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  أحمد ايت بناصرأحمد ايت بناصرضيف العدد :ضيف العدد :  

تنظم  الرسمي  اإلعــام  أدوات  كانت  املاضية  العقود  يف 
أو  السياسي  بالدخول  يسمى  ما  طيلة  دعائية  حمات 
حتى  خفت  احلمات  هذه  لكن  البرملانية.  الدورات  افتتاح 
الرصيف  أخبار  من  وصــات  وعوضتها  تختفي  ان  كــادت 
رئيس  افتتح  السنة  هذه  يف  وأخاقية.  سياسية  وفضائح 
ساعة،  ربع  يتجاوز  لم  بخطاب  البرملانية  الدورة  الدولة، 
وقضية  املـــاء  مشكلة  هــمــا  اثــنــن:  مــوضــوعــن  يف  وتــكــلــم 
والضيق  احملدود  االهتمام  هذا  الى  باإلضافة  االستثمار. 
اجلزئية  االنتخابات  مجريات  فإن  البرملانية،  باملؤسسة 
تويف  أو  العضوية  عليه  سقطت  من  بعض  لتعويض  األخيرة 
يتأكد  وبذلك   ،20% تتجاوز  ال  فيها  املشاركة  نسبة  كانت 
الثقة  فيها  فقد  ألنــه  املؤسسة  لهذه  الناخب  مقاطعة 
ويف  شكلية  تكون  أن  تعدو  ال  أنها  التجربة  عبر  له  واتضح 

تسجيل. غرفة  دور  تتعدى  ال  األحوال  أحسن 

سواء  البرملان  قبة  حتت  اجملتمعة  األحــزاب  يهم  ما  إن 
مسرحية  يف  دورهــم  تأدية  هو  معارضة،  أو  أغلبية  كانت 
وعي  ونضج  الوقت  مرور  مع  لكنهم  الشكلية.  الدميقراطية 
ومعه  املسرحية  وبخست  اجلمهور  فقدوا  فإنهم  الشعب، 
أي  يقنعون  يعودوا  ولم  همتهم  وقلت  اإلحباط،  أصابهم 
الشهور  يف  التشريعي.  العبث  هذا  استمرار  بجدوى  أحد 
أخرى،  كثيرة  شهور  عدة  إلى  الوضع  يستمر  وقد  األخيرة 
مسبوق،  غير  بشكل  وتوسع  الشعب  صفوف  يف  الفقر  تفاقم 
يف  والزيادات  الغاء  بفعل  الشرائية  القدرة  تآكلت  ومعه 
املواطنن. حياة  يف  األساسية  واخلدمات  البضائع  تكاليف 

راعيها  ألن  القضايا  بــهــذه  الــبــرملــان  غرفتا  تهتم  لــن 
على  املــشــرف  هــي  مكوناتها  عبر  احلكومة  إن  حراميها. 
احتكار  يف  متورط  احلكومة  رئيس  كان  فإذا  الغاء.  هذا 
كانت  وإذا  االمبريالية،  الشركات  من  كمشة  مع  احملروقات 
اقتصادية  سياسات  ينفذ  مــن  هــي  احلكومة  هــذه  نفس 
الطبقية  الكتلة  أي  نعمتها  ولــي  تــخــدم  واجــتــمــاعــيــة 
امــاءات  لتنفيذ  والطولى  الطيعة  اليد  وهــي  السائدة، 
احلكومة  هذه  فان  الدولي،  النقد  وصندوق  العاملي  البنك 

املفقر  الشعب  ــة  أزم تفاقم  التي  القوانن  إال  تصدر  لــن 
مراكمة  مــن  بــاملــزيــد  االحــتــكــاريــة  لــلــبــرجــوازيــة  وتسمح 

األرباح. 

يعني  واالستثمارات  املــاء  موضوعي  بــإثــارة  االكتفاء 
مالية  قانون  تقدمي  يف  اليد  مطلوقة  باتت  احلكومة  أن 
مالية  قانون  املغشوش؛  االجتماعي  احلوار  به  تدبر   2023
الوعود  وبكثرة  بخس  بثمن  االجتماعي  السلم  يشتري 
التراجعية  القوانن  فرض  نحو  السالك  الطريق  يشتري 
اإلضراب  ساح  استعمال  يف  الشغيلة  حق  ضد  والتكبيلية 
من  املزيد  فــرض  املطالب،  ولفرض  احلقوق  على  للدفاع 
مصدرا  صناديقه  وجتعل  التقاعد  على  جتهز  التي  القوانن 

التسيير. وسوء  والتبذير  للنهب 

دور  وهم  من  تخلصت  التي  املناضلة  للقوى  بالنسبة  أما 
نفسها  تنظم  أن  فعليها  الشعب  أوضاع  إصاح  يف  املؤسسة 
اجلماهير  استعدادات  مستوى  يف  تكون  لكي  ذاتها  وتقوي 
الشعبية املنخرطة يف معارك ال تهدأ. عليها أن تتولى مهمة 
معركة  وجعلها  الغاء  ضد  االحتجاجية  احلركة  تنظيم 
االجتماعية  القضايا  حــول  النضال  إن  املتضررين.  كــل 
كاهل  على  ملقاة  مهمة  وليس  جماهيري  شان  واالقتصادية 
على  يفرض  وهذا  املتضررين.  عن  تنوب  املناضلن  من  فئة 
اجملال  هذا  ويف  وأشكاله،  النضال  أساليب  مراجعة  اجلميع 
املنسجمة  املناضلة  القوى  على  الكبيرة  املسؤولية  تقع 
وليس  املصالح  تلك  حتقيق  يهمها  والتي  شعبنا  مصالح  مع 
وحتسن  التعاطف  جللب  النضال  أشــكــال  بعض  حتريك 
إن االستعدادات  القائم.  النظام  أجهزة  التفاوض مع  شروط 
املساهمة  منا  تتطلب  شعبنا  جماهير  وسط  للنضال  القوية 
وتقويتها  املستقلة  اجلماهيرية  النضال  أدوات  بناء  يف 
الطبقات  جميع  بن  وأفقيا  الباد  ربــوع  عبر  وتشبيكها 
هناك  اإلطــار  هذا  ففي  املتضررة.  االجتماعية  والفئات 
االجتماعية  اجلبهة  تطوير  من  تقدميه  يجب  مما  الكثير 

املناطق.  جميع  يف  فروعها  وترسيخ  صفوفها  وتوسيع 
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والمتضامن  المشترك  للعمل  تدعو  المركزية  اللجنة   

مقدمتها  ــي  وف شعبنا  جماهير  حقوق  كافة  عــن  للدفاع 

لكافة  التصدي  أجل  الكادحين،ومن  وعموم  العاملة  الطبقة 

واالستغالل  االستبداد  تخدم  التي  الرجعية  السياسات 

والهصيونية. األمبرايلية  للقوى  التبعية  في  البلد  واغراق 

الدميقراطي  النهج  حلــزب  املركزية  اللجنة  اجتمعت 
املــركــزي  بــاملــقــر  ــر2022،  ــوب ــت أك  16 ــخ   ــاري ــت ب الــعــمــالــي 
الــعــاديــة حتــت شــعــار:"لــنــجــعــل من  ــا  ــه بــالــربــاط يف دورت
بالنضاالت  لاحتام  رافعة   اخلامس  املؤمترالوطني  جناح 
العاملة  الطبقة  شهيد  دورة  والشعبية."،في  العمالية 

رحال". جبيهة  المغربية"الشهيد 

على  ووقوفها  العامة  األوضاع  مستجدات  مناقشتها  وبعد 
واملغاربي  العربي  الدولي،العالم  املستوى  على  تطوراتها 

يلي: ما  املركزية  اللجنة  الوطني،تؤكد  املستوى  وعلى 
املؤمتر  عــن  الــصــادرة  ــررات  ــق وامل باملواقف  اعــتــزازهــا   --
املوحدة  املسيرة  مواصلة  على  وعزمها  اخلامس،  الوطني 
واالنخراط  الكادحن  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  لبناء 
وضد  املتوحشة  الرأسمالية  ضــد  املــتــواصــل  النضال  يف 

واالستبداد.   الرجعية 
توسع  التي  الرأسمالية  ــروب  احل ضد  موقفها  -تؤكد 
دائرتها الواليات املتحدة األمريكية يف كل القارات،وتطالب 
الشمال  بحلف  يسمى  ما  وحل  أوكرانيا  يف  احلرب  بوقف 

تقريرمصيرها. يف  الشعوب  حلق  تام  احترام  األطلسي،يف 
الدميقراطي  االشتراكي  اليسار  لقوى  بتهانيها  تتقدم    --
يف  مهمة  انــتــصــارات  مــن  حققته  ملــا  اجلنوبية  بأمريكا 
تخوضها  التي  النضاالت  األخــيــرة،وتــدعــم  االنتخابات 
أنظمة  وبناء  االمبريالي  التدخل  مواجهة  يف  القوى  تلك 

بديلة. دميقراطية 
االحــتــال  ضــد  الفلسطيني  الشعب  مقاومة  حتيي   --
ــوي لــأمــبــريــالــيــة األمــريــكــيــة  ــض الــصــهــيــونــي،كــجــزء ع

املضربن  ــرى  ــ األس حــيــاة  ب:انـــقـــاد  بــاملــنــطــقــة.وتــطــالــب 
ــاق  وإط املــشــروعــة  ملطالبهم  باالستجابة  الــطــعــام  عــن 
ــوق الــشــعــب  ــق ــل ح ــام ــك ــن وب ــئ ــاج ــودة ال ــع ــم،ب ــه ــراح س
الدميقراطية  الوطنية  الدولة  بناء  أجل  من  الفلسطيني 
وعاصمتها  الفلسطيني  الــتــراب  كــامــل  على  العلمانية 

القدس.
"مهسا"  االيــرانــيــة  املــواطــنــة  اغتيال  جــرميــة  تــديــن   --
االيراني  الشعب  مطالب  وكافة  ايران  نساء  مطالب  وتدعم 
للحملة  ادانتها  تعبر  والدميقراطية.كما  احلرية  يف  وحقه 
النظام  الجــبــار  والــرجــعــيــة  والصهيونية  األمــبــريــالــيــة 

واالستسام. لاذعان  االيراني 

واملغاربية  العربية  املنطقة  شعوب  نضاالت  مع  تتضامن   --
وقواه  السوداني  الشعب  ثورة  ومع  العراق،تونس  من  كل  يف 
حتاول  التي  اخلارجية  والتدخات  الرجعية  ضد  املناضلة 

الثورة.  هذه  اجهاض 
نحو  وسعيها  الرأسمالية  األنــظــمــة  بتهافت  تــنــدد   --
العالم،مبا  شعوب  ومــقــدرات  لــثــروات  البشع  االستغال 
البيئية  املنظومة  وتدمير  الثروة  منابع  جتفيف  من  ميكنها 

واألوبئة. األمراض  وانتشار 
العمالي  الدميقراطي  للنهج  املركزية  اللجنة  يف  اننا 
بــاعــتــبــاره حــزبــا مــاركــســيــا لــيــنــيــنــيــا،وجــزءا أصــيــا من 
النضال  يف  املناضلة،منخرطا  العاملية  الشيوعية  احلركة 
للنظام  الطبقية  وضدالسياسات  األمبريالية  ضد  األممي 
الوحدوي  النضال  يف  تلن  ال  بعزمية  اخملزني،ومنخرط 

العام: للرأي  الواجهات،نعلن  كل  على 
للنظام  الطبقية  السياسات  نفس  اســتــمــرار  --1نــديــن 
املناضلة  القوى  بكل  ونهيب  الرجعية  وحكومته  اخملزني 
حالة  رفع  أجل  واالستبداد،من  القمع  ضد  النضال  لتصعيد 
الدميقراطية  احلريات  احترام  الصحية،فرض  الطوارئ 
السياسين  املعتقلن  جميع  سراح  وإطاق  اإلنسان  وحقوق 

االجتماعية. اخلدمات  وتصفية  للغاء  التصدي  أجل  ومن 
مواقع  مختلف  يف  العاملة  الطبقة  نضاالت  نحيي   -   -  11
الرجعية/ القوانن  مشاريع  بسحب  تواجدها،ونطالب 
ما  عبر  لتمريرها  احلــكــومــة  تستعد  الــتــي  التراجعية 
املكتسبات  بعض  من  للنيل  االجتماعي"  ب"احلوار  يسمى 
العمومية  يف:الوظيفة  باحلق  أصا،املتعلقة  املتواضعة 
االضراب... حق  وممارسة  النقابي  العمل  القار،يف  والعمل 
يف  الــزيــادة  فــرض  أجــل  مــن  النضال  مــن  للمزيد  ونــدعــوا 

واألسعار. لأجور  املتحرك  السلم  وتطبيق  األجور 
املدن  الشعبية يف  تضامننا مع نضاالت كل احلراكات   -  2
اخلدمات  ويف  الائق  السكن  يف  احلــق  أجــل  من  والــبــوادي 
نضاالت  قــار،ومــع  وشغل  وتعليم  صحة  من  االجتماعية 
والعيش  واملاء  األرض  يف  احلق  أجل  الفقراء،من  الفاحن 
املعطلن،  حركة  نضاالت  مع  تضامننا  نعلن  الكرمي.كما 
التعاقد... عليهم  املفروض  واالساتذة  الطابية،  واحلركة 

اجلموع  ــي  أراض على  االستياء  لعمليات  ادانتنا   -  3
االنتفاع  حق  من  مالكيها  وحرمان  السالية  واجلماعات 
هذه  سكان  لعيش  الضرورية  واملراعي  واملياه  األراضي  من 
الزاك وجهة سوس جراء  أسا  املناطق كما هو األمر يف جهة 

اجلائر. الرعي 
زراعي  اصاح  أجل  من  واملستمر  الوحدوي  نضالنا   -  4  
واالستفادة  الغذائية  السيادة  يحقق  بديل  دميقراطي 
وكبار  اخملزنية  املافيا  حتتكرها  التي  املائية  الثروات  من 
املساهمة  أجل  الشعبية،ومن  الطبقات  حساب  على  املاكن 

التبعية. من  متحرر  وطني  اقتصاد  بناء  يف 
حق  يف  املتخذة  الرجعية  السياسات  لكل  ادانتنا   -  5
اللواتي  والكادحات  العامات  عامة،والنساء  املغربية  املرأة 
احلركة  ودعوتنا  املزدوج.  واالضطهاد  لاستغال  يتعرضن 
كافة  فــرض  أجــل  مــن  الــوحــدوي  النضال  ــى  اال النسائية 

والكادحة. العاملة  للمرأة  املنصفة  احلقوق 
تقدمية  أمازيغية  حركة  بناء  أجل  من  النداء  جندد   -  6
األمازيغية  اللغة  ترسيم  تفعيل  فــرض  قصد  مناضلة، 
يف  الفعالة  األمازيغية،واملساهمة  بالثقافة  والنهوض 
الدميقراطية  الوطنية  الــدولــة  اقامة  أجــل  من  النضال 

الفيدرالية. الشعبية 
اجلبهة  نــضــال  يف  الــفــاعــل  وانــخــراطــنــا  دعــمــنــا   -  7
وضد  فلسطن  لــدعــم  املغربية  واجلــبــهــة  االجتماعية  
الــوحــدويــة  املــبــادرات  مــن  للمزيد  ودعــوتــنــا  التطبيع، 
احلاشد  النضال  يف  شعبنا  جماهير  انخراط  الى  الرامية 
مناهضة  جعل  أجل  ومن  والبطالة  الفقر  ملواجهة  واملنظم 
اختراق  من  الضهيوني  التغلغل  مينع  شعبيا  شأنا  التطبيع 

اجملتمع. مفاصل  وكل  الوطني  االقتصاد 
توجه  العمالي  الدميقراطي  للنهج  املركزية  اللجنة  ان 
العمل  أجل  من  املناضلة  القوى  جميع  الى  احلــار  نداءها 
جماهير  حقوق  كافة  عــن  للدفاع  واملتضامن  املشترك 
الكادحن،ومن  وعموم  العاملة  الطبقة  مقدمتها  ويف  شعبنا 
تخدم  التي  الرجعية  السياسات  لكافة  التصدي  أجــل 
للقوى  التبعية  يف  البلد  واغــراق  واالستغال  االستبداد 

والصهيونية. األمبريالية 

 اللجنة املركزية للنهج الدميقراطي العاميل تحيي نضاالت الطبقة العاملة يف مختلف  اللجنة املركزية للنهج الدميقراطي العاميل تحيي نضاالت الطبقة العاملة يف مختلف 

مواقع تواجدها وتطالب بسحب مشاريع القوانني الرجعية/الرتاجعيةمواقع تواجدها وتطالب بسحب مشاريع القوانني الرجعية/الرتاجعية
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ال بديل عن المقاومة الشعبية

أصــــــــدر عــــمــــال وعــــامــــات 
صوفيا  الــفــاحــيــة  الــتــعــاونــيــة 
تلفيف  يف  اخملتصة  بهوارة  سود 
حتت  ،واملــنــضــويــة  ــض  ــوامـ احلـ
للقطاع  الوطنية  اجلامعة  لــواء 
اوالد  فــرع  ش-  م.  ا.  الــفــاحــي. 
برنامج  عن  لإلعان  تامية-بيانا 
بوقفة  انطلق  ــذاري  إنـ نضالي 
 13 اخلميس  ــوم  ي احتجاجية 
ملدة  باعتصام  ويتواصل  أكتوبر، 

التعاونية.  مقر  أمام  أسبوع 
قرار  إلى  امللف  تفاصيل  وتعود 
الفل++احية  الوحدة  هذه  إدارة 
بتوقيف  الــتــعــونــيــة،الــقــاضــي 
عن  وعاملة  عامل   180 حاولي 
مندوبي  اســتــشــارة  دون  العمل 
موسمين  /ن  أنهم  بداعي  العمال 
املرسمن  على  اإلبقاء  مت  ،فيما 
هذا  ُعــزى  و  قــلــة.  /ن  وهــم  /ات 
إدارة  حسب  التعسفي  التوقيف 
خدمتها  يف  قضوا  التي  التعاونية 
إلــى األزمــة  30 ســنــة،  مــن  ــد  أزي
ضربت  التي  واإلنتاجية  املالية 

العمال  وعبر  هذا  احملطة.  هذه 
عزمهم/ن  عــن  املعتصمون  /ات 
ــال  ــض ــن مـــواصـــلـــة الـــصـــمـــود وال
حقوقهم/ن  اســتــعــادة  أجــل  مــن 
الـــشـــغـــل،  يف  أوال  املـــتـــمـــثـــلـــة 
إدارة  املعنية)  اجلهات  مطالبن 
حلمايتهم/ن  بالتدخل  ودولــة( 
كما  والــبــطــالــة،  الــتــشــريــد  ــن  م
عن  ــان  ــي ــب ال خـــال  مـــن  ــدوا  ــ أكـ
إلدارة  كاملة  املسؤولية  حتميل 
احمللية  والــســلــطــات  الــتــعــاونــيــة 
إليه  ستؤول  ،فيما  واإلقليمية 

أوضاعهم/ن.
ــر  ــوف ــة ت ــ ــدول ــ ــانـــت ال فـــــإذا كـ
من  للرأسمال  والدعم  احلماية 
ــوال والــســمــاح  ــ ــال ضــخ األمـ خـ
هي  ،فـــمـــاذا  الــشــغــل"  "مبـــرونـــة 
والعامات  العمال  حلماية  فاعلة 
لــتــجــنــيــبــهــم/ن قــتــامــة املــصــيــر 
ــعــيــش والــتــشــريــد  ــة ال ــاش ــش وه
العامات  بعائات  يلحق  الــذي 

؟ والعمال 

عامالت وعامل  تعاونية "صوفيا سود" عامالت وعامل  تعاونية "صوفيا سود" 
تصعد النضال من أجل مطالبها املرشوعة تصعد النضال من أجل مطالبها املرشوعة  ــت الــطــبــقــة  ــاق ــف ــت ــرى، اس ــ ــرة أخـ ــ م

كارثة  خبر  وقع  على  املغربية  العاملة 
وبالتحديد  طنجة،  يف  وقعت  /جرمية 
الصناعية  العوامة   / اجملد  منطقة  يف 
فقد  أكتوبر.   17 االثنن  يــوم  صباح 
الوحدات  بإحدى  عاملة   30 تعرضت 
لاختناق  الصناعية  االســتــغــالــيــة 
الذي  البروبان  لغاز  تسرب  إثــر  على 
واألجــهــزة  اآلالت  لتشغيل  يستعمل 
نقل  مت  ــد  وقـ ــة.  ــاط ــي ــاخل ب اخلـــاصـــة 
سيارات  منت  على  املصابات  العامات 
إلى  املــدنــيــة  للوقاية  تابعة  إســعــاف 
وتوصف  اخلــامــس.  محمد  مستشفى 
إصــابــة خــمــس عــامــات بــاخلــطــيــرة و 

. جة حلر ا
لم  املــقــال،  هــذا  كتابة  ــدود  ح ــى  وإل
ــادث  احلـ ــذا  هـ ــر  إثـ ــاة  ــ وف اي  تــســجــل 
ــر  ــذي اجل أن  إال  ــر.  ــي ــط اخل الــشــغــلــي 
واستغال  تشغيل  ظــروف  ان  بالذكر 
ــات تــتــســم بــاخلــطــورة  ــام ــع ال ــؤالء  هـ
ــات  ــام ــع ال ــام متـــوقـــع  ــ ــ بــســبــب ازدح
إلجــراءات  تام  غياب  يف  املعمل  داخل 
الــســامــة والـــوقـــايـــة مـــن احلــــوادث 
انصراف  نتيجة  حتدث  التي  الشغلية 

حساب  على  األربـــاح  إلــى  الــبــاطــرونــا 
تكلفة  تــخــفــيــض  خـــال  االرواح،مـــــن 
عنها  تترتب  والــتــي  املــاديــة،  اإلنــتــاج 
باهضة.  وانسانية  اجتماعية  تكلفات 
االختناق  حادث  وقوع  فور  قيل  وقد 
و  أســبــاب  يف  حتقيق  فــتــح  سيتم  ــه  ان
هو  املنطقي  أن  إال  وقــع،  ما  مابسات 
فــتــح حتــقــيــقــات رقــابــيــة اســتــبــاقــيــة 
سواء  اإلنتاجية  الوحدات  كل  داخل 
مكناس  أو  الدارالبيضاء  أو  طنجة  يف 
املهنية  الورشات  وباقي  وصفرو  فاس 

