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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 495 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

موضوع  هي  األخيرة  امل��دة  في  املواطنني/ت  أحاديث  يشغل  ما 
إلى درجة لم تعرفها حسب املندوبية  الغالء. لقد ارتفعت األسعار 
السامية للتخطيط منذ 1991. حسب نفس املصدر وبأرقامه التي 
نتحفظ عليها، بلغت نسبة التضخم %6.6 في سنة 2022. وهذا 
يعني أن ما قررته احلكومة برفع احلد األدنى لألجور بنسبة 5% 
احلقيقي  األج��ر  في   1.6% ناقص  يساوي  التضخم  بفعل  أصبح 

الذي يتقاضاه العمال وجميع املستفيدين من ذلك القرار.
هكذا، يتضح أن النضال من اجل رفع األجور، أمر حتمي وضروري 
االجتماعية  واخل��دم��ات  األساسية  امل���واد  أس��ع��ار  ارت��ف��اع  ملواجهة 
به  يدافعون  مبطلب  يرفقوه  بأن  املتضررين  يلزم  لكنه  احليوية؛ 
ارتفاع  مع  األج��ور  في  ال��زي��ادة  رب��ط  وه��و  الشرائية،  قدرتهم  على 
مواجهة  هي  الغالء  مواجهة  أن  القول  إل��ى  ه��ذا  يقودنا  األس��ع��ار. 
سياسية، مدخلها خوض النضال على الواجهة االقتصادية. ومن 
أجل أن تكون هذه املواجهة ناجعة وذات أثر بالغ يفرض التراجع 
أهم  حتقيق  من  بد  ال  للمواطنني/ت  الشرائية  ال��ق��درة  وحتسني 

الشروط التالية:
- أولها، انخراط املتضررين في حركة واعية بهدف انتزاع املطالب.

وحتدد  املطلبي،  امل��ل��ف  صياغة  ف��ي  احل��رك��ة  ه��ذه  تساهم  ان   -
التعرف  أولويات أهدافه بشكل يستطيع كل منخرط في احلركة، 

على النتائج اإليجابية ملفعول احلركة النضالية العامة.
- وضع خطة عملية للنضال مبراحل تدرجها ابتداء من البسيط 
املتعلق بكل فرد، إلى املركب املتعلق باملجموعات في األحياء الشعبية 
االحتجاج  أسلوب  من  كذلك  االن��ط��الق  مع  ال���دوار.  أو  املدينة  أو 
يجسد  اصبح  منتوج  لكل  العارمة  الشعبية  املقاطعة  إلى  البسيط 

االحتكار واجلشع ويضر بحقوق املستهلك الكادح.
هذه  تتولى  احتجاجية،  حركة  لكل  الذاتية  التنظيمات  بناء   -
مساهمة  وضمان  النضالية،  احلركة  حتصني  مهمة  التنظيمات 
نضاالتهم،  وقيادة  توجيه  في  احلركة  في  املنخرطني  املتضررين 
الطالئع  وح��م��اي��ة  املكتسبات  وحتقيق  النتائج  على  وامل��ف��اوض��ة 

املناضلة من القمع واالعتداءات البلطجية.

حركات  تنهض  لكي  حتقيقها  ال��واج��ب  ش���روط  أه��م  ه��ي  تلك 
الشرائية  القدرة  وض��رب  الغالء  سياسة  مواجهة  ت��روم  اجتماعية 
كبيرة  مسؤوليات  يلقي  الشروط  هذه  لكن حتقيق  للمواطنني/ت. 

على اإلطارات املناضلة اجلمعوية والنقابية والسياسية.
فبما أن للغالء أسباب متعددة، لكن أهمها سياسي، فإن اإلطارات 
حسب  التزاماتها  تقتضيه  كما  بواجبها  بالقيام  مطالبة  املنظمة 
وتساهم  جتتهد  أن  اجلمعوية  اإلط����ارات  على  عملها.  م��ج��االت 
في ترقية عملها احلالي وربطه بهموم اجلماهير الشعبية، وخلق 
على  كما  وال��دواوي��ر،  الشعبية  األح��ي��اء  في  وتنسيقيات  جمعيات 
إطاراتهم  بتحصني  القوي  االهتمام  قواعدها،  وخاصة  النقابات 
النقابية  القناعات  وتقوية  اإلنتاج،  وح��دات  في  وغرسها  النقابية، 
باقي  ال��وح��دوي بني منخرطي   وتطوير احل��س  املنخرطني،  ل��دى 
اإلطارات النقابية املناضلة، وإشاعة التضامن بني مكونات الطبقة 
العاملة في احلي الصناعي أو املدينة أو الضيعات الزراعية واملناجم، 
القيادات  على  الضغط  إلى  يهدف  القاعدي  النقابي  العمل  وه��ذا 
لكي تنحاز إلى صف القواعد، وأن تتبنى املطالب، وتطلق حمالت 
األحزاب  أم��ا  وال��وط��ن��ي.  واجل��ه��وي  احمللي  الصعيد  على  نضالية 
عليها،  يفرض  التاريخي  فدورها  املناضلة،  السياسية  واملنظمات 
الرجعية  الدعاية  ضد  وحتصينها  اجلماهيرية  باحلركة  االلتحام 
السياسي  اخلطاب  تنشر  وأن  القمعية،  وأجهزته  النظام  ألب��واق 
والفكري الذي يشخص علميا الوضع القائم، ويفتح أفقا جديدا 
النضال  أش��ك��ال  جميع  ب��ني  وي��رب��ط  اجلماهيرية،  احل��رك��ة  أم���ام 
موازين  جتميع  أسباب  من  وميكنها  النضالية،  احلركة  وقطاعات 
القوى وتشبيكها حتى تصبح قوة مادية تهيء شروط التغيير الذي 
يسمح بتحقيق املطالب االقتصادية واالجتماعية وإقامة املجتمع 
تكون  الكرمي، مجتمع  والعيش  والعدالة  اجلديد؛ مجتمع احلرية 

فيه مصادر السلطة مستمدة من اإلرادة الشعبية وفقط.
ليس  املناضلني  على  امل��أزوم��ة،  االجتماعية  الوضعية  هذه  أم��ام 
فقط تفسيرها وإمنا تغييرها. ومدخل هذا التغيير، هو اجلماهير 

املتضررة وليس من ينوب عنها.   

     إضراب وطني  في التعليم  
يومي   20 و21 فبراير
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تونس:
االنتخابات تفتح البالد 

على طور جديد من الصراع 
الطبقي
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 > املدير املسؤول : جمال براجع   

كلمة العدد

من 9 إىل 15 فرباير 2023

الثمن: 4 دراهم

الوضع االقليمي العربي 
واالفريقي من منظور احلزب 

الشيوعي السوداني 

10

للغالء أسباب أهمها سياسية، فما العمل شعبيا؟

عصام الخمخاميضيف العدد:

الرياضة بني التطبيل املخزني وواقع حال املمارسة الرياضية



العدد:  2495
من 9  إلى 15 فبراير 2023 الثانية

 أوالاً العالم العربي:

• أكدت خطوات التطبيع انخراط هذه األنظمة في تنفيذ 
)صفقة القرن(؛ املعادية لشعوب املنطقة في إطار استراتيجية 

اإلمبريالية األمريكية..

• حركة التحرر العربي وقواها تواجه املؤامرات اإلمبريالية 
والرجعية..

استكمال  اج��ل  من  تناضل  األفريقية  الشعوب  زال��ت  ال   •
للسوق  التبعية  بإلغاء  واالق��ت��ص��ادي،  السياسي  استقاللها 

الرأسمالي..

األمريكي  اإلم��ب��ري��ال��ي  امل��خ��ط��ط  ت��ن��ف��ي��ذ  اس��ت��م��رار  إن 
الصهيوني واألنظمة الرجعية العربية- الذي يستهدف 
وشعوبها  لدولها  االح��ت��الل  م��ن  مبزيد  ككل  املنطقة 
ثرواتها  ونهب  واثنية  طائفية  كيانات  إلى  وتقسيمها 
وإفقار شعوبها وإقامة القواعد العسكرية فوق أراضيها 
بني  احل��روب  واشعال  املنطقة  دول  تفكيك  اجت��اه  في 
الدول على  وتقسيم  رسم احلدود  إعادة  بغية  الشعوب 
واملوارد  الثروات  والعرق ونهب  الطائفة واملذهب  أساس 
على  والرقابة  والبترول  الطاقة  مصادر  على  والهيمنة 
للقضية  الكاملة  والتصفية  العاملية   التجارة  مم��رات 
كان  وق��د  التطبيع.  صفقات  تؤكد  كما  الفلسطينية، 
انقسام السودان والصومال وازدياد املخاطر التي تهدد 
يؤكد  وليبيا  واليمن  وفلسطني  والعراق  ولبنان  سوريا 

تفاقم األوضاع من جراء هذا املخطط اإلمبريالي. 

وي��زي��د م��ن م��خ��اط��ر احل����رب امل��ب��اش��رة أو ب��ال��وك��ال��ة عبر 
املواجهات السياسية والعسكرية االقتصادية. وقد ظهر جلًيا 
تطابق مواقف األنظمة العربية ألول مرة منذ العام 1948مع 
طبيعتها ومصاحلها وكشف زيف ادعاءاتها الوطنية خاصة 
خاصة  ال��ش��ارع  حركة  يسهل  وه��ذا  التطبيع.  يخص  فيما 
قوى  ض��د  املكشوف  والتحريض  ال��رس��م��ي،  العربي  الغطاء 
والتعاون  فالتطبيع  باملغامرين؛  ووصفها  الوطني،  التحرر 
الشعوب  نضال  حت��ول  في  سيساعد  إسرائيل  مع  املكشوف 
العربية ومواجهة املشاريع اإلمبريالية والرجعية في املنطقة. 

ف��احل��راك اجل��م��اه��ي��ري ال��واس��ع ف��ي ال���س���ودان واجلزائر 
وال��ع��راق ول��ب��ن��ان، وامل��ظ��اه��رات ف��ي ت��ون��س وامل��غ��رب واألردن 
مواجهة  في  وصموده  الفلسطيني  الشعب  نضال  واستمرار 
االحتالل اإلسرائيلي؛ كلها دليل على حترك جماهيري ضد 
التدني الشديد للمستوى املعيشي للشعوب، وتفاقم األزمات 
االقتصادية واالجتماعية إلى حدود لم يسبق لها مثيل من 
فقر وبطالة وقصور في النمو رغم الثروات الهائلة التي تراكمت 
مؤخًرا؛ األمر الذي أدى إلى حدة االستقطاب الطبقي بشكل 
واضح، حيث ازداد األغنياء غنًى، وازداد الفقراء فقًرا بشكل 
األساسية  احل��ري��ات  ان��ت��زاع  قضية  أصبحت  كما  متوحش. 
متثل مكاًنا متقدًما في نضال الشعوب العربية وبوادر رفض 
السياسات  لتبعية  املثقفني  ف��ئ��ات  م��ن  واس��ع��ة  ش��رائ��ح  م��ن 

للخارج، ومقاومة النهب اإلمبريالي للموارد.

وسبتمبر  أغسطس  ف��ي  ج��رى  ت��رام��ب  وم��ب��ادرة  برعاية   -
ُمذًله مع حكومات  اتفاقيات تطبيع  2020 توقيع  وديسمبر 
جهة  من  وإسرائيل  جهة  من  وامل��غ��رب  والبحرين  اإلم���ارات 
اتفاقيات سالم متت  التي سميت  االتفاقيات  وه��ذه  أخ��رى، 

بعض  التي خاضتها  احل��روب  في  أب��ًدا  تشارك  لم  دول  مع 
عن  اإلع��الن  توقيت  وج��اء  إسرائيل  ضد  العربية  األنظمة 
انتخابية  ألغ��راض  ت��رام��ب،  من  بضغط  التطبيع  خطوات 
ولتعزيز مكانة نتنياهو الذي تالحقه تهم الفساد، مبا يرضي 
االنتقالية  السلطة  وخضعت  أمريكا.  في  الصهيوني  اللوبي 
في السودان لالبتزاز األمريكي ووافقت على مباشرة خطوات 
ن��ح��و التطبيع م��ع إس��رائ��ي��ل، م��ق��اب��ل ش��ط��ب اسم  مم��اث��ل��ة 
اتفاقات  وأكدت  لإلرهاب،  الراعية  الدول  قائمة  من  السودان 
بالنسبة  خ��اص��ة  ص��ف��ق��ات  ش��ك��ل  ف��ي  ك��ان��ت  التطبيع-التي 
للمغرب، حيث قبلت املغرب إعادة فتح املكاتب مع إسرائيل 
كجزء  الغربية  بالصحراء  األمريكية  اإلدارة  اعتراف  مقابل 
من اململكة املغربية-استمرار األنظمة الرجعية في السير في 

طريق التبعية وقهر الشعوب.

- لقد أكدت خطوات التطبيع انخراط هذه األنظمة في 
إطار  في  املنطقة  لشعوب  املعادية  ال��ق��رن(؛  )صفقة  تنفيذ 
على  هيمنتها  لتعزيز  األمريكية؛  اإلمبريالية  استراتيجية 
إقليمي  حتالف  إقامة  خ��الل  من  األوس���ط،  الشرق  منطقة 
أس��اس ضمان  على  يقوم  ال  اتفاق  أي  إن  إسرائيل-  بقيادة 
أرضه،  في  الفلسطيني  للشعب  واألساسية  العادلة  احلقوق 
الشعب  بحق  واإلق��رار  اإلسرائيلي،  لالحتالل  نهاية  ووض��ع 
أرض  على  املستقلة  الوطنية  دولته  إقامة  في  الفلسطيني 
فلسطني وعاصمتها القدس، وعودة الالجئني الفلسطينيني 
إلى ديارهم األصلية، ال ميكن إال أن يكون اتفاق استسالم؛ 
العادل  يتنكر للقضية الفلسطينية ولنضال شعب فلسطني 

والدميقراطي.

2018 حركات  العربية منذ بداية  البلدان  - شهدت بعض 
ودميقراطية،  تقدمية  عربية  موجة  شكلت  عارمة؛  شعبية 
شبيهة من ناحية الشكل ملا جرى عام 2011 ولكن مع اختالف 
األهداف.  وجذرية  اجلماهيرية،  املشاركة  واتساع  املضمون 
وبدأ هذا احلراك اجلديد بعد مظاهرات اجلماهير السودانية 
في يناير 2018 وانعكست في أكتوبر 2018 في اجلزائر؛ ضد 
بداية  وتأتى  لفترة خامسة.  لالستمرار  بوتفليقة  محاوالت 
ديسمبر   13 في  ال��س��ودان  في  الواسع  اجلماهيري  احل��راك 
وامل��رض واالستبداد،  الفقر  امل��ذري ضد  للواقع  رفًضا   2018
ومن اجل احلرية والسالم والعدالة )شعار الثورة(. وفي أكتوبر 
2019 اندلعت انتفاضات جماهيرية واسعة ال زالت مشتعلة 
في لبنان والعراق رفًضا للواقع االجتماعي والطائفية الدينية 

والسياسية التي ظلت حتكم هذين البلدين.

اتساعه  هو  اجلزائر  في  اجلماهيري  احل��راك  ما مييز   -
احلراك  يكن  ول��م  وال��والي��ات،  العاصمة  في  املاليني  ملشاركة 

1988 حيث  لدواعي اجتماعية في البداية كما كان في عام 
"اندلعت انتفاضة اخلبز" التي أغرقها النظام في بحور من 
ب��دأ برفض ترشيح  ك��ان احل���راك سياسًيا  امل��رة  ال���دم. ه��ذه 
رفض  إل��ى  وحت��ول  بوتفليقة،  العزيز  عبد  املريض  الرئيس 
السياسية  البيروقراطية  تتحكم  حيث  السياسية  النخبة 
بو  إزاح��ة  وبعد  القرار.  كل مفاصل  في  الفاسدة  والعسكرية 
تفليقة، ومع توسيع املشاركة الطبقية بانضمام فئات شعبية 
الدميقراطية  املدنية  وال��دول��ة  السياسية  باحلرية  مطالبة 
وحياد املؤسسة العسكرية، مطالبة باجتثاث الفساد، والتوزيع 
وقد  اجتماعًيا،  بعدا  االنتفاضة  اكتسبت  للثروة؛  ال��ع��ادل 
دوًرا مهًما  املرأة اجلزائرية  ولعبت  واملهنيني،  الطالب  شارك 
في احلراك، ورغم تراجع الزخم اجلماهيري بعد االنتخابات 
الرئاسية، إال أن احلراك ال يزال مستمًرا ومتواصاًل بشعاراته 

ومطالبة.

اجلدار  لتنخر  اللبناني،  الشعب  انتفاضة  وج��اءت   -
التي  والسياسية،  االجتماعية  املطالب  بطرح  الطائفي 
وتركيبتها  بأكملها،  الفاشلة  السياسية  النخبة  ترفض 
لبنان  وشهد  احلزبية.  وللمنظومة  للسلطة  الطائفية 
راح  ال���ذي  ب��ي��روت  م��رف��أ  ان��ف��ج��ار   2020 ف��ي أغسطس 
كارثًيا،  دم���اًرا  وخلف  املدنيني  من  العشرات  ضحيته 
الشيء الذي سلط الضوء على مسؤولية الفساد والفشل 
احلاضنة،  السياسية  الطائفية  نظام  يتحملها  التي 
في  املتحكمة  املالية  األوليغارشية  مصالح  عن  واملعبر 
دست احلكم. ولعب احلزب الشيوعي اللبناني دوًرا بارًزا 
املهنية  النقابات  مع  اجلماهيرية؛  االحتجاجات  في 
ومنظمات املجتمع املدني من اجل التغيير جتاه دولة 
العدالة  القائمة على  الدميقراطية  املدنية  والدولة  املواطنة، 

االجتماعية.

- وشهدت نفس الفترة حراًكا جماهيرًيا واسًعا في العراق 
ضد حكم الطائفية السياسية، ووضع مطالب بتجاه التغيير 
ال��س��الح م��ن املليشيات  ال��دمي��ق��راط��ي، وم���ص���ادرة  اجل����ذري 
الطائفية، والتوزيع العادل للثروة وإجراء انتخابات على أسس 
حق  فيها  مبا  اإلنسان  حقوق  واحترام  شفافة،  دميقراطية 
القمع  إلى  العراق  في  السلمية  االنتفاضة  وتعرضت  العمل، 
املمنهج واإلرهاب والقتل العمد وسلسلة من االغتياالت في 
صفوف قادة االحتجاجات. وشملت هذه اجلرائم استشهاد 
مئات الشهداء، وأالف اجلرحى. وال زالت االنتفاضة العراقية 
حتافظ على زخمها؛ في بغداد وبقية املدن العراقية ويلعب 
املدنية  القوى  العراقي دوًرا مميًزا، بجانب  الشيوعي  احلزب 

األخرى في االنتفاضة واستمرارها.

- إن حركة التحرر العربي وقواها تواجه املؤامرات اإلمبريالية 
والرجعية؛ خاصة وأن اإلمبريالية األمريكية وحلفاءها في 
املنطقة وفي العالم يدركون التغيير البطيء التدريجي ضد 
رغم  العالم؛  لقيادة  واح��د  كقطب  املتحدة  الواليات  مصالح 
بجانب  ذلك،  أهم مؤشرات  ولعل  النووية.  أسلحتها  ترسانة 
دور  هو  إمبريالي،  عاملي  كمركز  البريكس  مجموعة  ظهور 
احلركات الشعبية اجلماهيرية في العديد من بلدان اجلنوب؛ 
فمن الفلبني وتايالند إلى الهند مروًرا بإيران والعراق ولبنان 
والسودان واجلزائر وجنوب أفريقيا إلى بوليفيا واألرجنتني 
"حاد"  وص��راع  شعبية،  مواجهات  جترى  وفنزويال،  وتشيلي 
وأعوانها؛  اإلمبريالية  قوى  ضد  أحياًنا  تنتكس-  أو  تنتصر 
مما يبشر بتحول قد تشهده بلدان اجلنوب يؤثر إيجاًبا في 

توازن القوى على املستوى العاملي.

