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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 482 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

أن ترتفع في مناسبات عديدة أصوات تنادي  املغرب،  يحدث في 
املخزن.  لنظام  املعارضة  واالجتماعية  السياسية  القوى  بوحدة 
وجتد لها من املبررات ما يكفي الحتضانها في مختلف األوساط 
البنية  لها  والشتات. كما جتد  الضعف  املجتمعة على شعار جتاوز 
لكنها  مختلفة،  أش��ك��اال  تأخذ  م��ب��ادرات  ف��ي  لترجمتها  اخلصبة 
سرعان ما تنحرف عن املسار وتصنع من داخلها حواجز بأشكال 

وأحجام مختلفة تعيق وصولها إلى تلك الوحدة املنشودة.
لقد تعرفنا منذ البداية على أعطاب القيادات البورجوازية املنحدرة 
النضال  قيادة  عن  وعجزها  الوطنية  احلركة  بتجربة  يسمى  مما 
مراحل  ف��ي  ب��ادن��ا  عرفته  ال��ذي  النضالي  امل��د  إب��ان  الدميقراطي 
ألقى باملسؤولية على تنظيمات يسارية  متعددة. هذا بالضبط ما 
في منظمات سياسية وإطارات جماهيرية وفرض عليها اخلوض 
متناقضني  ذات��ي  ووض��ع  موضوعي  واق��ع  وحتليل  تشخيص  ف��ي 
يبحثان عن شعار للمرحلة يؤطر آفاق النضال الدميقراطي ويفتح 
الشعبية  التي جتددت مع احلراكات  املريرة  للنضاالت  كبيرة  آماال 
في املرحلة. وفي هذا الباب تتجلى احلالة التي توجد عليها القوى 
اليسارية والدميقراطية وما مييزها من ضعف وشتاة في ارتباطها 
وحضورها في األوساط الشعبية. هنا يسار جذري مشكل من قوى 
ماركسية متشرذمة، تعاني من احللقية املفرطة ونظرة االستعاء 
على النضاالت اجلماهيرية بوصفها غير مجدية من حيث بنيتها 
االجتماعية. وهناك يسار دميقراطي منقسم على نفسه يتمايل 
في  االنخراط  وصعوبة  الصورية  املؤسسات  استجداء  بني  بتردد 
املتضررة  الشعبية  الفئات  مختلف  وسط  الشاق  النضال  يوميات 
تتقوى  دائما  كهذه،  وضعية  في  للنظام.  الطبقية  السياسات  من 
خط  في  وتتكتل  الدميقراطي  اليسار  وس��ط  اليمينية  النزوعات 
على  اليمني  في  التموقع  وينشد  مبتذلة  بواقعية  يتذرع  تبريري 
الناس في  تأثير على حياة  أو  ذات وقع  كراسي في مؤسسات غير 
ممكنا  لهم  يبدو  ك��ان  تغيير  بإحداث  بالك  ما  حاجياتها.  أبسط 
فقط من خال شعارات مفترى عليها. من دون نضال جماهيري 
شعبي قادر على كسب املعارك من أبسطها إلى أعقدها. وهي أصا 
غير مستعدة لتحمل أعباء نضال مشترك قد يؤول إلى ما يفيد 

في إجناز الوحدة املنشودة.
ومن جانبها هي األخرى، تعاني احلركات االجتماعية من أعطاب 
ال حصر لها. فقد حتولت احلركة النقابية بفعل قياداتها املتنفذة 
مناضلة  نقابية  فعاليات  محاوالت  تعترض  حقيقية  حواجز  إلى 
اليوم:  في تصحيح الوضع وجتاوز بعض حتديات املرحلة وأهمها 
دينامية دمقرطة الفعل النقابي وتوحيد نضاالته والتقدم إلجناز 

بناء جبهة نقابية في خدمة الطبقة العاملة ومشروعها التحرري. 
أما حركة املعطلني وأمام االنحسار الذي أصبحت تعاني منه، فقد 
باتت تفرض البحث اجلدي عن مداخل إعادة انخراطها في الصراع 
العام واستعادة قضية البطالة إلى الواجهة. وفي نفس السياق، تغيب 
احلركة الطابية ذات التاريخ النضالي احلافل عن القيام بدورها في 
النضاالت واحلراكات الشعبية والدفع بها إلى حتقيق مطالبها املادية 
والدميقراطية، خاصة في ظل تنامي نضال فئات وحركات جديدة 
مثل )حركات من أجل السكن، حركات الباعة املتجولني والفراشة، 
حركات الساليات، احلركة ضد غاء فواتير املاء والكهرباء، حركة 

الطلبة الدكاترة، حركة األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد...(. 
إن ما يفرضه الوضع الذي يحمل الوصف أعاه، ولتحقيق حلم 
مع  عائقها  في  والدميقراطية  اليسارية  السياسية  القوى  وح��دة 
املذهبية  املنطلقات  معاجلة  أوال:  هو  االجتماعية،  احلركة  وحدة 
أو املرجعية، معاجلة صحيحة وحتديد التناقضات وحدود االلتقاء 
املمكنة، ثم وضع األسس التي تقوم عليها هذه الوحدة، ورسم آفاقها 
املستقبلية بوضوح كامل يقطع العاقة مع نظام املخزن وبرنامجه 

وسياساته التي تنتج الفقر وتؤبد االستبداد.
ثانيا: بناء جسور الثقة التي ال تتحقق سوى بالنضال اليومي ونقد 

املمارسة وتقييمها على ضوء األهداف املتوخاة من كل اخلطوات.
تقوم  أن  ينبغي  التي  العاقة  ضبط  في  املتواصل  البحث  ثالثا: 
إلى مجابهة  بها  واالرت��ق��اء  اجتماعي  هو  وما  هو سياسي  ما  بني 

السياسات الطبقية.
مختلف  ف��ي  وتطويرها  باجلبهات  العمل  آل��ي��ات  اعتماد  راب��ع��ا: 

واجهات النضال.
إن أي ارتهان للعمل وفق ما متليه شروط موازين القوى احلالية 
خوض  على  العزم  بدل  املفرطة،  للواقعية  واخلضوع  واستبطانها 
َكن ال القوى السياسية  النضال وسط ومع اجلماهير الشعبية، لن ميمُ
واكتسبت  حصل  وإن  مطالبها،  أبسط  كسب  من  االجتماعية  وال 
بعض اجلزئيات فهي لن تكون سوى مكتسبات صغيرة جدا وقابلة 
للتراجع. وملواجهة واقعنا اليوم، يبقى لزاما على اجلميع اخلوض 
في سبل جتميع القوى وتنظيمها في أوسع اصطفاف شعبي قادر 
السائدة  الطبقية  الكتلة  دح��ر  لصالح  القوى  م��وازي��ن  تغيير  على 
والنهوض بأوضاع الطبقات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة 
وعموم كادحي شعبنا وحتقيق احلرية والكرامة واملساواة والعدالة 

االجتماعية.

سيرورة "العالم العربي" 
في ميزان النضال التحرري والبناء 

الدميقراطي الشعبي
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الوطن العربي
 حقل إنتاج الطاقة األوروبية

5

 > املدير املسؤول : جمال براجع   

كلمة العدد

من 10 إىل 16 نونرب 2022

الثمن: 4 دراهم

النهج الدميقراطي العمالي يعتبر 
قانون مالية 2023 قانونا طبقيا في 

خدمة الرأسماليني

6

في ضرورة الوحدة النضالية ضد االستغالل واالستبداد

أنس عويناتضيف العدد:

علينا اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن نتسلح 
باملعرفة احلقة ملواجهة كل أشكال التطبيع علميا 

ومعرفيا وثقافيا وفنيا وإعالميا واحتجاجيا.

الثقافة كواجهة للصراع الطبقي 



العدد:  2482
من  10  إلي 16 نونبر  2022 الثانية

في بيان اللجنة  الوطنية للقطاع النسائي 

دورتها  في  النسائي  للقطاع  الوطنية  اللجنة  اجتمعت 
للنهج  امل��رك��زي  باملقر   اجل���اري  نونبر   06 األح���د  ال��ع��ادي��ة 
من  لنجعل   " شعار:  حتث  بالرباط  العمالي  الدميقراطي 
لإللتحام  افعة  ر  للحزب  اخل��ام��س  الوطني  امل��ؤمت��ر  جن��اح 
وفاء   : أمني  تهاني  "الشهيد  دورة:  والكادحات"  بالعامات 

ألرواح شهدائنا وشهيداتنا .

الذي  والوطني  الدولي  العام  السياق  على  وقوفها  بعد  و 
املباشرة  أنعكاساته  ينعقد في إطاره هذا اإلجتماع ومدى 
والكادحات  وال��ع��ام��ات  عامة  النساء  أوض���اع  ت��ده��ور  على 
بشكل خاص، وبعد تدارس وتدقيق تصورات وبرامج العمل 
التنظيمية والنضالية اخلاصة بالقطاع في املرحلة املقبلة 
على ضوء نتائج وقرارات املؤمتر الوطني اخلامس للحزب، 

فإن اللجنة الوطنية للقطاع النسائي:

الوطني اخلامس  املؤمتر  بنجاح  اعتزازها   تعبر عن   _
يوليوز  ن��ه��اي��ة  ف��ي  املنعقد  ال��ع��م��ال��ي  ال��دمي��ق��راط��ي  للنهج 
العاملة  الطبقة  ح��زب  بناء  ع��ن  فيه  أعلن  ال��ذي  املنصرم 

وعموم الكادحني، رغم القمع واحلصار املخزني، 

القطاع  يلعبه  أن  يجب  ال��ذي  الهام  ال��دور  على  _تؤكد 
النسائي في سيرورة بناء هذا املشروع الثوري الكبير.

_ تثمن القرارات والبرامج الهامة الصادرة  	•  

عن اللجنة املركزية للحزب املنعقدة في شهر أكتوبر املاضي.

تردي  مسؤولية  وال��ب��اط��رون��ا   املخزني  النظام  حتمل   -
ال��ع��ام��ات وال��ك��ادح��ات ،   و ال��ظ��روف التي تشتغل  أوض���اع 
فيها، والتي تغيب فيها ادنى شروط الكرامة اإلنسانية  من 
بحقهن  العبث  ،و  وتشريد...  وقمع   واضطهاد   : استغال 
في احلياة عبر تنقيلهن في وسائل نقل مهيمنة ،مما يؤدي 
الى حوادث شغل ووفاة عشرات العامات سنويا ) كما حدث 
في شيشاوة ، تارودانت ، شتوكة ايت باها .. (وغياب معايير 
30 عاملة  الصحة والسامة داخل املعامل كحادث اختناق 

مبعمل النسيج املجد بطنجة اثر تسرب غاز البروبان ؛ 

حتيي عاليا نضال وصمود العامات والكادحات ضد جشع 
واستغال الباطرونا ضحايا الطرد التعسفي والتسريحات 

اجلماعية :

عامات وعمال شركة سيكوميك مبكناس الذين يخضون 
ال���دول���ة الوفاء  /ن إع��ت��ص��ام ب��ط��ول��ي م��ن��ذ س��ن��ة، وت��ط��ال��ب 
واإللتزام بالوعود املقدمة في حوار أكتوبر األخير،"خياطة 
عادل" بالدارالبيضاء، ضحايا الطرد التعسفي مبعمل فهد 
والطبخ   النظافة  ، عامات  السبع  بعني  اجلاهزة  للمابس 
بخنيفرة ووجدة العامات الزراعيات بأكادير واشتوكة ايت 

باها،عامات وعمال اإلنعاش الوطني، الشركات التي أغلقت 
أبوابها في مدن فاس، مكناس ،الدار البيضاء،طنجة، وغيرها 
الطوارئ  ق��وان��ني  استغلت  ال��ت��ي  االنتاجية  ال��وح��دات  م��ن 
عن  تعبر  كما  اجلماعية،  التسريحات  في  كورونا  وجائحة 
إستنكارها للطرد الذي طال مربيات ومربي التعليم األولي 

بعد سنوات من العمل 

النضال  واج���ه���ات  ف��ي مختلف  ال��ن��س��اء  ح��ض��ور  حت��ي��ي 
على  بادنا،إحتجاجا  تشهده  التي  واجلماهيري  الشعبي 
على  واإلج��ه��از  التفقير   وسياسة  األس��ع��ار  غ��اء  تصاعد 
يعمقها   يكرسها  ،ال��ت��ي   وح��ق��وق  مكتسبات  م��ن  ماتبقى 
الطبقية  الكثلة  2023، خدمة ملصالح  املالية  مشروع قانون 
السائدة وإختياراتها النيولبرالية املتوحشة . ومن أهم هذه 
في  بحقهن  املطالبات  الساليات  النساء  معارك  النضاالت 
األرض، ونضال نساء الكاريانات من أجل احلق في السكن 
في  ال��دواوي��ر  م��ن  بالعديد  العطش  وف��ي مسيرات  ال��ائ��ق، 
منطقة اجلنوب الشرقي واألطلس  وتنسيقية األساتذة/ت 
ال��ت��ع��اق��د ون��ض��ال احمل��ام��ي��ات ضمن  ال��ذي��ن ف���رض عليهم 
احلركة اإلحتجاجية لهيئات احملامون ضذ مسودة مشروع 

قانون املهنة التي انطلقت منذ نهاية الشهر املاضي 

>>>

الدميقراطي  ال��ن��ه��ج  ال��س��ي��اس��ي حل���زب  امل��ك��ت��ب  اج��ت��م��ع 
مبقر   2022 نونبر   6 ب��ت��اري��خ  ال��ع��ادي��ة  دورت���ه  ف��ي  العمالي 
السياسية  القضايا  ت���دارس  وق��د  البيضاء.  ب��ال��دار  احل���زب 
والتنظيمية والنضالية للحزب ومستجدات األوضاع العامة، 
ووقف بشكل خاص على التردي اخلطير لألوضاع املعيشية 
األسعار  غ���اء  م��وج��ات  ت��س��ارع  ظ��ل  ف��ي  امل��غ��رب��ي  للشعب 
وعلى  امل��اء…،  وأزم��ة  اجلفاف  وتداعيات  العمل  من  والطرد 
هذا  مواجهة  في  والشعبية  العمالية  االحتجاجات  تصاعد 
الواقع في مختلف مناطق الباد، وما تتعرض له من قمع 
املالية  ق��ان��ون  مضامني  على  وق��ف  كما  م��خ��زن��ي.  وح��ص��ار 
السابقة  املالية  ق��وان��ني  م��ن  كغيره  ج��اء  ال��ذي   2023 لسنة 
املستوى  على  املتوحشة  النيوليبرالية  االختيارات  ليكرس 
للقطاع اخلاص  االمتيازات  املزيد من  بإعطاء  االقتصادي 
اجلديدة  االمتيازات  الى  لتضاف  منها  الضريبية  وخاصة 
التوجه  وليكرس   ˛ اجل��دي��د  االستثمار  ق��ان��ون  اق��ره��ا  التي 
السياسي،  املستوى  على  املخزنية  للدولة  القمعي  األمني 
الشعب  وجتويع  تفقير  مسلسل  محالة،  ال  سيفاقم،˛  مما 
املغربي وضرب ما تبقى من مكتسباته عبر تسريع خوصصة 
وتسليع اخلدمات االجتماعية، واستهداف انظمة التقاعد 
عبر  العمومية  الوظيفة  وتفكيك  االجتماعي  وال��ض��م��ان 
بالتعاقد، والتوجه نحو حترير أسعار غاز  التوظيف  تعميم 
صندوق  الغاء  مخطط  اط��ار  في  عنه  الدعم  برفع  البوتان 
تكاليف  وتخفيض  امل��اء  أسعار  في  وال��زي��ادة  نهائيا˛  الدعم 
ومراجعة  امل���دة  احمل����ددة  ب��ال��ع��ق��دة  ال��ع��م��ل  بتعميم  ال��ش��غ��ل 
الرأسماليني  مصالح  يخدم  مبا  الشغل  تشريعات  وتفكيك 
حتت ذريعة تشجيع االستثمارات وخلق فرص الشغل. وهي 
اإلجراءات التي اكد وفد صندوق النقد الدولي على ضرورة 
االلتزام بتنفيذها خال لقاءه مؤخرا مع املسؤولني املغاربة.

وبناء على ما سبق فإن املكتب السياسي:
– يحيي عاليا الزخم النضالي العمالي والشعبي املتصاعد 
والتهميش  والتجويع  والتفقير  الغاء  سياسة  مواجهة  في 
التي ينهجها النظام املخزني، ويجدد تضامنه مع نضاالت 

فئات  مختلف  ومع  مواقعها،  مختلف  في  العاملة  الطبقة 
الشعب املغربي˛ ويدعو الى دعمها ومساندتها بكافة الوسائل.
– ي��دي��ن ال��ق��م��ع امل��خ��زن��ي ال���ذي ي��ط��ال ن��ض��االت الطبقة 
والطلبة  واملعطلني  واألس��ات��ذة  الفقراء  والفاحني  العاملة 
كقمع وفض معتصم عمال/ات شركة “فيداسو” بفاس وقمع 
وحصار عمال التعاونية الفاحية “كوباك جودة” بتارودانت 
بالرباط،  السلم”  خ��ارج  من  االق��ص��اء  “ضحايا  واألس��ات��ذة 
ومسيرة اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني ببني 
بوعياش أثناء تخليد ذكرى الشهيد كمال احلساني وغيرها.

طبقي  قانون  هو   2023 لسنة  املالية  قانون  أن  يسجل   –
طرف  من  املماة  املتوحشة  الرأسمالية  التوجهات  يعكس 
الكتلة  ف��ي خ��دم��ة مصالح  امل��ال��ي��ة االم��ب��ري��ال��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 
على مصالح  االمبريالي ضدا  والرأسمال  السائدة  الطبقية 
االجتماعية  واحلماية  الكرمي  العيش  في  املغربي  الشعب 

واالستفادة من ثرواته الوطنية.
شوطه  ف��ي  االجتماعي  احل���وار  فشل  مسؤولية  يحمل   –
الى احلكومة املخزنية   2022 14 شتنبر  الثاني املنطلق في 
شراء  الى  خاله  من  تسعى  والتي  الباطرونا  مع  املتواطئة 
السلم االجتماعي ومترير املخططات الطبقية لإلجهاز على 
النقابية )مشروع قانون االض��راب- مشروع قانون  احلريات 
تعديل  )م��ش��روع  واملوظفني  العمال  ومكتسبات  النقابات( 
ترسيم  التقاعد-  أنظمة  اص��اح  م��ش��روع  الشغل-  م��دون��ة 
التعاقد في إطار التوظيف اجلهوي.( مقابل زيادات هزيلة 
توحيد  إل��ى  املناضلة  النقابية  احلركة  ويدعو  األج��ور.  في 
صفوفها وخوض النضال املشترك لصيانة مكتسبات الطبقة 
الزيادة في األجور مبا  العادلة في  وانتزاع مطالبها  العاملة 
وتخفيض الضريبة  يتناسب مع التضخم وارتفاع األسعار˛ 
على الدخل وإلغاء الضريبة على املتقاعدين وتطبيق القرار 
احلكومي بإحداث الدرجة اجلديدة وحتسني شروط العمل 

واحترام احلريات النقابية…
منها  متر  التي  واخلطيرة  الصعبة  الظرفية  أن  يعتبر   –
بادنا من تغول مخزني متصاعد وهجوم رأسمالي متوحش 
تفرض  الصهيوني  ال��ك��ي��ان  م��ع  التطبيع  س��رط��ان  وت��س��ارع 

القوى  وكافة  والدميقراطية  اليسارية  القوى  صفوف  رص 
الوحدوي  ال��ن��ض��ال  وت��ع��زي��ز  وتفعيل  امل��ن��اض��ل��ة  واحل���رك���ات 
واملشترك على كافة الواجهات مبا يخدم اهداف شعبنا في 

التحرر والدميقراطية والتقدم االجتماعي.
– يعلن تضامنه مع عائلة الشاب ياسني شبلي الذي توفي 
على إثر التعذيب الذي تعرض له مبخفر الشرطة بابن جرير 
ادلت  التي  املعطيات  حسب   2022 أكتوبر   6 اخلميس  ي��وم 
في  كاملة  احلقيقة  عن  بالكشف  ويطالب  العام،  للراي  بها 
كافة  وبوقف  ووفاته  تعذيبه  عن  املسؤولني  ومعاقبة  ملفه 
وسامة  بكرامة  املاسة  واملمارسات  والتعذيب  القمع  أشكال 

املواطينني/ات.
– يشيد بوحدة املقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني 
الغربية  الضفة  في  املسلحة  للمقاومة  اجلديد  وبالنهوض 
الشعب  كفاح  مسار  في  آفاقا جديدة  ستفتح  نوعية  كنقلة 
الدميقراطية  دول��ت��ه  وب��ن��اء  التحرر  اج��ل  م��ن  الفلسطيني 

العلمانية على كافة تراب فلسطني وعاصمتها القدس.
ك��م��ا يشيد ب��اس��ت��م��رار وث��ب��ات ال��ث��ورة امل��ج��ي��دة للشعب   –
من  وحلفاءه  العسكري  النظام  اسقاط  اجل  من  السوداني 
الشيوعي  والفاعل للحزب  النوعي  وبالدور  الرجعية،˛  القوى 

والقوى الثورية في تأطيرها وقيادتها.
في  اليسار  التي حققها  لانتصارات  ارتياحه  يعبر عن   –
حزب  زعيم  داسيلفا”  “لوال  فوز  واخرها  الاتينية  أمريكا 
وهزم  البرازيل  في  الرئاسة  انتخابات  في  البرازيلي  العمال 
الرئيس “بولسورانو” زعيم اليمني الفاشي حليف االمبريالية 

والصهيونية.
– كما يخبر الرأي العام أن احلزب سيخلد ذكرى الشهداء 
بتنظيم وقفة امام مقر املعتقل السري “درب موالي الشريف” 
السيء الذكر يوم االحد 13 نونبر 2022 على الساعة الرابعة 
عن  الكشف  اج��ل  م��ن  مستمر  “نضال  ش��ع��ار  م��س��اء حت��ت 
احلقيقة في ملف الشهداء واملختطفني وعدم اإلفات من 
العقاب”. وعليه يدعو جميع القوى الدميقراطية وعائات 
الشهداء واملختطفني واملناضلني/ات إلى احلضور واملشاركة 

في هذه الوقفة وفاءا للشهداء.

النهج الدميقراطي العمالي يعتبر قانون مالية 2023 قانونا طبقيا في خدمة الرأسماليني
ويدعو للنضال من أجل التحرر والدميقراطية والتقدم االجتماعي

اللجنة الوطنية   حتيي صمود و نضاالت العامالت والكادحات  في مختلف املعارك النضالية التي تخوضها ضدجشع الباطرونا
و السياسات الطبقية للنظام املخزني،و تدعو كل القوى الدميوقراطيةلدعمها و مساندتها
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ال بديل عن املقاومة الشعبية
عمال شركة "كو باك - جودة" في مواجهة الباطرونا و السلطة

 2022 نونبر   7 يوم االثنني  القمع صباح  عسكرت قوات 
،أم��ام مقر شركة "كوباك - ج��ودة" بشكل رهيب حملاصرة 
النضالي  برنامجهم  مواصلة  من  احملتجني  العمال  ومنع 
املقرر أمام املقر الرئيسي للشركة بتارودانت. ذات البرنامج 
2022( أمام  كان قد انطلق منذ أكثر من شهر )7 أكتوبر 
ملحقة اجلديدة. وقد منعت قوات القمع املشكلة من درك 

املكتب  أع��ض��اء  العمال  وم��خ��ازن��ي��ة، 
ال��ن��ق��اب��ي م��ن ن��ش��ر وإظ��ه��ار الافتة 
أقدمت  مل��ط��ال��ب��ه��م.ك��م��ا  امل��ت��ض��م��ن��ة 
السلطات احمللية قبل ذلك مدعومة 
نزع  على  /قمعية  عمومية  ب��ق��وات 
اخليمة التي نصبها العمال للوقاية 
من أشعة الشمس أثناء معتصمهم.

وتعود تفاصيل امللف واملعركة إلى 
بضرورة  العمال  ل��دى  الوعي  تنامي 
ومتلك  ال��ن��ق��اب��ي  مكتبهم  ت��أس��ي��س 
أداة تنظيمية للدفاع عن مصاحلهم 
وتنظيم  املطلبي  ملفهم  تسطير 
التصدي ورفع واقع االستغال الذي 

يرزحون حتت وطأته حيث تصل مدة العمل يوميا إلى 12 
األجور  وهزالة  اإلضافية،  الساعات  احتساب  وعدم  ساعة 
التسلط  سياسة  في  املتمثل  النفسي  للضغط  باإلضافة 
ومن  النقابي.  العمل  ومحاربة  بالطرد  ال��دائ��م  والتهديد 
أجل رفع هذا الظلم، أسس العمال مكتبهم النقابي حتت 
لواء االحتاد املغربي للشغل. إال أن إدارة التعاونية /الشركة 

تصدت مبزيد من التسلط لهذا احلق الذي تكفله القوانني 
والتشريعات،و مارست الضغط على العمال النقابيني حلل 
وتخويفهم،  ترهيبهم  في  فشلت  وبعدما  النقابي.  املكتب 
جلأت إلى تنقيلهم تعسفا إلى مناطق بعيدة عن سكناهم 
)زاگورة - طانطان- الراشدية( وهم الذين يقطنون مبدينة 
اجلديدة. وهو العقاب الذي رفضه العمال مما دفع باإلدارة 
إلى طردهم من العمل. ويحدث كل 
أجهزة  أمام  والتجاوز  الشطط  هذا 
انحازت  ال��ت��ي  وس��ل��ط��ات��ه��ا  ال���دول���ة 
والباطرونا  الرأسمال  مع  وتواطأت 
خلرق القوانني ،بل وسخرت قواتها 
ممارسة  من  العمال  ملنع  العمومية 
واالحتجاج.  التنظيم  ف��ي  حقهم 
ه���ذا وق���د ح��ض��ي��ت م��ع��رك��ة عمال 
"ك��وم��ب��اك-ج��ودة" ب��دع��م وم����ؤازرة 
العمالي  ال���دمي���ق���راط���ي  ال���ن���ه���ج 
انطاق  منذ  والنواحي  باجلديدة 

املعركة.

تارودانت

الحاج أوطاط 

 عودة عامل لالعتصام

البحري عضو  الرفيق ميلود  عاد 
بفرع  العمالي  الدميقراطي  النهج 
املفتوح  لاعتصام  احل��اج  أوط���اط 
احلاج  أوط���اط  جماعة  مقر  أم���ام 
قدم  قد  رئيس اجلماعة  كان  حيث 
ف��ي ال��س��اب��ق وع���دا ل��ل��رف��ي��ق ميلود 
الكهرباء  العامل في قطاع  البحري 
لشغله  ب��إع��ادت��ه  اجل��م��اع��ة،  بنفس 
املترتبة  املالية  مستحقاته  وص��رف 
منذ مدة طويلة. إال أن هذه الوعود  
طريقها  ت��ع��رف  أن  ق��ب��ل  ت��ب��خ��رت 
مبررات  أي  تقدمي  وب��دون  للتنفيذ 

قانونية معقولة. 

