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تأسيس تنسيقية وطنية 
للدفاع عن احلق في التنظيم 

15والتجمع السلمي

عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 465 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

أصوات  عديدة  مناسبات  في  ترتفع  أن  املغرب،  في  يحدث 
ال��س��ي��اس��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة املعارضة  ال��ق��وى  ت��ن��ادي ب��وح��دة 
الحتضانها  يكفي  ما  املبررات  من  لها  وجتد  املخزن.  لنظام 
الضعف  جت��اوز  شعار  على  املجتمعة  األوس���اط  مختلف  في 
والشتات. كما جتد لها البنية اخلصبة لترجمتها في مبادرات 
املسار  عن  تنحرف  ما  سرعان  لكنها  مختلفة،  أشكاال  تأخذ 
تعيق  وأحجام مختلفة  بأشكال  داخلها حواجز  من  وتصنع 

وصولها إلى تلك الوحدة املنشودة.

البورجوازية  القيادات  البداية على أعطاب  لقد تعرفنا منذ 
عن  وعجزها  الوطنية  احلركة  بتجربة  يسمى  مما  املنحدرة 
عرفته  ال��ذي  النضالي  امل��د  إب��ان  الدميقراطي  النضال  قيادة 
بالدنا في مراحل متعددة. هذا بالضبط ما ألقى باملسؤولية 
ي��س��اري��ة ف��ي م��ن��ظ��م��ات س��ي��اس��ي��ة وإط����ارات  ع��ل��ى تنظيمات 
جماهيرية وفرض عليها اخلوض في تشخيص وحتليل واقع 
موضوعي ووضع ذاتي متناقضني يبحثان عن شعار للمرحلة 
يؤطر آفاق النضال الدميقراطي ويفتح آماال كبيرة للنضاالت 
املريرة التي جتددت مع احلراكات الشعبية في املرحلة. وفي 
اليسارية  القوى  عليها  توجد  التي  احلالة  تتجلى  الباب  هذا 
ارتباطها  في  وشتاة  ضعف  من  مييزها  وم��ا  والدميقراطية 
وحضورها في األوساط الشعبية. هنا يسار جذري مشكل من 
قوى ماركسية متشرذمة، تعاني من احللقية املفرطة ونظرة 
االستعالء على النضاالت اجلماهيرية بوصفها غير مجدية 
دميقراطي  ي��س��ار  وه��ن��اك  االج��ت��م��اع��ي��ة.  بنيتها  ح��ي��ث  م��ن 
املؤسسات  استجداء  بني  بتردد  يتمايل  نفسه  على  منقسم 
الصورية وصعوبة االنخراط في يوميات النضال الشاق وسط 
الطبقية  السياسات  من  املتضررة  الشعبية  الفئات  مختلف 
اليمينية  النزوعات  تتقوى  دائما  كهذه،  وضعية  في  للنظام. 
يتذرع  تبريري  خط  في  وتتكتل  الدميقراطي  اليسار  وسط 

اليمني على كراسي في  التموقع في  بواقعية مبتذلة وينشد 
مؤسسات غير ذات وقع أو تأثير على حياة الناس في أبسط 
حاجياتها. ما بالك بإحداث تغيير كان يبدو لهم ممكنا فقط 
من خالل شعارات مفترى عليها. من دون نضال جماهيري 
شعبي قادر على كسب املعارك من أبسطها إلى أعقدها. وهي 
أصال غير مستعدة لتحمل أعباء نضال مشترك قد يؤول إلى 

ما يفيد في إجناز الوحدة املنشودة.

ومن جانبها هي األخرى، تعاني احلركات االجتماعية من 
بفعل  النقابية  احل��رك��ة  حتولت  فقد  لها.  حصر  ال  أع��ط��اب 
محاوالت  تعترض  حقيقية  ح��واج��ز  إل��ى  املتنفذة  قياداتها 
بعض  وجت��اوز  الوضع  تصحيح  في  مناضلة  نقابية  فعاليات 
الفعل  دم��ق��رط��ة  دينامية  ال��ي��وم:  وأه��م��ه��ا  امل��رح��ل��ة  حت��دي��ات 
النقابي وتوحيد نضاالته والتقدم إلجناز بناء جبهة نقابية 
حركة  أما  التحرري.  ومشروعها  العاملة  الطبقة  خدمة  في 
فقد  منه،  تعاني  أصبحت  ال��ذي  االنحسار  وأم���ام  املعطلني 
باتت تفرض البحث اجلدي عن مداخل إعادة انخراطها في 
الصراع العام واستعادة قضية البطالة إلى الواجهة. وفي نفس 
السياق، تغيب احلركة الطالبية ذات التاريخ النضالي احلافل 
والدفع  الشعبية  واحلراكات  النضاالت  في  بدورها  القيام  عن 
بها إلى حتقيق مطالبها املادية والدميقراطية، خاصة في ظل 
أجل  من  )حركات  مثل  جديدة  وحركات  فئات  نضال  تنامي 
السكن، حركات الباعة املتجولني والفراشة، حركات السالليات، 
احل��رك��ة ض��د غ���الء ف��وات��ي��ر امل���اء وال��ك��ه��رب��اء، ح��رك��ة الطلبة 

الدكاترة، حركة األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد...(. 
>>>
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 2019 يونيو   30 مل��واك��ب  الثالثة  ال��ذك��رى  مت��ر 
السياسية،  ال���ظ���روف  ن��ف��س  ت��ع��ي��ش  وب���الدن���ا 
ح��ي��ث ال زال����ت ق���وى ال��ه��ب��وط ال��ن��اع��م تسعى 
لضرب أهداف املسيرة الثورية لشعبنا، والسير 
دوليًا  املدعومة  السياسية  التسوية  طريق  في 
اجلماهيري  احل�����راك  الح���ت���واء  وإق��ل��ي��م��ي��ًا 
امل��ت��ص��اع��د ب��ت��ك��وي��ن ح��ك��وم��ة م��دن��ي��ة مزيفة 
تخضع لسيطرة ما تبقى من اللجنة األمنية، 
والقوى  الطفيلية  البرجوازية  وحتمي مصالح 

الدولية واإلقليمية.

حماية مبادئ ثورة ديسمبر والسير في طريق 
هزمية التسوية السياسية يأتي في قلب مواكب 
30 يونيو هذا العام، فتحت الالءات: ال مشاركة 
ت��خ��رج جماهير  وال شرعية   – م��س��اوم��ة  ال   –
انطالقة  ف��ي  م��ج��ددًا  ال��ش��وارع  لتحتل  شعبنا 
شعبية تستهدف الوفاء لشهداء شعبنا واملطالبة 
بالقصاص العادل لكل الشهداء وضحايا العنف 

املفرط والبطش والتعذيب واالغتصاب.

الثورة  ب��ج��م��رة  املمسكة  اجل��م��اه��ي��ر  تتقاطر 
إلى ش��وارع العاصمة وامل��دن والقرى في أرياف 
بضرورة  التزامها  جديد  م��ن  لتؤكد  ال��س��ودان 
االستمرار في التصاعد اجلماهيري للوصول 

لتنفيذ أهدافها في احلرية والسالم والعدالة.

االنقالبية  السلطة  وجماهيرنا تتحدى عنف 
وتستمر في حراكها اجلماهيري السلمي العارم، 

البطش  ي��د  تغل  وأن  ظهرها  حتمي  أن  الب��د 
املواكب  حماية   – امل��ف��رط  وال��ع��ن��ف  وال��ت��روي��ع 
واحلفاظ على سلميتها هو واجب مقدم أمام 

قوى الثورة واجلهات الرسمية املسئولة.

كل جماهير  ندعو  األغ��ر  اليوم  ه��ذا  مثل  في 
الفعالة  للمشاركة  األب���ي  ال��س��ودان��ي  ال��ش��ع��ب 
التسوية  لهزمية  الهادرة  يونيو   30 مواكب  في 
هذه  م��ن  ولتجعل  ال��ث��ورة.  ش��ع��ارات  ولتحقيق 
الطبقات  من  هامة  خطوة  الشعبية  املناسبة 
والشرائح الثورية العاملة في مجال اإلنتاج بناء 
منابرها النتزاع حقوقها في اجتاه التحضير 
وتنفيذ اإلضراب السياسي العام والوصول إلى 
العصيان املدني لرمي حكم الطغمة العسكرية 
في مزبلة التاريخ، وانتزاع سلطة الشعب املدنية 

الدميقراطية الكاملة.

ل��ل��ش��ه��داء، وع���اج���ل الشفاء  امل��ج��د واخل���ل���ود 
للجرحى، والعود احلميد للمفقودين، واحلرية 

لكل املعتقلني السياسيني.

 ... شعب  سلطة  والسلطة  شعب  ث��ورة  ال��ث��ورة 
والعسكر للثكنات واجلنجويد يتحل
سكرتارية اللجنة املركزية
احلزب الشيوعي السوداني

28 يونيو 2022م.

احلزب الشيوعي السوداني
يدعو  ملواكب 30 يونيو الهادرة لهزمية التسوية 

ولتحقيق شعارات الثورة

 >>>
إن ما يفرضه الوضع الذي يحمل الوصف أعاله، ولتحقيق حلم وحدة القوى السياسية 
معاجلة  أوال:  هو  االجتماعية،  احلركة  وح��دة  مع  عالئقها  في  والدميقراطية  اليسارية 
االلتقاء  التناقضات وحدود  املرجعية، معاجلة صحيحة وحتديد  أو  املذهبية  املنطلقات 
املمكنة، ثم وضع األسس التي تقوم عليها هذه الوحدة، ورسم آفاقها املستقبلية بوضوح 
وتؤبد  الفقر  تنتج  التي  وسياساته  وبرنامجه  امل��خ��زن  نظام  م��ع  العالقة  يقطع  كامل 

االستبداد.

ثانيا: بناء جسور الثقة التي ال تتحقق سوى بالنضال اليومي ونقد املمارسة وتقييمها 
على ضوء األهداف املتوخاة من كل اخلطوات.

ثالثا: البحث املتواصل في ضبط العالقة التي ينبغي أن تقوم بني ما هو سياسي وما هو 
اجتماعي واالرتقاء بها إلى مجابهة السياسات الطبقية.

رابعا: اعتماد آليات العمل باجلبهات وتطويرها في مختلف واجهات النضال.

إن أي ارتهان للعمل وفق ما متليه شروط موازين القوى احلالية واستبطانها واخلضوع 
لن  الشعبية،  اجلماهير  وم��ع  وس��ط  النضال  خ��وض  على  العزم  ب��دل  املفرطة،  للواقعية 
كن ال القوى السياسية وال االجتماعية من كسب أبسط مطالبها، وإن حصل واكتسبت  َ ميمُ
وملواجهة  للتراجع.  وقابلة  جدا  صغيرة  مكتسبات  سوى  تكون  لن  فهي  اجلزئيات  بعض 
في  وتنظيمها  القوى  سبل جتميع  في  اخل��وض  اجلميع  على  لزاما  يبقى  اليوم،  واقعنا 
أوسع اصطفاف شعبي قادر على تغيير موازين القوى لصالح دحر الكتلة الطبقية السائدة 
والنهوض بأوضاع الطبقات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة وعموم كادحي شعبنا 

وحتقيق احلرية والكرامة واملساواة والعدالة االجتماعية.<

تتمة كلمة العدد

امليدان 3940،، األحد 26 يونيو 2022م.
يبدأ الطريق بخطوة ولن تكن خطوة ال 
30 من يونيو القادم األولى أو األخيرة، 
ودافع  سبقتها  قد  خلطوات  تالية  هي 

قوي خلطوات قادمات نحو الصباح. 
ورواه  شعر  من  شعرائنا  أشعره  ما  كل 
ال���روائ���ي���ني وش��ك��ل��ه ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ني قد 
التقطوه من حياة شعبنا خالل مسيرته 
ونضاالت  وثقافًيا  اجتماعًيا  املتنوعة 
يومية من أجل حياة تليق به وبإنسانيته 

)محجوب شريف ( قال:
علمنا القراية،

 واحلجي والدراية
واملشي مبهابة،

 في الضحى والظالم
إنها بصيرة واتساع في الرؤية ووضوحها، 
البعض  مي��ارس��ه  ال���ذي  التشويش  رغ��م 

على شعبنا إال إنه قادر على تلمس دربه 
ووضع خطاه في املوضع الصاح، وأن كان 

ذلك ببطء.
لم  التي  اخلطاوي  تكمله  الطريق  لكن 
نحو  يخطوها  أن  م��ن  شعبنا  يتوقف 
صباح له، شاًقا له ال��دروب املعتمة، )30 
الطريق  ف��ي  ه��و خطوة  ال��ق��ادم  يونيو( 
وإسقاط  التسوية  خ��ط  هزمية  ألج��ل 
أكتوبر2021(،   25( ان���ق���الب  س��ل��ط��ة 
ووضع اللبنات األساسية التي تساعدنا 
وهذا  اجل����ذري،  التغيير  إح���داث  على 
ل��م يكن وه��ًم��ا أو أض��غ��اث أح���الم إمنا 
يتخلق  ال��ذي  السوداني  الواقع  يحتمه 
بداخله واقع جديد بوعي جديد، متليه 
االحتياجات احلقيقية وامللحة لشعبنا، 
سياسات  أذى  على  ك��ث��ي��ًرا  صبر  ال���ذي 
اقتصادية واجتماعية امتدت منذ فجر 

االستقالل إلى يومنا هذا.
30 يونيو القادم ليست نزهه يحلق فيها 
شوارع  في  كالفراشات  والثائرات  الثوار 
الواقع  يلقحوا  أن  دون  ل��ي��ع��ودوا  امل���دن 
بل  التغيير،  إل��ى  املفضي  ال��ث��ورة  بلقاح 
الثوري ضد  للحراك  املقوي  املصل  هو 
أمراض التسوية التي حتول دون شعبنا 
ثورته  استكمال  ف��ي  أح��الم��ه  وحتقيق 

وحتقيق أهدافها بقفل الباب مرة ولألبد 
أمام التفكير النخبوي بتمليك السلطة 
القرية،  احل���ي،  م��ن  ليمارسها  للشعب 

والفريق صعودًا إلى أعلى مستوياتها.
الطريق  نهاية  ليست  ال��ق��ادم  يونيو   30
ب���ل ه���و خ��ط��وة ف��ي��ه وس��ت��أت��ي بعدها 
خطاوي وخطاوي تتميز بأنها خطاوي 
الثوري، حتدد  والعمل اجلماعي  الوعي 
بخطاوي  وليست  وأه��داف��ه��ا  اجتاهها 
أو  أسرية  أو  طائفية  النتماءات  تابعة 
عواطف دينية إمنا هي خطاوي الوعي 
لكم حتقيق  كيف  واجلسارة. سيقولون 
ذلك؟ وما السؤال إال محاولة للتخذيل 
لك  يقول  من  وهنالك  الهمم،  وتثبيط 
البلد دي ما بتتصلح، سنحقق اكتمال 
خ���ط���اوي ال����ث����ورة مب���زي���د م���ن تالحم 
التغيير،  إح��داث  في  املصلحة  أصحاب 

زمان محجوب شريف مش قال: 
) وش��ع��ب��ا ت��ت��رب ح��ي��ق��وم ومي���أل شوارع 

اخلرطوم(
كانت تلك قراءته لواقع شعبنا التي لم 
يأتي بها من خياالته لكنه التقطها من 
جتربة شعبه بتركيبته ومزاجه وحاجته 

لتعديل حاله املائل.
خيًرا  يتوسمون  ال  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك  أم��ا 
ف��ي إص����الح ح���ال ال��ب��ل��د ف��إن��ه��م فقط 
مر  التي  امل��ري��رة  التجربة  عند  توقفوا 
التي  التغيرات  وبالرغم من  بها شعبنا، 
حدثت إال أنها لم تأتي بنتيجة لكنهم 
لم يدروا أن تلك التغيرات كانت شكلية 
وليست جوهرية، تغير وجوه بأخرى لها 
بالتصميم  ذات املصالح مع االحتفاظ 
وأهدافه  بقوانينه  الدولة  جلهاز  املشوه 

املضادة ألحالم شعبنا،، 
لن ينصلح احلال وجهاز الدولة في يد 
تغيرت  وإن  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ق��وى  ذات 

الوجوه.
30  يونيو لتغيير جهاز الدولة بقوانينه، 
وحت���دي���د أه�����داف غ��ي��ر ت���ل���ك،، تتسم 
تغيير  إح���داث  ألج��ل  وتعمل  بالثورية 
حقيقي يجني منه شعبنا ثماًرا حلياته،،

 30 يونيو خطوة في هذا الطريق..<

 يونيو خطوة نحو الصباح
شهاب قاسم
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

في أعقاب املأساة اإلنسانية األخيرة التي وقعت يوم 
اجلمعة 24 يونيو في على حدود مدينة مليلية احملتلة 
 ، فظيع  بشكل  مصرعهم  شخًصا   28 من  أكثر  لقي   ،

جميعهم من جنوب الصحراء االفريقية. 

املغربية  السلطات  وت��واط��ؤ  إه��م��ال  بشدة  ندين  واذ 
للمهاجرين  الهشة  الوضعية  تستغل  التي  واإلسبانية 
يود  بغيضة،  سياسوية  أه���داف  لتحقيق  واستغاللها 

املركز أن يسلط الضوء على ما يلي: 

- يجب أال تتوقف حماية حقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية على البلد الذي يعيش فيه املواطن.  حسب 

أدبيات األمم املتحدة.  فهل هذا صحيح؟

- غالبا ما يكون املهاجرون ضحايا النتهاكات حقوق 
املضيفة  ال���دول  مواطني  م��ن  ليسوا  ألنهم   ، اإلن��س��ان 
، ف��ه��م ي��ع��ي��ش��ون ف��ي ك��ث��ي��ر م��ن األح���ي���ان ف��ي أوض���اع 

على  املهاجرات  النساء  وتواجه  باملخاطر.   محفوفة 
وجه اخلصوص حتديات أكبر، حيث يواجهن انتهاكات 
كمهاجرات  وض��ع��ه��ن  أس����اس  ع��ل��ى  اإلن���س���ان  ح��ق��وق 

باإلضافة إلى جنسهن.

- يفر هؤالء املهاجرون من احلروب واإلرهاب واستبداد 
األنظمة القائمة واجلفاف والفقر املدقع الناجم بشكل 

رئيسي عن االستعمار ودعمه للديكتاتوريات القائمة.

- يقع جزء كبير من املسؤولية على سياسات الهجرة 
العنصرية التي ينتهجها االحتاد األوروبي.

في مواجهة هذا الوضع الفوضوي ، ندعو إلى تدخل 
األوروبي  واالحت��اد  األفريقي  واالحت��اد  املتحدة  األمم 
وال��دول املتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه 
مبشاركة  مستقلة  حتقيق  جل��ن��ة  وتشكيل   ، امل��أس��اة 
جمعيات حقوق اإلنسان في املنطقة للتحري وحتديد 

املسؤوليات واخلروج بتوصيات ملزمة للوقاية من مثل 
هذه املآسي اإلنسانية. 

وندعو إلى محاربة اإلجتار بالبشر، وعصابات الهجرة 
السرية وحماتهم الذين يسيئون إلى الضحايا األفارقة 
الدولي  املجتمع  عاتق  على  ويقع  ه��ش��ة.   أوض���اع  ف��ي 
واجب حماية أرواح كل البشر بدون متييز بني األفارقة 

و األوكرانيني ضحايا احلروب  وفي كل مكان. 

احترام  م��وض��وع  ف��ي  مبكيالني  الكيل  يدين  وامل��رك��ز 
الكرامة وحقوق اإلنسان.

املناسبة تعازيه ألسر وأصدقاء ضحايا  ويقدم بهذه 
هذه املأساة اإلنسانية اجلديدة.

نيويورك ، 26 يونيو 2022

مازالت ساكنة مدينة وجدة تنتظر تنفيذ 
املشكلة  األح����زاب  قطعتها  ال��ت��ي  ال��وع��ود 
أي  وج��دة  داخ��ل مجلس جماعة  لألغلبية 
ال��ب��ام واألح���رار واالس��ت��ق��الل إب��ان احلملة 
أن م��ا تشهده  اع��ت��ب��ار  االن��ت��خ��اب��ي��ة، ع��ل��ى 
العمومية من ترد فظيع للخدمات  املرافق 
أبشع بكثير من املجالس السابقة. ولن يجد 
ذلك،  ليدرك  عناء  كبير  ال��وج��دي  امل��واط��ن 
حيث أن األزقة والشوارع واألحياء طرقاتها 
في مجملها أصبحت غير صاحلة إطالقا 
للسالمة  ت��ه��دي��دا  تشكل  ب��ل  لالستعمال، 
أوكل  التي  فالشركات  ملرتفقيها.  اجلسدية 
لها إصالح قنوات الصرف الصحي ومجاري 
امل��ي��اه ال��ص��احل��ة ل��ل��ش��رب ال حت��ت��رم كناش 
تزفيت  بخصوص  والتزاماتها  التحمالت 
املناسب،  ال��وق��ت  ف��ي  وإصالحها  الطرقات 
بتزفيتها وإصالحها فهي  قامت  إن  وحتى 

كمن يضع )اخلنونة على العكر(. 

ون���ف���س ال���ش���يء ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى اإلن�����ارة 
العمومية، فالعديد من األحياء غارقة في 
الرئيسية  الشوارع  وبعض  الدامس  الظالم 
السرقة  أن��واع  لكافة  مرتعا  تشكل  أصبحت 

والسطو. 

أما عن مرفق النقل احلضري فحدث وال 
ملجلس  احلامتي  الكرم  من  فبالرغم  حرج، 
في  نقطة  على  ومصادقته  وج��دة  جماعة 
ج����دول أع��م��ال دورت����ه مت��ك��ن ال��ش��رك��ة من 
خ��الل��ه��ا م��ن االس��ت��ف��ادة م��ن م��ن��ح��ة دعم 
من  م��ه��داة  سنتيم  ماليير  الثالثة  ت��ق��ارب 
املديرية الوطنية للجماعات احمللية مببرر 
االقتصادية  ال��ت��داع��ي��ات  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف 
املوكول  ال��ش��رك��ة  أن  إال  ك���ورون���ا؛  جل��ائ��ح��ة 
تلتزم  لم  احلضري  النقل  ملف  تدبير  لها 
للشركة  املعدل  التعاقدي  بالبرنامج  حتى 

مع اجلماعة مع العلم أنه انتقل من مبلغ 
 15 إل��ى فقط  29 مليار كحجم لالستثمار 
م��ل��ي��ار ب��ع��د أن ص���ادق ع��ل��ى ذل���ك املجلس 
السابق، والنتيجة طبعا إهدار الزمن ووقت 
التأخر  ج��راء  والعمال  والتالميذ  الطلبة 
عن املواعيد وقلة احلافالت ثم االكتظاظ، 
املهترئة  امليكانيكية  احل��ال��ة  ع��ن  ناهيك 
الشركة  مدير  به  وعد  ما  فأين  للحافالت. 
أثناء عرضه لبضع من احلافالت والبهرجة 
التي أقيمت حولها تتعدى بكثير خدماتها، 
وم����رة أخ����رى ت��خ��ل��ف ال��ش��رك��ة امل���وع���د وال 
تلتزم بعدد احلافالت، فها هو شهر يوليوز 
لسنة 2022 على األبواب وما زالت الساكنة 

تنتظر. 

