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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 490 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

الطبقية  الكتلة  تشنها  ال��ت��ي  الطبقية  احل���رب  تتواصل 
السائدة من دون هوادة ضد الطبقة العاملة وعموم اجلماهير 
واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  املستوى  الشعبية،على 

حتت غطاء ايديولوجي سميك.

 ومن مت تفرض مهام بناء قالع املقاومة الشعبية، مواجهة 
عدة حتديات في مقدمتها التحدي السياسي . لقد شهدت 
الساحات النضالية العديد من أشكال االحتجاجات، ومبطالب 
متعددة. هكذا مت خوض نضاالت طويلة واجهتها األجهزة 
لم  الصورية.  القمع واحملاكمات  بألوان متعددة من  القمعية 
تتمكن هذه املوجات املتتالية من النضاالت حتقيق ما يكفي 
تبرح  ال  محجوزة  معظمها  ف��ي  ت��زال  ال  التي  املطالب  م��ن 
مكانها. ورغم تطور جتربة النضال في الواجهة االجتماعية 
واحل���راك���ات اجل��دي��دة، تبقى م��ح��دودة األه��م��ي��ة م��ن حيث 
اكساب املناضلني واملناضالت جتربة ادارة املعارك وتنظيمها. 
الى  ترقى  وال  متواضعة  لكنها  مهمة  نضالية  موجات  انها 
حتقيق التغيير الذي تصبو اليه اجلماهير الشعبية. إن هذه 
احلركات االحتجاجية واالجتماعية ال تفتح أفقا واضحا ما 
دامت تفتقد لقوة االسناد السياسي وتناول امللفات والقضايا 
العمومية  السياسات  مواجهة  سبل  ع��ن  البحث  مبضمون 
املخزنية التي تنتج  الفقر واإلقصاء والتهميش. إنها نتيجة 
القيادات  الزمن، ملا حجزت  املتراكمة لعقود من  االختالالت 
البورجوازية املتنفذة في املركزيات النقابية واحزاب االصالح 
عبر االندماج في املؤسسات ومحاولة االصالح من الداخل. 
عاتقها  على  وحملت  متقدما  موقعا  حجزت  قيادات  إنها 
النيابة على اجلماهير في التفاوض على املطالب االجتماعية 
دون أن تكلف نفسها هموم اشراك املعنيني بالقضايا الشائكة، 
امللفات االجتماعية والنضاالت  القيادات  بل استعملت هذه 
في  مراتب  على  لتفاوض  الشعبية  الفئات  ملختلف  امل��ري��رة 
السلم االجتماعي ترتقي فيه هذه القيادات الى مستوى أعلى 
وتضمن مكانها في املشهد احلزبي وتتقلد مناصب تسيير 
البورجوازية  القيادات  لقد ضيعت هذه  العام.  الشأن  وتدبير 

على شعبنا فرصا كثيرة وقايضت بتاريخ مرير من النضال. 
لقد انتهت هذه العملية الى ما انتهت اليه، من تعميق األزمة 
نبيل  السياسي وحتويله من عمل تطوعي  العمل  وتبخيس 
الى عمل حزبي ملقاولي العمل املدني، لقد جعلت من نفسها 
واملتاجرين  األوف��ي��اء  امل��خ��زن  خ���دام  م��ن  احتياطيا  جيشا 

مبآسي مختلف الفئات الشعبية ذات املصلحة في التغيير. 

املطالب  املتمثل في ربط  التحدي  باب مواجهة هذا  ومن 
االجتماعية ببعدها وعمقها السياسي من جهة، وبلورة قيادة 
دميقراطية ذات مصداقية شعبية في  صلب املعارك خلوض 
الصراع في كل الواجهات، تبقى األطروحة التي تعتمد على 
بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة املسنود بجبهات النضال 
واملمارسة  التفكير اجلدي  التي ترشد  البوصلة  الشعبي هي 
املنشود.هكذا  ال��ب��دي��ل  ب��ل��ورة  اج��ل  م��ن  ال��س��دي��دة  النضالية 
انتصب اخلط النظري والسياسي والتنظيمي بشكل منسجم 
ومنسجم من حيث  واأليديولوجي  النظري  البناء  اجل  من 
التحليل السياسي. غير أن التحدي احلقيقي الذي تواجهه 
هذه األطروحة النظرية والسياسية بنفسها جتديات متعددة 
املناضلة  الذات  إنها تفترض قيام  الوقت.  ومركبة في نفس 
النضال  وخ��وض  السائدة  السياسية  للممارسة  ذات��ي  بنقد 
جغرافية  خريطة  في  واملباشر  املنظم  اجلماعي  السياسي 
الصناعية  وامل��دن  بفالحيها  ال��ب��وادي  بني  مترابطة  واسعة 
بعامالتها وعمالها وفي زمن سياسي مرهون بوضع برنامج 
للتغيير وخطط مضبوطة للتصريف في أوساط كل الفئات 
املتضررة من الطبقات الشعبية. ويفترض أيضا من ضمن ما 
وهو  التضحية  بضرورة  الثوريني  املناضلني  اقتناع  يفترض 
اجلماهير  الوقت  نفس  في  معهم  تتقاسمه  ال��ذي  الشرط  
شرط  والتضحية  للنضال  كبيرة  اس��ت��ع��دادات  ت��ب��دي  ال��ت��ي 
النبيل وبناء  الثقة ورد االعتبار للنضال السياسي  استرجاع 
واالضطاد  الظلم  وجد  أينما  املستقلة  الذاتي  الدفاع  أدوات 

الطبقيني.>

قمة أخرى لقادة أمريكا وأفريقيا: 
السياق، النتائج وماذا بعد؟
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هل نعالج العوارض أم األسباب؟
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 > املدير املسؤول : جمال براجع   

كلمة العدد

من  5 إل 11 يناير 2023

الثمن: 4 دراهم

شبيبة النهج الدميقراطي العمالي:
  تستنكر   أساليب قهر وتهميش الشباب 

والهجوم على احلقوق و احلريات 

11

النضال من أجل التغيير حتدي وبناء تنظيمي متواصل

عبد الله غميمطضيف العدد: املغرب  سنة  2022:
 عام من هستيريا العمالة للصهيونية، عام من النضال ضدها



العدد:  2490
من 5 إلى 11 يناير 2023 الثانية

الدميقراطي  النهج  لشبيبة  الوطني  املكتب  عقد 
دجنبر   30 اجلمعة  ي��وم  ال��ع��ادي  اجتماعه  العمالي 
واملستجدات  القضايا  أه��م  خالله  م��ن  2022،تدارس 

بالبالد، قرر اصدار هذا البالغ ويعلن:
في  الفلسطيني   الشعب  جانب  إلى  وقوفه  يعلن   -
مجددا  الغاشم،  الصهيوني  للكيان  الباسلة  مقاومته 
ويندد  امل���ش���ؤوم،  امل��خ��زن��ي  للتطبيع  ال��ق��اط��ع  رف��ض��ه 
بالتدخالت القمعية في حق األشكال النضالية للجبهة 
وضد  الفلسطيني  الشعب  م��ع  للتضامن  "امل��غ��رب��ي��ة 

التطبيع" )القنيطرة،خنيفرة(.
- يدعم حتركات النضالية للحركة الطالبية باملواقع 

من  للمزيد  وي��دع��و  اجلامعية، 
النقابي  النضال  في  االن��خ��راط 
ال���ك���ف���اح���ي ال���ط���الب���ي ال���رام���ي 
م��ك��ت��س��ب��ات مادية  إل���ى حت��ق��ي��ق 

ومعنوية جلميع الطالب.
األساتذة  ن��ض��االت  ي��س��ان��د   -
امل��ف��روض عليهم  الذين  واألط��ر 
يطالب  وب����ال����ت����ال����ي  ال���ت���ع���اق���د 
حقهم،  ف���ي  امل��ت��اب��ع��ات  ب���وق���ف 
وقفة  لقمع  شجبه  ع��ن  وي��ع��ب��ر 
االساتدة  تنسيقيات  وم��س��ي��رة 
البرملان  أم��ام  فئاتهم  مبختلف 
النضاليني،  ال��ي��وم��ني  اط���ار  ف��ي 
املشترك  النضال  لتعزيز  ويدعو 
التعليم  ع��ن  ل��ل��دف��اع  ال���وح���دوي 

واملدرسة العموميتني. 
املفروض  ب��احل��ص��ار  ي��ن��دد   -

املعطلني  ال��ش��ه��ادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  على 
أشكالها  ل���ردع  عليها  املستمر  ال��ه��ج��وم  عبر  ب��امل��غ��رب 
النضالية)تازة،تانديت.....(، وامعان الدولة في تطبيق 
امل��ق��ارب��ة القمعية ب��دل فتح ح��وار ج��اد وم��س��ؤول مع 

املعطلني/ت.
-  يستنكر استمرار الهجوم املخزني على احلريات 
للمناضلني  ال��ي��وم��ي��ة  االس���ت���دع���اءات  ع��ب��ر  ال��ع��ام��ة 
تهم  وتلفيق  واحلقوقيني...  واملدونيني  والصحافيني 
بشيشاوة  اسباع  الباسط  عبد  املناضل  حالة  جاهزة 

والرفيق يوسف أورام بصفرو. 
- يعتز بتنامي املقاومة الشعبية والشبيبية بجميع 

جبهات النضال والصمود، كما يعبر عن قلقه الشديد 
ازاء أساليب القهر واحليف والتهميش التي تستهدف 
الشباب/ت وتعمق معاناتهم اليومية، ويحمل املسؤولية 
لنظام املخزن لفقدان خيرة شبابنا أمل العيش الكرمي 
ل��رك��وب مخاطر  بهم  يدفع  ال��ذي  األم��ر  وطنهم،  ف��ي 
والذي يترب عليه  املوت"  "ق��وارب  السرية عبر  الهجرة 
بسواحل  امل��أس��اوي  احل���ادت  آخ��ره��ا  إنسانية  ف��واج��ع 
دميقراطية  وطنية  سياسات  بسن  ويطالب  كلميم، 
تضمن العيش الكرمي ألبناء وبنات اجلماهير الشعبية. 
الرفيق  الشبيبة  عضو  العمالي  املناضل  يهنىء   -
"محمد سعيد اغريدة" لنيله البراءة من التهم املوجهة 
ل��ه ظ��ل��م��ا وع���دوان���ا م��ن إحدى 
الشركات االستعمارية بالعرائش 
ومناضلو  مناضالت  إلى  وعبره 
الشبيبة واحلزب وعموم الطبقة 
ال��ع��ام��ل��ة، وي��ح��ي��ي ع��ال��ي��ا هيئة 

الدفاع وكل املتضامنني. 
الوطني  امل���ك���ت���ب  ي���ت���ق���دم   
وزمالء  لعائالت  التعازي  بأحر 
الزراعية/ت  والعاملة  العاملني 
ضحايا  اعميرة   أي��ت  مبنطقة 
ليستمر  حادث مفجعة ومميتة 
نزيف ازهاق األرواح في صفوف 
شجع  نتيجة  العاملة  الطبقة 
السلطات  أعني  أم��ام  الباطرونا 

املخزنية. 
املكتب الوطني 

في 30 دجنبر2022

املكتب الوطني لشبيبة النهج الدميقراطي العمالي:
  يستنكر   أساليب قهر وتهميش الشباب والهجوم على احلقوق و احلريات 

ويطالب بسن سياسات وطنية دميقراطية تضمن العيش الكرمي ألبناء وبنات اجلماهير الشعبية

النهج الدميقراطي العمالي بجهة اجلنوب  في زيارة لعائلة الفقيد لقدور احلبيب
ق���ام  وف��د م��ن أع��ض��اء  ح��زب النهج ال��دمي��ق��راط��ي العمالي 
باجلنوب يومه األحد 01 يناير 2023، بزيارة انسانية لتقدمي 
واجب العزاء لعائلة  الفقيد لقدور احلبيب  )املناضل واملعتقل 
يوم   توفي  وال���ذي   1984 م��راك��ش  مجموعة  السابق  السياسي 
التي تقطن بدوار اخل��رارزة جماعة   .)2022 25 دجنبر  األحد 
استقبال  في  كان  حيث  ملول،  أيت  انزكان  عمالة  داح��و  أوالد 

الوفد  كل من أب وأم  الفقيد واخوته وأبنائه الثالث .
وقد كانت مناسبة قدم خاللها  الكاتب اجلهوي وباقي أعضاء 
وعاوطوف احلسني  العميمي  الرفاق احلسن  من  املكون  الوفد 
التعزية  ع��ب��ارات  للعائلة  ال��ه��م،  ب��و  وأح��م��د  بنمسعود  وأح��م��د 
هذا  ف��ق��دان  ف��ي  النبيلة  االنسانية  املشاعر  بأسمى  املرفوقة 
الوطن   ال��ذي ضحى بشبابه و بحياته من أج��ل  هذا  املناضل 
والتأكيد على أن  مناضلي النهج الدميقراطي العمالي  سائرون 
على نفس النهج وعلى خطى الشهداء لتحقيق مغرب الكرامة 

واحلرية والدميقراطية والقضاء الفساد واالستبداد.
وفي النهاية  شكرت العائلة النهج الدميقراطي العمالي على  
الذاكرة   على حفظ  العمل  ض���رورة  على  م��ؤك��دة  ال��زي��ارة  ه��ذه 

الفردية واجلماعية  للمناضلني ..



العدد:  3490
من 5 إلى 11 يناير 2023

قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

عوض التدخل النصافهم وتنفيذ احلكم  الصادر لصاحلهم
 )SOGEA(  السلطات تلجأ لتفكيك اعتصام عمال شركة

مت مساء يوم اخلميس 29 دجنبر 2022 
تفكيك خيام البالستيك التي كانت تاوي 
مقر  أم��ام  املعتصمني   العمال  حاجيات 
SOGEA/ االستيطان  متعددة  الشركة 

السلطات  ع���م���دت  ح���ي���ث   .COSINA
بباشا  ممثلة  عتيق  لعني  التابعة  احمللية 
وبحشد  السلطة  بأعوان  مرفوقا  املدينة 
لتطويق  وال���درك،   املساعدة   القوات  من 
مكان االعتصام في محاولة إلجبار العمال 
ليال  يلجونها  الذين  تفكيك اخليام  على 

لالحتماء من ظروف الطقس القاسية.
حث  حمل���اوالت  االستجابة  ع��دم  وبعد   
اخليم،  تفكيك  على  املعتصمني  العمال 
باستعمال  ل��ل��ت��دخ��ل  األوام������ر  اع��ط��ي��ت 
أعوان  أح��د  ش��رع  حيث  لتفكيكها،  ال��ق��وة 
ومت  سكني  باستعمال  بتمزيقها  السلطة 
مت  كما  والصور  وال��راي��ات  الالفتات  حجز 
العمال  أحد  هاتف  وحجز  التصوير  منع 
وبطاقة مراسل جريدة النهج الدميقراطي 

ليتم إرجاعها الحقا.
)والبالغ  ال��ع��م��ال  ف��ق��د دخ���ل  ل��الش��ارة   
عامل(،   110 زهاء  منهم  املتضررين  عدد 
الرئيسي  املقر  أم��ام  مفتوح  اعتصام  في 
والكائن  بها  يشتغلون  كانو  التي  للشركة 

ع��ت��ي��ق عمالة  ع���ني  ال��ص��ن��اع��ي  ب���احل���ي 
الصخيرات متارة، بعد أن امتنعت  الشركة 
التي كانو يشتغلون بها عن تنفيذ احلكم 
الصادر لصالح العمال املفصولني تعسفيا 
عن العمل، رغم قيامهم  بكل اإلجراءات 
استصدار  ف��ي��ه��ا  ل��ذل��ك، مب��ا  ال��ض��روري��ة 
الشركة  إدارة  عرقلته  ال��ذي  التنفيذ  ق��رار 
أن  علما  وللمطالبة بصرف مستحقاتهم 
جلهم  قضى عدة سنوات من العمل لدى 
الشركة  في مختلف أوراش البناء الكبرى 
التي أجنزها الشركة في مختلف مناطق 
منهم  الكثير  أق��دم��ي��ة  أن  علما  امل��غ��رب. 
ظروف  ف��ي  العمل  م��ن  سنة    30 تتجاوز 
تنقالتهم  ق��س��اوت��ه��ا،  م���ن  ت��زي��د  ص��ع��ب��ة 

املستمرة لتنفيذ األشغال.
املشغلة  "ك��وزي��ن��ا"  الشركة  ح��اول��ت  وق��د 
للعمال التحايل على القانون سنة 2018، 
للتخلص من العمال مببرر تفويت تدبير 
شؤون العمل إلى شركة أخرى، في محاولة  
ل��ض��رب ح��ق��ه��م ف���ي األق��دم��ي��ة ح��ي��ث لم 
حتتفظ الشركة اجلديدة بأقدميتهم في 
التعاقد  ل��رف��ض  اض��ط��ره��م   العمل. مم��ا 
معها واجلوء للقضاء بعد فصلهم تعسبيا 
وهم  لصاحلهم  نهائيا  حيث صدر حكما 

اآلن يطالبون بتنفيده.

تمارة

إضراب و اعتصام عمال شركة  "أو رو - أفريكان"
قام وفد من ممثلني عن اجلمعية املغربية حلقوق 
بأزرو   العمالي  الدميقراطي  والنهج  أزرو  فرع  اإلنسان 
بزيارة تضامنية لعمال شركة أورو أفريكان للمياه بابن 
صميم،املنضوون حتت لواء الكونفدرالية الدميقراطية 
للشغل اإلحتاد احمللي ألزرو، والذين دخلوا في اعتصام 
بعد قرارهم الدخول في إضراب مفتوح بعد فشل عدة 
محاوالت حلث اإلدارة على اإللتزام بتعهداتها السابقة 
من  والرفع  الترسيم  في  يتعلق مبطالبهم  ما  خاصة 
املنح وتعميمها وعدم التمييز بني العمال ومتنكينهم 
ومستخدمي  عمال  بها  يتمتع  التي  اإلمتيازات  من 

املجموعة.

بابن  للمياه  أفريكان  أورو  شركة  عمال  وي��خ��وض  
صميم،املنضوون حتت لواء الكونفدرالية الدميقراطية 
للشغل اإلحتاد احمللي ألزرو،  إضرابا مفتوحا مصحوبا 
باعتصام امام مقر الشركة منذ يوم اجلمعة 23 دجنبر 
2022، اإلضراب املفتوح الذي جاء  بعد عدة محاوالت 
اإللتزام  اإلدارة على  العمال  حلث  من طرف ممثلي 
بتعهداتها السابقة خاصة ما يتعلق بالترسيم والرفع 
من املنح وتعميمها وعدم امليز بني العمال ومتنكينهم 
من كل اإلمتيازات التي يتمتع بها عمال ومستخدمي 
املجموعة،كما لم يأت اللقاء الي عقد بني مدير املوارد 
اإلقليمية  املديرية  مفتش  بحضور  للشركة  البشرية 
ممثل  أن  إل��ى  العمال،  ممثلي  وب��ني  بإفران  للتشغيل 
الشركة لم يأت بجديد وال برد على تساؤالت ومطالب 
العمال بل ظل يناور من أجل إيقاف اإلضراب وفقط، 
املعتصمني  العمال  إره��اب  الشركة  ح��اول ممثلوا  كما 

العودة  على  إلجبارهم  قضائي  مفوض  إرس���ال  عبر 
مدن  إلى  العمال  وإرس��ال  اإلنتشار  إع��ادة  عبر  للعمل 
الساعة الزال  اإلقليم. وحل��د  خ��ارج  أخ��رى  وش��رك��ات 

اعتصام العمال قائما.

هذا وكان االحتاد احمللي للكونفدرالية الدميقراطية 

مع  تضامنيا  بيانا  أص��در  ،ق��د  إف��ران  بإقليم  للشغل 
،عبر  للمياه  أورو-أفريكان  شركة  ومستخدمي  عمال 
مطالبته  ،و  العمال  لنضاالت  دعمه  ع��ن  خالله  م��ن 
املشروعة،  ملطالبهم  ال��ف��وري��ة  ب��االس��ت��ج��اب��ة  اإلدارة 
للبحث  اإلقليمية  اللجنة  بتفعيل  السلطات  وطالب 

واملصاحلة......

أزور
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باشتوكة  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  فرع  نظم 
أيت باها وقفة احتجاجية يوم اخلميس 29 دجنبر 2022 
أيت  باشوية  أم��ام  ال��زوال  بعد  الرابعة  الساعة  اب��ت��داءا من 
اعميرة احتجاجا على الغالء و ارتفاع أسعار املواد األساسية 
وتردي  التحتية  البنيات  وغياب  واالقصاء  التهميش  وضد 
اخلدمات االجتماعية بكل األحياء والدواوير بجماعة أيت 
اليا متميزا ُرِفَعت  اعميرة وقد عرفت هذه الوقفة حضورا ُعَمّ
خاللها شعارات قوية تدين السياسات املخزنية القائمة على 
والقمع ونهب اخليرات......كما  للثروات  البشع  االستغالل 
االقليمي  الكاتب  م��ن  ك��ل  أل��ق��اه��ا   ال��ت��ي  الكلمات  خلصت 
الرفيق سعيد اوروس و الكاتب اجلهوي الرفيق احلسني بو 
البرج  في هذه الوقفة الواقع املزري للطبقة العاملة بالقطاع 
معاناتها  ال��ى  انضافت  التي  باها  اي��ت  باشتوكة  ال��زراع��ي 
السابقة  تأثيرات ارتفاع األسعار والغالء الفاحش  وجتميد 
األجور ومتلص احلكومة من التزاماتها مما كان له انعكاس 
سلبي على احلياة املعيشية للعمال والعامالت .... كما مت 
خالل هذه الوقفة توزيع بيان لفرع حزب النهج الدميقراطي 
العمالي باشتوكة أيت باها  يعلن فيه  تضامنه  مع العامالت 
والعمال الزراعيني باالقليم ويثمن اخلطوة النضالية التي 

أقدمت عليها اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي باشتوكة 
أيت باها كما ُأْعِطيت له الكلمة ليعلن موقفه التضامني مع 
الطبقة العاملة و يفضح واقع التهميش واالستغالل الذي 

تعاني منه املنطقة.
ك��م��ا جت���در االش�����ارة الى 
اجلمعية  ف������رع  ح����ض����ور 
املغربية حلقوق االنسان في 
االحتجاجية  الوقفة  ه��ذه 
التي تأتي في األيام األخيرة 
2022 التي عرفت  من سنة 
ه��ج��وم��ا وم��س��ل��س��ال  كبيرا 
مست  التي  التراجعات  من 
والعامالت  العمال  ح��ق��وق 
و ك��ذل��ك إش�����ارة ق��وي��ة من 
العمال والعامالت واطارهم 
احلية  ق���واه���م  و  ال��ن��ق��اب��ي 
عزمهم  على  لهم  املناصرة 
استقبال  على  واص��راره��م 
من  مب����زي����د   2023 س���ن���ة 

التهميش  ورفع  كاملة  أجل احلقوق  والصمود من  النضال 
و احيائهم  ف��ي دواوي���ره���م  ي��ع��ان��ون منه  ال���ذي  واالق��ص��اء 
"املنتخبة"  املجالس اجلماعية  تتحمل في  والذي  السكنية 

والسلطات احمللية كامل املسؤولية.

