدون-  ابن  االجتماع-وقبله  علم 
ومخياله  مخيلته  تفعيل  ديدنه  أن  بطبعه؟!..صحيح  )َمدنّي( 
son imaginaire وعلى الرغم من ذلك فإنه يستند إلى الواقع 
يف أفق جتاوزه بعد أن يعيش الفجوة والتوتر ،حسب تعبير كمال 
املعادل   T.S.Eliot يسميه  ما  أو   ، يقارب"الشعرية"  وهو  ديب  أبي 

املوضوعّي و املعادل الفنّي.
اإلنسانية  العاقات  يف  مفهوم"كيمياء"  توظيف  اختيار  إن   
اختيار موّفق إلى أبعد احلدود، ألن عاقة املثقف املتجذر باملجتمع 
تكوين  يف  الهيدروجني  بذرات  األوكسيجني  ذرات  عاقة  تناظر 
املاء،هذه املادة غير املتاحة إن نحن حذفنا أحد شقي الثنائية..
يرصدها  املثقف  هيولى  هو  وسراديبه  بدروبه،أقبيته  فاملجتمع 
ال   اجلمالية)اإلستتيقية(،حتى  ذائقته  روح  من  فيها  ينفخ  ثم  

يكون مجرد مرآة عاكسة،ال حول لها ، وال قوة..
أيضا،مبا  األدبية  األجناس  سلطته  من  املجتمع  يستثني  ال 
إلى  حاجة  فيه  تظل  الفردّي"،الذي  "املسرح  ُيدعى  ما  ذلك  يف 
متلقني )جمهور( يقّومونه..املثقف-كما -شقيق اإلنسان كاهما 
تضيق  اآلخر..هكذا  على  يستكثر  منهما  أحد  وال  وَمدين،  دائن 
االستقالة  إلى  تقود  التي  اإللهاء  أدوات  وتغيب  اإلذعــان،  سبل 

واالنبطاح..
 نتبنّي مما سبق أن الثقافة احلقيقية ،حاملة القيم الكونية، ال 
ميكن أن تغدَو مروحة، أو مدفأة، أو بذخا، إذ تدعو إليها الضرورة 
، و يقّوي  شوكتها العقل، و يباركها الَوجدان اجلْمعّي..فإذا الرؤى 
املتآلفة هي مرسم املثقف، معبده، مسبحه كذلك، أو هو إن شئت  
ذلك الغواص الذي لك أن تسأله عن صدفات املعذبني يف األرض 

وحتتها)عمال املناجم( فيجيبك با أدنى تردد:"حّبا و كرامة.."
يكون  أن  إلى  طامح  مجتمعّي  مشروع  أّي  يقّزم  ال  وذاك  لهذا 
ألنه  الصدارة  يف  يضعه  إمنا  الثقايّف   الشأَن  دميقراطيا  حداثيا 
يجهز  ما  يخصب  مرتعا  متسَي  أن  تربته  ،يقي  الواجبات  أوجب 
على الزرع والضرع، و من ثمة يئد التطلعات املشروعة، و يجهض 

الطموحات املسّوغة..
هي أفكار أردتها سابحة يف سماوات ال متناهية، عسى أن حتقق 
 ، اإلميان  أضعف  وذلك  اآلسن،  املاء  يحركان  انزياحا  أو  اختراقا 
حقوق  امتحان  مجتازين  نخفق  واخلذالن،فا  التخاذل  لنقاوم 

اإلنسان.