الوضع اإلقليمي العربي واالفريقي 
في مشروع التقرير السياسي املقدم للمؤمتر السابع للحزب الشيوعي السوداني  

السياسي  التقرير  مشروع  وثيقة  السودانية  امليدان  صحيفة  نشرت 
املقدم للمؤمتر السابع للحزب الشيوعي السوداني. ونظرا الهمية هذه 
الوثيقة من حيث التحليل واملعطيات فاننا نقترح على القراء الكرام 

في  تتناول  التي  الثالثة  احللقة  األول  الباب  في  ال��وارد  املقتطف  هذا 
الفصل الثاني  الوضع اإلقليمي -العالم العربي وأفريقيا:

التمتة ص 12
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

نظم سكان وفالحو دوار الزاوية - الواتة 
احتجاجية  ،م��س��ي��رة  ص��ف��رو  ب��إق��ل��ي��م   -
صباح يوم االثنني 6 فبراير ،انطالقا من 
الدوار في اجتاه عمالة إقليم صفرو التي 
تبعد بحوالي 20 كلم، وذلك للتعبير عن 
رفضهم وتصديهم للمخططات التصفوية 
التي حتاك في دهاليز اجلماعة وحتالف 
امل��س��ؤول��ني م��ع امل��ض��ارب��ني ال��ع��ق��اري��ني / 
الفالحيني من خالل سلك بعض الطرق 
إطار  ف��ي  األش��خ��اص  وتسخير  امللتوية 
جتريد  أج���ل  م��ن  ال��ص��ل��ة  ذات  جمعيات 
أراضي الفالحني الصغار من املاء باعتباره 
خصوبتها  ومصدر  األرض  قيمة  أس��اس 
وبالتالي أحد املبررات األساسية الرتباط 

قيمة  ال  وأرض��ه��م،ح��ي��ث  ببلدهم  ال��ن��اس 
لالرض الفالحية بدون ماء. ويقول أحد 
الفالحني  كبار  مخططات  ان  احملتجني 
ترمي إلى "جتريد اراضينا من مياه السقي 
ودفعنا إلى بيعها باثمان بخسة وحتويلنا 

إلى أجراء داخل ممتلكاتنا......"

على  ال��زاوي��ة حتتوي  منطقة  أن  يذكر 
مساحات شاسعة من األراضي اخلصبة، 
املعاشية  الفالحة  على  سكانها  ويعتاش 
وزرع اخلضروات وأشجار الزيتون والكروم 
وت���رب���ي���ة امل����واش����ي وت���وج���د ف����وق فرشة 
اطماع  يجعلها مصدر  غنية، مما  مائية 
املضاربني الفالحيني وسماسرة األراضي 

الفالحية واملنتوجات الزراعية. 

 عامالت و عمال شركة سيكوميك  و التصدي على كل الواجهات

م����رت ال���ب���اط���رون���ا ف���ي حت��ال��ف��ه��ا مع 
التفرقة  اسلوب  تسخير  ،إل��ى  السلطات 
حالة  خللق  وال��ت��راش��ق  امل��ن��اوش��ات  وزرع 
انتزاع  إمكانية  من  وامللل  التيئيس  من 
الطبقة  يقظة  لكن  امل��ش��روع��ة.  احل��ق��وق 
دون  حالت  املناضلة  وطالئعها  العاملة 
فتئت  فما  الدنيئة.  امل��ن��اورة  ه��ذه  جن��اح 
العامالت والعمال تشحذ الهمم وتواصل 
املقاومة والتصدي منذ عام وثالثة أشهر 
ينفع  ل��م  ،ح��ي��ث   )2021 أك��ت��وب��ر  )م��ن��ذ 
التخويف  إلى  املخزنية  السلطات  جلوء 
املناورة  اسلوب  ينفع  لم  وكذلك  والوعيد 
السلطة  إليها  جل��أت  التي  واالنتظارية 
احلوارين)ماي  خ���الل  م��ن  وال��ب��اط��رون 

التي  ونتائجهما   )2022 وأكتوبر   2022
ظلت حبرا على ورق كما لم تنجح اآلن 
املعركة  التفرقة والتشويش على  أساليب 
العمالية التي داع صيتها وتخطت حدود 
من  منظمات  ع���دة  تعبير  ب��ع��د  امل��غ��رب 
اخلارج عن تضامنها مع نضاالت عامالت 
التي  مبكناس  سيكوميك  شركة  وعمال 
الصمود  صارت مرجعا ودرسا في تدبير 
وإث��ب��ات��ا إلم��ك��ان��ي��ة ان تصير  وامل��ق��اوم��ة 
العاملة رقما مهما واساسيا في  الطبقة 
إمكانيات  التغيير مبا متلكه من  معادلة 
والصمود  للنضال  هائلة  واس��ت��ع��دادات 

حتى حتقيق النصر.

صفرو / الزاوية  الفالحون يحتجون من أجل املاء و األرض

إلى  ان���ض���اف���ت  ف���اج���ع���ة أخ������رى 
مسلسل الفواجع التي تودي بحياة 
ال���ع���ام���الت وال���ع���م���ال وال���ك���ادح���ات 
صبيحة  ع��رف��ت  فقد  وال��ك��ادح��ني. 
وفاة   ،2023 فبراير   6 االثنني  ي��وم 
آخ��ري��ن حادثة   49 وج���رح  ع��ام��ل��ة 
الرابطة  الطريق  على  / سير  شغل 
بني تطوان واملضيق والفنيدق التي 

يتحدر منها ضحايا احلادثة.

ال���ف���اج���ع���ة إلى  وت���ن���ض���اف ه�����ذه 
املؤدية  ال��ط��رق  ع��رف��ت��ه��ا  أخ���ري���ات 
إل��ى م��واق��ع االس��ت��غ��الل ،خصوصا 
حيث  واجلنوب  س��وس  منطقة  في 
في  ال��زراع��ي��ات  العامالت  نقل  يتم 

،كذلك  باملخاطر  محفوفة  ش��روط 
بسقوط  املرتبطة  الشغل  ح���وادث 
العمل  ورش���ات  داخ��ل  البناء  عمال 
،أو املوت غرقا داخل معامل حتت/
أرض���ي���ة ت��ف��ت��ق��ر ألب���س���ط ش���روط 
الوقاية والسالمة. وكل هذا التقتيل 
وم��س��ب��ب��ات��ه ي���ح���دث أم������ام م����رأى 
وبوجود  وامل���ؤس���س���ات  امل���س���ؤول���ني 
ورق  ع��ل��ى  ب��اخل��ل  مكتوبة  ق��وان��ني 
عندما  لها  التنكر  يتم  م��ا  س��رع��ان 
يتعلق األمر بسالمة وحياة العمال 
اجتماعية  تكلفة  أم��ام  والعامالت 

ملزمة للباطرونا والبرجوازية. 

و يستمر النزيف في صفوف العمال
تطوان

مكناس
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  FNE اجلامعة الوطنية للتعليم
     إضراب وطني   20 و21 فبراير2023، ووقفات احتجاجية أمام املديريات اإلقليمية 

في دورته االستثنائية الثانية املنعقدة بتاريخ 2 فبراير 
للتعليم-  الوطنية  للجامعة  الوطني  املجلش  2023ناقش 
التوجه الدميقراطي تداعيات اتفاق 14 يناير 2023، املوقع 
بني احلكومة ووزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية 
واستياء  وتذمر  رف��ض  من  عنه  ترتب  وم��ا  متثيلية،  ذات 
واإلقصاء  والتمييز  وامل��ه��ان��ة  باحلكرة  عميق  وإح��س��اس 
ملختلف  العظمى  الغالبية  ل��دى  نتائجه  م��ن  وإح��ب��اط... 
تترقبه  كانت  ما  على  ض��دا  التعليم،  ورج��ال  نساء  فئات 
العادلة  ملطالبها  واستجابة  واعتراف  وتثمني  إنصاف  من 
لسنوات  عالقة  ظلت  التي  للملفات  وتصفية  واملشروعة 
وسنوات وحل للمشاكل املتراكمة؛ مما ضاعف من منسوب 
النضالية  املعارك  واالحتجاج ومواصلة  والتوتر  االحتقان 

والتي تنذر بعواقب وخيمة ومبا ال يحمد عقباه...؛

 فانسجاما مع املبادئ الستة املؤطرة ملمارستنا النقابية 
فإن  وتلفيق،  لبس  ك��ل  ع��ن  البعيدة  الصريحة  وملواقفنا 
التوجه   FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة  الوطني  املجلس 

الدميقراطي يؤكد من جديد قرار رفضه التفاق 
14 يناير 2023، ويعتبره إصرارا من احلكومة على 
الوظيفة  )تفكيك  التصفوية  مخططاتها  تنزيل 
العمومية وتصفية ما تبقى من التعليم العمومي 
وش��رع��ن��ة ال��ت��ش��غ��ي��ل ب���ال���ع���ق���دة...(؛و ي��ؤك��د على 
 FNE التواجد امليداني للجامعة الوطنية للتعليم
االحتجاجات  كل  مع  وانخراطا  ومساندة  دعما 
والنضاالت واملعارك املطلبية لنساء ورجال التعليم 
ومع كل الفئات املناضلة  من أجل صد التشريعات 
والتكبيلية   والتخريبية  التراجعية  وال���ق���رارات 
وانتزاع احلقوق واملطالب العادلة واملشروعة وصون 
ب��ش��دة اإلق���ص���اء املمنهج  امل��ك��ت��س��ب��ات؛ وي��ش��ج��ب 
من   FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة  واملفضوح 
طرف الهاكا في استعمال وسائل اإلعالم العمومي 

الذكروشرح  السالف  الرافض لالتفاق  للتعبير عن موقفها 
الكاتب  ت��ص��ري��ح  ت��ق��زمي  ط��ري��ق��ة  ويستهجن  مضامينه، 
والتصرف فيه بطريقة مخدومة وتدليسية  الوطني  العام 
الوطنية  بالقناة   2023 يناير   26 ي��وم  الظهيرة  نشرة  في 
الترهيبية  ال��ت��ه��دي��دات واإلج������راءات  ك��ل  ي���دن  و  األول����ى، 
والتضييقية ضد نساء ورجال التعليم الذين استمروا في 
خوض معركة  مسك النقط في مسار، ويتضامن مع كل 
الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها ملضامني االتفاق 
امل��رف��وض، وي��ج��دد إدان��ت��ه ل��ألح��ك��ام اجل��ائ��رة ال��ت��ي طالت 
10 م��ن األس��ات��ذة واألس��ت��اذات امل��ف��روض عليهم التعاقد، 
ويشجب القرارات التعسفية واملتابعات الكيدية واحملاكمات 
 FNE الصورية التي تستهدف النقابيني/ات ومناضلي/ات
والفساد، ويطالب  املفسدين  واحملتجني/ات وفاضحي/ات 
باحترام احلريات العامة والنقابية  وحرية التعبير وحرية 
والتشريعات  املواثيق  كل  تكفلها  التي  السلمي  االحتجاج 
تتعرض  التي  التضييقات  ويستنكر  والوطنية؛  الدولية 

مع  ويتضامن   (     FNEللتعليم الوطنية  اجلامعة  لها 
رفيقنا أمرار اسماعيل ضد ما يتعرض له من محاكمات 
وقرارات انتقامية   كما يندد باملتابعات التي يتعرض لها 
األساتذة املبرزون بوجدة  ، ويدين التدخل القمعي للوقفة 
فبراير   1 ي��وم  والتخطيط  التوجيه  ألط��ر  االحتجاجية  
ولوزارة  للحكومة  املسؤولية  يحمل  كما  ب��ال��رب��اط؛    2023
التربية الوطنية فيما يخص التملص من كل االتفاقيات 
)  والتعامل التمييزي مع نساء ورجال التعليم وعدم تلبية 
املسؤولية  يحمل  كما  واملشروعة،  العادلة  امللحة  مطالبهم 
ضد  انتقامية  ق��رارات  أية  تداعيات  وال���وزارة  لألكادمييات 
املضربني/ات وثنيهم عن النضال واالحتجاج؛  ويدعو كل  
ملف  وتسطير  املشترك  العمل  إلى  املناضلة  التنسيقيات 
مطلبي مشترك وبرنامج نضالي موحد؛ كميدين املجزرة 
التي أقدم عليها الكيان الصهيوني االستعماري في مخيم 
إلى مواصلة  ببالدنا  الدميقراطية  القوى  جنني،   ويدعو 
ومناهضة  ملقاومة  واملتاحة  املمكنة  الصيغ  بكل  النضال 
االحتالل  كيان  مع  التطبيع  أشكال  كل  وجت��رمي 
الالستبدادية  امل��م��ارس��ات  ي��دي��ن  واألب���ارت���اي���د؛   
الذي  بيرو،  في  للنظام  للدميقراطية   املناهضة 
ي���واص���ل ان��ت��ه��اك ح���ق���وق اإلن���س���ان واحل���ري���ات 
مناضلي/ات  وي��دع��و  والنقابية؛  الدميقراطية 
FNE مبختلف اجلهات واألقاليم إلى  ةاالنخراط 
الفعلي في اجلبهات   واملشاركة في كل األشكال 
االحتجاجية التي تدعو لها، وإلى التعبئة لتخليد 
املجيدة؛     ف��ب��راي��ر   20 امل��ج��ي��دة حل��رك��ة  ال���ذك���رى 
وأخ��ي��را  يقرر خ��وض إض��راب ع��ام وطني بقطاع 
مرفوقا  فبراير2023،  و21   20 ي��وم��ي  التعليم 
بوقفات احتجاجية أمام املديريات اإلقليمية  في 

اليوم األول منه>

النقابة الوطنية للفالحني  
تطالب بتدابير موازية حلماية الفالحني الصغار جراء  رفع احلواجز اجلمركية على استيراد األبقار

في بيان لها ردا على مصادقة احلكومة على قرار وقف 
استيفاء الرسوم على استيراد األبقار ورفع حاجز الوزن عند 
استيراد األبقار املعدة للذبح بهدف خفض أسعار اللحوم 
احلمراء التي شهدت ارتفاعا مهوال في األسابيع األخيرة ، 
سجلت النقابة الوطنية للفالحني احلاجة امللحة حلماية 

القدرة الشرائية للمواطنني ، وفي نفس الوقت 
نبهت إلى وجوب حماية الفالحني الصغار من 
إغراق  إلى  التي ستؤدي  اإلج���راءات  آث��ار هذه 
ومنافستها  املستوردة  باللحوم  احمللية  السوق 
بشكل غير متكافئ للحوم املنتجة محليا من 
طرف صغار الفالحني الذين يتحملون الغالء 
املهول لألعالف واملواد واخلدمات البيطرية، ما 
ستنتج عنه خسائر فادحة، ستفاقم األوضاع 
املزرية التي يعانيها الفالحون الكادحون ،ما لم 
تدابير عملية موازية، حتمي دخل  تصاحبها 
اإلفالس،  م��ن  ال��ص��غ��ار،  الكسابة  ال��ف��الح��ني/ 
الوطني،  القطيع  تبقى من  ما  وحتافظ على 
وجتدد التأكيد على أن االرتفاع املهول ألسعار 
اللحوم واحلليب ليس أمرا معزوال وال طارئا، 
اختيارات  أزم���ة  م��ظ��اه��ر  م��ن  مظهر  ه��و  ب��ل 

فالحية راهنت بشكل غير عقالني على السوق اخلارجية؛ 
وه��ي أزم���ة أص��اب��ت س��الس��ل ان��ت��اج فالحية أخ���رى، وأدت 
يكون  أن  دون  الفالحية،  املنتجات  جميع  أسعار  الرتفاع 
لذلك أثر إيجابي على دخل الفالحني الكادحني، كما تؤكد 
يحد من غالء  قد  للذبح،   اجل��اه��زة  األب��ق��ار  استيراد  ان 

اللحوم مرحليا،  لكنه لن يوقف تفاقم اخلصاص الكبير في 
هذه املادة، ناهيك عن آثاره املدمرة على تنافسية املنتوج 
احمللي وما سينجم عنه من انهيار لسلسلة إنتاج اللحوم 
على  سلبية  انعكاسات  من  لذلك  وما  واحلليب،  احلمراء 
يوفرها  التي  الشغل  لفرص  تقليص  ومن  الكسابة  صغار 
النقابة  بدعم  القطاع احليوي، وطالبت  هذا 
دائم، كاف ومباشر لصغار الفالحني والكسابة 
واستخالف  االع�������الف  ب���دع���م  وال��ت��ع��ج��ي��ل 
القطيع  لضمان استمرارهم في تزويد السوق 
الوطنية باملنتوجات الزراعية واللحوم، وتقوية 
ق��درات��ه��م ع��ل��ى م��واص��ل��ة ه���ذا ال����دور، حماية 
جددت  األخير  وفي  لبالدنا  الغذائية  للسيادة 
منتظم  حوار  بفتح  ال��وزارة  مطالبتها  النقابة 
أرضية  على  للفالحني،  الوطنية  النقابة  مع 
وحث  س��ن��وات،  منذ  عليه  املعروضة  مطالبنا 
املديريات واملؤسسات العمومية التابعة للوزارة 
نقابتنا،  مع  ومحلية  مركزية  ح���وارات  لفتح 
من أجل اإلصغاء لشكايات الفالحني الصغار، 

وتلقي مقترحاتهم.>
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 في ندوة الهيئة الوطنية ملساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير

مرحبا باجلميع،

لدعم  الوطنية  الهيئة  أشكر  أن  أود 
احلق  قمع  وض��ح��اي��ا  ال���رأي  معتقلي 
كنت  ال��دع��وة.  ه��ذه  على  التعبير  ف��ي 
لوجه،  وجًها  معك  أحت��دث  أن  أفضل 
الكثير  ل��دي  أن  مبعرفة  سعيد  لكنني 
لم  لو  الغرفة، حتى  من األصدقاء في 

أراهم.
القرار 2023/2506 الذي تبناه البرملان 
األوروبي قبل أسبوع اليوم هو أول قرار 
مت تبنيه في جلسة عامة من قبل هذه 
الهيئة حول حقوق اإلنسان في املغرب 
منذ ربع قرن على األقل. لقد استفاق 
للغاية  ال��ط��وي��ل  الصمت  م��ن  ال��ب��رمل��ان 

بشأن هذا املوضوع.
ومع ذلك، ال ينبغي أن نخدع أنفسنا 
بشأن العوامل التي جعلت هذا احلدث 
ممكًنا. لوال الفضيحة التي اندلعت في 
البرملانيني  ديسمبر بشأن فساد بعض 
سببتها  أنها  ُي��زع��م  التي  األوروب��ي��ني، 
فمن  واملغربية،  القطرية  احلكومتان 
يكن  لم  القرار  هذا  اعتماد  أن  املرجح 
ال��ب��رمل��ان��ي��ون من  أراد  ال���ن���ور.  ل��ُي��ب��ص��ر 
التعبير  والتوجهات  جميع االنتماءات 
الفساد،  عن عدم موافقتهم على هذا 
دول  تشتريها  لن  أصواتهم  أن  إلثبات 

أخرى.
 Pegasus مثل  برامج  استخدام  كان 
وكذلك  الصحفيني  ع��ل��ى  للتجسس 
بعض املواطنني األوروبيني، والذي قد 
فيه،  املغربية متورطة  السلطات  تكون 

عاماًل مشدًدا.
ه��ل ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ت��ف��رغ ال���ق���رار من 
فقط  ان��ظ��روا  ال.  بالتأكيد  قيمته؟ 
السلطات  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  إل���ى اجل��ه��ود 
مهده،  في  القرار  هذا  إللغاء  املغربية 
وفدًا  السرعة  وجه  على  أرسلوا  وكيف 
نظرائهم  لثني  املغاربة  البرملانيني  من 
أصدر  فشلهم  وبعد  النص.  تبني  عن 
يدين  ق���رارا  امل��غ��رب��ي  ال��ن��واب  مجلس 

موقف البرملان األوروبي.
اتخاذ  املغرب  يتجاهل  أن  وب��داًل من 
باعتباره  ع��ام��ل��ه  ف��ق��د  ال���ق���رار،  ه���ذا 
ت��ه��دي��دًا خ��ط��ي��رًا. ومل����اذا، إذا ل��م يكن 
لقرار البرملان األوروبي تأثير مباشر أو 
األوروبية  املفوضية  أن  ملموس،علما 

