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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 494 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

أمريكا  النخراط  املتزايد  األمريكي  العام  ال��رأي  ملعارضة  نظرا 
عن  عجزها  وبالتالي  البشرية  الكلفة  بسبب  احل��روب  في  مباشرة 
االس��ت��م��رار ف��ي غ��زو واح��ت��ال ال���دول )جت��رب��ة ال��ع��راق وأفغانستان 
واضحة في هذا املجال(، أصبحت أمريكا تلجأ إلى احلروب الهجينة 

التي تعتمد مجموعة من األعمال العدوانية:
- حروب بالوكالة تخوضها األنظمة العميلة )حالة اليمن( والتي ال 

تكلف أمريكا خسائر بشرية.
- حروب بالوكالة وضربات جوية أو بالصواريخ وعمليات عسكرية 
ضد أهداف وشخصيات محددة تقوم بها أمريكا أو قاعدتها األمامية 

في املنطقة )الكيان الصهيوني(.
الداخلية  ال��ص��راع��ات  وتسعير  عسكرية  وان��ق��اب��ات  م��ؤام��رات   -
)العرب ضد األمازيغ واألكراد ضد العرب، الصراعات الطائفية في 
القوى  ودع��م  ال��ع��راق...(  في  والشيعة  السنة  بني  اخل��اف��ات  لبنان، 

الرجعية احمللية.
- تسعير اخلافات بني األنظمة )املغرب واجلزائر مثا( وشيطنة 

إيران.
الداخلية واستغال  لتأزمي األوضاع  - عقوبات اقتصادية ومالية 
مثا  امللونة(:  )الثورات  "ناعمة"  بانقابات  للقيام  الشعبي  الغضب 
محاولة حتميل مسئولية تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
في لبنان للمقاومة، وخاصة حزب الله، لعزلها عن حاضنتها الشعبية 

وتصفيتها وتسعير التناقضات املذهبية...
- ضغط سياسي ودبلوماسي مباشر وبواسطة القوى التابعة لها.

- بناء حتالفات مع أنظمة رجعية مطبعة مع الكيان الصهيوني 
)اتفاقيات أبراهام...(. وأخرى موجهة ضد إيران.

املناورات  أه����داف  ع��ل��ى  التفصيل  ببعض  ه��ن��ا  ال��وق��وف  وي��ج��ب 
العسكرية السنوية بني املغرب و الواليات املتحدة األمريكية املسماة 

"األسد اإلفريقي":
رسميا األهداف هي مواجهة القوى اإلرهابية في املنطقة )داعش 

والقاعدة وبوكو حرام...(. أما احلقيقة فهي ما يلي: 
معلوم أن الكتلة الطبقية السائدة في املغرب لها استثمارات مهمة 
وكذلك  إفريقيا  غ��رب  دول  في  وعسكري  أمني  تواجد  له  والنظام 
تأثير ديني، خاصة من خال تكوين رجال الدين وتشجيع الزوايا، 
ومنها باخلصوص الزاوية التيجانية. كما أن االمبريالية األمريكية 
تريد مواجهة التواجد االقتصادي القوي جدا للصني في إفريقيا. 

إلى  ستلجأ  فإنها  اقتصاديا،  الصني  منافسة  على  لعجزها  ونظرا 
العسكري  التدخل  ع��دا  ما  املمكنة،  الضغوطات  مختلف  ممارسة 
لتنفيذه  الصهيوني  الكيان  ورمب��ا  املغرب  توظف  قد  ال��ذي   املباشر 
عند الضرورة. وسيمكن تطبيع النظام مع الكيان الصهيوني، مبا في 
ذلك توثيق العاقات العسكرية واألمنية معه، من لعب هذا الكيان 
دورا أساسيا في هذا املخطط. هنا تلتقي مصلحة النظام املغربي 
في  أمريكا  ومصلحة  وتنميتها  املنطقة  في  مصاحله  حماية  في 
مواجهة التواجد االقتصادي الصيني في املنطقة ومصلحة الكيان 
الصهيوني في اختراق إفريقيا )طلبه االلتحاق باالحتاد اإلفريقي 
كماحظ(. ورمبا هذا ما يفسر العاقات املتوترة بني املغرب وفرنسا 
إفريقيا  غرب  وأن شعوب  مهددة، خاصة  أن مصاحلها  تعتبر  التي 

هبت إلى النضال ضد نهب فرنسا خليراتها.
ما العمل بالنسبة للقوى الثورية، وفي مقدمتها املاركسية، ملواجهة 

هذه املخططات؟
املنطقة العربية واملغاربية  تواجه االمبريالية الغربية والصهيونية. 
للتصدي لهما، ال بد من بناء أوسع جبهة ممكنة. حاليا، ال ميكن 
تصور جبهة مناهضة للصهيونية واالمبريالية ال تضم محور املقاومة 
واليمن...( وحركات  )إيران وسوريا  أنظمة وطنية  الذي يتكون من 
وطنية وتقدمية وإسامية. لكن حترر منطقتنا لن يكون كاما دون 
التصدي للثالوث اجلهنمي: االمبريالية والصهيونية والرجعية. وقد 
علمتنا التجارب أن التحرر الوطني يظل ناقصا إذا لم تقده الطبقة 
العاملة املنظمة في إطار حزبها املستقل عن البرجوازية واملتحالفة 
مع الفاحني الفقراء والكادحني. لذلك يكتسي بناء هذه األحزاب 
والوقت.  اجلهد  من  الكثير  تتطلب  املهمة  هذه  إن  قصوى.  أهمية 

وميكن حاليا:
- العمل اجلاد واحلازم من أجل بناء أوسع جبهة ضد االمبريالية 

والصهيونية.
- النضال ضد التطبيع والسعي إلى جترميه.

- النضال ضد التبعية، بكل أشكالها، لامبريالية وضد األحاف 
التي تعقدها مع األنظمة وضد املشاركة في احلروب بالوكالة التي 

تسعى إلى إشعالها في املنطقة أو خارجها.
االمبريالية  هيمنة  إف��ري��ق��ي��ا  وغ���رب  ش��م��ال  ش��ع��وب  وت��واج��ه   -
لها في هذه  بناء جبهة مناهضة  إلى  السعي  الفرنسية.لذلك يجب 

املنطقة.

في ندوة الهيئة الوطنية ملساندة 
معتقلي الرأي
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حكومة الفاشية الدينية وعسكرة 
التجمع االستعماري
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 > املدير املسؤول : جمال براجع   
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النهج الدميقراطي العمالي يدعو 
إلى رص الصفوف ملواجهة الهجوم 

الرأسمالي املخزني
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االستراتيجية العسكرية األمريكية احلالية: العالم العربي واملغاربي منوذجا

أيوب حبراويضيف العدد:

هشاشة منظوماتنا البيئية في غياب سياسات بيئية عادلة...



العدد:  2494
من 2 إلى 8 فبراير 2023 الثانية

 اجتمع املكتب السياسي حلزب النهج الدميقراطي العمالي 
بالرباط  املركزي  2023-1-29 مبقره  يوم  العادية  دورت��ه  في 
حيت تدارس بشكل مستفيض القضايا التنظيمية الداخلية 
كما ناقش مجموعة من القضايا الوطنية واجلهوية والدولية 

وخلص االجتماع إلى ما يلي:
على املستوى الدولي:

-  يؤكد مجددا رفضه للحرب اجلارية في أوكرانيا ويندد 
بالتصعيد الذي ميارسه حلف الناتو وما يترتب عنه من إعاقة 
ألية تسوية سلمية في األمد املنظور، ويدعو  إلى حل هذا 
التوترات  بإشعال  املعروف  التاريخ   ذي   اإلمبريالي  احللف 
اإلمبريالية  والسيطرة  النهب  أجل  من  العالم  في  واحل��روب 

على ثروات شعوبه . 
-  يدين االنقاب على الرئيس الشرعي بالبيرو "كاستيلو" 
والذي يندرج في إطار احملاوالت االنقابية بأمريكا الاتينية 
البرازيل  في  حدث  كما  االمريكية  االمبريالية  تقودها  التي 

مؤخرا. 
على املستوى اجلهوي:

-   يدين بأشد العبارات الهجوم الصهيوني الفاشستي على 
الشعب الفلسطيني األعزل في أنحاء األراضي الفلسطينية 
املقاوم،  جنني  مخيم  على  األخير  الهجوم  وخاصة  احملتلة 
في  الفلسطيني  للشباب  الفدائية  العمليات  عاليا  ويحيي 
طبيعي  فعل  رد  ويعتبرها  احملتلة  املناطق  وباقي  القدس 
ومشروع في وجه عصابات املستوطنني الصهاينة كما يدعو 
والتشبث  الوحدة  إلى  املقاومة،  الفلسطينية  الفصائل  كافة 
الصهيوني  االح��ت��ال  لدحر  وحيد  كخيار  املقاومة  بخيار 
وحليفتها  الغربية  االمبريالية  من  وامل��دع��وم  فلسطني  من 

الرجعية العربية
عبر  اجلرائم  هذه  على  التغطية  محاوالت  ويستنكر     -
احلمات االعامية والسياسية التهام املقاومة ب"االرهاب" ، 
وللتغطية ومحاولة تبييض األبارتايد الصهيوني عبر أنشطة 

ثقافية مشبوهة.
-  يحيي نضال الشعب السوداني في  مسيرته الستكمال 
الشيوعي  للحزب  السديدة  وامل��واق��ف  املجيدة  ث��ورت��ه  مهام 
السوداني والقوى الوطنية املناضلة، التي اسقطت وستسقط 
االستعمار  وع��م��اء  العسكرية  الديكتاتورية  م��ن��اورات  ك��ل 

واحملاور اخلليجية الرجعية . 
مقاومته  ف��ي  التونسي  الشعب  لنضال  دع��م��ه  ي��ج��دد     -
والذي  سعيد  قيس  للرئيس  االستبدادي   ال��ف��ردي  للحكم 
أيدي  للشرعية، ويشد على  االنتخابات فقدانه  اظهرت كل 
ملشاريع  الرافضة  القوى  وكل  التونسي  العمال  رفاقنا بحزب 

الديكتاتورية الفردية.
-  ويؤكد دعمه املستمر لكل القوى التقدمية والدميقراطية 
التبعية  ول��ق��وى  لإلمبريالية  املناهضة  االفريقية  ب��ال��ق��ارة 
في  ل��ل��ق��ارة  مستقبل  أج��ل  وم��ن  بها  الصهيوني  وللتغلغل 

مصلحة الشعوب األفريقية وتقدمها. 

على املستوى الوطني:
ف���روع حزب  ف��ي منع  املغربية  ال��دول��ة  اس��ت��م��رار  ي��دي��ن    -
العمالي من وصوالت اإليداع كما حدث  النهج الدميقراطي 
قراراتها  عن  بالتراجع  ويطالبها  واحملمدية  تازة  فرعي  مع 
االس��ت��ب��دادي��ة ه���ذه ومت��ك��ني احل���زب م��ن مم��ارس��ة نشاطه 

السياسي كما تنص على ذلك القوانني املنظمة.
وحكومته  املخزني  للنظام  الطبقية  بالسياسة  يندد    -
الرجعية التي تنتج املزيد من الفوارق الطبقية وتصاعد غاء 
املعيشة في جميع املواد األساسية والتفقير املنهجي للطبقة 
الكادحي  وعموم  الصغار  وللفاحني  عامة  بصفة  العاملة 
ول��ل��ش��رائ��ح ال��ه��ش��ة م��ن امل��ج��ت��م��ع وح��ت��ى ل��ف��ئ��ات مهمة من 
تنظيم  إلى  والكادحني  العمال  ويدعو   . املتوسطة  الطبقات 

انفسهم للدفاع عن حقوقهم.
-  يعتبر أن اتفاق 14 يناير 2023 بني وزير التربية الوطنية 
وأربع نقابات تعليمية ال يستجيب للحد األدنى من املطالب 
األساسية لشغيلة التعليم، وينادي مبواصلة وتكثيف النضال 

النقابي الوحدوي لتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم.
-  يجدد التضامن مع نضاالت الطبقة العاملة واجلماهير 
الشعبية ومنها نضاالت عامات وعمال شركة "سيكوميك" 
والفاحني  ال��زراع��ي��ني  وال��ع��م��ال  ج���ودة"  "ك��وب��اك  التعاونية 
القطاع  ومستخدمي  األساتذة   ف��ئ��ات  ومختلف  ال��ف��ق��راء 
املهمشة،وخاصة  املناطق  سكان  وم��ع  واملعطلني  الفاحي 
)البرد  القاسية  الشتاء  ظ��روف  مع   معاناتهم  في  اجلبلية، 
لتوفير  للدولة  فعليةوفورية  ت��دخ��ات  غياب  ف��ي  وال��ث��ل��وج( 

متطلبات مواجهة تلك الظروف كتوفير حطب التدفئة والغاز 
اإلحسانية   املخزنية  املقاربة  بدل  الغذائيةالكافية...  واملؤن 

املهينة لكرامة املواطنني/ات.
دولة  إص���رار  بسبب  االجتماعي   احل���وار  تلكؤ  ي��دي��ن    -
الباطرونا على رفض تلبية املطالب املشروعة للطبقة العاملة 
التراجعية  الطبقية  املشاريع  ، وعلى مترير  الشغيلة  وعموم 
فعل  رد  غياب   ظل  في  النقابات  وقانون  اإلض��راب  كقانون 

نقابي في مستوى الهجوم الرأسمالي املخزني.
-  يدين تعمق مظاهر الفساد والريع والرشوة واحملسوبية 
واالقتصادية  والسياسية   اإلداري����ة  امل��ن��اح��ي  مختلف  ف��ي 
واإلعامية في ظل احلماية املخزنية للفاسدين واملفسدين.
ولعل ما وقع في مباراة ولوج مهنة احملاماة خلير دليل على 

املستوى الذي وصل إليه الفساد من تفش وانتشار سافرين.
-  يؤكد مجددا على ضرورة إطاق سراح كافة املعتقلني 
للمحاكمات  حد  ووض��ع  وامل��دون��ني  الصحفيني  السياسيني 
الصورية ومنها األحكام الرجعية والظاملة في حق األساتذة 
املتابعات  ك��ل  ووق��ف  م��ؤخ��را،  التعاقد  عليهم  ف��رض  ال��ذي��ن 
واملاحقات البوليسية وحصار احلريات واحلق في التنظيم 
باسم  والشمولية  الكونية  االنسان  على حقوق  املزايدة  بدل 
وحكومة  لنظام  بالنسبة  عليها  املفترى  "السيادة"  مغالطات 
والصهيوني  االمبريالي  للتغلغل  وص��اغ��رة  تبعية  مخزنية 

بالباد.
-  يدعو القوى السياسية التقدمية والدميقراطية واحلية 
الوحدوي  النضالي  بالعمل  ال��رق��ي  م��ن  امل��زي��د  إل��ى  ب��ال��ب��اد 
ملواجهة حتديات املرحلة واملخططات التي تستهدف القوت 
اليومي للجماهير العمالية والشعبية الكادحة والتي تتمادى 
بالباد، وفي  الصهيوني  والتغلغل  التبعية  كذلك في تعميق 
هذا السياق يدعوها إلى إحياء الذكرى 12 الندالع حركة 20 
الشغيلة  حقوق  عن  دفاعا  وح��دوي  بشكل  املجيدة   فبراير 
إطاق  أجل  ومن  وعن احلريات  الشعبية  وعموم اجلماهير 

سراح كافة املعتقلني السياسيني.
الوحدوي  التصدي  إل��ى  النقابية  احل��رك��ة  يدعو  كما       
واملعنوية  امل���ادي���ة  امل��ك��ت��س��ب��ات  ت��ه��دد  ال��ت��ي  ل��ل��م��خ��ط��ط��ات 

والتشريعية للعمال والفاحني الكادحني.
املكتب السياسي 

النهج الدميقراطي العمالي يدعو القوى التقدمية و الدميقراطية إلى رص الصفوف ملواجهة الهجوم 
الرأسمالي املخزني على مكتسبات الطبقة العاملة واجلماهير الشعبية

تابع الفرع احمللي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان كما 
تابع الرأي العام عبر وسائل التواصل اإلجتماعي ، فيديوهات 
"مرامان"  مبنطقة  إميينتفيرست"   " ساكنة  اعتصام  ع��ن 
تابعنا  كما  فقط(،   3km بعد  )على  القصيبة  من  القريبة 
السلطة  ممثلي  ط��رف  م��ن  املسلط  القمع  ع��ن  فيديوهات 
أثناء هدم اخليمة على رؤوس املعتصمني واملعتصمات، في 
محاولة منهم  فك اإلعتصام السلمي، الذي دخل فيه ساكنة 
أشغال شركة القتاع  استمرار  جراء  من  املتضررة  املنطقة 

وتكسير األحجار ، مبحاداة مبساكنهم البسيطة.  
احمللي  ال��ف��رع  ع��ن  منتذبة  جلنة  انتقلت  ه��ذا  ك��ل  بعد 
عني  إل��ى   ، بالقصيبة  اإلن��س��ان  حلقوق  املغربية  للجمعية 
واإلستماع   ، املعطيات  واستكمال  املعلومات  جلمع   ، املكان 
، ومعاينة األضرار  املكان  ، من عني  الشهود  الى عينات من 
الناجمة عن استمرار أشغال الشركة املذكورة، حيث اطلعت 
اللجنة املنتذبة على  " تصدعات " و" شقوق " عميقة تخترق 
"التصدعات"     ، امل��ذك��ورة  للورشة  احمل��ادي��ة  امل��ن��ازل  عشرات 
عن  البعيدة  املباني  منهما حتى  تسلم  لم  التي  و"الشقوق"  
تلك الورشة ، حيث أطلع املتضررون ممثلي اللجنة املنتذبة 
بسبب  على حطام جل��دران محطمة  ط��رف جمعيتنا،  من 
اهتزازات، بفعل " املتفجرات " املستعملة من طرف صاحب 
املشروع أثناء اقتاع األحجار من جوف األرض ، حسب إفادة 

الساكنة  املتضررة . 
إن الفرع احمللي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان ، بعد 

على  اإلط���اع  وبعد   ، للعيان  الواضحة  ل��أض��رار  معاينته 
فيديوهات تظهر التدخل الفض للسلطة اجتاه املعتصمني 
 ، السلمي  احتجاجهم  مواصلة  عن  لثنيهم   ، واملعتصمات 
التدخل الذي وصل الى حد سقوط بعض النساء ) عددهن 
4(  مغمى عليهن ، ك��ادت األم��ور أن تصل إل��ى ما ال يحمد 
الى  ونقلهن  املدنية  الوقاية  من  عناصر  تدخل  لوال  عقباه، 

املستشفى  احمللي حيث قدمت لهن بعض اإلسعافات.  
لكل ماسبق نعلن للرأي العام و إلى كل املسؤولني مبختلف 

مواقعهم مايلي : 
- أوال : نعلن تضامننا املبدئي والامشروط مع الساكنة 
املعتصم، وندعو مختلف السلطات إلى إعمال احلكمة وحسن 
اإلنصات إلى مطالب الساكنة العادلة و تلبيتها فورا، و ذلك 
درءا خلطر اإلنهيار الذي يتهدد مساكنهم، وحياة أبناءهم 
، من جراء ما قد يترتب عن االستمرار في سياسة اآلذان 
الصماء التي تنهجها الشركة املعنية ، بدون مراعاة للمعايير 
اجلاري بها العمل ، واملتفق عليها في دفاتر التحمات ، التي 

على أساسها، منحت هذه الشركة رخصة بدء األشغال.
 ، ونزيه  إلى فتح حتقيق جدي  السلطات  : ندعو  ثانيا   -
الشركة  أشغال  أحلقتها  التي  األض��رار  حجم  على  للوقوف 
املذكورة على مصالح الساكنة املجاورة للمقلع ، في منازلهم 
األنشطة  البيئة وعلى  مختلف  السلبي على  تأثيرها  وكذا 
األتربة  تطاير  ج��راء   ، رع��ي  و  فاحة  من   ، يزاولونها  التي 

والغبار،  وتلويث للماء والهواء.

الترخيص  على    ، امل��س��ؤول��ني  إق����دام  نستنكر   : ث��ال��ث��ا   -
مارامان(  مبختلف مصادر  ) منطقة  املنطقة  كل  بإحاطة 
التلويث للبيئة ) مجاري وادي احلار ، محطة تصفية املياه 
 " تاغزوت   " ، مبنطقة  اإلسمنت  معمل   ، بأمشاظ  العادمة 
تكسير  و  ، القتاع  إلى مقلعني متقاربني جدا  باإلضافة   ،
،  يقصدون  بإقدامهم هذا  كأنهم   ،  ) باملتفجرات  األحجار 
العبث مبنطقة " حتمل اسما  له مكانة  رمزية خاصة  في 
الذاكرة اجلماعية لسكان آيت " ويرة "، املنطقة التي ارتبط 

اسمها مبعركة
املاحم  إح���دى  على  تشهد  التي   امل��ج��ي��دة   " م��رام��ان   " 
التاريخية املسجلة مبداد من ذهب في سجل مقاومة الشعب 

املغربي لإلستعمار . 
الكف عن  الى   ، كل في موقعه  السلطات  ندعو    : رابعا   -
واملعتصمات،  املعتصمني  على  القمع  أش��ك��ال  ك��ل  تسليط 
واح��ت��رام احل��ري��ات واحل���ق  ف��ي االح��ت��ج��اج السلمي الذي 
املواثيق  مختلف  وك���ذا  الوطنية  التشريعات  ك��ل  تضمنه 

الدولية التي صادق عليها املغرب. 
مع  وال��ام��ش��روط  امل��ب��دئ��ي  تضامننا  جن��دد  خامسا:    -
النضالية  اخلطوات  لكل  دعمنا   ونعلن   ، املتضررة  الساكنة 
السلمية التي  ستقدم عليها في القادم من األيام ، من أجل 

حتقيق مطالبها العادلة واملشروعة. .  
عن املكتب احمللي

اجلمعية تتضامن مع  ساكنة منطقة مرامان ضد القمع والتسلط لقصيبة
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

2023، انتشلت جثة عامل زراعي توفي  30 يناير   يوم 
غ��رق��ًا ف��ي ق��ن��اة ل��ل��ري ب��امل��دار ال��س��ق��وي لسد ي��وس��ف ابن 
آيت  جماعة  ف��ي  “السوالم”  دوار  مستوى  على  تاشفني 

عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها 

- كما سقط ميتا عامل شاب يبلغ من العمر 19 سنة 
مائي  صهريج  وس��ط  ف��ي   ،2023 يناير   21 ي���وم   م��س��اء 
أيت  اخميس  بجماعة  توعمال  ب���دوار  فاحية  بضيعة 
من  يتحدر  املتوفي   . باها  أي��ت  اشتوكة  بإقليم  اعميرة 

إقليم ورزازات.

ان احلاالت املذكورة هي عينة مما وصلت اصداؤه الى 
الدولة ال يدخل في  أن مصالح  إلى  راج��ع  انترنت، وه��ذا 
ال  بحيث  العمال/ات  وصحة  سامة  موضوع  اهتمامها 
حتصي احل��االت و ال تنشر اح��ص��اءات دوري��ة منتظمة، 

وهذا عامة انشغالها بحيوات الشغيلة.

ُتلزم مدونة الشغل رب العمل في املادة  24 "...أن يتخذ 
جميع التدابير الازمة حلماية سامة األجراء وصحتهم، 

حتت  ينجزونها  التي  باألشغال  قيامهم  لدى  وكرامتهم، 
إمرته.."

ميوت العمال بفعل السقوط بسبب غياب وسائل الوقاية 
في األحواض املائية أو أثناء جلب املاء من أجل الشرب و 
االغتسال أو من أجل االستحمام في األحواض في حني 
املاء  من  كل  بتوفير  العمل  أرب��اب  تلزم  الشغل  مدونة  أن 
الشروب واملراحيض... في موادها التي تهم حفظ صحة 

األجراء وسامتهم، وهي كالتالي:  

نظافة  على  يسهر  أن  املشغل،  على  281:"يجب  امل��ادة 
شروط  فيها  تتوفر  أن  على  يحرص  وأن  الشغل،  أماكن 
للحفاظ  الازمة  السامة  ومتطلبات  الصحية،  الوقاية 
على صحة األجراء، وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الوقاية 
والتخفيض  والتهوية،  والتدفئة،  واإلن��ارة،  احلرائق،  من 
وأبار  ال��ش��روب،  وامل���اء  امل���راوح،  واستعمال  الضجيج،  م��ن 
امل��راح��ي��ض، وت��ص��ري��ف م��ي��اه ال��ف��ض��ات، وم��ي��اه الغسل، 
واألت���رب���ة، واألب���خ���رة، وم��س��ت��ودع��ات م��اب��س األج����راء، 

ومغتساتهم، ومراقدهم.

باملاء  األوراش  تزويد  يضمن  أن  املشغل،  على  يجب   
مساكن  لأجراء  فيها  يوفر  وأن  عادية،  بكيفية  الشروب 

نظيفة، وظروفا صحية مائمة."

املادة 284:" يجب أن يكون األجراء الذين يشتغلون في 
اآلبار، أو أنابيب الغاز، أو قنوات الدخان، أو آبار املراحيض، 
أو األحواض، أو أي أجهزة قد حتتوي على غازات ضارة، 

مشدودين برباط..."

كما أن قرار وزير التشغيل والتكوين املهني رقم 93.08  
عام 2008 بتحديد التدابير التطبيقية العامة واخلاصة 
في  وسامتهم  األج���راء  صحة  حفظ  مب��ب��ادئ  املتعلقة 
مدونة الشغل ينص في املادة 3 على وجوب أن يجهز رب 
عدم  من  متكن  بطريقة  اخلارجية  الشغل  أماكن  العمل 

االنزالق والسقوط.....

املصدر : صفحة مرصد حوادث الشغل.

هروب الباطرونا - تلكؤ الدولة و صمود الطبقة العاملة
ماي  ح���وارات  ونتائج  اتفاقات  ان  جليا  يبدو 
املكتب  ب��ني  جمعت  التي   ،2022 وأكتوبر   2021
مبكناس  للخياطة  سيكوميك  ش��رك��ة  النقابي 
أجهزة  مختلف  وإش���راف  وممثلها  وال��ب��اط��رون��ا 
مخرجات  ع��ن  أس��ف��رت  التي  ،و  املغربية  ال��دول��ة 
واضحة تتلخص في ثاث نقاط : - العودة للشغل 
وصرف األجور واملستحقات وتسوية مستحقات 
وهي  االج��ت��م��اع��ي  للضمان  ال��وط��ن��ي  ال��ص��ن��دوق 
النقط التي أكدها اجتماع 30 أكتوبر 2022 مع 
فصول  مجرد  كانت  أنها  ،ي��ب��دو  التشغيل  وزي��ر 
حتالف  كتابتها  ف��ي  حتكم  محبوكة  ملسرحية 
ضد  والرأسمال  الباطرونا  مع  وأجهزتها  الدولة 

مصالح الطبقة العاملة. 

