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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد :: 
من    1515  الى  2121  شتنبر  20222022

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

من اإلعالن عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين 
إلى التقدم في بنائه

الوضع االجتماعي بالمغرب 
واألجوبة المطلوبة
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 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

كلمة العددكلمة العدد

.  الثمن :  44 دراهم

ال حياة مع اليأس فلنتسلح 
بتفاؤل اإلرادة

474474

 ادريس عدة ادريس عدةضيف العدد :ضيف العدد :  

الذي  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  عن  االعــان  مثل 
حزب  بناء  ســيــرورة  يف  مفصلية  خطوة  اخلــامــس  الوطني  املــؤمتــر  ــرره  ق
وشرائحها،  فئاتها  مبختلف  البرجوازية  عن  املستقل  العاملة  للطبقة 
خطوة تفتح الطريق أمام تقوية حزب النهج الدميقراطي العمالي بواسطة 
أساسيا  دورا  العاملة  الطبقة  فيه  ستلعب  والــذي  عــوده  وتصليب  بلترته 
مع  ات(  الطليعيني)  العاملة  الطبقة  ومناضات  مناضلي  انصهار  خال  من 
خطوة  اللينينيني)ات(،  املاركسيني)ات(-  )ات(  الثوريني  املناضلني)ات( 
تندرج ضمن سيرورة توفير األداة القادرة على قيادة نضال التحرر الوطني 
بسيرورة  األمــر  يتعلق  إذن  االشتراكي.  األفــق  ذي  الدميقراطي  والبناء 
الدميقراطي  النهج  ومناضات  مناضلو  اآلن،  نفس  ويف  خالها  يتحول، 
العمالي ومناضلو ومناضات الطبقة العاملة وعموم الكادحني والكادحات. 
حلزب  والسياسي  الفكري  اخلط  ويتعمق  سيتطور  السيرورة  نفس  وخال 
الطبقة العاملة وعموم الكادحني الذي ليس معطى مسبق يجب فرضه على 

الواقع. 

املطروحة  املهام(  كل  )وليس  األساسية  واملهام  التحديات  أهم  هي  فما 
اآلن:

1. التحديات:

إن بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني يتم:

املشروع  هذا  اجهاض  حملاولة  جهدا  يدخر  لن  الذي  العدو  نيران  حتت   --
اإلعامية  واحلرب  وعضواته  ألعضائه  والقمع  عليه  بالتضييق  العظيم، 
وتسليح  يطاله  الــذي  للتضييق  التصدي  يتطلب  مما  سمعته.  لتشويه 
أعضائه وعضواته بثقافة الصمود واالستعداد للتضحية وتطوير اعامه. 

-- يف خضم االنخراط يف مختلف واجهات الصراع الطبقي :

وعموم  العاملة  الطبقة  نضاالت  رأسها  وعلى  الشعبية،  °النضاالت 
األساسية  الوسيلة  ألنها  بالغة  أهمية  ذات  املسألة  هــذه  إن  الكادحني. 
العمالي  النقابي  العمل  ويلعب  والكادحة.  العمالية  بالطائع  لارتباط 
ومناضاتنا  مناضلونا  يفصح  أن  شريطة  املهمة  هذه  اجناز  يف  أساسيا  دورا 
وسط  عنه  ويدافعوا  احلزب  مبشروع  ويعرفوا  السياسية  هويتهم)ن(  عن 

الطبقة العاملة ويسعوا إلى استقطاب العناصر الطليعية.

الفكر  تعبيرات  ومختلف  اخملزني  الفكر  ضد  األيديولوجي  الصراع   --
البرجوازي: الليبرالي واالجتماعي-الدميقراطي وفكر ما بعد احلداثة وما 

بعد املاركسية.

تخترق  التي  للتناقضات  سديد  فهم  إلى  املرتكز  السياسي  الصراع   --
يحدد  والذي  السائدة  الطبقية  والكتلة  القائم  النظام  وطبيعة  مجتمعنا 

استراتيحتنا والتحليل امللموس للواقع امللموس الذي يحدد تكتيكنا.

2. المهام االساسية:

احلزب  تقوية  هي  اآلن،  فيها،  التقدم  يجب  التي  األساسية  املهام  إن 
بواسطة بلترته وتصليبه :

1.2.بلترة الحزب:

يطغى  بنية  من  للحزب  الطبقية  البنية  حتول  تعني  احلزب  بلترة  إن 
الطائع  وتقودها  فيها  تسود  بنية  إلى  الصغير  البرجوازي  العنصر  عليها 
واملثقفون  باملاركسية-اللينينية  واملتشبعة  العمالية  املعارك  أفرزتها  التي 
البلترة  إن  طبقيا.  انتحروا  الذين  املاركسيون-اللينينيون  الثوريون 
الثوريني  واملثقفني  العاملة  للطبقة  املتقدم  الفصيل  بني  االنصهار  هي 
املاركسيني-اللينينيني. فهي إذن ليست عملية بسيطة تتمثل يف استقطاب 
حتول  خالها  يتم  معقدة  عملية  هي  بل  والعامات.  العمال  من  عدد  أكبر 
عملية  إنها  املاركسيني-اللينينيني.  واملثقفني  العمالية  الطائع  من  كل 
تتطلب استعدادا من طرف املعنيني وتدخا واعيا ومدروسا من طرف احلزب 

لتحديد شروطها ومتطلباتها.

2.2. تصليب الحزب:

إن الطبقة العاملة، لكي تنتصر يف الصراع احملتدم يف اجملتمع ضد اعدائها 
الذين يتوفرون على الدولة كهيئة أركان لهم وعلى أجهزة مختلفة لضمان 
هيمنتهم، يجب أن تتوفر على هيئة أركانها تقود نضالها هي حزبها املستقل 

الذي يسعى حزب النهج الدميقراطي العمالي إلى بنائه.

لهذا السبب، ال بد من تصليب حزب النهج الدميقراطي العمالي من خال 
والذي  لينني  خاضه  الذي  احلزب  طبيعة  حول  الضاري  الصراع  استحضار 
على  يدافعون  كانوا  الذين  ومناشفة  باشفة  إلى  احلزب  انقسام  إلى  أدى 
تواجد أعضاء يف احلزب ال يشتغلون يف أحد إطاراته بينما لينني دافع على 
التنظيمية. كما طور مفهوم  ضرورة تواجد كل عضو)ة( يف أحد االطارات 
التكتات والتيارات  املركزية الدميقراطية والقيادة اجلماعية ونبذ ورفض 
واالنحرافات  األخطاء  لتقومي  الذاتي  والنقد  النقد  ســاح  واستعمال 
وتصحيح املمارسات اللبرالية ومفهوم احلزب كهيئة أركان الطبقة العاملة.

فلنتعبأ جميعا من أجل مواجهة التحديات والتقدم يف اجناز مهام بناء 
احلزب املستقل للطبقة العاملة.
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من السذاجة أن ننتظر تغيرا تلقائيا في أوضاع 
هذه النقابات دون مساهمة فاعلة ودور رئيسي 

لقوى اليسار المؤمن بالمشروع التاريخي للطبقة 
العاملة.

مناذج من تجارب العمل النقايب مناذج من تجارب العمل النقايب 
يف بلدان السريورات الثوريةيف بلدان السريورات الثورية

في مواجهة التحديات 
السياسية األساسيةالمطروحة 

على قوى اليسار المناضل

استخدام المجاالت البحرية: 
تحديات متجددة لألمن 

الدولي



العدد : 474        22
من  15 إلى 21 شتنبر 2022 الثانيةالثانية

الوضعية  يف  الشمالية  البيضاء  بالدار  احمللي  املكتب  تداول 
األصعدة  جميع  على  تدهورا  تزداد  والتي  املزرية  االجتماعية 
بالنسبة للطبقة العاملة وعموم الكادحني/ات من فاحني صغار 
الصاروخي  االرتفاع  وباعة متجولني وموظفني صغار من حيث 
للمواد األساسية مقرونة مع دخول مدرسي عرفت فيه األدوات 
املدرسية زيادة مهولة أثقلت كاهل األسر ويف ظل خصاص كبير 

يف احلجرات الدراسية واألطقم التربوية.
من  العاملة  للطبقة  الصعبة  الوضعية  إلى  التطرق  مت  كما 
كما  عاتها  على  الشغل  ملدونة  خاضع  الغير  ــاق  اإلغ حيث 
الصناعية  األحياء  مبختلف  املعامل  من  مجموعة  حال  هو 
بالبرنوصي  وسوماتيم  جيكوطيكس  عمال  بينها  من  باملنطقة 
مما  السبع  بعني  وسيكاليم  احلسني  باحلي  عــادل  وخياطة 
منها  مختلفة  ملهن  واملمارسة  العاطلة  األيدي  عدد  معه  يزداد 
عرض بضائع بسيطة للبيع يف الشوارع واألزقة حيث املاحقات 
اخملزنية املستمرة والتي تؤدي إلى مصادرة البضاعة كما أن جل 
يف  عاتها  على  الشغل  مدونة  به  جاءت  مبا  تلتزم  ال  الشركات 

ظل ضعف موارد مفتشية الشغل وقلة موظفيها.
وبالنسبة للكادحني/ات يف األحياء الشعبية خاصة يف مجال 
االنتقال إلى سكن الئق عوض املعاناة وسط سكن قصديري غير 
الرحامنة وسيدي مومن  الئق كما هو احلال بالنسبة لدواوير 
القدمي  بالبرنوصي ودوار بويه بعني السبع حيث أصبح مشروع 
سنوات  ومضت  كان  خبر  يف  الائق  الغير  السكن  على  القضاء 

طويلة على ذلك والوضع على ما هو عليه بل زاد استفحاال.
املزبلة  مع  املعاناة  حيث  مبديونة  واحلايبية  حلوف  وبعني   
حول  حوارا  السلطات  فتح  السكان  ينتظر  طويلة  سنوات  منذ 

مطالبهم مع جلنتيهما اخلاصتني بذلك.
ولم يسلم من مت ترحيله من مواجهة العديد من الصعوبات 
التام  التسليم  عدم  من  يعانون  إنعام  إقامة  سكان  مازال  حيث 
مازال  كما  واملاحقة  لاعتقال  عرضة  يجعلهم  مما  ملنازلهم 

مع  األمرين  يعاني  االقامات  بعض  يف  شققا  اقتنى  من  بعض 
مع  هذا  بوسكورة.  بساتني  مع  احلال  هو  كما  املشروع  أصحاب 
انعدام اغلب تلك املشاريع للتجهيزات الضرورية من طرق ونقل 

ومدارس ودور شباب وماعب قرب وغيرها.
للنهج  احملــلــي  املكتب  فــان  وغــيــرهــا  ــاب  ــب األس تلك  ولــكــل 
ما  على  يؤكد  الشمالية  البيضاء  بالدار  العمالي  الدميقراطي 

يلي :
الوحدة والصمود يف  إلى مزيد من  العاملة  الطبقة  -- دعوته 
مواجهة شراسة هجمة الرأسمال والباطرونا مبساندة مكشوفة 
العمال  سبيلها  يف  ادى  التي  املكتسبات  عن  والدفاع  الدولة  من 

الغالي والنفيس.
-- دعوته النقابات الى حتمل مسؤوليتها فيما آل إليه العمل 
النقابي الذي أصبح بحكم الواقع ممنوعا على الطبقة العاملة 
ومصير من يفكر بتكوين مكتب نقابي هو السجن أو الطرد، كما 
تفشى العمل بالعقدة املؤقتة بدل الترسيم يف اغلب الشركات 

مما يجعل معه االنتماء إلى النقابات مستحيا.
نظرا  مديونة  بإقليم  شغل  مفتشية  تخصيص  ضــرورة   --

اإلقليم،  خــارج  مفتشيات  إلى  التنقل  مشقة  العمال  لتحمل 
تشغيل  ذلك  ومن  قانون  بأي  تلتزم  ال  وضعية  يف  للعمل  ونظرا 

األطفال القاصرين والنساء ليا .
مديونة  بإقليم  باجملاطية  إنعام  إقامة  سكان  مع   تضامنه   --
سكان  من  املركبة  لألسر  تكميلي  برنامج  إطار  يف  واملستفيدين 

سيدي عثمان والذين استفادت أسرهم بالتشارك.
بعد  االجنــاز  طور  يف  وهي  منازلهم  دخلوا  املواطنني  هؤالء 
املنعش  ينه  لم  حيث  السلطات  ومبوافقة  انتظارهم  طال  أن 
املواطنون  هؤالء  يخوض  للمشروع.  الكامل  االجنــاز  العقاري 
إصاح  وإكــمــال  وثائقهم  كافة  من  متكينهم  اجــل  من  نضاال 
االعتقاالت  بدل  ممثليهم  مع  حوار  بفتح  ويطالبون  منازلهم؛ 

والقمع كما وقع مؤخرا.
”بساتني  مبشروع  السكنية  الشقق  أصحاب  مع  تضامنه   --
يواصلون  الذين  السكنية  املشاريع  من  وغيرها  بوسكورة“ 
احتجاجاتهم ضد التأخير احلاصل يف تسليم شققهم أو الرفض 

التام للتسليم من صاحب املشروع.
بعد  املشردين  للسكان  حلول  إيجاد  ضــرورة  على  تاكيده   --
ببوسكورة  ومزيريرة  وكابرييل  السبيت  بدوار  منازلهم  تهدمي 

ودوار أوالد سيدي عبو بتيط مليل.
ساكنة  من  وآية  ابتسام  الشابتني  سراح  بإطاق  مطالبته   --
يف  قضائي  مقرر  اهانة  تهمة  لهما  لفقت  واللتني  مومن  سيدي 
الوقت الذي كانتا فيه تسكنان براكة تنعدم فيها شروط السكن 

اآلدمي. 
من  املناطق  جميع  يف  املتجولني  الباعة  بتمكني  مطالبته   --
أسواق منوذجية وأسواق قرب مع سومة شهرية تراعي وضعيتهم 

وتقتصر على مبلغ بسيط من اجل إدارة ما يقتضيه املشروع.
التي تعتبر  السبع  دار شباب مبقاطعة عني  -- ضرورة إحداث 
من املناطق املدينية من عهد االستعمار الفرنسي للمغرب لكن 

تنعدم بها دور الشباب واملرافق احليوية.

النهج الدميقراطي العاميل بالدار البيضاء يتضامن مع ضحايا الطرد النهج الدميقراطي العاميل بالدار البيضاء يتضامن مع ضحايا الطرد 
التعسفي وغالء املعيشة وتردي األوضاع اإلجتامعيةالتعسفي وغالء املعيشة وتردي األوضاع اإلجتامعية

الرفاق والرفيقات ممثلي القوى الدميقراطية واليسارية   - -
معنا. احلاضرون/ات 

العمالي. الدميقراطي  النهج  مناضات/لي  /ق  للرفيقات   --
العمالي  الــدميــقــراطــي  للنهج  السياسي  املكتب  بــاســم 
احلضور  على  ونشكركم  والصمود''  النضال  حتية  نحييكم 
اخترنا  والتي  الهامة  السياسية  الندوة  هذه  يف  واملشاركة 
املطلوبة"  واالجوبة  املتأزم  االجتماعي  "الوضع  عنوان  لها 
املنظمة  لتأسيس   52 الذكرى  تخليد  اطار  يف  ننظمها  والتي 
من  غشت   30 يصادف  الذي  اللينينة  املاركسية  االمام"  "الى 
منا  ويتطلب  وملحاحيته  راهنيته  له  موضوع  وهو  سنة.  كل 
لفهمه  والتحليل  بالدرس  تناوله  ويسارية  دميقراطية  كقوى 
اهدافنا  يخدم  مبا  لتجاوزه  والبدائل  احللول  وطرح  بعمق 
الوطني  التحرر  لتحقيق  املنشود  احلقيقي  التغيير  يف 
اخملزني  النظام  أنقاض  على  احلقيقي  الدميقراطي  والبناء 

ببانا. السائد  التبعية  الرأسمالية  ونظام  االستبدادي 
الرفاق. أيها  الرفيقات  ايتها 

االجــتــمــاعــيــة  األوضـــــاع  ان  عــلــيــكــن/م  يــخــفــى  ال  كــمــا 
خطير  جد  مستوى  بلغت  ببادنا  والسياسية  واالقتصادية 
وغير مسبوق من التأزم والتردي. وهذا ما تؤكده كل الوقائع 
وتداعياتها  االزمة  هذه  نتائج  وتظهر   ֚ امللموسة  واملؤشرات 

للطبقة  املعيشية  لــألوضــاع  اخلطير  الــتــردي  يف  الكارثية 
يف  يعيش  معظمها  أصبح  التي  الشعبية  واجلماهير  العاملة 
حتى  وبل  مليون-   22 حوالي   – والفقر  والهشاشة  البطالة 

'' تتدهور  '' هي األخرى  املتوسطة ما فتئت اوضاعها  الطبقة 
وجتميد  العمومية  اخلدمات  وخوصصة  الغاء  جــراء  من 

وغيرها. األجور 
وهذا االزمة اخلطيرة ليست ظرفية وليست وليدة جائحة 
كورونا واجلفاف وحرب اكرانيا كما تروج لذلك ابواق النظام. 
التبعية  الرأسمالية  بنظام  مرتبطة  بنيوية  ازمــة  هي  بل 
السائد يف بانا واملرتهن يف وجوده واستمراره بخدمة مصالح 

الفرنسية  مقدمتها  ويف  االمبريالية  الرأسمالية  املــراكــز 
واألمريكية.

الكتلة  ملصالح  سياسي  كممثل  اخملزني  النظام  يجد  وال 
سوى  االزمـــة  ــذه  ه ملعاجلة  حــلــول  مــن  الــســائــدة  الطبقية 
يزيد  الذي  الشيء  والتسلط  والقمع  االستبداد  من  املزيد 
الذي  الشعبي  الطبقي  واحلقد  االجتماعي  االحتقان  من 
واشكال  والعمالية  الشعبية  واحلراكات  النضاالت  عنه  تعبر 

اخملتلفة. اجلماهيرية  التعبير 
األساسية  املداخل  هي  وما  الوضع.  هذا  إزاء  العمل  فما 
هذا  اجناز  عليها  املطروح  األساسية  القوى  هي  وما  لتغييره. 

لها ذلك. التغيير. وكيف ميكن 
احلــوار  وتطوير  تكريس  هــو  اخلــطــوات  ــى  أول بــني  مــن  ان 
دئبنا  ما  وهو  واليسارية.  الدميقراطية  القوى  بني  والنقاش 
النضال من  اليه. وهو ما سنستمر يف  واملبادرة  القيام به  على 
وتوحيد  لتجميع  أساسيا  مدخا  نعتبره  ألننا  اجناحه  اجل 
جميع القوى واحلركات والفعاليات املناهضة للنظام اخملزني.
النجاح  لها  نتمنى  السياق.  هــذا  يف  الــنــدوة  هــذه  وتأتي 
العاقات  وتطوير  تعزيز  يف  تساعدنا  بخاصات  واخلــروج 

والنضال املشترك من اجل مغرب متحرر ودميقراطي.
 

كلمة املكتب السيايس يف ندوة " الوضع االجتامعي املتأزم واالجوبة املطلوبة"كلمة املكتب السيايس يف ندوة " الوضع االجتامعي املتأزم واالجوبة املطلوبة"
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ال بديل عن المقاومة الشعبية

عمالة  مقر  أمــام  اإلثنني  أمــس  احتج 
وأولياء  ــاء  آب من  مجموعة  ــال،  م بني 
وأمهات تامذة مؤسسة تعليمية جديدة 
الدراسي  املوسم  خــال  أبوابها  فتحت 
بشبكة  املؤسسة  بربط  مطالبني  احلالي، 
التعليمية  األطر  وتوفير  والكهرباء  املاء 

الكافية.
املدرسة  أن  أوضح  احملتجني،  من  واحد   
املــاء  شبكتي  غــيــاب  مــن  تشكو  املعنية 

التربوية،  والكهرباء ومن نقص يف األطر 
أنه ال شيء يوحي بأن هناك  مشيرا إلى 
يف  األقل  على  للتمدرس،  مواتية  ظروفا 

الراهن. الوقت 
دوار  ساكنة  من  وهي  محتجة  وأبرزت 
أن  الترابية،  مــال  بني  بجماعة  جغو 
مبنطقة  تــتــواجــد  ــدة  ــدي اجل ــة  ــدرس امل
ما  السكنية،  التجمعات  عــن  بــعــيــدة 
ــرا عــلــى مــرتــفــقــيــهــا،  ــط قـــد يــشــكــل خ
تخوفها  عن  معبرة  الفتيات،  وخاصة 
يف  احلاصل  النقص  مشكل  يتأخر  أن  من 

األساتذة.

֚هــذه  أن  ــا   ــه ذات املتحدثة  ــرزت  ــ وأب
لفائدة  أبــوابــهــا  فتحت  الــتــي  املــدرســة 
على  ســوى  تتوفر  ال  جغو  دوار  تامذة 
ــن خــاصــني بــاملــســتــوى الــثــانــي  ــاذي ــت أس
املستويات  باقي  مازالت  فيما  والثالث، 
إعادة االنتشار باجلماعة  تنتظر عملية 

الترابية.
من جهتها، دعت دعت مواطنة وهي من 
القطاع  عن  املسؤولة  اجلهات  الساكنة، 

بشكل  املــؤســســة  ــط  رب يف  اإلســـراع  ــى  إل
مناخ  وتوفير  والكهرباء،  باملاء  مستعجل 
سكان  أغلب  أن  الــى  مشيرة  التمدرس، 
الهشة،  الفئات  الى  ينتمون  جغو  دوار 
أبنائهم  تسجيل  عليهم  الصعب  ومــن 

اخلاص. القطاع  مبؤسسات 
أنهم قطعوا حوالي  وأوضح احملتجون،  
األقــدام  على  مشيا  كيلومترات  أربعة 
اإلقليمية  املــديــريــة  نــحــو  مــســيــرة  يف 
غياب  يف  يتوجهوا  أن  قبل  للتعليم، 
اإلقليم،  عمالة  مقر  أمام  إلى  مخاطب 
تعيشها  التي  ــاع  األوض على  لاحتجاج 

اجلديدة. املدرسة 

نقص يف األساتذة يغضب أرسانقص يف األساتذة يغضب أرسا
 ببني مالل ببني مالل

تأجيل  مبراكش،  االستئناف  محكمة  قررت 
باغتصاب  املتهم  الكويتي  البيدوفيل  قضية 
20، وذلك  15 سنة للمرة  قاصر عمرها أقل من 
15 شتنبر اجلاري، من أجل استدعاء  إلى غاية 

الكويتية. السفارة  طريق  عن  املتهم 
القضية  مــلــف  جــديــد  مــن  احملــكــمــة  وأجــلــت 
الكويت،  إلى  فر  الذي  املتهم  حضور  عدم  بسبب 
شهر  املــؤقــت  بــالــســراح  متتيعه  بعد  مــبــاشــرة 
وإغاق  سفره  جواز  سحب  دون   ،2020 فبراير 
االعتقال  رهــن  ظل  بعدما  وجهه،  يف  ــدود  احل

.2019 دجنبر  منذ  االحتياطي 
فرع  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  وكانت 
وزير  من  كل  إلى  رسالة  وجهت  مراكش،  املنارة 
للمجلس  املنتدب  والرئيس  واحلريات،  العدل 
للملك  العام  الوكيل  و  القضائية  للسلطة  األعلى 
العامة،  النيابة  رئيس  النقض  محكمة  لــدى 
الكويتي  املواطن  بإحضار  خالها  من  طالبت 
قاصر  اغتصاب  يف  تورطه  إثر  العدالة  من  الفار 

سنة.  18 عن  يقل  عمرها 
يف  مدني  كطرف  املنتصب  اجلمعية  ولوحت 
القضية، باللجوء إلى اآلليات والهيئات األممية 
بحقوق  اخلاصة  التعاقدية  وغير  التعاقدية 
أمام  اجلنسي،  اإلستغال  من  وحمايته  الطفل 
الكويتية  السفارة  ــاوب  جت عــدم  اعتبرته  مــا 
واستمرار  املتهم  بإحضار  احملكمة  مطالب  مع 
بتفعيل  باملطالبة  املسؤولة  اجلهات  تقاعس 

اخلاصة  الــدولــتــني  بــني  الثنائية  االتــفــاقــيــة 
يف  الدولية  االتفاقيات  أو  اجملــرمــني،  بتسليم 
ــذا الــشــأن وخــاصــة الــبــرتــوكــول االخــتــيــاري  ه
يبيح  ــذي  وال الطفل  حقوق  باتفاقية  امللحق 
مسطرة  حتريك  أو  احملاكمة،  أو  التسليم  عملية 
طريق  عــن  الكويتي  املــواطــن  حــق  يف  املتابعة 

انتربول.
إلى  القاصر،  اغتصاب  قضية  تفاصيل  وتعود 
مبدينة  فتاة  اختفاء  عقب   ،2019 يوليوز  شهر 
لتخبر  بــعــد،  فيما  وظــهــورهــا  أليـــام  مــراكــش 
بالعنف  بكارة  الفتضاض  تعرضت  بأنها  والديها 
 3600 مقابل  النخيل  مبمر  الشقق  إحــدى  يف 
وضعها  املتهم  أنــه  الفتاة  أوضحت  حيث  دهــم، 
األمن  حراس  أنظار  لتفادي  سيارته  صندوق  يف 

شقته. إلى  ليدخلها  اخلاص، 
الوكيل  إلــى  شكاية  القاصر  عائلة  وقدمت 
مبراكش،  االستئناف  محكمة  لدى  للملك  العام 
املتهم  الشخص  عن  بالبحث  أوامره  أعطى  الذي 
وذلك  إليه،  املوجهة  التهم  يف  والبت  واعتقاله، 
فرقة  بــه  قــامــت  تفصيلي  بحث  محضر  بعد 
للشرطة  الوالئية  باملصلحة  العامة  األخــاق 
السائح  اعتقلت  والــتــي  مبــراكــش،  القضائية 
ــت تــدابــيــر احلــراســة  الــكــويــتــي ووضــعــتــه حت
جرى  وبعدها   ،2019 دجنبر   13 يوم  النظرية 
غاية  إلى  االحتياطي  االعتقال  رهن  إخضاعه 
بالسراح  متتيعه  تاريخ   ،2020 يناير   28 يوم 

املؤقت.