املدن. كل  يف 
 8 كارثة  على  احلادث  هذا  ويحيلنا 
والذي  املدينة  بنفس   2021 فبراير 
مع  ــا،  ــرق غ عــامــلــة   38 بــحــيــاة  اودي 
واإلعام  السلطات  أن  هو  بسيط  فارق 
سريا،  بطنجة  املــوت  معمل  اعتبرت 
ــاق عــلــنــيــا ومــرخــصــا  ــن ــت بــيــنــمــا االخ
لكن  مختلفة  الــظــروف  أن  يعني  ممــا 
العاملة. الطبقة  وهي  واحدة  الضحية 

الطبقة العاملة تختنق بالغازالطبقة العاملة تختنق بالغاز

للنهج  ــي  ــائ ــس ــن ال ــاع  ــط ــق ال مـــن  وفـــد  قـــام 
ــارة  ــزي ــاس ب ــن ــك ــي مب ــال ــم ــع ــي ال ــراط ــدميــق ال
يواصلون  الذين  والعمال  العامات  ملعتصم 
قل  بطولية  معركة  يف  اليومي  اعتصامهم/ن 
واملسؤولن.  والسلطة  الباطرونا  ضد  نظيرها 
يوم  نفذوها  التي  االحتجاجية  الوقفة  فبعد 
االستئناف  محكمة  أمام  أكتوبر   6 اخلميس 
ــم الــنــهــج  ــ ــة بـــفـــاس، بــحــضــور ودع ــاري ــج ــت ال
املغربية  واجلمعية  العمالي  الــدميــقــراطــي 
جلسة  ستعقد  كانت  ،حيث  اإلنسان  حلقوق 
لعقار  القدمي  املالك  بن  اإلفراغ  حكم  يف  للبث 
والتي  للشركة  اجلديد  املالك  وبن  الشركة 
لقطع  مــنــاورة  والــعــمــال  الــعــامــات  اعتبرتها 
التي  النضالية  معركتهم/ن  على  الــطــريــق 
األطــوار.  متواصلة  سنة  من  ألزيــد  استمرت 
الطبقة  من  تأكيدا  جاءت  التي  الوقفة  وهي 
التنفيذ(  )صعوبة  واقــع  أن  هناك  العاملة 
مبقر  اليومي  تواجدهم/ن  بفعل  قائما  الزال 

متفاوتة  مــددا  داخلها  امضوا  التي  الشركة 
االستغال  من  سنة  وأربعون  عشر  بن  تتراوح 
خطر  اآلن  ويــواجــهــون  والــنــفــســي،  الــبــدنــي 
لكافة  والتنكر  املفروضة  والبطالة  التشريد 
املستحقة. واالجتماعية  املادية  حقوقهم/ن 

وطبقة  كفئة  الذات  وإلثبات  هذا،  أجل  ومن 
شركة  وعمال  عامات  واصل/ت  حق،  صاحبة 
وقفة  ،بعد  بالعودة  معركتهم/ن  سيكوميك 
ــة مـــن أجــل  ــرك ــش ــاس لــاعــتــصــام مبــقــر ال فـ
الثاثي  التحالف  خملططات  احلازم  التصدي 
على  انقلب  الذي  سلطة(   - مال-قضاء  )رأس 
مسلسل  إلى  حتولت  و   2022 ماي  حوار  نتائج 
والعمال  العامات  صابة  أمام  ووعيد  تهديد 
وإمــا  ــة،  ــذل امل وال  املـــوت   : ــار  ش رفــعــوا  الــذيــن 

ننتصر. أو  ننتصر 

عامالت وعامل سيكوميك: عامالت وعامل سيكوميك: 
نضال وصمود وتصدي وتضامن مستمرنضال وصمود وتصدي وتضامن مستمر

مكناس

هوارة / اوالد تاميةطنجة

الدار البيضاء
يف غياب بدائل، يف غياب بدائل، 

املخزن يقمع ويرشد كادحي العربات املجرورةاملخزن يقمع ويرشد كادحي العربات املجرورة

ــاء  ــض ــي ــب ــدارال ــات ال ــط ــل ــت س ــن ش
هجوما  القمعية  بالقوات  مدعومة 
كـــادحـــي  و  فـــقـــراء  عـــلـــى  ــا  ــرسـ شـ
ــات(  ــروي ــك ــات اجملــــرورة )ال ــرب ــع ال
والبطش  الــقــوة  باستعمال  ــك  ،وذل
هــؤالء  عــربــات  وتكسير  إتـــاف  يف 
بديا  يــجــدوا  لــم  الــذيــن  الــفــقــراء 
يف  بأنفسهم  ذواتــهــم  تشغيل  إال 

الدولة  طــرف  من  حلول  ايــة  غياب 
العيش.  لقمة  وسائل  من  لتمكينهم 
ــاز الــســلــطــة لــلــوبــيــات  ــي ــح ــن ان ــك ل
العنف  اختيار  عليها  أملى  اجلشع 
هذه  مواجهة  يف  القمع  و  والترهيب 
الشعب  أبــنــاء  مــن  الفقيرة  الفئة 
رزقها  تدبر  اختارت  التي  املقهور، 
اخلضار  لبيع  إما  عربات  باستعمال 
من  املتاشيات  جمع  أو  والــفــواكــه، 
البضائع  بعض  نقل  أو  احملات  أمام 
يواجهون  الــذيــن  الــصــغــار  للتجار 
النقل  غــاء  تكاليف  ــرون  اآلخ هم 
هدية  إنها  احملروقات.  غاء  بسبب 
ــاء  ــض ــي ــب ــدارال ــفــقــراء ال ــل ــزن ل ــ اخمل
على  للقضاء  الدولي  اليوم  مبناسبة 

 . لفقر ا
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ــادر عــن املــعــهــد الــدولــي  ــص كــشــف مــؤشــر اجلـــوع ال
املغربية  اململكة  أن  الغذائية،  السياسات  لبحوث 
املنخفض  التهديد  ذات  البلدان  قائمة  إلــى  وصلت 
الذين  املغاربة  املواطنن  نسبة  زادت  حيث  باجلوع، 
نفسها  املستويات  إلــى  التغذية،  نقص  مــن  يعانون 

و2002.  2000 سنوات  خال  يسجلها  كان  التي 
احتل  املــغــرب  فــإن  الــعــاملــي،  ــوع  اجل مــؤشــر  وحــســب 
يف   15.8 معدل  مــن  انتقل  إذ  عامليا،   47 ـــ ال الرتبة 
2007 و9.6  12.4 يف املائة عام  2000 إلى  املائة عام 
مسجا  احلالية،  السنة  املائة  يف   9.2 ثم   2014 عام 

.2014 عام  منذ  املائة  يف   4.2 بناقص  تغيرات 
بالباد  التغذية  نقص  أن  ذاته،  املصدر  أظهر  كما 
و2002   2000 عامي  بن  ما  املائة  يف   6.3 من  انتقل 
يف  و4.1  و2008   2006 بن  ما  املائة  يف   5.5 إلــى 

إلى  جديد  من  ليرتفع  و2015،   2013 بن  ما  املائة 
2019 و2021. ما بن  املائة  5.6 يف 

انتقل  تراجعا،  ــرى  األخ املــؤشــرات  سجلت  بينما 
4.1 يف املائة  هزال األطفال أقل من خمس سنوات  من 

 2017 2.6 يف املائة ما بن  1998 و2002 إلى  ما بن 
سنوات    5 من  أقل  األطفال  تقزم  انتقل  كما  و2021، 
 15.1 إلى  و2002   1998 بن  ما  املائة  يف   24.8 من 
معدل  عــرف  حيث  و2021،   2017 بن  ما  املائة  يف 
من  انتقاال  سنوات  خمس  من  أقــل  األطــفــال  وفيات 
عام2020. املائة  1.9 يف  إلى   2000 املائة عام  5.2 يف 
الذين  األشــخــاص  عــدد  فــإن  املــؤشــر،  ذات  وحسب 
إلى  يصل  مــا  إلــى  ارتــفــع  التغذية  نقص  مــن  يعانون 
عدد  ارتــفــع  كما  الــعــالــم،  عبر  شخص  مليون   828
من  اعتبارا  احلاد  اجلوع  يواجهون  الذين  األشخاص 
مليونا   193 من  يقرب  ما  إلى  وصل  حيث   ،2020 عام 

.2021 يف عام 

مؤرش الجوع يضع املغرب يف املرتبة مؤرش الجوع يضع املغرب يف املرتبة 4747 عامليا عامليا

نقابة نقابة FNEFNE تطالب بالزيادة يف األجور وتدعو لتوحيد  تطالب بالزيادة يف األجور وتدعو لتوحيد 

الجهود للتصدي للهجوم عىل املكتسبات والحرياتالجهود للتصدي للهجوم عىل املكتسبات والحريات

الوطنية  اجلامعة  جــددت  
ــه  ــوج ــت ال  FNE لــلــتــعــلــيــم 
ــي مــطــالــبــتــهــا  ــراطـ ــقـ ــدميـ الـ
وبحل  ــور،  ــ األج يف  بــالــزيــادة 
ضرر  وجــبــر  العالقة  املــلــفــات 
جلميع  ــاج  ــاإلدمـ وبـ ــفــئــات،  ال
األساتذة وأطر الدعم املفروض 
الوظيفة  يف  التعاقد  عليهم 
التوظيف  رفض  مع  العمومية 
املتابعات  وبإيقاف  اجلــهــوي، 
ــرام احلــق  ــت ــاح الــقــضــائــيــة وب
ــق اإلضـــــراب..،  الــنــقــابــي وحـ
التعليم  ورجــال  نساء  داعية 
إلى توحيد اجلهود واستنهاض 

الهمم...
عقب  صــادر  بيان  يف  وجــاء 
ــي  ــن ــوط اجـــتـــمـــاع املــكــتــب ال
لــلــجــامــعــة يـــوم الــســبــت 15 
املركزي  مبقرها   2022 أكتوبر 
مناقشته  وبعد  أنه،  بالرباط، 
جلــمــيــع الــنــقــط الــــــواردة يف 
للرأي  يعلن  األعــمــال،  جــدول 

العام الوطني ما يلي:
الكبير  النجاح  يثمن    .1
ــر  ــؤمت ــز مــحــطــة امل ــي الــــذي م
بفضل  وذلـــك   ،12 الــوطــنــي 
التحضير اجليد له وتضحيات 
 FNE الـــ  ومناضلي  مناضات 
الدميقراطية  مبدأ  وجتسيد 
من  انــطــاقــا  أشــغــالــه،  طيلة 
املؤمتر  أوراق  مشاريع  مناقشة 
انتخاب  إلى  عليها،  واملصادقة 
جلنة  من  التنظيمية  األجهزة 
إدارية وطنية التي فاقت نسبة 
 84% بها  العضوية  جتديد  

ومكتب وطني بنسبة %62؛

2.  يؤكد أن األوضاع العامة 
بالتدهور  واملتسمة  ببادنا 
على  املمنهج  الــهــجــوم  ــراء  جـ
واإلمعان  واحلقوق  املكتسبات 
يف مترير املزيد من التشريعات 
الـــرجـــعـــيـــة الـــتـــراجـــعـــيـــة 
ذلك  يــرافــق  ومــا  والتكبيلية، 
ألسعار  صــاروخــي  ارتــفــاع  مــن 
املــــواد الــغــذائــيــة األســاســيــة 
آفاق  وانسداد  الطاقية،  واملواد 

احلوار القطاعي واالجتماعي، 
من  شاملة  تعبئة  تستوجب 
لفرض  الوحدوي  النضال  أجل 
واملشروعة،  العادلة  املطالب 
وخــلــق  األوهـــــــام  زرع  بــــدل 
ــط عــمــوم  ــ االنـــتـــظـــاريـــة وس
نساء  رأسهم  وعلى  املأجورين، 

ورجال التعليم؛
مــطــالــبــتــه  ــدد  ــجـ يـ   .3
مبا  األجور  يف  العامة  بالزيادة 
الفاحش  الــغــاء  مــع  يتناسب 

للمعيشة؛
الــتــوظــيــف  يـــرفـــض    .4
ــوي ويــعــتــبــره شــكــا من  ــه اجل
ــال تــفــكــيــك الــوظــيــفــة  ــكـ أشـ
جهوي،  أساس  على  العمومية 
ويــطــالــب بـــاإلدمـــاج الــفــوري 
الدعم  وأطر  األساتذة  جلميع 
يف  التعاقد  عليهم  املــفــروض 

وإيقاف  العمومية،  الوظيفة 
حق  يف  القضائية  املــتــابــعــات 

بعضهم؛ 
الطبقي  الهجوم  يدين    .5
بقطاع  النقابية  احلريات  على 
التعليم، وعدم احترام احلق يف 

ممارسة اإلضراب؛
جلوء  بشدة  يستنكر    .6
الهجوم  إلى  وحكومتها  الدولة 
ــرار الــنــفــســي  ــقـ ــتـ ــى االسـ ــل ع
واالجـــتـــمـــاعـــي والــوظــيــفــي 
وعموم  التعليم  ورجال  لنساء 
خال  من  واملوظفات  املوظفن 
لتخريب  ثانية  جولة  فــرض 

نظام تقاعدهم،
اإلرادة  غياب  يسجل    .7
حلل  الـــوزارة  لــدى  السياسية 
وجبر  الــعــالــقــة  ــفــات  ــل امل كــل 
ــن الــفــئــات  ــرر الــعــديــد مـ ــ ض
احليف  تعاني  زالـــت  مــا  الــتــي 
ضرورة  على  ويؤكد  واإلقصاء، 
املــلــفــات  بحلحلة  الــتــســريــع 
ألي  أساسي  كمدخل  العالقة 
الشغيلة  بأوضاع  جدي  نهوض 

التعليمية؛
بكافة  تشبثه  يــعــلــن   .8
التنسيق  ببيان  الواردة  النقط 
يوم  الصادر  اخلماسي  النقابي 

28 شتنبر 2022.
ــال  ورجـ نــســاء  يــدعــو    .9
اجلهود  توحيد  إلــى  التعليم 
ــن أجــل  واســتــنــهــاض الــهــمــم م
االحتجاجية  األشكال  خوض 
الهجومات  ملقاومة  الضرورية 
مختلف  عــلــى  امُلــَمــنــهــجــة 
املكتسبات واحلقوق واحلريات.

ساكنة دواوير تابعة لبني تجيت تحتج ساكنة دواوير تابعة لبني تجيت تحتج 

وتطالب بتوفري املاء والكهرباءوتطالب بتوفري املاء والكهرباء
ــدد من  ــان عـ ــك ــرج س خـ
بني  بــجــمــاعــة  الـــدواويـــر 
ــت، الــتــابــعــة تــرابــيــا  ــي جت
مسيرة  يف  فكيك،  إلقليم 
للمطالبة  احــتــجــاجــيــة 

ــاء  ــامل ــم ب ــه ــازل ــن بـــربـــط م
والكهرباء.

واجتـــــــــه احملـــتـــجـــون  
مستنكرة  شعارات  ورددوا 
مقر  صـــوب  ألوضـــاعـــهـــم، 
اجلـــمـــاعـــة ســـيـــرا عــلــى 
مطالبهم  إليصال  األقدام 

املسؤولة. اجلهات  إلى 
ــد الـــصـــادق  ــب ــال ع ــ وقـ
املتضررين:  أحد  بنعزوزي، 
من  ــد  ألزي الساكنة  ظلت 

تطالب  ــن  ــزم ال ــن  م عــقــد 
وتتلقى  وحتــتــج  ــل  ــراس وت
أما  الــوعــود  تلو  الــوعــود 
فيه  تربط  يــوم  وصــول  يف 
ــا بــشــبــكــتــي املـــاء  ــه ــازل ــن م

والكهرباء،  للشرب  الصالح 
جدوى. دون  لكن 

وتـــســـتـــمـــر مـــعـــانـــاة 
ــة،  مــــع جــلــب  ــ ــن ــ ــاك ــ ــس ــ ال
نائية  مــنــاطــق  ــن  م ــاه  ــي امل
ــام  ــ ــظ ــ ال يف  ــش  ــ ــي ــ ــع ــ وال
األبناء  واضطرار  الدامس 
إلـــى املــطــالــعــة ومــراجــعــة 
دروســـــهـــــم عـــلـــى ضـــوء 

الشموع.
أن  ــزوزي  ــعـ ــنـ بـ وأبــــــرز 

يأتي  الــســاكــنــة  احــتــجــاج 
الوعود  جميع  تبخر  بعد 
احلقيقي  الوجه  وانكشاف 
تهمهم  ال  فاشلن  ملسؤولن 
ال  ألنها  الفقراء،  مطالب 

أمواال. عليهم  تدر 
وطــالــب املــصــدر ذاتــه 
بـالعمل  املسؤولة  اجلهات 
عــلــى إيــجــاد حــل عــاجــل 
املتضررة  الدواوير  جلميع 
باملاء  تــزويــدهــا  ــل  أج مــن 
معاناة  وإنــهــاء  والكهرباء 
ــراء غــيــاب  ــ ــة جـ ــن ــاك ــس ال

اخلدمتن. هاتن 

بني جتيت
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للممرضن  املستقلة  للنقابة  اجلامعي  املكتب  جــدد 
السادس  محمد  اجلامعي  باملستشفى  الصحة  وتقنيي 
مللفه  بـاالستجابة  املــؤســســة  إدارة  مطالبته  بــوجــدة، 

شأنه. يف  ومسؤول  جاد  حوار  باب  وفتح  املطلبي 
املذكور  باملستشفى  الصحة  وتقنيو  املمرضون  ويطالب 
وصرفه  احلراسة  عن  التعويض  احتساب  طريقة  بـمراجعة 
للتعويضات  اآلني  والصرف  أشهر،  ثاثة  كل  دوري  بشكل 
السيما  سنوات،  منذ  املتراكمة  واملستحقات  احلراسة  عن 
اإلنعاش  مصلحة  مبمرضي  اخلاصة  احلراسة  تعويضات 
وصرف   ،2018 سنة  منذ  بها  يتوصلوا  لم  الذين  والتخدير 

سنة. كل  من  يناير  شهر  بداية  املردودية  عن  التعويض 
بـتفعيل  النقابي   للمكتب  بيان  وفــق  يطالبون،  كما 
املــوارد  وتعزيز  سنة،  كل  الداخلية  االنتقالية  احلركة 
وتقنيي  املمرضن  كاهل  على  الضغط  لتخفيف  البشرية 
وخلق  النهائي،  تعيينهم  مقررات  عن  ــراج  واإلف الصحة، 
املساطر  لتسهيل  اجلامعية  االستشفائية  املراكز  بن  جلنة 
اخلارجية  االنــتــقــاالت  يف  للراغبن  بالنسبة  اإلداريـــة 

والتبادالت.
بيانه، على ضرورة تثمن  ذاته، يف  النقابي  املكتب  وشدد 
املسؤولية،  مناصب  ذوي  الصحة  وتقنيي  املمرضن  وحتفيز 
كافة  من  استفادتهم  عملية  لتسهيل  واضح  مسار  وإحداث 
والــتــزود  املــركــز  طــرف  مــن  املقدمة  واخلــدمــات  العاجات 
وإدمــاجــهــم  املــركــزيــة،  الصيدلية  يف  املــتــوفــرة  ــة  ــاألدوي ب
غـــرار  عــلــى   )CMR( لــلــتــقــاعــد  ــي  ــرب ــغ امل ــدوق  ــن ــص ــال ب

بالرباط سينا  ابن  اجلامعي  املركز  مستخدمي 
نــظــام  تــثــبــيــت  ــان  ــي ــب ال اســتــنــكــر  ــل،  ــص ــّت م ــاق  ــي س ويف 
املركزي  اخملتبر  تقنيي  عمل  بقاعات  املراقبة  كاميرات 
يف  شخصية  معطيات  وتسجيل  إظهار  من  سيمكن  الــذي 
بهذه  الصحة  وتقنيي  املمرضات  خلصوصية  صارخ  انتهاك 

لتثبيت  الكلي  الرفض  عن  ذاته  الوقت  يف  معّبرا  املصلحة 
املمرضن  لكرامة  مباشرا  ضربا  ميثل  الذي  البوانتاج  نظام 

الصحة. وتقنيي 
للممرضن  املستقلة  للنقابة  اجلامعي  املكتب  وأعلن 
السادس  محمد  اجلامعي  باملستشفى  الصحة  وتقنيي 
بوقفة  اســتــهــل  نــضــالــي،  “بــرنــامــج  تسطير  عــن  بــوجــدة 
أمس  املــركــز،  إدارة  نحو  مبسيرة  مصحوبة  احتجاجية 

املطلبي. ملفه  بتحقيق  اإلسراع  أجل  من  اخلميس، 

نقابة تطالب باالستجابة ملطالب شغيلةنقابة تطالب باالستجابة ملطالب شغيلة

باملناطق  باألرض  املتعلقة  القضايا  بعض  متابعة  إطار  يف 
االماك  إدارة  يف  ممثلة  الدولة  أقدمت  حيث  اجلنوبية 
الــعــقــاري  التحفيظ  بـــإجـــراءات  الــقــيــام  عــلــى  اخملــزنــيــة 
اسا  باقليم  ايتوسى  قبائل  ــي  أراض مــن  كبيرة  ملساحات 

اشكال  يف  القبيلة  هذه  مكونات  حترك  الى  أدى  مما  الزاك 
تكوين  على  متعمدة  ومستمرة  متصاعدة  احتجاجية 
من  محددة  مناطق  يف  واملرابطة  واحلراسة،  األرض  جلان 

ومنع  مواجهة  بغاية  بالتحفيظ  املعنية  االراضــي  هــذه 
اإلداري  التحديد  من  العقارية  احملافظة  وأطــر  تقنيي 
بتنفيذ  القيام  اإلدارة  هذه  تستطع  لم  حيث  واجلغرايف 

االمر.

