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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 489 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

ودعنا سنة 2022، سنة كانت حافلة بالتطورات على املستويات 
الدولية واإلقليمية والوطنية.

ولعل أهم التطورات على الصعيد العاملي والتي سرعتها احلرب 
في أوكرانيا هي بداية تشكل جبهة، ال زالت غير مهيكلة، مناهضة، 
إلى هذا احلد أو ذاك، لهيمنة القطب االمبريالي بقيادة الواليات 
املتحدة األمريكية والتي تؤشر على حدوث نقلة نوعية في سيرورة  
بروز عالم متعدد األقطاب يوفر هامشا من االستقاللية للشعوب 
اجلبهة  ه��ذه  لالمبريالية.  املناهضة  للقوى  إيجابية  وش��روط��ا 
الكامنة التي تعبر عن التالقي املوضوعي بني تنامي عداء الشعوب 
لإلمبريالية بقيادة الواليات املتحدة األمريكية وطموحها إلى عالم 
متحرر من هيمنتها، عالم أكثر عدال ومساواة من جهة، ومحاوالت 
العديد من األنظمة والقوى، إما تقليص تبعيتها لهذه االمبريالية 
أو رفض هيمنتها) كوبا وفينزويال وكوريا الشمالية وإي��ران...( أو 
بالنسبة  مواجهة هيمنتها، مبا في ذلك عسكريا، كما هو احلال 
للصني من جهة  بالنسبة  يقع  قد  وكما  أوكرانيا  اآلن في  لروسيا 

أخرى.

لكن املعضلة تكمن في ضعف األدوات النضالية للطبقة العاملة) 
املاركسية-اللينينية(.  واألح��زاب  مصاحلها  تخدم  التي  النقابات 
وبالتالي عجز الطبقة العاملة على قيادة جبهة الطبقات الشعبية 
الجناز مهام التحرر الوطني ذي األفق االشتراكي في دول احمليط 
وتتمثل  املركز.  دول  في  االشتراكية  إل��ى  االنتقال  أو  الرأسمالي 
ظل  في  الرأسمالية،  كون  في  املعضلة  هذه  حلل  امللحة  الضرورة 
إلى  تلجأ  أزم��ت��ه��ا،  تعمق  ع��ن  ال��ن��اجت  الطبقي  ال��ص��راع  اح��ت��داد 

السلطوية، بل حتى إلى الفاشية.

ورغم  الثورية،  السيرورات  فإن  واملغاربي،  العربي  العالم  في  أما 
التراجعات، ال زالت مستمرة ما دامت أسبابها متوفرة) االستبداد 

واالضطهاد واالستغالل املكثف والتفقير والبطالة والهشاشة(.

وأظهر املونديال املستوى العالي لتعاطف ومساندة شعوب العالم 
الشيء  الفلسطيني.  وللشعب  الوطني  للفريق  واملغاربي  العربي 

الذي يبني عمق وصالبة العالقات بني هذه الشعوب ويفند دعوات 
املطبعني وكل من يسعى إلى عزل املغرب عن محيطه العربي. 

الشيوعي  احل��زب  يساهم  ملحمة  ال��س��ودان  في  ال��ث��ورة  وتسطر 
املضادة  القوى  مخططات  ومواجهة  قيادتها  في  بقوة  السوداني 
للثورة وبلورة البديل الثوري. كما تقدم دروسا ثمينة للقوى الثورية، 

وفي مقدمتها القوى املاركسية-اللينينية.

انخراط  خالل  من  نوعية  قفزة  الفلسطينية  املقاومة  وتعرف 
الشباب في الصراع املسلح ضد العدو الصهيوني في الضفة الغربية. 
ويواجه سكان القدس قوات القمع واملستوطنني الصهاينة ببسالة 
في  الفلسطيني  للشعب  األسطوري  الصمود  يستمر  بينما  ناذرة، 
غزة وتصديه لالعتداءات الصهيونية. والتحق فلسطينيو املناطق 
وكشف  ال��وط��ن��ي.  التحرر  أج��ل  م��ن  بالنضال   1948 ف��ي  احملتلة 
الشعب  مع  واملغاربي  العربي  العالم  تعاطف شعوب  قوة  املونديال 
الفلسطيني. وتتوسع، على املستوى العاملي، إدانة الكيان الصهيوني 

والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

إفريقيا  ف��ي  اجل��دي��د  االستعمار  ض��د  النضال  شعلة  وتستمر 
وهاجة، خاصة في غربها ضد االمبريالية الفرنسية، رغم محاوالت 
لالمبريالية  مناهضة  جبهة  لبناء  احمل��اوالت  وتتطور  اإلجهاض. 
الذي عقدته  الهام  االجتماع  آخرها  إفريقيا،  في غرب  الفرنسية 

مجموعة األفريقانية في غانا.

أما في املغرب، فرغم تغول املخزن، لم يتوقف شعبنا عن املقاومة. 
مسئولية  احلية حتمل  القوى  على  بإحلاح،  يطرح،  ال��ذي  الشيء 
توحيد صفوفها والعمل على توحيد نضاالت الشعب املغربي من 
أجل التخلص من املخزن. وعلى املاركسيني-اللينينيني املساهمة 
النهج  عنه  أعلن  ال��ذي  العاملة  للطبقة  املستقل  احل��زب  بناء  في 
والذي يشكل  الوطني اخلامس  العمالي في مؤمتره  الدميقراطي 
الضمانة النتصار الثورة الوطنية الدميقراطية الشعبية وانفتاحها 

على االشتراكية. >
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2022، الذكرى الثانية  22 دجنبر  حل يوم اخلميس 
العلني  التطبيع  اتفاقية  وال��ع��ار،  اخليانة  التفاقية 
والكيان  امل��غ��رب��ي  ال��ن��ظ��ام  ب���ني  ل��ل��ع��الق��ات  وال��رس��م��ي 
ال��ص��ه��ي��ون��ي؛ وق���د ق��ررن��ا ف��ي اجل��ب��ه��ة امل��غ��رب��ي��ة لدعم 
فلسطني وضد التطبيع، إحياء هذه الذكرى املشؤومة 
حتت شعار "جميعا مع فلسطني وحلماية بالدنا من 
التطبيع مع الكيان الصهيوني" بتنظيم اليوم الوطني 
والدعوة  الفلسطيني،  الشعب  مع  الثامن  التضامني 
ألشكال ووقفات احتجاجية في كل مناطق بالدنا يوم 
اخلامسة  الساعة  من  ابتداء  دجنبر2022،   24 السبت 
والنصف مساء، لنصرخ عاليا في وجه املطبعني ونطالب 
رئيس  وقعها  التي  املشؤومة،  االتفاقية  هذه  بإسقاط 
احلكومة آنذاك، والتي ال تعدو أن تكون إخراجا للعلن 
خليار استراتيجي للنظام املخزني والطبقات املسيطرة 
لتاريخه  نظرا  إليها،  يستند  التي  املخزنية  واألح��زاب 
املخزي في التعاون اخلياني مع الكيان الغاصب، خيار 
واالستعمارية  اإلمبريالية  للقوى  التبعية  على  يقوم 
الصهيونية. وهي  للحركة  والعمالة  العالم  الكبرى عبر 
املستبدة  العربية  الرجعية  األنظمة  ك��ل  س��م��ات  م��ن 
ال��ت��ي ارمت���ى ج���زء منها بشكل  وال��ف��اس��دة وال��ري��ع��ي��ة 
الذي  اخلطير  العدو  ه��ذا  أحضان  في  ورسمي  علني 

بهدف  فلسطني  بشعب  يفتك 
تهجيره واالستيالء على أرضه 
البلدان  وركبت  وشطب هويته. 
املعنية موجة التطبيع في إطار 
م��ا س��م��ي"ات��ف��اق��ي��ة أب���راه���ام"، 
توحي  م��غ��رض��ة  تسمية  وه���ي 
ال��ص��راع ف��ي املنطقة هو  وك��أن 
ص������راع دي���ن���ي ي��ق��ت��ض��ي حله 
الديانات  ممثلي  ب��ني  التوافق 
التوحيدية الثالث عبر شعارات 
اجلوفاء  والتعايش  التسامح 
واقع  بينما  وال��دمي��اغ��وج��ي��ة. 
الصهيوني،  امل��ش��روع  أن  األم��ر 
ه������و م������ش������روع اس����ت����ع����م����اري 
إحاللي  ع��ن��ص��ري  استيطاني 
توسعي قل نظيره في التاريخ، 
قد ال تشابهه إال اجلرمية ضد 
الهنود  ضد  املرتكبة  اإلنسانية 

احلمر بأمريكا.
الفترة  ه����ذه  ات��س��م��ت  ل��ق��د 
بتصاعد  ل���ب���الدن���ا  ب��ال��ن��س��ب��ة 
ومخجل  م����ذه����ل  وت������س������ارع 

خلطوات التعاون الرسمي مع الكيان الصهيوني في كل 
والعسكرية  والصناعية  والفالحية  التجارية  املجاالت: 
واألكادميية  وال��ت��رب��وي��ة  واالس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة  واألم��ن��ي��ة 
والسياحية  والدينية  والرياضية  والثقافية  والفنية 
والرحالت اجلوية  والنقل  والعدل واحملاماة  والتشغيل 
إال  من مجال  وم��ا  وغيرها.  امل��دن  توأمة  وف��ي مجال 
بالدنا  أصبحت  حتى  وتنسيق  تعاون  اتفاقية  وشهد 
لفرض حماية  الشروط  كل  اآلن  له  تهيأت  ع��دو  أم��ام 
من  اإلمبريالية  له  توفره  ملا  نظرا  بالدنا،  على  كاملة 

دعم عسكري وسياسي ودبلوماسي.
الصهيوني  الكيان  في  تعززت  الذي  الوقت  نفس  في 

ومعها  والعرقي،  الديني  والتطرف  الفاشية  النزعات 
العرقي  التطهير  أعمال  للنظر  ملفت  بشكل  تنامت 
والتقتيل والفتك اليومي بالشعب الفلسطيني، خاصة 
في الضفة الغربية والقدس؛ كما زادت حدة التهديدات 
املتكررة  االق��ت��ح��ام��ات  خ��الل  م��ن  األق��ص��ى  للمسجد 
املرابطني  واض��ط��ه��اد  واحل��ف��ري��ات،  األن��ف��اق  وتوسيع 
ب��ه. وي��ت��م ذل��ك م��ن ط��رف جيش االح��ت��الل وقطعان 
امل��س��ت��وط��ن��ني ع��ل��ى ح���د س�����واء مب��خ��ت��ل��ف األشكال 
العنصرية البغيضة التي ال تقيم وزنا حلقوق اإلنسان 
والقانون الدولي اإلنساني، في محاولة لفرض حالة من 
املنطقة  وشعوب  الفلسطيني  الشعب  على  االستسالم 
في  انخرطت  التي  البلدان  شعوب  وخ��اص��ة  برمتها، 

التطبيع الرسمي. 
والصهاينة،  املطبعني  ل��ت��وق��ع��ات  وخ��الف��ا   أن���ه،  إال 
)مصر(  ديفيد  ك��ام��ب  م��ن  التطبيع،  اتفاقيات  فكل 
)اإلمارات،  أب��راه��ام  واتفاقيات  )األردن(  عربة  ووادي 
منطقتنا  شعوب  ت��زد  لم  ال��س��ودان(  املغرب،  البحرين، 
ت��ع��ب��ر ع��ن��ه املسيرات  ال����ذي  إال مم��ان��ع��ة، وه���و األم����ر 
للتطبيع  املناهضة  االحتجاجية واحلمالت  والوقفات 
الغفيرة  الرياضية  اجلماهير  وأك��دت��ه  الشعوب،  لهذه 

والالعبون في مالعب مونديال قطر لكرة القدم.

احلقوقية،  املنظمات  من  ع��دد  مجهود  ساهم  كما 
مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، في 
فضح الطابع العنصري ونظام األبارتهايد الصهيوني 

أمام أنظار العالم قاطبة.
بالدنا، مبقاومة  على مستوى  الفترة،  هذه  ومتيزت 
جبهتنا،  بقيادة  إليه،  املشار  اخلياني  للمسلسل  رائدة 
التطبيع  ف��ل��س��ط��ني وض���د  ل��دع��م  امل��غ��رب��ي��ة  اجل��ب��ه��ة 
للشعب  الداعمة  والشخصيات  والفئات  القوى  وكافة 
نسعى  متواصلة  الزال���ت  مقاومة  وه��ي  الفلسطيني؛ 
املغربي  املجتمع  عمق  في  وجتذيرها  استنباتها  إل��ى 

الرافض ألي عالقة مع الصهاينة املجرمني.

ويتظافر هذا املجهود مع كفاح الشعب الفلسطيني، 
حيث مّثلت معركة سيف القدس أهم معامله احلديثة 
للشعب  املتينة  وال��وح��دة  امل��ق��اوم��ة  دور  أب���رزت  وال��ت��ي 
الفلسطيني في مختلف مناطق تواجده، ناهيك عن 
الغربية  الضفة  في  العنيدة  املسلحة  املقاومة  تصاعد 

ممثلة في عرين األسود وكتيبة جنني وغيرهما.
لقد انفضح زيف كل الشعارات املخزنية التي انبنى 
عليها التطبيع، ومنها أن التعاون مع الكيان الصهيوني 
املجرم ال يتناقض مع دعم الشعب الفلسطيني، وهي 
كذبة ال تنطلي على أحد. كما اتضح أن هذا املسعى 
ب��ل��دان املغرب  يهدد األم��ن وال��س��الم الهش أص��ال ب��ني 
كل  على  فعليا  خطرا  يشكل  الكيان  ه��ذا  وأن  الكبير 
الواليات  ي��د  ف��ي  مهمة  أداة  وي��ع��د  منطقتنا  ش��ع��وب 
وعلى  عليها  السيطرة  الستدامة  األمريكية  املتحدة 

خيراتها.
للجبهة  الوطنية  السكرتارية  في  نعبر  اخلتام،  وفي 

املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع عن:
تهانينا للمنتخب املغربي واجلماهير الشعبية   .1
لنصف  بتأهله  املهم  الرياضي  اإلجن��از  على  املساندة 
نهائي كأس العالم، وعلى االنتصار لفلسطني وقضاياها 
املناصرة  والشعارات  الفلسطيني  العلم  رفع  من خالل 

لها.
إدان�����ت�����ن�����ا ل����إلع����الم   .2
املطبعني  وأب����واق  الصهيوني 
املنتخب  على  حتاملهم  على 

الوطني وعلى جماهيره.
للعمل  إدان������ت������ن������ا   .3
اخلبيث لإلعالم الرسمي الذي 
عمد إلى حذف مشاهد انتصار 
لفلسطني،  الكروية  اجلماهير 
من روبورتاجاته إذعانا لإلرادة 

الصهيونية.
النبطاح  إدان����ت����ن����ا   .4
الصوري  البرملان  في  األغلبية 
الصهيونية  ل��ل��م��خ��ط��ط��ات 
على  غ���رف���ت���ي���ه  مب����ص����ادق����ة 
اتفاقيات اخلزي والعار احملالة 
احلكومة  ط����رف  م���ن  ع��ل��ي��ه 

املخزنية.
بجميع  ت���ن���وي���ه���ن���ا   .5
املساندة  امل��ت��ن��ام��ي��ة  اجل���ه���ود 
لفلسطني واملناهضة للتطبيع 
لكل  وإدانتنا  العالم،  وأح��رار  وأمتنا  شعبنا  أبناء  من 

املهرولني للتطبيع والعمالة للكيان الصهيوني.
تسكن  ال��ذي  األب���ي،  املغربي  لشعبنا  تأكيدنا   .6
القضية الفلسطينية في وجدانه، أننا على العهد باقون 
وأننا جميعا بفضل عملنا الوحدوي والدؤوب سنسير 
، معا وسويا، حتى إسقاط التطبيع وهزم الصهيونية 

وحترير فلسطني، كل فلسطني.

السكرتارية الوطنية
اخلميس 22 دجنبر 2022.

اليوم الوطني ملناهضة التطبيع"
"جميعا مع فلسطني وحلماية بالدنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني"



العدد:  3489
29  دجنبر  2022 / 4 يناير 2023

قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
عمال شركة  SOGEA) /  COSINA( في اعتصام للمطالبة بتنفيذ حكم  صادر لصاحلهم

 COSINA ش�����رك�����ة   ع�����م�����ال  ي�����خ�����وض 
متعددة   ،SOGEM Maroc بشركة  املرتبطة 
االس��ت��ي��ط��ان، اع��ت��ص��ام��ا م��ف��ت��وح ام����ام مقر 
ال��ش��رك��ة امل���ت���واج���د ب���احل���ي ال��ص��ن��اع��ي عني 
الصخيرات متارة، في ظروف  عتيق مبنظقة 
احلكم  وبتنفيذ  بانصافهم  للمطالبة  قاسية 
النهاءي الصادر لصاحلهم بعد أن قاموا بكل 
االجراءات الضرورية لذلك مبا فيها استصدار 
قرار التنفيذ قوبل بتعنت إدارة الشركة حيث 
املكلفة  ال��س��ل��ط��ة  وم��ن��ع��ت  األب�����واب  أغ��ل��ق��ت 

بالتنفيذ من القيام مبهامها؟؟
ب��داي��ة وق��ائ��ع قضية ه��ؤالء العمال  وت��ع��ود 
إلى سنة 2017، حيث قامت   الشركة املشغلة  
ب��ط��رد ال��ع��م��ال م���ن ال��ع��م��ل ب��ع��دم��ا حاولت 

التحايل على القانون من أجل التملص من 
العمل  ف��ي  أقدمية  م��ن  املكفولة،  حقوقهم 
وغيرها... ب"تفويتهم" لشركة أخرى تنشط 
في الوساطة الشغلية حاولت اجبارهم على 
رفضه  مم��ا  معها  امل���دة  م��ح��دد  عقد  توقيع 
العمال وجلأوا للقضاء حيث مت "انصافهم" 
النقض  مرحلة  بعد  نهائي  بحكم  جزئيا  
لم  التي  األحكام  في  بالطعن  تقدموا  حيث 

تنصفهم ابتدائيا وفي االستئناف.
لالشارة فقد قام وفد من مثلني عن  فرع 
النهج  فرع  ومن  بتمارة    AMDH اجلمعية 
تضامنية  ب���زي���ارة  ال��ع��م��ال��ي  ال��دمي��ق��راط��ي 

للمعتصم على أن تتم متابعة قضيتهم. 

تمارة

لسينت تا

الساكنة حتتج على التهميش واالقصاء  والغالء وتردي املرافق الصحية
واملضايقات  ال���ت���ه���دي���دات  رغ����م   
وشتى أساليب الترهيب التي ينهجها 
ورغم  تالسينت،  ببلدة  النظام  ممثلو 
طرف  من  املعركة  ِاح��ت��واء  محاوالت 
االنسحابات  ورغ����م  ال��ن��ظ��ام،  خ����دام 
تالسينت  أح������رار  واالرت�������������دادات... 
البطولية  م��ع��رك��ت��ه��م  ي����واص����ل����ون 
ل��أس��ب��وع ال���س���ادس اح��ت��ج��اج��ا على 
وللمطالبة  امل����زري  ال��ص��ح��ي  ال��وض��ع 
القرب  مبستشفى  األش��غ��ال  ب��إن��ه��اء 
طالبوا  كما  ع��اج��ل،  بشكل  وجتهيزه 
والتوزيع  اإلداري��ة  اخلدمات  بتقريب 
بغالء  ون��ددوا  املدعم  للدقيق  العادل 
األس���ع���ار... وغ��ي��ر ذل���ك م��ن املطالب 

اإلجتماعية العادلة واملشروعة.
حتية الصمود والتضامن مع أحرار 
أن  ونتمنى  تالسينت،  بلدة  وش��رف��اء 
أنوال  ساكنة  النضال   بركب  تلتحق 
وكل  وبوعنان  جتيت  وبني  وب��وم��رمي 
الوضع  بتحسني  للمطالبة  ال��دواوي��ر 
األشغال  وإمت�����ام  ال��ك��ارث��ي  ال��ص��ح��ي 
التخصصات  امل��ت��ع��دد  ب��امل��س��ت��ش��ف��ى 
واألطر  األج��ه��زة  وت��وف��ي��ر  بتالسنت 
انتظار  في  الصحية  باملراكز  الطبية 
منه  ينتظر  ال����ذي  امل��س��ت��ش��ف��ى  ه���ذا 

ته. تخفيف العبئ عن اإلقليم برَمّ
النصر ألحرار تالسينت.

عن املناضل: عبد الصادق بنعزوزي

بعد منع وقفتهم االحتجاجية أمام مقر العمالة،
 العمال الزراعيون  ينظمون مسيرة نحو مقر نقابتهم )إ م ش(

التاسعة  ال��س��اع��ة  ع��ل��ى   2022 دج��ن��ب��ر   27 ال��ث��الث��اء  ي���وم 
الزراعيني  العمال  نقابة  لها  دع��ت  التي  ق��رار  بعد  صباحا، 
الوطنية  للجامعة  التابعة  بلحاج"  رفيق  ضيعات  "ع��م��ال 
ببركان،  للشغل  املغربي  لالحتاد   FNSA الفالحي  للقطاع 

مفاذه تنفيذ الوقفة االحتجاجية أمام عمالة بركان.
ال��ت��ح��ق ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن ال��ع��م��ال ال���زراع���ي���ني إل����ى عني 
مبختلف  العمومية  السلطات  باستنفار  وفوجئنا  امل��ك��ان، 
االجهزة،كما مت ابالغنا عن املنع للوقف االحتجاجية التي 

كانت مبرمجة في اليوم الثالثاء 27دجنبر2022.
وجاءت الوقفة االحتجاجية نتيجة لعدم جدية احلوارات 
واعتبروها  احمللية،  السلطات  م��ع  السابق  ف��ي  مت��ت  التي 
صورية خاصة في غياب االلتزام الفعلي بتنفيذ مضامنيها 
من طرف باطرونا، وفي خرق سافر املتمثلة في عدم تسديد 

أجورهم العالقة مند خمسة اشهر )منديوليوز 2022(.
حلقوق  اساسيا  مكونا  يشكل  ال���ذي  العمال  ح��ق��وق  ان 
العاملي  االنسان، وقد مت اإلق��رار لهذه احلقوق في اإلعالن 
الدولية  حلقوق اإلنسان وفي عدد من اإلعالنات واملواثيق 
حل��ق��وق االن���س���ان، خ��اص��ة ال��ع��ه��د ال���دول���ي ح���ول احلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية املصدق عليه من طرف 

بالدنا.

ال��ي��وم ك��ذل��ك يتم خ��رق واض���ح ف��ي م��ص��ادرة حقهم في 
العهد  من   22 امل��ادة  في  عليه  املنصور  السلمي  االحتجاج 
عليه  املصادقة  والسياسية  املدنية  حلقوق  اخلاص  الدولي 
املغرب  1979، وكما صادق  املغرب في شهر ماي  من طرف 

ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ال��دول��ي��ة حول 
حرية النقابية،واالحتجاج...

وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق  توجت  
النضالية مبسيرة  املعركة  هذه 
بركان،  ش��وارع مدينة  أهم  في 
وخ��ت��م��ت��ه��ا ب��وق��ف��ة ام����ام مقر 
االحتاد املغربي للشغل،خاللها 
حول  تنديدية  شعارات  رفعوا 
السلطات  م��ح��م��ل��ني  امل����ن����ع 
معا  واحل�����ك�����وم�����ة  احمل����ل����ي����ة 
ك��ام��ل امل��س��ؤول��ي��ة ف��ي وضعهم 
على  ي����ت����رت����ب  ق�����د  وف����ي����م����ا 
ه���ذه االح��ت��ج��اج��ات، ون����ددوا 
مب��خ��ط��ط��ات ال����دول����ة وع����دم 
العمال  االتفاقية اجتاه  إلتزام 
ال��زراع��ي��ني خ��اص��ة ف��ي صرف 

أجورهم والتعويضات ...