بني مال مراكش

محاكمة البيدوفيل الكويتي تتأجل للمرة محاكمة البيدوفيل الكويتي تتأجل للمرة 

العرشين!؟العرشين!؟

ــة حلــقــوق  ــي ــرب ــغ ــت اجلــمــعــيــة امل ــب ــال ط
الــربــاط،  اإلنــســان، مــن خــال فــرعــهــا يف 
فرعها  عضو  عثمان،  بن  رضا  سراح  بإطاق 

حقه. يف  احملاكمة  وإسقاط  بالرباط، 
يف  اجلمعية  فرع  عن  صادر  باغ  يف  وجاء 
أن رضا بن عثمان، يتابع يف حالة  الرباط،  
اجلاري،  شتنبر   9 اجلمعة  يوم  منذ  اعتقال 
وهيئات  عموميني  موظفني  إهانة  بتهمة 
موافقته،  دون  شخص  أقوال  ونشر  منظمة 
 263 الفصول  عليها  تنص  التي  التهم  وهي 

اجلنائي. القانون  من  و447/2  و265 
للفصل  طبقا  عثمان  بن  رضا  يتابع  كما 
بــحــالــة  ــاص  ــ اخلـ  23/3 ــوم  ــرسـ مـ ــن  مـ  4
املغربية  السلطات  فرضتها  التي  الطوارئ، 
ساريا  العمل  ــازال  وم كورونا  جائحة  زمــن 
الفعاليات  مــن  الــعــديــد  مــنــاداة  ــم  رغ بها 

بوقفها. احلقوقية 
ــب بــــاغ اجلـــمـــعـــيـــة، فــــإن رضـــا  ــسـ وحـ
ــاشــط حــقــوقــي وســيــاســي،  ــن عــثــمــان، ن ب
بعد  اعتقاله  مت  وقد  سابق،  رأي  ومعتقل 

من  املاضي  غشت   9 اجلمعة  يوم  استنطاقه 
القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة  طرف 
على  ذلك  بعد  إحالته  ليتم  البيضاء  بالدار 
بالرباط  االبتدائية  باحملكمة  امللك  وكيل 
قرر  الــذي   ،2022 غشت   10 السبت  يــوم 

اعتقال. حالة  يف  متابعته 
رضا  دفاع  قدم  فقد  املصدر  لنفس  وطبقا 
جلسة  يف  املؤقت  السراح  طلب  عثمان  بن 
احملكمة  وقررت   .2022 شتنبر   12 االثنني 
 22 الثاثاء  يــوم  حتى  احملاكمة  تأجيل 

اجلاري. شتنبر 
عثمان  بن  رضــا  إن  اجلمعية  بــاغ  وقــال 
الــطــعــام مــنــذ يــوم  ــن  ــراب ع ــ دخـــل يف إض

شتنبر.  9 اجلمعة 
بن  ֚رضـــا  أن  عــلــى  ــاغ  ــب ال نــفــس  وأكـــد 
وانتقاداته  ومواقفه  أرائه  عن  يعبر  عثمان 
عدة  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
وحقوقية  وسياسية  اجتماعية  ملفات 

حضاري. بشكل 

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان تطالب بإطالق الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان تطالب بإطالق 

رساح رضا بن عثامن وإسقاط املحاكمة يف حقهرساح رضا بن عثامن وإسقاط املحاكمة يف حقه

قررت محكمة االستئناف مبدينة الدار 
جلسة  تأجيل  اإلثنني،  اليوم  البيضاء، 
محاكمة الناشطة واملدونة سعيدة العلمي 

إلى غاية 14 شتنبر اجلاري.
احلكم  استئناف  جلسات  وانطلقت 
االبتدائي يف حق املدونة سعيدة العلمي يف 
13 يوليوز املاضي، وسط احتجاج نشطاء 

وحقوقيني ومطالب بإطاق سراحها.
مبدينة  االبتدائية  احملكمة  ــت  وأدانـ
الناشطة  املاضي،  أبريل  البيضاء، يف  الدار 
سنتني  باحلبس  العلمي  سعيدة  واملدونة 

نافذتني، و5000 درهم غرامة.

هيئة  ֚إهــانــة  بتهم  العلمي  وتوبعت 
عموميني  موظفني  وإهانة  القانون  نظمها 
مست  بأقوال  مبهامهم  قيامهم  مبناسبة 
وحتقير  لسلطتهم  الــواجــب  بــاالحــتــرام 
ــاءات  ادع وتوزيع  وبــث  قضائية  مقررات 
التشهير  قصد  ألشخاص  كاذبة  ووقائع 

بهم֚.
استمرار  وسط  العلمي،  محاكمة  وتأتي 
كل  ــراح  سـ بــإطــاق  احلقوقية  املــطــالــب 
السياسيني  واملعتقلني  الـــرأي،  معتقلي 
لتنامي  اســتــنــكــار  ومـــع  والــصــحــفــيــني، 

التضييق على حرية التعبير.

تأجيل محاكمة الناشطة سعيدة العلمي تأجيل محاكمة الناشطة سعيدة العلمي 

إىل إىل 1414 شتنرب شتنرب
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عقدت السكرتارية الوطنية للجبهة املغربية لدعم فلسطني 
شتنبر   11 األحــد  يــوم  حضوريا،  اجتماعا  التطبيع،  وضــد 
2022، حيث تدارست املستجدات ذات الصلة مبجال اشتغالها 

ومشروع برنامج العمل للفترة القادمة.
االتصال  مكتب  جرائم  تداعيات  االجتماع  على  وخيمت 
يف  اخلــصــوص،  على  واملتمثلة،  بالرباط  الصهيوني  للكيان 
املذكور  املكتب  يف  مغربيات  لعامات  اجلنسي  االســتــغــال 
وزارة  وخاصة  ومؤسساتها،  املغربية  الدولة  صمت  وفضيحة 
اخلارجية والنيابة العامة، بل عدم مناقشة احلكومة املوضوع 
الغضب  رغــم  باسمها  الرسمي  الناطق  بذلك  أقــر  كما  أصــا 

الشعبي الكبير  والعار الذي حلق بلدنا وشعبنا.
وتزامن االجتماع مع تسارع مدهش وخطير خلطوات التعاون 

للكيان اجملرم، وعلى  الصهيوني، ورهن سيادة وطننا  الكيان  مع 
اجليش  عن  وفــد  سيشارك  حيث  العسكري،  التعاون  رأسها 
امللكية يف مؤمتر  املسلحة  للقوات  العام  املفتش  املغربي يترأسه 

األنشطة  من  العديد  عن  ناهيك  هذا،  أبيب.  تل  يف  عسكري 
لفرقة  بــبــادنــا  جــولــة  تنظيم  مثل  ــرى،  ــ األخ التطبيعية 
مسرحية من يافا لعرض منتوجها املدسوس بالسم الصهيوني 
واالقتصادي  الرياضي  التعاون  أشكال  من  وغيره  املغاربة؛  على 
نشرة  يف  برصده  القيام  اجلبهة  على  فرض  لدرجة  والتجاري، 

دورية خاصة نظرا لغزارته. 
التنسيق  حمى  احلمى،  هذه  أمام  العزيز  بلدنا  أصبح  وقد 
إلى  أقــرب  وضع  يف  الصهيوني،  العدو  مع  والتحالف  والتعاون 
والورم  اجملرم  العنصري  الكيان  هذا  طرف  من  حلماية  السعي 

يف  زرعا  الغربية  اإلمبريالية  زرعته  الذي  اخلبيث  السرطاني 
منطقتنا.

أما على مستوى فلسطني، فيستمر الكيان يف نفس السياسات 
االستيطان  مبواصلة  تصعيدها،  مــع  املــعــروفــة  اإلجــرامــيــة 
امليدانية  واإلعدامات  اليومية  واالعتقاالت  األقصى  واقتحام 

والتنكيل باألسرى والتطهير العرقي...
وجسارة  بندية  الفلسطيني  الشعب  يــواجــه  املقابل،  يف 
مدعوما  االستعمارية،  الغطرسة  هذه  نظيرها  قل  وكفاحية 

بأنصاره عبر العالم.
ويف هذا اإلطار تقوم حركة "البي. دي.آس" الدولية مببادرة 
هامة مبناسبة انعقاد اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة من 
الكيان الصهيوني كيانا قائما  أجل دعوتها التخاذ قرار يعتبر 
املوضوع  هذا  يف  القضائي  بالتحقيق  بــدءا  األبارتهايد  على 

وترتيب ما يلزم من عقوبات عليه. 
ارتباطا مبا سبق، فإن السكرتارية الوطنية للجبهة، تعلن ما 

يلي:
فيها  شاركت  التي  االحتجاجية  الوقفة  بنجاح  تشيد   .1
اجلبهة إلى جانب القوى املناصرة للشعب الفلسطيني واملناهضة 
للتطبيع، تنديدا  بجرائم مكتب االتصال وحتيي كل املشاركني 

واملشاركات فيها.
2. تدعو القضاء املغربي إلى حتمل مسؤولياته وفتح حتقيق 

مع اجملرمني الصهاينة مبكتب االتصال بالرباط. 
بالرباط  االتصال  مكتب  إغاق  إلى  أخــرى،  مرة  تدعو،   .3
شعبنا  مع  العمل  مواصلة  عزمها  وتؤكد  أبيب  تل  يف  ونظيره 
حتى إسقاط اتفاقيات التطبيع جملة وتفصيا وفرض قانون 

يجرمه.
4. تخبر أنها بصدد إعداد برنامج شامل للمبادرات النضالية 

والتنظيمية سيتم عرضه للرأي العام خال ندوة صحفية.

الجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع تدعو القضاء املغريب إىل تحمل الجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع تدعو القضاء املغريب إىل تحمل 
مسؤولياته وفتح تحقيق مع املجرمني الصهاينةمسؤولياته وفتح تحقيق مع املجرمني الصهاينة

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات املعطلني باملغرب تدعو للمشاركة واملساهمة يف إنجاح  الجمعية الوطنية لحملة الشهادات املعطلني باملغرب تدعو للمشاركة واملساهمة يف إنجاح  

معركة الدخول االجتامعيمعركة الدخول االجتامعي
إلى كل املعطلني واملعطات بربوع هذا الوطن اجلريح.

املناضلة  والدميقراطية  التقدمية  ــارات  اإلطـ كــل  إلــى 
الاوطني  للنظام  الطبقية  واخملططات  السياسات  ضد 

الاشعبي. الادميقراطي 
ــن الــقــضــايــا الــعــادلــة واملــشــروعــة  ــل املــدافــعــني ع إلـــى ك

.).... الصحة   ، التعليم  )التشغيل، 
املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  قدماء  إلى 

باملغرب، كل املتعاطفني /ت مع نضاالت إطارنا.
السياسني. واملعتقلني  الشهداء  عائات  إلى 

السياسات  بنيران  املكتوية  الشعبية  اجلماهير  عموم  إلى 

الكازوال،   ( األسعار  يف  الصاروخية  االرتفاعات  الاشعبية، 
بدورها  تسلم  لم  التي  املدرسية  الكتب  األساسية،  املــواد 
ليتواصل  مــســبــوقــة...(  غير  وبنسب  ــادات  ــزي ال هــذه  مــن 
وضع  ظل  يف  واملواطنات  للمواطنني  الشرائية  القدرة  ضرب 
رأس  ولوبيات  حاكمة  طغمة  من  تستفيذ  متأزم  إجتماعي 
احلــرة  ــوات  األصـ كــل  حــق  يف  الــشــرس  القمع  ظــل  ويف  ــال  امل

الطبقية. السياسات  لهذه  الرافضة 
      ندعوكم جميعا للمشاركة واملساهمة يف إجناح  معركة 
حلملة  الوطنية  اجلمعية  تعتزم  التي  االجتماعي   الدخول 
جلل  استمرارية  جتسيدها  باملغرب  املعطلني  الــشــهــادات 
مجلس  أخر  خلاصات  وتنفيذا  املتميزة  النضالية  املعارك 
من  العديد  عبر  وذلك  الناظور،  مبدينة  عقد  عادي  وطني 
مستوى  على  ستطرح  التي  النضالية  واخلطوات  االشكال 
و30   15 ال  مابني  واجلهوية  اإلقليمية  والتنسيقيات  الفروع 
من شتنبر اجلاري حتت شعار:  "نضال مستمر ومتواصل ضد 

القمع وغاء األسعار ومن أجل احلق يف الشغل والتنظيم"
املعطلني  الــشــهــادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  عاشت 

إطارا صامدا ومناضا باملغرب 
كافة  وعــبــره  السياسيني  املعتقلني  لــرفــاقــنــا  احلــريــة 

السياسيني. املعتقلني 
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هجومات  ــدة  م منذ  ــوس  س منطقة  عــرفــت 
الرعي  ملافيا  إجــرامــيــة  واعــتــداءات  خطيرة 
وشتوكة  تيزنيت  بــأقــالــيــم  ــر  ــائ اجل الــريــعــي 
تطورات  عرفت  لكنها   ، وتــارودانــت   باها  آيــت 
خصوصا  األخيرة  األيــام  يف  وخطيرة  سريعة 
إقليم  ــزي  أن دائــرة  املــولــود  تــافــراوت  مبنطقة 
املباشرة  الفيديوهات  من  مجموعة   ، تيزنيت 
األعمال  بشاعة  تظهر  املكان  عني  من  واحلية 
ــزل  ــة يف حـــق ســكــان ع ــب ــك ــرت امل االجـــرامـــيـــة 
ــن الــنــســاء واألطـــفـــال و املــســنــني .  أغــلــبــهــم م
االخضر  على  أتــت  واملــاعــز  ــل  اإلب مــن  جحافل 
الــلــوز  و  أركــــان  شــجــر  فــيــهــا  مبـــا   ، ــس  ــاب ــي وال
ــى االعـــتـــداء  إلـ ــك  لــيــتــعــدى ذلـ  ، والـــزيـــتـــون 
عــلــى ممــتــلــكــات الــســاكــنــة داخـــل دواويـــرهـــم 
للشرب   الصالح  ــاء  امل منابع  على  واالســتــيــاء 
املــادة  هــذه   ، املــاعــز  و  ــل  اإلب مــن  املــئــات  لشرب 

الـــنـــادرة أصـــا جـــراء  و  الــقــلــيــلــة  ــة  ــوي ــي احل
. سنوات  منذ  املنطقة  تعرفه  الــذي   اجلفاف 
إن ما عاشته منطقة تافراوت املولود من أحداث 
نعيش  كأننا  و  لنا  يخيل  األخيرة  األيام  خال 
األسلحة  ســوى  ينقص  وال   ، العصابات  حــرب 
يستعينون  ملثمون  أشخاص  أبطالها   ، احلية 
الرمادية  لوندروفير  وبسيارات  نارية  بدراجات 
من  كــل  حــق  يف  اإلرهـــاب  و  الــرعــب  يــزرعــون   ،
 ، عرضه  و  أرضــه  عن  الدفاع  نفسه  له  سولت 
إجهاض  وقــع  عندما  أوجــه  اإلرهـــاب  وصــل  بل 
ــن طــرف  ــة نــتــيــجــة تــخــويــفــهــا م ــاب لــســيــدة ش
عن  للبحث  منزلها  اقتحموا  الــذيــن  هـــؤالء 
منعهم  مبحاولة  أراضيهم  عن  دافعوا  أشخاص 
محيط  يف  و  اخلــاصــة  امــاكــهــم  يف  الــرعــي  مــن 
؟!؟ هذه  من  أبشع  بشاعة  هناك  هل   !  دوارهم 
تافراوت  أهالي  من  العشرات  جاء  األحد  أمس 
وقــفــة  نــظــمــوا  و  ــدن  ــ امل مــخــتــلــف  يف  ــود  ــولـ املـ
اخلطيرة  األوضـــاع  ضــد  سلمية  احتجاجية 
رأي  الريعي  الرعي  ملافيا  وكــان  منطقتهم   يف 

... سياراتهم  زجاج  وحتطيم  تكسير  مت  و   آخر 
صحفية  بتغطية  بأكادير  صحفي  قام  أمس  أول 
منتصف  يف  الــعــصــابــة  ــه  ل تــعــرضــت  و  هــنــاك 
كانت  و   ، أكــاديــر  ــى  إل عــودتــه  أثــنــاء  الطريق 
... عقباها  حتمد  ال  مــا  إلــى  ستتجه   األمـــور 
ال  و  ــام  ــ ــت ــ ال اإلرهــــــــاب  تــعــيــش  الـــســـاكـــنـــة 
بــكــل  املـــنـــطـــقـــة  يف  الـــتـــحـــرك  ــا  ــهـ لـ ــن  ــكـ ميـ
... دائــمــني  ــب  ــرق ت و  ــوف  خـ ــاك  ــن ه  ، ــة  ــري  ح
محليا  للسلطات  تــام  شبه  غياب  يف  هــذا  كــل 
بــاحلــيــاد  مــايــســمــى  ــف  ــوق م يف  أو  وإقــلــيــمــيــا 
وال  فحدث  الساكنة  ممثلي  عن  أما   ... السلبي 
فيه  أعلنوا   بيان"   " ل  دبجوا  أن  فبعد   ! حرج 
الرعي  مافيا  لهجومات  وإدانتهم  امتعاضهم 
رئيسهم  مــع  تضامنهم  عــن  عــبــروا  و  الــريــعــي 
ــك أخــلــوا املــكــان  ــرة بــعــد ذلـ ــاش ــب ــه ، م ــب ــائ ون
عاصمة  نــحــو  سيقانهم  ــقــوا  وأطــل للعصابة 

زعيم  عزيزهم  واحتضان  ماقاة  قصد  سوس 
ــاس ، مــبــدع ومــنــفــذ الــقــانــون  ــاغ ــاس أغ ــاغ أغ
الذي  اجلماعي  التحفيظ  و   13-113 املشؤوم 
... غابوي  ملك  إلى  الساكنة  اماك  جل   حول 
للسلطات  املوجهة  الشكايات  كثرة  من  فبالرغم 
والتي  وهــنــاك  هنا  املنتشرة  والــفــيــديــوهــات 
املقاالت  غزارة  من  بالرغم  و  لاعتداءات  توثق 
الــتــي  ــة  ــي ــرون ــت ــك املــكــتــوبــة واالل يف اجلـــرائـــد 
الوقفات  على  زيـــادة   ، املــوضــوع  عــن  تتحدث 
التي  الــبــيــانــات  و  ــنـــداءات  والـ االحــتــجــاجــيــة 
حق  ــن  ع لــلــدفــاع  أكـــال  تنسيقية  ــا  ــه ــدرت أص
وفــرع  الوطنية  ــروة  ــث وال األرض  يف  الساكنة 
فمازالت   ، احلقوقيني  ونــداءات  تيزنيت  إقليم 
لوضع  جدي  بشكل  تتحرك  لم  السلطات  هذه 
... لها  دائــم  حــل  وإيــجــاد  املــأســاة  لهاته   حــد 
مسؤولياتهم  حتمل  إقليميا  املسؤولني  على   
ستؤول  ما  مسؤولية  وليتحملوا  يحدث  فيما 

... هناك  األوضاع  إليها 

عصابات فوق القانون أمام حياد عصابات فوق القانون أمام حياد 
 سلبي للسلطة !  سلبي للسلطة ! 

للجامعة  ــوي  ــه اجل املــكــتــب  عــقــد       
الــتــوجــه   FNE لــلــتــعــلــيــم  ــة  ــي ــن ــوط ال
الدميقراطي بجهة الدار البيضاء سطات 
شتنبر   9 اجلمعة  يوم  بعد  عن  اجتماعا 
الــدخــول  مــســتــجــدات  ــاول  ــن ت  ،2022
الوطني  للمؤمتر  واالستعداد  املدرسي 
مستفيض  نقاش  وبعد  للجامعة،   12

سجل املكتب اجلهوي ما يلي :
داخل  البشرية  ــوارد  امل تدبير  ســوء   --
الثاث  التعليمية  األســـاك  يف  اجلهة 
وفائض  مــديــريــات  يف  مــهــول  )خــصــاص 

مبديريات أخرى(؛
الفصول  داخــل  االكتظاظ  استمرار   - -
الدراسية )أكثر من 40 تلميذ(، يف جتاوز 

22- الــوزاريــة  للمراسلة  ملضمون  صــارخ 
301 يف شأن إعداد اخلريطة التربوية. 