السكان  أراضي  على  الهجوم  هذا  شكل  الوقت  نفس  يف 
للنضال  القبيلة  وأعراش  مكونات  جميع  حترك  /القبيلة 
حراك  يتشكل  وبذلك  مستويات،  عــدة  على  والتحرك 

يف  املنطقة  لــهــذه  املنتمن  كــل  حــولــه  يــلــف  أن  اســتــطــاع 
نضاله  شعار  خارجه  أو  باملغرب  تواجدهم  مناطق  مختلف 

 " أحمر  خط  ايتوسى  أرض   " وحتركه 
اشتغاله: آليات  ومن 

االرض لجان   -

األطر  تنسيقية   -

القبيلة  أعراش   -

ــود وجــمــع  ــه واســتــطــاعــت هـــذه اآللـــيـــات تــوحــيــد اجل
هــذا  وراء  لــلــدولــة  اخلــفــيــة  األهـــداف  وكــشــف  املــعــطــيــات 
وقف  وكذا  االستثمار  بذريعة  األراضــي  على  االستحواذ 

اإلداري. التحديد  عملية 
يف  االحتفالية  األنشطة  أشكال  كل  مقاطعة  متت  كما 
املولد  ذكرى  مبناسبة  ينظم  الذي  السنوي  املهرجان  إطار 
عدة  لتمرير  اخملزنية  السلطات  تستغله  والــذي  النبوي 

سياسية. مواقف 
ما  أو  االنتخابات  جتار  عزل  احلراك  هذا  كذلك  استطاع 
أو  اجلماعية  اجملالس  مستوى  على  سواء  املنتخبن  يسمى 
يتمتعون  ال  ألنهم  البرملانين،  وكذا  اجلهوية  أو  االقليمية 
الريع  يف  انغماسهم  الى  القرارإضافة  اتخاذ  يف  باستقالية 

حترك. لكل  اإلطفائي  دور  يلعبون  وظلوا  والفساد 
والهجوم  الــرفــض  أشــكــال  تصاعدت  الــوقــت  نفس  ويف   
باإلقليم  التنفيذية  للسلطة  للممثل  الــاذع  واالنتقاد 
ومناوراته  رغبته  عن  أبان  الذي  االقليم  عامل  يف  ممثا 

اخملطط. هذا  مترير  أجل  من 
لعميمي حسن 

تقرير حول ملف أرايض قبائل إيتويس بإقليم اسا الزاكتقرير حول ملف أرايض قبائل إيتويس بإقليم اسا الزاك
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متر  التي  الراهنة  للفترة  العريض  العنوان  ان  القول  ميكن 
فمن  املستويات  جميع  على  عميقة  ازمة  تكتف  الباد  منها 
2022 ليشمل  7.7% يف يوليوز  خال ارتفاع نسبة التضخم 
نسبة  مقابل  السنة  هده  من  االخيرة  الشهور  االرتفاع  هدا 
املغرب،اضافة   بنك  حسب   %0.8 تتجاوز  لم  منخفضة  منو 
يجعل  مما  دوالر  مليار    102,6 وصلت  املديونية  تزايد  الى 
الدولة يف محك حقيقي بن هده االرقام  من جهة واجلفاف 

العاملي برمته من جهة اخرى. الرأسمالي  النظام  وازمة 
انها  على  للدولة  املعتمدة  االجراءات  مامح  على  واليبدو 
ستشكل حلول للخروج من االزمة فالبعكس انها تكرس مزيدا 

واالرتفاع  واالرتفاع  االسعار  ارتفاع  الطبقية،  الفوارق  من 
السابقن  اليومن  خال  للمحروقات  واملفاجيء  الصاروخي 
الــرأســمــال  لهيمنة  نــظــرا   %2 ــى  ال الــفــائــدة  سعر  ــع  رف مــع 
السياسي  القرار  يف  املتحكم  املضارباتي  االحتكاري  التبعي 
وللرأسمال  لصاحله  االربـــاح  منطق  يــســوده  واالقــتــصــادي 

اجلشع. العاملي 
كل هدا سيلقي بضاله على اوضاع الشعب املغربي املكتوي 
مع  خاصة  واملستمرة  الشاملة  الغاء   موجات  لهيب   بنار 
25مليون  بحوالي  املغربي  الشعب  صفوف  يف  الفقر  انتشار  
السامية  املندوبية  حسب  ب%11.2   البطالة  رقعة  وتوسع 
،ضف  للعمال  والفردي  اجلماعي  الطرد  بسبب  للتخطيط 
الشيء  العمومية  انخفاض االجور وضرب اخلدمات  الى دلك 
الدي سيترتب عنه تراجع املغرب يف ترتيب التنمية البشرية 
الشعارات  رغم  دولة   191 مجموع  من  123عالميا  املرتبة  الى 

الدولة. املرفوعة لدى 
باالحتقان  اتسم  السنة  لهده  االجتماعي  الدخول  ان 
انفضاح  هو  ابرزها  ولعل  سابقا  دكرها  مت  الاسباب  والتوتر 
لم يأتي  الدي  التانية من احلوار  حقيقة احلكومة يف اجلولة 
الباب مسدود فيما يخص  ان  بجديد يدكر  مايؤكد هدا هو 
وتعتره  احليوية  القطاعات  يف  القطاعي  االجتماعي  احلوار 
على املستوى املركزي نظرا لضعف املركزيات النقابية وقبولها 
الطبقة  وسط  واالتنظارية  االوهــام  وزرع  االدنــى  باحلدود 

لتنزيل  الــشــروط  توفير  بهدف  الشغيلة  وعموم  العاملة 
نظام  اهمها  السائدة  الطبقية  الكتلة  لصالح  طبقية  مشاريع 
والنظام  السابقة  املكتسبات  على  االجهاز  ومحاولة  التقاعد 
االسرة  مصلحة  بضرب  القاضي  التعليم  مجال  يف  االساسي 
وقانونن  العمومية  الوظيفة  بقانون  املرتبط     التعليمية 
من  تبقى  ملا  والتعديل  والنقابات(  )االضـــراب  اخلطيرين 
امرين  امــام   يحطنا  هظا  كل  الشغل   مدونة  يف  تراجعات 
خطورة  اكتر  سيصبح  وضعها  املتوسطة  الطبقة  ان  هو  اولهما 
لتجد  الشعبية  الطبقات  خريطة  اتساع  الى  سيؤدي  مما 
املتضررة  العاملة،املتوسطة،املوظفين...(  الطبقات)الطبقة 

ماسيدفعها  مشترك  مصير  يتنظرها   السياسات  هده  جراء 
الداتية. ادواتها  اليات  لنضال مشترك عبر 

التي تعتبر نفسها وسيط  ان كل االطراف  التاني  اما االمر 
بلعتها  ضعيفة  سياسية  احـــزاب  مــن  واخملـــزن  الشعب  بــن 
على  املتربية  املدني  احملتمع  وجمعيات  املفرطة  االنتهازية 

اخلاصة..... واملصلحة  الريع 
ولن  اختفاءها  نحوى  تأتيرها  ويتقلص  مكتانتها  ستفقد 
مابن  مباشرة  مواجهة  سينتج  مما  االطفاء  دور  لها  يتسنى 
بقواه  مسنود  طبعا  الشعبية  الفئات  وجميع  املغربية  الشعب 

البورجوازية. املدعم من  املناضلة واخملزن 
امام كل هدا فكل االمور تبرز مدى تشبت اخملزن بتسييد 
القوانن  اهم  الفردي عبر االستمرار يف مترير  هيمنة احلكم 
عبر  باملغرب  العامة  السياسة  تهم  التي  الكبرى  والقضايا 
االربعاء  يوم  عقده  املنتظر  من  كان  الــدي  ــوزاري  ال اجمللس 
مشروع  يف  فيه  الــتــداول  سيتم  ــدي  وال اكتوبر   12 املنصرم 
اسباب  معرفة  بدون  تأجيله  مت  اد   2023 سنة  مالية  قانون 
فيها  يتم  التي  الثانية  هي  املــرة  هــذه  تعد  ،حيت  محددة 
تأجيله  مت  بعدما  احلالية   احلكومة  يف  وزاري  مجلس  تأجيل 
يف وقت سابق بسبب التعديات التي طالب بها رئيس الدولة 

املالية. لقانون 
املغرب  سياسة  املتعلقة  االهمية  واالكتر  اخرى  زاوية  ومن 

وردود  التخبط  عليها  يهميمن  اصبحت  والتي  اخلارجية 
اخلارجي  املستوى  على  اخملزن  عزلة  يف  تعمق  مجانية  افعال 
احضان  يف  ــاء  ــ االرمت مــن  املــزيــد  اخملـــزن  مــن  سيتطلب  ممــا 
كقوة  تواجده  لضمان  االمريكية  واالمبريالية  الصهيونية 
جمع  من  مبزيد  ينسجم  فيما  خاصة  لهما  بار  كإبن  ساسية 

احلشد حول ملف الصحراء.
ومايتبعها  الفرنسي  بالنظام  العاقة  مع  سيتضح  هدا  كل 
الرئيس  زيارة  بعد  الطرفن  بن  مضادة  وحمات  حمات  من 
ممتل  عبر  ــي  االوروبـ االحتـــاد  وتأكيد  للجزائر  الفرنسي 
املتعلقة  املتحدة  االمم  بقرارات  املتشتبت  اخلارجية  سياسته 
املتواصة  احلمات  هو  بلة  الطن  يزيد  الصحراء،وما  مبلف 
والتونسي  تاريخيا   اجلزائري  النظامن  ضد  املغربي  للنظام 
بسبب  بينهما  الديبلوماسية  باالزمة  اساسا  املرتبطة  حاليا 
البوليزاريو  جبهة  لزعيم  التونسي  الــرئــيــس  استقبال 
سياق  ويف  )تيكاد(  االفريقية  اليابانية  القمة  اشغال  خال 
االخير)املغرب(  يعتمد  واملغرب  البلدين  هدين  بن  التوتر 
الكيان  لدن  من  والهجوم  الشوفينية  تسعير  تأشيرة  على 
كعربون  املغربي  النظام  ملصلحة  االول  الراعي  الصهيوني 

اجملرمة. الصهيونية  مع  التطبيع  بسبب  وامتياز 
املناضلة  القوى  تبقى  ان  املقبول  غير  فمن  هدا  كل  امام 
دون  االوضــاع  حتليل  على  تعمل  االيــادي  مكتوفة  الصادقة 
اخملزنية  للدولة  قوية  اشارات  يعطي  فعل  اي  الى  تستند  ان 
للدفاع  املغربي  الشعب  بها  يتميز  التي  الهائلة  باالمكانيات 
تشمل  اخرى  مطالب  النتزاع  ال  ملا  ومكتسابته  حقوقه  عن 
والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  احلياة  مناحي  جميع 
تواصل  الشعبية  اجلماهير  كانت  والــتــقــافــيــة......،فــادا 
كالشغل  واساسية  مختلفة  ملفات  حول  السلمية  احتجاجتها 
الشهادات  حلملة  الوطنية  للجمعية  احلالية  نضاالت  عبر 
املعطن باملغرب والسكن والنضال ضد نزع االراضي يف مواجهة 
لساليات  اليومية  الكبار،نضاالت  والفاحن  العقار  مافيا 
شتنبر  شهر  خال  واملتواصلة  البارزة  والنضاالت  والسالين 
فضح  يف  واجلفاف  املياه  بندرة  املتعلقة  تلك  واكتوبر2022 
عن  ومايترتب  وطنية  مائية  سياسة  سن  عن  الدولة  عجز 
املتضرر  حيت  السقي   مجال  يف  املعتمدة  الطبقية  اخملططات 
باالضافة  الفقراء  والفاحن  الصغار  الفاحن  هم  االول 
من  مجموعة  ويف  اكبرى  باملدن  الشرب  ماء  صبيب  ضغف  الى 
ت  واملافيا  الدولة  وفضح  لاحتجاج  بعضهم  اخرج  املداشير 

املتحكمة يف دلك.
مبادىء  يكتف  بفعل  النهوض  اجلميع  من  يتطلب  هــدا 
وحدوي   هجوم  اطــار  يف  واملنظم  والواعي  املستمر  النضال 
بعد  دات  واقتصادية  اجتماعية  اساسية  مطالب  يشمل 
احلقوق  اكبر  انــتــزاع  لضمان  ــزن   اخمل ضد  موجهة  سياسي 
للنضال  االعــتــبــار  ورد  واملــواطــنــن  للمواطنات  املــشــروعــة 
االنابة  نضال  بدل  الشعب  احضان  ويف  الشارع  يف  امليداني 
العمل على تعطيل محرك  واملرافعة الدي لن يأتيا بشيء اال 
طبعا  واملرتبط  بالباد  العام  الدميقراطي  النضال  قطار 
جهود  وتكتيف  وهناك  هنا  اجلماهيرية  والهبات  بالتحركات 
االنتضاريةواجلمود  وضعية  من  للخروج  االمر  يهمه  من  كل 
ونفض  الشعبي  اجلماهير  النضال  ــدوى  ج يف  والتشكيك 
سواء  احد  يسمح  لن  التاريخ  املناضلة،الن  الدات  على  الغبار 
مشروع  حاملي  او  ــاع  االوض هــده  يف  املتسببة  البورجوازية 

لها واليحركوا  ساكنا. املناهضن 

قراءة يف الوضع السيايس الراهن باملغربقراءة يف الوضع السيايس الراهن باملغرب
يوسف احا
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المخصص  الدور  هذا  تجليات  وإلبراز   . الشكلي  المخزني  الديمقراطي  المشهد  أتثيث  ليستمر  جديدة  برلمانية  دورة  افتتاح  الماضي  األسبوع  عرف 
المستشارين،  ومجلس   النواب  مجلس   ، بمؤسستيه  للبرلمان  السياسية  الممارسة  في  أو  الدستورية  الناحية  من  سواء  البرلمانية   للمؤسسة 
يتناول ملف الجريدة موضوع البرلمان وحقيقة السلطة التشريعية في المغرب ،  من خالل ثالثة محاور،أولها، يستفيض  في توضيح  صالحيات هذا 
البرلمان كما هي محددة في الدستور  ليخلص إىل حقيقة الممارسة التشريعية العجيبة في الدستور والمتمثلة في كون الصالحيات  مؤطرة إن لم 
نقل مقيدة ابلثوابت الظاهر منها والباطن وبسيادة أعراف المخزن. اما اثنيها فهو متابعة لملمارسة السياسية للبرلمان المغربي، حيث يبحث في  
حقيقة الممارسة التشريعية للبرلمان المغربي  ومدى تطابقها مع قواعد الديمقراطية الحقيقية. ويعرض المحور الثالث قراءة في تجربة قوى اليسار 

المناضل المنخرطة في االنتخاابت بذريعة إصالح النظام من الداخل الستخالص خالصات  موضوعية لحصيلتها في تحقيق هذا الهدف. 

وفي محور رابع نعرض لإلطار السياسي والفكري العام لديمقراطية اإلانبة التي تبين عالميا انها ديمقراطية الطبقة البورجوازية التي تحاول بواسطتها 
إدامة التسلط واالستغالل الطبقي .

البرلمان المغربي : سلطة تشريعية شكلية لديمقراطية الواجهة

صاحيات البرملان يف الدستور املغربي تطرح عدة تساؤالت 
السياسي  النظام  بطبيعة  عاقة  لــه  مــا  منها  ــاالت،  ــك وإش
وتطوره، ومدى قابليته إلقامة حياة برملانية حقيقية، ومنها 
ظلت  التي  السياسية،  احلياة  تنظيم  محاوالت  إلى  يرجع  ما 
يف  مبكر  بشكل  عنها  التعبير  ومت  املغاربة،  من  العديد  تراود 

جتربة دستور 1908.  
ولكنه  العثمانين،  األتــراك  قبضة  من  املغرب  انفلت  لقد 
على  منقسم  وهــو  واإلســبــان  الفرنسين  املستعمرين  واجــه 
إلى  أدى  مما  وضعف؛  عياء  حالة  يف  السياسي  ونظامه  نفسه، 
معاناة مزدوجة مع االحتال والتبعية الرأسمالية، ومع القيم 
كل  على  البلد  تتحدى  التي  املستعمر،  لدى  السائدة  الغربية 
مكوناته  مع  وجــذب  وشــد  تناقض  يف  وتتعايش  املستويات، 

حسب الظرفيات.
الصاعدة  الرأسمالية  البورجوازية  أن  واضحا  بــدا  لقد 
احلكم  يف  نظامها  تعميم  إلى  سعت   ، العامليتن  احلربن  بعد 
عن  يختلف  ــو  وه  . بالدميوقراطية  عليه  اصطلح  ــا  وم  ،
إقامتها  اليونانية  أثينا  حاولت  التي  املباشرة  الدميوقراطية 
حق  تخويل  على  مباشرة  غير  الدميوقراطية  فقامت   .
ينتخبون  ألشخاص  والتشريعات  القوانن  على  التصويت 
عن  ينوبون  ممثلن  إيجاد  هو  وهدفها   ، العام  باالقتراع 
الشعب ويتحدثون باسمه، فتبلورت املؤسسات البرملانية التي 
البورجوازية  الفقري للدميوقراطيات  العمود  أصبحت تشكل 
منوذجا  اإلمبريالية  الرأسمالية  منها  وجعلت  احلديثة، 
ونظاما دوليا، بل ومعيارا سياسيا وقانونيا  تعطي به األمثلة  
عامليا  السائد  العام  الرأي  وأصبح  الدول،  أساسه  على  وتعاقب 
والتخلف  االستبداد  نبذ  على  يلح  ال   ، اإلعامية  ــه  وأذرع
مع  بالتاؤم  التبعية  األنظمة  يطالب  ما  بقدر   ، ومحاصرتهما 

مصالح الدول الرأسمالية.  
 ، للرأسمالية  املتكافئ  التطور  فإن   ، امللموسة  املمارسة  ويف 
اآلخر  الوجه  على  كشف   ، وأزماتها  تناقضاتها  نطاق  واتساع 
من  جديدة  أشكال  وظهرت  البورجوازية،  للدميوقراطية 
التمييز واالضطهاد متارس على الشعوب املضطهدة واألصلية 
وذات احلضارات اخملتلفة . كل ذلك يزيد من انكشاف الطبيعة 
الطبقية للدميوقراطية البرجوازية، وتبرز حقيقتها العينية 
خاصة  املساواة،  وانعدام  التمييز  أشكال  خال  من  وامللموسة، 

يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية. 
وتزداد حدة التناقضات كلما تفجرت األوضاع هنا وهناك، 
ونظام  واجهة  إلــى  الدميوقراطية  تتحول  ما  غالبا  حيث 
اإلمبريالية  املراكز  من  املساعدات  يستجدي  تبعي  رأسمالي 

واملؤسسات املالية والنقدية. 
وإزاء دميوقراطيات الواجهة والتخلف يف البلدان التبعية، 
 " شعار  مثل  التقليدية،  شعاراتها  عن  البرجوازية  تخلت 
من  جديدة  أشكاال  متارس  وأصبحت   ." يعمل  دعه  مير  دعه 

خال  من  وذلــك  اجلــديــدة،  والنازية  والفاشية  العنصرية 
اجلدد  النازين  وممارسات  اجلنسيات  وبيع  التأشيرات  فرض 

املتعصبن. والشعبوين 
اإلطار  هذا  عن  لإلمبريالية  تبعي  كبلد  املغرب  يخرج  لم 
النظام  طموح  وظــل  الــبــرجــوازيــة،  للدميوقراطية  ــدد  احمل
مع  تتعايش  بخصوصيات  دميوقراطية  إقامة  هو  السائد 
السائد  الطبقي  التحالف  سخر  الواقع  ويف  اخملزني.  النظام 
وهجينة  شكلية  دميوقراطية  إلقامة  واإلدارة  الدولة  أجهزة 
مستحكم  صراع  يف  ودخلت  تقدمي  هو  ما  لكل  العداء  ناصبت 

مع القوي املعارضة واملستقلة. 
املؤسسات  وظــلــت  ممــنــوحــة،  الــدســاتــيــر  كــل  ظلت  فقد 
إلى اخللف، ولم  النظام  الذي يشد  محكومة بالطابع اخملزني 
يخص  فيما  خاصة  القاعدة،  هذه  على   2011 دستور  يخرج 
التصدير  املمارسة وتنزيل املقتضيات؛ وذلك رغم ما حفل به 
حماية  منها  التي  االلتزامات  من  مجموعة  على  تنصيص  من 
منظومتي حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، والطابع 
كل  ومكافحة  للتجزيء،  قابليتها  وعــدم  للحقوق  الكوني 
عليها  صادق  كما  الدولية  االتفاقيات  وجعل  التمييز،  أشكال 
جاء  وما  الوطنية.  التشريعات  على  نشرها  فور  تسمو  املغرب 
األساسية،  واحلقوق  باحلريات  يتعلق  ما  يف  الثاني  الباب  يف 
2011 جاء يف ظرفية متميزة محليا  وكذلك رغم كون دستور 
حملته  وما  فبراير،   20 حركة  بظهور  اتسمت  حيث  ودوليا، 
اجملال  هو  أصبح  الذي  الشارع  وبضغط  وشعارات،  مطالب  من 

الرئيسي للتعبير على مطامح الشباب وغيرهم.
ما هي إذن صالحيات البرلمان في دستور 2011 ؟ 
نص  كما  األمة  ملمثلي  أنها  على  السيادة  ممارسة  تبدو   /1
عليها الفصل 2. ففي إطار األحكام العامة التي وردت يف الباب 
السيادة هي لأمة،  أن  2 على  الفصل  الدستور، نص  األول من 
غير  بصفة  متارسها  كما  باالستفتاء.  مباشرة  متارسها  وهي 
مباشرة بواسطة ممثليها، مما يوحي بنوع من الدميوقراطية 

املباشرة وغير املباشرة. 
مبا  األمة،  مفهوم  على  أحال  الدستور  أن  هو  املاحظ  لكن 
له من حمولة ترتبط بالثقافة الدينية اإلسامية، وغالبا ما 
اجلهة  نفس  لها  التي  أو  اإلمام،  نفس  لها  التي  اجلماعة  يعني 

التي تؤم إليها. 
الرابع من  الباب  السيادة، تطرق  إلى مفهوم  2/ وباإلضافة 
دستور 2011 إلى السلطة التشريعية، فتناول تنظيم البرملان 
ابتداء من الفصل 60، وسلطات البرملان ابتداء من الفصل 70، 

وممارسة السلطة التشريعية ابتداء من الفصل 78. 
مجلس  مجلسن:  من  البرملان  يتكون   60 الفصل  حسب   /3
من  نيابتهم  أعضاؤه  ويستمد  املستشارين.  ومجلس  النواب 

األمة. وحقهم يف التصويت حق شخصي ال ميكن تفويضه. 
اجمللسن،  يف  أساسيا  مكونا  تشكل  املعارضة  وأضحت   /4

الذي حتدث  60 نفسه،  الفصل  التنصيص عليها يف  حيث مت 
على تكوين البرملان، وأسند لها املشاركة يف وظيفتي التشريع 

واملراقبة. 
 70 الفصل  نص  التشريعية،  السلطة  ممارسة  إطار  ويف   /5

من الدستور على ثاث سلط للبرملان : 
-- التصويت على القوانن؛

- - مراقبة عمل احلكومة؛
تقييم السياسات العمومية.   - -

أن  للحكومة  يأذن  أن  للقانون  أباح  الفصل  نفس  ولكن   /6
مبقتضى  معينة،  ولغاية  محدود،  الزمن  من  ظرف  يف  تتخذ 
ويجري  باتخاذها،  عــادة  القانون  يختص  تدابير  مراسيم 
استغلته  مــا  ــو  وه نــشــرهــا.  مبــجــرد  املــراســيــم  بــهــذه  العمل 
هو  كما  التنفيذية،  السلطة  لتقويت  املتعاقبة  احلكومات 
احلال يف فترة انتشار فيروس كوفيد 19.  مما يطرح التساؤل 
هل أصبح التشريع فعا اختصاصا حصريا للبرملان، خاصة أن 
البرملان  وألعضاء  احلكومة  لرئيس  أنه  على  نص   78 الفصل 

على السواء حق التقدم باقتراح القوانن. 
مع  مقارنة  القانون،  مجال   2011 دستور  وســع  لقد   /7
أصبح  القانون  أن  إلى  األبحاث  وتشير  السابقة.  الدساتير 
يف   1996 دستور  يف  كان  أن  بعد  مجاال   60 من  أكثر  يشمل 
الغرفتن،  ًأصبح مشتركا بن  التشريع  30 مجاال. لكن  حدود 
القوانن  مبقترحات  يتقدم  أن  البرملان  صاحيات  من  وأصبح 
القوانن  وكذا  عليها،  ويصوت  القوانن  مشاريع  يناقش  وأن 
والقوانن  اإلطـــار،  والقوانن  املالية،  وقــانــون  التنظيمية، 

واالتفاقيات.  الدستورية 
احلكومة.  عمل  ملراقبة  آليات  على   2011 دستور  نص   /8
منها اللجان الدائمة، وجلان تقصي احلقائق، املنصوص عليها 
الدستور. ونشر محضر مناقشات اجللسات  67 من  الفصل  يف 
العامة برمته يف اجلريدة الرسمية للبرملان حسب الفصل 68. 
القانونية  النصوص  على  النهائي  والتصويت  التعديل  وحق 

حسب الفصل 84 . 
9/ ثم هناك صاحيات رقابية أخرى مت التنصيص عليها 
جهة  من  السلط.  بن  بالعاقات  املتعلق  السادس  الباب  يف 
العاقة  جهة  ومن  التشريعية،  والسلطة  امللك  بن  العاقة 
االسئلة  طرح  خاصة  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتن  بن 
وطرح  الدستور  من   100 الفصل  حسب  والشفوية  الكتابية 

ملتمس الرقابة حسب الفصل 105 من الدستور.
لكن تبقى مجمل هذه الصاحية والسلط مؤطرة مبا ترسخ 
ترسخت  كما  عليها؛  املنصوص  وغير  املنصوص  الثوابت  من 
يف  السائد  اخملزني  وباملنطق  العمل  به  جرى  مبا  املمارسة  يف 

الدولة واإلدارة.