امل���خ���زن الصمت  ل���زم���ت أج���ه���زة  وب���ق���در م���ا 
للنهج  ال���ع���داء  ال��ع��ي��ون وح��ش��د  ال���رم���اد ف��ي  وذر 
أمام  سالكا  الطريق  لفتح  العمالي  الدميقراطي 
االلتزامات  م��ن  والتخلص  ل��ل��ه��روب  ال��ب��اط��رون 
والعمال  ال��ع��ام��ات  جت��اه  واالجتماعية  امل��ادي��ة 
الذين قضوا ازيد من 30 سنة من العمل داخل هذه 
الشركة، بذلك القدر وأكثر منه، تتحلى العامات 
املركزية  ل��واء  حت��ت  املنضوون   550 ال  والعمال 
النقابية )ك د ش( ، بالصبر وطول النفس وروح 

الصمود.  وأساليب تدبير  وإبداع أشكال  املقاومة 
إذ باإلضافة إلى استمرار االعتصام الذي انطلق 
والتغطية  الشركة  مقر  أم��ام   2021 أكتوبر  منذ 
معركتهم/ن  ب��ه��ا  ح��ض��ي��ت  ال���ت���ي  اإلع���ام���ي���ة 
اخلبز  بطبخ  املقاومة  يوميات  العامات  ،ت��وازي 
ومشتقات الدقيق وبيعها فيما يقوم العمال ببيع 
اخل��ض��ار وال��ف��واك��ه، ف��ي إش���ارة واض��ح��ة إل��ى نية 
االفتراسية.  الرأسمالية  اآللة  وفي وجه  الصمود 
وقد أتت هذه املقاومة ثمارها من حيث اإلشعاع 
والدعاية، حيث أصبح الكل في مكناس والنواحي 
وباقي املناطق يعرف امللف وبعض تفاصيله، كما 
استقطبت املعركة تضامن اإلطارات والتنظيمات 
بدافع  ه��و  م��ا  ،منها  واجل��م��اه��ي��ري��ة  السياسية 
ما هو مبدئي عصي  ومنها  واجتماعي  عاطفي 
منطلقات  من  نابع  ألنه  واملتاجرة  التبدل  على 
على  مضبوطة  ببوصلة  أطروحاتية  مرجعية 
15 شهرا  فبعد  الطبقي.  الصراع  تفاصيل  رصد 
م��ن االع��ت��ص��ام، ال ال��ع��ام��ات وال��ع��م��ال لهم نية 
اليأس والتراجع وال النهج الدميقراطي العمالي 
واجل��م��ع��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة حل��ق��وق اإلن��س��ان طالهما 
امللل من دعم وإسناد ومؤازرة ضحايا االفتراس 

الرأسمالي أينما ُوجد. 

عمال ضحايا حوادث الشغل

مكناس

بنظام  م��ا يسمى  اوج���ه فشل  م��ن    
بخنيفرة،  التعليم  مبديرية  املطعمة 
أي خوصصة خدمة االطعام املدرسي، 
باحلوض  ال���ط���ب���خ  ع����ام����ات  أن  ه����و 
املدرسي لقباب، آيت اسحاق، اسغيدن، 
بأجورهن  بعد  يتوصلن  تغسالني..لم 
عن الشهر املنصرم، وهي أجور مختلفة 
اإلقليم  بنفس  نظيراتهن  أج���ور  ع��ن 
ثاث  م��ن��ه  تستفيد  امل��ط��ع��م��ة  )ن��ظ��ام 
شركات بنفس اإلقليم(، وتؤدى مناولة 

)يدا ليد( في خرق ملدونة الشغل .

امل������رات مما  آالف  ت��ن��ب��ي��ه��ن��ا  ف���رغ���م 
مجموعة  على  خ��روق��ات  م��ن  يحصل 
من املستويات، بداية من االطعام وحق 
مضامني  حتترم  تغذية  في  املتعلمني 
بانتهاكات  ان��ت��ه��اء  ال��ت��ح��م��ات،   دف��ت��ر 
ج��م��ة ل��ل��ح��ق��وق ال��ش��غ��ل��ي��ة، وه���و األمر 
برملانيي  م��ن  م��ج��م��وع��ة  واك��ب��ه  ال����ذي 
بني  القليم  املنتمني  وحتديدا  اجلهة 
مال، في الوقت الذي اختار فيه بعض 
برملانيي خنيفرة طرح أسئلة بخصوص 

))م���وع���د احل��رك��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة(( رغم 
الصور املؤملة واالحتجاجات التاميذية 

التي عرفها اإلقليم.

باحلوض  ال��ط��ب��خ  ل���ع���ام���ات  س��ب��ق 
امل���درس���ي ال��س��ال��ف ذك����ره، ال���دخ���ول في 
أداء  ت��أخ��ر  بسبب  الطبخ  ع��ن  إض���راب 
، مما تسبب  اجورهن ملدة ثاثة أشهر 
ف���ي ت��وق��ف خ��دم��ة م��ل��ح��ة وض���روري���ة 
ل��م تعرف أي  ل��أط��ف��ال، إال أن األم���ور 
باحترام  امل��ق��اول  ي��ل��زم  ج���دي،  تغيير 
الشغلية، وعليه فإن عامات  التزاماته 
الطبخ سيعلن إضرابا عن العمل خال 

هذا األسبوع مرة أخرى.

التحضير  ن��ع��ل��ن  امل��ن��اس��ب��ة  وب���ه���ذه   
اجلدي ملسيرة عمالية نسائية بخنيفرة 
الشغلية  االن��ت��ه��اك��ات  مسلسل  ل��وق��ف 
املتواصلة حلقوق العامات واالستهتار 
بدفتر التحمات، واالثراء على حساب 
الشغلية  واملواثيق  للدستور  اخلروقات 
الوقت  ال��ش��غ��ل، وس��ن��خ��ت��ار   وم���دون���ة 

املناسب للخطوة.

خنيفرة

عامالت بال أجور و معركة في األفق



العدد:  4494
من 2 إلى 8 فبراير 2023 قضايا عمالية وحقوقية

 في ندوة الهيئة الوطنية ملساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير

التصريح الصحفي:
انتهاك  وضحايا  الرأي  معتقلي  ملساندة  الوطنية  الهيئة  تنظم 
حرية التعبير هذه الندوة الصحفية لتسليط الضوء على وضعية 
تعرفها  التي  املستجدات  ببادنا على ضوء  السياسيني  املعتقلني 

الساحة الوطنية والدولية. 
الثاثة األخيرة  الشهور  الوطنية وخال  الساحة  فعلى مستوى 

ميكن تسجيل ما يلي:
الرأي جلميع املعتقلني  - استمرار احلرمان من احلرية بسبب 
السياسيني وعدم اإلفراج عن أي منهم، باستثناء من أنهى عقوبته 
الظاملة مثل معتقل الرأي املعروف ب� "مول احلانوت"، الذي نهنئه 
وال  آرائ��ه.  عن  احلر  التعبير  ضريبة  أداء  بعد  حريته  باسترجاع 
التعسفي  الطابع  رغم  السجون  في  السياسيني  املعتقلني  كل  زال 
امل��ع��ن��ي باالعتقال  ال��ع��م��ل األمم���ي  الع��ت��ق��ال��ه��م، ورغ���م أن ف��ري��ق 
أن  علما  ملفاتهم،  ت���دارس  م��ن  بخصوص  ذل��ك  أك��د  التعسفي 
لبناء موقفه هي نفسها اخلروقات  التي اعتمد عليها  اخلروقات 
التي شهدها اعتقال ومحاكمة كل املعتقلني السياسيني األخرين.

- اعتقال نشطاء ومناضلني آخرين في األيام املاضية انضافوا 
ضمنهم:  ومن  السجون  في  املوجودين  السياسيني  إلىاملعتقلني 
ياسني  وامل����دون  ب��اع��س��و،  محمد  ال��دك��ت��ور  زي���ان،  محمد  النقيب 
املطلوب  السعودي  واملواطن  "ياسينالثوار"  ب�  املعروف  بنشقرون 
بعدم  الهيئة  تطالب  وال���ذي  ب���اده،  سلطات  ط��رف  م��ن  للتسليم 
مناهضة  اتفاقية  ملقتضيات  انتهاك  ذلكمن  يشكله  ملا  تسليمه 
مهدد  ب��األم��ر  املعني  ألن  امل��غ��رب،  عليها  ص���ادق  ال��ت��ي  التعذيب 
بحكم  مهدد  ه��و  كما  التعذيب  نطاق  ضمن  تدخل  مب��م��ارس��ات 

اإلعدام بسبب آرائه ومعتقداته.
أساس  على  باألحكام  والنطق  السياسية  استمراراحملاكمات   -
بينها  وم��ن  العادلة.  احملاكمة  معايير  فيها  تتوفر  لم  محاكمات 
الدكتور  اإلن��س��ان  حقوق  ع��ن  امل��داف��ع  قضية  ف��ي  باحلكم  النطق 
رضى بن عثمان بثاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 5000 درهم؛ 

وانطاق محاكمته االستئنافية األسبوع املاضي. 
داخل  في ظروف سيئة  السياسيني  املعتقلني  وجود عدد من   -
ال��س��ج��ون، ك��م��ح��اوالت ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ع��م��ر ال��راض��ي ع��ب��ر بعض 
سليمان  خاضه  ال��ذي  ال��زي��ارة  عن  الطويل  واإلض���راب  السجناء، 
الريسوني بسبب ما تعرض له من حجز كتبه ومخطوط روايته، 

وكذا معاناة معتقل الرأي رضى بن عثمان من ظروف سيئة،
- قرار مبتابعة جديدة ملعتقلة الرأي سعيدة العلمي، التي أشعرت 
القضائية.  الهيئة  بإهانة  متهمة  أنها  املاضي  الشهر  من   26 في 
هكذا نرى أنها تتابع أيضا على تصريحاتها أمام احملكمة خال 
فيها  انتفت  جائرة  محاكمة  بنفسها  هي  كانت  التي  محاكمتها 
معايير وضمانات احملاكمة العادلة ونتجت عنها أحكام ظاملة. كما 
أنها مرت في ظروف صعبة، بسبب اإلضراب عن الطعام الطويل 
الذي خاضته سعيدة العلمي في السجن بعد اعتقالها والذي أثر 
على صحتها اجلسدية ووضعيتها النفسية. علما أن االعتقال في 
حد ذاته اعتقال تعسفي لم يرتكز على أي سند قانوني كما تنص 

على ذلك مقتضيات املسطرة اجلنائية.
معتقلة  بها  تتابع  التي  اجلديدة  القضية  هذه  الهيئة  وستتابع 
الرأي املدونة سعيدة العلمي، كما ستنجز مستقبا تقريرا شاما 

عن وضعها وعن مختلف اخلروقات التي عرفتها محاكمتها. 
أما على املستوى الدولي: عرف هذا األسبوع اهتمام الرأي العام 
الدولي بوضعية املعتقلني السياسيني باملغرب بفضل القرار الذي 
وال��ذي عبر فيه  املاضي،  البرملان األوروب��ي اخلميس  ص��ادق عليه 
اجتاه  القمعية  سياساتها  بسبب  املغربية  للسلطات  إدان��ت��ه  عن 
ذات  التهم  وتوظيفها  التعبير،  حل��ري��ة  وانتهاكها  الصحافيني 
من  وغيرها  السجون،  في  بالصحافيني  للزج  اجلنسية  املضامني 
املمارسات التي تعتبر انتهاكا صارخا حلقوق اإلنسان واحلريات. 

اجلزء  في  مضامينه  وحتليل  تقييمه  سيتم  ال��ذي  القرار  وه��و 

للتعريف مبوقفها  بيانها  الهيئة  أص��درت  وقد  الندوة.  من  الثاني 
اجتاهه وهو متضمن في ملف الندوة باللغتني العربية والفرنسية.
وقد أشار قرار البرملان األوروبي إلى عدد من املعتقلني السياسيني 
وخاصة الصحفيني: توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني، وعمر 
املعتقل  بالذكر  وخ��ص  ال��ري��ف  ملعتقلي  أي��ض��ا  وت��ط��رق  ال��راض��ي، 
الثاثة  املرشحني  بني  من  ك��ان  ال��ذي  الزفزافي  ناصر  السياسي 
جلائزة ساخاروف التي مينحها البرملان األوروبي، مع اإلشارة إلى 
السجن في حالة س��راح مؤقت  غ��ادر  ال��ذي  امل��ؤرخ معطي منجب 
والزال متابعا، وممنوعا تعسفيا من مغادرة التراب الوطني ومن 

التصرف في أمواله وممتلكاته، ومهددا بالطرد من العمل. 
املعتقلني  على  ه��ذا  تقريرها  ف��ي  ت��رك��ز  أن  اللجنة  ق���ررت  لقد 
القرار  ف��ي  ذك��ره��م  يتم  ول��م  أوض��اع��ه��م  تتابع  ال��ذي��ن  السياسيني 
املذكور، خاصة أن من بينهم من لم يسبق للهيئة أن قدمت تقريرا 

عن قضيتهم.
والدكتور  زي��ان،  النقيب محمد  األستاذ  من  بكل  األم��ر  ويتعلق 
محمد باعسو، واملدونة سعيدة العلمي، واملناضل احلقوقي رضى 

بن عثمان. 
قضية معتقل الرأي النقيب محمد زيان: 

انتهاك  الرأي وضحايا  ملساندة معتقلي  الوطنية  الهيئة  تابعت 
الذي  واالن��ت��ه��اك��ات  االض��ط��ه��اد  مسلسل  باملغرب  التعبير  ح��رّي��ة 
زيان منذ  النقيب محمد  السابق  اإلنسان  وزير حقوق  له  تعرض 
املعتقل  والصحفي  الزفزافي  ناصر  السياسي  املعتقل  عن  دفاعه 
بسبب  برناني  عفاف  عن  دفاعه  ثم  بوعشرين،  توفيق  تعسفيا 
طعنها بالزور في محضر حرره ضابط بالفرقة الوطنية للشرطة 
التراب  مراقبة  مديرية  بحل  املطالبة  تصريحاته  ثم  القضائية، 

الوطني وتقدمي وزير الداخلية شكاية ضده بسببها.
حيث حكم عليه ابتدائيا بثاث سنوات حبسا نافذا إثر متابعته 
من طرف النيابة العامة بسبب هذه الشكاية األخيرة، وهو احلكم 
ال�ذي مت تأييده استئنافيا، حيث عق�دت للمحاكمة االستئنافية 

جلسة واحدة بتاريخ 7 نونبر2022.
بالقرار  النطق  جللسة  احملدد  املوعد   ،2022 نونب�ر   21 وبتاريخ 
ُقبض  به،  النطق  من  دقيق�ة  الستني  يناهز  ما  وبعد  االستئنافي 
أم��ن بزي  أزي��د من عشرين عنصر  زي��ان من ط��رف  النقيب  على 
مدني اقتحموا مكتب محاميه أثناء تخابره معه، دون تقدمي أي 
قرار قضائي يسمح باعتقاله، وهو ما يعد انتهاكا جسيما لقانون 

املسطرة اجلنائية وللدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة.
للحقوق  االنتهاكات  أبرز  يبني  تقريرا  الهيئة  تعرض  يلي  فيما 

الدستورية للنقيب محمد زيان.
التعسفي  واالع��ت��ق��ال  ال��دس��ت��ور  م��ن  و25   23 الفصلني  خ��رق   -

للنقيب محمد زيان واالعتداء على حريته في إبداء الرأي :
23 من الدستور على ما يل�ي:¨ال يج�وز إلق�اء  لقد نص الفصل 
القبض على أي شخص أو اعتق�اله أو متابعت�ه أو إدانت�ه، إال في 

احلاالت وطبقا لإلجراءات التي ينص عليها القانون.
أخطر  من  القسري،  واالختفاء  السري  أو  التعسفي  االعتقال 

اجلرائم، وتعرض مقترفيها ألقسى العقوبات. 
يجب إخبار كل شخص مت اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، 
الصمت،  التزام  في  حقه  بينها  ومن  وبحقوقه،  اعتقاله  بدواعي 
ويحق له االستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، 

ومن إمكانية االتصال بأقربائه، طبقا للقانون.
محكمة  ل���دى  للملك  ال��ع��ام  ال��وك��ي��ل  للسيد  س��ب��ق  إن���ه  وح��ي��ث 
نونبر   21 بتاريخ  الصادر  أعلن في باغه  أن  بالرباط  االستئناف 
2022، أنه قام بتكليف مصالح الشرطة القضائية املختصة بإلقاء 
القبض على النقيب محمد زيان وإيداعه السجن تنفيذا ملنطوق 

القرار االستئنافي املذكور آنف��ا.
غير أنه بعد االطاع على نص القرار االستئنافي املشار إلي�ه في 

الباغ املذكور، فإن الهيئة تثبتت من عدم وجود أي مقتضى يأمر 
السجن بصلب  زي�ان وإيداعه  النقيب محمد  القبض على  بإلقاء 
القرار االستئنافي املذكور، وهو ما يجع�ل ما جاء في ب�اغ النيابة 

العامة منافيا للحقيقة.
وبناء عليه فإن إلقاء القبض على النقيب محمد زيان وإيداعه 
من  والعشرين  ال��ث��ال��ث  الفصل  ينتهك  بشكل  إب��ان��ه  مت  السجن 

الدستور بشكل صارخ.
كما أنه لم يسلم أي سند يبرر اعتقال النقيب محمد زيان يطابق 
ما نصت عليه املادتني 392 و414 من قانون املسطرة اجلنائي�ة إال 
بعد ثمانية أيام من االعتقال وإحلاح دفاع النقيب زيان في طلب 
السن�د املذكور وتوجيهه رسائل بهذا اخلصوص إلى كل من السيد 
العام  الوكيل  والسي�د  بالرب�اط  االستئناف  حملكمة  األول  الرئيس 
العامة  النيابة  رئيس  والسي�د  بالرب�اط  االستئناف  محكمة  لدى 

والسي��د املندوب العام إلدارة السجون.
النقيب زيان بعد  إلى دفاع  إلى املقرر اخلاص املسلم   وبالرجوع 
القبض عليه وإيداعه  بإلقاء  أمر  والذي  أيام من اعتقاله  ثمانية 
نصت  فيما  اجلنائية  املسطرة  لقانون  مخالف  أنه  تبني  السجن 
عليه من قواعد سير اجللسات وصدور األحكام لصدوره بعد النطق 
االستئنافية  اجلنح  غرفة  رفعت  أن  بعد  أي  االستئنافي  بالقرار 

يدها عن القضية بقوة القانون.
يوم  العامة  النيابة  ط��رف  من  املقدم  امللتمس  ف��إن  عليه  وبناء 
االستئنافي مخالف  بالقرار  النطق  بعد   2022 نونبر   21 االثنني 
املقرر  أن  املسطرة اجلنائية، كما  306 من قانون  املادة  ملقتضيات 
بناء  اليوم  بنفس  االستئنافية  اجلنح  غرفة  عن  الصادر  اخلاص 
أمر  وال��ذي  االستئنافي،  بالقرار  النطق  بعد  ثانية  م��داول��ة  على 
مخالفا  جاء  السجن،  وإيداعه  زي��ان  النقيب  على  القبض  بإلقاء 

ملقتضيات املواد 287 و306 و365 من قانون املسطرة اجلنائية.
إج����راءات احملاكمة  دق��ي��ق  امل��ذك��ورة بشكل  امل���واد  حيث س��ط��رت 
مقررها  تبني  أن  ميكن  ال  احملكمة  أن  رأس��ه��ا  وعلى  وق��واع��ده��ا 
وأن  أمامها،  وحضوريا  شفهيا  ونوقشت  عرضت  حجج  على  إال 
النطق  بعد  وليس  امل��داول��ة  قبل  تقدم  العامة  النيابة  ملتمسات 
باحلكم وأن هيئة احلكم ال سلطة لها على قضية نطقت بحكمها 

في موضوعها وال ميكنها الرجوع إليها بأي شكل من األشكال.
 392 امل��ادة  414 نصت على أن  امل��ادة  يضاف إلى كل ما سبق أن 
من قانون املسطرة اجلنائية ال تطبق بكاملها أمام غرفة اجلنح 
هذه  من  األول��ى  الفقرة  مقتضيات  فقط  تطبق  بل  االستئنافية 

األخيرة.
وبالتالي فإن مقتضيات الفقرة الثانية من املادة 392 من قانون 
أو  القبض  ب��إل��ق��اء  األم���ر  أن  ال��ت��ي تنص على  امل��س��ط��رة اجل��ن��اي��ة 
تطبق  كل طعن ال  رغ��م  املفعول  نافذ  يبقى  السجن  في  اإلي��داع 
في نازلة احلال ألن مقتضيات املادة 414 لم حتل عليها وحصرت 
اختصاص غرف اجلنح االستئنافية فقط في إصدار األمر والذي 

يوقف الطعُن فيه تنفيَذه.
وحيث إن النقيب محمد زيان طعن بالنقض في كل من القرار 
بعقوبة  عليه  والقاضي  املستأنف  احلكم  أي��د  ال��ذي  االستئنافي 
في  بالنقض  أيضًا  طعن  أن��ه  كما  س��ن��وات،  ثاثة  قدرها  حبسية 
املقرر اخلاص بإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن فإن استمرار 
حبسه بناء على مقرر مطعون فيه بالنقض، يخالف صراحة املادة 

532 من قانون املسطرة اجلنائية.

وبناء على كل ما سبق فإن الهيئة الوطنية ملساندة معتقلي الرأي 
اإلنسان  حقوق  وزي��ر  أن  تعتبر  التعبير  حرية  انتهاك  وضحايا 
السابق النقيب محمد زيان معتقل بدون أي أساس قانوني يبرر 
الفئة  يوافق تصنيفه معتقا تعسفيا من  ما  سلبه حريته، وهو 
األولى طبقا لتصنيف فريق عمل األمم املتحدة املعني باالعتقال 

التعسفي. <<<

التعبير  انتهاك حرية  وضحايا  ال��راي  معتقلي  ملساندة  الوطنية  الهيئة  نظمت 
االنسان.ونظرا  حلقوق  املغربية  اجلمعية  26يناير2023مبقر  يوم  صحفية  ندوة 
ألهمية املوضوع ودقة املعطيات الواردة في التصريح الصحفي ومداخات املؤطرين: 
ذ.فؤاد املومني  وذ.ايريك كولدستني )Eric Goldstein( وتنشيط من ذة واملناضلة 
خديجة رياضي، تنشر اجلريدة  في هذا  التصريح الصحفي املقدم في الندوة على 

أن ننشر الحقا كل من:

- مداخلة عن بعد من قبل إريك غولدستني ، نائب مدير قسم الشرق األوسط 
 ،  2023 الثاني  كانون   / يناير   26 في  ووت��ش،  رايتس  أفريقيا في هيومن  وشمال 
بشأن قرار البرملان األوروبي املعتمد في 19 يناير / كانون الثاني 2023 بشأن حقوق 

اإلنسان  في املغرب.
- مداخلة ذ.فؤاد املومني
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  كما أن الهيئة تعتبر أن محاكمة النقيب زيان واعتقاله بسبب 
التعبير عن رأيه املطالب بحل املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني 
هي اعتداء على حقه الدستوري في الفكر والرأي والتعبير املكفولة 

بكل أشكالها مبقتضى الفقرة األولى من الفصل 25 من الدستور.
الثانية  الفئة  أيضا معتقا تعسفيا من  يوافق تصنيفه  ما  وهو 
باالعتقال  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  األمم  ع��م��ل  ف��ري��ق  لتصنيف  طبقا 

التعسفي.
-  خرق الفصلني 119 و120 من الدستور وانتهاك قاعدة البراءة 

هي األصل وحرمان النقيب محمد زيامننمحاكمة عادلة:
النقيب  دف��اع  إل��ى  املسلم  اخل��اص  املقرر  إل��ى  بالرجوع  إن��ه  حيث 
زيان بعد ثمانية أيام من اعتقاله والذي أمر بإلقاء القبض عليه 
وإيداعه السجن، فإن احملكمة اعتمدت التعليل التالي: )حيث تبني 
من خال وقائع القضية أن األفعال اإلجرامية املقترفة من قبل 

املتهم محمد زيان تكتسي خطورة إجرامية بالغة).
مما يتبني من التعليل املذكور أن احملكمة جزمت بشكل قاطع أن 
املتهم ارتكب فعا جرميا يتعني معه معاقبته بإيداعه السجن فورا 
واعتبرته مذنبا مع أنها تعلم يقينا بأن مقررها لم يكتسب بعد قوة 

الشيئ املقضي به.
في حني أن التعليل الوحيد املسموح به قانونا هو تطبيق إجراء 
احترازي معني، كاخلوف من فرار املتهم إلى خارج الباد مثا، وهو 
منطوقي  يناقض  وال  املتهم،  ب��راءة  أم��ام  مفتوحًا  الباب  يبقي  ما 
الفصل 119 من الدستور واملادة األولى من قانون املسطرة اجلنائية 
واللذان ينصان على أن املتهم بريء إلى أن يصدر في حقه مقرر 

قضائي باإلدانة مكتسب لقوة الشيء املقضي به.
مما يجعل املقرر اخلاص املشار إليه آنفًا ينتهك احلق الدستوري 
مبقرر  إدان��ت��ه  تثبت  أن  إل��ى  بريئا  كونه  ف��ي  زي��ان  محمد  للنقيب 

قضائي مكتسب لقوة الشيء املقضي به.
نونبر  شهر  من  السابع  جلسة  محضر  إل��ى  بالرجوع  إن��ه  وحيث 
املنصرم، وهي اجللسة الوحيدة التي عقدت حملاكمة النقيب محمد 
تستمع  لم  نفسه،حيث  عن  يدافع  أن  فيها  له  يتح  لم  التي  زي��ان، 
إلي�ه احملكمة وال إلى دفاعه، وبعد االطاع على القرار االستئنافي 
ال��ش��ه��ر، ف��إن��ه يتبني أن غ��رف��ة اجلنح  21 م��ن ن��ف��س  ال��ص��ادر ف��ي 
مناقشة  أو  بحث  أي  جتر  لم  املذكور  للقرار  املصدرة  االستئنافية 
علنية للقضية، وأنها لم تنب مقررها على حجج عرضت ونوقشت 
املسطرة اجلنائية  ذلك  كما تنص على  أمامها،  شفهيا وحضوريا 

في موادها 287 و300 و305 و306 و365.
اكتفت فقط بتلقي تقرير كتابي من  أن هيئة احلكم  لقد تبني 
طرف النيابة العامة دون عرضه شفهيا في اجللسة ودون مناقشته 
في ذات اجللسة، كما أن الطرف املدني قام بنفس الشيء إذ تقدم 
مبذكرة كتابية لم يعرض مضمونها شفهيا ولم تناقش في اجللسة.