السلطة تتدخل لفض اعتصام  عامل
والنهج الدميقراطي العمالي يتضامن

ت����دخ����ل����ت ال���س���ل���ط���ة احمل���ل���ي���ة 
بالقوات  م���دع���وم���ة  ب���ال���ع���رائ���ش، 
 8 ال��ث��اث��اء  ي��وم  العمومية، ص��ب��اح 
عامل  اعتصام  لفض   2022 نونبر 
في  بحقه  تشبث  ال���ذي  ال��ن��ظ��اف��ة، 
الشركة  جت����اه  م��ط��ال��ب��ه  حت��ق��ي��ق 

املشغل. 
وكان العامل رضوان شاكر الكاتب 
 / تكنيك  ك��ازا  شركة  لنقابة  العام 
للتدبير املفوض للنظافة، قد دخل 
ف��ي اع��ت��ص��ام��ا أم���ام م��ق��ر باشوية 

لعمله  بإرجاعه  للمطالبة  العرائش 
إدارة  ال��ذي مت ط��رده منه من قبل 
أال  قانونية  غير  ألس��ب��اب  الشركة 
العمل  ف���ي مم���ارس���ة  وه����ي احل����ق 
اعتصامه  ع����رف  وق����د  ال��ن��ق��اب��ي. 
ه���ذا ح��ض��ور وم�����ؤازرة أع��ض��اء من 
العمالي  ال��دمي��ق��راط��ي  النهج  ف��رع 

بالعرائش. 

جهة سرس

العرائش

الطبقة  لنضاالت  االعامية  واملواكبة  التضامن  إطار  في 
العاملة في القطاع الزراعي مبنطقة سوس قام حزب النهج 
الدميقراطي العمالي بجهة اجلنوب يوم االثنني 24 اكتوبر 

2022 بزيارة تضامنية لكل من :
 Sudaphi 1 - املعتصم املمُقام أمام شركة سودافي
بجماعة أوالد داحو عمالة انزكان أيت ملول حيث 
يعتصم العامل النقابي ومندوب األجراء املطرود 

من العمل منذ 02يونيو2022
صوفيا  تعاونية  وعمال  عامات  معتصم   -  2
ب��دوار عني شعيب جماعة سيدي بوموسى  سود 
اوالد تامية اقليم تارودانت حيث مت توقيف اكثر 
من 170 عامل وعاملة )140 عاملة و 30 عامل(  
تلفيف  في  واملتخصصة   2021 منذ  العمل  عن 
هذه  عن  تقرير مفصل  اعداد  احلوامض)سيتم 

التعاونية(   
وخال هذه الزيارات مت الوقوف واالستماع الى 
واملوقوفني  املوقوفات  والعامات  العمال  مشاكل 

عن العمال والى حجم معاناتهم التي تزداد  في ظل ارتفاع 
االسعار وغاء املعيشة وجشع الباطرونا االستغالية وتواطؤ 
والترابية معها ضدا  الشغلية  السلطات االقليمية واحمللية 

على مصالح وحقوق العامات والعمال.

وقد مت خال هذه الزيارة التأكيد على موقف حزب النهج 
الطبقة  لنضاالت  وال��داع��م  املساند  العمالي  الدميقراطي 
سودافي  بشركة  او  سود  صوفيا  تعاونية  في  س��واء  العاملة 
الوقت  وف��ي نفس  أج��ل حقوقها  ال��ى جانبها من  وال��وق��وف 
ادانته واستنكاره لكل أشكال التخويف والترهيب 
العامات  لثني  احمللية  السلطات  متارسها  التي 
للمطالبة  أشكاله  بشتى  االحتجاج  عن  والعمال 

بحقوقهم.
للجامعة  الفرع احمللي  أن  ال��ى  وجت��ذر االش��ارة 
أصدر  ت��امي��ة  ب���أوالد  الفاحي  للقطاع  الوطنية 
ب��اغ��ا  حول    2022 اك��ت��وب��ر   24 ي��وم��ه االث��ن��ني 
سود  صوفيا  بتعاونية  والعمال  العامات  اوض��اع 
 20/10/2022 ي��وم  مت  ال��ذي  اللقاء  نتائج  وال��ى 
وال��ذي يتضمن  التعاونية  ادارة  وال��ذي غابت عنه 
وقفة  وتنفيذ  برنامج نضالي   في  الدخول  أيضا 
ابتاءا   2022 27اكتوبر  احتجاجية يوم اخلميس 

على الساعة الرابعة أمام التعاونية/الشركة.

النهج الدميقراطي العمالي بجهة اجلنوب يتضامن مع العمال والعامالت املعتصمني
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اجلامعة الوطنية للتعليم FNE  تدين قمع  األساتذة ضحايا جتميد التسويات املالية بالرباط
التسويات  جتميد  ضحايا  األس��ات��ذة  اعتصام  إث��ر  على 
2022 أمام املديرية املركزية  3 نونبر  ليلة  للترقيات  املالية 
للموارد البشرية للتربية الوطنية بالرباط العرفان، أقدمت 
قوات القمع البوليسية على استعمال القوة املمُفرطة لفض 
هذا االعتصام السلمي مما خلف العديد من اإلصابات في 
اللجنة  عضو  وتعرض  واملعتصمني،  املعتصمات  صفوف 
FNE جابري  للتعليم  الوطنية  الوطنية للجامعة  اإلدارية 
إلقائه  أث��ن��اء  ف��ي ساقه األمي��ن  بليغة  اإلل��ه إلص��اب��ة  عبد 
لكلمة تضامنية باسم اجلامعة مع احملتجات واحملتجني.

بامللموس  ي��وض��ح  القمعي  البوليسي  ال��ت��دخ��ل  ه��ذا  إن 
حقيقة تعاطي احلكومة ووزارة التربية الوطنية مع قضايا 
نساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة واملشروعة وقضية 
منطق  فيه  يتحكم  تعاطي  وه��و  التعليم،  قطاع  إص��اح 
اخلطابات  كل  يفند  مما  واإلذالل...،  والتنكيل  التسويف 
الرسمية وشعار إصاح املنظمومة التربوية أولوية األولويات 

وتأهيلها وإعادة االعتبار للمهنة وللمدرس)ة(...

إن املكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، وأمام 
والوزارة  احلكومة  ورف��ض  األمنية  املقاربة  منطق  تسييد 

ورجال  ن��س��اء  مطالب  م��ع  والعملي  اإلي��ج��اب��ي  التعاطي 
التعليم واالستجابة ملطالبهم امللحة واآلنية، فإنه:

القوة  امل��ق��ارب��ة األم��ن��ي��ة واس��ت��خ��دام  ي��ن��دد باعتماد    .1
احتجاجات  وقمع  السلمية  التظاهرات  قمع  في  املفرطة 
نساء ورجال التعليم ضحايا سياسات التسويف واملماطلة 
واحلكرة والتهميش...، ويعتبر ذلك انتهاكا صارخا للحق 

في التظاهر واالحتجاج السلمي؛

2.  يتضامن مع األساتذة واألس��ت��اذات ضحايا جتميد 
مستحقاتهم  م��ن  بتمكينهم  ال���وزارة  ويطالب  الترقيات، 

املادية العالقة بدل تعميق مآسيهم وتأبيد معاناتهم؛

اإلداري���ة  اللجنة  عضو  م��ع  املطلق  تضامنه  يعلن    .3
واألستاذات  األساتذة  كل  ومع  اإلله  عبد  جابري  الوطنية 
ضد كل ما تعرضوا له من قمع وإفراط في استعمال القوة؛

4.  يؤكد من جديد أن وض��ع احل��د الحتجاجات نساء 
العادلة  امل��ط��ال��ب  بتلبية  إال  يتحقق  ل��ن  التعليم  ورج���ال 

واملشروعة وتسوية امللفات العالقة وامللحة؛

5.  يرفض رفضا مطلقا التضييق بأي شكل من األشكال 
على احلق في االحتجاج وتغليب منطق القمع واالنتقام 
والتعسفات اإلدارية واملتابعات الكيدية واحملاكمات الصورية 
على  وااللتفاف  التعليم  ورج��ال  نساء  نضاالت  من  للنيل 

مطالبهم؛

6.   يدعو الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة وتوحيد 
املشاريع  كل  ومواجهة  الكرامة  أج��ل  من  النضالي  الفعل 
التخريبية وانتزاع املطالب العادلة واملشروعة وتسوية ك ل 
امللفات العالقة التي يعتبر استمرارها أكبر استهتار ووشمة 
عار على جبني احلكومات املتعاقبة ووزارة التربية الوطنية.

ما ال ينتزع بالنضال يتحقق مبزيد من النضال 

التضامن املطلق مع ضحايا القمع 

FNE عن املكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم

اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع تندد 
بزرع  "كنيس" صهيوني داخل جامعية مغربية كشكل 

من أشكال التطبيع
تداولت السكرتارية الوطنية للجبهة املغربية 
اجتماعها  في  التطبيع  وض��د  فلسطني  لدعم 
القضية  تطورات    2022 نونبر   4 اجلمعة  يوم 
إخبار  وق���ررت  اجلبهة  وأنشطة  الفلسطينية 

الرأي العام مبا يلي:
البريطانية  السفارة  1. شجبها عدم جت��اوب 
بالرباط مع طلبها عقد لقاء لتسليمها رسالة 
للجبهة موجهة للحكومة البريطانية بخصوص 
وعد بلفور املشؤوم الذي شكل جرمية كبرى في 
يعاني  الزال  ال���ذي  الفلسطيني  الشعب  ح��ق 
من وياتها الى يومنا هذا من احتال وفصل 
عنصري وتطهير عرقي وتقتيل يومي واستياء 
على األراضي واملياه واقتحام األقصى مبباركة 

القوى الكبرى.
2. دعوتها فروع اجلبهة ومختلف املنظمات 
اإلعداد  إل��ى  الفلسطينية  للقضية  امل��ن��اص��رة 
الشعب  م��ع  للتضامن  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  لتخليد 
وذلك  نونبر،   29 ي��ص��ادف  ال���ذي  الفلسطيني 
وقفات  م����ن  امل���ن���اس���ب���ة  األش����ك����ال  مب��خ��ت��ل��ف 
ورياضية  وفنية  إشعاعية  وأنشطة  احتجاجية 
مركزية  احتجاجية  وقفة  تنظيم  مع  وغيرها، 
السادسة  الساعة  اليوم على  بالرباط في نفس 
هذا  تخليد  وسيتم  البرملان.  مقر  أم��ام  مساء 
ال��دول��ي حت��ت ش��ع��ار "جميعا م��ن أجل  ال��ي��وم 

تفكيك نظام األبرتهايد الصهيوني"
التعليم  ن����داء خ��اص��ا ألس����رة  ت��وج��ي��ه��ه��ا   .3
والفصائل الطابية ملا لها من دور تأطيري هام 
اليوم  هذا  لتخليد  والطلبة  للتاميذ  بالنسبة 
ي��رون��ه��ا م��ائ��م��ة، ومنها قيام  ال��ت��ي  ب��األش��ك��ال 
رقعة  ام��ت��داد  على  التربوية  األن��دي��ة  مختلف 

الوطن بأنشطة هادفة في املوضوع.

التطبيع  أش���ك���ال  م���ن  ب���ع���دد  ت��ن��دي��ده��ا   .4
تتم حتت  التي  الصهيوني  الكيان  والتعاون مع 
العاقة  ل��ت��س��وي��غ  ال��دي��ن��ي  ال��ت��س��ام��ح  ي��اف��ط��ة 
مبرتكبي جرائم احلرب ضد اإلنسانية؛ منوذج 
الفتح املشبوه واملثير لاستغراب ألول مرة في 
جامعة  حرم  في  يهودي  لكنيس  العربي  العالم 
إضافة  الصهاينة؛  ال��غ��زاة  م��ع  إدارت��ه��ا  طبعت 
بجهة  املقامة  األنشطة  في  العدو  إلى مشاركة 
20 من شهر أكتوبر املنصرم، وإدراج  سوس في 
الدورة  برنامج  في  "صهيوني"  مسرحي  عرض 
وفنون  للمسرح  ال��دول��ي  للمهرجان  اخلامسة 
القاضي  جامعة  ب��ني  ت��ع��اون  وات��ف��اق  اخلشبة؛ 

عياض مبراكش وجامعة صهيونية.
"جامعيون  مجموعتي:  تشكيل  تثمينها   .5
التطبيع"،  ض��د  و"م��ه��ن��دس��ون  التطبيع"  ض��د 
األمر الذي يعد لبنة هامة في البناء التنظيمي 
التطبيع  ض���د  ل��ل��م��ع��رك��ة  وت��وس��ي��ع��ا  ل��ل��ج��ب��ه��ة 
لكل  ح��ارا  ن��داء  وتوجيهها  اخلونة  واملطبعني 

املعنيني لانضمام لهاتني املجموعتني.>

 >>>
ضد  البوليسي  القمع  تصاعد  تدين 
قمع  والشعبية:  العمالية  ال��ن��ض��االت 
وعمال  لعامات  اإلحتجاجية  الوقفة 
اإلنعاش الوطني أمام البرملان بالرباط 
وقمع  امل���اض���ي،  أك��ت��وب��ر   22 ب��ت��اري��خ 
الترقيات  األساتذة/ت ضحايا جتميد 
املعتصمني/ت  اجل��اري  نونبر   03 ي��وم 
أمام املديرية املركزية للموارد البشرية 
للوزارة،كما تدين  إستعمال القوة لفض 
إعتصام عامات وعمال شركة فيداسو 

بفاس خال األسبوع املاضي 

- جتدد إدانتها لألحكام  غير العادلة  
في حق النشطاء السياسيني ، معتقلي 
تأتي  ،والتي  واملدونات  املدونني   ، الرأي 
وهجومه  امل���خ���زن  ت���غ���ول  س���ي���اق  ف���ي 
املتجسد  واحل����ري����ات  احل���ق���وق  ع��ل��ى 
السياسية،و  اإلع���ت���ق���االت  ت���وات���ر  ف���ي 
األح��ك��ام  احل��ائ��رة، وت��ط��ال��ب بإطاق 
سراح االناشطة سعيدة العلمي  وكافة 
مقدمتهم  وف��ي  السياسيني  املعتقلني 
ومعتقلي  ال���ري���ف  ح�����راك  م��ع��ت��ق��ل��ي 
القضائية  املتابعات  وبإيقاف  ال���رأي، 
ف��ي ح��ق األس��ات��ذة واألس��ت��اذات الذين 
فرض عليهم / هن التعاقد، ومناضلي 
الشهادات  حلاملي  الوطنية  اجلمعية 

املعطلني باملغرب. 

الرجعية  األنظمة  سياسية  تدين   .
النساء،  اجت����اه  ال��دي��ن��ي��ة  واألص���ول���ي���ة 
السودانية"  ال���ش���اب���ة  ع��ل��ى  ك��احل��ك��م 
الشابة   ب��اإلع��دام رج��م��ا، وقتل   " ام��ال 
املصطفى  ب��ن��ت  م��ام��ة   " امل��وري��ت��ان��ي��ة 

"مهسا  اإلي���ران���ي���ة  امل��واط��ن��ة  "،وق���ت���ل 
األخاق،و  شرطة  ط��رف  م��ن  أميني'  
والنسائي  ال��ش��ع��ب��ي  احل�����راك   حت��ي��ي 
اإلستبدا  وتعتبره حراك ضد  بإيران  

د والنظام الديني البائد

لكافة  إدان��ت��ه��ا  ع��ن  م��ن جديد  تعبر 
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  أشكال 
ال����غ����اش����م،وحت����ي����ي ن����ض����ال ال���ن���س���اء  
الشعب  مقاومة  ضمن  الفلسطينيات  
دعمها  وت��ؤك��د  ال��ب��ط��ل،  الفلسطيني 
ومساندتها ملطالبه املشروعة  في بناء 

دولته املستقلة وعاصمتها القدس.

تعتبر أن  اكتساح اليسار لإلنتخابات 
الاتينية  أمريكا  بلدان  في  الرئاسية 
يتميز  عاملي  سياق  في  يأتي  وال��ذي   ،
واحلركات  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني  ب��ص��ع��ود 
، إنتصار  لشعوب العالم كافة  الفاشية 
،كما تشيد بالدور الذي لعبته احلركات  

النسائية الشعبية في هذا اإلنتصار.

النسائية  التنظيمات  ك��اف��ة  ت��دع��و 
الدميقراطية  ك���ة  واحل�����ر  امل��ن��اض��ل��ة 
الوحدوي  ال��ن��ض��ال  لتفعيل  ب��ب��ادن��ا، 
وتقويته وجعله في مستوى متطلبات 
بتغول  امل��ت��س��م��ة  ال���راه���ن���ة  امل���رح���ل���ة 
املخزن وتعميق مسلسل اإلجهاز على 

مكتسبات اجلماهير الشعبية. 

اللجنة الوطنية للقطاع النسائي 

للنهج الدميقراطي العمالي   

 09 نونبر 2022

تتمة:  ابيان اللجنة  الوطنية للقطاع النسائي  



العدد:  5482
من  10  إلي 16 نونبر  2022 قضايا عمالية وحقوقية

أراضي اجلماعات:
 من القبيلة إلى وصاية الدولة - مسار موت مؤجل

تقدمي:

في  احتجاجية  حراكات  األخيرة  اآلون��ة  في  تصاعدت   
، كما تشكلت  أقاليم أسا-الزاك وزاك��ورة   ومناطق أخرى 
وسلب  ل��اس��ت��ح��واذ  ح��د  ب��وض��ع  تطالب  تنسيقيات  ع��دة 
أراضي القبائل ، متتد على آالف الهكتارات، من قبل الدولة 
أراضي  أن  مبزاعم  حلسابها  التحفيظ  قانون  باستعمال 
أحد.  من  معمورة  وليست  خاء  أراض��ي  والترحال  الرعي 
القبائل  الناطقون باسم  وهذا مخالف للحقيقة كما بينه 

املتضررة في عدة مناسبات.

 إن فهم هذا التطور اخلطير يستوجب إطالة تاريخية 
على نشأة "أراضي اجلموع" أو" أراضي اجلماعات السالية" 
من رحم "أراضي القبائل". إذ بدونها يتعذر فهم إشكاليتها 
كما يتم اآلن تناولها من طرف جهات عدة، كما يستعصي 
اقتصادية،  اجتماعية،  تداعيات  م��ن  ينتج  ق��د  م��ا  توقع 
وسياسية غداة تفعيل القوانني املستحدثة لتغيير إطارها 

التدبيري وكذا حيثيات انتفاع ذوي احلقوق منها.

 تكييف قانوني من صنع التشريع االستعماري الفرنسي 

الفرنسي  االس��ت��ع��م��ار  ح��ل  ع��ن��دم��ا 
العسكرية  عدته  معه  حاما  باملغرب 
وت��رس��ان��ت��ه ال��ق��ان��ون��ي��ة إلرس�����اء دول���ة 
كامل  ع��ل��ى   قبضتها  ع��ص��ري��ة حت��ك��م 
املجتمع ،  كانت هناك سلطة مركزية 
ل��ق��رون . ف��ي الدولة  )امل��خ��زن( ع��م��رت 
املخزنية كانت القبيلة ومجال نفودها 
يتمتع  احلضور  دائ��م  مكونا  يشكان 
باستقال ذاتي في املمارسة السياسية.   
ب��ال��ط��ب��ع ك����ان احل��ك��م امل����رك����زي، عند 
يقوم  ذل���ك،  ل��ه  تسنى  وكلما  احل��اج��ة 
الكل  وتهجير  القبيلة  أحيانا مبحاربة 
أو البعض منها بل وحتى التنكيل بها 
هزميتها  تستحيل  عندما  أن��ه،  غير   .

والتعامل  معها  التفاهم  يفضل  ما  غالبا  ساحها،  ون��زع 
معها كفاعل أساسي في احلياة السياسية. 

احلماية  قيام  مع  جذريا  تتغير  س��وف  العاقة  ه��ذه  إن 
املاسة  األولية  اإلج��راءات  اتخاد  إذ مت  باملغرب؛  الفرنسية 
بكيان القبيلة الذاتي وسلطة حتكمها في مجال نفوذها. 
احتفاظها  يفترض  حية  كمؤسسة  القبيلة  استمرار  إن 
باستقاليتها الذاتية؛ لكن هذا الشرط يتنافى مع إلزامية 
الضامن الستعمار  واملجتمعي  والسياسي  األمني  الضبط 

األراضي. 

"القانون"  ال��ى  تضم  أن  الفرنسية  احلماية  ق��ررت  لقد 
البوادي، ناقلة بذلك مكان  الناظمة للحياة في  "القواعد" 
"املركز  إلى  العرفية"  "األط��راف  القبلية من  القواعد  انتاج 
اجلماعات  جتريد  مت  القطيعة  لهذه  ونتيجة  امل��ك��ت��وب". 
قدرتها  أال وهي  استقاليتها،  األس��اس لضمان  اآللية  من 
على االستحداث الذاتي، للقواعد املنظمة حلياتها في كل 
بل  اجل��وار،  وعاقات  احمللية  الظروف  تغير  وفق  أبعادها 

وحتى أحوال الباد.

قانون 27 أبريل 1919

في هذا السياق صدر نص قانوني في شكل ظهير شريف 
1919( بشأن تنظيم  1337 )27 أبريل  26 رجب  مؤرخ في 
شؤون  تدبير  وضبط  اجلماعات  على  اإلداري���ة  الوصاية 

األماك اجلماعية وتفويتها، وهو اجلاري به العمل، كما 
مت تعديله وتتميمه، الى حدود منتصف 2019 ، حيث مت 

تفعيل ثاثة قوانني جديدة بهذا الصدد. 

من أهم ما جاء به هذا الظهير والناقض ألسس التسيير 
الذاتي السابق ما يلي:

والية  امللكية وجعله حتت  التصرف بحقوق  نزع حق   -
الدولة، إذ "ال ميكن  للقبائل وفصائل القبائل وغيرهم من 
على  امللكية  بحقوق  يتصرفوا  أن  من  األصلية  العشائر 
بينهم  املشتركة  املواشي  لرعي  أو  للحرث  املعدة  األراض��ي 
حسب العوائد املألوفة في االستغال والتصرف  إال حتت 

والية الدولة وحسب الشروط املقررة؛ 

القانونية عن اجلماعة بتحويلها  الرشدية  - نزع صفة 
حيث  الداخلية،   وزارة  حماية  في  قاصر  مدني  كائن  إلى 
يقوم وزير الداخلية بدور الوصي ومباشرة مهامه مبساعدة 
ال��وزي��ر نفسه ويضم في  ي��رأس��ه  ال��ذي  ال��وص��اي��ة   مجلس 
الشؤون  ومديري  والغابات،  واملياه  الفاحة  وزير  عضويته 
السياسية واإلدارية )عن وزارة الداخلية( وعضوين آخرين 

يعينهما الرئيس؛

القبلي واستبداله  - نزع الشرعية عن مجلس اجلماعة 
يتم  اجلماعة  ن��واب  م��ن  تتكون  التي  املندوبني  بجمعية 
اختيارهم وفق شروط معينة وتزكيتهم من طرف اجلهة 

الوصية على اجلماعات.

ال��داخ��ل��ي��ة( من  ال��وص��اي��ة ) ف��ي شخص وزي���ر  - متكني 
صاحية العمل عند احلاجة وحدها باسم اجلماعة .

و خاصة القول إن قانون 1919  مكن من حماية رصيد 
أراضي اجلماعات من النهب الوحشي، لكن الثمن كان باهضا 
جدا: لقد مت  وضع حد لوجود "القبائل" بصفتها كيانات 
الراشد والكامل في  التصرف  مستقلة ذاتيا وصاحبة حق 
مجال نفوذها. ونتيجة لهذا ، غابت تسمية القبيلة-املجال 
إلى غير رجعة وحلت مكانها تسمية "اجلماعات السالية"

منقوصة  جماعية  خاصة  ملكية  أم��ام  نحن  الواقع  في 
جماعة  لفائدة  احل��ص��ري  االن��ت��ف��اع  تقنني  ف��ي  تتلخص 
سالية محددة ، مستثنية بذلك ما كان سواها ينتفع به  
لقد حلت احلدود  األراض��ي.   السنني على نفس  لعشرات 
محل االنسياب والترحال دون الشعور بحواجز معينة إال 

ما كان يضبط الولوج الى املوارد املائية.

 وكان لهذا التحول وقع عميق على عاقات القبائل فيما 
املكونة  والعشائر  الفصائل  بينها كما داخل كل قبيلة بني 
لها، حيث عمت النزاعات في أكثر من مكان ومنها حاالت 

إش��ك��االت معقدة  تطرح  اجتماعية  ح��راك��ات  إل��ى  ت��ط��ورت 
في  كبيرة  مساحات  تهم  وأن��ه��ا  خصوصا  حلها،  يصعب 

مختلف جهات الباد.

أهمية أراضي اجلموع

حسب آخر املعطيات )أنظر بوابة وزارة الداخلية(، تقدر 
األراضي السالية باملغرب ب� 15 مليون هكتار موزعة على 
55 عمالة وإقليم، تستفيد منها ساكنة تقدر ب� 10 مايني 
 7747 ميثلها  سالية،  جماعة   4563 على  موزعة  نسمة 
نائبا ونائبة. وحتتل املساحات املستغلة في الرعي القسط 
األوفر ب� 85 باملائة، وتغطي 12 مليون هكتار؛ أما األراضي 
2 مليون هكتار، أي نسبة  املخصصة للفاحة فمساحتها 

13 في املائة.

في  للرعي  املخصصة  اجل��م��اع��ات  أراض���ي  أغلبية  تقع 
وفي   ، واألطلسية  الشرقية  وال��ه��ض��اب  اجلبلية  املناطق 
الى  منها  معتبرة  م��س��اح��ات  حت��وي��ل  مت  وق���د   ، اجل��ن��وب 
محميات بعضها بيئة والبعض اآلخر مخصص للوحيش 
على اخ��ت��اف أن��واع��ه مب��ا فيه 'اخل��ن��زي��ر ال��ب��ري'. كما مت  
تفويت بعضها ملنعشني محظوظني مغاربة وأجانب )دول 

اخلليج(

االستفادة من األراضي السالية عبر التفويت

إال   ، ع��ام��ة  بصفة  محظور  التفويت  أن  رغ��م 
قانون  م��ن  الفصل11  استثنائيا)  مسموح  ان��ه  
العمومية  واملؤسسات  ال��دول��ة،  ح��االت  في   )1919
إما  السالية،  واجل��م��اع��ات  احمللية  واجل��م��اع��ات 
لفائدة  امل��ل��ك��ي��ة  ن���زع  ع���ن ط��ري��ق  أو  ب��ال��ت��راض��ي 

املصلحة العامة إذا تعذر ذلك. 

دقيقة موحدة حول حجم  أرق��ام  هناك  ليست 
املساحات موضوع التفويت. هناك بعض اإلفادات 
التي مت جتميعها من بوابة وزارة الداخلية تضير 
املقام األول  املعنية اسفاد منها في  املساحات  أن 
باملئة    58 بنسبة  للفوسفاط  ال��ش��ري��ف  املكتب 
18باملئة( ثم منشئات  والتعمير)  السكنى  متبوعا  بقطاع 

البنية األساسية ومشاريع الطاقة )10 باملئة لكل واحد(. 