بني املثقف التقدمّي واإلنسان

لعجب الواكلة رمضان

مني تبغي  آش 
حراقة قصايد  يا 

مني تبغي  آش 
قصايد ولعمر 

جنيك كلت* 
براقة باملعاني 
كامي حرقني 

حلزاب باب  على 
. وجلرايد 

* * *

بالناس بليتيني 
الرفاقة وهم 

وسواس لي  رجعتي 
سراقة واحزان 

لفراح مني  سرقتي 
لقداح وبكيتي 

ضحكت خمرتي  لكن 
لعمر شبكة  على 

. يد ملصا و
* * *

مني تبغي  آش 
دمي من  قصيدة  يا 

مني تبغي  آش 
فمي من  ياحدجة* 

مندح نبغي 
سمي يقتلني 

نهجي نبغي 
ليك عشقي  يهيجني 

للشدايد. ويرميني 
* * *

ديوان با  قصيدة  يا 
للعريان كلمة  جتر  كلمة  يا 

همسة يا 
ملسة يا 

احلفيان رجل  مغطية 
دمعة يا 

*اجليران بزلط  سايلة 

شمعة يا 
للجايع مضوية 
دخان وشبعانة 

مشردة قصيدة  يا 
الطرقان ف  وبطالية 

الضيافة من  مطرودة  يا 
النفاق زواق  اجلاهلة  يا 

فة للطا ا و
ومصفوعة مقموعة  يا 

ومردوعة متبوعة  يا 
بيت با  شمكارة  يا 

عنوان. وبا 
* * *

نحلة قصيدة  يا 
دخان قصيدة  يا 

شتا قصيدة  يا 
نيران قصيدة  يا 
شوك قصيدة  يا 
جنان قصيدة  يا 

* * *

عصيدة قصيدة  يا 
ولكفوف الشفايف  حترق 

ما قصيدة  يا 
امللهوف حلم  يا 
ضو قصيدة  يا 

مكفوف عكاز  يا 
* * *

غيص* قصيدة  يا 
املجنون قيس  يا 
وحلة قصيدة  يا 

املسجون سراح  يا 
دفلى قصيدة  يا 
وشطون مرارة  يا 

الكدح قصيدة  يا 
املعفون* والعرك 

* * *

الغربة قصيدة  يا 

لوطان قطران  ف 
الصحبة قصيدة  يا 

حلزان عش  ف 
ومصيدة قصيدة  يا 
غضبان عصيدة  يا 
مصيبة قصيدة  يا 
لبدان. مخربة  يا 

* * *

رهيبة يا  قصيدة  يا 
لوثان عابدة  يا 

بسبيبة اجلاية  يا 
الهربان نعال  يا 

وقريبة بعيدة  يا 
سلطان. عاجبة  ما 

* * *

مني تبغي  آش 
حلبال املقطعة  يا 
لوصال ياالهاجرة 

حلوال املتلفة  يا 
السوالف املطولة  يا 

لهبال... ع 
مني تبغي  آش 

منك نبغي  وآش 
شعارا قبلوني  ما 
ديوان. قبلك  ما 

* * *

مطيارة بلية  يا 
وزارا عجبوني  ما 

وحزارة جائزة  وال 
شفارة بيرو  وال 

قمارة بناك  وال 
وال دروج ادارة

قصارة والكيسان 
جنارة نقاد  وال 

جتارة احزاب  وال 
سمسارة قرود  وال 

نبارة منابر  وال 
خسارة مجات  وال 

؟.. مني  آشتبغي 
مارا األ  اوالد  وال 
حمارة يا  تكلمي 

لعجب عجبك  ما 
رجب الواكلة  يا 

رمضان اخلارطة  يا 
ديوان با  قصيدة  يا 

لعجب عجبك  ما 
سلطان. عاجبة  ما 

نور الدين موعابيد

محمد نور الدين بن خديجة
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أجواء  مزي  ما  مع  صدوره  يزامن  الذي  الدميقراطي  الهنج  جريدة  من  العدد   هذا  يف  نستضيف   
للتعلمي  الوطنية  للجامعة  الجهوي  الكاتب  الشاوي  الهادي  الرفيق   للعمال،  العاملي  اليوم  تخليد 
حول  لنحاوره  بتطوان  الدميقراطي  للهنج  املحلية  الكتابة  وعضو  المشال  لجهة  الدميقراطي  التوجه 

واقع العمل النقايب واألوضاع االجمتاعية للشغيلة التعلميية ومهام الفاعل النقايب...

النقايب  الواقع  الهادي،  الرفيق  تــرون،  كيف               
الحايل ابملدينة واالقلمي، وكيف السبيل اىل اصالحه؟

الواقع النقابي باملدينة وباإلقليم :
عملية  بضعف  وباإلقليم  باملدينة  النقابي  الواقع  يتميز 
عدم  يف  ذلــك  ويتجلى  العاملة،  الطبقة  صفوف  يف  التنقيب 
العمل  يف  واخلدماتية  اإلنتاجية  القطاعات  من  عدد  انخراط 
التعليم والصحة واجلماعات  النقابي، إذا ما استثنينا قطاعات 
الترابية التي تتوفر على نسبة تنقيب أكثر. يف احلقيقة ليست 
فــروع  يف  االنــخــراط  عملية  حــول  دقيقة  إحصائيات  هناك 
بأي  يحظى  ال  الفاحي  القطاع  أن  كما  النقابية.  املركزيات 

اهتمام نقابي.
النقابية  القيادات  رغبة  لعدم  باألساس  راجع  الضعف  هذا 
والنزول  ذكرها  سبق  التي  القطاعات  عن  البحث  يف  احمللية 
عندها وتأطيرها وتطوير وعي عمالها بأهمية العمل النقابي يف 
الدفاع عن مصاحلهم ومطالبهم. ونعتبر أن هذا عائق كبير أمام 
إصاح العمل النقابي محليا. ناهيك عن القيادات البيروقراطية 

التي جتعل العمال/ات ينفرون من العمل النقابي.