ليست ملزمة مبتابعة القرار؟
ال��ب��رمل��ان األوروب����ي خرًقا  ق���رار  ميثل 

امتالكها  في  املغربية  السلطات  لثقة 
جميع األصول واألوراق الالزمة للعب، 
فضاًل عن البراعة الدبلوماسية القادرة 
على إفشال أي مبادرة في أوروبا تعتبر 
أوراق  وت��ش��م��ل  مل��ص��احل��ه��ا.  م��ع��ادي��ة 
التعاون  أخ���رى،  أم��ور  ب��ني  م��ن  اللعب، 
في مجاالت الهجرة واجلرمية واألمن، 
وصورة املغرب كدولة مستقرة ومعتدلة، 
وتقاربها مع إسرائيل، وصورتها كدولة 
حتترم حقوق اإلنسان أكثر من البلدان 
ال��ش��رق األوسط  ف��ي منطقة  األخ���رى 

واملغرب العربي.
لقد اكتشفوا أن قدرتهم على منع كل 
املبادرات ال تخلو من محدودة. اكتشفوا 
املغربي  ب��ال��واق��ع  تنخدع  ال  أوروب���ا  أن 
فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان، 

احلسابات  ك���ان���ت  ل���و  ح��ت��ى 
في  ال��ت��ردد  تفضل  السياسية 
نص  يظهر  كما  املجال.  هذا 
التي  الطريقة  أن  القرار  هذا 
إخفاء  امل���غ���رب  ب��ه��ا  ي���ح���اول 
ملفات  ب���اخ���ت���الق  ال���ق���م���ع 
الراضي  ع��م��ر  ج��ن��ائ��ي��ة ض��د 
واملعطي منجب وغيرهما، ال 
القرار  أن  أح��دا. حتى  تخدع 
االتهامات  استخدام  استنكر 
املشبوهة باالعتداء اجلنسي 
باعتبارها  الصحفيني  على 
خطًرا على حقوق املرأة، وهو 
حت���ٍد مل��ك��ان��ة ال��س��ل��ط��ات على 

أنها بطل في هذه القضايا.
الغاضبني  ألولئك  بالنسبة 
م��ن إدان���ة ال��ب��رمل��ان األوروب���ي 
بسبب  ف����ق����ط  ل����ل����م����غ����رب 
لها  عالقة  فضيحة-مغربال 

جنيب  أن  ميكننا  اإلن���س���ان،  ب��ح��ق��وق 
دوًرا  لعبت  الفضيحة-مغرب  هذه  بأن 
ربع  مل��دة  األوروب���ي  البرملان  في صمت 
حلقوق  املقلقة  الوضعية  بشأن  ق��رن 
اإلنسان. أي استخدام شبكات التأثير 

لعرقلة أي نقد خالل هذه الفترة.
لكن هناك عامل رئيسي آخر أدى إلى 
تبني البرملان األوروبي لهذا القرار، وهو 
حقوق  أوض���اع  ف��ي  امللحوظ  التدهور 
البرملان األوروب���ي أن  اإلن��س��ان. ي��درك 
ال��ص��ح��اف��ة امل��س��ت��ق��ل��ة ف���ي امل���غ���رب قد 
اختفت تقريبا من املشهد، فيما تزدهر 
األسبوعية  املجلة  التشهير.  صحافة 
اخ��ت��ف��ت. ن��ي��ش��ان أي���ًض���ا. وم���ؤخ���رًا، 
ج��ري��دة "أخ��ب��ار ال��ي��وم" آخ��ر الصحف 
هو  وه���ا  ي��وم��ي��ًا.  امل��ط��ب��وع��ة  املستقلة 

على  السجن،حائز  ف��ي  ال��راض��ي  عمر 
للصحافة  أوروبية  مؤسسة  من  جائزة 
االستقصائية. ها هو احملامي محمد 
زيان مواطن إسباني ومغربي مسجون 
ب��س��ب��ب م��واق��ف��ه االن���ت���ق���ادي���ة. نحن 
ب��ع��ي��دون ع��ن ال��وض��ع ف��ي ب��داي��ة عهد 
كانت  عندما  ال��س��ادس  محمد  امل��ل��ك 
اململكة تتمتع دائًما بصحافة متنوعة 

وجريئة.
القضايا املذكورة في القرار هي بشكل 
رئيسي احلاالت التي تخفي فيها التهم 
اجلنائية السبب احلقيقي للمالحقة، 
السلطة  ي��ن��ت��ق��د  م���ن  م��ع��اق��ب��ة  وه����و 
التي كانت  القائمة. هذه هي احلاالت 
ووتش  رايتس  هيومن  تقرير  موضوع 
2022 بعنوان"فيك فيك"  املنشور عام 

دليل أدوات قمع املعارضة في املغرب.
إلى جانب هذه احلاالت، من الضروري 
أيًضا اإلشارة إلى احلاالت التي تعاقب 
فيها السلطات صراحة، ودون إخفاءها، 
مثل  ال��رأي  الناقدة جلرائم  األص��وات 
األمثلة  وم��ن  منظمة".  "إهانةهيئة 
العلمي،  سعيدة  ذل��ك  على  احل��دي��ث��ة 
ال��ت��ي ت��ق��ض��ي ح��ك��م��ًا ب��ال��س��ج��ن ثالث 
س��ن��وات، ورب��ي��ع األب���الق ال��ذي يقضي 
حكمًا بالسجن ملدة أربع سنوات، ورضا 
بالسجن  عليه  ُحكم  ال��ذي  عثمان  بن 
زال��ت احملاكمة قيد  وم��ا  ث��الث سنوات 
ال��ن��ظ��ر ف��ي االس��ت��ئ��ن��اف. وال���واق���ع أن 
قرار البرملان األوروبي يطالب باإلفراج 
في  السياسيني  املعتقلني  جميع  ع��ن 
املغرب، مثل هؤالء الثالثة، دون ذكرهم 

باالسم، وكذلك معتقلي الريف.
البرملاني  ال���ق���رار  أن  حقيقة  ت��ب��ق��ى 
املفوضية  ق��ي��ادة  ت���زال  ال  م��ل��زم.  غير 
ب������ادرة في  م���ع���ادي���ة ألي  األوروب�����ي�����ة 
باإلساءة  تهدد  اإلنسان  مجال حقوق 
زار  كيف  رأينا  لقد  املغربي.  لشريكها 
يناير  أوائ��ل  في  املغرب  بوريل  جوزيب 
بحقوق  تتعلق  أي مخاوف  إث��ارة  دون 

اإلنسان.
ب���ع���ض م��ق��ت��رح��ات��ن��ا نحن  إل���ي���ك���م 
والناشطني  احلكومية  غير  املنظمات 
والتي تهدف إلى تنفيذ القرار البرملاني:

أن  نظهر  وبالتالي   ، القرار  نحيي    -
ل��ل��ق��رار في  ال��ن��واب  اس��ت��ن��ك��ار مجلس 

املغرب ليس باإلجماع بني املغاربة.

التعبير  انتهاك حرية  وضحايا  ال��راي  معتقلي  ملساندة  الوطنية  الهيئة  نظمت 
االنسان. ونظرا  املغربية حلقوق  26يناير2023مبقر اجلمعية  يوم  ندوة صحفية 
ألهمية املوضوع ودقة املعطيات الواردة في التصريح الصحفي الذي مت نشره في 
وذ.ايريك  املومني   ذ.ف��ؤاد  املؤطرين:  وفي مداخالت  السابق من اجلريدة،  العدد 
واملناضلة خديجة رياضي، ننشر  ذة  )Eric Goldstein( وتنشيط من  كولدستني 

في هذا العدد مداخلة إريك غولدستني ، نائب مدير قسم الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في 26 يناير / كانون الثاني 2023 ، بشأن قرار 
البرملان األوروبي املعتمد في 19 يناير / كانون الثاني 2023 بشأن حقوق اإلنسان  

في املغرب. و مداخلة ذ.فؤاد املومني

القرار 2023/2506 الذي 
تبناه البرلمان األوروبي قبل 

أسبوع اليوم هو أول قرار تم تبنيه 
في جلسة عامة من قبل هذه الهيئة 
حول حقوق اإلنسان في المغرب منذ 

ربع قرن على األقل. لقد استفاق 
البرلمان من الصمت الطويل 
للغاية بشأن هذا الموضوع.

مداخلة  ذ."إريك غولدستني "
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انطلقت أولى جوالت احلوار االجتماعي  
باملغرب في 24 فبراير 2022 طلبا للتوافق 
حول ميثاق اجتماعي ينظم حقوق العمال 
وأرب����اب ال��ع��م��ل، ح��ي��ت أس���س احل����وار بني 
احلكومة والنقابات، للتغلب على حتديات 
كال الطرفني فاحلكومة تسعى من خالله 
شراء السلم االجتماعي بعد مسار نضالي 
لكل الفئات املتضررة من البنية احلالية في 
مقدمتهم الطبقة العاملة باملقابل تسعى 
القواعد وضمان  النقابات لتنفيس غضب 
املزيد من التحكم في انفجار اجتماعي ال 
احلوار  آلية  ماعدا  بسهولة  إطفاءه  ميكن 

االجتماعي.

إلى حتقيق  االجتماعي  ويسعى احلوار 
مستدامة،  واجتماعية  اقتصادية  تنمية 
وفي ضوء ذلك ميكن طرح عدة تساؤالت 
أهدافه  أول��ه��م  االجتماعي  احل���وار  ح��ول 
ومدى تأثيره على األوضاع العامة بالبالد.

احلوار  يهدف  احلكومة  مزاعم  حسب 
االج��ت��م��اع��ي "إل���ى إرس����اء ق��واع��د ميثاق 

وي����ح����دد حقوق  ج����دي����د،  اج���ت���م���اع���ي 
ويضع  ال��ف��اع��ل��ني،  مختلف  وواج���ب���ات 
ق���واع���د وه��ي��اك��ل وم��ؤس��س��ات احل����وار، 
وينظم التداول والنقاش بشأن القضايا 
العاملة  الطبقة  باهتمام  حتظى  التي 
ملبادئ  اس���ت���ن���اًدا  األع����م����ال،  ورج������ال 
أرساها  التي  التشاركية  الدميقراطية 
دستور 2011"جاء هذا على لسان رئيس 
صارخ  تناقض  هنا  وي��ب��دو  احل��ك��وم��ة، 
التي  احلقيقية  واأله��داف  املزاعم  بني 
بعد  مباشرة  ألن  أع��اله  عنها  حتدتنا 
ارتفاع  جلي  وبشكل  الحظنا  االت��ف��اق 
ارتفاع  في  والتمادي  لألسعار  صاروخي 
والضربات  ب��امل��غ��رب  احمل��روق��ات  اثمنة 
املتوالية للقدرة الشرائية للمواطنني/ت 
مببررات تهدف إلى فرض األمر الواقع 

ب��امل��غ��رب عموما  واحل����وار االج��ت��م��اع��ي 
ه��و ام��ت��داًد مل��ف��اوض��ات وات��ف��اق��ات سابقة 
سنة1994،  مند  متعاقبة  ح��ك��وم��ات  م��ع 
الذي ُعرف   2019 أبريل   25 باتفاق  مرورا 
في الفترة من 2019:  ب�”االتفاق الثالثي” 
والنقابات  ك��اًلاّ من احلكومة  2021، وض��م 
املركزية )االحتاد املغربي للشغل واالحتاد 
الوطني  واالحت��اد  باملغرب  للشغالني  العام 
ملقاوالت  العام  واالحت��اد  باملغرب(،  للشغل 
اتفاق2022  ل��ي��أت��ي  “الباطرونا”  امل��غ��رب 
وال������دي س��ي��ك��رس م��ن��ط��ق الش�����يء يذكر 
بالعكس سيتم من خالله التخلي أو جتاوز 
أمام  األم��ر  ليمر  السابقة  االتفاقات  بنود 

أعني النقابات.

أمام  باملغرب  اليوم  النقابي  العمل  يعد 
شملها  ال��ت��ي  القضايا  م��ن  ل��ه  متتبع  ك��ل 
الساحة  شهدتها  التي  التراجعات  مفهوم 
به  وانه ال طاملا يحتذى  النضالية خاصة 
و يحتفى ب��ه ف��ي امل��اض��ي م��ن ك��ل العمال 
احلقوق  انتزاع  إلى  والتواقني  الطامحني 

اعتقل  بسببه  والذي  املكتسبات  وحتصني 
الشرفاء  األح���رار  املناضلني  م��ن  العديد 
ومت الزج بهم وراء القضبان، في حني متت 
في  ص��ار  ومعنويا،  ماديا  آخرين  تصفية 
ابتداء من خفوت رياح  السنوات األخيرة، 
العدالة  حكومة  واع��ت��الء  العربي  الربيع 
احلكومي،  التسيير  مسؤولية  والتنمية 
وب��دون جدوى  أجوفا  صار عمال محنطا، 
النقابية  امل���رك���زي���ات  ان��ب��ط��ح��ت  أن  ب��ع��د 
حوار  اتفاقات  نسج  في  قياديوها  وت��ورط 
العمال باملغرب ومن  اجتماعي لم ير منه 
ضمنهم الشغيلة التعليمية إال بنودا تؤرخ 
على مستوى  كبرى  وانتكاسات  لتراجعات 
احلقوق واملكتسبات، كما أنها تعد مؤشرا 
النقابية  ال��ق��ي��ادات  ف��س��اد  ع��ل��ى  واض��ح��ا 
وانخراطها في مسلسل السلم االجتماعي 

والريع النقابي والسياسي.

مخرجات  استحضار  إل��ى  ذل��ك  يجرنا 
احل����������وار االج����ت����م����اع����ي األخ�����ي�����ر بني 
االحتاد  ف��ي  وتتمثل  النقابية  امل��رك��زي��ات 

للشغالني  العام  واالحت���اد  للشغل  املغربي 
الدميقراطية  وال��ك��ون��ف��درال��ي��ة  ب��امل��غ��رب 
املغرب  مل��ق��اوالت  ال��ع��ام  واالحت����اد  للشغل 
والتنمية  للفالحة  املغربية  والكونفدرالية 
ال���ق���روي���ة، وأق����ل م���ا مي��ك��ن أن ي��ق��ال عن 
مخرجات هذا احلوار أنه حتصيل حاصل، 
وأنه ال يرقى لطموحات الشعب املغربي وال 
له  وتطبيل  فنجان،  في  زوبعة  كونه  يعدو 
و يزمر له أولئك الذين سارعوا على اخذ 
ال��ك��راس��ي أم���ام ط��اول��ة احل���وار كلما دعت 
احل��ك��وم��ة )ال��س��اب��ق��ة واحل��ال��ي��ة ع��ل��ى حد 
ال��س��واء( إل��ى ذل���ك، فكل االت��ف��اق��ات التي 
احلكومة  رئ��ي��س  ب��ني  عليها  التوقيع  مت 
مستوى  دون  تظل  النقابية  وامل��رك��زي��ات 
احلد األدنى من توقعات وآمال وطموحات 
تذر  ه��زي��ل��ة  حصيلة  امل��غ��رب��ي��ة،  الشغيلة 
ال���رم���اد ف��ي ال��ع��ي��ون وت��وه��م ال��ق��واع��د أن 
ال��ق��ي��ادات ق��د وض��ع��ت أرج��ل��ه��ا على سكة 
الوجهة الصحيحة، بينما يؤكد كل متأمل 
في واقعنا املعيش وكل متحل بحس نقدي 

بنود  أن  ثاقبة  إستراتيجية  ورؤي��ة  مرهف 
االتفاق االجتماعي األخير بني احلكومة 
بقايا  كونها  يعدو  ال  النقابية  واملركزيات 
ال يعتد بها من الفتات املتناثر بني رفوف 

خزانة احلكومة.

بعض  ف��ي  للثقة  ال��ق��واع��د  ف��ق��دان  إن 
على  رهاناتها  وتالشي  النقابية،  قياداتها 
ج���دوى ال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ي ك��ك��ل ه��و موقف 
وانطباع لم ينشأ من الفراغ أو من مجرد 
ولكنه   ، معينة  ملواقف  متعسفة  ت��أوي��الت 
ن��اب��ع ع���ن جت����ارب وع���ن قناعات  م��وق��ف 
ع��م��ي��ق��ة ت��راك��م��ت ع��ل��ى م���ر س���ن���وات من 
و  ك��ث��ب،  ع��ن  النقابي  بالعمل  االح��ت��ك��اك 
ل��ي��س م��ن ال��س��ه��ل أب���دا إع����ادة ب��ن��اء الثقة 
النقابي  العمل  ج��دوى  ف��ي  القواعد  ل��دى 
الطبقة  وفي قدرته على االرتقاء بحقوق 
الرغم  العاملة وحتصني مكتسباتها، على 
من ال��دور احمل��وري ال��رائ��د ال��ذي ميكن أن 
ومسائلة  مراقبة  في  القواعد  به  تضطلع 
قياداتها عن مواقفها النقابية وفي الثورة 
في وجه كل املتسللني إلى الواجهة وفي 
كنس متاريس االنبطاح واخلنوع ورموز 

الفساد والريع.

باملغرب  النقابي  العمل  مستقبل  إن 
رهني بحراك القواعد وتوطيد حلمتها 
وتوحيد كلمتها و تسديد مواقفها في 
احلالية  النقابية  املركزيات  ترهل  وجه 
وهرولتها إلى طاولة احلوار االجتماعي. 
ثورة القواعد على القيادات املتورطة في 
األغاليط  ت��روي��ج  وف��ي  لهم  ال��وه��م  بيع 
أوتار  وال��ع��زف على  ومت��وي��ه احل��ق��ائ��ق، 
م��ش��اع��ر احل���م���اس ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر ل����دى كل 
ال��ط��ام��ح��ني م���ن ال��ع��م��ال ل��غ��د أفضل 
ومستقبل مشرق، ال بد من كنس رموز 
املستفيدين  وكل  والوصولية  االنتهازية 

من سلة الريع النقابي والسياسي.

ج����دوى  ح�����ول  ن��خ��ت��ل��ف  أن  مي���ك���ن  ال 
االنضواء حتت غطاء نقابي وحول أهمية 
ومركزية الفعل النقابي في حياة الشغيلة 
املغربية عامة والشغيلة التعليمية خاصة، 
األساسية   احل���ق���وق  ان���ت���زاع  س���ي���اق  ف���ي 
وحتصني املكتسبات التي ضحى من أجلها 
بحياتهم  األح�����رار  ال��ش��رف��اء  امل��ن��اض��ل��ون 
التحرك  م��ن  م��ن��اص  لكن ال  وح��ري��ات��ه��م، 
ف��ي اجت����اه حت��ص��ني ال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ي من 
امل��ي��وع��ة وال��ت��ره��ل وال��ت��الش��ي ال��ت��ي صارت 
القيادات  تخلت  أن  منذ  ت��الزم��ه  ص��ف��ات 
عن القواعد وصار منطق الربح واخلسارة 
ه��و احمل��رك األس��اس��ي لديها م��ن وراء أي 
ح����وار اج��ت��م��اع��ي م���ع احل��ك��وم��ة ضاربة 
املاليني  وطموحات  آمال  احلائط  بعرض 
إلى حتقيق  التواقني  العمال  من جماهير 
الكرامة واحلرية والعدالة االجتماعية في 

ظل وطن يتسع للجميع.