من جانب آخر مت ذكر 16000 هكتار كمجموع املساحة 
معدل  أن  كما  و2012؛    2004 ب��ني  م��ا  تفويتها  مت  ال��ت��ي 
3000 هكتار عن كل سنة  املدة األخيرة بلغ   التفويت في 
وذلك بفعل املشاريع التي صودق عليها في إطار مخطط 
امل��ش��اري��ع مت تقدميها عبر  امل��غ��رب األخ��ض��ر. بعض ه��ذه 
للحصول على  لاستثمار مرفوقة بطلب  املراكز اجلهوية 
املخزنية،  األماك  مديرية  تتكلف  بعينها  جماعية  أرض 
التابعة لوزارة املالية، باقتنائها وتفويتها ألصحاب املشاريع 
ال���وزارة  م��ع  بشأنه  ال��ت��ف��اوض  يتم  ثمن  مقابل  املعنيني 

الوصية وذوي احلقوق. 

و ها هي إشكالية أراضي القبائل تعود الى الواجهة بعد 
تبقى   ما  على  االستحواذ  في  مجددا  للشروع  سنة  مائة 
منها لتخصيص املسلوب منها ملشاريع رأسمالية أو إقامة 
ظلت  ال��ت��ي  الساكنة  ح��س��اب  على  لاستجمام  محميات 
تعمرها رغم شظف العيش واضطرار جزء كبير منها إلى 

الهجرة.

أرضي  وص���ف معضلة  ان  ال��ن��ش��ط��اء  س��ب��ق ألح���د  ل��ق��د 
اجلماعات ب"القنبلة املوقوتة".

فهل حان وقت انفجار هذه القنبلة؟ >

محمد موساوي



العدد:  6482
من  10  إلي 16 نونبر  2022

 

السياسية
سيرورة "العالم العربي" 

في ميزان النضال التحرري والبناء الدميقراطي الشعبي
لكل حركة قومية مبفهوم الدولة الوطن أو مبفهوم شعب 
لسنية- مشتركة  قواسم  االوط��ان  الشعوبو  من  جماعة  أو 
ت��اري��خ��ي��ة،  ح��ض��اري��ة،  وه��ي تخضعلسيرورات  ث��ق��اف��ي��ة،  
مصيرية،   وتطلعات  وسياقات  طبقية  تاريخيةوتناقضات 
س��ي��ك��ون م��ن امل��ن��ه��ج ال��ات��اري��خ��ي وال��اج��دل��ي ع���دم األخذ 
بعني االعتبار هذه العوامل املاديةو الرمزية املختلفة لفهم 
"الوطن  مفهوم  ص��اغ  العربي"الذي  القومي  "الفكر  تطور 
العربي"و"العالم العربي"في العصر الرأسمالي واالمبريالي. 

وبنفس قدر تفاعل هذه السيرورات املعقدة وامتدادها فإن 
الدولة الوطنية / الفكرة القومية هي ظاهرة حديثة ارتبطت 
وبتطورات  جهة  و19(من  )ق18  ال��ب��ورج��وازي��ة  ب��ال��ث��ورات 
النقدي  وال��ت��ب��ادل  ال��س��وق  اق��ت��ص��اد  وتعميم  ال��رأس��م��ال��ي��ة 
احلالية  األوروب��ي��ة  ال��دول  فاغلب  اإلمبريالية،   وب��احل��روب 
كثيرة فخريطة  أهلية وبني- وطنية  تشكلت خال حروب 
و  بعدها،   هي  احلربع1ليست  قبل  مثا  االوروب��ي��ة  ال��دول 
خريطةبعد احلرب العاملية الثانية مختلفة متاما،  وتفكك 
االحتاد السوفياتي انتهى إلى 15 وطن بدل الوطن الواحد 
السوفياتي(،  وحرب يوغسافيا نقلتها من دولة  )االحتاد 

احتادية إلىحوالي 6 أوطان. 
لقد تشكلت أغلب األوطانلدول األطراف في إطار التوسع 
االمبريالي الذي أعاد تشكيل االقتصاديات والدول وتقسيم 
النفوذ  تقسيم  حروب  إطار  في  اإلمبراطورياتالقروسطية 

االستعمارية. 
واملغاربية  العربية  الدول  تشكلت حدود  السياق  هذا  وفي 
ووفق  االستعمارية،   التقطيعات  األوف��اق��و  وف��ق  الوطنية 

نضاالت احلركات الوطنية التحررية. 
القومي  الفكر  أف��رزت  التي  التاريخية  ال��ظ��روف  هي  فما 

العربيو فكرة العالم /الوطن العربي؟
وم��ا ه��ي ت��ط��ورات ه��ذا الفكر،  واالخ��ت��راق��ات الطبقية /

السياسية له؟
و ما هي األسس التي يجب التعامل بها مع الفكرة القوميةو 

فكرة "العالم العربي" في ضوء الفكر املادي التاريخي؟
1/ شيء من التأطير التاريخي :

لقد شكل االنتماء إلى احلضارة العربية- اإلسامية انتماء 
إلى منط إنتاج ما قبل رأسمالي)يسميه سمير أمني بنمط 
اإلسامي  الدين  شكل  فوقية  بنية  اخلراجي(وإلى  اإلنتاج 
كل  في  املهيمن،   الثقافي  بنيانها  العربية  الثقافة  واللغةو 
)الفتوحات(  التوسع  وشكل  أفريقيا،    وشمال  آسيا  غرب 
)مبا  أخ��رى  مناطق  ف��ي  املهيمنة  احل��ض��ارة  لهذه  ام��ت��دادا 
فيها إسبانيا وشبه جزيرة البلقانوأجزاء من آسيا وأفريقيا 

جنوب الصحراء(
أعطى انهيار اإلمبراطورية العباسية في الشرق واملوحدية 
املجتمعات  العثمانيني على  املاغول ثم  الغرب وهيمنة  في 
العربية اإلسامية)مع استثناء املغرب واليمن( بعدا دينيا 
أكثر لامتداد اإلمبراطوري العثماني حتت مسمى"اخلافة 

اإلسامية"الوراثية املمتدة)ق-13ق20 ( . 
أمام  ال��ق��روس��ط��ي��ة  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة  احل���ض���ارة  ت��راج��ع  وأدى 
خصوصا  الرأسمالية،   األوروبية  للحضارة  الصعود  بداية 
الرأسماليات  تقدم  لصالح  تاريخي  انزياح  إلى  ق16،   منذ 
االجتماعي  النظام  ف��ي  تناقضات  ب��روز  وإل��ى  األوروب���ي���ة،  
ببروز  ق20  وب��داي��ة  ق19  في  ستنتهي  املتداعي  العثماني 
العربية"والتطلعات  إلح��ي��اء"األم��ة  ال��ق��وم��ي��ة  التطلعات 

الدينية إلحياء"اخلافةاإلسامية املنهارة". 
اإلمبراطورية  لتفكيك  اإلمبريالية  األطماع  بروز  أدى  و 
من  ج��زءا  أصبحت  أن  بعد  خصوصا  العثمانيةوعزلها،  
إلى  ع1،   احل��رب  أملانيا خال  مع  محور سياسي-عسكري 
والقبلية  العشائرية  السلط  م��ع  العاقة  بريطانيا  رب��ط 
املؤثرة في اخلليج واستعمال مختلف أنواع النزوع الديني 
تشكيل  القومية"إلعادة  إطار"الوعود  في  والقومياملتنامي 
بلفور  ووع��د   1916 بيكو  سايكس  معاهدة  وف��ق  املنطقة 

 .1917

وفي املقابل أدت السيطرة االستعمارية في شمال أفريقيا 
منذ العشرينات إلى منو فكرة"املغرب العربي". 

2/ احلركات القومية تخضع لسيرورات فكرية وتنظيمية:
 في ظل هذه املعطيات التاريخية ظهرت الفكرة القومية،  

التي ميكن تلخيص تطورها عبر عدة مراحل كبرى:
ه��وي��ات��ي��ة ثقافية  ك��ت��ط��ل��ع��ات  ال��ق��وم��ي��ة  ال��ت��ط��ل��ع��ات    -  
القومي  بالنزوع  اإلسامية"ومتأثرة  عن"املرجعية  بعيدة 
وسط  في  احلديثة(ظهرت  القومية  الدولة  األوروبي)بناء 
ترى  كانت  الغالب  في  وبورجوازيات شاميةو مصرية  نخب 
وإقصاء  تتريك  إسامية(  إسامي)جامعة  ن��زوع  كل  في 
لوجودها وللتنوع الديني وكانت ترى في التطلعات القومية 

حماية لها ولتطلعاتها. 
التقسيمات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��ض��االت  ب����روز    -  
الكولونيالية للخرائط في املشرقو املغرب مع نزوع) عربي- 

إسامي(تضامني ضد االستعمار. 
 -  بروز حركة"القوميني العرب"في اخلمسينات باملشرق بعد 
النكبة)جورج حبشو هاني الهنديو وديع حداد. . (حيث ثم 
ربط البناء القومي بتحرير فلسطينو خروج املستعمر،  ثم 
نشأة األحزاب القومية الناصرية والبعثية وإعادة بناء مفهوم 
األمةمن خال قواعده االرتكازيةالقطرية)مصر- سوريا – 

الكبار)قسطنطني  مثقفيه  خال  (وم��ن   . ليبيا.   – العراق 
الفكر  هذا  (واعتمد   . عفلق.  البيطار-ميشال  زريق-ندمي 
على ثاثية التحرير– الوحدة– "االشتراكية"كطموحل"أمة 

قيد التشكل". 
الوطنية  ال��ع��رب��ي"ل��دى احل��رك��ات  ف��ك��رة"امل��غ��رب   -  ظهور 
باب  م��ن  العربية  القومية  بالفكرة  ارت��ب��اط  م��ع  املغاربية 
اخلصائص الثقافية العامة ومن باب النضال ضد االستعمار 
محمد  العربي"برئاسة  املغرب  حترير  )"جلنة  والصهيونية 

بن عبد الكرمي اخلطابي(. 
أسس  على  ال��ق��وم��ي  الفكر  ب��ن��اء  هزمية1967أعادت    -  
طبقية خصوصا،  حيث أرجعت الفشل في حتقيق "الفكرة 
التحرر  حلركات  البورجوازية  القيادة  طبيعة  إلى  القومية" 
وياسني  حوامتة،   ونايف  حبش  جورج  )تنظيرات  الوطني 
املقاربات  . مع اختاف في   .  . إبراهيم  احلافظ ومحسن 
حيث ركز البعض على البعد الطبقي في حني ركز البعض 

اآلخر على البعد الدميقراطيو الثقافي(
 -  ظهور انتقادات للفكر القوميعلى أنه فكر حملته في 
انقابات عسكرية مما جعله فكرا غير دميقراطي  الغالب 
سواء اجتاه املعارضة،   أو اجتاه األبعادو التشكيات األخرى 
أبرزها  للشعوب  املتعددة  للهوية  واالجتماعية  الثقافية 
القضية الكردية في املشرق والقضية األمازيغية في البلدان 

املغاربية. 
املطبقة سيؤدي  واالشتراكية  القومية  املشاريع  فشل    -  

النزوعات  تقوية  في  واقع معقد متثل  إلى  نهاية ق20  في 
جهة،   من  والثقافية  واللغوية  واإلثنية  الهوياتيةالدينية 
واالعتراف  الشعبية  الدميقراطية  في  ت��رى  أفكار  وظهور 
التقدم  ت��رى  وأخ���رى  خ��اص��ا،   للهوية  التعددية  باألبعاد 
ال��ه��وي��ة احلضارية  واخل����اص ف��ي االن��ف��ص��ال ع��ن ه���ذه 
اجلامعة،  وال يخفى استغال اإلمبرياليات لهذه التناقضات 

في املاضي القريب كما في احلاضر. 
3( إعادة بناء املفاهيم : عالم عربي أم/و عالم مغاربي؟

ارتباط  في  تشكلت  واملغاربية  العربية  الشعوب  هوية  إن 
وعموما ناحظ  نهوضاو سقوطا،    واحدة  جدليلسيرورة 
إلى  باالنتماء  إق���راره  من  بالرغم  متميزا  مغاربيا  نزوعا 
"العالم العربي" وجعله اقضية الفلسطينية في صلب هويته 
التحررية،  فإنه واجه أوضاعا مختلفة نسبيا خصوصا في 
التطلعات  الفرنسي وخال  الكفاحضداالستعمار  الوحدةو 

الدميقراطية الراهنة. 
أن هذااالجتاه تقوى مع ظهور احلركة الثقافية األمازيغية 
إبراز  ركزت على  والتي  السبعينات من ق20  خصوصا منذ 
مكونات  من  مهمش  كمكون  احلضاريةاألمازيغية  الهوية 

الهوية املغاربية. 
ال���ف���ك���رة  إل������ى  ال�����ي�����وم  ن���ن���ظ���ر  أن  مي���ك���ن���ن���ا  ك���ي���ف  إذن 
القوميةومنتوجها "العالم العربي"بعد الهزائم املتتالية)أمام 
التبعية والصهيونية والدميقراطيةوالعلمانية واالشتراكية. 

. . (؟
يفرض  الطبقي  الصراع  ومفهوم  الديالكتيك  اعتماد  إن 
علينا قبل كل شيء ليس فقط استبعاد كل نزوع عرقي أو 
ميتافيزيقي في تفسير هذه الهزائم بل توجيه النقد الصارم 
لها كأفكار أو أطروحات بورجوازية بالقدر الذي ساهمت في 
محاولة تشكيل وعي قومي جمعي إيجابي بالقدر نفسه أو 
يزيد كسرت جزءا مهما من بنائه نظرا لطابعها البورجوازي 
اليعقوبي الغير دميقراطي مع الهويات والتطلعات األخرى 
)وهي أزمة بورجوازيات وليس أزمة حضارة كما كتب الشهيد 

مهدي عامل(
الهوية والعمل  إن املطلوب كذلك إعادة النظر في مفهوم 
على إعادة تشكيلها وحل مشكاتها على أسس دميقراطية 
شعبية وطبقية للقطع مع النزوعات البورجوازية الستغال 

الفكر الهوياتي. 
ال��ن��ظ��ر إل���ى ال��ه��وي��ة امل��غ��ارب��ي��ة ع��ل��ى أن��ه��ا ه��وي��ة حتضا 
واالعتراف  االس��ت��ع��م��ار  ال��ن��ض��ال ض��د  ق���واه  ج��ام��ع  بتميز 
في  املتمفصلني  والعربي  األمازيغي  الدميقراطيبالبعدين 

تشكيلها التاريخي. 
النظر إلى االنتماء إلى"العالم العربي"كبعد حترري )شبيه 
إعادة  ميكن  ال  الاتينية(  أم��ري��ك��ا  ش��ع��وب  ب��ني  بالعاقة 
بنائه إال في إطار النضال املشترك من أجل دميقراطيات 
شعبية تقطع مع التبعية والنظم الديكتاتورية والعشائرية 
الرجعية وفك االرتباط مع االختراق والتطبيع الصهيوني،   
من  نقيض  على  التقدمية  احل��رك��ات  أكثرمع  واالرت��ب��اط 
هذه التوجهات التي قادت مجتمعاتنا إلى االذالل والتبعية 
والتخلف. و دعم احللقات املتقدمة فيها مثل نضال الشعب 
الشعبية وضد  السلطة  أج��ل  م��ن  ال��ي��وم  امل��وح��د  ال��س��ودان��ي 

سيطرة العسكر والتدخات اخلارجية. 
والغير  العربية  التحررية  احل��رك��ات  مع  العاقات  متتني 
االمبرياليةو  ض���د  ال��ن��ض��ال  ل��ت��ق��وي��ة  ب��امل��ش��رق  ال��ع��رب��ي��ة 
املصطنعة  االستقطابات  ومقاومة  الصهيونيةوالرجعية،   

للتفكيك. 
األفريقي  البعد  مثل  املهمة  األخ��رى  باألبعاد  االهتمام 
م��ن أجل  الشعوب  ف��ي نضال  والبعد األمم��ي  ال��ت��ح��رري،   
والتركيز  واالشتراكية  والتضامن  والدميقراطية  التحرر 
على أهمية بناء أممية لوحدة العمال والشعوب املضطهدة 
ضد األمبريالية وآثار الواحدية القطبية في سد كل إمكانية 
للخروج من دائرة التخلف بالنسبة لشعوبنا رغم إمكانياتها 

الهائلة . 

ح . إ

النظر إلى االنتماء 
إلى"العالم العربي"كبعد تحرري 

)شبيه بالعالقة بين شعوب أمريكا 
الالتينية( ال يمكن إعادة بنائه إال في 

إطار النضال المشترك من أجل ديمقراطيات 
شعبية تقطع مع التبعية والنظم الديكتاتورية 
والعشائرية الرجعية وفك االرتباط مع االختراق 

والتطبيع الصهيوني،   واالرتباط أكثرمع 
الحركات التقدمية على نقيض من هذه 

التوجهات التي قادت مجتمعاتنا إلى 
االذالل والتبعية والتخلف.
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الثقافة كواجهة للصراع الطبقي 
تعود جريدتنا مرة أخرى لتفتح ملف الثقافة، مبا هي إحدى واجهات 
الصراع االجتماعي. وقد تعمقت في أسئلتها االشكالية كل القضايا التي 
تهم االنسان واملجتمع وتنوعها في كل مناحي احلياة.وقد اصبحت ذات 
أهمية كبرى مع تطور املجتمعات االستهاكية في ظل الثورات الرقمية 
املتصاعدة.هذا ما جعلها واجهة حقيقية تسلكها األنظمة االستبداية 

اختراق  من  الصهيوني  الكيان  ومتكني  تسلطها  لتبرير  منطقتنا  في 
احلياة اليومية لشعوب املنطقة.

الصراع،  من حقول  الهام  احلقل  ه��ذا  نوافذ  فتح  أخ��رى  م��رة  نحاول 
ونتدارس مع قرائنا بعض القضايا الثقافية من زوايا مختلفة في هذا 

امللف من جريدتنا. 

في مقال سابق طرحت سؤاال: "هل فعا أهملت املاركسية 
املسألة الثقافية؟". فجاء اجلواب بسيطا يتناسب وسذاجة 
ال���س���ؤال، وب��اق��ت��ض��اب ش��دي��د اس��ت��دع��اه احل��ي��ز املخصص 
وهي  ج���دا،  ه��ام��ة  مسألة  ت��ن��اول  لكنه  ال.  طبعا  للمقال: 
محاولة مامسة عناصر الثقافة في العاقات االجتماعية 
لإلنتاج. فهل ميكن ذلك؟ وهل فعا تتجاوز الثقافة عناصر 
البنية الفوقية للمجتمع إلى بنيته التحتية؟ وكيف؟ ومباذا 
لنا  يحق  وه��ل  الثقافة؟  مفهوم  عن  املاركسية  استعاضت 
وأساسا  امللموس  الواقع  لفهم  ك��أداة  املفهوم  استعادة  اليوم 
لتغييره؟ هي أسئلة مترابطة ضمن أخرى، سأحاول تناولها 

–وليس اإلجابة عنها- في هذا املقال.

     قبل ذلك، أود أن أنوه إلى أن طرح السؤال األول رغم 
في  أساسا  تتجلى  صرفة،  نقدية  ض��رورة  أملته  سذاجته، 

األكادميي  السوسيولوجي  العرض  سطحية  نقد 
الثقافوية  امل���دارس  تنتقد  ما  فعادة  للماركسية. 
واإلثنولوجية أساسا، بل وحتى الوظيفية والبنيوية 
واالجتاهات الفردانية والتفاعلية والسيميولوجية، 
الفكر  واألن��ث��روب��ول��وج��ي��ة،  منها  السوسيولوجية 
أهملت  املاركسية  أن  مفادها  مبسوغات  املاركسي 
الثقافة وجعلتها بنية فوقية ثانوية وتابعة للبناء 
التحتي االقتصادي، أو مجرد صورة منعكسة عنه. 
فاملاركسية، بالنسبة لها جميعا، ال ترى من محرك 
فهي  وبالتالي  االقتصاد،  إال  والتاريخ  للمجتمع 
تهمل من أبعاد الوجود اإلنساني كل ما هو ثقافي.

    يتغذى هذا الطرح ويتعزز بتظافر موقفني، 
والسوسيولوجيا  ل���ألن���ث���روب���ول���وج���ي���ا  أول���ه���م���ا 

األكادمييتني، والثاني للماركسيني أنفسهم. أما األكادمييني 
من أنثروبولوجيني وسوسيولوجيني، فإذا كانو ينطلقون من 
فهم صحيح نسبيا للثقافة، عام وشامل كما طرحه "إدوارد 
الاحقة.  اإلثنولوجيا/األنثروبولوجيا  ومتمته  ت��اي��ل��ور" 
مجردة  مادية،  وغير  مادية  أبعادا  الثقافة  يضمن  وال��ذي 
أيضا  ينطلقون  فإنهم  واجتماعية.  اقتصادية  وملموسة، 
وعاقات  وتشكل  لعناصر  ومضلل  ج��دا  سطحي  فهم  من 

البنيتني الفوقية والتحتية في الفكر املاركسي. 

     أما الثاني فهو موقف املاركسيني الذين يختزلون الثقافة 
وسائل  تنطوي  ال  لهم،  فبالنسبة  املادية،  غير  أبعادها  في 
اإلنتاج وعاقات اإلنتاج على ثقافة، وكأنها متماثلة وقارة 
وغير تاريخية. والذين ال يعتبرون الثقافة إال اإليديولوجيا 
والعادات  امل��ادي،  الواقع  عن  معزولة  وكأنها  عموميتها  في 
والتقاليد التي تختزل هي األخرى في آثارها في الطقوس 
الدينية والعاقات اإلنسانية واالجتماعية غير اإلنتاجية، 
السياسة  أم��ا  الثقافة.  عن  معزولة  اإلن��ت��اج  عاقات  وك��أن 
ارتباطا  ال��ف��وق��ي��ة  البنية  ع��ن��اص��ر  أك��ث��ر  وه��م��ا  وال��ق��ان��ون، 

باالقتصاد فيتم استبعادهم من حلقة الثقافة.

      يؤدي هذين املوقفني طبعا، إلى نتيجة واحدة، وهي 
تأكيد إهمال املاركسية للثقافة واختزالها لها ضمن عناصر 
البنية الفوقية للمجتمع، والتي مهما أكدنا أهميتها، تبقى 
املادي  األس���اس  التحتية،  للبنية  وانعكاسا  وص���ورة  تابعة 

للمجتمع.

      لنبحث إذا املوقف املاركسي بدقة، ولنبحث موقع الثقافة 
في شموليتها في التركيب البنيوي املاركسي للمجتمع.

       بعد نقدها للفلسفة، بل ونقضها لبعض مرتكزات 
املاركسية  أعلنت  واملثالي.  امل��ادي  بقطبيه  الفلسفي  الفكر 
البراكسيس.  في  الفلسفة  لوفيفر" حتقق  "هينري  بحسب 
من  أكثر  شيء  أهمية  ماركس  يؤكد  لم  له،  اكتشافه  فبعد 
الوثيق بني  االرتباط  أهمية  أو  البراكسيس.  أهمية  تأكيده 
ال��وع��ي االج��ت��م��اع��ي وال��وج��ود االج��ت��م��اع��ي، ب��ني النظرية 
واملمارسة. فمفهوم البراكسيس عنده مفهوم موحد للفكر 
ليس  لكن  واملمارسة.  للنظرية  وال��ص��ورة،  للجوهر   ، وامل��ادة 
ارتباط  إن��ه  بل  سطحية.  ميكانيكية  عملية  في  ارتباطا 
معقد، تذوب فيه هذه الثنائيات في وحدة متجانسة تخترق 
العاقات  هذه  فهم  إن  االجتماعي.  الوجود  مستويات  كل 
في البراكسيس هو ما سيسهل علينا فهم طبيعة التركيب 

البنيوي للمجتمع كمى وضعته نظرية البنى املاركسية.

    بحسب "هينري لوفيفر" فمفهوم البراكسيس يفترض 
"مسبقا إعادة االعتبار للعالم احملسوس، والرجوع إلى فكرة 
كما  احملسوسة،  فاألشياء  احملسوسة...  العملية  املمارسة 
أدرك فويرباخ، هي دعامة كل معرفة، ألنها أساس الوجود. 
وليس احملسوس غنيا باملعنى وحسب، بل هو خلق وإنشاء، 
تاريخهم،  خ��ال  البشر،  إب���داع  م��ن  ه��و  اإلنساني  فالعالم 
إنطاقا من طبيعة أصلية لم تستسلم لنا إال بعد أن حولتها 
هينري  وال��رم��وز"  واملفاهيم  واللغة  األدوات  أي  وسائلنا 

لوفيفر- ماركس وعلم االجتماع- ص 40 وما بعدها. 

        كما يفترض أيضا فهم عاقاته اجلدلية في سياق 
العالم  أسبقية  أهمية عن  أساسية ال تقل  ثاث حتديدات 
احملسوس على عالم األفكار، وهي: أوال: نظرية احلاجات، 
والتي تقول أن اإلنسان كائن ذو حاجات متعددة ومتنوعة 
في  يحدد ممارسته  ما  احلاجات هي  وأن هذه  املستويات، 
يدخل  اجتماعيا  امل��وزع  العمل  أن  وثانيا:  امل��ط��اف.  نهاية 
منها  فهو  استمتاع(  عمل،  )حاجة،  اجلدلية  احلركة  "في 
ص45.  السابق-  لوفيفر-املرجع  وتاريخية"  عملية  فترة 
على  تشتغل  التي  الفعاليات  بني  التفريق  ينبغي  وثالثا: 
اإلنسان  على  تشتغل  التي  والفعاليات  )االقتصاد(،  امل��ادة 
)االجتماع(. وفي سياق التمييز بني هذه الفعاليات، يعود بنا 
ألتوسير إلى األصل اليوناني ملفهوم البراكسيس وبالضبط 
ممارسة..  لكلمة  داللتني  بني  ميز  ال��ذي   " "اريسطو"  إل��ى 
تقوم  أو صنع..  إنتاج  أي   ،Poiesis "بويازيس"  هي  األول��ى 
صناعيا.  أو  حرفيا  مصنوع  شيء  إلى  أولية  م��ادة  بتحويل 
املمارسة..  Praxis حيث موضوع  براكسيس  والثانية.. هي 

هو ذات املتدخل نفسه، الذي يتحول بفعله هو، مبمارسته 
الذي  الطبيب  "براكسيس"  على  أرسطو  يتكلم  هكذا  ه��و: 
يعالج نفسه بنفسه، أو احلكيم الذي يحول نفسه بنفسه." 
حتويل  ماركس:  عند  الداللتني  هاتني  "جند  أننا  ويضيف 
مادة أولية في )مجرى العمل(، وحتويل الذات في )املجرى 
الثوري(." لويس ألتوسير-تأهيل إلى الفلسفة للذين ليسوا 
بفاسفة- ص 125. فالبراكسيس في املاركسية بهذا املعنى 

هو حتويل وحتول في نفس الوقت.