           كيف يمت التواصل بني نقابتكم ومنخرطهيا ؟
عملية التواصل بني نقابتنا ومنخرطاتها ومنخرطيها تتم كما 
تعلمون عن طريق األجهزة النقابية املختلفة )املكتب اإلقليمي، 
التعليمية  الفئات  املجلس اإلقليمي، املكاتب اإلقليمية ملختلف 
الشباب-النساء- التربوية-  )اإلدارة  املــوازيــة  والتنظيمات 
املتقاعدين...( وذلك بشكل مباشر خال االجتماعات والقاءات 
املؤسسات  إلى  األجهزة  هذه  بها  تقوم  التي  الــزيــارات  عبر  أو 
)مجموعات  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  و/أو  التعليمية، 

الواتساب أو امليسنجر أو صفحات الفيسبوك...((

          ما هو طابع شخصية الفئات املنضوية يف نقابتكم: 
أساتذة، أستاذات، أساتذة فرض علهيم التعاقد؟

الفئات املنضوية حتت لواء نقابتنا هي :
اإلعدادي-الثانوي  االبتدائي-الثانوي   : التدريس  هيئة   -

التأهيلي.
- هيئة اإلدارة التربوية : املدراء-احلراس العامون...

- ملحقو اإلدارة واالقتصاد 
- امللحقون التربويون

- املساعدون اإلداريون واملساعدون التقنيون
- املفتشون

- أطر التوجيه والتخطيط
- مربيات التعليم األولي العمومي

خاضهتا  اليت  النضالية  املحطات  ابرز  هي  ما               
نقابتكم يف غضون هذه السنة ؟وماذا حققت عىل ارض 

الواقع ؟
 املحطات النضالية:

مارس   15 يوم  ساعة   24 ملدة  جهوي  إضــراب  إلى  الدعوة   -
2022 مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر احملكمة االبتدائية 

بتطوان بتنسيق مع ثاث نقابات تعليمية.
17و18  يومي  ساعة   48 ملدة  وطني  إضــراب  يف  االنخراط   -
مصحوب  لنقابتنا  الوطني  املجلس  من  بدعوة   2022 مــارس 

بوقفات احتجاجية.
- تنظيم قافلة تضامنية مع عضوي املكتب اإلقليمي للجامعة 

باحلسيمة املتابعني قضائيا يوم 23 أبريل 2022.

- تخليد فاحت ماي لهذه السنة جهويا مبدينة طنجة.
العالقة  مطالب  من  عدد  حول  قطاعي  حوار  هناك  حاليا،   -
نظام  مناقشة  يف  الشروع  وكذلك  التعليمية  الفئات  من  العديد 
 18 بتاريخ  مرحلي  اتفاق  توقيع  مت  كما  موحد.  جديد  أساسي 
التعليمية،  الفئات  بعض  ملطالب  حلوال  تضمن   ،2022 يناير 

واالتفاق على متابعة احلوار حول باقي امللفات العالقة
األكثر  النقابية  املركزيات  مع  مركزيا  حــوار  هناك  أن  كما 
إال  املاضي،  فبراير  منذ  فيه  شرع   ،UMT-CDT-UGTM متثيا 
أن النتائج املتوصل إليها هزيلة جدا، ولم يسبق أن عرفها تاريخ 
اتفاق  على  التوقيع  باملغرب.ومت  املركزية  واملفاوضات  احلوارات 
وللحركة  النقابي  للعمل  جديد  ضربة  يشكل  انه  واعتبر  فارغ. 
بالتشتت  يتسم  املركزيات  هذه  واقع  أن  املغربية.كما  النقابية 
الدميقراطية  وغياب  عليها،  البيروقراطية  القيادات  وهيمنة 
الداخلية.األمر الذي ال ميكن معه حتقيق أكثر من ذلك، إضافة 
البيروقرطيات  أن هذه  القوى. ويبدو جليا  إلى اختال موازين 
أصبحت مدجنة أكثر ولم يعد همها الدفاع عن مصالح الطبقة 
العاملة ومعها عموم املأجورين، بل أصبحت عائقا أمام أي تطور 

للعمل النقابي احلقيقي واحلركة النقابية عموما.
نقابيني/ات  مناضلني/ات  جميعا  منا  يتطلب  الوضع  هــذا 
وسياسيني/ات املؤمنني بقضايا الطبقة العاملة وعموم الشغيلة 
املغربية فتح نقاش عميق حوله للوصول إلى مخارج لتجاوز هذا 

الوضع. 

            هل هناك تنسيق بني نقاابتكم ونقاابت جادة؟
أولية  أي نقابة. هناك محاولة  حاليا ليس هناك تنسيق مع 
الظرفيات  بحسب  يتغير  النقابي  التنسيق  تتطور.  أن  نتمنى 
السياسية ويخضع لتصور كل نقابة واألهداف املتوخاة منه....
وسنضل يف اجلامعة،انسجاما مع مبادئنا وموقفنا، نعمل من أجل 

توحيد الفعل النضالي يف اجتاه الوحدة النقابية املنشودة.
 