مع  اإلقليمية  اللجن  تفعيل  عــدم   - -
النقابات التعليمية األكثر متثيلية بعدة 
خرق  يف  منوذجا(  )اجلديدة  مديريات 
 17/103 رقم  الــوزاريــة  للمذكرة  سافر 

بتاريخ 4 اكتوبر 2017.
األســاتــذة  ضــد  التمييز  اســتــمــرار    -  -
فوج  التعاقد  عليهم  املــفــروض  اجلـــدد 
2022، وتوصل عدد مهم منهم بتكليفات 
بدل تعيينات إسوة بزمائهم فوج 2016؛
الدعم  ــر  أط تعينات  على  السطو   - -
باملؤسسات  التعاقد  عليهم  املــفــروض 
مهامهم  غير  مبهام  وتكليفهم  التعليمية 
ــي  ــات اإلقــلــيــمــيــة )احل ــري ــدي داخـــل امل

احلسني، وموالي رشيد منوذجا(؛
املكتب  ــإن  ف ســبــق،  مــا  على  وتأسيسا 
للتعليم  الوطنية  للجامعة  اجلــهــوي 

التوجه الدميقراطي يعلن ما يلي :
الفئات  كل  مع  الامشروط  وقوفه   --
وأطــر  ــذة  ــات )األس املناضلة  التعليمية 
ضحايا  التعاقد،  عليهم  املفروض  الدعم 
خارج  من  املقصيني  الترقيات،  جتميد 
ضحايا   ،10 الــزنــزانــة  أســاتــذة  السلم، 
املبرزين،  الشهادات،  حاملي  النظامني، 
دكاترة  واإلداريــني،  التقنيني  املساعدين 

التربية الوطنية، ...(
الوطنية  التربية  وزارة  مطالبته   - -
الشغيلة  ملطالب  الفورية  باالستجابة 
املفروض  إدمــاج  مقدمتها  ويف  التعليمية 
الوظيفة  ــاك  أسـ يف  الــتــعــاقــد  عليهم 
العمومية، واالسراع بإخراج نظام أساسي 
منصف ومحفز يستجيب لتطلعات نساء 

ورجال التعليم؛
للتربية  اجلهوية  األكادميية  دعوته   - -
سطات  البيضاء  ــدار  ال بجهة  والتكوين 
جهوية  مـــذكـــرة  ــدار  ــ إصـ ــرورة  ــ ضـ الـــى 
املــوارد  من  واخلــصــاص  الفائض  لتدبير 
الذي  االكتظاظ  جتاوز  قصد  البشرية، 
بعدة  الثاث  التعليمية  األساك  تعرفه 
الدعم  أطر  وضعية  وتصحيح  مديريات، 
املعينني باملديريات اإلقليمية واستصدار 
تعيينات جلميع االساتذة املفروض عليهم 
التعاقد بجميع املديريات اإلقليمية دون 

متييز؛
- - مــطــالــبــتــه األكــادميــيــة اجلــهــويــة 
العاجل  بالتدخل  والتكوين  للتربية 
تدبير  يعرفها  التي  االختاالت  لتجاوز 
اإلقليمية  باملديرية  البشرية  املـــوارد 

احملمدية؛
لــاســتــفــســارات  الــقــاطــع  رفـــضـــه   - -
تلحق  التي  األجـــور  مــن  واالقــتــطــاعــات 
ــوص  ــص ــاخل الــشــغــيــلــة الــتــعــلــيــمــيــة وب
ــر الــدعــم الــذيــن فرض  األســاتــذة وأطـ
هذه  ــراب؛  اإلضـ بسبب  التعاقد  عليهم 
اإلجـــــراءات الــتــي تــعــد خــرقــا صــارخــا 
صادق  التي  الدولية  واملواثيق  للدستور 
على  فاضحا  وتضييقا  املــغــرب،  احلريات النقابية.عليها 
-- تــنــديــده بــاملــتــابــعــات واحملــاكــمــات 
من  وأســتــاذا  أســتــاذة   70 ضــد  الصورية 
واستنكاره  التعاقد،  عليهم  املــفــروض 
حقهم  يف  الـــصـــادرة  ــرة  ــائ اجل ــام  ــك األح
املتابعات  وبرفع  بإسقاطها  ومطالبته 
املعتقلني  جميع  ســراح  وبإطاق  السياسيني ومعتقلي الرأي باملغرب.ضدهم 
- - إدانته التهجم املقصود ملدير ثانوية 
يف  اجلامعة  على  التأهيلية  عربي  ابــن 
املديرية  ودعوته  مناضليها  أحد  شخص 
اإلقليمية بعني الشق إلى انصاف األستاذ 
اجلهوي  املكتب  يحتفظ  كما  بحقه يف الرد النضالي املائم.املتضرر، 
ومــنــاضــات  مــنــاضــلــي  مــنــاشــدتــه   - -
التام  االنــخــراط  الــى  باجلهة  اجلامعة 
جناح  يف  للمساهمة  الشاملة،  والتعبئة 
املقبل ببوزنيقة.املؤمتر 12 املزمع عقده يومي 1 و2 أكتوبر 
إلى  التعليم  ورجـــال  نساء  دعــوتــه   - -
ــة الــوطــنــيــة  ــع ــام ــاف حـــول اجل ــف ــت االل
الدميقراطي  التوجه   FNE للتعليم 
صونا  واملكافح،  الصامد  النقابي  اإلطــار 
والوظيفة  املدرسة  عن  ودفاعا  العموميتني.للكرامة 

عاشت الجامعة الوطنية 
التعليم التوجه الديمقراطي 

كفاحية مستقلة.
عاشت الشغيلة التعليمية 

مناضلة وموحدة.                                                                                             

بيان املكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بيان املكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم 
FNEFNE التوجه الدميقراطي بجهة الدار البيضاء  التوجه الدميقراطي بجهة الدار البيضاء 

سطاتسطات عبدالصادق بنعزوزي



العدد : 474        66
من  15 إلى 21 شتنبر 2022 السياسيةالسياسية

 يعرف العالم يف العقود الثاث األخيرة حتوالت كبيرة أهمها:
على  الرأسمالية  اإلنتاج  وعاقات  لنمط  املطلقة  الهيمنة   - -
بعد  الرأسمالية"خصوصا  ب"العوملة  سمي  ما  إطار  يف  العالم  
الشرقية  وأوروبــا  روسيا  يف  االشتراكية  الدول  منظومة  تفكك 
القطبية  واحدية  وفرض  املاضي  القرن  تسعينات  يف  وغيرها 
حتت الهيمنة املطلقة للو.م.أ وتوابعها يف غرب أوروبا إضافة لدور 
الكيان الصهيويي وقد روج لهذه الهيمنة حتت شعار إيديولوجي 

خادع "نهاية التاريخ".
يف  واجليوستراتيجية  االقتصادية  التناقضات  بــروز   - -
جهة  من  وتوابعها  األمريكية  الهيمنة  بني  األخيرين  العقدين 

العشرين  يف  استطاعت  التي  الدول  الصاعدة"أي  "الــدول  وبني 
سنة األخيرة حتقيق ما يلي:

قسمة  يف  وموقعها  اقتصادها  منو  ملستوى  كبير  حتسني   )1
العمل الدولية 

2( استعادة قوتها السياسية والعسكرية
والغذائية  والطاقية  األولية  املواد  من  مواردها  استغال   )3
يف التنمية املتمحورة نحو الذات والعمل على حتسني الوضعية 
نحو  والتحول  الدولية  العمل  قسمة  يف  العامة  االقتصادية 
العالية  )التكنولوجيا  املرتفع  القيمة  فائض  ذي  اإلنــتــاج 
نظرا  بإمكانهما  اللتان  وروسيا  الصني  مقدمتها  التطور(،ويف 
لقوتهما االقتصادية والعسكرية على قيادة مواجهة الغطرسة 
)الدوالر(وعلى  النقدية  السياسة  على  األمريكية  االمبريالية 
يف  املطلق  العالم،والتحكم  على  وأجندته  الناتو  قــرارات  فرض 

توجيه القانون الدولي ملصلتها األحادية. 
على  والشعبي  الرسمي  التمرد  بوادر  بدأت  أخرى  جهة  من 
للبنك  املالية  للهيمنة  األفريقية  ــدول  ال من  العديد  تبعية 
كذلك  وعــلــى  الـــدول  هــذه  عــمــات  على  الفرنسي  ــزي  ــرك امل
الفرنسي  للنظام  السياسية  و  العسكرية  والقاقل  التدخات 
الشيء  ،ونفس  األفريقية  للدول  الداخلية  الشؤون  يف  للتحكم 

بالنسبة لدول الكومنولث.
لقد أدت احلرب يف أوكرانيا منذ السنة املاضية و التحرشات 
اإلمبريالية لفك تايوان عن وحدة الصني هذه السنة  إلى إبراز 
الصراع  يف  نوعية  طفرة  أعطتها  و  السطح  إلى  التناقضات  هذه 
ستؤدي ال محالة إلى بناء عالم ذو مامح سياسية واقتصادية 
و  الواحدية  القطبية  عالم  انهاء  مقدمتها  ويف  كليا،  جديدة 
فسح اجملال لعالم وتناقضات جديدة كليا .لقد وضعت احلرب يف 

أوكرانيا بلدان العالم أمام حتديات جديدة منها :
وبالتالي   شــيء   كل  يف   بذاته   مكتفي  بلد  هناك  ليس    -  -
يف  القوية  الــدول  اقتصادات  جعل  لاقتصاد  العاملي  فالطابع 
تنقصه  الطاقة  على  يتوفر  بينها)من  فيما  متبادلة  تبعية 
الصناعي  التقدم  على  يتوفر  ،ومــن  التكنولوجيا  أنــواع  بعض 
أجزاء  صناعة  تنقصه  أو  الطاقة  مصادر  تنقصه  والتكنولوجي 
هذا   ) الغذاء...  مصادر  تنقصه  أو  الدقيقة  التكنولوجيا  من 
للبدان  بالنسبة  أمــا  الكبرى  االقتصادية  للقوى  بالنسبة 
منخفض  إنتاج  من  يتبقى  مبا  تكتفي  فهي  التابعة  املتخلفة 
الغذائية رغم  التبعية  التبعية وتعيش مفارقة  إطار  القيمة يف 

بنياتها االقتصادية "الفاحية".
-- أما من الناحية االجتماعية لقد عانت أغلب ساكنة العالم 
"السجن  ومــن  كوفيد  عصر  يف  املتدهور  الصحي  الوضع  من 
اجلماعي للشعوب"،الذي استغلته الشركات العاملية ويف مقدمتها 
شركات الدواء يف االغتناء مفضلة األرباح عن األرواح .كما عانى 
أغلب سكان األرض من تزايد التضخم والغاء والفوارق الطبقية 
املتصاعد  والتدهور  والبطالة  والهشاشة  الفقر  نسبة  وارتفاع 

ملستوى املعيشة إضافة إلى ارتفاع منسوب الهجرة.
العالم  بلدان  على  اليوم  تطرح  التي  التحديات  هي  فما   - -

ونضاالت الشعوب واليسار املناضل؟ 
املهيمنة  القطبية  الواحدية  على  ،القضاء  األول  التحدي   - -
على العالم :إن السيرورة املوضوعية للتطور االقتصادي العاملي 
وتناقضاته ستدفع ال محالة من أجل إنهاء الواحدية القطبية 
بالسياسة أو بالشكل العنيف للسياسة )احلرب( وعلى كل القوى 
إلى  الرئيسي   التناقض  بهذا  الدفع  والدميقراطية  التقدمية 
مداه األقصى وهو إنهاء  هيمنة االمبريالية االمريكية والناتو 
النتفاضة  واسعا  بابا  محالة  ال  سيفتح  ذلك  ،إن  العالم  على 
مسارات  ولبلورة  الغربية  االمبرياليات  على  ولثورتها  الشعوب 

سياسية واقتصادية نابعة من اإلرادة الشعبية.
القضاء  النضال من أجل  إن   : التبعية  الثاني ،فك  - - التحدي 
على التبعية نضال حترري مستمر و هو من صميم املهام الثورية 
من أجل بناء الدولة الوطنية الدميقراطية الشعبية فالتبعية 
الطاقية والغذائية والتكنولوجية وغيرها هي فرع من التبعية 
السياسية وتشكل خطرا على األوطان وجتعلها غير قادرة على 
بناء اقتصاد وطني مندمج يف إطار عاقات تبادل متكافئ ،كما 
بعض  يف  وبرامجه  الثوري  اليسار  قوى  جماهيرية  تنامي  أن 

يف  الثقة  السترجاع  األمــل  يعيد  الاتينية(  )أمريكا  املواقع 
املشروع االشتراكي كبديل للرأسمالية. 

- - التحدي الثالث ،التغيير الدميقراطي الشعبي :هذا التغيير 
مطروح على القوى الطبقية األساسية يف اجملتمع التي هي على 
وهي  اخملزني  لاقتصاد  التبعية  السياسات  مع  تناقض  مسافة 
من  الكادحني  جماهير   – املأجورين  وعموم  العاملة  )الطبقة 
مبختلف  املتوسطة  الطبقة   – واملتوسطني  الفقراء  الفاحني 
واملتضررة  مهيمنة  الغير  البورجوازية  من  شرائح   – شرائحها 
االجتماعية  الطبقات  هــذه  ...(إن  واالستبداد  الفساد  من 
البنيات  ضد  املناضل  اليسار  قوى  يف  السياسي  تعبيرها  جتد 
اخملزنية ويف بعض القوى احلية املدنية و السياسية املستقلة عن 
الفكرية والسياسية  القوى معضاتها  النظام اخملزني لكن لهذه 

والتنظيمية و منها :
التغيير  عملية  يف  للشعب  املنظم  االنخراط  أهمية  إدراك   - -
القاعدة  عن  القيادات  هذه  من  مفارقا  انفصال  ناحظ  حيث 

االجتماعية التي متثلها سياسيا مما يضعف من جماهيريتها.
- - سيادة الثقافة الاتنظيمية امليتافيزيقية يف وعي العديد 
من الشرائح االجتماعية  الوهم بإمكانية التغيير بدون ضرورات 
والكادحني  للعمال  املمثل  السياسي  واحلزب  النقابي  التنظيم 
أمام  عائقا  تشكل  مبرراتها(  و  أسبابها  كانت  )مهما  ثقافة  وهي 
)من  املنشود  التغيير  ــداث  وإح املكتسبات  حتقيق  يف  التقدم 
التغيير  أدبيات  كل  يف  معلوم  هو  وكما  له(  قوة  ال  له  تنظيم  ال 
حتقيق  مت  متى  تغيير  كــل  يف  حاسمتني  األداتـــني  هتني  أن 

استقاليتهما التامة عن اخملزن.
العمل  بأشكال  األعــلــى  إلــى  الــدفــع  على  الــقــدرة  ضعف    -  -
بشجاعة  تتحلى  قــيــادات  تتطلب  والتي  للتغيير  الــوحــدوي 
على  والعمل  الاشعبية  النظام  سياسات  ملواجهة  سياسية 

إسقاطها والتطلع إلى بناء نظام دميقراطي شعبي.
:وإنهاء  العلمانية  الدولة  بناء  ،حتــدي  الرابع  التحدي   - -
 ، واالستسام  االستبداد  تكريس  يف  للدين  الدولة  استغال 

والتمييز ،وفرض االنصياع للصهينة و التطبيع.
وسياساتها  الصهيونية  مع  اخلامس،القطيعة  التحدي   - -
والثقايف  الفكري  للنسيج  التدميرية  بخلفياتها  والــوعــي   :
واجملتمعي ومفاصل الدولة واختبائها وراء قناع "اليهود املغاربة" 
و"اجلذور التاريخية" وغيرها من األساطير الدعائية اخلادعة 
أعــداء  بــني  والفصل  اجلمعي  الــوعــي  اســتــعــادة  يتطلب  .ممــا 
الصهيونية والعاملني يف خدمتها لصهينة اجملتمع املغربي)وفيهم 
إلى  والتسلل  التائهني(  "احلداثيني"  وملل  واملسلمون  اليهود 
واألمنية  واالستخباراتية  والسياسية  االقتصادية  مفاصله 
مما  واملتسولة  الضائعة  النخب  واستقطاب  واغراء  والعسكرية 

يهدد هوية املغاربة ومشروعهم التحرري.
الثورية  للقوى  النضالية  ،الــوحــدة  الــســادس  التحدي   - -
املغاربية  البلدان  و  العربي  العالم  يف  والدميقراطية  والتقدمية 
العربية  الشعوب  املوضوعية  الــوحــدة  الــتــاريــخ  صنع  :لقد 
خال  مــن   )20 )الــقــرن  القريب  تاريخها  ــال  خ واملغاربية 
ماحم يف النضال التحرري ومن التعاون والتنسيق بني حركات 
التقليدية  الكولونيالية  أن تطرد  ،واستطاعت  املغاربية  التحرر 
استرجاع  يف  أحابيلها  لامبريالية  ،لكن  مختلفة  مبستويات 
التحررية  املشاريع  ثغرات  مستغلة  وتعميقها  التبعية  عاقات 
مما  املنطقة  شعوب  و  دول  بني  الهوة  وتعميق  النفس،  القصيرة 
الثورية  بني  والتحالف  بالتنسيق  الدفع  النقيض  على  يتطلب 
والقوى التقدمية والدميقراطية إلى مستويات أعلى من العمل 
الوحدوي ملواجهة املشاريع االمبريالية و الصهيونية و الرجعية 

باملنطقة

يف مواجهة التحديات السياسية األساسية املطروحة عىل يف مواجهة التحديات السياسية األساسية املطروحة عىل 
إ.حقوى اليسار املناضلقوى اليسار املناضل
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والفساد. االستبداد  رموز  رؤوس  هزت  قوية  رايحا  المغاربية،  والبلدان  العربية  المنطقة  في  الثورية  السيرورات  حملت 
الديمقراطي  ابلنضال  النقابية  التنظيمات  تربط  التي  العالقات  وطبيعة  الشعبية  الحراكات  واقع  أسئلة  معها  حملت  لكنها 

النقابي... الفعل  ومحدودية  العام 

تحاول  تزل  بنعلي،ولم  أسقطت  التي  تونس  في  النقابي  العمل  بتجارب  األسئلة،بدءا  تلك  عىل  العدد  هذا  ملف  نبحث 
ثورتها  تبني  التي  السودان  في  النقابي  العمل  تجربة  في  النقاش  نفتح  االرتدادات.كما  رغم  األحسن  اىل  الوضع  تغيير 
العمل  تجربة  نسائل  السودان.ثم  خارج  ومن  الداخل  من  مؤامرة  من  أكثر  ضد  قوية  مواجهة  في  الميدان  في  وقيادتها 

وأنواعها. أسبابها  اختالف  عىل  التقدم  بموانع  مثقلة  ابعتبارها  المغرب  في  النقابي 

نماذج من تجارب العمل النقابي في بلدان السيرورات الثورية

نشأت احلركة النقابية السودانية قبل استقال البلد، حيث 
البريطاني  االستعمار  فترة  خال  العمالية  األندية  إنشاء  مت 
وضع  إلى   االستعمار  اضطر   ،1948 سنة  وخال   ،1934 منذ 
القانون النقابي للعمال و العمل، خال هذه الفترة، استطاعت 
سنة  يف  نضاالتها.  بفضل  شرعيتها  كسب  النقابية   احلركة 
ان تفرض على  أول مؤمتر عمالي واستطاعت  1949، ستنظم 
احلكومة إجازتها يف الدستور. هذا املسلسل النضالي، سيتوج، 
ومت  السودان،  عمال  لنقابات  العام  االحتاد  بقيام   1950 سنة 
االولى،  نشأتها  منذ  عضو.   25 يضم  تنفيذي  مكتب  تشكيل 
والكفاح   النضال  إلــى  الــســودان  يف  النقابية  احلركة  انحازت 
الواضح و ممارساتها  ضد االستعمار، ولقد بوأها هذا االنحياز 
فعال  تاريخي  بدور  ساهمت  حيث  اجملتمع،  احترام  النضالية، 
يف خروج االستعمار و حترر الوطن. حاليا، يعد عدد العامات 
والعمال املنخرطني يف النقابات أزيد من مليون ونصف،  موزعني 
على مختلف النقابات القطاعية التي يبلغ عددها حوالي 670 
نقابة عمالية، فضا عن نقابات املهنيني و املوظفني و املعلمني.

خال انتفاضة  مارس/ ابريل 1985، ضد النظام العسكري 
استمالة  األخير  هذا  حــاول  النميري،  جلعفر  الديكتاتوري 
سياسي  ملفهوم  إطاقه  خــال  من  القيادات  بعض  وتدجني 
إحجام  إلى  بالفعل،  أدى،  ما  وهو   " أجراء  ال  شركاء   " شعبوي 
العارمة،  الشعبية  الثورة  هذه  يف  املشاركة  عن  النقابات  بعض 
الذي  االنقسام  بعد  لكن  نقابية،  قيادات  عدة  تواطؤ  بسبب 
عرفه احلزب الشيوعي السوداني، عرفت احلركة النقابية فرزا 
التي شكلت  املناضلة،  النقابية  واضحا نتج عنه تصدر احلركة 
النظام  إسقاط  إلى  أدت  التي  االنتفاضة  قيادة  يف  الرمح  رأس 

الديكتاتوري.
النقابية يف السودان، كانت لها ادوار  من املعروف أن احلركة 
يف  ساهمت،  و  الوطنية  السياسية  القوى  شمل  لم  يف  ريادية 
وللشعب  العاملة  الطبقة  ملصلحة  مصيرية  قرارات  عدة  صنع 
املستوى  على  النضالية  األدوار  هذه  عــام.  بشكل  السوداني 
الصعيد  على  إن  مرموقة،  مكانة  احتال  من  مكنتها  الوطني 
العاملي أو على الصعيدين القاري و القطري، حيث لها متثيلية يف 
قمة منظمة العمل الدولية و كذلك احتاد النقابي االفريقي.