التمهيدية  األح��ك��ام  إل��ى  يتطرق  لم  االستئنافي  ال��ق��رار  أن  كما 
املستأنفة ولم يفصل فيها، ومنها على وجه اخلصوص الطعن في 

مشروعية شكاية وزير الداخلية والطعن بعدم االختصاص.
االستدعاء  تسليم  شهادة  على  االط��اع  بعد  فإنه  األخير  وف��ي 
جللسة 7 نونبر 2022 إلى النقيب محمد زيان فقد تبني أنها تشير 
إلى أنه رفض التوصل بتاريخ 24 أكتوبر 2022، وبالتالي فإن تاريخ 
للتاريخ  املوالي  اليوم  من  أي��ام  عشرة  احتساب  بعد  يكون  تبليغه 
نونبر   4 أي  املدنية،  املسطرة  قانون  من   39 للمادة  طبقا  املذكور 

.2022

االستدعاء  ب��ني  الفاصلة  أي���ام  الثمانية  أج��ل  يجعل  م��ا   وهو 
309 من قانون املسطرة اجلنائية،  واجللسة الذي اشترطته املادة 
غير متوفر مما يترتب عنه بطان االستدعاء والقرار االستئنافي 

حسب نفس منطوق املادة املذكورة. 
اعترت  جوهرية  عيوبا  أن  يتبني  فإنه  سبق،  ما  كل  على  وبناء 
االستئنافية،  اجلنح  غرفة  أم��ام  زي��ان  النقيب  محاكمة  إج���راءات 
هي  البراءة  قاعدة  وخ��رق  واحلكم  االستدعاء  بطان  رأسها  على 

األصل وغياب البحث 
الدعوى  ن��ش��ر  وع���دم  للقضية،  وال��ع��ل��ن��ي��ة  الشفهية  وامل��ن��اق��ش��ة 

االبتدائية من جديد وعدم الفصل في األحكام التمهيدية.
ولكل هذا فلقد خلصت الهيئة الوطنية ملساندة معتقلي الرأي إلى 
أن محاكمة النقيب محمد زيان انتفت عنها أدنى معايير احملاكمة 
العادلة وهو ما يعد انتهاكا جسيما حلقوقه التي يضمنها الفصل 

120 من الدست�ور.

قضية معتقل الرأي محمد باعسو

محمد  للدكتور  التعسفي  االع��ت��ق��ال  أي��ض��ا  الهيئة  تابعت  لقد 
التضامنية معه  الوقفة  بزيارة عائلته وشاركت في  وقامت  باعسو 
أمام احملكمة التي ميثل بها أمام قاضي التحقيق والتي عرفت أكثر 

من ست تأجيات. 
املغربية  األمنية  السلطات  اعتقلت   2022 أكتوبر   31 فبتاريخ 
ال��ق��ي��ادي ف��ي جماعة  ال��دك��ت��ور محمد أع����راب ب��اع��س��و،  مب��ك��ن��اس 
العدل واإلحسان، ليتم تقدميه أمام الوكيل العام للملك مبحكمة 
التحقيق  ق��ض��اء  على  أح��ال��ه  ب���دوره  ال���ذي  مب��ك��ن��اس،  االستئناف 
بواسطة  أشخاص  باستدراج  وذل��ك  البشر  في  "االجت��ار  أج��ل  من 
حالة  واستغال  الوظيفة،  استعمال  وإس���اءة  واخل���داع  االحتيال 
هتك  وجناية  اجلنسي،  االس��ت��غ��ال  ب��غ��رض  والهشاشة  الضعف 
باحلياء،  العلني  اإلخ��ال  وجنح  العنف  باستعمال  أنثى  ع��رض 
ملمارسة  أشخاص  واس��ت��دراج  واإلك���راه جللب  الضغوط  ومم��ارس��ة 
الدعارة طبقا للفصول 448 ف 1 448 ف. 3 و485 و483 و498 ق ج 

واملادة 1 من قانون 103. 13 املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء".
7 جلسات(  )وصلت  للتحقيق جتاوزت  بعدة جلسات  امللف  أدرج 
في ملف حتقيق عدد 486_2022 آخرها جلسة التحقيق املنعقدة 

يوم 25 يناير 2023.
إن الهيئة الوطنية ملساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية 
التعبير تعبر عن قلقها اجتاه ما شاب امللف من خروقات إلى حد 

اآلن نذكر من بينها:
-  النيل من سمعة باعسو وسمعة أسرته والتنظيم السياسي الذي 
ينتمي إليه عبر تسريب خبر اعتقاله لوسائل اإلعام والكشف عن 
التهم املنسوبة إليه والتشهير به،في خرق سافر ملبدأ قرينة البراءة، 
 15 وانتهاك صارخ ملبدأ سرية التحقيق املنصوص عليه في املادة 

من قانون املسطرة اجلنائية.
-  إجراء التحقيق معه في حالة اعتقال بالرغم من وجود كافة 
املادة  في  عليها  املنصوص  والشخصية حلضوره  املالية  الضمانات 
178 من قانون املسطرة اجلنائية باعتباره ناشطا سياسيا، ليست 
له سوابق عدلية، له سكن وعمل قار، دكتور وموظف بوزارة التربية 
االحتياطي  االعتقال  وأن  أبناء.   5 من  تتكون  أسرة  رب  الوطنية، 
حسب  استثنائي  تدبير  مجرد  وكونه  ال��ب��راءة،  مبدأ  مع  يتعارض 
امل��ادة 159 من ق م ج وهذا ما أكدته امل��ادة 11 من اإلع��ان العاملي 
ال��دول��ي اخل��اص باحلقوق  العهد  14 من  وامل���ادة  اإلن��س��ان  حلقوق 

املدنية والسياسية.
-  أن السياق العام إلقرار قانون االجتار بالبشر مت تقدميه أمام 
البرملان واملصادقة عليه في ظرف أسبوع حتت ذريعة وجود إماءات 
وضغوط دولية تفرض ضرورة اإلسراع بتنزيله، والذي جاء في إطار 
والدولية  الوطنية  للحدود  عابرة  بالبشر كجرمية  االجتار  محاربة 
ووضعهم  ضعفهم  واستغال  استهداف  في  باملهاجرين  اخلاصة 
الهش، ليتم توسيع استعماله على شكل لباس مطاط ميكن إلباسه 

ألي جسم. 
- عدم دقة النصوص املراد تطبيقها على األفعال املنسوبة لباعسو 
في خرق ملبدأ الشرعية، األمر الذي يعيد لأذهان قانون "كل ما من 
العبارات  وأن  والتحكم على مصراعيه.  التأويل  باب  ويفتح  شأنه" 
على  تنطبق  أن  ومجملة، ميكن  وفضفاضة  عامة  تتضمنها  التي 
عدة وضعيات بشكل يتنافى مع مقاصداملشرع من تقنني جرمية 

االجتار بالبشر كما هو مشار إليه سابقا. 
بالبشر تهدد حقوق  املتعلق باالجتار  القانون  أن صياغة نص   -
والتعاون  التكافل  بثقافة  املتشبع  املجتمع  أف��راد  أغلبية  وحريات 
وميس  حني،  إلى  متهمني  مشاريع  املغارية  جميع  ويجعل  والتآزر 
من  املتابعات  هاته  فبركة  أثناء  يستغلون  حيث  النساء  بحقوق 

خال التشهير بهن واملس بسمعتهن. 
- قلقنا اجتاه الهيمنة على املؤسسات املنوط بها إجراء اخلبرات 
)املختبر الوطني للدرك امللكي، مختبر الشرطة التقنية والعلمية( 
ول��ن��ا ش��واه��د ف��ي ذل���ك م��ن خ���ال م��ل��ف��ات ب��وع��ش��ري��ن، الراضي 

والريسوني.
مطالب الهيئة بخصوص هذه القضية:

- اإلفراج الفوري عن الدكتور باعسو
بالبشر(  )االجت��ار  القانون  بهذا  املتكررة  للمتابعات  حد  وضع   -
اجلنسية(  )ب��اجل��رائ��م  املتعلقة  للمتابعات  امل��غ��رض  والتوظيف 
للتضييق والتشهير بالنشطاء احلقوقيني والسياسيني والصحفيني.
- إعادة النظر في "قانون االجتار بالبشر" من خال العمل على 
والتضييق  لانتقام  سيئا  توظيفا  توظيفه  يتم  ال  بشكل  تعديله 

على النشطاء واملعارضني.
قضية معتقل الرأي رضى بنعثمان:

التي  االنتهاكات  تقريرا مفصا عن  أن قدمت  للهيئة  لقد سبق 
تعرض لها املدافع عن حقوق اإلنسان الدكتور رضى بن عثمان في 
عليه.  باحلكم  النطق  بعد  مباشرة  عقدت  سابقة  صحفية  ن��دوة 
لهذا سنكتفي هنا بتذكير مقتضب بها مبناسبة انطاق محاكمته 

االستئنافية التي أجلت جلستها األولى إلى يوم 30 يناير 2023. 
فقد صدر احلكم االبتدائي على الناشط احلقوقي الدكتور رضى 
بنعثمان يوم 7 نونبر 2022، بثاث سنوات و5000 درهم غرامة، من 
 2023 9 شتنبر  احملكمة االبتدائية بالرباط. وكان قد اعتقل يوم 
بعد سلسلة من االنتهاكات التي مست حقوقه منذ استدعائه من 
طرف الشرطة القضائية التي لم تذكر سبب االستدعاء في الوثيقة 
التي توصل بها منها، إلى حني صدور احلكم اجلائر عليه، إضافة 

إلى ظروفه داخل السجن، ومن أهمها: 
حريته  م��ن  ح��رم  حيث  لاعتقال  ق��ان��ون��ي  سند  أي  ان��ع��دام    -
تعسفيا بناء على أمر باإليداع في السجن صادر عن وكيل امللك 
لدى احملكمة االبتدائية بالرباط وهو ما اليطابق أيا من سندات 

االعتقال احملددة حصرا في املادة 608 من املسطرة اجلنائية. 
الدفاع  بها  تقدم  التي  املؤقت  السراح  إطاق  كل طلبات  رفض   -

أمام احملكمة دون أي تعليل.
- اعتقال بسبب ممارسة حق أساسي يكفله الدستور: وهو التعبير 

عن الرأي الذي يبقى حقا وإن وجه النقد لأجهزة األمنية 
-  انتفاء معايير احملاكمة العادلة: من خال: 

- حرمانه من احلضور في جلستني من جلسات محاكمته 
- رفض جميع طلبات الدفاع دون تعليل واعتمدت احملكمة على 

ما قدمته النيابة العامة فقط؛
- لم يتم متكني الدفاع من االطاع على مضمون القرص املدمج 

املتضمن التهامات النيابة العامة؛
- لم يتمكن رضى بنعثمان من االطاع على ملف قضيته؛

- لم يتم النطق باحلكم حضوريا وعانية؛
العزلة،  حيث  م��ن  البداية  ف��ي  خاصة  قاسية  اعتقال  ظ��روف   -
ومدة الزيارة املقلصة وشروطها،والوضعية التي تتم فيها الفسحة 
من حيث املدةالقليلة والفضاء الضيق، عدم متكنه من الكتب التي 
يريدها رغم أنها كتب تباع في املكتبات، وأيضا حرمانه من حقه 
التي يضمنها  ذلك من احلقوق  أسرته...وغير  التوصل بصور  في 

القانون واملعايير األممية ملعاملة السجناء.
الرأي  معتقل  عن  الفوري  ب��اإلف��راج  مطلبها  الهيئة  جت��دد  لهذا 
الدكتور رضى بن عثمان، والكف عن الزج بالنشطاء واملناضلني في 
السجون على إثر محاكمات سياسية تغيب فيها معايير احملاكمة 

العادلة.
في اخلتام،

إن الهيئة الوطنية ملساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية 
هذا  في  السياسيني  املعتقلني  بعض  بالذكر  تخص  وهي  التعبير، 
امللفات  بخصوص  ال��ص��ورة  في  العام  ال��رأي  وض��ع  بهدف  التقرير 
املستجدة، فإنها تؤكد مجددا على تضامنها مع كل معتقلي الرأي، 
من معتقلي حراك الريف، والصحفيني، واملدونني واملدافعني عن 
حقوق اإلنسان، واملعارضني السياسيني، وتطالب بإطاق سراحهم 
الرأي واحملرومني من  باإلفراج عن كل معتقلي  فورا، كما تطالب 
كبير مم��ن صدر  ع��دد  بينهم  م��ن  ي��وج��د  ال��ذي��ن  تعسفا،  احل��ري��ة 
لصاحلهم قرار من فريق العمل األممي املعني باالعتقال التعسفي 

يطالب الدولة بإطاق سراحه. 
املغربية  السلطات  تلقتها  التي  الضربة  أن  الهيئة  تعتبر  كما 
القمعية،  لسياساتها  املدين  قراره  األوروب��ي من خال  البرملان  من 
يتطلب التعامل معها بشيء من احلكمة والتعقل، وإن يظهر أنهما 
الظلم  ه��ذا  كل  ورف��ع  الوضع  ه��ذا  لتغيير  فرصة  جلعلها  غائبان، 
الذي مس عائات بأكملها بسبب ما تعرض له أبناؤها من اعتقال 
الرد  أن  ذلك  قانوني.  مبرر  أي  دون  احلرية  وحرمان من  تعسفي، 
اآلراء  القمعية ضد  السياسات  هذه  بفشل  االعتراف  هو  املطلوب 
الذي  اجلنسية  التهم  بتلفيق  القمعي  املخطط  وانهيار  املنتقدة، 
انفضح أمام العالم.وإنهاء هذه املقاربة التسلطية في تدبير الصراع 
حول األفكار واملشاريع املجتمعية في الفضاء العام، وضمان سيادة 
حقوق  مجال  في  اللتزاماتها  املغربية  ال��دول��ة  واح��ت��رام  القانون، 

اإلنسان بشكل عام.
عن الهيئة

الرباط في 26 يناير 2023
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التعليم األولي وتخبط السياسة التعليمية الليبرالية املتوحشة

نعيد نشر هذا املقال حول التعليم األولي مبناسبة توقيع 
الوطنية  التربية  وزارة  بني   2023 يناير   14 اتفاق  محضر 
نقابة اجلامعة  ،ورفضه من طرف  تعليمية  نقابات  وأرب��ع 
هذا  ك���ان  ال���دمي���ق���راط���ي،وإذا  للتعليم-التوجه  ال��وط��ن��ي��ة 
النقابية  االتفاق أثار نقاشا كبيرا وال يزال وسط احلركة 
من  للعديد  ال��واس��ع  التعبير  أم���ام  التعليمية،خصوصا 
واستيائها  له  رفضها  عن  التعليمية  والتنسيقيات  الفئات 
األولي  التعليم  "سلك"  فئة  تبقى  حني  في  نتائجه.  من 
من املربيات واملربيني األكثر جتاها وإقصاءمن االهتمام 
واحلقوق ،لهذا يحاول املقال أن يسلط الضوء على بعض 
وشغيلته  األول���ي  بالتعليم  املرتبطة  وامل��ط��ال��ب  القضايا 

ببادنا.
 ***********

إعارته  ي��ت��م  ال  غ��ال��ب��ا  م��ف��ه��وم مفصلي  :ه��ن��اك  ت��ق��دمي 
االهتمام املطلوب، في حني يعتبر معيارا أساسيا في قياس 
السياسات التنموية ووصمها بالتقدم والتخلف بصفة عامة 

خاصة،  بصفة  التعليمية  السياسات  قلبها  وف��ي 
حني  دول��ة  فكل  التاريخي"،  "ال��زم��ن  مفهوم  وه��و 
مع  تنافس  ف��ي  فهي  التعليمية  سياستها  تضع 
سياسات تعليمية أخرى في املعمور وكل دولة تريد 
العالم  في  مكانتها  فرض  أجل  من  الزمن  سباق 
تضع سياسات تطلعية استراتيجية وتخطيطات 
لتحقيق أهداف اللحاق وملا ال التجاوز. إذ ال ميكن 
)باملقارنة  املؤدلج  الكمي  التقدم  ببعض  االفتخار 
املتقدم  التعليم  من���اذج  م��ع  ول��ي��س  امل��اض��ي  م��ع 
نوعي  تقدم  يصاحبه  ال  ذل��ك  ك��ان  العالم(إذا  في 
الكبير  التقدم  ،وإذا كان ذلك ال يساير وال يوازي 
باملقارنة مع دول شبيهة مبجتمعاتنا جتاوزتنا في 

ظرف قياسي.
والتبعية  االم��ب��ري��ال��ي��ة  ال��س��ي��ط��رة  ك��ب��ل��ت  ل��ق��د 
بأهداف  ورهنتها  واملجتمع،  والسياسة  االقتصاد 
النيوليبرالية  وسياساته  االمبريالي  التبعية  زمن 

الدولية،  املالية  املؤسسات  وتوصيات  وإم���اءات  املتوحشة 
إلى احلضيض ،مما  يهبط  التعليم  املغربي  النظام  وجعل 
تعليمه  في  تاريخيا  تأخرا  يعيش  املغربي  املجتمع  جعل 
،وح��ت��ى اخلطط  لتعليمه األول���ي خ��اص��ة  ع��ام��ة وإه��م��اال 
أهدافها  تنفيذ  ح��ت��ى  تستطع  ل��م  "إص��اح��ي��ة"  امل��س��م��اة 
الرسمية نفسها مما جعل السياسات التعليمية وفي قلبها 
التعليم األولي تعيش التخبط واالرجتال والتبعية وغياب 
السياسة التنموية املتمحورة حول خدمة الشعب والتنمية 
صناعة  على  ال��ق��درة  تخف  ل��م  حيث  واالج��ي��ال  الشاملة 
التعليمية  للمنظومة  واملتخلف  البئيس  الواقع  الشعارات 
وحني  لعقود  وأه��م��ل  همش  ال��ذي  األول���ي  التعليم  ومنها 
الدوليني  املمولني  له مت رهنه بتوصيات  مت فرض االنتباه 
 .! ال��داخ��ل��ي��ة  وألط���ر  تدبيرية  مل��ؤس��س��ات  تسييره  واس��ن��اد 
يحاول هذا املقال تسليط بعض الضوء على تطور التعليم 

االولي في املغرب من جوانب مختلفة .

1( مفهوم التعليم األولي :
 l’enseignement ou/et( االول����ي  بالتعليم  يقصد 
l’éducation préscolaire( تربية وتعليم الطفولة األولى 
قبل  م��ا  العمرية  الفئة  ب��ه��ذه  خ��اص  ت��رب��وي  منهاج  وف��ق 

املدرسية )ما قبل التعليم االبتدائي( 
السن ما بني  املبكرة من حيث  الطفولة  بتعليم  ويقصد 
،ف��ي حني حت��دده "  اليونسكو  3 و6 سنوات حسب مرجعة 
وحترك  س��ن��وات  و6   4 ب��ني  م��ا  املغربية"  ال��دول��ة  مرجعية 
على  اإلحصائي  والنفخ  املالية  الهواجس  املرجعية  ه��ذه 

دول  أغلب  ،وتعمل  واحلقوقية  التربوية  االه��داف  حساب 
موحد  الغير  التحديد  هذا  ويؤثر  األول  بالتحديد  العالم 
ت��ف��اوت فهم اإلح���ص���اءات وال��ن��س��ب )في  ال���دول على  ب��ني 
املبكرة  للطفولة  التمدرس  نسبة  تبدو  اإلحصاءات  بعض 
في املغرب أكبر من دول أخرى كتركيا وتونس مثا(و هذا 
راجع في عدم احتساب الفئة العمرية من 3 إلى 4 بالنسبة 
التعليم  يدخل  املغرب  لكون  وكذلك  املغربية  لإلحصاءات 
العتيق ضمن احصائيات التعليم ما قبل املدرسي في حني 

ال تدخل تونس وتركيا الكتاتيب القرآنية في احصاءاته(
2( - تطور التعليم األول��ي ضمن املدرسة العمومية 

في أوروبا وباقي دول العالم :
في أوروبا وباقي دول العالم : ظهرت املدرسة العمومية في 
القرن 18 وتطورت خال القرن 19 و20 وإلى اليوم في ظل 
تنسجم  "تعليم ال طبقي" جعلها  أجل  من  ص��راع طبقي 
مع التغييرات البنيوية التي أحدثها التطور النوعي لنمط 
والفكرية  السياسية  والثورات  جهة  من  الرأسمالي  اإلنتاج 

والتكنولوجية منذ الثورة األنوارية البورجوازية إلى الثورات 
العاملة  الطبقة  استطاعت  كما  والتحررية  االشتراكية 
واملجتمع حتقيق مكتسبات اجتماعية وضمانات قانونية 
التعليم واحلقوق الشغلية الذي  للحقوق ومنها احلق في 
تطور بشكل كبير في هذه املجتمعات خصوصا باملقارنة مع 
الدول التبعية املتخلفة البعيدة عن تعليم شعبي دميقراطي 
موحد علمي وعلماني .واملدرسة العمومية تقوم في بلدان 
املتقدمة عموما على مجموعة  والبلدان  الرأسمالي  املركز 

من املبادئ والركائز العامة من أهمها :
النهائي  : - القضاء  : وما يصاحبه من  التام  التعميم   -

على األمية - اإلجبارية – املجانية – التوحيد
- العلمانية : فصل التعليم العلمي عن التعليم العقائدي 
- املساواة وعدم التمييز بني األطفال بسبب اجلنس أو اللغة 
أو الدين أو الثقافة احمللية أو اجلغرافية -عدم التمييز بني 
احلواضر والبوادي - احلق في التعليم مدى احلياة : تعليم 

من املهد إلى اللحد 
الشخصية  تنمية  على  يعتمد  علمي  تعليم   : اجل��ودة   �
اإلنسانية في إطار مجتمع يعتمد حقوق االنسان الكونية 
قيمية  أساسية  كمرجعية   ، مقدمتها  في  الطفل  وحقوق 
وأخ��اق��ي��ة ك��ون��ي��ة ،وان���خ���راط ك��ل ال��ث��ق��اف��ات احمل��ل��ي��ة في 
املهارات  تنمية  على  ويعتمد  للحقوق،  الكونية  املرجعية 

احلسية احلركية والعقلية )العلمية والنقدية(.
"تعليم جيد"  لها  دول  بني  اليوم  التمييز  وعموما ميكن 
)على األقل ضمن املعايير الكونية املتعارف عليها بتفاوت 
استطاعت  والطبقية(  والتسليع  اجل��ودة  معيار  في  طبعا 

القضاء على األمية ، وجعل التعليم رافعة أساسية لتنمية 
وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  شاملة  تنمية  املجتمع 
وبيئية وسياسية وحقوقية وهي دول أوربا وأمريكا الشمالية 
وروسيا والصني واليابان وكوريا اجلنوبية ودول أخرى وهذا 
بدون أن تفقد املدرسة مهمتها ودورها كجهاز إيديولوجي 
إلعادة اإلنتاج للمجتمع الطبقي لكن بآليات معقدة مرئية 
محدودة  إم��ك��ان��ات  وذات  صغيرة  دول  إن  ،ب��ل  مرئية  وال 
ومنوذجي  ج��ي��د  تعليم  حت��ق��ي��ق  اس��ت��ط��اع��ت  وم��ح��اص��رة 
لظروف  ذلك  .ويرجع  وغيرها  كوبا  مثل  الدولية  باملعايير 
تاريخية وسياسية مرتبطة بتطور منط اإلنتاج املجتمعي 
وتطور القيم املجتمعية املتحررة واالشتراكية، ووجود إرادة 
الذات  ح��ول  متمحورة  تنمية  لبناء  سياسية  واخ��ت��ي��ارات 
وترسانة قانونية حتمي اإلرادة الشعبية كسلطة عليا .وهذه 
الدول التفتت مبكرا إلى أهمية فترة الطفولة املبكرة وضرورة 
إحداث تعليم أولي يناسبها .بينما دول أخرى بقيت بعيدة 
الصغار  فأحرى  األمية(  الكبار)انتشار  تعليم  تعميم  عن 
وبقيت الطفولة الصغرى مهملة ومتروكة للمحيط 
تقليدي  لتعليم  وأحيانا  ولأسرة  املجتمعي اخلام 
والتمييز  املباح  والعنف  والتلقني  احلفظ  يعتمد 
الكبير بني اجلنسني وبني الفقراء واألغنياء وبني 
املجال احلضري والقروي )كما هو احلال في بادنا 
والبلدان املشابهة( وهذه الدول هي التي ال تزال لها 
البشرية"  "التنمية  سلم  معيار  ف��ي  س��يء  ترتيب 
التعليم إحدى  التي يشكل   )123 املرتبة   = )املغرب 
ركائزها األساسية ومعيارا أساسيا من معاييرها. 

احلماية  قبل  املغرب  في  األول��ي  التعليم   )3
االستعمارية )ما قبل 1912( :

يتميز التعليم األولي في هذه املرحلة مبا يلي:
والطفولة  امل��درس��ي  امل��ا-ق��ب��ل  األول���ي  التعليم   -
الصغرى ال وجود لها باملفهوم احلديث كفئة متميزة 
ال في التفكير وال في املمارسة كمرحلة منفصلة لها 

بيداغوجيتها وأهدافها وأساليبها ومحتوياتها وحقوقها.
او  االج��ب��اري��ة  العمومية  امل��درس��ة  مفهوم  وج���ود  ع��دم   -

اإللزامية
- تعليم ذكوري بنسبة مطلقة

العليا  املستويات  في  دينية   90% من  أكثر  احملتويات   -
و100 % في املراحل الدنيا 

وحاجياتها  والتعلم  النمو  ملراحل  مفهوم  هناك  ليس   -
التربوية 

- ليس هناك تخطيط مركزي 
أو جد ضعيفة احلضور  لها  العلوم احلديثة ال وجود   -

في املناهج 
احلقل  عن  غريبة  مفاهيم  واالبتكار  والنقد  االب��داع   -
فاحلفظ  ولهذا   ) كان  مما  أكثر  باإلمكان  ليس  التعلمي) 

واالستظهار وترديد ما كتبه األساف يأتي في املقدمة .