اهمتاما  الــهــادي،  ،الرفيق  نقابتكم  تــويل  هل            
بعد  سنة  يزايد  عددهم  اصبح  ان  بعد  ابملتقاعدين 
املادي  الجانب  اخرى، وهل كونت ملفا مبطالهبم وخاصة 
مهنا،  الخمص  او  اجورهم  جمود  بسبب  يعكس،  الذي 
مرحلة  يف  االجــر  يف  زايدة  اي  من  استثناهئم  وبسبب 
ارتفاع  امام  تناقصا وضعغا يف قوهتم الرشائية  التقاعد، 

أسعار املواد الغذائية وإيجار السكن والخدمات.
التوجه   FNE للتعليم  الوطنية  اجلامعة  نقابتنا،  تهتم  نعم،   
قطاعية  نقابة  وباعتبارنا  باملتقاعدين.  الــدميــقــراطــي، 
ومن  فقط.  التعليم  قطاع  يف  باملتقاعدين  تهتم  فهي  تعليمية، 
أجل ذلك فقد اسست تنظيما نقابيا خاصا بهذه الفئة: احتاد 
للتعليم  الوطنية  للجامعة  التابع  باملغرب  التعليم  متقاعدي 
التوجه الدميقراطي لتنظيم هذه الفئة والدفاع عن مصاحلها 

وحقوقها.
يتضمن  متكامل،  مطلبي  ملف  الفئوي  التنظيم  هذا  ولدى 
واالقتصادية  واالجتماعية  القانونية  املستويات  على  مطالب 

واملالية.
 عىل املستوى القانوين :

عمل  امللعون:  وثالوثها  التقاعد  خطة  بإسقاط  املطالبة   -
أكثر، مساهمة أكبر، ومعاش أقل يف مقابل إصاح هيكلي بنيوي 

لنظام التقاعد املدني بالصندوق املغربي للتقاعد.
- املطالبة بإلغاء 12و16 من قانون الصندوق املغربي للتقاعد 

الذين مينعان الزيادة يف معاشات املتقاعدين/ات.
- وجوب أداء الدولة ملساهمتها يف الصندوق املغربي للتقاعد 
يف اآلجال احملددة والرفع من نسبتها وفق مبدأ الثلثني لها والثلث 
ما  وأداء  األخــرى.  التقاعد  صناديق  غرار  على  )ة(،  للموظف 

عليها من مستحقات للمساهمات عن السنوات السالفة.   

-على املستوى االجتماعي واالقتصادي واملالي :
-  تقريب خدمات الصندوق من املتقاعدين/ات وذلك بأحداث 

مكاتب محلية وجهوية كافية على مستوى األقاليم واجلهات.
وكذلك  النصف  مــن  بــدال  املــعــاش  بكامل  ــل  األرامـ متتيع   -
بالنسبة لألزواج/ األرامل املتوفى عنهم زوجاتهم يف حالة عدم 

وجود أيتام.
- إلغاء الضريبة على الدخل من معاشات املتقاعدين/ات.

- الرفع من املعاشات عما بالسلم املتحرك.
خاصة  وريــاضــيــات  وتــرفــيــه  ثقافية  ــاءات  ــض ف أحـــداث   -
وجهويا  مركزية  وعائاتهم  التعليم  قطاع  مبتقاعدي/ات 

ومحليا على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية.
املعاشات  لــذوي/ات  املجانية  الصحية  بالتغطية  املطالبة   -

الدنيا من املتقاعدين/ات وذوي/ات حقوقهم/هن. 

مؤسسة  وجــود  عدم  الهادي،  الرفيق  يالحظ،           
املؤسسة  أن  علما  بتطوان  للتعلمي  االجمتاعية  األعمال 
موظفي  لصالح  االجمتاعي  ابلعمل  االرتقاء  اىل  هتدف 
تجديد  او  لتأسيس  فاعلون  أنمت  ٠فماذا  التعلمي  قطاع 

مؤسسة االعمال االجمتاعية ابالقلمي؟
قطاع  ملوظفي  االجتماعية  األعمال  مؤسسة  تأسيس  إبان   -
املديرية  آنــذاك  تضم  كانت  والتي   - تطوان  مبديرية  التعليم 
من  واستفادت  جدا  نشيطة  كانت  الفنيدق-  باملضيق  احلالية 
والتي كانت تشتمل على  التعليمية وغيرها،  الشغيلة  خدماتها 
املرفق  هذا  تدبير  سوء  أن  إال  املنزلية.  واألثاث  الغذائية  املواد 
على  املتراكمة  والديون  املسير  املكتب  طرف  من  االجتماعي 
املؤسسة وعدم استردادها لديون مرتفعة من منخرطيها جعلها 
للقطاع  القوية  املنافسة  عن  ناهيك  التطور.  على  قــادرة  غير 
مثل  الكبرى  التجارية  املراكز  خلق  وخاصة  باملدينة  التجاري 

مرجان....
لم تعمل  أوال  املؤسسة،  واآلن يف نظري، يصعب جتديد هذه 
تعد  لم  خدماتها  لكون  ثانيا،  مدة،  منذ  هياكلها  جتديد  على 
تغري الشغيلة التعليمية. كما أن خدماتها اقتصرت على توقيع 
ومختبرات  الرياضية  املؤسسات  بعض  مع  االتفاقيات  بعض 

التحاليل والبصريات...