البراكسيس ي��دل على عاقة بني ث��اث حلظات        إن 
على  نتعسف  أن  أردن��ا  ف��إذا  االجتماعي.  للوجود  أساسية 
الوجود االجتماعي وجنزئه لفهمه وفهم البراكسيس، ميكننا 
"الوجود  وهي: حلظة  أساسية  ثاث حلظات  إلى  تقسيمه 
الفردي" مبا حتمله من استعدادات وأواليات واستراتيجيات 
ضمن  اجلماعي"  "ال��وج��ود  حلظة  وثانيا:  فردية. 
يحدده  وم��ا  معني  اجتماعي  تنظيم  أو  مؤسسة 
حلظة  وثالثا  جماعية.  وبرامج  وتقاليد  ضوابط 
"أثر الوجود الفعلي على الواقع املوضوعي". حيث 
العاقة  ه��ذه  السابقني،  الوجودين  عاقة  تتجلى 
التي تصطدم أيضا مبعطيات موضوعية متجددة 
عاقة  ه��و  املعنى  بهذا  فالبراكسيس  ال��واق��ع.  ف��ي 
الرغبات  حت��دده��ا  التي  الفردية  االستراتيجيات 
واالستعدادات الفردية باالستراتيجيات اجلماعية 
واألخاقية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال��ض��واب��ط  ال��ب��رام��ج  أو 
إذا  هو  املوضوعي.  الواقع  يحدها  التي  باملمارسة 
هذه  أن  ومب��ا  متغيرات.  ث��اث  ب��ني  مركبة  عاقة 
ثنائية  عاقات  في  تدخل  األخ��رى  هي  املتغيرات 
بني  عاقة  يصبح  هنا  فالبراكسيس  بينها.  فيما 
تعدد  أم��ا  م��ح��ددة.  اجتماعية  أش��ي��اء  ب��ني  وليس  ع��اق��ات 
يدخل  والتي  والكبيرة  الصغيرة  بني  االجتماعية  الوحدات 
الفرد في عاقة معها فيجعل من البراكسيس عاقة معقدة 
بني عدد كبير من العاقات. وهكذا تكون املمارسة الفعلية 
العاقات  نتيجة جت���اذب  ه��ي  امللموس  امل���ادي  ال��واق��ع  ف��ي 
املتعددة بني الفرد والعائلة، وبني الفرد والدولة، وبني الفرد 
واملؤسسات االجتماعية التي ينتمي إليها )مدرسة، معمل، 
فيما  املؤسسات  ه��ذه  عاقات  وب��ني  جمعية...إلخ(،  ح��زب، 

بينها وهو ما يشكل الكل االجتماعي.

    وهذا ما يجمله ألتوسير في قوله: "وهذا بالطبع يقودنا 
كنشاطات  أو  كأفعال  االجتماعية، ال  املمارسات  إلى تصور 
بسيطة، بل كسيرورات: أي كمجموعة من العناصر املادية، 
املاءمة  متت  وقد  واإلنسانية  والنظرية،  واإليديولوجية، 
فيما بينها مبا يكفي إليصال تفاعلها إلى نتيجة من شأنها 

تغيير معطيات املنطلق.

     سنسمي املمارسة إذا سيرورة اجتماعية تضع عاملني 
ع��ل��ى مت���اس ن��ش��ط م��ع ال���واق���ع، وحت��ق��ق ن��ت��ائ��ج ذات نفع 
للذين  الفلسفة  إل��ى  ألتوسير-تأهيل  لويس  اجتماعي." 

ليسوا بفاسفة- ص130.

     فلنعد إذا، وعلى ضوء مفهوم البراكسيس إلى موضوع 
مفهوم  إلى  وأساسا  للمجتمع.  والتحتية  الفوقية  البنيتني 

عاقات اإلنتاج، باعتبارها األساس املادي للمجتمع.

>>> 

الثقافة والبراكسيس في نظرية البنى املاركسية
أناس عوينات

التتمة ص 9
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احلركة األمازيغية وضرورة العمل بجناحني: 
ثقافي وسياسي

محمد الزياني

وهو واثق من شعار االنتقال الدميقراطي 
الذي ستفرض احلرية االقتصادية والسوق 
املائم  السياسي  الشكل  إط��اره   احل��رة في 
يركز   ، السياسية  الدميقراطية  ه��و  ال��ذي 
الورقة،  ه��ذه  ديباجة  ف��ي  امل��ش��روع  صاحب 
للندوة  ب���دوره���ا  م��ق��ت��رح��ة  ك���ان���ت  )ال���ت���ي 
بجناحني:  العمل  اختيار  على  الوطنية( 
 " أي:  السياسي،  واجلناح  الثقافي  اجلناح 
االحتفاظ بأسلوب العمل احلالي )الثقافي( 
وجتذيره بأ�ساليب أكثر تاثيرا مبا في ذلك 
خلق إطار سياسي من طرف األطر الراغبة 
في ممارسة الفعل السياسي. " ذلك في نظره 
لتغيير  كافيا  يكون  لن  الثقافي  القرار  أن   
القرار السياسي الذي يستهدف األمازيغية 
ويعرقل مناءها،  لذلك رأيناه يبادر إلى نشر 
مشروع القانون األساسي لهذا اإلطار الذي 
أسماه ب" اجلبهة الثقافية من أجل البيئة 
مارس   31 ت��اري��خ  معلنا    " والدميقراطية 
1997 )بتزامن مع اختتام أشغال " الندوة  
الوطنية حول استراتيجية التنسيق " ( كما 
سلف الذكر ،  ..مشروع ما فوق الثقافي وما 
الظهير  ث��واب��ت  على  قائم  السياسي   دون 
لسنة  وتأسيس اجلمعيات  بتنظيم  املتعلق 
بني  وم��ن  وتتميمه،  تعديله  مت  كما   1958
م��ا ت��ه��دف إل��ي��ه، ح��س��ب  م��ش��روع قانونها 

األساسي :  
ف��ي احلياة  ال��ك��ام��ل��ة  امل��ش��ارك��ة  حتقيق   –
ال��ث��ق��اف��ي��ة وك����ذا احل���ي���اة ال��س��ي��اس��ي��ة لكل 
بسبب  متييز  أي  ب��دون  املغاربة  املواطنني 
اللغة أو اجلنس أو األصل أو الدين أو العرق 
وغيرها من األهداف املؤطرة ضمن مبادئ 
امل���س���اواة �  ال��دمي��ق��راط��ي��ة �  :ال��ع��ق��ان��ي��ة – 

احلرية � التسامح – اإلخاء...

جمعيبة ذات الطابع السياسي  :
� ه��دف واض��ع��ي م��ش��روع ه��ذه ال��ورق��ة  هو 
وال��ب��ح��ث عن  األم��ازي��غ��ي  الفعل  " جت��دي��د 
� للعمل  � ليس بديلة  استراتيجيات موازية 
في  عنه  غنى  ال  ال��ذي  الثقافي  اجلمعوي 
..مقترحة  واملستقبلية   احلالية  األوض��اع 
كآلية  سياسي   طابع  ذات  جمعية  صيغة 
انصارها  ي����رى  ح���ني  .ف����ي   ، الش��ت��غ��ال��ه��ا 
)الورقة(  أن تأسيس تنظيم سياسي حزبي 
الوضوح  غ��ي��اب  ف��ي  متسرعة  خ��ط��وة  ه��ي 
السياسي املطلوب  واالفتقار ملشروع تصور 
ومسؤول  دقيق  جماعي  عمل  ع��ن  منبثق 
مأمونة  غ��ي��ر  م��غ��ام��رة   " يعتبرونه  ..مم���ا 
العواقب " ويحدد أصحاب هذه الورقة أهم 

أهداف جمعيتهم السياسية  فيما يلي :
بني  املطلوب  السياسي  النقاش  تأطير    -
اجلماهير  تاطير  ال  ...ع��ب��ر  األمازيغيني 
وتنظيم االحتجاج بغاية الضغط السياسي 

وانتزاع املطالب.
ح��زب سياسي  تأسيس  إل��ى  االن��ت��ه��اء    -
دميقراطي تكون أهدافه العامة على املدى 

البعيد :
املغرب  ب��أم��ازي��غ��ي��ة  االع���ت���راف  � حت��ق��ي��ق 
على الصعيد الرسمي في الدستور ووسائل 

اإلعام املدروسة .
لدى  األمازيغية  بالذات  الوعي  اسيتعادة   �

املغاربة.

احلزب األمازيغي :  
 ه��و ن��ف��س��ه امل���ش���روع ال����ذي ي��ت��ج��دد عبر 
م��راح��ل ف��ي صيغ  ب��دأه��ا صاحبه ب��ن��واة " 
ذو  تنظيمي  كمقترح   " ت��اض��ا  كنفدرالية 
املجلس  جسد  لترميم  معنوية  شخصية 
الوطني للتنسيق في ذروة ازمته التنظيمية، 
الدميقراطي  ثم مشروع احلزب األمازيغي 
املغربي ، ضمن أطروحة " البديل األمازيغي"  
الذي قال الدغرني عن مابسات تاسيسه: 
" )...( بعد الهزة التي شهدها املعهد امللكي 
أعضاء   07 )انسحاب  األخيرة  الشهور  في 
احتجاجا(   للمعهد  اإلداري  املجلس  م��ن 
باندماج  م��رت��ب��ط��ة  أخ�����رى  وم��س��ت��ج��دات 
...أصبحت  والوطنية  الشعبية  احلركتني 

بناء حزب سياسي  فعا  تتطلب  وضعيتنا 
ام��ازي��غ��ي ع��ل��م��ان��ي م��ه��م��ا ك��ل��ف ذل���ك من 
ال��ت��ض��ح��ي��ات..  " ق��ب��ل أن ي��ص��ب��ح ال��ي��وم " 
مع  االندماجية  العملية  ضمن   " ثمونت 
فعاليات   وبعض  والتجديد  اإلنصاف  حزب 
12 شتمبر  م��راك��ش  ل��ق��اء  م��ج��م��وع��ة  م��ن 
2009  الذين سبق لهم اعان عزمهم على 
العمل من أجل ممارسة حقوقهم إلى جانب 
املستقلة  الدميقراطية  الفعاليات  جميع 
فيما  تبني  وقد   . تنظيم سياسي  لتأسيس 
املشروع  إلى  انضموا  بأن بعض هؤالء  بعد 
االندماجي " ثمونت " الذي لم يعمر طويا 
حتت ضغط  وزارة الداخلية التي عملت كل 
السياسي  املشروع  لتعطيل هذا  ما بوسعها 
وعناوين  وأس��م��اء  م��ن صيغ  ات��خ��ذه  مهما 
ل��ق��ان��ون تأسيس  حت���ت ذري���ع���ة م��خ��ال��ف��ت��ه 
األحزاب الذي مينع قيام هذه األخيرة على 
والتزال  دينية !!  او  جهوية   � عرقية  اسس 
نعلة املنع تاحق أصحاب املشروع إلى اليوم 

...
األمازيغي  احل��زب��ي  امل��ش��روع  ه��ذا  فقيام 

 : ، كما يقول زعيمه  ، يجد مبرره  باملغرب 
"  في حتمل املسؤولية بدل االقتصار على 
األحزاب  وأن   ، الغير  إل��ى  املطالب  تقدمي 
لم  املتعاقبة  احل��ك��وم��ات  وك��ذل��ك  احل��ال��ي��ة 
تسد الثغرة التي يريد احلزب الدميقراطي  
االستجابة  وه��ي   ، مي��أله��ا  أن  األم��ازي��غ��ي 
ملطالب األمازيغيني على املستوى السياسي 
الدستوري  اإلص����اح  أج���ل  م��ن  ب��ال��ن��ض��ال 
والتربية  التعليم  النظر في سياسة  وإع��ادة 

ومواجهة النزعات االستبدادية ..."
اليسار  ويردف آخر بتحامله على احزاب 
ف��ي صفوف  ال��س��ائ��دة  النظرة   " أن  ق��ائ��ا:  
من  بكثير  تتسم  األح���زاب  ه��ذه  مناضلي 
فهي  األمازيغية(،  )إزاء  والريبة  التشكك 
واالهتمام  واالن��ق��س��ام  االن��ش��ق��اق  م��ص��در 
ب��ه ق��د ي��ص��رف األن��ظ��ار ع��ن االه��ت��م��ام مبا 
الوطنية،  ال���وح���دة  حتقيق   : أس��اس��ي  ه��و 

تقوية االندماج الوطني أو إعطاء األولوية 
ل��ل��ق��ض��اي��ا االق���ت���ص���ادي���ة أوال��س��ي��اس��ي��ة أو 

االجتماعية ..."(
ت��أس��ي��س احل����زب ه���ذه )مهما    وم���ب���ادرة 
اختلفنا أو اتفقنا  مع خطوطه العريضة(، 
استأثرت بنقاش واسع ملا  ابان عنه أصحابه 
من عنصر الغرابة  لدى البعض متس بنيته 
إمازيغن  ت��اري��خ  إل��ى  املستندة  التنظيمية 
وأساليبهم في احلكم بحيث يقول زعيمه: " 
جند أجدادنا األمازيغ كانت لهم تنظيمات 
لدى  امل��ع��روف  التاريخ  عصور  مختلف  في 
املتوسط  األبيض  والبحر  إفريقيا  شعوب 
تنظيمات  ال��ط��وارق)...(  وب��اد  والساحل   ،
واجتماعية  وس��ي��اس��ي��ة  وق��ض��ائ��ي��ة  إداري�����ة 
 ". وغيرها  وفاحية  وصناعية  واقتصادية 
تنظيم  ببناء   � حسبه    � اليوم  يسمح  مما 
سياسي متماسك  )..( فالرهان قائم اساسا 
ال��ي��وم ف��ي رك��وب حت��دي العمل  على شباب 
احلزبي األمازيغي الذي عانى من " التخلف 
الفشل  إل��ى  يعود  ال��ذي  امللحوظ  السياسي 
احلزبية  التجربة  ح��ول  نظرية  إن��ت��اج  ف��ي 
األمازيغية وسط النظريات األخرى ، بينما 

نظرياتهم  واإلس��ام��ي��ون  العروبيون  وج��د 
ال��س��ي��اس��ي��ة احل��زب��ي��ة ج���اه���زة ف���ي أعمال 

املشرقيني   "
امل��ش��روع احلزبي  إلبه  يذهب  ما  إن     ....
ومرجعيته  ال��ن��ظ��ري��ة  أرض��ي��ت��ه  ،ف���ي  ه���ذا 
السياسي  ال��ت��اري��خ  على  ب��ارت��ك��ازه  الفكرية 
 ، وثباته  سكونه  في  إلمازيغن  والتنظيمي 
يعتبر البعض أن الدعوة  لكل هذا في عالم 
ال��ي��وم  م��ا ه��و إال ض��رب م��ن  امليتافيزيقا 
العلمية  باملنهجية  التسلح  يتم  لم  ما   ،...
وما  العامة  التاريخية  تطورالشروط  لفهم 
توليف  من  املغربية  الهوية  عليه  أصبحت 

وتشكل حضاري متعدد ..    
للمشروع  امل��وج��ه��ة  االن���ت���ق���ادات  ف��ك��ل    
السياسية  النخبة  ل��دن  م��ن  ه��ذا  احل��زب��ي 
الغرابة  عنصر  ،عند  لوقوفها  إم��ا   ، لدينا 
املرجعية  حيث  م��ن  طياته  ف��ي  املتضمن 
وجهازه  اإلي��دي��ل��وج��ي  وال��ت��ص��ور  الفكرية 
املفاهيمي املستقى من القوانني واألعراف 
 ، األمازيغية القدمية من جهة،أو هي تنم 
الذي  والقلق  الريبة  ، عن  أخرى  من جهة 
ملا  عندنا   السياسية  النخب  بعض  انتاب 
قد يحدثه هذا الطرح من  خلخلة ألهم 
اإليديلوجية   وأسسها  ثوابتهااملفاهيمية 
املشاريع  ت��ل��ك  خ��ص��وص��ا     ، وال��ع��ق��دي��ة 
وحدة  خلفية  على  بالكامل  انبنت  ال��ت��ي 
املصير م��ع ع��روب��ة امل��ش��رق ف��ي م��ن��أى تام 
عن خصوصيات الواقع  املغربي مبميزاته  

وتناقضاته وعمقه الهوياتي  .

 االختيار األمازيغي مجددا :
االختيار   " م��ج��م��وع��ة  ن��ش��رت  أن  م��ن��ذ 
االمازيغي " ) نواتها 7  أعضاء منسحبني 
سنة  امللكي  للمعهد  اإلداري  املجلس  من 
التوجيهية   / املرجعية  ( ألرضيتها   2005
سنة 2007 ، وهي تعقد لقاءات تلو األخرى 
في  مبادرتها  يعزز  ما  إلى  التوصل  بهدف 
 ، أمازيغيا  السياسية  التجربة  خوض غمار 
وهي األرضية "  التي متنح الرؤية األمازيغية 
االنسجام في مقاربتها للجوانب السياسية 
واإليديولوجية املتصلة بالقضية األمازيغية 
، كما ترسم لها األفق االستراتيجي املتوحد 
 ، وامليدانية  العملية  الناحية  انه من  ، غير 
تلح احل��اج��ة إل��ى وض��ع م��ش��روع مجتمعي 
 " واإلق��ص��اء  التهميش  ع��وام��ل  م��ع  يقطع 

مشروع توجز األرضية محاوره  في : 
-  املسألة الدميقراطية واحلكامة.

-  مسألة إعداد التراب والبناء االقتصادي.
-  قضايا املجتمع الكبرى.

التربوية  وامل��ن��ظ��وم��ة  الثقافة  مسألة    -
وحتصني النسيج االجتماعي.

وعاقاته  ال���دول���ي���ة  امل���غ���رب  م��ك��ان��ة    -
اخلارجية .

 من أجل جبهة وطنية دميقراطية للدفاع 
 >>>     : األم�������ازي�������غ�������ي�������ة  ع���������ن 
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 >>>
الذكر،  سلف  كما  امل��خ��زن،  انتبه  لقد       
وملصداقية  األم��ازي��غ��ي��ة  امل��ط��ال��ب  جل��دي��ة 
احلركة املتجهة بشكل غير مسبوق  لالتحام 
وتدقيق  م��راج��ع��ة  بعد  الشعبية  بالقاعدة 
املستوى  م��ن  وتطويرها  النضالية  اآليتها 
املطلبي إلى مستوى االحتجاج اجلماهيري  
عبر " مسيرة تاودا " مبا كان يعنيه ، للدوائر 
في  النوعي  الشكل  ، هذا  بالدولة    املسؤولة 
التاريخ النضالي احلديث إلميازيغن ، الذي 
والتعاطف  الشاملة  التعبئة  مب���وازاة  ط��رح 
ال��ذي جلبه  بيان محمد شفيق مع  الكبير 
تنامي حدة املواجهات مبنطقة القبائل بني 
وغيرها  وال"ع����روش" !!  العسكرية  الطغمة 
م���ن األح������داث اإلق��ل��ي��م��ي��ة واجل���ه���وي���ة ..! 
نخبته  املخزمنعية  بتدخل  عجل  م��ا  وه��و 
وتوهجها  احل���رك���ة   ع��ن��ف��وان  الم��ت��ص��اص 
الرحيم  ان��ح��اءه  ل��ه   تضمن  التي  بالصيغة 
للعاصفة ، وتفويت الفرصة مرة أخرى على 
املتشبثني باحللول الدميقراطية لقضيتهم 

األولى : األمازيغية ... 
      وق��ت��ه��ا ش���رع���ت  ل���دول���ة ف���ي إط���اق 
في  ال��ش��أن   ك��ان  كما   ، املعلومة  م��ب��ادرات��ه��ا 
مواجهة احلركة احلقوقية املغربية / بخلق 
املجلس االستشاري وتفريعاته احلالية ، ومع 
اجلمعية الوطنية  للمعطلني بخلق املجلس 

قضية  وم��ع   ، واملستقبل  للشباب  ال��وط��ن��ي 
إخراج  إل��ى  آات  امل��رأة بخلق جلن ومجالس 
م��دون��ة األس���رة وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ج��االت ذات 
واجلماهيري  الدميقراطي   الشعبي  العمق 
رسميا عن ظهير مؤسس  اإلع��ان  فتم   ...
للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية في خطاب 
2001  وهومعهد ال يعدو   17أكتوبر  أجدير 
عليا  جهات  إخ��راج  من  وقائيا  جهازا  كونه 
للحركة  املتدفقة  الدينامية  تلك  لفرملة  
وردود  املضاعفات  كل  واجتناب  األمازيغية 
األمازيغية  تعانيه  ما  ضد  احملتملة  الفعل 
أن هذا  ...علما  وإقصاء  عندنا من تضييق 
املؤسسة  مواصفات  أدن��ى  عنه  تغيب  املعهد 
القانوني  مبفهومها  م��ع��ن��وي��ة  كشخصية 
وكذا  واإلداري��ة  املالية  لاستقالية  بفقدانه 
ي��ت��ن��اق��ض  كليا  ال���ق���رار... وه���و م��ا  لسلطة 
م��ع م��رام��ي ك��ل ال��دمي��ق��راط��ي��ني  األمازيغ 
مدني   مجتمع  مؤسسات  فرز  إلى  الساعني 
فعلي مستقل مبا ميثله من سلطة نقيضة 

لسلطة الدولة ...
للحركة  النضالي  امل��س��ار  ل��ه��ذا  املتتبع  إن 
استعرضناه،   وم����ا  امل��غ��رب��ي��ة  األم��ازي��غ��ي��ة 
عند  كلها  تتقاطع  مبادرات  من   ، اختصارا 
ولوجها  ع��ن  الضمني  أو  الصريح  إعانها 
من  يقتضيه  مبا  السياسي  الصراع  ملعترك 
كفيلة  واستراتيجية  فكرية  ألدوات  امتاك 
بإثارة القضايا الكبرى والتأثير في القرارات 

 ، املصيرة  للشعب والوطن على حد س��واء  
أن  وان ياحظ   بد  ، ال  إذن  املتتبع  ..فهذا 
ث��م��ة خ��ل��ل ي��خ��ت��رق ج��س��م ه���ذه امل���ب���ادرات 
ويحول دون  توحدها على مشروع سياسي 
وتصور  رؤي��ة  وف��ق  الطاقات  لتجميع  بعينه 
العام   ال���رأي  باستقطات  كفيان  واض��ح��ني 
وتعبئته للقيام باألدوار املنوطة به من أجل 
. .هذا  م��ن��ش��ودة  أه����داف   حتقيق ه��دف / 
املبادرات/  ه��ذه  إب��ط��ال  ف��ي  ال��دف��ع  يعني  ال 
إمكانية  سريانها في  واحل��د من  املشاريع  
نؤكد   ما  بقدر   ، أو مستقبا   أنيا  املجتمع 
النضال  ملحاحية  أن  على   ، جهتنا  م��ن   ،
ببادنا،  األم��ازي��غ��ي��ة  مستقبل  أج���ل  م���ن 
الدميقراطيني  كل  جهود  تكاثف  يستوجب 
واملدنية  السياسيبة  تنظيماتهم  مبختلف 
 ، االجتماعي  الصراع  في  موقعه  كل حسب 
مع دعم كامل للمبادرات السالفة الذكر )التي 
أثبتت وجودها النضالي من خال السيرورة 
أجل حقها  من   ) األمازيغة  للحركة  العامة 
املجال  سيفسح  ال��ذي  القانوني  الوجود  في 
مع  وتفاعلها  صدقيتها  م��دى  لتبيان  أكثر 
هموم الشعب املغربي قاطبة ، في إقراردولة 
احلرية  ت��س��وده  ومجتمع  وال��ق��ان��ون  احل��ق 

والدميقراطية والعدالة االجتماعية ... 
م�����ن ه���ن���ا أص���ب���ح���ت وض���ع���ي���ة احل���رك���ة 
األمازيغية اليوم أشد ما تكون بحاجة للفرز 
الدولتي  املؤسساتي  العمل  استهواه  من  بني 

ع��ل��ى مكتسبات  إل���ى االس��ت��ح��واذ  ال��س��اع��ي 
احل��رك��ة األم��ازي��غ��ي��ة  ب��ك��ل وس��ائ��ل الدعم 
واإلغراء ل " نخبته املولوية" *، وبني جهود 
والتقدمية  الدميقراطية  احلركة  ونضاالت 
وف��ي صلبها امل��ك��ون األم��ازي��غ��ي  .  وه��و ما 
يسمح بإعادة صياغة أسئلتنا الفعلية ضمن 
مبادئ : والدميقراطية، التعدد ، االختاف 
احلداثة  مظاهر  من  تعنيه  مبا  وامل��س��اواة  
إلى"  السبيل  ميهد  مما  والسياسية  الفكرية 
أجل  من  دميقراطية  وطنية  جبهة  تشكيل 
برنامج احلد األدنى بني  " وفق  األمازيغية 
كل مكونات احلركة الدميقراطية تلك تكون 
ضمن أولوياته )البرنامج( النضال من أجل 
االستجابة للمطالب األمازيغية  املستعجلة 
امل��ط��ال��ب الدميقراطية  ال��ت��ي ه��ي ج��زء م��ن 
بكل  التنويه  مع   ... قاطبة  املغربي  للشعب 
في  املقترحة  التنظيمية  والصيغ  املبادرات  
األسماء  تباينت  مهما  الوطنية   الساحة 
ملسمى واحد : أكانت جبهة أو رابطة   أو شبكة 
، أو ملتقى أو منتدى ، أو جتمع التنسيقات 
إلخ .. مادامت تنحو املنحى ذاته في سبيل 
توحيد الطاقات الدميقراطية حول املطالب 
األمازيغية وفرز االصطفاف املوضوعي بني 
اجلماهيري  ال��دمي��ق��راط��ي  اخل��ي��ار  أن��ص��ار 
املستقل وخيار املخزنة  ونخبته االنتفاعية 
، وبذلك يغدو اجلميع  أمام مسؤوليته  في 

اختيار خندقه املناسب.>

 >>>
     فعندما كان ينحت ماركس مفاهيمه 
أو  سابقة  مفاهيم  دالالت  صياغة  ب��إع��ادة 
يقوم  ك���ان  ف��ق��د  ج��دي��دة.  مفاهيم  ب��إن��ت��اج 
العاقات  م��ت��ش��اب��ك  م���ادي  واق���ع  ب��ت��ج��ري��د 
واملعطيات. فأي فصل للمفهوم املاركسي عن 
سياقه التكويني يقود إلى انحراف عن اجتاه 
االقتصادوي  فالفهم  األط��روح��ة.  ومقصد 
الضيق للماركسية ناجت عن عدم إدراك البعد 
االجتماعي والثقافي في املفاهيم التي يغلب 
الطابع االقتصادي من قبيل مفهوم  عليها 
وعاقات  االن��ت��اح  ومن���ط  امل��ض��اف��ة  القيمة 
اإلنتاج.. إلخ. فمفهوم عاقات اإلنتاج مثا، 
الثقافي  إفراغه من مضمونه  يتم  ما  ع��ادة 
واالجتماعي، أو اإلنساني بشكل عام. ويتم 
آلية  ال��ع��اق��ات وكأنها ع��اق��ات  ت��ص��ور ه��ذه 
وهذا  الوظائف.  وحيدة  مبرمجة  آالت  بني 
عاقات  م��ف��ه��وم  م��ع  كليا  ي��ت��ع��ارض  طبعا 
اإلنتاج عند ماركس، الذي كلما قال عاقات 
اإلنتاج فإمنا يقصد العاقات االجتماعية، 

اإلنسانية لإلنتاج.