ع. السام الباهي
حول صالحيات الربملان يف الدستور املغريبحول صالحيات الربملان يف الدستور املغريب
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ونصف  قــرن  بعد  املغربية  اإلصاحية  احلــركــة  انتهت 
السياسي  ــاس  االف الــى  ــزن  اخمل نظام  ــاح  إص مــحــاوالت  من 
مؤسساته  داخــل  من  او  النظام  خــارج  من  ســواء  واجملتمعي 

 .. الصورية 
القرن  ــر  اواخ اخملزني  التناوب  وبرملان  حكومة  اسقطت 
عن  الــتــوت  اوراق  آخــر  الثالثة  االلفية  وبــدايــة  العشرين 
مأزقه  عــن  وكشفت  املغربية  للنخبة  االصــاحــي  االجتــاه 
الشعب  طموحات  جتاه  واخلارجية  الداخلية  وتناقضاته 
االندماج  اليوم  ونشهد   .. والدميقراطية  التحرر  يف  املغربي 

 ... املغربية بنظام اخملزن  الكلي لاصاحية 
يف هذه الورقة سنحاول تقييم رهانات احلركة االصاحية 
وحتديدا  ومؤسساته  النظام  داخل  من  تشتغل  التي  املغربية 
من  الشكلي  االستقال  بعد  احلكومة  ثم  البرملان  مؤسسة 

: احملورينالتالين  خال 
ومساراتها  المغربية  االصــالح  قوى  مفهوم  تحديد  في   -  1

: الطويلة  التاريخية 

المؤسسات  داخــل  من  ــالح  االص محاوالت  تقييم  في   -  2
: ومخزنة االحزاب االصالحية 

ومساراتها  المغربية  اإلصــالح  قوى  مفهوم  تحديد  في   -  1
: الطويلة  التاريخية 

أ-  في تحديد المفهوم :
باحلركة  املقصود  ان  البداية  منذ  أذهاننا  الــى  يتبادر 
بها  املقصود  املغرب   يف  اإلصاح  قوى  او  املغربية  اإلصاحية 
تبلورت  التي  والفكرية  واحلزبية  السياسية  القوى  تلك  كل 
ظهر  مفهوم  وهو  الشكلي،  لاستقال  الاحقة  املراحل  خال 
يف االدبيات السياسية والفكرية للحركة املاركسية اللينينية 
السياسية  القوى  انها  اســاس  على  تعرفها  والتي  املغربية 
الفكرية  االجتاهات  وايضا  واجلمعوية  والنقابية  واحلزبية 
وبعض  واالســامــويــة  العروبية  آنــذاك  ســائــدة  كانت  التي 
أمثال  والدميقراطين   اللبرالين  املثقفن  االعامية   املنابر 
عبدالرحمان  وطه  واخلطيبي  واحلبابي  والعروي  اجلابري 
التبعي  اخملزني  النظام  بشرعية  يقبلون  والذين  وغيرهم 
الذي جاء عن طريق تسوية إكس-لي-بان ويقدمون انفسهم 
السياسي  لــإلصــاح  وطنيا  مــشــروعــا  يحملون  أنــهــم  على 
التي  املؤسسات  داخل  من  والثقايف  واالجتماعي  واالقتصادي 
حالة  واعان   1963 برملان  بحل  اعدمها   الراحل  امللك  كان 

  .... 1965 االستثناء 
هي  والتقييم  بالتحليل  هنا  املعنية  االصــاح  قوى  إذن 
ومنها  الوطنية  احلركة  من  املنحدرة  ــزاب  االح بالتحديد 
واإلشتراكية  والتقدم  االشتراكي  واالحتاد  االستقال  حزب 
اليسار  يف  اليمينية  والــشــخــصــيــات  االجتـــاهـــات  وبــعــض 
23 مارس   السبعيني خصوصا اخلط الدميقراطي يف منظمة 
الشعبي  الدميقراطي  العمل  منظمة  الحقا  سيؤسس  والذي 
وما تناسل عنها من اجتاهات دميقراطية بعد دستور 1996.. 
لكن لكي نفهم جيدا ونقيم موضوعيا مسارات االجتاهات 
االجتــاهــات  ــذه  ه ــى  ال النظر  ــب  وج بــادنــا  يف  االصــاحــيــة 
السياسي  وإفاسها  إخفاقها  اسباب  ملعرفة  اوسع  زاويــة  من 
وهي   ... اخملــزن  اصــاح  استحالة  إدراكها  وعــدم  واألخاقي 

التاريخية. مساراتها  زاوية 
ب- مسارات تطور الحركة اإلصالحية المغربية :

المغربي ماقبل  الوعي االصالحي  انبثاق  * مسار 
: الحماية 

19م كان اخملزن قد استنفد  القرن  الربع االخير من  خال 
امام  إسلي  يف  العسكرية  هزائمه  بعد  خصوصا  كلية  نفسه 
الضغوط  وتــزايــد  اسبانيا  ــام  ام تــطــوان  يف  و   1844 فرنسا 

ثم  واالقــتــصــاديــة  والتجارية  والدبلوماسية  السياسية 
اجلائر  اجلبائي  النظام  ضد  للساكنة  الداخلية  االنتفاضات 
وضد عجز اخملزن عن مواجهة التغلغل الراسمالي يف بادنا... 
باملشرق  العربية  اليقظة  وتــأثــيــرات  الــوضــع  هــذا  ــام  أم
القوى  من  وايضا  اخملزن  داخل  من  اصاحية  مطالب  ظهرت 

التقليدانية. النخبة  من  وكذلك  االستعمارية 
أدرك  ــوده  وج على  للحفاظ   : المخزنية  االصالحات   -
خال  بــدأت  والتي  بإصاحات  القيام  الــى  حاجته  اخملــزن 
اجرى  والذي  الرابع  محمد  مع   19 القرن  من  الثاني  النصف 
جوندرميوندهاي  البريطاني  اشراف  حتت  إداري  إصاح  اول 
الوضع  عن  البريطانية  للحكومة  مفصا  تقريرا  اعد  الذي 
األطلنتي  احمليط  على  الواقعة  املــدن  يف  خصوصا  املغربي 
سيدة  بريطانيا  آنذاك  االستعمارية  القوى  تهم  كانت  والتي 
إداريــا  إصاحا  السلطان  على  البريطانيون  البحار،وافتى 
السواحل  على  التجارة  تهدد  التي  القبائل  ضبط  يستهدف 

حتول  حيث  االولــى  بالدرجة  أمنيا  اإلصــاح  جوهر  ،وكــان 
اخملــزن  امـــام  الــســكــان  متثيل  مــن  القبائل  مــقــدمــي   شــيــوخ 
للنظام  بداية  ذلــك  ومثل  االخير  هــذا  لــدى  موظفن  الــى 
واملقدم  والشيخ  القائد  من  ويتكون  القايدي  االستبدادي 
والذي الزال قائما الى اليوم .ويف عهد احلسن االول استمرت 
االستعمارية  القوى  من  بتأثير  ودائما  اخملزنية  االصاحات 
واجنلترا  وايطاليا  واسبانيا  فرنسا  طــرف  من  املــرة  ــذه  ،وه
واحلكومة  اجليش  ــاح  اص لتشمل  توسعت  وقــد  وغيرها، 
عن  والتنقيب  النقود  وســك  واملالية  واجلبايات  والتعليم 
حساب  على  الرأسمالية  املصالح  توسيع  مايعني   ، املعادن 

التقليدي. االقتصاد 
كانت  ــات:  ــاح اإلص على  االستعمارية  الــقــوى  تأثير   -
اخملزنية  اإلصاحات  عن  بعيدة  غير  االستعمارية  القوى 
1880 ومؤمتر  وقد عقدت عدة مؤمترات منها مؤمتر مدريد 
الــذي   1906 اخلــزيــرات  مؤمتر  ،واخــطــرهــا   1884 بــرلــن  
نفوذ  مناطق  ثاثة  الى  وتقسيمة  املغرب  استقال  سينهي 
النفوذ  منطقة  ثم  بطنجة  الدولية  املنطقة  استعمارية 
اصاحات  كانت  ان  بعد  الفرنسي  النفوذ  ومنطقة  االسباني 

البلد لاحتال االجنبي. احلسن االول قد هيأت 
املغربية  النخبة  عارضت   : التقليدية  النخبة  مطالب   -
والنفوذ  الراسمالية  املصالح  وتوسع  االستعماري  التدخل 
البورجوازية  طبقة  تشكل  وقاومت  والديبلوماسي  السياسي 
االغتناء  استطاعوا  ممــن  االستعمار  ووكـــاء  الوسيطية 
القوى  مع  واالمتيازات  التجارية  والعاقات  التعاون  عبر 
من  الطبقة  هذه  وتكونت  آنذاك  واالستعمارية  الرأسمالية 
والترجمانات  والكتاب  والسماسرة  والوكاء  احملمية  االسر 
واملناطق  ــي  ــراس وامل ــارك  ــم واجل اإلدارة  يف  اخملــزن  وممثلي 
التقليدية  املغربية  النخبة  مطالب  اهــم  ومــن   .. واجليش 
دستور  اقرار  مطلب  اساسا  الداخلية  املدن  الى  تنتمي  التي 

املشرق  زار  الــذي  التجار  احــد  وهــو  زنيبر  علي  وجــه  حيث 
الى  رسالة  وجه  العثماني  الدستوري  باالصاح  وتاثر  العربي 
دستور  غرار  على    1904 سنة  بدستور   يطالبه  السلطان 
املغرب  لسان  صحيفة  حول  املتحلقن  ان  كما   .. العثمانين 
من  مستوحى  دستورا   1908 سنة  واقترحت  طالبت  بطنجة 
واخليانة  بالكفر  اخملزن  فاتهمهم  االجنليزي  العريف  الدستور 
كما كانت هناك مطالب اصاح التعليم لتقوية الباد يف وجه 

االستعماري. التدخل 
احلركة  شكلت    : الحماية  ظل  في  اإلصالحية  الحركة   *
الوطنية خال ثاثينيات القرن املاضي )كتلة العمل الوطني 
خصوصا  املغربية  املسلحة  للمقاومة  سياسيا   بديا   )1934
يف  الفرنسي  واجليش  اخملــزن  حتالف  جناح  بعد  جــاءت  انها 

 .. التهدئة  سياسة 
هو  الوطنية  للحركة  االصاحي  التوجه  عن  يعبر  ومما 
1912 برنامجا إصاحيا وليس  اعتبار وثيقة احلماية مارس 
مطالب  هذا  ومعنى  بتفعيلها  طالب  حيث  استعمارية  معاهدة 
االستعماري   النظام  يف  الوطنية  النخبة  ــاج  ادم اجــل  من 
اخملزن  خلدمة  نفسها  آنــذاك  الوطنية  النخبة  ستقدم   ...
له  يخطط  كان  ما  وهــذا  االستعمارين  وحماته  الشريفي 
خلق  يريد  كــان  اي   1925 تقاعده  قبل  ليوطي  اجلــنــرال 
يستلهم  جمهوري  ــزوع  ن واي  الوطني  الشعور  دون  نخبة 
اكثر  وسيتوضح   .. اخلطابي  الكرمي  عبد  بن  محمد  جتربة 
العاملية  احلرب  بعد  ما  الوطنية  للحركة  اإلصاحوي  اخلط 
1944 وهي عريضة  11 يناير  الثانية وباخلصوص يف وثيقة 
استقال  اجل  من  سياسي  اتفاق  اساسين  مطلبن  تتضمن 
وانشاء نظام  جزئي مبساعدة فرنسا مقابل ضمان  مصاحلها 
معاهدة  يعني  العربي  املشرق  ممالك  غرار  على  شوري  ملكي 
لينن  فضحها  ،التي   1916 السرية  -رومانوف  بيكو   - سايس 
حترريا  مــدا  العالم  فيه  شهد  الــذي  الوقت  يف  هــذا  .حصل 
املرحلة تشكلت كل اعطاب قوى اإلصاح من  واسعا ومن هذه 

االحزاب الوطنية والتي الزمتها الى اليوم ... 
*قوى االصالح في ظل االستقالل الشكلي :

القاهرة  جلنة  خطة  على  بوعبيد  الرحيم  عبد  انقلب 
شمال  لتحرير  اخلطابي  الكرمي  عبد  بن  محمد  برئاسة 
 1955 سنة  اكس-لي-بان  يف  باملفاوضات  والتحق  افريقيا 
وممثلي  فرنسا  ــي  وه قــويــة  ــراف  اطـ ثــاثــة  جمعت  والــتــي 
اخلامس  محمد  عفو  بعد  للمخزن  االجتماعية  القاعدة 
احلركة  مــن  البراغماتي  اخلــط  ثــم  الــكــاوي  الباشا  على 
ان  ــذا  ه ومعنى  بوعبيد  الرحيم  عبد  بقيادة  الوطنية 
فصيا  كانت  وامنا  حتررية  حركة  تكن  لم  الوطنية  احلركة 
املتوسطة  الطبقة  من  العليا  الشرائح  من  نخبة  ميثل  سياسيا 
لها عن مكانة  التقليدية تبث  الوطنية واالسر  والبورجوازية 
ما ومصالح معينة يف نظام االستعمار اجلديد ولم تشكل يوما 
على  االنقاب  بعد  خصوصا  سيظهر  ما  وهذا  حترريا  خطا 
انتفاضة  وقمع  ابراهيم   عبداهلل  حلكومة  الوطني  البرنامج 
اجلناح  وتصفية   1965 مارس   23 وانتفاضة  االولى  الريف 
لاحتاد  الثاني  املؤمتر  يف  ذاتيا  نقدا  قدم  الــذي  التقدمي 
ابراهيم  عبداهلل  حتجيم  ،بعد  الشعبية  القوات  الوطني 
قائده  وقتل  ايكوفيان  يف  التحرير  جيش  وتصفية  والنقابة 
وبعده  بركة  بن  املهدي  واغتيال  واختطاف  املساعدي   عباس 
يف  الدخول  ثم  جلون،  بن  وعمر  ورفاقه  دهكون  عمر  اعدام 
1975 بعد انقابن فاشلن وتشكل  املسلسل االنتخابي سنة 

اجماع ثاني حول اخملزن ....
املؤسسات  ــل  داخ من  ــاح  اإلص مــحــاوالت  تقييم  يف   -  2

: ومخزنة االحزاب االصاحية 
أ - يف حسم السلطة وفرض احلكم الفردي املطلق عبر 
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املؤسساتية الصورية: املمنوح واآلليات   الدستور  أدوات 
شكل   1956 سنة  الشكلي  االستقال  واعان  توقيع  بعد 
صفوفها  يف  ضمت  ائتافية  حكومة  اول  اخلــامــس  محمد 
االقطاع  ممثلي  من  مكونة  وفرنسا  امللكية  انصار  من  غالبيتها 
واجليش  االدارة  يف  اشتغلوا  ممن  اخملزنية  والنخبة  املتخلف 
يف  سابق  ضابط  الهبيل  البكاي  امبارك  منهم  االستعمارين 
امثال  اخرين  ضباط  ثم  صفرو  على  وباشا  الفرنسي  اجليش 
احرضان واوفقير الى جانب بعض اعضاء حزب االستقال .. 
فيه  وعــد  الــذي   1957 سنة  امللكي  العهد  ــدار  إص ورغــم 
وانشاء  دســتــور  لوضع  تأسيسي  مبجلس  اخلــامــس  محمد 
تراسه  الذي  االستشاري  اجمللس  منها  دميقراطية  مؤسسات 
على  التشكل  قيد  التبعي  النظام  ركز  ،فقد  بركة  بن  املهدي 
والقوات  الوطني  االمــن  منها  اوال  االمنية  مؤسساته  بناء 
من  فصيل  االولى  نواتها  وشكل   1956 سنة  امللكية  املسلحة 
اشتغل  جزائري  ابوه  اخلطيب  لدكتور  انشأه  التحرير  جيش 
اخملابرات  مع  بتعاون  اخملــزن  وجهاز  احلماية  بن  ترجمانا 
جانب  ــى  إل ــارك  وشـ واحـــدة  رصــاصــة  يطلق  لــم  الفرنسية 
ايكوفيان   بعملية  يسمى  ما  واإلسباني  الفرنسي  الطيران 
ليواصل  اجلنوب  الى  انتقل  الذي  التحرير  جيش  سحق  يف 

املقاومة ورفض مخرجات اكس-لي-بان . 
يف  اإلســتــقــال  ــزب  ح على  القضاء  يف  اخملــزن  ــرع  ش كما 
حزب  ،وانشأ  ومقاومة  تسييسا  اكثر  كانت  والتي  البوادي 
للمخزن  والطولى  اليمنى  الذراع  بزعامة  الشعبية  احلركة 
الدكتور اخلطيب واحرضان استنادا الى النزعة االمازيغية.. 
الريف   انتفاضة  ــذاك  ان العهد  وولــي  اوفقير  سحق  كما 

 .. 1958 االولى 
والتبعي  اخملزني  ونظامه  الطبقي  التحالف  انقلب  كما 
على برنامج احلكومة الوطنية لعبد اهلل ابراهيم وافرغه من 
ملصالح  التبعية  ارساء  لفائدة  والدميقراطي  الوطني  محتواه 

الرأسمال الفرنسي ووكائه احمللين  .. 

 1962 كما متكن اخملزن من فرض اول  دستور ممنوح سنة 
و20   19 الفصلن  خال  من  امللك  يد  يف  السلطة  فيه  ركز 
ثم  السلط  كل  على  العامة  الوالية  وتعني  املؤمنن  امارة  اي 

رئاسة الدولة .  ... 
مزورة  غير  انتخابات  وآخر  اول   1963 انتخابات  وتعتبر 
الوطني  االحتاد  من  ومنظمة  قوية  معارضة  بها  كانت  نسبيا 
الفديك  عتيد  مخزني  حزب  تشكيل  وبعد  الشعبية  للقوات 
الساوي  وادريــس  اكديرة  ورضا  اوفقير  زعمائه  من   FDIC
طويا  يعمر  لم  الذي  البرملان  حل  مت   .. واخلطيب  واحرضان 
سنة  االستثناء  حالة  امللك  اعلن  مارس   23 انتفاضة  وبعد 
 1970 مرتن  الدستور  وعدل  السلطة  بكل  وانفرد   1965
حيث  الرصاص  سنوات  بــدأت  االستثناء  ظل  يف  و  و1972 
واحلركة  االحتادية  للحركة  التقدمي  اجلناح  تصفية  متت 
والسجون  واالعتقاالت  باالغتياالت  اللينينية  املاركسية 

  .. التعذيب   السرية والرهيبة واملنايف ومراكز 
سمته  ما  يف  ــاح  االص قــوى  ستدخل  هــذا  كل  إثــر  وعلى 
احزاب  حول  انتخابي  مسلسل  وهو  الدميقراطي  بالهامش 
احلركة الوطنية التي راهنت على اصاح اخملزن الى معارضة 
االستبداد  تلمع  للخارج  دميقراطية  واجهة  إلعطاء  برملانية 
1996 ستدخل يف  اخملزني وبعد تزكية الدستور املمنوح سنة 
داخل  فصائل  الى  استحالت  ان  الى  اخملزني   التناوب  حكومة 
خدمة  افضل  يقدم  من  على  تتنافس  الكبير  اخملزني  احلزب 

 ... للمخزن 
المخزن  اصالح   اسباب فشل  محاوالت  ابرز  ب- 
االصالح  لقوى  السياسي  باإلفالس  انتهت  والتي 

المغربية
املرحلية  املكاسب  ببعض  االصاحية  احلركة  تاتي  "قد 
اذا  لكنها  الــيــهــا  حــاجــة  يف  ــي  ه الــتــي  اجلــمــاهــيــر  لــفــائــدة 
ل  خاصة  هذه   " انتهازي  خط  الى  بتحولها  تنتهي  طالت 
احلركة  حال  واقع  على  تنطبق  خاصة  وهي  لينن  فادمير 

  .... الطويل  املغربية عبر مسارها  االصاحية 
يف  املتضمن  الــذاتــي  نــقــده  يف  بــركــة  بــن  املــهــدي  يلخص 
لاحتاد  الثاني  املؤمتر  انعقاد  اثناء  املقدم  السياسي  التقرير 

1962 سنة  الشعبية  للقوات  الوطني 
الشوفينية  بها  ويعني   : األيديولوجي  الوضوح  عدم   +
بحركات  االرتباط  عدم  اي  والقومجية  الوطنية  والنزعة 
للقومين  والتبعية  واالفريقي  العاملي  واليسار  العاملي  التحرر 

االنقابية الصغيرة  البرجوازية  بقيادة  العرب 
+ القبول بانصاف احللول يف اشارة الى توافقات ومخرجات 
اخملزن  مع  او  االستعمارية  القوى  مع  ســواء  اكــس-لــي-بــان  

 .. الطبقي  وحتالفه 
وراء  التفاوض  الى  اشارة  يف   : الجماهير  على  الكواليس   +
الضمني  والتآمر  االستقال  معركة  يف  التحرير  جيش  ظهر 
عن  مبعزل  والتبعية  االستبداد  إرساء  مع  التعاطي  ثم  عليه 

 ... اجلماهير 
وقد أعطتنا هذه األخطاء القاتلة لقوى االصاح املغربية:
التأسيسية السلطة  القدرة على مواجهة اغتصاب  عدم   - -

والريع والفساد  -- دساتير ممنوحة تشرعن االستبداد 
-- مؤسسات صورية تغطي على سلب سلطة الشعب وارادته 
واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  مصيره  تقرير  يف  وحقه 

والثقايف
-- نظام تبعي لفائدة قوى الرأسمال العاملي ووكائه احمللين 
ال سيادة له على قراره السياسي واالمني  واالقتصادي وأمنه 

 .. والغذائي  الطاقي 
وكاالت  عن  عبارة  مستقل  غير  انقساميا  حزبيا  مشهدا   --

السائد الطبقي  التحالف  خلدمة 
لقوى  واالخاقي  السياسي  االفاس  جتليات  بعض  هذه 

االصاح اليوم ...