بخير  ليس  اآلخ��ر  هو  العمومي  املطرح 
وتدبيره يخضع لتكتم شديد وال أحد خارج 
الدائرة الضيقة حمليط الرئيس يعرف كيف 
سيصاغ كناش التحمالت وعلى مقاس من 

سيفصل. 

وملف "الديباناج" هو اآلخر يراوح مكانه 
البلدي  احملجز  إلى  املركبات  قطر  أن  رغم 
تستفيد  وال   2006 سنة  منذ  قانوني  غير 
منه مالية اجلماعة، وكل احملاوالت لتجاوز 
هذا الوضع أريد لها أن تفشل على اعتبار 
أن هناك من املستشارين من ال ينتعش إال 

في املاء العكر أو "التخرويض" بالعامية. 

بتمكني  ال��درام��ي  املشهد  ليكتمل  ه���ذا، 
التفويض  من  وج��دة  بجماعة  العام  املدير 
وأخطرها  امل��راف��ق  م��ن  مجموعة  لتدبير 
املوارد البشرية. فهل يعتقد هذا السيد أنه 
سير زاوية تخضع ملنطق الشيخ واملريد؟ أم  يمُ
مازال يعتقد نفسه مديرا جهويا للتكوين 

املهني؟

جماعة وجدة:  
العشوائية في التدبير واالرجتال في التفويضات

علي الزرقطوني الدرفرفي

مركز حقوق االنسان بأمريكا الشمالية يدين تواطؤ السلطات املغربية واإلسبانية
وما نتج عنه من مأساة إنسانية ضحاياها عشرات املهاجرين األفارقة

تارودانت

عمال زراعيون يحتجون على االستغالل والتعسف
لشركة  عفيفة  وضيعة  العيون  وضيعة  أحمر  بضعة  الزراعيون  والعمال  العامالت  نظم 
حوامض تارودانت )صوديا سابقا( والتي ميتلكها بعض األمراء،  وقفة احتجاجية  آمام 
أجل حتقيق  ومن  الشركة  إدارة  ال��ذي متارسه  واالستغالل  التعسف  ت��ارودان��ت ضد  عمالة 

مطالبهم املشروعة.

 ويطالب العمال بأجرتهم التي حرموا منها ملدة ناهزت 8 أشهر كما انهم محرومني من 
الشغل  بذلة  وغياب  االضحى  عيد  ومنحة  السنوية  واملنحة   2017 منذ  الصحية  التغطية 
ضيعات  لتسليم  االتفاق  محضر  في  ماجاء  بتطبيق  يطالبون  كما  النقابية  والتسهيالت 

صوديا للخواص...

مت أمام مقر عمالة تارودانت صباح اليوم الثالتاء 28 يونيو 2022  ِظّ الوقفة االحتجاجية نمُ
النهج  للشغل( ومساندة  املغربي  الفالحي )اإلحتاد  للقطاع  الوطنية  بتأطير من اجلامعة 

اليمقراطي بتارودانت وفعاليات نقابية وحقوقية



العدد:  4465
من  30 يونيو إلي 6 يوليوز 2022 قضايا عمالية وحقوقية

ف��ي أج����واء ح��م��اس��ي��ة، وب��ع��د ي��وم��ني م��ن ال��ن��ق��اش اجلاد 
وال��ع��م��ي��ق، أن��ه��ى امل��ؤمت��ر ال��وط��ن��ي ال��ث��ال��ث ع��ش��ر للجمعية 
 26 األح��د  ي��وم  بنجاح،  أشغاله  اإلن��س��ان  حلقوق  املغربية 
يونيو 2022 على الساعة اخلامسة مساء، بعد اإلعالن عن 
للجمعية  اإلداري��ة  اللجنة  وأعضاء  انتخاب عضوات  نتائج 
املشكلة من 95 عضوا من بينهم 32 امرأة و24 شابا وشابة 

واملرفقة الئحتها بهذا البالغ.
والطفولة  للشباب  ال��دول��ي  ب��امل��رك��ب  امل��ؤمت��ر  انعقد  وق��د 
ببوزنيقة أيام 24، 25 و26 يونيو حتت شعار "معا حلماية 
والكرامة  أجل احلرية  اإلنسان من  الدفاع عن حقوق  حق 
مشاركا   468 بحضور  االج��ت��م��اع��ي��ة"،  وال��ع��دال��ة  وامل��س��اواة 
 100 إلى  إضافة  ومؤمترة،  مؤمترا   368 ضمنهم  ومشاركة 

من املالحظني واملتتبعني واملسؤولني عن التنظيم.
 24 اجلمعة  يوم  للمؤمتر  االفتتاحية  اجللسة  وانعقدت 
يونيو بحضور العديد من رؤساء ومسؤولي الهيآت احلقوقية 
والشبكات  وامل��ه��ن��ي��ة،  واجل��م��ع��وي��ة  وال��ن��ق��اب��ي��ة  وال��س��ي��اس��ي��ة 
احلقوقية والنسائية، ومبشاركة جماهيرية كثيفة. ومتيزت 
مبا حملته الكلمات التي ألقتها أو أرسلتها الهيئات املدعوة 
لها  ومتمنياتها  للجمعية،  وال��دع��م  املساندة  ع��ب��ارات  م��ن 

بنجاح املؤمتر.
بتزامنها  االفتتاحية  اجللسة  متيزت  كما 
وكانت  اجلمعية،  لتأسيس   43 ال��ذك��رى  م��ع 
السابقني  امل���س���ؤول���ني  ل��ت��أك��ي��د  م��ن��اس��ب��ة 
املبادئ  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  للجمعية  واحل��ال��ي��ني 
وتشبتها  اجلمعية  تعتمدها  ال��ت��ي  ال��س��ت��ة 
أجل  من  النضال  في  االستمرار  وعلى  بها، 
م��غ��رب احل���ق���وق واحل����ري����ات، م��غ��رب خال 
ال��س��ي��اس��ي وم���ن االضطهاد  م��ن االع��ت��ق��ال 
ال��ذك��رى كذلك فرصة  واالس��ت��غ��الل. وك��ان��ت 
بصمت  ال��ت��ي  الشخصيات  م��ن  ثلة  لتكرمي 
الشعب  كفاح  ت��اري��خ  وتضحياتها  بنضالها 
امل��غ��رب��ي م��ن أج���ل ال��دمي��ق��راط��ي��ة وحقوق 
توفيت  والتي  اإلنسان، من مواقع مختلفة، 
ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ف��اص��ل��ة ب��ني امل��ؤمت��ر السابق 
الفقيد  م��ن  ب��ك��ل  االم���ر  ويتعلق  واحل���ال���ي، 
خالد  والفقيد  ب��رادة،  الرحيم  عبد  األستاذ 

والفقيد  اجلياللي،  جنيب  البروفسور  والفقيد  اجلامعي، 
الصديق االحرش، والفقيدة خديجة صدوق، والفقيد عبد 

اللطيف الدشيش، والفقيد سعيد الشاوي.
أشغال  باقي  تواصلت  االفتتاحية  اجللسة  اختتام  وبعد 

املؤمتر الوطني الثالث عشر في نفس املكان، وخالله مت:
ومتت  ومناقشتهما،  وامل��ال��ي  األدب��ي  التقريرين  ع��رض   -

املصداقة عليهما باإلجماع؛
وهم:  أعضاء  سبعة  من  املؤمتر  رئاسة  جلنة  تشكيل     -
حميد  ري��اض��ي،  خديجة  غ��ال��ي،  ع��زي��ز  عيناني،  خديجة 

البوهدوني، أحمد الهايج، سميرة بوحية وعمار الوافي؛
-  تقدمي اللجنة اإلدارية لالستقالة، ومواصلة جلنة رئاسة 

املؤمتر تسييرها ألشغالها؛
-   املصادقة على جميع مشاريع الوثائق املقدمة للمؤمتر 
ومن  اللجان  مختلف  طرف  من  وتعديلها  مناقشتها  بعد 

طرف املؤمتر؛
-   املصادقة على البيان العام باإلجماع؛

-  املصادقة على الالئحة النهائية للجنة اإلدارية املقترحة 
من طرف جلنة الترشيحات.

وطبقا للقانون األساسي، فوض املؤمتر مهمة تدبير شؤون 
املركزي،  املكتب  انتخاب  إلى حني  املؤمتر  لرئاسة  اجلمعية 
اإلداري���ة  للجنة  األول  لالجتماع  اإلع���داد  مقدمتها  وف��ي 
املخصص لهذا الغرض، واملقرر يوم السبت 16 يوليوز القادم.
ندوة  للمؤمتر  االفتتاحية  ولإلشارة، فقد سبقت اجللسة 
2022، بقاعة  23 يونيو  فكرية دولية نظمت يوم اخلميس 
"حالة حقوق  موضوع  بالرباط، حول  احملامني  هيأة  نادي 
وضعية  على  وتأثيرها  ال��ط��وارئ  قوانني  ظل  في  اإلن��س��ان 
كل  مبشاركة  اإلن��س��ان"،  حقوق  على  واملدافعات  املدافعني 
من املرصد الدولي حلماية املدافعني، ومنظمة فرونت الين 
رايتس ووتش، وجمعية تطلعات  دفندرز، ومنظمة هيومن 
مبداخالت  اإلن��س��ان،  حلقوق  املغربية  واجلمعية  نسائية 
العالم وفي  املدافعني عن حقوق اإلنسان في  أوض��اع  حول 
املغرب خالل فترة اجلائحة، وتأثير قوانني الطوارئ عليها 
آليات  من  الوضع  يتطلبه  وما  واملدافعات،  املدافعني  وعن 
ملواجهة الصعوبات والتحديات التي يفرضها هذا السياق.<

عن رئاسة املؤمتر: 
األحد 26 يونيو 2022

بالغ حول نتائج أشغال املؤمتر الوطني الثالث عشر
 للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان

1.     زرموق فاطمة الزهراء
2.     بن يحيى نورة
3.     ندى الدريدي

4.     مارية العمراني
5.     حنان الناصري
6.     أميمة موموش

7.     بنداود الزهرة
8.     نعيمة العلمي
9.     سعاد براهمة
10. حسناء عباوي

11. زينب البشناوي
12. خديجة رياضي

13. مرمي مسكار
14. أميمة الغفري

15. خديجة عيناني
16. كرمي محجوبة

17. جنية لبرمي
18. كنزة البيار

19. حسنية القباج

20. سميرة بوحية
21. ملكة الكرز

22. حليمة قرقوبي
23. زينب شاكر

24. مرسلي حليمة
25. ربيعة مرباح

26. حفيظة املرابط
27. ملكاني عزيزة

28. نعيمة الشبلي
29. نداء درداز

30. صفاء احلفيان
31. شيماء احلجام

32. عواطف التريعي
33. الوسولي أمني

34. امبارك بوبريك
35. صابر العذراوي

36. احلسني عاوطوف
37. إبراهيم حشان

38. أزملاط مصطفى

39. مصطفى برويل
40. الطيب مضماض
41. حسن اإلدريسي
42. عز الدين بعالل

43. عادل عطاري
44. محمد زندور

45. إبراهيم ميسور
46. عبد السالم عاللي

47. أحمد الهايج
48. مروان صمودي

49. عبد الرحيم جمار
50. ادريس اجلوني

51. عبد الرحيم الركبي
52. محمد الفقير

53. العياشي تاكركرا
54. رشيد برقان

55. واصل أجعطيطن
56. مرموش الناجيم

57. حميد البوهدوني

58. حسن محفوظ
59. عادل اخللفي

60. غسان ابن وازي
61. محمد نايت أرجدال

62. عبد السالم العسال
63. املتوسل محمد أمني

64. سعيد مرتاح
65. عمار الوافي

66. أيت موالي عمر زكرياء
67. فريد املاحي

68. حسن الكداني
69. أمني لقبابي
70. محمد ربيع

71. إبراهيم كيني
72. حسان عريض

73. نور الدين العروسي
74. محمد املجاوي

75. عزيز غالي
76. حمود إيكليد

77. املجيدي موالي ادريس
78. عبد القادر احلديوي

79. محمد بوشركة
80. الطبل سعيد

81. ماء العينني الصادق
82. ادريس هدروكي
83. ادريس الراضي

84. عبد العزيز بلحسن
85. محمد أمني أبيدار

86. راشيدي عمر
87. العدناني طنطاوي

88. عبد احلفيظ إسالمي
89. محمد امليلودي

90. أشرف ميمون
91. عبد الناجي الكومري

92. يونس القادري
93. امليلودي الكبير

94. عسال املهدي
95.فاروق مهداوي

الئحة أعضاء وعضوات اللجنة اإلدارية للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
املنبثقة عن مؤمترها الثالث عشر
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اجتماعه  االنسان  حقوق  لهيآت  املغربي  االئتالف  عقد 
ال��دوري يوم األربعاء  15 يونيو 2022 ، وت��دارس األوضاع 
العامة بالبالد املتميزة   باملصادرة  واحلصار املستمرالذي 
تخليد  مستحضرا   ؛  واحل��ري��ات  احل��ق��وق  ل��ه   تتعرض 
الشعب املغربي وقواه احلية لذكرى  االنتفاضة املجيدة ل 
20   يونيو 1981، والتي كانت قد اندلعت بعدد من املدن 
البيضاء،والتي شهدت  الدار  مدينة  منها  واساسا  املغربية 
أعنف املواجهات بني قوات القمع واملتظاهرين  وما خلفه 
التدخل القمعي للجيش والقوات األمنية والقوات املساعدة،  
من ضحايا باملئات في صفوف املتظاهرات  واملتظاهرين، 
الزيادات في  آنذاك  لالحتجاج على  للشوارع  الذين نزلوا 
اسعار املواد الغذائية األساسية  املتدهورة اصال، مما مس 
بشكل صارخ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

للشعب املغربي وبالنتيجة حقه في العيش الكرمي.

وقد أعقب ذلك حمالت اعتقال واسعة، ومحاكمات غير 
عادلة صدرت عنها احكام جائرة بعدد من املدن املغربية .

واليوم ونحن نحيي هذه الذكرى املجيدة 
ال��ت��ي الزال���ت م��وش��وم��ة ف��ي أج��س��اد وارواح 
املغربي  وع��ائ��الت��ه��م،وال��ش��ع��ب   ال��ض��ح��اي��ا 
املعيشية  األوض�������اع  أن  ب��رم��ت��ه،ن��س��ج��ل 
إعالن  عنها  نتج  و  وال��ت��ي سبق  امل��ت��ده��ورة 
اإلضراب العام ل20 يونيو 1981، الذي دعت 
له حينها الكنفدرالية الدميقراطية للشغل 
واالنفجار الذي صاحبه،  الزلت قائمة بل 
ازدادت سوءا،خصوصا مع املخلفات واآلثار 
جائحة  جهة  من  خلفتها   التي  الكارثية 
الكورونا، ومن جهة اخرى ما يعيشه العالم 
بفعل األزمة االوكرانية والصراع املسلح بني 
الغرب االمبريالي  بقيادة الواليات املتحدة 
األمريكية وروسيا االحتادية،  والذي أصبح 

يتهدد السلم واألمن العامليني .

املواد  أثمان  جميع  في  املهولة  االرتفاعات  نشهد  هكذا 
امل��ت��وات��ر ألس��ع��ار احملروقات  األس��اس��ي��ة،  بفعل االرت��ف��اع 
واألخير  األول  املتضرر  معه   يكون  ما  وهو  أنواعها،  بكل 
الشعب  املتوسطة من  والضعيفة وحتى  الهشة  الفئات  هو 
املغربي،  في الوقت الذي، تستفيد فيه الفئات العليا التي 
عموما  واالقتصاد.   والصناعة  التجارة  بدواليب  متسك 
الوطن، وتضاعف من ترواتها، معمقة بذلك   بكل خيرات 
معاناة املواطنات واملواطنات، بفعل املواقع التي حتتلها في 

هرم السلطة السياسية بالبالد 

مما  اإلنسان،وانطالقا  حقوق  لهيآت  املغربي  واالئتالف 
سبق التعرض له، وأمام هذه األوضاع القاسية التي أصبح 
يعاني منها عموم املواطنني واملواطنات،  والتي تزيد من 
االقتصادية  احلقوق  احلقوق  من  ماتبقى  على  االجهاز 
منها  بجزء  التمتع  أصبح  والثقافية،والتي  واالجتماعية 
واق��ع االس��ت��ف��ادة م��ن خدمات   ب��ه  عسيرا، وه��ذا ماينطق 
احلقوق  م��ن  وغيرها  ال��الئ��ق   والسكن  والصحة  التعليم 

األساسية، يسجل ويعبر عن مايلي:

ل��م  يعد يقبل االح��ت��م��ال ويضع  واق��ع احل��ال  أن  اوال: 
الوطن فوق برميل بارود قابل لالنفجار في اي وقت وحني، 
مما قد يقذف بالبالد في بحر املجهول، وهو مايستوجب 
من   املسؤولني اإلسراع باتخاذ اجراءات مستعجلة تساعد 

في التخفيف من حالة االحتقان التي تشهدها البالد.

ثانيا:ضرورة أن يتحمل الذين استفادوا وراكموا الثروات 
على امتداد عقود، بنهب وسرقة خيرات ومقدرات الوطن، 
االزمة  من   ،23% اجلائحة  بفعل  ثرواتهم  وتضاعفت  بل 
ومضاعفة  امل��ت��ض��ررة  للفئات  م��ج��ددا  حتميلها  ع���وض 

معاناتها.

على  تعدياتها  لكافة  السلطات  ب��وق��ف  اإلس���راع  ثالثا: 
السياسيني،  املعتقلني  ك��اف��ة  ع��ن  وب���االف���راج   احل��ري��ات، 
ومدونني،  وحقوقيني،  صحفيني  م��ن  ال���رأي   ومعتقلي 
ومناضلي احلراك االجتماعي بالريف، ومستعملي وسائل 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وغ��ي��ره��م، وال��غ��اء ك��اف��ة املتابعات 
قسرا  الوطن  غ��ادروا  من  ضد  التعسفية 
واالن���ت���ق���ام منهم  ل��ت��وق��ي��ف��ه��م  ت��ف��ادي��ا   ،

لنشاطاتهم املعارضة  ...

واخيرا  اوال  السلطات  اح��ت��رام  راب��ع��ا: 
الفاعلني  مع  للحوار  وجلوئها  للقانون، 
امل���ج���ن���م���ع���ي���ني ع����ن����د  وج�������ود ت����وت����رات 
، عوض اعتمادها  او اجتماعية  سياسية 
ع��ل��ى    امل��ق��ارب��ة األم��ن��ي��ة ال��ت��ي ل��ن تنفع  
التعبير  أش��ك��ال  ك��اف��ة  م��ع  التعاطي  ف��ي 

واالحتجاج السلمي <

 الكتابة التنفيذية

الرباط في 21 يونيو 2022

في ذكرى انتفاضة 20 يونيو، االئتالف املغربي لهيآت حقوق االنسان
يحذر من حالة االحتقان التي تشهدها البالد نتيجة مصادرة احلقوق واحلريات

نظم املركز يومه الدراسي األول حضوريا يوم السبت 
“يوم  شعار  كندا، حتت  2022 مبونتريال-  يونيو   18
املرحوم الصديق حلرش للمطالبة بإطالق سراح كل 
معتقلي الرأي باملغرب” واختتم اليوم الدراسي اشغاله 
باملغرب  امل��زري��ة  احلقوقية  األوض���اع  على  ب��ال��وق��وف 

والتي ازدادت تدهورا مع:
ك��ورون��ا خلنق  ظ��روف جائحة  استغالل  استمرار   –
السياسات  ومعارضة  االحتجاج  و  التعبير  في  احلق 

املتبعة.
على  يوميا  املستضعفة  الفئات  اح���وال  وتفاقم   –
امل��س��ت��وى االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي خ��ص��وص��ا مع 
الشرائية  القدرة  وتدهور  لألسعار  الفاحش  االرتفاع 
للمواطنني أمام عجز املسؤولني عن معاجلة االوضاع 
الشعبية  االنتفاضات  بظروف  يذكرنا  مما  املأساوية 

املجيدة يوم 20 يونو 1981 وما خلفته من ضحايا.
من جانب اخر، وقف أعضاء مركز حقوق اإلنسان 
بأمريكا الشمالية على النتائج االيجابية التي حققها 
املركز منذ تأسيسه في فبراير 2020 والصدى الطيب 

لدى اوساط مغاربة العالم ومكونات احلركة احلقوقية 
وخصوصا ضحايا حقوق االنسان باملغرب وعائالتهم.
وضمن املهام التي الزالت مطروحة على املركز، ميكن 

تسجيل :
– التكوين على آليات الترافع قاريا ودوليا

لتوسيع  االجتماعي  التواصل  وسائط  استثمار   –
الضغط على  و  املدافعني عن حقوق االنسان  قاعدة 
ال��س��ل��ط��ات امل��س��ؤول��ة ق��ان��ون��ي��ا ع��ل��ى ح��م��اي��ة احلقوق 

واملدافعني عنها
– ت��وس��ي��ع ال��ع��الق��ات م��ع امل��ن��ظ��م��ات احل��ق��وق��ي��ة في 

امريكا الشمالية وخارجها
بإطالق سراح  للمطالبة  البرنامج احلقوقي  دعم   –
اطار  ف��ي  وامل��س��ط��ر  ب��امل��غ��رب  السياسيني  املعتقلني 
ال��ش��راك��ة م��ع اجل��م��ع��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة حل��ق��وق اإلنسان 
AMDH وجمعية الدفاع عن حقوق اإلنسان بفرنسا 

ASDHOM
– تشجيع الطاقات النسائية لالنخراط ودعم العمل 

احلقوقي في امريكا الشمالية

املركز  ليتبوء  واإلداري  التنظيمي  العمل  تطوير   –
املكانة املناسبة في الدفاع عن حقوق االنسان

واختتم املركز اشغال يومه الدراسي بشكر كل اعضاء 
التزامهم  على  معه  واملتعاونني  واملتعاطفني  املركز 
وصمودهم في درب العمل التطوعي احلقوقي. وأكد 
عزمه على العمل الوحدوي البناء للدفاع على قضايا 
وحقوق  امل��رأة  وقضايا  واالقليات  املهاجرين  حقوق 

ذوي االحتياجات اخلاصة ياملهجر.
امريكا  في  الدميوقراطية  الفعاليات  جميع  ويدعو 
ملركز  ومعنويا  ماديا  املساعدة  يد  تقدمي  الشمالية 
برامجه  إلجن��از  الشمالية  بأمريكا  االن��س��ان  حقوق 
احلقوقية ودعم ضحايا حقوق االنسان باملغرب حتى 
اطالق سراح جميع املعتقلني السياسيني والصحفيني 

والنقابيني واملدونني.