قراءة في احلوار االجتماعي
يوسف احا

ال يمكن أن نختلف 
حول جدوى االنضواء تحت غطاء 

نقابي وحول أهمية ومركزية الفعل 
النقابي في حياة الشغيلة المغربية عامة 

والشغيلة التعليمية خاصة، في سياق انتزاع الحقوق 
األساسية  وتحصين المكتسبات التي ضحى من أجلها 
المناضلون الشرفاء األحرار بحياتهم وحرياتهم، لكن ال 

مناص من التحرك في اتجاه تحصين العمل النقابي من 
الميوعة والترهل والتالشي التي صارت صفات تالزمه 
منذ أن تخلت القيادات عن القواعد وصار منطق الربح 

والخسارة هو المحرك األساسي لديها من وراء أي 
حوار اجتماعي مع الحكومة ضاربة بعرض الحائط 

آمال وطموحات الماليين من جماهير العمال 
التواقين إلى تحقيق الكرامة والحرية 

والعدالة االجتماعية في ظل وطن 
يتسع للجميع.
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الرياضة في املغرب بني التطبيل املخزني وواقع حال املمارسة  الرياضية
متيزت نهائيات كأس العالم األخيرة بقطر بإجناز كبير للمنتخب الوطني 
النهاية  لثمن  التأهل  ومنذ  املنافسة،  ه��ذه  في  الذهبي  املربع  إل��ى  بوصوله 
حتركت آلة التطبيل املخزنية مبختلف مكوناتها الدعائية لالدعاء أنه إجناز 
طويلة  ب��ث  س��اع��ات  وخصصت  ال��ري��اض��ي،  امل��ج��ال  ف��ي  املخزنية  للسياسات 
وصفحات عديدة لهذا التطبيل. وفي سبيل قراءة موضوعية لواقع الرياضة 
باعتبارها حقا أساسيا لكل إنسان، واعتبار السلطات العمومية مسؤولة على 
توفر هذا احلق ومتتع كل فرد به، عدنا في اجلريدة لتخصيص ملف العدد 
من خالل مقاربة مغايرة تقابل بني اإلجناز الرياضي احملقق في املونديال 
ومدى توفير شروط متتع املغاربة باحلق في النشاط البدني وفي الرياضة. 
متابعة  بالرياضة  اهتماها  األك��ث��ر  العمرية  الفئة  الشباب  فئة  وباعتبار 
وممارسة، فقد وضعنا ملف هذا العدد بني ثلة من شبابنا املناضل في كل 

الواجهات، إلجناز امللف، فأثمر لنا العمل الشبابي ملفا متكامال في محاوره، 
ومقاالت غنية مبعطياتها، تتصف مبنهجية صارمة ،بعيدة عن االنطباعية 
،باعتماد األرقام ،حتى الرسمية منها ، و الرجوع إلى املصادر األصلية التي 
واقع حال  امللف ثالثة محاور، يستقرئ األول  واملوقف. ويضم  الرأي  تؤكد 
حدود  يبرز  والثاني  الرياضية،  والسياسات  البالد  في  الرياضة  ح��ال  واق��ع 
الوطني وركوب املخزن على بعض محطات هدا اإلجناز،  الرياضي  اإلجناز 
في  للحق  حقيقي  لتعميم  بديلة  لسياسات  تصورات  الثالث  املقال  ويطرح 
عن  بإجاباته  أغناه  الذي  الشباب  أحد  باستضافة  امللف  ودعمنا  الرياضة. 

اإلشكاليات الرياضية املطروحة.
نوجه شكرنا لشبابنا املناضل، ونعبر له عن بالغ تقديرنا لهذا العمل الذي 

ميثل جزء من إجنازاته النضالية.

الدولة في  املقال مقاربة سياسة  سنحاول من خالل هذا 
الرسمية،  املعطيات  بعض  اس��ت��ق��راء  خ��الل  م��ن  ال��ري��اض��ة 
حملاولة الوقوف على طبيعتها السياسية، واستجالء الدوافع 
احلكومية  وال��ب��رام��ج  واخل��ط��ط  املخططات  وراء  الكامنة 
املنجزات احملققة في بعض  بالقطاع، آملني وضع  املتصلة 
والدولي،  والقاري  الوطني  املستوى  على  الشعبية  الرياضات 
كأس  ف��ي  الوطني  للمنتخب  الكبير  ب��اإلجن��از  توجت  التي 
حول  تصور  لبناء  العام  إطارها  في  بقطر،  األخيرة  العالم 
خ��ل��ف��ي��ات��ه��ا، وك��ي��ف ي��ت��م اس��ت��ث��م��اره��ا وت��س��وي��ق��ه��ا، مقابل 
من  األع��ظ��م  ال��س��واد  ف��ي  امللحوظني  وال��ت��راج��ع  التهميش 
عمومية  سياسات  غياب  في  األخ���رى،  الرياضية  امل��ج��االت 
واملجتمع،  الفرد  تنمية  صلب  في  الرياضة  تضع  حقيقية 
وفشل ما سميت "االستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 
ال��وزارة الوصية واحلكومات  2020"، بعد إهمالها من طرف 

املتعاقبة.
واقع  اس��ت��ق��راء  ف��ي  تفيد  ال��ت��ي  الرسمية  امل��ؤش��رات  أه��م   
السنوات  الرياضية في  والسياسات  البالد  الرياضة في  حال 
األخيرة هو تشخيص أجري س�نة 2008، وقف على واقع مزٍر 
للممارس��ة الرياضي��ة )مغرب�ي واح�د م�ن أص�ل 6 ميارس�ون 
الرياضيني  ع�دد  تدن�ي  مع  منتظم�ة(،  بكيفي�ة  الرياض�ة 
حاصل�ون  املغارب�ة  م��ن  املائ��ة  ف��ي   1 م�ن  )أق�����ل  املَجازي�ن 
املس��تمر  التراج��ع  ظل  في  وذل��ك  رياضي�ة(؛  رخصة  عل��ى 
العال�مي، ما دفع  املس�توى  املغارب�ة على  الرياضيي�ن  لنتائ�ج 
م�رور  بع�د  للرياض�ة،  الثاني�ة  الوطني�ة  املناظ�رة  تنظي�م  إلى 
 ،1965 أكث�ر م�ن أربع�ة عق�ود عل�ى تنظي�م املناظ�رة األول�ى 
الوطنية  ليتمخض عنها اعتماد ما سميت "اإلستراتيجية 
للرياضة في أفق 2020؛ وذلك وفق دراسة للسياسة الرياضية 
صادرة عن املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أواخر 

سنة 2019، بإحالة صادرة عن مجلس املستشارين.
مؤشرين  ذك��ر  فيكفي  امل��ذك��ور  التشخيص  تاريخ  قبل  أم��ا 
وقف عليهما املجلس ذاته لتبيان حجم حضور الرياضة في 
األجندات احلكومية املغربية، إذ أورد أن حتلي�ل التصريح�ات 
االس�تقالل  من�ذ  املتعاقبي�ن  األول���ني  ل��ل�����وزراء  احلكومي�ة 
إش�ارة  أي  غي�اب  يكشف   1981 س�نة  غاي�ة  إل�����ى  الشكلي 
املش�اريع  الن�ور  ت�ر  ل�م  فيما  الرياض�ة؛  قط�اع  إل�ى  صريح�ة 
مَتاّ  الت�ي  واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة  املخطط�ات  في  ال��واردة 
وضعه�ا بني س�نتي 1958 و2004 في القطاع، وظل�ت تؤج�ل 

في كل م�رة.
املذكورة  دراستها  في  ذاتها  الرسمية  املؤسسة  وقفت  كما 
على أن "اإلس��تراتيجية الوطني��ة"، التي جاءت لإلجابة عن 
�ن تنزيلها م�ن بل�وغ األه�داف  اإلشكاالت املرصودة، "ل�م مُيِكاّ

املكان�ة  اآلن  حت�ى  حتت�ل  ال  الرياض�ة  أن  كم�ا  املس�طرة، 
اجلدي�رة به�ا في إط��ار السياس��ة التنموي��ة للب�الد"، مس�لطة 
الض�وء عل�ى العدي�د م�ن العوام�ل الت�ي حال�ت دون أج�رأتها، 
عمومي��ة  سياس��ة  ش��كل  في  تنزيله��ا  يت��م  "ل��م  أنه  ومنها 
اإلش�راف عليه�ا  آلي��ات تضم��ن  إرس��اء  يت��م  ول��م  حقيقي��ة، 
بكيفي�ة فعال�ة"، كما أن اإلط�ار القانون�ي والتنظيم�ي "واج�ه 
القان�ون  الس�يما  التطبي�ق،  مس�توى  عل�ى  �ة  جَماّ صعوب�ات 
وع�الوة  والرياض�ة؛  البدني�ة  بالتربي�ة  املتعل�ق   09.30 رق�م 
تعبئته�ا  الت�ي مت�ت  واملالي�ة  البش�رية  امل�وارد  ف�إن  ذل�ك  عل�ى 
كان�ت غي�ر كافي�ة باملقارن�ة م�ع حج�م التحدي�ات الت�ي يتعي�ن 

رفعه�ا".
املذكورة،  الرسمية  البحثية  املؤسسة  بشهادة  إذن،  يتبني 
تنمية  ف��ي  العظيم  ودوره���ا  النبيلة  بأهدافها  الرياضة  أن 
في  األساسية  مساهمتها  مع  ع��ام،  بشكل  واملجتمع  الفرد 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، ال حتضر في املخططات 
لدولتنا  والقطاعية  العمومية  السياسات  وف��ي  "التنموية" 
الطموحات،  يلبي  ال  ومحتشم  ضعيف  بشكل  إال  املخزنية 
وال يستجيب للرياضة كحق شعبي تضمنه املواثيق الدولية، 
املنجزات  بريق  رغم  وذل��ك  املمنوح؛  الدستور  في  ذك��ره  وورد 
الرياضات،  بعض  حققتها  التي  الكبيرة  والقارية  الدولية 
العالم  ك��أس  في  التاريخي  اإلجن��از  مع  القدم  ك��رة  وخاصة 
األخيرة، مع التطور في البنية التحتية، الكروية خصوصا، 
ما يتم التسويق له في اإلعالم الرسمي على أنه تقدم مبهر 
واملتسمة  اإلستراتيجية  القصر  لتوجهات  "ك��ث��م��رة  ي��أت��ي 

باحلكمة وبعد النظر لتطوير الرياضة في اململكة".
الذي وقف  الكبير  إن الضعف  أقول  أكثر  الفكرة  ولتوضيح 
والذي  الرياضة،  في  الدولة  لسياسة  السابق  التقييم  عليه 
وبالتالي  البالد،  في  الرياضية  املمارسة  واق��ع  على  ينعكس 
السياسية  الرياضة، يكشف اخللفية  الشعب في  هضم حق 
وخاصة  الشعبية،  الرياضات  بعض  في  املخزن  الستثمار 

التحتية  البنى  القدم، من خالل ضخ األم��وال وتشييد  كرة 
القدم، وهي سياسة  لكرة  السادس  أكادميية محمد  وإطالق 
لصقل الواجهة، تراهن على تصويب الدعاية السياسية في 

اجتاه أوسع اجلماهير الشعبية.
الرياضة بني احلق و"الدعم والتيسير"

البدن�ي  والنش�اط  البدني�ة  للتربي�ة  الدول�ي  امليث�اق  ينظر   
البدن�ي  والنش�اط  البدني�ة  التربي�ة  ممارس�ة  إلى  والرياض�ة 
والرياض�ة ك�"ح�ق أساس�ي لكل إنس�ان"، "ملا تنط�وي علي�ه م�ن 
مس�توى  عل�ى  اجلماع�ة،  وعل�ى  الف�رد  عل�ى  عدي�دة  فوائ�د 
وتعزي�ز  التماس�ك االجتماع�ي  أواص�ر  وتوطي�د  القي�م  نق�ل 

التنمي�ة البش�رية".
 كما يشدد امليثاق ذاته عل��ى املس��ؤولية امللق��اة عل��ى عات��ق 
الس��لطات العمومي��ة في العم��ل، بش��راكة م��ع جمي�ع الفاعلني 
مس�تدامة  وطني�ة  إس�تراتيجية  رؤى  بل�ورة  عل�ى  املعنيني، 
م�ع  والبيئي�ة،  واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة  املس�تويات  عل�ى 
األف�راد،  حق�وق  حماي�ة  متطلب�ات  االعتب�ار  بع�ن  األخ�ذ 

حسب الوارد في دراسة املجلس االقتصادي واالجتماعي.
إال أن دس�تور الدولة املغربية ينص في املادة ال�26 من على 
التالي: "تدعم السلطات العمومية بالوسائل املالئمة تنمية 
اإلبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض 
وتنظيمها،  امل��ج��االت  تلك  لتطوير  تسعى  كما  بالرياضة؛ 
أس����س دمي��ق��راط��ي��ة ومهنية  وع���ل���ى  م��س��ت��ق��ل��ة،  ب��ك��ي��ف��ي��ة 
مضبوطة"؛ ما يومئ إلى تنصل الدولة من اعتبار الرياضة 
البدنية، على غرار كافة اخلدمات العمومية، حقا  والتربية 
عليها توفيره للمواطنني. وهذا وما يتضح أيضا في الفصل 
ال��دول��ة م��ن ضامنة ملجموعة من  ال���ذي يكشف حت��ول   ،31
احلق  ومنها  منها،  االستفادة  ميسرة ألسباب  إلى  احلقوق 
في التربية البدنية، إذ جاء في بدايته التعبير التالي: "تعمل 
الدولة واملؤسسات العمومية واجلماعات الترابية على تعبئة 
املواطنات  اس��ت��ف��ادة  أس��ب��اب  لتيسير  امل��ت��اح��ة  ال��وس��ائ��ل  ك��ل 

واملواطنني، على قدم املساواة، من احلق في:......".
امل��غ��رب بعيدين ع��ن سن  ف��ي  أن��ن��ا مازلنا  ال��ق��ول  خ��الص��ة 
وشعبية  دميقراطية  وقطاعية  وعمومية  عامة  سياسات 
الرياضي،  املجال  في  للمواطنني  األساسية  احلاجات  تبلي 
على غرار الكثير من املجاالت؛ واملانع من ذلك هو الطبيعة 
واختياراته  امل��خ��زن��ي،  للنظام  ال��الدمي��ق��راط��ي��ة  الالشعبية 
اخلدمات  تسليع  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  التبعية  ال��ن��ي��ول��ي��ب��رال��ي��ة 

العمومية، واالنصياع للدوائر املالية اإلمبريالية.>

الرياضة في املغرب بني السياسات العمومية والتسييس
جمال أجبرا
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بالوصول  الوطني  املنتخب  حققه  ال��ذي  اإلجن��از  شكل 
األخ��ي��ر، إجن��ازا مهما  ال��راب��ع مبونديال قطر  املركز  إل��ى 
للكرة املغربية، باعتباره أول منتخب على مستوى القارة 
إلى  يصل  ال��ذي  واملغاربية  العربية  واملنطقة  اإلفريقية 

مرتبة مماثلة.
لكن بعد هذا اإلجناز، سارعت كل مكونات املخزن، وعلى 
الكرة واإلعالم املخزني، للحديث عن هذا  رأسها جامعة 
واضحة  "ملكية"  سياسية  لرؤية  ثمرة  باعتباره  احل��دث 

و"مشاريع" رياضية بدأت ُتعطي أكلها.

وهم أكادميية محمد السادس لكرة القدم
لطاملا انطلقت ماكينة التطبيل لتنسب بعض النجاحات 
أو  الفاشلة  واخلطط  البرامج  من  إلى مجموعة  املعزولة 
ذات املردود احملدود، بحثا عن أي جناح كيفما كان، وكذا 
التي يتم صرفها دون  العمومية  من أجل تبرير األم��وال 

حسيب أو رقيب.
وكان مسار املنتخب الوطني في مونديال قطر مناسبة 
لكرة  ال��س��ادس  محمد  أكادميية  مشروع  لنجاح  للترويج 
القدم، نظرا لتواجد أربعة العبني باملنتخب من خريجي 
فقط  منهم  ثالثة  الوطني،  املنتخب  بالئحة  األكادميية 

لعبوا كرسميني.
التي  الرياضية،  املنشأة  هذه  كلفت  لقد 
مساحة  ع��ل��ى   2009 س��ن��ة  تأسيسها  مت 
14 ه��ك��ت��ار ب��غ��اب��ة امل��ع��م��ورة، ب��ح��وال��ي 15 
تقدمي  منها  ال��ه��دف  وك��ان  دوالر.  مليون 
والفتيان  الشباب  لفئتي  احترافي  تكوين 
املستوى  على  انتقاء  عمليات  خ��الل  من 
التي  ال��ش��اب��ة  العناصر  ألح��س��ن  ال��وط��ن��ي 
تكوين  أك��ادمي��ي��ات  مستوى  على  مت��ارس 
ال  والتي  الرياضية،  اجلمعيات  أو  الفرق 
تتجاوز طاقتها االستيعابية 90 العبا في 

السنة.
وبالرغم من أن تكوين أجيال من العبي 
كرة القدم يحتاج إلى سنوات طويلة داخل 
أكادمييات الفرق، لتشكيل منتخبات قوية 
والذي  األلقاب،  على  املنافسة  على  ق��ادرة 
ميكن أن يبرر به املسؤولون املردود احملدود 
وجودها،  من  سنة   13 طيلة  لألكادميية 

باعتبار  باطل،  بها  أري��د  حق  كلمة  تبقى  أنها  إال 
أن املنشأة تسهر على تكوين فئتي الفتيان والشبان 
ميكن  ال  التكوين  م��دة  أن  يعني  فهذا  ب��األس��اس، 
أن  يعني  أق��ص��ى، مم��ا  س��ن��وات كحد   7 تتجاوز  أن 
القادرين على  الالعبني  تكوين األفواج األولى من 
االلتحاق بالفرق الوطنية لفئة الكبار أو االحتراف 
باخلارج ال يستلزم أكثر من أربع أو خمس سنوات 

بالنسبة لألفواج األولى امللتحقة باألكادميية.
لكن نتائج هذه األكادميية بقيت محدودة، سواء 
ال��الع��ب��ني، ويظهر هذا  أو ج��ودة  ال��ع��دد  م��ن حيث 
الفئات  منتخبات  حققتها  التي  النتائج  في  جليا 
والتي تبقى  املاضية،  15 سنة  الصغرى على مدى 
أغلبها دون املستوى على املستوى القاري والدولي، 
التي  مقارنة بدول ال متلك حتى ربع اإلمكانيات 
السلبية  النتائج  إلى  إضافة  املغرب،  عليها  يتوفر 
التي راكمها املنتخب األول في كأس إفريقيا منذ 
املجموعات  دور  م��ن  واخل���روج  األق���ل،  2017 على 
من كأس العالم سنة 2018، أي بعد 8 سنوات من 

تأسيس األكادميية.