جامعة القطاع الفالحي حتتج ضد الغالء والتهميش باها أيت  شتوكة 

الجنوب ويستمر النزيف  والفواجع  في صفوف عمال وكادحي جهة اجلنوبجهة 

قتلى وجرحى في طريق املوت:
 آيت عميرة

على إثر حدث فاجعة أيت اعميرة التي وقعت يوم اجلمعة 
30 دجنبر 2022، والتي ذهب ضحيتها عامالت وعمال قتلى 
مروعة،  سير  حادثة  في  كسور  وح��االت  معطوبة  وح��االت 
قامت جلنة مكونة من أعضاء من حزب النهج الدميقراطي 
واجلمعية  الفالحي  للقطاع  الوطنية  واجلامعة  العمالي 
املغربية حلقوق االنسان باشتوكة أيت باها مساء يوم األحد 
01 يناير 2023 بزيارة  عائالت بعض ضحايا هذه الفاجعة 
تطورات  أهم  على  والوقوف  العزاء  واجب  تقدمي  أجل  من 
للمعطوبني  الصحي  اجلانب  حيث  من  امللف  ومستجدات 
واملعطوبات ومجريات اجلانب القانوني للمتوفني وعالقتهم 
ن باملشغل ومدى تطبيقه لقانون الشغل من حيث التصريح 

لدى cnss  وسريان مفعول التغطية الصحية.. .
واملعطوبني  اجلرحى  الضحايا  لهؤالء  التأكيد  مت  كما 
أن هذه االط��ارات تضع  واملتوفيات على  املتوفني  ولعائالت 
نفسها رهن اشارتهم ن ملساندتهم وتوجيههم ومساعدتهم 
النزيف وفضح كل  لوقف هذا  والنضال  من أجل حقوقهم 
ضحيتها  يذهب  التي  ال��ك��وارت  ه��ذه  في  املتورطة  اجلهات 

العمال والعمال.
وقد وقف أعضاء اللجنة من خالل التصريحات التي مت 

االستماع إليها على ما يلي :
- رغبة املسؤولني في التسريع بغلق هذا امللف من خالل 
االتصال بالضحايا  من أجل توقيع احملاضر رغم أنهم لم 

يتوصلوا بعد بالشواهد طبية .
  CNSS ل��دى  بهم  م��ص��رح  غير  وال��ع��ام��الت  العمال  أن   -

وليست لديهم تغطية صحية  .
- أن عدد القتلى قد وصل إلى حوالي خمس حاالت من 
بينها عاملة حامل )جنني( )مازلنا ننتظر بالغا رسميا من 
النهائي  والعدد  املسؤولة  يوضح حيثيات احلادثة  اجلهات 

للقتلى واملعطوبني(
- أن بعض العامالت جتاوز عمرهن 60 سنة.

-أن القتلى مت نقل جثامينهم ن إلى بلداتهم ن األصلية 
مبدن أخرى ماعدا حالة واحدة.

ضحايا بني احلياة واملوت

في إطار  متابعة ملف ضحايا فاجعة طريق ايت عميرة، 
2023 خبر معاناة شاب من  تلقينا يوم األحد فاحت يناير 
الضحايا الذي بدأت عليه بعض املضاعفات اجلانبية منها 
فقدانه للذاكرة بني الفينة واألخرى وتقيؤ الدم. وبعد نقله 
إلى املستشفى اإلقليمي املختار السوسي ببيوكرى وإجراء 
على  وكسر  داخلي  نزيف  من  يعاني  أنه  تأكد  الفحوصات 
مستوى اجلمجمة )حسب تصريح أحد املرافقني له( حيث 
الثاني  احلسن  مستشفى  إل��ى  السرعة  وج��ه  على  نقله  مت 

بأكادير ليتم االحتفاظ به حتت املراقبة.
الذي تطوع ملساعدته  باملرافق  الهاتفي  وحسب االتصال 
فإن األمر يتعلق بعامل شاب اسمه وليد. ش. من مواليد 
باملستشفى   13 ببلوك  حاليا  يتواجد   .  2000 يناير  فاحت 

اجلهوي احلسن الثاني بأكادير.
التدخل  يجب  فإنه  الصعبة   الصحية  حلالته   ون��ظ��را 
احلالة  بهذه  نخبر  إذ  وإننا  حياته  إنقاد  أجل  من  العاجل 
الفالحي  للقطاع  الوطنية  ألحد الضحيا، نناشد اجلامعة 
والدميقراطيني  واحلقوقيني  النقابيني  وكل  سوس  بجهة 
من أجل التدخل لدى املصالح الصحية للتعجيل مبباشرة 
حيث  م��ن  الفاجعة  ه��ذه  ضحايا  أوض���اع  ومتابعة  ال��ع��الج 
تسهيل العالجات واالجراءات القانونية والتوجيه واالرشاد 

لسلك املساطر القانونية حفظا حلقوقهم .

ضحايا في البر وفي البحر
اجلنوب،  بجهة  اإلنسانية  وال��ك��وارث  الفواجع  تستمرار 
واحد  ي��وم  ف��ي  املنطقة  ع��رف��ت   2022 سنة  نهاية  ف��خ��الل 
)اجلمعة 30دجنبر 2022( فاجعتني األولى في البر بتراب 
اقليم اشتوكة أيت باها ضحاياها عامالت وعمال زراعيون 
مستوى  على  االطلنتي  احمليط  مبياه  الثانية  والفاجعة 
نظاميني  غير  مهاجرين  ضحاياها  إف��ن��ي  س��ي��دي  اقليم 
ومفقودين.  قتلى  واحلصيلة  كلميم  اقليم  من  ينحدرون 
االقتصادية  ألسبابها  اجل��ذري��ة  احل��ل��ول  غ��ي��اب  ظ��ل  ف��ي 

واالجتماعية والسياسية!؟
 نتمنى أن تكون 2023 سنة خير وسنة أمل في استنهاض 
هذا  تغيير  أج��ل  م��ن  املناضلة  الصادقة  واإلرادات  الهمم 

الواقع البئيس. 

اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
تعزي عائالت فاجعة إمي نتركا

نتركا  ام��ي  2022،  شاطئ  دجنبر     30 اجلمعة  بتاريخ 
جثة    13 يلفظ  إف��ن��ي  س��ي��دي  اقليم  اللفت  مير  جماعة 
مل��ه��اج��ري��ن غ��ي��ر ن��ظ��ام��ني أغ��ل��ب��ه��م ش��ب��اب ضمنهم ام���رأة 
ينحدرون من جهة كلميم واد نون  كانوا ضمن مجموعة 
في  يرغبون  النظامية  غير  للهجرة  مرشحا    40 ب  تقدر 
تعرض  زورق مطاطي  الكناري عبر  لشواطئ جزر  الوصول 

للغرق في عرض البحر.
الزال  فيما   23 ان��ق��اذ  مت  فقد  متعددة  م��ص��ادر  وحسب 

البعض مجهول املصير 
هذا علما انه قد مت يوم  : السبت 31  دجنبر 2022 دفن 
ودفن جثتني   ، امرأة  ثماني جثث مبدينة كلميم ضمنهم 

مبنطقة اصبويا بسيدي افني .
ان مكتب جهة اجلنوب الغربي للجمعية  املغربية حلقوق 
وإذ   ، املؤملة   الفاجعة  العام بهذه  ال��رأي  إذ يخبر   ، االنسان 
، واذ يؤكد على ضمان احلق في  يعزي عائالت الضحايا  
احلياة والعيش الكرمي  لكافة املواطنات واملواطنني على حد 

سواء كإسمى حق  من حقوق االنسان ، 
صدد  في  اجلهة  ف��روع  مكاتب  مع  وبتنسيق  أن��ه   يعلن 
الفواجع  كافة  وعن  الفاجعة  هذه  عن  املعطيات  استجماع 
املترتبة عن محاوالت الهجرة غير النظامية التي  شهدتها 
وال تزال سواحل مدن اجلهة :  مير اللفت - سيدي إفني  
الشاطئ االبيض - طانطان - طرفاية - العيون  _ بوجدور 
غير  الهجرة  تقرير مفصل عن  اع��داد  -، قصد  الداخلة   -

النظامية باجلهة . 
عن مكتب اجلهة 

بويزكارن في: 31 دجنبر 2022

إعداد حسن لعميمي
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"ديروك"،  شركة  مستخدمي  و  وعامالت  عمال  يخوض 
مند أزيد من أسبوعني، إضرابا عن العمل املرفق باعتصام 
500 عامل وعاملة ضد  أمام الشركة. فقد انتفض حوالي 
التي  التزاماتها  من  والتملص  التعسفية   الشركة  ق��رارات 

أقرها محضر اتفاق مع ممثلي العمال .
اإلنتاج  وثيرة  إق��رار  الى  واح��د  الشركة من طرف  جلأت 
علو  م��ن  رفعت  كما  بلوغه  ميكن  ال  بشكل  ال��ف��رد  للعامل 
سالليم العمل مبا يهدد بشكل خطير سالمتهم ، وترفض 
ترسيم عمال اشتغلوا لسنني عديدة بعقود محدودة اآلجال 
، كما تتهرب من توفير وسائل نقل مناسبة حتفظ سالمة 
دي��روك عرض  . تضرب شركة  والعامالت  العاملني  وكرامة 
احلائط بحقوق العمال وتتنكر لوعودها وتصر على جني 
االستغالل  وتكثيف  والعامالت  العمال  ظهر  على  األرب��اح 
الصحة  ش���روط  اح��ت��رام  ودون  قليلة  ت��ع��وي��ض��ات  م��ق��اب��ل 

والسالمة .
تتوفر شركة ديروك على سجل طويل في محاربة العمل 
ما  وه��ذا   ، صعبة  ظ��روف  ف��ي  العمال  واستغالل  النقابي 
طرد  بسبب  شهورا  دام��ت  التي   2018 معركة  في  جربناه 
املناضلة النقابية عتيقة فيزازي رفقة عاملني اخرين وما 
خلقه ذلك من حملة تضامن محلية ووطنية ودولية انتهت 

بانتصار عمالي على خداع إدارة شركة ديروك
اننا نساند بشكل مطلق معركة عمال وعامالت ديروك 
وندعم مطالبهم وندد مبا تقوم به شركة ديروك من متاطل 
العام عن حقيقة  ال��رأي  انتباه  لتشتيت  األح��داث  وافتعال 

واقع االستغالل البشع الذي تريد فرضه بالقوة.
النضالية  الوحدة  إلى مزيد من  والعامالت  العمال  ندعو 
اخلطوات  جميع  ف��ي  ل��الن��خ��راط  اس��ت��ع��دادن��ا  ع��ن  ونعبر 

النضالية املساندة ملعركة عمال وعامالت ديروك
مسؤولية  الشغل  ومفتشية  احمللية  السلطات  نحمل 
واحملاربة  ل��ل��ق��ان��ون  املنتهكة  ال��ف��الح��ي��ة  ال��ش��رك��ات  مت���ادي 

للحريات النقابية.
ندعو العمال والعامالت من مختلف النقابات والشركات 

الى التضامن والدعم ملعركة عمال وعامالت ديروك . 
بالوحدة والتضامن لبغناه اكون اكون 

خميس أيت عميرة : 2 يناير 2023
الفرع اإلقليمي

عمال و مستخدمي شركة "ديروك" في اعتصام 

النهج الدميقراطي العمالي يتضامن مع عمال معتصمني
البيضاء الشمالية من  النهج الدميقراطي بالدار  قام وفد يضم مناضلني من بحزب 
االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  عن  احملمدي  احل��ي  السبع  لعني  احمللية  واللجنة 
بالبرنوصي  وشبكة تقاطع للحقوق الشغلية بجهة الدار البيضاء زيارة تضامنية لعمال 

شركة "دالتر الفيفي"  املعتصمني امام الشركة للمطالبة ب:
- صرف متاخرات 12 شهرا.

- واجبات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
- واجبات CIMR منذ 2017

- التغطية الصحية من اطالنطا
الشركة تشغل بني  املقاولة هو فرنسي اجلنسية وقد كانت  ان رئيس  جدير باالشارة 
1200 الى  1040 ليبقى بها االن 370 عامال فقط مت ترحيلهم الى تيط مليل في ظروف 

سيئة في 2012 حيث الماء وال ضوء والمرافق صحية والنقل .
وينتمي العمال الى نقابة االحتاد العام للشغالني باملغرب ولهم منادب عمال.

شغيلة احملافظة العقارية في وقفة احتجاجية 
بوجدة  العقارية  للمحافظة  الوطنية  النقابة  نظمت 
الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  ل��واء  حتت  املنضوية 
يوم  اإلدارة  أم���ام  وق��ف��ة  للشغل،  امل��غ��رب��ي  ل��الحت��اد   FNSA
الثالثاء 3 يناير2023، وذلك تنفيذا للقرار اللجنة االدارية 
العقارية  للمحافظة  الوطنية  للنقابة  التنفيذية  والكتابة 
احتجاجا  ب��ال��رب��اط،  24نونبر2022  ب��ت��اري��خ  وامل��ن��ع��ق��دة 
التي يعيشونها جراء  اوضاعهم  تردي  الصمت وعلى  على 
أجل  وم���ن  ال��وك��ال��ة،  ادارة  ط���رف  م��ن  املنتهجة  ال��س��ي��اس��ة 
مطالبهم قصد حوار جدي ومسؤول إليجاد حلول املطالب 

االنية واالستجابة املشروعة .
واملستخدمات  املستخدمني  من  كبير  عدد  التحق  حيث 
الوطنية  اجلامعة  طرف  من  مدعومني  النضالية  بالوقفة 
ال��ف��الح��ي واع���ض���اء االحت����اد احمل��ل��ي، ومتثيلية  ل��ل��ق��ط��اع 
املغربي  االحت��اد  لواء  املنضوية حتت  والنقابات  اجلامعات 
للشغل ،وخاللها رفع املشاركون واملشاركات شعارات تنديدية 

بالوضع االجتماعي واملهني املتردية.
للمجلس  رئيسا  ب��اع��ت��ب��اره  احل��ك��وم��ة  رئ��ي��س  دع���وا  كما 
االداري من أجل اعطاء األهمية لشغيلة الوكالة، جتسيدا 

ملكانة املؤسسة االستراتيجية داخل البالد.
الوكالة  مؤسسات  تعرفها  التي  باالختالالت  ن��ددوا  كما 
مقرات  مبشاكل  وسريعة  ج��دري��ة  حلول  اي��ج��اد  ،وخ��اص��ة 

عملهم.
جتاهل  نتيجة  االحتجاجية  الوقفة  ه��ذه  ج��اءت  وق��د 
مطالب  رأس��ه��ا  وع��ل��ى  وال��ع��ادل��ة،  امللحة  ملطالبهم  االدارة 
املستخدمني وفي مقدمتها إقرار الزيادة العامة في االجور 
التي عرفت جمودا  مند مايزيد على ثالثة سنوات ، وفي 

املقابل العمل على حتسني دخل كافة املستخدمني ملواجهة 
موجة الغالء واألسعار وانخفاض القدرة الشرائية بالنظر 

للتراكم املستمر واملتزايد ملتطلبات العيش اليومية .
وكانت الوقفة االحتجاجية مناسبة للتعبير عن الشعارات 
التي رددها املشاركون واملشاركات تعبيرا عن السخط العارم 
االعمال  مؤسسة  إخ���راج  اج��ل  م��ن  الشغيلة  ي��س��ود  ال���ذي 
كوسيلة  ق��ان��ون  مبقتضى  ال��وج��ود  حيز  ال��ى  االجتماعية 
اجل  ،وذل��ك من  الوكالة  تعانيه شغيلة  ال��ذي  لرفع احليف 

اجناز املشاريع االجتماعية الكبرى 
وعلى  االدارة  ب��ه��ا  ال��ت��زم��ت  ال��ت��ي 
وتخصيصها  اراض��ي  اقتناء  رأسها 
اخلاصة  االجتماعية  املرافق  لبناء 

بشغيلة القطاع.
دعا  اخلتامية  كلمته  وفي سياق 
الى  الطاوسي"  "االخ  العام  الكاتب 
النظام  وت��ع��دي��ل  ض���رورة م��راج��ع��ة 
الوكالة  مل��س��ت��خ��دم��ي  االس����اس����ي 
الذي  الشيء  متجاوز،  اصبح  الذي 
الالزمة  األه��م��ي��ة  اع��ط��اء  ي��ف��رض 
خل���ل���ق م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة في 
مجال احلماية القانونية ، كما ذكر 
اي��ج��اد ح��ل عاجل ملشكل  ب��ض��رورة 
على  واحل��ف��اظ  ال��ش��واه��د  حاملي 
خاصة  املهنية  ام��ت��ح��ان��ات  دوري����ة 
وضعية مستخدمني واملستخدمات 
رواتب  منح  ن��ظ��ام  ف��ي  املنخرطني 

التقاعد ومن أجل معاجلة نظام التقاعد التكميلي .
الوكالة  فئات  لكل  ال��وازن��ة  النضالية  باملشاركة  ن��وه  كما 
وحثهم على مزيد من الوحدة والصمود والتشبت بتحقيق 

املطالب العادلة واملشروعة..
محمد عالي 

عضو مكتب اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي للجهة الشرقية.

البيضاء الدار 

وجدة

عميرة آيت 
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السياسية

وحدة اليسار  واملهام املمكنة
ع . باعزيز

تفتح املرحلة الراهنة فرصا قوية للحوار العمومية حول 
األحداث  صيرورة  اليوم؟ومتنحنا  اليسار  ومفهوم  ماهية 
الطبقي  ال��ص��راع  اح��ت��داد  مجريات  سياق  ف��ي  املتسارعة 
امكانيات متجددة للبحث ونقد املمارسة السياسية حلركة 
اليسار مبعنى عام في املغرب. فهل يتجه اليسار نحو ادراك 
الواقعية  ملبررات  يستسلم  ال��ي��وم؟أم  وج��وده  ومبرر  هويته 
املفرطة التي تعني االندماج في السائد؟هل يساعد الفرز 
واندماجه  اليسار  توحيد  تقوية  ارادة  في  فعليا  اجل��اري 
باملشروع  مباشرة  املعنية  الشعبية  الفئات  مختلف  وسط 

اليساري واالشتراكي البديل؟ 

ف���اذا ك���ان م��وض��وع وح���دة ال��ي��س��ار ي��رت��ه��ن ال���ى حتديات 
استهالكه  مت  وق��د  موضوعية،   واخ���رى  ذات��ي��ة  ومعيقات 
في نقاشات قدمية،  جديدة. فهو اليوم يطرح نفسه بقوة 
اقليميا  عامليا،   نعرفه  ال��ذي  واملخاض  التحوالت  ضمن 

ومحليا من حيث:

1 - تفاقم األزمة البنيوية للنظام الرأسمالي وتعمقها في 
البلدان التابعة. )خاصة مع جائحة كوفيد19-(

2 -استمرار املوجات املتعددة من السيرورات الثورية وفي 
محورها التجربة السودانية. . 

 3 - االستعدادات النضالية الكبيرة في مواجهة االنظمة 
االس��ت��ب��دادي��ة واحل��اج��ة ال���ى بديل 

اشتراكي. 

ال��ف��رص أم���ام مرحلة   4 - جت��دد 
اليساري  للفعل  مؤسسة  تاريخية 
على  والشيوعية  املاركسية  واحلركة 

أنقاض الرأسمالية املتوحشة. 

 أوال،   وم��رة أخ��رى م��اذا نعني 
باليسار؟ 

ال���ي���س���ار ه����و م���ج���م���وع احل���رك���ات 
املناضلة في دول احمليط أو في دول 

املركز الرأسمالي. 

ه���و ال���ي���س���ار  ال�����ذي ي��ن��اض��ل في 
أجل  م��ن  مرحليا  احمل���ي���ط،    دول 
التحررالوطني من األمبريالية وبناء 
ويخوض  ال��دمي��ق��راط��ي،   املجتمع 

هذا النضال الى جانب كل الطبقات الشعبية. واليسار هنا 
يتكون من تنظيمات حتمل مشروع هذه الطبقات الشعبية 
اآلنية منها واالستراتيجية وتدافع عن قيم العدالة والتقدم 

والدميقراطية،  العلمانية واملساواة واحلرية والكرامة. 

وهوأيضا،   اليسار املتواجد في دول املركز الرأسمالي:وميكن 
حتديد تشكيلته في القوى املناهضة للرأسمالية واملناضلة 
من أجل االشتراكية ومن قوى يسارية قامت بالقطيعة مع 
تعتقد  زالت  لكنها ال  الدميقراطية،   القوى االجتماعية- 
للتغيير  الوحيد  الطريق  وأن  الرأسمالية  بإمكانية إصالح 

هو البرملان. 