مونتريال في 18 يونيو 

في يوم دراسي، مركز حقوق اإلنسان بأمريكا الشمالية يطالب 
باطالق سراح معتقلي الرأي باملغرب
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مأساة مقتل العشرات من املهاجرين األفارقة من طرف القوات 
يونيو   24 ي��وم  االسبانية  احل���دود  وح���راس  املغربية  القمعية 
لها  تتعرض  التي  املاسي  سلسلة  من  جديدة  حلقة  هي   ،2022
واألنظمة  االمبريالي  االستعمار  أيدي  على  اإلفريقية  القارة 
على  اإلستراتيجية  ملصاحله  وال��راع��ي��ة  ل��ه  التابعة  العميلة 
دأبت  االستعمارية  ف��ال��دول  شعوبها.  وح��ري��ة  ك��رام��ة  ح��س��اب 
لعدة  شعوبها  واستعبدت  اإلفريقية  ال��ق��ارة  ث��روات  نهب  على 
في  روسيا،  في   ،1917 أكتوبر   17 ث��ورة  ساهمت  أن  إل��ى  ق��رون، 
فتح االب����واب، الن��ط��اق ح��رك��ات وث���ورات حت��رر ش��ع��وب القارة 
مما  البغيض،  االستعمار  نير  من  متواصل  بشكل  اإلفريقية، 
الوعي  تنامي  استشعار  إلى  آنذاك،  االستعمارية،  بالقوى  أدى 
احلراكات  وبداية  اجتاهها  اإلفريقية  الشعوب  لدى  التحرري 
املنظمة الهادفة إلى طرد االستعمار واالنعتاق من وطأته، وهو 
أنظمة  خلق  عبر  شكلية  استقاالت  مبنح  ل��إس��راع  دفعها  م��ا 
على  احلفاظ  في  األساسية  مهمتها  تكمن  لها،  عميلة  رجعية 
املصالح اإلستراتيجية للدول االستعمارية ضدا على مصلحة 

شعوبها. 

السبب  األن��ظ��م��ة  ه����ذه  وت��ش��ك��ل 
البلدان  كافة  تخلف  في  الرئيسي 
خيراتها  ره��ن  بسبب  اإلف��ري��ق��ي��ة، 
االستجابة  في  لتستمر  وثرواتها 
مل���ص���ال���ح  ال�������دول االس���ت���ع���م���اري���ة. 
مواطنات  م���ن  ال���ع���دي���د  وي��ض��ط��ر 
املفقرة  ال��ب��ل��دان  ه���ذه  وم��واط��ن��ي 
بلدان  إل����ى  ل��ل��ه��روب  وامل���ق���م���وع���ة، 
البلدان  وه���ي  األوروب������ي،  االحت����اد 
تستفيد  والزال���ت  استفادت،  التي 
من نهب ثروات الشعوب اإلفريقية، 
امبريالية  س��ي��اس��ات  تطبيق  عبر 
ال��ه��روب اجلماعي  م��ت��ج��ددة. ه��ذا 
عن  للبحث  للمهاجرين  املسترسل 
متطلبات  بأبسط  التمتع  ف��رص��ة  
احل�����ي�����اة اإلن����س����ان����ي����ة امل����ف����ق����ودة 
عرضة  جت��ع��ل��ه��م  أوط����ان����ه����م،  ف����ي 
القوى  وم���ع���اق���ب���ات  الس����ت����ف����زازات 

للعبور  النقط  اقرب  ان  املعلوم  ومن  باستمرار.  القمعية، 
املغربيتني  املدينتني  هي  للمغرب،  بالنسبة  اوروب���ا،  ال��ى 
االسبانية،  ال��دول��ة  ط��رف  م��ن  احملتلتني  ومليلية،  سبتة 
مبوجب اتفاقية مبرمة بني النظامني املغربي واالسباني، 
اقليم  عن  تبعد  ال  احملتلة،  مليلية  فمدينة  عقود.  منذ 
الناظوراال ببعض الكيلومترات، وهذه الوضعية املتقاربة 
بني املدينتني، جعلت السلطات االسبانية تسمح لساكنة 
البطاقة  على  باالعتماد  مليلية،  الى  بالولوج  اإلقليم، 
الوطنية فقط، قصد التسوق وجلب األطنان من السلع 

املختلفة، وبيعها في األسواق الداخلية للمغرب. 

بسبب  السنتني،  قاربت  ملدة  املغلقة،  احل��دود  فتح  بعد 
على  االسبانية  السلطات  أق��دم��ت  ك��ورون��ا،  وب��اء  تفشي 
فرض التأشيرة على سكان اإلقليم، اسوة بباقي األجانب. 
الناظور  ساكنة  كانت  ال��ذي  االمتياز  ع��ن  التراجع  ه��ذا 
املشتغلني في جلب  لعدة سنوات، دفع مبئات  به  حتظى 
املنطقة  إلى  وإخراجها  مليلية،  أس��واق  السلع  من  وحمل 
ب��واب��ة املمر  أم���ام  إل���ى تنظيم اح��ت��ج��اج��ات  احل���دودي���ة، 
السلطات االسبانية  أن  إل��ى  اإلش���ارة  احل���دودي. وجت��در 

بنت سور من السياج احلديدي يبلغ طوله 12 كيلومتر، مجهز 
على  التحركات  مختلف  لرصد  وك��ام��رات  كهربائية  ب��أس��اك 
كانوا  ال��ذي��ن  األف��ارق��ة  امل��ه��اج��رون  استغل  لقد  ال��س��ور.  جنبات 
لينظموا  االح��ت��ج��اج��ات  ه��ذه  املنطقة  غ��اب��ات  ف��ي  مختبئني 
أنفسهم ويقومون بأكبر جتمع، فاق ألفني شخص، حسب بعض 
على  الهجوم  بهدف   احل��ادث،  عاينت  التي  الصحفية  املصادر 
التراب  الى  للدخول  جماعية  محاولة  في  احلديدية  األس��وار 
املغربي،  للنظام  القمعية  القوات  له  تصدت  ما  وهو  االسباني. 
احلي  الرصاص  إطاق  إلى  االسبانية  القمعية  القوات  مبؤازرة 
تراوح  الضحايا،  م��ن  ع��دد  قتل  إل��ى  أدى  مم��ا  املهاجرين،  على 
18 و29 حسب مختلف مصادراالخبار، فضا عن عشرات  بني 

اجلرحى واملصابني الذين مت حملهم إلى مستشفيات املنطقة.

   فكما هو معلوم، فان بلدان االحتاد األوروبي تدفع لألنظمة 
املغرب،   ( السريني  املهاجرين  التي حترس حدودها من  تسلل 
هذا  سنويا.  االورو  من  مايير  وتركيا(  تونس  اجلزائر،  ليبيا، 
األنظمة  ه���ذه  تستعملها  ض��غ��ط  ورق���ة  يشكل  أص��ب��ح  امل��ج��ال، 

الب��ت��زاز االحت��اد األوروب���ي، ال��ذي يكون في أم��س احلاجة إلى 
خصوصا  أراضيه،  إلى  السريني  املهاجرين  لتدفق  يتصدى  من 
في  ينجحون  الذين  املهاجرين  ط��رد  متنع  االحت��اد  قوانني  أن 
التسلل  فطرق  األوروبية.  األراض��ي  داخل  الى  والعبور  التسلل 
قوات  غفلة  أوقات  عبر  احلديدية،  السياجات  اقتحام  تشمل 
من  العظمى  األغ��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  ينطبق  وه���ذا  احل����دود،  ح��راس��ة 
أموال.  الذين ال يتوفرون على  الفقراء واحملتاجني،  املهاجرين 
إلى  يلجئون  فهم  مادية،  إمكانات  لديهم  الذين  املهاجرون  أما 
ال��ب��ح��ر. فهؤالء  ال��ت��ي تنشط ف��ي  ال��ت��ه��ري��ب  خ��دم��ات ش��ب��ك��ات 
من  مهاجر  لكل  دوالر  و5000   3000 بني  ما  يتقاضون  املهربني 
اجل إيصاله إلى الضفة األوروبية. وتتعرض رحات املهاجرين 
العديد  ضحيتها  يذهب  ع��دي��دة،  أح��ي��ان  ف��ي  للغرق،  الليلية 

منهم. 

خال سنة 2005، وقعت محاولة اقتحام السياج الذي أقامته 
مجموعة  طرف  من  مليلية،  مدينة  حول  االسبانية  السلطات 
للسياج  احلارسة  املغربية  السلطات  لكن  املهاجرين،  من  كبيرة 
الرصاص  اس��ت��ع��م��ال  ع��ل��ى  أق��دم��ت 
17 مهاجر، وهو  احلي، حيث قتلت 
ان��ت��ق��ادات الذع���ة للنظام  أث���ار  م��ا 
امل����غ����رب����ي، م����ن ط������رف امل��ن��ظ��م��ات 
األوروبي.  العام  وال��رأي  احلقوقية 
ب��ع��د ه���ذا احل����ادث امل���أس���اوي الذي 
الدولية  امل���واث���ي���ق  م���ع  ي��ت��ن��اق��ض 
املغربية عليها،  الدولة  التي وقعت 
أخرى  ط��رق  استعمال  إل��ى  ستلجأ  
م���ث���ل ح���ف���ر اخل�����ن�����ادق مب����ح����اذاة 
اس���اك بشفرات  وارس����اء  األس����وار 
ق��اط��ع��ة، وك��ل��ه��ا ط���رق ت��ت��ن��اف��ى مع 
مع  كليا  وتتعارض  اإلنسان  حقوق 
امل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة، رغ��م ذل��ك يتم 
ال���دول  م��ن ط���رف  ال��س��ك��وت عليها 

األوروبية. 

ف���م���ن���ذ االت������ف������اق األخ�����ي�����ر بني 
احل���ك���وم���ة االس���ب���ان���ي���ة وال����دول����ة 
املغربية، الذي اعترفت فيه احلكومة االسبانية، بشكل 
الذاتي  احل��ك��م  ح��ول  املغربية  ال��دول��ة  مب��ب��ادرة  ص��ري��ح، 
لألقاليم الصحراوية، شددت السلطات املغربية قبضتها 
القريبة  ال��غ��اب��ات  مبحاصرة  األف��ارق��ة   املهاجرين  على 
فيها،  يختبئون  ك��ان��وا  التي  ومليلية  سبتة  معبري  م��ن 
للدولة  ك��م��ك��اف��أة   للعبور،  املناسبة  ال��ف��رص��ة  متحينني 

االسبانية على هذا االعتراف. 

االستعمار  قبضة  م��ن  اإلف��ري��ق��ي��ة  ال��ش��ع��وب  حت���رر  إن 
العميلة  األنظمة  على  القضاء  عبر  أساسا  مير  اجلديد 
ملصالح  وامل��ن��اوئ��ة  االستعمارية  ال���دول  ملصالح  احلامية 
شعوب بلدان إفريقيا. فتاريخ اغتياالت قيادات التحرر 
االستعمارية  للقوى  احملليني  العماء  طرف  من  الوطني 
األجيال  على  معقودة  ف��اآلم��ال  لذلك  مستمرا،  زال  ال 
الصاعدة التي ستحمل مشعل حترر الشعوب من قبضة 
ال��ق��وى االم��ب��ري��ال��ي��ة وأذن��اب��ه��ا. ه���ذه األج���ي���ال سترمي 
التاريخ وستبني  إلى مزبلة  العميلة واخلائنة  باألنظمة 
أنظمة دميقراطية تضمن ملواطناتها ومواطنيها العيش 

في احلرية والكرامة واملساواة والعدالة االجتماعية.< 

القارة اإلفريقية بني مخالب االستعمار وقبضة األنظمة العميلة
صمادي أحمد

إن تحرر الشعوب 
اإلفريقية من قبضة االستعمار 

الجديد يمر أساسا عبر القضاء على 
األنظمة العميلة الحامية لمصالح الدول 

االستعمارية والمناوئة لمصالح شعوب بلدان 
إفريقيا. فتاريخ اغتياالت قيادات التحرر الوطني 
من طرف العمالء المحليين للقوى االستعمارية 

ال زال مستمرا، لذلك فاآلمال معقودة على األجيال 
الصاعدة التي ستحمل مشعل تحرر الشعوب من 
قبضة القوى االمبريالية و أذنابها. هذه األجيال 
سترمي باألنظمة العميلة والخائنة إلى مزبلة 

التاريخ وستبني أنظمة ديمقراطية تضمن 
لمواطناتها و مواطنيها العيش في 

الحرية و الكرامة و المساواة 
والعدالة االجتماعية.    
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نفق املديونية أو إحكام الهيمنة االمبريالية على الشعوب
ورد في امليثاق السياسي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية أن الدين 
العمومي )اخلارجي والداخلي( "يؤدي إلى حتويل هائل لثروات شعوب بلدان اجلنوب إلى 
الدائنني. وتقوم الطبقات املهيمنة احمللية باقتطاع عموالت لصاحلها أثناء هذا التحويل. 
وأن الديون، سواء في بلدان شمال كوكب األرض أو جنوبها، تشكل آلية لتحويل الثروات التي 
ينتجها العمال والعامالت وصغار املنتجني/ات لصالح الرأسماليني. وأن املديونية تستخدم 
من قبل الدائنني كأداة للهيمنة السياسية واالقتصادية التي ترسي شكال جديدا من أشكال 
الهائلة.  والبشرية  الطبيعية  ثرواتها  رغم  اجلنوب  شعوب  بالكامل  زفت  واستنمُ االستعمار. 
ففي معظم بلدان اجلنوب، ميثل استرداد الدين العمومي سنويا مبلغا يفوق نفقات التعليم 
والصحة والتنمية القروية وخلق فرص الشغل. ولم تكن مبادرات تخفيف عبء الديون في 
السنوات األخيرة سوى إجراءات خادعة خصوصا وأنها كانت مصحوبة بشروط بالغة الضرر 

على البلدان التي “استفادت” منها".
الديون قال اخلبير االقتصادي ذ. جنيب أقصبي  للتعبئة ضد  العاملي  في إطار األسبوع 
صرفة  مالية  مسألة  "ليست  املديونية  أن  املاضية  السنة  من  أكتوبر  في  رقمية  ن��دوة  في 
وأن  للبلدان.  العمومية  السياسات  في  للتحكم  واالستغالل  االستعمار  آليات  من  آلية  بل 
العالقة مع اخلارج ال تنحصر في اجلانب املالي بل تهم العالقات التجارية وطبيعة اإلنتاج 

لنكون  واقعنا  تكييف  أي  لألعمال  املناسب  املناخ  ضمان  وبالتالي  األجنبية  واالستثمارات 
رغبات  تراعي  نتبع سياسة  أن  أنه علينا  يعني  السياحة مثال  فالرهان على  أكثر جاذبية. 
السياح األجانب وكل هذا يؤدي في املجمل إلى سن سياسة تخضع لرغبات األجنبي وليس 
حلاجيات السكان. لقد دخل االستعمار لبلداننا عبر املديونية، واألمر لم يتغير في العمق 
بعد االستعمار، فثوابت املديونية بالنسبة جلل البلدان هي سياسات خاطئة أو متخاذلة أو 
أخطاء تدبيرية فاحشة من طرف احلاكمني وهذا ما يؤدي إلى أزمة املالية العمومية. وأمام 

هذا الوضع هناك اختيارين:
إصالحات جذرية داخلية وبالضبط إصالح ضريبي حقيقي لتعبئة الفائض الداخلي   –

جللب األموال للخزينة، إصالح ضريبي حقيقي منتج، ناجع وعادل.
– اللجوء إلى املديونية، وهي احلل السهل.

وعبر تاريخ بلداننا، فضل احلكام حل املديونية أي االرمتاء في أحضان الدائنني عوض 
احلل احلقيقي أي اإلصالحات الداخلية."

في ملف هذا العدد تتناول اجلريدة موضوع املديونية، أسبابها احلقيقية وآثارها املدمرة 
مستقبل  ترهن  بل  الشعبية،  للطبقات  واالجتماعية  االقتصادية  األوض��اع  على  خاصة 

األجيال القادمة.

القوى  لهيمنة  ل��ل��غ��اي��ة  خفية  آل��ي��ة  ال��دي��ن  أص��ب��ح  ل��ق��د 
وإعادة  على  للحفاظ  وسيلة  إنها  العظمى.  اإلمبريالية 
إن��ت��اج ن��ظ��ام اق��ت��ص��ادي وم��ال��ي دول���ي م��الئ��م ملصالح رأس 
االستراتيجي  التحالف  الدين  ويجسد  الدولي.  املالي  املال 
لقد أصبح  الشمال واجلنوب.  املسيطرة في  الطبقات  بني 
لشعوب  املستدامة  البشرية  التنمية  أم��ام  هيكلية  عقبة 
اجلنوب. إن السياسات املطبقة في البلدان املدينة يقررها 
املدينة حتصر  الدول  السلطات في  أواًل. وصارت  الدائنون 
نفسها أكثر فأكثر في األدوار الثانوية املتمثلة في احلفاظ 

بواسطة  القائمة  األنظمة  استقرار  على 
العوامل  أح��د  هو  اليوم  الدين  إن  القمع. 
املساواة  عدم  لتزايد  الرئيسية  التفسيرية 
في العالم. في بلدان "الثالوث"، املكونة من 
واليابان  الشمالية  وأمريكا  الغربية  أوروب��ا 
الفرد  نصيب  يبلغ  ونيوزيلندا،  وأستراليا 
 22 من  أكثر  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من 
ال��ن��اجت احمللي  م��ن  ال��ف��رد  ض��ع��ف نصيب 
اإلجمالي في "العالم الثالث". إن دخل أغنى 
 120 من  بأكثر  يزيد  العالم  ٪5 من سكان 
العالم.  ٪5 من سكان  أفقر  دخ��ل  م��رة عن 
وي��ع��ادل ال��دخ��ل ال��س��ن��وي ألغ��ن��ى ٪1 من 
٪60 األفقر على كوكب  سكان العالم دخل 
األرض. والدين حاليا من اآلليات الرئيسية 
لتحويل جزء متزايد باستمرار من فائض 

القيمة املتولد في بلدان اجلنوب.

العالم  دول  مثل  املغرب،  عانى  الثمانينيات،  بداية  منذ 
ال��ث��ال��ث، م���ن أزم����ة اق��ت��ص��ادي��ة وم��ال��ي��ة م��ه��دت الظروف 
للمؤسسات املالية الدولية )IFI( ، وال سيما صندوق النقد 
املالية  املؤسسات  ه��ذه  وفرضت  العاملي.   البنك  و  ال��دول��ي 
التي   ،)PAS( الهيكلي"  التقومي  "ب��رام��ج  عملًيا  الدولية 
تستند أساًسا إلى "الدوكسا الليبرالية": استقالة الدولة من 
دورها االقتصادي وخفض اإلنفاق العمومي، مبا في ذلك 
في القطاعات احلساسة كالتعليم والصحة. ونحنى الدين 
عكسيا  م��واٍز  منحى  اخلارجي،  مكونه  وخاصة  العمومي، 
ملنحنى السيادة االقتصادية. فكلما اجته األول )أي الدين 
السيادة  )أي  الثانية  متيزت  كلما  االرتفاع،  إلى  العمومي( 
التقومي  برامج  عواقب  تزال  وال  باالنحدار.  االقتصادية( 
قائمة خاصة  الثمانينيات  تبنيها خالل  التي مت  الهيكلي 
للسكان  األساسية  العمومية  اخلدمات  تدمير  حيث  من 
وإعاقة التنمية البشرية واملستدامة، وال سيما في مجاالت 

التعليم والصحة والبنيات التحتية.

امل��غ��رب، لفترة  ف��ي  العمومي  ال��دي��ن  ال��واق��ع، أص��ب��ح  ف��ي 
العمومية.  للمالية  أو معطى هيكلي  طويلة، مبثابة سمة 
العمومي  للدين  اإلجمالي  املبلغ  أصبح   ،2022 ع��ام  ف��ي 

يقترب من ٪100 من الناجت احمللي اإلجمالي. هذا الوضع 
يفسر فقدان السيادة االقتصادية واملالية.

احمللي  ال��ن��اجت  م��ن   76.4٪ ح��ال��ًي��ا  اخل��زي��ن��ة  دي���ن  يبلغ 
اإلجمالي، وميثل الدين اخلارجي أكثر من ٪35 من الناجت 
استمر  دره��م.  مليار   375 ميثل  ما  أي  اإلجمالي،  احمللي 
2020، عام  ال��ت��ده��ور، خ��اص��ة منذ ع��ام  ال��وض��ع ف��ي  ه��ذا 
إلى  اللجوء  إن  الصحية بسبب كوفيد19-.  األزم��ة  ان��دالع 
تعزيز  في  يتمثل  استراتيجي  ه��دف  له  ليس  االق��ت��راض 
هو  احل��ال��ي  ال��ه��دف  نوعًيا.  الوطنية  اإلنتاجية  ال��ق��درات 

بشكل رئيسي "املدى القصير"، أي احلفاظ على التوازنات 
املاكرو-اقتصادية، من خالل التعامل مع "العجز املزدوج"، 
أي عجز امليزانية الناجت عن فائض اإلنفاق احلكومي على 
الناجت عن  املدفوعات،  اإلي��رادات احلكومية، وعجز ميزان 
العجز األول بشكل  الصادرات. يعود  ال��واردات على  فائض 
اإليرادات  سيما  ال  احمللية،  امل��وارد  تعبئة  قلة  إلى  رئيسي 
الضريبية. والثاني ناجت عن اندماج االقتصاد املغربي في 
 )au niveau international(  تقسيم غير متكافئ للعمل
يؤدي  أن  إال  ال��دي��ون  إلدارة  احل��ال��ي  للوضع  ميكن  وال   .
ويجعل  ثقال  ويزيدها  األزم��ة  ويؤجل  مفرغة  حلقة  إل��ى 
القوى  تعد  لم  وهكذا  القادمة.  األج��ي��ال  تتحمله  عبأها 
على  عسكرًيا  التواجد  إلى  بحاجة  السابقة  االستعمارية 
من  اخليوط  يجرون  إنهم  بالديون.  املثقل  البلد  أراض��ي 
لها  يعد  لم  والتي  لهم  بعيد، مع سلطات محلية خاضعة 

أي شيء وطني.