االستعمارية  احلماية  عهد  في  األول��ي  التعليم   )4
: )1912-1956(

- اهتمت احلماية بالتعليم لعدة أهداف منها : تنظيمه 
وجعله في خدمة أهدافها االستعمارية 

- بداية تنظيم الكتاتيب إخضاعها ملراقبة وتتبع السلطة 
املركزية: صدور ظهير 11 دجنبر 1937  <<<
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هشاشة منظوماتنا البيئية في غياب سياسات بيئية عادلة...
يدعو الوضع املقلق للمتغيرات البيئية الى اثارة املوضوع أكثر من مرة ومن 
زوايا مختلفة خاصة والتحوالت جد متسارعة ونتائج الدراسات العلمية ذات 
الى تدمير محيطه  البشري في قفص االتهام بسعيه  الكائن  الصلة جتعل 
املتوازنة  البيئية  املنظومات  باقي  حق  في  باالعدام  احلكم  الى  بل  البيئي 

طبيعيا على كوكب األرض.
 Energies(األحفورية الطاقات  منابع  جتفيف  في  الرأسمالية  تستمر 

للرأسمال  أنظمتها  بتبعية  احملكومة  الشعوب  ث��روات  Fossiles(واستنزاف 
العاملي وتستمر معها كل التهديدات اخلطيرة لكوكبنا من تغيرات مناخية وما 
تخلفه من فيضانات وأعاصير خطيرة،تلوث الهواء ، احتباس حراري،،،فضا 
وأع��داد ال حتصى.كيف  وبأشكال  وثيرة  واألوبئة في  األم��راض  انتشار  عن 
تنخره احلروب  الدي  العالم  املتوحشة هذا  الرأسمالية  تقود  أين  ذلك؟والى 

والتناقضات الطبقية في كل مناحي احلياة؟

تعتمد الدراسات العلمية املعنية بشؤون البيئة والتحوالت 
البيئية  احل��ال��ة  مل��ع��رف��ة  دق��ي��ق��ة  عليها،منهجية  ال��ط��ارئ��ة 
املرصودة  وامل��خ��ل��ف��ات  األس��ب��اب  حت���دد  وتشخيصها.كما 
البيئية. املنظومة  حماية  وش���روط  يتناسب  م��ا  وتقترح 
هذه املنهجية متعارف عليها في األوساط العلمية العاملية 

  )D P S I R( اس���م  عليها  وي��ط��ل��ق 
وتعمل وفق خمسة محاور رئيسية:

Forces Motrices( D  - 1( القوة 
وتتشكل  ال��ب��ي��ئ��ي  ل��ل��ت��غ��ي��ر  ال��داف��ع��ة 
والسوسيو- البشرية  األنشطة  م��ن 
ضغوطات  تسبب  ال��ت��ي  اف��ت��ص��ادي��ة، 
)الزراعة،  اإلن��ت��اج  مثل  البيئة  على 
واالستهاك  النقل   ،)... الصناعة، 

والترفيه...

وه����ي   ،)Pressions( :P   -
الضغوطات على البيئة بشكل مباشر 
من جراء األنشطة البشرية: امللوثات 
العادمة(  )امل��ي��اه  وال��س��ائ��ل��ة  ال��غ��ازي��ة 
الصلبة  ال��ن��ف��اي��ات  ورم�����ي  وإن����ت����اج 

وإصدار االنبعاثات الغازية...

وهي  البيئة  ح��ال��ة    )Etat(  S   -
البيئة : نوعية  وصف الظروف واالجتاهات املتوقعة حلالة 

الهواء واملاء والتربة وحالة التنوع البيولوجي....

-   Impact( : I( وهي اآلثار التي تسببها احلالة البيئية 
اإلنسان،  عيش  وإط���ار  صحة  وع��ل��ى  البيئي  النظام  على 
واخلسائر االقتصادية في األنشطة اإلنتاجية والفيضانات 

...إلخ

واإلجراءات  املشاريع  في  وتتمثل    )Réponses( :R  ٍ  -  
البيئية كإجابة  أو اطاقها حلل املشاكل  التي مت تنفيذها 
للمجتمع على ما تفرضه احلالة البيئية:احلد من التلوث 
والوقاية منه، تنظيم األنشطة االقتصادية لتجنب األضرار 
البرامج  الطبيعية،  للموارد  املستدام  بالبيئة،االستخدام 

واملشاريع والقوانني.

مهمة  دراس��ات  تقارير  ص��درت  املنهجية  ه��ذه  على  وبناء 
التقارير  ه���ذه  أق���رت  امل��غ��رب.وق��د  ف��ي  بيئتنا  ح��ال��ة  ت��ب��ني 
املنظومات  ع��ل��ى  ب��اع��ت��داء س��اف��ر  امل��ت��اح��ة،ال��ق��ل��ي��ل��ة ج���دا 
والساحلي  البحري  والوسط  القارية  البيئية ؛ومنها:النظم 

،التربة،املاء، الهواء،املناخ...

 رغم تصاعد نداءات متنوعة عبر العالم من طرف مختلف 
تنظيمات  خاصة  منها  ومجتمعات  دول  املسؤولية  مواقع 
جتد  ال  أنها  فقط  النداءات،ليس  البيئيني.هذه  النشطاء 
صدى بل تتبخر في الهواء وال جتد لها آثارا ملموسة في 

الواقع.

لقد انكشفت احلالة البيئية لعاملنا مع اجتياح كوفيد 19-، 
بداية عام 2020  حيث لم يعد للدول من قدرة سوى تغطية 
ح��دوده��ا اجل��غ��راف��ي��ة وال��ت��ص��رف ف��ي م��وارده��ا مب��ا بغطي 
حاجياتها من الغذاء والدواء وأجهزة ضخ األوكسجني في 
الدول.لقد  باقي  مبصائر  عابئة  غير  الصحي  احلجر  ظل 

أجهز الفيروس على حياة مئات اآلالف من البشر وأصاب 
املايني وكان له احلسم في األنشطة والبرامج االقتصادية 

وقلة احلركة والتنقات البرية والبحرية...

سلبية  آث���ارا  العلمية  ال��دراس��ات  سجلت  فقد  ذل��ك  وم��ع 
وأخرى ايجابية على احمليط البيئي لكوكب األرض،تتمثل 

عموما في:

1 - بعض من ايجابيات كورونا على بعض املجموعات 
وغير  مباشرة  غير  الوبائي،فرصة  االجتياح  البيئية:كان 

مقصودة على جوانب أخرى من احلياة البيئية ومنها:

-انخفاض ملحوض في نسبة تلوث الهواء،نتيجة التوقف 
والعزل املفروض على أكثر من 3مليارات من البشر.انخفض 
مستوى)C O ( أول أوكسيد الكاربون الى النصف وتراجعت 
)C02( بشكل ملحوظ نسبة انبعاث ثاني أوكسيد الكاربون

حتى أن بعض األبحاث أكدت أنه في عام 2019، بلغ حجم 
االنبعاثات العاملية حوالي 100 مليون طن من ثاني أوكسيد 
وإنتاج  األحفوري  الوقود  حرق  طريق  عن  يوميًا  الكربون 
اإلسمنت، وفي أوائل ابريل 2020 تراجعت االنبعاثات إلى 
83 مليون طن في اليوم، بانخفاض نسبته 17 في املئة، في 
حني تقلصت االنبعاثات في بعض البلدان بنسبة تصل إلى 

26 في املئة في املتوسط خال ذروة العزل العام .

ثاني  انبعاثات  انخفاض  الصناعية  األقمار  سجلت  كما 
أكسيد النيتروجني NO2فوق مدن صناعية عديدة بصورٍة 

جلّية.

على  الهواء   أول���ي جل���ودة  تقييم  إجن���از  امل��غ��رب، مت  ف��ي 
نونبر  م��ن  املمتدة  الفترة  خ��ال  م��راك��ش  مدينة  مستوى 
النتائج األولية لهذا  أك��دت  2020. وق��د  8 أبريل  إل��ى   2019
مهمة  انخفاض  م��ع��دالت  التقييم 
ال���ه���وائ���ي���ة، ونخص  امل���ل���وث���ات  ف���ي 
ب���ال���ذك���ر ان���خ���ف���اض ب��ن��س��ب��ة 55% 
في   70% وب  اآلزوت  أكسيد  لثنائي 
من  و67%  الكربون  أكسيد  أح��ادي 

اجلسيمات العالقة.

 تعافي طبقة األوزن:
ال���وك���ال���ة األوروب����ي����ة كوبر  ح��س��ب 
انغاق  نسبي  حصل  فقد  نيكوس 
ال�����ذي شهدته  ال��ت��اري��خ��ي  ل��ل��ث��ق��ب 
القطبية  القارة  على  األوزون  طبقة 
ال��ش��م��ال��ي��ة خ�����ال ش���ه���ري م����ارس 
ما  وق��وع  إن  الوكالة  وقالت  وأب��ري��ل. 
القطبية  ال��دوام��ة  بانقسام  ُي��ع��رف 
بالولوج  لأوزون  النقي  للهواء  سمح 
لغلق  أدى  الشمالي مما  القطب  إلى 
الثقب، وهذا نتيجة استنفاد قياسي 

لطبقة األوزون فوق القطب الشمالي 

2 - بعض النتائج السلبية للفيروس على البيئة:

االستخدام  عن  الباستيكية،الناجمة  النفايات  أزم��ة   -
الواحد لهذه املواد وخاصة منها الطبية.

الكمامات  مخلفات  من  جبال  تراكمت  الواقية،  األقنعة 
والقفازات واملعدات الصحية في احلاويات، هذا الوضع  كان 
تزامن مع إغاق ما بني ٪42 و٪45 من مراكز فرز النفايات، 
وذلك   كان  فرنسا،  ف��ي  تدويرها  إع���ادة  م��راك��ز  م��ن  و99٪ 
حلماية عّمال النظافة والعاملني في هذه املراكز من خطر 

تفشي العدوى.

الطبية خمسة  النفايات  ارتفعت كمية  فمثا، في الصني 
تفشي  قبل  يوميًا  طنًا   40 نحو  م��ن  ووه���ان  ف��ي  أض��ع��اف 

الفيروس إلى 247 طنًا يوميًا.

 في أزمة املناخ:
وفي  دول��ي  اجتماع  من  أكثر  عرقلة  في  “كورونا”   تسبب 
تأجيل قمة املناخ السادسة والعشرين،التي كانت مقررة في 

بريطانيا في غاسكو   إلى سنة 2021. 

هذا يعني أن اجلائحة أو ما مياثلها ستفرض نفسها على 
على احلفاظ  االنسان  ق��درة  مباشر حملدودية  إن��ذار  شكل 

على محيطه. <<<

هشاشة الوضع البيئي ومتطلبات النضال ضد ماكينا الرأسمال
ع . باعزيز
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كل  به  يحتفى  ال��ذي  الرطبة  لأراضي  العاملي  اليوم  في 
 :2023 2 فبراير من كل سنة، وحتت شعار سنة  يوم  سنة 
"لقد ح��ان ال��وق��ت الس��ت��ع��ادة األراض���ي ال��رط��ب��ة". يحتفي 
املنتظم الدولي عموما سواء حكومات ومنظمات املجتمع 
الرطبة،  باألراضي  واملناخي  البيئي  بالشأن  املهتم  املدني 
وباملغرب على وجه اخلصوص بهذا اليوم، وذلك ملا تقدمه 
والثروة  البيولوجي  التنوع  احلفاظ  طبيعية:  خدمات  من 
لثاني  خ��زان  باعتبارها  املناخ  تغير  من  احل��د  الطبيعية، 
أوكسيد الكربون أحد أهم مسببي االحتباس احلراري على 
الصعيد العاملي وارتفاع درجة حرارة كوكب األرض، مجال 
ترابي لأمن الغذائي لساكنة األرض ملا توفره من منتوجات 
نباتية وحيوانية أهمها االسماك، وفضاءات للتنزه وترفيه 

على النفس بعد معاناة ضغوط يومية ألمور احلياة. 

 الوضعية املقلقة لأراضي الرطبة باملغرب:
 6 منذ  الرطبة  األراض���ي  شهدتها  التي  للوضعية  نظرا 
عقود خلت من استغال مفرط ملواردها املائية والطبيعية 
على  العمراني  والزحف  البيولوجي،  تنوعها  استنزاف  من 
محيطها.فقد حذر خبراء ومهتمون في العديد من اللقاء 
مناسبات  وفي  والوطني  الدولي  الصعيد  على  وامل��ؤمت��رات 
لأراضي  العاملي  باليوم  باالحتفاء  املرتبطة  وأهمها  عدة 
الوضعية  ف��ب��راي��ر،م��ن  ش��ه��ر  خ���ال  تنظم  ال��ت��ي  ال��رط��ب��ة 
الرطبة  األراض���ي  عليها  تعيش  التي  وامل��ت��ده��ورة  املقلقة 
ال��س��واء، وهذا  املغرب على  وش��رق  ووس��ط وجنوب  بشمال 

االس��ت��غ��ال امل��ف��رط ل��ه��ذه امل��ن��اط��ق ي���ؤدي إلى 
تدهور منظومتها البيئية، التي تزخر مبؤهات 
إيكولوجية واقتصادية مهمة.فبمجرد جتفيف 
أو تدهور مجالها،  أو حرقها  الرطبة  األراض��ي 
الغازات  إلى مصدر هام النبعاث  فإنها تتحول 
الكربون  أوكسيد  ثاني  غاز  أهمها  من  الدفيئة 

وامليثان وأوكسيد النيتروجني.

إن سوء تدبيرنا لهذه األراضي الرطبة، أدرى 
وت��دم��ي��ر مجاالتها  منها  ال��ع��دي��د  ت��ده��ور  إل��ى 
ونخص  البيولوجي،  تنوعها  وف��دان  الطبيعية 
بالذكر، فقدان املغرب بعضاملناطق الرطبة في 
مقدمتها ضاية عوا وتدهورمصب نهر ملوية 
رطبة  مناطق  تعاني  بينما  الربيع،  أم  ومصب 
ه��ي مصنفة ضمن  ال��ت��ي  وخ��ص��وص��ا  أخ����رى 
الزحف  من  صمت  في  الدولية  رامسار  الئحة 
مثل  الطبيعية  م��وارده��ا  واستنزاف  العمراني 

ضاية دار بوعزة بوعزة، منطقة سمير مبارتيل قرب 
مدينة تطوان، محمية مرجة الفوارات بالقنيطرة، 
مرجة  محمية  باملهدية،  بوغابة  سيدي  محمية 
الزرقاء مبوالي بوسلهام، محمية سافلة اللوكوس، 
الوالدية  خليج  محمية  خنيفيس،  خليج  محمية 

واملنتزه الوطني سوس ماسة.

ونداء شعار سنة 2023: 'قد حان الوقت الستعادة 
املوارد  كل  لاستثمار  دع��وة  هو  الرطبة"،  األراض��ي 
املالية والبشرية والسياسية إلنقاذ وحماية  املتاحة 
اليتم   حتى  باملغرب،  الرطبة  األراض���ي  منظومات 
تسببنا  التي  واستعادة  بعضها،  واختفاء  تدميرها 
في تدهورها. إن هذا التدخل ليس حبا في الطبيعة 
فقط، بل هو تدخل من أجل اإلنسان بصفة خاصة، 
عند  تهديدات  عدة  من  معاناة  أشد  سيعاني  ألنه 
التعرض  املياه،  الرطبة، منها شح  األراض��ي  فقدان 
املتطرفة،  اجلوية  والظواهر  الفيضانات  ملخاطر 
ف��ق��دان س��ب��ل ال��ع��ي��ش وال��رف��اه��ي��ة، وان���ع���دام األمن 
الدولي  املستوى  بينما يهدد فقدانها على  الغذائي 
الكربون  انبعاثات  زي��ادة  البيولوجي،  التنوع  تدهور 

النيتروجني، فقدان نظام ترشيح طبيعي  وامليثان وثنائي 
للمياه العذبة.

 احل���ف���اظ ع��ل��ى امل���ن���اط���ق ال���رط���ب���ة امل���غ���رب خيار 
استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة:

بالرغم من إطاق املغرب منذ التسعينيات أطلق املغرب 
استراتيجية للحفاظ على أراضيه الرطبة، حيث مت تنفيذ 
اإلجراء األول في هذا االجتاه من خال التعريف بشبكة 
أهمية  ذوت  مواقع   154 من  مكونة  الطبيعية  املواقع  من 
بيولوجية وإيكولوجية، أكثر من 84منها مناطق رطبة 38 
منها مصنفة ضمن الئحة رامسار إلى حدود سنة 2019، 
والباقي مرشحة ألن تكون محميات تصنف كمواقع رامسار 
مستقبا، وذلك بناء على دراسة علمية ميدانية يقوم بها 

خبراء في املجال.

التنوع  ع��ل��ى  للحفاظ  ال��وط��ن��ي��ة  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ووف���ق 
األولية،  نسختها  ف��ي  امل��س��ت��دام��ة  وتنميته  ال��ب��ي��ول��وج��ي 
باالتفاقياتالدولية  امل��غ��رب  ال��ت��زام  اجل��ه��ود  م��ن  ان��ط��اق��ا 
من  واحل���د  الطبيعة  امل��ج��االت  بحماية  املعنية  امل��ت��ع��ددة 
تغير امل��ن��اخ، وك���ان امل��غ��رب ق��د ان��ض��م��ت إل���ى ال��ع��دي��د من 
واتفاقية  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  الدولية:  االتفاقيات 
رامسار  اتفاقية  املناخ،  تغير  بشأن  اإلط��ار  املتحدة  األمم 
بروتوكول  امل��ه��اج��رة،  األن���واع  اتفاقية  ال��رط��ب��ة،  للمناطق 
قرطاجةبشأن السامة األحيائية التابع لاتفاقية املتعلقة 

ن��اغ��وي��اب��ش��أن احلصول  ال��ب��ي��ول��وج��ي،ب��روت��وك��ول  ب��ال��ت��ن��وع 
يتوافق  مبا  البيولوجي،  للتنوع  املنافعالطبيعية  وتقاسم 
مع التوجهات املختلفة وخطط العمل االستراتيجية على 
العضوية واحل��ض��ور في  ال��دول��ي، من خ��ال ه��ذه  املستوى 
املشهد الدولي للمغرب،يجب ان يوازي ذلك التزام سياسي 
وذلك  البيولوجي  ال��ت��ن��وع  على  للحفاظ  ق��وي  وح��ك��وم��ي 
الكامل آلليات تنفيذ هذه االتفاقيات،  من خال االدم��اج 
بالعمل على التنفيذ الفعلي ملشاريع االستراتيجية الوطنية 
للمناطق الرطبة 2024-2016. وجتدر اإلشارة أن اتفاقية 
اإليرانية  رامسار  الرطبة قد وقع عليها مبدينة  األراض��ي 
املطلة على بحر القزوين سنة 1971، ودخلت حيز التنفيذ 
في عام 1975، وصادق عليها املغرب في عام 1980بتسجيل 
أربعة مناطق رطبة وهي: بحيرة أفنورير بإفران ومحمية 
مبوالي  الزرقاء  املرجة  ومحمية  باملهدية  بوغابة  سيدي 

بوسلهام ومحمية خليج خنيفيس بطانطان.

األراضي  على  واحل��ف��اظ  لتثمني  اآلن��ي  العمل  م��ا   
الرطبة؟

ومبا أن املاء يشكل العنصر األساسي في منظومة املناطق 
أن  ونظرا  املائية،  الفرشة  لتجديد  مهما  وخزانا  الرطبة 
ندرة املياه أو تلوثها باألسمدة أو املياه العادمة يفقد هذه 
املناطق خصائصها اإليكولوجية وتنوعها االحيائي، وعلما 
أن املغرب يعيش حاليا في وضعية مقلقة في ظل مواسم 
اجلفاف التي عرفها خال 3 عقود األخيرة، فإن استعادة 
بدورها  لتقوم  بها  وال��ن��ه��وض  الرطبة  األراض 
ملحة  ض���رورة  أص��ب��ح  واإلي��ك��ول��وج��ي،  التنموي 
تدهور  أو  واختفائها  األوان  ف���وات  قبل  ال��ي��وم 

منظومتها بشكل كبير.  

الدعوة تفعيل قانون املجاالت احملمية وتعزيز 
حلماية  تطبيقية  بنصوص  القانوني  االط���ار 
املناطق الرطبة مع مراعاة خصوصيات التربية 
املتدخلني  ب��ني  وضمان االلتقائية  اجل��ه��وي��ة، 
في  واخل��واص  احلكومية  والقطاعات  الترابيني 
هذه املناطق،  وإدماج االهتمام باملناطق الرطبة 
في برنامج عمل اجلماعات الترابية التي توجد 

بها هذه املناطق .

ت��ع��زي��ز ق����درات ال��ف��اع��ات وال��ف��اع��ل��ني املدنني 
وفق  وإدم��اج��ه  وال��ت��م��وي��ل  وال��ت��أط��ي��ر  بالتكوين 
مقاربة تشاركية في املساهمة في تدبير ومراقبة 
املناطق الرطبة وتقييم أدواره��ا، من خال تدخات 
أو  البيئي  املجال  في  مندمجة  مشاريع  وفق  عملية 
املناخي أو برامج التربية البيئية لكل شرائح املجتمع 
من أطفال ويافعني وشباب وعموم الساكنة وفي كل 
الفضاءات العمومية من مؤسسات تعليمية والتكوين 
املهني واجلامعات ومراكز البحث العلمي ودور الشباب 

والثقافة.

الرطبة  لأراضي  الطبيعية  املواقع  لتثمني  الدعوة 
االيكولوجية  السياحة  أنشطة  تشجيع  خ��ال  م��ن 
رواج  خلق  أج��ل  م��ن  املجالية  امل��ن��ت��وج��ات  وأن��ش��ط��ة 
الشبابية  ال��ط��اق��ات  أس��اس��ه��ا  ت��ض��ام��ن��ي  اق��ت��ص��ادي 
وتعزيز دور املرأة فيه كقوة فاعلة ومؤثرة من خال 
استغالها بنوع من العقانية في عدد من األنشطة 
للسكان  بالنسبة  للدخل  وامل��درة  املضافة  القيمة  ذات 

من قبيل الصيد التقليدي والسياحي والتراثي...

30 يناير 2023

)*( خبير بيئي

سامي امني اجلبالي )*(

األراضي الرطبة باملغرب بني االستغالل املفرط ملواردها وتدهور ثروتها الطبيعية

وبما أن الماء يشكل 
العنصر األساسي في منظومة 

المناطق الرطبة وخزانا مهما لتجديد الفرشة 
المائية،  ونظرا  لكون ندرة المياه أو تلوثها 

باألسمدة أو المياه العادمة يفقد هذه المناطق 
خصائصها اإليكولوجية وتنوعها االحيائي، وعلما أن 

المغرب يعيش حاليا في وضعية مقلقة في ظل مواسم 
الجفاف التي عرفها خالل 3 عقود األخيرة، فإن استعادة 
األراض الرطبة والنهوض بها لتقوم بدورها التنموي 

واإليكولوجي، أصبح ضرورة ملحة اليوم قبل فوات 
األوان واختفائها أو تدهور منظومتها بشكل 

كبير.  
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<<<  من دون شك أن مشاكل التغير املناخي الذي ينتج 
7 مايني  أرواح  ويتسبب كل عام في فقدان  الهواء  تلوث 
شخص بحسب أحدث إحصاءات منظمة الصحة العاملية 
ال��س��ام يتسبب  ال��ه��واء  أن  إل���ى  أي��ض��ًا  أش����ارت  2019،التي 

ب�انخفاض عمر املواليد مبعدل3 سنوات في املتوسط.

أمام هشاشة الوضع البيئي،يعرف املغرب تدميرا متسارعا 
والصناعات  اجل��ش��ع  املنجمي  ال��ن��ش��اط  نتيجة  للبيئة 
وتلوث  املائية  للفرشة  املتزايد  والنهب  امللوثة  الكيماوية 
الغطاء  من  كبير  ج��زء  على  والقضاء  والتصحر  األن��ه��ار 
لنفاياتها  االوروب���ي���ة  ال����دول  ب��ع��ض  وت��ص��دي��ر  ال��غ��اب��وي 
أساسا،  املناخية،  والتغيرات  السمكية  الثروة  واستنزاف 
ويعاني  احل���رارة...  وارتفاع  األوزون  غطاء  تدهور  بسبب 
الناجمة عن  الكبرى، من االم��راض  املدن، وخاصة  سكان 
أحياء  في  املتكدسون  والكادحون  العمال  وميثل  التلوث. 
ألبسط  الغالب،  في  املفتقدة،  العشوائي  والبناء  الصفيح 
شروب...(،  وم��اء  صحي  وص��رف  طرق  التحتية)  البنيات 
الصغار  الفاحون  أم��ا  ال��واق��ع.  ه��ذا  من  املتضررين  أكبر 
املطر،  وخاصة  الطبيعة،  على  يعتمدون  الذين  والفقراء 
اجلفاف  إلى  ت��ؤدي  التي  املناخية  التغيرات  من  فيعانون 
الكوارث الطبيعية.وإذا كانت كل  والفيضانات وغيرها من 
البلدان  شعوب  ف��إن  البيئة،  تدمير  م��ن  تتضرر  الشعوب 

التبعية لامبريالية تتضرر بشكل مضاعف.

األساسية  املسئولية  الرأسمالي  اإلن��ت��اج  من��ط  يتحمل 
لوجوده  حيوية  ض���رورة  يشكل  ال���ذي  البيئة  تدمير  ف��ي 
واستمراره. فالرأسمالية في بحثها اجلنوني والامتناهي 
نشر  األول��ي��ة،  امل��واد  تبذير  الطبيعة)  تستنزف  الربح  عن 

هوس االستهاك ،تلويث الطبيعة باملواد املضرة وتقويض 
على  فتكا  األك��ث��ر  األس��ل��ح��ة  وإن��ت��اج  البيولوجي  ال��ت��ن��وع 
السكان  البوادي من  إف��راغ  نطاق واس��ع، إشعال احل��روب، 
واإلنسان)  ب��اس��ت��م��رار...(  تتضخم  م��دن  في  وتكديسهم 

االستغال املكثف لقوة العمل(. 

ال  قسطا  وامل��خ��زن  ال��س��ائ��دة  الطبقية  الكتلة  وتتحمل 
البيئية في  االوض��اع  ت��ردي  املسئولية في  به من  يستهان 
في  أساسيا  دورا  يلعبون  الكبار  االراض��ي  فماكو  بادنا. 
استنزاف الفرشة املائية ومياه األنهار واستعمال االسمدة 
واملبيدات املضرة بالبيئة. وتساهم البرجوازية التبعية في 
استنزاف الثروات الطبيعية الفاحية والغابوية واملنجمية 
والصناعية والسمكية وفي تلوث األنهار والبيئة في املدن 
الصناعية. ويلجأ املخزن املفترس  إلى غض الطرف عن 
هذا التدمير املتزايد للبيئة  مقابل الرشاوى و"تعويضات" 
ال��ت��ل��وث واس��ت��ف��ادة امل��اف��ي��ا امل��خ��زن��ي��ة م��ن امتيازات  ع��ن 
البحار  أع��ال��ي  ف��ي  والصيد  النقل  م��أذون��ي��ات  اقتصادية) 

واملقالع وغيرها(.