واعتبروا أن سياسة الدولة في هذا امليدان تتسم بالطبقية 
واحملسوبية والزبونية .

عن محمد عالي عضو اللجنة االدارية للجامعة 
 .FNSAالوطنية للقطاع الفالحي

بركان
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اجلمعية تعرض تقريرها حول محاكمات املهاجرين  املعتقلني
 ومتنع من تنظيم  وقفة باملناسبة

ل��ل��م��ه��اج��ري��ن، نظمت  ال��دول��ي  ال��ي��وم  اط���ار تخليد  ف��ي 
ندوة  ال��ن��اظ��ور  ف��رع  االن��س��ان  حل��ق��وق  املغربية  اجلمعية 
املهاجرين  محاكمات  ح��ول  تقريرها  لتقدمي  حقوقية 
اجلمعة  م��أس��اة  خلفية  على  املعتقلني  اللجوء  وطالبي 
القضية  تطورات   الضوء على  ولتسليط   2022 يونيو   24
منذ األحداث املأساوية ليوم اجلمعة األسود على مشارف 
دار  مبقر  السبت  يوم  مساء  وذل��ك  احملتلة  مليلية  مدينة 

احملامي.
وي��أت��ي ه���ذا ال��ن��ش��اط ض��م��ن ال��ب��رن��ام��ج ال����ذي سطرته 
اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، في إطار تخليد  احلركة 
احلقوقية وكل القوى الدميقراطية عبر العالم اليوم الدولي 
ك��ل سنة.  م��ن  م��ن دجنبر   18 ي��ص��ادف  ال��ذي  للمهاجرين 
ويتميز هذه السنة حسب  بيان صادر عن املكتب املركزي  
البشر، وفي  املاليني من  أوضاع  تردي  باستمرار  للجمعية 
املهاجرات  حل��ق��وق  اجلسيمة  االن��ت��ه��اك��ات  اس��ت��م��رار  ظ��ل 
وامل��ه��اج��ري��ن مب��ا فيها امل��س ب��احل��ق امل��ق��دس ف��ي احلياة، 

واملصير املجهول لآلالف منهم بعد فقدانهم على 
احلدود البرية أو البحرية باإلضافة إلى األوضاع 
التي  املزرية  االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

يعيشون فيها...
وإجراءات  تدابير  اتخاذ  أخ��رى مت  وم��ن جهة 
املواطنني/ على  أكثر  للتضييق  وقانونية  أمنية 
بلدان  من  بكرامة  التنقل  في  حقهم  وعلى  ات 
اجلنوب نحو الدول املتقدمة اقتصاديا، وخاصة 
نحو بلدان االحتاد األوربي التي وضعت عراقيل 
م��ت��ع��ددة م��ن أج���ل ح��رم��ان اآلالف م��ن��ه��م من 
املعامالت  واس��ت��م��رت  شينغن  ف��ض��اء  ت��أش��ي��رات 
وطالبي  لطالبات  الكرامة  من  واحلاطة  املهينة 
م��واع��ي��د احل���ص���ول ع��ل��ي��ه��ا. ورغ����م امل���راس���الت 
واملواطنني  للمواطنات  املتكررة  واالحتجاجات 
وخاصة  امل��دن��ي،  املجتمع  وجمعيات  املغاربيني 

املغربي  واالئ��ت��الف  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  املغربية  اجلمعية 
لهيئات حقوق اإلنسان، إال أن تصريحات مسؤولي االحتاد 
أكدت  الفرنسية  للدولة  املنتمني  أولئك  وخاصة  األورب��ي 
الفكر االستعماري والعنصري اجتاه شعوب املنطقة، وعن 
البلدان  هاته  خيرات  استنزاف  في  اإلرادة  نفس  استمرار 
وطاقاتها البشرية من أطر وأطباء ومهندسني، في تناغم 
ت��ام م��ع م��ا مت إق���راره ف��ي اتفاقية االحت���اد األورب���ي حول 
أساسي  بشكل  تعتمد  ال��ت��ي  اآلم��ن��ة  بالهجرة  يسمى  م��ا 
الشباب  ب��آالف  ويدفع  دفع  مما  االنتقائية،  الهجرة  على 
واألطفال والنساء إلى ركوب كل املخاطر من أجل الوصول 

إلى دول الشمال .
وفي املغرب، كان واضحا خالل هاته السنة االنعكاسات 
ال��ك��ارث��ي��ة ل��س��ي��اس��ات االحت����اد األورب����ي وت��ط��اب��ق وتواطؤ 
أكثر  الدولة اإلسبانية في نهج سياسة  املغربية مع  الدولة 
املهاجرات  للبعد احلقوقي، اجتاه  فيها  وتغييبهما  تشددا 
جنوب  إفريقيا  من  القادمني  أولئك  خاصة  واملهاجرين 
الصحراء. حيث سارعت الدولة املغربية إلى اتخاذ العديد 
من اإلج��راءات تنتهك بشكل خطير حقوقهم األساسية، 
ودون أن تأخذ بعني االعتبار هشاشة الوضعية االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية الكارثية التي يعيشون فيها. ولعل 
األحداث التي عرفها معبر باريو تشينو على احلدود مع 
مليلية احملتلة يوم اجلمعة األسود 24 يونيو 2022، تعد 
ملف  ف��ي  واإلس��ب��ان��ي��ة  املغربية  للسياسة  األب���رز  ال��ع��ن��وان 
املقدس  احل��ق  انتهاك  وص��ل حد  ال��ذي  واللجوء،  الهجرة 
أغلبهم من  اجل��رح��ى  وم��ئ��ات  27 مهاجرا  ل  احل��ي��اة  ف��ي 
 77 زال مصير  ف��ي ح��ني ال  وال��س��ودان اجلنوبي  ال��س��ودان 
آخرين مجهوال. وعوض فتح حتقيق نزيه وجدي ملعاقبة 
م��ن تسبب ف��ي ال��وف��ي��ات واالع���ت���داءات، أص���درت محكمة 

الناظور أحكاما جائرة وقاسية بحق 88 من طالبي اللجوء 
الدنيا  غ��اب��ت عنها احل����دود  م��اراط��ون��ي��ة  م��ح��اك��م��ات  ف��ي 
من  املكون  دفاعهم  ذلك  عبر عن  كما  العادلة  للمحاكمات 

محاميي اجلمعية....

السياق:
الهجرة  س��ي��اس��ات  بتكريس  ال��س��ن��ة  ه��ات��ه  مت��ي��زت  وق���د 
املرتكزة أساسا على املقاربة األمنية، سواء على املستويني 
العاملي واإلقليمي او على املستوى الوطني وتعزيز العسكرة 
على احلدود وتشديد املراقبة على حتركات املهاجرين/ات، 
مما أدى إلى ليس فقط إلى تدهور أوضاعهم االقتصادية 
انتهاك حقوقهم األساسية  واالجتماعية والثقافية، وإلى 
في السكن والصحة والتعليم وحقهم في الشغل والتنقل، 
بل تعداه إلى املس باحلق املقدس في احلياة وإلى فقدان 
إلى  باإلضافة  مجهوال  مصيرهم  زال  ال��ذي��ن  العديدين 

والترحيالت  التعسفية  واالعتقاالت  اجلائرة  احملاكمات 
القسرية وإلى انتهاكات ىا حصر لها.

من  تراكمات  ببالدنا،  واللجوء  الهجرة  ملف  عرف  لقد 
املهاجرات  ب��ش��ك��ل خ���اص  م��س��ت  االن��ت��ه��اك��ات اخل��ط��ي��رة 
أبرزها  لعل  ال��ص��ح��راء،  ج��ن��وب  إفريقيا  م��ن  وامل��ه��اج��ري��ن 
األحداث املؤملة التي شهدتها منطقة الناظور على احلدود 
األحداث  هاته   2022 يونيو   24 ي��وم  احملتلة  مليلية  مع 
احلياة  في  املقدس  باحلق  املساس  حد  وصلت  املأساوية، 
وس��ق��وط ال��ع��دي��د م��ن اجل��رح��ى ك��ان��ت إص��اب��ات بعضهم 
العديد  بالناظور، على  خطيرة، حيث وقف فرع اجلمعية 
م��ن اخل���روق���ات واالن��ت��ه��اك��ات وامل���م���ارس���ات ال��ت��ي طبعت 
سلوك السلطات العمومية في تعاملها مع طالبي اللجوء 
واملهاجرين قبل وأثناء وبعد األحداث األليمة التي شهدها 
املعبر احلدودي باريو تشينو، مما أدى إلى وفاة 27 شخصا 
من  والعشرات  األقل  على  اللجوء  وطالبي  املهاجرين  من 
77 مفقودا،  إلى  اليوم  إلى حدود  املفقودين وصل عددهم 
هذه  خلفية  ع��ل��ى  معتقل  جل���وء  وط��ال��ب  م��ه��اج��را  و87 
األحداث )تتراوح أحكامهم بني 8 أشهر وثالثة سنوات(من 
خالل محاكمات ماراطونية عرفت العديد من اخلروقات 
احملاكمة  وض��م��ان��ات  ش���روط  انتهكت  ال��ت��ي  وال��ت��ج��اوزات 
القوة  باستعمال  املرحلني  من  املئات  إلى  إضافة  العادلة، 
والقمع من طرف السلطات املغربية بتواطؤ مع السلطات 

اإلسبانية.
هذه املأساة التي حظيت بتوثيق أفضل ونشر على أوسع 
نطاق ال ينبغي أن تنسينا أن مئات املهاجرين من جنوب 
النساء  من  العديد  ومنهم  افريقيا،  وشمال  و  الصحراء 
الهجرة  ط��رق  عبر  سنة  ك��ل  حياتهم  يفقدون  واألط��ف��ال 

البحرية التي أصبحت أكثر فتكا مثل طرق جزر الكناري 
يكن  ل��م  امل��وث��ق  العمل  ه��ذا  إسبانيا،  إل��ى  الشمال  م��ن  أو 
للمدافعات  التام  والتفاني  ال��ذات  إنكار  بدون  إجن��ازه  ليتم 
وامل���داف���ع���ني ع���ن ح��ق��وق اإلن���س���ان ب��ش��ك��ل ع����ام وحقوق 
املهاجرين بشكل خاص في الدفاع ومتابعة القضايا العادلة 
سنوات  منذ  يعانون  الذين  اللجوء  وطالبي  للمهاجرين 

طويلة على طريق الهجرة بني الناظور ومليلية.

األهداف:
ويرمي تخليد اليوم الدولي للمهاجرين لهذه السنة إلى 
نزيه من طرف  دون فتح حتقيق  امللف  ه��ذا  إغ��الق  ع��دم 
وترتيب  امل��س��ؤول��ي��ات  أج���ل حت��دي��د  م��ن  مستقلة  ج��ه��ات 
اجلزاءات املترتبة عنها ومحاسبة كل املتورطني في هاته 
اجلرمية من اجلانبني املغربي واإلسباني وهو ما يجعلنا 

نطرح بعض اخلطوط العريضة للنقاش بهذه املناسبة.
الدولة  و  األوروب����ي  االحت���اد  مسؤولية  حت��دي��د 
اإلسبانية في هاته اجلرمية سواء بشكل مباشر 
فيه  للمغرب مبا  املقدم  الدعم  أشكال  كل  أو عبر 
أجل  من  والسياسي  واللوجستيكي  امل��ادي  الدعم 
القيام مبهمة احلارس للحدود اجلنوبية لالحتاد 

األوروبي ؛
عن  واالس��ب��ان��ي��ة  املغربية  ال��دول��ت��ني  مسؤولية 
فقدوا  ممن  املصير  ملجهولي  القسري  االختفاء 

أثناء أحداث معبر باريو تشينو
املهاجرين  بحق  املتابعات  عبر  الهجرة  جترمي 
أن  رغم  األس��ود  يوم اجلمعة  اعتقالهم  الذين مت 
االجتار  شبكات  ع��ن  حقيقيني  مسؤولني  هناك 
تشديد  مت  كلما  ينتعشون  الذين  البشر  وتهريب 

املراقبة وعسكرة احلدود؛

البرنامج:
عن  الدفاع  في  الثابتة  اجلمعية  مواقف  من  وانطالقا 
حقوق املهاجرين وطالبي اللجوء كما هو منصوص عليها 
يخلد  الصلة،  ذات  اإلنسان  حلقوق  الدولية  املواثيق  في 
اإلنسان مبعية  املغربية حلقوق  للجمعية  املركزي  املكتب 
فرع الناظور، اليوم الدولي للمهاجرين هاته السنة، بتنظيم:
 15h00 الساعة  على   ،2022 دجنبر   24 السبت  ي��وم   -

بقاعة دار احملامي بالناظور:
• ندوة حقوقية لتقدمي تقرير حول محاكمات املهاجرين 
وطالبي اللجوء املعتقلني على خلفية مأساة اجلمعة 24 

يونيو 2022؛
املداخالت :

املكتب املركزي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان؛
منسق هيئة الدفاع؛

فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالناظور؛
*يوم األحد 25 دجنبر 2022، على الساعة 11h30 أمام 

املعبر احلدودي باريوتشينو:
الهجرة  تنديدا بسياسات  بالشموع،  وقفة احتجاجية   •
األوروبي  االحت��اد  ودول  املغرب  املتخذة من طرف  القاتلة 
 24 اجلمعة  مأساة  وتضامنا مع ضحايا  إسبانيا،  خاصة 

يونيو 2022.

مقرر  ك��ان  ال��ت��ي  الوقفة  منع  مت  فقد  ل��الش��ارة 
تنظيمها  أمام معبر "باريوتشينو"
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حت��ت ش��ع��ار: "م��واص��ل��ة ال��ن��ض��ال، اخ��ت��ي��ارن��ا ل��ل��دف��اع عن 
العاملة"  للطبقة  املشروعة  املطالب  وحتقيق  املكتسبات 
انعقد يومه السبت 24 دجنبر 2022 باملقر املركزي ملنظمتنا 
وبعد  للشغل؛  املغربي  لالحتاد  الوطني  املجلس  بالبيضاء 
وقوفه بالتحليل لأوضاع العامة على املستوى الدولي وأهم 
الوطني،  املستوى  على  اجتماعيا  األخيرة  ه��ذه  مميزات 
وأساسا منها أوضاع الطبقة العاملة بكل مكوناتها. وبعد 
االجتماعي  احلوار  حلصيلة  والدقيق  املوضوعي  التقييم 
الوطني  املجلس  ف��إن  األخ��ي��ر؛  شتنبر   14 منذ  املنطلق 

يسجل املواقف التالية:
1.   ت��ن��دي��ده ال��ش��دي��د ب��ال��ه��ج��وم امل��ت��واص��ل ع��ل��ى القدرة 
واملواطنني  امل��واط��ن��ات  م��ن  العظمى  للغالبية  ال��ش��رائ��ي��ة 
االستهالكية  املواد  كافة  أثمان  في  املتواصل  الغالء  جراء 
واخلدمات، واستنكاره استخفاف احلكومة مبا وصلت إليه 
األوضاع االجتماعية جراء ذلك من تأزم واحتقان، وعدم 
إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية 

لأجراء وعموم املواطنني.
2.    تنبيهه لعدم جدية احلكومة في مقاربتها للحوار 
احلوار  لفشل  السلبية  لآلثار  تقديرها  وسوء  االجتماعي، 

على كل املستويات.
3.   استنكاره لتملص احلكومة من أهم االلتزامات املدونة 

في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة منها:
� الزيادة العامة في األجور؛

األشطر  وإص���الح  األج���ور  على  الضريبي  التخفيض   �
إلى   بإقرار تصاعدية فعلية تهدف  الدخل  الضريبية على 

حتقيق عدالة جبائية؛
واملستخدمني  املوظفني  فئات  كافة  ملطالب  االستجابة   �
بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة اجلديدة 
وإدماج حاملي الشهادات في السالليم املناسبة وغيرها من 

املطالب امللحة؛
� فتح حوارات قطاعية، تعنى بخصوصيات تلك القطاعات 

وتستجيب للمطالب املشروعة للعاملني بها؛
لبعض  وامل��غ��رض  املشوه  بالتنزيل  الشديد  تنديده  أ(   .4
االلتزامات املتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومن بينها 
االجهاز على احلد األدنى للمعاش املتمثل بألف )1000( 

درهم في القطاع اخلاص.
ال���زي���ادة في  لتنزيل  امل��غ��ش��وش��ة  ل��أج��رأة  اس��ت��ن��ك��اره  ب( 

املعاشات واحلد األدنى للمعاشات في القطاع اخلاص.
ج( تضامنه مع كافة فئات األجراء في القطاعني اخلاص 
اجلماعات  وضمنهم  ع��م��وم��ي،  ال��ش��ب��ه  وال��ق��ط��اع  وال��ع��ام 
باملغرب...،  السيارة  ووالطرق  الفالحي،  والقطاع  احمللية، 

في نضاالتهم من أجل الكرامة وحقوقهم املشروعة، ودعم 
اجلامعة الوطنية للتعليم في نضالها من أجل إقرار نظام 
املساومة  ورفضها  التعليم  ورجال  لنساء  ألساسي منصف 

لفرض 65 سنة كسن إجباري للتقاعد في القطاع.
أي��ة إج����راءات أحادية  ات��خ��اذ  5.   تنبيهه احلكومة م��ن 
ل��إلج��ه��از على  اجل��ان��ب، تسعى ب��أي شكل م��ن األش��ك��ال، 
النقابي  احل���ق  م��ج��ال  ف��ي  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ط��ب��ق��ة  مكتسبات 
احلقوق  م��ن  وغ��ي��ره��ا  وال��ت��ق��اع��د  ال��ن��ق��اب��ي��ة  والتمثيلية 

األساسية للعمال.
وفي األخير؛ فإن املجلس الوطني وهو يستحضر مضمون 
ومغزى الشعار الذي وضعه لدورته هذه، يدعو كافة هياكل 
على  ال��ت��ع��ب��وي  التنظيمي  ال��ب��رن��ام��ج  لتنفيذ  منظمتنا 
االستعداد  وإلى  والفئوية،  والترابية  القطاعية  املستويات 
خلوض كافة األشكال النضالية، القطاعية منها واحمللية 
ووحتقيقا  املكتسبات  ع��ن  دف��اع��ا  وال��وط��ن��ي��ة،  واجل��ه��وي��ة 

للمطالب املشروعة للطبقة العاملة.
عاشت الطبقة العاملة املغربية
عاش االحتاد املغربي للشغل

الدار البيضاء في 24 دجنبر 2022

املجلس الوطني لإلحتاد املغربي للشغل
-  يستنكر متلص احلكومة من التزاماتها املتضمنة في اتفاق احلوار االجتماعي

-  يدعو إلى التعبئة الشاملة استعدادا خلوض كافة األشكال النضالية، دفاعا عن املكتسبات ومن أجل املطالب املشروعة للطبقة العاملة

يوم اخلميس 22 دجنبر 2022، مرت سنتان على التوقيع 
املغربي  النظام  بني  اخليانية  التطبيع  التفاقية  امل��ش��ؤوم 
وهو  الشعب،  إرادة  على  ضدا  الغاصب  الصهيوني  والكيان 
لدعم  املغربية  اجلبهة  ل��دى  يسمى  أض��ح��ى  ال���ذي  ال��ي��وم 
فلسطني وضد التطبيع ب"اليوم الوطني ملناهضة التطبيع"،  
وسن  التطبيع  إسقاط  حتى  سنة  كل  تخليده  وسيستمر 
هذا  من  بالدنا  وحترير  وأشكاله،  أنواعه  كل  يجرم  قانون 

الشكل اجلديد من احلماية.
الوطني  ال��ي��وم  تنظيم  اجلبهة  ق���ررت  املناسبة،  وب��ه��ات��ه 
الشعبية  النضالية  األيام  الثامن، ضمن سلسلة  التضامني 
التي دأبت على تنظيمها عبر كافة املدن واملناطق ببالدنا، 
لتفسح املجال لآلالف من املواطنني واملواطنات ليعبروا عن 
الثابت  ورأيهم  الفلسطينية  القضية  من  األصيل  موقفهم 
من الصهيونية والكيان العنصري الغاصب. وحددت له يوم 
2022 حتت شعار "جميعا مع فلسطني  24 دجنبر  السبت 

وحلماية بالدنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني".
36 مدينة على األقل، من  لنداء اجلبهة  وقد استجابت 
احتجاجية  وق��ف��ات  ب��إق��ام��ة  وامل��ن��اط��ق،  اجل��ه��ات  مختلف 

املكان:  ف��ي  ومتفرقة  ال��زم��ان  ف��ي  م��وح��دة 
أكادير،  اجلديدة،  البيضاء،  ال��دار  )الرباط، 
الكبير،  القصر  مكناس،  خنيفرة،  وج���دة، 
ال��ع��رائ��ش، ت��ارودان��ت، ت��اوري��رت، بني مالل، 
طنجة، مراكش/ أيت أورير، سطات، أزمور، 
فاس،  اخلميسات،  الراشيدية،  أزرو،  بركان، 
احملمدية،  ت��ازة،  جرسيف،  أسفي،  برشيد، 
اشتوكة  سليمان،  بن  القنيطرة،  خريبكة، 
بنور،  س��ي��دي  بنصالح،  الفقيه  ب��اه��ا،  أي��ت 
تأكيد  ع��ل��ى  مبرهنة   ،).. بجعد  س��ط��ات، 
 ، للتطبيع  الشعبيني  وامل��ن��اه��ض��ة  ال��رف��ض 
في  الفلسطينية  للقضية  العميق  والتجدر 

وجدان كل فئات الشعب املغربي.

شرفاء  عاليا  حتيي  إذ  للجبهة،  الوطنية  والسكرتارية   
وش��ري��ف��ات ه���ذا ال��وط��ن ال��ذي��ن وال��ل��وات��ي ش���ارك���وا/ن في 
االحتجاجات، وتعبر عن اعتزازها بالصمود الذي واجه به 
خنيفرة   منها  امل��دن،  بعض  في  املخزني  القمع  احملتجون 
القمعية  القوات  من  جحافل  تدخلت  حيث  والقنيطرة...، 
لتعّنف ومتنع املواطنني واملواطنات واملناضلني واملناضالت 

من التجمع في مكان الوقفة االحتجاجية. 
تعبر عما يلي:

1. تنديدها، بأشد عبارات الشجب والتنديد، بالقمع الذي 
والقنيطرة،  خنيفرة  وقفتي  املخزنية  ال��ق��وات  به  واجهت 
القرارات  شعبية  وال  م��ش��روع��ي��ة  ال  ع��ل��ى  دل��ي��ال  وت��ع��ت��ب��ره 
التطبيعية املخزنية، وعلى افتقاد سياساتها التطبيعية ألي 
سند شعبي إال املنع والقمع، إرضاء للصهيونية وحاميتها 

اإلمبريالية.
2. ش��ك��ره��ا ل��ك��ل م���ن س��اه��م ف���ي إجن����اح ال���ي���وم الوطني 
النجاح  هذا  معتبرة  وهيآت،  أشخاصا  الثامن،  التضامني 
خير جواب على مزاعم وادعاءات الدولة املخزنية واملطبعني 
من  املغربي  الشعب  موقف  بخصوص  والصهاينة  اخلونة 

التطبيع مع الكيان الغاصب ألرض فلسطني؛
3. افتخارها باستمرار كل فئات الشعب املغربي، أطفاال 
وشبابا ونساء ورجاال، وفي كل املناطق، في يقظتها ودعمها 
ألية  ورفضها  الفلسطيني  للشعب  العادلة  للقضية  املبدئي 

عالقة مع املجرمني الصهاينة؛
من  واآلالف  امل��دن  م��ن  العشرات  استجابة  اعتبارها   .4
للجبهة  الوطنية  السكرتارية  لنداء  واملواطنات  املواطنني 
التطبيع،  دعاة  وكل  املغربي  للنظام  واضحة  شعبية  رسالة 
يجرم  قانون  وسن  التطبيع  إسقاط  مطلب  عن  تنازل  أال 
كل أشكاله وأنواعه ببالدنا؛ واعتزازها باالحتضان الشعبي 
فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  به  حتضى  ال��ذي  املتزايد 

وضد التطبيع في كل األوساط الشعبية املغربية؛ 
5. دعوتها كل مناضلي ومناضالت الهيآت املكونة للجبهة، 
وكافة املواطنني واملواطنات الداعمني للقضية الفلسطينية 
والرافضني لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني ولالتفاقيات 
والفالحية  وال��ت��ج��اري��ة  واألم��ن��ي��ة  واملخابراتية  العسكرية 
وال��س��ي��اس��ي��ة اخل��ط��ي��رة وغ��ي��ره��ا، االس��ت��م��رار ف��ي اليقظة 
م��ن تعرية  امل��زي��د  أج��ل  م��ن  ال���وح���دوي،  وال��ع��م��ل  والتعبئة 
املتاجرة  وحكومتها  املغربية  الدولة  موقف 

بالقضية الفلسطينية؛ 
6. نداءها لتقوية  فروع اجلبهة وتوسيع 
لتغطية  منها  امل��زي��د  وتأسيس  قاعدتها، 
أدوات  أداة فعالة من  املناطق، بصفتها  كل 
التي  وملواجهة األخطار  للتطبيع  التصدي 
االنخراط  بفعل   وس��ي��ادت��ه  وطننا  ت��ه��دد 
الصهيونية  مخططات  في  للدولة  املتزايد 

واإلمبريالية في املنطق
السكرتارية الوطنية للجبهة املغربية 

لدعم فلسطني وضد التطبيع
الرباط في 24 دجنبر 2022.