أوملبياد طوكيو 2020.. تعميق الفشل
بالرغم من أن األضواء تبقى مسلطة بشكل أساسي على 
رياضة كرة القدم باعتبارها اللعبة األكثر شعبية باملغرب، 
إال أن فشل املنظومة الرياضية برمتها كان واضحا بشكل 
أكبر خالل أوملبياد طوكيو 2020، والذي لم يتحصل فيها 
سفيان  انتزعها  يتيمة،  ذهبية  ميدالية  على  إال  املغرب 

البقالي في منافسة 3000 متر حواجز. 
الدولة  س��ارع��ت  الكارثية،  احلصيلة  ه��ذه  م��ن  وبالرغم 
الركوب  إلى  القوى،  ألعاب  أخ��رى، وخصوصا جامعة  مرة 
على هذا اإلجناز الفردي، واعتباره جناحا لها ولسياستها 
ورئيسها أحيزون، الذي ال عالقة له بالرياضة ال من قريب 

وال من بعيد.
ب��ع��د ه���ذا ال��ف��ش��ل ال��ذري��ع ل��ل��ري��اض��ة امل��غ��رب��ي��ة ف��ي هذه 
كبيرة،  أن يخلق رجة  املفترض  كان من  والذي  املنافسة، 
احملاسبة  أم��ام  ومسؤوليها  الرياضية  اجلامعات  ويضع 
العمومية  األم��وال  وم��آل  املؤسسات  لهذه  تدبيرها  حول 
العامة  جموعاتها  اجلامعات  عقدت  صرفها،  يتم  التي 
على  رأسها  على  استمروا  مسؤولني  في  الثقة  وج��ددت 

كما  تذكر،  أي حصيلة  دون  السنوات،  العشرات من  مدى 
لو أن شيئا لم يكن. فمن يحاسب املذنب إذا كان اجلميع 

طرفا في اجلرمية؟

األسباب متعددة واألصل واحد
الظرفية  ال يتسع املجال للحديث عن كافة اإلجن��ازات 
والتي  املجاالت،  كافة  في  املغربي  الرياضة  عرفتها  التي 
األطر  ب��ع��ض  أو  اخل��اص��ة  ال��ري��اض��ي��ني  تضحيات  ك��ان��ت 
املشرفة السبب الرئيسي في هذه النجاحات، كحالة بعض 
النتائج  ننسى  أن  دون  املالكمة،  أو  رياضة اجلري  أبطال 
الرائعة التي حققها الرياضيون في أوملبياد األشخاص في 

وضعية إعاقة بإمكانيات شبه منعدمة.
امل��ش��ك��ل األس���اس���ي ه��و ع���دم مت��ك��ن املغرب  ل��ك��ن يبقى 
من  جتعل  ومتكاملة  ناجعة  رياضية  سياسة  وض��ع  من 
تلك  الرياضات، خصوصا  بعض  في  قارا  رقما  رياضييه 
املغاربة إجنازات مهمة. فلم  الرياضيون  التي حقق فيها 
الرياضية حجة  املالية جلامعات  املوارد  التعذر بقلة  يعد 

كافية لتبرير الفشل املتكرر.
املغربية  ال��ري��اض��ة  فشل  رب��ط  يعتبر  أن  للقارئ  ميكن 
باعتبار  تعسفيا،  إسقاطا  بالبالد  الدميقراطية  مبشكل 
يرتبط  القطاعات  ه��ذه  مثل  تدبير  أن 
وإمكانيات  ف���ردي���ة  مب��س��ؤول��ي��ات  أك���ث���ر 
إلى  بإيجاز  النظر  لكن  وم��ادي��ة.  تقنية 
من  الرياضية  القطاعات  تدبير  كيفية 
مع  وتعاطيهم  عنها،  امل��س��ؤول��ني  ط��رف 
وتدبير  ال��س��ل��ط��ة  مب��ن��ط��ق  ال��ري��اض��ي��ني 
"الضيعة"، إضافة إلى غياب املراقبة املالية 
يستفيد  ومن  امليزانيات  تدبير  لطريقة 
فعال منها، والغياب التام للمراقبة املالية 
واإلدارية املستقلة واستشراء الفساد في 
كانت  سواء  املغربية  الرياضة  نواحي  كل 
أو  العصب  أو  اجل��ام��ع��ات  مستوى  على 

األندية واالستغالل السياسي لها. 
انعكاسا  إال  ليست  اجل��وان��ب  ه��ذه  ك��ل 
مبنية  مخزنية  تدبير  وعقلية  لنموذج 
السياسي  واالس��ت��غ��الل  احملسوبية  على 
املتنفذين  ي��خ��دم  مب��ا  امل���ج���االت  ل��ك��اف��ة 
واحملسوبني عليهم، دون إيالء أي اهتمام 
الطبقات  مصالح  رأس���ه  وع��ل��ى  ال��ش��ع��ب،  ملصالح 

الشعبية.
إن الرقي بالرياضة املغربية ال ميكن أن مير إال 
وتصور  تدبير  على  مبنية  جدية،  سياسات  عبر 
املتدخلني،  ك��اف��ة  االع��ت��ب��ار  ي��أخ��ذ بعني  ق��اع��دي، 
وذكورا،  إناثا  املغربي  الشباب  مصالح  يراعي  مبا 
لبناء أجيال متشبعة  رافعة  الرياضة  ويجعل من 
بثقافة االنضباط واملثابرة. وكذا من خالل تدبير 
دمي��ق��راط��ي ل��ل��ق��ط��اع��ات وج��ع��ل احمل��اس��ب��ة مبدأ 

أساسيا في العالقة مع املسؤولني.
بدون هذه الشروط األساسية، ال ميكن للرياضة 
املغربية إال أن تعتمد على إجنازات ظرفية، أكانت 
واستمرار ضياع طاقات شابة  أم فردية،  جماعية 
عديدة بإمكانها ومن حقها حتقيق أعلى النتيجة 

املمكنة.

عصام بنكروم

املخزن وهواية الركوب على اإلجنازات

إن الرقي بالرياضة 
المغربية ال يمكن أن يمر إال عبر 

سياسات جدية، مبنية على تدبير وتصور 
قاعدي، يأخذ بعين االعتبار كافة المتدخلين، 

بما يراعي مصالح الشباب المغربي إناثا وذكورا، 
ويجعل من الرياضة رافعة لبناء أجيال متشبعة 

بثقافة االنضباط والمثابرة. وكذا من خالل تدبير 
ديمقراطي للقطاعات وجعل المحاسبة مبدأ 

أساسيا في العالقة مع المسؤولين.
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السياسات الرياضية البديلة لتعميم احلق في الرياضة

  تعد عالقة السياسة بالرياضة من اإلشكاالت املركزية 
املطروحة في املجتمع سواء على املستوى العلمي أو على 
املستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي. وال سيما في 
تعرف جمهورا  الرياضة  لكون هذه  القدم نظرا  كرة  حقل 

واسعا ،عامليا، وأيضا حقال مربحا ،اقتصاديا. 
ف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق أص��ب��ح رج����ال ال��س��ي��اس��ة في   
وإدارة  تدبير  قوية في  األخيرة يفرضون هيمنة  السنوات 
هذا  يعرفه  ملا  نظرا  الرياضية.  للفرق  املسيرة  األج��ه��زة 
السياسية  املناصب  استغالل  في  وري��ع  فساد  من  احلقل 
نشاطاتهم  ملمارسة  خصب  كحقل  ال��ري��اض��ة  واس��ت��غ��الل 
والسياسية. وهذا ما يتجلى  املصالح االقتصادية  وتبادل 
في الواقع الرياضي في املغرب نتاجا للسياسة املدبرة في 
هذا احلقل. وبالتالي ميكن طرح مجموعة من اإلشكاالت 
من أجل تفكيك العالقة بني السياسة والرياضة. فما هي 
الرياضي؟  باحلقل  السياسة  تربط  التي  العالقة اجلدلية 
وكيف تتم هذه العملية من داخل نظام مؤسساتي؟ وما هي 

السياسات البديلة املطروحة لتعميم احلق في الرياضة؟
إن التغير الذي عرفه املجتمع املغربي في السنني   
عام  بشكل  احليوية  القطاعات  من  العديد  في  األخ��ي��رة 
والرياضة بشكل خاص، وال سيما بعد انتفاضة 20 فبراير 
جعل من القوى السياسية املخزنية تستهدف هذا احلقل 

الرياضي نظرا لكونه ميدانا خصبا وأحد أكثر 
احلقول قدرة على احلشد والتجميع، والضبط 
السياسي والرقابة االجتماعية، مبا لها من قدرة 
على إخفاء الصراعات السياسية واالجتماعية. 
وك��م��ا ي��ق��ول ع��ال��م االج��ت��م��اع ال��ف��رن��س��ي "لوي 
الدولة  "ج���ه���از  أص��ب��ح��ت مب��ث��اب��ة  أل��ت��وس��ي��ر"، 
اإليديولوجي الفعال". أيضا نظرا لكونه حقال 
الرياضي لالستفادة من  والريع  للفساد  خصبا 
أي  ب��دون  للربح  امل���درة  الصفقات  م��ن  العديد 

مراقبة أو محاسبة. 
نقطة  الدميقراطي  الربيع  شكل  لقد   
حت���ول ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���وع���ي ال��س��ي��اس��ي عند 
ال��ش��ع��ب��ي��ة، وأي���ض���ا ع��ل��ى مستوى  اجل��م��اه��ي��ر 
السياسة املخزنية املستبدة التي عمقت األزمة 
االجتماعية واالقتصادية في املجتمع املغربي، 
مما أدى إلى العزوف السياسي وفقدان الثقة في 

كل أجهزة الدولة وأحزابها، وبالتالي ظهور ثقافة فرعية 
مناهضة  ق��وى  تشكل  التي  األل��ت��راس  كحركة  مضادة 
للفساد والريع في احلقل الرياضي وحركات اجتماعية 
أخرى في احلقل السياسي. مما جعل البنية التقليدية 
عموم  إق��ن��اع  ف��ي  كافية  تعد  ل��م  السياسية  ل��ألح��زاب 
اجلماهير مبشاريعها وال سيما فئة الشباب، وبالتالي 
هذا ما جعل العديد من القوى السياسية تخترق حقل 
الرياضة وكرة القدم في محاولة منها ضم هذه الفئة 
في  الرياضة  جهاز  واستغالل  املجتمع  من  العريضة 
البنية  أشكال  من  شكال  باعتباره  السياسية  املصالح 
الرياضية  الفرق  احلديثة عبر اختراق مكاتب تسيير 
سواء  وتعبئتها  لها  املشجعة  اجلماهير  واس��ت��م��ال��ة 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ومن هنا فإن الرياضة تشكل موضوع أساسي   
قاعدة  على  املبنية  وال��ب��رام��ج  العمومية  للسياسات 
مما  السياسي،  والتمايز  للتقاطب  وحقال  التنافس 
السياسة  حقل  تربط  التي  اجلدلية  العالقة  يجعل 
بحقل الرياضة عالقة تنافس بني األحزاب السياسية 
االقتصادي  وال��رب��ح  االستثمار  ف��ي  األع��م��ال  ورج���ال 
والسياسي. إن هذه العالقة ليست جديدة في املجتمع 

بعض  كانت  بحيث  الفرنسي  االستعمار  منذ  ب��دأت  فقد 
ملا  نظرا  بالرياضة  مقاومتها  عن  تعبر  الرياضية  الفرق 
حتولت  ما  سرعان  لكن  نبيلة،  قيم  من  القدم  كرة  تعرفه 
هذه اللعبة اخلاطفة لعقول فئة واسعة من اجلماهير إلى 
للربح  مدرا  قطاعا  لكونه  االقتصادي  لالستغالل  مجاال 
تعاطف  لكسب  منها  محاولة  في  السياسي  واالستغالل 
ومحاولة  خ��اص��ة  األل��ت��راس  وح��رك��ة  ال��ك��روي��ة  اجلماهير 
ومتشبثة  مقاومة  اجتماعية  حركة  باعتبارها  احتوائها 
باملبادئ املتعارف عليها داخل هذه احلركة. لكنها بالرغم 
من ذلك لم تستطع اختراق العديد من حركات األلتراس 
بل أصبحت هذه األخيرة في السنني التالية تنتج خطابا 
من  العديد  وتفضح  الرياضي  الفساد  على  احتجاجيا 
وأهازيجها  الغير مشروعة من خالل شعاراتها  املمارسات 
وكتاباتها التي ترفعا في املالعب الكروية والشوارع العامة، 
في مقابل هذا تواجه حركات األلتراس بالتضييق والقمع 

املخزني. 
املغرب  الرياضة في  الذي يعرفه حقل  الواقع  إن   
من هشاشة وفساد بني الفاعلني من داخله باعتباره حقال 
الفرق  للربح عبر استغالل مكاتب  استثماريا قويا ومدرا 
خالل  من  الرياضية،  الصفقات  في  االستثمار  أج��ل  من 
ورجال  بعضهم  مع  السياسيني  بني  تربط  التي  العالقات 
بينهم  الشخصية  املصالح  والذي يحكمها طابع  األعمال 

والقواعد  احلقل  لهذا  العامة  املصلحة  أج��ل  م��ن  وليس 
العامة التي حتكمه. 

السياسة  ف���ش���ل  ع����ن  أي���ض���ا  احل����دي����ث  مي���ك���ن   
العمومية في تدبير حقل الرياضة من خالل نقص األطر 
التي ميكن أن تساهم في تطور املجال  النزيهة  الرياضية 
االقتصادي  والتطور  للتنمية  مدخال  باعتباره  الرياضي 
واالجتماعي، أيضا في تفويض مالعب القرب للمؤسسات 
اخل��ص��وص��ي��ة وب��ال��ت��ال��ي ال��ض��رب ف��ي م��ج��ان��ي��ة احل���ق في 
الرياضة كحق من حقوق اإلنسان، دون مراعاة للجماهير 
الشعبية في مزاولتها لهذا احلق الطبيعي وعدم قدرتها في 

الولوج ملالعب القرب ومزاولتها للرياضة بشكل طبيعي.
بناء على ما سبق، وانطالقا من القانون اجلدلي   
فإن كل شيء مترابط في عالقة جدلية يحكمها الصراع، 
وهذا ما ينطبق على كافة احلقول السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والرياضية أيضا. وبالتالي لتغيير 
بتغيير  مرتبط  الرياضة  حقل  ف��ي  املترهل  ال��واق��ع  ه��ذا 
البنية املخزنية املتحكمة  احلقول األخرى أيضا وخاصة 

في جل احلقول.
تعميم  في  الرياضة  السياسة  تغيير  أج��ل  وم��ن   
ان��ت��زاع احلق  أج��ل  النضال من  الرياضة وج��ب  احل��ق في 
في الرياضة باعتباره حقا من حقوق اإلنسان وذلك عبر 
احلقوقي،  املدخل  أهمها  املداخل  من  العديد 
وط��ب��ق��ا ل��ل��دس��ات��ي��ر وال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة فمن 
ح��ق جميع امل��واط��ن��ني وامل��واط��ن��ات احل��ق في 
الرياضة، وبالتالي لتغيير هذا الواقع املرير في 
الرياضي ولبلورة سياسة بديلة في هذا  حقل 

القطاع ميكن االنطالق من املداخل التالية:
 -  مناهضة الفساد والريع الذي ينخر اجلسم 
عن  الرياضي  احلقل  استقالل  عبر  الرياضي 
السلطة  استغالل مراكز  السياسي في  احلقل 
في اتخاد القرارات ذات الطبيعة البيروقراطية.
 -  النضال من أجل املدرسة الرياضية التي 
املستوى  على  س��واء  أبطاال  تنتج  كانت  لطاملا 
الشعب،  ع��م��وم  م��ن  وذل���ك  العاملي  أو  الوطني 
اجلماهير  تضم  شعبية  م��درس��ة  باعتبارها 

الشعبية. 
إل��ى جانب حركات  واالن��خ��راط  النضال    -  
األلتراس باعتبارها هي املعبر احلقيقي والصامد في 
الدفاع عن الرياضة ومناهضتها جلميع أشكال الريع 

والفساد الرياضي والسياسي.
 -  إش���راك ح��رك��ات األل��ت��راس ف��ي مكاتب التسيير 

ومراكز القرار في الفرق الرياضية. 
األلتراس  حركات  ترفعها  التي  املطالب  حتقيق    -  
باعتبار هذه املطالب مبثابة سياسة بديلة في احلقل 

الرياضي والتي تدافع عنها بطرق مختلفة ومبدعة.
ل��ه حركات  ال��ذي تتعرض  وامل��ن��ع  التضييق  رف��ع    -  

األلتراس من طرف األجهزة البوليسية.
 -  تشكيل حتالف بني حركات األلتراس واحلركات 
بلورة  أج��ل  م��ن  امل��دن��ي  واملجتمع  األخ���رى  الشبابية 

مشروع ميداني والنضال من أجله. 
التسيير  أجهزة  داخ��ل  من  املراقبة  آليات  وض��ع    -  
للفرق، ومحاسبة كل من كان مسؤوال عن الفساد الذي 

يؤدي إلى تخريب احلقل الرياضي.
25-01-2023

إن التغير الذي 
عرفه المجتمع المغربي في 

السنين األخيرة في العديد من 
القطاعات الحيوية بشكل عام والرياضة 
بشكل خاص، وال سيما بعد انتفاضة 20 

فبراير جعل من القوى السياسية المخزنية 
تستهدف هذا الحقل الرياضي نظرا لكونه 
ميدانا خصبا وأحد أكثر الحقول قدرة على 

الحشد والتجميع، والضبط السياسي 
والرقابة االجتماعية، بما لها من قدرة 

على إخفاء الصراعات السياسية 
واالجتماعية.

حمزة شافعي 
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رآي  مجلة                              الفلسطينية

صباح الخير يا فلسطين

رغ�����م ك����ل م����ا ق�����ام ب����ه االح����ت����الل 
الصهيوني من إجراءات حلصار الضفة 
العنصري  الفصل  جدار  عبر  الغربية؛ 
الفلسطيني  الداخل  عن  عزلها  ال��ذي 
وقطع  امل�������دن  و ال�����ق�����دس وح�����ص�����ار 
احلواجز  نشر  عبر  بينها؛  ال��ت��واص��ل 
القرى  مدينةعن  كل  وعزل  العسكرية 
األجهزة  اس��ت��ط��اع��ت  ب��ه��ا؛  احمل��ي��ط��ة 
الفلسطينية  ل��ل��ف��ص��ائ��ل  ال��ع��س��ك��ري��ة 
اختراق هذا احلصار والضرب وبشكل 
موجع قطعان االحتالل داخل الضفة 
الغربية والداخل الفلسطيني والقدس.

إن هذا التطور النوعي في املواجهة 
ضد  شعبنا  طليعة  ت��خ��وض��ه��ا  ال��ت��ي 
املواجهة  ن��ح��و  واالجت�����اه  االح���ت���الل 

املسلحة، فرضتها جملة من املتغيرات 
أهمها:

أواًل: إدراك شعبنا لعبثية املفاوضات 
ال��ت��ي خاضها  ال��س��ي��اس��ي��ة  واحل���ل���ول 
إلى  أدت  وال��ت��ي  الفلسطيني،  اليمني 
وتغول  املجانية  التنازالت  من  املزيد 
واملزيد  االستيطان  وتوسع  االحتالل 

من القمع والقتل واالقتحامات.

بالسلطة  ال��ث��ق��ة  ف���ق���دان  ث���ان���ًي���ا: 
الفلسطينية، التي انتقلتَ من اخلندق 
ووكيل  ريعية  سلطة  إلى  الفلسطيني 
أمني لالحتالل وسلطة قمع  وشريك 
أدرك شعبنا  لقد  وط��ن��ي.  ه��و  م��ا  لكل 
البقاء  أن هذا االحتالل مصمم على 
أرضنا  ي��وم��ًي��ا، على ح��س��اب  وي��ت��م��دد 

وحقوقنا التاريخية..

الشباب  م���ن  ج��ي��ل  ظ��ه��ور   ثالًثا: 
البندقية؛  ام���ت���ش���ق  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
ج����زء م��ن��ه��م خ����دم ف���ي ق����وات األم���ن 
قيادته  ع��ل��ى  مت����رد  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، 
السياسية التي خذلته في العديد من 
وكتائب  َم��ج��م��وع��ات  وش��ك��ل  امل��واق��ف 
)كتيبة  االح��ت��الل  مل��واج��ه��ة  مسلحة 
ع���ري���ن األس�����ود   - ب���الط���ه   – ج���ن���ني 
ضرب  عاتقها  على  أخ��ذت  وغيرها(؛ 
االح���ت���الل ف��ي ك��ل م��ك��ان ف��ي الوطن 

حاالت  أيًضا  وظهر  بل  الفلسطيني، 
ضد  نوعية  بعمليات  ق��ام��ت  ف��ردي��ة؛ 

احملتل.

إن هذا التطور النوعي في املواجهة 
حلالة  ط��ب��ي��ع��ي  رد  ب��ت��ق��دي��ري  ج����اء 
الفصائل  واقع  فرضها  التي  اخل��ذالن 
نفسها؛  وج����دت  ال��ت��ي  الفلسطينية 
ت��ل��ه��ث خ��ل��ف ج��م��اه��ي��ر ش��ع��ب��ن��ا التي 
في  املواقف  من  العديد  في  جتاوزتها 

القدس وجنني والداخل الفلسطيني.