بناء عليه،   واجماال،  سيكون علينا أن نحدد اليسار في 
قسمني:

أ- يسار ثوري،   يضم كل التنظيمات املاركسية واملاركسية 
بناء  هو  وخيارها  الرأسمالية  ضد  تناضل  التي  اللينينة 
االشتراكية  أجل  للتغيير من  كأداة  العاملة  الطبقة  حزب 
في بلدان املركز.  ومن أجل التحرر الوطني من االمبريالية 
في  االشتراكية  طريق  على  الدميقراطية  مجتمع  وبناء 

بلدان احمليط الرأسمالي. 

القوى  ي���س���ار  ع��ل��ى  ي��ت��م��وق��ع  اص����الح����ي،   ي���س���ار  ب- 

االنعكاسات  ض��د  ويناضل  الدميقراطية  االجتماعية- 
انتاج،   كنمط  الرأسمالية  ضد  وليس  للرأسمالية  السلبية 
وال يختار سوى الوسيلة الوحيدة من أجل التغيير املتمثلة 

في الوصول الى املؤسسات واالنتخابات. 

ثانيا،   وحدة اليسار:

تشخيص احلالة:
انشقاقاته،   تاريخ  هو  اليسار  تاريخ  أن  نتكلم  ما  غالبا 
القمع  أدوات  أم��ام  وص��م��وده  النضالي  تاريخه  ون��ض��م��ر،  
اعتقاالت،   ال��ى  س��ي��اس��ي،   اغتيال  م��ن  أل��وان��ه��ا  مبختلف 
الدعائية  االع��الم��ي��ة  األدوات  أم����ام  ص��م��وده  وم��ن��اف��ي. 
عنوان  اليسار  فكر  تشويه  حمل��اول��ة  الليبرالني  واملثقفني 
واالستبداد،   االستغالل  ضد  امل��ق��اوم  والعدالة  التضحية 
ضد احلروب ومن أجل السلم والسالم العاملي. ومع  ذلك،  
ال تخلو أية جتربة من أخطاء وانتقدات وجب تصويبها 
واملمارسة  الفكر  وجت��دي��د  البناء  واع���ادة  ال��ت��ج��اوز  قصد 

السياسية على أرضية الثوابت واملبادئ النبيلة لليسار. 

 لم يتجاوز اليسار واقع الشتات والتيه الفكري،   بل يتجه 
في مجمله الى  احتقار النظرية وتراجع القناعة بإمكانية 
التغيير الثوري وباالشتراكية وهذا ما يجعل اليسار ضعيف 
االشتراكي  باملشروع  املعنية  الشعبية  بالطبقات  االرتباط 

البديل. 

ثالثا:كيف تتم معاجلة شعار "وحدة اليسار"؟
األصل في وحدة اليسار هو االرادة،  لكن سرعان ما حتولها 
ممارساتنا وسلوكاتنا الى ارادوية،  استسلمت الى مقوالت 
والنزعات  اخلالفات  تغليب  املبتذلة،   الواقعية  النهايات،  
الذاتية،،،االنفصام بني التكتيك واالستراتيجية. هذا من 
حيث  واملوضوعية،   الذاتية  املعيقات  بعض  اغفال  دون 
بخلفية  االشتراكي  الفكر  على  الواسع  الهجوم  استمرار 
تبرير التراجعات بتقييم سطحي لفشل التجارب السابقة. 

بالدنا  ف��ي  ال��ق��ائ��م  ال��ن��ظ��ام  وق��د ساهمت طبيعة  ه��ذا   
النبيل وتدمير  السياسي  العمل  التي يشنها ضد  واحلرب 
كل احملاوالت التي من شأنها رد االعتبار للفكر االشتراكي،  
التي  والنساء من كل األشكال اجلادة  الشباب  تيئيس  في 

يبادر اليها اليسار اجلدري. 

أما املعيقات الذاتية،   فهي متعددة ومتنوعة،  حيث:

- ضعف االنغراس وسط الطبقات الشعبية

لواقع  امل��دن��ي،   واالستسالم  العمل  ال��ى  - هجرة األط��ر 
هيمنة املخزن والكثلة الطبقة السائدة

في  الليبرالية  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ف��ردان��ي��ة  ال��ن��زع��ات  س��ي��ادة   -
األوساط اليسارية

- تغليب اخلالفات املوجودة على حساب املشترك،  وغياب 
املعاجلة الصحيحة للتناقضات. 

رابعا،  في اآلفاق املمكنة:
لليسار  اآلن،   ميكن  املتوفرة حتى  املعطيات  على  بناء 
أن يحقق وح��دة نضالية،   ولكن ليست وحدة  املغرب  في 
ب��ل ف��ي شكل جبهة للنضال م��ن أجل  ف��ي ح��زب واح���د،  
الدميقراطية وذلك بعيدا عن االشتراطات. لنا في جتربة 
وفرصة  امكانية    ،2004 سنة  الدميقراطي  اليسار  جتمع 
الى  به  يتقدم  يراكم منها ما  أن  دون  اليسار  ضاعت على 

االمام. 

احلالية  اجلنينية  التجربة  على  أيضا  احلديث  ميكننا 
املتمثلة في اجلبهة االجتماعية والفرص املتاحة أمامها 
القضايا  ع��ل��ى  واش��ت��غ��ل��ت  امل��ن��اط��ق  ف��ي  توطينها  مت  ان 

واملطالب املستعجلة في اللحظة الراهنة. . . 

وت��ب��ق��ى ال��ت��ج��رب��ة امل��ل��م��وس��ة أك��ث��ر،  ه��ي جت��رب��ة اندماج 
النجاح"،    ك��ام��ل  ل��ه��ا  "ال��ت��ي منتنى  ال��ف��ي��درال��ي��ة  م��ك��ون��ات 
تواجهها  التي  واملوضوعية  الذاتية  الصعوبات  من  بالرغم 
وهي حتمل معها نفس االختالالت التي عرفتها مسارات 
محدد  دون  اليسار  مكونات  توحيد 
ايديولوجي وبرنامج سياسي يعكس 
والدميقراطية  ال��ي��س��اري��ة  ال��ه��وي��ة 
ومي����ي����زه����ا ع�����ن ب����اق����ي األح��������زاب 

االنتخابوية   

خامسا،   من مهام اليسار:
والتنظيمية  ال��س��ي��اس��ي��ة  امل��ه��ام   <

لليسار:

العاملة  ال��ط��ب��ق��ة  ح����زب  ب���ن���اء   -
وعموم الكادحني،  وهي املبادرة التي 
الدميقراطي  النهج  ح��زب  يخوضها 
ال��ع��م��ال��ي ب��ع��د س��ل��س��ل��ة م���ش���اورات 
ون��������دوات وم����وائ����د م���س���ت���دي���رة مع 
أوفى  وق��د  امل��ش��روع.   ب��ه��ذا  املعنيني 
في  احل��زب  تأسيس  باعالننه  العهد 
املبادرة  2022.  هذه  يوليوز  واألخير في  املؤمتر اخلامس 
املناضلني  ك��ل  م��ن ط��رف  احتضانها  إل��ى  ت��زال حتتاج  ال 

واملساهمة في تطويرها. 

- بناء التنظيمات الذاتية املستقلة،   للجماهير 

التحرر  مهام  إلجن��از  الشعبية  الطبقات  جبهة  بناء   -
الوطني والبناء الدميقراطي على طريق االشتراكية. 

- املساهمة في بناء أممية ماركسية. 

ع��امل��ي��ة مناهضة  ب��ن��اء جبهة  ف��ي  ال��ف��ع��ال��ة  امل��س��اه��م��ة   -
لإلمبريالية. 

باالستعدادات  تتقوى  ومم��ك��ن��ة،    متاحة  ف��رص  ان��ه��ا 
النضالية الكبيرة جلماهير شعبنا مبختلف فئاته املتضررة 
من السياسات الطبقية للنظام املخزني. خاصة بعد مراكمة 
اجلماعية  ال��ت��ج��رب��ة  صقلت  م��ي��دان��ي��ة  وح��دوي��ة  جت���ارب 
للمناضالت واملناضلني وهم يتوسطون النضاالت العمالية 

والنضاالت الشعبية املتصاعدة. 
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اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي تراسل وزير الفالحة مبناسبة الذكرى 
الرابعة لصدور االعالن االممي حول حقوق الفالحني

في  وللمساهم  الكادحني  الفالحني  مواكبتها ألوض��اع  إط��ار  في 
مرجعيتهم  واغ��ن��اء  لديهم  املرافعة  آل��ي��ات  تطوير  م��ن  متكينهم 
القانونية احلقوقية في طرح مطالبهم والنضال من أجل انتزاعها 
الفالحية  السياسات  م��س��ار  ون��ق��د  تتبع  وك���ذا  حقوقهم،  وص���ون 
الطبقية املفروضة في بالدنا وآثارها على الوضع املادي واالعتباري  
لهذه الشريحة الواسعة من كادحني البوادي وعلى وقعها السلبي 

على سيادتنا الغدائية ومواردنا الطبيعية.
الرابعة لصدور إعالن األمم  الذكرى   في هذا االط��ار ومبناسبة 
العالم  في  العاملني  من  وغيرهم  الفالحني  حقوق  حول  املتحدة 
رسالة  ببعث  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  ب���ادرت  ال��ق��وي 
مفتوحة لوزير الفالحة   لتذكيره  بالتزامات املغرب بعد مصادقه  

املتحدة  العامة لألمم  دول��ة أخ��رى في إط��ار اجلمعية   122 ضمن 
بعد جهود   ،2018 دجنبر   17 بتاريخ  االممية،  الوثيقة  هذه  على 
حركة  من  مببادرة  العاملي  ال��زراع��ي  املدني  املجتمع  بذلها  جبارة 
الفياكامبيسينا )la Via-Campésina( التي تنخرط فيه اجلامعة 

الوطنية للقطاع الفالحي و تشارك في قيادتها  الدولية.
وهكذا نبهت اجلامعة إلى أن هذا  املوعد  السنوي أضحى فرصة 
للمنتظم الدولي واملنظمات املدنية ونقابات للفالحني عبر العالم،  
لتقييم مدى التقدم الذي مت إحرازه في نشر مضامني هذا اإلعالن 
واالجتماعية  الفالحية  السياسات  ومالءمة  بأهميتها  والتعريف 

والبيئية مع مضامينه.

أكدت اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي في رسالتها 
املفتوحة لوزارة الفالحة أنها إذ تسجل بشكل إيجابي 
املهمة؛   األمم��ي��ة  الوثيقة  ه��ذه  على  ال��دول��ة  مصادقة 
م��ن��ه، إال  ال��غ��اي��ة  ل��ن تتحقق  أن ه��ذا اإلع���الن  تعتبر 
الوزير  التزام الدولة بتفعيل مضامينه، لتذكره   بقدر 
املعني بضرورة قيام وزارة الفالحة بواجبها في اطالع 
وواسعة  املالئمة  بالوسائل  مضامينه  على  الفالحني 
االنتشار، والسهر على مالءمة التشريعات والسياسات 
والبرامج املعتمدة من طرف وزارة الفالحة، ألولويات 
الغذائية  ال��س��ي��ادة  حتقيق  ومل��س��ت��ل��زم��ات  ال��ف��الح��ني 
الفالحني  حقوق  احترام  ضمانات  ولتوفير  لبالدنا، 
املتضمنة في املواد الثمانية والعشرون لإلعالن املذكور، 

وهي حقوق وضمانات ال تقبل التجزيئ، 
كما أنها تتكامل مع عدد من االتفاقيات 
واالعالنات والبرامج األممية ذات الصلة 
واحل��ق في احلماية  التنمية  في  باحلق 
وباقي  الشغلية  واحل��ق��وق  االجتماعية 

حقوق االنسان.

وك��م��ا  واض��ح��ت ل��ل��وزي��ر أن، اإلع���الن 
االمم��ي م��وض��وع ال��رس��ال��ة ج��اء صريحا 
ملسؤوليتها  الدولة  بتحمل  يتعلق  فيما 
مبضامينه  والتعريف  نشره  ف��ي  كاملة 
ي��ت��ص��ل بتعريف  ب��ه��ا، وف��ي��م��ا  وال��ت��ق��ي��د 
باقي  عن  ميزه  دقيقا  تعريفا  "ال��ف��الح" 
املالكني وأصحاب الرساميل العاملني في 
اإلنتاج الفالحي، إضافة إلى حث الدولة 
في  الفالحني  واحترام حق  على ضمان 
وحقهم  احلر،  واملهني  النقابي  التنظيم 

9 من  املادة  املفاوضة اجلماعية، وفقا ملقتضيات  في 
اإلع���الن، ال���ذي أل���زم ال���دول أي��ض��ا ب��ض��رورة استشارة 
والبرامج  ال��س��ي��اس��ات  وتنفيذ  وض���ع  ف��ي  ال��ف��الح��ني 
في وضع  وأولوياتهم  احتياجاتهم  ومراعاة  الفالحية 
والدعم،  واالرش���اد  وال��ت��دري��ب  البحث  ب��رام��ج  وتنفيذ 
القروض  عبر  للتمويل  ال��ول��وج  ف��ي  حقهم  وض��م��ان 
املصادرة  م��ن  أراضيهم  وحماية  واإلع��ان��ات،  امليسرة 
االعتباري  بوضعهم  لهم  واالع��ت��راف  مبرر،  أي  حتث 
الفالحات  النساء  وحماية  ورج���اال،  نساء  كفالحني، 
من مختلف أشكال التمييز والعنف، وحماية مواردهم 
النباتي  احمللي  ال��وراث��ي  ومخزونهم  وب��ذوره��م  املائية 
آثار  م��ن  وحمايتهم  أس��واق��ه��م  وتطوير  واحل��ي��وان��ي، 

ومن  األس��واق،  وتقلبات  املناخية  والتغيرات  الكوارث 
هيمنة الشركات االحتكارية، ومتتيعهم بشروط الصحة 
والسالمة، وضمان حقهم في التعبير احلر اجلماعي 
والفردي، ومتكينهم من احلماية االجتماعية الفعلية 
والشاملة، وحمايتهم رفقة أسرهم من الفقر واجلوع، 
إصالحات  إط��ار  في  الفالحية  األرض  من  ومتكينهم 
زراعية تتبناها الدول، للحد من تركيز ملكية األراضي 

الفالحية، وتوزع األرضي على الفالحني. 

للقطاع  الوطنية  اجلامعة  نبهت  ذل��ك  جانب  وإل��ى 
الى ان االعالن  الوزير الوصي على القطاع   الفالحي 
كل  ه��ي  فيه  املتضمنة  احل��ق��وق  أن  على  كذلك  ن��ص 

ال يقبل التجزيئ، وأن تقييدها ال يحق إال من أجل 
ح��م��اي��ة ح��ق��وق وح��ري��ات ال��غ��ي��ر ول���ض���رورات حتقيق 

املجتمع الدميقراطي.

أن   ؛  الفالحي  القطاع  في  االول��ى  النقابة  وسجلت 
وضعية  لتقييم  مالئمة  أداة  يعد  امل��ذك��ور  اإلع���الن 
ال��ف��الح��ني ف��ي ب��الدن��ا وه���ي وض��ع��ي��ة ق��ام��ت النقابة 
الرسالة  في  ج��اء  كما  بتشريحها  للفالحني  الوطني 
نسخة  على  الدميقراطي  النهج  جريدة  تتوفر  التي 
منها ،مبناسبة مؤمترها التأسيسي في إطار اجلامعة 
هذه  معالم  أهم  وضمنت  الفالحي،  للقطاع  الوطنية 
الوضعية في تقدمي مذكرتها املطلبية التي مت عرضها 
أكثر من  الوزير وتذكيره مبضامينها، في  انظار  على 

اال  حولها؛  ومثمر  دائ���م  ح���وار  فتح  بغاية  مناسبة، 
فتح  طلبات  مع  جتاوبه  ع��دم  شديد  بأسف  مسجلة 
مطالب  عن  معبر  كصوت  الفالحني  نقابة  مع  ح��وار 
اآلالف من املنتمني لهذه النقابة، وهو ما يعد في راي 
اصحاب الرسالة املفتوحة  تعارضا صريحا مع املادة 
الفالحني  التاسعة من اإلع��الن االمم��ي حول حقوق 
الدولي  املنتظم  أم��ام  املغربية  الدولة  بالتزام  واخ��الال 
باشراك الفالحني عبر نقابتهم في وضع وتتبع وتقييم 
السياسات الفالحية والقروية بشكل عام. وهكذا بلغت 
اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي من خالل رسالتها 
بعقد  املطالبة  في  اليها  املنتسبني  الفالحني  إحل��اح 
املفاوضة  وتشجيع  الفالحة  وزي��ر  مع  قريب  اجتماع 
قضاياهم  حول  نقابتهم  مع  اجلماعية 

على الصعيدين املركزي واحمللي.

النقابة  ان  امل���س���اء  ج���ري���دة  وع��ل��م��ت 
لواء  حتث  املنضوية  للفالحني  الوطنية 

اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي 

املساهمة  مهمة  عاتقها  على  اخ���دت 
في نشر مضامني االعالن االممي حول 
بأهميتها  والتعريف  الفالحني  حقوق 
اصدقائها  م����ع  ب��ت��ن��س��ي��ق  وال���ض���غ���ط 
وح��ل��ف��ائ��ه��ا احمل��ل��ي��ني وال���دول���ي���ني على 
الفالحة  وزارة  وخ��ص��وص��ا  احل��ك��وم��ة 
ذكرى  تخليد  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  لتفعيلها 
،وف���ي هذا  ص���دور ه��ذا االع���الن سنويا 
املشار  املفتوحة  الرسالة  ج��اءت  االط���ار 
الوطنية  النقابة  قامت  كما  اع��اله  اليها 
بالدارجة  )اودي��و(  باصدار شرائط صوتية  للفالحني 
واهميته،  االع���الن  مبحتوى  للتعريف  واالم��ازي��غ��ي��ة 
ون��ظ��م��ت ن���دوة رق��م��ي��ة ن��اج��ح��ة حت��ث ع��ن��وان اوضاع 
الكادحني على ضوء اعالن االمم  الفالحني  ومطالب 
املتحدة حول حقوق الفالحني وغيرهم من العاملني 
في العالم القروي شاك فيها مسؤولو اجلامعة والنقابة 
املغربية  اجلمعية  رئيس  مبعية  للفالحني  الوطنية 
حل��ق��وق االن��س��ان ك��م��ا ع��رف��ت ت��ق��دمي ش��ه��ادات حية 
لفالحني كادحني من جهات مختلفة سلطت الضوء 
النقاش وخالصاته حول  واغنت  امل��زري  واقعهم  على 
الوحدوي  املنظم  النضال  و  النقابي  التنظيم  ض��رورة 

لرفع احليف عن الفالحني الكادحني وأسرهم.>
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املغرب  سنة  2022:
 عام من هستيريا العمالة للصهيونية، عام من النضال ضدها

وتنويع  وتسريع  بتعزيز   ،2022 سنة  السنة،  هذه  متيزت 
وت��وس��ي��ع م��ب��ادرات ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق ب��ني ال��ع��دو الصهيوني 
بالنظام  نعته  حتفظ  بال  يستحق  ال��ذي  املغربي  والنظام 
احلياة  مجاالت  من  مجال  من  فما  للصهيونية.  العميل 
املجاالت  ال��ع��دو:  م��ع  والتنسيق  للتعاون  اتفاقا  وشهد  إال 
والفالحية  والتجارية  واالق��ت��ص��ادي��ة  واألم��ن��ي��ة  العسكرية 
والتنقيب عن الغاز والسياحة والنقل اجلوي والبري والتربية 
والتكوين والبحث العلمي والرياضة واملسرح واإلعالم وصوال 

إلى توأمة املدن وغيرها.
كل ه��ذا وم��ا خفي أعظم ي��دل مبا ال ي��دع مجاال للشك 
العدو  ه��ذا  مع  استراجتية  شراكة  بإقامة  يتعلق  األم��ر  أن 
املجرم العنصري الذي أدمى منطقتنا. وهي بالطبع شراكة 
من موقع التابع نظرا للتفوق الكبير للعدو على املغرب في 
كل النواحي االقتصادية والعسكرية والعلمية وغيرها. ونركز 
في هذه املقالة على بعض اجلوانب املشمولة باتفاقيات في 

غاية اخلطورة.
الكيان  مع  العسكري  تعاونه  املغربي  النظام  واصل  هكذا 
سبق  فقد  التوقعات.  كل  فاقت  مذهلة  بوتيرة  الصهيوني 

حول  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  له 
واألمني  االس���ت���خ���ب���ارات���ي  ال���ت���ع���اون 
وال��ت��دري��ب امل��ش��ت��رك، ه��ي األول���ى من 
زيارة  العربي، خالل  العالم  في  نوعها 
لبالدنا،  "اإلس��رائ��ي��ل��ي"  ال��دف��اع  وزي���ر 
الزيارة  2021. وقد واكب  نهاية نونبر 
ح���دي���ث واس�����ع  ع���ن ت��وق��ي��ع صفقة 
املغرب  مب��وج��ب��ه��ا  ي��ق��ت��ن��ي  أس��ل��ح��ة 
تشمل  م��ت��ط��ورة  عسكرية  ص��ن��اع��ات 
مضادة  وأنظمة  طيار  ب��دون  طائرات 
للدفاع  "ب�����اراك"  ون��ظ��ام  ل��ل��ص��واري��خ 
طائراته  ب��ع��ض  وحت���دي���ث  اجل�����وي، 
 25 ف��ي  اإلع���الن  مت  بعدها  املقاتلة. 
مارس املنصرم عن توقيع مذكرة تعاون 
زي��ارة لوفد من جيش  عسكري خالل 
االحتالل إلى بالدنا. كما مت االتفاق 
على عقد جلنة عسكرية بني الطرفني 

االحتالل  جيش  وش��ارك  مشتركة.  عمل  خطة  إلق��رار 
ألول مرة في املناورات العسكرية "األسد اإلفريقي" التي 
ينظمها اجليشان األمريكي واملغربي سنويا، وهي من  
أكبر املناورات العسكرية في القارة اإلفريقية. وعلى إثر 
زيارة رئيس أركان جيش االحتالل لبالدنا في 20 يوليوز 
مع  مشتركة  مشاريع  إقامة  على  االت��ف��اق  مت  امل��اض��ي، 
الدفاعية. وفي  الصناعات  الصهيوني في مجال  الكيان 
املسلحة  للقوات  العام  املفتش  ق��ام   ،2022 سبتمبر   12
امللكية املغربية بزيارة إلى عاصمة الكيان، حيث شارك 
في مؤمتر دولي حول االبتكار في املجال العسكري كما 
التعاون العسكري وتوسيعه ليشمل  تباحث سبل تعزيز 

مجاالت التكنولوجيا واالبتكار.
وف���ي ب��داي��ة ش��ه��ر غ��ش��ت مت ع��ق��د ل��ق��اء ب��ني املدير 
للشرطة  العام  وامل��ف��وض  املغربي  الوطني  لألمن  العام 
املجاالت  التعاون في سائر  "االسرائيلي" بهدف تقاسم 
األمنية وهذا بعد زيارة وزيرة الداخلية الصهيونية في 

20 يونيو.
للتعاون  السنة توقيع مذكرة تفاهم  كما شهدت هذه 
ف���ي م��ج��ال ال���ق���ض���اء. وص�����ادق ال���ب���رمل���ان امل��غ��رب��ي في 
التعاون  تهمان  اتفاقيتني  م��ش��روع  على  نونبر،  شهر 
املغرب  بني  اجلوية  واخل��دم��ات  والتجاري  االقتصادي 
وكيان االحتالل اإلسرائيلي، وهو أمر لم يكن واردا في 
البرامج االنتخابية لألحزاب التي صادقت على ذلك كما 

هو الشأن أيضا بالنسبة لتوأمة املدن وكل األنشطة املشتركة 
مع العدو على مستوى اجلماعات الترابية. 