تتمتع  السودانية  النقابية  احلركة  أن  إلى  اإلشــارة  جتدر 
الدولة  عــن  املــالــي  استقالها  بفضل  قــرارهــا،  باستقالية 
والنظام. فخال سنة 1988 ، انشات بنك العمال، و هو مصرف 
عائدا  عليها  يدر  الذي  االقتصادية  املؤسسات  أهم  من  يعد 
واملنخرطني  املنخرطات  اشتراكات  إلى  باإلضافة  هاما  ماليا 
والتبرعات. كما احدثت، بعد ذلك، شركة للتمويات الصغرى 
بهدف دعم العامات و العمال يف متليك مختلف وسائل اإلنتاج 

و االستجابة ملتطلبات العيش لهم و لعائاتهم.
على  النقابات  أقوى  من  السودانية  النقابية  احلركة  تعد 

مناخ  يف  تواجدها  بحكم  إفريقيا،  و  األوســط  الشرق  صعيد 
وتوالي  العسكرية  االنقابات  عليه  غلبت  متقلب  سياسي 
خال  البشير،  حسن  النظام  قام  لذلك،  الشمولية،  األنظمة 
االنقاب  اثر  السلطة،  على  فيها  سيطر  التي  الثاث  العقود 
القيادات  بعض  باستمالة   املنتخبة،  احلكومة  على  العسكري، 
النقابية و االحتادات املهنية  املتواطئة، حيث أقدم على عملية 
الرافضة ملساوماته، من  النقابية  القيادات  العديد من  اعتقال 
العمال،  و  العامات  آالف  بتشريد  قام  ثانية  جهة  من  و  جهة، 
النقابات  تسيير  وضل   ،1977 لسنة  النقابات  قانون  إلغاء  مع 

يتم عن طريق التعيني بدل االنتخابات احلرة و الدميقراطية 
للقواعد النقابية. سيستمر هذا الواقع إلى حدود سنة 2010 
يجيز  الــذي  القانون  وهو  املنشاة،  قانون  إصــدار  سيتم  حيث 
ملسلسل  مباشرة  نتيجة  يعتبر  و  النقابة،  يف  املطلق  التحكم  
قرنق  جون  بقيادة  واملعارضة،  العسكري  النظام  بني  املساومات 
و الذي أفضي إلى استقال جنوب السودان سنة 2011. لذلك 
خال السنوات األخيرة التي سبقت اندالع ثورة دجنبر 2018 
بعض  ــواالة  م متت  البشير،  حسن  اعتقال  إلــى  أفضت  والتي 
النظام.  شرعية  عن  الدفاع  يف  استماتتها  و  النقابية  القيادات 
هذه الوضعية ساهمت يف انتفاضة القواعد النقابية على هذه 
متهيدية  تسيير  جلان  تشكيل  مت  حيث  املتواطئة،  القيادات 
مثل  للقيادات  املعارضة  الهياكل  من  العديد  بــروز  إلــى  أدت 
جلنة أطباء السودان و جلنة املعلمني و شبكة الصحفيني، هذه 
الهياكل هي التي ستشكل، فيما بعد، جتمع املهنيني السودانيني 
الذي كان له تأثير كبير بانضمامه إلى االحتجاجات الشعبية 
الديكتاتوري.  ونظامه  البشير  عمر  بتنحي  املطالبة  تبنيه  و 
لقد شكل، هذا التجمع  القوة الضاربة لدعم اجلماهير الثائرة 
عودة  و  دميقراطية  مدنية  دولة  بإقرار  باملطالبة  واستمرارها 

 2020 سنة  خال  انه  بالذكر  اجلدير  و  ثكناته.  إلى  العسكر 
الهيئات  مختلف  انتظمت  الشعبية  الثورة  استمرار  عز  ويف 
املطالبة  و  النضال  يف  ــا  دوره استعادة  على  للعمل  النقابية 
مسودات  النقابية  الهيئات  مختلف  أعدت  إذ  بالدميقراطية، 
قوانني متت مناقشتها على أوسع نطاق، ليتم وضعها النهائي يف 
السودان،  يف  للنقابات  املوحد  بالقانون  سمي  عام،  قانون  إطار 
تضمن  كما   ،2010 لسنة  املنشاة  قانون  مبوجبه،  الغي  الذي، 
عضو،  أي  فصل  بعدم  املتعلق  البند  أهمها  مميزة  بنود  عدة 
البند اخلاص باحلق يف  إال بعد محاكمته بصفة عادلة و كذا 

إجراء االنتخابات ، كذلك البند الذي ينص على انه ال يجوز 
حل النقابة إال بقرار قضائي. اجلدير بالذكر، أن هذا القانون 
التي تنص عليها قوانني  املعايير ومختلف اآلليات  كفل جميع 
منظمة العمل الدولية. إال أن فلول النظام العسكري و عماء 
فرملة  حتاول  التي  الرجعية  اإلقليمية   واحملاور  االمبريالية  
بالهبوط  يسمى  ما  عبر  مهامها،  استكمال  وتعطيل  الثورة 
النقابات  حل  لقرار  العدل  وزارة  ــدار  إص وراء  كانوا  الناعم، 
واالحتادات وحتويل مكاتبها املسيرة الى جلان مؤقتة  تشرف 
على إجراء االنتخابات خال ثاثة أشهر. هذا القرار مت رفضه، 
بشكل مطلق، من طرف كافة النقابات و االحتادات ألنه يعارض 
شعارات الثورة و التغيير. كما انه يخالف الوثيقة الدستورية 
ومهمات الفترة االنتقالية التي نصت على تفكيك كافة أشكال 
احملــاوالت  إلــى  يهدف  القانون  هــذا  البشير.  لنظام  التمكني 
نضاالت  تعطيل  وباألساس  العاملة،  القوى  إللهاء  اليائسة، 
السودانيني،  املهنيني  لتجمع  املشكلة  النقابات،  و  االحتــادات 
الستكمال  الضامنة  اجمليدة  للثورة  الضاربة  القوة  يعد  الذي 
تشكيل  عبر  العظيم،  السودان  شعب  وانتعاق  حترر  يف  مهامها 

دولته املدنية الدميقراطية.            

احلسني لهناوي
تجربة الحركة النقابية يف السودانتجربة الحركة النقابية يف السودان
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 2021 25 جويلية  النقابية وإنقالب  1. الحركة 

لئن عبرت قيادة اإلحتاد العام التونسي للشغل عن دعمها 
بإنقابه  سعيد  قيس  الرئيس  دشنه  الذي  السياسي  للمسار 
2021 أما يف القطع مع عشرية حكم حركة  25 جويلية  يوم 
عنها  تعبر  فتئت  ما  التي  السياسات  ولكن   , حلفائها  و  النهضة 
وعدائها  وحشيتها  يف  تختلف  ال  والتي  سعيد  قيس  حكومة 
احلكومات  كافة  عن  والشعبية  الكادحة  الطبقات  ملصالح 
تونس  يف  اإلستبدادية  املنظومة  رأس  سقوط  بعد  املتعاقبة 
النقابية  املركزية  بني  العاقة  جعلت   , علي  بن  العابدين  زين 
تبعا  ــر  وزج ملــد  خاضعة  اإلنــقــاب  بعد  القائمة  والسلطة 
االقتصادية  امللفات  ومختلف  االجتماعية  املفاوضات  لسير 

الطرفني. بني  التفاوض  طاولة  على  املوضوعة  واالجتماعية 

الفصل بني  رغم حرص قيادة اإلحتاد يف تصريحاتها على 
احلرص  نفس  وهو  باحلكومة  وعاقتها  بالرئيس  عاقتها 
من  للتفصي  محاولة  يف  الدولة  رئيس  فيه  يشاركها  الــذي 
على  املتوحشة  الليبيرالية  السياسات  تبعات  مسؤولية 
من  التفصي  قبلها  حاول  مثلما  الشعبية  الطبقات  مختلف 
لكن  السابق,  احلكومة  لرئيس  الفاشل  إختياره  مسؤولية 
سعيد  قيس  أن  الــيــوم  يــعــرف  تــونــس  يف  ــي  ــدان وال الــقــاصــي 
أجهزة  كافة  على  يــده  ــع  ووض السلطات  لكافة  بإحتكاره 
الباد  يف  األوضاع  إليه  آلت  عما  األوحد  املسؤول  هو  احلكم 
للتسلط  سعيد  قيس  تعطش  إن   .  2021 جويلية   25 منذ 
اإلجتاهات  جميع  يف  النار  يطلق  جعله  باحلكم  واإلنــفــراد 
تهديدا  تشكل  أن  وميــكــن  الــعــام  بــالــشــأن  عــاقــة  لها  الــتــي 
تسلم  ولم  وجمعيات  ومنظمات  ونقابات  أحزاب  من  حلكمه 
أحيانا  تلميحا  العشوائي  النار  إطاق  من  النقابية  احلركة 
املعلنة  اإلحتاد  قيادة  مساندة  رغم  أخرى  أحيانا  وتصريحا 
املكاسب  املسار ولكن املشروطة أيضا بعدم اإلعتداء على  لهذا 

.  2011 منذ  التونسي  الشعب  راكمها  التي  الدميوقراطية 
امللفات  يف  واملــنــاورة  احلركة  هامش  تضييق  من  زاد  ومما 
إنقاب  إرتدادات   , النقابية  احلركة  أمام  املطروحة  والقضايا 
حلبة  أصبحت  التي  نفسها  النقابية  الهياكل  على  جويلية   25
 25 للجدال والنقاش وحتى الصراع بني أنصار الرئيس ومسار 

. اإلنقاب  هذا  معارضي  و  جويلية 
بسلطة  النقابية  املــركــزيــة  عــاقــة  تــخــرج  لــم  اجــمــاال 
يف  للشغل  التونسي  الــعــام  اإلحتـــاد  تقاليد  عــن  اإلنــقــاب 
إلى  املهادنة  من  تراوحت  والتي  القائمة  بالسلطة  عاقته 

الدموي  الصدام 
التونسية وامالءات صندوق  النقابية  الحركة   .2

الدولي. النقد 

تاريخه  طيلة  للشغل  التونسي  العام  اإلحتــاد  يشكل  لم 
إنطلق  التي  املتوحشة  الليبيرالية  السياسات  أمام  منيعا  سدا 
مباشر  بتدخل  الثمانينات  منتصف  منذ  تونس  يف  تنفيذها 
املوضوعي  التحالف  كرست  والتي  الدولي  النقد  صندوق  من 
هذا   , والسلطة  العاملية  للرأسمالية  احملليني  الــوكــاء  بني 
يف  الشعب  جنــاح  رغــم   2011 بعد  تواصل  الــدي  التحالف 
أن يتمكن من مواصلة  املنظومة احلاكمة دون  اإلطاحة برأس 
الكمبرادورية  للمنظومة  الطبقية  األسس  بتفكيك  ثورته 
ما  هو  و   1956 منذ  تونس  يف  السلطة  و  الثروة  على  املهيمنة 

تعبيرات  وإيجاد  بسرعة  صفوفها  تنظيم  إعــادة  من  مكنها 
اليوم  تستعد  هي  و  مصاحلها  عن  تدافع  متعددة  سياسية 
العمال  راكمها  مكاسب  من  تبقى  ما  على  جديدة  هجمة  لشن 
الطابع  تكريس  و  النضال  من  عقود  طيلة  الشعبية  والطبقات 
الكمبرادور بعد أن كانت  الطبقي للدولة كدولة راعية ملصالح 
قيادة  مع  بالشراكة  الطبقي  التوفق  رعاية  على  حريصة 
علي. بن  حكم  خال  سيما  ال  للشغل  التونسي  العام  اإلحتاد 

التونسي  العام  اإلحتاد  راية  حتت  املنضوين  النقابيني  إن 

واإليديولوجية  السياسية  توجهاتهم  إختاف  على  للشغل 
تنفذها  التي  السياسات  خطورة  مبدى  الوعي  يف  يشتركون 
للباد  الوطنية  الــســيــادة  وإنــتــهــاك  سعيد  قيس  حكومة 
والقوى  العاملية  املالية  للدوائر  وقراراتها  سياساتها  بارتهان 
مستوى  على  ولكن  التونسية  للديون  الضامنة  اإلمبريالية 
مواجهة  طــرق  حــول  النقابيني  بني  التباين  يبرز  املمارسة 
وحــدة  زعـــزع  قــد  جويلية   25 فــإنــقــاب  الــســيــاســات  هــده 
التونسية  النقابية  للحركة  النضالية  والتقاليد  املمارسة 
الهياكل  داخــل  من  سعيد  لقيس  املساندة  ــوات  األص لتعلوا 
العاملة  الكبقة  تخوضها  التي  باإلضرابات  منددة  النقابية 
تصب  أنها  بحجة  وجودها  عن  دفاعا  الصغرى  والبورجوازية 
التي  النهضة  حركة  رأسها  وعلى  الرجعية  القوى  صالح  يف 
من  كاملة  سنة  بعد  يتجرأ  أن  دون  سعيد  قيس  بها  أطــاح 
واالقتصادية  السياسية  اجلرائم  ملفات  فتح  على  انقابه 
احلكم  مــن  ســنــوات  عشر  طيلة  إقترفتها  الــتــي  واألمــنــيــة 

اإلنتهازية. اليمينية  األحزاب  مع  بالشراكة 
عن  العلن  يف  للشغل  التونسي  العام  اإلحتاد  قيادة  تعلن 
انعكاسات  من  لها  ملا  الدولي  النقد  صندوق  لبرامج  رفضها 
التونسي  االقتصاد  وعلى  واألجـــراء  العمال  على  وخيمة 
األساسية  ــواد  املـ عــن  الــدعــم  بــرفــع  يتعلق  فيما  سيما  ال 
تبدي  ولكنها  العمومية  االقتصادية  املؤسسات  يف  والتفويت 
التي  السلطة  مع  املفاوضات  يف  املرونة  من  شيئا  نفسه  اآلن  يف 
بعض  بتقدمي  البرامج  هذه  مترير  على  قدرتها  على  تراهن 
لها  معنى  ال  زيــادات  بإقرار  األجــور  مستوى  على  التنازالت 
عن  نسبته  تتوقف  لم  الــدي  التضخم  يبتلعها  ما  سرعان 
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أخرى مرة  الديموقراطية 

األزمــات  ــذه  ه للشغل  التونسي  الــعــام  اإلحتـــاد  يــواجــه 
نفسه  وهو  بالباد  تعصف  تكاد  التي  واالقتصادية  السياسية 
نظامه  تنقيح  خلفية  على  داخلية  أزمــة  وقــع  على  يعيش 
يف  حقها  استوفت  التي  النقابية  للقيادات  يسمح  مبا  الداخلي 
جديد  من  بالترشح  القدمي  الداخلي  النظام  حسب  الترشخ 
التونسي  العام  لاحتاد  الوطني  التنفيذي  املكتب  لعضوية 
إلى  وصلت  النقابيني  بني  داخلية  أزمة  خلق  ما  وهو  للشغل 
التونسية يف عدم شرعية املؤمتر  حد رفع قضية أمام احملاكم 
عنه  املنبثقة  النقابية  والقيادة  الشغيلة  للمنظمة  األخير 
الباردة"  "حربها  يف  توظيفه  اإلنقاب  سلطة  حتاول  ما  وهو 

النقابية. احلركة  مع 
النقابية  احلركة  حدود  جيدا  نعي  العمال  حزب  يف  إننا 
لكن  و  الطبقي  التوافق  منظومة  من  جزء  بوصفها  التونسية 
خط  لرسم  النقابات  صلب  النضال  من  أبدا  مينعنا  لم  هذا 
أي  أمــام  منيعا  سدا  يقف  مناضل  دميقراطي  وطني  نقابي 
محاولة من السلطة لتدجني اإلحتاد و وضع اليد على هياكله 
التي  النقابية  املركزية  مع  التناقضات  و  اخلافات  كانت  مهما 
جتذير  و  الدميقراطية  املسألة  حول  معها  الصراع  يتوقف  لم 
دون  ولكن  الكمبرادور  ملصالح  الراعية  السلطة  من  املواقف 
عن  املكاسب  مراكمة  من  التونسيني  واألجراء  العمال  حرمان 
التونسي  العام  اإلحتاد  هياكل  صلب  النقابي  النضال  طريق 
الذي  والتنظيم  والتجربة  الوعي  مراكمة  سياق  يف  للشغل 
الوعي  وإلى  ولذاتهم  بذاتهم  الوعي  إلى  ما  يوما  سيقودهم 
اجلذري  والتغيير  بالثورة  إلى  يتم  ال  واإلنعتاق  التحرر  بأن 

القائمة. للسلطة  الطبقية  للقاعدة 

اإلتحاد العام التونيس للشغل يف مواجهة أخطر منعرجات املسار الثورياإلتحاد العام التونيس للشغل يف مواجهة أخطر منعرجات املسار الثوري
حبيب الزموري

إن النقابيين المنضوين 
تحت راية اإلتحاد العام 
التونسي للشغل عىل 

إختالف توجهاتهم السياسية 
واإليديولوجية يشتركون 
في الوعي بمدى خطورة 
السياسات التي تنفذها 

حكومة قيس سعيد وإنتهاك 
السيادة الوطنية للبالد ابرتهان 

سياساتها وقراراتها للدوائر 
المالية العالمية والقوى 

اإلمبرايلية
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القرن  بداية  إلى  باملغرب  النقابي  العمل  جدور  امتداد  رغم 
الفعلي  التنظيم  انبثاق  ورغم   ،)1916 سنة  )حوالي  املاضي 
للحركة النقابية باملغرب من صلب الكفاح الوطني التحرري يف 
مواجهة االستعمار)انتفاضة 20 مارس 1955(، ورغم ما يحفل 
كبيرة  ألعداد  تضحيات  من  ببادنا  النقابي  العمل  تاريخ  به 
وعمالية  وقطاعية  وطنية  ونضاالت  واملناضات  املناضلني  من 
العاملة  الطبقة  لصالح  مكتسبات  من  حققه  ما  ورغم  كبرى، 
حتسني  مستوى  على  أو  النقابية  احلريات  مستوى  على  سواء 
ورغم  كذلك،  املعنوي  املستوى  على  أو  للشغيلة  املادية  األوضاع 
بادنا؛  يف  النقابي  العمل  راكمه  الذي  اإليجابي  الرصيد  كل 
فإن كل هذه اجلوانب املشرقة لم تشكل قوة جدب كبيرة تقوي 
انخراط الطبقة العاملة يف العمل النقابي كوسيلة للدفاع عن 
ضعيفا  إشعاعه  ظل  بل  واملعنوية،  املادية  املباشرة،  مصاحلها 
يف  الكايف  بالشكل  تترسخ  ولم  األســف؛  مع  األجــراء  صفوف  يف 
ينبني  التي  األســس  ببادنا  النقابي  العمل  ــارات  إط صفوف 
عليها هذا األخير، والقيم التي متيزه وتكرس جوهره اإلنساني 
التقدمي، والعاقة املترابطة واجلدلية ما بني األهداف املباشرة 
للعمل النقابي، املرتبطة أساسا بتحسني الدخل وشروط العمل 
العامة  التحررية  واألهداف  عامة،  واملعنوية  املادية  واألوضاع 

العمل  ينخرط  أن  املــفــروض  من  التي  واجملتمعية  الطبقية 
وباقي  العاملة  الطبقة  لصالح  أجلها  من  النضال  يف  النقابي 

الفئات الشعبية.
واجمليد  احلافل  النضالي  )التاريخ  الواقع/املفارقة  ولهذا 
النقابي كما ونوعا من جهة  للعمل  املتنامي  من جهة، والضعف 
املناضلني  من  العديد  يعلمها  وواضحة  متعددة  أسباب  أخرى( 
كما  بالباد،  والسياسي  النقابي  بالشأن  واملهتمني  النقابيني 
رسمية  وغير   )1( رسمية  وتقارير  متنوعة  كتابات  تناولتها 
إجمال  وميكن  باملغرب؛  النقابي  العمل  حول  صحفية  ومقاالت 

أهمها يف :
الدميقراطي  النقابي  العمل  ضــد  املــتــواصــل  ــدوان  ــع ال  - -
أشكال  ومختلف  العمل  من  والطرد  التعسفات  عبر  واملستقل، 

التضييق على احلريات النقابية والسجن والقمع والترهيب...
الطبقي،  مضمونه  مــن  العمالي  النقابي  العمل  إفـــراغ   - -
لتدجني  مفاهيم  وإشــاعــة  والــتــحــرري،  الكفاحي  النضالي، 
الطبقة العاملة وتكريس استغالها، من قبيل مفاهيم احلفاظ 

على السلم االجتماعي والشراكة والتعاون الطبقي.
عزل  عبر  السياسي،  النضال  عن  العاملة  الطبقة  إبعاد   - -

احلريات  أجل  من  العام  اجملتمعي  النضال  عن  النقابي  العمل 
وشيطنة  والدميقراطية؛  االجتماعية  والعدالة  السياسية 
وتسييد  ومناضاته  ومناضليه  التقدمي  السياسي  العمل 
النظرة النقابية الضيقة، أو ما يسمى بالعمل النقابي اخلبزي.

وضرب  قوتها  وإضعاف  العاملة  الطبقة  صفوف  تقسيم   - -
وعلى  كفاحيتها  على  احلفاظ  بدعوى  النقابية،  وحدتها 
اعتمادا  أو  النقابية؛  البيروقراطية  ومحاربة  النقابي"  "النقاء 
النقابية  التعددية  يعتبر  الذي  اخلاطئ  الرجعي  املفهوم  على 
أو  اجملتمع؛  داخــل  الدميقراطية  ــس  أس مــن  وأســاســا  مظهرا 
بسبب التسخير احلزبي الفج للعمل النقابي، والذي وصل إلى 

مستويات بئيسة من االحلاقية.      
- - اندماج بعض القيادات النقابية يف إطار العاقات اخملزنية 
شكلت  وقد  )2(؛  طائلة  لثروات  ومراكمتها  وفسادها  السائدة، 
النقابية  املسألة وحدها، وصمة عار تدفع ثمنها احلركة  هذه 
صورة  على  سلبي  أخاقي  تأثير  من  لذلك  ملا  اآلن،  حلد  غاليا 
وفقدان  مشروع  توجس  من  تخلقه  وملا  النقابي؛  العمل  وسمعة 
للثقة يف العمل النقابي لذى فئات واسعة من الشغيلة، وانكماش 
حاد تبعا لذلك لعدد املنخرطني وجلماهيرية النقابة )القواعد 

النقابية(.