املواجهة  ح��ال��ة  م���ن  االن��ت��ق��ال  إن 
اجل���م���اه���ي���ري���ة ض����د االح����ت����الل من 
إل��ى حالة  وال��ت��ظ��اه��ر  شكل اإلض����راب 
الثورة  ي��ض��ع  امل��س��ل��ح��ة؛  االن��ت��ف��اض��ة 

في  م��ت��ق��دم  م��وق��ع  ف��ي  الفلسطينية 
م���واج���ه���ة االح����ت����الل وحت���وي���ل���ه إلى 
العمل  فصائل  ويدفع  خاسر،  مشروع 
مواجهة  ف��ي  ل��ألم��ام،  خطوة  الوطني 
برامجها  لتطوير  ويدفعها  االحتالل، 
دحر  تضمن  التي  النضالية  وأدوات��ه��ا 
االحتالل وحتقيق االنتصار؛ ال سيما 
متتلك  املسلحة  االنتفاضة  ه��ذه  أن 
لها  ت��ؤم��ن  واس���ع���ة؛  شعبية  ح��اض��ن��ة 
واملواجهة  احل��رك��ة  وسهولة  احلماية 
مع احملتل، مما يعطيها زخًما شعبًيا 
ودعًما عسكرًيا وسياسًيا، من كل قوى 
التحرر العربي، وخاصة محور املقاومة 
كما ح��دث ف��ي ق��ط��اع غ���زة، مم��ا يعزز 

إمكانياتها وتطورها.

القدس  ف��ي  ج��رت  التي  العملية  إن 
املستوطنني  م��ن  ثمانية  فهيا  وق��ت��ل 
الصهاينة؛ وضعت االحتالل في حالة 
مبا  وأثبتت،  حقيقية،  أمنية  صدمة 
االنتفاضة  أن  للشك:  مجااًل  ي��دع  ال 
الكمي  التصعيد  نحو  تتجه  املسلحة 
والنوعي، وما جرى من رد فعل شعبي 
ي��ؤك��د أن ث���ورة شعبنا  ب��ه��ا؛  اب��ت��ه��اج��ا 
وضعت قدمها باالجتاه الصحيح نحو 

حترير فلسطني.

االنتفاضة املسلحة:
 تطور نوعي للصراع الفلسطيني الصهيوني

استهداف السودان: قتلة ولصوص
جدار  في  خروقات  إح��داث  ألجل  العمل  على  املتعاقبة  الصهيونية  احلكومات  دأب��ت 
اللتقاط  جهًدا  يدخرون  الصهاينة؛  القادة  يكن  لم  عدة  ولعقود  لها،  العربية  املقاطعة 
صورة مع مراهق مختل، أو مثقف ال يعرفه أهل مدينته، أو رياضي فاشل، من العالم 
العربي، فقط ليثبت الصهاينة ألنفسهم أناّ وجودهم قد يكون مقبواًل ذات يوم في هذه 

املنطقة من العالم، أو أناّ عالقتهم مبحيطهم قد تكون طبيعية في يوم من األيام.
لتوقيع  ووصولهم  الرسمي  العربي  املوقف  في  الصهاينة  حققها  التي  اخلروقات  مع 
اتفاقيات مثل كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة واالتفاقات اإلبراهيمية، من املؤكد أناّ 
لها  قد يصل  التي  احل��دود  تلمسوا  أيًضا  ولكنهم  بكثير،  أكثر  ملا هو  تطلعوا  الصهاينة 
التطبيع، ومن املعقول التفكير أناّ حتالف عدد من النظم العربية بشكل معلن مع الكيان 

الصهيوني، رمبا كان يفوق حتى أحالم الصهاينة أنفسهم في ذلك الوقت.
العربية  النظم  من  بني مجموعة  املعلنة  للشراكة  اجت��اه  من  سنوات  منذ  نشهده  ما 
والكيان الصهيوني، بالتأكيد يلبي أهداف الصهاينة بشأن تطويع هذه النظم واخضاع 
للعدوان  الدول  هذه  جغرافية  وتسخير  بل  الصهيونية،  للهيمنة  العربي  القومي  األمن 
على شعوب املنطقة، لكن أيًضا يبدو أن مسار التطبيع؛ يسير فقط ضمن احلدود التي 
البرهان ومن  الفتاح  أناّ بإمكانهم دفع عبد  العدو  يرسمها الصهاينة، حيث يدرك قادة 

هم على شاكلته للرقص على يديه إرضاًء لهم متى شاءوا طاملا أناّ ذلك يحفظ كرسيه، 
ولكنهم أيًضا يدركون أناّ اتفاقهم مع البرهان مياثل قدرة أي قوة استعمارية على تسخير 
وكيل محلي يعمل حلسابها ضد مصالح شعبه، لن يصل أبًدا لتطويع الشعب السودان ي 

خلدمة املصالح الصهيونية، أو نبذ عروبتهم وهويتهم الرافضة لالستعمار.
إن الصهاينة يضبطون مسار التطبيع ضمن نطاق معني، ليس بإمكان حكام العرب 
املطبعني أناّ يرسلوا رجال أمنهم لبيع خدمات احلراسة والرقابة والتجسس األمني على 
بيوت املستوطنني ملصلحة رؤساء احلكومة الصهيونية، ولن تتجاوز أي شراكة أمنية بني 
مواطنيهم،  وبيوت  أب��واب قصورهم  العرب  احلكام  يفتح  املتبع، حيث  اإلط��ار  الطرفني 
بل وثكنات جيوشهم أمام برامج وأنظمة الرقابة التقنية األمنية الصهيونية، وتستباح 
مياهنا اإلقليمية من قبل سفن العدو احلربية، لتمارس دور احلراسة املتقدمة للكيان 

الصهيوني، واالعتداء على شعوب املنطقة وتهديد حريتها في املالحة والتحرك.
مواهبهم  ف��ي  طمًعا  ال��س��ودان؛  وعساكر  البرهان  الفتاح  لعبد  الصهاينة  يذهب  ل��م 
العسكرية وحكمتهم االستراتيجية في إدارة معارك تقسيم بالدهم وقمع شعوبهم، ولكن 
في إطار جهود الكيان لتقويض مقاومة شعوب املنطقة ضد الغزاة واملستعِمرين، ومسعاه 
للهيمنة على البحر األحمر عسكرًيا وجتارًيا. فلن تتدفق التكنولوجيا إلى السودان بفعل 
اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولن تبنى السدود حلساب السودانيني، لوقف التأثير 
النهب  اك للفيضانات واجلفاف الذي يلتهم بالسودانيني كل عام، فقط مزيد من  الفتاّ
والتجهيل والفقر هو ما سيغزو السودان على أيدي الصهاينة وشريكهم البرهان وبقية 
عصابته. أما األمن املائي واالقتصادي والوطني للسودان، فال ميكن ألحد أن يستبعد 
حتركاتهم  في  للصهاينة  مطمًعا  ك��ان  طاملا  النيل  فنهر  للصهاينة؛  بأكمله  تسليمه 

اإلفريقية، أو حتى في اتفاقيات تطبيعهم مع النظم العربية واإلفريقية.
البحر  واألفارقة على  العرب  الشعوب احملرومة، وموانئ  نيل  والسودان؛  نيل مصر  إن 
للصهاينة،  أهداف  بالسالح، كل هذه  إمداد فلسطني  الذهب، وطريق  األحمر، ومناجم 
وتطويع إرادة شعب السودان األبي كهدف مشترك بني العدو الصهيوني ونظام البرهان، 
ها أصبحت  أناّ ولكن جواب العروبة سيأتي في السودان كما في كل بقعة ظن الصهاينة 
موطًئا لهم، وليتذكر الصهاينة مصير اتفاقهم مع بشير اجلميل، أو رصاصات سليمان 

خاطر، وغيره وغيره من أبطال العرب.

غسان أبو جنم
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تونس:
االنتخابات تفتح البالد على طور جديد من الصراع الطبقي

التشريعية  الثاني لالنتخابات  الدور  باكتمال      
والذي جرى في التاسع والعشرين من شهر يناير، 
خطة  م��ن  واألخ��ي��رة  الثالثة  املرحلة  مثل  وال���ذي 
أعلنها  التي  االستثناء  حالة  إلنهاء  سعيد  قيس 
 ،2021 سنة  يوليوز  م��ن  والعشرين  اخل��ام��س  ي��وم 
احلذر  والترقب  االحتقان  من  حالة  البالد  تسود 
الذي يخفي شعورا بالريبة والتوجس واخلوف من 

املستقبل القريب والبعيد. 

د يسعى من  فهذه االنتخابات ،التي كان قيس سعياّ
ورائها إلى إضفاء شرعية ما على مشروعه، جاءت 
نهائيا  امل��ش��روع  ه��ذا  لتعلن فشل  ذل��ك  على عكس 
ورفضه جماهيريا من ِقَبل التونسيني والتونسيات. 
ولعل ميزتها الوحيدة أنها مكنت تونس من حتطيم 

ال��رق��م ال��ق��ي��اس��ي ال��ع��امل��ي في 
قاربت  ال��ت��ي  املقاطعة  نسبة 
األول  ال��دور  في  باملائة   90 ال� 
كانت  بعدما  الثاني،  في  كما 
هذه املرتبة حتتلها دول مثل 
ال��ت��ي س��ج��ل��ت نسبة  ه��اي��ت��ي 
مشاركة ب� 17،82 % فقط في 
لسنة  البرملانية  االنتخابات 
بنسبة  أفغانستان  أو   ،2015
أو   2019 ب���رمل���ان  ف���ي   %  19
اجلزائر بنسبة 23،03  %  في 

رئاسية 2021. 

ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى هذه  وف�����ي 
الدولة  رئ��ي��س  أص���راّ  النتائج، 
نصرا  ذل�����ك  اع���ت���ب���ار  ع���ل���ى 
رفضه  م���ا  أن  ،ب���اع���ت���ب���ار  ل���ه 
ره  وتصواّ ب��رن��ام��ج��ه  ال��ش��ع��ب 
النظام  هو  بل  احلكم،  لنظام 

التمثيلية  والدميقراطية  خصوصا  البرملاني 
"البناء  بنموذج  استبدالها  يريد  التي  عموما 
ج له ويبني عليه مشروعه  القاعدي" الذي يرواّ

حلكم تونس. 

الرئاسة  إل��ى  وص��ل  ال���ذي  سعيد  قيس  إن 
املال  حكمها  التي   2019 ع��ام  انتخابات  في 
حركة  على  الشعب  نقمة  استغل  ال��ف��اس��د، 
حلفائها  وع��ل��ى  عليها  ل��الن��ق��الب  النهضة، 
بذلك  يقم  لم  ولكنه  واحلكومة.  البرملان  في 
إلن��ق��اذ ال��ب��الد وحت��س��ني أوض���اع الشعب كما 
ادعى وإمنا الحتكار احلكم وإنقاذ املنظومة 

كاملة من االنهيار. 

د اليوم أن أوضاع البالد  إن كل الوقائع تؤكاّ
ى  صفاّ لقد  عليه.  ك��ان��ت  ��ا  ع��ماّ س���وءا  ازدادت 
للثورة  الدميقراطية  املكاسب  سعيد  قيس 
وأرسى حكما شعبويا فرديا مطلقا، هو اآلن 
مثل  تنصيب  عبر  فصوله  استكمال  بصدد 
واملشروعية  للشرعية  الفاقد  ال��ب��رمل��ان  ه��ذا 
منها  التشريعية  حقيقية،  صالحيات  وألي 
وال��رق��اب��ي��ة. ي��أت��ي ذل���ك ب��ع��د إل��غ��اء مختلف 

القضائية  السلطة  وتفكيك  ال��رق��اب��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
حرية  على  والتضييق  وظيفة  مجرد  واعتبارها 
باستخدام  السياسيني  ومالحقة اخلصوم  اإلعالم 

القضاء العسكري. 

د  سعياّ هيئة  فيه  أعلنت  ال��ذي  الوقت  نفس  وفي 
لالنتخابات نتائج الدور الثاني، أعلنت وكالة موديز 
للترقيم عن التخفيض في الترقيم السيادي لتونس 
مبا يجعلها على شفا حفرة من االنهيار الشامل، 
والفئات  الطبقات  انتظار  في  بأيام عصيبة  وينبئ 

الشعبية في تونس.  

املشهد  ت��س��ود  ال��ت��ي  الضبابية  حل��ال��ة  ن��ظ��را  لكن 
ل شبه الكلي للمؤسسات الرسمية  السياسي والتعطاّ

منها واملجتمعية، وأمام تعنت رئيس الدولة وإصراره 
على املضياّ قدما في تطبيق برنامج صاغه مبفرده، 
مخيفة  سيناريوهات  على  مقبلة  تبدو  البالد  فإن 
وغير مطمئنة. إال أن ذلك ال يعني البتة االستكانة 

والقبول باألمر الواقع. 

فالسؤال الذي بات يتردد يوميا على ألسن غالبية 
ال��ت��ون��س��ي��ات وال��ت��ون��س��ي��ني امل��ت��ض��رري��ن م��ن األزمة 
إلى  حياتهم:  مجاالت  كافة  تطول  التي  اخلانقة 
أين تسير البالد، وهل من حل إلنقاذها قبل فوات 
األوان؟ وهو ما يطرح على القوى الثورية خصوصا 
وتقدمي  صياغة  في  االجتهاد  عموما  والتقدمية 
بديل يوقف هذه الهرولة نحو الهاوية ويعيد لعموم 

التونسيني بريقا من األمل.

إن اجلواب عن هذا السؤال 
، وهو أن اإلنقاذ  واضح وجلياّ
سريعا،  ك����ان  ��م��ا  وك��لاّ مم��ك��ن 
ك���ان���ت وط�����أة ال���ك���ارث���ة أخف 
وأناّ  خ��ط��ورة  أق���ل  ونتائجها 
اجلهة األساسية القادرة على 
أطاح  ال���ذي  الشعب  ه��و  ذل��ك 
ب����ن ع���ل���ي وأجن������ز ث������ورة 17 
جانفي   14  2010- ديسمبر 
تروج  م��ا  عكس  فعلى   .2011
وأدواتها  الرسمية  األب��واق  له 
ف��إن احل��ل��ول ل��ألزم��ة احلالية 
مم��ك��ن��ة، وت��وف��ي��ر امل�����وارد من 
داخل بالدنا دون االرتهان إلى 
صندوق النقد الدولي واخلارج 
ق���وت الشعب  وت��دم��ي��ر  ع��ام��ة 
واملنظومات اإلنتاجية ممكن. 
لكن هذه احللول ال ميكن أن 
تكون نابعة من نفس االختيارات االقتصادية 
إن نفس األسباب  ولاّدت األزمة.  التي  واملالية 
تؤدي إلى نفس النتائج. كما أن تلك احللول 
ال ميكن أن تكون من إجناز من أوصلوا البالد 

بخياراتهم إلى الكارثة.    

لذلك فإنه من أوكد واجبات القوى الثورية 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ل���ف ال��ش��ع��ب ح����ول م��ث��ل هذا 
القادرة  الوحيدة  القوة  ميثل  ألنه  البرنامج، 
والفساد  االس���ت���ب���داد  ن��ظ��ام  إس���ق���اط  ع��ل��ى 
حني  ال��ق��ادرة،  الوحيدة  ال��ق��وة  وه��و  والعمالة 
ت���ك���ون م��س��ل��ح��ة ب��ال��وع��ي وال��ت��ن��ظ��ي��م، على 
التي  الدميقراطية  اجلمهورية  أسس  إرس��اء 
إطارها  ف��ي  يحقق  وال��ت��ي  إرادت���ه  متثل حقا 
واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  حت��رره 
الطريق نحو  أن  والثقافي. وما من شك في 
معارك  عبر خوض  الهدف مير  هذا  حتقيق 
أجل  م��ن  ال��واج��ه��ات  ك��ل  ف��ي  مباشرة  يومية 
إلسقاط  الضرورية  التعبئة  وبلوغ  املراكمة 
واالستغالل  االستبداد  ومنظومة  االنقالب 

والفساد والعمالة. 

مرتضى العبيدي

من أوكد واجبات 
القوى الثورية العمل على لف 

الشعب حول مثل هذا البرنامج، ألنه 
يمثل القوة الوحيدة القادرة على إسقاط نظام 

االستبداد والفساد والعمالة وهو القوة الوحيدة 
القادرة، حين تكون مسلحة بالوعي والتنظيم، على 

إرساء أسس الجمهورية الديمقراطية التي تمثل حقا 
إرادته والتي يحقق في إطارها تحرره السياسي واالقتصادي 

واالجتماعي والثقافي. وما من شك في أن الطريق نحو 
تحقيق هذا الهدف يمر عبر خوض معارك يومية مباشرة 

في كل الواجهات من أجل المراكمة وبلوغ التعبئة 
الضرورية إلسقاط االنقالب ومنظومة االستبداد 

واالستغالل والفساد والعمالة. 
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تتمة: الوضع االقليمي العربي واالفريقي 

ا أفريقيا:  ثانياً
استكمال  اج��ل  م��ن  تناضل  األفريقية  الشعوب  زال��ت  ال 
للسوق  التبعية  بإلغاء  واالق��ت��ص��ادي،  السياسي  استقاللها 
الرأسمالي، واحلفاظ على مواردها، ومن اجل الدميقراطية 
القارة األفريقية لهجوم سافر وعدوانية  والعدالة، وتتعرض 
مستمرة من قبل حكومات البلدان الرأسمالية. فتحت ذريعة 
احلرب ضد اإلرهاب ترسل الواليات املتحدة جيوشها إلى ما 
القواعد  من  العديد  وتبني  أفريقيا،  في  بلًدا   26 عن  يزيد 
العسكرية في غرب ووسط وشرق أفريقيا. وعن طريق قوات 
األفريكوم تقوم بتدريب القوات العسكرية لعدد من البلدان 
النيجر ومالي وغينيا وغانا وسيراليون وكينيا ويوغندا  في 
في  لها  عمالء  جتنيد  تستطيع  الطريقة  وبهذه  وب��ورن��دي؛ 
داخل جيوش هذه البلدان، وهو نفس السلوك الذي اتبعته 

في عدة بلدان في أمريكا الالتينية في السنوات املاضية.

شهدت القارة األفريقية عدًدا من االنقالبات العسكرية   •
في بلدان غرب أفريقيا وهي غينيا وبوركينا فاسو والسودان. 
حقيقية  وانتكاسة  مريًعا  تراجًعا  االنقالبات  ه��ذه  ومتثل 
أيًضا  ومتثل  البلدان.  هذه  في  الدميقراطي  احلكم  ملشروع 
املواثيق  ف��ي  ة  ال���وارد  واحل��ري��ات  للحقوق  ص��ارًخ��ا  انتهاًكا 

والشعوب؛  اإلن��س��ان  حلقوق  األفريقي  وامليثاق  الدولية، 
وذلك من خالل تعليق الدستور، وإعالن الطوارئ واألحكام 
العرفية؛ األمر الذي يتنافى مع مبدأ سيادة حكم القانون، 
القوى  ص��راع��ات  ولعبت  ال��س��ل��ط��ات.  ب��ني  الفصل  وم��ب��دأ 
اإلقليمية والدولية دوًرا بارًزا في هذا اخلصوص، خاصة 
فرنسا وحلفائها من الدول األفريقية، وروسيا عن طريق 
ال��دول وقد  إلى بعض هذه  إرس��ال قوات مرتزقة )فاغنر( 
ساهمت في زعزعة االستقرار في هذه املنطقة وال ميكن 

استثناء النيجر وليبيا.

• هذه األنظمة االنقالبية تعتمد في بقائها على القوى 
املوروثة  التبعية  لسياسات  خاضعة  أنظمة  وهي  الدولية؛ 
من  حقيقية  م��خ��اوف  وهنالك  االس��ت��ع��م��ار.  خ���روج  بعد 
اندالع توترات اثنية وقبلية في هذه البلدان التي ال تزال 

مؤسساتها الوطنية تعاني من هشاشة بعد خروج االستعمار 
ومن شأن ذلك أن يؤثر على االستقرار، وعلى السلم واألمن 
التي  األفريقي  اإلقليمي في ظل ضعف مؤسسات االحت��اد 
تنحاز دائًما للحكام ومصاحلهم بداًل عن االنحياز لشعوب 
واألمراض  والفقر  والفساد  احل��روب  من  تعاني  التي  القارة 
عدم  ذل��ك  ويتيح  ال��رش��ي��د.  واحل��ك��م  الدميقراطية  وغ��ي��اب 
وقمع  الدستورية،  احلقوق  وإه��دار  اإلنسان،  كرامة  احترام 
اإلقليمية  والعهود  املواثيق  في  ال��واردة  األساسية  احلريات 

والدولية.