يترأسه  ال��ذي  ال��وزاري  املجلس  قرر   2022 يوليوز   13 في 
امللك إعادة النظر في تنظيم الطائفة امللكية بإحداث جلنة 
اليهود املغاربة باخلارج إلى جانب املجلس الوطني للطائفة 
اليهودية املغربية ومؤسسة الديانة اليهودية املغربية. مهمة 
اليهود  ارتباط  أواصر  تقوية  "العمل على  اللجنة  هي  هذه 
املغاربة املقيمني باخلارج ببلدهم األصلي، وتعزيز إشعاعهم 
للمملكة".  العليا  املصالح  عن  وال��دف��اع  والثقافي،  الديني 
والسؤال هنا هو حول من هم اليهود املغاربة باخلارج؟ اجلواب 
اليهود من أصول مغربية،  النظام املغربي يعتبر، أن  هو أن 
الذين يعيشون في الكيان الصهيوني، وعددهم حوالي 700 
مناصرة  نظر  وجهة  من  أما  باخلارج.  مغربية  جالية  ألف، 
للحق والقانون فهؤالء هم صهاينة مت جتنيدهم في جيش 
واالستيالء  الفلسطينيني  تشريد  في  وساهموا  االحتالل 
مجرمون مبقتضى  إنهم  هويتهم.  وطمس  أراضيهم  على 
تدفع  اخلطوة  ه��ذه  ف��إن  لذلك  اإلنساني.  ال��دول��ي  القانون 
رسميا في اجتاه تبييض الصهيونية كإيديولوجية عنصرية 

وجرائمها على مستوى املجتمع والدولة.
الكيان  بقيادة  وسياسي  عسكري  حلف  بصدد  إذن  نحن 
املمانعة الذي  مب��ح��ور  يسمى  م��ا  ض��د  م��وج��ه  الصهيوني، 
املقاومة  ض��د  طبعا  ملعاداته وموجه  واح���دا  سببا  ن��رى  ال 
الفلسطينية وضد الشعب املغربي وقواه احلية التي تسعى 
إلى بناء نظام دميقراطي متخلص من العمالة للصهيونية 
والتبعية لالمبريالية. فالنظام من خالل هذا التحالف رغم 
أن الرابح األساسي هو الكيان الصهيوني يعمل على حماية 
ويطمح إلى  الصهاينة  حماية  حت��ت  امل��غ��رب  بوضع  نفسه 
قضية  بخصوص  الصهيوني  الكيان  دع��م  على  احل��ص��ول 
الصحراء لكنه لم يجني شيئا يذكر حلد اآلن مبا في ذلك 
القول  نافلة  وم��ن  األمريكية.  املتحدة  ال��والي��ات  ط��رف  من 
تأججا  اجلزائر  اجل��ارة  مع  العالقات  يزيد  أن هذا احللف 
البلدين  بني  التسلح  نحو  السباق  أسباب  ويعمق  واحتقانا 
اإلفريقية  البلدان  من  العشرات  مع  العالقات  يؤجج  كما 
املناصرة للشعب الفلسطيني التي وقفت في صف واحد ضد 
التحاق الكيان الصهيوني بصفة مراقب باالحتاد اإلفريقي 
التحاقه غير مبال  للدفاع عن  املغربي  النظام  انبرى  بينما 

مبوقف الشعب املغربي.
املغربية  اجلبهة  ظلت  املقابل،  ف��ي 
طيلة  التطبيع  وض��د  فلسطني  لدعم 
ه���ذه ال��س��ن��ة ش��وك��ة ف��ي ح��ل��ق النظام 
باملرصاد  ظ��ل��ت  امل��ت��ه��ال��ك،  امل��خ��زن��ي 
العدو مبختلف  مع  التعاون  لهستيريا 
واإلعالمية  اإلش���ع���اع���ي���ة  األش����ك����ال 
أربعة  ون��ظ��م��ت  امل��ت��اح��ة.  وامل��ي��دان��ي��ة 
ت��ض��ام��ن��ي��ة م���ع الشعب  أي����ام وط��ن��ي��ة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي واح���ت���ج���اج���ي���ة ضد 
وكان  امل��دن  من  العشرات  في  التطبيع 
تخليدا  الثامن  الوطني  اليوم  آخرها 
اتفاقية  ل��ت��وق��ي��ع  ال��ث��ان��ي��ة  ل���ل���ذك���رى 
التطبيع الرسمي للعالقات بني املغرب 
وال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي. ومت���ي���زت هذه 
مشرف.  جماهيري  بحضور  احملطات 
عمق  في  العمل  نحو  اجلبهة  وتتجه 
املجتمع من خالل العمل وسط التالميذ والطلبة ومن 
ضد  جامعيون  مثل  مهنية  مجموعات  تشكيل  خ��الل 
التحدي  هو  ه��ذا  التطبيع.  ضد  ومهندسون  التطبيع 
املطلوب التجند جميعا وبإرادة ال تلني من أجل اجنازه 
لن يتم في غياب  التطبيع  إن إسقاط  في أمد معقول. 
اجلماهير الشعبية لذلك فان رفع التحدي املذكور واجب 
وهو طبعا حتدي قابل لالجناز. كما هو مرتبط بالكفاح 
أبرز  وم��ن  الفلسطيني  الشعب  يخوضه  ال��ذي  املتنامي 
معامله معركة سيف القدس املجيدة هذه السنة واملقاومة 

املسلحة الصاعدة في الضفة الغربية.
ويهمنا التأكيد في ختام هذه املقالة أن مساندة كفاح 
الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع تقع اليوم وأكثر 
للتخلص  الطبقي  الصراع  قلب  في  وقت مضى  أي  من 
وبناء  املطلق  ال��ف��ردي  واحلكم  واالس��ت��ب��داد  املخزن  من 
نظام دميقراطي يقطع مع التبعية للدوائر االمبريالية 
لدعم فلسطني  املغربية  أن اجلبهة  ونعتبر  والصهيونية 
وضد التطبيع متثل منوذجا حيا ملا يجب أن تكون عليه 
احليوي  الهدف  هذا  لتحقيق  املوحدة  الشعبية  اجلبهة 

بالنسبة لشعبنا ومستقبل بلدنا.
31 دجنبر 2022

معاد اجلحري

ظلت الجبهة 
المغربية لدعم فلسطين وضد 

التطبيع طيلة هذه السنة شوكة في 
حلق النظام المخزني المتهالك، ظلت 

بالمرصاد لهستيريا التعاون مع العدو بمختلف 
األشكال اإلشعاعية واإلعالمية والميدانية 

المتاحة. ونظمت أربعة أيام وطنية تضامنية مع 
الشعب الفلسطيني واحتجاجية ضد التطبيع في 
العشرات من المدن وكان آخرها اليوم الوطني 
الثامن تخليدا للذكرى الثانية لتوقيع اتفاقية 

التطبيع الرسمي للعالقات بين المغرب 
والكيان الصهيوني.
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الرأي

ال��ن��ق��د وال��ن��ق��د ال���ذات���ي، ف��ي ض���وء ال��ن��ظ��ري��ة امل��ارك��س��ي��ة، هما 
شرط املمارسة النضالية السديدة مبعنى أنه الطريقة الوحيدة 
البحث  كل جتربة، من خالل  ال��دروس من  الستخالص جميع 
األسباب  الكتشاف  وحتليلها  الضعف،  نقاط  أو  األخطاء  عن 

اجلذرية لتصحيحها.
الذاتي هما  والنقد  والنقد  أن تقوم بعمل جيد،  لذلك عليك 

الطريقتان الوحيدتان للعمل بشكل جيد.
للتعبير  اجلهد  من  الكثير  بذل  إلى  بحاجة  املناضلون  نحن 
حتدث  التي  التغييرات  تعكس  واضحة  وأفكار  بسيطة  بكلمات 

أمام أعيننا.
عندما تظهر احلقيقة في أذهاننا، ننسى، في أغلب األحيان، 

أنها في اليوم السابق كانت ال تزال بعيدة املنال عنا.
للتأكيدات  العنان  ونطلق  وسدنة،  وع��اظ  ال��ى  نتحول  لذلك 
والدروس، ونتساءل كيف  لم يفهم اجلميع هذه االمور التي في 
املاضية:  حياتنا  كل  أثناء  بانفسنا  نتجاهلها  كنا  الوقت  نفس 

هكذا يصبح هؤالء "احبارا".
للمناضل.  بالغ األهمية  أمر  الذاتي  والنقد  النقد  معرفة دور 

إنه ينزله إلى األرض.
يجعله يفهم أن أي تقدم في األفكار هو نتيجة جهود دائمة 

وجب عليه أن يبذلها بنفسه.
الطبقي  ال��ص��راع  تطور  في  التوافق  ع��دم  فهم  على  يساعده 
واملستوى السياسي للجماهير، وتأثير األيديولوجيات البرجوازية 

واحلمالت الرجعية في وعي العمال.
إن معرفة دور النقد والنقد الذاتي تقرب املناضل من اجلماهير، 
وتلزمه بجعل نفسه، ويتفهم أن يظل أخوًيا ومتواضًعا، وليس 
أبوًيا ومتحذلًقا. من أجل معرفة اجلماهير وحبها جيًدا، يجب 
علينا أواًل أن نعرف أنفسنا جيًدا وأن نتذكر إلى أي مدى وصلنا، 
وليس  طبقيا  لهم  باالنتماء  للشعور  ال��وح��ي��دة  الطريقة  إنها 

التعالي وممارسة الوعظ واالستاذية عليهم.
املستوى  هذا  إلى  القضية  رفع  الضروري  من  كان  أنه  أعتقد 
الذاتي  والنقد  النقد  م��ن  االنتقال  على  مناضلينا   ملساعدة 

امليكانيكيني والالواعيني إلى النقد والنقد الذاتي الواعيني .
في الواقع، يرفض عدد معني من الرفاق النقد والنقد الذاتي 

أو ينخرطون فقط في النقد أو النقد الذاتي الشكليني.
م��ن خ��الل االن��ت��ق��ال إل��ى عمق ه��ذا ال��رف��ض أو ه��ذا الشكل 
الكاريكاتوري للنقد الذاتي، سنكتشف دائًما ان السبب يعود إما 

لروح االكتفاء أو جلروح حب الذات.
هذه هي خاصية البابا الذي ال يريد أن يعترف بخطئه، انه 
مرة  املكتسبة  واألف��ك��ار  املكتسبة،  وخبرته  امل��اض��ي،  في  يعيش 

واحدة وإلى األبد، وبالتالي، فإنه يخطئ ألنه يغلط اآلخرين.
واإلنسان  الطبيعة  في  ش��يء  كل  أن  اجلدلية  امل��ادي��ة  تعلمنا 
وح��رك��ة ال��ط��ب��ق��ات وامل��ج��ت��م��ع االش��ت��راك��ي ه��و ن��ت��اج تعارضات 

وتناقضات، أي صراع دائم.
إنه صراع مستمر بني ما سيولد وما سيختفي، بني ما يولد 

وما يختفي، بني املستقبل واملاضي.
هذا  نتاج  هي  للحياة،  انعكاس  هي  التي  اإلن��س��ان،  فكرة  إن 
الصراع نفسه. ويترتب على ذلك أن الفكر يعكس الضغط املزدوج 

للماضي واملستقبل، وما ينقل ويكتسب، وما سيولد ويفرض.
هذا  مثل  في  ما،  بطريقة  بذلك  اوالقيام  بهذا،  القيام  ع��ادة 
والتحرك  املاضي  س��وى  ليست  العادة  معتادة،  بيئة  في  الوقت، 
في اجتاه آخر، بوسائل أخرى، يجب علينا محاربة هذه العادة 

والتغلب عليها.
ال توجد عادات جيدة: هناك طرق أفضل للممارسة

العادة هي نتيجة حالة ذهنية ُتعطى في حلظة معينة، يتم 
القبض عليها وتضمينها فينا بسبب مظهر اجلمود في احلركة 

التي حتيط بنا، بني التغييرات املفاجئة التي لم نتوقعها.
أن  ميكن  أن��ه  ف��ي  التفكير  دون  الغليون  تدخني  ع��ادة  لدينا 
يزعجنا وال نحارب هذه العادة إال عندما نشعر بعدم القدرة على 

اإلقالع عن التدخني.
ومرة أخرى، غالًبا ما نؤجل القرار الذي يتعني علينا اتخاذه 

حتى الغد، ومن يوم إلى آخر، فإن القرار، إلى حد كبير فان عادة 
التفكير والتصرف بهذه الطريقة ومثل هذه الطريقة أصبحت 
تتحول  بها:  املتعلقة  والفكرة  العادة  تصلب  إن  فينا.  مترسخة 

العادة إلى ما يسمى بالطبيعة الثانية.
قوة  بيروقراطي.  بشكل  ونفكر  البيروقراطية  العادات  نحمل 
ضد  عنها  مدافعني  إل��ى  نتحول  غيرها.  على  تتفوق  امل��اض��ي 

أولئك الذين يناقشون األمر.
إنها تسكننا.

دون  نتعالى  لكننا  بوضوح  والرؤية  التحليل  من  متنعك  إنها 
أن ندرك ذلك. ان النقد والنقد الذاتي الواعيني  هما وحدهما 
ف��ي داخ��ل��ن��ا، وم��ا ه��ي طبيعته،  ال��ل��ذان ميكننا م��ن حتليل م��ا 
ومكافحته عندما مينعنا من املضي قدما. ال ميكنك تخيل ما 
تركته األخالق البرجوازية فينا. أنت تتحدث في اجتماع نقابي 
أو مؤمتر، ترتكب خطًأ صارًخا في موضوع معني، وتسدد في غير 
الوجهة السليمة، ويقاطعك شخص ما ليقول لك إنك مخطئ: 
فتعتبره "خصم" – وهذا ال مينع من أنه محق في هذه النقطة 
- لكنك تواصل، وتدفن نفسك في خطأك، وحتاولة إثبات أنه 

ليس كذلك، وتعمل على تعريته ألنه تعرض "حلبك لذاتك ".
األصدقاء، بالطبع، يصفقون لك، أنت سعيد، تقول لنفسك 

وتقول لهم: لقد سمرته في مكانه مبا فيه »الكفاية«.
لقد أقنعت "املستمعني اليقظني واحملايدين بأنك مخطئ وأن 
ما قمت به ليس جديا وجديرا بالنسبة للمناضل: ما قمت به" 

عمل سيء ".

يعرف  فهو  املنظمة،  أو ضد  رفاقه  الرفيق خطأ ضد  يرتكب 
ذلك ولكنه ال يريد االعتراف به، تعود املسألة إلى  »حب الذات«: 
»أنا« قبل كل شيء، »أنت تعرف ذلك أيًضا، لكنك تدعمه«: املسألة 
في  الشخصية  الصداقة  الشخصية«:  »الصداقة  هي  أيضا  هنا 

قبل كل شيء، وتأتي مصلحة احلقيقة والتنظيم بعد ذلك.
كما  على ساقيه  منتصًبا  ليس  كل شيء  فوق  »أن��ا«  هذا  لكن 

يتخيلها.
الفور للحصول على نقاط الدعم من حوله بني  يسعى على 
»صداقاته الشخصية« أو »أنا« األخرى املهتزة مثله؛ إذا وجد أي 

منها في املنظمة فهي »عشيرة«، عشيرة ضد املنظمة.
املنظمة، سيجد دون  آخر، خارج  من هناك يبحث في مكان 
تأخير بني اخلصوم: »األنا« قبل كل شيء سيتجه وهو مربوط 
بحبل في رجله باجتاه معسكر البرجوازية الذي سيسميه بكل 
خيانة  يسمى  احلقيقة  ف��ي  وه��و  احل��ري��ة«  »معسكر  عنجهية: 

طبقته.
ومن  وت��س��وي��غ،  عقرثر  مبثابة  ال��ب��رج��وازي��ة  األخ���الق  تعتبر 
الغريب أنها جتعل من املمكن العيش بشكل بائس ومحتقر، دون 
وخز الضمير، ألن الضمير البرجوازي يجعل من املمكن العيش 

على هذا النحو.
بصراحة مبا  أنفسنا  إخبار  من  البرجوازية  األخ��الق  متنعنا 
يجب أن نقوله لبعضنا البعض دون إحراج ودون املخاطرة بإزعاج 

عالقاتنا احلميمة بأي شكل من األشكال.
وض��ع رفيق ف��ي منصب. إن��ه ج��اد، ص���ادق، يفعل ك��ل م��ا في 
وسعه، لكن اتضح أن هذا املنصب ال يتناسب مع مستواه العام. 

إنه يفتقر إلى ميزة معينة، وهذا بالضبط ما يحتاجه.
الذاتي، سيكتشف ذلك فلن يكون لديه ضمير  إذا قام بنقده 

مرتاح.
لكن األمر ليس بهذه البساطة.

ج���اري سيكتشفه  ف��ان  امل��رف��ق  م��س��اوى  على  كمي  إذا مت��زق 
بسهولة أكثر مني.

نحن نعيش منطوون على ذاتنا وال نرى دائًما بوضوح، يجب 
وكذلك  أعيننا  يفتحون  ال��ذي��ن  ألصدقائنا  ممتنني  نكون  أن 

للطبيب الذي يحذرك من اخلطر.
إذا شعرت باإلنفلونزا، أقول ذلك. إذا قيل لي هذا فأنا لست 
غاضًبا منه، وإذا أصررت على الشفاء فلن أصرخ قي وجه ايا كان 
بدعوى االعتداء على مشاعر الصداقة بل سأذهب إلى الفراش.

آخر،  أو شيء  ميزة  إلى  يفتقد  ال��ذي  املناضل،  لكن في حالة 
تنتصب أمامنا مسألة احترام الذات، واخلوف من اإلساءة إليه، 
وتقويض عالقات الصداقة، لتلعب دوًرا في منعنا من مصارحته.
تكون  أن  وليس  ش��يء،  كل  ع��دم معرفة  العار  ك��ان من  لو  كما 
مثالًيا، أو أن ال تعرف أو تكون قادًرا على فعل كل شيء، وليس أن 

تكون مناضال كونيا.
كما لو كان من العار أن نتقدم في السن، أن نشعر أنه لم يعد 
بإمكاننا إثارة الكثير من األشياء في وقت واحد وأنه يجب علينا 

تركيز جهودنا حيث ميكننا القيام بعمل أفضل.
لقول ما نفكر فيه عن رفيقنا الطيب الصغير أو الكبير أو حتى 
ليس لهذا او ذاك، نتناول األمر من بعيد، ونلف وندور وحتى اذا 
نفرغ ما باجلعبة  فإننا  االلتفاف،  ان سئمنا من  بعد  ما حدث 
غير أبهني بكسره إلى قطع دون أي اهتمام هذه املرة، دون تفسير، 

ما لم نبعث من يوصله الرسالة.
في كثير من احلاالت، تكون االحتياطات ضرورية لعدم تثبيط 
الرفاق الذين لم يتخذوا اخلطوة التي تفصل النقد الالواعي عن 

النقد الواعي.
لكنني أجد أن في أغلب األحيان هذا اإلحراج بني الرفاق يشهد 
على شكلية الصداقة السطحية التقليدية، أنها انعكاس لعالقة 
من األدب البرجوازي الصغير الزائف، أنه يؤدي إلى النفاق، إلى 
تراكم النقد، ثم إلى املظالم املتبادلة، والقيل والقال، وأنه يضر 
بعالقات الصداقة احلقيقية التي يجب أن توجد بني املناضلني: 
معا  نخضعها  وأن  احلقيقة،  عن  وب��ه��دوء  بصراحة  نتكلم  أن 
بوصفهما  الذاتي،  والنقد  للنقد  وه��دوء  وصراحة  ووعيا  طوعا 

وظيفة ضرورية للممارسة النضالية.