           اخريا، اليس الهادي، نحب ان نعرف اهمتامكم 
العامة  التعاضدية  يخص  فميا  التعلمي  رجال  مبشاكل 
ابملنطقة  التعلمي  رجال  بسؤال  خاصة  الوطنية،  للرتبية 
وهو ملاذا ال تدافعون من اجل ان تكون تغطية مصاريف 

العالج جهواي.
الوطنية،  التربية  لــوزارة  العامة  بالتعاضدية  يتعلق  فيما 
املرفق  هذا  يف  تتحكم  الزالت  حيث  وطني،  عام/  هو  ما  فهناك 
إلى جتديد  إذ تعمد دائما  نقابية وحيدة منذ عقود،  مركزية 
هياكلها املركزية واجلهوية بإجراء انتخابات دون اعتماد معايير 
تقدمي  أخــرى  جهة  ومن  جهة،  من  والدميقراطية،  الشفافية 
خدمات صحية، طبية واجتماعية ال ترقى إلى طموحات نساء 

ورجال التعليم.
تعمل  أن  فيتطلب  محلي،  أو  جهوي  هو  مبا  يتعلق  فيما  أما 
املستوى  على  املرض  ملفات  مصاريف  استرداد  على  التعاضدية 
اتفاقيات  توقيع  نقل  لم  ان  االنتظار،  مدة  تقليص  مع  اجلهوي 
به  معمول  هو  ما  غرار  على  فقط،  الفرق  لتأدية  الصيادلة  مع 
واحداث  املقدمة،  اخلدمات  جتويد  وأيضا  أخرى.  قطاعات  يف 

مرافق صحية وطبية محليا.
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من  بالعشرات  تعج  املغربية  السجون  زالــت  ال 
الريف  حــراك  خلفية  على  املعتقلني  املناضلني 
احلركة  يف  النضالية  أنشطتهم  خلفية  على  او 
والنقابية  احلقوقية  الواجهات  يف  او  الطابية 
الشجاعة  مواقفهم  ضريبة  يــؤدون  والصحافية 
وهــدر  السياسي  واالســتــبــداد  للظلم  الــرافــضــة 
التي  البسيطة  املكتسبات  على  والتعدي  احلقوق 

غالية. تضحيات  بفضل  شعبنا  انتزعها 

اثــار  تصفية  ــى  ال البوليسية  الــدولــة  تــســارع 
اظهرت  والتي  املجيدة  فبراير   20 حركة  ونتائج 
صفوف  الى  الشعب  صفوف  من  انتقل  اخلوف  بان 
ازفت  قد  ساعتهم  بان  يعلمون  باتوا  إنهم  أعدائه. 
ان  يقرر  ملا  الشعب  هذا  ميلكه  وتوقيتها  تكاد  او 
من  ــدي  أي مــن  ويــأخــذه  مصيره  ويحسم  ينهض 

حقوقه. اغتصبوا  او  عليه  تسلطوا 

وظف  فبراير   20 حركة  نتائج  تصفية  اجل  ومن 
واملمخزنة  املخزنية  ــزاب  األحـ الــقــائــم  الــنــظــام 
من  ــداء  ــت اب املمنهج  الــقــمــع  ســيــاســة  تطبيق  يف 
البيجيدي  يف  قيادي  باعتباره  الرميد  تصريحات 
تلك  كيران  بن  حكومة  يف  للعدل  وزيرا  وبصفته 
متغول  الشعب  فيها  اعتبر  الــتــي  التصريحات 
هذا  وتــبــع  هيبتها  تسترجع  ان  ــة  ــدول ال وعــلــى 
تخون  احلزبية  البيانات  إصدار  حمات  التصريح 
لألجنبي  بالوالء  املناضلني  تتهم  أو  الريف  حراك 
على  تدافع  مرتزقة  جمعيات  تأسيس  مت  وأخيرا 
اإلنسان.   حقوق  على  الدفاع  باسم  القمع  أجهزة 