ف���ه���اه���و ي����ع����رض ب���ك���ل دق������ة امل���ض���م���ون 
في  اإلنتاج  لعاقات  اإلنساني  االجتماعي 
"بديهي  فيقول:  امل��ال،  ل��رأس  الثاني  املجلد 
مبفردها  تذهب  أن  تستطيع  ال  السلع  أن 
بالتبادل من تلقاء  أن تقوم  السوق، وال  إلى 
ن��ف��س��ه��ا... ول��ك��ي ت��دخ��ل ه���ذه األش��ي��اء في 
عاقة بعضها مع بعض كسلع، يتعني على 
عاقات  بينهم،  فيما  يقيموا،  أن  حراسها 
في  إراداتهم  تقيم  أف��رادا  بوصفهم  متبادلة 
هذه األشياء نفسها... وعلى ذلك ينبغي لهم 
واحد منهم...  كل  االعتراف بحقوق  تبادل 
ال��ت��ي تصاغ  ال��ع��اق��ة احل��ق��وق��ي��ة،  إن ه���ذه 

في عقد، س��واء ك��ان العقد ج��زءا من نظام 
تشريعي متطور أم ال، هي عاقة بني إرادتني 
العاقات االقتصادية بني االثنني.  تعكسان 
وإن هذه العاقة االقتصادية هي التي تقرر 
املضمون الذي تنطوي عليه عاقة احلقوق 
املجلد  امل��ال،  رأس  ه��ذه."  اإلرادة  أو عاقات 
التبادل  عملية  ال��ث��ان��ي:  ال��ف��ص��ل  ال��ث��ان��ي، 
عبد  د.ف��ال��ح  ترجمة  بعدها/  وم��ا  ص120 
األولى  الطبعة  بيروت.  الفارابي  دار  اجلبار. 

كانون الثاني 2013.

     وهكذا فالعاقات االجتماعية لإلنتاج 
عاقة  م��ن  أي  ال��ب��راك��س��ي��س،  م��ن  تخلو  ال 
ف��ك��ر ال��ف��رد وال��ت��م��ث��ات االج��ت��م��اع��ي��ة التي 
بنظرية  ومت��ده  وعيه  تؤطر  والتي  حتكمه، 
املمارسة  ه���ذه  وب���ني  ال��ع��م��ل��ي��ة.  ل��ل��م��م��ارس��ة 
وال��ت��ي حتكمها ه��ن��ا عاقة  ذات��ه��ا  ف��ي ح��د 

الفردية  احلاجات  مع  جدلية 
اإلنتاج.  وم���ع  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
االجتماعية  ال��ع��اق��ات  ف��ه��ذه 
وحتددها  حت��ك��م��ه��ا  ل��إلن��ت��اج 
متداخلة  مستويات  ث��اث  إذا 
الثقافة  وه����ي:  ب��ي��ن��ه��ا،  ف��ي��م��ا 
االجتماعية،  )ال���ت���م���ث���ات 
الفكر، النظرية...( واالجتماع 
)ال������ع������اق������ات اإلن����س����ان����ي����ة، 
االجتماعية...(  امل��ؤس��س��ات 
العمل،  )ت���وزي���ع  واالق���ت���ص���اد 
احلاجات  تلبية  السلع،  تبادل 
الفردية واجلماعية...(. وتنتج 

في النهاية ممارسة إنتاجية.

بالفعل في كل  "إننا ناحظ 
من  عددا  اجتماعية،  تشكيلة 
ال��ع��ام��ل��ة: ممارسة  امل��م��ارس��ات 

فالعلمية،  التقنية،  املعرفة  اإلنتاج، ممارسة 
إيديولوجية،  مم��ارس��ة  س��ي��اس��ي��ة،  مم��ارس��ة 
يتعلق  ال  حينئذ  يطرح  ال��ذي  السؤال  إل��خ. 
كافة،  امل��وج��ودة  امل��م��ارس��ات  أن���واع  بتحديد 
وتصنيفها، بقدر ما يتعلق باألحرى مبعرفة 
دة  أي ممارسة، بينها كلها، هي املمارسة احملِدّ
ألتوسير- لويس  امل��م��ارس��ات"  جملة  ضمن 

تأهيل إلى الفلسفة للذين ليسوا بفاسفة- 
ص 130 وما بعدها.

ممارسة  إن��ه��ا  امل��ارك��س��ي��ة:  فتجيبنا       
اإلنتاج، هي أساس ومحدد باقي املمارسات، 
كاملمارسة العلمية واملمارسة الفنية واملمارسة 
والسياسية... احلقوقية  واملمارسة  الدينية 

التي  وحدها  هي  اإلنتاجية  فاملمارسة  إلخ. 
املمارسات  باقي  أما  التحتية،  البنية  تشكل 

األخرى فهي التي تشكل البنية الفوقية.

االجتماعي  ال���وج���ود  م��س��ت��وي��ات  أم����ا     
أوال  فهي  واالقتصاد(  واالجتماع  )الثقافة 
جدلية،  عاقات  في  بينها  فيما  متداخلة 
وثانيا: تخترق كلها بشكل عمودي البنيتني: 
لإلنتاج(  االجتماعية  )ال��ع��اق��ات  التحتية 
الدين،  ال���ق���ان���ون،  )ال���س���ي���اس���ة،  وال��ف��وق��ي��ة 
ولعل  اإليديولوجيا...إلخ(  العلم،  األخ��اق، 
عاقة  جيدا  يوضح  أسفله  البياني  الرسم 

البنيتني مبستويات الوجود.

الثقافةاالقتصاداالجتماع

البنية
الفوقية

السياسة

العلم

القانون
الدين

الفن

العادات

املمارسة السياسة

املمارسة  العلمية

املمارسة القانونية

املمارسة  الدينية

املمارسة  الفنية

املمارسة  للعادات

العاقات االجتماعية  لإلنتاج

مستويات الوجود املتداخلة

املمارسة اإلنتاجية البنية
الفوقية

تتمة:  الثقافة والبراكسيس في نظرية البنى املاركسية

رسم: يوضح عاقة مستويات الوجود االجتماعي 
بالبنيتني الفوقية والتحتية للمجتمع

تتمة:  احلركة األمازيغية وضرورة العمل بجناحني: 
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تقدمي
انعقدت القمة األولى للمناخ بإشراف األمم املتحدة، سنة 
1994، وتنعقد القمة السابعة والعشرون مبصر من السادس 
"لبحث   ،2022 الثاني/نوفمبر  تشرين  من  الثامن عشر  إلى 
وإقرار  املناخ،  البشري على  الّنشاط  تأثير  وسائل احلد من 
ِدثمُ أضراًرا  ْ واجهة ارتفاع معدالت اإلنبعاثات التي حتمُ ل ممُ بمُ سمُ

بالبيئة وباملناخ..."

يشارك في القمة ممثلو دول العالم، وكذلك الشركات العابرة 
يط، والتي تدفن  للقارات التي تّدعي اهتمامها بسامة احملمُ
نفاياتها الّسامة في البلدان الفقيرة، ويتوّجب طرح العديد 
أمُْخرى،  إلى  ِقّمة  اإلنبعاثات من  زي��ادة  بشأن  التساؤالت  من 
العابرة  الشركات  الكامنة وراء رعاية بعض  وبشأن األهداف 

نّظمها األمم املتحدة... للقارات لقّمة املناخ التي تمُ

مربحة،  تصبح  عندما  الشمسية  بالطاقة  الشركات  تهتم 
شمسية  كهرباء  تنتج  التي  األل���واح  إنتاجية  حتسنت  فقد 
أن  املمكن  م��ن  وك���ان  امل��اض��ي،  العقد  م��ح��دودة خ��ال  غير 
تخزين  م��ث��ل  امل��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ة  تقنيات  ت��ط��ورات  تلعب 
البيئة،  على  احلفاظ  في  إيجابًيا  دوًرا  بالبطاريات،  الطاقة 
الشمسية،  األل���واح  ربحية  س��وى  التطور  ه��ذا  عزز  يمُ لم  لكن 
االستثمار  على  اجلنسيات  متعددة  ال��ش��رك��ات  يشجع  م��ا 
إعانية  حملة  م��ع  ت��راف��ق��ت  ال��ت��ي  التكنولوجيا  ه���ذه  ف��ي 
 ( األخ��ض��ر"  "الغسيل  أو  اخل��ض��راء"  "ال��رأس��م��ال��ي��ة  لصالح 
العابرة  ال��ش��رك��ات  اهتمام  أن  ��ؤّك��د  يمُ م��ا   ،)  greenwashing
للقارات ال يتعّلق ب"إنقاذ البيئة" وال إنقاذ اإلنسانية، بل إن 
 ، الهدف الوحيد هو جعل االستثمارات مربحة إلى أقصى حٍدّ
في أسرع وقت ممكن، كما لم يتم استخدام الطاقة "النظيفة" 
لتطوير النقل العمومي أو ترشيد استهاك الطاقة بالسكان 
َر اس��ت��خ��دام��ه��ا ب��ه��دف خ��ف��ض إنفاق  اجل��م��اع��ي، ب��ل َت���َط���َوّ
النشاط  الكبيرة، في مختلف مجاالت  الرأسمالية  الشركات 

اإلقتصادي.

ظروف انعقاد قمة شرم الشيخ "كوب 27" لسنة 
2022

انبعاثات  عن  األول  املسؤول   – الصناعية  ال��ّدول  تلتزم  لم 
املناخ  مؤمترات  في  بتعهداتها   - الكربون  أمُكسيد  ثاني  غاز 
الّدول  تعّهدت  أن  وسبق  ال��ّت��ل��وث،  خفض  ومنها  السابقة، 
سنويا  دوالر  مليار  مائة  "بتقدمي   ،2009 سنة  منذ  الغنية، 
ف مع املناخ، واحلد من اإلنبعاثات في  لتمويل مشاريع الّتَكيمُّ
اإللتزامات،  أي من هذه  يتحقق  لم  ولكن  النامية"،  البلدان 
ّثلمُ الّدول  وفق "منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية" التي متمُ

الغنية...

عن  الفقيرة  ال���ّدول  مسؤولية  أن  املتوفرة  البيانات  ت��ؤّك��د 
التي متثل  إفريقيا  قارة  وّلد  تمُ فا  ا  ج��ًدّ اإلنبعاثات ضعيفة 
حوالي %15 من العدد اإلجمالي لسّكان العالم، سوى %4 من 
إجمالي اإلنبعاثات، ومعظمها من احملروقات واملناجم التي 
باهًظا،  ثمًنا  سّدد  تمُ ولكنها  للقارات،  تستغلها شركات عابرة 
واملاّدية  البشرية  واخل��س��ائ��ر  األم���راض  ارت��ف��اع  ف��ي  يتمثل 
بتعويضات  الفقيرة  ال��ّدول  طالب  تمُ لذا  الّتلوث،  عن  الّناجتة 

عن األضرار التي حلقت الَبّر والبحار والغابات والبشر...

واإلحتاد  املتحدة  الواليات  بزعامة  الغنية،   ال��ّدول  ترفض 
لتعويض  البيئة  الفقيرة ومنظمات  الّدول  األوروب��ي، دعوات 
ْرَضًة ألضرار الناجمة  خسائر وأضرار الّدول الفقيرة واألكثر عمُ
عن النشاط الصناعي والزراعي للدول الغنية، املتسبب األول 
والكوارث،  واألعاصير  املناخ  تغيير  وفي  الغازات  انبعاث  في 
ال��ّدول الغنية على رفضها خال مؤمتر "غاسغو"  وأََص��ّرت 
آل��ي��ة إلن��ش��اء ومت��وي��ل ص��ن��دوق يهتم  2021 إط���اق  س��ن��ة 
واملمُتضّررة  األْفَقر  للّدول  بتجميع وتسديد تعويضات مالية 
املتمثل  راوغ وتقترح بديلها  تمُ التي  الغنية  الّدول  من نشاط 

في "زيادة إنتاج الوقود األحفوري، خلفض أسعار الطاقة"...

هذا  ظ��ل  ف��ي  الشيخ  بشرم   "27 "ك��وب  امل��ن��اخ  قمة  تنعقد 
ظل  وف��ي  ال����ّدول،  م��ن  مجموَعَتنْي  مصالح  ب��ني  التناقض 
التي تستفيد  احلرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار احملروقات 
منها شركات النفط "الغربية" بدرجة أولى، وفي ظل ارتفاع 
حجم  وارت��ف��اع   10،6% بنسبة  العاملية  لإلنبعاثات  َتوّقع  ممُ
بني  سنوّيا،  دوالر  مليار   580 إلى  باملناخ  املرتبطة  اخلسائر 
املتحدة،  األمم  أص��درت��ه  تقرير  وف��ق   2030 و   2010 سنتي 

بنهاية تشرين األول/اكتوبر 2022.

أزمة الطاقة في أوروبا:
ارت��ف��ع��ت أس��ع��ار ل��ل��ط��اق��ة ف��ي أوروب�����ا )وف����ي ال��ع��ال��م( بعد 
املتحدة  الواليات  مواقف وممارسات  وراء  قادتها  اصطفاف 
أوكرانيا،  عبر  روسيا،  ضّد  بالوكالة  تشنها  التي  احل��رب  في 
قاطعتها، ما أّدى إلى  حيث أعلنت دول أوروبا حصار روسيا وممُ
هّدد إمدادات  خفض إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي، ما يمُ
اإلنكماش  ويتهّدد  الكهرباء،  لتوليد  ستخدم  تمُ التي  الطاقة 
اإلقتصادي أوروبا التي أقرت خطة خلفض استهاك الغاز 
خفض  وإسبانيا  وفرنسا  أملانيا  حكومات  وأََق���ّرت  والنفط، 
درجة تسخني البيوت واملكاتب واحمَلَّات خال موسم شتاء 
توّقع إقرار عمليات قطع الكهرباء، وعاد  2022/2023، حيث يمُ
جّدًدا عن تشغيل مفاعات الطاقة النووية وزيادة  احلديث ممُ
األوروبي  اإلحت��اد  تعّهد  فيما  والشمس،  الرياح  طاقة  إنتاج 
بالتوقف تدريجيا عن استيراد الغاز الروسي قبل حلول سنة 
الطاقات  وإنتاج  الطاقة  تنويع مصادر  ولذلك أصبح   ،2027
املتجّددة أمًرا عاجًا، بالتوازي مع محاوالت توريد الغاز من 

بلدان أخرى، غير روسيا.

مع  للمستهلك،  أسعارها  وارت��ف��اع  الطاقة،  أزم��ة  تزامنت 
موجة غاء انطلقت منذ الربع األخير من سنة 2021، أي 
نقابات  إط��اق  إلى  أّدت  أشهر،  بخمسة  أوكرانيا  قبل حرب 
َجراء إضرابات واحتجاجات عديدة من أجل زيادة قيمة  األمُ
بنسبة  ارتفعت  التي  والطاقة  الغذاء  أسعار  ملواكبة  الّرواتب 
فاقت %60 واألسمدة بنسبة %41، ما َرَفع معّدالت التضخم 
الرسمية )وهي أْدَنى من الواقع( إلى %10 في منطقة اليورو 
بلدان  في  وسياسية  اقتصادية  بأزمة  هّدد  يمُ وما  األوروب��ي��ة، 
اإلحتاد األوروبي، وفق حتذيرات املكتب األوروبي لإلحصاء 

"يوروستات" بنهاية شهر تشرين األول/اكتوبر 2022...

ها ورمُ م نمُ لنا الشمس ولَهمُ
الشركات  لكن  ال��ع��رب��ي  ب��ال��وط��ن  وال��ري��اح  الشمس  تتوفر   
الكهرباء،  وتوليد  الطاقة  إنتاج  بتقنيات  تتحكم  األجنبية 
م��اّدة خام )مثل  والرياح  كالشمس  الطبيعية  امل��وارد  لتصبح 
األوروبية  ال���ّدول  ّولها  حتمُ امل��ع��ادن(،  ومجمل  وال��غ��از  النفط 
ماّدة  إلى  للقارات  العابرة  وشركاتها  خ��اص(  بشكل  )أملانيا 
صّنعة، أي طاقة رخيصة ونظيفة، قابلة لإلستخدام، ذات  ممُ
ق تبعية الّدول العربية في كافة  َعِمّ قيمة زائدة مرتفعة، ما يمُ
َبْخَسة  بأسعار  اخل��ام  امل��واد  تصدير  في  ِلتستمر  امل��ج��االت، 
صّنعة بسعر يضاهي عشرة أضعاف سعر املادة  وتستوردها ممُ

األولية...

الطاقة  ال��وق��ود اإلح���ف���وري إلن��ت��اج  ع��ل��ى  يثير االع��ت��م��اد 
واالقتصادّية،  يط(  )تلويث احملمُ البيئية  املشاكل  العديد من 
ومنها تعّرض تكلفة إنتاج الكهرباء لتقّلبات أسعار املشتقات 
في  احل��رب  انطاق  منذ  حاليا،  يحصل  ما  وه��و  النفطّية، 
لكن  وباألسعار،  باملخزونات  الشركات  تاعب  رغم  أوكرانيا، 
قبل  أي   ،2021 سنة  ارتفعت  اخل��ام  النفط  برميل  أس��ع��ار 
مقارنة  س��ن��وي،  أس��اس  %68 على  بنحو  احل���رب،  ان��ط��اق 
على  تقريًبا،   60% وبنسبة  كوفيد19-،  سنة   ،2020 بسنة 

أساس سنوي، خال األشهر التسعة األولى من سنة 2022، 
للمؤسسات  بيعها  وأسعار  الكهرباء  إنتاج  تكاليف  لترتفع 
مرتفعة،  بأسعار  النفط  استيراد  شكل  يمُ كما  وللمواطنني، 
)املغرب  بالّديون  املمُْثَقَلة  الفقيرة  ال���ّدول  على  ثقيًا  عبًئا 
والتي  واألردن...(  ولبنان  وسوريا  وال��ّس��ودان  ومصر  وتونس 
حتتاج إلى املزيد من العمات األجنبية لتغطية حاجياتها 

من واردات السلع األساسية...

بعدد  تستفيد  يجعلها  مب��وق��ع  العربية  ال��ب��ل��دان  تتمتع 
ب( التي قد تصل  قياسي من األيام املمُشمسة )مع ِقّلة الّسحمُ
إنتاجيتها من الطاقة إلى ثمانية كيلوات/ساعة باملتر املمُرّبع 
امل��وق��ع ألشعة  ��ق��اس ذل��ك بحسب درج��ة تعرض  ال��واح��د )يمُ
للبيئة،  الشمس(، وفق دراسة نشرها برنامج األمم املتحدة 
وقّدرت الوكالة الدولية للطاقة املتجددة، أّن كّل كيلومتر مرّبع 
اإلنتاجية  ��ع��ادل  تمُ أشعة  يتلّقى  العربي  الوطن  أراض��ي  من 
السنوية ألكثر من خمسة مايني برميل من النفط اخلام، ما 
ًزا لإلستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح  َحِفّ شّكل ممُ يمُ
خّفض تكلفة إنتاج الطاقة بحوالي أربعة أضعاف  التي قد تمُ
شتقات الّنفط )كالبنزين  حجم اإلنفاق احلالي على توريد ممُ
وعات، بل  خّفف الّضغوط على ميزان املَْدفمُ واملواد املمَُكّرَرة(، وتمُ
ميكن تصدير الطاقة الشمسية وَجْني العمات األجنبية أو 

مبادلتها بسلع أمُخرى.

بدأت بعض البلدان العربية، مثل املغرب ومصر والسعودية 
واإلمارات، اإلستثمار في مشاريع الطاقة املتجّددة )الشمس 
والّرياح( وهي مشاريع متواضعة احلجم والقيمة، ال حتمل 
وبة" سوى الّشكل أو اإلسم، فهي تستخدم تقنيات  رمُ من "العمُ
مثل  غابت  فيما  أجنبية،  لشركات  تابع  ومعظمها  أجنبية، 
الشمس  ر  توفمُّ رغم  العربية،  البلدان  مبعظم  املشاريع  هذه 
قارنة  ممُ النظيفة  ال��ط��اق��ة  سعر  ان��خ��ف��اض  ورغ���م  وال���ّري���اح، 
ح املوارد  بالطاقة املمَُوّلدة من النفط والفحم والغاز، بسبب شمُ
إلى  يرمي  وطني  م��ش��روع  غياب  بسبب  وخصوًصا  املالية، 
الوطنية  للسيادة  كركيزة  اإلقتصادي،  اإلستقال  حتقيق 
شرق  امل��ث��ال تمُ ال��س��ي��اس��ي، وع��ل��ى سبيل  ال��ق��رار  والس��ت��ق��ال 
ا باجلزائر التي  الشمس على مدى حوالي 3600 ساعة سنوًيّ
ّكنها من اإلستثمار في الطاقة  متتلك موارد مالية هامة، متمُ
الشمسية، لكن إنتاج الطاقة املتجددة ال يتجاوز نسبة 1،8% 
سوء  ْعَتَبرمُ  يمُ ما  بالباد،  للطاقة  اإلجمالي  اإلستهاك  من 

تخطيط على املدى البعيد، فالنفط زائل، والشمس باقية.

أين وصل مشروع "ديزيرتك" لتوليد الكهرباء 
الكبرى  ال��ص��ح��راء  ف��ي  الشمسية  ال��ط��اق��ة  م��ن 

لنقلها إلى أوروبا؟
القرن  بداية  في  أملانيا،  بزعامة  أوروب��ي��ة،  دراس��ات  أش��ارت 
الواحد والعشرين، إلى تطور تقنيات إنتاج وتخزين الطاقة 
من  ه��ا  ��دمُ ��َوِلّ تمُ التي  الطاقة  نقل  عملية  ��رمُ  ��َي��ِسّ يمُ ما  الشمسية 
األوروبي  اإلحتاد  دول  لتستغل  أوروبا  إلى  الكبرى  الصحراء 
مشروع  انطلق   ،2008 سنة  وف��ي  الكهربائية،  الطاقة  تلك 
لتوليد  باألساس(  أملاني  مشروع  )وهو  وروب��ي  األمُ "ديزرتيك" 
"الطاقة النظيفة" من الصحراء بجنوب بلدان املغرب العربي، 
أوروبا،  إلى  نقلها  بهدف  واخلليج،  مصر  بصحراء  وكذلك 
لتنفيذ  ًعا  ّ جتممُ أوروبية  شركات  أْنشأت  األس��اس  هذا  وعلى 
للطاقة  ضخمة  محطات  من  شبكة  وإنشاء  املمَُخّطط  ه��ذا 

الشمسية التي تعتمد على التكنولوجيا الكهروضوئية.

في  اإلس��ت��ع��م��اري��ة  بالعجرفة  "دي��زرت��ي��ك"  م��ش��روع  اّت��س��م 
شكله ومضمونه، فهو مشروع أوروبي )بدْفٍع أملاني ( دراسًة 
شكلة أوروبية، على حساب  وتصميًما وإجناًزا، بهدف حل ممُ
الصحراء  حيط  ممُ حساب  وعلى  الَهّشة  الصحراوية  البيئة 
��ع��ارض��ة م��ن عديد  املمُ ال��ب��ل��دان، ول��ذل��ك لقي بعض  وس��ي��ادة 

املمُثّقفني واإلعاميني واملناضلني العرب،   <<<

على هامش مؤمتر القمة "كوب 27" 
 الطاهر املعزالوطن العربي حقل إنتاج الطاقة األوروبية
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الدولية

الرجعية  العربية  احلكومات  بعض  من  حتى  بل    >>>
اخلاضعة لإلمبريالية، مثل املغرب ومصر، ألن هذه البلدان 
الشحيحة  املياه  ه��در  س��وى  جتني  لن  للكهرباء،  تاجة  احملمُ
احمليط  وت��ل��وث  الشمسية  األل����واح  غسيل  يتطلبها  ال��ت��ي 
األلواح  لصناعة  الضرورية  الكيماوية  باملواد  واملياه،  ْربة  والتمُّ
ريد  تمُ وصيانتها وتنظيفها، وتعّطل املشروع ألن دول أوروبا 
توليد  لَنْهَب مواردنا، عبر محطات  أي مقابل  عدم تسديد 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي طاقة ذات جودة عالية، 
إلنتاج  واح��د  أمريكي  دوالر  )حوالي  التكاليف  نخفضة  وممُ
كن من إنتاج الهيدروجني  كيلوات/ساعة من الكهرباء (، ومتمُ
الذي أصبح وقود املمُستقبل، وأّدت هذه العقلية اإلستعمارية 
اإلستثمار  وتراجع  ديزرتيك،  مشروع  عرقلة  إلى  األوروبية 
األوروبي في مجال الطاقة الشمسية، وباملقابل بدأت الصني 
أوروبا  بعد  أي   ،2011 سنة  الشمسية،  بالطاقة  اهتمامها 
بأكثر من ِعْقد، ومنذ ذلك التاريخ فاقت استثمارات الصني 
دوالرا  مليار  خمسني  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  في 
عادل عشرة أضعاف استثمار  )من 2011 إلى 2021( أو ما يمُ
الطاقة الشمسية  كافة دول اإلحتاد األوروب��ي، ويوفر قطاع 
بالصني أكثر من ثاثمائة وظيفة، وفق تقرير أصدرته وكالة 
الطاقة الّدولية )متوز/يوليو 2022 (، لتستحوذ الصني على 
يقل  التي  الشمسية  لأللواح  العاملي  اإلنتاج  من   80% نحو 
الشمالية  بأمريكا  املمُصّنعة  األل��واح  عن   35% بنسبة  ثمنها 
التي  اإلضافية  اجلمركية  ��وم  سمُ وال��رمُّ العراقيل  رغم  وأوروب��ا، 
أقّرتها الواليات املتحدة واإلحتاد األوروبي لتعطيل صادرات 

األلواح الصينية.

األوروبية  ال��ط��اق��ة  خ���ّزان  العربية  ال��ص��ح��راء 
النظيفة؟

تعد منطقة الوطن العربي إحدى أهم مناطق العالم التي 
ميكنها اإلستفادة من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 
بوالية  توجد  الشمسية  للطاقة  عاملية  محطة  أكبر  لكن  
بالوطن  وليست  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  كاليفورنيا 
العربي، بينما اهتمت الصني بالطاقة النظيفة منذ حوالي 
وتخصيص  التنفيذ  مرحلة  إل��ى  م��ّرت  ما  وسرعان  الِعقد، 
صّنفة ضمن  املوارد الضرورية، لتصبح ست شركات صينية ممُ
عّداتها،  أكبر عشر شركات عاملية إلنتاج الطاقة النظيفة وممُ
أمريكية  فهي  األخ���رى  األرب��ع��ة  الشركات  أم��ا   .2020 سنة 

)شركتان( وكندية وكورية جنوبية...

دوالر  مليار  مائة  نحو  األوروب���ي  اإلحت���اد  دول  خصصت 
لبحوث وإنتاج الطاقة الشمسية، سنة 2020، فيما خصصت 
َر سوق الطاقة الشمسية  ِدّ الصني نحو 136 مليار دوالرا، وقمُ
)لنفس السنة( بنحو 134 مليار دوالرا، غير أن اإلستثمارات 
تتجاوز  لم  النظيفة  الطاقة  قطاع  في  اإلجمالية  العربية 

عشرة مليارات دوالرا، لغاية سنة 2020...