في قانون املالية )LF( لعام 2022، متثل اإليرادات العادية 
 94.11٪ 255.23 مليار درهم،  للميزانية العامة )BG(، أي 
اإليرادات  ومتثل  العامة.  للميزانية  ال��ع��ادي  اإلن��ف��اق  من 
الضريبية ٪90.50 من اإليرادات العادية ل�لميزانية العامة. 

ناقص   "BG ل  ال���ع���ادي  "ال���دخ���ل  )أي:  ال���ع���ادي  ال��رص��ي��د 
درهم.  مليار   16 يقارب  املتوقع   )"BG ل  العادي  "اإلنفاق 
بالنظر  بكثير،  أعلى  ال��واق��ع  ف��ي  أن��ه سيكون  امل��ؤك��د  وم��ن 
مع  للتعامل  حشدها  مت  التي  اإلضافية  االعتمادات  إلى 
ذلك، ال  أن  املقاصة. غير  تكاليف  الزيادة االستثنائية في 
ل االستثمار  ميزانية  حساب  على  سوى  به  القيام  ميكن 
BG أو من خالل اللجوء إلى قروض إضافية وخاصة على 
بالتعويض  املعنية  الثالثة  املنتجات  ألن  الدولي،  املستوى 
هي منتجات مستوردة ويجب أن يكون تسديدها بالعملة 
األجنبية. الرصيد املتوقع للميزانية العامة 
وباستثناء  االق��ت��راض  حصيلة  باستثناء 
سداد)remboursement(  الدين العمومي 
هو   )AMLT( األج��ل  املتوسط   والطويل 
املبلغ  ويصل  درهم.  مليار   103.35 ناقص 
املتوقع لسداد )remboursement( الدين 
 41.81 منها  درهم  مليار   61.13 العمومي 
درهم  مليار  و19.32  داخليا  دره��م  مليار 
خارجيا. وبلغ حجم اإلنفاق على الفوائد 
العمومي  ب��ال��دي��ن  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وال���ع���م���والت 
عام،  بشكل  وبالتالي،  دره��م.  مليار   29.07
الدين  على  يصرف  أن  املغرب  على  يجب 
العمومي، لسنة 2022، ما مجموعه 90.20 
مليار درهم. وفي السنة نفسها، سيقترض 
 65.38 منها  دره��م،  مليار   105.38 املغرب 
درهم  م��ل��ي��ار  و40  داخ��ل��ًي��ا  دره����م  م��ل��ي��ار 
خارجًيا. وهذا املبلغ يزيد مبقدار 15.18 مليار درهم عن 
وبالتالي،   .2022 لعام  املقرر  العمومي  الدين  س��داد  مبلغ 
من  دي��ون��ا  يقترض  امل��غ��رب  أن  اعتبار  اخلطأ  م��ن  فليس 
أجل سداد الديون. ومن هنا جاءت فكرة "احللقة املفرغة 

للديون" التي تنطبق متاًما على واقع امليزانية احلالي.

نتظر أن  أن��ه مع وج��ود دي��ن عمومي يمُ الواضح ج��دا  من 
 ،2022 ٪100 من الناجت احمللي اإلجمالي في عام  يتجاوز 
الدولة  مساحة  فإن  خارجي،  اقتراض  هو  ثلثه  من  وأكثر 
العمومية،  السياسات  وتنفيذ  وض��ع  حيث  م��ن  للمناورة 

ستميل إلى االنكماش.

ونظًرا لكون سعر الفائدة على الدين هو أعلى من معدل 
ال  التضخم(،  ذلك  في  )مبا  اإلجمالي  احمللي  الناجت  منو 
أول��ي، سوى  ميكن للدين، حتى في حالة عدم وجود عجز 
الثلج".  ك��رة  "تأثير  يسمى  ما  وه��ذا  ميكانيكًيا.  يزيد  أن 
واألسوأ من ذلك، أنه يعني أن جزًءا أساسًيا من النمو، بداًل 
من إعادة استثماره محلًيا، يتم حتويله إلى اخلارج. ومن 
هنا اخلطر في أن يصبح الدين العمومي من أهم معوقات 

التنمية. وهذا ما حدث بالفعل، لفترة طويلة.<

عبد العزيز املسعودياحللقة املفرغة للدين العمومي
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في مواجهة الزيادة احلادة في الديون الواجب سدادها، 
*Eric Toussaint إعادة التفكير في البدائل

وفًقا لصحيفة فاينانشيال تاميز، ستواجه أفقر البلدان 
زيادة قدرها 11 مليار دوالر في مدفوعات الديون في عام 
ال��دول��ي م��ن جانبه م��ن مخاطر  1/. وي��ح��ذر البنك   2022

"التخلف عن السداد املضطرب".

منخفضة  دول��ة   73 من  مكونة  مجموعة  على  سيتعني 
ملقرضي  دوالر  مليار   35 حوالي  س��داد  الدخل  ومتوسطة 
القطاعات الثالث: الثنائي األطراف واخلواص والرسميني 
في عام 2022، بزيادة ٪45 عن عام 2020. وتعتبر سريالنكا 
واحدة من أكثر البلدان ضعفًا. ومن املرجح أن تكون غانا 
تعليق  زامبيا  أعلنت  كما  م��أزق.  في  وتونس  والسلفادور 
دوالر  م��ل��ي��ون   3000 مببلغ   2020 ع���ام  م��ن��ذ  امل��دف��وع��ات 
ووضعها ال يتحسن 2/. وتتفاوض احلكومة الزامبية بشأن 
وال��ذي، في حالة  الدولي،  النقد  قرض جديد من صندوق 

منحه، سيجبر البالد على اتخاذ تدابير تقشفية.

"ال��ب��ل��دان األش���د ف��ق��را ت��واج��ه زي���ادة ق��دره��ا 11 
تريليون دوالر في مدفوعات الديون في عام 2022"

في  دوالر  مليار   11 بنحو  زي��ادة  العالم  دول  أفقر  تواجه 
مدفوعات الديون هذا العام، بعد أن رفض الكثيرون خطة 
2020 لصندوق النقد الدولي والبنك العاملي ألنها مرتبطة 
هذه  جل��أت  السيادة.  من  مزيد  وف��ق��دان  جديدة  بشروط 
لوباء  استجابتها  لتمويل  امل��ال��ي��ة  األس����واق  إل��ى  ال��ب��ل��دان 

فيروس كورونا.

إصرار  أن  من  مالباس  ديفيد  الدولي  البنك  رئيس  حذر 
الدائنني على الدفع سيزيد من مخاطر التخلف عن السداد 
بشكل غير منظم. وقال إن "البلدان تواجه استئناف سداد 
الديون في الوقت بالذات الذي تعاني فيه من نفاد املوارد 
تاميز  فاينانشيال  صحيفة  توضح  كما  ب��ذل��ك".  للقيام 
اقتراض  من  املزيد  نتيجة  ال��زي��ادة هي  ه��ذه  ف��إن  نفسها، 
كورونا  ف��ي��روس  تأثير  م��ع  للتعامل  النامية  االق��ت��ص��ادات 
على االقتصاد والصحة، فضاًل عن الزيادة في تكلفة إعادة 
متويل القروض احلالية واستئناف سداد الديون. التي مت 

تعليقها بعد تفشي الوباء.

وفًقا للبنك العاملي، فإن حوالي 60 ٪ من مجموع البلدان 
منخفضة الدخل مستحقة أو معرضة خلطر إعادة هيكلة 
الديون  أزم��ات  من  املزيد  يتبعها  أن  املرجح  وم��ن  ديونها، 
البلدان  في  والشركات  احلكومات  أص��درت  لقد  السيادية. 
300 مليار دوالر من  الدخل حوالي  املنخفضة واملتوسطة 
السندات كل عام في عامي 2020 و2021، أي أكثر من ثلث 
مستويات ما قبل اجلائحة، كما تظهر البيانات من معهد 
التمويل الدولي، وهو كارتل كبير البنوك وشركات التمويل 

اخلاصة.

"وفًقا للبنك العاملي، حتتاج حوالي ٪60 من جميع البلدان 
منخفضة الدخل إلى إعادة هيكلة ديونها أو معرضة خلطر 

القيام بذلك."

البلدان  قبل  م��ن  السيادية  املالية  األوراق  إص���دار  ازداد 
النامية أثناء الوباء. وتأتي الزيادة الوشيكة في السداد على 
الرغم من املبادرة العاملية التي أطلقتها مجموعة العشرين 
باريس،  ون��ادي  العاملي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  مع 
والتي تهدف إلى تخفيف عبء ديون البلدان الفقيرة، والتي 

ثبت أنها مبثابة برميل بارود 3/.

أطلقتها  ال��ت��ي  ال���دي���ون،  خ��دم��ة  تعليق  م��ب��ادرة  ت��ه��دف 
مجموعة االقتصادات الكبرى ملجموعة العشرين في أبريل 
2020، إلى تأجيل ما يقرب من 20 مليار دوالر مستحقة 
على 73 دولة ملقرضني ثنائيي األطراف بني ماي وديسمبر 
جًدا  واضحة  بعبارات    CADTM شجبه  ما  وه��و   .2020
حتى  من متديدها  الرغم  على  إذ   .  /4  2020 أكتوبر  في 

نهاية عام 2021، إال أن 46 دولة فقط طلبت االنضمام إلى 
هذه املبادرة، املعترف بها من قبل نادي باريس نفسه 5/. 
وجتدر اإلشارة إلى أنه على أي حال، استمرت هذه البلدان 
الديون في عامي  دول��ة في س��داد خدمة   46 البالغ عددها 
2020 و2021 مع دائنني من القطاع اخلاص وسلسلة من 
س��داد خدمة  اآلن  وعليهم  األط��راف،  متعددي  املقرضني 
املتعاقد  ال��دي��ون  أي   ،2022 ع��ام  بحلول  بالكامل  ال��دي��ون 
والقطاع  واملتعددي األطراف  الثنائيي  الدائنني  عليها مع 

اخلاص الذين رفضوا طبعا مبادرة تعليق خدمة الديون. 

كما أدى الوباء إلى زيادة عجز امليزانية. بحيث أن أكثر من 
نصف عدد الدول الفقيرة مثقلة بالديون اآلن أو معرضة 

خلطر املديونية املفرطة، مقارنة ب� ٪30 في عام 2015.

إن املظهر اجلديد للدائنني سيجعل إعادة هيكلة الديون 
أمًرا صعًبا. في غضون عشر سنوات، أصبح القطاع اخلاص 
الدخل.  واملتوسطة  املنخفضة  للبلدان  الرئيسي  املمول 
٪40 من إجمالي الدين  بحيث أصبح هذا القطاع ميتلك 
اخلارجي ألفريقيا في عام 2019، مقارنة ب� ٪17 فقط قبل 

عشرين عاًما.

تكاليف االقتراض آخذة في االرتفاع
العامني  في  االقتراض.  تكاليف  ترتفع  ذلك،  في غضون 
الفائدة  أس��ع��ار  ال��وب��اء، سمح احل��ف��اظ على  م��ن  األول���ني 
للحكومات  الكبرى  املركزية  البنوك  قبل  م��ن  املنخفضة 
املقرضون  يسعى  نسبًيا، حيث  رخيص  بسعر  باالقتراض 
إلى حتقيق عوائد أفضل في اجلنوب من تلك التي حصلوا 
عليها في الشمال. لكن مع توقع املستثمرين شروطًا نقدية 
إع��ادة متويل  أصبح  فقد  ال��ع��ام،  ه��ذا  أكثر صرامة  عاملية 
الفيدرالي  االحتياطي  ب��دأ  تكلفة.  أكثر  احلالية  ال��دي��ون 
ملكافحة  ال��ف��ائ��دة  أس��ع��ار  رف���ع  امل��ت��ح��دة عملية  ل��ل��والي��ات 
التضخم املتزايد في أراضيه، ومن احملتمل أن يؤدي ذلك 
في املستقبل إلى عودة كبيرة لرأس املال املالي إلى الشمال، 

وعلى وجه اخلصوص، في البداية إلى الواليات املتحدة.

البلدان،  م��ن  العديد  ففي  بالفعل.  العملية  ب��دأت  لقد 
ويتدفق  األسعار  منو  وتيرة  من  أق��ل  الفائدة  أسعار  تظل 
رأس املال عبر احلدود من األسهم والسندات في األسواق 
االبتعاد  الناشئة. وبدأت صناديق االستثمار األجنبي في 
عن هذه األسواق. وقال أيهان كوس، رئيس وحدة التنبؤات 
شيء  األس��واق  إلى  "الوصول  العاملي:  بالبنك  االقتصادية 
رائع عندما يكون املال رخيًصا، لكن ميكن أن تكون هناك 

وجهة نظر مختلفة عندما تصبح الظروف صعبة".

األمم  ملؤمتر  العامة  األمينة  غرينسبان،  ريبيكا  وقالت 
عقًدا  نشهد  بأن  جنازف  "إننا  والتنمية:  للتجارة  املتحدة 

آخر ضائًعا للبلدان النامية".

مشاكل الديون آخذة في االرتفاع وسيستمر احليز املالي 
غرينسبان،  ريبيكا  قالت  االنكماش.  في  النامي  العالم  في 
والتنمية:  للتجارة  املتحدة  األمم  ملؤمتر  العامة  األمينة 
"إننا جنازف حًقا برؤية عقد آخر ضائع للبلدان النامية". 
تاميز عن جريجوري  فاينانشيال  نقلت صحيفة  وباملثل، 
 M&G الناشئة( في  سميث )محلل إستراتيجي لألسواق 
Investments قوله: "أزمة ديون أخرى، مهما كان مستوى 
تطورها محدودا، سيكون لها تأثير قوي للغاية على البلدان 

املثقلة بالديون".

لزم "اإلطار املشترك" البلدان املشاركة فيه باالتفاق أواًل  يمُ
مع الدائنني الثنائيني وصندوق النقد الدولي، ثم احلصول 
اخلواص.  الدائنني  م��ن  ال��دي��ون  م��ن  اإلع��ف��اء  نفس  على 
ولم  بطلبات  وزامبيا  وإثيوبيا   /6 تشاد  فقط  وتقدمت 

تتقدم املفاوضات في هذه املرحلة.

أبعد من التنبيهات الصادرة عن البنك العاملي واملؤسسات 
األخرى

أزمة  التي تسببت في نشوء  الدورية  العوامل  وبعيًدا عن 
الديون اجلديدة في اجلنوب، فإن األمر يستحق تسليط 

الضوء على األسباب الهيكلية والتاريخية.

أك����د ال��ب��ن��ك ال��ع��امل��ي وص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي ون����ادي 
ال��ش��م��ال واجل��ن��وب منذ  ف��ي  ب��اري��س والطبقات احل��اك��م��ة 
التقدم  يريد جتربة  في اجلنوب  بلد  أي  أن  االستقالالت 
االقتصادي يجب أن يقترض ويفتح سوقه الداخلي أمام 
الفاعلني  نفس  ويؤكد  األجنبية.  واالستثمارات  املنتجات 
إلى  تستغلها  أن  األولية  باملواد  الغنية  اجلنوب  دول  على 
الدوغمائية،  ال��رؤي��ة  ه��ذه  بتصديرها.  وتقوم  حد  أقصى 
القائمة على ثالثية: الديون، وأقصى انفتاح لالقتصادات 
واالستخراجية، تبقي البلدان تابعة، وخاضعة، ومتخلفة، 
من  العظمى  الغالبية  وتعيش  الدائمة.  بالديون  ومدينة 
سكان هذه البلدان، في أحسن األح��وال، في هشاشة وفي 

أسوأ األحوال، في فقر مدقع.

احلكومات  معظم  تتكبدها  التي  الديون  استخدام  يتم 
لتمويل املشاريع والسياسات التي تزيد في الواقع من تبعية 
للبلد باخلروج من  بالفشل. هذا ال يسمح  وتنتهي  البالد 
الديون ويدخل في منطق املديونية الدائم أو نفق املديونية 
ل���س���داد القروض  ال���ق���روض اجل���دي���دة  ب��ح��ي��ث ت��س��ت��خ��دم 
القدمية. وجتعل الظروف اخلارجية الدورية السداد صعًبا 
جًدا أو حتى مستحياًل. ومن أكثر األسباب شيوًعا ارتفاع 
إعادة  تكلفة  زي��ادة  إل��ى  ي��ؤدي  مما  الدولية  الفائدة  أسعار 
متويل الدين أو ارتفاع أسعار املنتجات املستوردة مما يرفع 
فاتورة الواردات بالعمالت الصعبة أو إعادة تقييم الدوالر أو 
الوطنية. محصول سيء  العملة  مقابل  األخ��رى  العمالت 
املنتجات  أسعار  وانخفاض  ال��ص��ادرات،  عائدات  من  يقلل 
املصدرة، وآثار األزمة االقتصادية الدولية، وعواقب الوباء، 
العامل األخير هو  إلى ذلك. في حالة سريالنكا، هذا  وما 
على  تعتمد  الدولة  وألن  للغاية.  صعًبا  الوضع  يجعل  ما 
يقضون  ال��ذي��ن  األج��ان��ب  السياح  م��ن  األجنبية  العمالت 
انخفاض  في  الوباء  تسبب  فقد  اجل��زي��رة،  في  عطالتهم 

حاد في الدخل، وتكافح احلكومة لسداد ديونها.

األكاذيب النظرية
اجلنوب  تنمية  فإن  السائدة،  االقتصادية  للنظرية  وفًقا 
الوطني )املدخرات احمللية  املال  تتأخر بسبب نقص رأس 
على  يجب  أي��ًض��ا،  النظرية  ل��ه��ذه  ووف��ًق��ا  ال��ك��اف��ي��ة(.  غير 
البلدان التي تنوي القيام أو التعجيل بتنميتها أن تلجأ إلى 
رأس املال اخلارجي بثالث طرق: أواًل، املديونية اخلارجية؛ 
الصادرات  زيادة  ثالثًا،  األجانب؛  املستثمرين  جذب  ثانيًا، 
للحصول على النقد األجنبي الالزم لشراء السلع األجنبية 
يحاول  أن  يجب  بينما  منوها.  مبواصلة  لها  تسمح  التي 
مثل  التصرف  خ��الل  م��ن  التبرعات  ج��ذب  أي��ًض��ا  األف��ق��ر 

الطالب املجتهدين في البلدان املتقدمة.

غير أن الواقع يناقض هذه النظرية: إن الدول النامية هي 
التي توفر رأس املال للدول األكثر تصنيًعا 7/. ملعرفة املزيد 
للبنك  النظرية  "املغالطات  أنظر  السائدة  النظريات  عن 

العاملي"، 10887.

الدولي  النقد  وص��ن��دوق  العاملي  البنك  ب��ني  ال��ت��ع��اون  إن 
السلطات  على  الضغط  من  ق��در  أقصى  ملمارسة  ض��روري 
العامة،  والسلطات  العام  املجال  إش��راف  وإلكمال  العامة. 
للمضي قدًما في تعميم النموذج، امتد التعاون بني البنك 
العاملي وصندوق النقد الدولي إلى منظمة التجارة العاملية 

)OMC( منذ والدتها في عام 1995. <<<
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الوطنية  "تستخدم احلكومات املتحالفة مع الشركات عبر 
األطراف  متعددة  العامة  للمؤسسات  القسرية  اإلج���راءات 

لفرض منوذجها على الناس"

احلاكمة،  والطبقات  املؤسسات  لهذه  اخلفية  األجندة  إن 
إخضاع  إل��ى  ب��األح��رى  تهدف  ال��واق��ع،  في  تطبق  التي  تلك 
ملنطق  البشرية،  املجتمعات  لكل  واخل���اص،  العام  املجالني 
البحث عن أقصى ربح في ظل الرأسمالية. وينطوي تنفيذ 
هذه األجندة على إعادة إنتاج الفقر )وليس احلد منه( ومنو 
الظروف  في  تدهور،  وحتى  بل  رك��ود،  عن  فضاًل  التفاوتات، 
املعيشية ألغلبية كبيرة من سكان العالم، إلى جانب التركيز 
املتزايد للثروة. ويؤدي إضافة إلى ذلك، إلى استمرار تدهور 

التوازنات البيئية، مما يعرض مستقبل البشرية للخطر.

تتمثل إحدى املفارقات العديدة في األجندة اخلفية في أنه 
قوى  وحترير  الدولة  دكتاتورية  نهاية  باسم 
مع  املتحالفة  احلكومات  تستخدم  السوق، 
القسرية  اإلج��راءات  الوطنية  عبر  الشركات 
للمؤسسات العامة متعددة األطراف )البنك 
ال��ع��امل��ي، ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي، منظمة 
ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة( ل��ف��رض من��وذج��ه��م على 

الناس.

قطع م��ع من��وذج ون��ظ��ام ي��ؤدي إلى 
تكاثر الفقر واتساع التفاوتات

تعليق  مخاطر  على  األدل���ة  مواجهة  ف��ي 
الصارخة  وال����زي����ادة  ال����دي����ون،  م���دف���وع���ات 
ف���ي ع����دم امل����س����اواة وات���س���اع ال��ف��ج��وة بني 
الفقيرة  واالقتصادات  الغنية  االقتصادات 

بعد تطبيق النموذج امللخص أعاله، يضاعف قادة املؤسسات 
البيانات املتعددة األطراف من أجل التعبير عن مخاوفهم. 
هذه املؤسسات ال تقوم بالنقد الذاتي، وال تسلط الضوء على 

األسباب احلقيقية للوضع.