الرأسمالي  بالهجوم  املتسم  الــعــام  الــوضــع  ــذا  ه ظــل  ويف 
وعموم  العاملة  الطبقة  ومكتسبات  حقوق  على  املتصاعد 
جدواه  وضرب  تبخيسه  عبر  النقابي  العمل  وعلى  الشغيلة، 
حيث  بادنا  يف  النقابية  التجربة  لقساوة  ونظرا  ومصداقيته؛ 
الكبيرة  والتضحيات  املريرة  النضاالت  حجم  مقارنة  ميكن 
على  مطالب  من  حتقيقه  أو  مكاسب  من  عليه  احلفاظ  مت  مبا 
بساطتها ورغم عدالتها ومشروعيتها، وما لذلك من تأثير قوي 
موضوعية  وبكل  ميكننا  فإنه  النقابي؛  العمل  جماهيرية  على 
لإلحتاد  التابعة  الفاحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  أن  تأكيد 
مثاليا(  )وليس  مهما  منوذجا  وتقدم  قدمت  للشغل  املغربي 
للعمل النقابي الدميقراطي، الكفاحي، املستقل، الذي يضع كل 
العاملة  للطبقة  احلقيقية  املصالح  خلدمة  وطاقاته  إمكانياته 
كبيرة  بثقة  ذلك  مقابل  يحظى  والــذي  الستخدامها؛  وليس 
موظفني  من  مكوناتها  بكل  الفاحي  القطاع  شغيلة  صفوف  يف 
ملا  بالنظر  كادحني،  وفاحني  زراعيني  وعمال  ومستخدمني 
حققه من نتائج ملموسة وما كرسه من تضامن وقيم وعاقات 

إنسانية ونضالية نبيلة. 
يف  الفاحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  حددت  الغرض  لهذا 

واملتمثلة  الواسع؛  مبفهومها  أهدافها  األساسي  قانونها  ديباجة 
الطبقة  أوضــاع  حتسني  أجل  من  العام  النضال  يف  املساهمة  يف 
ويف  املشروعة،  حقوقها  عن  والدفاع  واملعنوية  املادية  العاملة 
بناء عالم قروي مزدهر تسوده الدميقراطية وحقوق اإلنسان؛ 
أجل  مــن  النضال  يف  املتمثلة  األساسية  مهمتها  جانب  إلــى 
موظفني  من  الفاحي  بالقطاع  العاملني  كافة  أوضــاع  حتسني 
الفاحية  والصناعات  الزراعة  وعمال  وعامات  ومستخدمني 
والغذائية والفاحني الصغار والصيادين، إلى جانب النضال من 
أجل إصاح زراعي شامل، شعبي ودميقراطي، يعطي األرض ملن 
يكدح بها وميكنهم من املاء ووسائل اإلنتاج األساسية، إضافة إلى 
السيادة  الذاتي وتضمن  االكتفاء  إقرار سياسة فاحية حتقق 

الغذائية لشعبنا.
عملها  وتوجه  بها  تسترشد  التي  املبادئ  كذلك  حددت  كما 
دام  ما  األقل،  على  بها  التذكير  من  بد  ال  والتي  لها،  وتنضبط 
مبادئ  وهــي  ذلــك؛  أهمية  رغــم  فيها  للتفصيل  يضيق  اجملــال 
النقابية  والوحدة  واالستقالية  والدميقراطية  اجلماهيرية 

والتضامن والتقدمية.
واستجابة  املذكورة،  العامة  واألهداف  املبادئ  من  وانطاقا 
الفاحي، ومن  القطاع  امليداني وتنوع وتشعب  العمل  حلاجيات 
مبدئ  على  اجلامعة  ركزت  النقابي  الفعل  جناعة  ضمان  أجل 
العمل اجلماعي، املنظم واملنتظم والدميقراطي؛ وبلورت هيكلة 
تنظيمية مائمة تشمل األجهزة القيادية والتنفيذية الوطنية 
التنفيذية(  والكتابة  اجلامعة  واملكتب  ــة  اإلداريـ )اللجنة 
واجلهوية(  احمللية  اجلامعة  )فروع  واجلهوية  احمللية  واألجهزة 
والنقابات الوطنية داخل القطاعات الفرعية ذات اخلصوصية 
املشكلة للقطاع الفاحي، إضافة إلى تنظيمات خاصة بالشباب 
جناعة  حققت  كما  فئوية.  ــرى  وأخ واملتقاعدين،  والنساء 
إعامية مهمة كسرت الطوق املضروب على أوضاع وعلى مطالب 
ونضاالت شغيلة القطاع الفاحي؛ وراكمت فضا عن ذلك كله 
النقابي،  التكوين  مجال  يف  هاما  ورصيدا  جدا  غنية  جتربة 
على  تعميمه  سبل  يف  البحث  جــدا  املفيد  مــن  يكون  ســوف 
لألهمية  نظرا  وذلك  أخرى،  قطاعات  يف  والنقابيني  النقابيات 
اجليدة  املعرفة  مستوى  على  سواء  النقابي  للتكوين  احليوية 
واملعارك  النضاالت  وتدبير  والتفاوض  احلوار  آليات  أو  بالقطاع 

النقابية، أو ما يتعلق بأدبيات وآليات العمل النقابي. 
للتضامن  قوية  آلية  تاريخيا  النقابي  العمل  شكل  لقد 
وتوحيد الطبقة العاملة يف مواجهة ما تتعرض له من استغال 
قصد  للنضال  أدوات  شكل  كما  عملها،  لقوة  واستنزاف  بشع 
حتسني األوضاع املادية واملهنية للشغيلة داخل املقاوالت أو على 
واليزال  تاريخيا  تعرض  وقد  والدولية؛  الوطنية  املستويات 
للهجوم والقمع، وحملاوالت االحتواء والتدجني والتلغيم بهدف 
معركة  فإن  هنا  ومن   جماهيريته؛  متة  ومن  مصداقيته  ضرب 
إعادة  والعمل يف اجتاه  النقابية  الوحدة  إعادة االعتبار ملبدئ 
العمل  وأهــداف  مبادئ  لباقي  االعتبار  ورد  تنظيميا،  بنائها 
النبيلة  بالقيم  النقابيني  واملناضلني  املناضات  وتشبع  النقابي 
للعمل النقابي، مسألة آنية وملحة، وهي من صلب مسؤولية كل 
املناضلني التقدميني املناهضني لاستغال الرأسمالي واحلاملني 
اإلنسانية  لواء  واملساواة؛  االجتماعية  والعدالة  التحرر  للواء 

احلقيقي.
هوامش:

تقرير المفتشية العامة للمالية سنة 2009 نموذجا.  )1(

اإلتحاد  مقال  في  المثال  سبيل  عىل  تعداده  تم  ما   )2(
الصادر  واالختالل؛  النضال  يتعايش  عندما  للشغل،  المغربي 
المعتقل  للصحفي   2012 فبراير   24 بتاريخ  المساء  جريدة  في 

سليمان الريسوني.   
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يسارية  مكونات  يجمع  الــذي  اللقاء  هــذا  أثمن  بــدايــة، 
 .. وجمعوية..  وحقوقية  ونقابية  سياسية   ، ودميقراطية 
إلى  منظمة  لتأسيس   52 الذكرى  يصادف  الذي  اللقاء  هذا 
التأسيس  لذلك  العميقة  والدالالت  مارس   23 وحركة  األمام  
السياسي  املكتب  وباسم  باسمي  أهنئ  وباملناسبة  اليوم..  حلد 
النهج  يف  ــاق  ــرف وال الــرفــيــقــات  املــوحــد  االشــتــراكــي  لــلــحــزب 
املنع. ظروف  رغم  مؤمترهم  جناح  على  العمالي  الدميقراطي 

الوضع  تشخيص  التشخيص..  عن  كثيرا  أحتدث  لن  سوف 
الكرمية  دعوتكم  وصفته  كما  املــتــأزم  باملغرب  االجتماعي 
كما  اليسار.  لدى  التشخيص  يف  تخمة  تضخم/  هناك  ألن 
املتأزمني  واالقتصادي  االجتماعي  الوضع  تشخيص  مهمة  ان 

أيضا. الدولة  به  تقر 
عهد  يف  بذلك  ضمنيا  اعترفوا  أن  سبق  أنفسهم  فاحلاكمون 
الدولة  أقرت  كما   " القلبية  السكتة   " ب  يعرف  فيما   2 احلسن 
أهم  تقارير  وعبر  مسؤوليتها  أعلى  تصريحات  عبر  اليوم 
التدبير  وسيادة  العمومية  سياساتها  جناعة  بعدم  مؤسساتها 
وحتالف  العام  للمال  كبير  تبذير  وثبوت  العام  للشأن  السيئ 
واإلقــرار  الوطنية  للثروة  عادل  غير  وتوزيع  والسلطة  املال 

اإلصاح. محاوالت  ادعاءات  كل  فشل  أو  مبحدودية 
ــة )اجملــلــس االقــتــصــادي  ــدول هــنــاك إجــمــاع مــؤســســات ال
 ، للتخطيط  السامية  املندوبية   ، والبيئي  واالجــتــمــاعــي 
 ، املغرب  بنك   ، اإلستراتيجية  للدراسات  امللكية  املؤسسة 

ودميومتها.  األزمة  عمق  على   )... للحسابات  األعلى  اجمللس 
منذ  ومركبة  شاملة  أزمة  يف  املغرب  يتخبط  كبير،  وبإيجاز 
العامة واخلاصة مما ساهم يف  عقود مست كل قطاعات احلياة 
الشغل  لسوق  مريع  وتقليص  الوطنية  الثروة  إنتاج  انخفاض 
التعليم  )الصحة  االجتماعية  اخلدمات  يف  مهول  وتدهور 

أشكاله. بكافة  الفساد  ظاهرة  وتنامي   ) السكن 
اختاال   يعرف  التحديد،   وجه  على  االجتماعي،  فالوضع 
الطبقة   " حساب  على  فقط   ليس  تغتني  طبقة  لصالح  عميقا 
د  النهج  يف  الرفاق  يصفهم  كما   " الكادحني  وعموم  العاملة 
عريضة  اجتماعية  طبقات  حساب  على  تغتني  بل  العمالي، 
من  جيش  وهم  املواطنة،  بحقوقها  تتمتع  ال   مهمشة/هشة 
السواعد  وأصــحــاب  الــشــواهــد  حاملي  واملــعــطــات  املعطلني 
حدوده  يف  كرميا  عيشا  يضمن  لشغل  فرصة  يجدون  ال  الذين 
مطلقا  قادرين  الغير  واملعطوبني  الضحايا  من  وفئات  الدنيا، 
وجه  على  البوادي  ويف  املدن  يف  النساء  وعموم  اإلنتاج،  على 

اخلصوص.  
ملفات  يف  عنها  معبر  املغربي  الشعب  مطالب  شديد:  بإيجاز 
االجتماعي  التواصل  صفحات  يف  ومتواجدة  معلنة  مطلبية 
واملناطقية  الوطنية  االجتماعية  دينامياته  عنها  )عبرت 
ــرادة-  ج ح  الــريــف-  ــراك  ح فبراير-   20 حركة  والفئوية: 
أكال  تنسيقيات  التعاقد-  عليهم  املفروض  االساتذة  تنسيقية 
اجلامعات-  طلبة  والثروة-  االرض  يف  الساكنة  حق  عن  للدفاع 
عبرت  وغيرها(..  املعطلني  الشواهد  حلملة  الوطنية  اجلمعية 
والوطنية  والفئوية   احمللية  للشعب  الواعية  النخبة  عنها 

حتقيقها. اجل  من  وتناضل 
مبعادلة  مربع  يف  الديناميات  هــذه  كــل  محاصرة  وتتم 
طرف  مــن  استجابة  دون  معلنة  املتراكمة  املطالب  صعبة: 
آذان  امامها  جتد  لكنها  قائمة   السلمية  النضاالت   ֚ احلاكمني 
احلوار    - سائرة  واالعتقاالت  القضائية  املتابعات   ֚ صماء 

صنمي.  / وشكلي  غائب  واجملتمعي  االجتماعي 
العمل؟  ما  واخملتل،  ــأزوم  امل االجتماعي  الوضع  هــذا  أمــام 
ــة االجــتــمــاعــيــة احلــالــيــة الــى  ــ ومـــا الــعــمــل لــتــحــويــل األزم
للتغيير  سلمية  دميقراطية  موجة  بخلق  سياسية  دينامية 
وجه  على  اليسار  دور  وما  ؟  املغرب   يف  اجلذري  الدميقراطي 

ذلك.  يف  اخلصوص 
وهجني  طبقي  نظام  املغربي  السياسي  النظام  طبيعة 

التي  احلديثة  والدولة  املستبدة  السلطانية  الدولة  بني  يجمع 
هذا  من  الشكلية.  والهياكل  النصوص  احلداثة  فيها  تتجاوز  ال 
واالقتصادي  االجتماعي  اجلانب  يستغل  النظام  فإن  املنطلق، 

إال. ليس  استمراريته  تضمن  توازنات  خللق 
السياسية  الــهــيــئــات  ــاف  ــع وإض تهجني  ــع  م ذلـــك  تــكــرس 
ذمم  شــراء  خــال  من  ســواء  املناضلة  واحلقوقية  والنقابية 
بعض  وخيانة  السياسي  خطها  وحتــريــف  الــقــيــادات  بعض 

هي: املرحلة  لهذه  املطلوبة  االجوبة  فإن  وبالتالي  القيادات، 
الهجني واخملترق، وتقدميها  الهيئات بوضعها  أن تعي تلك    -  -
األصلي  طابعها  إلى  الرجوع  من  تتمكن  حتى  قوي  ذاتي  لنقذ 

التأسيس(. منطلقات   ( أجله  من  تأسست  الذي 
- - وعند حتقيق هذا الشرط، ميكن احلديث عن خلق جبهة 
تطلعات  وحتقيق  اجملتمعي  النضال  قيادة  على  قادرة  وطنية 

واملساواة، االجتماعية  والعدالة  والكرامة  احلرية  يف  الشعب 
ــة  ــاري ــس ــي ال ــات  ــئ ــي ــه ال جــمــيــع  تــتــخــلــص  أن  ضـــــرورة   - -
الذات  بنكران  وتتحلى  الذاتية  نزعتها  من  والدميقراطية 
على   وتشتغل  العليا  األنا  مرض  وتنبذ  والفردية  اجلماعية 
اجللوس  يقتضي  وهذا  مشترك  بشكل  الشعب  قضايا  ملفات 
على  نضاالتها   بتكامل  وتــؤمــن  الرفاقي  والنقاش  للحوار 
املستوى  وعلى  احلقوقي  املستوى  وعلى  السياسي  املستوى 

النقابي،
منغمسة  الــوطــنــيــة  ــة  ــرك احل ــزاب  ــ أح ــرى،  ــ أخ جــهــة  ــن  م
الفترات  يف  معه  ومتواطئة  سلبي  بشكل  النظام  مع  ومندمجة 
 ، الدميقراطي  للتغيير  حقيقية  فرصا  يضيع  مما  احلاسمة 
وصية  لتبقى  النهج  نفس  تتبع  احلركة  هذه  روافد  أن  ويبدو 
مع  واملريد  الشيخ  بثقافة  وتشتغل  عليه  ومتعالية  الشعب  على 
كومبارس،. تعتبرهم  حيث  الشعبية  اجلماهير  ومع  املناضلني 

أن  يجب  ال  جميعا،  ونرددها  نقولها  التي  الشعبية  السيادة 
نفعلها  أن  علينا  بل  لاستهاك   سياسويا  كاما  فقط  تبقى 
وأن  لنبضه،  بإمعان  ونستمع  امليدان  يف  الشعب  مع  ونشتغل 
نريد  ما  ليس  واملساومات:  والتعالي  الوصاية  أسلوب  مع  نقطع 
الشعب  يريد  ما  بالضرورة  هو  فردية  أو  جماعية  ــذوات  ك
مطالب  نقرأ  أن  لنا  بد  ال  وهنا  السيادة،  مالك  املكافح  املغربي 
نخبه  رسمتها  التي  املعلنة  املطلبية  بامللفات  الواردة  الشعب 
وحراك  فبراير   20 حركة   ( االجتماعية   بدينامياته  ممثلة  

وغيرها(،  الريف 
ولتنظيم  كبيرة  لقوة  حتتاج  املتأزم،  الوضع  هذا  مواجهة   --
فاحلزب  وطبعا  واســع.  طبيعي  منطقي  يــســاري  حتالف  او 

ومحتريف  األرقــام  بجمع  يتم  ال  الكبير  التحالف  أو  الكبير 
احلركات  تربة  الطبيعية:  تربته  يف  يكبر  هو  بل  السياسة، 
وحدة  لها.  واحلشد  ودعمها  فيها  باالنغراس  االجتماعية 
الساحات  يف  مكانا  لها  جتد  أن  يجب  نــرددهــا  التي  اليسار 

والساحات. امليادين  وحدة  وامليادين.. 
واالضطهاد  القمع  عز  ففي  شرط،  واملناسبة  باملناسبة،   - -
خلق  املغربي  الشعب  استطاع  والــرصــاص(   اجلمر  )ســنــوات 
األمام  وإلى  مارس   23 حركتي  أقصد  البديلة:  النضالية  أداته 
بذلك  واستطاعتا  جبهة  إطار  يف  ما  فترة  يف  توحدتا  اللتني 
السياسي  النظام  ــان  أرك وزعــزعــت  نضالية  مكاسب  حتقيق 
موازين  لتغيير  بجانبها  والنضال  اجلماهير  مع  بالتحامها 
إلى  والنفي،  واالعتقاالت  الشرس  بالقمع  فووجهت  القوى 
الصحراء  قضية  حول  االختاف  بسبب  السبل  بها  تفرقت  أن 
ألحزاب  السياسية  للثقافة  خافا  ذلك  كل  املغربية،  الغربية 
يف  سلبي  بشكل  املنغمسة  وخاصة  وروافدها  الوطنية  احلركة 

السياسي، النظام 
ملواجهة  املطلوب  )الــســيــاســي(  التحالف  او  التنظيم   - -
أو  تقنية  قضية  طبعا  ليس  املركبة  االجتماعية  االزمـــة 
احلد  تستدعي  فكرية  قضية  هي  وإمنا  محضة،  عملية  قضية 
التحالف  أو  فالتنظيم  االيديولوجي:  االنسجام  من  األدنى 
وظيفة  ويؤدي  حاجة  يلبي   Système نظام  العمق  يف  هو 
عنه  نتحدث  الذي  التحالف  أو  التنظيم  هدف.  إلى  ويتجه 
أساس  على  بالضرورة  يقوم  احملايد"  وغير  إرادي  تنظيم   " هو 

واملوضوعية، الذاتية  احلرية  هو  مرجعي  فضاء 
زاوية  من  السياسي،  التحالف  أو  التنظيم  على  ينطبق  ما    -  -
و  االيديولوجي  االنسجام  من  األدنــى  احلد  شرط   / ضــرورة 
على  أيضا     ينطبق   ،" احملايد  وغير  اإلرادي  "التنظيم  شرط 
االعتبار  رد  ــرورة  ض أقصد  احلقوقي،  التنظيم/التحالف 
ال  احلقوقي  فالنضال  احلقوقي:  العمل  يف  املاركسي  للتصور 

االيدولوجيا من  خاليا  وال  محايدا  يكون  أن  ميكن 
-  -  كل ذلك يتطلب وضوحا تاما ودقيقا يف املطالب واألهداف 
مستعدة  شجاعة  مقدامة  قيادة  يتطلب  كما  واإلستراتيجية 

الشامل  اجملتمعي  النضال  لقيادة  املؤهلة  القيادة  للتضحية. 
االشتراكي  احلزب  يف  نرى  الرؤية/الزاوية  هذه  خال  من   - -
ومن  فبراير   20 حركة  مــن  يتعلم  اليسار  على  أن  املــوحــد 
كمدرسة  املغربي  احلراك  كمدرسة  للريف  الشعبي  احلراك 
شعبيا  موضوعيا  مشتركا  بــلــور  الــذي  السياسي  للنضال 
والوعي  الكبير  والنضج  بااللتزام  يتسم  يساريا  دميقراطيا 

املرحلة. مبتطلبات  احلقيقي 
املطروح  الــســؤال  لكن  شــك،  ال  متأزم  االجتماعي  الوضع 
موجة  إلى   .. إيجابية  طاقة  إلى  األزمة  تلك  نحول  كيف  هو 

الشعبي؟  الدميقراطي  للتغيير  سلمية 
من  أعلى  السلمي  الشعبي  احلــراك  جناح  فرص  أن   علما 
فرص جناح االحتجاج غير السلمي يف حتقيق أهدافه مبقدار 
فعالة  مشاركة  املواطنني  من  املئة  يف   3.5 مشاركة  وأن  الضعف، 
 .. حقيقي  سياسي  تغيير  حصول  تضمن  االحتجاجات  يف 
ذلك  يتأتى  ولن   . االجتماع.  علم  دراسات  إليه  خلصت  ما  ذلك 
دينامياته  نخبته/  خال  من  املواطن،  فيها  يكون  بتحالف  إال 

املهيكل. غير  اليسار  مع  وبالتواصل  االجتماعية 

غابا الدنيا  تؤخد  لكن   ** بالتمني   املطالب  نيل  وما 
ركابا لهم  كان  االقدام  إذا   ** منال  قوم  على  استعصى  وما 

للحزب  السياسي  المكتب  الحروني-  العلمي 
الموحد. االشتراكي 

الوضع االجتامعي باملغرب واألجوبة املطلوبةالوضع االجتامعي باملغرب واألجوبة املطلوبة

ابلمناسبة، والمناسبة شرط، ففي 
عز القمع واالضطهاد )سنوات الجمر 

والرصاص(  استطاع الشعب المغربي 
خلق أداته النضالية البديلة: أقصد 

حركتي 23 مارس وإىل األمام اللتين 
توحدات في فترة ما في إطار جبهة 

واستطاعتا بذلك تحقيق مكاسب 
نضالية وزعزعت أركان النظام 

السياسي ابلتحامها مع الجماهير 
والنضال بجانبها لتغيير موازين 

القوى
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الوقت  نفس  يف  والصرامة  التشبث  عن  املثال  "أعطيت 
تنازل   ال  الصرامة  املغاربة،  اللينينيني  املاركسيني  وحدة   جتاه 
يف  الكبرى  فرحتك  أتذكر  الزلت  التشبث،  ولكن  لانتهازية 
الوحدة  طريق  على  هامة  خطوة  قطعنا  حني    1974 اكتوبر 
)هكذا كنا نتصور على األقل( لكن سرعان ما اتضح أن الطريق 
الذين سيساهمون بفعالية يف  الثوريني  أطول وأصعب لوحدة 

بناء احلزب البروليتاري"..
معلمي زروال-أبراهام السرفاتي

30 غشت لهذه  " يف  "إلى األمام  52 ملنظمة  الذكرى  حلول 
السنة يتزامن و جناح املؤمتر اخلامس حلزب النهج الدميقراطي 
األمام  إلى  شعار"  حتت   )2022 يوليوز   22-23-24( العمالي 
من اجل بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة كضرورة للتحرر 
الذكرى  هذه  نخلد  واالشتراكية".  والدميقراطية  الوطني 
والقادة  املعلمني  خطى  على  بالسير  أنفسنا  على  بالعهد  وفاء 
التهاني...  الشهداء : عبد اللطيف زروال، سعيدة املنبهي،امني 
والعشرات من املناضلني والشهداء من اجل بناء احلزب املاركسي 
تتلقفها  خفاقة  اللينينية  املاركسية  راية  ،وهاهي  اللينيني  
العدو  نيران  وبنات ن.د.ع بعزمية وإصرار وحتت  أبناء  سواعد 
لتشييد صرح֚"ح.ط.ع"  النوعي والطبقي والذي سيلعب دورا 
من  والتحرر   , االستغال  من  العاملة  الطبقة  حترر  يف  حاسما 
نحو  والسير   , السائدة  الطبقية  الكتلة  و  االمبريالية   هيمنة 

االشتراكية رغم القمع واحلصار.
الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  عن  اإلعــان  إن 
والكادحات خطوة جبارة من اجل تعبيد الطريق لبناء الدولة 
الوطنية الدميقراطية الشعبية يف أفق بناء اجملتمع الشيوعي 
املغاربة  املاركسيني  املاركسيات  كل  على  منفتح  مشروع  انه   ،
نفس  يف  وسيكون  العاملة.  الطبقة  جانب  إلــى  املتخندقني 
الوحدوي  النضال  وتطوير  لتكريس  متقدمة  خطوة  الوقت 

واملشترك بني مكونات احلركة الدميقراطية واليسارية.
فلتكن هذه مناسبة حافزا على العطاء والنضال واالجتهاد 
الشعب  وشهداء  شهدائنا  تضحيات  مستوى  يف  نكون  حتى 
الــكــادحــات  وعــمــوم  العاملة  الطبقة  انــتــظــارات  و  املــغــربــي 
املشتركة  القواسم  تغليب  العمل من اجل  وملواصلة  والكادحني  
ما  وهو  االجتماعية.  احلركات  لتقوية  الوحدوي  النضال  و 
واملتسمة  بادنا  منها  متر  التي  املوضوعية  الظروف  تفرضه 
بتعمق االزمة العامة لنظام الرأسمالية التبعية وتغول النظام 

اخملزني ببادنا.
فما هي اهم سمات األوضاع العامة ببالدنا 

وما هي األجوبة المطلوبة لمواجهتها 
2 -األوضاع االقتصادية واالجتماعية

أ- يتسم الوضع على الصعيد الوطني من 
الناحية االقتصادية واالجتماعية ب : 

-تعمق أزمة االقتصاد الرأسمالي التبعي , جتسده املديونية 
املتزايدة ) 102 مليار دوالرحسب البنك العاملي( والتي قاربت 
امليزان  وعجز   , دوالر(  مليار   127  ( اخلــام  الداخلي  الناجت 

التجاري
 ./. 53.5 2022 بزيادة حوالي  )13 مليار درهم  يف يوليوز 
مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021(֚  وارتفاع نسبة التضخم 
الدولة  ميزانية  عجز  سيعمق  مما    ./.  5.5 ــاوزت  جت التي 
وبالتالي تراجع   ./.  1 التي لن تتجاوز  النمو  وانخفاض نسبة 
االجتماعية  والقطاعات  اخلدمات  على  العمومي  االنفاق 
االقــتــصــاديــة  األزمــــة  سيعمق  ممــا  الــشــغــل  ــرص  فـ ــق  ــل وخ
واالجتماعية للطبقات الشعبية والتي فاقمها النظام و الكتلة 
وحتميل  املتوحشة  اليبرالية  بسياسته  السائدة  الطبقية 