الزال  البيئة،  لتدمير  اخلطير  املستوى  من  بالرغم  لكن 
بادنا  في  سليمة  بيئة  أج��ل  من  والنضال  بذلك  الوعي 

ضعيفا. ولعل أهم أسباب ذلك هي:

الشعبية  األح��ي��اء  وك��ادح��و  العاملة  الطبقة  زال���ت  -ال 
أكثر من غيرهم  والفاحون الصغار والفقراء، املتضررون 

من تدمير البيئة، يفتقدون ألدواتهم النضالية املستقلة.

-ال زال الوعي بخطورة هذا الواقع على مصير االنسانية 
والقوى  الوسطى  الطبقات  ك��ون  بسبب  ضعيفا  جمعاء 

االصاحية التي متثلها تعتقد أن الرأسمالية قادرة على 
أيجاد حل لهذه املعضلة) الرأسمالية اخلضراء واحلد من 

الطاقة األحفورية واالشتراكية البيئية...(.

- مبا أن قضية البيئة هي قضية عاملية وال ميكن حلها 
في بلد أو بلدان لوحدها، فإن أحد أسباب ضعف  احلركة 
البيئية هو عدم قدرتها على بناء حركة عاملية تربط بني 

تدمير البيئة والرأسمالية.

املركز  دول  ف���ي  ن��س��ب��ي��ا  م��ت��ق��دم��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  -احل���رك���ة 
االمبريالي. لكنها حركة تتزعمها الطبقات الوسطى. مما 

يجعلها متأثرة بالفكر االصاحي. 

تأسيسا على ما سبق، تتمثل أهم املهام املطروحة حلل 
هذه املعضلة:

- بناء االدوات النضالية للطبقة العاملة وعموم الكادحني 
ووضعها قضية البيئة ضمن أولوياتها.

- خوض معركة ضد كل األفكار التي تدافع على امكانية 
اجلرائم  فضح  الرأسمالية:  ظل  في  البيئة  معضلة  حل 
الرأسمالية  أن  توضيح  الرأسمالية،  تقترفها  التي  البيئية 
نقد  األرض،  فوق  احلياة  استمرار  مع  تتناقض جوهريا 

احللول الرأسمالية أو االصاحية لقضية البيئة...

والعمل  بيئية عاملية  بناء حركة  الفعالة في  املساهمة   -
العالم  ف��ي  للرأسمالية  املناهضة  ال��ق��وى  حتتل  أن  على 
والقوى املمثلة للطبقة العاملة وعموم الكادحني في دول 

احمليط موقعا رياديا داخلها.>

تتمة: التعليم األولي وتخبط السياسة التعليمية الليبرالية املتوحشة
<<<  الذي تبعه مرسوم وزاري في نفس السنة يحدد 

شروط فتح الكتاتيب واملواد املدرسة. 
- مت إنشاء إدارة للتعليم والعلوم اإلسامية مكلفة بتسيير 

القطاع 
للتعليم األولي كمرحلة منفصلة من مراحل  - ال وجود 
الدراسة سوى بالنسبة للجالية الفرنسية وبعد ذلك لبعض 

األعيان
- التعميم اقتصر إطاق شعاره على املراحل االبتدائية

الوطني  امليثاق  قبل  امل��غ��رب  ف��ي  االول���ي  التعليم   )5
للتربية  الوطني  امليثاق  إلى   1956 )من  والتكوين  للتربية 

والتكوين سنة 2000(:
"اجلودة"  وتطوير  "التعميم"  ض��رورة  إلى  االنتباه  رغم   -
للتعليم االولي ابتداء من 1985 في املقابل النتائج احملصل 

عليها كانت جد جد ضعيفة مقارنة مع املطلوب
 50.10% 5 عقود من االستقال فقط  - خال أزيد من 
و6 سنوات   4 ب��ني  م��ا  األط��ف��ال  تأخذ فقط  )اإلح��ص��اءات 
فقط( من األطفال أقل من 6 سنوات تلج مؤسسات التعليم 
عليها  تطغى  وظ���روف  وضعية  ف��ي   2004 سنة  ف��ي  األول���ي 

الكتاتيب التقليدية .
القروي  الوسط  في  خاصة  إقصاء  األكثر  هم  الفتيات   -
 39.40% وفقط  االول��ي  التعليم  %17.51من  فقط  بحوالي 

من مجموع املتمدرسني ملوسم 2003 و2004 
الوصاية  مؤسسات  تعدد  في  للقطاع  الكبرى  اإلع��اق��ة   -
القانونية  النصوص  أحيانا حتى مع  تناقض  والتسيير في 

واألهداف املرسومة والوضعيات املقترحة
- من العوائق البنيوية كذلك : الهواجس املالية - التدبير 
املال  نهب  العقاب في  اإلف��ات من   - - اخلوصصة  األمني 

العمومي.

6( التعليم األولي منذ امليثاق الوطني للتربية  ولتكوين)منذ 
:)2000

امليثاق  أه��داف  حتقيق  التعليمية  السياسة  تستطع  لم 
فيما يخص :

التعميم  نسبة   ) االحصائيات  تضخيم  )يتم  التعميم   -
 2004 سنة  تتحقق  لم  )امليثاق(   2000 من  ابتداء  املتوقعة 

كما كان منتظرا 
- إياء األفضلية للعالم القروي

- االهتمام بالفئات الهشة والفقيرة
- تعليم اإلناث

- عصرنة التعليم األولي
- التعليم العمومي في التعليم األولي ضعيف جدا

- اجلودة : ال وجود للمنهاج املوحد
- مشكل التمويل حيث تدفع الدولة باخلوصصة للقطاع 
واسناد تسيير القطاع ملؤسسة النهوض بالتعليم االولي في 

إطار تدبير مفوض...
ورغم صدور قوانني وخطط جديدة مثل القانون اإلطار 
51.17 )2019(واخلطة االستراتيجية 2015-2030 )2015(

التعليم  ف��إن   )2018( األول��ي  للتعليم   2018-2028 وخطة 
األولي ال يزال يتخبط في نفس املشاكل البنيوية املتعلقة 

ب:
- ال زال بعيدا عن التعميم )أزيد من %60 من األطفال 
التمدرس  اعتماد  نتيجة  مقصيني  س��ن��وات  و6   3 ب��ني  م��ا 
ابتداء من السنة 4 وليس 3 وغياب التوحيد ،والتوجه نحو 
خاص  سلك  إح���داث  وع��دم  امل��ف��وض  والتدبير  اخلوصصة 

بالتعليم األولي.

- غياب منهاج موحد وموحد والتخبط في الكتب املدرسية 
وغاء أسعارها 

واألطفال  واإلط��ع��ام  الصحة  بجوانب  االهتمام  ع��دم   -
في وضعية إعاقة والبنية التحتية وجمالية الفضاء والعدة 

البيداغوجية خصوصا في العالم القروي. 
- ال ترغب الدولة في إدماج مربيات ومربيي التعليم األولي 
مقاربة  ،وتعتمد  اآلن  حل��د  العمومية  الوظيفة  سلك  ف��ي 
استراتيجي  قطاع  في  السخرة  ومنطق  املتوحشة  املقاولة 
عليها  املنصوص  فيها  مبا  الشغلية  احلقوق  احترام  )ع��دم 
عدم االستفادة من العطل  في مدونة الشغل على عاتها – 
مرهقني  ومربيني  مربيات   – التكوينات  ف��ي  تستغل  التي 
مهام  املدرسي-إسناد  للزمن  الكمي  التدبير  عقلية  بطغيان 
)Ménage( كالنظافة  التعليمية  العملية  عن  بعيدة  غير 
وغيرها-احلقوق النقابية معدومة – طرد مربيات سابقات-
والتعليمية-اعتماد  املرضية  الرخص  من  االستفادة  ع��دم 

العقد احملددة الزمن-...(
- إسناد تسيير القطاع ألطر أمنية بعيدة عن االهتمامات 

التربوية والتعليمية وليس لها أي جتربة في امليدان.
البحث  واس��ت��ع��م��ال  النقابية  امل��م��ارس��ة  م��ن  احل��رم��ان   -
النقابي  العمل  بسبب  بالطرد  والتهديد   ، لضربها  احمليطي 

أو ملجرد املطالبة باحلقوق.
للتعليم  التاريخي  الزمني  ال��ه��در  ع��ن  املسائلة  غ��ي��اب   -
ببادنا ،مما يجعل املسؤولني السابقني واحلاليني مطمئنني 
التقدم  على  ق��ادرة  والغير  والتابعة  التجريبية  لنزوعاتهم 
يجعل  ،مما  والتخلف  التبعية  دائ��رة  من  للخروج  بتعليمنا 
معضلة  بحل  عضويا  ارتباطا  مرتبطة  التعليمية  املسألة 
موحد  دمي��ق��راط��ي  شعبي  تعليم  وإق����رار   ، ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

علمي.>

تتمة:  هشاشة الوضع البيئي ومتطلبات النضال ضد ماكينا الرأسمال
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رآي  مجلة                              الفلسطينية

صباح الخير يا فلسطين

ال حركة ثورية دون نظرية ثورية وال نظرية ثورية 
والباحث  املفكر  انطلق  هنا  تاريخية من  دون جذور 
وإجناز  بحثه  منهج  ال��ص��وران��ي  غ��ازي  الفلسطيني 
املجلدات  من  مبجموعه  استجمعها  التي  دراس��ات��ه 
أحرار  لكل  ثوري  ونهج  ونظرية  علمية  قيمة  تشكل 
أمتنا العربية ويعطي للنظرية الثورية العاملية بعدها 

األممي وعمقها العربي.
النظرية  وط��ن��وا  مم��ن  القائل  م��ن  ب��ذل��ك  ليكون 
بالثوب  اللينينية  املاركسية  وكسا  العاملية  ال��ث��وري��ة 

العربي.
التي جمعها  دراس��ات��ه  وعبر  الصوراني  ح��اول  لقد 
ب��أرب��ع��ة ع��ش��ر م��ج��ل��دًا  ت��ق��دمي اإلج���اب���ات وأحيانا 
احللول للعديد من القضايا املفصلية النظرية منها 
واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية في 
على  والعربي  العاملي  اليسار  لدور  واضح  تراجع  ظل 
وجه اخلصوص بعيدًا عن براغماتية بعض األحزاب 
اآلخر  بعضها  ودمي��اغ��وج��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ش��ي��وع��ي��ة 
صاغها  التي  الناضجة  العلمية  الرؤية  إلى  مستندا 
ه��ي��ج��ل وط���وره���ا وع����دل م��س��اره��ا م��ارك��س واجنلز 

وطبقها بشكل خاق فادميير لينني….
املنهجية  التحليل  أدوات  بذلك  ليمتلك 
عامة  ال��ع��رب��ي  ل��ل��واق��ع  رؤي��ت��ه  ف��ي  السليمة 
والفلسطيني بوجه خاص ظهرت في طرق 

البحث والتحليل لهذه الدراسات.
الدراسات  من  العديد  للصوراني  نظريًا: 
تطور  مفهوم  تناولت  النظرية  واألب��ح��اث 
امل��ع��رف��ة وتاريخ  وت��ط��ور  امل��دن��ي  امل��ج��ت��م��ع 
البشري واملاركسية والدين  الفلسفة والفكر 
والتطور  وال���دمي���وق���راط���ي���ة  وال��ع��ل��م��ان��ي��ة 

الفلسفي ملفهوم األخاق.
دراس��ات هامة  أعد  واجتماعيا  اقتصاديا 

وعميقة حول املجتمع الفلسطيني تناولت التحوالت 
االجتماعية والطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
واالقتصادي  السياسي  املشهد  ح��ول  وازن��ة  ودراس���ة 
العاملي  الوضعني  إط��ار  في  فلسطني  في  واملجتمعي 
وال���ع���رب���ي ودراس������ه ح����ول ق��ط��اع غ����زة ب���ني األع����وام 
االقتصادية  األوض���اع  ح��ول  و1993ودراسات   1948
ناقش  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  واالجتماعية 
واعد  الفلسطيني  للمجتمع  الطبقي  التطور  فيها 
احلصار  حتت  غزة  قطاع  اقتصاد  حول  هاما  بحثا 
حلقت  التي  التشوهات  حجم  فيها  بني  واالنقسام 
الندوات  م���ن  وال��ع��دي��د  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي  ب��االق��ت��ص��اد 
املمكنة  واحللول  التنمية  تناولت  التي  واحملاضرات 

واملتاحة لتطور االقتصاد الفلسطيني.
من  كبير  ك��م  للصوراني  السياسي  الصعيد  على 
الدراسات واحملاضرات والندوات املوثقة تناولت تطور 
القضية الفلسطينية منذ النكبة واعد دراسات حول 
احلقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في فلسطني 
واالرتباط العضوي بني القضية الفلسطينية واألمة 

العربية.
ولعل أهم ما اجنزه الصوراني ما تضمنته املجلدات 
12و13و14 والصادرة بني األعوام 2020 و2023 والتي 
قدم لها االعام واملناضلون العرب عبد القادر ياسني 
والدكتور هشام غصيب وأملناضل املصري احمد بهاء 

شعبان امني عام احلزب االشتراكي املصري…
البحث  منهجية  تطور  جلي  بشكل  أظهرت  والتي 
للنظرية  املستند  العلمي  التحليل  أدوات  وامتاك 
في  نابع  وه��ذا  اللينينية  املاركسية  العاملية  الثورية 
تقديري للتجربة النضالية للصوراني منذ سبعينات 
العرب ومن  القوميني  القرن والتحاقه مبكرا بحركة 

شغل  التي  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  ثمة 
للدكتور جورج  وقربه  السياسي  املكتب  فيها عضوية 
حبش الذي متييز بفهمه العلمي الثوري للعاقة بني 
القضية الوطنية والقضية القومية وإن األمة العربية 

تشكل عمق القضية الفلسطينية.
لقد جنح غازي الصوراني وعبر دراساته املتسلسلة 
ال��ن��ظ��ري��ة اجلاهزة  ال��ق��وال��ب  ب��وت��ق��ة  ي��خ��رج م��ن  ان 
السوفيتي  االحت����اد  حقبة  اب���ان  للمركز  والتبعية 
في  وص��اغ  العربية  الشيوعية  األح��زاب  ميزت  والتي 
حتليله العميق لتطور املجتمع الفلسطيني والقضية 
بضرورة  بقناعته  جتلت  واقعية  رؤي��ه  الفلسطينية 
والعربي  الفلسطيني  الواقع  لفهم  النظرية  تطويع 
وان  جهة  م��ن  ال��واق��ع  على  النظرية  إس��ق��اط  وليس 
والعربي  وال��ع��رب��ي  الصهيوني  الفلسطيني  ال��ص��راع 
الصهيوني تربطه عاقة جدلية غير قابلة لانفكاك 
ألن العدو الصهيوني يستهدف تدمير مقدرات هذه 
وه��ذا ظهر جليا في  وليس فلسطني وحسب  األم��ة 
الكيان  بني  للتطبيع  العديدة  واملشاريع  احمل���اوالت 
االخير  كتابه  ولعل  العربية  واألن��ظ��م��ة  الصهيوني 

الغاشية  الكيان الصهيوني وصعود  الصراع مع  حول 
القومية والدينية داخل الكيان كشف بكل وضوح عمق 
الصهيوني  العربي  الصراع  لطبيعة  الصوراني  وفهم 
وضرورة امتاك األدوات النضالية الضرورية لتحرير 
فلسطني من الكيان االحالي العنصري وإن فلسطني 
وحركتها الثورية هي بوصلة النضال العاملي وان لهذا 
شكل  تفرض  والتي  وخصوصيته  مميزاته  ال��ص��راع 
النضال ضد احملتل وهذا بالضبط ما دفعني للقول 
ان الصوراني كسا النظرية الثورية ثوبا عربيا مسجا 

بذلك موقعا هاما بني جتارب الشعوب العاملية.
لقد وجه الصوراني وعبر كتاباته املتعددة األنظار 
ودعا  العربي  اليسار  يعيشها  التي  االزمة  ماهية  إلى 
إلى ضرورة إعادة صياغة مفهوم ورؤية خاصة لكافة 
جتارب  ومستلهمة  م��س��ت��ن��دة  ال��ي��س��ار  ه���ذا  أح����زاب 
العربية  األمة  واقع  دراس��ة  واع��ادة  املناضلة  الشعوب 
تامس  ث��وري��ة  نضالية  بصغية  واخل���روج  وازم��ات��ه��ا 
واقعنا العربي واعادة استنهاص قوى التحرر العربي 
التحديات  حجم  مع  تتوائم  ومعايير  أس��س  ضمن 
بناء منظومة عاقات جديدة  واعادة  التي نواجهها 
تضع هذه األمة ضمن املنظومة العاملية التي جتهز 
لها احلرب الروسية االوكرانيه والتي تدفع العالم نحو 

إعادة االصطفاف من جديد عبر القطبية املتعددة.

اجنزه  ما  دراس��ة  التأكيد على ض��رورة  أود  أخ��ي��رًا 
والبحث  النضال  م��ن  طويل  ت��اري��خ  عبر  ال��ص��وران��ي 
ملا  النظري  الوعي  امتاك  في  هامة  إض��اءة  لتكون 

يدور حولنا... 
)*( كاتب وباحث من فلسطني

من دراسة النظرية الثورية إلى توطينها:
الصوراني يخترق جدار اخلزان الرهان الوطني في وجه املجزرة

الفلسطينية،  األرض  على  استيائه  وتيرة  لتعجيل  العدو  جت��اه 
لن يتم تنفيذه بواسطة أوراق القرارات املطبوعة في مكاتب احلاكم 
العدو، ولكن بواسطة  أروقة حكومة  أو  الصهيوني للضفة،  العسكري 
القتل، أي ارتكاب مزيد من جرائم القتل والتصفية ضد الفلسطينيني 

إلنهاء مقاومتهم لهذه اإلجراء.
وهو ما يجري فعلًيا منذ شهور عدة، حيث صعد االحتال جرائم 
القتل اليومي للفلسطينيني، وبات وقوف الفلسطينيني بني جرافات 
له  وق��راه��م  وبيوتهم  وأراض��ي��ه��م  املستوطنني  وعصابات  االح��ت��ال 
في  الشعبي وجديته  املوقف  بسالة  وعلى  دمهم،  ثمن مضاعف من 
شعبنا  جماهير  تقدمها  التي  التضحيات  وحجم  العدوان،  مواجهة 
هذه  زال ظهر  ما  والهوية،  وال��وط��ن  ال��وج��ود  عن  ال��دف��اع  معركة  في 
عن  حتى  الفلسطينية  السياسة  فشل  بفعل  مكشوًفا،  اجلماهير 
النضال  ودعم  املواجهة،  مواكبة  في  املتمثلة  مهماتها  أبسط  إجناز 
اجلماهيري، حتى ضمن احلدود الدنيا لتشكيلة املواقف السياسية 

للقوى الفلسطينية.
إن استمرار الرهان على السياسة األمريكية أو اإلدارات األمريكية 
السياسة  تعطيل  اس��ت��م��رار  ف��ي  أس��اس��ًي��ا  ع��ن��ص��ًرا  ميثل  املتعاقبة، 
الفلسطينية وزجها في خانات العجز والفشل، ويسهم بشكل جوهري 
بتقويض نضالنا الوطني، فما زيارة وزير خارجية الواليات املتحدة 
اإلقليم حتت  ومحاولة حشد  الصهيوني،  العدوان  لتشجيع  أداة  إال 
سقف السياسة األمريكية املعادية لشعبنا واملؤيدة للكيان الصهيوني.

نطالب  املفاوضات  من  جديدة  جولة  ليس  اليوم  الطاولة  على  ما 
مبقاطعتها، وال مساومات أو تفاوض حول شروط أمريكية للسماح 
بتشكيل حكومة فلسطينية، أو مصير السلطة التي ابتلع االحتال 
ما تبقى من صاحياتها احملدودة، ولكن وجود الشعب الفلسطيني 
على جزء آخر من أرضه، ودماء ابناء شعبنا التي يريقها العدو في 

شوارع املخيمات وعلى الطرق واحلواجز.
االحتال  هجمات  لضحايا  اليومي  واإلس��ن��اد  الدعم  مهمات  إن 
واملستوطنني ال يجب أن تنتظر وقوع اجلرائم االحتالية، ويجب أن 
تتحول نحو قطع الطريق أمام هذه اجلرائم، واتخاذ كل تدبير وطني 
تعيق  التي  السياسات  كل  وإزاح��ة  املستوطنني،  لردع هجمات  ممكن 
استعادة حيوية الفعل الوطني واجلماهيري، أو تشكل قيود عليه أو 
تسهم في اضعافه، وفي مقدمتها سياسة التنسيق األمني، وكل ما 

يترتب أو ترتب عليها من ممارسات.
أن جماهير شعبنا وقواه املنظمة املتمثلة في فصائل العمل الوطني 
ما زالت هي الرافعة األساسية للنضال الوطني، وعنصر الرهان على 
الصمود واستعادة احلقوق، فيما ميثل استمرار الرهان على العوامل 
البيئة املائمة  أداة تعيق خلق  املهيمنة،  الدول  اخلارجية وسياسات 

الستعادة الفعل الشعبي لعافيته.
في وجه التحدي اجلاري، ليس املطلوب هو أدوار نضالية فصائلية 
ال شك أن عديد من الفصائل تقوم بها، ولكن املطلوب سياسة وطنية 
توفر كل ما هو مطلوب لنضال شعبي تشارك فيه كل شرائح الشعب 
الفلسطيني وميتد أوسع رقعة ممكنة وبأعمق ما ميكن من أشكال 

التنظيم.

غسان ابو جنم )*(
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النساء العامالت باملغرب وراهنية انخراطهن في حزب الطبقة العاملة 

املغربي إلماءات  السياسي  النظام  في ظل خضوع 
التقشف  سياسة  وف���رض  ال��دول��ي��ة  املالية  امل��ؤس��س��ات 
نتج  وم��ا  الشعبية  الطبقات  على  الهجوم  ومواصلة 
بشكل  تعمقت  التي  الهشاشة  تعميق  م��ن  ذل��ك  ع��ن 
على  تعيش  اليوم  العاملة  الطبقة  أصبحت  فاحش، 
إيقاع التراجعات في كل املجاالت وفي كل القطاعات 
يتجزأ  ال  ج��زء  باعتبارها  العاملة  وامل���رأة  جهة  م��ن 
الثالوث  إض��ه��اد  ضحية  تعتبر  العاملة  الطبقة  م��ن 
تعيش  حيث  الباطرونا-املخزن-املجتمع"،   " امللعون 
حتت أوال وطأة الفقر والهشاشة واالستغال املمنهج 
واالجتماعية  االقتصادية  حقوقها  على  والهجوم 
ومثل رفيقها العامل  وثانيا بسبب كونها امرأة تعيش 
وقيمة  العمل  أس��اس اجلنس في فرص  متييزا على 

احلقوق  في  العدل  وغياب  األج��ر 
وانتشار ظاهرة التحرش اجلنسي 
واالستغال  النفسي  وال��ت��ح��رش 
وغياب شروط العمل الائق وعدم 
احترام املواثيق الدولية في العمل 

خصوصا بالقطاع اخلاص.

 وضعية املرأة العاملة:
واقع  ه��و  العاملة  امل���رأة  واق��ع  إن 
الرسمية  مرير تؤكده اإلحصاءات 
نشاط  معدل  بلغ  حيث  نفسها، 
في   19.9 امل��اض��ي��ة  السنة  ال��ن��س��اء 
املائة  ف���ي   21.5 م��ق��اب��ل  امل���ائ���ة، 
نشاط  معدل  وسجل   2019 سنة 
السنة  ت��راج��ع��ًا ط��ف��ي��ف��ًا  ال���رج���ال 
املائة،  ف��ي   70.4 ببلوغه  املاضية 

مقابل 71 في املائة سنة 2019.
تشتغل النساء العامات في القطاع اخلاص 
والفاحي  ال��ص��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع��ني  خ��ص��وص��ا 
قاسية  املهيكلة حتت ظروف  والقطاعات غير 
وك���ارث���ي���ة ح��ي��ث ي��ت��م اع��ت��ب��اره��ن ي���د عاملة 
رخيصة ومتثل كل مقومات االستغال البشع 
لربح رؤوس أموال طائلة من طرف الباطرونا 
ال��ذي أصبح واض��ح��ا م��ع تفشي وباء  ال��ش��يء 
أيضا  ي��واج��ه��ن  أصبحن  أن��ه��ن  حيث  ك��ورون��ا 
خطرا يهدد سامتهن الصحية في ظل غياب 
الوقائية والصحية  السامة  تام ألدنى شروط 
)حاالت عامات سيكوميك مكناس وعامات 
ب��إس��ب��ان��ي��ا  والعامات  امل��وس��م��ي��ات   ال��ف��راول��ة 
من  يعانني  أنهن  كما  شتوكة....(،  الزراعيات 
ظواهر  أب��رز  يعتبر  ال��ذي  اجلنسي  التحرش 
العمل،  بأماكن  اجلنس  على  املبني  التمييز 
في الوقت الذي ال تقدم فيه مدونة الشغل أي 

تعريف دقيق للتحرش اجلنسي.
أما بخصوص العامات الزراعيات فإنها  فئة 
اجتماعية األكثر تعرضا لاستغال والتمييز 
ب��ح��ك��م هشاشة  ي��ت��ج��رع��ن  ال��ق��ان��ون��ي ح��ي��ث 
ال��ق��ه��ر اجلسدي  أوض��اع��ه��ن أق��ص��ى أش��ك��ال 

كل  احلائط  ع��رط  ض��رب  ويتم  واجلنسي  والنفسي 
ملنظمة  األساسية  الدولية  االتفاقيات  به  ج��اءت  ما 
العمل الدولية املتعلقة باملساواة في األجور "أوال بني 
النساء والرجال ) اتفاقيتني 100 و111 ملنظمة العمل 
والصناعي  الفاحي  القطاعني  بني  وثانيا  الدولية( 
اجلنس  ب��س��ب��ب  التمييز  وم��ن��ع   "  SMIG/SMAG
ببلدهن  يشتغلن  عندما  س��واء  واألم��وم��ة  واحل��م��ل 
عامات   ( اإلسبانية  بالديار  خصوصا  ب��اخل��ارج  أو 
الفراولة بإسبانيا(، ناهيك عن اشتغالهن دون حماية 
قد  التي  اليومية  العمل  لساعات  وحتديد  اجتماعية 
للحماية  ت��ام  غياب  ف��ي  باليوم  س��اع��ات   10 ل  تصل 
الصحية والوقائية أثناء العمل أو أثناء نقلهن ألماكن 
العمل من خال تعريض حيتهن خلطر املوت سواء 

بحوادث السير أو عدم تعقيم وسائل النقل كما ال يتم 
التصريح بهن في ضمان االجتماعي وبالتالي يحرمن 
من حقهن في التقاعد ) من بني مليون عامل/ة ال 
يتم التصريح سوى ب 5 في املائة( وخدمات التغطية 
السنوية  بالعطلة  املتعلقة  حقوقهن  وك��ل  الصحية 
من  وحرمانهن  الرضاعة  وساعات  األمومة  وعطلة 
بطاقة الشغل وبطاقة األداء وبذلك ال توجد عاقة 
شغلية بني الباطرونا والعامات ) عامات شتوكة ايت 

باها (
عامات القطاع الصناعي أيضا يعشن واقعا مريرا 
يتسم بالهشاشة وعدم توفر الشغل القار حيث يعملن 
في أغلب األحيان دون تسجيل في الضمان االجتماعي 
الذي  النقابي  العمل  بسبب  لتسريحات  ويتعرضن 
أصبح محضورا عمليا حيث تواجه 
نقابي  مكتب  بتأسيس  مبادرة  كل 
عامات  حالة   ( اجلماعي  بالطرد 
س��ي��ك��وم��ي��ك م���ك���ن���اس وع���ام���ات 
حاالت  وسابقا  بخنيفرة  النظافة 
 – بطنجة  أمانور  وعمال  عامات 

تطوان – الرباط(
البيوت  خ���ادم���ات  أي��ض��ا  ت��ع��ي��ش 
ال�����ذي ظ��ه��ر م����ع  ازدي������اد الطلب 
الطبقات  أس����ر  ط����رف  م���ن  ع��ل��ي��ه 
يتسم  إذ  ال���ب���رج���وازي���ة،  وال��ف��ئ��ات 
الفاحش  ب��االس��ت��غ��ال  واق��ع��ه��ن 
وسوء املعاملة والتعنيف والتحرش 
اجلنسي واالغتصاب وهزالة األجر 
الفئة  ه��ذه  ف��ي  السمسرة  وانتشار 
الوضع  هذا  ظل  في  االجتماعية، 
12- لتحديد   19 مت إص��دار قانون 
املتعلقة  والتشغيل  الشغل  ش��روط 
بالعمال وعامات املنزليني حيث يتكون من 5 
أبواب ) التعريف بالفئة – شرط التشغيل – مدة 
العمل والراح��ة  طبيعة األجر وأخيرا املراقبة 
والعقاب( يحاول القانون إيهامنا باملساواة بني 
العامات والعمال املنزليني ولكن يستحيل هذا 
في مواد أخرى حيث يحدد السن األدنى للشغل 
بني 16 و18 سنة مبعنى الفئة األكثر استهدافا 
هن القاصرات باعتبارهن األكثر هشاشة بينما 
تشغيل العمال املنزليني في البستنة واحلراسة 
والسياقة وهي من اختصاص العمال الراشدين.