هذا الصراع الذي نخوضه هو الصراع بني األخالق اجلديدة 
والقدمية، بني ما يأتي إلينا من الرجل اجلديد وما هو أو ال يزال 

فينا من الفردية البرجوازية الصغيرة.
جروح حب الذات وروح االكتفاء الذاتي والطائفية فيما يتعلق 
بالنقد والنقد الذاتي الواعيني هي املظاهر النموذجية لألخالق 
والفردية الصغيرة. برجوازية على أساس االستيالء الفردي على 
اآلخرين،  الستغالل  الفردية  احلرية  اإلن��ت��اج:  ووسائل  الثروة 
ال��ف��رد قبل ك��ل ش��يء، ح��ر ف��ي ال��ك��ذب، أن يحقق أغ��راض��ه على 

حساب اآلخرين، إلخ...
وممارستنا  ال��ف��ردي  لسلوكنا  الواعيني  ال��ذات��ي  والنقد  النقد 
إلى  البرجوازي  الوعي  الدوافع واحلوافز لتحويل  النضالية هما 

وعي ثوري.
وفقا  وأفعالنا  أفكارنا  مبواجهة  لنا  تسمح  التي  األخ��الق  إن 
ملبادئ جديدة، تقوم على مبادئ املجتمع اجلديد، وعلى مبادئ 
مجتمع بال طبقات، وعلى عالقات اإلنتاج اجلديدة بني الناس، 

وعلى مبادئ املجتمع االشتراكي والشيوعي.
لكن هذا الوعي الثوري ميتلك بالفعل العناصر الدائمة لتكوينه 

وتطوره في تنمية الطبقة العاملة وفي عالقاتنا مع اجلماهير.
في مفهوم واجبنا جتاه الطبقة العاملة، يجب علينا إخضاع 
العام،  أو  الداخلي  الذاتي  والنقد  الذاتي،  والنقد  للنقد  سلوكنا 

حسب احلالة وحسب احلاجة.
الفرص  الذاتي ليسا من مواد اإلمي��ان، وال من  النقد والنقد 
املادية  ض��وء  في  أنشئ  اجلدلية  من  قانون  هو  بل  التكتيكية، 

اجلدلية.
من خالل النقد والنقد الذاتي الواعيني، نتمكن من التخلص 
الفردية  من  فينا  تبقى  وما  الرجعية  البرجوازية  األخ��الق  من 
التافهة - دعونا نحرر أنفسنا من األيديولوجيات الرجعية التي 
خدمت وما زالت تخدم كهنة وخدام النظام الرأسمالي للتحكم 

في الشعوب التي يضطهدونها.
وبهذه الطريقة نعد أنفسنا لدورنا كمرشدين إلنسانية جديدة 

تقوم على أخالق أعلى.
نشر بالعلم األحمر رقم 5

يونيو 2022

جاستون مومنوسو )Gaston Monmousseau( النقد والنقد الذاتي
)1949(
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رآي  مجلة                              الفلسطينية

صباح الخير يا فلسطين

بداية ال ميكن التأسيس ملفهوم وطني للوحدة أو العمل املشترك دون احلفاظ 
باألساس على احلقيقة حول ما حدث في فلسطني خالل العقود األخيرة، هذا 
النص ليس مهمته استيفاء هذه احلقيقة لكن اعطاء إشارات ومداخل باجتاه 

ذلك، واألهم باجتاه فهم املخارج مما حدث.

لم تكن اتفاقية أوسلو محض وثيقة سياسية مهينة وقعها مفاوض فلسطيني 
في حلظة ضعف وانهيار للموقف، ولكن االتفاق كان أشبه بخطة عمل إليجاد 
جسم ينهض مبهمات محددة؛ جسم يتولى السيطرة على السكان الفلسطينيني 
الكيان الصهيوني أو مقاومته،  اليومية، ومنع هؤالء من تهديد  وإدارة حياتهم 
من  ج��زء  ونقل  املدنية،  اإلدارة  دور  وتقليص  اجلزئي  االنسحاب  نظير  ذل��ك 
وطنية  سلطة  ال��ي��وم  نسميه  م��ا  كله  ه��ذا  ال��ذات��ي،  احلكم  لسلطة  صالحياتها 

فلسطينية ونختلف حوله ونتصارع على دوره، أو وراثة حكمه.

جتاوزها  أو  جتاوزتنا  أو  جتاوزناها  أوس��ل��و،  إليه  ذهبت  ال��ذي  املكان  ك��ان  اي 
الناس،  مستوى  على  كان  االتفاقية  أنتجته  الذي  األساسي  فالتغيير  احل��دث؛ 
من  اآلالف  ع��ش��رات  وال��ك��ب��ي��رة؛  الصغيرة  وال���ك���وادر  وال��ق��ادة  املناضلني  أول��ئ��ك 
مقاتلي  أو  ١٩٨٧م،  انتفاضة  في  الشعبية  اللجان  وأعضاء  وامللثمني  املطاردين 
لم تكن  القادمني من اخل��ارج، جعلت منهم االتفاقية حراس لالحتالل،  الثورة 
رك��ض مناضلي األم��س في ش��وارع املخيمات  ب��ذرة؛  ذل��ك  وظيفتهم أفضل من 
خلف رفاق دربهم؛ اعتقلوهم وعذبوهم؛ كتبوا وتلقوا التقارير والوشايات، وهذا 
كله أيًضا ال مجال لتجميله حتى بأي صيغة وحدوية ترعى العالقات الوطنية. 
لقد خان هؤالء رفاقهم وشو بهم وعذبوهم ونكلوا بهم وبأسرهم. لقد كان ما 
حدث بشاعة مطلقة؛ فتحت صندوق من الشرور ما زلنا جميًعا ندفع ثمنه حتى 
اليوم؛ مكرسة لنماذج سلوكية وقيمية مهيمنة ال تفترض سلوك منافر لها أو 

مغاير في منطلقاته وخلفياته القيمية.

صحيح أن هناك الكثير قد تغير منذ ذلك الوقت، بل أن كثير من هؤالء عادوا 
أو حاولوا العودة ملواقع النضال، وأن كثير من القوى الثورية عبر التاريخ استوعبت 
معينة،  برامج  ضمن  مماثلة  ممارسات  في  تورطوا  الذين  ومواطنيها  كوادرها 
ولكن هذا كله أيًضا جرى على قاعدة االعتراف اجلمعي بحقيقة الواقع، وهنا 
الواقع يقول: أنه ما بني العام ١٩٩٣ إلى ٢٠٠٠؛ حدث تورط جماعي على نطاق 
واسع في برنامج معادي للمشروع الوطني التحرري الفلسطيني وحلقوق ووجود 
الشعب الفلسطيني، وأن الزمن سيطول حتى نتخلص من آثار ما أحدثته هذه 
متورطني  زال��وا  ما  الفلسطينيني  من  جزء  هناك  وأن  أساسي،  بشكل  السنوات 

حتى اللحظة بهذا املشروع.

القتل  الفلسطينيني تورطوا في  وأيًضا من احلقيقة أن نقول: أن جزًءا من 
التالية لها، وكذلك ما  والتعذيب واخلطف إبان أحداث االنقسام وفي السنوات 
زالت كتلة من أصحاب املال واألعمال واملناصب متورطني بنهب يومي وأعمال 

سرقة وقرصنة ألقوات وموارد الشعب الفلسطيني.

عن  سوداوية  ص��ورة  خللق  يهدف  ال  واملعطيات  الشواهد  هذه  استحضار  إن 
الوطنية  احلركة  بنية  واستعادة  ال��واق��ع،  ه��ذا  م��غ��ادرة  أن  لتذكر  ولكن  واقعنا، 
الفلسطينية لعافيتها تتطلب قدًرا، من الصراحة والوضوح، واالعتذار وحتمل 
واألهم  املمارسات،  هذه  ثمن  دفعت  التي  واألجيال  اجلماهير  جتاه  املسؤولية 
نظامه  وشكل  ممثليه  واختيار  ق��راره  على  الفلسطيني  الشعب  سيادة  إع��ادة 
ال  املمارسات  لهذه  فعل جتاوز حقيقي  تتطلب  الوحدة  استعادة  وأن  السياسي، 
مصاحلة لها، وأيًضا ال الذهاب نحو طقوس انتقامية لفظية أو فعلية مرتبطة 
بهذه املمارسات، وأن مقوالت مثل طي حقبة أوسلو تبدو مضحكة؛ كونها تشبه 
طي ملالبس متسخة ودسها في خزانة املالبس، املطلوب غسلنا جميًعا من هذه 
احلقبة وممارساتها، وهذا الغسل يبدأ بتحمل املسؤوليات الوطنية، واالستعداد 
الشجاع لالمتثال إلرادة اجلماهير والتفاني بخدمتها، من أراد أن نغادر مرحلة 
أوسلو، فليبدأ مبغادرتها شخصًيا، بالتخلي عن منظومات نفوذها، واالنخراط 

في خدمة أبناء شعبه من أدنى املواقع.

عن بوابة الهدف االخبارية

03/01/2023

غسيلنا القذر: سنوات أوسلو

دعا لتصعيد املقاومة بكل أشكالها..
رئيس جلنة القدس:  اللعب مبصير األقصى من قبل االحتالل 

يعني صاعق تفجير للمنطقة
اعتبر رئيس جلنة القدس في املؤمتر 
حلمي  اخل���ارج  الفلسطيني  الشعبي 
البلبيسي، "اقتحام ما يسمى وزير األمن 
املتطرف  االح��ت��الل  كيان  ف��ي  القومي 
امل��س��ج��د األقصى،  ب��ن غ��ف��ي��ر  اي��ت��م��ار 
للفلسطينيني،  ص����ارخ  حت���ٍد  مب��ث��اب��ة 
وانتهاك  واإلسالمية،  العربية  واألم��ة 
إشعال  إمكانية  عليه  تنطوي  خطير 

حرب دينية".
البلبيسي في تصريح صحفي،  وأكد 
الثالثاء، أن "حكومة االحتالل كشفت 
عن برنامجها العدواني السافر ووجهها 
الفلسطيني  الشعب  جت��اه  احلقيقي 
ومقدساته عبر دفع اإلرهابي بن غفير 
إلقتحام األقصى كأولى اخلطوات نحو 
فرض التقسيم املكاني والزماني عليه".
وشدد على أن "اللعب مبصير املسجد 
االقصى من قبل االحتالل يعني صاعق 

تفجير للمنطقة يستدعي النفير العام 
وتصعيد  الفلسطينية  األرض  كل  في 
اشكالها  مب��خ��ت��ل��ف  امل���ق���اوم���ة  وت���ي���رة 
والتسوية  التطبيع  م��ش��اري��ع  وإي��ق��اف 

والتنسيق األمني مع احملتل".
وطالب رئيس جلنة القدس، السلطة 
بيانات  اص���دار  ع��ن  ال��ك��ف  الضفة  ف��ي 
االدان����ة واالس��ت��ن��ك��ار، وال��ت��ح��رك فورًا 
يدها  رفع  األقصى من خالل  حلماية 
ودفع  الشعبية  احل��راك��ات  عن  األمنية 
اجلماهير نحو التعبير عن رفضها لكل 
الصهيوني  ال��ع��دوان واإلره���اب  أش��ك��ال 

الذي يستهدف املقدسات اإلسالمية".
وف�����ي رس����ال����ة إل�����ى اجل���م���اه���ي���ر دعا 
الغربية  ال��ض��ف��ة  "أه���ال���ي  ال��ب��ل��ب��ي��س��ي، 
عام  احملتلة  واألراض��ي  احملتل  والنقب 
األقصى  املسجد  إل��ى  ال��ّرح��ال  لشّد   ٤٨
وال����ّرب����اط ف��ي��ه، وال��ت��ص��دي مل��ث��ل هذه 
االقتحامات التي يسعى االحتالل من 

التاريخ  وتزوير  احلقائق  لقلب  خاللها 
ب��ه��دف إق���ام���ة ال��ه��ي��ك��ل امل���زع���وم على 

أنقاض األقصى املبارك".
االحتالل  على سياسة  الرد   " وتابع: 
القدس  ف��ي  واالستيطانية  املتطرفة 
ت��أت��ي ع��ب��ر رف���ع أع����داد امل��راب��ط��ني في 
األقصى بشكل أكبر ، وتكثيف التواجد 
ملنع  ال��س��اع��ة،  م���دار  على  الفلسطيني 

املستوطنني من اقتحامه وتدنيسه".
وأش�����ار ال��ق��ي��ادي ال��ب��ل��ب��ي��س��ي إل���ى أن 
أكثر  ي���واج���ه  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي  "ال��ش��ع��ب 
حكومة استيطانية متطرفة في تاريخ 
ال��ك��ي��ان؛ وه����ذا ي��س��ت��دع��ي م��ن جميع 
تهديدات  أخ��ذ  الفلسطينية  املكونات 
العدو على محمل اجلد، وعدم االكتفاء 

بيانات التنديد والشجب".
البيانات  ج��دوى  من  البلبيسي  وقلل 
االستنكارية الصادرة عن بعض اجلهات 

العربية  ال��رس��م��ي��ة  وغ���ي���ر  ال��رس��م��ي��ة 
االحتالل  انتهاكات  حيال  واإلسالمية 
ُيلقي  ال  العدو  قائاًل:  املقدسات،  بحق 
أي اهتمام ملثل هذه البيانات املوسمية؛ 

فهي حبر على ورق ألكثر". 
رئيس  دع�����ا  وف�����ي خ����ت����ام ح���دي���ث���ه 
حول  املسلمني  ماليني  ال��ق��دس  جلنة 
الساحات  إلى  والنزول  للنهوض  العالم 
ألي  رف��ض��ه��ا  ع���ن  للتعبير  وامل���ي���ادي���ن 
حكومة  ت��ن��ف��ذه��ا  أن  مي��ك��ن  خ���ط���وة 
بالوضع  مت���س  امل��ت��ط��رف��ة  االح���ت���الل 
الديني والتاريخي لألقصى واملقدسات 

اإلسالمية واملسيحية في فلسطني".

عن بوابة الهدف
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الدولية

قمة أخرى لقادة الواليات املتحدة وأفريقيا: 
محمد موساويالسياق، النتائج وماذا بعد؟

 ، إفريقيا"   - "روسيا  و   ، -إفريقيا"  "فرنسا  قمم  بعد 
"اليابان  و   ، إفريقيا"   - "الصني  و   ، إفريقيا"   - "تركيا  و 
ملموس  شكل  إلعطاء  واشنطن  دور  حان   ، إفريقيا"   -
للفكرة التي مت إطالقها سابقا في أبوجا في قمة "أمريكا 
- إفريقيا" مع مسئولني أمريكيني وأفارقة التباع سياسة 
احلالية.  لتغيير عالقاتهم  ذكية"  "قوة  لبناء  دبلوماسية 
من  الفترة  ف��ي  األمريكية،  العاصمة  استضافت  حيث 
املتحدة  ال��والي��ات  ق���ادة  قمة  دجنبر2022،   15 إل��ى   13
 49 ي��ف��وق   وم��ا  األمريكي  الرئيس  مبشاركة  وأفريقيا، 
من قادة أفريقيا الذين وجهت لهم دعوة املشاركة - مبن 
ل��م ي��ؤي��دوا ادان���ة "روس��ي��ا ف��ي حربها على  فيهم ال��ذي��ن 
أوكرانيا"- والتي استثنت رؤساء أربع دول هي: السودان، 
مالي، غينيا و بوركينا فاسو، ألنهم "انقالبيون".  وتعد 
بعد  نوعها  من  الثانية  األمريكية   – األفريقية  القمة 
القمة األولى التي ُعقدت في عام 2014، بضيافة الرئيس 
تنعقد في سياق  لكنها  أوباما  باراك  األمريكي األسبق، 
بني  املستعر  اجليوسياسي  الصراع  عن  فصله  ميكن  ال 
التداعيات  الغربي وكل من روسيا والصني وعن  املعسكر 
كما  أوروب���ا.  ش��رق  ف��ي  للحرب  والسياسية  االقتصادية 
الواليات  اس��ت��ح��ض��ار االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة اجل���دي���دة  ي��ج��ب 

املتحدة جتاه إفريقيا.

االستراتيجية اجلديدة للواليات املتحدة 
جتاه إفريقيا

بعد سنوات من النظر إلى أفريقيا على أنها 
تفتقد األهمية االستراتيجية ومتثل مجموعة 
من املشاكل تعد عبئًا على أي ارتباط أمريكي 
بهذه القارة، جند أن الواليات املتحدة في ظل 
أنها  إلى أفريقيا على  إدارة بايدن بدأت تنظر 
احلديث  وب��دأ  مشكلة”.  وليس  “فرصة  متثل 
للقارة  الضخمة  االقتصادية  اإلمكانيات  عن 
مخزون  من  رصيدها  إلى  باإلضافة  السمراء، 
الصناعات  ف��ي  األهمية  وذات  ال��ن��ادرة  امل��ع��ادن 
واسعة  غابات  من  متلكه  وم��ا  االستراتيجية، 
البيئية  التحديات  مواجهة  ف��ي  عليها  ُي��ع��ول 
االنبعاثات  امتصاص  في  باملساهمة  الكونية، 
السكاني  ثقلها  ع��ل��ى  ع���الوة  للبيئة.  امل��ل��وث��ة 
2050 حيث سيكون واحد من كل  بحلول عام 

أربعة أشخاص على هذا الكوكب أفريقيًا، مبا له من وقع 
جسيم على مصير القارة كما على التحوالت العاملية.

شهر  م��ن  الثامن  ف��ي  واشنطن  أص���درت  أن  سبق  لقد 
غ��ش��ت امل��اض��ي "اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة جتاه 
إفريقيا جنوب الصحراء " التي تهدف استرجاع الشراكة 
و  وال��روس��ي  الصيني  النفوذ  من��و  ملواجهة  أفريقيا  م��ع 
االنفتاح  تعزيز  وه��ي:  أربعة  محاور  على  بالتركيز  ذلك 
طريقهم  اختيار  وال��دول  واملجتمعات  لألفراد  يتيح  مبا 
دعم  ال��ق��ارة،  في  الدميقراطي  التحول  تعزيز  اخل���اّص، 
التعافي من آثار كوفيد19- الكارثية، ومواجهة التغيرات 

املناخية واالنتقال إلى الطاقة النظيفة. 

االستراتيجية  ف��ي  ك��ب��ي��ر  ب��اه��ت��م��ام  روس��ي��ا  ح��ظ��ي��ت 
األم��ري��ك��ي��ة اجل���دي���دة، إذ ذك���رت ع���دة م���رات ف��ي سياق 
التنديد بنشاطها السلبي في مجاالت التدخل العسكري 
الكارثية  أوكرانيا  غزو  وتداعيات  املعلوماتي  والتضليل 
أن  ذل��ك  صعيد.  م��ن  أكثر  على  اإلفريقية  ال���دول  على 
على  باالعتماد  إفريقيا  جت��اه  تّتسم  موسك  سياسات 
أكبر  ��ّد  ُت��عَ إذ  املتنوعة،  بأشكالها  العسكرية  األنشطة 
مصّدر للسالح إلى القارة اإلفريقية خالل العقد املاضي 
للسالم، في حني  الدولي  لبيانات معهد ستوكهولم  وفقًا 
ت��ت��م��دد ش��رك��ات��ه��ا األم��ن��ي��ة اخل��اص��ة ف��ي مجموعة من 

حيث  وغيرها،  وليبيا  ومالي  كالسودان  اإلفريقية  الدول 
لنفوذها ميتّد من شرق  بناء "ممر"  تقترب موسكو من 
القارة إلى غربها. وفي مقابل التوسع العسكري الروسي 
في  املستقبلية  استثماراتها  من  مروحة  واشنطن  تعلن 
التي  البرامج  دع��م  من  متتّد  أمنية  عسكرية  قطاعات 
العسكرية  الهياكل  املؤسسية ضمن  القدرات  بناء  ترّسخ 
اإلفريقية ومكافحة الفساد، إلى توسيع التعاون الدفاعي 
أمريكا  "ي��ش��ارك��ون  لذين  االستراتيجيني  ال��ش��رك��اء  م��ع 

ني". قيمها وإرادتها لتعزيز السالم واالستقرار العاملَيّ

ليست روسيا الهّم اإلفريقي الوحيد لواشنطن، إذ تبرز 
مالية  مب��الءة  موسكو،  عكس  على  تتمتع،  التي  الصني 
إفريقيا  في  نفوذها  توسيع  على  القدرة  منحتها  كبرى 
تنموية  مشاريع  ف��ي  وال��ش��راك��ة  اإلق���راض  سياسة  عبر 
ضخمة، تركزت في تطوير البنى التحتية اإلفريقية، إذ 
يبرز في هذا اإلطار "مشروع احلزام والطريق" العمالق 
السمراء.  ة  للقاَرّ الصينية  االختراق  أدوات  أكبر  كإحدى 
لقد أصبحت الصني الشريك التجاري األكبر للعديد من 
الدول األفريقية، وعلى سبيل التأكيد مّثل حجم التجارة 
الصينية مع القارة األفريقية في عام 2021 حوالي 261 
مليار دوالر، مقارنًة ب� 64 مليار دوالر هي حجم التجارة 

امتداد  إلى  باإلضافة  األفريقية،  القارة  مع  األمريكية 
والبنية  الطاقة  الصينية في مجاالت مثل  االستثمارات 
االستثمارات  ه��ذه  ترجمة  بكني  واستطاعت  التحتية. 
قمة  انعقاد  في  متثل  دبلوماسي  نفوذ  إلى  االقتصادية 
صينية – أفريقية كل ثالث سنوات، باإلضافة الى املساندة 
العديد  ف��ي  الصينية  للمواقف  األفريقية  التصويتية 
اإلدارة  تسعى  بكني  مواجهة  في  الدولية.  احملافل  من 
األمريكية لتطوير نشاطها االقتصادي في إفريقيا من 
البنية  خالل عدة محاور، لعل أهّمها "الشراكة من أجل 
التحتية العاملية" التي أقّرها اجتماع مجموعة السبع في 
مليار   600 جمع  على  العمل  خ��الل  من  املاضي،  يونيو 
لتنفيذ  منها  مليار   200 املتحدة  ال��والي��ات  تلتزم  دوالر 
مشاريع لتطوير البنى التحتية املرتبطة بالتحول الرقمي 
ُيَعّد النظير األمريكي  والطاقة وحتديات املناخ، وهو ما 

ملشروع احلزام والطريق الصيني العمالق.