كورونا  وجائحة  االزمة  تداعيات  والكادحني  العاملة  الطبقة 
"األرباح قبل األرواح" واجلفاف واحلرب يف أوكرانيا" مما يهدد 
ومائية  فاحية  سياسة  غياب  ظل  يف  والعطش  اجملاعة  خطر 
تستهدف السيادة الغذائية فيما يخص املواد األساسية لعيش 
اجلماهير الشعبية : احلبوب, الزيوت، السكر... وضمان املوارد 

املائية.
على  خطيرة  اجتماعية  انعكاسات  االزمــة  لهذه  وستكون 
الطبقات الشعبية ) البطالة والفقر- حوالي 22 مليون مغربي 
االسعار،  ارتفاع  بسبب  املعيشة  وغــاء  الفقر-  يف  يعيشون 
وسطها  الهشاشة  ونشر  العاملة  الطبقة  استغال  تكثيف 
وتسريحات باجلملة ألعداد غفيرة من العامات والعمال ، مع 
والتعليم  الصحة  يف  االجتماعية  اخلدمات  تصفية  من  املزيد 
والضمان االجتماعي... ،  وخطرالعطش واجملاعة  واحلرائق ...
ــاع  األوض ان  نستنتج   املركز  التشخيص   هــذا  على  بناء 
يتطلب  مما  حلظة  أي  يف  باالنفجار  تنذر  وانها  اكثر  ستتأزم 
وخصوصا  املناضلة  للقوى  والنضالي  السياسي  االستعداد 

والدميقراطية.  اليسارية 
ب- من الناحية السياسية: 

تشديد  عبر  اخملزني  النظام   وتغول  استبداد  اشتداد   -
الشعبية  النضاالت  عبرقمع  البوليسية  املقاربة  وتكريس 
واعتقال   ) جتيت  وبني  وجــرادة  الريف  )كحراك  والعمالية  
ونشطاء  واملــدونــني/ات  والصحفيني  املناضلني/ات  ومحاكمة 
كما  املعارضة  القوى  وقمع  وحصار   ֚ االجتماعي  التواصل 
املؤمتر  عقد  من  منعنا  حيث  الدميقراطي  النهج  يف  لنا  حدث 
18 يوليوز بشكل  العمومية ومت قمعنا يف وقفة  الفضاءات  يف 

همجي. 
لامبريالية  ومنبطحة  مطبعة  خيانية  خارجية  سياسة   -
الصهيوني جزء  الكيان  التطبيع مع  ، حيث أصبح  والصهيونية 
سياساته   يف  يعتمده  للنظام  اإلستراجتية  االختيارات  من 
إلى  ويرقى  واألمنية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
لامبريالية  الوالء  موجة  يركب  جديد  حماية  عقد  مستوى 

األمريكية والكيان الصهيوني. 
بواسطة  االقتصادية  األزمـــة  ــاوز  جت النظام  محاولة   -
االمتيازات  و  للشعب  بالنسبة  )التقشف  الشعبية  إجــراءات 

للكتلة الطبقية السائدة(.
وإيجاد  الهشاشة  ونشر  العاملة  الطبقة  استغال  تكثيف   --
جناحها  وخاصة   ، السائدة  الطبقية  الكتلة  استثمار  فرص 
املغربي  البنك   ، املــغــرب  إفريقيا)اتصاالت  يف  االحــتــكــاري 
للتجارة اخلارجية، التجاري وفا بنك، البنك الشعبي املركزي، 
ومجموعة  امللكية  اجلوية  اونا(،اخلطوط  )مجموعة  مناجم 

الشعبي(. اينا)م.ميلود 
على  وطني  إجماع  وعلى  االجتماعي  السلم  عن  البحث   --
حساب الطبقة العاملة والكادحني باستغال  قضية الصحراء 
الغربية ֚ ونشر اوهام النموذج التنموي و احلماية االجتماعية 
بالنسبة  املردودية  الهزيلة  االجتماعية  واحلــوارات  الشاملة 

للطبقة العاملة والشغيلة...
 : الدميقراطية  واالجتماعية  اليمينية  السياسية  القوى   - -

تاثيت للمشهد السياسي والتبعية للمخزن
أما بالنسبة   لليسار : يتسم بالضعف و العزلة عن الطبقات 

الشعبية ، االنقسامات وتشتت اليسار املاركسي.
ج- ردود الفعل الشعبية : الحراكات والنضاالت

حركة  توجتها  والتي  السابقة  الشعبية  النضاالت  بفضل 
يتمثل  هاما  تطورا  الشعبي  الوعي  عرف  اجمليدة  فبراير     20

يف ׃ 
-- نفور عارم من الدميقراطية اخملزنية واملؤسسات املنبثقة 

عنها
وان  اخملــزن  يد  يف  احلقيقية  السلطة  بــان  متنام  وعــي    -  -
الوزراء مجرد منفذين وان البرملانيني ميثلون مصالح األثرياء 

و النافذين يف السلطة. 
يف  الشارع،  يف  بالنضال  تنتزع  احلقوق  بان  متقدم  وعي   - -
اغلب األحيان وان التنظيم و الوحدة والتضامن  واستعمال كل 

الوسائل اإلعامية ضرورة إلجناح املعارك. 
تطوير  من  مكن  مما  اجلمعوي  العمل  يف  وزخم  دينامية    -  -

مجتمع مدني دميقراطي مكافح.
التوجس من  - - انخراط الشباب يف النضال وانتشار نوع من 
الــوازن  االنخراط  وسطهم.وكذا  والنقابي  احلزبي  االنتماء 

واملتزايد للنساء يف النضاالت واحلراكات الشعبية.
- ازدهار حركات وديناميات)حركات من اجل السكن ، حركات 
ضد  احلركة  الساليات،  حركات   ، والفراشة  املتجولني  التجار 
غاء فواتير املاء و الكهرباء ، حركة الطلبة)الطب(، األساتذة 
املفروض عليهم التعاقد...(، هذه احلركات التي ترفع مطالب 
ملموسة لفئات شعبية معينة ، وخاصة شبابية وتتمتع بطول 
النفس، وباستعمال ذكي لإلعام وتنظيم محكم وباستقالية 
عن القوى السياسية والنقابية التي تدعمها وبأشكال نضالية 

سلمية متقدمة : وقفات-اعتصامات-مسيرات...
شكل  أساسا  الفترة  هــذه  يف  الطبقي  الــصــراع  اخــذ  ولقد 
حراكات ملناطق مهمشة من اجل مطالب اقتصادية واجتماعية 
فئات  نضاالت  و  العطش  ضد  و  زاكـــورة...(  جــرادة،  )الريف، 
منتوجات  ملقاطعة  شعبية  وحركة  منوذجا  املعطلني  معينة 

شركات احتكارية )افريقيا...(.
3 - ما العمل إزاء هذه األوضاع؟

اربــع  على  نناضل  العمالي  الدميقراطي  النهج  يف  نحن 
سيرورات :

الطبقة  حــزب  تأسيس  عن  لإلعان  اإلعـــداد  ســيــرورة   -
خال  عنها  اإلعـــان  مت  والــتــي  الــكــادحــني  وعــمــوم  العاملة 

املؤمتر5.
للجماهير  املستقلة  الذاتية  التنظيمات  بناء  سيرورة   -
الشعبية بهدف تنظيم وتطوير النضاالت واحلراكات العمالية 
ومبادراتها  امورها  زمــام  اجلماهير  تأخذ  وحتى  والشعبية 

بيدها من اجل حقوقها ومطالبها االجتماعية واالقتصادية.
النقطة  : ويف هذه  الشعبية  الطبقات  - سيرورة بناء جبهة 
جبهة  بناء  تعقيدات  فهم  يف  نسبيا  ن.د.ع  تقدم  بــالــذات 
قد  مرحلة  مهام  ستنجز  جبهة  فلكونها   ، الشعبية  الطبقات 
تطول وتعرف تطورات مفاجئة وسريعة يف بعض األحيان وهي 
مرحلة التحرر الوطني والبناء الدميقراطي املنفتح على األفق 
ضرورة  إن   . استراتيجي  طابع  ذات  جبهة  فإنها   ، االشتراكي 
التركيز على العدو األكثر شراسة، يف فترة معينة، وبناء أوسع 
حتالف ضده قد يفرض علينا بناء جبهات تكتيكية أوسع من 
تخدم  أن  يجب  اجلبهات  هذه  لكن   ، الشعبية  الطبقات  جبهة 

مهمة بناء جبهة الطبقات الشعبية.
لن  التكتيكية  واجلبهات  الشعبية   الطبقات  جبهة  بناء  إن 
يكون نتيجة رغبة ذاتية لهذه القوة السياسية او االجتماعية 
على  واجتماعية  سياسية  قوى  قدرة  على  تتوقف  بل  تلك،  أو 
االستجابة، يف ظرف معني، ملتطلبات توحيد احلركة النضالية 
التحرري  الدميقراطي  التغيير  اجل  من  الشعبية  للجماهير 
و  املناسب  التنظيمي  الشكل  و  املائم  الشعار  بلورة  خال  من 
ضرورة  ينفي  ال  سبق  ما  غيران   ، الفعالة  النضالية  األساليب 
هذه  دروس  الن  واجلبهوي  الوحدوي  للعمل  بتجارب  القيام 
اإلجابة  على  القادرة  القوى  فرز  شانها  من  التي  هي  التجارب 
الشعبية  الطبقات  جبهة  بناء  متطلبات  على  الــســديــدة 

الوضع االجتامعي باملغرب واألجوبة املطلوبةالوضع االجتامعي باملغرب واألجوبة املطلوبة
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إن اجملال البحري ، الذي طاملا مت التقليل من شأنه يف تغطية 
الدبلوماسية  يف  حاسمة  مكانة  يحتل  بدأ    ، الدولية  الشؤون 
التوترات  ُتظهر  األطـــراف.  واملتعددة  واإلقليمية  الثنائية 
حول الولوج إلى موارد البحار واحمليطات مدى أهمية اجملاالت 
الدولية  العاقات  حركية  ويف  الــدول  حسابات  يف  البحرية 
تشمل  الراهنة   القضايا  ببعض  االستدالل  ويكفي  املعاصرة. 
ما ترتب عن احلرب يف أوكرانيا وأزمة احلدود البحرية يف شرق 
املاحة،  وحرية  البحرية  احلــدود  رسم  مع  بعاقة  املتوسط 
على  مثال  كحدث  والهادئ  الهندي  احمليطني  مفهوم  كذلك  و 

أهمية اجملاالت البحرية يف العاقات الدولية. 
وإذا كان التنافس قد انتقل الى تثبيت السلطة على البحار 
وراء  ــق  األف أصبح  فقد  ــدول،  الـ لبعض  بالنسبة  وتوسيعها 
يجب  وثــروة  للنمو  مصدًرا  اآلخــر  للبعض  بالنسبة  الساحل 
حمايته. يف الوقت الذي تكتشف فيه العديد من البلدان قيمة 
"اقتصادها األزرق"، فإنها تدرك نقاط ضعفها ، سواء من حيث 
صحة  على  املناخ  تغير  تأثير  أو  السمكية  األرصــدة  استنفاد 
احمليطات. ومهما كان الهدف املقصود، فإن تأمني مساحات أكبر 

يف  نفسها  تفرض  أفضل  بحرية  وإدارة  احمليطات  مجاالت  من 
العاقات الدولية.

إن "إبحار" البحار ، أي التركيز الذي توليه العديد من الدول 
عن  تعبير  أوضح  هو   ، احلديثة  البحرية  القوات  تطوير  على 
املوارد  إلى  الولوج  على  املنافسة  لتزايد  ونتيجة   الوعي.  هذا 
وسعت   ، الرئيسية  البحرية  االتصاالت  طرق  على  والسيطرة 
الصني بسرعة ملحوظة قدراتها البحرية من خال جهود بناء 

غير مسبوقة.
القوة  على  واالستحواذ  الهيبة  مسائل  عن  بعيًدا  ولكن 
اخلاصة بالقوات البحرية ، فإننا نشهد إنشاء وتطوير أساطيل 
ومكافحة  البحرية  الشرطة  عن  املسؤولة  السواحل  خفر 
املوجودة  املــوارد  استخراج  فإن   ، وبالفعل  البحر.  يف  اجلرمية 
بسبب  متزايد  لتهديد  احمليطات  تعرض  البحر  سطح  حتت 
االستغال املفرط. كما  يؤدي الصيد غير القانوني إلى تدمير 

ألزمة  مهًما  مصدًرا  قريًبا  يصبح  أن  وميكن  العاملية  اخملزونات 
غذائية. وقد جتتمع أسباب متعددة يف منطقة معينة الحتدام 
اجلنوبي  الصني  بحر  يف   احلال  هو  كما  الــدول،  بني  التنافس 
احتياطيات  وكذلك  الصيد  حقوق  على  املنافسة  تعد  حيث 
النفط والغاز البحرية أحد املصادر الرئيسية للتوتر والصراع.

يسلط هذا املقال  الضوء على التوترات بني السيادة الوطنية 
والتحديات العابرة للحدود، وبني املناطق الساحلية للمحيطات 
عاملية.  كمشاعات  البحار  وأعالي  خالصة  اقتصادية  كمناطق 
وتنضاف الى هذه املناطق مسألة أعماق البحار واستغالها التي 
عاقة  يف  القضايا.  قضية  فصاعًدا  اآلن  من  اعتبارها  ميكن 
التسلسل  أربع قضايا رئيسية يف  البحري، تبرز  بانعدام األمن 
البحار  ومستخدمي  الرئيسية  الفاعلة  اجلهات  خملاوف  الهرمي 
وهي: إضفاء الطابع اإلقليمي على اجملاالت البحرية ، واملاحة 
عن  فضًا   ، البحري  التسلح  ــادة  إلع العاملية  والديناميات 
مع  بالتوازي  والسطو  البحرية  والقرصنة  القرصنة  استمرار 
تطور اجلرمية الزرقاء العابرة للحدود. جتب االشارة أن املقال 

اعتمد بيانات من املراجع املذكورة يف الهامش.

أقلمه البحار: المناطق البحرية اشكاالت جديدة 
لألمن الدولي

التوترات  اكتسبت  فقد  وشيوعها،  تنوعها  من  الرغم  على 
أهمية  واستخدامها  البحرية  البيئة  إلــى  بالولوج  املتعلقة 
الضبط  هيب  و  للدول.  الوطنية  االستراتيجيات  يف  متزايدة 
املدنية   ، الرئيسية  الفاعلة  واجلهات  األدوات  تطوير  أصــل 
القومية   " إن  البحر.  يف  لألمن   ، ســواء  حد  على  والعسكرية 
)األسماك  البحرية  املوارد  استغال  حول  والتوترات  الزرقاء" 
واملعادن والطاقة ( تولد القدرة على مضاعفة مناطق التوتر ، 
وذلك بفضل املطالبات التعسفية والتوسعات اإلقليمية التي ال 

أساس لها من الصحة يف غالب األحيان.
حتتفل  التي  البحار،  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  وضعت 
لتعيني  قواعد   ،  2022 عام  يف  لتأسيسها  األربعني  بالذكرى 
الــدول  والــتــزامــات  حقوق  وكــذلــك  البحرية  املناطق  ــدود  ح
جد   االتفاقية  هذه  بأن  االعتراف  يجب  ذلك،  .مع  الساحلية  

معقدة وأن دوال معينة  قد تبنت تفسيرات مختلفة لها كما هو 
حال البرازيل و الهند والصني.

أنواع  البحار بني ثاثة  املتحدة لقانون  اتفاقية األمم  متيز 
ميًا   12 متتد  والتي   ، اإلقليمية  املياه  البحر:  يف  األراضي  من 
بحرًيا من الساحل ، والتي يصاحبها حق "املرور املسالم" للسفن 
متتد   ، متجاورة  شرطة  منطقة  ؛  أجنبية  أعاًما  حتمل  التي 
والتي  خالصة   اقتصادية  ومنطقة  ؛  إضافية  ميًا   12 ملسافة 
ويأتي  الساحل.  من  كم(   370( بحري  ميل   200 حتى  متتد 
تؤجج  التي  القضايا  مقدمة  يف  السائلة  احلدود  هذه  ترسيم 

اخلافات.
هذا امليل إلى االستياء يعني أن مبدأ حرية البحار )الذي 
دافع عنه الفقيه الهولندي غروتيوس يف القرن السابع عشر(  
األمم  اتفاقية  سعت   ، ولذلك  متزايد.  خــاف  موضع  يبدو 
املبدأ  هذا  بني  وسط  حل  إيجاد  الى  البحار  لقانون  املتحدة 
مناطقها  على  سيادتها  تأكيد  يف  الراغبة  الساحلية  والــدول 
البحرية. وبالتالي ، إذا مت احلفاظ على حرية املاحة يف أعالي 
بني  النزاعات  شجع  قد  البحرية  احلدود  إنشاء  فإن   ، البحار 
الدول الراغبة يف زيادة إمكاناتها االقتصادية واالستراتيجية 

وشجع ظاهرة إضفاء الطابع اإلقليمي على البحار.
لــلــغــايــة، حتــدًيــا  املــرغــوب فيها  الــبــحــار،  ــاق  ــم أع متــثــل 
الكبير  التمويل  استراتيجية  فرنسا  تبنت  كبيًرا.  جيوسياسيا 
املتحدة  والــواليــات  الصني  فعلت  كما   )1(  2022 فبراير  يف 
من  ليس  أنه  الوثيقة  هذه  تؤكد  قبل.  من  املتحدة  واململكة 
جًدا  كبيرة  أعماق  يف  التدخل  على  قادًرا  تكون  أن  فقط  املهم 
ال   ، هناك  يحدث  ما  مراقبة  على  قادًرا  تكون  أن  أيًضا  ولكن   ،
احلال  هو  كما  املعدنية.  واملوارد  البحرية  الكابات  حول  سيما 
األعماق  متثل   ، السيبراني  والفضاء  اجلوي  للفضاء  بالنسبة 
الطبيعية  املــوارد  بسبب  إذ  احملتمل.  للصراع  مجاًلا  البحرية 
املزيد  تثير  فإنها   - النادرة  املعادن  - مبا يف ذلك  التي حتتويها 

واملزيد من الطمع.
المالحة والتنافس على السلطة في البحر

قواتها  حتسني  على  العالم  أنحاء  جميع  يف  الــدول  تعمل 
الصني  ذلــك  يف  مبا   ، البحر  يف  أنشطتها  وتكثيف  البحرية 
غضون  يف  البحرية  أداتها  يف  وكمًيا  نوعًيا  تقدًما  حققت  التي 
اجلنوبية  وكوريا  واليابان  الهند  وكذلك   ، جًدا  قليلة  سنوات 
األغراض  متعددة  وحــدات  إنتاج  نحو  املنحى  يتجه  وتركيا. 
 ، طيار  بدون  )الطائرات  اجلديدة  احليوية  التقنيات  تدمج 
يف  استخدامها  املطلوب  االصطناعي(  والذكاء   ، والروبوتات 

صراعات املستقبل.
الــقــوات  مــن  مختارة  مجموعة  ــى  إل اآلن  الــصــني  تنتمي 
ثالث  إطــاق  )سيتم  طائرات  حامات  لديها  التي  البحرية 
وتنفيذها  الصني  إجنــازات  تشمل  نووية.  وغواصات  قريًبا( 
العسكري  الـــردع  إلضــعــاف  والسعي  الصد  الستراتيجيات 
للولوج  جهوًدا  املنافسات  هذه  تشمل  املنطقة..  يف  األمريكي 
قاعدة  حالًيا  الصني  متتلك  فبينما  الرسو؛  ومرافق  املوانئ  إلى 
بحرية خارجية واحدة فقط يف جيبوتي ، فإنها تسعى جاهدة 
الهندي  احمليطني  يف  وجودها  لتوسيع   ، الهند  و  روسيا  مثل   ،
والهادئ. اجلديد يف األمر أن الصني تقترح شراكات اقتصادية 
- منية مع دول جنوب احمليط الهادئ ، والتي يحجم بعضها عن 

إقامة تعاون أمني أو بحري مع بكني.
استمرار ظاهرة القرصنة والسطو البحري

استخدام املجاالت البحرية: تحديات متجددة لألمن الدويلاستخدام املجاالت البحرية: تحديات متجددة لألمن الدويل
محمد املوساوي
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يف  الشعبية  الطبقات  جبهة  بناء  يصعب  كما   ، املــنــشــودة 
تستعملها  ما  غالبا  التي  الهوية  لقضايا  سديدة  أجوبة  غياب 
الشعب  وسط  التفرقة  لزرع  واالمبريالية  السائدة  األنظمة 
الواحد . وقد  استطاع ن.د  االستفادة من اجتهادات  منظمة  
"إلى األمام"  ، باخلصوص، أن يطور مواقف متقدمة   يف املسالة 
الدينية والقضية االمازيغية  وغيرها من القضايا  الهوياتية، 
جبهة  لبناء  واملوضوعية  الذاتية  الشروط  توفير  اجل  من 
اجلبهات  حصيلة  على  االرتكاز  من  البد  الشعبية  الطبقات 
اجلبهة  .فما  دميقراطية  جبهة  إلى  تتطور  والتي  امليدانية  

امليدانية؟وما اجلبهة الدميقراطية؟
املناضلة ضد  القوى  التي تضم كل  - الجبهة الميدانية: هي 

اخملزن .
- الجبهة الديمقراطية : يشكل اليسار عمودها الفقري

مداخلها  من  وكمدخل  الشعبية  الطبقات  جبهة  بناء  إن 
القوى  بتوحيد  حاليا  املعنية  فهي  االجتماعية  اجلبهة  هي 
الهجوم  ملواجهة  الشعبية  واحلــركــات  والنضاالت  املناضلة 

الرأسمالي اخملزني عبر: 
امللفات  مختلف  حول  والشعبية  العمالية  النضاالت  -دعم 
العزلة،  فك  والسالية،  اجلماعية  األراضي  العطش،  )الغاء، 
االحتجاجية  ــات  ــرك احل ــم  دع و  االجتماعية(  ــات  ــدم اخل
الائق  والسكن  والشغل  الصحة  يف  احلق  اجل  من  الشعبية 
وضد الغاء وضرب القدرة الشرائية املتدهورة أصا للطبقات 

الشعبية
- دعم نضاالت مختلف الفئات كاالساتذة املفروض عليهم 
والنضاالت  العمومية  الوظيفة  يف  االدمــاج  قصد  التعاقد 
االحتاد  إطــار  يف  موحدة  طابية  حركة  اجل  من  الطابية 
التصدي  و  الشغل  اجل  من  املعطلني  املغرب،و  لطلبة  الوطني 
على  اإلجهاز  وضد  والتقشفية  التفقيرية  النظام  لسياسة 

اجلماهير  وبــنــات  ألبــنــاء  أســاســي  عمومي  كمرفق  التعليم 
الكادحة.  

من  باألساس  تناضل  نسائية  حركة  بناء  يف  الساهمة   -
للنساء  والسياسية  االجتماعية  االقتصادية  املطالب  اجل 
على  الفعلية  املساواة  اجل  من  والنضال  والكادحات  العامات 
كافة املستويات مع ضمان احلقوق اخلاصة للمرأة كامرأة وكأم.
- املساهمة يف بناء حركة امازيغية والنضال من اجل تفعيل 
 ، االمازيغية  بالثقافة  والنهوض  االمازيغية  اللغة  ترسيم 
والنضال من اجل بناء الدولة الوطنية الدميقراطية الشعبية 
الفيدرالية  التي تضمن استفادة املناطق ذات اخلصوصية من 

ثرواتها وازدهارها.
- االهتمام بالبيئة وفضح تدميرها)تدمير الفرشة املائية ، 

تلويث األنهار والبحار، تقليص مساحات الغابات...
ما املطلوب حتى تقوم اجلبهة االجتماعية ببدورها؟

النضال  لتجاوز  عليه  متفق  برنامج  وفق  نضالها  تفعيل   -
املوسمي.