ميكن استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وللتدفئة 
تقوم  التي  الكهروضوئية  التقنية  باعتماد  املياه،  وتسخني 
خاياها بتحويل نور الشمس إلى طاقة كهربائية، من خال 
ترّدد،  ول التيار الكهربائي املمُستمر إلى تيار ممُ األلواح التي حتمُ
موقع  لكن  كبيرة،  كهروضوئية  محطات  أوروب��ا  في  وتوجد 
ستمر،  الشمس بشكل ممُ أشعة  باستقطاب  أوروب��ا ال يسمح 
مشاريع  أملانيا،  بقيادة  األوروب��ي��ة،  ال���ّدول  صّممت  ول��ذل��ك 
ال  ال��ذي  العربي  بالوطن  والرياح  الشمس  طاقة  الستغال 
يفصله عن قارة أوروبا سوى البحر األبيض املتوسط، والبحر 
لدول  ثمينة  فرصة  العوامل  هذه  مجمل  وشكلت  األحمر، 
العربي،  الوطن  وري��اح  األوروب���ي الستغال شمس  اإلحت��اد 
مبنطق  ولكن  للّطَرَفنْي،  املمُفيد  التعاون  منطق  عن  بعيًدا 
استعماري، يهدف اإلستغال املجاني للموارد )بدون التزام 
العرب على حصة هاّمة من  أو حصول  التكنولوجيا،  بنقل 
بالبيئة،  وضار  َلّوث  ممُ بنشاط  والقيام   ،) "النظيفة"  الطاقة 
نير  لإلستفادة من ضوء الشمس وحتويله إلى تيار كهربائي يمُ
شّغل مصانعها، وترك النفايات ودمار البيئة للعرب،  أوروبا ويمُ

وحرمان املزارعني والّرعاة من موارد رزقهم.  

"نظيفة"  طاقة  الشمس  أشّعة  من  ��َوّل��دة  املمُ الّطاقة  عتبر  تمُ
الّرملية  والكثبان  ال��ري��اح  كثيرة  الصحراوية  املناطق  لكن 
بار وكذلك األْماح، ولذلك تتطلب التجهيزات استمرار  والغمُ
املراقبة والرعاية اخلاصة والصيانة والتنظيًف، ما يزيد من 
تكلفة اإلنتاج، ومن هدر املياه املستخدمة للتسخني )وهي 
عّدات  ممُ اه��ت��راء  سّبب  تمُ وحة  املمُلمُ من  عالية  درج��ة  ذات  مياه 
قّلل  التسخني( واستخدام مواد كيماوية للتنظيف وهو ما يمُ

من اإلنتاجية، ويضر بالبيئة...

أيلول/ من  األول  ي��وم  الفرنسية،  الصحافة  وكالة  نشرت 
"الطاقة  في  اإلستثمار  عف  ضمُ عن  تقريًرا   ،2021 سبتمبر 
مصر(،  إل��ى  موريتانيا  )م��ن  إف��ري��ق��ي��ا"  بشمال  الشمسية 
"الّتعاون  على  العربية  ال���ّدول  العاملي  البنك  تشجيع  وع��ن 
ونشر  الشمسية"،  الطاقة  الستغال  األوروب��ي  اإلحت��اد  مع 
البنك العاملي، منتصف تشرين األول/اكتوبر 2022، تقريًرا 
عن مكانة الطاقة الشمسية في ظل حرب أوكرانيا وارتفاع 
إلى اإلسراع  العربية  أوروبا واألنظمة  أسعار الطاقة، ليدعو 
)املوجودة  الشمسية  الطاقة  استغال  اتفاقيات  بتوقيع 
الغاز  عن  اإلستغناء  من  أوروب���ا  لتتمّكن  العربي(  بالوطن 
"الطاقة  التقرير مبشاريع  شيد  ويمُ  ،2030 الروسي قبل سنة 
للتوّجهات  منوذًجا  أصبحت  التي  الدولة  بالهند،  النظيفة" 
مال وصغار الفّاحني،  قراء والعمُ النيوليبرالية التي تسحق الفمُ
في  العاملي  البنك  ساهم  يمُ التي  مصر،  مبحاوالت  أشاد  كما 
اإلمارات  َوْيَلة  وبدمُ أوروب��ي��ة،  شركات  مع  بالتعاون  متويلها، 
حتذى  التي متتلك املوارد املالية، وباخلصوص ألنها متوذج يمُ
للتحالف مع الكيان الصهيوني ضد شعب اليمن واجليران 
أجهزة  ش��راء  عبر  الصهيوني،  اإلح��ت��ال  لتمويل  ومن���وذج 
التجسس وتشغيل الشركات األمنية الصهيونية، ومن املمُقّرر 
التي  السبع  اإلم���ارات  أغنى  "أب��وظ��ب��ي"،  إم���ارة  تستقبل  أن 
املستقبل،  لطاقة  العاملية  القمة  "اإلم����ارات"،  دويلة  شكل  تمُ
من 16 إلى 18 كانون الثاني/يناير 2023، وباملناسبة سوف 
ستقَبل الوفد الّصهيوني بكل حفاوة، كما حصل قبل إعان  يمُ
الصهيونية  البعثة  مكتب  فكان  والّرسمي،  العلني  الّتطبيع 

الّدائمة عبارة عن سفارة.

شرت في تشرين الثاني/ قّدرت دراسة أكادميية أمريكية نمُ
الشروط  أن  أم��ري��ك��ان"  "سينتفيك  مبجلة   2021 نوفمبر 
َل من مخزن  توّفرة لدى البلدان العربية لتتحَوّ وعية ممُ املَْوضمُ
الّشمسية،  للطاقة  ر  ��ص��ِدّ وممُ نتج  ممُ إل��ى  والغاز  للنفط  كبير 
وإنشاء شبكة عربية لنقل الكهرباء، على مساحة متَتدمُّ من 
العراق إلى موريتانيا، ما من شأنه إحداث تغييرات كبيرة في 
بواسطة  واألمونيا  الهيدروجني  توليد  عن  فضًا  املنطقة، 
آسيا،  وجنوب  أوروب���ا  إل��ى  الطاقة  وبيع  الشمسية،  الطاقة 
التي  )األملانية خصوًصا(  األوروبية  للمحاوالت  ووضع حّد 

تعجرف. تتسم بطابع استعماري ممُ

ال ميكن استغال الطاقة الشمسية العربية دون اإلستثمار 
البحث لتطوير بطاريات تخزين الطاقة بهدف خفض  في 
املجال  وه���و  امل��ت��ج��ّددة،  ال��ط��اق��ة  كلفة  وب��ال��ت��ال��ي  كلفتها، 
األمريكية  السيارات  صناعة  شركات  بعض  سارعت  ال��ذي 
وِنيّسان، لإلستثمار في تطويره، كما  تْسَا  واليابانية، مثل 
يتطلب إنتاج الطاقة الشمسية اإلستثمار في البحث العلمي 
الكهربائي،  التيار  نقل  لشبكة  الّتحتية  نية  البمُ إنشاء  وف��ي 
اإلحتاد  دول  اهتمام  إل��ى  العربية  األنظمة  تقاعس  وأّدى 
"النظيفة"  الطاقة  مبشاريع  أملانيا،  وخصوًصا  األوروب���ي، 
من  العربية،  ال��ب��ل��دان  م��ن  العديد  ف��ي  وال��ري��اح(  )الشمس 
املغرب إلى األردن وحتى في الّدول الّنفطية مثل السعودية 
والصناعة  التجارة  نشرتها غرفة  دراس��ة  وق��ّدرت  واإلم��ارت، 
الطاقة  م��ن  العربية  ال���ّدول  احتياجات  األمل��ان��ي��ة"  العربية 
بنحو 160 ألف ميغاوات بتكلفة تصل إلى نحو 200 مليار 
دوالر لتغطية حاجة السوق سنة 2020، واعتمدت الشركات 
تطوير  ف��ي  لإلستثمار  ال��ّدراس��ات  ه��ذه  مثل  على  األملانية 
تقنيات الطاقة املتجددة، كما اهتمت بَخْفض تكلفة إنتاج 
اعتماًدا  للكيلوات/ساعة  دوالر  سنتات  ثماني  من  الكهرباء 

الطاقة  إلى ثاث سنتات، اعتماًدا على  والغاز،  النفط  على 
الشمسية، وطورت أملانيا التكنولوجيا املمُائمة لدرجات حرارة 
الشركات  واّدع��ت  الّرملية،  وللعواصف  مرتفعة  صحراوية 
إنتاج  مجاالت  في  العربية  للدول  املشورة  تقدمي  األملانية 
في  واإلستثمار  املمُعّدات،  وصيانة  الَهْدر  من  واحلد  الّطاقة 
مشاريع مشتركة إلنتاج الطاقة النظيفة، ومنافسة املشاريع 

الصينية واليابانية...

زاد إنتاج الطاقة الشمسية في العديد من البلدان العربية، 
سنة 2021، بتقنيات واستثمارات وإشراف شركات أجنبية في 
والسعودية  وتونس  واليمن  واجلزائر  واألردن  واملغرب  مصر 
الطاقة  إنتاج  ارتفع  كما  )بالترتيب(،  والكويت  وموريتانيا 
َمان  املتأتية من الرياح في مصر واإلمارات واملغرب واألردن وعمُ
يزال  ال  املتجددة  الطاقات  إنتاج  لكن  والكويت،  واجل��زائ��ر 
ا، وبإدارة وإشراف الشركات األجنبية التي تنتهز  ضعيًفا جًدّ
رب بلدان املغرب العربي من أوروبا للّتزّود بالطاقات  رصة قمُ فمُ
ؤّسسات اإلحتاد  املتجّددة، بتكاليف منخفضة، بدعم من ممُ
أقّر حوافز جديدة للشركات األوروبية، بعد  الذي  األوروب��ي 
بديلة  طاقة  مصادر  "لتوفير  أوكرانيا،  في  احل��رب  انطاق 
قادرة على ضمان األمن الطاقي ألوروبا، ووضع حد لاعتماد 
و"  على الغاز الروسي"، وفق مرصد شركات أوروبا "سي إي أمُ
ّثل هذا "البديل " للغاز الروسي  )أيلول/سبتمبر 2022(، وميمُ
اإلستعمار  ه��ذا  ك��ان  ول��و  اإلستعمارية،  للعاقات  ام��ت��داًدا 
غير  للتبادل  من��وذًج��ا  ّثل  ميمُ كما  األخ��ض��ر،  بالّلون  ا  َمْطِلًيّ
العربي(  )املغرب  يط"  و"احملمُ )أوروب��ا(  "املركز"  بني  املتكافئ 
إلى  قراء  الفمُ من  الشمال،  إلى  اجلنوب  من  الثروات  ولتدّفق 
كميات  الشمسية  الطاقة  استغال  يتطلب  كما  األث��ري��اء، 
لتبريد  اإلنتاج، ثم  لتسخينها في عملية  للمياه  كبيرة من 
املناطق  ��ّك��ان  سمُ يحتاج  فيما  الشمسية،  األل���واح  وتنظيف 
مشروع  شكل  ويمُ وحقولهم،  منازلهم  في  للمياه  الصحراوية 
"ديزرتيك" منوذًجا ملا ينتظر السكان احملليني من مصادرة 
ي املاشية، ومن اعتداء على  َرِبّ األراضي وتشريد املمُزارعني وممُ
حقوق الفئات الضعيفة والهشة في املغرب العربي، ومنوذجا 
محطات  إقامة  خ��ال  من  اإلستعمارية،  العاقات  إلدام��ة 
الرياح(  هبوب  )أو  الشمس  ضوء  لتحويل  ضخمة  أوروبية 
شّكل النفايات  شغل مصانع أوروبا، فيما تمُ إلى تيار كهربائي يمُ

الّساّمة حصة السكان احملليني.

نسبية "النظافة"
حجم  ��ب��نّي  يمُ تقريًرا  األميركية  فر"  "ديْسكمُ مجلة  نشرت 
وَضَرَر التلوث الناجت عن التخّلص من األلواح الشمسية التي 
)تقديرات  سنة  بثاثني  املمُقّدر  اإلفتراضي  عمرها  انتهى 
بثمانني  ال��ّض��اّرة  نفاياتها  حجم  قّدر  يمُ والتي   ،)2020 سنة 
بأنها  األل��واح  التقرير هذه  2050، وصّنَف  مليون طن سنة 
ساّمة،  م���واد  على  حت��ت��وي  ألن��ه��ا  للبيئة"  صديقة  "ليست 
فضا عن التلوث الناجت عن صيانتها، وتتحول هذه األلواح، 
بالبيئة  ض��اّرة  نفايات  إلى  جديدة،  بأخرى  استبدالها  عند 
صّنعة من معادن  الصحراوية الهّشة، ألن األلواح الشمسية ممُ
"خايا"،  على  حت��ت��وي  كما  ب��س��رع��ة،  للتدوير  قابلة  غير 
األملنيوم  من  طبقات  وعلى  السيليكون،  من  طبقات  وه��ي 
إلى  الشمس  ضوء  حت��ّول  التي  األخ��رى  واملكونات  والزجاج 
وسداسي  النيتروجني  فلوريد  ثاثي  منها  كهربائي،  تيار 
فلوريد الكبريت، وهما من الغازات الدفيئة الّضاّرة، وعندما 
مر اإلفتراضي لأللواح يتم الّتخّلص منها بدفنها  ينتهي العمُ
في البلدان الفقيرة )مبا فيها األلواح التي كانت باألراضي 
األوروبية، متاًما مثل احلواسيب والهواتف احملمولة وغيرها 
السامة  امل��واد  تتسّرب  حيث  اإللكترونية(  التجهيزات  من 
��َس��ْرَط��َن��ة إل��ى األرض وامل��ي��اه اجل��وف��ي��ة، وت��ض��ر بصحة  واملمُ

اإلنسان ومبحيط البلدان الفقيرة...

"عن احلرية أوال"
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قراءة في كتاب:
"حترر املرأة العاملة" أللكسندرا كولونتاي

" حترر املرأة العاملة"  كتاب  من نشر دار الطليعة – لينان- 
وهو يحتوي على مقاالت أللكسندراكولونتاي، هذه املقاالت 
تتناول باألساس تاريخ حركة نساء العامات وكيف ارتبط 
باحلركة االشتراكية وتطورها ومختلف الصيغ التنظيمية 

التي اعتمدتها في عملها، 

الكتاب يحتوي على 4 فصول ) مقاالت( أساسية 

 الفصل 1: تاريخ حركة العامات االشتراكية في أروبا 
أساليب علمها وأشكال تنظيمها. ) موسكو 1918(

ألكسندرا كولونتاي في هذا احملور حتاول أن تبني وتبرهن 
على أن األش��واط والتقدم الذي تعرفه الشعوب في فترات 
العادية  غير  الفترات  في  عكس  بطيئ  تطور  يكون  العادية 

)الثورة وغيرها(. 

ومن هذا املنطلق اعتبرت كولونتاي في هذا احملور أن وضع 
االقتصاد  تطور  في  ومساهمتها  االجتماعي  امل��رأة  وتطور 
رئيسيني،  عاملني  بفعل  باألساس  ج��اء  للعمل  وخروجها 
يتجلى األول في " قيام احلرب العاملية االولى" إذ اعتبرت 

أنه قبل احلرب كانت عملية انخراط النساء في االقتصاد 
جتري بوثيرة أبطئ بكثير من وثيرة أربع سنوات  احلرب 

التي عرفت منوا سريعا للعمل النسائي.

احلرب  ومتطلبات  ظ��روف  عليه  كانت  ما  وبفعل  حيث 
املأجور  العمل  لسوق  اخل���روج  النساء  على  حتم  أن��ذل��ك 
طرحت  التي  والصعوبات  املعيقات  م��ن  وبالرغم  وال���ذي 
العمل  في وجه النساء العامات " عدم املساواة باألجور– 
لبداية  األولية  أسس  وضعت  فقد   ، واألس���رة...."  املنزلي 
مشوار حتررها وذلك بتحقيق االستقال االقتصادي لها، 
إليجاد  الرأسمالية  الطبقية  احلكومات  كذلك  اضطرت 
حلول  للمشاكل التي واجهتها  من بينها )حتمل مسؤولية 
رعاية االطفال( وذلك من أجل حتسني وضعهن حرصا 
مرتبط  وضعهن  حتسني  ولكون  عملهن  اجن��ازه��ن  على 
اجلنود، ساهمت احلرب  وض��ع  بتحسني  االرت��ب��اط  أش��د 
أيضا في زع��زت أرك��ان ال��زواج الكنيسي واألس��رة ) العمل 
املنزلي( ) تقدمي تسهيات جماعية غذائية والتي فضل 

النساء تلقيها على العمل الفردي املنزلي(.

ساهم  كولونتاي  عليه  تتأكد  ال��ذي  الثاني  العامل  أم��ا 
في حترير املرأة وهو ما شهدته روسيا في أواخر احلرب، 
هي  التي  احل��رب  كانت  الروسية،فإذا  العمالية  الثورة  أي 
على  لاستحواذ  االمبرياليات  بني  ح��رب  الصراحة  في 
األسواق اخلارجية ورغم وياتها ومآسي لي سبتها، فقد 
أحدثت قطيعة جذرية في وضع املرأة االجتماعي فالثورة 
بحسب تعبير كولونتاي أكملت ما بدأته احلرب وستدفع 

هذه القطيعة إلى نهايتها.

قدم  على  كان  الروسية  الثورة  في  النساء  مساهمة  ألن 
في  انهيار  إلى  أدى  ال��ذي  الشيء  الثائر  الرجل  مع  املساواة 
تقسيم العمل السابق الذي كان يكبل النساء خصوصا وأن 
اخلاصة  امللكية  الرأسمالي،  املجتمع  ركنا  زعزعت  ال��ث��ورة 

والسلطة الطبقية.

ولهذا تفسر كولونتاي ملاذا النساء ساهمن بقوة في معركة 
النضال من أجل احلرية وانصاتهن بإعجاب وحماس للنداء 
الذي أطلقه العمال املناضلون هاذ النداء لي تبني ملاذا نريد 
الثورة ملاذا نريد التغيير ولي هو : " إلى الثورة، أيها الرفاق،إلى 
الثورة يا كل من يقدس احلرية، يا من فطر على كره قيود 
إلى  املدنية واالجتماعية،  العبودية واحلرمان من احلقوق 

الثورة يا عمال، إلى الثورة يا عامات"

أنه بعد  الكسندرا كولونتاي  فرضيتها، تعتبر  ولكي تأكد 
احلركات  على  متعودات  العامات  النساء  أصبحت  الثورة 
اجلماهيرية الكبيرة وعلى النضال كما أنها حققت املساواة 
الكاملة في احلقوق السياسية واملواطنة بني النساء والرجال 
األس��رة حيث  عبودية  التخلص من  ف��رص  للنساء  ووف��رت 

بعد الثورة مت سن عدة مراسيم وقوانني كلها لصالح املرأة 
هذه املراسيم التي مت سنها في 1918 و1919 في روسيا قد 

وصلت لها أوروبا  في أوساط القرن.

 وفي املقابل فرغم عمق التغييرات التي جاءت بهما احلرب 
التي قطعتها روسيا   والثورة ومهما تكن اخلطوات اجلبارة 
اإلرث  ل��م يتم بعد تصفية  فإنه  امل��راس��ي��م،  ه��ذه  ك��ل  ورغ��م 
كرسها  التي  الرجعية  وال��ع��ادات  التقاليد  حيث  الرأسمالي 
هذا النظام الطبقي التي كان قائم على النهب واالستغال 
واالستبداد " منط االسرة – عبودية العمل املنزلي – تقاليد 
التي تكبل املرأة....." والتي ترك النساء متخلفات سياسيا 
العمل  على  يحتم  ال��ذي  ال��ش��يء  ألكسندرا،  تعبير  حسب 
املكثف في صفوف النساء العامات مبساعدة احلزب وجلان 
والتأطير(   لتوعية   ( والتحريض  للدعاية  بالنساء  خاصة 
التي اعتبرتها مهمة أساسية ومفصلية من أجل حزب ثوري 
موحد حزب يبني عاملا مشعا جديد، عالم نهاية االستغال 

واالستبداد، عالم الشيوعية األممية.

 الفصل 2 : تطور احلركة االشتراكية لنساء العامات.

مختلف  الفصل  ب��ه��ذا  كولونتاي  ألكسندرا  تستحضر   
مختلف  في  العامات  النساء  تنظم  حاولت  التي  التجارب 
ومختلف  آن���ذاك،  الرأسمالي  النظام  دخلها  التي  البلدان 
الصيغ التنظيمية التي عرفتها كل جتربة، هذه جتارب لي 

اعتبرتها تراكم تنظيمي ونضالي للمرأة العاملة،

وقد انطلقت كولونتاي في هذا احملور باعتبار أن احلركة 
النسائية العمالية هي وليدة املجتمع الرأسمالي وقد ظلت 
لفترة طويلة تتعثر وتتردد في اختيار وسائل العمل، ومنه 
فاحلركة النسائية العمالية اتخذت أشكال تنظيمية متنوعة 
ومتعددة ومبتكرة تختلف حسب كل شروط وظروف كل بلد 

وحسب طابع حركته العمالية.

وألكسندرا في رصدها لهذا احلركة، تعتبر أن إجنلترا في 
النسائية  العمالية  احلركات  مهد  شكلت   19 القرن  مطلع 
في  والغزل  النسيج  عامات  بتنظيم  ب��دأت  إذ  )النقابات( 
النقابات منذ 1824 وبدأت مبادرة توحيد النقابات النسائية 
النقابات  عصبة  إل��ى  الحقا  حتولت  والتي  السبعينات  في 

أول  اإلنكليزيات  العامات  أن  القول  ومنه ميكن  النسائية، 
ولكن  للنساء،  االقتصادية  احلقوق  عن  للدفاع  خ��رج  من 
رغم  أنه  الفصل  هذا  في  تعتبر  الوقت  نفس  في  كولونتاي 
النجاحات لي حرزها التنظيم النقابي النسائي اإلجنليزي، 
بقيت  إجنلترا  في  العامات  النساء  حركة  ان  نظرا  فإنه 
ب��ق��ي��ت ح��رك��ة ض��ي��ق��ة األفق  ف��ق��د  ال��ن��ق��اب��ات  ف��ي  حبيسة 
االستغال  لتلطيف  تسعى  إصاحي  طابع   ( االقتصادي 
اجتاه  في  بالتطور  لها  تسمح  لم  الصيغة  ه��ذه  ألن  فقط( 
باعتبارهن  العامات  ومصالح   النساء  حترر  قضايا  طرح 
فقط  النقابات  بهذه  تلتحق  النساء  وكانت  وأمهات،  نساء 

من أجل حتقيق مكاسب سريعة في مجال العمل.

العامات في إجنلترا، طرحت  النساء  وبعد دراسة حركة 
الكسندرا  واقع هذه احلركة في أملانيا التي اعتبرتها البلد 
للعامات،  السياسية  النسائية  احلركة  لتجربة  النموذجي 
وي��رج��ع ه���ذا ب��األس��اس ل��وج��ود ح���زب م��ارك��س��ي )سابقا( 
احلزب االشتراكي – الدميقراطي األملاني، بحكم أن احلركة 
جزءا  تشكل  امل��رأة  قضية  أن  وفقط  تعتبر  ال  االشتراكية 
عضويا من قضية التحرر من االستغال ككل، فإنه تضيف 
في  ليست عضو  امل��رأة  أن  وهي  أيضا  أساسية  نقطة  أيضا 
الغد  جيل  وحاملة  أم  أيضا  بل  وفقط  العاملة  الطبقة 
املطالب  كاملة من  لسلسلة  يؤدي  ما  وهذا  أحشائها  في 
والطفولة  م��ث��ل ض��م��ان��ات األم���وم���ة  ب��ال��ن��س��اء  اخل��اص��ة 

واملساعدة في تربية األبناء.

بالتالي وجود حزب اشتراكي قوي )وهنا تتجلي أهمية 
أن  األفكار مكنه من  لهذه  العاملة( حامل  الطبقة  حزب 
املرأة  بها  تتنظم  أن  يجب  التي  للكيفية  نظرته  يطور 
وتأخذ بها املرأة العاملة النضال، أي أن املرأة يجب عليها 

أن تتنظم في حزب الطبقة العاملة، 

و قد لعب كتاب بيبل الشهير " املرأة واالشتراكية" 1879 
مسألة  تعقيد  على  الضوء  سلط  بحيث  في  هاما  دورا 
للحركة  العام  الهدف  امل��رأة  بني  املتكاملة  والعاقة  امل��رأة 
الوقت ذاته في هاذ املؤلف  االشتراكية، كما أنه بيبل في 
بالنساء أخذا بعني  واملطالب اخلاصة  إلى احلاجات  نبه 
ساهمت  النظرة  ه��اذ  النسائية،  اخلصوصية  االع��ت��ب��ار 
باعتراف أغلبية احلزب االشتراكي – الدميقراطي األملاني 

بضرورة خلق مجال للعمل ضمن البروليتاريا النسائية 

ومنه بدأت أول محاولة لبناء تنظيمات نسائية اشتراكية 
19( حيث تأسست  القرن  الثمنينات  أواسط   ( أملانيا  في 
برلني  ف��ي  العامات  ون���وادي  ال��ذات��ي  التثقيف  جمعيات 
بتأطير من احلزب. لكن مت إجهاض تلك التجربة بفعل 
قانون تعسفي يحضر النشاط االشتراكي، اجلدير بالذكر 
أن احلزب كان يأخد نضاال مرير ضد قانون الشيء الذي 
مكنه فيما بعد مبساهمة قوى أخرى أيضا من إسقاطه 

هذا القانون.

ونظرا لقوة احلزب وبعد االنتصار على القانون انتعشت 
العامات  النساء  حركة  ومنه  االشتراكية  العمالية  احلركة 
 1891 أرف��ورت  واتخذ احلزب موقفا واضحا مبؤمتر  أيضا 
والنساء  الرجال  بني  متيز  التي  القوانني  كافة  إلغاء  بشأن 
فيما يتعلق باحلقوق السياسية واملدنية وأخذ احلزب على 
من  العاملة  طبقة  نساء  مصالح  عن  الدفاع  مهمة  عاتقه 

أجل حتررهن.

للتنظيم  احلاسم  املنعطف  أن  تعتبر  كولونتاي  الكسندرا 
التسعينات  منتصف  بحلول  كان  العاملة  للمرأة  السياسي 
موقف  ط��ور  ق��د  الشهير» غوتا «الذي  ب��امل��ؤمت��ر  بالضبط 
احلزب األملاني وذلك بإرساء قواعد عمل حتريضي خاص 
ومستقل بني النساء وبناء من داخله أجهزة وجلان خاصة 
باملرأة   وأن تركز هاذ اللجان على التحريض وعلى سلسة 
العمل وضمان  النسائية احملضة مثل حماية  القضايا  من 
السياسي  التثقيف   - وتربيتهم  االط��ف��ال  ورع��اي��ة  ال���والدة 

النسائي-  املساواة السياسية للنساء،    <<<

عزيزة الرامي
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 وبطبع كراسات وادبيات مبسطة موجهة للنساء وبتشكيل 

صحيفة نسائية تابعة للحزب.  