نتائج قمة واشنطن  
وفي ختام أعمال هذه القمة، أعلن البيت األبيض في 
للتعاون مع  امل��ب��ادرات  م��ن  2022 ع��ن ع��دد  15 ديسمبر 

أفريقيا، أهمها:

- متديد العمل مببادرة تسهيل صادرات افريقيا حتى 
مليار   55 ع��ن  يقل  ال  م��ا  الستثمار  والتخطيط   2025
الثالث  السنوات  م��دى  على  األفريقية  القارة  في  دوالر 
لتنسيق  خ��اص  رئ��اس��ي  ممثل  منصب  وإن��ش��اء  املقبلة، 

اجلهود بشأن تنفيذ مبادرات القمة.

 يشمل هذا املخطط باألساس: توفير أكثر من مائة 
الشباب"  األف��ارق��ة  القادة  "م��ب��ادرة  لتوسيع  دوالر  مليون 
دعم  األف��ارق��ة؛  للشباب  والتميز  االب��ت��ك��ار  دع��م  ب��ه��دف 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ل��الحت��اد األف��ري��ق��ي ل��الن��ض��م��ام إلى 
العشرين كعضو دائم، وإعالن مؤسسة متويل  مجموعة 
 369 بقيمة  ج��دي��دة  اس��ت��ث��م��ارات  ع��ن  ال��دول��ي��ة  التنمية 
مجاالت  ف��ي  أفريقيا  أن��ح��اء  جميع  ف��ي  دوالر  مليون 
 1.33 استثمار  مشروع  التحتية،  والبنية  الغذائي  األمن 
مليار دوالر سنويًا من 2022 إلى 2024 لسد الفجوة في 
العاملني بقطاع الصحة في القارة السمراء، تخصيص 2 
اجلديدة  الطارئة  اإلنسانية  املساعدات  من  دوالر  مليار 
ألفريقيا، وعن خطط الواليات املتحدة لتوفير أكثر من 
150 مليون دوالر في شكل متويل جديد ملعاجلة التكيف 
مع املناخ وحتفيز االستثمار في البنية التحتية للطاقة 

النظيفة في القارة.

مما سبق، يتضح ان املساهمات املالية املرتبطة باملبادرات 
االحتياجات  ُت��ل��ب��ي  ول���ن  م��ت��واض��ع��ة،  ت��ع��د  األم��ري��ك��ي��ة 
التنموية املتزايدة ألكثر من 50 دولة أفريقية ولن تفلح 
في اقناع الدول األفريقية بتغيير يعتبر لعالقاتهم سواء 
املكسب على  أن  و يبدو  أو روسيا.   الصني  مع 
الداخل األمريكي كان سياسيا أوال نظرا لكون 
الرئيس بايدن في منتصف والتته و ينوي ان 
استمالة  لذلك  يلزمه  و  ثانية  لوالية  يترشح 
األمريكيني من أصل أفريقي. و قد تكون راجت 

في الكواليس قضايا أخرى ظلت في الكتمان.

ماذا بعد ؟
في اخلالصة  تبدو اإلدارة األمريكية في بنود 
استراتيجيتها كمن يسابق الزمن لكبح تصاعد 
النفوَذين الروسي والصيني في القارة السمراء، 
من خالل طرحها بدائل سياسية وتنموية، لكن 
مدى جناعة هذه املقاربة اجلديدة يعتمد إلى 
حد كبير على قدرة واشنطن على حتويلها إلى 
آليات فاعلة ونتائج ملموسة، وأيضًا على إقناع 
اإلهمال  م��ن  اشتكوا  لطاملا  ال��ذي��ن  األف��ارق��ة، 
تتغير  عالم  في  جانبها  إل��ى  باالصطفاف  لهم،  الغربي 
معالم خرائطه السياسية، وهو ما ال يبدو سهل املنال في 
ع واشنطن "إلى  وقتنا احلالي. كما أن احلديث عن َتطُلّ
الدول اإلفريقية للدفاع عن قواعد النظام الدولي" يثير 
مخاوف جدية من حتول القارة إلى ساحة خلفية حلرب 
الكبرى، لن تعود بكثير  العاملية  القوى  باردة جديدة بني 

نفع على القارة املتعطشة لالستقرار والتنمية.

اجليوستراتيجية  األول���وي���ات  أن  إغ��ف��ال  ي��ج��ب  وال   
وقبل  أواًل  هي  إفريقيا  في  األمريكية  املتحدة  للواليات 
أنحاء  في جميع  قوتها  إب��راز  إمكانية  كل شيء ضمان 
الكوكب، وبالتالي وجود قواعد عسكرية. مبا أن الواليات 
حرة  بحرية  مم���رات  على  تعتمد  األم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
لتزويدها  البحار  أع��ال��ي  ف��ي  ق��وي  وأس��ط��ول  ومفتوحة 
باملواد اخلام لضمان حيويتها االقتصادية، فإنها ستهتم 
دائًما بالوصول إلى املوانئ ومرور املضائق. لذلك، و حتت 
ارت��ك��ازه��ا على عدد  ال��ش��ام��ل، سينصب  ال��ت��ع��اون  غ��ط��اء 
قليل من الدول األفريقية التي يتجلى ثقلها في إنتاج 
النفط والغاز واملعادن واألتربة النادرة وخطوط االتصال 
البحرية وانتشار املعدات العسكرية. وتشمل هذه الدول، 
على وجه اخلصوص، جنوب أفريقيا وكينيا وجمهورية 
وإثيوبيا  ونيجيريا  وزميبابوي  الدميقراطية  الكونغو 

وليبيا واملغرب واجلزائر.
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                     هل نعالج العوارض أم األسباب؟
العنف في اجلامعة ظاهرة سياسية، اصبح منجما 
خططوا  او  عنه  نقبوا  ال��ذي��ن  يستغله  ال��ذه��ب  م��ن 
ليصل الى هذه احلالة.صناعة العنف باجلامعة بذرة 
حلد  استراتيجية.  اه��داف  لتحقيق  بعناية  وضعت 
االستراتيجية  ال  و  اخلطة  ه��ذه  حتظى  ال  الساعة 
للتحليل والكشف. لم يحصل ذلك لسبب بسيط هو 
على طرح  ق��ادرة  غير  للعنف  املمارسة  االط��راف  ان 
السؤال ملاذا هي منخرطة وهل متلك قرارها املستقل 
في ممارسة العنف؟ كما ان االط��راف االخ��رى فيها 
لم  من  وفيها  اجلامعة  تعيشه  ما  من  يستفيد  من 
لرفض  معاجلتها  وبقيت  الظاهرة  ال��ى  بعد  ينتبه 
والظواهر  االع���راض  متابعة  على  ينحصر  العنف 
وبالتالي كان التدخل مشتتا ومبعثرا وغير ذي فائدة.
الشكلي شكلت  االستقالل  بعد  االول��ى  العقود  في 
والتقنية  املثقفة  النخب  تكوين  م��ص��در  اجل��ام��ع��ة 
الشاغرة  املناصب  مهمة  ستتولى  التي  والسياسية 

تاطير  ف���ي  ال��ك��ب��ي��ر  واخل���ص���اص 
الدولة.وكلما  ودوال��ي��ب  املجتمع 
ال���ت���ح���ق���ت اج�����ي�����ال م�����ن اب���ن���اء 
ظهرت  كلما  الشعبية  الطبقات 
وضع  ورغ��ب��ة  التغيير  ط��م��وح��ات 
امل���غ���رب ع��ل��ى س��ك��ة اك���م���ال مهام 
اجهض.اصبحت  ال��ذي  التحرير 
اليساري  للفكر  معقال  اجلامعة 
بوجه عام واملاركسي بوجه خاص 
سواء في القواعد الطالبية او في 
قطاع االساتذة.اصبحت اجلامعة 
النقدي  ال��ف��ك��ر  ل��ت��ك��ون  م��ش��ت��ال 
السياسية  واالط�����ر  وامل��ن��اض��ل��ني 
اليسارية.اصبحت اجلامعة مركزا 
ن��ض��ال��ي��ا ف��ي ت��ن��اغ��م وت��ف��اع��ل مع 
احلركة اجلماهيرية ولكل معركة 
اجلامعة.فرضت  ف���ي  ص���داه���ا 

احلركة الطالبية بنضاليتها وجدريتها نفسها حتى 
اعتبرناها طليعة تكتيكية في بناء احلزب املستقل 

للطبقة العاملة.
انتبه النظام الى وضع اجلامعة باملغرب فاتخذ قراره 
فاستعمل  ه��ذا  دوره��ا  على  بالقضاء  االستراتيجي 
القانوني  احل��ل  االول  شقها  ك��ان  م��زدوج��ة  سياسة 
الوطم وبعده املنع العملي معزز باالعتقال والسجون 
ف��ي ح��ق ك��ل ال��ق��وى امل��ن��اض��ل��ة ال��ي��س��اري��ة وف���ي شقه 
الثاني تفجير احلركة الطالبية من الداخل عبر زرع 
ومتكينها  الرجعية  االيديولوجية  التيارات  وتشجيع 
التوجيه  بتلقي  قابلة  كتائب  وخ��ل��ق  الهيمنة  م��ن 

املباشر والغير مباشر من الدوائر االستخباراتية.
اليوم انتهت عملية تلغيم اجلامعة وبلقنة احلركة 

الطالبية ومن مظاهر اكتمال هذه العملية:
1 - غياب اوطم واستمرار احلظر العملي.الساحة 
الطالبية تعيش بدون اطارها العتيد اوطم واحلركة 
الطالبية فقدت نقابتها املناضلة.واستطاع النظام ان 
يرمي بالكرة في مرمى الفصائل بعد ان رفع احلظر 
كافية  الطالبية  احلركة  بلقنة  ان  وتأكد  القانوني 
على استحالة بناء اوطم.ان خريطة التشرذم ضامنة 
الستمرار حظر اوطم.وكل الفصائل اال اقلية تعتبر 
حالة  اي��ة  وان  كفصائل  الستمرارها  مثاليا  وضعا 
مبادئها  اس��اس  على  الطالبية  املنظمة  بناء  وح��دة 

االصلية هي نفي السباب وجود نلك الفصائل.

ال��ى ام��ت��دادات احلركة الطالبية  2 - انتبه النظام 
لالطر  مستنبتا  ت��ش��ك��ل  ان��ه��ا  ب��ل  اجل��ام��ع��ة  خ����ارج 
ومسؤولي العديد من القوى السياسية باملغرب لذلك 
الى  التناقضات  ودف��ع  والشقاق  الفرقة  على  شجع 
حدودها القصوى.لقد انقسمت احلركة الطىبية الى 
تيارات متعادية ومتناحرة رغم كونها كلها من نفس 
االصول االجتماعية.فقط الفوارق هي ايديولوجية 
حت��ول��ت ال���ى ب��رن��ام��ج ي��ح��اك��م م���ن خ��الل��ه الطلبة 
لطبقات  سياسيني  ممثلني  وكانهم  بعضا  بعضهم 
اجتماعية متناقضة واحلال هم فقط محركون من 
االستخبارات.هكذا  فيها  مبا  اجلامعة  خ��ارج  ق��وى 
احلرب  واع��الن  االقتتال  حد  الى  التناقضات  دفعت 
وسقط قتلى ومعطوبني وزج في السجن واملعتقالت 
انه  يعتقد  فريق  املعارك.كل  هذه  نتيجة  بالعشرات 
يخوض معركته احلاسمة وانه سيطهر اجلامعة من 
وفود  هناك  بان  املتعاركون  املفترض.يتناسى  العدو 

قادمة وجنود تلتحق بنار املعركة وهناك من يعبؤها 
وي���زج ب��ه��ا وب����دون ان��ق��ط��اع.ب��ذل��ك حت��ول��ت احلركة 
الطلبة معطوب  نوع من  انتاج  الى مصدر  الطالبية 
والشحن  التوجيه  وسهل  سياسيا  ومستلب  فكريا 
سداجة  يستغل  من  املفترضني.هناك  اعدائه  ضد 
بعض الطلبة لينظر ملا يسمونه بالعنف الثوري داخل 
اجلامعة وهو ذلك العنف املوجه بني الطلبة انفسهم 
واحلال ال عالقة له مبفهوم العنف الثوري كما مارسه 
الثوريون النهم كانوا ميارسونه من اجل الدفاع على 
مصالح الطبقات املضطهدة ضد الطبقات املضطهدة 
واجهزة سلطتها.اما ما ميارس داخل اسوار اجلامعة 
ال يعدو ان يكون احتراب ميليشيات ينتمون طبقيا 
الى نفس الطبقات االجتماعية لكنها مسيرة خلدمة 
وحتى  كثيف  اي��دي��ول��وج��ي  ب��دخ��ان  مغلفة  مصالح 
مسيرة من طرف اجهزة الدولة التي لها مصلحة في 

االحتراب والتلغيم.
3 - باالضافة الى االستقطاب الفكري وااليديولوجي 
النزعة  عامل  ظهر  االق��ت��ت��ال  مصدر  ال��ى  وحتويله 
االمازيغية. باحلركة  يسمى  ما  فظهرت  الهوياتية 
لقد اصبح النزاع على الهوية والنفخ في التناقضاتى 
العرقية بل افتعال التناقضات بني مكونات يستحيل 
لتنشب معارك وحروب  املادي  التدليل على وجودها 
ويسقط قتلى وتعتبر كليات ومراكز جامعية مناطق 

محررة من طرف هذا الفصيل او ذاك.

نتيجة هذا املستوى الذي وصلته احلركة الطالبية 
اصبحت مرئية للعيان ولعل رفض الفصائل االلتحاق 
بحركة 20 فبراير ومهاجمتها يعتبر اكبر دليل على 
جناح استراتيجية النظام في عزل احلركة الطالبية 
الواقعة  ه��ذه  ال��ى  الشعبية.يضاف  حاضنتها  ع��ن 
واحلجة ما بات يفرق الساحة السياسية من حروب 
الطالبية  الساحة  اصبحت  لقد  املضاد.  والثأر  الثأر 
مصدرا ألسباب التشرذم السياسي والتلهية عن اهم 

القضايا االجتماعية والسياسية بالبالد.
رهينة  الطالبية  يأخذ احلركة  ان  النظام  استطاع 
يشغل  وان  ح����دود حت��رك��ه��ا  ي��رس��م  وان  ي��دي��ه  ب���ني 
قادرة  هي  تعد  ول��م  هو  اراده  نطاق  ضمن  الفصائل 
الطالبية  التحكم في مصيرها.لم تعد احلركة  على 
للنضاالت  تكتيكية  كطليعة  دوره��ا  لعب  على  ق��ادرة 
في  واإلغ��راق  للتقهقر  مبعثا  اصبحت  بل  الشعبية 
االحتراب الى حد ان بوادر نقل ذلك العنف من داخل 

اسوار اجلامعة الى خارجها.
الطالبية  احلركة  تستطيع  هل 
الدوامة  ه��ذه  من  تخرج  ان  اليوم 
لوحدها؟ ال اعتقد بل اكاد اجزم. 
ان احلل لن يأتي اال من خارج هذا 
الوضع املوبوء واملأزوم. احلل هو ان 
تعمل الفصائل املقتنعة بواجباتها 
بناء  على  الطالبية  احلركة  جتاه 
القاعدية الوطم  النقابية  االنوية 
ايضا  املدرسة.احلل  او  الكلية  في 
املاركسيون  املناضلون  يعمل  ان 
على االرتباط الفكري والوجداني 
ومنتظمة  م��ن��ظ��م��ة  وب���ع���الق���ات 
والكادحني  العاملة  الطبقة  م��ع 
ف��ي امل��دن وال��ب��وادي. احل��ل ايضا 
ومقاطعة  م��ح��اص��رة  ف��ي  يكمن 
او  للعنف  ال��داع��ي��ة  الفصائل  ك��ل 
احلركة  عموم  على  مخاطره  وفضح  ورائ��ه  اجلارية 
باحلركة  االرتباط  ادوات  انشاء  هو  الطالبية.احلل 
االحتجاجية للجماهير التي توجد فيها الكليات او 

املراكز اجلامعية. 
شروط  حت��س��ني  اال  ميكنها  ال  ال��ن��ق��اب��ة  ان  فكما 
في  اوط��م  فان  العاملة  للطبقة  بالنسبة  االستغالل 
الطلبة من  احسن احل��االت لن تستطيع اال تنظيم 
تستطيع  لن  لكنها  واملكتسبات  احلقوق  انتزاع  اجل 
لوحدها تغيير سياسات الدولة في التعليم الن تلك 
السياسة مرتبطة بعدة عوامل وبسلطة كتلة طبقية 
سائدة ولن يتم النجاح في مواجهتها وهزم اال عبر 
السياسية  االح����زاب  عبر  امل��ب��اش��ر  السياسي  العمل 
للطبقة  املستقل  احلزب  بناء  رأسها  وعلى  املناضلة 
العاملة والكادحني.ولكي ينجح ذلك يجب ان ينخرط 
مع  وبارتباط  اجلامعة  خ��ارج  من  عمل  في  الطلبة 

الطبقة العاملة والقوى املناضلة.
واجب  عليها  يقع  والتي  املناضلة  للقوى  بالنسبة 
اجلامعة  في  املطبقة  االستراتيجية  ه��ذه  مواجهة 
على  الطالبية  احلركة  مساعدة  اجل مصلحة  ومن 
القوى  هذه  على  العنيفة  الدوامة  هذه  من  اخل��روج 
العمومي  ان تفتح ورش احلوار  والثقافية  السياسية 
حول واقع اجلامعة ودور احلركة الطالبية من اجل 
ان تتحول الى حركة اجتماعية على غرار ما يحصل 

اليوم في جرادة والريف وغيرهما.>

ابو سعد
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املنظومة الرأسمالية وإعادة انتاج جيوش املعطلني:
سعد مرتاحتناقضات املركز واحمليط

I - البطالة كنتيجة لنمط اإلنتاج الرأسمالي:

أوال: مفهوم الرأسمالية
كل  ف��ي  واض��ح��ة  تكون  أن  يجب  التي  اجلوهرية  النقطة 
حتليل تتمثل في أن الرأسمالية تشكلت في األساس انطالقا 
من اكتشاف الصناعة، وليس قبل ذلك. وبدون الدخول في 
التعريفات والتفاصيل ميكن تعريف منط اإلنتاج الرأسمالي 
على  املبني  االجتماعي  االق��ت��ص��ادي  ال��ن��ظ��ام  ذل��ك  بكونه 
أساسا  الربح  على  والقائم  اإلنتاج  لوسائل  اخلاصة  امللكية 

وهو يتميز بثالث خصائص:
-  انفصال املنتج عن وسائله في اإلنتاج.

- ت��رك��ز وس��ائ��ل اإلن���ت���اج ف��ي ص����ورة اح��ت��ك��ار ب��ي��د طبقة 
اجتماعية واحدة

- ظهور طبقة اجتماعية ليس لها من وسائل لسد حاجاتها 
إال بيع قوة عملها ألنها ال متلك من الثروات إال ذراعيها.

البطالة نتيجة حتمية طبيعية لنمط اإلنتاج  ثانيا: 
الرأسمالي

اإلنتاج  لنمط  طبيعية  ونتيجة  انعكاس  البطالة  تعتبر 
الرأسمالي فالبطالة )أي وجود فائض من السكان القادرين 
على العمل يزيد عن حاجة رأس املال إلى التوظيف( ليست 

نتاجا  وليست  لها،  سبب  ال  طبيعية  ظاهرة 
لزيادة معدل منو السكان، أو لكسل املواطنني 

أو تخلف عاداتهم؛
حيث ينهمك العمال – في املصانع واملزارع 
إن��ت��اج السلع  ف��ي   – وم��ؤس��س��ات اخل���دم���ات 
واخلدمات، يكونون قد أنتجوا أيضا فائضا 
ليحوله  منهم  ال��رأس��م��ال��ي  يقتطعه  ال���ذي 
الذي  فالربح  متراكم.  جديد  م��ال  رأس  إل��ى 
أوال  كافيا  ي��ك��ون  ال��رأس��م��ال��ي  عليه  يحصل 
ليشتري  وكافيا  العمال،  هؤالء  أجرة  لتوفير 
به آالت جديدة ومواد جديدة ليزيد في ربحه 

– التراكم الرأسمالي-.
توسع  م��ع  لإلنتاج  ج��دي��دة  دورة  ك��ل  وف��ي   
أحد  وه����ذا   – يتغير  ال��رأس��م��ال��ي،  ال��ت��راك��م 
تناسب   – للرأسمالية  األس��اس��ي��ة  ال��ق��وان��ني 

املال  إلى رأس  وامل��واد  املال املستخدم في شراء اآلالت  رأس 
املستخدم في دفع أجور العمال، حيث يزيد التناسب – مثاًل 
م��ن 1 إل��ى 1 ليصبح 2 إل��ى 1، ث��م 3 إل��ى 1،… وهلم جرا.   –
أي باختصار كلما ربح الرأسمالي كلما اشترى آالت جديدة 
يصير   وبالتالي  ال��ع��م��ال،  بعمل  ت��ق��وم  اآلالت  ه��ذه  وب��ع��ض 
هو ضروري  ما  كل  إنتاج  العمال  من  أق��ل  ع��دد  باستطاعة 
املال  رأس  إلى ذلك، سيصبح  املجتمع. باإلضافة  ملتطلبات 

أكثر تركيزا في أيدي أقل.
ومنه يجد جزءا من السكان العاملني أنفسهم فائضني عن 
متطلبات تراكم رأس املال مع مرور الوقت أي بعبارة واضحة 
يصبحون عاطلني عن العمل. ومن املفارقات أنه كلما كانت 
ثروات املجتمع أكبر، كلما أصبح جيش االحتياط الصناعي 

أكبر..
وقد ظلت ظاهرة البطالة مالزمة للرأسمالية، منذ نشوئها 
في املدن الصناعية األولى إلى يومنا هذا؛ تارة تتفاقم لتصبح 
االقتصادية  األزم��ة  أوق��ات  في  واجتماعية  سياسية  كارثة 
تعرض  أمنة ال  وتنحصر في حدود  تتراجع  وتارة  الدورية، 
الرأسمالي للخطر، ولكنها دائما موجودة لتعبر عن  النظام 
الرأسمالية  هو  الذي  اجتماعي  اقتصادي  نظام  إنسانية  ال 
القائم في أساسه على حتقيق مصلحة حفنة من املالكني 
جموع  مصلحة  حساب  على  للربح  الساعني  الرأسماليني 

الفقراء والعمال املأجورين.