والسياسية،  االجتماعية  األوض���اع  وضعف  هشاشة  إن   •
في بعض البلدان األفريقية جنوب الصحراء، ينعكس على 
الضعف العام في احلركة السياسية واألحزاب، ورغم أن هذه 
األحزاب قد حتمل اسماء الدميقراطية والوطنية والتقدمية 
إال انها تعتمد على النفوذ القبلي واالقطاع وشبه االقطاع، 
بهذه  تنحاز  ألن��ه��ا  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  قضية  ت��خ��ون  وبالتالي 
إلى السلطة، وال  التي اتت بها  أو تلك للمجموعات  الدرجة 
تهتم كثيرا مبعاش الناس وحقوقهم. الشيء اآلخر هو ازدياد 
والصيني  وال��روس��ي  والفرنسي  األمريكي  والتواجد  النفوذ 
في تلك البلدان، والصراعات التي تدور بني هذه القوى في 
استغالل ثرواتها حتت مسميات مختلفة. فدور األفريكوم، 
الصينية  والشركات  الروسية  و)فاغنر(  الفرنسية  وال��ق��وات 
واضح في املواجهات واالنقالبات التي متت في غينيا ومالي 

وتشاد وغامبيا وأفريقيا الوسطى وبوركينافاسو.

مثل:  البلدان  بعض  ف��ي  األهلية  احل���روب  تستمر  كما   •
والصومال  ومالي  الوسطى  وأفريقيا  الدميقراطي  الكنغو 

الدولة  وتنظيم  داعش  هزمية  وبعد  ذلك،  بجانب  ونيجريا، 
اإلسالمية في العراق وسوريا، خرجت املجموعات اإلرهابية 
األفريقي،  الساحل  بلدان  إلى  ومنها  ليبيا،  إلى  الشرق  من 
القاعدة  تنظيميات  مع  القادمة  املجموعات  تشارك  حيث 
امل��وج��ودة ف��ي ب��ل��دان ال��س��اح��ل األف��ري��ق��ي. وت��ت��دخ��ل فرنسا 
حلماية مستعمراتها السابقة، وتبني حتالفات عسكرية مع 
بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وإقامة قوات مشتركة، اسمًيا 
اإلمبريالية  املصالح  وعملًيا حلماية  اإلره��اب،  للحرب ضد 
في غرب أفريقيا، وتأمني احتكار جتارة املاس والذهب واللؤلؤ 

واملعادن النفيسة. 

ال��ب��ل��دان األف��ري��ق��ي��ة م��ث��ل: السنغال  وحت�����اول ب��ع��ض   •
انتخابات  إقامة  والكاميرون،  العاج  وساحل  وتوجو  وغانا 
السياسية،  األح���زاب  في  العام  للضعف  ولكن  دميقراطية، 
وب��ش��ك��ل خ����اص ع����دم وج�����ود م��ح��س��وس ألح�����زاب وطنية 
ودميقراطية تسيطر على هذه البلدان حكومات من أحزاب 
ميني مبنية على االنتماء القبلي، ورمبا تكون السنغال هي 
االستثناء الوحيد؛ لتجربتها في الدميقراطية الضاربة في 
العمق، ولعدم تعرضها لالنقالبات العسكرية التي أثرت سلًبا 

على عدد كبير من البلدان األفريقية.

االقتصادية  بالتجارب  يسمى  م��ا  هناك  ذل��ك؛  بجانب   •
هاتني  على  تسيطر  حيث  وروان����دا،  أثيوبيا  ف��ي  الناجحة 
الواحد،  احل���زب  ن��ظ��ام  يحكمها  شمولية  أنظمة  البلدين 
بالنجاح  يسمى  م��ا  إن  ال���رأي.  مبعتقلي  سجونها  ومتتلئ 
االقتصادي بعيًدا عن إطالق احلريات السياسية، واالعتماد 
على االستثمارات األجنبية واملنح، والذي ينتج عنه استمرار 
االقتصادية  املشاكل  يحل  ل��ن  الرأسمالي،  للسوق  التبعية 
ترزح حتت حكم  زالت  روان��دا ال  أن  والواضح  واالجتماعية. 
التي راح ضحيتها األالف  الفرد منذ نهاية احلرب األهلية 

من املواطنني.

ال��ذي استمر لعدة سنوات  في أثيوبيا ورغ��م االستقرار،   •
اجلبهات  حتالف  حكم  أن  إال  منقستو،  نظام  سقوط  بعد 
أرومو، وغيرها( حتت اسم اجلبهة  القبلية )جتراي، أمهرا، 
احلريات،  م��ص��ادرة  على  استند  أثيوبيا،  لشعوب  ال��ث��وري��ة 
للجماهير  والتعبير  التنظيم  حق  ومنع  اإلن��س��ان،  وحقوق 
خارج إطار التنظيم احلاكم وفروعه. ومتثل أثيوبيا منوذًجا 
حًيا لطمس وتغييب الوعي السياسي واالجتماعي للجماهير 
مما  عرقية،  شعبوية  صراعات  في  الصراع  أسباب  باختزال 
إسقاط  بعد  أثيوبيا،  ف��ي  القوميات  مسألة  بحل  ان��ح��رف 
إذ  )هيالسالسي(  اإلمبراطور  وع��زل  الثيوقراطي،  النظام 
وتكوين  الواحد،  احلزب  نظام  إلى  احلاكمة  القوى  توجهت 
حاكًما  تنظيًما  أثيوبيا  لشعوب  ال��ث��وري��ة  اجلبهة  تنظيم 
مدعية  املختلفة  أثيوبيا؛  ادعت متثيل شعوب  نخب  تقوده 
املشاركة في احلكم  أثيوبيا في  املساواة بني شعوب  حتقيق 
دون ال��غ��وص ف��ي عمق أس��ب��اب ال��ص��راع، وح��ل ج��ذور الفقر 

والتخلف اللذين تعاني منهما كافة شعوب أثيوبيا، والنتيجة 
والثروات،  ب��امل��وارد  احلاكم  التنظيم  داخ��ل  النخب  استئثار 
وبعد  شعوبهم،  على  باالستناد  بينهم  ال��ص��راع��ات  ودوران 
عدة محاوالت من قبل أبي أحمد، املنتمي لقبيلة األرومو، 
أنظمة مماثلة  واجهتها  التي  املشاكل  واجه نفس  لإلصالح 
في أفريقيا حيث تفجرت اخلالفات القبلية، فالصراع حول 
املركز  ب��ني  العسكرية  امل��واج��ه��ات  إل��ى  أدى  وال��ث��روة  السلطة 
وجبهة حترير التجراي والذي نتج عنه اآلالف من الضحايا 
أقنع  ال��ذي  أب��ي أحمد،  أن  ويبدو  بني قتيل وجريج والج��ئ 
ضعاف النفوس بإشراك العسكر في سلطة الفترة االنتقالية  
وال��ت��ف��اوض ف��ي ال��س��ودان، رف��ض م��ب��ادرة االحت���اد األفريقي 
هدد  مم��ا  ال��دم��وي؛  العسكري  احل��ل  على  وأص��ر  للوساطة 

وحدة شعوب وأقاليم أثيوبيا.

ال��ق��ارة األفريقية حت��والت ع��دي��دة، فبعد  تشهد جنوب   •
اإلط���اح���ة مب��وغ��اب��ي ف��ي زم��ب��اب��وي، اس��ت��م��ر ن��ف��س النظام 
الديكتاتوري حتت قيادة حزب زانو وأوصل البالد إلى هاوية 
الداخلية  املقاومة  ورغ��م  والسياسي.  االقتصادي  اإلف��الس 
إال  الزمبابوى،  الشيوعي  احلزب  وتكوين  النقابات  قبل  من 
باملعارضني  والتنكيل  واألمنية  العسكرية  النظام  قبضة  أن 
املعارضة اخل��روج من زمبابوى  واإلره��اب فرضت على قادة 
وممارسة نشاطهم من اخلارج في البلدان املجاورة، وإعادة 
فقد  والدميقراطية؛  االشتراكية  بني  انفصام  أال  تأكيد 
األفريقية،  تبني االشتراكية  ادعت  التي  األنظمة  حتولت 
أنظمة شمولية. وحتول  إلى  االستعمار،  التحرر من  ان  إَباّ
واحتكار  ف��ردي؛  حكم  نظام  إلى  التاريخيني  التحرر  قادة 
واألراض����ي،  ال��ث��روات  والعسكرية  امل��دن��ي��ة  البيروقراطية 
واإلبقاء على إفقار الشعوب، لغياب الدميقراطية، فلم تَن 

االشتراكية ولم حتقق الدميقراطية.

•  يحتل الوضع في جنوب أفريقيا اهتمام القوى الوطنية 
راما  الرئيس  انتخاب  فبعد  األفريقية،  والدميقراطية 
فوسا توقعت اجلماهير في جنوب أفريقيا تغييًرا جذرًيا 
الفساد  محاربة  مجال  في  خاصة  احلكومة،  سياسة  في 
املؤمتر  داخ��ل  زوم��ا  السابق  الرئيس  مؤيدي  بقايا  أن  إال 
في  جوهري  تغيير  دون  حال  واحلكومة  األفريقي  الوطني 
سياسة احلكومة فال زالت البرجوازية السوداء اجلديدة، مع 
بواسطة  البيض، تسيطر على قمم االقتصاد  األغنياء من 
الشركات، وال زال املجتمع في جنوب أفريقيا منقسًما بني 
األغنياء اجلدد واألغلبية الفقيرة. وانعكس هذا الفشل في 
انتخابات  منذ  البالد  ق��اد  ال��ذي  الثالثي  التحالف  إضعاف 
1994 ب��ني امل��ؤمت��ر ال��وط��ن��ي األف��ري��ق��ي واحل����زب الشيوعي 
والنقابات، وقد قاد الفشل في التصدي للفساد االقتصادي 
وامل��ال��ي والسياسي إل��ى خ��روج ع��ش��رات ال��ك��وادر م��ن صفوف 
زالت  ال  معاوية  شعرة  أن  ورغ��م  األفريقي.  الوطني  املؤمتر 
هي التي تربط بني أطراف التحالف؛ إال أن هنالك العديد 
من احملاوالت إلعادة النظر في كيفية استمرار هذا التحالف 
وتدعيمه، لكن املؤشرات، مبا فيها الضعف الذي أصاب املؤمتر 
صفوف  إلى  واالنضمام  ك��وادره  بخروج  األفريقي؛  الوطني 
املعارضة، أو الفشل في تغيير وضع األغلبية  السوداء، التي 
ال زالت تعيش في أطراف املدن وتعاني من البطالة، وتفشي 
أكثر جذرية  إلى بناء حتالفات  األم��راض كل ذلك قد يقود 
خاصة  العاملني،  حقوق  الن��ت��زاع  النقابات،  وس��ط  خاصة 
عمال املناجم. بجانب ذلك يواجه أالف الطالب مشكلة في 
استمرار دراستهم اجلامعية حتت ضغوط وتكلفة التعليم، 
فعمت إضرابات الطالب باجلامعات ومظاهراتهم في الفترة 
األخيرة، كما كان النتشار وباء كوفيد 19- أثره في إضعاف 
االقتصاد في جنوب أفريقيا وحتمل الطبقة العاملة تبعات 
سياسة التقشف من تخفيض العمالة أو فرض سن املعاش 

املبكر.>
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الشباب

األوروبية،  املفوضية  م��ن  نطلب    -
ال��رب��اط ، مواءمة  ب���دًءا ب��وف��ده��ا ف��ي 
الذي  املوقف  مع  أوثق  بشكل  موقفها 
املطلوب  النحو  على   ، البرملان  اتخذه 
الفجوة  ت��ق��ل  ب��ح��ي��ث   ، ال����ق����رار  ف���ي 
، واإلص����رار على تعيني  ب��ني االث��ن��ني 
مراقبني للمحاكمات السياسية إلبداء 

اهتمامهم.
البرملان  ت���زوي���د  ف���ي  االس���ت���م���رار    -
املذكورة  القضايا  سير  عن  مبعلومات 
املثال حول  ، على سبيل  في رسالتهم 
ظروف سجنهم أو في املواعيد النهائية 
القانونية مثل الطعن في قضية عمر 
اإلصرار  البرملان  ونطلب من  الراضي. 
ع��ن��د مخاطبة  احل�����االت  ه����ذه  ع��ل��ى 

السلطات املغربية.
- م��ط��ال��ب��ة امل��ف��وض��ي��ة األوروب����ي����ة ، 
، مبواءمة  ال��رب��اط  ف��ي  بوفدها  ب���دًءا 
ال��ب��رمل��ان بشكل  ات��خ��ذه  ال��ذي  موقفها 
أكبر ، بحيث تقل الفجوة بني االثنني 
الوفد  ي��ف��وض  أن  ع��ل��ى  واإلص������رار   ،
مراقبني للمحاكمات السياسية إلبداء 
مع  خ��ط��وات  تتخذ  وان��ه��ا  اهتمامهم 
تصريحات  وكذلك  املغربية  السلطات 

عامة.
- جدولة اإلجراءات العامة في الفترة 
الثنائية  االج��ت��م��اع��ات  ت��س��ب��ق  ال��ت��ي 
ب��ني امل��غ��رب واالحت���اد األوروب����ي حول 
حقوق اإلنسان ، لإلصرار على أن تثير 
األطراف قضايا محددة. هناك مقرر 

واحد لهذا الربيع.
- مراقبة الفرص األخرى في االحتاد 
األوروبي لتسليط الضوء على الوضع 
اإلج���راءات األممية  ، مثل  املغرب  في 
اإلنسان  حقوق  ع��ن  امل��داف��ع��ني  بشأن 
أو في الترشيحات جلوائز مثل جائزة 

ساخاروف.
لإلصرار  األوروب��ي  القرار  استخدم   -
على أن برملانات الدول األعضاء تراقب 
أيًضا حالة حقوق اإلنسان في املغرب ، 
وتذكرها بأن مواطنيها يقعون أحياًنا 
الفرنسي  م��ث��ل   ، ال��ن��ي��ران  م��رم��ى  ف��ي 
الفرنسي  أو  منجب  املعطي  امل��غ��رب��ي 

اإلسباني محمد زيان.
كمنظمة دولية، تدرك هيومن رايتس 
ال��س��ه��ل دائًما  ل��ي��س م���ن  أن���ه  ووت����ش 
استدعاء  امل��ط��ل��ع��ني  ال��ن��ش��ط��اء  ع��ل��ى 
ال��ض��غ��ط اخل���ارج���ي ع��ل��ًن��ا م���ن أجل 
حسابات  ه���ن���اك  اإلن����س����ان.  ح���ق���وق 
س��ي��اس��ي��ة وم��خ��اط��ر االن��ت��ق��ام. نحن 
ملتزمون بالعمل معكم، مع األخذ في 
وسائلنا  وتقدير  نصيحتكم  االعتبار 
وتفضيالتكم اخلاصة، لتعزيز احترام 

أكبر حلقوق اإلنسان في املغرب. 
وشكرا

تتمة:  ندوة الهيئة الوطنية ملساندة معتقلي الرأي

مداخلة ذ.فؤاد عبداملومني:

اّ.ف�����ؤاد ف��ي م��داخ��ل��ت��ه مباشرة  ان��ط��ل��ق 
ال���ى م��س��اءل��ة م��ؤس��س��ات ال���دول���ة ومدى 
بثقة  ت���ت���م���ت���ع  وه������ل  م���ص���داق���ي���ت���ه���ا؟ 
القضاء  املواطنني؟ وتوقف عند مؤسسة 
ليصفه بأنه يعاني من انعدام الثقة وثقل 
االنتصار،  س��ب��ل  وت��ع��ث��ر  ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة 
مستشهدا بالصفحة 32 من تقرير جلنة 
النموذج التنموي كمرجع جوهري للدولة 
اجلوهري  باملشكل  يعترف  وهو  املغربية 
مع القضاء كجزء من املشاكل اجلوهرية 
الفاقدة  ال����دول����ة،  م��ؤس��س��ات  ب��اق��ي  م���ع 
للمسؤولية  فاقدة  والنزاهة،  للمصداقية 
وحتمل  للمحاسبة  والقابلية  والشفافية 

اطار  في  ذل��ك  األم��ر  اقتضى  اذا  العقاب 
املسؤولية واحملاسبة.

األوربي،  البرملان  الى موقف  اش��ارة  وفي 
ذكر االستاذ فؤاد بادانة قمع الصحفيني 
بالسراح  وباملطالبة  امل��ع��ارض��ة.   وزع��م��اء 
والتجسس  امل��ل��ف��ات  ل��ك��ل ض��ح��اي��ا ط��ب��خ 
على النشطاء واملطالبة باحترام احلقوق 
العادلة.  احملاكمة  في  واحل��ق  واحل��ري��ات 
كما أش���ار ف��ي امل��وق��ف األورب����ي ال��ى منع 
تكنولوجيا  تصدير  من  املعنية  اجلهات 
التجسس الى املغرب. وذلك بناء على ما 
وسيناريوهات  امللفات  فبركة  من  لوحظ 
احمل��اك��م��ات ال��ص��وري��ة ف���ي ح���ق م���ن هم 
معروف عليهم/هن بانهم/هن يحرجون 
ال��ن��ظ��ام. ه���ذا وق���د أك���د امل��ت��دخ��ل على 
حق  ف��ي  السياسي  البوليس  يقترفه  م��ا 
املتدخل  ذات  استغرب  املعارضني...بينما 

في  وجتتهد  القمع  أدوات  تتكالب  كيف 
منهجية الترهيب، خاصة منذ 2014على 

األقل حتى اآلن.
وفي اشارة الى مؤسسة البرملان وما يروج 
يصمت  بينما  بئيسة  فرجة  م��ن  داخ��ل��ه 
املهمة  ال��ق��ض��اي��ا  ب���اق���ي  ع��ل��ى  ب��امل��ط��ل��ق 
)كاري  دور  يلعب  ليعتبره  واجل��وه��ري��ة 

حنكو(.
تعرفه جبهة  ما  تهم  أخرى  وفي نقطة 
حماة النظام بالداخل واخلارج من تصدع 
الدولة  فضائح  مع  خاصة  كبيرة  وه��زات 
املشار اليها في تقارير ووثائق )ويكيليكس 
لويكس   – ك���ومل���ان  ك���ري���س   – ب���ان���ام���ا   –
بيبرز...( باندورا   – بييرز  باناما  ليكس- 
وغيرها من الكوارث بدون أن يتحرك أي 
حتقيق أو محاكمات، بينما يتم الرد من 
طرف الدولة بأن األمور عادية وفي اطار 

"القانون" .
بيكازوس  ب���رن���ام���ج  ال����ى  اش������ارة  وف����ي 
أنه يسير  الى  التجسسي، أشار ذ املومني 
زعماء  ع��ل��ى  للتجسس  األول  ب��ش��ق��ني: 
مسؤولني  على  للتجسس  والثاني  ال��رأي، 
دوليني في دول حليفة أو حامية للنظام. 
ال����ى امل��الح��ظ��ة أن كل  ه����ذا ب���اإلض���اف���ة 
سقوط  بعد  تنكشف  ما  غالبا  الفضائح 
ليست  بينما  ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة،  األن��ظ��م��ة 
هناك فرص قبل ذلك بسبب احلصانات 
التي يتمتع بها هؤالء. كما يتم االنتقام 
م��ن ب��ع��ض امل��ع��ارض��ني واالن��ت��ق��ام منهم 
بسبب مواقفهم مثال في قضية الصحراء 
ت��ه��دي��دي ضدهم،  واس��ت��ع��م��ال خ��ط��اب 
باقتراح  امل��غ��رب  ال��ذي يتقدم  ال��وق��ت  ف��ي 
اقناع  وامل��ط��ل��وب  ال���ذات���ي"  "االس��ت��ق��الل 

اآلخرين عبر التفاوض املباشر.
السيادة  ب��أن  ذ.ف���ؤاد  وف��ي اآلف���اق يذكر 

الوطنية تفرض:
واالستقالل  الشعبية  السيادة  احترام   -
وشفافية  ون����زاه����ة  وف���ع���ال���ي���ة  وت��������وازن 