ومنه الكسندرا تعتبر ان مؤمتر غوتا هو من افتتح مرحلة 
في  املنظم  وال��ت��ح��ري��ض  ال��ن��س��اء  لتنظيم  احل��زب��ي  العمل 

صفوف البروليتاريا النسائية.

ورغم ان أملانيا كانت ذاك الوقت ما زال يسري عليها قانون 
للنساء  املباشر  السياسي  العمل  حظر  ق��ان��ون  ه��و  رج��ع��ي 
فاحلزب استطاع أن يبدع تكتيكات لكي يتجاوز هذا القانون 
منها مثا أن بعض املدن لم يكن يسري عليها هاذ القانون 
أخرى  ومناطق  م��دن  وف��ي  علنا  للحزب  ء  النسا  فانضمت 
أملانية شكل احلزب جمعيات تثقيف الذاتي للعامات كانت 

حتت تأثير احلزب.

املؤمترات  أنه بعد مؤمتر غوتا أصبحت  وتقول كولونتاي 
النضال  كيفية  في  تبحث  وب��دأت  سنتي  كل  تتم  النسائية 
والترافع املبدئي في قضايا أخري كتربية األطفال وإصاح 
بيوت  خ��ادم��ات  وتنظيم  امل��ن��زل��ي  العمل  وإص���اح  امل����دارس 
للنساء،  االجتماعي  الضمان  والتحقيق  أجورهن  وحتديد 
التطلعات  بعناية  يدرس  أن  إلى  باحلزب  دفع  الذي  الشيء 
جلان  أصبحت  النسائية  امل��ؤمت��رات  ب��ل  للنساء،  اخل��اص��ة 
املؤمترات  في  طرحها  ليتم  للمرأة  وثائق  وحتضر  ت��درس 

العامة للحزب ككل.

بها  جاء  التي  الصيغة  أن  كولنتاي  الكسندرا  تعتبر  ومنه 
وسط  للعمل  أنسب صيغة  هي  األملاني  االشتراكي  احل��زب 
داخل  أي صيغة خلق جلان خاصة  العاملة،  الطبقة  نساء 
احل���زب وخ��ل��ق ق��ط��اع نسائي خ��اص داخ���ل احل���زب وليس 

خارجه،

أيضا استلهمت  أن األح��زاب االشتراكية األخ��رى  وأك��دت 
هذه الفكرة وبدأت في تطبيق ما طبقه احلزب األملاني مع 
تغييرات طفيفة كي تائم شروط وظروف كل بلد كنمسا 

واجنلترا وروسيا،

واعتبرت في آخر فقرة من هذا الفصل أن قيام جهاز حزبي 
خاص للعمل بني املرأة العاملة  ال يضر وحدة التنظيم بل 

بالعكس هو ميد احلزب العمالي بأعداد جدد.

 الفصل 3 : أشكال تنظيم العامات في الغرب.

العاملة  امل���رأة  لتاريخ ح��رك��ة  ك��واون��ت��اي  م��ن خ��ال رص��د 
في  تلخيصها  ميكن  تنظيمية  صيغ  عرفت  انها  اعتبرت 
النسائية  البروليتارية  احلركة  في  التنظيمات  من  نوعيني 

هما:

 - النقابات : وهي بدورها تنقسم لنوعان :

الغزل  ع����ام����ات  ان���ظ���م���ت   : امل��خ��ت��ل��ط��ة  ال���ن���ق���اب���ات   -  
لنقابة  النكشاير  ف��ي   1824 ع��ام  والنسيخاالجنليزيات 
ال��ع��م��ال وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن كونهم ك��ن م��ح��روم��ات م��ن حق 
املشاركة القيادية للنقابات أو الترشح ملناصب قيادية ولكن 
كبرى  أهمية  له  كانت  االقتصادي  النضال  في  مساهمتهن 

ومهد الطريق للحركة النسائية االشتراكية فيما بعد.

فقط  بالنساء  خاصة  نقابات  أي  النسائية:  النقابات   -  
مهمة  للنقابات  أن  فيما  مجدية  غير  مسألة  وتعتبرها 
امل��ص��ال��ح االقتصادية  أج���ل  ال��ن��ض��ال م��ن  م���ح���دودة وه���ي 
على  والرجال  النساء  تشمل  العمل حيث  ظ��روف  وحتسني 
حد سواء فإن أي متييز بني اجلنسني هنا سيكون معاكسا 
ملصالح الطبقة العاملة ككل، كما تشدد على أهمية الوحدة 
في املصالح والنضال  وترى أنه ميكن قبول هذا النوع فقط 

في املهن يقتصر العمل فيها على النساء

 - التنظيمات االشتراكية : وهو أيضا ينقسم لنوعني :

 - منظمات مستقلة للعامات : جمعيات التثقيف الذاتي 
تنظيمات  ه��ي  ....و  التوعية  رواب���ط   – العامات  ن���وادي   –

خارج احلزب ولكنها حتت القيادة االيديولوجية ) مرتبطة 
به ايديولوجيا( وقد كانت تعمل على نطاق واسع بأملانيا كما 
ذكرت للتجاوز القانون الرجعي حتى سنة 1907، وأمريكا " 
العامات  النساء  ن���وادي  النسائية"  االشتراكية  اجلمعية 
اجلماهيرية  األوس���اط  ف��ي  ال��دع��اي��ة  هدفها  وك��ان  بسويد 
النموذج  ه��ذا  ش��اع  والعملي،  النظري  والتثقيف  النسائية 
للتنظيمات  النساء  انتماء  ك��ان  الفترة  تلك  لكون  كثيرا 
السياسية محضورا مما جعل احلزب االملاني يتخذ اشكاال 

بديلة ونهجت باقي البلدان نفس الطريقة.

 - القطاعات االشتراكية النسائية والتي تشكل فرعا من 
احلزب على شكل هيئات أو أجهزة أو جلان أو مكاتب تهتم 
أساسا بالعمل وسط البروليتاريا النسائية ويعتبر هذا النوع 
فعاال كما يتجلى دورها في تكوين وتاطير قيادات نسائية 
جديدة واملشاركة في إصدار صحيفة احلزب النسائية رعاية 
أطفال الطبقة العاملة ) جلنة رعاية االطفال في أملانيا...( 

التحضير للمؤمترات النسائية.

ال��ن��س��اء االنتماء  ال����ذي ي��ح��ض��ر ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون  ب��إل��غ��اء 
للتنظيمات السياسية سنة 1908 فتحت االفاق أمام احلزب 
بالنساء  اخلاص  العمل  على  احملافظة  قرر  وال��ذي  االملاني 
وإصدار  خاصة  نسائية  اجتماعات  واعتماد  احل��زب  حتت 

الصحيفة املركزية النسائية .

 الفصل األخير: األسرة والشيوعية

تنطلق كولونتاي في هذا الفصل بطرح السؤال التالي هل 
الشيوعي ستلغي األسرة،

وبعدها تنطلق من مقارنة األسرة في املجتمع الرأسمالي  
،  والكسندرا هنا  وكيف ستكون عليه املجتمع االشتراكي  
ال ترسم  معالم مجتمع طوباوي من نسج اخليال بل من 
ظل  ف��ي  األس���رة  منها  تعاني  التي  الكثيرة  املشاكل  خ��ال 
الرأسمالية والتي لم تبقى تعاني منها في ظل االشتراكية 
على اعتبار الرأسمالية نظام قائم على الربح أو الضطهاد 

وليس على اإلنسان وكرامته،

تتغير  أنها  تؤكد  الكسندرا  األس���رة  يخص  فيما  ودائ��م��ا 
الشروط االقتصادية واالجتماعية  بتغير  التاريخ  على مد 
بلد  واألخ��اق من  التقاليد  أيضا حتى  وتتغير  للمجتمع  
ي��وم��ا هنا كشكل محدد  يكن  فلم  زم��ن ألخ��ر  وم��ن  ألخ��ر 

لألسرة ومفاهيم واحدة للعادات واألخاق.

وكدليل على هذا تستحضر شكا ألسرة القدمية حيث كان 
والسيد   واملسؤول  املعيل  وكان  وعمادها  أساسها  هو  الرجل 
واالعتناء  املنزلية  باالعباء  امل���رأة   تتكلف  بينما  االس���رة  

بالزوج واالبناء وكان مصدر عيشها ومعيلها الوحيد.

الرأسمالية  وقيام  باملجتمع  االقتصادية  وبتغيرالشروط 
سيطر  ال��ت��ي  ب��ال��دول  خصوصا  يتاشى  الشكل  ه��ذا  أَح���ذ 
بعد  وخاصة  ا  اقتصادي  وت��ط��ورت  الرأسمال  بقوة  عليها 
احلرب ففرضت على النساء دخول العمل املأجور ولم يعد 
الرجل هو معيل االسرة  الوحيد ،وهنا أصبحت حياة النساء 
العامات جحيما خصوصا األمهات واملتزوجات منهن ،ألن 
الرأسمالية أَضافت عبئا آخرعلى كاهل النساء ولم تخفف 

عنها االعباء االخرى ) العبء املنزلي – تربية االبناء(

3 مهام في  العامات يضطلعن ب  النساء  أصبحت حياة 
 10 العمل  ت��دورح��ول س��اع��ات  أوق��ات��ه��ن  ،فجل  ال��ي��وم  نفس 
ساعات مثلها مثل  زوجها،و العبء املنزلي وتصرف ماتبقى 
في تربية االبناء والوجود للوقت احلر والراحة في حياتهن 

،هذا إذن هو وضع النساء في ظل الرأسمالية.

اوقات  في  خصوصا  للشارع  عرضة  االب��ن��اء  أصبح  ومنه 
عمل االمهات ولم يعد باالمكان قضاء وقت كافي مع االبناء 
الازمني،و  والرعاية  فحرم االطفال من عاطفة واالهتمام 

خاصة وأن الرأسمالية غير قادرة على االعتناء باألبناء.

في ظل  للمرأة  ال��س��وداوي  الواقع  هذا  ومن خال حتليل 
الرأسمالية تطرح ألكسندرا البديل باملجتمع االشتراكي

مهام  من  يكون  لن  املنزلي  العمل  املجتمع  هذا  في  حيث 
املرأة العاملة فيجب  ان يكون من اختصاص فئة من العمال 

والعامات يقمن بهذا العمل وفقط،

بغسل  تتكلف  التي  اجلماعية  املغاسل  كذلك  وستنشئ 
الثقيلة  االع��ب��اء  ه��ذه  إزاح��ة  يتم  وبهذا  أسبوع  كل  الثياب 
واملرهقة من كاهل النساء العامات ويصبح لديهن وقت حر 
واملطالعة  بالراحة  قضاءه  ميكنهن  حيث  احلقيقي  مبعناه 
والرياضة واالستجمام، فسيهدف املجتمع الشيوعي حسب 
وخدمة  وال��س��ع��ادة  والصحة  ال��راح��ة  ت��أم��ني  إل��ى  ألكسندرا 

االنسان بالدرجة األولى واملرأة خاصة،

وبعد املرأة تنتقل ألكسندرا للمقارنة بني وضعية األطفال 
املجتمع  في  عليه  تكون  أن  يجب  وبينما  الرأسمالية  في 
املنشود. في املجتمع الرأسمالي يقضي أبناء العمال معظم 
ت��أم��ني حاجيات  ال��وال��دان  وال يستطيع  ب��ال��ش��ارع  أوق��ات��ه��م 
نظرا  املستقبل،  وتأمني  وع��اج  وملبس  طعام  من  االبناء 
لهزالة األجور وندرة الوقت احلر بحيث يضطر اغلب هؤالء 
االطفال لتخلي عن دراستهم لدخول العمل املأجور أيضا، 
بصفة  والفقيرة  العاملة  الطبقة  من  املنحدرين  فاألطفال 

عامة يجهلون شيء اسمه الراحة العائلية وأفراحها.

اما باملجتمع االشتراكي فتطرح ألكسندرا أن هذا سيصبح 
تتكلف  للدولة حيث  واالساسية  االجتماعية  الوظائف  من 
 – كبيوت رضع   " بإقامة مؤسسات عمومية  االبناء  بتربية 
حضانات – رياض – منتجعات – مخيمات مطاعم مدرسية 
وكتب  مجانية  واحذية  ومابس  باملدارس  مجاني  وطعام 
مدرسية مجانية أيضا"  أي النظام االشتراكي باعتباره غير 
قائم على الربح وغير قائم على امللكية اخلاصة والتي هي 
أصل كل املصائب فإنه سيمكن له تقدمي جميع اخلدمات 
والكسندرا تبني كيف أن معظمها أصبح موجود في روسيا 
فقط بعد 3 سنوات من الثورة ، ليتبني انه شيء ممكن فعا. 

شعارات  ع��ل��ى  سينبني  االش��ت��راك��ي  املجتمع  ه���ذا  ف��ف��ي 
عظيمة إنسانية شعارات التضامن والروح الرفاقية والتعاون 

املتبادل واإلخاص للحياة اجلماعية.

و أل��ك��س��ن��درا ت���رد ب��ع��ده��ا ف��ي ه���ذا احمل���ور ع��ل��ى الدعاية 
الرأسمالية الكاذبة حيث أن االشتراكية والشيوعية ال تهدف 
أبدا النتزاع الطفل من حضن امه وال تنوي تدمير األسرة 
فهذا ليس ولن تكون يوما أهداف املجتمع الشيوعي بإلعفاء  
،بل  واملالية  املادية  األعباء  من  األوف��ر  القسط  من  األس��رة 
يستحق  ال��ذي  شكل  جديد  أس��رة  شكل  بناء  إل��ى  ستهدف 

فعا اسم أسرة.

الزواج واحلب: 

والزواج  أنه احلب  الكسندرا  بكافة هذه االج��راءات تطرح 
يتغير مفهومهما باملجتمع الشيوعي فلم يعد العبء املادي 
وسيصبح احلب  والشابات  الشباب  تؤرق  كانت  التي  واملالية 
التي طاملا  املادية  وال��زواج خاليا من كل الشوائب واملعيقات 
وال��زواج، فسيصبح  شوهته وشكلت وصمة عار على احلب 
الزواج ألول مرة في التاريخ مبثابة احتاد سام عاطفي بني 
نفسني متحابني كل منهما يثق في اآلخر احتاد يوفر لكل 
ه��ذا االحتاد  وال��س��ع��ادة.  وال��رض��ى  مواطن ومواطنة احل��ب 
احلر هو البديل عن العبودية العائلية الذي كان يسمى زورا 

األسرة في ظل الرأسمالية،

البغاء أو الدعارة: 

تطرح ألكسندرا أن الدعارة هي نتيجة النظام االقتصادي 
اشتراكي  لنظام  النظام  يتغير  إن  م��ا  وأنهما  ال��راس��م��ال��ي 
وشيوعي حتى تزول هاته الظاهرة على اعتبار ان الرأسمالية 
هي من تسلع املرأة واإلنسان وكل شيء بغاية الربح مبا فيها 

هذه الظاهرة من أبشع النكبات التي ابتليت بها النساء

الشيوعي  واملجتمع  االشتراكية  ال��دول��ة  أن  تطرح  أخيرا 
طاملا  ال��ت��ي  وال��ف��ردان��ي��ة  االن��ان��ي��ة  القيم  ك��ل  على  سيقضي 
والطفل  واألم  وامل��راة  الرجل  الراسمالي بني  باملجتمع  منت 
واالستقالية  واالحترام  أساسه احلب  الزواج  حيث يصبح 

واملساواة بني اجلنسني.>

تتمة  "حترر املرأة العاملة
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حول النكتة السياسية
هي"التي  السياسية  النكتة  ج��اب��ر،إن  ه��ش��ام  د.  ي��ق��ول 
نتداولها همسا، ونتعاطاها سرا،و تدور كالدوامة،و تهبط 
الصوت  م��ن  أس��رع  تنتشر   . كالبرق.  وت��ه��رب  كالصاعقة، 
)خاصة في احلروب واألزمات(. . )النكتة السياسية عند 
ط:01.  ب��ي��روت،ل��ب��ن��ان.  للكتاب.  العاملية  الشركة  ال��ع��رب. 
السنة:2009. ص:179. ( ويعترف هذا الباحث بأن أصلها 
وال  أصلها،  ال  عرف  يمُ الزمكانية،فا  الوجهة  من  مجهول 
فرعها،إال أن النكتة لغة جمعها"نكات"،و الفعل "نكت"،أي 
وحطم  ف��ي��ه��ا،  ح��دي��د،ف��أث��ر  م��ن  بقضيب  األرض  ض���رب 
رأس��ه. وهي عند  الرجل على  . ومن ذلك ضربمُ  قشرتها. 
الشعوب املقهورة تعبير ضرورة مثل رغيف اخلبز، وقرص 
ال���ش���اي. . )ن��ف��س��ه،ال��ص��ف��ح��ة نفسها  األس��ب��ري��ن، وك����وب 

بتصرف. (

 وكائنا ما كان بعدها الدعابّي،الفْطرّي،فإنها وثيقة الصلة 
املتمردة  اآلراء  َر"  السياسّي"،الذي يعطل "متظهمُ ب"الكبت 
واملواقف الرافضة،املناهضة األنظمَة الرجعّيَة،املستبدَة. . 
والظاهر أن الديكتاتوريات وظفت أجهزتها االستخبارية 
ترويج  معتمدة  املضّللنْي،  واإلي��ه��ام  التمويه  إل��ى  ساعية 
ن��ك��ت س��ي��اس��ي��ة ت���خ���دم م��ص��احل��ه��ا ال��ط��ب��ق��ي��ة خ��دم��ة/
خ���دم���ات "ت���ؤب���ده���ا".  ورمب����ا اس��ت��ن��ت��ج ال������دارس النكتة 
السياسية،املشاكسة،الساخرة من األوضاع املزرية،التي هي 
من إبداع املخيال الشعبّي،والنكتة السياسية املضادة،التي 
هي من صنع االستبداد،أصل كل فساد،كما ردد الكواكبّي. 

بات من املسلمات أن السياسة هي ذات اليد الطولى في 
اختراق األنشطة البشرية كلها؛إذ ال تخلو سلطتها ،غيرمُ 
املقاَرنة،من أن يكون لها أكثر من موطئ قدم هنا وهناك،إلى 
حد أن ظالها الوارفة تدثر حتى السلوكات واملواقف التي 

يلوذ بها املهموم،احملَبط،املضطَهد واملقهور. . كلما ضاقت 
بهذا  وت��ري��اق  بلسم،ضماد  وكأنها  األم��ل،  فَسح  حيلمُ  به 
قضايا  امل��وش��وم��ة:"إن  املقولة  يؤكد  مما   . ذاك.  أو  القدر 
السياسة،قضايا الناس جميعهم. . "،والقولة األخرى:"كل 
شيء سياسّي. "ومبا أن احليز ال يسعف فإنني سأقتصر 
املفهوم  تطورية  ألن  السياسية"  "النكتة  مامسة  على 
بحثا  تستدعي  املقاِرن  :التاريخّي،   باملنهجني  املرتبطة 
في  هذا  و  ميدانية مؤسسية.  بحوثا  أقل  لم  ميدانية،إن 
امل��س��ع��َي��نْي"دون��ه خ��رط ال��ق��ت��اد"،ك��م��ا ت��ق��ول ال���ع���رب،إذا ما 

استعصى الضبط والتدقيق. 

 وح��ت��ى ت���درأ ه���ذه امل��ام��س��ة اإلغ����راق ف��ي ال��ت��ج��ري��د ال 
د.  أورده  ما  اللبيب،بعَض  القارئ  لك،أيها  أس��وق  أن  بأس 
النكتة  على حضور  ،دال��ة  أمثلة صارخة  ه،من  نفسمُ هشام 

السياسية،العربية. 

ات��ص��ل ه��ات��ف��ي��ا مب��ن��زل رئيس  ال���ع���رب  ِإن أح���د   ق��ي��ل 
الدولة،قائا:

- ألو،َمن؟

 - أنا حرم الرئيس. 

ام���رأة جميلة؟ -هل  أن��ت  أس��أل��ك:ه��ل  أن  -ع��ف��وا،أري��د 
يضاجعك زوجك كما تضاَجعمُ النساء؟

يضاجعك  زوج���ك  ال��ن��س��اء،وك��ان  س��ائ��ر  مثل  كنت  -إذا   
مضاجعة  عن  الرئيس  زوج��ك  يتوقف  ال  ليلة،فلماذا  كل 

الشعب كل يوم؟!. 

اغتيال  جل���ن���وده،ب���ع���د  االس���ت���ق���ب���ال  ض���اب���ط  ق����ال   *  
السادات:"مبجرد نزول احلاكم من الطائرة،أطلقوا إحدى 

وعشرين طلقة. "،فرد عليه أحد اجلنود:"ماذا لو أصبته 
من أول طلقة؟!". )املرجع نفسه. ص:891(

 * تساَءل ضيف سياسّي مستغربا عن أسباب اخلضوع 
واالنبطاح املطلقنْي في بلد عربّي،كيف ال يوجد معارض 
واحد ؟!،فقال له أعلى مسؤول،انتظر ،فقال هذا املسؤول 
شخص  جميعا"،فرفع  سأشنقكم  ش��دق��ي��ه:"غ��دا  مب��لء 
طلب  معارضا"،وملا  وجدنا  الضيف:"وأخيرا  أصبعه،فقال 
املسؤول من الشخص أن يتكلم،قال الشخص:"سيدي ،هل 

علينا إحضار حبال الشْنق،أم ستتكلفون بذلك. . ؟!". 

النكتة  أن  أن����ا(  ال����ق����ارئ،و  ،أي���ه���ا  ن��ت��ب��ني)أن��ت  ه��ك��ذا   
تَغّيبمُ  ح��ني  السيما  ،و  م��ح��اي��دة  ه��ي  وال  ب��ري��ئ��ة،  ليست 
ثم  املستبدة،ِلتبيض،  األنظمة  الدميقراطية،فتعشش 

تفرخ. 

 ويرى كاتب"الغباء السياسّي")محمد توفيق( أن النكتة 
انتعشت في حضننْي:الغباء واالستبداد مستندا إلى عبد 
الرحمان الكواكبّي،هو ذا يقول،كانت النكتة دائما" التاريخ 
الشعبّي للغباء واالستبداد،هذا هو أصل الداء ،الذي وضع 
املفكر الفذ،يده عليه منذ أكثر من مائة عام،حني قال:يكره 
واجلهاء.  احلمقى  ويحب  واألذك��ي��اء،  العلماء  املستبد 
السنة:2013.  ط:04.  وال��ت��وزي��ع.  للنشر  امل��ص��رّي  ")دار   .
السابق،فيصحح  ال��ن��ص  ص��اح��ب  ي��س��ت��درك   .) ص:65. 
فاز  متويه(،يقول:"نعم  الغباء"تغابيا")مجرد  يكون  ؛إذ 
املتملقون سواء أكانوا أغبياء أم مدعي الغباء،فقد صاروا 
طاعون. . ويقودون الباد  مبرور الزمن حكاما يأمرون فيمُ

إلى الهاك. ")املرجع نفسه. الصفحة نفسها. (

 نونبر 2022

أبو حنظلة

يوميات  )١(

- 1 -

ه���ا ق���د م���رت س��ي��ارت��ه س��ري��ع��ا فوق 
اجلسر، فاندفع أمامه سيل من الصور 
في  انطمر  ماض  ذكريات  والذكريات، 
الشهر  ب��ني  وت��اش��ى  األرض  أع��م��اق 
واحل�����ول. ل��ق��د ت��غ��ي��رت م��ع��ال��م املكان 
توقف،  با  ال��وادي يجري  ك��ان  كثيرا. 
بينما  كانت القطعان تنزل هائمة من 
املنساب.  امل��اء  تعب  لكي  السفح  أعلى 
يذكر طفا صغيرا كان ميضي خلف 
القطعان، وكان يتحني الفرصة ليقذف 
بنفسه  في بحيرات الوادي ذات قيظ 
صيفي. في طريقه كان يقضم حبات 
ال��ذرة من  أو ينتزع "كباالت"  احلمص 
لكي  ال��ل��ح��ظ��ة  ينتظر  وك���ان  حقلهم 
ي��ش��وي��ه��ا ق���رب اخل��ري��ر امل��اض��ي نحو 

األبدية! 

- 2 -

يتحلقون  كانوا  الذين  أت��راب��ه  تذكر 
القائظ.  الصيف  ال��وادي في عز  حول 
ك���ان ال�����وادي م��ح��ج ال���ق���روي���ني، يأتي 
والسباحون  و"الزكاية"  "الصبانة"  إليه 
وغيرهم.  واألنعام  واألطفال  والرعاة 
كلهم كانوا ينهلون من أبجدية الوادي 
السارح في البرية. تذكر حقول اإلجاص 
والتني وعناقيد البلوح والشباك املليئة 
ب��األس��م��اك وال��س��اح��ف. وف��ي الشتاء 
البارد لم ينس فيضان الوادي املخيف 

وت���راب ال��ت��ي��رس امل��وح��ل. ك��ان��ت دقات 
حل  كلما  ال��ت��س��ارع  ف��ي  مت��ض��ي  قلبه 
يقطع  ك��ان  ف��ال��وادي  املمطر،   الشتاء 
الطريق التي تفضي إلى املدرسة. كان 

الوداي عنوانا للحب واخلوف ! 

- 3 -

أج����ردا  ال���ي���وم  ال���ب���ارح���ة ص����ار  وادي 
ي��ع��ت��م��ره ال��ي��ب��اب، ه���ده امل����وت ال����زؤام، 
السماء،  إل��ى  ورح��ل��ت  مياهه  تبخرت 
أسماك،  وال  س���اح���ف  ب���ا  أض���ح���ى 
واألنعام  وال���رع���اة  األط���ف���ال  وه��ج��ره 
واألص������دق������اء. ه����ل ت��ع��ي��ش احل���ي���اة 
املوت  ! حيث  ك��ا  ؟  امل��وت  مبنأى ع��ن 
الفيلسوف  أص��اب  لقد   . حيث احلياة 
ميكن  "ال  ق��ال:  حينما  هيراقليطس 
ولذلك  مرتني".  النهر  في  االستحمام 
ال  ال��ش��ي��وخ  فيها  يسبح  ال��ت��ي  ف��امل��ي��اه 
ميكن أن يسبح فيها األطفال، فشتان 
بني العاملني! وهكذا هو قانون التحول 
الذي يسري في الطبيعة، ومياه الوادي 
امل��اض��ي وتضج  ف��ي  كانت جت��ري  التي 
باحلياة كانت تسارع الزمن لكي تترك 
الفرصة ليحل األفول في مسار الوادي 
م��ن ممكنات  يخلو  ال  ال���ذي  األج����رد 
احل��ي��اة، وك��م��ا ي��ق��ول اجل��غ��راف��ي��ون: " 
ميوت الوادي ولكن ال ينسى مساره" . 
وفي عدم نسيانه ملساره، هناك إمكانية 

النقشاع احلياة !

عبد الله عنتار
آنا املرج  

املرج يشبهني

هو اآلخر  كدثار األمهات الشتوي

عليه اإلنبساط على كل األرض

تغمره رعشة العاصفة وتبلله العاطفة

 أما قبلة الشفق فتحيل قلبه مخمليا.

املرج مثلي كلما حاول الشموخ

القص   وٱالت  اجل����رارات  هامته  ج��زت 
في كل آن.