عملية  يف  البوليسية  ــة  ــدول ال متــضــي  هــكــذا 
وبــدأت  واملــنــاضــلــني  املــنــاضــات  ــد  ض تصعيدها 
ــل صــفــحــات الــتــواصــل  ــ ــم مـــن داخـ ــده ــي ــص ــت ت
والهدف  خيالية  تهما  لهم  وتوجه  االجتماعي 
اخلوف  وزرع  املبادرة  استعادة  هي  احلملة  هذه  من 
بأنه  اجلميع  وإشعار  واملناضلني  املناضات  قلب  يف 
ومما  الدائمة.  واملتابعة  اللصيقة  املراقبة  حتت 
والسرية  العلنية  االتفاقات  هو  بذلك  لها  يسمح 
االمبريالية  االستخباراتية  األجهزة  مع  املبرمة 
التكنولوجية  العدة  على  واحلصول  والصهيونية 
موضوع  يف  تكشف  كما  البرماجية  والتطويرات 

وغيره. بجاسوس 

لهذه  التصدي  هو  املناضلة  القوى  واجب  من  إن 
املعتقلني  جميع  مع  والتضامن  القمعية  السياسة 
بــدون  احلــريــة  يف  ــروع  ــش امل حقهم  عــن  ــاع  ــدف وال
إطاق  اجل  من  النضال  مهمة  إن  شــرط.  أو  قيد 
تقبل  ال  مهمة  السياسيني  املعتقلني  جميع  سراح 
ســراح  إطــاق  مطلب  إن  املقايضة.  أو  التأجيل 
تنطلق  لــم  مــا  يتحقق  لــن  السياسيني  املعتقلني 
وعلى  الوطني  الصعيد  على  متواصلة  حمات 
التضامن  من  قدر  اكبر  وحشد  الدولي  الصعيد 
ــتــحــالــف الــرجــعــي  ــط مـــن اجـــل هـــزم ال ــغ ــض وال
للدولة  مظلة  يوفر  الذي  الصهيوني  االمبريالي 
احلقوق  ــدر  وه تغولها  يف  للتمادي  البوليسية 
يف  احلــرة  واألصــوات  املناضلة  بالقوى  والتنكيل 

املغرب. 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

الدولة البوليسية 

واالعتقال السيايس
عبدالكبري  الــرفــيــق  ــع  م ــل  ــام ش حـــوار 
الهنج  يف  وقــيــادي  مسؤول  مناضل  قاشا 
املمارسة  واقـــع  مــن  الدميقراطي،يفضح 
املخزين  الهجوم  أبعاد  مختلف  امليدانية 
الوطن. ربــوع  مختف  ويف  مركزاي  املتصاعد 
العميق. املغرب  نمسيه  أن  يصح  فميا  خاصة 

املخزن  مكائد  املحاور  رفيقنا  أمامنا  يطرح 
وفربكة  وقمع  منع  من  ورفــاقــه  عاشه  ومــا 
ملفات،مت الزج فهيا ابلقضاء ليكون رشيكا يف 
متابعات املناضلني والتضييق عىل أنشطهتم 
اليومي.اليكم  ومعيهشم  بــل  النضالية 

الحوار التايل:

نتابع أطوار حرب حقيقية عىل حقوق وحرايت 
شوطا  مؤخرا  اتبعنا  كما  املــغــريب،  الشعب 
التنظميات  استخدام  ــواط  أش من  جديدا 
لكم  هل  العمال،  مبصالح  للتالعب  النقابية 
ان تقدموا لنا بعض مالمح هذه األجواء اليت 

تجري فهيا هذه الحرب الطبقية؟

ينذر  حــالــيــا  نــشــهــده  مــا  فـــان  بالطبع 
باألسوأ، كل السنوات التي صموا فيها آذاننا 
نشهد  لم  االقتصادي  والنمو  باالنتعاش 
منها شيئا، ولكن ما نشاهده ونعيشه حاليا 
زيادات  املستويات:  كل  وعلى  مخيف  جد 
االســتــهــاك  ذات  الــســلــع  كــل  يف  مخيفة 
قــادرة  تعد  لم  فالناس  الــواســع،  الشعبي 
على توفير طعامها اليومي وقوت صغارها، 
مسايرة  بامكانهم  يعد  لم  الفاحني  صغار 
واألسمدة  ملاشيتهم  األعاف  أثمنة  ارتفاع 
من  عقد  منذ  تستعمل  والتي  لفدادينهم 
يف   51 تتجاوز  ال  متدنية  بنسبة  الزمان 
نهائيا،  استعمالها  سيختفي  اآلن  املائة، 
األمر الذي سيؤدي الختفاء اآلالف منهم؛ 
يف الوقت الذي تفوت فيه ممتلكات الشعب 
هذا  الفوسفاط  فيها  مبا  وثرواته  املغربي 
صفقات  يف  السماء  على  املفتوح  الكنز 
مــصــادرة  عــن  ناهيك  ومفاجئة،  غريبة 
ومواصلة  النقابية،  واحلــريــات  احلــقــوق 