لهذه األسباب، يجب أن نقطع جذرًيا مع النموذج املطبق 
ومنظمة  ال��دول��ي،  النقد  وص��ن��دوق  العاملي،  البنك  قبل  من 
والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ومنظمة  العاملية،  التجارة 
واجلنوب.  الشمال  في  احلاكمة  والطبقات  باريس،  ون��ادي 
ارتباًطا  املرتبط  التنمية  مفهوم  في  بعمق  التشكيك  يجب 
وثيًقا بالنموذج اإلنتاجي. منوذج يستبعد حماية الثقافات 
وتنوعها؛ الذي يستنزف املوارد الطبيعية ويضر بالبيئة بشكل 
ال ميكن إصالحه؛ الذي يرى في تعزيز حقوق اإلنسان هدًفا 
طويل املدى في أحسن األحوال )ولكن على املدى الطويل، 
سنموت جميًعا(؛ إنه في الواقع منوذج ينظر إلى هذا التعزيز 
بل  عقبة،  امل��س��اواة  يعتبر  وأن��ه  النمو،  أم��ام  عقبة  أن��ه  على 

وخطورة.

املرتبط  التنمية  مفهوم  ع��ن  ج��ذرًي��ا  ن��ت��س��اءل  أن  "ي��ج��ب 
ارتباًطا وثيًقا بالنموذج اإلنتاجي"

من  العديد  حكومات  إل��ى  الشعبية  احل��رك��ات  انضمت  إذا 
بها  اخلاص  التنمية  بنك  وأنشأت   )PED( النامية  البلدان 
البنك  بها، فيمكنها جتنب  الدولي اخلاص  النقد  وصندوق 
العاملي وصندوق النقد الدولي واملؤسسات املالية اخلاصة في 

معظم البلدان الصناعية.

النامية اللجوء إلى  ليس صحيحًا أنه يتعني على البلدان 
االقتراض اخلارجي لتمويل تنميتها. حالًيا، يتم استخدام 
استمرارية  لضمان  أس��اس��ي  بشكل  االق��ت��راض  إل��ى  اللجوء 
سداد الديون. وعلى الرغم من وجود احتياطيات كبيرة من 
احلاكمة  والطبقات  احلكومات  تزيد  ال   ،/8 األجنبي  النقد 

احمللية في اجلنوب من االستثمار واإلنفاق االجتماعي.

يجب أن نقطع مع الرؤية السائدة التي جتعل الدين ضرورة 
إرجاع  ع��ن  االمتناع  أو  إل��غ��اء  ف��ي  ت��ت��رددوا  ال  كما  مطلقة. 
الديون الكريهة أو غير املشروعة. في الواقع، مت التعاقد على 

فإن  ذلك،  ومع  السكان.  الديون ضد مصالح  كبير من  جزء 
الدين العام ليس سيًئا في حد ذاته، إذا مت تصميمه بطريقة 

مختلفة جذرًيا عن النظام احلالي.

يعتبر االقتراض العام مشروًعا متاًما إذا كان يخدم أغراًضا 
االقتراض  في  يساهمون  الذين  أولئك  ك��ان  وإذا  مشروعة 
العام  ال��دي��ن  استخدام  ميكن  ش��رع��ي.  بشكل  ذل��ك  يفعلون 
لتطبيق  وليس  الطموحة  البيئي  التحول  ب��رام��ج  لتمويل 
تعزز  وإنتاجية  واستخراجية  للمجتمع  معادية  سياسات 

املنافسة بني الدول.

في الواقع، ميكن للسلطات العامة استخدام القروض، على 
سبيل املثال، من أجل:

•متويل اإلغالق الكامل حملطات الطاقة احلرارية والنووية.

•استبدال الوقود األحفوري مبصادر طاقة متجددة صديقة 
للبيئة.

تساهم  )التي  احلالية  الزراعية  األساليب  متويل حتويل   •
الكيميائية  املدخالت  العديد من  املناخ واستخدام  تغير  في 
املسؤولة عن احلد من التنوع البيولوجي(، وفي الوقت نفسه، 
الزراعة  إلى  تفضل اإلنتاج احمللي لألغذية العضوية للعودة 

املتوافقة مع كفاحنا ضد التغير املناخي.

وتطوير  ج���ذري،  بشكل  وال��ب��ري  اجل���وي  النقل  •تقليص 
وسائل النقل العامة واستخدام القطارات.

•متويل برنامج إسكان اجتماعي طموح منخفض الطاقة.

•متويل البحوث الطبية العامة واإلنفاق على الصحة العامة 
حلل املشاكل الصحية اخلطيرة التي تؤثر على البشرية.

حكومة شعبية لن تتردد في إلزام الشركات )وطنية أو أجنبية 
أو متعددة اجلنسيات( وكذلك أغنى العائالت باملساهمة في 
القرض دون احلصول على أي ميزة، أي بدون فوائد وبدون 

تعويض في حالة التضخم.

التي  العاملة  الطبقة  أس��ر  دع��وة  ستتم  نفسه،  الوقت  في 
العامة  السلطات  إلى  املدخرات  لتوكيل هذه  لديها مدخرات 
التمويل  هذا  ذكرها.  سبق  التي  املشروعة  املشاريع  لتمويل 
يتم  سوف  العاملة،  الطبقات  مدخرات  خالل  من  الطوعي، 
 .٪  4 املثال  سبيل  على  إيجابية،  حقيقية  بفائدة  تعويضه 
 ،3٪ إلى  السنوي  التضخم  أنه في حالة وص��ول  يعني  وه��ذا 
فإن احلكومة ستدفع فائدة اسمية قدرها ٪7، لضمان معدل 

حقيقي يبلغ 4٪.

إن آلية من هذا النوع ستكون شرعية متاًما ألنها ستجعل 
والتي  للمجتمع  حًقا  املفيدة  املشاريع  متويل  املمكن  م��ن 
ستساهم في تقليل ثروة األغنياء، مع زيادة دخل الطبقات 

العاملة.

بالتمويل  تسمح  أن  يجب  أخ���رى  إج����راءات  أي��ًض��ا  ه��ن��اك 
املشروع ملوازنة الدولة: احلصول على قروض بدون فائدة من 
وأعلى  الكبيرة  الثروات  على  وفرض ضريبة  املركزي،  البنك 
املداخيل، وفرض غرامات على الشركات املسؤولة عن التهرب 
العمومي  اإلن��ف��اق  كبير  بشكل  وتقليص  الكبير،  الضريبي 

وإنهاء الدعم للبنوك والشركات الكبرى وزيادة الضرائب على 
الشركات األجنبية خاصة في قطاعات املواد األولية ...

عبودية  من  نفسها  الشعوب  ستحرر  آج��الً  أم  عاجاًل  لكن 
واجلنوب.  الشمال  في  احلاكمة  الطبقات  واضطهاد  الديون 
من خالل نضالهم، سيحصلون على تنفيذ السياسات التي 
الذي  اإلن��ت��اج��ي  للنموذج  وت��ض��ع ح���ًدا  ال��ث��روة  ت��وزي��ع  تعيد 
يدمر الطبيعة. سوف تكون السلطات العامة ملزمة بإعطاء 

األولوية املطلقة إلرضاء حقوق اإلنسان األساسية.

اخلروج من دائرة الديون اجلهنمية دون الوقوع في 
السياسة اخليرية أو اإلحسانية

من  نخرج  أن  يجب  ض��روري��ة:  البديلة  اإلدارة  ف��إن  ل��ه��ذا، 
دائرة الديون اجلهنمية دون الوقوع في سياسة خيرية تهدف 
إلى إدامة نظام عاملي يهيمن عليه رأس املال وبعض القوى 
نظام  إنشاء  مسألة  إنها  الوطنية.  عبر  والشركات  العظمى 
دولي إلعادة توزيع الدخل والثروة من أجل القطع 
كانت شعوب األطراف  الذي  التقليدي  النهب  مع 

ضحية له والتي ما زالت تعاني منه.

تبرعات ال تعطي  التعويضات في شكل  إن هذه 
التدخل في  الكبرى في  الصناعية  للدول  أي حق 
في  تعويض.  على  حتصل  ال��ت��ي  الشعوب  ش���ؤون 
القرار  صنع  آليات  بابتكار  األمر  يتعلق  اجلنوب، 
بشأن تخصيص األموال ومراقبة استخدامها في 
أيدي السكان والسلطات العامة املعنية. هذا يفتح 

مجااًل واسًعا من التفكير والتجريب.

اإلشارات املرجعية
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خزانة وسندات من احلكومات األجنبية، مبا في ذلك أذون خزانة 
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العدد:  10465
من  30 يونيو إلي 6 يوليوز 2022 صباح الخير يا فلسطين

ما أبقى الفلسطينيون في خندق املواجهة مع العدو الصهيوني رغم االختالل 
الهائل في موازين املوارد والقدرة، هو حلم يحمله كل من قاتل العدو، بالهزمية 
من  السيل  هذا  الفلسطيني  الشعب  يقدم  فلم  الصهيوني،  للمشروع  الكاملة 
الدماء، بحًثا عن حتسني فرص التسوية والتفاوض، أو ألجل حقوق منقوصة، 
وحتى حينما تبنت قوى الثورة الفلسطينية اجلذرية: البرنامج املرحلي، فإنها 
واألمل  كامل احللم  لفلسطني،  الكامل  التحرير  اعتبرته خطوة على طريق 
بغد أفضل؛ تنهض فيه فلسطني احلرة والدميقراطية كجزء من امتداد عربي 
واالستغالل  والنهب  االستعمار  من  ويتخلص  والسيادة  االستقالل  يحقق 
القوى  لتقبل من هذه  العربية  أو  الفلسطينية  والهيمنة، ولم تكن اجلماهير 

بأقل من هذا البرنامج.

الهدف:  ه��ذا  ألج��ل  الفلسطينية  ال��ث��ورة  انطلقت  لقد  التاريخي  باملعنى 
حترير األرض واإلنسان، وهزمية املشروع الصهيوني وإزالة آثار النكبة وعودة 
هذا  يخدم  مبا  عملها  وفلسفة  الكفاحي  نهجها  وبنت  ألرضهم،  الالجئني 
الهدف، وفي صفوف الثورة ركزت القوى التقدمية على هوية فلسطني؛ الهدف 
املستقلة  احلرة  فلسطني  الكفاح؛  هوية  بها  ارتبطت  والتي  والوطن،  واحللم 
ونضاله  املوحد  بكفاحه  الفلسطيني  الشعب  سيبنيها  التي  الدميقراطية، 
اجلماعي، ويحقق هزمية العدو بحرب الشعب طويلة األمد؛ دون أوهام حول 
هوية أحادية تقصي أي مكون فلسطيني، ومن موقع التناقض اجلذري مع 
ساحة  في  التقدمية،  القيم  تبني  كان  وعنصريته،  الصهيوني  العدو  فاشية 
الغزو  على  التقدمي  الفلسطيني  اجل���واب  ه��و  ال��ط��وي��ل،  وطريقه  النضال 

االستعماري بكل ما حمله من وحشية في املمارسة وفاشية في املنطلقات.

أكثر  وعالم  أفضل،  مستقبل  عن  الفلسطيني  التقدمي  املسعى  بحث  لقد 
إنسانية، وقاتل ألجل حتقيقه واقًعا في فلسطني، وما زال يقاتل ألجل هذا 
لتصفية  كأداة  التسوية  استخدام عملية  العدو من  وفي ضوء متكن  الهدف، 
األرض  كامل  على  االستيطاني  استيالئه  واستكمال  الفلسطينية،  احلقوق 
الفلسطينية، وما حظي به من تعاون ودعم لتجاوز القرارات الدولية التي تكفل 
بعض من حقوق الفلسطينيني في أرضهم؛ باتت مهمة إعادة النظر في كل ما 
ترتب على هذا التغول العدواني، ضرورة ملحة ال مفر منها للكل الفلسطيني. 
الدولية،  ال��ق��رارات  على جت��اوز  قدرته  املاضية  األع��وام  في  العدو  أثبت  فلقد 
الفلسطيني  النضال  ولكن  االستعمارية،  القوى  من  والغطاء  احلماية  ونيل 
من  أكثر  في  وهزميته  العدو،  ه��ذا  استنزاف  على  القدرة  املقابل،  في  أثبت 
موضع، وأكد على إرادة وتصميم شعب فلسطني على احلرية واستمراره في 
تقدمي تضحيات هائلة في سبيل هذا الهدف، وكذلك تكون جبهة جديدة من 
وكل مفردات  الصهيوني  العدو  املنطقة؛ تقف في مواجهة  املقاومة في  قوى 
القوى  كانت غالبية  وإذا  العربي.  الوطن  املستمرة على  الهجمة االستعمارية 
الفلسطينية تتشارك ذات التوصيف ملا أحدثه العدو ويحدثه يومًيا، وحتويله 
عملية التسوية ألداة إلبادة الوجود اجلمعي لشعب فلسطني، وتقطيع أوصاله، 
وأدواته  العسكرية  آلته  عبر  الصراع  ومحاولة حسم  تهجيره،  في  واالستمرار 
عيب وال  األمنية وقراراته األحادية، فإن التباين في االستجابة يعكس إصرار ممُ
وطني من فريق التسوية على معانقة الهزمية وفرضها على الكل الفلسطيني 
كواقع ال فكاك منه وال استدراك لتأثيره. إن إعادة التأكيد على طابع الصراع 
مع هذا العدو، وعلى هدف النضال الفلسطيني وهويته؛ يتطلب برنامج ناظم 
للنضال اجلمعي الفلسطيني، ينصاع لإلرادة الشعبية الفلسطينية املناضلة 
ضد هذا العدو والصامدة في وجه مخططاته، ال محاولة تخذيل اجلماهير 
وإحباطها من امكانيات النضال وجدوى الكفاح، كما يحتاج إلى إدراك للعمق 
التفرد  م��ح��اوالت  كل  وجت��اوز  الفلسطينية،  النضالية  للهوية  الدميقراطي 

واإلقصاء، ملكونات هذا الشعب وقواه الوطنية.<

دولة فلسطني الدميقراطية: 
ملاذا نقاتل؟

رآي  مجلة                              الفلسطينية

حذرت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني 
في بيان لها اليوم، مما يتم التحضير له مع زيارة 
الرئيس األميركي جو بايدن إلى املنطقة، إلقامة 
حلف إقليمي، تكون فيه إسرائيل عاموده الفقري 
وم��ح��وره ال��رئ��ي��س ف��ي إط���ار م��ع��ادالت سياسية 
األميركي  الرئيس  ب��دأه  م��ا  مستكماًل  ج��دي��دة، 
أوسط،  بناء ش��رق  ت��رام��ب، في  دون��ال��دو  السابق 
خاضع للهيمنة والتبعية للواليات املتحدة، بدور 

قيادي إسرائيلي مميز.

وأضافت اجلبهة: إن أهداف هذا احللف باتت 
واضحة املعالم، وفي مقدمها حتويله إلى عصا 
للخضوع  ال��راف��ض��ة  اإلقليمية  ل��ل��دول  ت��ره��ي��ب 
للهيمنة األميركية والتبعية السياسية لواشنطن، 
وهدر ثرواتها في خدمة الدور األميركي الطامح 
وحتويل  منازع،  دون  العالم  بزعامة  التفرد  إل��ى 
حتالفاته اإلقليمية إلى أذرع للسياسة األميركية، 
املعادية  مخططاتها  تنفيذ  ف��ي  عنها  ت��ن��وب 

للشعوب.

وأكدت اجلبهة قناعتها أن بإمكان دول املنطقة 
وحدها أن تضمن سالمة اإلقليم واستقراره، في 
األميركية،  والضغوط  التدخالت  توقفت  ح��ال 
التطبيع  س���ي���اس���ات  أم�����ام  األب�������واب  وأغ���ل���ق���ت 

والتحالفات املعادية للشعوب.

املنطقة  ش��ع��وب  أن  م��ؤك��دة،  اجلبهة  وختمت 
وقواها الوطنية والتقدمية والدميقراطية، وكما 
املعادية،  األح��الف  من  العديد  سابقًا  أسقطت 
تسقط  س��وف  نضالها  ومواصلة  بثباتها  والتي 
املعادلة،  لتستعيد  اجل��دي��د،  األميركي  امل��ش��روع 
التي من شأنها أن تخدم مصالح شعوبها وأمنها 
عزل  على  تقوم  والتي  واستقرارها،  وازده��اره��ا 
اسرائيل ومحاصرتها ووقف كل أشكال التطبيع، 

وقطع كل العالقات معها ■

»اجلبهة الدميقراطية«: 
ما يحّضر له بايدن في زيارته للمنطقة استكمال ملا بدأه سلفه ترامب

املغربية  “للجبهة  الوطنية  السكرتارية  عقدت 
لدعم فلسطني وضد التطبيع”، اجتماعها الدوري 

العادي عن بعد، يوم الثالثاء 21 يونيو 2022.
اللقاء مناسبة للتنويه مبجموعة من  وقد كان 
منها  نذكر  ببالدنا  للتطبيع  املناهضة  األنشطة 

على سبيل املثال ال احلصر:
الوطنية  “اجلامعة  م��ن  امل��وج��ه��ة  ال��رس��ال��ة   *
لوزير   ”)FNE( ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ت��وج��ه  للتعليم 

التعليم العالي، الرافضة للتطبيع اجلامعي.
* موقف فرع “اجلبهة بأكادير” الفاضح واملندد 
أنشطة  ف��ي  خصوصية  م��درس��ة  تالميذ  بإقحام 
بتنظيمها  وذل���ك  أوليائهم  علم  دون  تطبيعية، 
تضمن  ال��ذي  والهجرة”  السينما  “ملتقى  لزيارة 
تهجير  جلرمية  ص��ورا  احتوى  صهيونيا  معرضا 
اليهود املغاربة الحتالل أرض الشعب الفلسطيني.

لطرح  التقدمي”  اليسار  “طلبة  فصيل  دعوة   *
األكادميي،  التطبيع  ملناهضة  وح��دوي��ة  أرض��ي��ة 
تكون مدخال ملعركة وطنية جتمع شتات احلركة 

الطالبية املغربية.
العالي”  للتعليم  الوطنية  “النقابة  فرع  ندوة   *

بالدار البيضاء ضد التطبيع.
الساحة  مستجدات  السكرتارية  ت��داول��ت  كما 
الفلسطينية في ظل العدوان الصهيوني املتواصل، 
حق  ف��ي  املستوطنني  قطعان  ج��رائ��م  واس��ت��م��رار 
اجليش  ح��م��اي��ة  وحت���ت  ال���ع���زل،  الفلسطينيني 

الصهيوني.
ث��م ت��وق��ف��ت ال��س��ك��رت��اري��ة ع��ن��د مت���ادي النظام 
املغربي في تكثيف أنشطته التطبيعية مع الكيان 
وقع  على  األس��ب��وع  ه��ذا  عشنا  حيث  الصهيوني، 
تنظيم مباراة في كرة السلة بني العبات مغربيات 
ومجرمات صهيونيات منتميات جليش االحتياط 
الصهيوني، واستقبال وزيري اخلارجية والداخلية 
الداخلية  وزيرة  املسماة  احلرب  ملجرمة  املغربيني 
أج��واء من  للكيان، وهي أنشطة مت تنظيمها في 
الشعبي  بالرفض  املسبقة  النظام  ملعرفة  السرية، 
الكبير ألي نشاط تطبيعي مع املجرمني الصهاينة 
امللطخة أيديهم بدماء الشعب الفلسطيني املقاوم 

لالحتالل الصهيوني…

كما وقفت السكرتارية مطوال عند آخر أنشطة 
امل��خ��زن ال��ت��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وال��ت��ي ت��ه��م ق��ط��اع الشغل 
داخلية  ع��ن  ص���ادر  ب��ي��ان  أش���ار  حيث  والتشغيل، 
ثنائية  اتفاقية  “توقيع  إل��ى  الصهيوني  الكيان 
لتهجير عمال البناء والتمريض إلى الكيان”. وإن 
صحت هذه االتفاقية، فهي زج مبواطنني مغاربة 
أرض  على  جديدة  مستوطنات  بناء  جرائم  في 
فلسطني وفي السطو على األراضي الفلسطينية، 
وفي اجلرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني 
وصمود  لنضال  إض��ع��اف  عنها  سيترتب  األب���ي. 
في  احملتلة،  األراض��ي  في  الفلسطينيني  العمال 
سياق املخطط الصهيوني الرامي إلى تهجير اليد 
العاملة من بلدان مختلفة نحو فلسطني احملتلة 
الفلسطينيني  ال��ع��م��ال  ع��ل��ى  ال��ض��غ��ط  ب��غ��رض 
وحصارهم اقتصاديا واجتماعيا إلضعاف نضالهم 
في إطار كسب معاشهم من داخل األراضي احملتلة 
ومساهمتهم في تقوية صمود الشعب الفلسطيني 
على أرضه. وهي سياسة تسير على نهج استمرار 
الشعب  على  دوليا  املدانة  الصهيونية  االعتداءات 

الفلسطيني البطل.
وإذ جتدد السكرتارية الوطنية اعتزازها بصمود 
الشعب الفلسطيني في وجه االعتداءات اليومية 
فإنها  املستوطنني،  وق��ط��ع��ان  االح��ت��الل  جليش 
فلسطني  لدعم  املغربية  “اجلبهة  استمرار  تؤكد 
وقواه  املغربي  الشعب  إلى جانب  التطبيع”،  وضد 
احل��ي��ة ف��ي ال��ن��ض��ال م��ن أج���ل إس��ق��اط التطبيع 

والدعم الالمشروط للمقاومة الفلسطينية.
عشر،  الثالث  الوطني  مؤمترها  عقد  ومبناسبة 
لدعم فلسطني  املغربية  حتيي سكرتارية اجلبهة 
وضد التطبيع نضاالت اجلمعية املغربية حلقوق 
واملناهضة  الفلسطيني  للشعب  الداعمة  اإلنسان 
للتطبيع، وتتمنى ألشغال املؤمتر التوفيق والنجاح 
مبا يزيد من تقوية الصف املكافح ببالدنا. وتؤكد 
السكرتارية تلبية دعوة اجلمعية وحضور اجللسة 
االفتتاحية ملؤمترها يوم اجلمعة 24 يونيو 2022.