تتمة مقال تقييم حصيلة قوى اإلصالح المغربية  من داخل مؤسسات النظام

من  يتشكل  املغربي  البرملان  أصبح   1996 دستور  منذ 
ماكان  عوض  املستشارين,  ومجلس  النواب  مجلس  مجلسن 
حيث  و1992,   1972  -  1970 دساتير  يف  ــر  األم عليه 
نظام  أي  الشكل  وهو  واحد,  مجلس  من  يتكون  البرملان  كان 
ممنوح  دستور  أول  يف  عليه  التنصيص  مت  الــذي  اجمللسن 
دستور  حسب  البرملان  ويعقد   1962 سنة  إقراره  مت  للمغرب 
2011 جلساته, أثناء دورتن يف السنة تبتدئ الدورة األولى 
الثانية  الدورة  وتفتتح  أكتوبر  شهر  من  الثانية  اجلمعة  يوم 
يوم اجلمعة الثانية من شهر ابريل )الفصل 65 من الدستور( 
او  مبــرســوم  إمــا  استثنائية  دورة  يف  البرملان  جمع  ,وميكن 
أعضاء  بأغلبية  أو  الــنــواب  مجلس  أعضاء  ثلث  من  بطلب 
اجمللسن  كل  جلسات  ــوزراء  ال ويحضر  املستشارين,  مجلس 
حسب  البرملان  ومــهــام  ادوار  وتتحدد  اللجن  واجتماعات 
التشريعية  السلطة  ممارسة  يف  الدستور  من   70 الفصل 

العمومية. السياسات  وتقييم  احلكومة  عمل  ومراقبة 
التصويت  يف  التشريعي  اجلانب  يف  البرملان  مهام  وتتحدد 
,ومقترحات  احلكومة  بها  تتقدم  التي  القوانن  مشاريع  على 
,بحيث  وجلانه  البرملان  أعضاء  طرف  من  املقدمة  القوانن 
نذكر  اجملاالت  من  العديد  يف  و  التشريع  يف  البرملان  يختص 

: منها
احلقوق واحلريات األساسية املنصوص عليها يف تصدير   - -

. منـــــــه  الفصول األخرى  الدستور ويف 
-- نظام األسرة واحلالة املدنية .

-- مبادئ وقواعد املنظومة  الصحية.
والصحافة مبختلف  والبصرية  السمعية  الوسائط  -- نظام 

أشكالها.
-- العفو العام .

-- اجلنسية ووضعية األجانب .
والعقوبات اجلارية عليها. -- حتديد اجلرائم 

من  جديدة  أصناف  وإحداث  للمملكة  القضائي  التنظيم   --
احملاكم .

اجلنائية. واملسطرة  املدنية  املسطرة   --
السجون...الخ. نظام   - -

والتصويت  املالية  قانون  بإصدار  البرملان  يختص  كما   --
العمومية  السياسات  بتقييم  املرتبط  ــال  اجمل ويف  عليه, 
على  بالتصويت  البرملان  يقوم  احلكومة.  عمل  ومراقبة 
البرملان سنويا قانون  املالية كما تعرض احلكومة على  قانون 
ــوزراء  ال ,ويحضر  املالية  قانون  بتنفيذ  املتعلق  التصفية 
اللجن  تشكيل  صاحيته  ومن   , الشفوية  األسئلة  جلسات 
مجلس  أعضاء  ثلث  من  بطلب  او  امللك  من  مببادرة  التقصي,  
النواب او ثلث أعضاء مجلس املستشارين,كما يحق له التقدم 

احلكومة. ضد  الرقابة  مبلتمس 
اشتغال  جملــاالت  السياسية  واملمارسة  التجربة  أن  إال    

: مايلـــــــــــي  تؤكد  البرملان 
1 -  في المجال التشريعي 

على  املصادقة  و  التصويت  هو  للبرملان  األساسي  الدور  ان 
يبقى  حن  يف  احلكومة  بها  تتقدم  التي  القوانن,  مشاريع 
البرملان,  أعضاء  طرف  من  املقدمة  القوانن  مقترحات  جانب 
يف  عشرة  تقل  نسبة  سوى  تشكل  وال  ضعيفة  جد  جلانه  او 

املائة من القوانن التي تصدر عن البرملان.
بتعديل  مقترح  أي  البرملان  عن  صدر  ان  يسبق  لم  انه  كما 
فصول الدستور او اي عفو عام رغم ان ذلك يدخل يف مجال 

اختصاصاته.    
الحكومة  العمومية ومراقبة عمل  السياسات  - تقييم   2

املالية  قوانن  مشاريع  على  املصادقة  هو  البرملان  دور  ان 
التي تتقدم بها احلكومة دون حتى مناقشة جزء من امليزانية 
عليهما  التصويت  دائما  يتم  والتي  وللملك,  للدفاع  اخملصصة 
الشفوية  لأسئلة  اخملصصة  اجللسات  ان  ,كما  باإلجماع 

االستعراضي. الطابع  عليها  يطغى 
من  تشكيلها  مت  التي  التقصي  جلن  اغلب  نتائج  ان  كما 
القضاء  على  إحالتها  يتم  لم  محدوديتها  رغم  البرملان  طرف 

وهو ما يكرس مبدأ اإلفات من العقاب.
عمل  ملراقبة  آلية  اهم  يعتبر  الرقابة  ملتمس  ان  ورغــم 
يف  البرملانية  التجربة  فان  السياسية  الناحية  من  احلكومة 
سنة  األول  لرقابة  ملتمسن  تقدمي  سوى  تشهد  لم  املغرب 
منهما  ملتمس  اي  يــؤدي  ولــم   1990 سنة  والثاني   1964
قيود  من  األلية  هذه  تعرفه  ملا  نظرا  احلكومة  إسقاط  الى 

  . دستورية 

محمد صادقو

من خالل التجربة واملامرسة السياسيةمن خالل التجربة واملامرسة السياسية
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 الــدميــقــراطــيــة لــيــســت نــظــام حــكــم مــجــرد ومــحــايــد 
تروج  كما  الطبقي  الصراع  وخــارج  الطبقات  فوق  يتموقع 
السياسي  .فاملضمون  الــســائــدة  األيــديــولــوجــيــات  لــذلــك 
والطبقات  الطبقة  انطاقا من مصالح  للدميقراطية يتحدد 
للصراع  يخضع  فهو  وبذلك  معن.  إنتاج  منط  يف  املسيطرة 

الطبقي.
هي  الــرأســمــالــي  اإلنــتــاج  منــط  ظــل  يف  فالدميقراطية 
وهي  الطبقية،  مصاحلها  عن  تعبر  البرجوازية،  دميقراطية 
ديكتاتورية  الوقت،  نفس  يف  فهي،  لذلك  اجملتمع،  يف  أقلية 
التي  واملضطهدة،  املستغلة  والطبقات  العاملة  الطبقة  على 
مبفهوم  عنها  التعبير  ويتم  اجملتمع.  هذا  يف  األغلبية  تشكل 
سياسي يخفي حقيقتها الطبقية وهو مفهوم "الدميقراطية 
هذه  مضمون  نتفحص  عندما  لكن  التمثيلية".  او  النيابية 
االحتكارات  متكن  آلية  أنها  جند  الواقع  يف  الدميقراطية 
موجهة  انتخابات  عبر  السلطة  يف  التحكم  من  الرأسمالية 

املال.  ومتحكم فيها من طرف سلطة 
عميقة،  بــأزمــة  حاليا  متــر  النيابية،  فالدميقراطية 
انكشفت  لقد  الرأسمالي.  للنظام  العامة  لأزمة  كنتيجة 
رأس  لديكتاتورية  سياسي/أيديولوجي  كغطاء  حقيقتها 
والطبيعة  اإلنسان  يدمر  الذي  املتوحش  االحتكاري  املال 
من  املزيد  حتقيق  إلى  املتواصل  سعيه  يف  شيء  كل  ويسلع 
الرئاسية  لانتخابات  العارمة  املقاطعة  ولعل  ــاح.  األربـ
اسطع  هي  األوروبــيــة  البلدان  من  العديد  يف  والتشريعية 

مثال ملظاهر هذه األزمة.
واشمل  اعم  هو  ما  إلى  سياسي  هو  ما  تتجاوز  أزمة  إنها 
ووصول  الرأسمالي  اإلنتاج  لنمط  البنيوية  لازمة  كمظهر 
تعيق  أصبحت  مستويات  إلى  الرأسمالية  اإلنتاج  عاقات 
البديل  مسالة  بــحــدة  يــطــرح  ممــا  املنتجة  الــقــوى  تــطــور 
الثوري  مضمونها  الدميقراطية  تأخذ  حيث  االشتراكي 

والشعبية. العمالية  للسلطة  كتجسيد 
البعد عن  الدميقراطية، بعيدة كل  للمغرب فإن  بالنسبة 
الرأسمالية  الدول  يف  عليها  املتعارف  النيابية  الدميقراطية 
دميقراطية  هي  اخملزني  النظام  فدميقراطية   املتقدمة. 
االســتــبــداد  مــظــاهــر  ــل  ك تخفي  دميــقــراطــيــة  ــة،  ــه ــواج ال
طبقية  بنية  ــل  ظ يف  ــورت  ــط وت نــشــأت  فلقد  ــاد.  ــس ــف وال
وسياسية رأسمالية طفيلية متخلفة تشكلت يف سياق تشكل 

االستقال  بعد  املغرب  يف  التبعي  الرأسمالي  اإلنتاج  منط 
أسس  وتكريس  دعــم  عمليات  من  ذلــك  رافــق  ومــا  الشكلي، 
استمرار  لضمان  أساسية  كركائز  اخملزني  االستبداد  وبنيات 
باملغرب  الفرنسية  وخاصة  االمبريالية  الرأسمالية  املصالح 
االستبداد  بنيات  على  واحلداثة  العصرنة  شكل  إضفاء  مع 
األراضي  ماكي  ديكتاتورية  هي  الدميقراطية  هذه   . هذه 
االمبريالية.  مبصالح  املرتبطة  اخملزنية  واملافيات  الكبار 
الفردي  احلكم  نظام  الديكتاتورية:  هذه  مظاهر  أهم  ومن 
امللكية،  املؤسسة  يد  يف  متركزة  السلط  جميع  حيث  املطلق 
ربط  غياب  وكذا  بينها،  فيما  السلط  لفصل  التام  الغياب  مع 
املسؤولية باحملاسبة ولو يف اجلانب الشكلي، كما هو األمر يف 

الليبرالية. الدميقراطية  األنظمة 
من  العديد  وراءه   يخفي  سميك  ستار  تشكل  أنها  كما 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  واجلرائم  الفظائع 
السائد  الطبقي  التكتل  يرتكبها  التي  والبيئية  والثقافية 

االستقال  منذ  وذلك  أسمنته،  اخملزني  النظام  يشكل  الذي 
الوقت  ففي  املــغــربــي.  الشعب  حــق  يف  اآلن  ــى  إل الشكلي 
الدميقراطي"  ب"املسلسل  النظام  هذا  فيه  يتشدق  الذي 

التقتيل  فيه  ميـــارس  ــان  ك والثمانينات  السبعينات  يف 
ومناضات  مناضلي  حق  يف  والنفي  والتعذيب  واالعتقاالت 
حق  يف  اجملازر  ويرتكب  املغربية،  اللينينة  املاركسية  احلركة 
الطبقية  سياسته  وجه  يف  املنتفضة  الشعبية  اجلماهير 
و1984  بالبيضاء   1981 يونيو  يف  حدث  كما  التفقيرية 
وينفذ  وغيرها،  وطنجة  بفاس  و1990  ومراكش  بالشمال 
صندوق  رأسها  وعلى  االمبريالية  املالية  املؤسسات  اماءات 
الهيكلي"  التقومي  "برنامج  العاملي عبر  والبنك  الدولي  النقد 
لضرب  املتوحشة  الليبرالية  للرأسمالية  كبرامج  وغيرها 
وخوصصة  العمومية  اخلدمات  يف  املغربي  الشعب  مكتسبات 
أمام  مشرعة   األبواب  وفتح  العمومية  واملمتلكات   املؤسسات 
وسرقة  نهب  جرائم  أبشع  فيه  متارس  اإلمبريالي،  الرأسمال 
املافيات  طــرف  مــن  والباطنية  السطحية  الــبــاد  ثـــروات 

... واالحتكار  والرشوة  الريع  اقتصاد  وتكريس  اخملزنية 
وبطالة  وهشاشة  فقر  من  املغربي  الشعب  يعيشه  ما  إن 
ومجالية   اجتماعية  وفـــوارق  اجتماعي  وبــؤس  وتهميش 
من  املنتهجة  الطبقية  للسياسة  منطقية  نتيجة  سوى  ماهو 
الطبقية  الكتلة  ملصالح  أمن  كخادم  اخملزني  النظام  طرف 

اإلمبريالي. وللرأسمال  السائدة 
النظام  دأب  اخملــزنــيــة،  الدميقراطية  هــذه  ولشرعنة 
تركز  ممنوحة  دساتير  فبركة  على   1962 منذ  اخملزني 
سلطات  مانحة  امللكية  املؤسسة  يد  يف  الفعلية  السلطة 
وغيرها.  وقضاء  وبرملان  حكومة  من  املؤسسات  لباقي  شكلية 
مستقل  القضاء  وال  يشرع   البرملان  وال  حتكم   احلكومة  فا 
وجماعية.  تشريعية  انتخابات  تنظيم  على  دأب  كما  فعا. 
الكتلة  مصالح  مقاس  على  مفصلة  مــزورة   انتخابات  وهي 
الداخلية،  وزارة  طرف  من  فيها  ومتحكم  السائدة  الطبقية 
أليــة  فــاقــدة  جماعية  ومــجــالــس  بــرملــانــات  عنها  تنبثق 
األغلبية  تقاطعها  حيث  وشعبية  دميقراطية  مشروعية 
واألعيان  البرجوازين  مصالح  خدمة  وظيفتها  الشعبية، 
الفعلية  املصالح  على  ضــدا  الرأسمالية  املشاريع  ومترير 
هي  ما  اخملزنية  الدميقراطية  الشعبية.  اجلماهير  ألوسع 
كل  يف  املستشري  والفساد  اخملزني  لاستبداد  واجهة  سوى 
أزمة عميقة وحقيقية مهما  الدولة. لقد دخلت يف  مفاصيل 
شرعية  ألية  فاقدة  وأصبحت  ذلــك.  إخفاء  النظام  حــاول 
أمــام  الطريق  لفتح  تاريخية  ضـــرورة  أصــبــح  ــا  ــاوزه وجت  ،
الدميقراطية الشعبية يف ظل نظام وطني دميقراطي شعبي 
الشعبية.  واجلماهير  للعمال  والسيادة  السلطة  فيه  تكون 
على  ومبني  االمبريالية  الهيمنة  من  متحرر  وطني  نظام 
حيث  الشاملة  أبعادها  يف  املباشرة  الشعبية  الدميقراطية 
األفــق  على  منفتح  نــظــام  بنفسه.  نفسه  يحكم  الشعب 

االشتراكي.
لسلطة   كتجسيد  الشعبية  الــدميــقــراطــيــة  بــنــاء  إن 
هي  بل  سهلة  بعملية  ليست  والكادحن  العمال  وســيــادة  
بتنظيم  املرتبطة  الذاتية  العوامل  فيها  تتداخل  سيرورة 
بناء  عبر  الشعبية  واجلماهير  العاملة  الطبقة  وتأطير 
املوضوعية  بالعوامل  وحتالفاتها  اخملتلفة  نضالها  أدوات 
األصعدة  على  الطبقي  الصراع  وتطورات  بسياقات  املرتبطة 
هذه  يف  احلاسم  العامل  ويبقى  والعاملية.  واإلقليمية  احمللية 
السيرورة هو بناء احلزب السياسي املستقل للطبقة العاملة. 
وقيادة  وتوجيه  بتنظيم  الكفيلة  التنظيمية  األداة  هو  ألنه 
حتقيق  اجــل  مــن  صراعها  يف  وحلفاءها  العاملة  الطبقة 
الشعبي.  الدميقراطي  الوطني  النظام  وبناء  الثوري  املشروع 
العمالي  الدميقراطي  النهج  حزب  لتحقيقه  يسعى  ما  وهذا 
حزب  تأسيس  عن  اخلامس  الوطني  مؤمتره  يف  إعانه  عبر 
جميع  يدعو  فهو  لهذا  الكادحن،  وعموم  العاملة  الطبقة 
يف  واملساهمة  االنخراط   الى  اللينينين/ات  املاركسين/ات 

بنائه.   

الدميقراطية املخزنية واجهة لالستبداد والفسادالدميقراطية املخزنية واجهة لالستبداد والفساد
ع. الراحيبي

إنها أزمة تتجاوز ما هو 

سياسي إىل ما هو اعم واشمل 

كمظهر لالزمة البنيوية لنمط 

اإلنتاج الرأسمالي ووصول 

عالقات اإلنتاج الرأسمالية إىل 

مستوايت أصبحت تعيق تطور 

القوى المنتجة
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املمارسة  الفعلية  السلطة  بكونها  السيادة  تعرف 
عــلــى كــل شــخــص ، جــزء مــن ســاكــنــة مــســاحــة ارضــيــة 
أي  عن  احلاكمة  السلطة  استقال  ايضا  تعني   ، معينة 
 ، حجمها  أو  قوتها  كانت  مهما  اخــرى  خارجية  سلطة 
نظر  وجهة  من  بينها  فيما  الدول  جميع  تتساوى  حيث 
التي  السيادة  على  قانون  أي  يسموا  وال  الدولي  القانون 
تتمتع  التي  السيادة  باألحرى  أو  دولــة  كل  بها  تتمتع 
السلطة  هذه  دولــة.وتــؤول  بكل  حاكمة  سلطة  كل  بها 
)النظام  احلزب  الديكتاتوري(،  )النظام  الشخص  الى 
وضــع  يف  احلــق  متتلك  الــتــي  املــؤســســة  أو  الــشــيــوعــي( 

معينة. بدولة  وتنفيذها  القوانن 
وتغيراتها  البرية   احلدود  االزل  منذ  حددت  بينما 
ــال ،  ــص ــف ــن طــريــق االن ــدول ع ــ ــتــي تــســود عــلــيــهــا ال ال
وتقرير  الدولي  التحكيم  الغزو،   ، احلماية   ، االحتال 
لها  ملكا  الــدول  داخــل  املتواجدة  املياه  بقيت  املصير, 
 NO "MAN’S LAND ملنطق  البحار  أعالي  وخضعت 
الوقت  نفس  ويف  للجميع  ملكا  منطقة  تعني  "الــتــي 
الصيد  أجــل  من  البحار  .استعملت  الحــد  ملكا  ليست 
املتحدة  الواليات  حال  هو  كما  كبرى  معركة  وكساحة 
الثانية  العاملية  احلرب  خال  أساسا  واليابان  االمريكية 
ميدواي    "  MIDWAY" جــزيــرة  معركة  تعتبر  حيث 
البحرية  القوة  تدمير  الى  وادت  احلرب  مسار  يف  حاسمة 
أجل  من  ــام  األم الــى  ودفعة  اليابانية  لإلمبراطورية 

االمريكي. العدو  لقوى  االرضية  لإلنزاالت  التحضير 
 1958 سنة  منذ  دولــي  ومخاض  احلــرب  نهاية  بعد 
الدول  سيادة  ينظم  دولي  قانون  حول  مبدئية  واتفاقية 
ويسهل  العدالة  ويحقق  السلم  ويــصــون  البحار  على 
االمم  معاهدة  اعتماد  مت   ، مبــواردهــا  الـــدول  انتفاع 
تدوين  أجل  من   1982 لسنة  البحار  لقانون  املتحدة 
أن   على  والتأكيد  اجملال  هذا  يف  الدولي  القانون  مبادئ 
ملك  ومواردها  هي  أرضه  وباطن  واحمليطات  البحار  قاع 
إتاحته  وجبت  استغالها  بأن  االنسانية  لكل  مشترك 

اجلغرايف. موقعها  عن  النظر  بصرف  الدول  لكل 
املياه  على  الدولة  سيادة   تقل   ، لاتفاقية  طبقا   --
حيث  الدولة،  شواطئ  عن  االخيرة  هذه  ابتعدت  كلما 
الداخلية  مياهها  على   مطلق  بشكل  الدولة  تتحكم 
املياه  على  مطلق  وشبه   )..... البحيرات   ، )االنــهــار 
مقيسة  بحريا  ميا   12 الى  حدها  )يصل  اإلقليمية 

البري(. االساس  خط  من  انطاقا 
خال   البريء  املرور  بحق  الدول  جميع  سفن  تتمتع   
أو  ــرور  املـ ويــعــرف  ــرى  االخـ لــلــدول  اإلقليمية  الــبــحــار 
بشكل  االقليمي  للبحر  السفن  باجتياز  البريئة  املاح 
أجل  من  إال  والرسو  التوقف   يكون  وال  وسريع  متواصل  
او  بسلم  املرور  هذا  يضر  ال  احلاالت  كل  ويف  الضرورات 
تدريب   أو  بحرية  مناورات  )غياب  الساحلية  الدولة  أمن 
طائرات  إطاق  أمنية،  املعلومات  جمع  عدم   ، باألسلحة 
صيد   ، الضريبية  القوانن  احترام  دون  سلعة  انــزال   ،
الغواصات  أما   .) باملاحة  ميت  ال  نشاط  وأي  السمك 
علمها. ورافعة  املاء  سطح  فوق  طافية  تبحر  أن  فعليها 