ويتطرق أيضا لتحديد احلد األنى لأجر 60 
القطاع  في  لأجر  األدن��ى  احل��د  املائة من  في 
أدنى  حد  إضافة  مبعنى  والتجاري،  الصناعي 
ب��ال��إلض��اف��ة للصناعي  ب��امل��غ��رب  ل��أج��ور  ث��ال��ث 
ت��ام للحماية  وال��ف��اح��ي،  م��ع تسجيل غ��ي��اب 
عقد  تقاعد –  االجتماعية ) تغطية صحية – 
عمل – حماية من حوادث الشغل...( مع غياب 

تام لتنظيم الفئة في النقابات.

 عزيزة الرامي

تشتغل النساء 
العامالت في القطاع الخاص 

خصوصا القطاعين الصناعي والفالحي 
والقطاعات غير المهيكلة تحت ظروف قاسية 
وكارثية حيث يتم اعتبارهن يد عاملة رخيصة 

وتمثل كل مقومات االستغالل البشع لربح رؤوس 
أموال طائلة من طرف الباطرونا الشيء الذي أصبح 
واضحا مع تفشي وباء كورونا حيث أنهن أصبحن 

يواجهن أيضا خطرا يهدد سالمتهن الصحية في ظل 
غياب تام ألدنى شروط السالمة الوقائية والصحية 

)حاالت عامالت سيكوميك مكناس وعامالت 
الفراولة الموسميات  بإسبانيا  والعامالت 

الزراعيات شتوكة...(
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نضاالت املرأة العاملة:
امل��ري��ر واالس��ت��غ��ال املكثف  ال��واق��ع  ف��ي مقابل ه��ذا 
تصاعد  العمالية  النضالية  احلركة  شهدت  للعامات 
مقاومة شعبية ورفض لهذا الواقع االستغالي البشع 
وحضورا نسائيا متميزا وقويا وقد ناضلن إلى جانب 
رفيقهن الرجل في عدة محطات في عدة مناطق نذكر 

منها:
-  نضاالت العامات سيكوميك مبكناس بعد الطرد 
الشغل  م��دون��ة  م��ن   19 امل���ادة  غ��ط��اء  التعسفي حت��ت 
الذي حلقهن ناهيك عن االستاء عن مستحقاتهن 
5 سنوات من صندوق الضمان   ( املالية  وتعويضاتهن 

االجتماعي و3 سنوات للتغطية الصحية( .
-  نضاالت عمال وعامات صوفيا سود 

املوقوفني عن العمل باجلنوب.
-  نضاالت العامات الزراعيات بشتوكة 
روزافلور  ) ش��رك��ات  وب��ال��غ��رب  ب��اه��ا  اي��ت 
س���واس( االئ���ي طالنب  س��روب��روف��ي��ل –   –
ما  وت��ط��ب��ي��ق  عملهن  ش���روط  بتحسني 
) حماية  ال��ش��غ��ل  م���دون���ة  ع��ل��ي��ه  ن��ص��ت 
 )..... االج����ور  حت��س��ني   – االج��ت��م��اع��ي��ة 
وض���د ال���ط���رد ال��ت��ع��س��ف��ي ورف����ض فرض 
عامل   1200( العمل  ع��ن  مؤقتة  ع��ق��ود 
وع��ام��ل��ة ف��ي ض��ي��ع��ة روزاف���ل���ورف���ي حالة 
تشريد وضياع بينما 900 منهم في حالة 
مقابل  االستقالة  على  إك��راه  أو  توقيف 
1600 درهم بعد اشتغالهم ألكثر من 15 
الى 20 سنة حيث مت خوض اعتصام امام 

الضيعة بايت عميرة.(
التي  ال��ف��ن��ي��دق  ن���ض���االت مب��ن��ط��ق��ة    -

بديل  بتوفير  مطالبني  واج��ه��ت��ه��ا  ال��ن��س��اء  ت��ص��درت 
بعد  ال��ك��رمي  وال��ع��ي��ش  للمنطقة  حقيقي  اق��ت��ص��ادي 
إغاق باب سبتة الذي كان املورد االقتصادي الوحيد 
للمنطقة وأسفر عنه فقر وبطالة مدقع بكافة املنطقة.
-  نضاالت العامات الزراعيات مبدينة العرائش : بعد 
احلادث املروع الذي أودى بحياة 10 عامات ببوسلهام 
، احتج 1400 عامل وعاملة أمام مقر الشركة املختصة 
في جني الفراولة بالعرائش ورفظوا االلتحاق بالعمل 
وظلوا معتصمني باملقر مطالبني بالزيادة في االجور 

وحتسيم اوضاعهم وظروف اشتغالهم.
من  مال  بني  باقليم  الساليات  النساء  نضاالت   -
اجل ارضهن املغتصبة حيت اتسعت رقعة نضالهن منذ 
سنة 2000 حيث نظمت وقفات احتجاجية  واستمرت 
أزيد  نظمت  حيث  سنوات  طيلة  ونضالهن  معركتهن 
امني  وقمع  حلصار  وتعرضن  ومسيرة  وقفة   20 من 

سنة 2014.
الذل  مبعابر  احل��م��االت  النساء  أيضا  انخرطت    -
مدعومة  احتجاجية  وق��ف��ات  بالشمال  سبتة  ب��ب��اب 
والسياسية  والنقابية  احلقوقية  الهيئات  م��ن  بعدد 
الذل  على  احتجاجا  فنيدق  ومضيق  تطوان  مبدينة 
واملهانة والظروف الاانسانية  التي يشتغلن بها حيث 
راح ضحية االزدح��ام بباب العبور عدة نساء يسقطن 

شهيدات لقمة العيش.
ال��ع��ام��ات والعمال  ال��ع��دي��د م��ن  اي��ض��ا  -  خ��اض��ت 
اضرابات واعتصامات نقابية بسبب ما ميارس عليهم 

من مساس وهدر حلقوقهم الشغلية وخاصة احلق في 
من  محظورا  عمليا  اليوم  أصبح  النقابيالذي  العمل 
العامات  وطرد  تسريح  يتم  الباطرونات حيث  طرف 
املطالبة  او  ن��ق��اب��ي��ة  م��ك��ات��ب  ت��ش��ك��ي��ل  اث���ر  وال��ع��م��ال 
بحقوقهم ) طرد 550 عامل/ة من شركة املغرب الكبير 
بطنجة  امانور  وعامات  عمال  اعتصام   _ بطنجة 
وعاملة بشركة  182 عامل  - ط��رد  وت��ط��وان  وال��رب��اط 
من  عاملة   300 ح��وال��ي  ط��رد   - مب��راك��ش  املستطيل 

شركة صليتيكس بالبيضاء(
الوظيفة  قطاع  بنضاالت  أيضا  النساء  مشاركة    -
الدولة  تقودها  التي  الشرسة  الهجمة  إثر  العمومية: 
عن  التكوين  وفصل  بالشهادة  لترقي  في  احل��ق  على 

التوظيف )ابتداءا من قطاع الصحة( ولدت تنسيقيات 
واسترجاع  وحت��ص��ني  احل���ق���وق  ع���ن  ال���دف���اع  الج����ل 

املكتسبات وحتولت معضمها الدوات نضال فئوي.
-  في نهاية العشرية األولى وبداية العشرية الثانية 
لالفني، انتقلت الدولة املغربية للهجوم بشكل اشرس 
ع��ل��ى ع���دد م��ن امل��ك��اس��ب" ق��ان��ون االط����ار 17-51 – 
التقاعد   – النقابات  قانون   – مشروع قانون االض��راب 
انفجرت نضاالت فئات كبيرة في  املقاصة... حيث   –
 – املتدربني  االس��ات��ذة   – الشواهد  حاملي   ( التعليم 
في  التعاقد...(  املفروض عليهم   – النظامني  ضحايا 

نضالهم 
النساء  وكان حضور  تنسيقيات(   ( النقابات  - خارج 
بها ق��وي��ا ووازن����ا ل��ان وب��ص��ف��وف االم��ام��ي��ة كما نلن 

حقهن بالقمع والتنكيل.
وعدم  بالتشتت  تتصف  ال��ن��ض��االت  ه��ات��ه  ك��ل  ول��ك��ن 
الشيء  والسياسي  النقابي  التأطير  وغياب  التنظيم 

مما يجعلها ال حتقق  املكتسبات للعامات والعمال.
احلزب  ف��ي  والنضال  االن��خ��راط  وأهمية  راهنية   -
الثوري املستقل للطبقة العاملة " النهج الدميقراطي 

العمالي" :
كبيرة   نضالية  ق��وة  سابقا  أشرنا  كما  النساء  تشكل 
واحلركات  النضاالت  مختلف  ف��ي  لتواجدهن  نظرا 
رغم  النسائية  ال��ن��ض��االت  ه��ات��ه  لكن  االح��ت��ج��اج��ي��ة  
بأي  ِمؤطرة  وغير  عفوية  تبقى  وحيويتها  أهميتها 
توجه سياسي مما يجعلها ذات أفق محدود ال يتجاوز 
املطالب االجتماعية واالقتصادية والتي تواجه بالقمع 

واالعتقاالت. مما يستوجب أن ترقى ملطالب سياسية 
ولعل أهم األسباب التي جتعل هاته النضاالت الشعبية 
إلى  اف��ت��ق��اره��ا  ه��و  سياسية  بوصلة  ب���دون  النسائية 
تنظيم سياسي ثوري  أي حزب الطبقة العاملة وعموم 
الكادحني/ات يؤطرها ويساعدها على امتاك نظرية 
االجتماعي  النضال  م��ن  واالن��ت��ق��ال  ال��ث��وري  التغيير 
الصراع  أشكال  أعلى  يعتبر  ال��ذي  السياسي  للنضال 

الطبقي.
و تأتي أهمية وضرورة بناء حزب عمالي ثوري لعدة 

اعتبارات:
> باعتبار الطبقة العاملة:

ظل  ف��ي  للثروة  احلقيقية  املنتجة  الطبقة  ه��ي   -  
املجتمع الرأسمالي واحملرومة مما تنتجه 
أن����واع االستغال  وت��ت��ع��رض ألب��ش��ع  ب��ل 

الوحشي.
ال��ت��ي تفتقر  ال��وح��ي��دة  ال��ط��ب��ق��ة  - ه��ي 
حل���زب���ه���ا ال���س���ي���اس���ي ال������ذي ي��ع��ب��ر عن 
السياسية  وان���ت���ظ���ارات���ه���ا  م��ط��ام��ح��ه��ا 
لتتأطر وتقود نضاالتها من أجل التغيير 
الثوري املنشود حلسم السلطة السياسية 
الوطني  ال���ت���ح���رر  أج����ل  م���ن  ل��ص��احل��ه��ا 
والدميوقراطية واالشتراكية حيث ينتفي 

استغال االنسان ألخيه االنسان.
لقيادة  تاريخيا  املؤهلة  الطبقة  ه��ي   -
التغيير الثوري ألن ليس لديها ما تخسر 
سوى قيودها وأغالها من استغال وفقر 

وتهميش وقمع....
جانب  إل��ى  العامات  فالنساء  وبالتالي 
عاتقهن  على  يطرح  ال��ث��وري��ات  املثقفات 
عدة مهام ملحة من بناء وانخراط ونضال في قلب 
احلزب الثوري للطبقة العاملة وعموم الكادحني/ات " 

حزب النهج الدميقراطي العمالي"  من خال:
- التجذر وسط النساء العامات والكادحات وحثهن 
على االنخراط بالعمل النقابي والعمل على دمقرطته 
ومحاربة البيروقراطيات النقابية والعقليات الذكورية 
داخل النقابات للنضال جلانب رفيقها الرجل من أجل 
مستغليها  ط��رف  من  املسلوبة  واملكتسبات  احلقوق 
استغاال ازدواجيا ، طبقيا من جهة وجنسيا من جهة 
على  النضال  العاملة  امل��راة  على  يتوجب  لدى  أخ��رى 
واجهتني أوال كامرأة وأم  وثانيا بالنضال العام جلانب 

رفيقها الرجل.
- املساهمة في رفع وعي النساء من مجرد إحساس 
السياسية  ب��أس��ب��اب��ه  ال��س��ي��اس��ي  ال��وع��ي  إل���ى  ب��ال��ظ��ل��م 

الطبقية.
واملاركسيات  اليساريات  املناضات  مع  نقاش  فتح   -
أجل  من  املنظم  السياسي  العمل   بأهمية  إلقناعهن 
العاملة  الطبقة  ح���زب  ف��ي  واالن���خ���راط   امل��س��اه��م��ة 
الدميقراطي  ال��ن��ه��ج  ح���زب   " ال���ك���ادح���ني/ات  وع��م��وم 

العمالي". 
وشعبية  وتقدمية  نسائية دميقراطية  بناء جبهة   -
الشعبي  النضال  التقدم  أج��ل  م��ن  للنضال  عريضة 
مجتمع  وفق  وكرامتهن  حقوقهن  أجل  من  النسائي 
الكرامة واحلرية والدميوقراطية واملساواة احلقيقية.>

تتمة:  النساء العامالت باملغرب وراهنية انخراطهن في حزب الطبقة العاملة 
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في حوار مع إميانويل تود )*(:
 احلرب العاملية الثالثة بدأت بالفعل

في  وب��اح��ث  وم���ؤرخ  أنثروبولوجيا  عالم  ه��و  ت��ود  إميانويل 
كاسيكيات  من  منها  العديد  أصبح  كتًبا  ألف  املستقبليات. 
ال��ن��ه��ائ��ي« أو »الوهم  ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة، م��ث��ل »ال��س��ق��وط 
األخير  كتابه  اإلمبراطورية«. صدر  بعد  »ما  أو  االقتصادي« 

»احلرب العاملية الثالثة بدأت بالفعل«، عام 2022 في اليابان.
فيغاروا: ملاذا َتنشر كتاًبا عن احلرب في أوكرانيا في اليابان 

وليس في فرنسا؟
إميانويل تود: اليابانيون كاألوروبيني معادون لروسيا. لكنهم 
ُملّح  لديهم شعور  ليس  لذلك  الصراع،  بعيدون جغرافًيا عن 
اليابان،  في  وهناك  بأوكرانيا.  العاطفية  عاقتنا  أو  بالفزع، 
يبدو وضعي مختلًفا على اإلطاق. هنا في فرنسا، تاحقني 
سمعة سطحية بأنني »متمرد تخريبي«، بينما أنا في اليابان 
عالم أنثروبولوجيا ومؤرخ وعالم جيوسياسي محترم، يتحدث 
كتبه. ميكنني  وتنشر  الكبرى،  واملجات  الصحف  في جميع 
التعبير عن نفسي هناك في جو هادئ، وهو ما فعلته أواًل في 
املجات، ثم بنشر هذا الكتاب، الذي هو عبارة عن مجموعة 
من املقابات. وعنوانه »احلرب العاملية الثالثة بدأت بالفعل« 

وبيعت منه حتى اليوم مئة ألف نسخة.
»احلرب العاملية الثالثة بدأت بالفعل«، ملاذا هذا العنوان؟

ألن ه��ذا م��ا ح��دث ف��ي ال��واق��ع، فقد ب��دأت احل��رب العاملية 
الثالثة. صحيح أنها بدأت »صغيرة« وحتمل معها مفاجأتني. 
فقد ذهبنا إلى هذه احلرب بفكرة أن اجليش الروسي كان قوًيا 
أوكرانيا  أن  نظن  وكنا  ج��ًدا.  كان ضعيًفا  اقتصاده  وأن  جًدا 
سوف ُتسحق عسكرًيا، وأن الغرب سيسحق روسيا اقتصادًيا. 
لكن ما حدث هو العكس. فأوكرانيا لم ُتسحق عسكرًيا حتى 
لو فقدت %16 من أراضيها؛ كما لم ُتسحق روسيا اقتصادًيا. 
فبينما أحتدث إليكم، ارتفع الروبل بنسبة %8 مقابل الدوالر 
و%18 مقابل اليورو قياًسا لليوم السابق لبدء احلرب. لذلك 
كان هناك نوع من سوء الفهم. لكن من الواضح أن الصراع، 
الذي ينتقل من حرب إقليمية محدودة إلى مواجهة اقتصادية 
عاملية، بني الغرب كله من جهة وروسيا املدعومة من الصني 
من جهة أخرى، قد أصبح حرًبا عامليًة. حتى وإن بدا العنف 

العسكري أقل حدًة قياًسا للحروب العاملية السابقة.
أال تبالغ؟ فالغرب ليس منخرًطا عسكرًيا بشكل مباشر في 

احلرب
لم  إن  ح��ت��ى  ال����روس،  نقتل  ن��ح��ن  األس��ل��ح��ة.  ن��ق��ّدم  لكننا 
انخراطنا  يبقى  ه��ذا  م��ع  لكن  ]للخطر[.  أنفسنا  ن��ع��ّرض 
بدخولنا  ونشعر  األولى،  بالدرجة  اقتصادًيا  األوروبيني  نحن 
اللذين  وال��ن��درة  التضخم  خ��ال  م��ن  احل��رب  ف��ي  احلقيقي 

نعيشهما.
ذو  وه��و خطأ  ال��ب��داي��ة،  ف��ي  كبيًرا  بوتني خطًأ  ارت��ك��ب  لقد 
أهمية سوسيو-تاريخية هائلة. فالذين اشتغلوا على أوكرانيا 
تخطيًطا عشية احلرب لم يروها بوصفها دميقراطية ناشئة، 
ولكن كمجتمع متحلل ودولة فاشلة في طور التكوين. ويتساءل 
املرء عّما إذا كانت أوكرانيا قد فقدت 10 مايني أو 15 مليون 
نسمة منذ استقالها. ال ميكننا أن نقّرر، ألن أوكرانيا لم جتر 
تعداًدا سكانًيا منذ عام 2001، وهي عامة تقليدية ملجتمع 
يخاف من الواقع. أعتقد أن حسابات الكرملني كانت أن هذا 
أو يرفع  األول��ى،  الصدمة  املتحلل سوف ينهار عند  املجتمع 
شعار »مرحًبا بأمي« في وجه روسيا املقدسة. لكن ما كشفته 
املالية  امل��وارد  إذا غذته  املتحلل،  املجتمع  أن هذا  احلرب هو 
والعسكرية اخلارجية، ميكن أن يجد في احلرب نوًعا جديًدا 
من التوازن، أو حتى أفًقا للمستقبل وأمًا. لم يستطع الروس 
التنبؤ بذلك. واحلقيقة أن ال أحد كان يستطيع التنبؤ بذلك.
املشاعر  بقوة  سيما  ال  بالواقع،  ال��روس  يستخف  أل��م  ولكن 
األوروب��ي ألوكرانيا،  الدعم  قوة  أو حتى  األوكرانية،  الوطنية 
شأن  من  تقلل  هل  للمجتمع،  احلقيقي  التحلل  حالة  رغم 

ذلك؟

بأن  أعترف  ولكن كباحث،  ذلك،  أعمل على  أنا  أدري.  لست 
أحد  أن  الغريب  من  ل��ي،  وبالنسبة  أعرفها.  ال  أشياء  هناك 
املجاالت التي لدي القليل من املعلومات بشأنها هو أوكرانيا. 
أن  القدمية،  البيانات  أس��اس  على  معرفًة،  أق��دم  أن  ميكنني 
نظام األسرة في »روسيا الصغيرة« ]أوكرانيا[ كان نووًيا، وأكثر 
أكثر  ب��دوره  ك��ان  ال��ذي  الكبرى،  روسيا  في  النظام  من  فردية 
مجتمعية وجماعية. ولكن ما أصبحت عليه أوكرانيا اليوم، 
ألنواع  الذاتي  واالختيار  الضخمة،  السكانية  التحركات  مع 
اجتماعية معينة من خال البقاء هناك أو عن طريق الهجرة 

قبل وأثناء احلرب، ال أستطيع أن أفيدكم بشأنه.
روسيا ال تشكل  أن  أواجهها هي  التي  املفارقات  لكن إحدى 
مشكلة فهم بالنسبة لي. هذا هو املكان الذي أكون فيه بعيًدا 
املؤلم  من  حيث  اجلميع،  مشاعر  أفهم  الغربية.  بيئتي  عن 
في  نفكر  عندما  لكن  ب���ارد.  ك��م��ؤرخ  أحت��دث  أن  ل��ي  بالنسبة 
ثم  أليزيا  في  جتريكس  فرسن  حبس  ال��ذي  قيصر  يوليوس 
أخذه إلى روما لاحتفال بانتصاره، فإننا ال نتساءل عما إذا 
كان الرومان أشراًرا أو ناقصني في القيم. إذا فكرنا بالعواطف، 
األراضي  الروسي  اجليش  غزو  بوضوح  نرى  كغربيني، سوف 
ال��ذي حل��ق بالبنية  األوك��ران��ي��ة والقصف وال��وف��ي��ات وال��دم��ار 
التحتية للطاقة، وجتّمد األوكرانيني طوال فصل الشتاء. لكن 
بالنسبة لي، ميكن قراءة سلوك بوتني والروس بشكل مختلف 

وسأخبرك كيف.
الروسي كان قوًيا  ذهبنا إلى هذه احلرب بفكرة أن اجليش 
أوكرانيا  أن  نظن  وكنا  ج��ًدا.  كان ضعيًفا  اقتصاده  وأن  جًدا 
سوف ُتسحق عسكرًيا، وأن الغرب سيسحق روسيا اقتصادًيا. 