لدعم  املغربية  للجبهة  الوطنية  السكرتارية 
فلسطني وضد التطبيع<

21 يونيو 2022

اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع
حتذر من التمادي في التطبيع ومحاولة الزج مبواطنني

مغاربة في جرائم بناء املستوطنات...
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الدين  ن��ور  للشغل  التونسي  العام  ع��ام االحت��اد  ام��ني  أك��د 
االدارية  الهيئة  اشغال  اختتام  إثر  له  الطبوبي في تصريح 
الوطنية )أعلى هيئة تقريرية لالحتاد بعد املؤمتر الوطني( 
اليوم اإلثنني 27 يوليو 2022، التي عقدت مبنطقة ياسمني 
احلمامات، )أك��د( أن��ه قد تقرر خ��وض إض��راب ع��ام وطني 
الهيئة  فوضت  وقد  العمومية،  والوظيفة  العام  القطاع  في 
اإلدارية األمر للمكتب التنفيذي لالحتاد لتحديد التوقيت 
أن االحتاد سيعقد  الى  الالزمة، مشيرا  اإلج��راءات  واتخاذ 
قرار  الت��خ��اذ  اإلداري���ة  الهيئة  اجتماع  ال��ق��ادم  يوليو   2 ي��وم 
اإلحتاد  أن  الى  مضيفا  عدمه  من  اإلستفتاء  في  املشاركة 
ستيناقش االسبوع القادم رؤية االحتاد لالصالحات القادمة 

والتي سيتم عرضها للعموم.

حملة  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  ق���ررت  الهيئة  أن  الطبوبي  وأض���اف 
االستفتاء املزمع إجراؤه يوم 25 جويلية القادم على أن يتم 
إرج��اء اتخاذ قرار املشاركة بنعم أو ال إلى ما بعد االطالع 

اجلديد،  ال���دس���ت���ور  م���س���وّدة  ع��ل��ى 
الهيئة اإلداري����ة. وف��ي ما  واج��ت��م��اع 
يلي نص البيان الذي أصدرته الهيئة 

اإلدارية الوطنية لالحتاد اليوم:

الهيئة االداري��ة الوطنية  بيان 
املجتمعة يوم 27 جوان 2022

إّن الهيئة اإلدارية الوطنية لالحتاد 
املنعقدة  ل��ل��ّش��غ��ل  ال��ت��ون��س��ي  ال���ع���ام 
برئاسة   2022 ج��وان  و27   26 يومي 
األمني العام األخ نورالدين الطّبوبي، 
متابعة لقرار الهيئة اإلدارية الوطنية 
املنعقدة بتاريخ 23 ماي 2022 وبعد 
ورصدها  ال���ع���ام  ل��ل��وض��ع  ت��دارس��ه��ا 

للمستجّدات، فإّنها:

1 - تسّجل النجاح الكبير لإلضراب 
العام يوم 16 جوان وتعتبره مناسبة 
العام  ال��ق��ط��اع  أع�����وان  ف��ي��ه��ا  أث��ب��ت 
والتفافهم حول  وحدتهم وجتّندهم 
وت��ث��ّم��ن عاليا  ال��ن��ق��اب��ي��ة  ه��ي��اك��ل��ه��م 
باالنضباط  وحت��ّل��ي��ه��م  ال��ت��زام��ه��م 

العام.  اإلض��راب  قرار  بوعي  ينّفذون  وهم  واملسؤولية 
التضامن  الوطنية بحملة  اإلدارية  الهيئة  كما تشيد 
والقطاع  العمومية  ال��وظ��ي��ف��ة  أع����وان  أب��داه��ا  ال��ت��ي 
الدائم  االس��ت��ع��داد  إل��ى  وت��دع��وه��م جميعا  اخل���اص 

ملواصلة الدفاع عن حقوقهم.

2 - حتّيي عاليا موجة التضامن الداخلي واخلارجي 
املنّظمات  إلى  بالشكر  وتتوّجه  االحت��اد  تلّقاها  التي 
ع��ّب��رت عن  ال��ت��ي  التونسية  واألح����زاب  واجل��م��ع��ي��ات 
مساندتها ألعوان القطاع العام في إضرابهم يوم 16 
والصديقة وفي  الشقيقة  النقابات  إلى  جوان وكذلك 

مقّدمتها االحتاد الدولي للنقابات.

والتخوين  والشيطنة  الترهيب  حمالت  تدين   -  3
ضد النقابيني التي شّنتها جهات وصفحات مشبوهة 
وكانت  لالحتاد  وعدائها  للحقوق  بضربها  معروفة 
عملت في كّل احلقبات مع جميع السلطات حملاربة 
ال��ت��ش��وي��ه��ات املسيئة  أّن  وت��ؤّك��د  ن��ض��ال��ي.  ن��ف��س  ك���ّل 
التي  اجلهات،  ه��ذه  شّنتها  التي  الزائفة  واملغالطات 
اجلمهورية  رئ��ي��س  إل���ى  االن��ت��س��اب  بعضها  ي��ّدع��ي 
لم  متعّددة،  تسميات  وراء  اآلخ��ر  البعض  ويتخّفى 
وثباتا  تصميما  زادتهم  بل  والنقابيني  العّمال  تربك 
وللرّد  النضال  ملواصلة  لهم  كبيرا  ح��اف��زا  وستكون 

امليداني والعملي على تلك احلمالت الرخيصة.

4 - تعّبر عن رفضها حملاوالت حزب حركة النهضة وبعض 
ألجنداتها  اإلض����راب  ت��وظ��ي��ف  اخل���الص  جبهة  م��ك��ّون��ات 
اخل��اّص��ة وال��س��ط��و على ن��ض��االت ال��ع��ّم��ال واالف���ت���راء على 
مغالطات  من  يرّوجونه  فيما  املسؤولية  وحتّملهم  االحت��اد 

للرأي العام وتدعوهم إلى الكّف عنها.

5 - تدين استمرار احلكومة في سياسة التجاهل واالستهتار 
حلّق  املمنهج  ضربها  قطعيا  وت��رف��ض  الشّغالني  مبطالب 
الوظيفة  يجمع  عام  إض��راب  في  الدخول  وتقّرر  التفاوض 
ومتّسكا  احلكومة  تعّنت  على  رّدا  العام  والقطاع  العمومية 
بحّق املفاوضة اجلماعية احلّرة والطوعية ومن أجل تطبيق 
وإيقاف  العمومية  املؤّسسات  وإص��الح  املبرمة  االتفاقيات 
لتعديل  اجتماعية  مفاوضات  وفتح  التضامنية  املساهمة 
األجور والترفيع في األجر األدنى، وتوكل للمكتب التنفيذي 

الوطني حتديد موعده وتراتيبه بعد التشاور.

لإلصالح”  الوطني  “للبرنامج  املطلق  رفضها  جت��ّدد   -  6

التونسيات  قوت  يستهدف  وال��ذي  احلكومة  طرحته  ال��ذي 
ممتلكات  في  وي��ف��ّرط  وحقوقهم  ومكاسبهم  والتونسيني 
بكّل  إليه  للتصّدي  استعدادها  وتعّبر عن  وسيادته،  الشعب 

الطرق والوسائل املشروعة.

تعّرج  من  القائم  السياسي  املسار  يشهده  ما  تسّجل   -  7
وتعّثرات تنبئ مبخاطر كثيرة، سواء على مستوى ضبابية 
التشاركية  وغياب  واخلطط  اآلليات  ارجتالية  أو  األه��داف 
سياسة  وت��واص��ل  ال��ّزم��ن  وضغط  بالسلطة  التفّرد  وتعّمق 
فرض األمر الواقع ويظهر هذا خاّصة في الغموض املطبق 
الدستور  مراجعة  فكرة  مع  التعامل  طريقة  يكتنف  ال��ذي 

ومع القانون االنتخابي.

وتقّرر الهيئة اإلدارية الوطنية التسجيل املبدئي للمشاركة 
في احلملة اخلاصة باالستفتاء رغم اعتراضها على الفترة 
الزمنية القصيرة والغريبة املخّصصة للنظر في نّص مشروع 
اإلدارية  الهيئة  وتبقى  فيه،  ال��رأي  وإب��داء  املبرمج  الدستور 
املستجّدات  ملتابعة  انعقاد  حالة  في 

واتخاذ القرار في إّبانه.

8 -  تدعو إلى التعامل اجلّدي مع 
بعيدا  وهياكلهم  ال��ق��ض��اة  م��ط��ال��ب 
وتعميم  وال��ت��ش��ّف��ي  ال��ت��ج��اه��ل  ع���ن 
االتهامات مع محاسبة كّل من ثبت 
قضائيا فساده وأجرم في حّق العدالة 
ضمانات  توفير  وج��وب  على  وتؤّكد 
العادلة وتطالب باإلسراع  للمحاكمة 

بحّل معضلة القضاء وإصالحه.

املتكّررة  ب��االع��ت��داءات  ت��ن��ّدد    -  9
والناشطني  األح�����زاب  ب��ع��ض  ض���ّد 
ال��س��ي��اس��ي��ني وآخ����ره����ا االع����ت����داء 
األح���زاب  تنسيقية  مناضلي  على 
اخل��م��س��ة ف��ي س��وس��ة وت��ع��ت��ب��ر ذلك 
وحلّق  والتعبير  ال��رأي  حلرية  ضربا 
للدميقراطية،  وتهديدا  االحتجاج 
وهي اعتداءات تأتي نتيجة طبيعية 
والشحن  وال��ت��ج��ي��ي��ش  ل��ل��ت��ح��ري��ض 
وسائل  ف��ي بعض  م���ّدة  ال��دائ��ر منذ 
اإلع���الم وخ��اّص��ة ف��ي م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي 

وتنذر بانتشار العنف والفوضى.

10 - تعّبر عن إدانتها الشديدة للمجزرة التي أوقعت 
23 ضحية وعشرات اجلرحى في صفوف املهاجرين 
عبور  محاولتهم  عند  الصحراء  جنوب  إفريقيا  من 
بني  احملتّلة  ومليلة  الناظور  بني  احلدودية  املنطقة 
إلى مطالب املجتمع  املغرب وإسبانيا، وتضّم صوتها 
امل��دن��ي ال��دول��ي ال��داع��ي إل���ى ف��ت��ح حتقيق دول���ي في 
السياسة  وتدين  فيها،  املسؤوليات  وحتميل  اجلرمية 
املنتهجة من قبل الدول األوروبية بخصوص الهجرة 

والقائمة على اإلجراءات األمنية الصرفة.

وتنديدها  الفلسطيني  للحّق  دعمها  جت��ّدد   -  11
ملجتمع  وصمت  الصهيوني  الكيان  بجرائم  الشديد 
التطبيع  أشكال  لكل  رفضها  وتعّبرعن  إزاءها  الدولي 
مبا فيها االقتصادي والسياحي واألكادميي والثقافي 

وغيرها وجتّدد مطالبتها بتجرمي التطبيع.<
األمني العام

نورالدين الطبوبي

االحتاد العام التونسي للّشغل يقرر خوض إضراب وطني 

الهيئة االدارية 
الوطنية  لالتحاد العام التونسي 

للشغل تجدّد رفضها المطلق “للبرنامج 
الوطني لإلصالح” الذي طرحته الحكومة والذي 

يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم 
وحقوقهم ويفرّط في ممتلكات الشعب وسيادته، 
وتعبّر عن استعدادها للتصدّي إليه بكّل الطرق 

والوسائل المشروعة.
وتعبّر عن إدانتها الشديدة للمجزرة التي أوقعت 23 

ضحية وعشرات الجرحى في صفوف المهاجرين من 
إفريقيا جنوب الصحراء عند محاولتهم عبور المنطقة 

الحدودية بين الناظور ومليلة المحتّلة 
ورفضها لكل أشكال التطبيع بما فيها 

االقتصادي والسياحي واألكاديمي والثقافي 
وغيرها وتجدّد مطالبتها بتجريم 

التطبيع.
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نقد  املاركسية.... جتاوز املاركسية

انفسهم  يسمون  )ال��ذي��ن  م��ن   الكثير 
ماركس   بفكر  املهتمني  باملاركسويني(  
للسياسة  املمارسني  املاركسيني   م��ن  او 
ان��ط��الق��ا م��ن امل��ارك��س��ي��ة ك��م��ا ج���اء بها 
ينتقدون  جن��ده��م  واجن���ل���س،  م���ارك���س 
ه��ذه االط��روح��ات )اط��روح��ات ماركس( 
يتناسب  مب��ا  التجديد  ض���رورة  ب��دع��وى 
لكنهم  للرأسمالية،  احل��ال��ي  ال��وض��ع  م��ع 
الفلسفية  الكتابات  من  ينطلقون  عامة 
في  به  تقدموا  مما  او  واجنلس  ملاركس 
"البيان الشيوعي"، في حني ان األهم هي 
الفرضيات التي ينى عليها ماركس صرح 
اللبنة  يعتبر  ال���ذي  "ال��رأس��م��ال"  كتابه 

األساس لفلسفته السياسية. 
حتليله  ماركس  بنى  العلوم  كل  كمثل 
العلمي االقتصادي ، في كتاب الرأسمال، 

ل��ل��ن��ظ��ام ال���رأس���م���ال���ي وحت���والت���ه 
ومآالته على عدة فرضيات. 

فعندما نريد جتاوز نظرية علمية 
الفرضيات  مبناقشة  نبدأ  معينة 
عليها حملاولة جتاوزها  بنيت  التي 
نظرية  ب��وض��ع  معها  القطيعة  او 
التجربة  توضع على محك  أخرى 

وليس للتأمل والهرطقة. 
فرضيات ماركس:

1 - النظام الرأسمالي نظام إلنتاج 
وتداول السلع

2 - لكل سلعة قيمة وهذه القيمة 
اإلنساني  ال��ع��م��ل  مب���ق���دار  ت��ق��در 

املوظف في انتاجها
"فائض  تضم  السلعة  قيمة   -  3

القيمة"
4 - فائض القيمة ناجت عن "قوة 

العمل" اإلنساني وال شيء أخر غير هذه 
قوة العمل التي تنتج قيمتها زائد "فائض 

القيمة"
مستواها  ك����ان  ك��ي��ف��م��ا  آالت  ك���ل   -  5
التكنولوجي تبقى  سلعة. وعند توظيفها 
للمنتوج ج���زءا من  االن��ت��اج حت��ي��ل  ف��ي 
فائض  تنتج  ال  ان��ه��ا  مبعنى  قيمتها، 

القيمة كما هو حال السلعة قوة العمل
الرساميل  ك��ل  االزم������ات:  م��ف��ه��وم   -  6
عن  مستقلة  تتمظهر  التي  الصناعية 
في  االنتاج(  )كرساميل  البعض  بعضها 
ال��واق��ع تتجاذب  مجال اإلن��ت��اج ه��ي ف��ي 
سلعية(  )كرساميل  البعض  بعضها  مع 
املستوى  س��واء على  ال��ت��داول  في مجال 
م��ا يجعل من  ال���دول���ي، ه���ذا  او  احمل��ل��ي 
م��ن��ظ��وم��ة معقدة  ال��رأس��م��ال��ي  ال��ن��ظ��ام 

مفتقدة لالستقرار على األمد الطويل
ال��رس��ام��ي��ل املكونة  ال��ت��ن��اف��س ب��ني   - 7
ل"ال���رأس���م���ال االج��ت��م��اع��ي"ال��ك��ّل��ي في 
ال��ى جعل قيمة  ال��ت��داول ي���ؤدي  م��ج��ال 
الضروري  "العمل  مبقدار  تقدر  السلعة 
"معدل  وهنا تدخل فرضية  اجتماعيا"، 
نسبة الربح" بالنسبة للرساميل وفي كل 

القطاعات 
ق��ارة في قطاع  الرساميل ال تبقى   - 8
القطاعات  ب��ني  فيما  تنتقل  ب��ل  معني 

اإلنتاجية لتحقيق "معدل نسبة الربح"
9 - الربح الذي يحققه رأسمال صناعي 
األساسي  الرأسمال  مع  متناسب  معني 
يؤدي  ما  هذا  التكنولوجيا،...(  )اآلالت، 

الى متركز الرأسمال
بالنسبة   : اساسية1  ف��رض��ي��ة   -  10
األرباح  مجموع  االجتماعي:  للرأسمال 

يساوي مجموع فائض القيمة
11 - فرضية اساسية2 : دائما بالنسبة 
للرأسمال االجتماعي: حتويل القيم الى 
االثمنة:    مجموع اثمان السلع يساوي 

مجموع  قيم هذه السلع

األساسيني  ال��ف��رض��ي��ت��ني  م��الح��ظ��ة: 
ال��ع��دي��د م��ن االقتصاديني  2 ح���اول  1 و 
االثمان  حت��دي��د  )أص��ح��اب  الليبراليني 
بفلسفة العرض والطلب( ان يحطموها 

ولم يستطيعوا الى حدود االن

املاركسية  الفرضيات  هذه  اخلالصة1: 
التي  ال���ث���روة  ي��ن��ت��ج  ت����دل ع��ل��ى ان م���ن 
يستحود عليها الراسماليون هي الطبقة 

العاملة وليس االلة او الروبوط. 
اخلالصة2 : النظام الراسمالي لم ينبني 
النتزاع  العمل  قوة  استغالل  على  فقط 
ف��ائ��ض ال��ق��ي��م��ة ب��ل ان��ت��ج ك��ذل��ك فئات 
واسعة من الوسطاء من كل االصناف ال 
من  يستفيدون  لكنهام   قيمة  ينتجون  
انتجها  التي  القيمة  فائض  م��ن  قسط 

العمال 
املاركسية  جت���اوز  النهائية:  اخل��الص��ة 
يتطلب جتاوز هذه الفرضيات واال اصبح 
اطار  ف��ي  ي��دخ��ل  او  ف��ائ��دة  دون  ال��ك��الم 
الدعاية للراسمالية  من طرف أناس هي 

في عنى عنهم

احلسني لعنايت

عبثا يحاولون إدخال الذئب إلى احلظيرة

املثقفني  م���ن  ره����ط  ي��ك��ل  ول����م  ي��ت��ع��ب  ل���م 
ال��ب��رج��وازي��ني وب��ع��ض امل��رت��دي��ن ع��ن احلركة 
ذئبهم  إدخال  اللينينية من محاولة  املاركسية 
إلى حظيرة احلركة املاركسية حتى يتسنى لهم 
الداخل. من بني هذه احملاوالت  تخريبها من 
األساسية، اهتمامهم بقضية الديالكتيك عند 
ماركس ألنه يشكل القلب النابض لنظريته في 
املعرفة وفي حتليل التطور التاريخي للمجتمع 

سواء تعلق األمر باملاضي او باملستقبل.

ل���ن ن��ع��ود ال���ى ب���داي���ات ه���ذه امل���وض���ة النها 
طرف  من  الكبيرين  والفضح  للنقد  تعرضت 
ال���ق���ادة ال��ك��ب��ار وع��ل��ى رأس���ه���م امل��ع��ل��م لينني. 
سأكتفي هنا بالوقوف على ما يعرف مبدرسة 
أهم جتلياتها  وبالضبط في  بعد احلداثة  ما 
وبدية  املاضي  القرن  من  األخيرة  العقود  في 

القرن 21. 

ي��ع��ت��ب��ر ف��ك��ر م���ا ب��ع��د احل����داث����ة ن���وع���ا من 
التوجهات  لبعض  والفكري  النظري  التأقلم 
املنحدرين  األشخاص  بعض  وحتى  اليسارية 
م��ن األح�����زاب وامل��ن��ظ��م��ات امل��ارك��س��ي��ة م��ع ما 
بصيغة  او  ال��ت��اري��خ  نهاية  فوكوياما  اع��ت��ب��ره  
على  للرأسمالية  التاريخي  االنتصار  أخ��رى 
فكر  سمات  أه��م  على  وللتعرف  االشتراكية. 
ه����ؤالء ال���دع���اة اجل����دد مي��ك��ن��ن��ا ج���رده���ا في 

العناصر التالية:

-1  نقطة البداية عند هذه التيارات »اجلديدة« 
هي التأكيد على أن النظرية االشتراكية العلمية 
ال  وأنها  عتيقة،  اآلن  أصبحت  واستنتاجاتها 
االجتماعية  العمليات  تفسير  أب��دًا  تستطيع 

بطريقة علمية.

والتكنولوجية  العلمية  الثورة  بان  التأكيد   2-
ق��د أح��دث��ت ت��غ��ي��ي��رات ج��وه��ري��ة ف��ي عالقات 
املال  ورأس  العمل  بني  التناقض  وان  اإلنتاج، 
الثورى  ال���دور  وان  اآلن،  ال��زم��ن  عليه  عفا  ق��د 

التاريخى للطبقة العاملة قد انتهى. 

ال��ت��أك��ي��د ب���أن األس����اس امل����ادي لألحزاب   3-
منظمات  وظيفة  وأن  قائما،  يعد  لم  العمالية 
ال��ع��م��ال، وال س��ي��م��ا ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة، قد 
منظمات  محلها  وستحل  عتيقة  أصبحت 

اجتماعية جديدة.

-4 في محاولة تقدمي البديل التاريخي وحتى 
ال يظهر أنصار ما بعد احلداثة وكأنهم بدون 
رؤيا وبرنامج نراهم يصوغون أفكارهم البديلة 
»الدميقراطية  مثل  مختلفة  عناوين  حت��ت 
احلادي  القرن  في  »االشتراكية  الراديكالية«، 
»الفوضوية  ال��س��وق«،  »اشتراكية  والعشرين«، 
هذه   بدائلهم  يعتبرون  إنهم  الخ.  البيئية«،... 
طهروا  أو  نقحوا  أن  بعد  للماركسية  تطويرا 
تناقضاتها  يعتقدونه   مم��ا  م��ارك��س  نظرية 
بجوهرها  يتعلق  ف��ي��م��ا  وخ��اص��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
امل��ت��م��ث��ل ف���ي امل��ن��ه��ج امل�����ادي اجل���دل���ي. بدأت 
زال����ت م��س��ت��م��رة منذ  ت��ل��ك وال  م��ح��اوالت��ه��م 
عشرينيات القرن املاضي والتي قام بها مؤسسو 
فرونكفورت  مب��درس��ة  بعد  فيما  سيعرف  م��ا 
ماركس  ان  ادع��ى  م��ن  فمنهم  ال��ي��وم.  وورثتها 
لم يستوعب اجلدل الهيغلي وبقي بعيدا عنه 

ومنهم من اعتبر جدل ماركس جدال هيجليا 
ولم يتخلص منه حتى في كتاباته األساسية 
ل��م يفهم طبيعة  ب��ذل��ك  وه��و  ال��رأس��م��ال  مثل 
حتى  وال  ال��رأس��م��ال��ي  املجتمع  ف��ي  التناقض 

الطبقة الرأسمالية ومكوناتها. 