تعرف  األساس,  خط   من  بحريا  ميا   24 حدود  الى 
الساحلية  الدولة  عليها  متارس  التي  املتاخمة  املنطقة 
قوانينها  خــرق  منع  أوال   : أجــل  من  الازمة  السيطرة 
اإلقليمي  بحرها  داخل  بالصحة  املتعلقة  أو  اجلمركية 
داخل  محلي  نظام  او  قانون  خرق  على  املعاقبة  وثانيا 

اإلقليمي. بحرها 
ميل   200 الى  متتد  اخلالصة  االقتصادية  املنطقة   -

حقوق  هنا  الساحلية  وللدولة  االساس  خط  من  بحري 
 ، الطبيعية  املوارد  واستغال  استكشاف  لغرض  سيادية 
البحر  قاع  تعلو  التي  للمياه   ، احلية  وغير  منها  احلية 
وادارتها  املوارد  هذه  وحفظ  أرضه  وباطن  البحر  ولقاع 
لاستكشاف  االخــرى  باألنشطة  يتعلق   فيما  كذلك   ،
من  الطاقة  كإنتاج   ، للمنطقة  االقتصادين  واالستغال 

والرياح. والتيارات  املياه 
بها  املسموح  الصيد  كمية  الساحلية  الدولة  وتقرر 

اخلالصة. االقتصادية  منطقتها  يف  احلية  املوارد  من 
وباطن  قاع   ، ساحلية  لدولة  القاري  اجلوف   ويعرف  
بحرها  مــاوراء  الى  متتد  التي  املغمورة  املساحات  أرض 
إلى  أو  القارية  للحافة  اخلارجي  الطرف  حتى  االقليمي 

الدولة  ومتارس   . االساس  خطوط  من  بحري  ميل   200
موارد  واستغال  استكشافه  ألغــراض  سيادية  حقوقا 
لقاع  احلية   غير  املوارد  من  وغيرها  املعدنية   الطبيعية 
الكابات  وضع  الــدول  جلميع  يحق  املقابل  .يف  البحار 
ــقــاري  ــورة عــلــى اجلـــرف ال ــم ــغ ــب امل ــي ــاب ــوط االن ــط وخ

تدابير  اتــخــاذ  يف  الساحلية  الــدولــة  حــق  مــراعــاة  مــع 
خطوط  من  التلوث  ومنع  القاري  اجلــرف  الستكشاف 
القاري  اجلرف  يف  احلفر  أيضا  لها  يحق  بينما  االنابيب 

األغراض. لكافة 
ذات  ــدول  ال بن  الــقــاري  اجلــرف  حــدود  تعين  ويتم 
على  االتفاق  طريق  عن  املتاصقة  او  املتقابلة  السواحل 
38من  املادة  يف  راليه  أشي  ،كما  الدولي  القانون  أساس 
النظام األساسي حملكمة العدل الدولية ،من أجل التوصل 
الصهيوني  االتفاق  يف  حصل  ما  .وهذا  منصف  حل  إلى 
23كــحــدود  اخلــط  حتديد  مت  حيث  األخــيــر  اللبناني 
اخلالصتن  االقتصاديتن  املنطقتن  بن  تفصل   بحرية 
لبنان  طالبت   بعدما  صهيون  بني  وكيان  لبنان  لدولة 

ميكن  االتفاق  .هذا  بحرية  كحدود   29 باخلط  بداية 
الغازي  كريش  حلقل  الكامل  االستغال  من  إسرائيل 
حسب  األن  )اإلسرائيلية  اللبنانية  بالسواحل  املتواجد 
بشكل  قانا  حقل  من  لبنان  تستفيد  بينما  االتــفــاق( 
)توتال  للحقل  املستغلة  الشركة  ستضطر  حيث  جزئي 
ميتد  بحيث  إلسرائيل  مالي  جزء  دفع  من  الفرنسية( 
حسب  الصهيونية  االقتصادية  املنطقة  إلى  قانا  حقل 
ترسيم  ،ميكن  أمنية  نظر  وجهة  .من  اجلديد  االتفاق 

بحري عسكري  نزاع  أي  تفادي  من  البحرية  احلدود 
يجعل  كما  أخرى  دولة  لثروات  دولة  استغال  بحجة  
داخل  تظهر  مستقبلية  بــثــروات  املطالبة  الصعب  من 
الدولتن. من  لدولة  خالصة  اقتصادية  منطقة  نطاق 
إلى  بحرية  بحدود  باملطالبة  االلتزام  باألحرى  كان 
بالتحركات  السياسية  لبنان  مطالب  ودعم    29 اخلط 
الذي  اهلل  حــزب  طــرف  من  فعا  مت  ما  وهــو  العسكرية 
اجلزء  يقع  الذي  كريش  حقل  إلى  مسيرات  ثاثة  أرسل 
.ولكن  بها  املطالب  اللبنانية  باملنطقة  منه  األكــبــر 
الصهاينة  بحق  يعترف  الــطــرفــان  ــره  أق كما  االتــفــاق 
بجزء  واملطالبة  كريش  حقل  استغال  أجل  من  الكامل 

قانا. حق  أرباح  من 

الحقوق البحرية للدولالحقوق البحرية للدول

حدود  تعيين  ويتم 
الدول  بين  القاري  الجرف 
المتقابلة  السواحل  ذات 
طريق  عن  المتالصقة  او 

القانون  أساس  عىل  االتفاق 
راليه  أشي  ،كما  الدولي 

النظام  من   38 المادة  في 
العدل  لمحكمة  األساسي 
التوصل  أجل  ،من  الدولية 

منصف حل  إىل 

 الدكتور الياس الدرفويف
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انتهى الموسم الزراعي، ما هو البديل؟ 
ُتعاد  املصنع،  أبواب  وتقفل  الفاحي  املوسم  ينتهي  أن  بعد 
ويظل  جديد.  من  استقرار  وعــدم  الضياع  مسلسل  حلقات 
اليومي  بقوتها  العاملة  ستأتي  أين  من  مطروحا،  التساؤل 

الزراعي؟  املوسم  انتهى  بعدما 
شهر  يف  وينتهي  أكتوبر  شهر  يف  غالبا  العمل  موسم  يبدأ 
وضعية  يف  نفسها  العاملة  جتد  وبعدها  أبــريــل،  أو  ــارس  م
يف  املكوث  ســوى  بديا  النساء  من  الكثير  جتد  ال  بطالة. 
يف  ويبدأن  االبتاء،  هذا  اهلل  عنهن  يرفع  أن  وانتظار  البيت 
ليجدن  املضنية،  العمل  شهور  خال  ادخرنه  ما  كل  صرف 
الكراء  ديــون  والسلف،  الــديــون  ــة  دوام يف  مجددا  نفسهن 
البيوت  يف  للعمل  فيلجأن  البعض  أما  األوالد.  ولوازم  والبقال 

املنزلية. العاملة  مهنة  إكراهات  بكل 
أساسيات  تعلمن  اللواتي  احملظوظات  من  كانت  كرمية 
التلفيف،  محطات  يف  العمل  لدوامة  ولوجها  قبل  اخلياطة 
الطلبيات  استقبال  يف  املدة  تلك  استغال  على  حترص  لذلك 
أكسب  وأن  وقتي  أستغل  أن  أحاول   " كرمية  تقول  وإعدادها. 
مهنة  أمارس  الزراعي  املوسم  ينتهي  أن  بعد  لذا  يومي،  قوت 

اخلياطة وهلل احلمد األمور جيدة".
يف حن أن بعض النسوة يعاودن دق أبواب مصانع التلفيف، 
كمصانع السردين وفاكهة املشمش. وكان هذا احلال بالنسبة 
الستن من عمرها، وطردت من  التي جتاوزت  ل اللة فاطنة، 
قولها  حد  على  تعسفيا  البرتقال  لتلفيف  مصنع  يف  عملها 
فلم  العمل،  من  سنة  ثاثن  عن  مــادي  تعويض  أي  وبــدون 
لتلفيف  مصنع  يف  ك"مياومية"  تعمل  أن  سوى  بديا  جتد 
املشمش، مقابل ستة دراهم للصندوق الواحد، وينتهي يومها 
لليوم كحد أقصى. بهاته اجلملة  18 عشر درهما  إلى   12 ب 

بديل". "ماعنديش  قائلة  معاناتها  فاطنة  اللة  تلخص 
إلى  ــروج  اخل عن  فاطنة  اللــة  املــرض  وال  السن  يثن  لم   
هادي  شحال  من  كنت   " تقول  كما  أمامها  بديل  فا  العمل، 
درت عملية على املصران، كانت عندي حبة فيه، أو دابا مللي 
ليا  تتمزق  غــادي  حاجة  شي  بحال  كنحس  بــزاف  كنوقف 

نخدم".  نخرج  خاصني  البديل  ماعنديش  ولكن  فالداخل، 
وال  التعليم،  يف  باحلق  يحظن  لم  نساء  عن  هنا  نتحدث 
األساسي  املعيل  هن  بل  يعيلهن  أحد  ال  لهن،  أكادميية  شهادة 
نساء  واملأكل.  الدراسة  متطلبات  لهم  أطفال  من  تتكون  ألسر 
أرامل،  أو  مطلقات  أغلبهن  هشة،  اجتماعية  أوضاعا  يعشن 
إنسانية  الا  العمل  ظروف  مطرقة  أمام  نفسها  العاملة  لتجد 
رئيسة  تقول  الصدد  هذا  ويف  واجلــوع.  الفقر  سندان  وبن 
لنا  تنتج  املوسمي  العمل  استراتيجية  بأن  البنن  أم  جمعية 
معادلة  املوسمي  العمل  وبأن  الدعارة،  فتيات  بآخر  أو  بشكل 

البتة. منطقية  غير 
النقابي ما يزال محظورا العمل 

النقابة يف السنوات األخيرة إقباال مهما من طرف  عرفت 
وأبانت  املاضية،  بالسنوات  مقارنة  الــزراعــيــات  العامات 
املؤسسة  داخل  لاندماج  استعدادها  عن  الزراعية  العاملة 

وواجباتها.  حقوقها  ملعرفة  والتثقف  النقابية 
العام  الكاتب  حلويجب،  حسن  يــؤكــد  الــصــدد  ــذا  ه يف 
إقليم  تامية  ــأوالد  ب الفاحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة 

كبيرا  عزوفا  لقي  الزراعي  النقابي  العمل  بأن  تــارودانــت، 
الذي  األمــر  طــوال،  سنوات  مــدار  على  العامات  صفوف  يف 
التلفيف  ومحطات  الشركات  فغالبية  املشغلون،  استغله 
بالنسبة   ٪20 مقابل   ٪80 لـ  تصل  بنسبة  النساء  تشغل 
املرأة  تخوف  رأسها  على  اعتبارات  لعدة  راجع  وذلك  الرجال، 
مواجهة  على  جرأتها  وعــدم  النقابي  للعمل  االنضمام  من 
األضعف  احللقة  هي  تبقى  وبالتالي  الشركات  عن  املسؤولن 

فظيع. بشكل  تنتهك  حقوقها  يجعل  مما 
إال أن االنتهاكات اجلمة التي متارس ضد العمال والعامات، 
قصد  ملحة  ضــرورة  النقابي  بالعمل  االنخراط  من  جعلت 
تأسيس  ومبجرد  أنه  غير  احلقوق،  وانتزاع  الضغط  ممارسة 
والتهديدات،  للمضايقات  العمال  يتعرض  نقابي  مكتب  أي 
عن  لثنيهم  التعسفي  للطرد  يتعرضون  األحيان  غالب  ويف 
حسن  يضيف  احلقوق.  بأبسط  واملطالبة  النضال  مواصلة 
كان  وإن  األربــاح  سوى  يهمها  ال  الشركات  "بعض  حلويجب 
العمل  حتــارب  وبالتالي  والــعــامــات  العمال  حــســاب  على 
ينحازون  الذين  الشغل  مفتشي  بعض  وهناك  بل  النقابي، 

الزراعية". الباطرونا  صف  إلى  مكشوف  بشكل 
"نحن  قائلة:  لــفــواري  كرمية  تضيف  السياق،  هــذا  ويف 
أمكننا  مبا  نقوم  نحن  ــداء،  أع ولسنا  اجتماعيون  شركاء 
قبل  بالواجبات  وتوعيتهم  العمال  مستوى  حتسن  قصد 
باملهنية  الــعــمــال  يتحلى  أن  على  نــحــرص  كما  ــوق،  ــق احل
ليس  وكعمال،  كنقابة  "نحن  قائلة  وتسترسل  واألمــانــة"، 
القطاع  يتعطل  أن  أو  والضيعات  املصانع  تقفل  أن  صاحلنا  من 
الشركات  أقفلت  ما  فإذا  متاما.  بالعكس  بل  باملغرب،  الزراعي 
أول الضحايا مما  الزراعية والضيعات الفاحية سنكون نحن 
للعديد  بدورها  ستؤدي  والتي  البطالة  مستوى  من  سيزيد 

عنها".  غنى  يف  نحن  التي  املعقدة  االجتماعية  املشاكل  من 
العديد  يشهد  ســوس  بجهة  الــزراعــي  القطاع  يــزال  ومــا 
الذي  التعسفي  الطرد  بسبب  واالعتصامات  االضرابات  من 
حلويجب  ويؤكد  للنقابات،  املنتمين  العمال  بعض  طــال 
توحيد  هو  والعامات  العمال  أمــام  الوحيد  السبيل  بــأن 
حقوقهم  عن  للدفاع  النقابي  بإطارهم  والتشبث  صفوفهم 
الشغل  يف  احلق  راسها  وعلى  واملشروعة  العادلة  ومكتسباتهم 
العاملة  على  يجب  كما  االجتماعية،  والعدالة  والكرامة 
العمل  يف  وتنخرط  العامل  يد  يف  يدها  تضع  أن  الزراعية 
بشكل  حقها  عن  للدفاع  واإلرادة  بالعزمية  وتتحلى  النقابي 

قوي.
الزراعية؟  العاملة  وضعية  تسوية  مسؤولية  يتحمل  من 

اجلملة  بهذه  الراس..تلفت"  نعطي  لفن  عرفت  "مابقيت 
أنها  إذ  بالتيه،  احساسها  مدى  عن  زراعية  عاملة  لنا  عبرت 
عن  والدفاع  وضعيتها  تسوية  عن  املسؤول  من  حتدد  تعد  لم 

حقوقها. 
مستوى  على  فقيرا  واقعا  الزراعيات  العامات  تواجه 
أي  ــدري  ت ال  حقوقها  انتهاك  حالة  يف  أنــه  إذ  الــتــواصــل، 
عن  األساسي  املسؤول  ومــن  تسلك،  طريق  وأي  تطرق  بــاب 
النقابة  أم  الشركة  إدارة  مع  تتواصل  هل  وضعيتها،  تسوية 
أو  الشغل  مفتشية  عند  تشتكي  أم  الترابية،  اجلماعة  أم 

احلقوقية؟  اجلمعيات  مع  تتواصل 
اجلامعة  يف  عضوة  لفواري،  كرمية  على  طرحناه  ســؤال 

األولى  املسؤولية  بأن  أرى   " تقول  الشغل،  الحتاد  الوطنية 
تتحمل  أن  الــدولــة  على  يجب  إذ  الــدولــة،  عاتق  على  تقع 
فالقطاع  الزراعيون،  العمال  خاصة  العمال  أمام  مسؤوليتها 
ثانيا،  املــغــربــي.  االقــتــصــاد  ركــائــز  ــم  أه مــن  يعد  ــي  ــزراع ال
التشغيل  وزارة  الفاحة،  وزارة  رأسها  الوصية، وعلى  الوزارات 
وكذا وزارة الداخلية إذ يجب أن تفرض على املشغلن تطبيق 
املسؤولية للسلطات  أما جهويا ومحليا فأحمل  الشغل.  قانون 
إذ  العامل،  الباشا،  الشغل،  مفتشية  هنا  وأقصد  الشغلية، 
تقوم  النقابة  أن  كرمية  وتؤكد  واإلنصاف".  للمتابعة  نفتقر 
بكل ما بوسعها لتوعية العمال بحقوقهم وتكوينهم والترافع 
عنهم ومواكبة مشاكلهم، غير أن االنخراط يف العمل النقابي 
العديد من اجلهات. ما يزال يقابل مبواجهة شرسة من قبل 
لـ"مجموعة  الوطنية  املنسقة  الشتواني،  بشرى  وتــرى 
ــن أجـــل الــدميــقــراطــيــة" بـــأن مــعــانــاة الــعــامــات  ــات م ــاب ش
سواء  املغربي  التشريعي  بالسياق  أساسا  ترتبط  الزراعيات 
من  تعاني  الشغل  مدونة  وبــأن  تطبيقه  إلزامية  حيث  من 
العاملة  حقوق  حماية  يصعب  مما  عديدة  قانونية  فراغات 

عنها.  الترافع  وإمكانية  الزراعية 
جمعية  رئيسة  بال،  جميلة  تضيف  السياق،  نفس  ويف 
التحسيس  على  تعمل  املدني  اجملتمع  جمعيات  أن  البنن،  أم 
أن  إال  العنف،  ضحايا  العامات  النساء  ومواكبة  والتوعية 
للشركات  الولوج  صعوبة  بحكم  ضيقة  اشتغالها  مساحة 
احلقيقي  اإلشكال  أن  تؤكد  أنها  غير  الفاحية،  والضيعات 
فراغات  مــن  تعاني  أنها  إذ  القانونية  النصوص  يف  يكمن 

عديدة.
مع  التواصل  حاولنا  اآلخــر،  ــرأي  وال الــرأي  طــرح  وقصد 
تلقينا  لكننا  ملول،  بأيت  احلوامض  وتصدير  لتلفيف  شركة 
رفضا بحجة أن املدير غائب بسبب وعكة صحية وال يتواجد 

التصريح.  تقدمي  ميكنه  نائب 
النائبة  لنا  أوضحت  ملول،  أيت  جماعة  مع  تواصلنا  يف 
برنامج  إعداد  على  حاليا  تعمل  اجلماعة  بأن  أمغار  عائشة 
الصناعي  ــي  احل تهيئة  أولــويــاتــه  بــن  مــن  ــذي  والـ عملها 
وتوسعة  تأهيل  إعـــادة  مــشــروع  تنزيل  إلــى  يهدف  والـــذي 
احلي  مستثمري  جمعية  طرف  من  املبرمج  الصناعي  احلي 
الفضاءات  من  مجموعة  إحــداث  يتضمن  والــذي  الصناعي 
يف  العاملة  املرأة  وتأهيل  للتكوين  مراحيض؛مركز  )حضانة؛ 

إلخ.( املقاولة؛  مجال 
التنقل  ومشاكل  زهيدة  جد  وأجــور  صعبة،  عمل  ظروف 
عانت  عدة  بن  من  إكراهات  احملك،  على  احلياة  تضع  التي 
ماسة،  سوس  بجهة  الزراعية  العاملة  منها  تعاني  تزال  وما 
اجلفاف  ومشكلة  كــورونــا  جائحة  تداعيات  إليها  لُتضاف 
جميع  تدخل  يستدعي  الذي  الوضع  صعوبة.  الوضع  ليزداد 
وضعية  تسوية  بغية  اجلــهــود  وتوحيد  املسؤولة  اجلــهــات 

حقوقها. وضمان  الزراعية  العاملة 
منهكة،  بيتها  إلى  ليا  فاطنة  اللة  تعود  طويل،  يوم  بعد 
يف  للعمل  استعدادا  تنام  أن  ــاول  وحت رمقها  يسد  ما  تأكل 
لها  سيخفي  أم  ساملة  لبيتها  بعده  ستعود  تدري  ال  غد  الغد، 

سارة.  غير  مفاجآت 
 

 ال العامالت الزراعيات بجهة سوس ماسة يف مواجهة  تحدي الجفاف عامالت الزراعيات بجهة سوس ماسة يف مواجهة  تحدي الجفاف 

مرمي أبروشوتأثري جائحة كوروناوتأثري جائحة كورونا  الجزء الجزء 3/33/3      

نقدم لقراء اجلريدة اجلزء 3 من ربورتاج اجنزته الصحفية مرمي أبروش لفائدة موقع هوامش عن واقع العامات 
الزراعيات وما يعانهن من جحيم يومي بن عنف رّب العمل وحترش "الكابران"...، نساء يُعلن أسرا رغم جتاوزهن سن 
التقاعد، يكافحن يف صمت مريب. داخل تلك الضيعات البعيدة. قد يبدو الوضع ضبابيا، لكنه يخفي خلفه قصصا 

مخيفة ووضعية هشاشة تعيشها يوميا مئات النساء بجهة سوس ماسة يف مواجهة حتدي اجلفاف وتأثير جائحة 
كورونا...



العدد : 479        1313
من 20 إلى 26 أكتوبر 2022 الشبابالشباب

توازنها   وضمان  اجملتمعات  لكل  رافعة  هو  الشباب  أن  معلوم 
االجتماع  علم  يف  الدراسات  من  لعديد  استنادا  واستمرارها 
السياسي، وما يوضح هذا أن الشباب يف العالم املغاربي  يشكل 
احليف  أشكال  كل  يواجه  حيث  باملنطقة،  الساكنة  ثلثي  
التعليمية  السياسات  خال  من  االستغال  وحتى  والتمييز 
يوما  البطالة  رقعة  التساع  إضافة  املدرسي،  والهدر  املمنهجة 
أوضاعهم  على  سلبا  ينعكس  مما  الشباب،  صفوف  يف  يوم  على 
ورقة  يجعلهم  مما  والنفسية،  واالقتصادية  االجتماعية 
اجملتمعات  تعكس  التي  التمظهرات  جميع  فيها  تكتب  بيضاء 
التبعية والتي تشهد  البلدان  الطبقية منذ ظهورها خاصة يف 

بوقود  املشتعل  االحتقان  جراء  واالخــرى  الفينة  بن  هزات 
رفض الواقع املؤلم واملستقبل االسود الذي ينتظر خيرة شباب 

الشعوب املكتوية بنيران القهر والفساد واالستبداد.
أساسا  املنحدر  الشباب  من  أساسية  أنواع  ثاثة  املغرب  ويف 
وانتشارا:  توسعا  األكــثــر  هــي  ألنها  الشعبية  الطبقات  مــن 
التوجهات  مبختلف  "مسيس"  عليه  االصطاح  ممكن  شباب 
التطرف  ألفكار  متبني  شباب  ثاني:  نوع  للتفصيل،  عودة  ولنا 
الديني ويرفض كل أشكال احلوار والتسامح ونسبته يف تراجع 
مرتبطة أساسا باألوضاع العاملية وتراجع الفكر الوهابي املدمر، 
االيديولوجية  االلــة  طاحونة  عبر  مستلب  الثالث  والنوع 

للبورجوازية واخملزن.
*عالقة الشباب بالعمل السياسي في المغرب:

الشباب  عند  السياسي  النشاط  باألحرى  أو  العمل  ظهر 
املغربي منذ االستعمار االمبريالي الفرنسي من خال املقاومة 
تصفيتهما،  قبل  التحرير  وجيش  الوطنية  احلركة  داخــل 
الوطنية  باألحزاب  يسمى  ما  بيت  يف  االنتكاسات  توالي  ومع 
والتسريع نحو التطبيع مع النظام بعد االستقال الشكلي بدأ 
الشباب يتموقع يف معارضة مخططات التصفية التي يقودها  
1965 اجمليدة  آنذاك اخملزن ،وذلك من خال بركان انتفاضة 
التصادمات   حاالت  لتستمر  النابض  قلبها  الشباب  شكل  التي 
طيلة "سنوات اجلمر والرصاص" خصوصا يف بداية سبعينيات 
القرن املاضي مع نشأة احلركة املاركسية اللينينية املشكلة من 
خزان شبابي منتفض يف وجه انهزامية أحزابها والقطع معها.