لكن ما حدث هو العكس.
ذلك.  أص���دق  ول��م  احل���رب  ب��ب��داي��ة  بأنني فوجئت  أع��ت��رف 
الصراع،  إل��ى  أدت  التي  العميقة  ب��اجل��ذور  يتعلق  فيما  أّم��ا 
جون  »الواقعي«  األمريكي  اجليوسياسي  حتليل  على  أواف��ق 
ميرشامير، والذي يقدم التصور التالي: أوكرانيا، التي استولت 
على  والبولنديون(  والبريطانيون  )األمريكيون  الناتو  ق��وات 
األمر  كانت بحكم  تقدير،  أقل  2014 على  عام  جيشها منذ 
الواقع عضًوا في الناتو. في املقابل كان الروس واضحني في 
لذا  الناتو.  أوكرانيا في  أبًدا مع عضوية  أنهم لن يتسامحوا 
فإن هؤالء الروس يشنون -كما أخبرنا بوتني في اليوم السابق 
للهجوم- حرًبا دفاعية ووقائية من وجهة نظرهم. ويضيف 
ميرشامير أنه لن يكون لدينا أي سبب لابتهاج بالصعوبات 
احملتملة للروس ألنه، نظًرا ألن هذه املسألة وجودية بالنسبة 
لهم، فكلما كان األمر أصعب، كانت ضرباتهم أشد. يبدو لي 
ونقًدا  تكملًة  أضيف  أن  أود  لكن  صحيح.  التحليل  ه��ذا  أن 

لتحليل ميرشامير.
عندما يقول إن أوكرانيا كانت بحكم األمر الواقع عضًوا في 
الكفاية. فقد أصبحت  فيه  بعيًدا مبا  فإنه ال يذهب  الناتو، 
أملانيا وفرنسا شريكني ثانويني في الناتو ولم تكونا على علم 
لذلك  أوكرانيا.  في  العسكري  املستوى  كان يحصل على  مبا 
تصدقا  لم  ألنهما  األملانية  الفرنسية  السذاجة  انتقاد  جرى 
احتمالية الغزو الروسي، وذلك ألنهما لم تعرفا أن األمريكيني 
بأن  ألوكرانيا  يسمحوا  أن  ميكن  والبولنديني  والبريطانيني 
تكون قادرة على إشعال حرب أوسع. احملور األساسي حللف 

الناتو اليوم هو واشنطن – لندن – وارسو – كييف.
جيًدا«،  »أمريكًيا  بوصفه  ميرشامير،  للنقد:  بالنسبة  أم��ا 
أوكرانيا  ف��ي  احل��رب  أن  يعتبر  فهو  ب��ل��ده.  تقدير  ف��ي  يبالغ 
بالنسبة لأمريكيني  للروس وجوديًة، فهي  بالنسبة  إذا كانت 
والعراق  فيتنام  مثل  الكثيرة،  القوة  ألعاب  من  »لعبة«  مجّرد 
وأفغانستان، مجرد كارثة أخرى بني كثيرات، ال يهم. البديهية 
األساسية للجيوسياسة األمريكية هي: »ميكننا أن نفعل ما 
لنا  يحدث  ول��ن  محيطني،  بني  وبعيدون،  آمنون  ألننا  نريد 
شيء على اإلط��اق«. لن يكون هناك شيء وجودي بالنسبة 

ألم�����ري�����ك�����ا. ال���ق���ص���ور 
يقود  م��ا  ه��و  التحليلي 
ب���اي���دن ال���ي���وم إل����ى هذا 

االندفاع املتهور.
هشة،  أم���ري���ك���ا  ت���ب���دو 
ح����ي����ث ت����دف����ع م����رون����ة 
االق�����ت�����ص�����اد ال�����روس�����ي 
ال���ن���ظ���اَم اإلم���ب���ري���ال���َيّ 

األمريكي نحو الهاوية. إذ لم يتوقع أحد أن يقف االقتصاد 
الروسي في وجه »القوة االقتصادية« للناتو، وأعتقد أن الروس 

أنفسهم لم يتوقعوا ذلك.
غير مسمى  أجل  إلى  العقوبات  الروسي  االقتصاد  قاوم  إذا 
على  حافظ  بينما  األوروب���ي،  االقتصاد  إنهاك  من  ومتّكن 
متاسكه، مدعوًما من الصني، فإن الضوابط النقدية واملالية 
قيام  إمكانية  معها  وستنهار  ستنهار،  العالم  في  األمريكية 
الواليات املتحدة بتمويل عجزها التجاري الضخم مقابل ال 
شيء. لذلك فإن هذه احلرب صارت لأمريكيني، مثلما هي 
للروس، حرًبا وجودية، ال ميكنهم االنسحاب منها. وهذا هو 
يجب  مواجهة  وف��ي  لها،  نهاية  ال  ح��رب  في  أننا  في  السبب 
أن تكون نتيجتها انهيار أحدهما. وحدهم الصينيون والهنود 

والسعوديون، مبتهجون.
لكن يبدو أن اجليش الروسي ال يزال في وضع سيئ للغاية، 
حيث يذهب البعض إلى حد التنبؤ بانهيار النظام، أال تعتقد 

ذلك؟
ال، في البداية يبدو أن شعوًرا بالتردد كان سائًدا عند الروس، 
شعور بأنهم قد اسُتِغلوا، بأنه لم ُيحّذروا. لكن اليوم يبدو أن 
يستفيد  احل��رب.  حالة  ضمن  توازنهم  استعادوا  قد  ال��روس 
بوتني من شيء ليست لدينا أي فكرة عنه، وهي سنوات العشرية 
األولى من القرن، »سنوات بوتني«، والتي كانت بالنسبة للروس 
سنوات العودة إلى التوازن واحلياة الطبيعية. على العكس من 
ذلك، أعتقد أن ماكرون بات ميّثل للفرنسيني اكتشاف عالم 
خطير ال ميكن التنبؤ به، أو استعادًة للخوف. كانت سنوات 
التسعينيات حقبة معاناة غير مسبوقة لروسيا، فيما شكلت 
العشرية التي تلتها عودة إلى الوضع الطبيعي، ليس فقط من 
حيث مستويات املعيشة، حيث رأينا معدالت االنتحار والقتل 
تنخفض، وقبل كل شيء، مؤشري املفضل، وهو معدل وفيات 

الرضع، انخفض إلى ما دون املعدل األمريكي.
حرًبا  للروس،  هي  مثلما  لأمريكيني،  ص��ارت  احل��رب  هذه 
وجودية، ال ميكنهم االنسحاب منها. وهذا هو السبب في أننا 
في حرب ال نهاية لها، وفي مواجهة يجب أن تكون نتيجتها 

انهيار أحدهما.
في أذهان الروس، يجسد بوتني هذا االستقرار. لذلك فإن 
الروس العاديني، شأنهم شأن رئيسهم، راسخو االعتقاد بأنهم 
يشنون حرًبا دفاعية. إنهم يدركون أنهم ارتكبوا أخطاًء في 
البداية، لكن استعدادهم االقتصادي اجليد رفع من ثقتهم، 
ليس في مواجهة أوكرانيا )مقاومة األوكرانيني قابلة للتفسير 
بالنسبة لهم، فهم شجعان مثل الروس، فالغربي لن يقاتل أبًدا 
بشكل جيد، بحسب الذهنية الروسية(، ولكن في مواجهة ما 
وأتباعها«.  املتحدة  »الواليات  أو  اجلماعي«،  »الغرب  يسمونه 
النصر  ليست  الروسي  للنظام  احلقيقية  األولوية  فإن  لذلك 
العسكري على األرض، بل عدم فقدان االستقرار االجتماعي 

الذي حتقق في السنوات العشرين املاضية.
لذا يشّن ]الروس[ هذه احلرب على جبهة االقتصاد، وخاصة 
مشكلتها  من  تعاني  زال��ت  ما  روسيا  ألن  ال��ن��اس«.  »اقتصاد 
لكل  طفل   1.5 يبلغ  خصوبة  مبعدل  املديدة،  الدميوغرافية 
ام��رأة. في غضون خمس سنوات سيتم تفريغ فئات عمرية 

بأكملها. <<<
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تتمة: حوار إميانويل تود: احلرب العاملية الثالثة بدأت بالفعل
<<<  وفي اعتقادي، يجب أن يكسبوا احلرب خال خمس 
سنوات، وهي املدة املعتادة حلرب عاملية. لذا فهم يشنون هذه 
حرب  اقتصاد  بناء  ويعيدون  االقتصاد،  جبهة  على  احلرب 
البشري. وهذا  العامل  يريدون احلفاظ على  لكنهم  جزئي، 
ما يفسر االنسحابات الروسية من خيرسون، بعد منطقتْي 
التي  الكيلومترات  نحسب  نحن  كييف.  ومحيط  خاركيف 
على  النتائج  يحسبون  ال��روس  لكن  األوكرانيون،  استعادها 
األوروبية،  االقتصادات  سقوط  ينتظرون  إنهم  آخ��ر،  نحو 
نحن جبهتهم الرئيسية. من الواضح أنني قد أكون مخطًئا، 
للقراءة، ألنه  الروس قابل  لكنني أعيش مع فكرة أن سلوك 

عقاني وصلب. املجهول هو في مكان آخر.
تعتقد أن الروس ينظرون إلى هذا الصراع على أنه »حرب 
اليوم بعد  دفاعية«، لكن أحًدا لم يحاول غزو روسيا، وحتى 
احلرب، لم يكن حللف الناتو تأثير كبير في الشرق على دول 

البلطيق
كي أجيب على سؤالك، أقترح متريًنا نفسًيا جغرافًيا، ميكن 
القيام به عن طريق النظر إلى الصورة الكبيرة. إذا نظرنا إلى 
من  جرى  الروسية  القوات  دخول  أن  نرى  أوكرانيا،  خريطة 
الواقع، لدينا رؤية لغزو  الشمال والشرق واجلنوب، وهنا في 
روسّي، حيث ال توجد كلمة أخرى ميكن أن تصف ما حدث.

ولكن إذا ابتعدنا بشكل كبير، نحو تصور واسع للعالم، فيما 
الناتو  وص��واري��خ  مدافع  أن  ن��رى  أس��اًس��ا،  بواشنطن  يتعلق 
وه��ي حركة  امل��ع��رك��ة،  س��اح��ة  اجت���اه  بعيد نحو  م��ن  تتاقى 
 8400 تبعد  باخموت  كانت  إن  احل��رب.  قبل  ب��دأت  أسلحة 
كيلومتًرا   130 س��وى  تبعد  ال  فإنها  واشنطن  عن  كيلومتر 
عن احلدود الروسية. لذلك أعتقد أن قراءًة خلريطة العالم 
وجهة  من  »نعم،  بأنه  القائلة  الفرضية  في  بالنظر  تسمح 

النظر الروسية، هي حرب دفاعية«.
حسب رأي���ك، ف��إن دخ��ول ال���روس ف��ي احل��رب يفسر أيًضا 

بالتراجع النسبي للواليات املتحدة
في كتابي »ما بعد اإلمبراطورية«، الذي ُنِشر في عام 2002، 
وعودة  الطويل  املدى  على  املتحدة  الواليات  تراجع  ناقشُت 
القوة الروسية. ومنذ العام 2002، واجهت أمريكا سلسلة من 
اإلخفاقات والنكسات. غزت العراق، لكنها تركت إيران العًبا 
رئيسًيا في الشرق األوسط. ثم فّرت من أفغانستان. كما أن 
الرقابة األمريكية األوروبية باألقمار الصناعية على أوكرانيا 
ملوجة  ام��ت��داًدا  بل  الغربية،  الديناميكية  في  زي��ادة  لم متّثل 
لروسيا  املناهضة  باملشاعر  متيزت   ،1990 عام  حوالي  بدأت 
من ِقبل بولندا ودول البطليق. في هذا السياق من االرتداد 
األمريكي اتخذ الروس قراًرا بإخضاع أوكرانيا، ألنهم شعروا 

أخيًرا أن لديهم الوسائل التقنية للقيام بذلك.
األولوية احلقيقية للنظام الروسي ليست النصر العسكري 
الذي  االجتماعي  االستقرار  فقدان  ع��دم  بل  األرض،  على 

حتقق في السنوات العشرين املاضية.
اخلارجية  الشؤون  لوزير  كتاًبا  قريب  وقت  منذ  ق��رأت  لقد 
الهندية«، والذي  »الطريق  الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، 
نشر قبل احلرب مباشرة، يشرح فيه الضعف األمريكي، ويرى 
أن املواجهة بني الصني والواليات املتحدة لن تخرج مبنتصر 
ولكنها ستعطي مساحة لدولة مثل الهند، والعديد من الدول 
األخرى. أود أن أضيف: ولكن ليس لأوروبيني. في كل مكان 
نرى ضعف الواليات املتحدة، ولكن ليس في أوروبا واليابان، 
الواليات  أن  هو  اإلمبراطوري  النظام  تراجع  آث��ار  أحد  ألن 

املتحدة تعزز قبضتها على محمّياتها األصلية.
إذا قرأنا كتاب بريجينسكي ]1[  »رقعة الشطرجن الكبرى«، 
احلرب  نهاية  في  تشكلت  األمريكية  اإلمبراطورية  أن  نرى 
العاملية الثانية من خال غزو أملانيا واليابان، اللتني ال تزاالن 
فإن  األمريكي،  النظام  تراجع  ومع  اليوم.  حتى  محمّيتني 
ذلك ُيثِقل كاهل النخب احمللية احلاكمة في احملميات أكثر 
فأكثر )وهنا أضّم أوروبا كلها(. سيكون في طليعة من يفقد 
اإلجنليز  فعًا-  فقدوها  َمن  -أو  والوطنية  الذاتية  سيادته 

األجنلوساكسوني  العالم  في  اإلنترنت  أنتج  واألستراليون. 
والتأثير  الشدة  من  املتحدة  ال��والي��ات  مع  إنسانًيا  تفاعًا 
بحيث ميكن القول إن النخب األكادميية واإلعامية والفنية 
قد جرى احتواؤها. في القارة األوروبية نحن محمّيون إلى 
تسقط  استقاليتنا  ولكن  الوطنية،  لغاتنا  بفضل  ما  حد 
بشكل كبير وسريع، مقارنًة باملاضي. دعونا نتذكر أنه خال 
حرب العراق، عقد شيراك وشرودر وبوتني مؤمترات صحفية 

مشتركة ضد احلرب.
اإلجمالي  احمللي  ال��ن��اجت  إل��ى  املراقبني  م��ن  العديد  يشير 
الروسي بالكاد يساوي الناجت اإلسباني. أال تبالغ في تقدير 

قوة روسيا االقتصادية؟
في الواقع، ميثل الناجت احمللي اإلجمالي لروسيا وبياروسيا 
ال  عملًيا  وه��و  الغربي،  اإلجمالي  احمللي  ال��ن��اجت  م��ن   3.3%
شيء. يتساءل املرء كيف ميكن لهذا الناجت احمللي اإلجمالي 
الضئيل التأقلم واالستمرار في إنتاج الصواريخ. والسبب هو 
إذا  لإلنتاج.  وهمي  مقياس  هو  اإلجمالي  احمللي  الناجت  أن 
طرحنا من الناجت احمللي اإلجمالي األمريكي نصف نفقاتها 
الناجتة« عن  »الثروة  ثم  كلفتها،  تقدير  في  املبالغ  الصحية 
في  امتاًء  األكثر  بفضل سجونها  احملاماة،  نشاط شركات 
العالم، ثم اقتصاد اخلدمات الامحدود مبا في ذلك 15 ألف 
دوالر،  ألف   120 يبلغ  رات��ب  مبتوسط  اقتصادًيا  ألف   20 أو 
ندرك أن جزًءا كبيًرا من هذا الناجت احمللي اإلجمالي وهمي.

في كل مكان نرى ضعف الواليات املتحدة، ولكن ليس في 
أوروبا واليابان ألن أحد آثار تراجع النظام اإلمبراطوري هو 
أن الواليات املتحدة تعزز قبضتها على محمّياتها األصلية.

لنا  تسمح  فهي  احلقيقي،  االقتصاد  إل��ى  احل��رب  تعيدنا 
وبالتالي  اإلنتاجية،  والقدرة  لأمم،  احلقيقية  الثروة  بفهم 
القدرة على احلرب. لكن لنعد إلى املتغيرات املادية. في عام 
زادت  لكنها  روس��ي��ا،  ضد  كبيرة  عقوبات  أول  فرضنا   ،2014
مليون طن   90 إلى  مليون طن   40 من  القمح  من  إنتاجها 
القمح األمريكي، بني  إنتاج  انخفض  بينما   .2020 في عام 
عامي 1980 و2020، من 80 مليون طن إلى 40 مليون طن 
وذلك بفضل النيوليبرالية. كما أصبحت روسيا أكبر مصدر 
األمريكيون  كشف   ،2007 عام  في  النووية.  الطاقة  حملطات 
االضمحال  من  حالة  في  ك��ان  االستراتيجي  خصمهم  أن 
النووي لدرجة أن الواليات املتحدة سيكون لديها قريًبا القدرة 
تستطيع  أن  دون  روس��ي��ا  ض��د  األول���ى  الضربة  توجيه  على 
تفوق  التي  نووًيا بصواريخهم  الروس متفوقون  اليوم،  الرد. 

سرعتها سرعة الصوت.
نريد  عندما  التكّيف.  على  حقيقية  ق��درة  لديها  روس��ي��ا 
السخرية من االقتصادات املركزية فإننا نؤكد على خشبيتها، 
الرأسمالية فإننا نثني على مرونتها، ونحن  وعندما منّجد 
هنا على حق. ليكون اقتصاد ما مرًنا من الضروري أن يضم 
آليات سوقية ومالية ونقدية، لكن قبًا عليك أن تفّعل سّكاًنا 
نشطني يعرفون كيف يفعلون األشياء. تضم الواليات املتحدة 
اليوم أكثر من ضعف عدد السكان في روسيا )2.2 ضعًفا في 
الفئات العمرية للطاب(. لكن النسبة مختلفة متاًما ضمن 
فئة الشباب في مرحلة التعليم العالي. في الواليات املتحدة، 
يدرس %7 الهندسة، بينما في روسيا %25. وهذا يعني أنه 
يدرسون مبقدار  الذين  األشخاص  من  أقل  عدد  وج��ود  مع 
2.2 مرة، يقوم الروس بتدريب املهندسني بنسبة %30. فيما 
األجانب،  الطاب  الفجوة من خال  املتحدة  الواليات  تسد 
البديل ليس آمًنا  الصينيني أساًسا والهنود تالًيا. هذا املورد 
ويتضاءل بالفعل. وهنا تكمن املعضلة األساسية لاقتصاد 
األمريكي: ال ميكنه التنافس مع الصني إال من خال استيراد 
الروسي  املاهرة. من جانبه، قِبل االقتصاد  العمالة الصينية 
إن احلفاظ عليها يشّكل هاجًسا  )بل  السوق  بقواعد عمل 
يدين  أنه  كما  للدولة،  كبير جًدا  دور  ولكن مع  بوتني(،  لدى 
مبرونته لتدريب املهندسني الذين لديهم القابلية للتأقلم في 

القطاعني الصناعي والعسكري.

بوتني  أن فادميير  البعض  يعتقد  ذل��ك،  من  العكس  على 
قد استفاد من ريوع املواد اخلام، دون أن يتمكن من تطوير 

اقتصاده
لو ك��ان األم��ر كذلك، ملا وقعت ه��ذه احل��رب. أح��د األشياء 
الافتة في هذا الصراع، والذي يجعله غير محسوم النتائج 
حتى اليوم، أنه يثير -مثل أي حرب حديثة- مسألة التوازن 
بني التقنيات املتقدمة واإلنتاج الضخم. ليس هناك شك في 
أن الواليات املتحدة متلك بعض التقنيات العسكرية األكثر 
في  حاسمة  أدواًرا  األح��ي��ان  بعض  في  لعبت  والتي  تقدًما، 

النجاحات العسكرية األوكرانية.
ولكن عندما ندخل في حرب استنزاف طويلة األمد، ليس 
املوارد  البشرية ولكن أيًضا من حيث  املوارد  فقط من حيث 
املادية، فإن القدرة على االستمرار تعتمد على صناعة إنتاج 
أسلحة أقل تطوًرا. وهذا يقودنا إلى مسألة العوملة واملشكلة 
األساسية للغرب: »لقد نقلنا الكثير من أنشطتنا الصناعية 
أن  ميكن  احلربي  إنتاجنا  ك��ان  إذا  ما  نعرف  ال  أننا  لدرجة 
وسائل  في  بها،  معترف  مشكلة  ه��ذه  احتياجاتنا«.  يواكب 
اإلع���ام ال��ك��ب��رى، س��ي إن إن، ون��ي��وي��ورك ت��امي��ز، وح��ت��ى في 
البنتاغون، يتساءلون عّما إذا كانت أمريكا ستتمكن من إعادة 
تشغيل خطوط اإلنتاج لهذا النوع أو ذاك من الصواريخ. لكن 
من غير الواضح أيًضا ما إذا كان الروس قادرين على مواكبة 
وتيرة مثل هذا الصراع. فنتيجة احلرب وحلها ستعتمد على 

قدرة كا النظامني على إنتاج األسلحة.
واقتصادية  عسكرية  ليست  احل���رب  ه���ذه  رأي����ك،  ح��س��ب 

فحسب، بل هي أيًضا حرب أيديولوجية وثقافية
أنثروبولوجيا.  عالم  بصفتي  أساسي  بشكل  هنا  أحت��دث 
كانت هناك هياكل عائلية مجتمعية أكثر كثافة في روسيا، 
وقد بقيت بعض قيمها. هناك شعور روسي وطني ال ميكن 
ل�»أمة عائلية«.  الباطن  العقل  الغرب، يغذيه  تصوره هنا في 
يكون  اهتمامنا  ف��إن  السياسية  باجلغرافيا  نفكر  عندما 
ذل��ك من عاقات  إل��ى  وم��ا  واجل��ي��وش،  الطاقة  منصًبا على 
القوة. ولكن هناك أيًضا توازن القوة األيديولوجي والثقافي، 

وهو ما يسميه األمريكيون »القوة الناعمة«.
الناعمة  القوة  السوفياتي شكًا معيًنا من  امتلك االحتاد 
من  ج��زء  على  أث��رت  وال��ت��ي  الشيوعية،  اإليديولوجيا  وه��و 
العاملة  والطبقة  ويوغوسافيا،  وفيتنام،  والصني،  إيطاليا، 
بأسره  اإلس��ام��ي  العالم  أرعبت  الشيوعية  لكن  الفرنسية، 
خارج  للهنود  بالنسبة  مميًزا  شيًئا  تلهم  لم  كما  بإحلادها، 
اليوم تعيد وضع  الغربية وكيراال. لكن روسيا  البنغال  والية 
ليس  العظمى،  للقوة  األص��ل��ي  ال��ن��م��وذج  أن��ه��ا  على  نفسها 
األبوية واحملافظة  أيًضا  ولكن  »مناهضة االستعمار«،  فقط 
التقليدية، وهذا ميكن أن يكون عامل جذب  على األع��راف 
العربية  اململكة  بخيانة  اليوم  األمريكيون  يشعر  ق��وة.  أكثر 
السعودية لهم، التي ترفض زيادة إنتاجها النفطي، رغم أزمة 
جزئًيا  تقف  الواقع  في  وه��ي  احل��رب،  سببتها  التي  الطاقة 
إلى جانب الروس، من أجل املصلحة الذاتية طبًعا. لكن من 
أخاقًيا،  محافظة  أصبحت  التي  بوتني،  روسيا  أن  الواضح 

باتت متعاطفة مع السعوديني.
فهي  م��أس��اوي،  بشكل  مسلية  الغربية  الصحف  ل��ي  تبدو 
ننظر  عندما  لكن  معزولة«.  »روسيا  بأن  القول  في  مستمرة 
إلى األصوات داخل األمم املتحدة، نرى أن %75 من العالم ال 

يتبع الغرب، والذي يبدو حينئٍذ صغيًرا جًدا.
كانون   19 اخلميس  نظيف  أحمد  ترجمة  ت��ود،  إميانويل 

الثاني 2023
لو  جريدة  في  بالفرنسية  ُنِشرت  ملقابلة  بتصّرف  ترجمة 

فيغارو، في 12 كانون الثاني 2022.
نقا عن موقع حبر

)*( عالم اجتماع ومؤرخ فرنسي
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حوار

1  - من بني املحطات الخالدة يف تاريخ الحركة الطالبية، 
يوم 24يناير من كل سنة. ماذا تمثل لكم هذه املحطة؟

في مثل هذا اليوم، أي 24 يناير من سنة 1973 قام النظام 
املخزني بحظر االحتاد الوطني لطلبة املغرب قانونيا بعد 
النجاح الباهر الذي حققه املؤمتر 15 خصوصا على املستوى 
التي  املهمة  السياسية  تلمواقف  الى  باالضافة  التنظيمي، 
انبثقت عنه. هذا احلظر لم يكن بسبب املواقف كما يدعي 
خصوصا  النظام،  ه��ذا  ديكتاتورية  بسبب  ك��ان  بل  البعض 
مع السياق القمعي الهمجي الذي كان سائدا انذاك بشكل  
كبيرومتوحش. هذا احلظر ظل حبيس أوراق املخزن وأبواقه 
الطابية  احلركة  نضال  ايقاف  يستطع  ل��م   اذ  االعامية 
بنقابتهم  تشبتها  الطابية  اجلماهير  زادت  ب��ل  املغربية 
العتيدة مما فرض عليه التراجع على هذا القرار سنة 1978.

في  النقابة  ق��وة  لنا  متثل  يناير   24 محطة  لنا  بالنسبة 
مواجهة ديكتاتورية هذا النظام من جهة، ومن جهة اخرى 
هي ذكرى تأسيس فصيل طلبة اليسار التقدمي الذي شكل 
نقلة نوعية في تاريخ احلركة الطابية وتوجهها الدميقراطي 
منذ سنة 2011 واستطاع بفضل شعاراته وبرامجه الرزينة 
والواضحة فرض نفسه كقوة سياسية وميدانية في احلركة 

الطابية.

كيف هي الوضعية العامة للجامعة املغربية يف   -  2
سياق مستجدات املخططات املخزنية يف مجال السياسة 

التعليمية؟

تعيش اجل��ام��ع��ة امل��غ��رب��ي��ة وض��ع��ي��ة ج��د ح��رج��ة ال 
واحلركة  اجل��ام��ع��ة  ش���أن  متتبعي   ك��ل  ع��ل��ى  تخفى 
يفرض  م��وس��م  ك��ل  ف��ي  امل��خ��زن��ي  فالنظام  الطابية، 
كلها  الوقت ألذكرها  لن يسعني  وبنود طبقية  قوانني 
وال��ذي يفرض رسوب   51.17 اذك��ر قانون االط��ار  لكن 
تسجيل على الطاب وهذا ما بدأ تطبيقه في املواسم 
احملمدية،  ال��رب��اط،  ف��ي  الكليات  بعض  ف��ي  االخ��ي��رة 
بالشهادات  املتعلق   01.00 وامل��رس��وم  البيضاء..  ال��دار 
اجلامعات  بشهادات  اخلاصة  اجلامعات  في  املقدمة 
والذي  التعليم  ملباراة  القراراملنظم  واخيرا  العمومية، 
املقدمة من  للشهادات  قوية  إلينا ضربة  بالنسبة  كان 
طرف اجلامعات وهجمة أخرى تهدم امال االالف من 

الطاب في الوظيفة املتعلقة مبجال التعليم.

التي  اليوم واعون بالوضعية املزرية  طاب اجلامعة 
ع��ل��ى جميع  امل��غ��رب��ي��ة  أص��ب��ح��ت تعيشها اجل��ام��ع��ات 
املستويات ال التكوينية وال البنيوية واالدارية ، باالضافة 
ال��ذي لم يعد سها خصوصا  ال��ى صعوبة ه��ذا املسار 
املنح  ان  املادية، وكما نعلم جميعا  التكلفة  من حيث 
املصاريف  مقابل  شيئا  تساوي  ال  باملغرب  اجلامعية 
التي يعاني منها الطلبة ال من حيث مصاريف التنقل 
او الكراء او االحياء اجلامعية التي هي االخرى تعيش 
مشاكل ال تعد وال حتصى لدرجة هناك احياء ال ترقى 

الشهادة  أهم نقطة وهي قيمة  الى  للسكن فيها، باالضافة 
اجلامعية التي باتت تشكل حتديا كبيرا في مواجهة ضبابية  
املستقبل الغير مضمون، األمر الذي دفع االف الطاب الى 
جلوئهم للتكوين املهني الذي سهلت الدولة الطريق اليه من 

اجل صناعة يد عاملة كبيرة.

داخل  والسياسية  النقابية  احل��ري��ات  يخص  م��ا  ف��ي  ام��ا 

اجلامعة فالنظام املخزني يجهز عليها في كل موسم ويحاول 
جاهدا التقليص منها خصوصا في الكليات اجلديدة التي 

تفتقد الي عمل سياسي ونقابي.