- توسيعها وانفتاحها على مختلف القوى املستعدة للنضال 
ضد التغول اخملزني والهجوم الرأسمالي.

واالرتــبــاط  الشعبية  األحــيــاء  و  املناطق  يف  توطينها   -
ومساعدتها  وتوجيهها  الشعبية  للجماهير  اليومية  باملشاكل 

على تنظيم صفوفها والتخطيط ملعاركها.
- تنويع أشكال النضال

- بناء حركة نقابية قوية عبر توحيد النضاالت العمالية 
داخل نفس املصنع أو الضيعة أو القطاع وتفعيل التضامن املادي 

املعنوي و الوحدة النضالية يف أفق الوحدة التنظيمية
+++++

ماملطلوب حاليا من اجل جتاوز الوضع االجتماعي املأزوم

هناك عدة مداخل
اوال المدخل السياسي

مواجهة تغول الدولة البوليسية عبر
- فضح كل املمارسات القمعية وتشكيل جلان املتضررين من 

املعتقلني السياسيني ومعتقلي ذوي احلقوق االجتماعية
املعتقلني  كــل  ســـراح  إطـــاق  ــل  اج مــن  حــمــات  تنظيم   -
للظلم  تعرضوا  الذين  الضرر  بجبر  واملطالبة  السياسيني 

وللمحاكمات اجلائرة 
اجلمعية  احلقوقية  احلركة  وتتواله  مطلبي  ملف  -تشكيل 

واملنتدى وباقي اجلمعيات املناضلة.
اثنيا المدخل االجتماعي

خطة عملية ملواجهة الغاء ذات شقني
الوطني.  الصعيد  على  مــواد  اختيار  الوطني  الشق   -  +
املباشرة  الضرائب  وتخفيض  االجــور  يف  الزيادة  مطلب  طرح 
والغير مباشرة و تاميم السامير.... تتولى هذا الشق النقابات 

واالحزاب السياسية واجلبهة االجتماعية.
االحياء  ساكنة  مطالب  الئحة  ويتضمن  احمللي  الشق   -  +
الشعبية او املدن الصغيرة حول غاء املواد االساسية. مشاكل 
احللية  االستثمارات  وغياب  الشرائية  القدرة  وتدهور  النقل 
وتفشي البطالة. وتتولى طرح هذه املطالب وصياغتها االحزاب 
اجلمعية  وجلان  االجتماعية  اجلبهة  وتساهم  الساكنة  مبعية 
االقتصادية  باحلقوق  املهتمة  االنــســان  حلقوق  املغربية 

واالجتماعية وجمعية املعطلني.
-خطة مواجهة اجلفاف والعطش يف البوادي لدعم سكانها 

يف نضالهم من اجل احلق يف املاء والدعم العمومي.

مشكلة  ــزال  ت ال  القرصنة  أن  اإلحــصــاءات  ــدث  أح تظهر 
بحرية متكررة. تسعى الدول جاهدة لتطوير التعاون ملعاجلة 
، ولكن يتبني أنه من الصعب القضاء عليها، طاملا  هذه املشكلة 
من  الرغم  على  البر.  على  موجودة  األجل  طويلة  احللول  أن 
انخفاض القرصنة على مستوى العالم ، إال أن هذه الظاهرة ال 
تزال مقلقة يف منطقة احمليطني الهندي والهادئ ، وال سيما يف 

مضيق سنغافورة و يف املياه الفلبينية.
يف  دولــي  باهتمام  إفريقيا  غرب  قبالة  القرصنة  حظيت 
2010، وذلك بعد أن تراجع نشاط القرصنة قبالة  أوائل عام 
شرق  يف  األزمــة  خمدت  عندما  األفريقي  والقرن  الصومال 
الدولية  البحرية  الدوريات  من  مجموعة  بفضل   - إفريقيا 
)وقد  اإلقليمية  العدالة  أنظمة  وإصاح  اخلاص  األمن  وأفراد 
تتغير االوضاع نظرا للتوترات اجلارية هناك مند مطلع 2022 
غينيا  خليج  إلى  حتولت  قد  الظاهرة  هذه  يبدوأن  اآلن،    .)
بعد  فدية  على  للحصول  الرهائن  أخذ  عملية  تطورت  حيث 
غرب  يف  النشاط  من  الكثير  تصنيف  يتم  النفط.  استنزاف 
إفريقيا يف الواقع على أنه سطو مسلح يف البحر، وليس قرصنة 
، ألنه يحدث يف املقام األول داخل املياه اإلقليمية للدول ، يف 

حني أن القرصنة بحكم التعريف حتدث يف املياه الدولية.
كما هو احلال يف أجزاء أخرى من العالم ، هناك مخاوف يف 
خليج غينيا من أن املنظمات اإلرهابية اإلقليمية سوف حتاكي 
"بوكو  وخاصة   ، تكتيكاتها  وتتبنى  النيجر  دلتا  قراصنة 
حرام". يف جنوب شرق آسيا ، حتولت اجلماعات املتطرفة إلى 
القرصنة ، مثل جماعة أبو سياف الفلبينية املرتبطة بتنظيم 
سولو  بحري  يف  السفن  هاجمت  التي   ، اإلسامية  الــدولــة 
وسيليبس وأخذت أفراد طاقمها أو ركابها للحصول على فدية.

بعضهما  على  والفقر  اجلرمية  تتغذى   ، النمط  هــذا  يف 
حترم  الــعــواقــب.  مــن  الساحلية  اجملتمعات  وتعاني  البعض 
التنمية  القرصنة والسطو املسلح املناطق الساحلية من فرص 
تعرقل  إنها  التحتية.  والبنية  واالقتصادية  االجتماعية 
االقتصادات اإلقليمية من خال تعطيل الصناعات األساسية 
املعيشة.  تكاليف  رفــع  مع   ، والسياحة  األسماك  صيد  مثل 
، إلى جانب فرص العمل احملدودة  هذه التكاليف االقتصادية 

ونتيجة  سبب  هي  التي  اجلرمية  من  حلقة  تخلق   ، بالفعل 
ثانوية للقرصنة والسطو املسلح.

صعود الصيد غير المشروع والجريمة الزرقاء

غير  األنشطة  مــن  العديد  ــاء"  ــزرق ال "اجلــرميــة  تغطي 
املشروعة حيث أن البحر كوسيلة نقل منتشرة على نطاق واسع 
اخملدرات  االجتــار:  عمليات  من  العديد  لزيادة  مطية  أصبح  

والبشر واألسلحة والتزوير واألنواع البحرية احملمية.
الصيد غير املشروع وغير املبلغ عنه وغير املنظم هو باء. 
البحرية  اإليكولوجية  والنظم  األسماك  مخزون  يضعف  إنه 

مجتمعات  يحرم  إنه  للقلق.  مثيًرا  االقتصادي  تأثيره  ويظل 
الغذائي  األمن  يهدد  أن  وميكن  والوظائف  الدخل  من  الصيد 
من   20٪ من  يقرب  ما  الظاهرة  هــذه  متثل  بأكملها.  لسكان 
املصيد العاملي السنوي. يتم صيد سمكة واحدة من كل خمس 
اجلهود  يقوض  مما   ، قانوني  غير  بشكل  صيدها  يتم  أسماك 
انخفاض  إن  رسمًيا.  اجلائر  الصيد  قضايا  ملعاجلة  املبذولة 
مخزون األسماك العاملية بنسبة ٪50 تقريًبا ، يقوي الضغط 

ملعاجلة الصيد اجلائر وسلوكيات احلكومات التي تشجعه.
اإلدارة  ضعف  من  عام  بشكل  القانوني  غير  الصيد  ينبع 
على  والسيطرة  املراقبة  وسائل  نقص  من  أيًضا  ولكن   ، احمللية 
أساطيل  مواجهة  يف  األمن  انعدام  ويــؤدي  البحرية.  املناطق 
الذي يتطلب  الوظيفي  إلى تفاقم هذه اخللل  السرية  الصيد 
، بشكل عام ، إنشاء معدات تتيح معرفة أفضل باجملال البحري 
، ووسائل تبادل املعلومات ، وكذلك تدريب أفراد معينني داخل 

وكاالت الشحن املتخصصة.
المراجع:

"االستعراض   ، البحرية  للمعلومات  والتعاون  التوعية  مركز   

https://( البحرية"  المساحات  أمن   :2021 لعام  السنوي 

.)/www.mica-center.org/publications

الجريمة  تصور  الزرقاء:  "الجريمة   ، إدموندز  ت.   ، بويغر  سي 

 119 البحرية  السياسة   ، البحر"  في  الوطنية  عبر  المنظمة 

http://bueger.info/wp-content/(  2020  ،

uploads/2020/08/Bueger-and -Edmunds-2020-

Blue-Crime.pd
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الثقافة  والتغييرالثقافة  والتغيير

الثقافيةالثقافية

ــوزع  ــ ــن ــ ــل ــ ــداق..ف ــ األح ــع  ــوسـ يـ ــا  ــا،مـ ــمـ ــر،دائـ ــعـ ــشـ الـ يف 
شقائق  مــن  يكفي  مــا  األنخاب..لدينا  األقــداح،ولــنــتــبــادل 
القاسم  سميح  كما  نكون  أن  يعنينا  والترياق،وليس  البلسم 
ــب شــعــره بــشــظــيــة،وغــّنــى  ــت ــك ــني "جــعــلــوا جــرحــه دواة،ف ح
جتترح  اآللهة  َلتجاِوُر  املتراُس  الشاعُر  أيها  !."..إنك  للسام 

ينبعث  املعاناة  رحم  البيارق..ومن  تنكس  أن  اخلوارق،ترفض 
الرفاق نظير طائر الفينيق،فا شاَخ الشهد، وال ترهل النهد..
وثغرك  الــوّضــاح  وجهك  من  حتيا...وحتيا  أن  عليك  هكذا 
والسيول،وتصهل  الشاالت  تتدفق  وهجك  من  الباسم،بل 

الفلول... اخليول،فتندحر 
..حتى"  الظنون  بــَي  طّوحت  ِإْن  املــنــون،و  أيتها  أمهليني 
مــوِطــُئ  الــغــَجــر  بــني  لــي  يعد  بــاريــهــا"..فــلــم  ــوَس  ــق ال يــأخــذ 
عدم.. من  احلياة،يخلق  /شبق  نهم  من  أملكه   ما  قدم..،لكن 
الرتق..  على  اخلرق  باتساع  تباِل  اخترْق،ال  وإمنا  حتترق،  ال 
بعض  ضمخت  أنــك  لــو  ،ويــســوؤك  صاحبي  يــا  يــنــوؤك  ــاذا  م
والشمس  التباهي،فأنت  سمفونية  ثمة  من  األماني،وعزفت 
الشمعدان،أعزْز  ذبالة  تنفد  أن  بالتماهي..؟!..وقبل  قمينان 
اآلصــال  يف  عهدناك  ..وقــد  طريدا،شريدا  نــراك  أن  علينا 
اجلمعيات  وبيانات  اجلرائد،  أعمدة  شهيدا،تتصدر  واألماسي 

متلي.. ما  األياُم  اإلنسانية،فتكتب 
دما  غدا  دمعك  ذا  هو  َكّفنْي،و  إلى  تتحول  كلماتك  ذي  هي 
األخيرة  وصيتك  تقرأ  ف"ال  حائرا  ظل  من  يجيب  فــائــرا، 
رغــدا،وســْعــدا  الــغــمــام..طــْب  اصطحبت  أِن  والــســام"،بــعــد 
تــدمــيــك،وال  األشـــواك  وردا..ال  ــل  ــدائ اجل نــســج  ،فحسبك 
الزاهرة،طاملا  ثــريــاك  مــن  يــجــردك  أن  على  يجرؤ  الــدجــى 
قاهرة..أنت  أعاديك  قوى  كانت  ساهرة..مهما  رفاقك  عيون 
حتى  االبتذال،املؤمن  هوادة،على  با  السنّي،البهّي،العصّي 
الهوينى  بالنضال،املستظر،املستطرف..َفْلنمِش  النخاع 
احلــضــور،وحلــضــورك  طعم  لغيابك  واملــآل.فــنــحــن  ــال  احل يف 
أن  إال  تــأبــى  ــك  ذل ــع  ــور..وم ــده ال زوبــعــة  كما  الــعــبــور  ســْمــت 
عقود  تصوغ  ــك،أو  األي ظال  وارف  ومتاسك،تتفّيأ  تشاكس 
ومرآة؛إذ  ظل  يهمس:هو  صوتا  الليلك..لكن  النيزك،وضفائر 
تقاسمنا  والزيت،كما  اخلبز  ويصدقك..سنتقاسم  يزاِمنك 
َمن  مرجع  يحايد"،نحن  من  منا  والبيت..ف"ليس  الــتــراب 

وتساند؟! تنخرط  أن  سوى  لك  ويكابد..فهل  يعاني 
ــودة  ــا لـــوركـــا،واذخـــر آهــاتــك،حــّي ع ــك،ي ــوع كــفــكــف دم
ميت  ــم  ل يـــخـــذلـــوَك؛إذ  أن  يف  أفــلــحــوا  ــا  م ــم  ــه ــا..ف ــودك ــف ال
تدفق  يوهموَك،فدونك  أن  عبثا  حــاولــوا  ما  التاريخ،نحو 

الفولكا..

نص بال عنوان

غرق في السراب

الواحة الزاهية تلوح لي 
من لهاث صحراء كانت متسربلة 

ــذوب عــلــى جــمــر عــرق  ــ بــالــذهــب امل
منهوب

أناملها ورد بلدي مهرب 
صحراء تتربص بها الدروب

تتسع وتفغر لها أنياب
اجليوب

متتأل برنني يكفن أغنيات احلصادين
يسيل الذهب الفضة 

الوطن املصبوب
نحو مجرى 

جيوب
لم يلفحها الهجير

لم تظمأ يوما 
ملاء 

لم تتذوق حكمة شاي العصر
وما أسر به

النعناع للياسمني
يف أماسي املزارعني

أحــام  حلق  يف  باحلصى  تتعثر  لــم 
الصائمني

لم تتلذذ بشقاء الفرح 
يف رغيف الفاحني

لم جترب أن تكون نخا 
شامخا

يغازل غيمة متمنعة
يقف 

֚֚ألبان'֚ الذي قد ميحي وال ينحني 
شاهدا

نخل لم يخن يوما ود ا 
واجليوب كهوة  الباد 

برحابة  صدرها  يكون  أن  جترب  لم 
املدى

تؤملني أصابع الوطن املبتورة
تؤملينني ''إميضر''

بسخاء  املسكوب  بــهــاؤك  يوجعني 
للمغتصبني

جبني الصحراء  مرصع بلجني
مسروق يساقط رطبا يف

بنوك متوغلة يف دم املساكني
بعيدة نائية يف الباد اخلضراء

 ال تعرف عن الصحراء
سوى اجلمل و اخليمة   

وبطاقة بدويات موشومات اجلباه
 واسراب الرعاة

هي الثعابني اتخذت من أمنياتها وكرا 
عيونها تنزف

 تقطع العباب 
وتغرق تغرق يف كثبان

لم يتبق منها سوى نخلة 
تذوب يف رملها املصاب 

بنعيق الغراب
حتمل جثثا 

دواب على الدواب
 ألقاصي قسوة تيه املدن

تتسلق ناطحات العذاب
تبيض وساخة جدران الترف

تغطس يف شاشات اجملاري 
تدير ظهرها للشموس 
حترس حدود اللصوص

تنصهر يف لهب وصقيع الصفيح
وتلوح  الواحة املنسية لي

تلوح لها أنفاسي املتقطعة 
نغرق سويا يف السراب

نور الدين موعابيد

عائشة جرو

العصافير تموت في الجليل

ــاٍم  -نــلــتــقــي بــعــد قــلــيــل بــعــد ع
ــْت يف  ــ َرَم و  ــْل..  ــي و ج بــعــد عــامــني 
آلـــة الــتــصــويــر عــشــريــن حــديــقــْه 
تبحث،  ومضْت  اجلليل.  وعصافيَر 
جديد  معنى  ــن  ع الــبــحــر،  خــلــف 
غسيل  حبل  وطــنــي   - للحقيقة. 
كل  يف  ــوك  ــف ــس امل الــــدم  ــل  ــادي ــن مل
دقــيــقــْه ومتــــددُت عــلــى الــشــاطــئ 

يا  تعرف  ال  ــَي  ِه نخيْل.  و  ــًا..  رمـ
الفرح  ِسَرّ  املوُت  و  أنا  وهبناِك  ريتا! 
دنا،  وجتَدّ اجلمارْك  باب  يف  الذابل 
وأنا  دارك.  شّباك  ويف  املــوت،  و  أنا 
من  اآلن  تهربني  ملاذا  وجهان  واملوت 
تهربني  وملــاذا  تهربني؟  ملــاذا  وجهي 
ــوَش  رمـ الــقــمــح  يــجــعــل  ــا  مّمـ اآلن 
وجهًا  البركان  يجعل  مّما  األرض، 

يتبعني  ال  كــان  للياسمني؟.  ــرًا  آخ
أمام  ميتُدّ  حني  صمتها  إاّل  الليل  يف 
القدمْي  كــاحلــِيّ  كــالــشــارع..  الــبــاب 
يكون  ــا-  ــت ري -يـــا  شــئــت  ــا  م لــيــكــن 
أو  ــوم  جن ــز  ــراوي ب و  فــأســًا  الصمت 
أرتشف  إنني  الشجرْه  خملاض  مناخًا 
تعالي  السكاكني،  حــِدّ  من  الُقبَلة 

للمجزرْه!.. ننتمي 
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ادريــس  الرفيق  الجريدة  تحرير  هيئة  تسضتيف 
الجامعة  كـــوادر  ــد  وأح نقابيا  مــســؤوال  بصفته  عــدة 
والغاابت. المياه  ونقابة  الفالحي  للقطاع  الوطنية 
النهج  في  كمناضل  السياسية  بصفته  أيضا  لكن 
نضالية  تجارب  عدة  في  ساهم  العمالي  الديمقراطي 

ادريس  الرفيق  مع  االجتماعية.نتدارس  الواجهة  في 
المركزايت  ودور  االجتماعي  الوضع  ومستجدات  واقع 
النقابية وافاق النضال الديمقراطي في ظل وضع عام 

متأزم ودقيق جدا.

            من موقعك كمناضل نقابي ما تقييمك للوضع 
االجتماعي في بالان؟

االستضافة،  على  الدميقراطي  النهج  أشكرجريدة  البداية  يف 
الباد مطبوع  ما أضحى معروفا لدى اجلميع: فالوضع يف  وأؤكد 
بتفاوتات اجتماعية ومجالية خطيرة ال تخطؤها العني اجملردة، 
تصدر  التي  التقارير  وحتى  الدولية،  التقارير  بها  تنطق  كما 
اجلهات  بني  التفاوت  الزال  اخملزن،هكذا  مؤسسات  بعض  عن 
صارخا والشرخ بني احلواضر والبوادي عميقا.والبون شاسع بني 
الطبقي  االستغال  يشكل  ومراكزها،كما  الكبرى  املدن  هوامش 
لواقع  مازمة  صفة  الوطنية  والثروات  املــوارد  املتوحش،ونهب 
الترقيعية.إذ  وبرامجها  اخملزنية،  الدولة  شعارات  مريريسائل  
الزال مغاربةالبوادي البالغ عددهم 13,5 مليون مواطن يعيشون 
التهميش واالمية والفقر والبطالة، رغم أن العالم القروي يشكل 
املناطق  زالت  الوطنية.وال  الثروات  من   43% يعادل   ملا  مصدرا 
حتث  تعيش  املائي  االحتياطي  من   70% تضم  التي  اجلبلية 
سنوات  وتوالي  املياه،  هــذه  سرقة  بسبب  مزمن،  عطش  وطــأة 
اجلفاف،ناهيك عن كون العالم القروي يضم الى اليوم 79,4 % من 
فقراء املغرب،يشتغلون يف مجال الزراعة يف عاقات شغل هشة،أو 
فاحني يكدحون يف استغاليات فاحية آخذة يف التقلص بفعل 
العالم  يتحمل  العمراني.كما  الزحف  بسبب  والتناقص  اإلرث، 
القروي القصط االوفى من التبعات اخلطيرة لتصفية اخلدمات 
العمومية من تعليم وصحة وغيرها وكذا واقع العزلة الدي تعاني 
الفاحني  املناطق اجلبلية خصوصا.والزالت وضعية  منه ساكنة 
فاحية  سياسات  بسبب  أسوء  الى  سيء  من  تنحدر  الكادحني 
طبقية،أضحت اكثر شراسة مع اخملطط األخضر وخلفه احلالي 
واملياه  للتربة  التدميري  املنحى  يواصل  االخضر،الذي  اجليل 
غاء  وطأة  االسرية،حتث  والفاحة  الصغار  الفاحني  وسحق 
االعاف والبدورواالسمدة واحملروقات وفوضى األسواق،وهيمنة 
هشاشة  بسبب  العقارية  املنازعات  عليها،وتفشي  املضاربني 
وجتفيف  اجلفاف  مواسم  وتوالي  لألراضي،  القانونية  الوضعية 
استفاد  ذلك  مقابل  يف  املائية،  الفرشات  واستنزاف  املياه  منابع 
من  إضافية  فاحية  هكتار  الف   140 تفويت  من  الكبار  املاكون 
أخرىسيتم  هكتار  الف   700 تسلم  )وينتظرون  الشعب  اماك 
الى  ادى  الفقراء(مما  السالية  اجلماعات  فاحي  من  انتزاعها 
استفحال فاحات أحادية تصديرية مدمرة للبيئة،على حساب 

مقومات فاحة وطنية تضمن السيادة الغدائية لبادنا.
على نفس اخلطى وبسرعة يسير اخملزن، من خال استراتيجية 
مسبوق  غير  اختراق  احداث  نحو   ،2020-2030 املغرب  غابات 
ووضع  حقوقهاالتاريخية  من  للغابات  اجملاورة  الساكنة  بتجريد 
اجملال الغابوي،موردا طبيعيا وعقارا،رهن اشارة التحالف املهيمن 
اليوم يف العالم القروي )أي االقطاع والرأسمال التبعي والشركات 
تضع  اخلليج(،حيث  ألثــريــاء  باإلضافة  االستيطان  متعددة 
ألف   120 املفترسني  هؤالء  أيدي  اجلديدةبني  االستراتيجية 
وستجعل  استغالها  واعادة  الستغالها  الغابات  اجود  من  هكتار 
من احتال ونهب العقار الغابوي أمرا مسيرا، بعد تعديل الترسانة 
القانونية التي حتد من ذلك،كما تضع هذه االستراتيجية اآلالف 
ومحميات  الطبيعية  واملنتجعات  السياحي  اجلــدب  نقط  من 
انتزاعها  املفترسني،بعد  هؤالء  تصرف  حتت  واملصائد  القنص 
من اصحابها الشرعيني بداعي تشجيع السياحة اإليكولوجية، 

وحتت شعار جعل الغابة اكثر إنتاجية ومردودية.
ودائما فيما يهم اوضاع العالم القروي ال يجب أن ننسى احوال 
 3500 امتداد  على  البحر  وعمال  التقليديني  الصيادين  مايني 
العبودية،لدى  الى  اقرب  ظروف  يف  يشتغلون  السواحل،  من  كلم 

خدام اخملزن الذين يحتكرون رفقة شركائهم األوروبيني استغال 
بحري  مجال  من  انتزاعها  يتم  هائلة  سمكية  ثــروة  وتسويق 