اليوم الوطني ملناهضة التطبيع"
"جميعا مع فلسطني وحلماية بالدنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني"
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السياسية

تنامي وثيرة اجلفاف يفضح زيف السياسات الفالحية
حروش احمد

ان التنامي امللحوظ لوثيرة اجلفاف في املغرب تنبئ 
املناطق.  م��ن  العديد  لتشمل  العطش  ازم��ة  بتوسع 
معدل  ان  العلمية  وال��دراس��ات  االب��ح��اث  بينت  ولقد 
انخفضا  عرف  قد  املغرب،  في  السنوية،  التساقطات 
كما  املاضي.  القرن  ثمانينات  بداية  منذ  ملحوظا، 
أخر  إل��ى  ف��الح��ي  م��وس��م  م��ن  انتظامها  ع��دم  يشكل 
خالل  م��ن  املنحى  ه��ذا  ويتجلى  هيكلية.  خاصية 
اتساع رقعة التصحر التي تزحف بشكل مستمر على 
بعض املناطق الفالحية الهامة، مثل مناطق الرحامنة 
والسراغنة وصوال إلى مشارف منطقة الشاوية، وهي 
املنطقة التي تعتبر مبثابة خزان احلبوب، ألنها تنتج 
ما يزيد عن 30 في املائة من معدل اإلنتاج الوطني 
بحوالي  تقدر  للزراعة  الصاحلة  فاملساحة  للحبوب. 
رهينة  مليون هكتار   7 منها حوالي  مليون هكتار،   8
األنشطة  كل  تخضع  حيث  املناخية،  بالتقلبات  كليا 
املوسم  خ��الل  وتوقيتها  االمطار  لسقوط  الفالحية 
قد  امللحوظ،  النقص  هذا  أن  املعلوم  ومن  الفالحي. 
بات  التي  ال��س��دود،  م��لء  مستوى  على  سلبا  انعكس 
جزء هام من طاقتها االستيعابية مملوءا باألوحال، 

لتتقلص املساحات املسقية بشكل متزايد. 

الرصد  م��ع��ط��ي��ات  م��ن  يستنتج 
أصبح ظاهرة  اجل��ف��اف  أن  ه��ات��ه، 
باملغرب.  للفالحة  مالزمة  بنيوية 
وه���و م��ا ي��س��ت��وج��ب إرس����اء أسس 
ت���ه���دف إلى  س���ي���اس���ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
وتخفيف  الظاهرة  هذه  من  احلد 
ألفالحي.  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى  أث���اره���ا 
التدابير  بعض  تلخيص  ومي��ك��ن 
في  اتخاذها  ال��واج��ب  املستعجلة 

احملاور اآلتية:

للبحث  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ه��د  دع���م   -
وكافة  البشرية  ب��امل��وارد  ال��زراع��ي 
وتوجيه  ال��ض��روري��ة  امل��س��ت��ل��زم��ات 
أصناف  استنباط  نحو  األب��ح��اث 
ج��دي��دة م��ن امل���زروع���ات ال��ت��ي لها 
القدرة على مقاومة أثار اجلفاف.

امل�����زروع�����ات  م���ن���ع  أو  جت���ن���ب   -
املنتجات  خ��اص��ة  ك��ب��ي��ر،  ب��ش��ك��ل  ل��ل��م��ي��اه  املستهلكة 
الزراعات  وم��ن��ع  للشعب.  األس��اس��ي��ة   غير  الغذائية 

املستهلكة للمياه واملوجهة الى التصدير.

- اعتماد التقنيات الزراعية التي تساهم في احلفاظ 
على البيئة واملاء، والتخفيف من تأثير اجلفاف على 

احملاصيل.

فهل ات��خ��ذت ال��دول��ة ه��ذه ال��ت��داب��ي��ر ال��ض��روري��ة في 
البحث  قبل  عقود؟  منذ  املتبعة  الفالحية   السياسة 
أهم  بتوضيح  التذكير  يجذر  اجل���واب،  عناصر  ع��ن 

اخلصائص التي متيز هذه السياسة الفالحية.

1 - أهم مميزات السياسة الفالحية باملغرب

فالحيني  قطاعني  على  الفالحية  السياسة  ترتكز 

التي  الضيعات  ويضم  احل��دي��ث  القطاع  متباينني: 
وتقدر  ال��ف��رن��س��ي��ون،  امل��ع��م��رون  ع��ل��ي��ه  يسيطر  ك���ان 
1.3 مليون هكتار، وهي  مساحته اإلجمالية بحوالي 
على  ومتوفرة  خصبة  أراض��ي  في  متواجدة  ضيعات 
سيستحوذ  الشكلي  االستقالل  وبعد  ال��ري.  مصادر 
إبان  ال��ط��رق،  مبختلف  عليها  املغاربة  الرأسماليون 
القطاع يعتمد على  عملية استرجاع األراض��ي. هذا 
املكننة والتقنيات احلديثة ويحظى بحصة األسد من 
دعم وإعانات الدولة. أهم منتوجاته موجهة للتصدير 

نحو األسواق اخلارجية.

استغالليات  من  اغلبه،  في  يتشكل،  العتيق  القطاع 
ب��ط��رق عتيقة  ال��ف��الح��ة  ت���زاول  وص��غ��ي��رة،  متوسطة 
وت��ق��ن��ي��ات ق���دمي���ة، وت��ع��ت��م��د ب��ش��ك��ل م��ط��ل��ق على 
بالفالحة  ي��س��م��ى  م���ا  وه���و  امل��ط��ري��ة،  ال��ت��س��اق��ط��ات 
امل��ع��اش��ي��ة. ت��ق��در امل��س��اح��ة اإلج��م��ال��ي��ة ل��ه��ذا القطاع 
بحوالي 6.5 مليون هكتار، جلها أراضي متواجدة في 
املناطق البورية وغير املالئمة وذات اخلصوبة املتدنية، 
باملقارنة مع القطاع األول. هذا القطاع، مهمش من 
إال من بعض  الفالحية وال يستفيد  السياسة  طرف 

الفتات من إعانات الدولة.

2 - مرتكزات السياسات الفالحية

ل��إلش��ارة، لقد اح��ت��دم ال��ص��راع ب��ني امل��الك��ني املغاربة 
امل��ع��م��ري��ن )القطاع  ال��ذي��ن اس��ت��ول��وا ع��ل��ى ض��ي��ع��ات 
العتيق(  )القطاع  القبائل  بعض  وفالحي  احلديث( 
املغرب  استقالل  على  اآلم��ال  يعقدون  كانوا  الذين 
قصد استرجاع أراضيهم املنهوبة من طرف املعمرين. 
ومت��ي��زت ه���ذه امل��رح��ل��ة، ب��ان��دالع االح��ت��ج��اج��ات في 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��اط��ق، ح��ي��ث ان��ت��ف��ض��ت ع���دة قبائل 
هذه  إخ��م��اد  مت  ولقد  اراض��ي��ه��ا.  باسترجاع  مطالبة 
الفالحني  لترهيب  الهمجي  بالقمع  االحتجاجات 
على  النظام  سيلتف  وكعادته  بحقوقهم.  املطالبني 
من  املئات  بعض  توزيع  عبر  املشروعة  املطالب  ه��ذه 
الهكتارات على صغار الفالحني وجمعهم في تعاونيات 

الزراعي  " تعاونيات اإلصالح  صورية  متت تسميتها 
". وق��د دف��ع��ت ه��ذه األح����داث، ال��ى ن��ش��وب صراعات 
تركز  التي  والتقدمية  الوطنية  القوى  بني  سياسية، 
ع��ل��ى إع��ط��اء األول���وي���ة إلن��ت��اج ال���زراع���ات األساسية 
حتقيق  بهدف   للشعب  الغذائية  احلاجيات  لتلبية 
االكتفاء الذاتي من هذه املواد. مما يعني تخصيص 
األراضي اخلصبة واملسقية إلنتاج الزراعات األساسية 
والنباتات  السكرية  وال��زراع��ات  والقطاني  )احل��ب��وب 
الرجعية  القوى  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  الزيتية( 
على  التركيز  على  تدافع  التي  القصر  ح��ول  امللتفة 
الصعبة.  العملة  التصديرية من اجل جلب  الزراعات 
اخليار  مت��ري��ر  ف��ي  الرجعي  اللوبي  سينجح  وطبعا 
الثاني، حيث اجتهت السياسات الفالحية إلى إعطاء 
األول��وي��ة ل��ل��زراع��ات ال��ت��ص��دي��ري��ة، عبر مت��رك��زه��ا في 
األساسية  الزراعات  حساب  على  السقوية،  املساحات 

التي مت توجيهها نحو املناطق البورية والهامشية.

 3 - مؤشرات فشل السياسات املتبعة 

السياسات  تنفيذ  م��ن  ق���رن  ن��ص��ف  م��ن  أك��ث��ر  ب��ع��د 
الفالحية املرتبطة باألسواق الرأسمالية على حساب 
سياسة فالحية وطنية تعتمد على 
اإلمكانيات الذاتية واحملافظة على 
الثروات الطبيعية، مبا فيها التأقلم 
م��ع اجل��ف��اف وم��ق��اوم��ة أث���اره على 
امل���دى امل��ت��وس��ط وال��ب��ع��ي��د، نسجل 

فشل هذه السياسات، عبر:

الصادرات  على  ال��ره��ان  فشل    -
كبيرة  ازم���ة  ت��ع��رف  أصبحت  ال��ت��ي 
التي  امل���ت���ش���ددة  ب��س��ب��ب احل��م��اي��ة 
تنتهجها األسواق األوروبية، املنفذ 

الرئيسي لهذه الصادرات.

م����ردودي����ة  م���س���ت���وى  -  ض���ع���ف 
ت��ع��ت��م��د على  ال����ت����ي  احمل���اص���ي���ل 
تنامي  م���ع  خ��ص��وص��ا  األم����ط����ار، 
ظاهرة اجلفاف، مما يهدد املاليني 
من ساكنة القرى بالعطش واجلوع.

نتيجة  الزراعي  البحث  -  تخريب ممنهج ملنظومة 
ذوي  الباحثني  من  للعديد  الطوعية  املغادرة  عملية 
استيراد  على  واالعتماد  العالية  العلمية  الكفاءات 

تكنولوجيات الشركات العابرة للقارات.

-  اعتماد بنيوي لواردات احلبوب لسد العجز املتزايد 
في تغذية الشعب املغربي وهو ما يرهن أمنه الغذائي 
ويجعله بني أيدي الشركات العابرة للقارات املتحكمة 

في جتارة املواد األساسية. 

املائية  الفرشة  وخ��اص��ة  للبيئة  كبير  اس��ت��ن��زاف    -
من طرف الشركات الفالحية األجنبية التي تستغله 

بشكل بشع لتهدد مستقبل األجيال القادمة.
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النساء العامالت  عرضة لالستغالل املضاعف و التمييز
أمام اإلجهاز على احلقوق والتراجع عن مكتسبات الطبقة العاملة، وضرب القدرة 
النظام  وإمعان  األسعار،  في  املتتالية  ال��زي��ادات  عبر  الشعبية  للجماهير  الشرائية 
تتضاعف  احل��ري��ات،  وخنق  واحتجاجاتها  اجلماهير  نضاالت  قمع  في  املخزني 
حدتها  من  زادت  واملداشر  القرى  وساكنات  العامالت  منهن  خاصة  النساء  معاناة 
موجة اجلفاف التي ضربت البالد وسياسة تبذير املوارد املائية واستنزافها من طرف 

كبار املستثمرين الزراعيني مما يعمق معاناتهن في البحث عن املاء الشروب.
وتكشف األرقام الرسمية قبل غيرها عن الدور األساسي الذي تلعبه النساء العامالت 
التخطيط،  الوطني، فحسب مندوبية  البادية خصوصا في االقتصاد  عموما وفي 
متثل القوى العاملة النسائية ٪40 من القوة العاملة الدائمة واملوسمية في القطاع 
الزراعية وشبه  األنشطة  ٪93 من  في  تتواجد  الزراعي، وحتتل مكانة مهمة حيث 
الزراعية، ويبلغ معدل نشاطها ٪71.4 في املناطق الريفية، وأكثر من ٪7 من املزارع 

املغربية تديرها نساء.
وحسب نفس املندوبية، تضم البادية املغربية 79،4% من فقراء املغرب و64% من 

املواطنني املوجودين في وضعية هشة. واليزال 47% من القرويني أميون بل تصل 
هذه النسبة إلى 56% في املناطق اجلبيلة و82% في صفوف النساء.

وكشف تقرير منظمة اوكسفام في املغرب عن أن "احلراسة والنظافة )التي تستخدم 
فيها النساء أساسا إلى جانب الطبخ( من املهن التي تضاعفت أعداد العاملني/ات بها 
على مر السنني. بعد عقود من سياسات تفويض هذه املهام لشركات املناولة مببرر 
كونها غير استراتيجية، ومت التخلص منها تدريجيا من طرف اإلدارات العمومية 
واملؤسسات والشركات العامة والسلطات احمللية بل حتى من طرف بعض الشركات 
اخلاصة. مما ساهم في تفاقم عدم املساواة وعدم االستقرار في العمل"، والضحية 

األولى طبعا هن النساء.
وهذا  العامالت  للنساء  املكثف  االستغالل  وراء هذا  األسباب احلقيقية  فما هي 
التمييز املضاعف الذي يطال القرويات منهن على وجه اخلصوص؟ وما هي آفاق 
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من جريدة النهج الدميقراطي.

بعد أكثر من أربعني سنة من النهب الذي تعرضت له البالد 
على يد النظام املخزني وتعمق أزمة نظام الرأسمالية التبعية 
الدولية،  العمل  قسمة  ف��ي  موقعه  تخلف  بحكم  ببالدنا، 
االقتصادية  لأنشطة  السائد  الطفيلي  الطابع  وبحكم 
للبالد،  املرتكزة على نهب اخليرات الطبيعية  الكمبرادورية 
في  األرض  واحتكار  العاملة  للطبقة  املكثف  واالستغالل 
البحرية  واملنتوجات  األرض  وباطن  وامل��اء  وامل��دن  ال��ب��وادي 
وان��ت��ش��ار اق��ت��ص��اد ال��ري��ع واالم���ت���ي���ازات ون��ه��ب امل���ال العام 
الدولة  في  احلساسة  للمواقع  املخزنية  املافيات  واستغالل 
لتحقيق نوع من التراكم على حساب املصالح العامة للبالد، 

ضرب  على  للنظام  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��س��ي��اس��ات  ت��ق��وم 
املصالح االجتماعية ألوسع الفئات الكادحة ببالدنا 
التوازنات  ع��ن  البحث  وش��ع��ارات  صيغ  حت��ت  وذل��ك 
املاكرو–اقتصادية، تخفيض النفقات العامة )وتأثير 
ال��ق��ط��اع��ات االج��ت��م��اع��ي��ة(، خوصصة  ذل���ك ع��ل��ى 
األولوية  إع��ط��اء  العمومية،  وامل��ؤس��س��ات  ال��ش��رك��ات 
جيوب  من  يسدد  )ال��ذي  اخل��ارج��ي  الدين  لتسديد 
إطار  ف��ي  الطفيلية  الفئات  ب��ددت��ه  بعدما  الشعب( 
أمل  أي  كسرت  التي  للنظام  االقتصادية  اجل��رائ��م 
النساء  وتعاني  واالقتصادية.  االجتماعية  للتنمية 
سواء  الكارثية  السياسة  هذه  نتائج  من  عام  بشكل 
احلماية  مستوى  على  أو  التمدرس  مستوى  على 
والبنى  وال��س��ك��ن  والطبية  االجتماعية  والتغطية 

أو على مستوى  والثقافية  االجتماعية  الضرورية  التحتية 
نسب العطالة واألمية وغيرها من املؤشرات االجتماعية. 

املخزن  دولة  في  األولوية  األمني يحتل  الهاجس  زال  فال 
عليها  تستحوذ  ال��ت��ي  اخلوصصة  مداخيل  ت��وج��ه  بينما 
صناديق النظام لتعزيز شرعيته ومنافسة املجتمع املدني. 
فال إجراء واحد من اجل التخفيف على اجلماهير النسائية 
واالستغالل  واإلق��ص��اء  والتهميش  الفقر  م��ع  ومعاناتها 
اجلنسي.  والتحرش  واألمية  والعنف  واالضطهاد  املكثف 
ووعيا منا بخطورة األوضاع االجتماعية التي تعاني منها 

النساء نطالب مبا يلي:
امل��خ��ص��ص��ة للمجاالت  امل��ي��زان��ي��ة  أق��س��اط  -ال���زي���ادة ف��ي 
وينميها من  االجتماعية  يوفر اخلدمات  االجتماعية مبا 
اجل بناء دور حضانة، مراكز صحية، مستشفيات، مدارس، 

أحياء جامعية، مع إيجاد الشغل للمعطلني واملعطالت. 
القوانني  وإل��غ��اء  ومجانيته  التعليم  ف��ي  احل��ق  -ض��م��ان 
والنصوص والقرارات التي جتهز على هذا احلق من قبيل 

ميثاق التربية والتكوين. 
الصحية  اخلدمات  ومجانية  الصحة  في  احل��ق  -ضمان 

وجودتها وتكافؤ الفرص بني اجلنسني في االستفادة منها. 
وال  والسكنية  والصحية  التعليمية  البنيات  في  -ال��زي��ادة 

مركزيتها. 
عازبات،  )م��ط��ل��ق��ات  ال��ن��س��اء  ض��د  متييز  أي  -م��ن��اه��ض��ة 
بالسكن بجميع أشكاله)شراء، كراء،  أرامل…(في ما يتعلق 

رهن…. (
-تعميم التعليم واجباريته بالنسبة لإلناث والذكور إلى سن 
18 مع سن قوانني زجرية ضد كل من يحرم بناته أو أبناءه 
من حق التمدرس وتخصيص منح لأسر الفقيرة لتمدرس 

أبنائها مبا يتناسب مع غالء املعيشة. 
والتكوين  التعليم  ف��ي  التخصصات  ف��ي  التمييز  -ع���دم 
وتطويرها  الصحية  التربية  وتعميم  والرجال،  النساء  بني 

وجعلها إلزامية للذكور واإلناث. 
تعليمهن  متابعة  من  واألمهات  احلوامل  النساء  -متكني 
في جميع مستوياته مع توفير دور حضانة ورياض أطفال 

باألحياء اجلامعية. 
البرامج  ك��ل  إل��غ��اء  بهدف  التعليمية  امل��ق��ررات  -مراجعة 
املدرسية التي تكرس التمييز بني اجلنسني واألدوار النمطية 
وتدريس  امل��رأة  حقوق  وإدراج  املساواة،  قيم  ونشر  لكليهما، 

تاريخ اضطهادها في البرامج التعليمية. 
غير  والتربية  األمية  حملاربة  وطنية  إستراتيجية  -وضع 
املتفشية وسط  التركيز على محاربة األمية  النظامية مع 

النساء، واعتماد إجراءات عملية فعالة في ذلك. 
-ف��ض��ح ك��ل أش��ك��ال االس��ت��غ��الل االق��ت��ص��ادي واجلنسي 
املرأة  ل��ه  تتعرض  ال���ذي  العنصري  والتمييز  واالض��ط��ه��اد 
املغربية باملهجر والعمل من أجل تطبيق القوانني واملواثيق 
الدولية التي حتمي مصاحلها كامرأة ومواطنة تعمل ببالد 

املهجر. 
املهاجرات  بالنساء  تتاجر  التي  الدعارة  شبكات  -تفكيك 
في  بهن  لإللقاء  واالجتماعية  املادية  أوضاعهن  وتستغل 

سوق الرقيق األبيض. 
النموذجية  القواعد  ومراعاة  السجينات  أوضاع  -حتسني 
ملعاملة السجناء، واالهتمام بصحتهن اجلسدية والنفسية، 

وبصحة األمهات وأطفالهن. 
-توفير الرعاية الضرورية للنساء املعاقات. 

-القضاء على كل أشكال االجتار بالنساء واألطفال بغرض 
االستغالل اجلنسي، ومحاربة ما يسمى بالسياحة 

اجلنسية. 
-جت���رمي ال��ع��ن��ف ض��د امل����رأة وك���ل أش��ك��ال العنف 
ال���زوج���ي وال��ت��ح��رش اجل��ن��س��ي وك���ل االع���ت���داءات 
اجل��س��دي��ة وامل��ع��ن��وي��ة مب���ا ي��ص��ون ك���رام���ة النساء 

والطفالت القاصرات. 
الذي  اجلنائي  القانون  من   475 الفصل  -ح��ذف 
القاصرة  مغتصب  على  اجلنائية  املتابعة  يسقط 

والبالغة في حالة الزواج منها. 
-جعل يوم 8 مارس من كل سنة يوم عطلة مؤدى 

عنه. 
املرأة القروية

على امتداد أكثر من أربعني سنة ظلت السياسة الفالحية 
للنظام تعمل في خدمة كبار املالكني العقاريني الرأسماليني، 
الطبقة  ه��ذه  مصالح  خلدمة  االستثمارات  وظفت  حيث 
الوسائل  فوضعت  للنظام.  اجتماعية  قاعدة  تشكل  التي 
تخدم  مخططات  ضمن  التحتية  والبنيات  والتجهيزات 
تتمركز  ……(التي  احل��وز،  س��وس،  اخلصبة)الغرب،  املناطق 
على  القائمة  الكبيرة  الرأسمالية  العقارية  امللكية  فيها 
والنباتات   ،)… احلوامض،  )البواكر،  التصديرية  ال��زراع��ات 
استعمال  على  ال��ع��ص��ري  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  ويعتمد  ال��زي��ت��ي��ة. 
زراعية  عاملة  ي��د  ويشغل  املتقدمة،  ال��زراع��ي��ة  التقنيات 
نسائية هامة )أكثر من 500 ألف(، وتنضاف إلى هذا القطاع 

صناعات فالحية )صناعة الزيوت، صناعة السكر…. (. 
في املقابل تنتمي 9/10 من الساكنة القروية إلى القطاع 
املعروفة  امل��ن��اط��ق  إل���ى  ينتمي  ال���ذي  “تقليدي”  امل��س��م��ى 
في   85 متثل  التي  القاحلة  الشبه  أو  القاحلة  مبساحاتها 

املائة من املساحة اإلجمالية.      <<<  
 التتمة ص 9

احلقوق االجتماعية للمرأة
مقتطف من برنامج النهج الدميقراطي العمالي في العمل النسائي
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املرأة القروية واملرأة العاملة وآفاق النضال
في ظل التراجعات واالنتكاسات احلقوقية

هذه  سنخصص  كنا  وإن  أننا  البداية  في  بالذكر  جدير 
األمر  فإن  القروية  وامل��رأة  العاملة  امل��رأة  لوضعية  املداخلة 
سيان، متشابه بني وضعية الرجل العامل أو الكادح ووضعية 
اجتماعية  طبقة  إل��ى  معا  ينتميان  ألنهما  العاملة  امل��رأة 
وأثقل  أش��د  يكون  واالضطهاد  االستغالل  أن  إال  واح���دة، 
في صفوف النساء، بحكم وضعهن اجلنسي كنساء يعشن 
الذكورية، فهن  البطرياركية   والهيمنة  الطبقي  االضطهاد 

إذن احللقة الضعيفة. 