امل��ت��ه��اف��ت��ني نسوق  ن��ق��ي��ض ه������ؤالء  ع���ل���ى 
من��وذج��ني ل��ل��دف��اع ع��ل��ى ال��دي��ال��ك��ت��ي��ك امل���ادي 
لينني  بدافع  األمر  يتعلق  ماركس  كما وضعه 
وعرف اجلدل املاركسي بأوضح العبارات وأدق 
ك��وزي��ك عن  ك��اري��ل  ب��دف��اع  الصياغات وك��ذل��ك 

اجلدل املاركسي مطبقا في كتاب الرأسمال:

-1 دفاع لينني عن اجلدل املاركسي.

األساسي  احل��ك��م  أن  ال��ق��ول  ع��ن  وغ��ن��ي    ""
كون  ف��ي  يتلخص  امل��ارك��س��ي  الديالكتيك  ف��ي 
جميع احلدود في الطبيعة وفي املجتمع هي 
اص��ط��الح��ي��ة وم��ت��ح��رك��ة وان���ه م��ا م��ن ظاهرة 
توفرت  إذا  ضدها  إل��ى  تنقلب  ان  تستطيع  ال 
الوطنية ميكن أن  إلى ذلك. فاحلرب  الظروف 
واليكم  وبالعكس  امبريالية  حرب  إلى  تتحول 
قد  العظمى  الفرنسية  الثورة  ح��روب  ان  املثل 
بدأت بوصفها حروبا وطنية.....وال يستطيع 
االمبريالية  احل����رب  ب���ني  ال���ف���رق  مي��ح��و  أن 
واحلرب الوطنية استنادا إلى أن إحداهما قد 
فكم  السفسطائي  غير  األخ���رى  إل��ى  تتحول 
تاريخ  وف��ي  الدياليكتيك  اس��ت��خ��دم  م��رة  م��ن 
للسفسطة  كجسر  أيضا  اليونانية  الفلسفة 
ناضلنا ضد  إذا  ديالكيتيكيني  نبقى  أننا  غير 
السفسطائيات ال عن طريق إنكار احتمال كل 
حتول بوجه عام بل عن طريق حتليل الظاهرة 
ف��ي ظ��روف��ه��ا امل��ع��ي��ن��ة وف���ي ت��ط��وره��ا حتليال 

ملموسا.""

 ) انظر املختارات الكتاب 6 ص ص 71 و72(

- 2 دفاع كاريل كوزيك عن الديالكتيك املادي 
مطبقا في مؤلف رأس املال ملاركس.

خالصة أساسية
بشتى  امل��ارك��س��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  سيستمر 
األس��ل��ح��ة وس��ي��ت��وج��ه ال��ه��ج��وم األع���ن���ف الى 
الديالكتيك املاركسي تارة حتت غطاء تطويره 
وتارة حتت غطاء نقده وكشف أخطاء ماركس 
لم  وال����ذي  الهيغلية  م��ن  يتخلص  ل��م  ال����ذي 
يتجاوز ابدا مرحلة الهيغليني الشباب التي مر 

منها.

تارة  املتحفي  ال��ه��ج��وم  ه��ذا  م��ن  ال��غ��رض  ان 
والعلني تارة أخرى هو جتريد الطبقة العاملة 
الثورية  نظريتها  م��ن  النظرية  سالحها  م��ن 
التي برهنت على سدادتها في توجيه املمارسة 
من  احلصون  اختراق  يحاولون  انهم  الثورية. 
النهاية  حتى  الثورية  الطبقة  ه��ذه  ه��زم  اج��ل 
حاملة املشروع التقدمي الذي يحسد خالص 
ال��ب��رج��وازي��ة وعدوانية  م��ن ج��رائ��م  ال��ب��ش��ري��ة 

الرأسمالية.

27/06/2022

التيتي احلبيب
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تغيرات  عام  بشكل  واجلماهيرية  الطالبية  عرفت احلركة 
كبيرة بعد الوباء، وقد كان هذا مبثابة الفرصة التي استغلها 
ال��ش��ارع واجلامعة  ف��رض سيطرته على  أج��ل  م��ن  امل��خ��زن، 
وتسهيل الطريق لتمرير مخططاته الطبقية، فعلى مستوى 
الكليات  وأغ��ل��ق  الوبائية  احل��ال��ة  امل��خ��زن  استغل  اجلامعة، 
املغرب،  م��دن  أغلب  في  موسمني  مل��دة  اجلامعية  واألح��ي��اء 
من  مرفوضة  كانت  التي  بعد،  عن  التعليم  صيغة  وف��رض 
طرف الطلبة الذين خاضوا في العديد من املواقع اجلامعية 
الواعية  االحتجاجية  األش��ك��ال  م��ن  كثيرًا  امل��اض��ي  امل��وس��م 
واملنظمة من أجل إسقاط هذه الصيغة، إال أن هذه املعركة 

لم تنجح ألنها ليست باملوحدة وال املنظمة.

تشتتها  وتعميق  عليها  االل��ت��ف��اف  ال��س��ه��ل  م��ن  ك���ان  ل��ق��د 
التي  املواقع  بعض  في  احلضوري  التعليم  صيغة  باعتماد 
املواقع  وت��رك  إلطفائها،  كبيرة  احتجاجية  أشكااًل  شهدت 
دوامة  في  غارقة  متواضعة  احتجاجية  أشكال  تشهد  التي 
التعليم عن بعد إلى حدود الساعة. ثم فتحت كل املؤسسات 
اجلامعية مع إبقاء هذه الصيغة قائمة كلما دعت الضرورة 

ال الوبائية ولكن ضرورة ضبط االحتجاجات.

ومع عودة الطالب للكليات واألحياء اجلامعية بدأت تظهر 
العديد من املشاكل الناجتة عن القوانني التي مررها النظام 
مغربية  جامعة  مالمح  وظهرت  املاضيني،  املوسمني  طيلة 
املخزن  عليها  اش��ت��غ��ل  ج��دي��دة.  ط��الب��ي��ة  بعقلية  ج��دي��دة 
املؤسسات  وس��ط  السائدة  هي  تصبح  أن  أج��ل  من  لسنوات، 

اجلامعية التي كانت معروفة بالوعي والنقاش 
آثاره  ت��رك  ال��ت��ح��ول  ه��ذا  والتحليل.  وال��ن��ق��د 
باعتبارها  الطالبية،  احلركة  على  بالضرورة 
ليست مبعزل عن محيطها املجتمعي. فبدأت 
والتنظيمات  التراجع  في  الطالبية  النضاالت 
وأطبق  واالنهيار  االضمحالل  في  الطالبية 
بداية  اجلامعية  امل��واق��ع  أغلب  على  الصمت 
املشؤوم  القرار  إص��دار  ح��دود  إلى  املوسم  هذا 
أشعل  ال��ذي  العمومي.  التعليم  ملباراة  املؤطر 
ل���دى اجلماهير  ال��غ��ض��ب  م��ن ج��دي��د ج����ذوة 
الطالبية واملعطلني وأخرجهم عن صمتهم في 
الفصائل  متجاوزين  اجلامعية  املواقع  أغلب 
الطالبية، ومناضلي/ات اوطم. إن هذا القرار 
املرفوض يضرب في استقرار الطالب الذي كان 
يأمل أن يجد وظيفة بتلك الشهادة اجلامعية 
التي تشكل لألغلب من أبناء الطبقات الشعبية 
نقطة ضوء في نهاية طريق مظلمة من الكد 

والتعب.

هذا القرار، بالرغم من أن الفصائل الطالبية انخرطت في 
النضال ضده إال أنها -وللتاريخ- لم تكن املبادرة لالحتجاج 
عليه، ولكن يحسب لها -على أي حال-أنها وجهت اجلماهير 
الغاضبة وأطرتهم حتت لواء نقابتهم العتيدة، وذلك من أجل 
حتصني تاريخ واسم النقابة بعيدًا عن التقسيمات واألشكال 
أن  إال  االخيرة.  السنوات  في  تظهر  ب��دأت  التي  التنظيمية 
وهذا  األرضية  وال  الرؤية  منسجمة  تكن  لم  الفصائل  هذه 
أمام فرز  اآلن  والتنسيق مما يجعلنا  التواصل  لغياب  راجع 
جديد في احلركة الطالبية. فعلى مستوى فصائل التوجه 
املشؤوم  ال��ق��رار  إس��ق��اط  معركة  ك��ان��ت  فقط  ال��دمي��ق��راط��ي 
الفصائل  ه��ذه  إث��ره��ا  على  برهنت  مهمة  سياسية  حلظة 
على موقفها الوحدوي، وتشبثها بالتنظيم، وذلك عبر طرح 
هذه  ودعت  لها.  التهييئ  وبدأ  الوطنية  املعركة  حول  نقاش 
الفصائل الى إضراب وطني باسم أوطم انخرطت فيه عشر 
مواقع جامعية وساهمت فيه فصائل التوجه الدميقراطي، 
التوجه  من  لشق  باإلضافة  االوطاميني  املناضلني  وبعض 
البيروقراطي، باعتبار أن هذا النقاش أقام فرزًا وسط التوجه 
البيروقراطي والذي انقسم في تلك املعركة الى شقني: شق 

اللحظة  ففي  خبيثة  بطرق  الطالبية  املعارك  نسف  ح��اول 
جانب  ال��ى  يحتجون  وال��ط��الب  تغلي  الساحات  كانت  التي 
املعطلني واجلماهير عمل هذا الشق البيروقراطي على عزل 
النضاالت واجته نحو تنظيم  الطالبية عن هذه  اجلماهير 
أيام ثقافية في الكليات واألحياء اجلامعية وذلك من أجل 
تبريد األجواء والعمل على ضمان عدم توحيد وتنظيم هذه 
املعركة في كل املواقع اجلامعية. وشق آخر انخرط مبسؤولية 
وه��ذا ما جعله مييل  املعركة وساهم في إجناحها  في هذه 

أكثر للعمل النقابي األصيل وللتوجه الدميقراطي.

بسبب عدم  االس��ت��م��رار  ف��ي  تنجح  ل��م  املعركة  ه��ذه  ول��ك��ن 
انخراط كل املناضلني والطالب فيها، ولم تكن هناك أرضية 
تنظيمًا  أكثر  املعركة  لتكون  والتكتيكات،  األه��داف  واضحة 

وبالتالي ضمان استمراريتها وانخراط اجلماهير فيها.

املخزن سيهاجم احلركة  أن  واضحًا  بدا  املعركة  بعد هذه 
الطالبية من أجل ضمان عدم عودة هذه األشكال للساحة 
مرة أخرى. فعادت ظاهرة العنف اجلامعي بقوة للجامعات 
بعزل  انتعش  ق��د  ك��ان  ال��ذي  البيروقراطي  التوجه  بقيادة 
اجلماهير الطالبية في مواقع تواجده عن املعركة الوطنية 
وأعاد ترتيب أوراقه مرة أخرى ليقوم بدوره الرجعي تاريخيًا، 
األول،  األس���دس  عطلة  بعد  للكليات  الطلبة  ع���ودة  ف��ف��ور 
شهد موقع تطوان ووجدة أحداث عنف دامية تورطت فيها 
فصائل التوجه البيروقراطي فيما بينها مع تسجيل اعتداء 
الدميقراطي في تطوان، وبعدها  التوجه  على أحد فصائل 

بدأنا نسمع في كل مرة عن نشوب أحداث عنف ومناوشات 
للواجهة  املعنفني  الطلبة  وصور  التهديدية  البيانات  وعادت 
أجل  م��ن  امل��أج��ورة  األق���الم  لتحريك  باإلضافة  جديد  م��ن 

تشويه العمل النقابي والسياسي في اجلامعة.

هذا العنف سهل الطريق لعودة عسكرة اجلامعة. فبعد هذه 
األحداث، منع النظام العديد من األشكال الطالبية بداعي 

حماية الطالب واملمتلكات.

خالصات:
الطالبية  احل��رك��ة  تعرفها  التي  األخ��ي��رة  الدينامية  إن   –
التوجه  أم���ام  ال��ط��ري��ق  وق��ط��ع  بها  التشبث  وج��ب  املغربية 
كورونا  قبل  ملا  الطالبية  ليجر احلركة  املهادن  البيروقراطي 
وإلع����ادة ن��ف��س س��ي��ن��اري��وه��ات إج��ه��اض م��ح��اوالت الوحدة 

السابقة.

اإلض��راب الوطني هو حدث سياسي ال يجب االستهانة   –
به، وهو مبثابة فرز جديد في احلركة الطالبية وجب تعميقه 
التوجه  في  املتقدمة  والتوجهات  للعناصر  اليد  مبد  وذل��ك 

البيروقراطي من أجل تعميق الفرز فيها ودمقرطتها.

– العنف اجلامعي هو آخر ورقة في يد املخزن وجب احلذر 
منها وعدم السقوط في فخها واالجتاه نحو العمل النقابي 

من أجل تذويب اخلالفات السياسية.

التوجه البيروقراطي يعرف حت��والت وجب احل��ذر منها   –
السابق  الكالسيكي  الفهم  على  االبقاء  وعدم 

وبناء فهم جديد لها.

مقترحات:

– ف��ت��ح ن��ق��اش ج���اد وم���س���ؤول ب��ني فصائل 
لكل  دع��وات  إرس��ال  مع  الدميقراطي  التوجه 
السياسات  واملكافحة حول  املناضلة  الفصائل 
منها  وجعل  األك��ادمي��ي  والتطبيع  التعليمية 

مدخاًل لبناء أرضية مشتركة للموسم املقبل.

– محاصرة العنف اجلامعي سياسيًا وفضح 
املتورطني فيه وعدم التهاون معهم، ألنه بوجود 

العنف ال ميكن احلديث عن وحدة وتنظيم.

وهيكلة  م��وح��دة  طالبية  مجلة  تأسيس   –
جل��ن��ة حت��ري��ره��ا م��ن ك��اف��ة ال��ف��ص��ائ��ل وفتح 
امل��ج��ال أم����ام اجل��م��ي��ع ل��ك��ت��اب��ة آرائ���ه���م حول 
املعركة الوطنية وفيها يتم طرح رؤى وتصورات 

الفصائل الطالبية حول الوحدة والتنظيم.

– هيكلة التوجه الدميقراطي واعتبار املواقع 
وفتح  له،  الصلبة  النواة  هي  البالغ  على  وقعت  التي  العشرة 
قيادة  تهييئ  أج��ل  من  اجلامعية  املواقع  باقي  مع  النقاش 

طالبية أوطامية للمعركة الوطنية.

االنخراط في كافة االنتفاضات الشعبية باسم االحتاد   –
االنخراط  ي��ح��اول  م��ن  ك��ل  وف��ض��ح  امل��غ��رب  لطلبة  الوطني 

بأشكال مشتتة.

أساس  بل مجرد  ملزمة  ليست  املقترحات  هذه  إن  أخيرًا، 
للنقاش وحتريك للمياه الراكدة، ودعوة للمناضلني الغيورين 
بدون  بأنه  الوعي  كل  يعون  الذين  العتيدة،  نقابتهم  على 
أمام  املقبلة  السنوات  أنفسنا  سنجد  اآلن،  وتنظيم  وح��دة 
انهيار االحتاد الوطني لطلبة املغرب وتعويضه بتنسيقيات 
طالبية بسيطة، أو عودة التوجه البيروقراطي للواجهة وفي 
كلتا احلالتني سنكون قد قدمنا للمخزن خدمة وسهلنا له 

الطريق من أجل إحكام قبضته على اجلامعة.<

احلركة الطالبية املغربية:
 فرز جديد يستلزم نقاشًا جريئًا حول مستقبل النقابة الطالبية

أيوب حبراوي

إن الدينامية األخيرة 
التي تعرفها الحركة الطالبية 

المغربية وجب التشبث بها وقطع 
الطريق أمام التوجه البيروقراطي 

المهادن ليجر الحركة الطالبية 
لما قبل كورونا وإلعادة نفس 
سيناريوهات إجهاض محاوالت 

الوحدة السابقة.



العدد:  14465
من  30 يونيو إلي 6 يوليوز 2022 الثقافية

الثقافة  والتغيير

يبدو هذا القول وثيق الصلة بالسيكولوجيا 
ذات البعد املَرضّي،ذلك أن رغبات معينة هي 
حادية عيس سلوكات انفعالية، فتزيد نارها 
املستعرة تأجيجا.ومنها- متثيال الحصرا-

"ح���ب ال��ظ��ه��ور"/ إث��ب��ات ال����ذات،وه����ي ذات 
جتد  منهارة،ال  نشاٌز،سالبة  ذات  متورمة،أو 
مناصا من التطاول واالفتئات:االستبداد،إذ 
أباطيل،  م��ن  أوت���َي  م��ا  ك��ل  يعبئ صاحبها 
إل���ى إث����ارة االنتباه،  وط��ي��ر أب��اب��ي��ل س��اع��ي��ا 
أن  العطف/التعاطف،متوهما  واس���ت���درار 
"بطوالته"،ولرمبا  إح���دى  حوله  االل��ت��ف��اف 
فسره ب"فحولة"و "جرأة"غير مسبوقتني ال 
في السماء وال في األرض.وأذك��ر أن عاشقا 
أمريكيا، هّم باغتيال رئيس من رؤساء "العم 
س���ام" ال ل��ش��يء-ح��س��ب ادع���ائ���ه-إال ليلفت 
تصب  ول���م  ص��دت��ه  عشيقته،التي  اه��ت��م��ام 

سهامه قلبها.

س��ب��ق أن أش���رت ف��ي ن��ص س��اب��ق إل���ى تلك 
تنطعت  ال��ذك��ر،ال��ت��ي  ال��ّص��َح��ِف��ّي��ة،خ��ام��ل��ة 
محمود  الراحل  الشاعر  سلوكات  فقصفت 
الرد  ك��ان حيا واستشارنَي في  ول��و  دروي��ش، 
الدّبابة)الشاعر(،ال  ل��ه��ا:"إن  لقلت  املناسب 
-العهدة  الطرائف  م��ن  ال��ذب��اب��ة."و  تقصف 
ع��ل��ى ال����������راوي-أن أح���ده���م ت���ط���اول على 
د.ط����ه  رد  ف���ك���ان  ال���ع���رب���ّي  األدب  ع��م��ي��د 
ح��س��ني:"ي��ا ب��ن��ي أن���ت م��ازل��ت م��راه��ق��ا في 
فوقنا  ال��س��م��اء  ب���اب  ال��ع��رب��ّي."وم��ن  األدب 
احلق  هنا  أص���ادر  ال  أنني  حتتنا  واألرض 
االنتقاد  إل��ى  يتحول  ال  ال���ذي  النقد  ف��ي: 
)العيب واالنتقاص(،بل إنني مؤمن بالنقد 
أي متمرس  ج��ذري��ا. ومييز  ال��ذات��ّي،إمي��ان��ا 
بالثالوث:املفهمة،اأَلْشَكلة  احملّصَن  النقد 
التشهيركلما استطاع  واحملاجة متحاشيا  

إلى التحاشي سبيال.

غيَر  االستهجاَن  احلق  النقد  يرفض  وكما 
املجانّي،  التقريَظ  كذلك  يرفض  امل��س��ّوغ، 
القبلية  املجاملة  ه��و  ال��رئ��ي��سمُ  همه  ال���ذي 
ظاهرة  تتواتر  أن  املؤسف  وم��ن  والتملق.. 
التخلف،  ينمو   بها  التي  امل��وظ��ف   الناقد 
دومنا  أق���ول،  وذاك  ال��ن��م��و..ل��ه��ذا  ويتخلف 
أدنى مواربة،  ٍإن النقد يضيعه القادح واملادح 
معا،أما خالصه فهو أن يحول األنفاق إلى 
آفاق.أخيرا آمل أن نشيع القبليات / األحكام 
اجلاهزة إلى مثواها بال رجعة، لنؤسس من 
نافذة   وأدوات  ن��اق��دة،  استراتيجيات  ثمة 
م��ت��ع��ددة امل��داخ��ل.ح��ت��ى ال "ت��ض��رب علينا 
العنكبوت بنسجها"،فنظل في حيص بيص.

يونيو 2022.

هدم الشيء نوع من امتالكه
نور الدين موعابيد

يقول الشاعر أبو متام:
وإذا أراد الله نشر فضيلة

                  طويت أتاح لها لسان حسود
لوال اشتعال النار فيما جاورت

               ما كان يعرف طيب عرف العود
لعل من املآخذ التي سجلها سالمة موسى الشيوعّي  وهو 
واحلسد.. بالعني  إميانه  السلفّي   الرافعّي  مصطفى  يقّوم  

واحلسد ظاهرة ضاربة بأطنابها في جذور السلوكات البشرية، 
نحو ما اعترف الشاعر ابن أبي ربيعة :

وقدميا كان في الناس احلسد
وأكدت الوقائع التاريخية أسطورية كانت، أو دينية)قابيل/

أن  من  مجتمع  يخلو  يكاد  ال  أن��ه  هابيل،يوسف/إخوته..(، 
يخترقه  مثل ذلك السلوك. والظاهر أن احلسد قد يجهز على 
حب االكتشاف والرغبة في التعّرف.ورمبا غدا جتّسسا يغذي 
عقدة حب االمتالك)التملك(، ومن ثمة يؤجج نار االحتواء 

واملصادرة..مما يدفع إلى الدسيسة والكيد 
مبشتقاتهما التي ميجها األفق الفكرّي الرحب،األريحّي..