تخريب قطاع التعليم والصحة... 
      لقد استطاع الفساد واالستبداد جتاوز 
مرحلة احلبو للوقوف على قدمني بعينني 
العدل  ــر  وزيـ اعـــان  لــدرجــة  جاحظتني 
جمعيات  ملنع  قــانــون  مــشــروع  اعـــداد  عــن 
حماية املال العام من تقدمي شكايات بشأن 
لرؤساء  واملالية  التدبيرية  االخــتــاالت 
اجلماعات، أي التشريع حلماية املرتشني و 
الفاسدين ولصوص املال العام، زد على ذلك 
اللجوء  بإمكانية  الداخلية  وزير  تصريح 
التي  اجلمعيات  حق  يف  املتابعات  لتفعيل 
ايداع  وصوالت  على  احلصول  دون  تنشط 
ملفاتها القانونية لدى السلطة احمللية التي 
تنتقي اجلمعيات والنقابات واألحزاب التي 
ملفها  ايداع  وصل  من  "االستفادة"  ميكنها 
وتلك التي ال يحق لها ذلك ، نحر الصحافة 

والصحافيني..
      يف ظل هذه األجواء اخلانقة تتواصل 
إياما  أشــد  ســنــوات  مــن  التحذير  خطب 
لعزوها  احلــاكــم  الطبقي  التكتل  يسعى 
بني  الدائرة  للحرب  و  اقليمية  لتحديات 
اخرى  جهة  من  أمريكا  و  جهة  من  روسيا 

لاستمرار  وذلــك  االوكرانية  األرض  على 
على قمة هرم الوحوش الرأسمالية.

 و كذا كوفيد19، بالرغم من أن سياساتهم 
املشوهة  صورتها  يف  التبعية  الرأسمالية 
ال  و  الــبــاب  لهذا  الــبــاد  أوصــلــت  التي  هــي 
الظروف  هذه  يف  اجلوهري  السبب  يكمن 
التي  للمايني  فباإلضافة  فقط،  الطارئة 
اليهم  سنضاف  الفقر  خط  حتت  تعيش  
السامية  املندوبية  حسب  جديدة  مايني 
 75 بــان  تؤكد  والــتــي  نفسها  للتخطيط 
تغرق  ــدأت  ب املغربية  ــر  األس من  املائة  يف 
يف  تغوص  و  الــبــؤس  وحــل  يف  فاكثر  أكثر 
تضاعفت  ــذي  ال الــوقــت  يف  قاتلة،  ــون  دي
وهي  باملايير  طفيلية  أقلية  ثــروات  فيه 
ومدخرات  الشعب  بقية  انتاج  على  تقتات 
جيوبه املمزقة ومنها متول رفاهيتها ورغد 

عيشها.
يف نظرك، ونحن نتقامس معك معظم ما ورد 
لوقف  فعال  نحتاجه  الذي  ما  تشخيص،  من 
الدميقراطي  الهنج  قدم  وماذا  الخراب،  هذا 
البالد  لتحويل  األعمى  السري  هذا  ملواجهة 

لتيتانيك حقيقي؟

لهما،  ثالث  ال  اثنان  سبيان  أمامنا       
ملخالب  املطلق  واالستسام  اإلنحناء  امــا 
من  املزيد  ملنع  املقاومة  وإما  الضواري،  هذه 
االنسانية  بكلفتها  ــاع  االوض هــذه  تدهور 
املكافئة حلرب مدمرة حقيقية، وهو األمر 
الدميقراطي  النهج  يف  ــه   ب نــقــوم  الـــذي 
بجدية نضالية قل مثيلها يف شروط صعبة 
العدو  به  ويقر  يعرفه  ما  وهــذا  وقاسية، 
الطبقي قبل الصديق، وجميعنا يدرك انه 
لوال تضحيات وعطاء مناضلينا لكان وضع 
انكار  ، وال احد يستطيع  البلد أسوأ بكثير 
مستوى  على  دميقراطي  كنهج  نقدمه  ما 

جبهات مختلفة.
 من الضروري تصليب ومواصلة هذا األداء 
متوازيني  خطني  يف  وتــطــويــره  النضالي 
ومتكاملني، األول هو العمل من أجل اجناح 
حزب  ــان  واع اخلامس  الوطني  مؤمترنا 
مبا  الــكــادحــني،  وعــمــوم  العاملة  الطبقة 
التاريخي  الــدور  عن  الصريح  التعبير  هو 
لهذه الطبقة لكي تتبوأ مكانتها الطبيعية  
للم  اجلهود  مضاعفة  والثاني  والطليعية، 
والعمل  للحوار  احلية  السياسية  القوى  كل 
من  التخلص  أهــداف  يحقق  سقف  حتــت 
املتسامي  املشترك  للنضال  ودفعها  املخزن، 
اجل  من  والتافهة  البسيطة  اخلافات  عن 
للكف  دفعها  و  املجهول،  من  الباد  انقاذ 
مشجبا  تشكل  اضحت  بأخطاء  التذرع  عن 
لتعطيل كل عمل موحد، وهي اخطاء رغم 
ندوبها الغائرة ال ميكن مقارنتها مبا ندفعه 