لذلك فتشخيصي للوضعية سينطلق من تقارير رسمية 
الكادحني  وع��م��وم  العاملة  والطبقة  النساء  معاناة  وم��ن 
النقابية  السياسية  التنظيمات  بيانات وبالغات  الواردة في 

واحلقوقية بشكل عام.

فحسب  فقرائنا.  وضعية  كوفيد19-  جائحة  ع��رت  لقد 
واالجتماعي  االق���ت���ص���ادي  "األث�����ر  ح���ول  رس��م��ي  ت��ق��ري��ر 
 5 "أكثر من   :2020 18 غشت  بتاريخ  كوفيد19-"  جلائحة 
ماليني مغربي يعيش  الفقر املدقع، وما يقارب 24 مليون 
مغربي يوجد على عتبة الفقر، ونسبة الفقراء ارتفعت إلى 
ستضرب  الفقر  وضعية  وأن    ،2020 سنة  خ��الل   19.87%
أساسا األشخاص العاملني في القطاع غير املهيكل الذين 
ميثلون غالبية الفئة النشيطة من مهاجرين والجئني ونساء 
وعامالت  بالتقسيط  والبيع  النقل  في  وعامالت  وعاملني 
"املوقف" وحرفيني وعمال وعامالت البيوت وجتار األسواق 
بالبوادي والذين وجدوا أنفسهم بني  الشعبية  والفالحات 

ليلة وأخرى دون دخل وال حماية فعلية من الفقر". 

فوضعيتهن  املهيكل  ال��ق��ط��اع  ف��ي  يشتغلون  ال��ذي��ن  أم��ا 
ال ت��ق��ل ب��ؤس��ا ع��ن ال��ق��ط��اع غ��ي��ر امل��ه��ي��ك��ل ف��ان��ط��الق��ا من 
الولوج  االجتماعية،  احلماية  "نظام  بعنوان  رسمي  تقرير 
املساواة  أجل  من  املستدامة  والبنيات  العمومية  للخدمات 
44، ف"نسبة  والفتيات" ص  النساء  بني اجلنسني ومتكني 
 32% العامالت املؤمنات في القطاع الصناعي ال تزيد عن 
في  قسوة  أش��د  وال��وض��ع  مؤمن،  مليون   3،38 مجموع  من 
املؤمنات  القرويات  العامالت  نسبة  أن  إذ  الفالحي  القطاع 
املؤمنني  مجموع  من   40% يتجاوز  ال  الفالحي  بالقطاع 

والذي ال يزيد عن 253500 مؤمن". 

فأي إجراء قامت به الدولة ملواجهة األزمة وكيف استجابت 
نحن  ولكن  تسطا"  "فهم  الشعبي  املثل  يقول  ؟؟؟  لذلك 

سنقول "فهم باش تناضل أكثر وأفضل".

تشريعات مجحفة وممارسات مخزنية جشعة 
ال���ط���رف وت��س��اه��م ف���ي ت��ه��ري��ب املاليير  ال���دول���ة ت��غ��ض 
ال��رأس��م��ال امل��ف��ت��رس. ه��ك��ذا جن��د رب شركة  ال��ت��ي  راكمها 
"انتيرطرونيك" بالدار البيضاء يوقف أزيد من 300 عاملة 
بعد اإلعالن عن  إغالق املعمل بدون تعويض ويظهر في 
لوحدات  تأسيسه  يعلن عن  وهو  الفرنسية  اإلعالم  وسائل 

صناعية جديدة بفرنسا. 

املطالب  تلبية  UNIMERعن  ش��رك��ة   رب  تغاضى  كما 
فقط  املتعلقة  وع��ام��ل  عاملة   200 م��ن  ألزي���د  امل��ش��روع��ة 
بسبب  التوقيف  وع��ن  التنقل  ظ���روف  وحت��س��ني  ب��األج��ور 

جائحة كورونا والتمييز في الفحص الطبي. 

وتأسيس  املشترك  والنضال  التضامن  في  يوما  رغبت  إن 
مكتب نقابي وفق ما تضمنته االتفاقيات الدولية 87 و98 أو 
ما أشار إليه دستور 2011 فإن هذا اإلجراء سيصحبه الطرد 

من العمل وكأنك ارتكبت خطئا جسيما. 

احلماية  في  احل��ق  لك  وأن  مساهمة  أن��ك  تعتقدين  قد 
االجتماعية كعاملة، لكن املشغل ورغم االقتطاع من أجرك 
ال يصرح بك في نظام الضمان االجتماعي، أو يصرح فقط 

الفعلية، مما   العمل  م��دة  من  بكثير  أق��ل  األي��ام  من  بعدد 
يحرمك ويفوت عليك حتى االستفادة من الدعم اخلاص 

من صندوق جائحة كورونا على هزالته. 

اإلجراء الثاني الذي قامت به الدولة هو إغداق املاليير من 
الدراهم على الباطرونا، املأخوذة من صندوق كورونا والذي 
خصص في األصل إلعانة العمال والعامالت، باإلضافة إلى 
إصدار مجموعة من القوانني والتشريعات  كمرسوم -793

والعامالت،  العمال  بتسريح  للباطرونا  يسمح  وال��ذي   91
النقابات، ومشروع قانون االضراب،  وإصدار مشروع قانون 

ومدونة الشغل... 

وال��ه��دف م��ن ك��ل ذل��ك ه��و ض��رب االس��ت��ق��رار ف��ي العمل، 
العمالية.  والنضاالت  النقابات  وتكبيل  الهشاشة،  وتعميق 
ولم تكتفي الدولة بذلك، بل شنت حملة مسعورة لكبح كل  
قامت  هكذا  االحتجاجية.  احلراكات  وقمع  صوت محتج، 
بطنجة،  "ام��ان��ور"  عمال  معتصم  بتفكيك  ال��دول��ة  أجهزة 
تادجيت،  وبني  ج��رادة  شباب  ضد  قاسيا  حكما  وأص���درت 
وتتابع العديد من نشطاء احلراكات الشعبية في احملاكم. 

يتضح إذن من كل هذا أن النظام استغل وضعية جائحة 
ك��ورون��ا، وم��ا ارت��ب��ط بها م��ن إج����راءات اح��ت��رازي��ة، وعلى 
اخلصوص التضييق على حرية التنقل والتجمع، حملاصرة 
واملظاهرات  امل��س��ي��رات  مبنع  وخنقها،  الشعبية  امل��ق��اوم��ة 
مناضلي  ومحاكمة  واالعتقاالت  االحتجاجية،  والوقفات 

احلراكات الشعبية.

ما العمل أمام هذه الوضعية 
والشرح  والتدقيق  التوضيح  أهمية  أن  فيه  شك  ال  مما 
والتعميم أساسية ومهمة، ألنها ستشكل  صمام أمان، تنير 
لنا جميعا الطريق نحو الفعل الصحيح، وتشكل سالحا بيد 
النساء للتصدي لأفكار واملعتقدات املسمومة، التي حتاول 
األنظمة الطبقية أن تنشرها وتعممها، والتي تعمل على زرع 
والترويج بأن حترير  الزعم  اليأس واالستسالم عبر  الوهن 
والفالحات  ونساء  رجاال  الكادحة  الطبقة  وانعتاق  النساء 
والدونية  الفقر  من  واالستغالل  االضطهاد  من  الفقيرات 
أمر مستحيل وغير قابل للتحقيق. واحلال أن األزمة التي 
التابعة له، وواقعنا في  يعرفها العالم الرأسمالي واألنظمة 
النساء كبش فداء يؤدين  وباء كورونا، حيث أصبحت  ظل 
أكثر  واالنعتاق  التحرر  في  أملنا  جتعل  األزم���ات،  ف��ات��ورة 
من  أهمية  أك��ث��ر  ال��ي��وم  كنساء  دورن���ا  وأن  للحياة،  قابلية 
مشروعنا  وجتديد  لبناء  واالنخراط  الدعوة  في  قبل،  ذي 

االشتراكي الذي يشكل أملنا جميعا نساء ورجاال.     

دميقراطية  نسائية  ك��ح��رك��ة  واق��ع��ن��ا  صعيد  ع��ل��ى 
والتقدمية 

انغراسنا كقوى مناضلة وسط اجلماهير  نتميز بضعف 
خطواتنا  والصناعيات،  الزراعيات  العامالت  مع  الشعبية 
سانحة  وف��رص��ة  ضعفنا،  نقطة  وت��ل��ك  مشتتة،  متفرقة 
العامالت  نضاالت  على  اخلناق  تشديد  أجل  من  للمخزن 
كنساء  جميعا،  علينا  ل��ذل��ك  ال��ك��ادح��ات.  ال��ب��وادي  ون��س��اء 
نسائية  جبهة  تشكيل  تقدميات،  دميقراطيات  يساريات 
قوية وضاغطة ملواجهة كل أشكال الظلم والتمييز والتفقير 
النقابية  احلركة  تضم  جبهة  السياسي.  والفساد  والعنف 
املجتمع  وعناصر  املناضلة  احلقوقية  واحلركة  املكافحة 
املدني املناضل واحل��ي، نعمل جميعا يدا في يد من أجل 
األحياء  في  للجماهير  املستقلة  الذاتية  التنظيمات  بناء 

وفي هوامش املدن وفي القرى ودور الصفيح... 

على مستوى واقع العامالت والفالحات والكادحات 
يدركن  أن  ال��ب��وادي  ونساء  والفالحات  العامالت  على   -  

ويعرفن عدوهن احلقيقي الذي هو سبب فقرهن ومآسيهن 
وحرمانهن من حقهن في احلياة الكرمية، والتي لن تتحقق 
إال بضمان التعليم والصحة والسكن والتغطية الصحية... 
يعرفن أن املخزن مبؤسساته املتعددة )البرملان وحكومة،...(  
الشرطة،...(   رج��ال  مقدمني  )ش��ي��وخ  القمعية  وبوسائله 
العقار،  مجال  في  املتنفذة  ومافياته  التصفوية  وقوانينه 
واستنزاف الثروات البحرية، وطرد الفالحات من أراضيهن 

الفالحية... 

أن يدركن  واملدن  القرى  والعامالت في  الكادحات   - على 
كذلك أن النضال الفئوي املشتت لن يؤدي سوى لنتيجتني :  

 - األولى، زرع اليأس والوهن في كل النضاالت االحتجاجية 
سواء في املدن أو البوادي، في املعامل أو الضيعات الزراعية. 

النضال سيساعد األع��داء الطبقيني   - ثانيا، أن تشتت 
على تعزيز نفوذهم وتقوية وتصليب هيمنتم .

الفاعلني  ن��ح��ن  ال��ي��وم،  امل��ل��ح��ة  مهامنا  م��ن  يجعل  مم��ا 
احلية  ال��ق��وى  وك��ل  والسياسيني  واجلمعويني  النقابيني 
ويتبلور  ن��ض��االت��ه��م   م��ع  نلتحم  أن  ب��ال��ت��غ��ي��ي��ر،  امل��ؤم��ن��ة 
النضال الشعبي من أجل عزل  االلتحام في تشكيل جبهة 
املافيا املخزنية وتغول الدولة البوليسية، في أفق التخلص 
النساء  متتع  أم��ام  األس��اس��ي  العائق  املخزني:  النظام  من 
احلجرة  نضع  بذلك  بل  بحقوقهن،  والفالحات  العامالت 
وفي حتقيق  املغربي؛  الشعب  لفتح طريق حترر  الرئيسية 
مهمتنا اآلنية التي ننخرط فيها كقطاع نسائي، وهي بناء 
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني والكادحات، الذي مت 

اإلعالن عنه في مؤمترنا اخلامس.

وانطالقا من هذا الهدف الواضح، فإننا:
لالنخراط  وال��زراع��ي��ات  الصناعيات  العامالت  نشجع   -  
امل��ك��اف��ح��ة. فهن  النقابية  ف��ي اإلط����ارات  وامل��ن��ظ��م  ال��واع��ي 
الهشة  اإلنتاجية  القطاعات  في  كبيرة  بأعداد  يتواجدهن 
كالنسيج، الكابالج والتلفيف، وفي الضيعات الفالحية، مما 
يجعل منهن القوة الفاعلة لتنظيم نقابي يقويهن ويوحد 
مطالبهن ليصبحن اللحمة األساسية لبناء تنظيم سياسي 
االرتباط  ذل��ك  بالتالي  ونحقق  مصاحلهن؛  ع��ن  ي��داف��ع 

العضوي بني النضالني االقتصادي والسياسي.

 - ندعوا كل الفاعلني النقابيني واجلمعويني والسياسيني 
وكل القوى احلية املؤمنة بالتغيير إلى خلق أدوات النضال 

الفعلي،

وفي اخلالصة نؤكد على:
أية  أو  العاملة والفالحة  للمرأة   - قناعتنا بأنه ال ميكن 
ليبيعونها  قوة عضالتهم  رج��ل، ال ميلكون سوى  أو  ام��رأة 
للباطرونا، أن ينتزعوا حقوقهم/هن إال عبر التضامن فيما 

بينهم وعبر االنخراط في النضال النقابي. 

إال  ث��وري��ا  م��ش��روع��ا  يحقق  أن  تغيير  ألي  مي��ك��ن  ال   -  
بتواجد النساء، وال ميكن لثورة أن تضمن مطالب الكادحات 
الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  ح��زب  ب��دون  والعامالت 

والكادحات، حزب يدافع عن املضطهدين طبقيا وجنسيا.

 - أن االنتصار على أسباب الفقر واحلرمان الذي نعيشه 
ليس قدرا محتوما أبديا بل هو أمر ممكن وقابل للتحقق، 
فقط علينا نحن، كيسار وكحركة حقوقية ونقابية ونسائية 
في  النقابات،  في  معهن  باستمرار  نتواجد  أن  وسياسية، 
ضحايا  من  الشعبية  احل��راك��ات  وم��ع  النضالية،  معاركهن 

السكن واملاء وضحايا سياسة انتزاع األراضي... 

 - ضرورة العمل على تشكيل جبهة نسائية ضد الرأسمالية 
والصهيونية العاملية >

عتيقة بنت زهور
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العمل في القطاع الثالث، باملعنى الواسع، آخذ في ازدياد 
األولية  القطاعات  م��ن  بكثير  أكثر  العاملة  ال��ق��وى  ع��دد 
فترة طويلة  اإلنتاج منذ  والثانوية حيث شهدت عمليات 
تسارًعا ل�لمكننة، وبالتالي استبدال العمل اليدوي باآلالت، 
إن لم يكن بواسطة الروبوتات. ومع ذلك، فإن القطاع الثالث 
هو أيًضا مرادف بشكل متزايد ملخاطر عدم االستقرار في 

العمل. 

ال��ذي أجنزته  التقرير  ف��ي  م��ؤخ��را  ه��ذا  ع��ن  الكشف  مت 
Oxfam في املغرب بشأن ظروف العمل  منظمة أوكسفام 

في قطاعات احلراسة والنظافة. بواسطة السيد أمني.

غالًبا ما تكون مهن حراس األمن ومستخدمي النظافة 
حتكمها عقود من الباطن أو عقود مؤقتة، وتكون األجور 
إل��ى مستوى احل��د األدنى  ن���ادرا م��ا تصل  زه��ي��دة، بحيث 
لأجور، إضافة إلى أن عدم االستقرار الوظيفي هو القاعدة.

أعداد  تضاعفت  ال��ت��ي  امل��ه��ن  م��ن  وال��ن��ظ��اف��ة  احل��راس��ة 
سياسات  م��ن  عقود  بعد  السنني.  م��ر  على  بها  العاملني 
تفويض هذه املهام لشركات املناولة مببرر كونها )أي املهن( 
غير استراتيجية، ومت التخلص منها تدريجيا من طرف 
اإلدارات العمومية واملؤسسات والشركات العامة والسلطات 

احمللية بل حتى من طرف بعض الشركات اخلاصة.

االستخدام  أن  إل��ى  البداية  منذ  أوكسفام  تقرير  يشير 
املكثف للمناولة في هذا املجال أو التعاقد من الباطن ساهم 
وفي  العمل.  في  االستقرار  وعدم  املساواة  تفاقم عدم  في 
نفس املؤسسة، جند العديد من األوضاع وأمناط التوظيف 
املختلفة ل�عمالة مخصصة للتنظيف أو احلراسة. وهكذا، 
العمال/ مالحظة  املمكن  من  التنظيف،  فريق  نفس  في 
ات املرسمني والعمال/ات املتعاقدين ومستخدمون تابعون 
تقريًبا  يؤدون مهاما  أنهم  أخرى. في حني  لشركة مناول 
متطابقة، وال يستفيد املستخدمون من نفس احلقوق أو 

املزايا، وال من

راتب  على  احل��ص��ول  للمرسمني  فيحق  األج���ور.  نفس 
أساس  على  أجورهم  ُتدفع  املؤقتون  العمال  بينما  ثابت، 
أن "مستخدمي  ذل��ك،  العمل. واألس���وأ م��ن  ع��دد س��اع��ات 
رواتبهم يخصم من  يرون جزًءا من  الباطن"  املقاولة من 
املستخدم  بني  لوساطته  ثمنا  الباطن،  من  املقاول  طرف 
والطرف املشغل الرئيسي. كما يؤثر انعدام األمن أكثر على 
النساء والشباب. تعمل النساء في ظروف صعبة وتتعرض 

في كثير من األحيان لسوء املعاملة والتهديد بالفصل.

داخل  ال��واق��ع ميكن مالحظته  ه��ذا  أن  امل��ف��ارق��ات  وم��ن 
البرملان نفسه، حيث متكنت منظمة أوكسفام من احلصول 
على شهادة عضو نقابي في البرملان، في غرفة املستشارين. 
أن تكون  امل��ف��ت��رض فيها  م��ن  ال��ت��ي  امل��ؤس��س��ة  ه��ذه  ضمن 
املكلفة  امل��رأة  حتصل  للقانون،  االمتثال  في  مثال  أفضل 
بالتنظيف على راتب شهري صاف ال يتجاوز 1600  درهم، 
وبالتالي أقل منSMIG ، بينما يشير العقد إلى أجر شهري 
التهرب  فاضح هدفه  أيًضا عمل  وهو  دره��م،   3000 ق��دره 
الضريبي )تخفيض أرباح الشركة عن طريق زيادة وهمية 
في األعباء(. كما أن العاملني بدوام جزئي يتقاضون راتبًا 
شهريًا صافيًا ال يتجاوز 800 دراهم، ال يكفي حتى للبقاء 
العمل، بدون  على قيد احلياة. وغالًبا ما يتم متديد يوم 
أجر عن العمل اإلضافي. "تعمل النساء بنفس الراتب من 
العمل  مواصلة  مساًء،   4 الساعة  حتى  صباًحا   7 الساعة 
حتى منتصف الليل أثناء املناقشات حول قانون املالية، أو 

بعد اختتام اجللسات املذكورة".

التنظيم  ق��درات  العمل يضعف  استقرار ظروف  إن عدم 
القانون.  واح��ت��رام  احل��ق��وق  حتسني  أج��ل  م��ن  والتعبئة 
من  تشغيلهن  يتم  ما  غالًبا  بالتنظيف  املكلفات  النساء 
طرف شركات متعاقدة من الباطن بواسطة "عقد مؤقت". 
اجتماعية.  آليات حماية  يكنن مستفيدات من  ما  ون��ادرا 
يقوم املشغل بإجبار هؤالء النساء على توقيع العقود لستة 

أشهر بشكل متكرر. وفي حالة اخلالف على هذه الشروط، 
من  الفصل  في  تعسفي  وبشكل  تلقائًيا  الشركات  تشرع 
العمل، ليجد األجراء أنفسهم في حالة توقف عن العمل، 

بال حول وال قوة وبدون أية ضمانة لعودتهم إلى عملهم.

على  ينطبق  واألم��ن،  احلراسة  قطاع  على  ينطبق  وم��ا 
قطاع التنظيف، بحيث التعتيم وعدم األمان هو السائد. 
غالًبا ما يكون وقت العمل الثابت تعاقدًيا وُيتجاوز إلى حد 
كبير دون تأثير على الراتب. هنا أيًضا، تقوم الشركة املناولة 
خدمة  إط��ار  في  للمكافأة،  املباشر  اخلصم  ذل��ك  بتنفيذ 
املجال  ه��ذا  في  املشتغلة  الشركات  ع��دد  يقدر  الوساطة. 
والعدد  أمنية  شركة   1597 الداخلية  وزارة  أرق��ام  بحسب 
اغلب  وف��ي  بكثير.  ذل��ك  م��ن  أع��ل��ى  بالتأكيد  ه��و  الفعلي 
احلاالت تعمل الشركات في القطاع غير الرسمي، وبالتالي 

ال تقدم أي حد أدنى من شروط

لأجراء.  االجتماعية  التغطية  أو  العمل  في  االستقرار 
في  املخاطر  من  للعديد  أيًضا  يتعرضون  األم��ن  ح��راس 
حاالت الصراع والعنف، دون حماية. وغالًبا ما يتم متديد 
أنشطة متعددة غير  لتشمل  الواقع  األمر  مهامهم بحكم 
واردة ف��ي "ق��ائ��م��ة امل��ه��ام امل��ع��اق��د ح��ول��ه��ا": س��اع��ي، وكيل، 
تكون  املستخدمني  الفئة من  وهذه   .)...( مضيف، ميسر 

في الغالب محرومة من العطل. 