II - العالقات بني املركز واحمليط – البطالة منوذجا
ثنائية  لتشكل  االقتصادي  التاريخي-  السياق  أوال: 

مركز/محيط
واملنافسة  ال��ش��دي��دة؛  املنافسة  ف��رض��ت  الصناعة  ح��اج��ة 
الشديدة أدت إلى إفراط في اإلنتاج، وفيض اإلنتاج يفرض 
اإلنتاج  لتستوعب  فأكثر  أك��ث��ر  واس��ع��ة  س��وق  إل��ى  احل��اج��ة 
املنافسة  تتصاعد  ال��ق��ائ��م��ة  األس����واق  ظ��ل  وف���ي  امل��ت��زاي��د، 
الواحد  البلد  في  الصناعية،  الشركات  بني  عليها  للسيطرة 
وعلى مستوى العالم؛ حيث إن فيض اإلنتاج يزيد احلاجة 
وعدم  الداخلية  األس���واق  إشباع  بعد  خارجيا  التوسع  إل��ى 
قدرتها على استيعاب املزيد، وبالتالي االنتقال نحو البلدان 

التي لم تصبح رأسمالية بعد، لتصبح:
-  منتجا للمواد األولية التي حتتاجها الصناعة، وحتتاجها 

املجتمعات الرأسمالية.
- سوقا الستيعاب السلع املنتجة وفائض اإلنتاج الصناعي 

في املراكز. 
وه��ذا ما كان يفرض ض��رورة أن متنع تلك األمم التي لم 
تتطور صناعيا بعد، -منعها- من أن تكون كذلك حتى تكون 
التي  الفكرة  تبلورت  بهذا  املذكورين.  الشرطني  تلبي هذين 
تقوم أساسا على السيطرة على باقي دول العالم للحصول 
على املواد األولية لضمان وثيرة اإلنتاج املفرطة، وللسيطرة 

على األسواق لتصريف السلع. 

الرأسمالية  امل��راك��ز  حكم  ال��ذي  العام  املنطق  أصبح  لهذا 
رأسمالية  تصبح  لم  التي  املجتمعات  منع  يجري  كيف  هو 
صناعية مع نهاية القرن التاسع عشر تبقى غير صناعية؟، 
وبالتالي تصبح مجاال للسيطرة والنهب، سواء عبر استيراد 
املواد األولية بأرخص األسعار أو لتصدير السلع وبيعها في 

هذه األسواق لكي تربح الشركات وتتطور وتنوع.
العديد من األساليب كل منها  وه��ذا ما ج��رى من خ��الل 

ومرحلتها التاريخية:
مع  انتهى  وق��د  امل��ب��اش��ر  العسكري  االستعمار  أس��ل��وب   -

ستينات القرن املاضي
أنظمة  )خلق  لليوم  القائم  اجلديد  االستعمار  أسلوب   -

عميلة في الدول املتخلفة(.
األطراف(  أو  احمليط  )دول  معينة  دول  اقتصادات  جعل 
أو  إلى  أوجد عاملا منقسما  املركز(  )دول  لدول أخرى  تابعة 

مستويني:
الصناعة  ف��ي��ه��ا  ت���ط���ورت  أس��اس��ي��ة  رأس��م��ال��ي��ة  م���راك���ز    -
واالقتصاد الرأسمالي إلى مستو عال، وبالتالي تطورت فيها 
وهي  للدولة،  املؤسسية  والبني  والثقافة  والعلم  احل��ض��ارة 

املراكز الرأسمالية األساسية.
أي  آخ��ر يسمى دول األط��راف وه��ي تخضع ملنع"  - عالم 
عبر  واملجتمعي"  الصناعي  امل��س��ت��وى  ف��ي  حقيقي  ت��ط��ور 
التي  السلع  العالم  ه��ذا  يستورد  ليظل  الرأسمالي  الضغط 

تنتجها الصناعات الرأسمالية، ويصدر املواد األولية إليها.

فيها  مب��ا  احمليط  دول  ف��ي مجمل  التطور  م��ا جعل  ه��ذا 
املنطقة العربية املغاربية ال يصل إلى مرحلة تشكل رأسمالي 
ضوء  على  املجتمع  وتشكيل  صناعة  نشوء  عبر  حقيقي 
وملحقا  وتابعا  متخلفا  بقي  ذل��ك  من  العكس  على  ذل��ك، 
باملراكز الرأسمالية التي أصبحت تؤثر في تطوره مبا يخدم 

مصاحلها وتراكم الرأسمال لديها وتضخم شركاتها. 
ال��رأس��م��ال��ي��ة بعدما  وه���ذه مسألة ج��وه��ري��ة وه��ي ج��وه��ر 
تشكل  فرضت  االمبريالية؛ حيث  مع  عاملي  أصبحت منط 
العلم والتطور  الصناعة، ويتمركز  عالم مستقطب، تتمركز 
والرأسمال في قضب )هو األمم الرأسمالية(، ويبقى القطب 
اآلخر يعيش في بنى أقرب ما تكون إلى القروسطية، وتسوده 

األيديولوجية احملافظة والبنى والعالقات التقليدية. 
ف��ي وق���ت س��اب��ق ج���رى تعميم ه���ذا ع��ن طريق  ك���ان  وإذا 
االستعمار فاآلن يجري تطبيق هذا النمط عن طريق خلق 
تصوراته  تنفذ  للخارج  عميلة  وطنية  غير  سياسية  سلطة 
ف��ي��م��ا ه��و اق��ت��ص��ادي واج��ت��م��اع��ي م��ق��اب��ل ح��ف��اظ��ه��ا على 

امتيازاتها.

مركز/محيط  لثنائية  االجتماعية  التأثيرات  ثانيا: 
على شعوب مجتمعات احمليط – البطالة منوذجا

إن السلطة السياسية املسيطرة في األطراف هي جزء من 
الرأسمالية املسيطرة، لكن؛ من موقع التابع نتيجة توجيهها 
الذي ال  املكمل؛ أي  اقتصاد املجتمع نحو االقتصاد 
ينافس في إنتاج السلع، بل الذي يقوم على توزيعها. 
وبالتالي جتعل اقتصادات مجتمعات احمليط تنشط 
فقط في قطاعات اقتصادية غير منتجة )اخلدمات، 
السياحة، العقارات، البنوك، االستيراد(، هذا سيؤدي 
إلى عدم تطوير االقتصاد الن التطوير يكون بالنشاط 

في القطاعات املنتجة الصناعة أساسا.
هو  احمليط  اقتصادات  في  يجرى  فالذي  وبالتالي 
أن جرى  بعد  ال��ع��ق��ارات  ق��ط��اع  ف��ي  امل��ه��ول  التوسيع 
التركيز على بناء املدن واألحياء السكنية والشاليهات 
وغيرها، وتعزيز دور البنوك اخلاصة واألجنبية التي 
وأسواق األسهم  الرأسمال،  باتت تسيطر على حركة 
ل��ل��رأس��م��ال احمل��ل��ي وال��ع��امل��ي وخصخصة  امل��ف��ت��وح��ة 
اخلدمات والتعليم والصحة وقطاعات البنية التحتية 
والغاز  الكهرباء  واملترو،  احلديدية  السكك  )الشوارع، 

واملاء، حتى مؤسسات الدولة واألمن(.
إذا السلطة السياسية غير الوطنية توجه اقتصاد املجتمع 
والبنوك  والسياحة  واخل��دم��ات  ال��ع��ق��ارات  نحو  أش��رن��ا  كما 
طبقات  بالتالي  وتنتج  بيدها،  الثروة  ومتركز  واالستيراد، 
شعبية مفقرة، حيث هناك أقلية من متكنت من االستفادة 
خصوصا،  )مهنيون  التبعي  االق��ت��ص��ادي  النمط  ه��ذا  م��ن 
والتقنيات  ال��ب��ن��وك  مثل  معينة  ق��ط��اع��ات  ف��ي  وم��وظ��ف��ون 
دول  ف��ي  الفقيرة  الطبقات  أن  واض��ح��ا  وي��ب��دو  احل��دي��ث��ة(. 
احمليط تشكل النسبة األعظم في املجتمع )تقریبا ٪ 30 في 
حالة بطالة، وأكثر من ذلك يعيشون حتت خط الفقر(. وفي 
ظل تضاؤل القطاع املنتج توسعت الفئات املهمشة، وتقلص 

عدد املشتغلني، 
فاالقتصاد الريعي وغير املنتج للثروة ال يستوعب إال جزء 
ضئيل من العمالة بينما يتم تهميش األغلبية املجتمعية، 
سواء من العمال أو الفالحني أو الفئات الوسطى. وهذا من  

أهم األسباب املؤدية الرتفاع نسبة البطالة.
وهذا ما يفسر أيضا هجرة األدمغة، حيث ان العديد من 
قليلة(  )وهي  العليا  املؤسسات  من  املتخرجة  العليا  األطر 
التكوين هو  العالي ألن هذا  تكوينها  يناسب  ال جتد شغال 
تهاجر  يجعلها  م��ا  منتج  اقتصاد  توفر  ب��ض��رورة  مرتبط 
نحو دول املركز  الرأسمالية التي  تتيح لها امكانية  العمل 
وتستغل خبراتها التي حترم منها دول األصل بعد أن أنفقت  

الكثير في تكوينها.>
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ملاذا أكره يوم رأس السنة

كل صباح، حني أصحو مجدًدا حتت بساط السماء، أشعر 
أن اليوم هو رأس السنة بالنسبة لي.

لهذا السبب، فأنا أكره أعياد رأس السنة التي يتم إسقاطها 
علينا كاستحقاقات ثابتة، حُتّول احلياة واخليال البشري 
غير  ومبالغ  أنيق،  نهائي  حساب  له  جت��اري،  موضوع  إلى 
ُتفقدنا  األعياد  ل��إلدارة اجلديدة. هذه  وميزانية  مسددة، 
أن  بجدية  نعتقد  نبات  إذ  واخل��ي��ال،  احلياة  استمرارية 
هناك فاصاًل بني السنة واألخرى؛ أن تاريًخا جديًدا يبدأ، 
وه��ذه هي  وهكذا.  التململ،  على  ونندم  ال��ق��رارات  فنضع 

بعامة مشكلة التواريخ احملددة.

يقولون أن الترتيب الزمني هو عماد التاريخ. حسًنا، لكن 
تواريخ  خمس  أو  أرب��ع  هنالك  أن  كذلك  نتذكر  أن  علينا 
أساسية يحفظها اجلميع في عقولهم، وقد حتايلت على 
السنة  رأس  رؤوس سنة؛  أيًضا  التواريخ هي  التاريخ. هذه 
للتاريخ الروماني، أو العصور الوسطى، أو العصر احلديث.

جند  أننا  لدرجة  وأحفورية  توسعّية  باتت  التواريخ  هذه 
عام  إيطاليا  في  ب��دأت  احلياة  أن  نعتقد  أحياًنا  أنفسنا 
اإلنسانية  ق��ف��زت  ج��ب��ال  ه��ي   1492 أو   1490 أن  أو   ،752
عنها لتجد نفسها فجأة في عالم جديد، أو لتدخل حياة 
من  عائًقا مينعنا  احملدد  التاريخ  يصبح  عندها  جديدة. 
إدراك أن التاريخ يستمر بكتابة نفسه في املسار األساسي 
الثابت نفسه، دون انقطاعات مفاجئة، كما ينقطع شريط 

الفيلم في السينما لنشهد فاصاًل من الضوء الساطع.

لهذا السبب أكره رأس السنة، فأنا أريد أن يكون كل يوم رأس 
السنة بالنسبة لي. أريد أن أتصالح مع نفسي وأجددها كل 
يوم، دون أن أفرد يوًما محدًدا للراحة. أختار استراحاتي 
للغوص في  وأحتاج  ُينهكني صخب احلياة  بنفسي حني 

احليوانية ألستمد منها حماسة جديدة.

كل ساعة  تكون  أن  أري��د  واج��ب��ات معنوية.  تأدية  أري��د  ال 
أريد  ال  بسابقاتها.  اتصالها  رغ��م  ج��دي��دة،  حياتي  م��ن 
مع  أقضيه  إجبارية،  جمعية  أناشيد  له  لالحتفال  يوًما 
ك��ل ال��غ��رب��اء ال��ذي��ن ال آب��ه ب��أم��ره��م. أن ن��ك��ون مضطرين 
لالحتفال ملجرد أن أجداد أجدادنا وأجدادهم قد احتفلوا 

في هذا اليوم، هو أمر مثير للغثيان.

 ،1916/1/1 في   !Avanti صحيفة  على  كان  املقال  لهذا  األول  النشر 
.Viewpoint وترجمه إلى اإلجنليزية ألبرتو توسكانو ملجلة

)ُنشر هذا املقال باإلجنليزية على مجلة Jacobin في  2016/1/1(
) الترجمة العربية منشورة على موقع 7iber | حبر في 05 كانون الثاني 

)2016
عن آفاق فلسفية

ثقافة  التغيير

نورالدين موعابيد

عتبة  ن��س��ي��ج  مب��ض��م��ون   Nietzscheالفيلسوف اع��ت��رف   
لإلنسان  أن��ه ال مندوحة  ال��راج��ح  ال��دالل��ّي،و  املساهمة  ه��ذه 
املعاصر،احلداثّي عن االحتفاظ بذلك الوهم،لكن الوهَم غيُر 
َيْعبر  الوهم هو مجرد مقدمة  إذ صاحبنا  والتوهم؛  اإليهام 
منها الكائن إلى احلقيقة،التي ليست في "ماكروبنيتها"سوى 
متظهر املوجود بالفعل،بعد أن كان الوهُم هو املوجود بالقوة 
القدامى  املناطقة  لدى/عن  امل��أث��ورة  الثنائية  حّيّنا  ما  ،إذا 
اخليال  سليَل  املوِجَب  الوهَم  أعتبُر  احلكمة،لذلك  ومحبي 
بأطيافه املختلفة ،باإلضافة إلى مشتقاته املتعددة )املخيلة
،التخييل،التخّيل،املخيال. . . (. وقد ال أجترى أو أتعسف ِإن 
قلت ِإّن ليل الرؤيا يرخي سدوله على بؤرة ما "أزعم"،ومن ثمة 
"دوستويفسكي"))ليس  سليما،معافى،مقولة  نتمثل،متثال 
إن  ((،ب��ل  ال��واق��ع.  من  شاعرية)خيالية(  أكثر  هو  ما  هناك 
احلقيقة لَتغدو في أحايني أغرب من اخليال. وهل يعروَك-

-أيها القارئ الفطُن-- أدنى شك في كون النشاط اإلبداعّي 
األلفة  يأبى  وخرق،منفلت  انزياح  أن��ه  وِإده��اش��ا مبا  ِإغ��راب��ا 

والتآلف. . أو كونه هالميا ،نزقا. . ؟!

التخطي  ال��ق��ادر على  ال��وح��ي��د،  احل���ّي  الكائن  ه��و  اإلن��س��ان 
وال��ت��ج��اوز؛جت��اوز "ال��ف��ج��وة"، و"ال��ت��وت��ر". وغ��ال��ب��ا م��ا يتبدى 
خصيصة  القلق  اعتبر  من  الباحثني  من  أن  حد  قلقا،إلى 
من خصائص النبوغ ،فإذا القلُق استثنائّي،متفرد بتطلعاته 
فيركب  يتلكأ  وال  السماء،يجازف  محاورا  العلياء،  مجاورا 
ما  محاولة  في  أخفق  وإذا  ال��دع��ة.  تستهويه  وال  املجهول، 
،أعاد الكرة فلم ينل منه ال اليأس، وال اإلحباط. وال يتردد 
ابتغاء  إيهام  من  الرسمّي  ما ميارسه اخلطاب  مواجهة  في 
املمقوتةالالدميقراطية،الالشعبي السياسة  مترير  مرضاة 
في مدرجات هذه  ونحن طلبة  رددن��ا  ما  نحو  ة،الالوطنية) 
الكلية أو تلك( وقد تشيع،بال أدنى خجل ،األنظمة املستبدة 
"نظرية"املؤامرة. . علما بأن كرامته ال تقبل التفاوض كائنة 
الرمزّي  رأسماله  القيم،و  قيمة  تضحياته،ألنها  كانت  م��ا 
"التفاهة"ما  ع��ّب��أت  ول��رمب��ا   .  .son capital symbolique
عمالَءها  واستنفرت  التغيير،  م��ق��اوم��ة  أدوات  م��ن  أوت��ي��ت 
األفراد واجلماعات ترهيبا و/أو ترغيبا،عّلها تُعوق إبداعيَة 
الذين حلفوا ميينا أال يستكينوا، أو يتراجعوا عن بدائلهم 

التقدمية. 

الرئيَسة  امل��داخ��ل  من  القمع،  واستئصال  القهر  اقتالع  إن 
التي تقود املجتمعات املضطَهدة إلى االنعتاق،بدل االختناق 
أعداء  م��ع  ه���وادة  إذ ال  ال��ي��وم��ّي؛  َمعيشها  ف��ي  تعانيه  ال��ذي 
على  تأسيسا   .  . ب��ال��غ��روب.  شمسهم  ت���أذن  الشعوب،حتى 
اختراق  هيولى  ه��و  اخل��ي��ال  ،ِإن  باطمئنان  أق��ول  سبق  م��ا 
املمكن،و  الوعي  والقائم في سبيل حتقيق  الوعينْي:الضمنّي 
حتويله إلى منَجز /أداء مالَحظ،َمقيس. . يقبل أن يقّومه 
املتتبع بيسر وسالسة .  وإذا كنت قد كررت هذا الذي أقول 
ال  ما  إال  غالبا  نكرر  ال  َفْليكن،ألننا  مساهمة  من  أكثر  في 
مفهوم  تكرر  أنها  أسفا  العربية  املجتمعات  منتلكه،فحسب 
ب��ع��د "الدولة  ت��ؤس��س  ل��م  إذ  ؛  ال��دمي��ق��راط��ي��ة ص��ب��اح م��س��اء 

احلديثة". ولله در أبي الطيب إذ قال:

ومن البلية عذل َمن ال يرعوي

 عن جهله وخطاُب َمن ال يفهُم

العربّي ،في احلقيقة ،ال يريد أن يفهم   وإن كان "املسؤول" 
شؤون الرعية الفعلية،مكتفيا بتأمني مصاحله الطبقية،هذه 

املصالح التي يفهمها مستميتا في الدفاع عنها !!!. ا

"هل نحتاج فعال إلى قليل من الوهم؟"

نكاية في احلرب

نكاية في احلرب 
أنا أحبِك اليوم أكثر

كلما شحذ الرب شفاهه 
كي يقظم عنب دمشق 

أحب دمشق .. وأحب بغداد
أحب جبل الزيتون

وأحبِك أكثر .. 