وككل مرة دون جدوى

ألنني أشبه املرج

األرض حبلى مثلى باحلياة

كل قشة تنفع اإلنسان واحليوان

فاتخذوا لكم سبيا وجسرا دوني

حتى وإن تراكمتم فوقي جليدا

وارتسمت خطواتكم على جلدي

س��ت��ذوب��ون وي��خ��ض��ر م��رج��ي ف��ي و في 
عيونكم

أمام  بهزميتهم  ب��ع��ت��رف��ون  ال��ش��ج��ع��ان 
األنداد

كل من اعتدى على األرض ابتلعته

مثلها رؤوم باألموات واألحياء

أنا املرأة  

أنا  املرج .

عائشة جرو
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حوار

يمكنكم  وكيف  "التطبيع"  من  القصد  ما  بداية   -  1
تقديمه يف بعده الثقايف؟

في  يتناول  فإنه  الثقافي  التطبيع  موضوع  يثار  عندما 
العادة أشكال التطبيع الفني واألدبي واألكادميي واإلعامي 
وهذا التناول يندرج في سياق الفهم الدارج والشائع ملفهوم 
الفهم الضيق ملا يسميه بعض  الذي يحصرها في  الثقافة 

املفكرين بالثقافة العاملة مقابل الثقافة الشعبية.

صحيح أن هذا التطبيع الثقافي بهذا املعنى الضيق ملفهوم 
الثقافة له أهمية كبرى بالنسبة للكيان الصهيوني واألنظمة 
العميلة. وبالتاليفمناهضة هذا الشكل من أشكال التطبيع 
له أهمية كبرى أيضا وحتليل األثر الثقافي )باملعنى الواسع 
ملفهوم الثقافة( لهذا التطبيع الثقافي له أهمية كبيرة أيضا 

فيما سأتناوله في هذه املداخلة.

الفني  التطبيع  أشكال  أتناول  لن  املداخلة  ه��ذه  في  إذن 
الوظيفة  عن  سأتساءل  ما  بقدر  هاته  واإلعامي  واألدب��ي 
هذا  س��أت��ن��اول  أن��ن��ي  أي  التطبيع.  ل��ه��ذا  ال��ع��ام��ة  الثقافية 
لها وظيفة  آليات مترابطة  التطبيع كآلية ضمن مجموعة 
معينة في البنية الثقافية العامة للمجتمع. و هذا يستدعي 

أوال حتديدا إجرائيا ملفهومي التطبيع والثقافة.

إذن مفهوم التطبيع بشكل عام هو جعل أمر ما طبيعيا 
الصهيوني.  الكيان  مع  العاقات  عن  أساسا  نتحدث  وهنا 
فمجرد احلديث عن تطبيع هذه العاقات فإن هذا يدل على 
أمرين: إما أنه يدل على وجود عاقات غير طبيعية، أو عن 
انعدام العاقات والقطيعة. وكا األمرين يستدعيان، عند 
الرغبة في تطبيع العاقات غير الطبيعية هذه، أنن تساءل 
أوال عن مصير األسباب التي استوجبت القطيعة. والطبيعي 
هو أن غياب هذه األسباب هو األمر الوحيد الكفيل بجعل 

التطبيع طبيعيا.

إننا نعاقب املجرم البسيط بالسجن أي أننا نفرض عليه 
عاقات مع محيطه غير طبيعية، نعزله عن بيئته وفي فترة 
عزلته أكيد أنه ال يتمكن من ممارسة فعله اجلرمي الذي 

تسبب في عزلته.

الكيان الصهيوني العنصري واملجرم فإن عزله  وفي حالة 
بشكل  يرتكبه  مل��ا  عقاب  أبسط  ه��ي  معه  العاقات  وقطع 

مستمر في حق الشعب الفلسطيني. 

إذن التطبيع هنا ال مبرر منطقي له مادامت جرائم الكيان 
وترحيل  فلسطني  أرض  اغتصاب  رأس��ه��ا  وعلى  مستمرة 
بانتفاء  إال  تنتفي  ال  التي  اجلرمية  وه��ي  الفلسطينيني. 

الكيان أصا.

وحول مفهوم الثقافة وبعيدا عن الفهم الضيق لها، الذي 
األنثروبولوجي  معناها  ف��ي  فالثقافة  سابقا.  إليه  أش��رن��ا 
العام تشمل أمناط احلياة املادية وأمناط التفكير والسلوك 
والعاقات داخل مجتمع معني . فهي تشمل العناصر املادية 
واالجتماعية والتي تؤطرها أفكار ورؤية عامة تتمظهر في 
العادات والتقاليد والدين. وبهذا املعنى فكل الناس مثقفون 
بوصفهم ينتمون ملجتمع تؤطره ثقافة معينة. وهكذا وكما 
أسلفت يصبح ما هو فني وأدبي وعلمي وأكادميي ال يعدو 

كونه جزءا بسيطا من مكونات الثقافة العامة للمجتمع.

ل��ن أدخ���ل هنا ف��ي اجل���دل األن��ث��روب��ول��وج��ي ح��ول ماهية 
أمناط  ه��ي  الثقافية  يعتبر  م��ن  ب��ني  ي��دور  وال���ذي  الثقافة 
ال��س��ل��وك وال��ع��اق��ات وامل��ن��ت��وج��ات امل��ادي��ة نفسها وب��ني من 
البنية  ح��ول  أو  ف��ق��ط   منها  م��أخ��وذة  يعتبرها جت��ري��دات 
الداخلية للثقافة هل هي بنية موحدة أم متناقضة. فهذا 
البنية  تلك  هو  هنا  يهمنا  فما  شجون.  وذو  آخ��ر  موضوع 
التصورات  ت��ل��ك  حت���دد  وال��ت��ي  للثقافة  امل��ؤط��رة  ال��ف��ك��ري��ة 
الذي تشتغل  والتي تشكل املوضوع  العالم.  اجلماعية حول 
عليه اإليديولوجيات التي تهدف للتغيير الثقافي أو تغيير 

عنصر من عناصر هذه البنية.

األركيولوجية  األبحاث  الذي عرفته  الذريع  الفشل  إن   -  
أرض  ال��ت��اري��خ��ي الح��ت��ال  امل��ب��رر  إي��ج��اد  ف��ي  الصهيونية 
األساطير  إث��ب��ات  ف��ي  الفشل  والكنعانيني.  "الفلستيني" 
اللتان  والسامرة(  )يهوذا  القدمية  إسرائيل  حول  التوراتية 
لم تكونا سوى رقعتني صغيرتني معزولتني وسط احلضارة 
"الفلستية" والكنعانية املتقدمة آنذاك. وهو األمر الذي وقفت 
األركيولوجية  لألبحاث  معلنة  الغير  النتائج  بالتأكيد  عليه 

الصهيونية. 

 - جعل الكيان الصهيوني والقوى اإلمبريالية التي تقف 
املبرر  دام  الواقع، فما  لي عنق  خلفه يعملون على محاولة 
العلمي الغتصاب أرض الفلسطينيني غير موجود فالعادة 

هي وحدها الكفيلة بشرعنة هذا االغتصاب .

فتنسى  للكيان  الواقعي  ال��وج��ود  على  الناس  سيتعود   -  
القضية الفلسطينية. فإذا كانت البراهني ال تقنع إال العقل، 
فإن العادة جتر السلوك والعاقات والفعل االجتماعي بشكل 

عام.

 - وهكذا فإن خلق إيديولوجية التطبيع ودعم إيديولوجية 
التطبيع هو الهاجس الذي يحكم اليوم كل حتركات الصهاينة 

واملتصهينني.

 - وهذا هو جوهر التطبيع الثقافي أو تطبيع إيديولوجية 
التطبيع. أي العمل على تغيير تلك األفكار واملواقف النابعة 
من احلس املشترك السليم، التي ترفض العاقة مع الكيان 
تزيف  تبريرية  بإيديولوجية  املغتصب.  املجرم  العنصري 
احلقائق وتلوي عنق الواقع لتجعل كافة العاقات مع الكيان 

الصهيوني عادية طبيعية .

2   هل لكم أن توضحوا ما آليات بناء التطبيع الثقايف، 
وما هي آليات تطبيع إديولوجية التطبيع؟

- إن االستمرارية الثقافية أو انتقال الثقافة من جيل آلخر 
الثقافي واالجتماعي كما يسميها  إع��ادة اإلنتاج  أو عملية 
بيير بورديو تعتمد آليات ووسائل التنشئة االجتماعية وعلى 
ولكن  الدينية  واملؤسسات  واإلع��ام  واملدرسة  األس��رة  رأسها 
كل املؤسسات االجتماعية بدون استثناء تساهم في عملية 

التنشئة االجتماعية هاته بشكل متفاوت طبعا.

 - أما عملية إقحام عناصر جديدة في ثقافة ما، ميكن 
أن تؤدي إلى تغير ثقافي واسع أو محدود فهي عملية معقدة 
عرف  احلديث  التاريخ  لكن  م��راح��ل.  على  جت��ري  وطويلة 
عمليات تغير ثقافي جرت بشكل سريع وهي تلك العمليات 
أستراليا  في  االستعمارية  العرقية  اإلب���ادات  رافقتها  التي 

وأمريكا الشمالية وغيرها. إنه التغيير العنيف.

 - وحالة بناء التطبيع الثقافي التي نتحدث عنها، والتي 
جت��ري ال��ي��وم على ق��دم وس���اق، ال تقل عنفا ع��ن اإلب���ادات 
-بتعبير  ال��رم��زي  للعنف  مم��ارس��ة  إنها  السابقة.  العرقية 
بورديو- عنف يستهدف القيم واملعايير األخاقية واحلس 
السليم، بتشويه الوقائع وتسييد البراغماتية الفجة. فما هي 

آليات بناء وتسييد إيديولوجية التطبيع؟

تستهدف  تعسفية  عملية  ع��ل��ى  إذن  ن��ت��ح��دث  إن��ن��ا   -  
يرفض  ال  ع��ام  رأي  خللق  وتسعى  ال��ع��ام  وال��ف��ك��ر  الثقافة 
والسياسية  االقتصادية  العاقات  ويقبل  الصهيوني  الكيان 
والثقافية معه. وهذه العملية تعتمد مجموعة من اآلليات 
كما  تدريجيا  اعتمادها  يتم  اآلليات  وه��ذه  اإليديولوجية. 

نتابعه بشكل واضح .

املغرب مثا  الرسمي في  التطبيع   - فقبل اإلع��ان عن 
تابعنا عمليات تطبيع فنية وأدبية. فالتطبيع الفني واألدبي 
والعلمي واألكادميي، آلية مدخلية أولية خللق إيديولوجية 

تطبيع عامة، إال أن تأثيرها يبقى محدودا

هذه  تحديد  يمكنكم  املقاطعة،هل  على  3   ع��ذرا 
اآلليات؟ 

نعم وهذا ممكن ،اآلليات األساسية والتي لها تأثير مباشر 
ومستمر على الوعي العام والقادرة على خلق العادة أو تعويد 
ثاث  فهي  وطبيعي  ع��اد  معطى  إل��ى  أي حتويله  التطبيع 

آليات رئيسية:

امل��درس��ة: وه��ي اجل��ه��از األي��دي��ول��وج��ي للدولة بتعبير   - 
ألتوسير. واألكيد أنه سيتم استعمال املناهج الدراسية من 
أجل تسييد إيديولوجية التطبيع ألن املدرسة هي أهم أداة 
ومن  املجتمع  على  الرمزية  للسيطرة  ال��دول��ة  تستخدمها 

خالها تهيمن ثقافيا عليه.

 - الدين الرسمي الذي أصبح يكرس املطابقة بني اليهودية 
كدين وبني احلركة الصهيونية العنصرية. ففي السابق كانت 
املؤسسات الدينية الرسمية في إطار نبذ الكراهية والعنصرية 
اليهودية  املغاربة تدعو للفصل بني املوقف من  اليهود  ضد 
كدين واملوقف من الصهيونية. وأصبحنا اليوم نراها تتحدث 
عن اجلالية اليهودية املغربية في إسرائيل والتسامح الديني، 
فكرة  وتسييد  ديني  املشكل  أص��ل  ب��أن  لإليهام  محاولة  في 
لوزارة  الصارم  للضبط  ونتيجة  حله.  على  ق��ادرة  التسامح 
األوقاف للمساجد فقد تغيب بالتأكيد عن خطب اجلمعة 
الصهيوني  الكيان  رف��ض  سابقا  سيدت  التي  األدع��ي��ة  تلك 
)اللهم بددهم بددا وأحصهم عددا وأرنا فيهم يوما أسودا...(

 - اإلعام: وهو اآللية األساسية املعتمدة اليوم في عصر 
اإلعام وهو آلية لها تأثير واسع وسريع وآني. ولذلك فجميع 
األنظمة اليوم تعول عليه بشكل قوي من أجل خلق رأي عام 

في جميع القضايا املستعصية.

خطورة اإلعام تتجلى في التنوع الهائل ألمناط البرامج 
الطبقية  أصولهم  اختاف  على  الناس  فكل  يقدمها  التي 
في  التعليمية، يجدون  الفكرية ومستوياتهم  ومرجعياتهم 
اإلع��ام منطا من البرامج التي تناسبهم والتي تؤثر فيهم 

بشكل متفاوت طبعا.

ففي قضية التطبيع، فاإلعامي طبعا ال يسعى للتأثير 
على املفكر أو املناضل الذي يبني مواقفه على بصيرة علمية 

وعقانية.

لكنه يخلق الوهم في أن الناس كلهم متفقون على شرعية 
التطبيع، وهذا الوهم قادر على التأثير في معظم الناس ألن 
معظم الناس ينساقون وراء اجلماعة، وإن كانت ذاهبة إلى 
الهاوية، وإن كانت جماعة وهمية. تقول األمثلة املغربية، التي 
جند لها نظيرا في معظم الثقافات: "دير راسك بني الريوس 

وغوت يا قطاع"، "مايخرج من اجلماعة غير الشيطان" .

يتأثرون  أنهم  أكيد  األفكار  هذه  يتمثلون  الذين  فالناس 
بأي رأي يعتقدون أنه رأي عام. واإلعام يوهمهم اليوم أن 
:les microtrotoireحيث  مثا  فنجد   . عام  رأي  التطبيع 
التطبيع.وفي  عن  ال��ش��ارع  في  الناس  )الصحفيون(  يسأل 
غالبية احلاالت التي يعرضونها، تكون إما ألناس ال تهمهم 
هذه القضية أو ألناس يقولون "اللي دارها املخزن هي اللي 

كاينا."

وملواجهة خطر التطبيع الثقافي هذا والذي، إن جنح في 
تسييد إيديولوجية التطبيع، فإنه سيضع كل املدافعني عن 
القضية الفلسطينية في عزلة اجتماعية خطيرة. فإنه علينا 
باملعرفة احلقة  نتسلح  أن  وق��ت مضى  أي  وأكثر من  اليوم 
ملواجهة كل أشكال التطبيع علميا ومعرفيا وثقافيا وفنيا 

وإعاميا واحتجاجيا.

يسعدنا أن نستضيف الرفيق "أناس عوينات"واحدا من املنشغلني بالبحث وبالعمل امجلعوي والثقايف،وهو مناضل حقوق والاكتب احمليل 
للهنج الدميقرايط العاميل بالقنيطرة وعضو املكتب السيايس للحزب،لنتدارس واياه قضايا التطبيع الثقايف ومدى املقاومات اليت تواجهه يف 

بالدنا،مكا نتدارس مستويات تعمق هذا الوباء السام الذي يحمس بالكيان الصهيوين عنرصا دخيال عىل ثقافاتنا وهوياتنا املقاومة.
نتقدم مع الرفيق "أناس" يف حتديد املداخل واآلليات املؤسساتية املعمتدة من طرف دولة املخزن وحكومته لمترير التطبيع وخماطره،وخملفاته 

عىل خمتلف منايح احلياة. 
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حتى ال يقال عنا أننا ملا أعلنا عن تأسيس احلزب 
املستقل للطبقة العاملة اعتقدنا أننا امتلكنا بوليصة 
منزهني  أصبحنا  وأننا  عملنا،  س��دادة  تضمن  تامني 
ذلك  ن��ق��ول  ال��ب��وص��ل��ة.  وف��ق��دان  التيه  او  الغلط  ع��ن 
ونحن نستحضر رصيد جتربة تاريخية عاشتها أقوى 
األحزاب البروليتارية والبلشفية. فاحلزب البروليتاري 
ويسعى  يناضل  ألن��ه  وينحرف،  اخلطأ  ف��ي  يقع  ق��د 
السقوط في  الواقع، فهو غير معصوم من  إلى تغيير 

األخطاء والزالت وارتكاب احلماقات.

احلزب،  لصفوف  العمالية  الطائع  نستقطب  مل��ا 
يجب ان منكنها من املنهج املادي اجلدلي لكي تنجح 
وحتلل  وال��ب��رام��ج  األف��ك��ار  الستنباط  استعماله  ف��ي 
التناقضات ومتيز بني األساسي ثم الرئيسي فالثانوي 
أيضا  ان منكنها  يجب  حلها.  برنامج  وترتبها ضمن 
واستبعاد  امل��وض��وع��ي  والتقييم  ال��ق��ي��اس  أدوات  م��ن 
لنتائج املمارسة. وعند هذه  النظر  الذاتية في  النزعة 
البروليتارية  الطائع  ان تستوعب هذه  النقطة يجب 
واجبها في التعرف على االنتصار احلقيقي وأسبابه 
ال��ذات��ي��ة وامل��وض��وع��ي��ة وع��ل��ى ال��ف��ش��ل ب��أوض��ح صورة 
وبعدها  وال��ذات��ي��ة  املوضوعية  أسبابه  م��ن  والتحقق 
الذاتي  النقد  وتقدمي  والبدائل  اخلاصات  تستخرج 

عن النقائص وأسباب الفشل.

علينا أن نحذر الطائع العمالية والدماء اجلديدة 
امللتحقة باحلزب بأقوى العبارات من إمكانية اخلطأ 
يجب  البروليتارية حلزبهم.  الطبيعة  عن  واالنحراف 
التيه  ان نتعلم جميعا كيف نحصن احلزب من هذا 
بعملية  القيام  إل��ى  وج���رأة  شجاعة  بكل  نستعد  وان 
نوعية فشل فيها الكثيرون وهي أن نتربى جميعا على 
واجب  اجلميع  وعلى  احل��زب  تيه  إلمكانية  االنتباه 
التفكير اجلماعي في كيفية تصحيح املسار واستعادة 

البوصلة.

وهنا   – الطبقية  لقاعدته  بالنسبة  كان احلزب  فإذا 
هذه القاعدة هي الطبقة العاملة- هو املرشد والدليل 
لقافلة تقطع فيافي  واملرشد  الدليل  متاما كما يكون 
أن تضيع منه  ال��دل��ي��ل  ل��ه��ذا  ي��ح��دث  فقد  ال��ص��ح��راء 
عن  القدرة  فيفقد  اجلهات؛  عليه  وتختلط  البوصلة 
التمييز بني الشمال واجلنوب او الشرق والغرب. حلسن 
حظ الطبقة العاملة ان التجربة علمتها درسا ثمينا 
املاركسية  الثورية  بالنظرية  املسترشد  احل��زب  وه��و 
شرط  التنظيمي  وخطه  مبادئه  في  يضع  اللينينية 
القيادة اجلماعية املرتكزة على املركزية الدميقراطية 
الذي  التنظيم  ساح  هو  هذا  الذاتي.  والنقد  والنقد 
وترشده  الثورية  النظرية  تقوده  ملا  قوة ومضاء  ي��زداد 
املمارسة الثورية املتفاعلة جدليا مع املعرفة واستنتاج 

القوانني والدروس النظرية.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

خلد النهج الدميقراطي العمالي بجهة الشرق يوم السبت  أيها العمال م  ما العمل لو تاه الدليل؟
5 نونبر 2022، الذكرى 37 الستشاد الرفيق أمني التهاني  
القيادي في املنظمة املاركسية اللينينية "إلى اآلمام" وأحد 
رموز احلركة النضالية احلاملة لفكر الطبقة العاملة الذي 
افنى شبابه في النضال والكفاح من أجل القضايا العادلة 
واملشروعة للشعب املغربي ومن أجل التحرر واالنعتاق من 

التبعية ومن النظام  املخزيني االستبدادي.

عائلة  من  وأف��راد  ويساريني  حقوقيني  وبحضور  هكذا 
الشهيد: شقيقته الرفيقة جناة التهاني وابنها ، قام وفد من 
حزب النهج الدميقراطي العمالي باجلهة الشرقية بزيارة  
للمبادئ  ال��وف��اء  عن  للتعبير  مناسبة  وه��ي  الشهيد  لقبر 
التي ضحى من أجلها الشهيد وقدم روحه حتت التعذيب  

االسرار  وعن  النظام  لزبانية  الهمجي 
ع��ل��ى احل���ف���اظ ع��ل��ى ال���ذاك���رة احلية 
لشعبنا ومناضليه اجتاه شهدائه الذي 
من  التحرر  أج��ل  م��ن  حياتهم  ق��دم��وا 
االستبداد  من  والتخلص  االمبريالية 
وللتأكيد  ب��ب��ادن��ا.  وال��ق��م��ع  وال��ف��س��اد 
على االستمرار على درب الشهداء في 
والكادحني  العمال  قضايا  عن  ال��دف��اع 
والسياسات  التبعية  ملواجهة  وتنظيهم 
للكتلة  وال��ادمي��ق��راط��ي��ة  ال��اش��ع��ب��ي��ة 
الطبقية احلاكمة، وبهذه املناسبة رفع 
االعتقال  ش��ع��ارات ح��ول  احل��اض��ري��ن 
الرفيق  القى  كما  السياسي،  واالغتيال 
وجدة   لفرع  احمللي  الكاتب  بوسماحة 
على  أكد  من خالها  باملناسبة،  كلمة 
وكل  العمالي  الدميقراطي  النهج  عزم  

املاركسيني احلاملني لفكر الطبقة العاملة واسرارهم على 
العاملة وعموم  االنخراط في سيرورة بناء حزب الطبقة 
الكادحني اخاصا منه ومنهم ألروآح واملبادئ التي ضحى 
واحلركة  اللينينية  املاركسية  احلركة  شهداء  أجلها  من 

التقدمية بصفة عامة.

الشهيد  والدي  لقبر  37، بزيارة  الذكرى  واختتم تخليد 
بنفس املقبرة حيث قرأت كلمة من طرف الرفيق ادريس 
تضمنت الرسالة التأبينية لوالد الشهيد خال  تأبني ابنه 

ذات 6 نونبر  1984 تاريخ استشهاد رفيقنا.

"من يكرم الشهيد، يتبع خطاه".

تغطية الرفيق عاي محمد بتصرف

تخليد ذكرى الشهيد التهاني أمني
النهج الدميقراطي العمالي واملاركسيون والتقدميون بوجدة في الوقفة الرمزية السنوية 

لتخليد ذكرى استشهاد الرفيق التهاني أمني

في بالغ مشترك لهما 
 احلزب  االشراكي املوحد والنهج الدميقراطي العمالي  يؤكدان على 

ضرورة  العمل املشترك ملواجهة الهجوم الليبرالي املتوحش واالستبداد املخزني
لدعوة  العمالي  الدميقراطي  النهج  حزب  من  استجابة 
السياسيان  امل��ك��ت��ب��ان  ع��ق��د  امل��وح��د  االش��ت��راك��ي  احل���زب 
الباد  في  العامة  األوض���اع  ح��ول  تشاوريا  لقاء  للحزبني 
اخلميس  ي��وم  بينهما  املشترك  بالعمل  النهوض  وسبل 
03 نونبر 2022، باملقر املركزي للحزب االشتراكي املوحد 
ماسة  حاجة  ظل  في  اللقاء  هذا  ويأتي  البيضاء.  بالدار 
لتوحيد جهود اليساريني والدميقراطيني ملواجهة األوضاع 
الكارثية التي يعاني منها الشعب املغربي وفي ظل سياق 
هذا  ويعد  الشعبية.  االحتجاجات  وتنوع  بتنامي  مطبوع 
اللقاء تعبيرا عن الوعي باإلضافة النوعية التي سيقدمها 

للنضال العام لشعبنا.

الباغ  السياسيان  املكتبان  اللقاء أصدر  وفي ختام هذا 
التالي:

ب��دع��وة م��ن احل���زب االش��ت��راك��ي امل��وح��د حل���زب النهج 
للحزبني  السياسيان  املكتبان  عقد  العمالى  الدميقراطي 
املوحد  االشتراكى  للحزب  امل��رك��زي  باملقر  تشاوريا  لقاء 
أجل  2022 من  نونبر   03 يومه اخلميس  البيضاء  بالدار 
تقاسم وجهات النظر حول مستجدات األوضاع السياسية 
وبحث  املغرب،  يعيشها  التي  واالجتماعية  واالقتصادية 
األوضاع  وحتليل  تشخيص  وبعد  املشترك  العمل  أف��ق 
العامة وما يسببه الهجوم الليبرالى املتوحش واالستبداد 
املخزني على احلقوق واملكتسبات الشعبية والعمالية من 
على  الوقوف  وبعد  واملواطنني،  للمواطنات  وآالم  معاناة 
اليسار، مت  م��ا تفرضه ه��ذه األوض���اع م��ن حت��دي��ات على 
في  وجعلها  تقويتها  وسبل  احلزبني  بني  العاقة  تناول 
خدمة النضال العام للشعب املغربي وعامل وحدة وتثمني 

لنضاالت احلركات الشعبية واستنهاض للنضال املشترك 
اليسار  أن  على  التأكيد  مت  كما  والدميقراطي،  اليساري 
يجسد أمل املغاربة وهو القادر على قيادة نضال اجلماهير 
الشعبية نحو التغيير املنشود ومواجهة التطبيع مع الكيان 
القضايا  وك��ل  الفلسطينية  القضية  ون��ص��رة  الصهيوني 
احلراك  معتقلي  س��راح  إط��اق  أج��ل  من  والعمل  العادلة 
والصحافيني  السياسيني  املعتقلني  وكل  بالريف  الشعبي 

واملدونني.

وق���د م��ر ال��ل��ق��اء ف��ي أج����واء رف��اق��ي��ة وإي��ج��اب��ي��ة متيزت 
مجاالت  وتعدد  بتنوع  اجلماعية  القناعة  عن  بالتعبير 
أجل  لذلك من  املوضوعية  املشترك، وعن احلاجة  العمل 
على  ق��ادرة  وجعلها  النضالية  احلركات  والتقائية  تقوية 
أجل  ومن  املشروعة،  املطلبية  مللفاتها  االستجابة  فرض 

مواجهة االستبداد والفساد والريع.

ن��ظ��رة احلزبني  ف��ي  وب��ع��د تسجيل االت��ف��اق احل��اص��ل 
األعمال،  ج����دول  ف��ي  امل��ط��روح��ة  ال��ق��ض��اي��ا  م��ن  للكثير 
بينهما مع  اللقاءات  االستمرار في عقد  القيادتان  قررت 
آفاق  لفسح  ومحليا  وجهويا  وطنيا  وتنويعها  توسيعها 
رحبة أمام العمل املشترك في مختلف املجاالت ومواصلة 
الدفاع  يفرضها  التي  واالنشغاالت  القضايا  في  النقاش 
عن الدميقراطية واحلرية والكرامة والعدالة االجتماعية 

واملساواة الفعلية.
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