االستقرار،  ع��دم  يسود  حيث  ال��واق��ع  ه��ذا  مواجهة  ف��ي 
توصي منظمة أوكسفام بسلسلة من اإلجراءات تهدف إلى 
قانون  بها، وحتديث  املعمول  القانونية  لأحكام  االمتثال 
ومشاركة  توعية  وخاصة   ،2004 عام  منذ  املعتمد  الشغل 
اجلهات  وكذلك  اخل��اص،  والقطاع  العموميني  الفاعلني 
للقانون  ال��ص��ارم  لالمتثال  امل��دن��ي  املجتمع  ف��ي  الفاعلة 
الفئات  هذه  كرامة  واحترام  في حماية  املساهمة  وبهدف 

من الشغيلة.>

احلراسة والنظافة: سيادة الهشاشة
عبد العزيز مسعودي

>>> 
وتربية  احلبوب  بزراعة  بارتباطها  املناطق  هذه  وتعرف   
يحظى  بينما  بدائية  زراعية  تقنيات  واستعمال  املواشي، 
املقننة  البطالة  وتنتشر  واف��ر  بنصيب  الذاتي  االستهالك 

والهجرة نحو املدن. 
وقد كان من نتائج هذه السياسة الفالحية، القائمة على 
لنموذج  األول��وي��ة  الفالحية)إعطاء  التنمية  ب��ني  الفصل 
(والتنمية  االقتصادية  امل��ردودي��ة  حسب  ولأعمال  تقني 
في  ساهمت  أن  ال��ب��ش��ري(،  بالعنصر  ال��ق��روي��ة)االه��ت��م��ام 
ترابية  باختالالت  وتتميز  بسرعتني  تسير  فالحة  إنتاج 
واجتماعية واقتصادية هامة وقد تفاقمت هذه االختالالت 
ابتداءا من سنة 1980 نتيجة تفاقم أزمة االقتصاد املغربي 

ودخول النظام مرحلة سياسة التقومي الهيكلي. 
وكانت البوادي املغربية هي اخلاسر األكبر حيث أصبحت 
ضعف  االجتماعية  مؤشراته  من  هائل،  تأخر  من  تعاني 
التمدرس بشكل عام. )54. 9 في املائة في القرى مقابل 87. 
3 في املائة في املدن وفق إحصاء 1996(، وانتشار األمية )74 
في املائة في القرى من بينها 90 في املائة من النساء مقابل 
36 في املائة في املدن(، وضعف التجهيز )10 في املائة من 
اجلماعات مكهربة فقط، 10. 6 في املائة من األسر القروية 
التي تتوفر على الكهرباء في السكنى مقابل 81. 8 في املائة 

في احلواضر، 6 في املائة من العائالت القروية التي تتوفر 
للشرب في سكناها(، ومداخيل ضعيفة  الصالح  املاء  على 
إلى  إضافة  املدينة،  مداخيل  معدل  نصف  فقط  تساوي 
الصحة  مجال  في  )خاصة  واألط��ب��اء  املستشفيات  غياب 
اإلجنابية (والطرق، وغياب التغطية االجتماعية والطبية 

والبنيات التحتية االجتماعية والثقافية والرياضية. 
للنظام  الفالحية  السياسة  من  القرويات  النساء  وتعاني 
وتهميش  األراض���ي  ن��زع  على  القائمة  التبعي  الرأسمالي 
فئات واسعة من النساء ورميهن بأعداد كبيرة إما في العمل 
ظروف  في  العقاريني  املالكني  كبار  لدى  )البلترة(  املأجور 
الهجرة  (أو  واحل��ق��وق  القوانني  أبسط  حتترم  )ال  قاسية 
لضواحي املدن الكبرى للعمل في القطاعات الغير املهيكلة 
والتجارية  ال��دع��ارة  دائ���رة  ولتوسيع  الهامشية  واألع��م��ال 
في  أو  الكبيرة  الرأسمالية  الضيعات  في  وس��واء  اجلنسي. 
االستثمارات العائلية الصغيرة، تظل املرأة القروية عرضة 
االجتماعي  ولالضطهاد  الفاحش  االقتصادي  لالستغالل 
وللميز اجلنسي على كل املستويات)األجور، اإلرث، ملكية 
األرض،….( والتهميش الثقافي واللغوي )املرأة االمازيغية(. 
إلى رسم سياسة فالحية  الذي يدعو  الدميقراطي  والنهج 
يضمن  مبا  للسكان  األساسية  احلاجات  تلبية  تستهدف 
األمن الغذائي واحلفاظ على الثروات الطبيعية واحمليط 
ميكن  زراع��ي  بإصالح  والنهوض  املتوازنة  والتنمية  البيئي 

وامل����اء ورفع  وامل��ع��دم��ني م��ن األرض  ال��ف��ق��راء  ال��ف��الح��ني 
للعائالت  واحل��ي��وي��ة  األس��اس��ي��ة  ال���زراع���ات  ع��ن  التهميش 
املغربية كزراعة احلبوب وغيرها، وإعطاء املرأة دورا أساسيا 
في التنمية القروية من اجل النهوض بوضعها، يطالب ب:

-فك احلصار عن العالم القروي وتعميم البنيات التحتية 
وطرق  تعليمية  ومؤسسات  صحية  مراكز  من  األساسية 
املرأة  معاناة  من  كبير  بشكل  يخفف  مما  وكهرباء،  وم��اء 

بالبادية مع مراعاة واحترام خصوصيات املناطق. 
إلى  واعتمادها  رسمية  ولغة  ثقافة  االمازيغية  -دسترة 
جانب اللغة العربية في التعليم واإلدارة واإلعالم والقضاء 

ومختلف مناحي احلياة العامة. 
-توفير البنيات والتجهيزات الضرورية في القرى واملداشر 
واسعة  بدعاية  والقيام  ال��ق��روي��ة،  الفتاة  مت��درس  لضمان 
بناتها،  تعليم  على  وحثها  لتعبئتها  القروية  األسر  وسط 
وكذا العمل على مالئمة التعليم شكال ومضمونا للظروف 

االقتصادية واالجتماعية واملعاشية للبادية. 
واالستفادة  األرض  ملكية  من  القرويات  النساء  -متكني 
والتقاليد  األع��راف  على  والقضاء  الفالحية،  القروض  من 
التي حترمه من ذلك وتعيق قدرتها على تأسيس تعاونيات 

فالحية وإقامة مشاريع مببادرتها اخلاصة.>

تتمة:  احلقوق االجتماعية للمرأة
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النص الكامل للمرافعة التاريخية لألمني العام للجبهة الشعبية 
الرفيق القائد أحمد سعدات أمام احملكمة الصهيونية

عسكرية  محكمة  فرضت   ،2008 ديسمبر   25 بتاريخ 
لتحرير  الشعبية  للجبهة  العام  األم��ني  على  صهيونية 
بالسجن  أحمد سعدات حكًما  الوطني  القائد  فلسطني 
وتنظيم  محظور،  تنظيم  "قيادة  تهمة  حتت  عامًا؛   30
أنشطة سياسية للجبهة"، وذلك بعد حوالْي عامني من 
اختطافه، منتصف مارس 2006 من سجن أريحا، ومعه 
4 من رفاق الشعبية، ُمنفذي عملية اغتيال وزير السياحة 
في  الشعبية،  زئيفي. اجلبهة  رحبعام  املجرم  الصهيوني 
حينه، وصفت احلكم الصهيوني بأنه محاكمة سياسية 

للمقاومة ضد االحتالل.

الصراع  عملية  ع��ن  احمل��اك��م��ة  ه���ذه  ف��ص��ل  مي��ك��ن  ال 
واملستمّر حتى يومنا هذا، بني  التاريخي في فلسطني، 
يدور  ص��راٌع  الفلسطيني،  والشعب  الصهيونية  احلركة 

حول أرضها، تاريخها، حضارتها ثقافتها، وهويتها.

للقفز عن هذه احلقيقة في  أّية محاولة   وعليه فإن 
تناول تداعيات الصراع ُيشّكل تعسًفا مقصوًدا على الواقع 
وسيجانب الصواب، تعسًفا يستمد دوافعه من غطرسة 
)الضعيف(  نقيضه  إلخ��ض��اع  وسعيه  ال��ق��وي.  ال��ط��رف 
على  الصراع  ه��ذا  حتكم  التي  القوى  وم��وازي��ن  مبعايير 

األرض.

قضائي  ج��ه��از  أي  وظيفة  ك��ان��ت  وإذا 
ال��ع��دل ك��رك��ٍن أساسي  حت��ق��ي��ق وإق�����رار 
لغاياته، فان أية ممارسة قضائية نزيهة 
حتتكم  أن  ينبغي  وأخ��الق��ي��ة  وش��رع��ي��ة 
إلى قضاء مستقل وقوانني تنسجم مع 
القانون الدولي كمرجٍع لتحقيق العدالة 
النسبية في الصراعات الدولية؛ والقانون 
"األمم  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة  وه��ي��ئ��ت��ه  ال����دول����ي 
املتحدة" ومجمل القرارات الصادرة منها 
إنهائه  إل��ى  ودع��ت  احتاللكم،  تشرع  ل��م 
آث�����اره، وح��ت��ى ح��ني اعترفت  وت��ص��ف��ي��ة 
حيثيات  اشترطت  ك��دول��ٍة  "ب��إس��رائ��ي��ل" 
الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  إع���ادة  ال��ق��رار 
ال��ذي��ن ه��ج��روا ب��ال��ق��وة، وح��ت��ى اآلن لم 
ي��س��ت��وف��ى ه����ذا ال����ش����رط، ك��م��ا أج����ازت 
حق  لشعبنا  ع��ن��ه��ا  ال���ص���ادرة  امل��واث��ي��ق 
لتحقيق  ك��وس��ي��ل��ة  االح���ت���الل  م��ق��اوم��ة 

استقالله الوطني وممارسة حقه في تقرير املصير.

أما جهازكم القضائي املتفرعة منه هذه احملكمة 
وغيرها فهو أحد أدوات االحتالل العسكري، وظيفته 
االحتالل  جرائم  على  القانونية  الشرعية  إضفاء 
وممارساته املتناقضة مع منطق ونصوص القانون 
وت��ك��ري��س مفاهيمه  وت��ش��ري��ع االح��ت��الل  ال���دول���ي، 
وفرضها بالقوة على شعبنا كجزء من فرض الرؤية 
"اإلسرائيلية" لسبل إدارة الصراع وطبيعته، والسير 
مبنطق القانون الدولي على رأسه بداًل من قدميه، 
الدولة  إلره���اب  األس���وأ  الشكل  االح��ت��الل  لتسويق 

املنظم كحالة دفاع عن النفس.

لشعبنا  املشروعة  املقاومة  تصوير  املقابل  وف��ي 
من  محاكمة  أو  وتصفيته  محاربته  ينبغي  إرهابًا 

ميارسه أو يؤيده أو يحلم به.

وأمام هذا التناقض بني منطقتني ال بد من حكم! 
وال أجد نفسي مضطًرا لتقليب صفحات القانون 
دام  ما  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلع��الن  أو  الدولي 
العمل  ح��زب  ق��ادة  واح��د  بينكم،  من  هناك شاهد 
القائد قوانني  لدولتكم، فقد وصف هذا  املؤسسني 
البريطاني  االحتالل  أقرها  التي  الدولية  الطوارئ 

عام 1945 بعد سنة من صدورها أنها "أسوأ من القوانني 
جرائم،  ارتكبوا  النازيني  أن  "صحيٌح  وأض��اف  النازية"، 

لكنهم لم يبلغوا حّد التشريع لهذه اجلرائم".

أَوليس هذا حَكًما؟ ما دامت محكمتكم ولوائح اتهامكم 
وأدوات��ه في  القوانني وتضع االحتالل  تستند على هذه 

موقع االتهام واإلدانة.

تأسيسًا على ما سبق، فإّن مقاضاتكم ملناضلي شعبنا 
هو جرمية بحد ذاتها، وهي امتداٌد للجرائم التي مارسها 
واحتجاز  أراضيه  مصادرة  من  ب��دًءا  شعبنا؛  أبناء  ضد 
ح��ري��ت��ه واغ��ت��ي��ال أط��ف��ال��ه ون��س��ائ��ه وش��ي��وخ��ه واغتيال 
كما  وقيادييه  مناضليه  ومحاكمة  السياسية  قيادته 
القادة:  باغتيال  احلصر-  ال  املثال  سبيل  على  ح��دث- 
عرفات  ياسر  ياسني،  أحمد  الشيخ  مصطفى،  على  أبو 
، مروًرا باعتقال الوزراء والنّواب املنتَخبني في انتخابات 
بنزاهتها  وأش���اد  ال��دول��ي  املجتمع  شّرعها  دميقراطية 
في  حكومتكم  عليها  وواف��ق��ت  وشفافيتها،  وحريتها 
من  ونستدعي  زال��ت مستمرة  م��ا  اجل��رائ��م  ه��ذه  حينه. 
الدولية  احلماية  وت��أم��ني  وقَفها  ال��دول��ي  القانون  راع��ي 
لشعبنا، وتقدمي االحتالل وقيادته "كمجرمي حرٍب أمام 

محكمة دولية نزيهة".

واأله���ّم م��ن ك��ل ذل��ك، ب��ل األس���وأ، س��ل��وُك حكوماتكم 
املنطق  ممارسة  على  مصممة  ت��زال  ال  التي  املتعاقبة، 
على  بدياًل  للصراع  األمنية  املعاجلة  إلح��الل  الفاشل 
الدولي  القانون  قواعد  إلى  املستندة  السياسية  املعاجلة 
هذا  لتسوية  واقعّي  كمدخٍل  الدولية  الشرعية  وق��رارات 
قرٍن، بطريقة دميقراطية  أكثر من  املزمن منذ  الصراع 

حضارية وإنسانية.

تشكيالتها  ع��ب��ر  "اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة"  ال��ق��ي��ادة  اس��ت��ن��اد  إن 
التي  الدولية  القوى  م��وازي��ن  على  املتعاقبة  احلكومية 
القادح  االختالل  واستمرار  "إسرائيل"،  ظلها  في  نشأت 
فيها لصالح امليزان العسكري "اإلسرائيلي"، أّدى الحتكام 
إلخماد  كوسيلة  واالستعالء  الغطرسة  للغة  "إسرائيل" 
تاريخية  حقائق  م��ن  دينامّيته  يستمد  ال��ذي  ال��ص��راع 
ذلك  وم��ع  ال��ع��ني عنها.  إغ��م��اض  م��وض��وع��ي��ة، ال ميكن 
عملت هذه القيادة إلفشال أي محاولٍة أو حترٍك لتسوية 

هذا الصراع سلميًا وبالطرق السياسية.

سياسي  مشروع  لبناء  مبادرة  أّية  لرفض  جاهزة  وهي 
املبادرة  ُرِفضت  إذ  الدولية؛  القرارات  من  ينطلق  متوازن 
لعقد  اإليطالية  اإلسبانية  الفرنسية- 
أو  وظيفته  حُت��دد  أن  قبل  دول��ي  مؤمتر 

صالحياته ومرجعياته.

ملصلحة  تستجيب  قد  السياسة  ه��ذه 
لكنها  األمريكية،  اإلدارة  أو  القيادة  هذه 
تسوقها  التي  الشعارات  تخدم  ال  قطعًا 
أو  فلسطني  ف��ي  اليهود  للسكان  يوميًا 
ل��ش��ع��وب ال��ع��ال��م حت���ت ع��ن��اوي��ن األم���ن 

ومكافحة اإلرهاب.

منطقٍة  في  يومًا  يتحقق  لم  فاألمن 
والشعب  االحتالل  حتتضن صراًعا بني 
العسكرية،  اآلل����ة  ب��اس��ت��خ��دام  احمل��ت��ل 
األمن  وجبروتها.  عظمتها  بلغت  مهما 
على  ال���ق���ائ���م  ال���س���الم  إال  ي��ح��ق��ق��ه  ال 
ق�����راءة م��وض��وع��ي��ة حل��ق��ائ��ق ال���ص���راع؛ 
ب��إن��ه��اء االحتالل  ي��ب��دأ  ال���س���الم  وه����ذا 
للشعب  الوطنية  باحلقوق  واالع��ت��راف 
وليس  الدولي،  القانون  واحترام  احملتل، 
القانون واالحتكام  التعامل بوضع االحتالل كقوة فوق 
إلى منطق االستعالء والغطرسة والظهور على طريقة 
أن "ما يفكر فيه موسوليني هو احلقيقة"؛ األمر الذي 
سُيغّذي دورات هذا الصراع وستكون حكومتكم مسؤولة 
األمن  فقدان  وعن  فيه،  ستزهق  التي  الناس  أرواح  عن 
على  واالقتصادي  واالجتماعي  الشخصي  واالستقرار 

جانبي الصراع.

فلسطني  ف��ي  اليهود  ت��دف��ع  أن  يجب  احلقيقة  ه��ذه 
وشعوب العالم وقواه احلية املتطلعة إلى العدل واحلرية 

لفهم أسباب ومحرك هذه السياسة.

ل��ي��س اجل��ه��ل السياسي  ف��دواف��ع س��ي��اس��ة االح��ت��الل 
أمن  على  حرًصا  أو  املستقبل  من  اخل��وف  أو  بالتأكيد 
لم  وامل��ع��اص��ر  احل��دي��ث  فالتاريخ  ي��روج��ون،  كما  اليهود 
حريته  أج��ل  من  ناضل  شعًبا  أن  صفحاته  في  يسجل 
وأجن��زه��ا ق��د ُظ��َل��م حتى م��ن اس��ت��ع��َب��ده وأس��ق��اه الذل 
ظروٍف  وفي  كثيرة  هذا  على  واألمثلة  طويلة،  لسنواٍت 
أفريقيا  كجنوب  فلسطني،  في  الدائر  للصراع  مشابهة 

وزميبابوي.   <<<  
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فدوافع سياسة 
االحتالل ليس الجهل السياسي 

بالتأكيد أو الخوف من المستقبل 
أو حرصًا على أمن اليهود كما يروجون، 

فالتاريخ الحديث والمعاصر لم يسجل في 
صفحاته أن شعبًا ناضل من أجل حريته وأنجزها 
قد ُظَلم حتى من استعبَده وأسقاه الذل لسنواتٍ 

طويلة، واألمثلة على هذا كثيرة وفي ظروفٍ 
مشابهة للصراع الدائر في فلسطين، كجنوب 

أفريقيا وزيمبابوي.



العدد:  11489
29  دجنبر  2022 / 4 يناير 2023

رآي  مجلة                              الفلسطينية

صباح الخير يا فلسطين

   >>> 

>>>

مزقت النكبة بنية املجتمع الفلسطيني، وشردته في بقاع شتى، وحرمته من 
جل موارده، لم يكن الظرف الذاتي الفلسطيني بعد النكبة أفضل في شيء من 
ظروف الفلسطينيني حالًيا، إال في القرب الزمني من الكارثة والتصديق واإلميان 
خيام  وم��ن  الزمنية  املرحلة  تلك  في  آث��اره��ا،  وإزال��ة  نتيجتها  عكس  بامكانية 
أخذت  العربية،  اجلامعات  لبعض  الذين شقو طريقهم  الطلبة  وغرف  اللجوء، 
مجموعات من الفلسطينيني على عاتقها مهمة بناء الثورة وفصائلها وتنظيم 
وحشد الشعب الفلسطيني في صفوفها ودعم لها، لقد شيد طلبة فلسطني و 
الجئيها، ثورة اسمعت األرض من أقصاها إلى أقصاها وأدمت جالديها وأرعبت 

إمبراطورية االستعمار وحلفائها وأدواتها لعقود عدة.

هذا اجليل معظم أف��راده قد واراه��م الثرى اآلن، وقد نقلت الراية في أغلب 
الفصائل واملواقع املؤسسية الفلسطينية جليل وسيط عاصر اجليل األول وعمل 
حتت أمرته، ولكن مهمة إعادة احللم للجسد، وإحياء نبوءة التحرير وصناعة 
زمن  في  ولد  كان  وإن  النكسة،  أو  النكبة  يعاصر  لم  املستحيل، هي مهمة جيل 
الثورة وعايش انتفاضات شعب فلسطني، جيل عايش قهر طويل لكنه لم يشهد 

كارثة بحجم النكبة، لم يشهد هزة تورق األمل والعمل من أرض االستحالة.

النضالية  احليوية  اس��ت��ع��ادة  ف��ي  مضاعفة،  ال��ي��وم  اجليل  ه��ذا  مسؤولية  إن 
لأجسام الثورية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته خلق النموذج اجلديد من مشروع 
مواجهة  هي  زال��ت  ما  املركزية  املهمة  أن  فرغم  الفلسطيني،  الوطني  التحرر 
التحوالت  من  الكثير  شهدت  قد  املواجهة  تفاصيل  أن  إال  الصهيوني،  املشروع 
في أدواتها وجغرافيتها، وكذلك أدوات التعبئة والتنظيم وبناء اخلطاب والعمل 
وقياس  الواقع  فهم  أدوات  كما  الناس،  بني  والتواصل  واجلماهيري  السياسي 
لنضال  ال��ث��وري  احلامل  هي  زال��ت  ما  الفصائل  أن  ورغ��م  وتفسيرها،  احلقائق 
الشعب الفلسطيني، لكنها باتت منذ سنوات تعاني من فجوات وثغرات في وجوه 

أدائها أيًضا في هياكلها املوكلة باملهمات الوطنية واملجتمعية.

جديد  نوع  من  احتاللها  يتم  واملساحات  الفجوات  هذه  أن  األكبر  االشكالية 
الفصائلية  بنسخته  الثوري سواء  العمل  عن  البعيدة  والشخصيات  الكوادر  من 
التحديث وروح العصر، يتم تقدمي نسخ متعددة من خطاب  أو غيرها، فباسم 
النضال  على  متعالي  خلطاب  و  النجوم،  لصناعة  تستند  ليبرالية،  وممارسات 
ال��رأس��م��ال��ي، هذه  الفلسطيني صنع ب��األس��اس ف��ي أروق���ة أك��ادمي��ي��ة ف��ي امل��رك��ز 
النسخ على تعددها تشترك في استفادتها من موارد لم يحَظ بها معظم أبناء 
شعبنا، وامتيازات نتجت عن االرتباط باملركز االستعماري، مناذج من "النضال" 
لو  الصهيونية كما  القتل  الذي يقارب االشتباك مع منظومة  املعلب واملستورد 
رضا  وهي  الكبرى  اجلائزة  على  سيحصل  يربحها  من  أكادميية  مساجلة  كان 

احلكومات الغربية واقتناعها.

في الواقع وكما يعلم اجلميع لن يرسل )الناتو( قواته حملاربة العدو الصهيوني 
دفاًعا عن الفلسطينيني، ولن تغني املساجالت وإحراج الصهاينة أمام الرأي العام 
الغربي عن الكفاح املسلح واملقاومة التي يخوضها شعب فلسطني بكافة أشكالها، 
فكما قال غسان كنفاني شهيد الكفاح الوطني الفلسطيني وأحد ابرز مفكري 
وأدباء التحرر اإلنساني في القرن املاضي، لم نخسر فلسطني في محاورة نظرية 
أو سجال لفظي، ولكن خسرناها بفعل غزو استعماري مسلح، احلقيقة هنا أن 
هذه البالد تقتلنا فيها دبابات الصهاينة ورصاص جنودهم وقذائف طائراتهم 
أو بفعل شعور الصهاينة  املصنوعة واملمولة غربًيا، ولن يتوقف ذلك باخلطابة 
باحلرج، أو باقناع حكومات املركز االستعماري بعدالة قضيتنا ووحشية الصهاينة 
التي يعلمونها جيًدا ويصرون على تغطيتها ودعمها وتسليحها، وعلى أهمية 
العمل على حشد املناصرة الدولية للقضية الفلسطينية، فإنه من املهم أن تكون 
هذه املناصرة للنضال الفلسطيني على حقيقته ال لنسخ متخيلة يتم تفصيلها 
وتقليمها مبا يالئم مزاج ومعايير املستعمر، أغلبية شعبنا من سكان مخيمات 
اللجوء، ميارسون النضال الشعبي من أبسط أشكاله رمزية حتى أقصى أشكاله 
ذات  ومن  الشعب  الصهيوني، هذا  العدو  لرد  ك��أداة شبه وحيدة  وعنًفا،  تنظيًما 
مخيمات جلوءه سيفرز أدوات حتديث ثورته وجتديد وزيادة عنفوان مشروعه 
اشتقها  لوصفة  يحتاج  لن  بالتأكيد  ال��درب  ه��ذا  وعلى  الوطني،  التحرر  ألج��ل 
صهيوني تائب من جتربته الشخصية، أو مستعمر سابق يراجع نقاط االخفاق 

في تراث اجداده ويبحث عن وصفة لراحته "األخالقية".

يتعلق  الفلسطينية  الفصائل  من  املطلوب  الثوري  التنظيمي  التحديث  إن 
بالتعلم أساًسا من جتاربها وما يواجهه مناضليها من صعوبات وحتديات، وما 
أنتجه هذا الشعب من تطويره لنضاالته، وادوات للتغلب على منظومات القمع 
والرقابة والقهر الصهيونية، مناذج من التنظيم املفتوح على اجلماهير، وتطوير 
لنماذج العمليات الفردية وإبداع أبطالها، وتوسيع حليز عمليات عرين األسود 
شبكة  في  النضال  لبؤر  وربط  الفصائلية،  للبنى  العابرة  وجنني  نابلس  وكتيبة 
وطنية متصلة تدعمها وحترسها وتنظمها قيادة وطنية موحدة من املناضلني 

الذين يخوضون االشتباك احلقيقي مع العدو.