املناضلن/ت  أن  إال  والسجون  االعتقاالت  حمات  ورغــم 
الطريق  درب  واصلوا/ن  والتغيير  احلرية  بشمس  املقتنعن 
أهمها  مجيدة  انتفاضات  عــدة  بعد  فيما  لتندلع  الــثــوري 

اعتقاالت  لتنطلق من جديد حملة  و1984   1982 انتفاضة 
وترعيب  اللينيني  املاركسي  للشباب  ومطاردات  ومداهمات 
وعطائهم  شبابهم  ريعان  يف  منهم  املئات  ومحاكمات  أهاليهم 
واالقتصادية  السياسية  األوضاع  بخطورة  ووعيهم  النضالي 
الشعب  ضد  يحاك  وما  الباد  منها  متر  التي  واالجتماعية 

املغربي من نهب خيراته دون اي ذنب مقترف.
لتأتي فيما بعد 2011 اللحظة الثورية الشبابية التي هزت 
اعتى ديكتاتوريات املنطقة املغاربية والعربية لترخي بظالها 
التاريخية  املكتسبات  عن  التراجعات  شروط  يف  املغرب  على 
للشعب املغربي لتفتح الباب امام الشباب ومتنحه احلق يف حلم 

التغيير اجلذري الذي سيكتب له أن ال يكتمل نظرا لعديد من 
الدوافع متداخلة فيما بينها، ولعل املقاطعة العارمة خاصة يف 
2011 وحتى االنتخابات لنفس  صفوف فئة الشباب لدستور 
للشباب  السياسية  املشاركة  بترجمة  وعي  بداية  هي  السنة 
ستتمثل مستقبا بعدم الثقة يف النظام  السياسي ومن يلتف 
فبراير،    20 حركة   نار  لهيب  إخماد  يف  جناحه  رغم  حوله  
ليتم دق آخر مسمار يف نعش االحزاب السياسية امللتفة حول 
العارمة  الشعبية  احلراكات  مع   2017 سنة  من  ابتداء  اخملزن 

عامة وحراك الريف على وجه اخلصوص.

مستوى  على  سواء  الشباب  مطالب  جميع  أن  املاحظ  من 
مطالب  تبقى  الــذاتــيــة،  الدفاعية  إطــارتــهــا  أو  ــات  ــراك احل
للكتلة  مــوجــه  سياسي  طــابــع  ذات  اقتصادية  اجتماعية 
سياسيا  وعيا  يتملكون  فيها  واملنخرطن  السائدة  الطبقية 
هيمنة  مع  النفس  وطول  االستمرارية  فقط  تنقصه  وطبقيا 

احلساسية املفرطة من القوى املناضلة واجلادة.
يف  الشباب  مشاركة  على  الــدولــة  رهــان  يبقى  باملقابل 
باملشاركة  اما  وفقط،  مسألتن  خال  من  السياسية   احلياة 
فنسبة  األولــى،  الوهلة  من  خاسر  رهان  وهذا  االنتخابات  يف 
مشاركة املغاربة تكون دائما ضعيفة باحتساب من لهم احلق يف 
نسبة  وتبقى  إحصائها  يف  الدولة  تعتمد  كما  وليس  التصويت 
االحــزاب  يف  انخراطهم  طريق  عن  أو  ضعيفة،  جد  الشباب 
املتحكم فيها مسبقا ويف برامجها  للجم عطاءات الشباب عبر 
توهيمهم باالستقرار....عن طريق الريع وهذا كذلك رهان ال 
واقعية  برامج  السياسية اخملزنية ال  جدوى منه ألن االحزاب 

لها وسط تطلعات الشباب والشابات.
من  املــنــزلــة  يفضل  الــشــبــاب  ان  استنتاج  ميكن  هنا  مــن 
وبصورة  الطبقي  موقعه  عن  كلتاهما  يف  ويعبر  املنزلتن، 
مكتملة األجزاء، أولهما مناهضة سياسات اخملزن يف كل مواقع 
ووعي  عمل  ذاته  بحد  وهذا  والسبل  اآلليات  وبكل  التواجد 
لطلبة  الوطني  االحتاد  الفئات،  حسب  )التنسيقيات  سياسي 
اهميته  رغــم  درجــة  االقــل  وثانيها  املعطلن.....(،  املغرب، 
القابضة  اجلــادة  املناضلة  السياسية  بالتنظيمات  االلتحاق 
على اجلمر وتبعد مبسافات الكيلومترات عن توجهات اخملزن.
أمام كل هذا وجب طرح سؤال أكتر أهمية: أية سبل للدفع 

بالشباب املغربي االنخراط يف العمل السياسي اجلاد؟
الصراع  تطور  يف  للشباب  الريادي  الدور  على  االطاع  بعد 
الطبقي بالباد فمن الواجب على كل مهتم بالقضية املتعلقة 
اجوبة  ايجاد  املستويات  جميع  على  احلالية  البنى  بتغيير 
علمية وملموسة للتقدم يف جعل الشباب قاطرة لربط املاضي 
التغيير  بحتمية  املتشبث  وراهنه  املغربي  للشعب  الكفاحي 
الذي يرفرف يف أعلى قمة من سماء التراجعات عن املكتسبات 
النضال  ساحات  أجنبتهم  من  خيرة  أجلها  من  ضحى  التي 

واملقاومة.
الفعلية  لإلحاطة  األفكار  لبعض  التطرق  والبــد  هنا  من 
برمته  الشباب  عــزوف  معضلة  حــول  تفكير  من  يتطلب  مبا 
ملداخيل  التطرق  نحاول  لذا  اجلــاد،  السياسي  النشاط  عن 

: سنعرضها كالتالي 
املكتسبات  انــتــزاع  حتى  الشباب  جانب  الــى  النضال  إن 
احلقيقي  النضال  يف  الثقة  استرجاع  سيساهم  واحلــقــوق 
عبر  الكرمي  والعيش  والعدالة  احلرية  ألجل  عنه  بديل  وال 
اهتمامات  من  وجعلها  واملعنوية  املادية  بهمومهم  االرتباط 
أن  كما  برمتها،  الشعبية  اجلماهير  لقضايا  احلاملن  كــل 
عن  الشباب  الستبعاد  الهادفة  البورجوازية  الدعاية  دحض 
االنفتاح  ذلك  على  قس  واملنظم،  الواعي  السياسي  النضال 
على اجملاالت ذات الطابع الشبابي كاملسرح والثقافة والترفيه 
ونبذ  التخلف  أشكل  كل  ملواجهة  رافعة  باعتبارها  والرياضة 

احلوار البناء.
الشباب  مصالح  تستهدف  التي  ــزن  اخمل مــنــاورات  ففضح 
عن  الدفاع  خــال  من  محنهم  كل  يف  جانبهم  إلــى  والــوقــوف 
األساسيات   من  املغربي  الشعب  أبناء  لكل  والتشغيل  التعليم 
الكبرى للرفع من الوعي لدى الشباب، مع رد االعتبار للنضال 
السياسي عبر خلق أطر شابة وجعلها منوذجا حيا لكل الشباب 
يف  التمييز  ثم  واالنتظارية،  التيئيس  خطاب  محاربة  قصد 
األمل  تكسير  على  املبني  قائم  هو  ما  بن  واملمارسة  اخلطاب 

وبن ما هو نضالي.

الشباب والعمل السيايسالشباب والعمل السيايس
يوسف احا

إن النضال اىل جانب 

الشباب حتى انتزاع 

المكتسبات والحقوق 

سيساهم استرجاع الثقة في 

النضال الحقيقي وال بديل عنه 

ألجل الحرية والعدالة والعيش 

الكريم عبر االرتباط بهمومهم 

المادية والمعنوية
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الثقافة  والتغييرالثقافة  والتغيير

الثقافيةالثقافية

ببادنا  الثقافية  الساحة  وتعرفه   عرفته  ما  األول  احلدث 
ان  دون  وازن،  عيار  من  شك  دون  هي  سينمائية،  مهرجانات  من  
جاد  بنقاش  إعاميا  حتظ  ولم  ثقافتنا.  لدى  صدى  لها  تترك 
من  السابع  الفن  لدور  ملا  الثقايف،وخاصة  الشأن  على  ينعكس 
تكون  ان  املمكن  من  .والتي  الصورة  يعتمد  كخطاب  قوي  تأثير 
ملوروثنا  وبالعودة  واملغازي  والعبر  الدالالت  من  بكثير  مبطنة 
األندية  عبر  خطابه  مرر  قد  اجلديد  .فاليسار  السياق  هذا  يف 
والثمانينيات.  السبعينيات  عقد  فترة  طيلة  السينمائية 
سيدي  ،مهرجان  احلجم  هذا  من  مهرجانات  تعقد  فكأن  ولهذا 

بسا.،ومهرجان  املرأة  سينما  ،مهرجان  املغربية  للسينما  عثمان 
األفريقية  السينما  باكادير.،ومهرجان  والهجرة  السينما 
بالدارالبيضاء،  العربي  الفيلم  مهرجان  بخريبكة،وحاليا 
يدعو  فاألمر  الفرجوية،  الدينامية  هذه  حول  نقاشا  والنرى 
احلقل  هذا  يف  الفاعلة  النخب  هذه  هل  ترى  والريب.  للحيرة 
اآلمــرون  تتقلص؟هل  بــدورهــا  هي  مشاركتها.؟هل  تريد   ال 
هل  حمراء؟  خطوطا  يرسمون  الثقايف  الشأن  على  والساهرون 
امللتقيات  هذه  تخلف  لم  ملاذ  ريعيا.؟  نفعيا  أمــرا  عاد  احلــال 
أسئلة  لرمبا  هــذه  مقالة؟  او  صــورة  ورد  ســواء  اعاميا  صــدى 

مشروعيتها.… لها  ولكن  مقلقة 
    احلدث الثاني يتعلق بحصول الروائية الفرنسية اني ارنو 
2022.وهذا ليس بحدث أدبي عابر وخال  جلائزة نوبل لاداب 
التجاهل.  او  الفتور  من  بنوع  مثقفونا  تعامل  لقد  الداللة.   من 
قد  لدينا.  ومستهلك  مقروء  أدبي  كجنس  الرواية  ان  السيما 
القول  وهذا  بالفرنسية.  تبدع  املتوجة  بأن  مثقفونا  يتحجج 
للعربية  مترجمة  أعمالها  جل  أن  بسيط  عليه،لسبب  مردود 
حتظى  الثقافية  املؤسسة  هــذه  اجلمل.  النشر  دار  طــرف  من 
نشر  بسبب  ذائع   صيت  وذات  العربي.  العالم  مثقفي  باحترام 
تاوين  من  للسائد  املزعجة  فيها،  مرغوب  الغير  املتون  أمهات 
تسلط  .وكذلك  الليبيرالية  او  السلفية  منها  سواء  اخلطابات 
رأي  كل  تصادر  السلط  هذه  املنطقة.  شعوب  على  االستبداد 
املمنوعة  الكتب  تطول  الصدد  هذا  ويف  رواية.  كان  ولو  مخالف 
باصحابها  احيانا  والزج  احملاكمات  تاريخ  عن  ناهيك  واملصادرة. 

بالسجن او اختيار املنفى او هروب من جحيم الوطن.
ماركسية  ميوالت  ذات  ارنو،فهي  انــي  لكاتبتنا  وبالعودة 
اجتماعيا  متواضعة  أسرة  .سليلة  النساء  قضايا  عن  مدافعة 
للقضية  مناصرة  فهي  ذلك  الى  .وباالضافة   82 العمر  من  تبلغ 
ان  غرو  بأوروبا،فا  املاركسي  اليسار  دأب  هو  كما  الفلسطينية 
األدبية  نوبل  جائزة  منح  يف  ويشكك  الصهيوني  الكيان  ينتفض 

2022 الني ارنو. لسنة 

حداثن ثقافيان من عيار ثقيل 
والحصيلة صفر

عبداللطيف صردي

عبداهلل بيرداحا
ُيشاع أن املاركسية أهملت الفن وعلم 
السياسية  العلوم  على  وركــزت  اجلمال 
 .... واالجــتــمــاعــيــة  ــة  ــادي ــص ــت واالق
معها  براغماتي  بشكل  أفكارها  عت  وطبَّ
تأسست  املاركسية  رؤيــة  جند  فقط   ،
خال  مــن  تكونت  الــتــي  النظرة  على 
تلخص  التي  اجلدلية  املادية  الفلسفة 
الفن يف كونه صيغة من "صيغ اإلدراك 
للواقع-  "انعكاس  "وأنه  العالم  إدراك   -

االجتماعي " .
اجلمال  علم  سيسجن  االهمال  هذا 
العامة  ــة  ــرؤيـ والـ الــســيــاســة  بــيــت  يف 
يراقب  انــه  لدرجة  اجلدلية  للمادية 
اجلمالية  واألحاسيس  املتخيل  حتى 

الفنية .
موضوعاته  اجلمال  علم  إن  ــول  أق
أن  يجب  ال  ولــكــن  الــفــن  وظــائــف  هــي 
يؤدي  أن  ميكنه  الفن  أن  هذا  من  نفهم 
له  كالعلوم  ليس  فهو  محددة  وظائفا 
أن  ميكن  بــل   ، عليها  يتأسس  قــواعــد 
تكسير  هو  الفن  أن  مجازفة  دون  أقول 
أننا  ما  مبعنى  والقواعد،  القيود  لكل 
أن  يجب  فا  فني  بعمل  إعجابنا  رغم 
أيضا  بشكله  بل  فقط  مبضمونه  ننبهر 
وال يجب أن نتوقف على ما استوعبناه 

وشكله  مضمونه  به  سيفاجئنا  مبا  بل 
حينما نراه يف حركته وثأثيراته العامة 

ودميومته.
الفن ليس انعكاسا للواقع بل تدميرا 
املرسومة  وحلــدوده  السائدة  لعاقاته 

خطوط  يف  اليسافر  فهو   ، ــددة  احمل او 
خفية  وعوالم  فضاءات  يف  بل  محددة 
ونزوعات  وأذواق  أحاسيس  لها  تتسع 
، فكلمة االنسان نفسها ليست  االنسان 
جامدة ككلمة بشر او ذكور او اناث فهذه 
لكن  الرياضيات  تستوعبها  مجموعات 
كلمة انسان متحركة بالقيم االنسانية 
ألخيه  ذئبا  ليس  االنسان  إذ   ، النبيلة 

ملتبسة  حياة  شــروط  ولكنها  االنسان 
بن الذات واملوضوع بن الفرد واجملتمع 
جعلتها كذلك ، فقط يكفي إزالتها لكي 
تتغير العاقات من تآكلية متوحشة إلى 
األصل  هي  النبيلة  القيم  هذه  إنسانية 
يطور  لكي  ــن  ــف دورال وهــنــا  اإلنــســانــي 

امللكات واألحام واحليوات املنشودة.
: أن  هنا ميكنني أن أقول بثقة تامة 
كارل  كثيرا  غالب  الفنان  ماركس  كارل 
ماركس العالم والفيلسوف واملنظر وقاده 
املنبهرة  األغلبية  ــؤال  س ــام  أم ليقول 
هذا  شكل  كيف   : اجلدلي  بالفكراملادي 
النظام الشيوعي ؟ جوابه العام واملبهر 
زوال  "أنــه  يطهى"  ما  القدر  يف  ليس   "
االنسانية  احلياة  "وانتصار  الطبقات 

على الزومبي مصاص الدماء .
واإلبــداعــات  اخلياالت  يفتح  وهــذا 
على مصراعيها وهو بهذا ينتصر لكارل 
ميكن  الــذي  الفنان  اإلنــســان  مــاركــس 
س روحه الفنية يف جمله الشاعرية  تلمُّ
كتاباته  حتى  منها  تخلو  لــم  التي   -
ــال  امل -راس  يف  والفلسفية  العلمية 
أي   - واخملطوطات  الشيوعي  والبيان 
أنه أشار إلى كيفية حتويل اجلميل إلى 

السامي وهذا هو عمق علم اجلمال . 

عن الفن والماركسية أتكلم 

يبدو أن التفكير الفاعل ال يستطيع 
و/  صاحبه  يصطدم  أن  مــن  انفكاكا 
مرتهن  تفكير  أنـــه  ،الســيــمــا  يــصــدم 
يحقق  ،وهـــو  ــاف  ــش ــت واالك بالكشف 
ذات  الرؤيوية  وانزياحاته  فتوحاته 
الرياح العاتية التي تستأصل القدريات 
البؤرُة  .االصطداُم  تذر  وال  تبقي  ،فا 
على  متمرد   ، صحّي  اصطدام  هو  هنا 
هو  فا  القائمة،  الهياكل  إنتاج  إعــادة 
إلى  ينجذب  ،وإمنا  ناسخ  هو  ،وال  ماسخ 
متخمة  جموح،  ،بفرس  مجّنح  مخيال 
،أو  املساء  )خمرة  الغبوق   : يف  الطموح، 
،أو  الصباح  )خمرة  حليبه(.حليبه(،والصبوح 
ــم ،ال  ــائ ِإنــــه مـــغـــَرم بــاجملــازفــة ه
إذ  ؛  التأزمي  إلى  يقود  مسعى  يقتصد 
 critiquer"تــــــؤّزَم أن  هــو  تنقد  "أْن 
، نحو ما   c'est mettre en crise
ــَدِهــّي  ..وَب اخلطيبّي  عبدالكبير  ردد 
تفكير  املصطدم/الصادم  التفكير  أن 
مختلٌِفpenser autrement،أراه 
مبا  صــلــة  ذي  غــيــَر  احملــاولــة  هـــذه  يف 
الواحدّي"  "التفكير  أدونيس  يسميه 
.املقصود إليه ،من ثمة بالتفكير اآلَخر، 
اإلشكالّي  التفكير  هو  املغاِير/املغّير 
يبني  و  املهمومة،  األسئلة  يصوغ  ،الذي 
يوغل  ،لــكــنــه  احملــمــومــة  ــاؤالت  ــس ــت ال
َشِقَي  وِإْن  ،املريد  الراغب  التفاؤل  يف 
املتحولة  اإلكراهات  وتناسلت  الوعُي، 
حربه  أن  .ومبــا  عراقيل  و  عوائق  إلــى 
مقاومة  ،جيوب  املمانعن  ضد  الضروس 
التغيير قد تطول، فِإنه مييز التكتيكات 
 ، القوى  عاقات  َوفق  واالستراتيجيات 

وموازينها.
أو  بــاملــهــادنــة  اخملــتــِلــُف  يعترف  وال 
االندماج يف الواقع املنّمط ،إلنه يرفض 
،وهكذا  مطلقا  رفضا  املعتَقل"  "العقل 
السكون  يرتضي  ،وال  اجملــهــول  يركب 
الرحب  على  للمواجهة  ،يقول  والدعة 
يحتفي  ال  أنه  إلى  باإلضافة  والسعة.. 
ُمحاِورا  الفهَم،  متجاوزا  "اجلــاهــز"،  ب 
الناقد  العقل  ــاِورا  ــج م "املــيــتــافــهــم"، 
يعيش  ال  حتى  اجلبال  صعود  ،يتعلم 
الشابّي،  الدهر بن احلفر كما قال  أبد 
مبــا أنــه مؤمن بــأن الــصــراع هــو أســاس 
التطور، فإذا هو يؤثث الوعي والاوعي 
الرأُي  أزرهما  يشد  اللذْين  اجلْمعّيْن، 

،يقول الشاعر صفّي الدين احللّي:
َمن دّبر العيَش باآلراء داَم له

صفوا و جاء إليه اخلطُب معتذرا
املشاكس  ذلــك  خصائص  أهــم  ومــن 
،"املشاغب" ،غير املستسلم ،خصيصتان 
يرتد  ال  أنــه  خصيصة  ،هما  رئيَستان 
،وخصيصة كونه ال ينسحب كيفما كان 

اخلطب ،يقول فاضل العزاوّي:.
أكتب فوق ذراعي

بدمي أسماء رفاقي الشهداء
وعلى خشب املدفع يف اجلبهْه

أحفر أسماء احلريْه
بلغات العالم كله

مواقف،العدد:11.السنة  )مجلة   
هي  الثانية،1970,ص:84.(..الثورة 
إذا  إال  الثروة،  ليست  ،و  املوّثب  احلافز 
املقتَسمة   اجلماهير  ــروة-ات-  ثـ كانت 

الكرامة.بعدالة اجتماعية تنصف قيمة القيم: 
شرعيَته  للمفهوم  أن  يتضح  هكذا 
سلوك  أّي  من  البريئَتْن  وإجرائيَته 
هو  ديــدنــه  أن  مبــا   ، ،عنيف  ــّي  عــدوان
،باحلجة  املــزعــومــة  احلــجــة  مقارعة 
حجاجية  وتلك  املقنعة،  احلقيقية 
ــدل يف  مــحــمــودة نـــادرا مــا تــوجــه اجلـ
 ! مــؤســف  وهـــذا  الذهنية،  أنشطتنا 
هذه  ،مــوضــوع  التفكير  يتنامى  ــد  .وق
الغضب  رحَم  حينئذ  فيغدو  املساهمة، 
املسدّي  عبدالسام  يستشهد  بامتياز. 
الوهاب  عبد  الشاعر  به  استهل  بنص 
ــار والــكــلــمــات"،  ــن ــه "ال ــوان الــبــيــاتــّي دي
قصيرة"،  خطبة  عن  "اعتذار  عنوانه 

يقول فيه: 
سيداتي سادتي

خطبتي كانت قصيرة
فأنا أكره أن يستغرق اللفظ زماني

ولساني
ليس سيفا من خشب

كلماتي-سيداتي- من ذهب
عناقيد  كــانــت  غضب.كــلــمــاتــي-ســادتــي- 
عبد  والسياسة".  "اللغة  عن  نقا 
"ثــقــافــات". مجلة   . ــدّي   ــس امل الــســام 

العدد:21.السنة:2008.ص:172 

نورالدين موعابيد

أْن تفكر هو أْن تصطدم")فاليري(
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نظام  المغربي  النظام  ان  المخزن  يتبجح                       
مؤسسات يجسد الديمقراطية ،ومن بين هذه المؤسسات 
المغربي   الدستور  يمنح   تشريعية،هل  كسلطة  البرلمان 

للبرلمان حقيقة هذه السلطة ؟

الدساتير  من  كغيره  جنــده   2011 دستور  إلــى  بالرجوع 
ينص على ثاث سلط )،التشريعية والتنفيذية والقضائية(.
احلكومة  أعمال  ومراقبة  القوانن  إصــدار  مهمته  والبرملان 

كسلطة تنفيذية والتفاعل مع قضايا اجملتمع مبا فيها تكوين 
وجــود  على  ينص  عندما  الدستور  ...لــكــن  للتقصي  جلــان 
السلطة اوالفصل بن السلط فهذا ليس مرادفا للدميقراطية.
ومن خال فصول الدستور ميكن القول أننا يف دولة مؤسسات 
إلى  ننظر  عندما  ثم  بينها  فيما  الفصول  ربــط  عند  إمنــا   ،
عملية تنزيل مواد الدستور،سيتأكد لنا أن مقومات املؤسسات 
لتقوم  الضرورية  الــشــروط  أبسط  تنعدم  حيث   ، مفقودة 
الدميقراطية  البلدان  يف  عليه  املتعارف  الدستوري  بدورها 
النواب  مجلس  وخــاصــة  بشطريها  التشريعية  .فالسلطة 
انتخابي  وتقطيع  مغشوشة  انتخابية  لوائح  على  ،تتأسس 
وعدم  النتائج  وتزوير  الرشوة  تسودها  وانتخابات  سليم  غير 
اجملتمع،  مصالح  عن  احلقيقي  والدفاع  الكفاءة  على  االرتكاز 
السلطة فاقدة ملشروعيتها ومصداقيتها  وكل هذا يجعل هذه 
وأداة  ديكور  مجرد  النهاية  يف  وتصبح   ، الدستورية  وقوتها 
خلدمة  العميقة  والــدولــة  اجملــزن  طــرف  من  تستعمل  طيعة 

مصاحلها.