3  - بادرتم كفصيل طالبي يف طلبة اليسار التقدمي إىل 
الدعوة إىل معارك واضرابات مشرتكة،هل من تفاعل؟

اهم ما مييزنا كفصيل هو املبادرة الوحدية، فمنذ تأسيسنا 
كنا نبادر للعمل الوحدوي وندعو للوحدة والتنظيم، أهمها 
فيها  وساهم  ناجحة  كانت  والتي   2014 م��ارس   23 مسيرة 
الفصيل الى جانب جلنة متابعة ندوة 23 مارس ، لكن هذه 
املبادرة لم تستمر بسبب عدة عوامل اهمها ذاتية متمركزة في 
العنف اجلامعي وانقسام بعض مكونات اللجنة، وفي كل سنة 
كنا نبادر لكن دون وجود اذان صاغية مؤمنة بضرورة الوحدة 
والتنظيم، كان اخرها مبادرة االضراب الوطني العام احتجاجا 
على القرار املنظم ملبارات التعليم والذي ساهمت فيه عشر 
مواقع جامعية تاها مباشرة بعد االضراب بقيامنا بدعوة 
الفصائل الى ضرورة استمرار هذه الوحدة واهميتها والبحث 
عن برنامج مشترك من اجل جتاوز حالة الشثات والتشردم 
لكن لأسف لم تتجاوب معنا فصائل التوجه الدميوقراطي 
باالضافة  التجربة،  تلك  اقبار  في  وساهموا  ايجابي  بشكا 

التي حدثت مباشرة والتي كان  العنف جامعي  الى  اشكال 
في العادة  التوجه البيروقراطي هو املفجر لها وممارسها في 

العديد من املواقع اجلامعية )تطوان،سلوان،قنيطرة...(.

4  - تشاركون الحركة الديمقراطية يف محطات نضالية على 
مستوى الجبهة املغربية ملناهضة التطبيع والجبهة االجتماعية، ما 

تقييمكم لهذه التجربة؟

لن اغوص كثيرا في هذا السؤال، بالنسبة لنا نحن ندعم 
اي مبادرة وحدوية في الشارع من اجل التغيير وبناء الدولة 
الدميقراطية ذات االفق االشتراكي، تقييمنا لهذه التجارب 
انها جيدة ينقصها فقط برامج واضحة وجتدر اكثر وسط 
واسقاط  التغيير  الن  النخبوية،  عن  واالبتعاد  اجلماهير 
التطبيع هما معركة واحدة وهذه املعركة لن تكون قوية بدون 
عمال وكادحني وطاب ومعطلني...، اذا بدون جتدر وسط 
اشكال  بل عن  تغيير حقيقي  نتحدث عن  لن  الفئات  هذه 

احتجاجية بسيطة جدا ومعزولة ال تساهم في أي شيء.

5   - ما مقرتحاتكم يف أفق النضال يف إطار ا وط م؟ وما النداء 
املمكن التوجه به إىل كل مكونات الحقل الطالبي والجامعي؟

اوال ب��ن��س��ب��ة ل��ن��ا ن��ح��ن م��ت��ش��ب��ث��ون ب��ال��ن��ض��ال في 
التوجه  فصائل  م��ع  ال��وح��دوي  وبالعمل  اوط���م  اط���ار 
الدميقراطي، لكن نحن االن مقتنعون ان االتكال على 
الفصائل ووحدتهم سيسقطنا في االنتظار وتضييع 
من  العديد  هناك  كانت  التاريخية،  وال��ف��رص  الوقت 
الفرص التي كان من املمكن استغالها وتوحيد املعارك 
وال  اسبابه  نعرف  ال  ت��خ��اذل  ح��دث  لكن  وتنظيمها، 
الذين  الطاب  على  لنا  بالنسبة  ال��ره��ان  االن  يهمنا، 
ومكتسباتهم،  مطالبهم  حتصني  اج��ل  من  يناضلون 
للقرار  وراف��ض��ة  غاضبة  خرجت  التي  االغلبية  على 
املنظم ملباراة التعليم ولوال تخادل الفصائل الستطعنا 
لهذا  التصدي  تفجير معركة وطنية قوية واستطعنا 
القرار الطبقي، الرهان اكثر على تنسيقيات طلبة الطب 
كبيرة  قوة  يشكلون  اصبحوا  والذين  الهندسة  وطلبة 
اليوم  اوط��م  اط��ار  في  النضال  الطابية،  احلركة  في 
الكثير من اجل��رأة السياسية لنقول ان  يستوجب منا 
التوجه الدميقراطي اليوم هو الطاب الذين يخوضون 
معارك نقابية ويقومون بعمل نقابي كبير وجيد بعيدا 
عن الفصائل التي  اصبحت مرفوضة ومنبوذة وسط 

الطاب خصوصا فصائل التوجه البيروقراطي. 

ال���ن���داء ال����ذي ن��وج��ه��ه مل��ك��ون��ات احل��رك��ة الطابية 
الواعي  النضال  الوحدة ومن  املزيد من  واجلامعة هو 
وامل��ن��ظ��م، اجل��ام��ع��ة ال���ي���وم ت��س��ت��دع��ي م��ن��ك��م الكثير 
احلركة  مكتسبات  اج���ل حت��ص��ني  م��ن  ال��ن��ض��ال  م��ن 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��ط��اب��ي��ة وب�����دون وح����دة وتنظيم 
سنتراجع شيئا فشيئا حتى تصبح احلركة الطابية 
بدأ  الذي  األمر  منعدم،  اجلامعة  داخل  والنضال من 
بني  لتتحول  رائ���دة،  باالمس  كانت  مواقع  ع��دة  في  يتضح 
االمس واليوم الى واقع متدهور وصل الى حد ال جتد من 
داخله سبورة نقابية، نفس املصير حدث لفصائل كانت  تقود 

احلركة الطابية سابقا واليوم ال وجود لها. 

ندائي هو يكفينا هضرا للفرص التاريخية، لنكن جريئني 
وجنعل مصلحة اجلماهير الطابية فوق كل اعتبار. >

تترشف هيئة حترير جريدتنا باستقبال الرفيق أيوب حرباوي ضيفا هلذا العدد،وتتقدم اليه بأسئلة حول مستجدات 
احلركة الطالبية مبناسبة ذكرى 24يناير1973احملطة البارزة يف تارخي احلركة الطالبية والنضال الدميقرايط يف بالدنا.
والرفيق أيوب مناضل مجاهريي ملزتم تنظمييا يف حزب الهنج الدميقرايط العاميل واملنسق الوطين لفصيل طلبة اليسار 
التقديم الذي برز يف ساحة النضال الشبييب بالدعوة لالرضاب الوطين مبارشة عندما أعلنت الدوائر املخزنية السنة 

الفارطة،حرهبا عىل حق شبيبتنا يف الشغل بتحديد سن أقل من 30سنة الجتياز مباريات التعلمي...
نقدم للقراء األعزاء، ما أمثره حوار هيئة حترير جريدتنا مع الرفيق أيوب من نقاش وأفاكر تستحق املتابعة.

أهم ما يميزنا 
كفصيل هو المبادرة الوحدية، 

فمنذ تأسيسنا كنا نبادر للعمل الوحدوي 
وندعو للوحدة والتنظيم، أهمها مسيرة 23 

مارس 2014 والتي كانت ناجحة وساهم فيها 
الفصيل الى جانب لجنة متابعة ندوة 23 مارس ، لكن 

هذه المبادرة لم تستمر بسبب عدة عوامل اهمها ذاتية 
متمركزة في العنف الجامعي وانقسام بعض مكونات اللجنة، 
وفي كل سنة كنا نبادر لكن دون وجود اذان صاغية مؤمنة 

بضرورة الوحدة والتنظيم، كان اخرها مبادرة االضراب 
الوطني العام احتجاجا على القرار المنظم لمبارات التعليم 

والذي ساهمت فيه عشر مواقع جامعية تالها مباشرة 
بعد االضراب بقيامنا بدعوة الفصائل الى ضرورة 

استمرار هذه الوحدة واهميتها والبحث عن 
برنامج مشترك من اجل تجاوز حالة 

الشثات والتشردم .
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كشفت مندوبية السيد احلليمي )املندوبية 
التضخم  نسبة  ع��ن  للتخطيط(  السامية 
باملغرب التي عرفتها سنة 2022 وهي 6.6% 
واع��ت��ب��رت��ه��ا األع��ل��ى م��ن��ذ ث��اث��ني س��ن��ة، إذ 
بلغت سنة 1991 نسبة %8.1. رغم حتفظنا 
املبدئي من جميع األرقام التي تبثها الدولة 
هذه  نعتبر  فإننا  املتخصصة،  وأج��ه��زت��ه��ا 
الغاء ومستوى  واقع  لتفضح  كافية  النسبة 
العاملة  الطبقة  ل��ه  ت��ت��ع��رض  ال���ذي  ال��ن��ه��ب 
ومعها جميع الطبقات والفئات االجتماعية 
بجدوى  املؤمنون  يعتقد  واملفقرة.  الفقيرة 
انهم  الدولة  اجهزة  مع  االجتماعي  احل��وار 
قد حققوا مكسبا معتبرا ملا اقرت احلكومة 
بزيادة احلد األدنى لأجور بنسبة %5. لكن 
ال��زي��ادة تبخرت حتى  ب��ان ه��ذه  الواقع يبني 
الشرائية  ال��ق��درة  وت��راج��ع��ت  تطبيقها  قبل 
وأرق����ام  ت��ص��ري��ح��ات  %1.6 ح��س��ب  ب��ن��س��ب��ة 
مندوبية احلليمي. لقد انتزعت البرجوازية 
حقيقيا  تخفيضا  اإلن��ت��اج  لوسائل  املالكة 
ل��أج��ور مب��ا ال يقل  وواق��ع��ي��ا للحد األدن���ى 
عن %1.6. هذه هي حقيقة احلرب األبدية 
بني العمال والبرجوزاية مادام منط اإلنتاج 

الرأسمالي ساري املفعول في الباد.

هذه الواقعة يفهمها العمال بسرعة ألنهم 
يحسونها كل يوم ملا يتوجهون إلى السوق أو 
االجتماعية.  اخلدمات  مؤسسات  أو  الدكان 
ولهذا فهم يطالبون بحق الزيادة في األجور 
السلم املتحرك لأجور وارتفاع  عبر تطبيق 
األسعار. كان هذا هو املطلب الشيوعي الذي 
الطبقة  من  املتقدمة  الفصائل  عنه  دافعت 
البروليتاري  الوعي  على  واحلاصلة  العاملة 
املتقدم جدا واملتحرر من األوهام البرجوازية 

الصغيرة.

يجب على هذه الفصائل العمالية الواعية 
وأجهزتها  ال��ن��ق��اب��ي��ة  إط���ارات���ه���ا  جت��ع��ل  أن 
األجور  في  الزيادة  ربط  تتبنى  أن  املسؤولة 
وب���االرت���ف���اع ف���ي األس���ع���ار، وف����رض حترك 
ارتفاع في  األجور بنسبة تفوق ومتتص كل 
األسعار؛ وليس العكس املطبق اليوم، وهو أن 
المتصاص  األسعار  رفع  تطبق  البرجوازية 
كل زيادة في األجور وأحسن مثال هو ما نراه 

اليوم بعد احلوار املغشوش لسنة 2022.

هذا التحليل يهم ايضا كل فئات الشغيلة 
الشبه  او  ال��ع��م��وم��ي��م��ي  ال��ق��ط��اع  ف��ي  س����واء 
العام  املشغل  باعتبارها  الدولة  ان  عمومي. 
تعامل  ك��م��ا  تعاملهم  ف��ان��ه��ا  ال��ف��ئ��ات  ل��ه��ذه 
تعطي  ان��ه��ا  ال��ع��ام��ل��ة.  الطبقة  ال��ب��رج��وازي��ة 
باليد املنى ما تنزعه باليد اليسرى فتتعرض 

هذه الفئات الى املزيد من التفقير.

االقتصاد  أرك������ان  أح����د  ال���غ���اء  ي��ع��ت��ب��ر 
الطبقية  الكتلة  املطبق من طرف  السياسي 
ونزع  مصاحلها،  لتنمية  ب��ب��ادن��ا  ال��س��ائ��دة 
اكبر نسبة من الربح. تنتهز هذه البرجوازية 
املناسبات  جميع  وامل��ف��ت��رس��ة  االستغالية 
ف���ي رف����ع األس���ع���ار وتوجيه  ال��ي��د  إلط����اق 
األنظار إلى تلك املناسبات وكأنها هي السبب 

الواقعي واحلقيقي. 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

حتى أرقامكم تفضحكم
-  "إن هذه األرض لنا، ولن يكون توقيع هزيل مسوغا أو فرمانا لتغيير 

حقائق التاريخ الثابتة". 
   الشهيد " فتحي الشقاقي ".

-  "وأنا اآلن أسير إلى حتفي راضًيا مقتنًعا وجدت أجوبتي، يا ويلي ما 
أحمقني وهل هناك أبلغ وأفصح من فعل الشهيد".

 الشهيد "باسل األعرج".
عام قدمي مضى...

كان   ،1967 وعام   1948 باحتالي عام  املنكوب  الفلسطيني  الوطن  في 
حصاد العام املنتهي، دمويا بامتياز. لكن جرعات األلم املستمرة منذ قرن 
ونيف، كانت في أيام العام املنصرم، مؤملة ودامية على الغزاة املستعمرين 
الصهيوني  أيضا، كما جاء في تصريحات صادرة عن جيش االحتال 

كما نقلها موقع " واال " يوم اخلميس 29 كانون أول/ ديسمبر 2022.
"شهدت منطقة الضفة الغربية 285 عملية إطاق نار من قبل مقاومني 
فلسطينيني خال 2022، مقابل 61 خال 2021، و31 خال 2020 و19 
إلى   2022 ع��ام  العمليات في  قتلى  ع��دد  وق��د قفز   .2019 فقط خ��ال 
31 مستعمرا في عدة  ُقتل  األخيرة، حيث  السنوات  تعرفه  لم  مستوى 
عمليات مسلحة، مقارنة ب� 4 في عام 2021، 3 في عام 2020 و5 في عام 

.2019
في عام 2022 كان هناك 7589 عملية رشق حجارة، مقارنة ب� 3805 في 
عام 2021، كما حدثت زيادة في عمليات إلقاء الزجاجات احلارقة، والتي 

بلغت 1،268 خال 2022، مقارنة ب� 1022 في عام "2021.
احملتلة  األراض���ي  ما شهدته  أب��رز  عن  موثوقة  ع��دة مصادر  وحتدثت 
أصحاب  ضد  الصهيونية  الوحشية  واملمارسات  اإلج���راءات  تغول  من 
230 شهيدا  ارتقاء  الفلسطينية على  األرض، فقد أكدت وزارة الصحة 
وشهيدة، وجرح أكثر من 9300 مواطن ومواطنة، كما مت رصد أكثر من 
1525هجوما مليليشيات املستعمرين التي استهدفت السكان واملمتلكات 
900 مرفقا / ممتلكات  ي��ق��ارب  وامل��زروع��ات واحل��ي��وان��ات، وت��ع��رض م��ا 
للمواطنني للهدم، من ضمنها 302 منزال في الضفة الغربية و القدس 
احملتلتني، كما مت اقتاع وقطع أكثر من 12000شجرة – املصدر " أريج 
". أما التوسع االستعماري/ االستيطاني في البناء، فقد مت وضع 116 
خطة استيطان لبناء 13000 وحدة سكنية حتى شهر تشرين األول / 
أكتوبر من العام 2022. كما شهدت حمات املداهمة واملطاردة واالعتقال 
ازديادا ملحوظا في العام الفائت. في إحصائيات منشورة لنادي األسير 
 153 ومواطنة،  مواطن   6500 من  أكثر  "اعتقال  عن  نقرأ  الفلسطيني 
باإلضافة  املنزلي،  للحبس  طفل   600 يخضع  كما  طفل،  و811  ام��رأة 
عام  في  اإلداري"  لاعتقال  ومواطنة  مواطن   2135 من  أكثر  لتعرض 

.2022
تنطق لغة األرقام التي وردت في التقارير السابقة، بعدد من الوقائع التي 

تظهرها في ميادين االشتباك، أبرزها:
- التطور الكمي والنوعي في أساليب املقاومة – خاصة املسلحة – بدأت 

مامحه تتضح بعد عمليات " سيف القدس – مايو / أيار 2021".
- العملية البطولية النوعية "كسر القيد" في التحرر من "سجن جلبوع" 
والتي كانت من أهم نتائجها اإلعان عن تشكيل " كتيبة جنني " املقاتلة.

"وحدة  معركة  في  والنوعية،  الواسعة  الهجومية،  العمليات  كشفت   -
الضربات  وشمولية  الصاروخية،  امل��داي��ات  في  جديدا  ُبعدا  الساحات" 
في توقيت واحد لعدد من األه��داف، في تأكيد جديد على اإلجنازات 

التصنيعية والتسليحية للكتائب والسرايا.
- أشارت العمليات البطولية الفردية، املمتدة من الشمال "مستعمرة تل 
أبيب / يافا" وحتى "النقب / بئر السبع" ومن "األغوار" شرقا إلى "الساحل" 
غربا، مرورا مبدن وبلدات الوسط، أن اجليل اجلديد الذي حمل الساح 
وقاتل احملتلني، بإرادة فوالذية  وثبات، قل نظيره في مقاومة الشعوب، 
يرسم بدمائه وتضحياته، طريق اخلاص من االستعمار االستيطاني، 
في تأكيد جديد على أن إرادة التحرر ودميومة االشتباك، كما جسدتها 
األشكال اجلماعية من أدوات املقاومة في الكتائب والعرين، هي خطوة 
الفلسطيني احلاضن واحلامي للفدائيني،  تراكمية على نقل املجتمع 
كما ظهر االلتفاف حول الشهداء وعائاتهم، إلى وضع متقدم للوصول 

إلى "املجتمع املشتبك".
عام جديد مع حكومة الفاشيني القتلة

ارتقوا  الذين  الشهداء  عدد  أصبح   ،2023 عام  من  األول  الشهر  خال 
وميليشيات  الصهيوني،  الكيان  جيش  بها  ق��ام  ال��ت��ي  امل��ج��ازر  نتيجة 
أطفال   8 بينهم  شهيدا،   35  " الفلسطينية  الضفة  ف��ي  املستعمرين 
وسيدة مسنة – بيان وزارة الصحة الفلسطينية"، في مناطق عديدة من 
والبلدات  واملدينة  املخيم  الضفة احملتلة، خاصة، في محافظة جنني؛ 
"20 شهيدا "، وأيضا، الشهداء األبطال الذين نفذوا العمليات الفدائية 
في القدس " مستعمرة النبي يعقوب "، وحي سلوان، وكذلك التي متت 

تصفيتهم في أكثر من مكان، حتت دعاوى "محاولة " طعن أو دهس.
إحصائية  أح��رن��وت"  "يديعوت  صحيفة  نشرت  اآلخ���ر،  اجل��ان��ب  على 
اخلسائر لذات الشهر، يناير / كانون الثاني، نقرأ فيها " األوضاع منذ 
مطلع العام احلالي تشير إلى سنة دامية، فقد حصلت 32 عملية أدت ل� 
7 قتلى، 3 جرحى في حالة اخلطر، 2 جرحى بجروح متوسطة". هذه 
التطورات امليدانية ماهي إال ّ انعكاس النفات التوحش والقتل كتعبير 

عن نهج قدمي مارسته حكومات الكيان منذ تأسيسه على جماجم ودماء 
أصحاب األرض األصليني. الافت في احلكومة اجلديدة، ارتفاع عدد 
"القوة  احلزبنّي؛  خال  من  الفاشية  الدينية  الصهيونية  لتيار  املمثلني 
القومي،  األم��ن  وزي��ر  غفير  ب��ن  إيتمار  بزعامة  اليهودية"  الَعَظَمة   /
وحزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسائيل سموتريتش، وزير املالية. 
َد منفذي الهجمات الفلسطينيني  الوزير األول، املجرم "بن غفير"، توَعّ
ب�"اإلعدام على كرسٍيّ كهربائي"، وذلك خال اجتماع حلزبه. أما الوزير 
حسب   1/  29 األح��د  ليلة  دع��ا  فقد  "سموتريتش"  اإلره��اب��ي  ال��ث��ان��ي، 
حي  عملية  منفذ  عائلة  ترحيل  "إلى  العبرية،  هآرتس  صحيفة  موقع 
سلوان، إلى قطاع غزة، ومصادرة ممتلكاتهم من أجل نقلها إلى عوائل 
قتلى الهجمات"، مضيفا "سأعمل على نقل املمتلكات اخلاصة مبنازل 
منفذي العمليات التي سيتم إغاقها وهدمها الحًقا، إلى عوائل القتلى 

"اإلسرائيليني".
ميادين االشتباك ما بني جنني والقدس

 ساعات قليلة هي الفارق الزمني بني الهجوم الواسع الذي شنه جيش 
والعمليتني   ،1  /  26 اخلميس  ي��وم  فجر  جنني  مخيم  على  االحتال 
الفدائيتني في مدينة القدس ومحيطها. في مخيم جنني وحارة / جورة 
 – الذهب، ارتقى عشرة شهداء بني زخات الرصاص، وطلقات القناصة 
وانفجار   ،- منزلها  داخ���ل  وه��ي  ال��س��ي��دات  إح���دى  استهدفت  إح��داه��ا 

الصاروخ بالشقة التي حوصر فيها بعض الفدائيني.
في  وأصابته  العدو  وضواحيها،  القدس  مدينة  في  العمليتان  فاجأت 
"خيري  الشهيد  الفدائي  مسدس  فتح  وق��د  س��اع��ة.   15 خ��ال  مقتل، 
علقم" ابن 21 عاما مساء يوم اجلمعة 27 /1 باب جهنم في مستعمرة 
النبي يعقوب، ليدخل إليها 7 قتلى، مضافا لهم عدد من اجلرحى. أما 
الفتى/ الشبل "محمد عليوات" الذي يبلغ من العمر ثاثة عشر عاما، 
املستوطنني/ املستعمرين/  من  إثنني  مسدسه  طلقات  أصابت  فقد 

امليليشيات املسلحة، إصابة أحدهما خطيرة جدا. راهنا، تفرض وقائع 
أبعادهما، من  ق��راءة احلدثني بكل  والقدس،  كٍل من جنني  امليدان في 
أجل التوصل للدروس املستفادة مما حصل، منها على سبيل املثال ال 

احلصر:
- أظهر العدوان اجلديد على مخيم جنني، امتاك املؤسسة العسكرية/

املقاتلني،  عن  ودقيقة  واسعة  معلومات  احملتل،  ميتلكها  التي  األمنية 
التصوير  وكاميرات  واملهرجانات  االستعراضات  خال  من  وعدة،  عددا 
م��راك��ز جتمعهم،  أو  ال��س��اح،  ونوعية  ال��وج��وه  كشفت  التي  وامل��ق��اب��ات 
التكنولوجي/التقني،  ودروب حتركهم، حصلوا عليها من خال التفوق 
"التنسيق"  الوالء  يوفره  ملا  واملستعربني، واجلواسيس احملليني، إضافة 
األمني من رصد ومتابعة للمقاتلني وأماكنهم، يتم تقدميها للعدو. كل 
هذا وأكثر، جعل املخيم، و "البلدة القدمية" في نابلس، مناطق مكشوفة، 
ضعيفة، يتم بني فترة أخرى، اقتحامها، وقتل واعتقال بعض املقاتلني، 

بدون أن يتكبد جيش العدو أية خسائر باألرواح! 
الغزاة  م��ن  كبيرا  ع��ددا  ي��ردي  أن  علقم"  "خ��ي��ري  مسدس  استطاع   -
املستعمرين ما بني قتيل وجريح في حوالي عشرين دقيقة، ليس بسبب 
امتاكه الشجاعة والبطولة - التي ميتلكها أيضا أبطال الكتائب والعرين 
عاليني،  واق��ت��دار  وحرفية  بسرية  العملية  تنفيذ  استطاع  ألن��ه  ب��ل   –
الغزاة احملتلني، أي في  واأله��م، ألنه ضرب في مركز تواجد واستقرار 
قلب ما يعتبره العدو "املنطقة األكثر أمنا"، كما فعل األبطال الشهداء 
"محمد أبو القيعان" في بئر السبع، و"ضياء حمارشة" في بني براك، و 
"رعد خازم" في شارع دوزينكوف، و"رعد التميمي" على حاجز شعفاط 

ومدخل مستعمرة معالية أدوميم.
خامتة

 ميضي الشهر األول من هذا العام، وكيان العدو، كأحد جتليات املشروع 
منذ  بها  مير  لم  ح��ادة  داخلية  أزم��ة  يعيش  املنطقة،  في  االستعماري 
املظاهرات  وما   ،1995 ثاني/نوفمبر  تشرين  شهر  في  "راب��ني"  اغتيال 
مدينة  تشهدها  التي  أسبوع،  كل  من  يوم سبت  كل  املتكررة  األسبوعية 
تل أبيب "ما بني 100 و130 ألف متظاهر"، وداخل عدد آخر من املدن، 
منذ تأليف احلكومة اجلديدة بقيادة بنيامني نتنياهو، إال لدليل واضح 
على االنقسام احلاد حول قضايا داخلية تتركز حول "مؤسسة القضاء، 
للحكومة  العامة  التوجهات  في  التوراتية  الدينية  الصهيونية  وتأثير 

وبرنامجها".
من  مجموعة  تقودها  التي  الفلسطيني  ب��ال��دم  اإلي��غ��ال  سياسة  إن   
املجرمني، ستكون لها نتائج سلبية على الكيان؛ دوليا وإقليميا، باستثناء 
العربية  التطبيع  "دول  والقومي واألخاقي  الوطني  السقوط  حكومات 
واإلقليمية" التي أدانت عمليتي القدس البطوليتني. لكن األهم هنا، ما 

ظهر داخل التجمعات
الفلسطينية داخل الوطن وخارجه، من تأييد كاسح للعمليات الفدائية، 
أن  على  يدلل  مبا  الشهداء،  لعائات  كبير  واحتضان  بأبطالها،  وفخر 
بدأت تدخل ميادين  الفلسطيني قد  الشعب  واسعة جدا من  قطاعات 
اجلدد،  للفدائيني  يوفر  مم��ا  املختلفة،  بأشكاله  اجلمعي  االشتباك 
البيئة احلامية، احلاضنة واآلمنة، وُيشجع الشباب على تنفيذ وصايا 

الشهداء: ال تتركوا البارودة واستمروا باملقاومة.>
عن موقع مجلة الهدف
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