إن ما يحرك سياسة حكومتكم كذبة النضال احلديث وحقائق الصراع   >>> 
دت  ه��و ال��وظ��ي��ف��ة اإلم��ب��ري��ال��ي��ة ال��ت��ي ُح����ِدّ
"إلس���رائ���ي���ل"، ه���ذه ال��وظ��ي��ف��ة جت��ع��ل من 
"إسرائيل"  ق��ي��ادة  رفعتها  التي  ال��ش��ع��ارات 
جلماهير اليهود تضليلية، ومنطقها ليس 
أيًضا  بل  االحتالل وجرائمه،  تبرير  فقط 
متارسها  التي  العنصري  التمييز  سياسة 
ضد جماهير شعبنا في اجلزء احملتل من 
فلسطني عام 1948، هذا التمييز هو سمٌة 
وال  وثقافتها.  اإلمبريالية  للقّوة  مالزمة 
الطوائُف  اليهودي  املجتمع  من  ُتستثنى 
الشرقية وصواًل إلى املهاجرين من أفريقيا 
وإث���ي���وب���ي���ا؛ ف�����رأس ال���ه���رم ال��س��ي��اس��ي في 
الدوام محتاًل ملصالح  كان على  "إسرائيل" 
احمللية  الصهاينة  الرأسماليني  من  حفنة 
والدولية املتحالفة مع الشركات االحتكارية 

اإلم��ب��ري��ال��ي��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ود وتوجه 
اليوم.  "واإلسرائيلية"  األمريكية  السياسة 
والرفاهية  والدميقراطية  واألمن  فالسالم 
الشعارات  وك����ل  ف��ل��س��ط��ني،  ف���ي  ل��ل��ي��ه��ود 
املستهَلكة، ما هي إال واجبٌة لفرض املشروع 
اإلم��ب��ري��ال��ي األم��ري��ك��ي ل��ل��ش��رق األوس���ط 
شيمعون  أس��م��اه  كما  اجل��دي��د  أو  الكبير، 
أو يستتر عليه  بيريس، وهذا ما ال ينكره 
اإلمبريالية  ال��ع��ومل��ة  حت��ال��ف  أق��ط��اب  ك��ل 

الدولية وعلى رأسه أمريكا.

 وعلى هذا األس��اس، وملجمل ما سبق، 
ودفاًعا عن عدالة قضيتنا ونضال شعبنا 
االعتراف  أرفض  االحتالل،  ضد  املشروع 
احتاللكم،  تشريع  أو  محكمتكم  بشرعّية 
تسمونه  فما  منهما؛  أٍيّ  أم��ام  الوقوف  أو 
في الئحة اتهامكم "مخالفات أمنية" هي 
في حقيقة األمر واجبات وطنية "إن كانت 
حدثت فعاًل أم ال"، وتأتي في إطار الواجب 

العام في سياق مقاومة االحتالل.

في الوقت نفسه، فإّنني كأمنٍي عام للجبهة 
اعتزازَي  أؤّكد  لتحرير فلسطني،  الشعبية 
الفلسطينية،  الثورية  للحركة  بانتمائي 
الصعيدين  على  احلركة  هذه  وام��ت��دادات 
ُتشّكل  التي  وال��دول��ي،  والقومي  اإلقليمي 
املناِهضة  العاملية  الثورية  مكونات احلركة 
لنظام العوملة اإلمبريالية، واإلطار القيادي 
لنضال شعوب العالم وطبقاته املقهورة من 

واالشتراكية  والدميقراطية  احلرية  أجل 
للثروة  العادل  واالقتسام  العاملي،  والتقدم 
وال��ت��ك��اف��ؤ ب��ني ال��ش��ع��وب وال��س��الم، ورفض 
اإلمبريالية  واحل��ري��ة  االض��ط��ه��اد  مكانة 
وبناء  العنصري،  والتمييز  والقهر  والنهب 
تقّدمية  إنسانية  عاملية  وح��ض��ارة  ثقافة 
طريق  وتفتح  إنسانيته  ل��إلن��س��ان  تعيد 

تطوره احلر.

أف���ت���خ���ُر ب���ك���ون���ي م���ن���اض���اًل م����ن أجل 
إن��ه��اء االح��ت��الل "اإلس��رائ��ي��ل��ي" وحتقيق 
االستقالل الوطني والعودة لالجئي شعبنا، 
وبناء املقومات الضرورية واملدخل لتحقيق 
في  للصراع  الشامل  الدميقراطي  احل��ل 
الذي  احل���ل  فلسطني؛  وح���ول  فلسطني 
يحقق السالم الدائم لكل سكان فلسطني 
يهوًدا وعرّبا، احلل الذي يحقق املصاحلة 

احلقوق  في  والتكافؤ  واملساواة  التاريخية 
واحدة،  دميقراطية  دول��ة  في  وال��واج��ب��ات 
دولة تستند إلى نظام سياسي دميقراطي 
ينبذ كل أشكال التمييز على أساس الدين 
أو القومية أو العرق أو الطبقة أو الدين أو 

اجلنس.

ه����ذه احملكمة  ت���رغ���ب  ال  ق���د  وأخ����ي����رًا 
خارًجا  تعتبره  وق��د  امل��وق��ف،  ه��ذا  بسماع 
عن إطار وظيفتها، وهذا في حدود الفهم 
الضيق صحيٌح، وإن كان موقفي منسجًما 
وأسبابه  ال����ص����راع  وج���وه���ر  م��ن��ط��ق  م���ع 
التي  هي  الدقيقة  فاملعاجلة  املوضوعية، 

تتناول األسباب وليس النتائج.

وأم���ام ه��ذا ال��ت��ع��ارض اجل��وه��ري ُأنهي 
محكمتكم  "ه�����ذه  ب���ال���ق���ول:  م��راف��ع��ت��ي 
لعقدها واستكمال فعولها  القوة  ومتلكون 
اتهامكم  الئحة  أس��اس  على  )وإدان���ت���ي(، 
الذي  باحلكم  والنطق  والسرية،  العلنّية 
التي  واألمنية  السياسية  اجلهة  ح��ّدَدْت��ه 

تقف خلف هذه احملكمة.

لكّنني أيًضا امتلك اإلرادة املستمدة من 
أِيّ  لرفض  وعزمية شعبنا  عدالة قضيتنا 
دوٍر في هذه احملكمة املسرحية، واحلفاظ 
على توازن منطقي املنسجم مع تصميمي 
أبناء  جانب  إلى  احتاللكم،  مقاومة  على 
احلركة  مساحات  ضّيقتم  مهما  شعبنا 

املتاحة لي كأسير حرية.>
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القطاع اخلاص  واالستغالل املضاعف للعامالت

من املعلوم ومما ال شك فيه أن الفقر والهشاشة واجلوع 
وغياب التوزيع العادل للثروة  من املسببات التي تؤدي إلى 
القطاعات  جميع  في  العاملة  امل��رأة  استغالل  مضاعفة 
وخصوصا القطاع اخلاص الذي يعد مرتع خصبا لتعدد 
يعيش  نظام  ظل  في  العامالت،  النساء  استغالل  أوج��ه 
أزمة خانقة على جميع املستويات واألصعدة االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية.

في  امل���رأة   عاتق  على  امللقى  املهم  ال���دور  جيدا  ونعي 
العمل  في  من حقها  ذلك  يتطلب  وما  املجتمعات   بناء 
الدولية،  واملواثيق  القوانني  جميع  في  املكفول  بكرامة 
لتعري  سقطت  التي  التوت  ورق��ة  إال  كورونا  جائحة  وم��ا 
ع��ن واق���ع م��ري��ر بعد أن وج��د أرب���اب ال��ع��دي��د م��ن االسر 
البطالة وفقدان  املغربية نساءا ورج��اال  يواجهون وحش 
من  الزي��د  العالم  توقف  بعد  الشغل  مناصب  من  العديد 
ثالثة اشهر، بل واالكثر من ذلك وبالطبيعة االستغاللية 
العديد  وجدت  لسيرورتها  احلياة  عودة  وبعد  للراسمالية 
انفسهن  ال��ق��ط��اع اخل���اص  ف��ي  ال��ع��ام��الت خصوصا  م��ن 
مطرودات بدواعي واهية )االمراض املزمنة، الكبيرات في 
السن، احلوامل...( لنطرح السؤال التالي: أين اصيبت هذه 
املرأة العاملة باملرض املزمن ؟ اوليس داخل اماكن العمل 
ادنى  وغياب  ال��ب��رودة  حيث  التلفيف  التصبير،  )معامل 
اللواتي  السن  في  والكبيرات  والسالمة(  الصخة  ش��روط 
قضني اكثر من نصف عمرهن يعملن بجد وكد لعشرات 

السنني داخل هذه الشركات ليواجهن هذا املصير، مصير 
يحفظ  تقاعد  او  تعويض  ادن���ى  دون  التعسفي  ال��ط��رد 
وبطبيعتها  الرأسمالية  ان  عمرهن،  من  تبقى  ما  كرامة 
االستغاللية وصمت املؤسسات املوكول لها حماية العمال 
ويحمي  والذي يخدم  الشغل اجلحف  وقانون  والعامالت 
ال��ب��اط��رون��ا أك��ث��ر م��ن االج��ي��ر وت��واط��ؤ النقابات ك��ل هذه 
على  والعامالت  عموما  العمال  ازم��ة  تضاعف  مسببات 
وج��ه اخل���ص���وص،   ه��ذا م��ن ج��ه��ة، ان��ا م��ن حهة اخرى 
ف)احملظوظات ( العامالت اللواتي حافظن على مناصب 
عملهن بعد اجلائحة فقد واجهن مصيرا مختلف متاما 
عن السابق  حيث تغيرت طريق واساليب االستغالل داخل 
اماكن العمل بالساعات االضافية الغير مؤدى عنها )حتى 
يتسنا للبطرونا استرداد وتعويض ما ضاع من ارباح في 
الصحي  البروتوكل  الى  وباالضافة  هذا   ) اجلائحة  فترة 
والتي  والشركات  االنتاجية  ال��وح��دات  على  ف��رض  ال��ذي 
العمل  العمال والعامالت من وقتهن وساعات  دفع ثمنها 
اإلضافية الغير مؤدى عنها، )طابور االنتظار لساعات قبل 
الدخول للعمل من اجل التعقيم وارتداء مالبس الوقاية 
الركاب داخل خافلة نقل  الى غير ذل��ك(  ثم نقص عدد 
العامالت واقتطاع ثمن التنقل من اجورهن الزهيدة، دون 
اليومي  والتهديد  امل��رض  ع��ن  التعويضات  ع��ن  احل��دي��ث 
العمل وهنا يبدء وحه آخر لالستغال، استغالل  بفقدان 
العاملة  امل��رأة  على  مباشرة  وغير  مباشرة  سلطة  له  من 
او  ال��وق��اف،   ( ط��رف  م��ن  اجلنسي  التخرش  اقصد  وهنا 

رئيس املجموعة، او موظفي املوارد البشرية او الرئيس...( 
فمصيرها  نزواتهم  او  لنزواته  اخلضوع  رفضت  إن  حيث 
الطرد، ناهيك عن اخلروقات التي تطال حقوق العامالت 
شروط  غياب  الترسيم،  الباطرونا  رفض   - يومي  بشكل 
السالمة والوقاية، العمل لساعات اضافية، عدم التصريح 
للضمان  الوطني  الصندوق  ف��ي  للعمل  الفعلية  ب��االي��ام 
العمال  أداء االجور، عدم متكني  التأخر في  االجتماعي، 
والعامالت من ورقة االداء، محاربة العمل النقابي الى غير 
ذلك من اخلروقات اليومية في ظل غياب الرقابة وقانون 
شغل يحمي العمال ويحفظ كرامتهم،  واجلدير بالذكر 
تتجلى  والفالحية  الصناعية  القطاعات  اختالف  في  ان 
داخل  االستغالل مضاعف  االستغالل حيث جند  اوج��ه 
العالم القروي وداخل الضيعات الفالحية واحلقول يصل 
في حقول  املوسميات  العامالت  وما  بالبشر  االجت��ار  حد 

الفرولة بجنوب اسبانيا لهو دليل على هذا االجتار. 

بقائها  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  أج����ل  وم����ن  ال��رأس��م��ال��ي��ة  إن 
والتمييز  ال��ن��س��اء  اس��ت��ع��ب��اد  ع��ل��ى  تعمل  واس��ت��م��راري��ت��ه��ا 
اجلنسي واساليب التهديد والوعيد ونشر الرعب واخلوف 
التي  التقسيم  ادواة  وه��ي   األح��ي��ان  واالغ���راء في بعض 
دون  للحيلولة  العاملة  الطبقة  وتسحق  لتنسف  متتلكها 
الوضع  ه���ذا  خلخلة  ع��ل��ى  ق����ادرة  عمالية  وح���دة  ن��ش��وء 
املزري والنضال من أجل التحرر والقطع مع كافة اشكال 

االستغالل.

فؤاد اخريف 

املساواة بني اجلنسني أمر جوهري لتحقيق هدف منظمة 
العمل الدولية املتمثل في توفير عمل الئق للجميع. وتبني 
للمرأة  االقتصادية  املشاركة  معدل  أن  املنظمة  إحصاءات 
املائة  في   26( العالم  في  األدن��ى  هو  العربية  املنطقة  في 
املائة(. وعلى  56 في  الذي يبلغ  العاملي  مقارنة باملتوسط 
القوى  في  الرجل  مشاركة  معدل  ف��إن  ذل��ك،  من  النقيض 
العاملة )76 في املائة( أعلى من املعدل العاملي الذي يبلغ 
74 في املائة. وظلت هذه األرق��ام تأبى بعناد التغيير رغم 

حتسن املستويات التعليمية للنساء.
مقيدة  األج��ر  مدفوع  املنتج  العمل  في  امل��رأة  ومشاركة 
بأعراف أبوية ُتِعد الرجل معياًل لأسرة واملرأة ربة منزل. 
وعندما تعمل املرأة خارج املنزل، فإنها غالبًا ما ُتعد مالئمة 
ملهن محدودة تتعلق عادة بدورها اإلجنابي. وهذه القوالب 
النمطية تدمي العبء غير املتناسب ألعمال الرعاية وامللقى 
على عاتق املرأة، وحتد من قدرتها على القيام بعمل مأجور 
الرعاية  مرافق  إلى  واالفتقار  املنزل.  خ��ارج  فيه  البقاء  أو 
امل��رأة على عمل.  أكبر حصول  يعيق بشكل  اآلمن  والنقل 
كما أن عدم التطابق بني املهارات وطلب السوق فضاًل عن 
ما  كثيرًا  جذابة  عمل  فرص  إلى  واالفتقار  األج��ور  تدني 

يضاعف املشاكل التي تواجهها املرأة في عالم العمل.
وت��ت��ف��اق��م ه���ذه ال��ق��ي��ود ف��ي ح���االت ال��ص��راع أو م��ا بعد 
الصراع. فحصول املرأة على عمل في بلدان كاليمن وسوريا 
والعراق محدود أكثر، وقضايا السالمة أشد حدة، والهياكل 
من  كثيرًا  أن  رغ��م  متدنية  وال��ف��رص  ضعيفة،  التمكينية 
النساء يجدن أنفسهن فجأة في هذه احلاالت يقمن بدور 
سابقة.  مهارات  أو  أي خبرات  دون  وغالبًا  الرئيسي  املعيل 
التي  األس��ر  ارتفاع في عدد  العربية  ال��دول  كما ُسجل في 
ترأسها نساء وفي عدد ذوي اإلعاقة الذين هم في الغالب 

أضعف الفئات احملتاجة للمساعدة.
وفي بلدان مثل األردن ولبنان، ميكن لالجئات أن يجدن 

أنفسهن معزوالت في مجتمعات غير مألوفة، وخاضعات 
لقيود قانونية تقيد قدرتهن على العمل والكسب واحلصول 
املعلومات  إل��ى  االفتقار  بلة  الطني  يزيد  وم��ا  دخ��ل.  على 
وال��دع��م ل��دخ��ول س���وق ال��ع��م��ل. وف���ي ال��ب��ل��دان اخلليجية 
األغنى، غالبًا ما يكون لالزدهار عالقة عكسية مع مشاركة 
للمرأة  إذ متنح املجتمعات قيمة  العاملة،  القوى  املرأة في 
يضطلع  البلدان،  ه��ذه  وف��ي  العمل".  إل��ى  احملتاجة  "غير 
العمال املهاجرون بدور مهم في سوق العمل، حيث تشكل 
العامالت املهاجرات جزءًا كبيرًا من القوى العاملة احمللية، 

وغالبًا في ظروف محفوفة باخلطر ودون حماية ُتذكر.
العربية عددًا  ال��دول  امل��رأة في  ذل��ك، تواجه  ع��الوة على 
كبيرًا من التحديات األخرى الناجمة عن قضايا متنوعة 
كالتكنولوجيا واألمتتة وتغير املناخ والعوامل السكانية. كما 
أن التمييز واسع النطاق، ومنه عدم تكافؤ األجور وقوانني 
االجتماعية  احلماية  بانعدام  مقرونة  التقييدية  العمل 
املتصلة بالبطالة واملعاشات واألمومة واملرض، يعيق أيضًا 

حتقيق املساواة بني اجلنسني في املنطقة العربية.
خطة منظمة العمل الدولية في الدول العربية

ملنظمة  التابع  العربية  ال��دول  في  اإلقليمي  املكتب  إن 
العمل  وأصحاب  والعمال  احلكومات  يدعم  الدولية  العمل 
اجتماعية  ومم��ارس��ات  سياسات  لوضع  امل��دن��ي  واملجتمع 
واقتصادية تعزز املساواة بني اجلنسني والفرص املتكافئة 
ذلك:  لتحقيق  نهجني  املنظمة  وتتبع  العمل.  مكان  في 
عناصر  شتى  في  االجتماعي  النوع  مراعاة  إدراج  أولهما 
الصحة  أم  التنظيم  في  احلق  أكانت  س��واء  الالئق،  العمل 
مثل  امل��رأة،  على  تركز  برامج  وثانيًا،  املهنيتني.  والسالمة 
تنمية املهارات ودعم فرص العمل لزيادة مشاركة املرأة في 

القوى العاملة.
مجاالت التركيز في الدول العربية

 - إعداد السياسات وإصالح القوانني: تعمل املنظمة مع 

احلكومات وأصحاب العمل والعمال وغيرهم من أصحاب 
املصلحة على إدراج مراعاة النوع االجتماعي في سياسات 
القوانني  ومراجعة  املهارات،  وتنمية  العمل  فرص  ومسوح 

وتعديلها لتعزيز املساواة بني اجلنسني في مكان العمل.
 - حوكمة تراعي النوع االجتماعي في سوق العمل: تعمل 
املنظمة مع نظام إدارة اليد العاملة على مراجعة األدوات 
املستخدمة في تفتيش العمل لسد الثغرات بني اجلنسني، 
وبناء قدرات مفتشي العمل على معرفة وتلبية احتياجات 
وخبرات املرأة والرجل، وكذلك تعزيز تعيني مفتشات عمل.

 - تنمية املهارات: في ظل إدراج مراعاة النوع االجتماعي 
في جميع البرامج املتعلقة بتنمية املهارات وتعزيز فرص 
العمل  وأص��ح��اب  احل��ك��وم��ة  م��ع  املنظمة  تعمل  ال��ع��م��ل، 
والعمال واملنظمات غير احلكومية واملجتمع املدني – على 
لتعزيز   – س��واء  ح��د  على  وامل��ش��اري��ع  السياسات  صعيدي 
الفني  والتدريب  للتعليم  الرسمي  وغير  الرسمي  التوفير 
واملهني، وضمان أن يراعي تصميم هذه البرامج وتنفيذها 

النوع االجتماعي.
العمل:  ف��ي مكان  ب��ني اجلنسني  امل��س��اواة   - مم��ارس��ات 
العام  القطاعني  ف��ي  العمل  أص��ح��اب  م��ع  املنظمة  تعمل 
بني  املساواة  تعزز  لتصميم سياسات وممارسات  واخل��اص 
وتوفير  األمومة،  حماية  مثل  العمل  مكان  في  اجلنسني 
رعاية ألطفال اآلباء واألمهات، وآليات ملنع املضايقات في 
مكان العمل والتصدي لها، وسياسات اإلجازات، وترتيبات 

العمل التي تدعم العمال ذوي املسؤوليات األسرية.
مع  املنظمة  تعمل  اجلماعية:  وامل��ف��اوض��ة  التنظيم   -  
بتنفيذ  باملرأة  والنهوض  العضوية  لزيادة  العمال  نقابات 
أعمال بناء القدرات والتوعية بشأن املساواة بني اجلنسني 

في مكان العمل وحقوق املرأة في العمل.>

املساواة بني اجلنسني في الدول العربية
عن موقع منظمة العمل الدولية
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االختصار في أزمة أحزاب وفصائل اليسار املاركسي في بلدان الوطن العربي
غازي الصوراني

)1(
إن جذور أزمة املاركسية في بلدان مغرب ومشرق الوطن العربي، 
أحزاب  ل��دى  النظري  والضعف  الفكري  التراجع  ه��ذا  في  تكمن 
ثم  ومن  الواقع،  عن  االغتراب  حالة  جانب  إلى  اليسار،  وفصائل 
الواقع واستيعاب جوانبه ومكوناته  فشل هذه األح��زاب في وعي 
حيث  وال��ث��ق��اف��ي��ة...ال��خ،  واالجتماعية  واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية 
استمرت طوال العقود املاضية في رفع شعارات أو مبادئ ال جتسد 
يعني  ما  صحيحة،  وموضوعية  جدلية  بصورة  تعكسه  أو  الواقع 
بوضوح أن احلركات اليسارية لم تدرك أن املبادئ ال تصلح نقطة 
انطالق للبحث والتحليل والتنقيب، بل هي نتيجتها اخلتامية. 
فاملبادئ ال تطّبق على املجتمع والطبيعة والتاريخ، بل ُتْشَتْق منها، 
فليس على الواقع والتاريخ أن يتطابقا مع أفكارنا، بل على أفكارنا 
أن تتوافق وتتطابق مع قوانني حركة الواقع ومنطق التاريخ، هذا 
اليسار  وفصائل  أح��زاب  على  يتوجب  ال��ذي  الرئيسي  ال��درس  هو 
ذلك  يعني  أن  دون  وممارستها،  وعيها  في  تستوعبه  أن  العربي 
العربية،  املشوه، ملجتمعاتنا  والطبقي  للتطور االجتماعي  جتاوزًا 
طوال التاريخ احلديث واملعاصر، وبالتالي فإنني أرى أنه ليس من 
املغاالة في شيء، إذا قلنا بأن ما يسمى بأزمة املاركسية في بالدنا، 
املجتمع  وتخلف  ألزم��ة  ليس  ذاك-  أو  القدر  –بهذا  انعكاس  هي 
والفكر السياسي العربي ارتباطًا باملسار التطوري التاريخي املشوه 
فحسب، بل أيضا – وبالدرجة األساسية – إلى قصور وعجز أحزاب 
وفصائل اليسار عن صياغة وممارسة قضايا الصراع التناحري ضد 
العدو االمبريالي الصهيوني من جهة وقضايا الصراع االجتماعي 
الطبقي الدميقراطي الداخلي من جهة ثانية، األمر الذي كان – 
وما زال – من الطبيعي أن تكبر وتتسع العزلة والفجوات بني قوى 

اليسار العربي وجماهيرها الشعبية الفقيرة.
)2(

املاركسية داخل أحزاب وفصائل  النظرية  أزمة   أن  إنني أعتقد 
اليسار في بالدنا، تتجلى في كونها تعيش حالة قطيعة أو إرباك 
مع تراثها، ارتباطًا باألزمة الفكرية لدى هذه األحزاب والفصائل، 
والسياسية  الفكرية  البوصلة   ضياع  ف��ي  أسهمت  األزم���ة  وه��ذه 
املاركسية لدى معظم هذه األحزاب والفصائل، ليس بسبب التبعية 
الوعي املسطح  امليكانيكية تاريخيًا للمركز في موسكو، أو بسبب 
بسبب  أي��ض��ًا  ب��ل  فحسب،  األع��ض��اء  مستوى  على  البسيط  أو 
التي عاشت  القيادية،  الهيئات  الوعي في معظم  هشاشة وضعف 
العلني  والرفض   – الالمباالة  أو  املاركسي  الوعي  غياب  من  نوعًا 
عن  العزلة  أو  االغ��ت��راب  جانب  إل��ى  املاركسي،  للفكر  املبطن-  أو 
قواعدها التنظيمية وجماهيرها، فضاًل عن حالة اجلمود الفكري 
االنتهازية  الطبقية  املصالح  وت��راك��م  البيروقراطي  والتنظيمي 

بتأثير العالقة مع هذه السلطة أو هذا النظام أو ذاك.
ك��م��ا جت��ل��ت األزم����ة أي���ض���ًا، ف��ي املنتسبني إل���ى ه���ذه األح���زاب 
على  ال���ذي  ل��ل��دور  وعيهم  ضعف  سيما  ال  ال��ق��ي��ادي��ة،  وهيئاتها 
املاركسية أن تقوم به في مجتمع متأخر تابع ومستباح، وبالتالي 
الضعف الشديد لتأثيرهم أو غيابه في أوساط اجلماهير، بدليل 
دور  أي  دومن��ا  س��ن��وات  عشر  قبل  العربية  االنتفاضات  اشتعال 
بسبب  نفسها،  غيبت  التي  فيها،  اليسار  وق��وى  ألح��زاب  ملموس 
نضج  من  الرغم  على  الذاتي  وقصورها  وعجزها  أزماتها  تفاقم 
عن  الناجم  الوطني  االستالب  في  املتمثلة  املوضوعية  الظروف 
وفي  الصهيوني،  واالحتالل  االمريكية  العسكرية  القواعد  وجود 
الناجم عن شدة بشاعة استغالل  الطبقي  واالستبداد  االستالب 
خرجوا  اللذين  الفقراء  جلماهير  وحلفائها  احلاكمة  الطبقة 
ما  س��رع��ان  عفوية،  ب��ص��ورة  االنتفاضة  ف��ي  مشاركني  باملاليني 
احتضنتها قوى اإلسالم السياسي، إلى جانب قوى الثورة املضادة، 
امل��داف��ع��ة ع��ن أماني  ال��ي��س��اري��ة  ف��ي ظ��ل غ��ي��اب م��ح��زن للطليعة 
املاركسية  ال��ك��وادر  م��ن  يتطلب  ال��ذي  األم��ر  اجلماهير،  وأه���داف 
في كافة أحزاب وفصائل اليسار في بالدنا، القيام بثورة معرفية 
باملاركسية  مجددًا  الوعي  تعميق  تستهدف  ودميقراطية  نوعية 
ومنهجها املادي اجلدلي، مبا يضمن إعادة الروح الثورية باملعنى 
وجتديد  ذاك  أو  احل��زب/ال��ف��ص��ي��ل  ه��ذا  أع��ض��اء  لكافة  الطبقي 
وحدته ومنطلقاته، لكي يستعيد دوره الطليعي النضالي التحرري 
والطبقي في مسيرة نضاله على طريق الثورة الوطنية التحررية 

الدميقراطية بآفاقها االشتراكية.