،وفق  للبرلمان  السياسية   الممارسة  تمثل           
تتوافق  حد  أي  ،إىل  الشعب  ،سيادة  الديمقراطية  مبادئ 

الممارسة السياسية للبرلمان المغربي مع هذا الطرح ؟

أن  على  التأكيد  من  البد  السؤال،  هذا  عن  اجلــواب  قبل 
الدستور لم يكن دميقراطيا سواء من حيث الشكل أو املضمون 
للشعب  احلقيقية  اإلدارة  ميثل  ال  دستور  فهو  وبالتالي   ،
املغربي ، فهو دستور ممنوح ويركز غالبية السلط يف يد امللك 
خال  ومن   . الدستور  ملواد  اخملزني  التنزيل  مع  هذا  ،ويتعمق 
جتربة البرملان على أرض الواقع ، وتبعا ملا جاء أعاه ، نسجل 
مهم  بدور  قام  أنه  يظهر  ولم  شكلية  مؤسسة  البرملان  هذا  أن 
يخدم الشعب املغربي ويعبر عن إرادته احلقيقية منذ 2011، 
ما  تتضمن  دائما  كانت  يصدرها  التي  السنوية  املالية  فقوانن 

يزيد الشعب فقرا واألغنياء غنى ، وأن عدم التشبث مبشروع 
معاناة  مع  التجاوب  وعدم  املشروع  غير  اإلثراء  جترمي  قانون 
وقضايا  للمحروقات  املهولة  األثــمــان  يخص  فيما  الشعب 
البطالة  آفة  يعالج  حل  فرض  عدم  وكذلك  والصحة  التعليم 
احلجر  وقانون  التعاقد  عليهم  املفروض  األساتذة  وقضية 
من  املشاكل  هذه  يثيرون  النواب  بعض  أن  الصحي...صحيح 
حن آلخر لكن البرملان الفاقد للقوة املؤسساتية احلقيقية ال 
يخدم  منها  كان  ما  إال  قوانن  شكل  يف  حلول  فرض  يستطيع 

السائدة وأسيادها اإلمبريالين. الطبقة  مصالح 
بشراء  جنحوا  أعضاؤه  النواب  مجلس  غالبية  كــان  وإذا 
يصوت  ولم   ، الداخلية  سلطات  من  وبدعم  والوالئم  الــذمم 
فإن   ، االنتخابية  اللوائح  يف  املسجلن  من   17% سوى   عليهم 
هؤالء النواب ال ميكن أن يكونوا معبرين فعا عن إدارة الشعب 
بهذه  النواب  مجلس  إن  بل  مصاحله،  عن  الدفاع  والميكنهم 
املواصفات هو سلطة تشريعية مزيفة وأداة طيعة يف يد اخملزن 
وبعيدة عن معاناة وهموم وطموحات أوسع اجلماهير الشعبية 
تعبير  أيضا  املواصفات  بهذه  التشريعية  والسلطة   . املغرب  يف 
عن واقع السلط األخرى سواء ما تعلق  بجور وتسلط السلطة 
هذا  وكل  للقضاء.  حقيقية  استقالية  عدم  أو  التنفيذية 

يعطينا صورة عن واقع الدميقراطية املزيفة باملغرب.

          تتباين مواقف قوى اليسار المناضل حول االنخراط 
في المؤسسة التشريعية ، ما الدواعي التي تطرحها القوى 

المنخرطة؟ وما قراءتكم لحصيلة هذا االنخراط؟

تشريعية  أو  ترابية  أو  جماعية  سواء  االنتخابات  كل  يف 
جند  اليسار املناضل )اشتراكي أو ماركسي أو غيرهما( ينقسم 

على نفسه بشأن املشاركة أو عدمها يف  هذه االنتخابات.
فجزء من هذا اليسار ويف مقدمتهم حزب النهج الدميقراطي 

بسبب  االنتخابات  ملقاطعة  بالدعوة  دائما  يقوم     ، العمالي 
انتخابية  لــوائــح  ــود  وج ــدم  وع والــنــزاهــة  الشفافية  غياب 
على  الداخلية  وزارة  وإشراف  ضمانات  وجود  وعدم  مضبوطة 
اآلخر  اجلزء  .بينما  عبرها  وتدخاتها  االنتخابات  مسار  كل 
بنوعيها  االنتخابات  يف  للمشاركة  يدعو  املناضل  اليسار  من 
االنتخابية  احلملة  خــال  مــن  بــاحلــزب  التعريف  بذريعة 
النضال  إطار  يف  الداخل  من  إلصاحها  باملؤسسات  والتواجد 
اليسار  فدرالية  بذلك  تنادي  كما  برملانية  ملكية  أجل  من 

واحلزب االشتراكي املوحد.
يف  شاركوا  الذين  اليسارين  جتربة  استقراء  خال  ومن 
من  مهم  عدد  على  حصولهم  عدم  ناحظ  فإننا  االنتخابات 
األعضاء يف االنتخابات احمللية أو التشريعية ففي االنتخابات 
ومنع  فقط  واحد  شخص  سوى  يفز  لم  األخيرة  التشريعية 
التلقيح  جواز  على  توفره  لعدم  النواب  مجلس  جلسات  ولوج 
أية  تسيير  على  احمللية  االنتخابات  يف  يحصل  لــم  بينما 

جماعة.
يسوق  وال  املال  يستعمل  ال  اليسار  هذا  من  جزء  كان  وإذا 
مؤسسات  على  الشرعية  أضفى  ،فإنه  للجماهير  األوهـــام 

مفبركة.

 1

    2

          3

تستضيف الجريدة في عددها هذا المناضل الرفيق أحمد ايت بناصر عضو النهج الديمقراطي العمالي ، وأتتي هذه 
عالقة  من  للموضوع  وما   ، التشريعية  والسلطة  المغربي  البرلمان  لموضوع  الجريدة  ملف  تناول  إطار  في  االستضافة 
بتكوين وممارسة الرفيق  بصفته رجل قانون ومناضل سياسة خبر ساحات النضال ومعارك السياسة من أجل مغرب 
ديمقراطي متحرر ، وفي نفس الوقت خبر القانون كمحام انضل في قاعات المحاكم ضد االعتقال السياسي الذي يرهن 

الحرايت السياسية والمدنية.
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اللجنة  الجتماع  الثانية  الـــدورة  اســم  هو  هــذا 
عرفان  انه  العمالي.  الدميقراطي  للنهج  املركزية 
رحال.  جبيهة  الرفيق  الفذ  الشهيد  لهذا  وتبجيل 
انعقد االجتماع الثاني للجنة املركزية حلزب النهج 
الدميقراطي العمالي يوم 16 أكتوبر2022 حضوريا 
أهمية  الدورة  بالرباط. تكتسي هذه  املركزي  باملقر 
املؤمتر  انعقاد  على  شهرين  بعد  تأتي  ألنها  بالغة، 
احلزب  تأسيس  عن  أعلن  الــذي  اخلامس  الوطني 
صدرت  والــذي  املغربي،  العاملة  للطبقة  املستقل 
السياسي  واخلــط  النظري  اخلط  اطروحات  عنه 
النظرية  مرجعيته  يف  حسمت  والتي  والتنظيمي، 
كمنهج  اللينينية  املاركسية  يتبنى  حزبا  باعتباره 
رايــة  بــاتــت  لقد  النضالية.  للممارسة  ومــرشــد 
واضحة  والتنظيمية  والسياسة  النظرية  املرجعية 
الهوية  باتت  اللينينية.  املاركسية  الراية  إنها  جلية 
العاملة  الطبقة  سماء  يف  خفاقة  ورايتها  ناصعة 

املغربية.

املركزية  أن نسمي دورة جلنتنا  انه لشرف عظيم 
هذا  كــان  رحـــال.  جبيهة  الشهيد  بـــدورة  الثانية 
وهو  والشجاعة،  واإلقــدام  الصمود  قدوة  املناضل 
لينينيا  ماركسيا  كــان  الصلب.  الصايف  املعدن  من 
بالروح  متشبع  شيوعيا  بروليتاريا  وقائدا  ثوريا 
ماركسيا  ــال  رح جبيهة  الشهيد  كــان  الرفاقية. 
 23 منظمة  صــفــوف  يف  نــاضــل  ــا.  ــدوي وح لينينيا 
صفوفها  يف  الثوري  اخلط  بناء  يف  وساهم  مــارس، 
أن  واستطاع  مناضليها،  اخلص  من  مجموعة  وقاد 
منظمة  مع  الــوحــدوي  العمل  قنوات  أقــوى  يفتح 
مناضات  من  الكبير  بالتقدير  وحظي  األمام،  إلى 
الدميقراطي  النهج  يف  إننا  ــام.  األم إلــى  ومناضلي 
الفذ؛  القائد  لهذا  تقديرنا  عن  نعبر  إذ  العمالي، 
يف  ــردد  ت وبــدون  قدما  املضي  على  نعاهده  فإننا 
النظرية  الوحدة  بناء  ويف  الثوري  التغيير  طريق 
والسياسية والتنظيمية مع باقي الرفاق والرفيقات 
املستقل  احلزب  لبناء  املغاربة  اللينينين  املاركسين 
العظيم  املشروع  هذا  إن  املغربي.  العاملة  للطبقة 
والذي استشهد على طريق حتقيقه رفيقنا جبيهة 
والرفيقة  اللطيف  عبد  زروال  الرفيق  وقبله  رحال 
الرفيق  وبعده  بوعبيد...  وحمامة  املنبهي  سعيدة 
الشهداء  وعشرات  احلق  عبد  وشباضة  أمن  تهاني 

األحرار.

عظيم  مشروع  مسؤولية  كاهلنا  على  وضعنا  لقد 
وضوح  من  يتطلبه  ما  مستوى  يف  نكون  أن  يلزمنا 
واملضي  تنظيمية،  وصابة  سياسية  وصرامة  نظري 
على  عازمون  إننا  الثمن.  كان  مهما  بناءه  يف  قدما 
العدو  نيران  وحتت  الطبقي  الصراع  صلب  يف  بناءه 

اخلصوم. ومناوشات  الطبقي 

للماركسي  مــثــاال  رحـــال  جبيهة  الشهيد  ــان  ك
بحتمية  النخاع  حتى  املــؤمــن  املغربي  اللينيني 
احلركة  تنظيمات  بن  الــعــروى  الوثيقة  الــوحــدة 
حجر  وضــع  لقد  املغربية.  اللينينية  املاركسية 
وإكمال  املشعل  حمل  وعلينا  الوحدة  لهذه  األساس 
للطبقة  املستقل  ــزب  احل وبــنــاء  العظيم  املــشــروع 
للجواب  التاريخية  الضرورة  تلك  املغربي  العاملة 

على الشرط الذاتي يف كل تعيير ثوري حقيقي.

من وحي األحداثمن وحي األحداث

الحبيب التيتي

أوكرانيا: اإلستنزاف يتعاظم ومعاناة الشعوب تتفاقمأوكرانيا: اإلستنزاف يتعاظم ومعاناة الشعوب تتفاقم
                دورة شهيد الطبقة              دورة شهيد الطبقة

العاملة الشهيد جبيهة رحالالعاملة الشهيد جبيهة رحال مطرد  بشكل  األحداث  وثيرة  تتسارع 
وتوقيع  إعان  بعد  خاصة  أوكرانيا،  يف 
اجلاري،  أكتوبر   5 األربعاء  يوم  بوتن، 
على  للتصديق  االحتادي  القانون  على 
دونيتسك  جمهوريتي  انضمام  معاهدة 
ومقاطعتي  الشعبيتن  ولــوغــانــســك 
بعد  روسيا.  إلى  وزاباروجيا  خيرسون 
الــروســي  الــبــرملــان  مصادقة  مــن  يــومــن 
األربع  املناطق  انضمام  على  باإلجماع 
بنتائجه  معترف  الغير  االستفتاء  إثر 
وهو  واألوربــيــن.  األمريكان  جانب  من 
االقتصادات  استنزاف  آثار  يعمق  قد  ما 
ــة بـــدول  ــي ــدائ ــغ ــغــربــيــة واألزمـــــة ال ال
معانات  وتفاقم  الطاقة  وأزمة  اجلنوب 
باألراضي  مسلح  نزاع  أكبر  يف  الشعوب، 
الثانية  العاملية  احلرب  بعد  األوروبية 
سقوط  بعد  تــأثــيــرا  الــثــوتــرات  وأكــثــر 
الباردة"...  احلرب  و"نهاية  برلن  جدار 
املعارضة  الــقــوى  حجم  يــتــزايــد  فيما 
اخلانعة  األوربية  احلكومات  لسياسات 

األمريكية. اإلدارة  إلماءات 
ــي  األوروب البرملان  عضو  اتهم  حيث 
الشركاء  بعض  مارياني  تيري  الفرنسي 
إضعاف  مبحاولة  ــي  األوروب االحتــاد  يف 
عن  مباشر،  غير  نحو  على  االقتصاد 
األزمة  يف  أوروبية  بلدان  توريط  طريق 

أكثر. األوكرانية 
له  تلفزيوني  حوار  يف  مارياني  وقال 

"يحلم  احلالي:  أكتوبر   15 السبت  يوم 
تستمر  أن  احمليط  خلف  حلفائنا  بعض 
ستضعف  ألنها  سنوات،   3 احلــرب  هذه 
دفع  عــنــدئــٍذ  عليها  وسيتعّن  أوروبـــا 
ــذا ســيــكــون أشــد  فــواتــيــر ضــخــمــة. وهـ

الوباء". من  خطرًا 

ــس الـــروســـي فــادميــيــر  ــي ــرئ ــع ال ــ وّق
القانون  على  األربــعــاء،  الــيــوم  بــوتــن، 
ــادي لــلــتــصــديــق عــلــى مــعــاهــدة  ــ االحتـ
ــك  ــس ــت ــي ــام جــمــهــوريــتــي دون ــمـ ــضـ انـ
ومقاطعتي  الشعبيتن  ولــوغــانــســك 

روسيا. إلى  وزاباروجيا  خيرسون 
األربعاء   ، أخر  ويف  باملقابل  أنه  غير 
وزراء  اجتماع  إثر  الشهر،  نفس  من   12
دفـــاع حــلــف شــمــال األطــلــســي "نــاتــو"، 
ــة  ــي ــران ــة األوك ــأل ــس حــيــث تـــصـــدرت امل
ــذي  ــ ــن، وال ــع ــم ــت ــال اجمل ــمـ ــدول أعـ ــ جـ
الناتو  عــام  أمــن  قــال  ليومن،  استمر 
من  األول  اليوم  إن  ستولتنبرغ،  ينس 
جملموعة  جلسة  انعقاد  شهد  االجتماع 

وزيــر  مبشاركة  األوكــرانــيــة،   االتــصــال 
ريزنيكوف. أوليكسي  األوكراني  الدفاع 

ــة عــبــر  ــالـ ــوا رسـ ــهـ ــد أنـــهـــم وجـ ــ وأكـ
الــنــاتــو  "دعـــم  أن  مــفــادهــا  ــاع  ــم ــت االج

سيتواصل". ألوكرانيا  القوي 
ــة  ــي ــروس ال ــات  ــم ــج ــه ال أن  ــح  ــ ــ وأوض
تزويد  تتطلب  أوكرانيا،  على  "الرهيبة" 
الدفاع  منظومات  من  باملزيد  األخيرة 

اجلوي.
يف  ــات  ــادثـ احملـ مــوضــوع  أن  وأضــــاف 
احلــرب  هــو  ببروكسيل  التحالف  مقر 
لتوسيع  املشتركة  واجلهود  أوكرانيا  يف 
باإلضافة  األســلــحــة،  صناعة  قـــدرات 
التحتية  البنية  حــمــايــة  تــعــزيــز  ــى  إل
التخريب  أعمال  بعد  وذلــك  احليوية، 
ـــد خـــطـــوط األنــابــيــب  ــة ض ــومـ ــزعـ املـ
ــا  أورب نحو  الــغــاز  تضخ  الــتــي  الــروســيــة 

1 و2". "نورد سترمي 
األملانية  الــدفــاع  ــرة  وزي ــت  أدان فيما 
سمته  ما  بشدة،  المبرشت،  كريستينه 
على  الروسية  الصاروخية  ب"الهجمات 
تصريحات  يف  قــالــت  حيث  أوكــرانــيــا"، 
األملانية  "فــونــكــه"  مجموعة  لصحف 
دعمنا  نواصل  أن  يجب   ..." اإلعامية: 
أن  إلــى  مشيرة  هـــوادة"،  بــا  ألوكــرانــيــا 
هو  ألوكرانيا  جوي  دفاع  أنظمة  تسليم 

الصحيحة. اخلطوة 

الدولة الربجوازية تكيل مبكيالنيالدولة الربجوازية تكيل مبكيالني

اخلبر يف 
الصحراء نخب   "

مصادر  من  الصحراء  نخب  علمت 
االستئناف  محكمة  بــأن  مــقــربــة، 
قضت  قد  البيضاء  بالدار  التجارية 
املمتلكات  من  مجموعة  ببيع  أخيرا، 
األعمال  رجــل  ملكية  يف  املــوجــودة 

الدرهم”. “حسن  للجدل  املثير 
املصادر، رجحت قرار احملكمة  ذات 
استخاص  تأخير  بسبب  االخــيــر، 
“بنك  ديـــون  وفــواتــيــر  مستحقات 
للتجارة  املغربي  البنك  افريقيا“، 

سابقا...." اخلارجية 
التعليق يف 

تأدية  الدرهم  السيد  رفض  ان  ما 
البرجوازية  يف  ألقرانه  بذمته  ما 
بإلزامه  حكما  القضاء  أصدر  حتى 
ــه وهــرولــت املــصــالــح  ــون بــتــأديــة دي
الصادرة  األحكام  تنفيذ  يف  اخملتصة 
العلني.  باملزاد  البيع  عملية  وبدأت 

ال  االمـــــور  ــذه  ــ ه يف  الـــقـــضـــاء  ــد  يـ
يصيبها  ال  املنفذين  وأرجل  ترجتف 
متضي  بــل  الــرومــاتــيــزم  أو  الــكــســاح 

راسخة. ثابتة 
تعلق  ملــا  الــثــانــي  املــكــيــال  يف  لكن 

األمـــر بــحــقــوق الــعــامــات والــعــمــال 
الــســيــد  ضــيــعــات  يف  الـــزراعـــيـــن 
يسمع  ــم  ل الــقــضــاء  فـــإن  الـــدرهـــم، 
وهــم  أنــيــنــهــم  وال  الــعــمــال  ــاوى  ــك ش
الطويلة  االعــتــصــامــات  يــنــظــمــون 

كما  الليالي،  وبــرودة  الشمس  حتت 
وأجهزة  الشغل  مندوبية  أرجــل  أن 
وعــجــزت  الــشــلــل  أصــابــهــا  التنفيذ 
ارتكبه  ما  على  لتقف  التحرك  على 
لعرق  واملستغل  العقاري  املاك  هذا 
من  واملتهرب  العاملة  الطبقة  وكدح 
التقاعد  ومستحقات  األجور  تأدية 
ــي وغــيــرهــا مــن  ــح ــص والـــتـــأمـــن ال

الواجبات...
وهو  ثمينا  درســا  العمال  يتعلم 
البرجوازين  من  طبقة  أمــام  أنهم 
تخدم  دولة  حتميهم  االستغالين 
مــصــالــح تــلــك الــطــبــقــات الــســائــدة 
التنفيذ  وأجــهــزة  القضاء  وتسخر 
وتسخر  الفوق،  من  تناقضات  حلل 
وجتعل  العمال  أصوات  لقمع  قوتها 
مستقل  غــيــر  مــرفــقــا  الــقــضــاء  ــن  م
ما  أن  ــة  الــعــامــل الــطــبــقــة  وتــتــعــلــم 
هو  ما  القضاء  استقال  عن  تسمعه 

كبرى. كذبة  إال 

ابو سعد

عبد الواحد ناجم