بل إن احلاسد يستنفر  آليات التشهير، وأدوات االفتراء ابتغاء 
و  والتمويه..والسيما في احلقلني:السياسّي  التضليل  مرضاة 

اإليديولوجّي.
ومهما يكن األم���ر،ف���إن احل��س��د س��ل��وك َم���َرض���ّي  ي���ورق و 
يزهر في املجتمعات الطبقية، وإال كيف نفسر لهاث احلاسد 
و سعيه إلى أن ينتقل إليه ما ميتلكه غيره دومنا عناء الصباح، 

وذاك خليق  وال نصب..؟!..لهذا   ، تعب  بال  املساء،عفوا  كد  و 
ال��ث��ان��ي��ة واألخيرة  وامل��ن��اف��س��ة،إذ  وال��غ��ب��ط��ة  أن من��ي��ز احل��س��د 
في شيء.وال  السليم  السلوك  تضيران  ال  محمودتان،سوّيتان 
ولنا  أخالقهم  شدقّي:"لهم  مب��لء  قلت  ِإن  أشتط  أو  أتعسف 
النتائج،َوفق  اختلفت  املقدمات،  اختلفت  إذا  أخالقنا"،ألنه 

املنطق األرسطّي.
املعارض  أو  وامل���ادح،  ال��ق��ادح  يتوزعه  احلسد  أن  والطريف 

واملناصر.ومّمن مدحه شاعر آل املهلب،"املغيرة"القائل:
إن العرانني تلقاها محّسدة

                           وال ترى ِلِلئام الناس حّسادا
بعض  ل��ه  يخصص  أن  األبشيهّي  ال��دي��ن  شهاب  يفت  ول��م 
مستظرف")حتقيق  فن  كل  في  مؤلفه:"املستطرف  صفحات 
العلمية.بيروت.ط:02.اجلزء  الكتب  مفيد محمد قميحة.دار 
سّمى  الظاهرة  هذه  معاناة  األول.1986.ص:459.(.ولفداحة 
الشعرّي  بيته  من  فَهم  يمُ َحّسدا،كما  ممُ ابَنه  الطيب  أبو  الشاعر 

مخاطبا سيف الدولة:
أَِزْل حسد احلساد عني بكبتهم

ّسدا                           فأنت الذي صيرتهم لَي حمُ
أخيرا  أقول ِإّن األخالق -كائنة ما كانت-ليست إال متظهرا 
في  التحتية،وهي  :البنية  االق��ت��ص��اد  مت��ظ��ه��رات  م��ن  ف��وق��ّي��ا 
األحوال جميعها إفراز مجتمعّي بامتياز.تلكم كانت مجازفة 
أخرى حاولت أن أتقاسمها و القارَئ الكرمَي عسى أن تكون لها 

. توابعمُ ،إذا أسعف الزمنمُ
يونيو 2022.

املوت يغيّب الشاعر اللبناني حسن عبد الله

مجزرة مليلية احملتلة
الصحاري  رمال  أقدامهم الزال��ت محفورةة على  آثار 

ذاكرتهم  ف��ي  محفورة  آمالهم  كانت  كما  الشاسعة 
هنا   ، ث��روات��ه��م   ذهبت  حيث  ال��ى  املشرئبة  املتعبة 
انتهت احلكاية على مشارف حدود االنسان الشاحب 
الوجه ، هنا حيث االسيجة و العسس والرصاص . 
هنا فرخانة على مرمى حجر من مليلية احملتلة، 
هنا سترقد أجسادهم بعد أن رفرفت أرواحهم بعيدا 
عن عالم بئيس لم يعد يتسع لضحايا هذه احلرب 

املستمرة .
تذكير هناك مقابر شبه جماعية في مناطق عدة من 
املغرب لهؤالء الشهداء املغبونني املغدورين في فكيك 
في احلسيمة ) سيدي السايح ( في فرخانة و العديد 
من املناطق احلدودية األخرى  ، أو ليست هذه حرب 
شاملة ؟؟؟؟؟ ملاذا ال يحضر إلى هنا مراسلو احلروب 

ك هيمنغواي ارنيست مثال ؟؟؟
تاشفني األندلسي 

ن، موعابيدحول ظاهرة احلسد

غّيب املوت عن عاملنا الشاعر اللبناني حسن عبد الله )1943 
- 2022( مختتمًا مسيرة أدبية مميزة ابن بلدة اخليام في 

جنوب لبنان.

حلنها  التي  األم��ه��ات"  "أجمل  بقصيدته  الله  عبد  واشتهر 
وغناها الفنان مارسيل خليفة.

رفوا ب�� "شعراء اجلنوب"، ويقال إنه  وعبد الله واحد ممن عمُ
كان أكثر هؤالء الشعراء "سرّية وخفوتًا" قبل أن "تفّرقوا كل 
إلى مشروعه، ومضى حسن عبد الله إلى صمته. بقي الشاعر 

بامتياز، حّتى في كسله".

مبكرًا  ش��ّق طريقه  كما  األط��ف��ال،  أدب  ف��ي  الله  عبد  كتب   
إلى الرسم فأجنز نحو  40  لوحة تعكس الطبيعة، وحتولت 
عباراته إلى أغنيات في احلرب األهلية اللبنانية وطبعت ذاكرة 

اللبنانيني.

أصدر حسن عبد الله أربع مجموعات شعرية هي: "أذكر أنني 
طويلة،  قصيدة  وه��ي   )1981( "ال����دردارة"   ،)1978( أحببت" 

و"راعي الضباب" )1999(، و"ظل الوردة" )2012(.
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للجمعية  امل��رك��زي  باملقر   2022 يونيو   21 بتاريخ  انعقد 
املغربية حلقوق اإلنسان بالرباط االجتماع الثاني للعديد 
املدنيني من  والفاعلني  من ممثلي اجلمعيات احلقوقية 
والدفاع عن  الدميقراطي  النهج  التضامن مع حزب  أجل 
مؤمتره  لعقد  العمومية  ال��ف��ض��اءات  استعمال  ف��ي  حقه 

الوطني اخلامس.

النهج  حلزب  الوطني  الكاتب  أطلع  االجتماع  هذا  خالل 
على  احل��ض��ور  براهمة  املصطفى  األس��ت��اذ  الدميقراطي 
بخصوص  احل��زب  يطال  ال��ذي  والتضييق  املنع  مسلسل 
املتمثلة في حرمانه  لعقد مؤمتره  اإلج��راءات اإلعدادية 

من احلق في استعمال الفضاءات والقاعات العمومية.

ومساندتهم  تضامنهم  عن  بإجماع  احلاضرون  عبر  وقد 
والتجمع  التنظيم  في  أج��ل حقه  من  نضاله  في  للحزب 
الدولي  العهد  من   21 امل��ادة  في  عليه  املنصوص  السلمي 
اخل���اص ب��احل��ق��وق امل��دن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة، وب��اع��ت��ب��اره حق 
دستوري أصيل نص عليه الفصل 29 من الدستور املغربي 

والذي حصن هذا احلق من أي مساس أو انتهاك.

االنتهاكات  ه��ات��ه  مختلف  ف��ي  املجتمعني  ت���داول  وب��ع��د 
احلقوقية  الهيئات  من  العديد  متواتر  بشكل  طالت  التي 
التجارب  وباستحضار  وامل��دن��ي��ة،  والسياسية  والنقابية 

النضالية السابقة املدافعة عن احلق في التنظيم والتجمع 
السلمي فإن الهيئات والفعاليات املشاركة في هذا االجتماع 

تعلن ما يلي:

ضحايا  وكافة  الدميقراطي  النهج  ح��زب  مع  تضامنها   -
املكفول  السلمي  والتجمع  التنظيم  ف��ي  احل��ق  م��ن  املنع 

القوانني  مبقتضى  حمايته 
الدولية،  وامل��واث��ي��ق  الوطنية 
اخلطوات  كل  في  ومساندته 
ال��ن��ض��ال��ي��ة م����ن أج�����ل عقد 

مؤمتره الوطني اخلامس.

تأسيس  ع�����ن  إع����الن����ه����ا   -
للدفاع  الوطنية  التنسيقية 
التنظيم  ف����ي  احل������ق  ع����ن 

والتجمع السلمي.

لبرنامج نضالي  - تسطيرها 
ي���ت���ض���م���ن م���ج���م���وع���ة من 

األشكال منها :

ن��دوة صحفية مبقر  - عقد 
امل��غ��رب��ي��ة حلقوق  اجل��م��ع��ي��ة 

اإلنسان بالرباط يوم األربعاء 29 يونيو 2022 على الساعة 
احلادية عشرة صباحا.

 29 األربعاء  يوم  البرملان  أمام  - تنظيم وقفة احتجاجية 
يونيو 2022 على الساعة السابعة مساء.

الرباط في : 23 يونيو 2022

إعالن عن تأسيس تنسيقية وطنية للدفاع عن 
احلق في التنظيم والتجمع السلمي

التوقيعات:
- االئتالف املغربي لهيئات حقوق اإلنسان

- العصبة املغربية للدفاع عن حقوق االنسان
-اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان

- الهيئة املغربية حلقوق اإلنسان
-الفيدرالية االورومتوسطية ضد االختفاء القسري

- منظمة حريات اإلعالم والتعبير / حامت
- مرصد العدالة باملغرب
- ترانسبارنسي – املغرب

- جمعية احلرية األن
- الفدرالية املغربية حلقوق اإلنسان

- الفضاء املغربي حلقوق اإلنسان

-  شبكة تقاطع ٠” احلقوق الشغلية”
- الشبكة املغربية حلماية املال العام

- الهيئة الوطنية حلماية املال العام والشفافية
- جمعية أطاك املغرب

-الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق االنسان
- مؤسسة عيون حلقوق اإلنسان

االعتقال  وضحاها  املصير  مجهولني  عائالت  -تنسيقية 
التعسفي

- تيار األساتذة التقدميني/ النقابة الوطنية للتعليم العالي
- جماعة العدل واإلحسان

- النهج الدميقراطي

الشخصيات الوطنية الداعمة للمبادرة :
-األستاذ النقيب عبدالرحيم اجلامعي

- األستاذ عبدالقادر العلمي
-األستاذ محمد زهاري

- األستاذ عزيز غالي
- األستاذة خديجة رياضي

- األستاذ محمد النوحي
- األستاذ حسن بناجح

- األستاذ معطي منجيب
- األستاذ أحمد عصيد

- األستاذ عبدالرزاق بوغنبور

دعما حلزب النهج الدميقراطي من أجل حقه في استعمال الفضاءات العمومية 
لعقد مؤمتره الوطني اخلامس، و أمام تلكؤ السلطات املخزنية ، تنظم التنسيقية 
يونيو   29 األربعاء  يوم  السلمي  التجمع  و  التنظيم  في  احلق  عن  للدفاع  الوطنية 
2022 اليوم النضالي التضامني من أجل متكني حزب النهج الدميقراطي في حقه 

من استعمال الفضاءات العمومية لعقد مؤمتره. 
تسليط  تتوخى  صحفية  ن��دوة  الوطنية،  التنسيقية  ستعقد  السياق  هذا  وفي 
الضوء على مسلسل املنع والتضييق الذي يطال حزب النهج الدميقراطي بخصوص 
اإلجراءات واإلعداد لعقد مؤمتره، وستنطلق أشغال الندوة الصحفية يوم األربعاء 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  مبقر  صباحا  عشرة  احلادية  الساعة  على   2022 يونيو 

اإلنسان الكائن بشارع احلسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، رقم 1، الرباط.
*وفي نفس اليوم ستنظم التنسيقية الوطنية وقفة احتجاجية أمام مبنى البرملان 

على الساعة السابعة مساء.*
االحتجاجية  والوقفة  الصحفية  الندوة  حلضور  دعوة  مبثابة  البالغ  هذا  ويعد 

موجهة إلى :
▪ املنابر اإلعالمية املكتوبة وااللكترونية.

▪ القنوات اإلذاعية و التلفزة الوطنية واألجنبية.
▪ وكاالت األنباء.

▪ الهيئات احلقوقية والنقابية والنسائية والشبابية واجلمعوية والسياسية.
*▪التنسيقة الوطنية ▪ الرباط في 27/06/2022 

تنظيم ندوة صحفية ووقفة تضامن مع النهج الدميقراطي
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الصور  تتناقل  االجتماعي  التواصل  وسائل  ب��دأت 
على   2022 يونيو   24 ي��وم  مجزرة  عن  والفيديوهات 
العشرات  احملتلة.  مليلية  ملدينة  احل���دودي  الشريط 
من جثث الشباب األفريقي النازح نحو أوروبا تتساقط 
املستعمرة  مليلية  مدينة  بني  الفاصل  السياج  على 
ومنطقة الناضور. األرقام متضاربة حول عدد الوفيات 
والسلطتني االسبانية واملغربية تسارع الزمن من أجل 
ضحيتها  ذه��ب  جرمية  معالم  امل��أس��اة،  معالم  طمس 
املغربية  ال��دول��ة  استقبلته  أفريقي  شباب  مهاجرون 
سياسية  م��س��ؤول��ي��ات  ذل���ك  ج����راء  ع��ل��ي��ه��ا  فتحتمت 
الدولي  أمام املجتمع  التنصل منها  وقانونية ال ميكن 

واإلنسانية. 

أن تزهق أرواح العشرات في أحداث يوم 24 يونيو هو 
السلطات  به  تعامل  ال��ذي  االستقبال  لطبيعة  تتويج 
أرض  أقدامهم  تطأ  أن  منذ  النازحون  هؤالء  املغربية 
املغرب. إنهم يعيشون مشردين في أهم املدن املغربية 
في طريق  وهم  يسلكونها  التي  املمرات  وعلى جنبات 
نزوحهم يعيشون حتت الشمس احلارقة وزخات املطر 
يتسولون املارة، ولوال تعاطف املواطنات واملواطنني ملات 

هؤالء باجلوع والعطش.

إن تعاظم ظاهرة النزوح والهجرة للشباب األفريقي 
النهب  اشتداد  وتكشف  تعكس  األخيرة  السنوات  في 
االمبريالي الذي تتعرض له خيرات أفريقيا املنجمية 
العميلة  األنظمة  ترعاه  ال��ذي  النهب  ه��ذا  والزراعية، 
ف��ي امل��س��ت��ع��م��رات األف��ري��ق��ي��ة ال��ق��دمي��ة. إن��ه��ا أنظمة 
وكيلة مصالح الشركات االمبريالية الكبرى التي تصدر 
كل  أموالها  ورؤوس  بضائعها  وجه  في  وتفتح  الثروات 
أم���ام الشباب  ال��دول��ي��ة، وتقفل ه��ذه احل���دود  احل���دود 
اليد  وت��ت��وف��ر  العاطلني  جيش  يتضخم  لكي  وغ��ي��ره 
مهما  أشغال  ألية  القابلة  والطيعة  الرخيصة  العاملة 
اإلفريقي  الشباب  يرفض  أو قسوتها.  كانت وضاعتها 
ببالده فيسقط بسهولة بني  الشروط  لتلك  االنصياع 
مخالب مافيات االجتار في البشر وهي بدورها مافيات 
املفترس  الرأسمال  املطاف  نهاية  في  وتخدم  مراقبة 

ألنها توفر له ضحايا ومصادر لالستغالل وللنهب.

إن القوى احلية ببالدنا وعبر العالم إذ تدين اجلرمية 
يوم  األفارقة  املهاجرون  ضحيتها  ذهب  التي  الشنعاء 
24 يونيو، فإنها تعبر عن تضامنها مع املهجرين قسرا 
خيرات  له  تتعرض  ال��ذي  واالستغالل  النهب  نتيجة 
الذي  واالستبداد  االجتماعي  الظلم  ونتيجة  أفريقيا 
متارسه أنظمة وكيلة عميلة مصالح الدول االمبريالية 
للمطالبة  عاليا  الصوت  نرفع  أن  علينا  ومؤسساتها. 
بكشف حساب من طرف النظام القائم ببالدنا والذي 
بعض  مقابل  األوروب����ي  ل��الحت��اد  درك��ي��ا  نفسه  نصب 
اجلرائم  عن  االحت��اد  هذا  سكوت  ومقابل  املساعدات 
لشباب  املتصاعد  التفقير  نتيجة  ببالدنا  تقع  التي 
املغرب واملجبر بإلقاء نفسه بدوره في البحر هربا من 
استغالل واستبداد دولة ال ترحم مواطنيها وما بالك 

املهاجرين األفارقة البؤساء.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

أصبح املغرب مقبرة جماعية 
لألفارقة البؤساء  تبعا للدعوة التي أصدرتها جلنة 

التشاوري  ال��وط��ن��ي  للقاء  املتابعة  
إي���ق���اف مصادرة  أج���ل  م���ن  ال��ث��ان��ي 
املقر املركزي لالحتاد الوطني لطلبة 
يوم  رم��زي��ة  وق��ف��ة  بتنظيم  امل��غ��رب 
ابتداء  اجل���اري  يونيو   27 اإلث��ن��ني 
املقر  أم���ام  10 صباحا  ال��س��اع��ة  م��ن 
لطلبة  ال��وط��ن��ي  ل���الحت���اد  ال��وط��ن��ي 
بالرباط،  ال��ل��ي��م��ون  ب��ح��ي  امل���غ���رب 
لالحتجاج والوقوف ضد أي محاولة 
لالحتاد  الوطني  املقر  على  للسطو 
وتفويته  امل���غ���رب  ل��ط��ل��ب��ة  ال��وط��ن��ي 
عشرات  ش��ارك  حكومية،  جهة  إل��ى 
في  واملناضلني  واملناضالت  الطلبة 

ال��ت��ي مت��ي��زت بإلقاء  ال��وق��ف��ة،  ه���ذه 
ك��ل��م��ة جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة ال��ت��ي ذك���رت 
بسياق تنظيم الوقفة وأسبابها، على 
املبرر  غير  اإلداري  التدخل  خلفية 
بوزارة  صلتهم  يزعمون  ألشخاص 
ال��ش��ب��اب وال��ث��ق��اف��ة وال��ت��واص��ل يوم 
األحد 26 يونيو اجلاري، وإخبارهم 
ح����ارس امل��ق��ر ب���أن ع��م��ل��ي��ة اإلف����راغ 
علما  يونيو،   27 اإلثنني  يوم  ستتم 
ل��م ي��ص��در أي ق���رار قضائي في  أن��ه 
هذا الشأن، منذ صدور قرار محكمة 
االس��ت��ئ��ن��اف ب��ال��رب��اط ب��ت��اري��خ 20 
الدعوى  أسقط  الذي   ،2020 يوليوز 
من  املغربية  احلكومة  رفعتها  التي 
الوطني  املقر  على  االستيالء  أج��ل 
الشباب  ل�������وزارة  وت��ف��وي��ت��ه  ألوط�����م 

والثقافة والتواصل.

في  املتابعة  جلنة  أك��دت  أن  وبعد 
القضية  ه���ذه  ع��دال��ة  ع��ل��ى  كلمتها 
 2016 ت��داف��ع عنها م��ن��ذ ع���ام  ال��ت��ي 
وعلى أحقية االحتاد الوطني لطلبة 

باعتبار  ال��وط��ن��ي،  مقره  ف��ي  امل��غ��رب 
وحتظى  شرعية  الطالبية  النقابة 
في  يصدر  لم  كامل،  قانوني  بوجود 
إلى  ي��رم��ي  قضائي  ق���رار  أي  حقها 
القضائي  باملسار  ذك��رت  فقد  حلها، 
الذي عرفته هذه القضية، الذي توج 
بصدور قرار عن محكمة االستئناف 
بالرباط بتاريخ يوليوز 2020 يقضي 
لدن  من  املرفوعة  الدعوى  بإسقاط 
فقد   ،2016 منذ  املغربية  احلكومة 
النضال  اجل��م��ي��ع مب��واص��ل��ة  ال��ت��زم 
لنقابة  الوطني  املقر  حتصني  ألجل 
اجلهود  ومضاعفة  املغاربة،  الطالب 
بعدالة  التعريف  ألج��ل  وامل���ب���ادرات 

من  العمل  ومواصلة  القضية،  ه��ذه 
اللقاء  وم��ب��ادرات  عمل  تطوير  أج��ل 
إيقاف  ال���ت���ش���اوري ألج���ل  ال��وط��ن��ي 
لالحتاد  امل����رك����زي  امل���ق���ر  م����ص����ادرة 
الوطني لطلبة املغرب، الذي سيعقد 
بني  التشاور  لتعميق  الثالث،  ل��ق��اؤه 
السبل  ح����ول  وأع���ض���ائ���ه  م��ك��ون��ات��ه 
الكفيلة بتحصني مقر أوطم قانونيا 

وعمليا.

وبعد اتصال هيئة الدفاع عن مقر 
أوطم صبيحة هذا اليوم بالسلطات 
م��س��ت��وى احملكمة  ع��ل��ى  امل��خ��ت��ص��ة 
االب���ت���دائ���ي���ة ب���ال���رب���اط أك�����دت هذه 
األخيرة بأنه ليس هناك، في الوقت 
لتنفيذ  أو مسطرة  قرار  أي  احلالي، 
لالحتاد  الوطني  املقر  إف��راغ  عملية 
أرشيف  م��ن  امل��غ��رب  لطلبة  الوطني 

ومن احلارسني.

كل  امل���ت���اب���ع���ة  جل���ن���ة  حت���ي���ي  وإذ 
ف���ي وقفة  وامل���ش���ارك���ني  امل���ش���ارك���ات 
األصوات  كافة  تدعو  فإنها   ال��ي��وم، 

احلرة واملنابر اإلعالمية إلى تدعيم 
أوطم  مقر  حتصني  ألج��ل  جهودها 
باعتباره رمزا وطنيا خالدا وداال على 
الوحدة النقابية والتنظيمية للطلبة 
الشباب  وزارة  ت��دع��و  ك��م��ا  امل��غ��ارب��ة. 
إل����ى تقدمي  وال���ت���واص���ل  وال��ث��ق��اف��ة 
الزيارة  ح��ول  الكافية  التوضيحات 
املزعومني،  أع��وان��ه��ا  ب��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي 
منها،  والغاية  وأسبابها  ومراميها 
ع��ل��م��ا أن ال��ق��ض��ي��ة م���وض���وع ن���زاع 
اآلن  حد  إل��ى  فيه  حسمت  قضائي، 
بالرباط لصالح  محكمة االستئناف 
لطلبة  ال���وط���ن���ي  االحت������اد  م���وق���ف 

املغرب.

كافة  املتابعة  جلنة  تدعو  وأخيرا 
املناضلة من أحزاب ونقابات  القوى 
وفصائل  ح���ق���وق���ي���ة  وج���م���ع���ي���ات 
قدماء  وك���اف���ة  م��ن��اض��ل��ة،  ط��الب��ي��ة 
في  املسؤولني  رأس��ه��م  وعلى  أوط���م، 
أجهزته الوطنية والقاعدية السابقة، 
احلركة  ومناضلي  مناضالت  وكافة 
للمشاركة  االستعداد  إل��ى  الطالبية 
في كافة املبادرات التي ستعلن عنها 
تنظيم  رأسها  وعلى  املتابعة،  جلنة 
الثالث  ال��ت��ش��اوري  ال��وط��ن��ي  ال��ل��ق��اء 
املركزي  املقر  مصادرة  إيقاف  ألجل 
بعد  املغرب  لطلبة  الوطني  لالحتاد 
ف��ي ظروف  ان��ع��ق��اده  ش���روط  توفير 

جيدة.

عن جلنة املتابعة

الرباط، في 27 يونيو 2022

نشطاء يحتجون أمام املقر الوطني لنقابة )أ.و. ط .م ( الطالبية 
ضدا على جتدد محاولة السطو على املقر