)3(
إن ما ينقص قوى اليسار هو الدافعية الذاتية أو الشغف واإلميان 
في صفوف  الثوري  العلمي  الوعي  امتالك  عبر  العميق مببادئه، 
اجلماهير  أوس���اط  ف��ي  الهمم  تتوفر  فبينما  وك����وادره،  ق��واع��ده 
الشعبية واستعدادها دوما للمشاركة في النضال بكل أشكاله ضد 
في  املتمثل  الطبقي  العدو  وضد  والصهيوني،  اإلمبريالي  العدو 
أن  إال  والقمع،  والتخلف واالستغالل واالستبداد  التبعية  أنظمة 
في  وال  ينبغي  كما  ذل��ك  كل  تستثمر  لم  اليسار  وفصائل  أح��زاب 
ورخاوتها  وتفككها  أزماتها  بسبب   – الدنيا، ألنها عجزت  حدوده 
نضالها  ف��ي  األه���م  القضايا  إجن���از  ع��ن   - والتنظيمية  الفكرية 

الثوري، وهي على سبيل املثال وليس احلصر:
التوحيدية  املركزية  األف��ك��ار  وتفعيل  بلورة  عن  عجزت   – أوال 
املاركسي  الفكر  ب��ذل��ك  واق��ص��د  وق��ي��ادات��ه��ا  وك��وادره��ا  ألعضائها 

وصيرورته املتطورة املتجددة.
)االقتصادي  بلدانها  واقع  تشخيص  عن  بالتالي  ثانيا-عجزت 
عجزت  ثم  ومن  والثقافي...الخ(  االجتماعي/الطبقي  السياسي 
عن ايجاد احللول أو صياغة البديل الوطني والقومي في الصراع 
البديل  العدو اإلمبريالي الصهيوني من ناحية، وعن صياغة  مع 
الدميقراطي االشتراكي التوحيدي اجلامع جلماهير الفقراء وكل 

املضطهدين من ناحية ثانية.
ال��ث��وري في  ال��وع��ي  ب��ن��اء وم��راك��م��ة عملية  ثالثا - ع��ج��زت ع��ن 
الفكرية  بهويتهم  ليس  وقياداتها،  وك��وادره��ا  اعضاءها  صفوف 
املادي اجلدلي فحسب، بل أيضًا عجزت عن  املاركسية ومنهجها 
توعيتهم بتفاصيل واقعهم الطبقي )االقتصاد، الصناعة، الزراعة، 
الكومبرادور  العاملة،  والقوى  والبطالة  الفقر  البترودوالر،  املياه، 
وبقية الشرائح الرأسمالية الرثة والطفيلية، قضايا املرأة والشباب، 
قضايا ومفاهيم الصراع الطبقي والتنوير واحلداثة والدميقراطية 
والتخلف والتبعية والتقدم والثورة... الخ(. فالوعي واإلميان الثوري 
)العاطفي والعقالني معا( لدى كل رفيقة ورفيق، بالهوية الفكرية 
وبضرورة تغيير الواقع املهزوم والثورة عليه، هما القوة الدافعة ألي 
حزب أو فصيل يساري، وهما أيضا الشرط الوحيد صوب خروج 
هذه األحزاب من أزماتها، وصوب تقدمها وتوسعها وانتشارها في 

أوساط جماهيرها على طريق نضالها وانتصارها.

)4(
على الرغم من أن املاركسية حققت إجنازات ضخمة في املاضي، 
باملتغيرات  املرتبطة  التجديدية  التطورية  العملية  تواصل  أن  إال 
غاية  في  مسألة  املعاصرة،  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 
األهمية بالنسبة لسيرورة املاركسية واستعادة دورها وتأثيرها في 
وتفاقم  انحطاط  مشهد  في  خاصة  واملستقبل،  الراهنة  املرحلة 
تبعية أنظمة الكومبرادور في بالدنا راهنا، األمر الذي يتوجب أن 
يكون حافزًا لكل قوى اليسار املاركسي في مغرب ومشرق الوطن، 
لتكثيف النضال في آن واحد، بصور وأليات متوازية، ضد كل من 
التحالف  وض��د  جهة  من  والتخلف  والتبعية  االستبداد  أنظمة 
ورؤية  منهجية  ع��ب��ر  ث��ان��ي��ة،  ج��ه��ة  م��ن  الصهيوني  اإلم��ب��ري��ال��ي 
واملتجدد  التطوري احلديث  املسار  الوعي بكل جوانب  تنبثق من 
ومتطلبات  مقتضيات  مع  متامًا  وتتالءم  ناحية،  من  للماركسية 
الواقع االجتماعي العربي املعاش / الراهن واملستقبلي من ناحية 
ثانية، وهذا يعني أن تنأى بنفسها بعيدًا عن كل مظاهر اجلمود 
التجربة  وخطايا  أخطاء  تالفي  جانب  إلى  املذهبي،  أو  الفكري 
والبيروقراطية  الفرد  عبادة  مظاهر  خاصة  املنهارة،  االشتراكية 
ال��داخ��ل��ي في  ال��دمي��ق��راط��ي  وامل��رك��زي��ة املقيتة وان���ع���دام احل����وار 

أوضاعها الداخلية.
للماركسية  اليسار  أح��زاب  فصائل  تبني  فإن  اجلانب،  هذا  وفي 
من  انطالقًا  املاركسية  م��ع  تتعاطى  ان  عليها  يفرض  منهجًا، 
كونها نظرية علمية معرفية، هي جزء من صيرورة حركة احلياة 
بوضوح  يعني  ما  التوقف،  أو  اجلمود  تعرف  ال  التي  ومتغيراتها 
شديد أن تتخلى هذه الفصائل واألحزاب، وترفض التعاطي مع 
املاركسية في إطار منهج أو بنية فكرية جامدة او مغلقة أو نهائية 
التكوين واحملتوى، إذ أن املاركسية تكف عن أن تكون نظرية علمية 
جدلية، إذا ما مت حصرها في إطار منهجي منغلق أو في ظروف 
تاريخية محددة، فاالنغالق أو اجلمود هو نقيض جلدل املاركسية 
في  تتجسد  التي  احلقيقية  احلرية  بلوغ  إلى  الهادف  التطوري، 

االستبداد  مظاهر  كل  من  لإلنسان  الشامل  والتحرر  االشتراكية 
واالستغالل واالضطهاد والتخلف والتبعية.

)5(
إن قراءتنا لبعض مؤشرات ومكونات املسار التطوري للماركسية 
بل  تندثر،  لم  أنها  الراسخة  القناعة  لدينا  تعزز  علمية،  كنظرية 
من املستحيل جتاوزها، وبالتالي نقول لكل من يعتبر أن املاركسية 
قد كفت عن كونها نظرية ثورية، انت مخطئ كل اخلطأ، وكذلك 
األمر بالنسبة لكل من يحكم على مستقبل االشتراكية على ضوء 
حاضرها املأزوم، فما زالت شعوب ما يسمى بالعالم الثالث أو الرابع 
والتفاوت  والتخلف،  والتبعية  اإلمبريالية  السيطرة  من:  تعاني 
تاريخ  ف��ي  ي��ح��دث  ول��م  الطبقي،  وال��ق��ه��ر  واالس��ت��غ��الل  الطبقي، 
البشرية أن بلغ استغالل فائض القيمة للشعوب الفقيرة والتابعة 
، والقهر االجتماعي واإلفقار، املستوى الذي وصل إليه اليوم، إلى 
جانب كل أشكال العدوان واحلروب التي متارس حلماية مصالح 

النظام الرأسمالي كما هو احلال في بالدنا.
نضالنا  في  باتت ض��رورة حتمية  اليوم  االشتراكية  أن  يعني  ما 
الدميقراطية  ملفاهيم  كتتويج  الطبقي،  والدميقراطي  التحرري 
واحلداثة وتخليص مجتمعاتنا من كل مظاهر التخلف والتبعية 
واالستغالل واالستبداد، إذ ليس ثمة خيار آخر –خاصة لبلداننا 
من  مزيد  أو  االشتراكية  فإما  األط���راف-  بلدان  وبقية  العربية 

التبعية والتخلف واالستغالل واالستبداد.
ولهذا نرى أن من واجب قوى اليسار املاركسي في بالدنا، أن تكون 
معنية بتحديد املوضوعات األساسية التي يشكل وعيها، مدخاًل 
أساسيًا لوعي حركة وتناقضات النظام الرأسمالي من جهة، وحركة 
السياسية  التطورية  صيرورته  وآف��اق  مكوناته  بكل  بلدانها  واقع 
انطالقًا  ثانية،  جهة  من  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
من إدراكها املوضوعي، بأن التعاطي مع املاركسية ومنهجها بعيدًا 
عن كل أشكال اجلمود وتقديس النصوص، كفيل بتجاوز أزمتها 
واجلماهيرية  التنظيمية  القوة  ملقومات  امتالكها  ومن  الراهنة، 
الكفيلة بإسقاط أنظمة العمالة ومقاومة وطرد الوجود اإلمبريالي 
واقع  ومتطلبات  طبيعة  عميق  بوعي  أدرك��ت  ما  إذا  الصهيوني، 

ومستقبل بلدانها.
)6(

إن ما يوصف بأنه "أزمة الفكر" لدى أحزاب اليسار العربي هو في 
بون  فثمة  والعملي،  النظري  بسفحيها:  املمارسة  أزمة  احلقيقة 
وتوليف  وجمع  انتقاء  وبني  مثاًل،  النظرية،  املمارسة  بني  شاسع 
مجموعة من األفكار واملبادئ والتصورات، ُقطعت عن منظومتها 
خجولة  مسميات  عبر  التاريخي،  سياقها  من  وانُتزعت  الفكرية، 
نصوص  حل��س��اب  باملاركسية،  ب��االل��ت��زام  الصريح  ال��ن��ص  أزاح���ت 
جاءت  استرشادية  عناوين  أو  حتريفية،  أو  توفيقية  أو  تلفيقية 
التي تخلت  الشيوعية  العديد من األحزاب  انسجامًا مع مواقف 
اجتهت  التي  األخ��رى  واحل��رك��ات  الفصائل  بعض  أو  اسمها  عن 
، أو حتى شطب  الليبرالية واملاركسية  صوب اخللط الفكري بني 
تراجعها  الشطب، سيعزز  أو  ذلك اخللط  أدبياتها،  املاركسية من 

املتصل، وتهميشها وسيعجل بنهايتها.

 على أي حال، إن التخلي عن املاركسية أو االرتداد عنها والتنكر 
السوفييتي  االحت���اد  بانهيار  مرتبطًا  ج��دي��دًا  موقفًا  ليس  لها، 
أو ب��ال��واق��ع ال��ع��رب��ي امل���ه���زوم، ب��ل ه��و ظ��اه��رة ن��ش��أت م��ن��ذ نشوء 
في  وج��دت  التي  اليمينية  والقوى  العناصر  خالل  من  املاركسية، 
املاركسية خطرًا شديدًا على مصاحلها ووجودها، لكن "املاركسية" 
مبضمونها السياسي واالجتماعي ودالالتها ومؤشراتها املستقبلية 
بالنسبة لتحرر وانعتاق العمال والفالحني وكل الفقراء والكادحني 
في هذا الكوكب ، خاصة في البلدان املستعمرة والتابعة، كما هو 
وكافة  الفقراء  والفالحني  العمال  من  الشعبية  اجلماهير  ح��ال 
املضطهدين في بالدنا، الذين لن يجدوا خالصهم إال من خاللها.

–وال نقول فشلها- هو   لذلك، فإن البحث في "أزمة املاركسية" 
أن يتخلى  ك��ان،  أي  وإذا كان من حق  ذاتها،   املاركسية  بحث في 
أحد  ليس من حق  فإنه  نقيضه،  أخ��رى  أفكار  ويعتنق  أفكار  عن 
إصدار حكم بالتجاوز أو النفي على تيار فكري من أجل تبرير هذا 
التخلي، خصوصًا إذا كان احلكم بال حيثيات سوى البعد الذاتي 

ومبرراته االنتهازية األنانية الصريحة.>
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من رسالة رقمية ضائعة بني رفوف افتراضية 

...  كيف اختفت اآلن ، حروفي العطشى ملائها الفضي ، 
وكل ما فيها فضي ؟؟ ) فأنا ال أعشق الذهب كما أقول 
دوم��ا .. ( .. شوقي إليها اآلن ، كحنينها دوم��ا إلى شرب 

حليبها املعطر بالشوكوالطة ... 

     كأنها آوت إلى جذع آخر من جسدي .. رمبا جتد فيه 
من سمرة ما يخفف عنها من بياض ينسيها ألم الفراق .. 

إليها  أم جئت   ، ال��ف��راغ  زم��ن  من  إليها  أجئت  أدري  لست 
كل  املفتوح على  دفترها  البياض على  س��واد  في  حلظة 
احتمال ..؟؟ .. أ كنت بحاجة إلي ؟ . أم كنت في حاجة 

إليها ؟ كم كنا معا في أمس احلاجة إلى لقاء آخر،

نعيد فيه ترتيب البداية .. هذا اللقاء اليجمعنا لن يكون 
سريعا ... 

...  وكأن صفحة احلياة كانت فارغة ، فكانت أول قصيدة 
أكتبها بدم نيتشه ، وهي تكتبني بالصلصال على لوح غير 
محفوظ ، ال باحلبر .. وال بقلم رصاص حي ، عاشق على 

صفحة ميالدي .. 

...  في عيني أبهى األسماء احملفورة في ذاكرتي املثقوبة 
وأبهى   .. اخل��ج��ول  جسدها  األج��س��اد  وأب��ه��ى   .. اسمها 
األصوات إلي صوتها الفضي املبحوح ، يخترقني حلظات 
صلينا  ال��ذي  معبدها  وأشهاها  املعابد  وأهنأ   .. لقاء  كل 
معا فيه املواويل والتراتيل والقصائد القصار والطوال ..  

رسمنا فيه باقات ذكريات معطرة ، حبلى بالعطاء ..

... ماذا أصابك أيها الصب ؟ .. كيف جترأعلى كل هذا 
السفر بعيدا عن حلمك األشهى ؟ .. قلبك سيظل دلوا 
معلقا بال ماء على جدران الوقت ؟.. وكأني أشعر بنوبات 
كل  بعد   .. والرجاء  باجللد  املدجج  عنادي  تخترق  بكاء 
هذا الشوق املجنون ، ال أملك إال هذا احلزن رفيقا أزفه 
املمتد  األل��م  ترجمة هذا  تقوى على  لكنها ال   ، للكلمات 
على أطراف البالد ، شرقا وغربا ، شماال وجنوبا ... وحده 

األرض  قفا  على  البقاء  على  يحرضني  اجلميل  احل��زن 
أتدحرج كي أالقي شهوة املجاز املنحاز إلى خشاش األرض 

 ..

...  أهديها ما يخفى من غموضي وترددي .. وهي التي 
إل��ى ما  األول��ى  ع��روق األرض خطوات احلبو  غرست في 

لست أفقه من ضالل الوجود ..

     ... ملاذا أحيانا ، ترهقني التفاصيل فأهرب إلى عمامة 
التعميم ، أختفي بني سطوره كمبحوث عنه ، لم يقترف 
أل��م يالحقه  إل��ى  العبارة  أو  اإلش��ارة  غير بعض حقه في 
األوطان  ل��ي  شبهت  هكذا   .. وامل��ك��ان  ال��زم��ان  ف��ي  كالظل 
احلكايات  وحتظر   ، احلسنة  النوايا  تطارد  التي  اللئيمة 
السرديات  عن  ش��روده  في  العاشق  ينثرها  التي  العفوية 
بتلقائيته  يقيم  فالعاشق   .. املنثور  الهباء  باسم  املبجلة 
اخلضراء  أو   ، ال��ب��ي��ض��اء   ، احل���م���راء  اخل���ط���وط  خ����ارج 
املضحكة واملبكية في صحوه كما في سهوه ، والتي سنها 

وقننها فقهاء املعابد والقصور ...

...  كيف لي ، في خلوتي الهادرة ، أن أتسلى ، وهي علي 
تتهاوى كتعرقات الوقت املباغث .. وكأني نزيل فندق في 
قلب العاصمة أو العاصفة سيان ، بجيوب مثقوبة ، وفي 
أية حلظة قد جتد صورة شعرية معلقة في سقف الغرفة 
أو على شجرة احلديقة العمومية املغلقة دوما في وجه 
العشاق الكرام ... فعشقي لها جتاوز عشق املمثالت الالئي 
مأن علي دفاتر مراهقتي اجلامحة كنبيلة في غير رابعة 
العدوية .. ومديحة في وعيها بالنقصان ، فكانت مديحة 
كامل في اندفاعها ، في غنجها ، في داللها ، وفي زهدها 

حتى .. 

... ولست أدري ، كيف اخترقت جدار الوقت ونوافذ الصمت 
 .. اآلن  .. حتى  وقفاياي  أوجهي  في  السرد  أغلقها  التي 

فكيف للساني أن يطلقن عناني في دنان املعاني ؟؟ ...

ثقافة  التغيير

نورالدين موعابيد

"كانتيا  ل��س��ت   ،"kant"اخلاص فهمك  ش��ه��ام��ة  ح��ائ��زا  "ك���ن 
دالالت  الدالة  املقولة  ه��ذه  استهوتنَي  ذل��ك  مع  أك��ون،و  لن  "و 
التربية. ع��ل��وَم  و  النفس  علم  الفلسفة  تخترق  ع��م��ي��ق��ة؛إذ 
املفهوم  مكونات  من  بأنها  الرمزية  سلطتها  تسويغ  وميكن 
في  يتحرك  آخ��ر  مفهوم  إل��ى  يقود  الثّر:"الشخصية"،الذي 
"ال��ش��خ��ص"..ل��ك��ن م��ا س��أح��اول مالمسته  ال��دالل��ّي،ه��و  حقله 
و   Kantأثارها التي  الشهامة  كونه  يعدَو  لن  السطور  هذه  في 
رهنها باالستقالليةl'autonomie،سْعيا إلى درء إعادة اإلنتاج 

املاسخة،الناسخة، املنّمطة.
والواقع أن جذور هذا املوضوع ترتد إلى مقولة قرأها سقراط 
 ،connais toi، toi-mêmeنفَسك "دل��ف":)اع��رف  معبد  في 
 aide moi:رددت أن   Motessoriاإليطالية للمربية  سبق  و 
à faire seul شد أزرَي حتى أعمَل وح��دي.وال جَرم أن الذات 
 Descartesالعارفة،املفكرة،و من ثمة املوجودة -حسب كوجيتو
بعضهم"الذات  اجترح  ب"امل��وض��وع"،ل��ذل��ك  العالقة  -حميمة 
املوضوعية"،وهو يحلل أدبية عبداللطيف اللعبّي،بل ِإن أدونيَس 
إن  له"،السيما  له،ال موضوع  أكثر،فيقول:"من ال ذات  لَيتجذر 
الذكاءات،التي  تعدد  نظرية  جاريناGardner،صاحب  نحن 
يحذق فيها اإلنسان السوّي أربعة أنواع،وذلك أضعف اإلميان.
كمية،ثم  مرجعيات  من  ينهله  ما  ُي��راِك��ُم  املبدع  أن  والظاهر 
يحّولها إلى إبداعات كيفية،و بذلك تبدو رجاحة قواعد املادية 
اجلدلية،ف"الواحدّي" "جْمعّي" ال محالة،إن لم أقل ِإّن وجوده 
شاعر  اقتضاُؤه.يقول  و  اشتراُطه  هو  ب"اآلخ��ر"،ألن��ه  مرتهن 

معرة النعمان:
الناس للناس من بدو وحاضرة

بعض لبعض و إن لم يشعروا خدم
العالء،هو أن  أبو  أن أسوق مثال صارخا يؤكد ما قاله  وبودي 
"الفنان" الذي يغّني ما أّلفه بعد أن يلحنه لن يكتفَي بذاته مبا 
أنه ال مندوحة له عن اجلمهور املفروض أن ينصت بتأن، و رمبا 
يقّوم و ينقد،أما احلقول األخرى فتعج باألمثلة الواضحة و 
تضج،و ال يستعصي على القارئ الكرمي رصدها بحذق جلّي 
كتبته عن  ما  اجترار بعض  هنا  أري��د  كياسة مكشوفة..وال  و 
الدميقراطّي  النهج  جريدة  نشرته  مقال  الفريق"،في  "روح 
م��ن��ذ س���ن���وات خ���ل���ت،أو م���ا ي��س��م��ى ف���ي ال��ت��رب��ي��ة احلديثة 
وإمنا  املفّردة،  األنشطة  يصادر  ال  اإلشراك)التشريك(،الذي 
اإلنصات  يَؤّمن  واعيا  والفرد،تصاحلا  اجلماعة  تصالَح  يروم 
البيداغوجّي بال سيد و ال َمُسود،وكأن الفعل التربوّي هو تلك 
األيكة اخلضراء،الكثيفة،التي تتقاطع جذورها وجذوعها بله 

الغصون والفروع..
: يسعفنا علم االجتماع كثيرا حني يعترف بأن اإلنسان كائن 
البشرّي  الكائن  Marx كون هذا  أثبت  اجتماعّي بطبعه،و قد 
في حقيقته،ليس سوى مجموٍع عالقات،ألنه مرتبط باإلنتاج 
الطبقّي مناضال  الصراع  أن ينخرط في  إال  وقواه،فال ميلك 
التميز  بدعوى  التفرد  تغييره.إن  إلى  العالم  تفسير  متجاوزا 
القرون،لذلك  تطحن  التي  ال��رح��ى  نظير  ه��و  واالستثنائية 
يصيح محمود درويش في رائعته "مديح الظل العالي"مبرارة 

العلقم واحلنظل:
كم كنت وحدك،يا ابن أمي

يا ابن أكثر من أب
كم كنت وحدك

موضع الشاهد عندي هو السطرالشعرّي الثاني باعتبار القضية 
األصل.  شعبها  في  تختَزل  ال  إنسانية،  قضية  الفلسطينية 
أن  النص،فاختار  هذا  كاتب  مضجع  قضت  مالحظات  تلكم 
استقصاء  إل��ى  ت��ك��ون  م��ا  أح���وج  أن��ه��ا  يعي  يتقاسمها..وهو 
اإلشارة،ظريف  اللبيب،لطيف  القارئ  يجيدهما  واستسقاء 

اإلثارة.
.أكتوبر.2022.