هذه الكؤوس املترعة باخلمر 
تخيفني

وتخيفني املدن 
املوعودة باخلراب

ال أحب منظر اجليوش 
الذاهبة إلى املوت 

كما لو أن احلياة لعبة 
يجب أن ننتهي منها 

في أول جردة رصاص 

لكني أحب املرأة التي تغار 
على لون ركبتيها

سكرة  كل  أظافرها  وتسقي 
حب

ك���ي ت��ف��ق��أ ب��ه��ا ع��ي��ن��ي أول 
غريب

يتسلل إلى حجرتها 

أنا ال أحب العنب 
وال يستهويني النبيذ 

أنا أعشق رائحة التراب 
واألسوار القدمية 

وأحب فطائر الزعتر البري 
من يديك ،

وتوابل القدس العتيقة
أشم فيها عبق الوطن 

نكاية في احلرب
أنا أحب تراب بالدي

وأحبك اليوم أكثر

** سليمان الهواري // ديوان يسوع 
الفلسطيني **

أمطونيو - غرامسش

سليمان الهواري



العدد:  15490
من 5 إلى 11 يناير 2023

حوار

1  - تشتكي  الشغيلة التعليمية من واقع مهني يتسم 
بالحيف وبتفاوتات فئوية صارخة، باعتبار صفتكم النقابية 

ما تجليات ذلك يف الوضع الراهن لقطاع التعليم؟

قطاع  وضعية  إليه  آل��ت  م��ا  على  املغاربة  أغلبية  يتفق   
ك��ون ع��دد املنقطعني   ذل��ك  .  وال أدل على  التعليم ببالدنا 
ألف تلميذ وتلميذة  من مختلف   330 واملنقطعات جت��اوز 
مستويات التعليم اإلبتدائي واإلعدادي والتأهيلي ، وهو ما 
يعتبر  كارثة وطنية بكل املقاييس ، يتوازى  ذلك مع تراجع 
ملموس لتملك التعلمات األساسية من طرف تالميذ جميع 
املستويات ، ناهيك  عن  ضعف املستوى العلمي للشهادات 
الوطنية  التقارير  وت��ؤك��ده مختلف  تقره  م��ا   وه��و  املسندة 
والدولية التي تضع بلدنا في مؤخرة ترتيب الدول في التعليم 
. كل هذا يتم في سياق تدهور أوض��اع املدرسني واملدرسات 
املادية واملعنوية كجزء من تفكك املدرسة العمومية وقدراتها 
، وهذا يجد مبرره في  أن  ميزانية  التأطيرية والتدبيرية 
الناجت الداخلي اخل��ام ، مما  %5 من   التعليم ال  تتجاوز  
يجعل املدرسة العمومية  فضاء منفرا  وتسوده العديد من 
، واستهالك  العنف املوجه ضد مكوناتها  أبرزها  األم��راض 
وترويج املخدرات .  وفي ظل احلرب الطبقية التي باشرتها 
املدرسة  على  املتعاقبة  بواسطة حكوماتها  املغربية   الدولة 
،بل  اإلجتماعي  االرت��ق��اء  وظيفتها   تعد  ل��م   ، العمومية 
حتولت إلى مقاولة  خاضعة لالختيارات النيولبيرالية ، لتلبية 
حاجيات الرأسمال من اليد العاملة ، واستكنفت عن دورها 
الثقافي واإلبداعي تبعا للتوجهات الرسمية الساعية لتدمير  
العقول وتدجينها ، متناغمة مع غاياتها في تهميش التعليم 
بهدف خلق إنسان يتبنى قيم اخلضوع واالستسالم والنقل 
والتملق بدل قيم احلرية وابدميقراطية واإلبداع واإلبتكار 
وبرامجها  مخططاتها  كل  خ��الل  من  الدولة  لعبت  ولقد   .
إلى اعتماد من��اذج تربوية يطبعها  املنطق   " " اإلصالحية 
أية  وينفي  احلياد  يدعي  ال��ذي  النيوليبرالي  االق��ت��ص��ادي  
حمولة  معيارية ملا يروجه  من مفاهيم ومقاربات ، في الوقت 
الذي هو تطبيق ملناهج حاملة ملضامني ضعيفة ومستنسخة 
ساهمت في  تغذية للنزعة التلقينية في املدرسة  وفتحت 
ف��ي ظل   الفصل  ال����دروس اخلصوصية خ���ارج  أم���ام  ال��ب��اب 
اجتماعية  وأوض��اع  القطاع   لعموم موظفي  متدنية  أج��ور 
و  للشغيلة  والوظيفي   النفسي  االستقرار  على   التساعد 
تفعيل اقتطاعات من رواتب املضربني عن العمل،  ويواكب 
هذا الوضع  ضعف التكوين األس��اس في خضم تدمير كل 
مقومات  مراكز التكوين ، وانعدام التكوين املستمر ، ناهيك 
عن اخلصاص املهول في  األطر اإلداري��ة والتربوية جتاوبا 
مع سياسة خفظ النفقات املوجه لقطاع التعليم ، واستمرار 
اإلكتضاض حيث يتجاوز عدد التالميذ في الفصل الواحد 
40تلميذة وتلميذا ، والزالت ظاهرة األقسام املشتركة حاضرة 
في البنيات التربوية رغم تغني  ال��وزارة   خلطاب اجل��ودة . 
وارتفع منسوب الهشاشة االجتماعية والوظيفية في قطاع 
استراتيجي من خالل تراكم كبير للملفات الفئوية العالقة ، 
واحتجاجات املعنيني في إطار تنسيقيات نقابية أو فئوية ،  
وتكريس خيار التعاقد  رغم رفضه من لدن املعنيني واملعنيات 
املفوض  في  التدبير  واعتماد    ، ملعارك بطولية  وخوضهم 

التعليم األولي ،  واحلراسة والنظافة واإلطعام املدرسي.  ان 
التوسع الكمي لبرامج التعاقد داخل القطاع ،  لن يساهم في  
حل املشاكل الداخلية للمنظومة وال املرتبطة باملجتمع ، بل 
املجتمع  بدورها   تعوق  التي  العوائق  في  مضاعفة  ساهم 
واملعرفي  الثقافي  ال��دور  على  العميق  التأثير  لها  وسيكون 
عجلت  بنيوية  لتأثيرات  عرضة  أكثر  وجعلها   ، للمدرسة 
تشكل  احلقائق  ه��ذه  إن   ، مقوماتها  م��ن  العديد  بانهيار 
معطيات دامغة ومعلومة عند جميع املتدخلني في القطاع .  

تنظيمات  التعليم   قطاع  داخل  مدة  منذ  ظهرت    2
ذاتية  فئوية، مثل التنسيقيات، كرد فعل على هذا الواقع، أال 

يعكس ذلك تبلور مواقف رافضة للواقع النقابي؟

شكل قطاع التعليم استثناءا في  بلدنا من حيث  تفشي 
الرتفاع  ون��ظ��را   ، حلول  دون  وتراكمها  التدبيرية  املشاكل 
كلفة املعيشة والغالء املرافق لها في  احلاجيات واخلدمات 
النقابية  امل��ق��اوم��ة  وأم����ام ضعف   ، وال��ض��روري��ة  األس��اس��ي��ة 
الوحدوية لهذا السيل اجلارف من الهجوما املستمرة  على 
املراطونية  وال��ره��ان  على احل���وارات   ، املكتسبات واحلقوق 
الشغيلة  معاناة  رح��م  من  انبثقت   ، ال���وزارة  مع  واملغشوشة 
التعليمية ، العديد من التنظيمات الفئوية مثل التنسيقيات 
، والتي وجدت في بعض  النقابات التعليمية الدعم والسند 
وتخوض   ، وعموديا  أفقيا  وتتطور  متتد  جعلها  مما   ، لها 
نضاالت بطولية وجدت لها صدى في املجتمع عامة ولدى 
التنظيمات النقابية واحلقوقية والسياسة املناضلة .  واعتبارا 
تكون  فأحيانا  الفئوي،  مطلبها  حتقيق  هو  هدفها  لكون 
هذه األدوات النضالية وسيلة فعالة حلشد همم املتضررين 
املنتسبني للفئة ، والتعريف بامللف املطلبي ، والتواصل مع 
النقابات لطلب تبنيها للملف ودعمه في احلوار مع الوزارة 
الوصية . وف��ي ح��االت أخ��رى قد جتد صعوبة في حتقيق 
هدفها .  إن انتشار التنسيقيات بقطاع التعليم  تعبير واضح 
الوقوف  يقتضي  التي  النقابية،  احلركة  أزم��ة  عن  وصريح 
عنها ،من خالل دعم   العمل النقابي ودمقرطته وتقعيده مع 
العمال واملوظفني واملستخدمني ، وتشجيع الشباب والنساء 

لالنخراط فيه .  

3   –يف نفس السياق كيف تقيمون رد فعل التنظيمات 
الوزارة  مع  الحوارات  سياق  ويف  الواقع  هذا  على  النقابية 
الوصية منذ تولي الوزير الحالي مهامه، وخاصة حول النظام 

األساسي. 

ظلت النقابات عاجزة عن اجناز تقييم موضوعي لألزمة 
الدولة  لصالح  القوة  م��وازي��ن  اختالل  عمق  مما   ، النقابية 
في  التنظيمي  االنخراط  تراجع حجم  وع��زز   ، والباطرونا 
العمل النقابي ، واستكناف قطاع واسع من الطبقة العاملة 
عن خوض النضال من أجل مطالبها  ، وظهور تنسيقيات 
منتسبيها   أغلبية  يحمل   ، النقابي  العمل  خ���ارج  فئوية 
تقييم سلبي للعمل النقابي ويتحول إلى عداء يظهر على 
النضالية  و خالل احملطات  االجتماعي  التواصل  صفحات 
النقابيني بصفاتهم  ترفض حضور  التي  التنسيقيات  لهذه 

النقابية. ظل قطاع التعليم يشكل استثناء  من حيث انبعاث 
، وهذا  أخرى  التنسيقيات مقارنة مع قطاعات  الكثير من 
راجع لتراكم اإلختالالت واملشاكل وامللفات العالقة دون حلول 
، في ظل حوار قطاعي مراطوني  ألكثر من سنة مع الوزير 
احلالي دون أن يتحقق احلسم في النظام األساسي وامللفات 

العالقة داخله وخارجه.

4   – أين وصل الحوار حول النظام األساسي الجديد   
يخرج  أن  املفروض  من  كان  الذي  التعليم  ورجال  لنساء 

للوجود يف شهر  دجنرب ؟

اجتاه  املسؤولية  مستوى   ف��ي  تكن  ل��م  ال����وزارة  لألسف   -
مطالب نساء ورجال التعليم ، حيث تصرح مبواقف وشعارات 
براقة ومتارس نقيضها في الواقع ،  فالنقاش حول النظام 
األساسي استمر شهور وشهور ، لكن مبجرد تسجيل النقابات 
للحسم  الوزير  واحالتها على  النقط اخلالفية  للعديد من 
فيها ،   تشبتت ال��وزارة  مبنظورها احملاسباتي اجتاه امللف 
املطلبي ورافضة االستجابة لهذه املطالب ،  مما عطل اية 
للنظام  امل��ؤط��رة  العامة   امل��رت��ك��زات  على  لالتفاق  امكانية 
األساسي املقبل في املدى القريب .  فالنظام األساسي هو 
وثيقة جد مهمة يجب أن حتترم إرادة نساء ورجال التعليم 
ومطالبهم وليس إرادة البنك الدولي وتعليماته الساعية إلى 

تفكيك  مكتسبات النظام احلالي والتراجع عن أجودها ، 

وتعويضها بوضعيات تعاقدية هشة ذات بعد مقاوالتي.

ونحن في اجلامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي 
ملطالبة  األساسي  النظام  عن  احلديث  بداية  منذ  سعينا   ،
األساسي   النظام  مشروع  من  كاملة  بنسخة  مبدنا  ال���وزارة 
رفضت وسعت  لكن  تقدمي تصورناكامال،  نتمكن من  حتى 
إلى نقاشه عبر االجزاء ، مدعية أنها ال تتوفر على مشروع  
متكاملة  رؤي��ة  ه��ي متتلك  احلقيقة  ف��ي  ولكن    ، متكامل 
املكتسبات  كل  لهدم  الدولي   البنك  توجيهات  مستمدة من 

واحلقوق  في النظام األساسي 2003.

5   – كيف تقيمون اداء التنسيق الخماسي  للنقابات  
نساء  مطالب  اتجاه  بتعنت  وصفتموه  مما  موقفه  هو  وما 

ورجال التعليم ؟

املمانعة  امل��واق��ف  من  العديد  سجل  النقابي  التنسيق   -
اجت���اه س��ي��اس��ة ال�����وزارة ال��رام��ي��ة إل���ى مت��ري��ر ن��ظ��ام أساسي 
مبواصفات تراجعية ، وعدم حل العديد من املشاكل املتراكمة 
ومتطيطها في  احلسم في  العديد من القضايا  ولو كانت 
ذات بعد تقني ،  وهو ما يولد امللل ويعزز منسوب  عدم الثقة 
في كل شعاراتها من لدن الشغيلة والفاعلني االجتماعيني 
لألمام  الهروب  لسياسة  الوزير  انتهاج  وبعد     . والتربويني  
عبر جتميد احلوار القطاعي منذ 02 دجنبر 2022، سيعقد 
التنسيق النقابي اجتماعا في االيام املقبلة للتداول في صيغ 

التعاطي مع الوضع احلالي .

>>>

التتمة  ص 16

ضيف هذا العدد هو الرفيق عبد اهلل مغميط الاكتب الوطين للجامعة الوطنية للتعلمي - التوجه الدميقرايط، حناوره  
حول واقع التعلمي ببالدنا والوضع النقايب يف قطاع التعلمي ومسار احلوار القطايع بني النقابات التعلميية ووزارة 

الرتبية الوطنية وحول املوقف من مضمون  مرشوع النظام األسايس... 



العدد:  16490
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تتعرض الطبقة العاملة إلى مجموعة من اجلرائم 
والعمال  ال��ع��ام��الت  ب��ح��ي��اة  امل���س  ال���ى  يبلغ ض��رره��ا 
املتواترة  يؤدون عملهم. ومن بني هذه اجلرائم  وهم 
واملستمرة، جرمية نقل العمال والعامالت في وسائل 
ال تتوفر فيها أدنى شروط السالمة. هكذا عشنا وال 
زلنا على وقع سقوط العشرات من القتلى واملعطوبني 
مناطق  ج��ل  ف��ي  ال��ف��ظ��ي��ع��ة  ال��س��ي��ر  ح����وادث  نتيجة 

الضيعات الزراعية الرأسمالية.

خاصة  بيكوبات  ف��ي  والعمال  العامالت  نقل  يتم 
لنقل األشخاص. ال تخضع  بالبضائع وغير مجهزة 
ه���ذه ال��س��ي��ارات ألي���ة م��راق��ب��ة م��ن ط���رف السلطات 
العمال  نقل  مهنة  مبمارسة  لها  ويسمح  املختصة 
ومن  حتمالت  لدفتر  تخضع  ان  دون  من  والعامالت 
دون ان يفرض عليها احترام شروط السالمة ومعايير 

النقل الطرقي وسفر الناس. 

وال  النقل  موضوع  ال��زراع��ي  اإلن��ت��اج  شركات  تترك 
العمال  تشغيل  ان حتترمه عند  به ومبا يجب  تهتم 
العمال  ع��ن  مسؤوليتها  ع��ن  وتتغاضى  وال��ع��ام��الت، 
املسؤولية تشمل احلفاظ على  الذين تشغلهم وتلك 
صحتهم وسالمتهم ابتداء من ساعة خروجهم للعمل 
السلوك  ه��ذا  خ��الل  من  املوقف.  من  او  منازلهم  من 
الى  العمال  القطاع يتعرض  للباطرونا في هذا  العام 
حوادث سير نتجت عنها العشرات من القتلى واملئات 
املتعمد  اإلهمال  نتيجة  انها حوادث  املعطوبني.  من 
والعامالت  للعمال  واملضمون  اجليد  النقل  لتوفير 
يحترم جميع شروط الصحة والسالمة. وهذا اإلهمال 
ومسؤوليتها مشتركة  األرك��ان  مكتملة  يعتبر جرمية 
على  وامل��س��ؤول��ة  املختصة  واألج��ه��زة  الباطونات  ب��ني 
البرجوازية  جرمية  انها  الطرقية.  واملراقبة  السالمة 

احلاكمة ببالدنا وجهاز الدولة احلامي ملصاحلها.

العديد  املناضلة  ونقاباتها  العاملة  الطبقة  نظمت 
واملطالبة  إدانة هذه اجلرائم  اجل  النضاالت من  من 
حتسني وتوفير النقل املناسب حلماية صحة وسالمة 
منها  وال��ع��ودة  العمل  أم��اك��ن  إل��ى  وال��ع��ام��الت  العمال 
ملنازلهم. ال حترك الدولة ساكنا من اجل وقف املركبات 
املستعملة للنقل البشري والغير متوفرة على املؤهالت 

التقنية واحملترمة لشروط نقل البشر.

أن بالدنا  القاتلة يتضح  من خ��الل ه��ذه احل��وادث 
وسمحت  العاملة  الطبقة  الستغالل  املجال  فتحت 
ب��ارت��ك��اب ج��رائ��م ف��ي ح��ق ال��ع��م��ال وغ��ض��ت الطرف 
بها  تغطي  كمساحيق  وضعتها  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ني  ع��ن 
تضرب  قوانني  لوضع  رفضها  أو  واجلشع  االف��ت��راس 
الطبقة  ح��ق  ف��ي  املجرمني  ك��ل  على  م��ن حديد  بيد 
العاملة املغربية. إنها دولة تسمح باالستغالل البشع 
جرائم  ب��ارت��ك��اب  تسمح  كما  العاملة  الطبقة  ل��ع��رق 

وتغض الطرف عليها وتبقى بدون عقاب. 

االنتظام في حزبها  أال  العاملة  الطبقة  أمام  ليس 
للمجرمني  التصدي  القوى من اجل  املستقل وحشد 
يعرضونهم  او  وال��ع��ام��الت  ال��ع��م��ال  يقتلون  ال��ذي��ن 
والعامالت  العمال  انتظام  إن  مستدمية.  إلع��ط��اب 
في حزبهم املستقل من شانه أن يوفر الدرع النقابي 

والسياسي حلماية أرواح العمال والعامالت.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

جرائم بدون عقاب

اللجنة املركزية للنهج الدميقراطي العمالي
 تعقد  دورتها الثالثة األحد 8 يناير 2023

تتمة احلوار معضيف العدد

دعى املكتب السياسي حلزب النهج الدميقراطي العمالي لعقد اجتماع اللجنة املركزية للحزب يوم 
اآلحد املقبل 8 يناير 2023 باملقر املركزي بالرباط في دورتها الثالثة التي سيتم فيها تدارس الوضع 

السياسي العام والقضايا التنظيمية  و أداء احلزب وقضية التحالفات...

>>>

6   – و ماهي يف نظركم السبل للخروج من األزمة 
التي يتخبط فيها قطاع التعليم؟

- للخروج من هذه الشرنقة التي يعيشها القطاع لعقود 
والالدميقراطية  الالشعبية  السياسات  بسبب  الزمن  من 
املنتهجة اجتاه قطاع التعليم للحد من دوره التنويري في 
املجتمع،  البد من التأكيد على أن الدولة ال إرادة سياسية 
لها إلصالح القطاع تبعا حلاجيات املجتمع ومطالب نساء 
،  بل هي مصرة على  التنمية   التعليم ورهانات  ورج��ال 
تنزيل مخططات طبقية  كان لها دور فعال  في إدخال 
القطاع في  تراجعات على مستوى العديد من املؤشرات .   
وال بديل لنا سوى  نهج طريق النضال الوحدوي لتحصني 
إرادة سياسية  وف��رض   واملهنية  االجتماعية  املكتسبات  
تعطي للقطاع أولوية في السياسات العمومية ، ومتنحه 
امليزانية الكافية في ظل احلاجات املرتفعة  ، وتنتصر  لرد 
االعتبار لنساء ورجال التعليم في املجتمع عبر االستحابة 
ملطالبهم العادلة ، وحتسني ظروفهم املهنية واالجتماعية

7  ملاذا انسحبتم من جلسات الحوار والتفاوض؟
امللف  التعليمية كانت ج��ادة في دفاعها عن  النقابات   
املطلبي للشغيلة التعليمية بكل فئاتها ، على أرضية أن 
تستثمر  أن  الدولة  ومسؤولية  استراتيجي  التعليم قطاع 
شعبي  تعليم  لبناء  الضرورية  احلاجيات  كل  وتوفر  فيه 
يوجد  االختيار  ه��ذا  وف��ي صلب    ، وم��وح��د  دميقراطي 
القطاع  في  األساسيني  الفاعلني  التعليم  ورج��ال  نساء 
رغم  واحلكومة  ال���وزارة  لكن  واحمل��روم��ني من حقوقهم،  
بالتعليم  املتعلقة  ال��ش��ع��ارات  م��ن  للعديد  تسويقهما  
،   ظلتا وفيتان  امل��درس وأجرته  وحتسني ش��روط عمل 
خليار  تنتصر   التي  التقشفية  اللبيرالية  لالختيارات 

الهشاشة  دائ��رة  وتوسيع  املفوض  والتدبير   اخلوصصة 
عبر إرساء التوظيف بالعقدة . وفي ظل  تسجيل النقابات 
ورجال  نساء  مع مطالب  ل��ل��وزارة  اجل��دي  التفاعل  ع��دم 
كوسيلة  احل���وار  بآلية  متشبتة   ظلت  لكنها   ، التعليم 
ورجال  نساء  مطالب  على   خاللها  من  ترافع  نضالية  
التعليم على أمل فرض احلد  االدنى من املكتسبات في 
ظل حكومة الباطرونا الساعية لإلجهاز على كل األبعاد 
اإلحتماعية بقطاع التعليم  . وفي سياق اقتصادي سجل 
ارتفاع مداخيل الفوسفاط وعائدات عمال املهجر ،  ظلت 
اجتاه  التقشفية  املالية  امل��ب��ررات  نفس  من  تنهل  ال���وزارة 
قطاع التربية الوطنية مقابل تفاعل مبستوى البأس به 
بقطاعات  القطاعية  احل��وارات  للحكومة مع مقتضيات 

أخرى   ، هو ما جعل احلوار يتوقف .

8   – تخوض مجموعة من التنسيقيات احتجاجات 
وإضرابات وطنية دفاعا عن مطالبها،  ما هي أسباب ذلك؟- 

 في ظل حديث ال��وزارة عن اإلص��الح ،   لم يتم صرف 
تصريح  ورغ��م   . والرتبة  الدرجة  في  الترقية  مستحقات 
21نونبر  يومي  اخلمس  التعليمية  النقابات  أم��ام  الوزير 
ميزانية   ال���وزارة خصصت  ب��أن   2022 دجنبر  و02   2022
على  وستعمل  املستحقات،   ه��ذه  لتسوية  دره��م  2مليار 
صرفها في أفق نهاية دجنبر 2022. لكن لألسف  حلدود 
اللحظة لم يتم التأشير على هذه املستحقات ،  مما ولد  
وهضم  والغنب  باحليف  التعليم  ورج���ال  نساء  إحساس 
حقوقهم التي ال تنتظر حوار أو تفاوض اجتماعي ، وهو 
أمام  واعتصامات  احتجاجات  بتنظيم   عليه   ردوا  ما 
تلتزم  لم  ال��وزارة  أن  نعتبر  الوطنية. فنحن  التربية  وزارة 
مبا قطعت على نفسها في اجتماعات رسمية ،  وتسعى  
التعليمية  الشغيلة  على  الضغط  م��ن  امل��زي��د  بسلوكها 

والنقابات . >