مساحته 1,1 كلمتر مربع.
ومن مظاهر االزمة االجتماعية املزمنة يف بادنا،ما يشار اليه 
عادة بالتفاوتات اجلهوية التي تتكشف ولو بشكل عام،من خال 
نسبة  جهة،  لكل  اخملصصة  العمومي  االستثمار  ميزانيات  حجم 
فيها،على  املتراكم  اخلصاص  حجم  على  وقياسا  سكانها،  لعدد 
والبنيات  واالجتماعية  والصحية  التعليمية  البنيات  صعيد 

التحتية عموما.
السياسات  نتائج  ليكشف  كذلك  البطالة  مــوضــوع  ويــأتــي 
الطبقية الكارثية على شبابنا:حيث بلغت بطالة خريجي املعاهد 
وتعكسها    24% املهني  التكوين  وخريجي   26% واجلامعات 
الوطن.وتشكل  ألرض  سنويا  عالي  اطار   8000 مغادرة  كذلك 
2,8 ضعف املعدل الوطني للبطالة.وذلك  بطالة الشباب عموما 
البطالة،عبر  من  احلد  على  اخملزنية  الدولة  مراهنة  يسفه  ما 
الرفع من نسب النمو السنوية،بدليل تراجع عدد مناصب الشغل 
االضافية التي كانت تنج عن حتقيق نقطة واحدة يف نسبة النمو 
االقتصادي، من 23 الف منصب شغل سنويا مقابل كل نقطة،ما 
بني سنة 2000 و2006، الى 15 الف منصب شغل فقط مقابل 
كل نقطة ما بني 2012 و 2018. هذا مع العلم أنه الزال 16֚من 
أصل 10 مليون و 800 الف مغربي نشيط مشتغل، يعملون بدون 

أجر.
العمال  ان اوضاع  على مستوى االوضاع يف احلواضر،يبرز جليا 
يف  والكاريانات،  الهامشية  األحياء  يف  يقيمون  الذي  والكادحني 
املناطق  يف  املتواجدة  احلضرية  واملراكز  الصناعية  املدن  حواشي 
املناطق  يف  نظيرتها  عــن  تختلف  ال  تكاد  الكبرى  الفاحية 
االقصاء  مظاهر  كافة  مكشوف  بشكل  تتركز  النائية،حيث 
والثقايف،وتشكل  البيئي  والــتــردي  واالقــتــصــادي  االجتماعي 
الطبقية  االختيارات  لنتائج  جتليا  السكانية  التجمعات  هذه 
هيكلة  بإعادة  يعرف  ما  وبرامج  سياسات  اليه  آلت  للمخزن،وما 
فوكارمي  وبرنامج  واالسكان  اإليواء  واعادة  العشوائية  االحياء 
من  وغيرها  االقتصادي  السكن  وتشجيع  صفيح  بــدون  ومــدن 
العام،  املال  لنهب  ذهبية  فرصة  والزالــت  شكلت  التي  اخملططات 
ان  احلواضر،دون  يف  السالية  اجلماعات  أراضي  لسرقة  ومطية 
من  حلمايتهم  والكادحني  العمال  ملايني  الائق  اإلسكان  حتقق 

حمات اإلفراغ والتشريد والهدم التي تاحقهم.
الشغيلة  فئات  وباقي  العاملة  الطبقة  أوضــاع  وصلت  فيما 
مستويات غير مسبوقة من التردي بسبب جتميد األجر، التي لم 
الصاروخي  االرتفاع  مع  مقارنة  الهزيلة،  بالزيادات  إيجابا  تتأثر 
لألسعار الذي التهبت يف السنوات االربعة األخيرة،وكذلك بسبب 
من  جعل  الدي  اخلاص  للقطاع  االجتماعية  اخلدمات  تفويت 
األسر  ملداخيل  املباشر  والنهب  للمضاربات  مجاال  اخلدمات  هذه 

املغربية.
الفردية  التسريحات  ــرارة  مـ العاملة  الطبقة  تعاني  كما 
ازيد  بفقدان  كورونا  جائحة  خال  تفاقمت  التي  واجلماعية 
الذي  الهش  الشغل  انتشار  عن  شغل،فضا  منصب   800000 من 
ينعدم فيه احلد االدنى لألجور على هزالته، بل تنذر فيه شروط 
الصحة والسامة، ما يعني ان الطبقة العاملة ال تبيع اليوم قوة 
أجور  وأرواحها،مقابل  سامتها   تقايض  أضحت  بل  فقط  عملها 

هزيلة، غير مضمونة وغير قارة.

في  الدولة  نجاح  حظوظ  ماهي  الواقع  هذا  أمام            
ترويج وهم الدولة االجتماعية ؟

الدولة ترويج  يف غياب بدائل شعبية جدرية، سيكون بإمكان 
بعص  الوقت،وارشاء  بعض  الزائفة،  وحلولها  اجلوفاء  شعاراتها 
حتييدها  محاولة  يف  االجتماعية،  الفئات  بعض  وحتى  النخب 
من حلبة الصراع اال أن هول اخلصاص والفقر يف بادنا ال ميكن 
ان تخفيه جلبة الشعارات،وإن البطون اجلائعة لن تنام إلى االبد 
شعبنا  ومقاومة  يرتفع  ال  .فالواقع  املعسول  الكام  نغمات  على 
وجــرادة  الريف  حراكي  ضرب  بعد  ضــراوة  اقل  باتت  وإن  حتى 
وقبلهما عشرين فبراير،فان جمراتها الزالت متقدة حتت الرماد 

جاهزا إلحراق مشاريع الوهم اخملزنية.

هذا  خضم  في  االجتماعي  الحوار  عىل  رهان  أي           
الوضع االجتماعي العام؟

مند  بادنا  يف  االجتماعي  ــوار  احل نتائج  ظلت  تعلمون  كما 
بداياته األولى يف منتصف التسعينات حبيسة لتقديرات الدولة 
والباطورنا وللظرفية االقتصادية والسياسية العامة، أمام تراجع 
القرن  من  األولــى  العشرية  مطلع  منذ  خصوصا  النقابات  قوة 
االضرابات  جنــاح  محدودية  مظاهرها  من  كــان  احلالي،والتي 
العامة التي متت الدعوة لها يف تلك الفترة بسبب ضعف التنقيب 
والتخاذل والتشتت النقابي وهيمنة القيادات اليمينة واحملافظة 
شيئا  النقابات  أفــقــد  ممــا  النقابي،  املشهد  على  والــفــاســدة 
اإلصاحية  واألحــزاب  الدولة  عن  الفعلية  استقاليتها  فشيئا 
تأثير  يبدو  حيث  احلالي  الوضع  إلى  وصلنا  أن  والباطورنا،إلى 
الصراع،  واقع  يف  منعدم  متثيلية،شبه  األكثر  النقابية  املركزيات 
وبالتالي يف صنع نتائج احلوار االجتماعي، التي أضحت محكومة 
حضورا  للنقابات  يعد  لم  الدي  الشارع،  وبحالة  العام  بالسياق 
كانت  مناسبة  االجتماعي،من  ــوار  احل فيه،ليتحول  مشهودا 
االجتماعي  السلم  ملقايضة  التقليدية  النقابات  فيها  تسعى 
مقابل  الدميقراطي  النضال  ساحة  من  العاملة  الطبقة  وحتييد 
األجور  تهم  االجــراء  االثرلفائدة  محدودة  مكتسبات  حتقيق 
خصوصا، لتتحول اليوم جوالت هذا احلوارإلى مناسبة تستغلها 
االجراء،عبر  وعموم  العاملة  الطبقة  البتزاز  ودولتها  الباطرونا 
دفعها من خال من يتحدثون باسمها، للقبول بالتراجعاتاملريعة 
والتشغيل  الشغل  مــجــاالت  يف  التاريخية،  مكتسباها  عــن 
واحلريات  والتقاعد  والترقيات  االجتماعية  واحلماية  واألجور 
تتكرر  مناسبة  االجتماعي  احلــوار  هذا  اصبح  النقابية،وهكذا 
بالتراجعات  العلني  للقبو  النقابية  القيادات  جر  محاوالت  فيها 
اإلضراب  يف  احلق  وضرب  والتقاعد  الشغل  قانون  يخص  فيما 
احلركة  إبعاد  وكدا  املستقلة،  العمال  نقابات  تأسيس  يف  واحلق 
االجتماعية  السياسات  على  الرد  أجل  من  النضال  عن  النقابية 
الاشعبية ومناهضة االستبداد ومساندة املطالب  واالجتماعية 
والدميقراطية لشعبنا واحتضان نضاالت املعطلني وباقي ضحايا 
سياسات االقصاء اخملزني،إلى غير ذلك من واجهات النضال التي 
يف  النقابية  احلركة  ماضي  من  جزء  الشديد،  لألسف  أصبحت 
النضال  أدوات  اكبر  املغربي من احد  الشعب  بادنا،وهو ما يحرم 
احلرية  مغرب  أجل  من  لعقود  كفاحه  أطــرت  الي  اجلماهيري 

والعيش الكرمي .

          ذكرت ضعف الحركة النقابية واثر دلك سلبا عىل 
الواقع  الوضع  هدا  يسائل  ،أال  االجتماعي  الحوار  نتائج 

النقابي في بالدان؟
يف  مسبوقة  غير  أوضاع  وهي  للغاية  مزرية  النقابات  اوضاع  ان 
تاريخ احلركة النقابية يف بادنا،حيث بلغت من الضعف والتشتت 
مجاالت  يف  الفعلي  تأثيرها  أفقدها  مبلغا  املصداقية،  وفقدان 
تواجها التقليدية وجعلها على يف مواجهة خطر االنقراض،ودفعها 
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األمام  إلى  منظمة  لتأسيس   52 الذكرى  نحيي  ونحن 
الوضع  تــأزم  مــوضــوع  يف  تبحث  سياسية  نــدوة  بعقد 
الندوة  هذه  يف  املطلوب.  هو  ما  عن  والبحث  االجتماعي 
تقدم الرفيق رئيس اجلمعية الوطنية حلاملي الشهادات 
وقدم  اجلمعية  رأي  فيها  نقل  هامة  مبداخلة  املعطلني 
تشخيصا للواقع بكثير من املرارة واإلحساس باليأس من 
إمكانية تغيير الواقع نظرا لتغول االستبداد واالستغال. 
كانت كلمته حتمل الكثير من الواقعية اجلارحة عندما 
الشهادات  حامل  الشباب  وسط  البطالة  انتشار  تشخص 
متلص  وواقع  والقار  املنتج  الشغل  عن  الباحث  من  وغيره 

الدولة من واجب خلق فرص الشغل ومحاربة البطالة.

واإلحباط  اليأس  نفهم  التشخيص  هذا  خال  فمن 
عن  البحث  موجة  انتشار  ونفهم  الشباب  أصــاب  الــذي 
تفاقمت  وقد  جدواها  عن  النظر  بغض  الفردية  احللول 
موجات االرمتاء يف قوارب املوت للهجرة إلى أوروبا حتى 
إلى  أجسادهم  وحتولت  أرواحهم  الشباب  ذلك  كلف  ولو 
ومنافذ  ــواب  أب كل  ســدت  لقد  لألسماك.  غــذاء  مصدر 
على  أبوابه  أغلقت  كبيرا  سجنا  املغرب  وأصبح  األمــل 

الشباب.

الشهادات  املعطلني حاملي  حتمل كلمة رئيس جمعية 
تعتبرها  أن  املناضلة  القوى  على  التي  وهي  أخرى  رسالة 
أو  متاطل  بــدون  االيجابي  والعمل  للمبادرات  توجيها 
فإننا  ولذلك  ذلك.  حتتمل  تعد  لم  املأساة  الن  تسويف 
البلد  هذا  املغرب  بان  الكلمة  هذه  خال  من  نستوعب 
يوجد  شبابه  وعقول  سواعد  ومنها  بخيراته  الغني 
للغاية  خطيرة  واجتماعية  سياسية  إعاقة  وضعية  يف 
واملسؤول عنها هو النظام القائم الذي يبدر هذه الثروات 
ويفرط ويرهن مستقبل هذا البلد للشركات واملؤسسات 
والاوطنية  الاشعبية  سياستها  ويطبق  االمبريالية 
جيش  فائض  من  ويتخلص  اخلــارج  إلى  الثروات  ويهرب 
االحتياطي للعمل بتركه يغرق يف مياه البحر. تبعا لذلك 
نستنتج أن معضلة الشغل ومحاربة البطالة تبدا من هذه 
الشعبية  النضاالت  كل  ربــط  وهــي  السياسية  النقطة 
واحلراكات اجلماهيرية مبا فيها تلك التي تطالب بالشغل 
الشغل من  التعسفي وضد هشاشة  الطرد  او تناضل ضد 
اجل ان تصبح حركة نضالية شعبية قوية ومتينة توفر 
اجلزئية  املكتسبات  بعض  انتزاع  من  متكن  قوة  موازين 
منط  على  القضاء  شــروط  وتوفر  الشغل  يف  املؤقتة  أو 
اقتصادي  نظام  وبناء  ببادنا  التبعية  الرأسمالية  إنتاج 
واجتماعي وسياسي متمركز على الذات ويسمح بتحقيق 
وسائل  ملكية  وينتزع  شعبنا  جلماهير  املشروعة  املطالب 

اإلنتاج من يد الطفيليني واللصوص. 

الشغل  يف  احلــق  اجــل  ومــن  البطالة  ضد  النضال  أن 
كل  وقبل  أوال  سياسية  طبيعة  ذو  وهو  شعبي  نضال  هو 
شيء. وأدوات خوضه هي التنظيمات الذاتية للجماهير 
املتضررة ومنها جمعية املعطلني حاملي الشهادات وغيرها 
أن  التنظيمات  هذه  وعلى  اجلماهيرية  التنظيمات  من 
تنسق نضاالتها وان حتشد أقصى ما متلكه من الطاقات 
أن نكون  العاملة  وعلينا نحن يف احلزب املستقل للطبقة 
السند والداعم وان ننخرط يف صفوفها ونقويها ونحافظ 
لها على زخمها ونحصنها حتى تنتزع مطالبها املشروعة. 
علينا أن مندها بتفاؤل اإلرادة والذي لواله لساد اليأس 

واإلحباط.  

من وحي األحداثمن وحي األحداث

الحبيب التيتي

الحزب الشيوعي السوداين يف بيان تضامني مع الشعب الحزب الشيوعي السوداين يف بيان تضامني مع الشعب 

ال حياة مع اليأس الفلسطينيالفلسطيني
فلنتسلح بتفاؤل اإلرادة الشيوعي  للحزب  السياسي  املكتب  يعلن 

نضال  مع  الكامل  تضامنه  عن  السوداني 
ومن  االحتال،  ضد  الفلسطيني،  الشعب 
السيادة  كاملة  املستقلة  دولته  اقامة  اجل 

وعاصمتها القدس.
دولة  به  تقوم  ما  نشهد  األيــام،  هذه  يف 
املاضية  الشهور  يف  بالتصعيد  االحتال 
والقمع  االضطهاد  أشكال  أبشع  ــارس  ومت
ودون  يوميًا  الفلسطيني  املــواطــن  بحق 
وأذرعها  االسرائيلية  فاحلكومة  مسائلة، 
مليشيات  فيها  مبــا  اخملتلفة  العسكرية 
وعناصرهم  ومنظماتهم  املستوطنني 
وزراعة  احلرائق  اشعال  تتعمد  االرهابية 
االضطهاد  أشــكــال  أبشع  وممــارســة  ــوت  امل
للمواطن الفلسطيني سواء ان كان ذلك يف 
الضفة الغربية او غزة او يف ما خلف اخلط 

األخضر.
مع  تضامننا  عــن  نعلن  األيـــام  هــذه  يف 
ونستنكر  ونــديــن  الفلسطيني  الشعب 
التي  املمنهجة  القتل  وعمليات  اجلرائم 
الشعب  ــد  ض االحــتــال  ــوات  قـ متــارســهــا 
ونؤكد  احملتلة،  االرض  يف  الفلسطيني 
مع  واألممي  العربي  التضامن  أهمية  على 
الفترة  هذه  يف  الفلسطيني  الشعب  نضال 

احلرجة.

العربية  ويهمنا كذلك أن تقف الشعوب 
ــع عــدالــة  ــوى احملــبــة لــلــســام م ــق وكـــل ال
السلطة  طلب  ومع  الفلسطينية،  القضية 
يف  كامل  كعضو  باالنضمام  الفلسطينية 

االمم املتحدة.
احملبة  القوى  كافة  وندعو  نطلب  وبهذا   
الشيوعية  احلركة  خاص  وبشكل  للسام 
والعمالية  الشيوعية  االحزاب  من  العاملية 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني واملطالبة 
الشعب  لها  يتعرض  التي  اجلرائم  بوقف 
ــى أيــــدي الــعــصــابــات  الــفــلــســطــيــنــي عــل

الصهيونية.
- عاش نضال الشعب الفلسطيني.

- النصر للشعب الفلسطيني.
- عاش التضامن األممي.

االجتماعي،بعدما  ــراك  احلـ هــامــش  ــى  إل
على  للتربية  فــضــاءات  إلــى  أغلبها  حتــول 
تكشفت  وبعدما  والوصولية،  االنتهازية 
اخملزن  بأجندات  الوثيقة  بعضها  ارتباطات 
الطبقي  التعاون  يف  وتورطها  والباطرونا، 
واالنــحــيــازالــســيــاســي املــكــشــوف ألحـــزاب 
اليمني اخملزني،لذا فمن السذاجة أن ننتظر 
دون  النقابات  هذه  أوضاع  يف  تلقائيا  تغيرا 
اليسار  لقوى  رئيسي  ودور  فاعلة  مساهمة 
العاملة  للطبقة  التاريخي  باملشروع  املؤمن 
التحرر  ،دورها احلاسم من أجل إجناز مهام 
الدميقراطية  القوى  كل  واالشتراكية،وكدا 
التي تراهن على دمقرطة الدولة واجملتمع، 
قاطرة  جر  يف  العاملة  الطبقة  دور  وعلى 
ما  وهــذا  بادنا،  يف  الدميقراطي  التغيير 
احلركة  ــة  أزم بــأن  االعتقاد  على  يحيلنا 
منها،هي  مهم  جــزء  بــبــادنــا،يف  النقابية 
ــة الــقــوى  ــداد وانــعــكــاس مــبــاشــر ألزمـ ــت ام
اليسارية والدميقراطية، وأن هذه األخيرة 
ارتباطها  استعادة  على  بالعمل  مطالبة 
باحلركة النقابية، الن وجودها وتأثيرها يف 
من  النقابات  خروج  ضامن  هو  احلركة  هذه 
تعاونها  وإنهاء  للمخزن،  وذيليتها  عجزها، 
ال  وأنا  العاملة،  الطبقة  أعداء  مع  الطبقي 
النقابات  الفتكاك  دلك  غير  مخرجا  أرى 
حتى  اخلامس،  الطابور  يد  من  العمالية 
النضال  تأطير  يف  دورهــا  النقابة  تستعيد 
يف  واملساهمة  العاملة  للطبقة  االقتصادي 
يف  الدميقراطي  اجلـــذري  التغيير  احـــراز 

بادنا.
أداء  تقيمون  كيف  ــار  االط هــدا  وفــي     5
القوى  وابقــي  العمالي  الديمقراطي  النهج 

اليسارية والديمقراطية؟

القوى  أداء  صراحة،  وبكل  العموم  على 
ومشتت  ضعيف  والدميقراطية  اليسارية 
متورطا  جنده  من  ومنها  للبوصلة،  وفاقد 
والبيروقراطية  الفساد  على  التغطية  يف 
مبالغة  ودون  اعتقادي  يف  أنه  النقابية،إال 
هو  العمالي،  الــدميــقــراطــي  النهج  يبقى 
بقضايا  التصاقا  األكثر  السياسي  احلــزب 
ومعارك الطبقة العاملة، وبالتي األقدر على 
إطاق نقاش مسؤول بني القوى والفعاليات 
اليسارية والدميقراطية،حول واقع احلركة 
بناء  موضوعي  نقد  ومــبــاشــرة  النقابية 
اجلرأة  بنفس  ذاتي  نقد  وكذا  لها،  وجريء 
انتكاسة  أسباب  على  األصبع  يضع  واحلزم، 
أن   على  النقابي،  احلقل  يف  الدميقراطيني 
عملية  إجابات  طرح  إلى  احلوار  هذا  يؤول 
املــنــاضــات  أداء  وحتــفــز  مــوحــدة،تــوجــه 
النقابيني،  الــدميــقــراطــيــني  واملــنــاضــلــني 
النضالية  الــوحــدة  فــرض  أجــل  من  للعمل 
األخيرة  هذه  ربط  العاملة،وإعادة  للطبقة 
التضامن  تفعيل  عبر  اجملتمعية  بحاضنتها 
الــازم،  الشعبي  االلتفاف  وخلق  العمالي 
حول معاركها والسعي بكل تصميم لتحقيق 
للطبقة  التنظيمية  النقابية  الــوحــدة 
اخملزنية  التقسيم  إرادة  على  ضدا  العاملة 
التي  الفاسدة  البيروقراطيات  وطموحات 
استأسدت يف ظل التشتت النقابي القائم.

الحركة  ان  وبما  سبق  ما  عىل  عطفا     6    
المطالب  عن  بعيدة  اليوم  توجد  النقابية 
والخدمات  ابلتشغيل  المتعلقة  الشعبية 

النائية  المناطق  عن  العزلة  وفك  االجتماعية 
دينامية  تنظيم  تصور  يمكن  وغيرها.كيف 

النضاالت الشعبية حول هده القضااي ؟

عادة ما تنفجر املعارك حول هذه القضايا 
وغالبا  الــفــئــوي  أو  احملــلــي  الصعيد  على 
ونضاالت  نائية  مبناطق  ــر  األم يتعلق  ما 
الكبرى  املـــدن  هــوامــش  على  اجتماعية 
فئويا  منسجمة  متضررة  ومبجموعات 
اخلبرة  تنقصها  قــيــادات  تتزعمها  فقط، 
هذه  داخل  تنشأ  التي  االختافات  إدارة  يف 
مع  الــصــراع  الشعبية،وتدبير  ــات  ــراك احل
مليزان  صحيح  تقدير  من  انطاقا  السلطة، 
للعاقة  إيجابية  لرؤية  تفتقر  وكما  القوة، 
القوى الدميقراطية  املكون من  مع محيطها 
مما  املناضلة،  الــقــوى  وكــافــة  والــيــســاريــة 
بفعل  التأكل  يف  ــات  ــراك احل ــذه  ه يسقط 
ذلك  بعد  ليسهل  واالنعزالية،  االستنزاف 
وهنا  وقمعها،  مطالبها  على  االلــتــفــاف 
الوضع  هذا  يعكس  عمل  الى  احلاجة  تبرز 
االحتجاجية،  احلركات  لهذه  السيزيفي 
بعضها  على  ومنفتحة  متضامنة  بجعلها 
وتسييد  املفترضني،  داعميها  وعلى  البعض 
واجلبهة  داخــلــهــا،  دميــقــراطــيــة  عــاقــات 
إطارا  تشكل  ان  ميكن  املغربية  االجتماعية 
احلركات،ومساعدتها  هذه  إلنضاج  مائما 
على حتقيق مطالبها اآلنية، وجعلها تساهم 
يف ترجيح ميزان القوة، من أجل فرض بديل 
احلرية  يضمن  دميقراطي،  شعبي  وطني 
والعدالة االجتماعية والدميقراطية وكافة 

حقوق االنسان يف كل ربوع الوطن.

تتمة الحوار