،"kant"كن حائزا شهامة فهمك اخلاص"

يسوع الفلسطيني
فلسطيني أنَت

يا ذبيَح الزمن الالمنتهي 

ايها املسيح املصلوب
على رقبة الطريق

عرس الدم على بوابات القدس
وأنت من تعودت العطاء

اليوم تزفك األرض للمرة األلف
وال صباح نرقبه في عيون الرب

ال القيامة قامت تنهي هذا العذاب
وال هذا الوحش شبع من دمنا

فلسطيني أنَت
يا براءة يوسف

ُدق مسامير كفيك
في رحم بالدي

يا حبل الله املوشوم باأللم
ال أقحوان في براري بيت حلم

ال زال الصبار هو الصبار
والزالت زهرته رفيقة الصخر

على محياها نرسم مالمح عهودنا
نسقيها وعودا يتيمة

هنا ال ماء
فقط خل و ملح أجاج

يداوي شفاهك العطشى
ال رواء يبلل عينيك

هنا ال ياقوت
يرصع تيجان فالحات بالدي

هنا فقط أشواك وبنادق
غابات أحالم

ومشاريع شهادة
فلسطيني أنَت

يا ترنيمة احلزن األخيرة
متى قران الشمس ؟؟

عبد العاطي جميل

سليمان الهواري
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حوار

1  - مرحبا بك  بجريدة النهج الديمقراطي العمالي 
وشكرا  لقبولك اجراء هذا الحوار 

شكرا جلريدة النهج الدميقراطي العمالي على االهتمام 
بقضايا العامالت والعمال

2  هل يمكنك تقديم تعريف مركز عن الشركة التي 
وعدد  والخدمات  العمل  مجال  حيت  من  بها  تشتغلني 

العمال والعامالت واألصل والفروع؟

أنا سعاد تاركو موجزة و عاملة بشركة األحذية املصنفة 
العاملية لصناعة  الشركة هي بورييال   ، النسيج  ضمن قطاع 
األحذية مقرها الرئيسي بسويسرا مديرها العام أملاني لها 
عدة فروع في أروبا الشرقية والشرق األوسط وشمال إفريقيا 
وفي إقليم العرايش لها ثالت وحدات لإلنتاج في العرائش 
العمال والعامالت أكثر من  الكبير والهيايضة.عدد  والقصر 
منعددة  شركة  وه��ي  النصف   من  أكثر  النساء  1500 ميثل 

االستيطان .

3   – كيف تقيمني ظروف العمل داخل شركة بورييال 
واملشاكل التي تعرتض العمال والعامالت ؟

حقوق  حتترم  "ب��وري��ي��ال"  شركة  العمل  ل��ظ��روف  بالنسبة 
العمال والعامالت من حيث األجور وساعات العمل والتصريح 
على  تسجيله  ميكن  وما  والعطل  االجتماعي  الضمان  في 
الشركة مو عدم احترامها  للمساواة في األجور وخاصة بني 
العمال واملشرفني واإلداريني،  وعدم توفيرها لشروط الصحة 
والسالمة خاصة واننا نشتغل باألالت ومبواد كيماوية مضرة 
ولهن  لهم  وال��ع��ام��الت  العمال  وبعض  أم���راض  ع��دة  تسبب 
امل��واد وحت��دث امراضا مهنية  حساسية مفرطة من بعض 
وإتالف  إخفاءها  الى  الشركة  تلجأ  .حيث  إثباثها   يصعب 

بعضها في حالة زيارة احدى جلن الصحة والسالمة  .

 ماميكن بسجيله على الشركة من خروقات هو ما حدث 
العمال  من  عدد  توقيف  الى  عمدت  كورونا حيث  فترة  في 
وال��ع��ام��الت ورف��ض��ت إرج��اع��ه��م م��ع التمببز ف��ي دل���ك بني 
النقابيني والنقابيات ومن بينهم الرفيق سعيد غريدة الذي 

كان من ضحايا هذ االنتهاك

4  . هل هناك عمل نقابي يف الشركة التي تشتغلني 
بها ومن هي ااتقابة التي توجد يف الشركْة؟

املكتب  الشركة حيث اسسنا   نعم هناك عمل نقابي في 
النقابي األول قبل فترة كورونا في سنة 2019 وعملت الشركة 
على طرد املكتب النقابي لشركة بورييال املنضوي حتت لواء 

االحتاد املغربي للشغل بالعرائش

إلى تكوين مكتب نقابي آخر استظعنا فرضه  ثم جلأنا 
على الشركة والزال يشتغل الى اآلن ويعرف دينامية كبيرة 
لشركة  النقابي  املكتب  وانا عضوة  نسائية مهمة  وثمثيلية 
بورييال وسبق ان خضنا اضرابات واعتصامات ووقفات ضد 
عبر  النقابي  العمل  االنتقام من  إلى   والتي جلأت   الشركة 
طرد العمال ومتابعتهم قضائيا مثل سعيد غريدة ورشيد 

ديدو الذي الزال موقوفا عن العمل

على  العمالي  الدميقراطي  النهج  جل��ري��دة  عالية  حتية 
تناولها لقضايا العمال والعامالت والتعريف بها.>

تستضيف جريدة الهنج الدميقرايط يف هذا العدد الذي خصص ملفه لقضية االستغالل املضاعف للعامالت، لك 
من املناضلة سعاد تاركو موجزة وعاملة برشكة متعددة االستيطان  لصناعة األحذية املصنفة مضن قطاع النسيج  
وفامطة رويسو عاملة برشكة خيل كوميس لتصبري المسك  املصنفة مضن قطاع الصناعات الغذائية ،  آجرت معهام 
الرفيقة فتحية اليعقويب هذا احلوار املقتضب حول ظروف العمل وباخلصوص وضع العامالت داخل املؤسسات 

االنتاجية اليت تعمل هبا.

الديهقراطي  النهج  جريدة  يف  معنا  بك  هرحبا    -   1
العمالي 

حتية  جلريدة النهج الدميقراطي العمالي على  مساندتها 
ودعمها لقضايا العامالت والعمال

2  هل يمكنك تقديم تعريف مركز عن الشركة التي 
وعدد  والخدمات  العمل  مجال  حيت  من  بها  تشتغلني 

العمال والعتمالت واألصل والفروع؟

أقدم نفسي انا فاطمة رويسو   عاملة بشركة خيل كوميس 
لتصبير السمك   املصنفة ضمن قطاع الصناعات الغذائية 

مقرها  ال���ش���رك���ة    ،
بإسبانيا   الرئيسي 
ل��ه��ا ث����الت وح����دات 
لإلنتاج في العرائش 
امليناء  ف���ي  واح�����دة 
وادي  ف��ي  وال��ث��ان��ي��ة 
ل����ل����وك����وس امل���الل���ح 
طريق  ف��ي  والثالثة 
العمال  عدد  طنجة 
من  أكثر  والعامالت 
4000  ميثل النساء 
أكثر من ثمانني في 

املائة  .

كيف تقيمني ظروف العمل داخل شركة خيل   –   3
كوميس و املشاكل التي تعرتض العمال والعامالت ؟

بالنسبة لظروف العمل شركةخيل كوميس حتترم حقوق 
العمال والعامالت نسبيا خاصة بعد تأسيس املكتب النقابي 
ببشركة  من حيث األجور  ال زلت ضعيفة يعني احلد األدنى 
ثماني  يعني  القانونية  الساعات  نشتغل  العمل  وس��اع��ات 
والتصريح  اليوم   في  مجموعات  ث��الت  وبتلتناوب  ساعات 
العطل    وك��ذل��ك  اجلميع  يشمل   االجتماعي  الضمان  ف��ي 
وماميكن تسجيله على الشركة مو عدم احترامها  للمساواة 
في األجور وخاصة بني العمال واملشرفني واإلداريني وكذلك 
العمل بالعقدة املؤقتة ولم يتم ترسيه عدد كبير من تلعامالت 

والعمال إال بعد تأسيس النكتب التقابي

العمل  والسالمةخاصة   الصحة  لشروط  توفيرها   وعدم 
ملدة طويلة في اماكن تاردة جدا  مما يسبب    جعدة أمراض 
العمال والعامالت  خاصة الروماتيزم و احلساسية املفرطة 
والتي  حتدث امراضا مهنية وماميكن تسجيله على الشركة 
من خروقات هو عدم احترام كرامة  العمال والعامالت عبر 

السب وااشتم واإلهانة..

4  . هل هناك عمل نقابي يف الشركة التي تشتغلني 
بها ومن هي ااتقابة التي توجد يف الشركْة؟

املكتب  الشركة حيث اسسنا   نعم هناك عمل نقابي في 
النقابي  املكنب    2018 ف��ي  النقابي 
ااملنضوي  ك��وم��ي��س   خ��ي��ل  ل��ش��رك��ة 
حت��ت ل���واء االحت���اد امل��غ��رب��ي للشغل  
على  فرضه  استظعنا  و  بالعرائش 
اآلن  ال����ى  ي��ش��ت��غ��ل  والزال  ال��ش��رك��ة 
وثمثيلية  ك��ب��ي��رة  دي��ن��ام��ي��ة  وي��ع��رف 
املكتب  ع��ض��وة  وان���ا  مهمة  نسائية 

النقابي لضركة خيل كوميس

النهج  ع���ال���ي���ة جل����ري����دة  حت���ي���ة  
الدميقراطي العمالي و التي اعتبرت 
ق���ض���اي���ا ال���ع���ام���الت وال���ع���م���ال من 

أولوياتها

 



العدد:  16489
29  دجنبر  2022 / 4 يناير 2023 األخيرة

كل املنظمات املناضلة مهددة بأن تصبح رجع 
الصدى للحركة النضالية الشعبية. ومن يسقط 
وذي��ل��ي��ا  يتفرج على  ت��اب��ع��ا،  ذل���ك، يصبح  ف��ي 

مؤخرة احلركة اجلماهيرية.

ولكي تتعرف املنظمة على موقعها من احلركة 
اجلماهيرية عليها أن حتصي كميا ونوعيا تلك 
االحتجاجية  واحل��رك��ات  الشعبية  احل��راك��ات 
ومقارنة  انبعاثها،  في  وش��ارك��ت  ساهمت  التي 
هذه النتيجة مع ما لم تشارك فيه ال من بعيد 
إذا  املثلى  الطريقة  ه��ي  ه��ذه  ق��ري��ب.  م��ن  وال 
وبتجرد،  مبوضوعية  املنظمة  هذه  استعملتها 
ما سيسمح بقياس عملها وتقييم موقعها في 

حركية الصراع الطبقي. 

التملي  وعاشقو  الذيليون  يرد  ما  غالبا  لكن 
ضد  بأنهم  اجلماهيرية،  احل��رك��ة  م��ؤخ��رة  ف��ي 
على  الركوب  وضد  الطليعية،  وضد  اإلرادوي���ة، 
احلركة اجلماهيرية. مثل هؤالء ال يسمحون 
املناضلة  للمنظمات  العملية  املمارسة  بتقييم 
الهامش،  في  املنظمات  إبقاء هذه  وهم حراس 
النضالية  احلركة  تعطيل  على  يحرصون  إنهم 
ألنهم ال يثقون في الفعل النضالي اجلماهيري 
ويخشون من خروجه على األفق أو احلدود التي 
رسموها له أو توافقوا مع جهات معلومة عليها. 
لتوظيف  يسعى  اجت��اه  أي  يعتبرون  ه��ؤالء  إن 
يقفز  مغامر  كاجتاه  واملتعقلة  العاقلة  اإلرادة 
على الشروط املوضوعية. إن هؤالء ينكرون دور 
يقبلون  وال  منه  ويسخرون  التغيير  في  اإلرادة 
الكمية  التراكمات  عن  الناجمة  بالتحوالت  إال 

ويهابون القفزات النوعية وحلظات القطيعة. 

على املنظمات املناضلة أن تتخلص من هذه 
وملا  الدغمائيني.  لها  احلاملني  ومن  العقليات 
فنحن  األف��ك��ار  ه��ذه  م��ن  التخلص  ع��ن  نتكلم 
والنضالي  والسياسي  النظري  ال��دح��ض  نعني 
وبالنقاش العميق وليس باإلجراءات التنظيمية 
واألفكار  ال��ذه��ن��ي��ات  ه���ذه  ه���زم  إن  ال��س��ري��ع��ة. 
أولى  يعتبر  املناضلة  املنظمات  داخل  اخلاطئة 
وتهيئ  النضال  س��الح  أج��ل شحذ  امل��ع��ارك من 
بدورها  ت��ق��وم  ل��ك��ي  وتأهيلها  امل��ن��ظ��م��ات  ه���ذه 
الواجهة  ومنها  الواجهات  كافة  على  املطلوب 
والتعبوية  والثقافية  والسياسية  األيديولوجية 
من أجل بناء األدوات الضرورية لقيادة احلركات 
الطليعي لهذه  االحتجاجية قيادة تليق بالدور 
اجلماهير  بخط  املؤمنة  املناضلة  املنظمات 

صانعة التغيير املنشود.

املنظمات  هذه  قيادات  على  شاق  دور  إذا  إنه 
كبير  وبحماس  باستمرار  ب��ه  القيام  املناضلة 
حتى ال تسقط منظماتهم في الذيلية املقيتة 
البحث  ع��ن  محيد  وال  اجلماهيرية؛  للحركة 
املنظمات  ه��ذه  ب��أن  املتواصل  والتأكد  املستمر 
ملتزمة بالتوجه السديد من خالل قياس دقيق 

وموضوعي ملدى االلتزام بخط اجلماهير.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

 فلنحذر كلنا السقوط في الذيلية 
>>  هذا الرجل ال أعرفه  <<

قرأت في حينه رواية "غفرانك قلبي" للّروائية املقدسية دمية 
البلدان  لكّل  أو زم��ان، تصلح  السّمان، رواي��ة بال مكان  جمعة 
العربّية، تناولت ظلم األنظمة واحلّكام العرب وال دميوقراطّية 
وصولهم للحكم، وكأّني بها تقول كما قال معلّمي ملادة التاريخ 
في ثانوية الرامة )األستاذ سرحان سرحان( "ندرس التاريخ 
فكتبت:  املستقبل"،  ونأّمن  احلاضر  لنعيش  املاضي،  لنعرف 
"خذني إلى الّدنيا... إلى احلياة... إلى الّشمس والقمر والنجوم 
والزهور... فالبستان في االنتظار... خذني إلى املاضي لننسى 
أّنه مرت مثل تلك األّيام... ولنوهم أنفسنا أّن األيام غفت... 
يرفعني فوق  ال��ذي  الهوى  وأن��ت  امل��س��ار...  توقف عن  والّزمن 
الغمام."، طرحت أمور مجتمعّية وسياسية، جلت بوضوح في 

مناجاة احلبيب.
)205 صفحة،  أع��رف��ه"  الرجل ال  "ه��ذا  رواي��ة  بعدها  وق��رأت 
احليفاوية  ش��يء  كل  مكتبة  إص��دار  إل��ي��اس،  شربل  تصميم: 
لصاحبها صالح عباسي، وغاب صاحب لوحة الغالف الرائعة(، 

وكأّني بها اجلزء الثاني لغفرانك قلبي.
ابتكرت دمية السمان مكان متخّيل وبنته على كيفها، حّولته 
سيادة"،  "ذات  ودول��ة  عصرّية  مدينة  إلى  قاحلة  صحراء  من 
الروائي عبد  العربّي. متاًما كما فعل  العالم  في مكان ما في 
والروائي صبحي  املتوسط"،  الرحمن منيف في كتابه "شرق 
فحماوي في روايته "سروال بلقيس"، تتحّدث عن دولة عربية 
دون حتديد أسماء أو مدن، مجهولة الهوّية، لذلك كل عربي 
يقرأ هذه الرواية أيًا كانت جنسيته، يشعر وكأنها تتحدث عن 
أو تخّصه، فمواضيعها جتمعنا، هو عالمة  بلدة قريبة منه 
عربية فارقة مطبوعة على جبني كل املدن، معّلقة على أبواب 
الغرف،  البيوت،  الشوارع،  في  مكان،  كل  في  موجودة  البيوت، 

يصلح ليكون في كّل مكان في الوطن العربّي!
سّلطت الكاتبة الضوء على ظواهر اجتماعية عديدة، وكونها 
امل��رأة خارج  أهمّية عمل  تناولت  ق��واًل،  امل��رأة فعاًل ال  نصيرة 

البيت ودورها،
ووسّعت  وطّورتها  العائلة  مزرعة  في  اشتغلت  التي  فاطمة 
واألبناء:  البيت  تهمل  ول��م  األراض���ي،  إليها  وضّمت  نفوذها 

فارس الضابط الكبير، كرمي التاجر، وحيد رجل االقتصاد.
ناهد التي اشتغلت وزيرة لإلعالم، ومن ثم للخارجّية وأهملت 

شئون البيت والعائلة مّما جعل نهايتها سريعة.
التي فّضلت حياة زوجية مستقرة على احلب، جنحت  منى 
ُمثلى.  منوذجّية  م��زرع��ة  لتقيم  ال��ّزراع��ة،  ب���وزارة  عملها  ف��ي 

ووجدتها "بطلة" الرواية دون منازع.
حنان رّبة البيت املثالية وركيزة عائلتها.

الرجل( واملرأة في مجتمعنا،  الزوج )ال  تناولت بجرأة عالقة 
وأهمّية الندّية في العالقة وضرورتها،

يتخّبط الرجل الشرقي في اختيار شريكته، هل له أن يقترن 
مبن هي أذكى منه؟ أو أجنح منه؟ أم يفّضل أن تكون جارية 

أو خادمة مطيعة؟؟
في عملها  عليه  ناهد  تقّدم  له  يرق  لم  وحيد 
حني  ب��دأت  عالقتهما  أّن  )يتناسى  ومنصبها 
ترك  على  وأجبرها  ع���ّزه،  ف��ي  وه��و  اغتصبها 
أن  وأراده���ا  ضميره(  يأّنبه  أن  دون  خطيبها، 
ت��ك��ون "خ��ادم��ة ال��ب��ي��ت"، ت��ه��ّرب ورف���ض ال���ّزواج 
من منى رغم احلّب بينهما، بسبب نرجسّيته 
وألّنه أراد حتقيق أحالمه ولم يعاملها بالندّية 
بسواه.  اقترنت  بالغيرة حني  شعر  ذلك  ورغ��م 
العامود  ينقصه  االن��ت��ه��ازي،  ال��وص��ول��ّي  ميّثل 

الفقري...واملبادئ. 
والعقلّية  السياسّية  احل��ال��ة  كذلك  تناولت     
البادية  التنّقل من  بعد  السائدة حتى  القبلّية 
إلى املدينة، فاالنتقال شكلي وصوري، وتصّور 
لنا بسخرية سوداوّية كيف يسعى آل سالم من 
والهيمنة  الدولة  خالل سيطرتهم على مرافق 
إلى تطويع  "فارسهم"،  بواسطة  على اجليش، 

ُتقام  عندما  وحّتى  وصايتهم،  حتت  لتكون  ومرافقها  الدولة 
انتخابات، فهي صورّية من أجل إيصال وحيد سالم إلى زمام 

احلكم...باسم القبيلة ورافًعا رايتها.
ما خّرب بيتنا إاّل آل فالن وعاّلن!!

على  إليها  نصل  التي  احلكم  مراكز  "ملعونة  دمي��ة،  يا  نعم 
جثث اآلخرين."

حني قرأت الرواية ثانية حضرتني رواية مديح لنساء العائلة 
النسوي  ال��ه��ّم  فيها  ت��ن��اول  ال���ذي  شقير  محمود  لصديقنا 
وتطرق ملعاناة املرأة الفلسطينية ومحاولة التمّرد على القيود 
واقع  لتغيير  ذك���ورّي  مجتمع  في  الرجل  وسلطة  والتقاليد 
املرأة وتناول همومها ومشكالتها محاواًل نقل صورة حقيقية 

لظلمها واضطهادها.
بثورة على  آمنت  دولة فاضلة،  ببناء  املتشائلة  كاتبتنا  آمنت 
حاكم جائر، آمنت باألمل، آمنت بالتغيير، ولكن خاب األمل 
وحظينا بحاكم وبُحكم أكثر رذيلة وقسوة وظلًما، ُقِتل أحمد 

ومعه ُوِئد احللم بالتغيير، وانتصرت القبيلة!
حتّول الربيع العربي إلى خريف حارق، راح الوطن وثرواته في 

سبيل كرسي مهترئ.
املاضي؟  به  أعبر  أتكون منى جسًرا  "ت��رى  ال��رواي��ة:  ج��اء في 
أع��ي��ش ف��رح��ة األي���ام اخل��وال��ي؟ أم ُت���رى أّن���ي أع��ي��ش الوهم 
الكبير... أضّلل به الّنفس... حّتى أحجب عنها مرارة الواقع؟ 
ما أصعب أن يكون اإلنسان لبنة يشّكلها املاضي بيد األحالم! 

فيذهب به إلى عالم األوهام... ويتوه بني الواقع واخليال".
تنهي الرواية حني خلعت بطلتها "منى" الفستان،

"ليس لنا في بعضنا قسمة.
ترفضني رئيس دولة!
صّرت على أسنانها:

إلى احلكم على موجة من دم، وكان قاربه  رئيس دولة وصل 
جثة، مرفوض، ال أقبل به... جنوم الّسماء له أقرب.

ال جتعلي اللسان يشطح، أنا رئيس دولة... ال أسمح......
خذ املزرعة يا سيدي، ودعني أرحل، فالرجل اّلذي كنت أعرفه 

تغّير وتبّدل... هذا الّرجل ال أعرفه... ال أعرفه.".
امل��رأة معيار  ق��ال: "حت��ّرر  نعم، ص��دق فريدريك اجنلز حني 

حتّرر املجتمع".
***مداخلتي في ندوة نقاش الرواية يوم االثنني 19.12.2022 
بإدارة  العامة/طرعان  املكتبة  في  الطرعانّي  القّراء  نادي  في 

الناشطة الثقافّية نيروز عدوي
قراءة في رواية  "هذا الرجل ال أعرفه" 
للّروائية املقدسية دمية جمعة السّمان
عن بوابة مجلة الهدف الفلسطينيةل

 

حسن عبادي