جميعا راهنا.
ــدور الــنــهــج الــدميــقــراطــي يف  عــاقــة بـ
اطلعنا  الطبقي،   الصراع  وميادين  ساحات 
ــرف ستة  ــاغ مــوقــع مــن ط مــؤخــرا على ب
االقليمي  املجلس  يف  ممثلة  كلها  ــزاب  أح
قــرار  الــعــام  الـــرأي  فيه  تبلغ  خلنيفرة، 
متابعتك قضائيا بتهم املس بهيبة واعتبار 
لنا  توضح  ان  لك  هل  اإلقليمي،  املجلس 

خلفيات هذا الباغ بشكل اكثر  دقة؟
حزبي  كوكتيل  اقحام  ان  بداية  أرى      
ــاء يف تــوقــيــع بــاغ  ــي ــدون ح ــ ســـداســـي  ب
يفترض فيه من الناحية الشكلية أن يكون 
ورئيسه،  االقليمي  املجلس  باسم  مختوما 
يحمل جملة من الرسائل، أولها التعبير عن 
الذي نتعرض  والتضييق  املتابعات  كون كل 
فكري  خط  على  تضييق  هو  بخنيفرة  له 
باإلقليم،  وزنــه  له  أصبح  بعينه  وسياسي 
العامة  للنيابة  ابتزاز  ثانية  جهة  من  وهو 
من أجل حتريك املتابعة القضائية يف هذا 
املوقعون،  األعضاء  فيه  يدعي  الذي  امللف 
مابسات  الــســاعــة  حلــد  جنهل  ــن  ــذي وال
حطي  أيضا،  ومبرراته  توقيعهم  وظــروف 
من اعتبار مجلسهم االقليمي وإجنازاته يف 

النهوض باألضرحة واملقابر...
عدة  سبقتها  اجلديدة  الشكاية  هذه  إن 
املدينة  باشا  استهلت بشكاية من  شكايات، 
خرق  و  االحتجاج  على  التحريض  بتهم 
من  شكايتني  ثــم  الصحي،  احلجر  حالة 
الدياليز  مرضى  مساندة  جمعية  طــرف 
اعضائها  ــن  م حــشــد  ــا  ــن راه يــتــابــع  الــتــي 
جلهم  ثقيلة  بتهم  وأغــيــار،  ومنخرطيها 
مالية  بكفالة  ــراح  س أو  اعتقال  حالة  يف 
ثقيلة؛  وشكاية من طرف احد أرباب املقالع 
مبعية رفيقي زندور محمد رئيس اجلمعية 
بخنيفرة،  االنـــســـان  ــوق  ــق حل املــغــربــيــة 
ومؤخرا   ... وحترشات  عديدة  ومضايقات 
شكاية خامسة يف ظرف أقل من سنتني من 

هذا التجمع السداسي.
    أكيد ان خيطا يشد كل هذه املتابعات،و 
النهج  صــوت  ــراس  اخ يريد  ملن  ترتد  كلها 
الــدميــقــراطــي بــهــذه املــديــنــة واجــتــثــات 
اجلمعية املغربية حلقوق االنسان و اشاعة 
األمــر  لــفــرض  ــب  ــرع وال التخويف  مــنــاخ 

الواقع واإلبقاء عليه.
لقراء  توجهها  ان  ميكن  ــرية،  أخـ كلمة   

الجريدة  

ان االفات من  أؤكد مرة أخرى على        
احلقوق  كل  له  تتعرض  الذي  السحق  هذا 
من  يسقط  لن  و  منة  يكون  لن  واحلريات 
هي  مــؤســســات  يف  يتحقق  ــن  ول الــســمــاء، 
اسئلة  بنضال  وال  اللزوم،  عن  فائضة  أصا 
األمــر  حسنة،  ــا  ــواي ون وكتابية  شفوية 
الوحدوي  بالنضال  التشبث  منا  يستوجب 
واملــشــتــرك ومــواصــلــة جــر كــل االطـــارات 
جبهة  يف  االلــتــفــاف  مــن  للمزيد  ــادة  اجلـ
السياسات  لكل  للتصدي  واسعة  شعبية 
االنساني  العيش  حق  كلفتنا  التي  الرعناء 
املخزني  التغول  لتقويض  وذلــك  الكرمي، 
ختاما  أود  كما  البوليسية،  قبضته  وفك 
املناضلني  لكل  التقدير  حتية  توجيه 
محطات  كل  يف  آزرونــي  الذين  واملناضات 
وفضحوا  والتحرش،  والتضييق  احملاكمات 
هذه املتابعات وكشفوا حقيقتها ، كما أوجه 
جزيل الشكل والتقدير لكل احملامني الذين 
تطوعوا للدفاع عني وحتملوا عناء تعزيز 
رسالة نبيلة أضحت محفوفة بكل املخاطر. 
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