املؤسسات. 
صيانة  في  ال��دول��ة  مصداقية  ضمان   -

احلقوق واحلريات.
- اط�����الق س�����راح امل���ع���ارض���ني وحت���رمي 

التجسس ضد املعارضني والتشهير بهم.
واحملاكمات  امل��ل��ف��ات  ط��ب��خ  حت����رمي   -

الصورية.
- ايقاف املهازل اجلارية مبا فيها داخل 

املؤسسات.
وفي األخير أكد املتدخل على أن احلركة 
بكل  ستستمر  ال��ه��ي��ئ��ة  ك��م��ا  احل��ق��وق��ي��ة 
امكانياتها في الداخل واخلارج من أجل 
الفضح والتصدي، ولن تكون هذه احلركة 
في يد أي طرف وأن احلق سينتصر أبى 

من أبى وكره من كره.>

وفي اشارة الى 
موقف البرلمان األوربي، ذكر 

االستاذ فؤاد بادانة قمع الصحفيين 
وزعماء المعارضة.  وبالمطالبة بالسراح 

لكل ضحايا طبخ الملفات والتجسس على 
النشطاء والمطالبة باحترام الحقوق والحريات 

والحق في المحاكمة العادلة. كما أشار في الموقف 
األوربي الى منع الجهات المعنية من تصدير 

تكنولوجيا التجسس الى المغرب. وذلك بناء على 
ما لوحظ من فبركة الملفات وسيناريوهات 
المحاكمات الصورية في حق من هم معروف 

عليهم/هن بانهم/هن يحرجون النظام.
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ثقافة  التغييرذكريات  طفولة

ع اللطيف صردي

أريج الطباشير

"أريج الطباشير" .هو ثالث محاولة إبداعية لي.بعد 
سيرة  شبه  االح��اد.وه��ي  وق��ط��ارات  التماسيح  اوك���ار 
مهنية.انطلقت من مركز التكوين املعلمني واملعلمات 
مرورا  ق��روي  بعالم  تطواف  الى  بطنجة   81.82 فوج 
في  مدرسا  تخص  .انها  سهول  ال��ى  جبلية  مبناطق 
الذين  املربني  تتقاطع مع جتربة كل  .وهي  االري��اف 
اجلغرافية  بصعوباتها  الفضاءات  هذه  على  عرجوا 
احيانا  صراعات  .وعرت  عذاباتها  واملناخية.وخبروا 
مع بعض املديرين واملفتشني.ممكن كانوا متسلطني 
دون  قصروا  او  اجلسيمة  مهامهم  يستوعبوا  لم  .او 
.وكانوا  شطط  بعضهم  عن  صدر  منهم.وفعال  وعي 
أولى بهم ان يكونوا رحماء بزمالئهم وزميالتهم. كما 
واملعرفية  البيداغوجية  اإلشكاليات  بعض  الى  تشير 
املدرسيى  والكتاب  املنهج  احيانا  والتعلمية.وتسائل 
في بعض عيوبه ونواقصه في حدود معارف مبجهود 
شخصي في غياب تكوين مستمر من طرف املؤطرين 
ل���م ي��ك��ن م��ح��اي��ذا نقابيا  ال�����راوي  . ول���الش���ارة ف���إن 
العمومية  املدرسة  عن  الدفاع  في  وتربويا  وسياسيا 
ومستقبل أبناء وبنات الشعب خاصة في مغرب اريد 
له ان يكون غيرنافع عن قصد.ويؤثت املشهد السردي 
زمالئي وزميالتي الذين كان لي شرف التدريس معهم 
ومعهن وكانوا مبثابة كوة يتسرب منها االمل ملغالبة 
وال��م.ت��رى هل استعطت ان اضع  ما حلقنا من غن 
يسكنني؟.كنت  ال��ذي  وامل��رب��ي  السياسي  بني  مسافة 
أحاول جاهدا .ولكن الادري ان وفقت في احترام هذه 
الثورة طوع  أن  الثخوم .الني نتاج مرحلة كنت أظن 
اذني  في  رنينا  يرن  اجلامعة  نشيد  يزال  ال  بناني.و 
.سنشعلها ثورة في اجلبال.وانا ذلك املدرس البسيط 
التي  اجل��اح��دة  بقيمها  ك��ال��غ��ول  مدينة  م��ن  ال��ق��ادم 
وكنت  .النها فقدت معناها ومبناها.و  اوالده��ا  وادت 
امسح  له  .وقلت  متعلما  أول حصة  في  قد خاطبت 
السبورة فردد نفس اجلملة وقررت في اللحظة ذاتها 
ان اتعلم االمازيغية .الن اللسان هو أساس التواصل 
.فكيف تشعل ثورة في اجلبل وانت ال تعرف اسم املاء 
ملقارعة  مندفعا  كنت  باالمازيغية.فاحيانا  والرغيف 

اخلطب كالتيس واخرى ساكنا ونعيما كزبد البحر.

اتارتني مالحظة تفضل بها رفيقي حسن الصعيب 
وف��وج��ئ��ت مبالحظة  اري��ج��ي.  على  األض��ط��الع  بعد 
اظنها وجيهة .هو غياب احلديث عن املرأة في املسار 
وما  .اكيد  اليباب  لثالثة عقود في هذا  استمر  الذي 
برح الوضع أسوأ للمدرسات من املدرسني .فقد عانني 
من التحرش والنظرة الدونية وصعوبة التنقل واحيانا 
حتى من ذوي القربى واعني جسمنا التربوي.اطمئن 
رفيقي فان كانت لي عودة للكتابة على املسار التربوي 
الن  ومذكرا.  مؤنثا  بنوعيه  اجلمع  بصيغة  ساخطه 

املعاناة كانت مضاعفة ومخيفة خلضراء الدمن.

املشهد  على  تطفو  ب��دأت  األخيرة  العقود  في  اننا 
املشهد  .ومن حسن  القبيل  كتابات من هذا  الثقافي 
صرح  في  ولبنة  مخالفا  ادب��ا  سيكون  .الن��ه  الثقافي 
ثقافة الهامش واالطراف واالنفالت من ادب النخبة 
ال��ع��امل��ة ب��امل��راك��ز احل��ض��ري��ة ال��ك��ب��رى.وه��ي ع��ب��ارة عن 
مذكرات من باب يوميات معلم في االرياف او يوميات 
دراجة  ي��وم��ي��ات  س����ري.او  اوم��ه��اج��ر  س��ائ��ق طاكسي 
يبقى شحيحا  األدب��ي  ه��ذا اجلنس  ان  .اال  لشرطي 
وضحال اذا قورن باملتون التي تخط في الغرب. وذلك 
لتجاوز  مشجع  ثقافي  السوسيو  احمليط  لكون  مرده 
طابوهات معيقة ومكبلة.من قبيل يوميات مجرم او 
.كذلك جتارب  مثليني  او  مومس  يوميات  او  سجني 

مع أمراض او اعاقات وما الى ذلك

منذ سنوات قليلة وهو في عز مراهقته األولى يتابع عن كثب 
أخبار مغادرة أقرانه من الذين انقطعوا عن الدراسة مبكرا، إلى 
بعض  وف��ي  الكيف  حقول  ف��ي  للعمل  امل��ج��اورة  واملناطق  كتامة 
يعلنون مبثل هذه  كانوا  لقد  أخ��رى،،  أشغال شاقة  في  األحيان 
املغادرة أنهم أصبحوا رجاال أشداء ال يشق لهم غبار، وكان ذلك 
الرجال  أال  بها  القيام  يستطيع  ال  األع��م��ال  تلك  الن  ج��د،  عن 
األش����داء أو ال��ب��غ��ال اجل��ب��ارة . ل��م يكن ه��ذا اإلع���الن وح���ده هو 
الباعث على هذه املغادرة املبكرة عن أحضان أسرهم الفقيرة بل 
أيضا حالة البؤس الشديد الذي يعانون منه، لقد كانت السنوات 
العجاف تطول ومتتد حتى أصبح الناس يعتقدون أن السراب ماء 
زالال، واحلالة هاته مطلوب من كل فرد في األسرة أن يكون ذا نفع 

بشكل من األشكال وال يهم كثيرا عمره وال قدرته اجلسدية .
القوية،  البنية  ذو  احلميم  صديقه  مصطفى  ه��ؤالء  من  ك��ان 
يكبره بعام واحد، لكنه خاض كثيرا في التجارب التي تؤهله لكي 
يعلن دخوله إلى عالم الرجال بخالف منه حتى ذلكم احلني، كان 
يتصرف فعال على هذا النحو وبافتخار شديد . كان قد انقطع 
عن الدراسة مبكرا، لم يكن يطيق الذهاب صباحا إلى تلك املدرسة 
البعيدة باإلضافة إلى مسحة من الغباوة التي كانت تطبعه والتي 
كانت تعرضه لعقاب املعلم الطويل القامة والصارم القسمات الذي 
الفوالذية  فقرات عظامه  إال من  ثور مسلوخ  ذيل  يستعمل  كان 
ومحتفظا على شعره الطويل في طرفه الذي يلفه على يده وهو 
يهوي بكل قواه على ظهر التالميذ الكسالى من طينة مصطفى، 
لكن كان ملصطفى رأي آخر في مواجهة هذا الوضع املخزي أمام 
أقرانه، فارتأى أن  يلف جسده املائل للبدانة بالكثير من الثياب 
الثقيلة وفي بعض األحيان كان يدس بينها الورق املقوى من جهة 
ظهره فلما تنزل ضربة املعلم القاسية بالذيل العظمي تكون قد 
الذي  املعلم  استغراب  أمام  يبتسم  وهو  وسالما   بردا  استحالت 
كانت تنطلي عليه هذه  اخلطة من طرف مصطفى وأمثاله من 

الكسالى الذين غالبيتهم كانوا يحملون نفس اسمه.
بابه  من  الرعاة  عالم  دخ��ل  ال��دراس��ة  عن  املبكر  انقطاعه  بعد 
الواسع، صيفا يتبع قطيعه على تالل وسفوح قريته مما يجعله 
يختلط برعاة آخر حلظة ممن الزالت صلتهم باملدرسة سارية، 
وشتاء يرحل بعيدا إلى مشاعات القبيلة بعد أن يكون والده قد 
أقام خيمة رثة على ضفاف احد األودية اجلافة . في هذه املرحلة 
من السنة يكون لباسه الوحيد عبارة عن جلباب قصير بني اللون 
نسج من صوف أغنامه السقيمة، لم تكن تساعد يديه في رمي 
الصواب  إلى جادة  للعودة  لزعماء قطيعه  احلجارة بعيدا تنبيها 
الفالحني  الترامي على مزروعات  حني يتعلق األمر مبحاولتهم 
املمنوع فيضطر  القاسية قلوبهم إن هو سمح لهم في مسعاهم 
ليحررها  الصدر  عند  اجللباب  فتحة  من  اليمنى  ي��ده  إلخ��راج 
ال��زع��م��اء النزقني .ه��ذا اجللباب  وت��ك��ون ج��اه��زة إلدم���اء ه��ؤالء 
يكون قد متزق ابتداء من إليتيه بفعل اجللوس طول النهار على 
اخللف  من  فيظهر  األحيان  بعض  في  واملسنن  اخلشن  احلجر 
موسم  آخ��ر  في  لينتهي  نظارتني  ذات  عينني  لها  مؤخرته  وك��أن 
الترحال عبارة عن ألياف صوفية مربوطة باخليط الذي خيطت 
به أول األمر . إن ما يلفت نظر أصدقائه بعد عودته من املشاع 
مطبوع  ذل��ك  كل  األغ��رب،  وقاموسه  الغريبة  أط��واره  هو  القبلي 
بقسمات بلهاء ال يجدون لها تفسيرا. تظهر عليه بعض عالمات 
البلوغ املبكر ويحكي لهم حكاياته الغريبة والتي تدور في مجملها 
على مغامراته اجلنسية مع بنات حكم عليهن بالترحال مثله إلى 
تلك املشاعات،لكن ليس كل هذه احلكايات تكون صحيحة بقدر 

ما هي جزء من إعالنه اخلروج من عالم األطفال .
احلرث  ف��ي  العمل  إل��ى  لينتقل  كثيرا  ال��وض��ع  ه��ذا  يستمر  ل��م 
وباقي أشغال الفالحة البئيسة خصوصا وان أبوه لم يكن ميلك 
أراض لزراعتها بل كان يحرث ما فاض عن املالكني الصغار من 
واقعيا  شيئا  فيها  العمل  من  جتعل  التي  وملتوية  وع��رة  أراض 
من أساطير السبي البابلي  كل ذلك مقابل نصيب مهم لصاحب 

األرض األصلي .
كان جفاف الطبيعة الذي ينضاف إلى جفاف العواطف باعثا 
على الرحيل إلى تلك اجلبال الوعرة هناك في كتامة ونواحيها 
حيث حقول الكيف املنتشرة بني الوديان والسفوح الشبه عمودية 
ليحصل في األخير على بعض الدراهم التي يضيفها إلى مصروف 

عائلته بعد أن يكون قد اقتطع منها شيئا لنفسه .
كان قدوة له وهو يعاني من ضيق أسرته املادية وراودت��ه كثيرا 

فكرة خوض جتربة العمل في حقول الكيف مثل مصطفى الذي 
تلك  إل��ى  أيضا  ه��و  يرحل  ال  .مل���اذا  مبكرا  ال��رج��ال  عالم  اقتحم 
التي قيل عنها  اجلبال احل��ادة قممها ويعمل في تلك احلقول 
أنها خارج القانون، ال شيء يجدي من البقاء في حضن األسرة 
بعد أن يكون املوسم الدراسي قد انتهى ثم يساءل نفسه ملاذا ال 
يصحب مصطفى وهو صديقه احلميم الذي طاملا حتالفا ضد 
رعاة القبائل األخرى وقهروهم بشراستهم البدائية وعدوانيتهم 
الطبيعية املنغرسة في أعماق كل الناس غير أنهم يعبرون عنها 
من غير تكلف وبتلقائية تنسجم ومحيطهم الشبه بدائي، فرعاة 
تلك املنطقة لم يبرحوا بعد ذلك الزمان األول الذي امتلك فيه 

اإلنسان قطيعا.
كان الضباب كثيفا ذلك الصباح الباكر مصحوبا برطوبة باردة 
التي ستندثر مع اخليوط األولى ألشعة الشمس، كان يوم أحد، 
املعبدة  بالطريق  تصلهم  نقطة  أق��رب  إل��ى  طريقهما  في  وهما 
وامللتوية الواصلة إلى أعالي جبال الريف، هذه النقطة تبعد عن 
عند  سيصلونها  التي  صعودا  ميال  عشرين  بحوالي  مدشرهما 
الضحى واجلو مشتعل بحرارة شهر غشت احلارقة، إنهما يعلمان 
يخضع  الطريق  تلك  على  نقل  وسيلة  إي��ج��اد  أن  اليقني  علم 
للحظ الذي نادرا ما يتحقق، ستصل شاحنة جتر قاطرة طويلة 
الشمس  القاطرة حتت  على منت  على حملهما  ويوافق سائقها 
احلارقة لكن حلسن احلظ لم يكن ميلك خزانا كأبي اخليزران 
الذي تصطدم به  الهواء  كما في رواية "رجال في الشمس"، كان 
الشاحنة يرطب اجلو شيئا ما وهي مسرعة عبر طريق أفعوانية 
غابة  وسط  ساعات  ثالث  بعد  نفسيهما  األعالي،سيجدان  نحو 
ملاذا  أدري  ال  ال��ص��م"،  "ب��اب  تسمى  نقطة  في  الكثيفة  الصنوبر 
الناس  أن ال أحد هنا يسمع آلالم  سميت هكذا، رمبا داللة عن 
ومعاناتهم خصوصا وان املنطقة برمتها خارجة عن أية ضوابط، 
الناس   . إنتاج احلشيش  ف��ي   عامليا  األول��ى  املنطقة هي  أليست 
هنا يتصرفون كما جبلوا في الطبيعة مما يسمح لهم أن يكونوا 
من القساوة ما يجعل مستخدميهم في األشغال الشاقة يفتحون 
أعينهم على كوة تتراءى لهم منها جهنم كما هي موصوفة في 
منه   األكبر  أخ��اه  يوم  ذات  أب��وه سأل  أن  الفقيه، حتى  أبيه  كتب 
والذي لالسف وهبت عظامه للشقاء كان قد مر من جتارب أكثر 
واد في جهنم  كان يسمع عن  إن  املنطقة  بكثير في هذه  قساوة 
اسمه" الويل" والذي تتضرع منه الوديان هناك، فكان أن رد األخ، 
ايه نعم أعرفه جيدا، انه يسمى واد" أورينغا" والذي يفصل بني 
قبيلتي بني سدات وبني رزين من جهة وقبيلة متيوة من جهة 
أخ��رى، فما كان من الوالد الفقيه إال  أن ابتسم ملئ شدقيه ملا 

وجد الوصف يتطابق فعال بني" الويل" و"أورينغا" اجلهنميني .
التحقا بسوق أحد بني رزين بعد مسيرة طويلة على القدمني 
جعل  مم��ا  ال��غ��روب  وش��ك  على  والشمس  الكثيفة  الغابة  وس��ط 
الديك،  بيضة  على  يبحث  م��ن  ح��ظ  مبثابة  عمل  إي��ج��اد  ح��ظ 
لكن رغم ذلك ابتسم أخيرا ذلك احلظ التعيس الن رجال بدويا 
للعمل  يذهب  أن  األرض  معذبي  من  اح��د  يشأ  لم  غليظا  فضا 
يقبل  أن  البئيسة  أهلته ظروفه  أن يجد من  فكان طبيعيا  معه 
بهذا النصيب ولو كان مع اجلنرال كورتيس األيبيري  الذي ساق 
املاليني من الهنود احلمر لهالكهم في مناجم الذهب في العالم 

اجلديد)أمريكا(.
كان العمل أن يكسرا الصخور الغرانيتية الصلدة على قمة تلة 
شديدة االنحدار ونقلها إلى األسفل بجانب واد الزالت فيه بقية 
بناء منزل من حجر،  ماء يجري على مهل، هناك حيث ينوي 
بعجلة  صغيرتني  بناقلتني  مدهما  العمل  بذلك  يقوما  ولكي 
حاد  حفر  ورأس  كلغ  عشرة  حجم  م��ن  كبيرة  ومطرقة  واح���دة 
.لم  األم  الصخرة  لقلع ما تكسر من  غليظ بطول متر ونصف  
تدم الناقلتني طويال فقمة التلة لم تنته بعد إلى السفح مما دفعه 
تقريعهما  بعد  وذلك  املهمة   أخريني إلكمال  ناقلتني  يتدبر  أن 
متغلبة  الشحنة  تكون  ملا  هبوطا  استعمالها  يعرفان  ال  كونهما 
بثقلها على قوة ساعديهما التني صارتا صلبتني مبا فيه الكفاية. 
فال  االستيقاظ  أما  وزيته،  الزيتون  عن حبات  عبارة  األك��ل  كان 
ما  إلى  العمل  ليستمر  املكان  ذلك  ديكة  قبل صياح  يكون  أن  بد 
إلى  . ليس هذا ما جعلهما يرحالن قافلني  بعد غروب الشمس 
نظرا  ذل��ك  إل��ى  دفعهما  باستطاعته  ش��يء  ال  الن  مدشرهما  
قادرا  البرغوث  كان  لكن  منهما،  أسرتيهما  وانتظارات  لوضعهما 

على ذلك بجدارة . 

تاشفني االندلسي
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1  - أعطت املجال الرياضي اهتماما كبريا لعل من ابرز 
تجلياته  تخصيصها بوزارة مستقلة  ورسم سياسات  رياضية  
تمزج يف أهدافها ما بني الرياضي واالقتصادي  واالجتماعي 
املجال  املغربي يف  العمومية   السياسة  توجهات  أبرز   ما   ،

الرياضي ؟

الرياضة  جتمع  ال��ت��ي  العالقة  ع��ن  نتحدث  عندما 
متينة  ق��وي��ة،  ع��الق��ة  ع��ن  نتحدث  فنحن  بالسياسة 
وقدمية وضاربة في عمق  التاريخ. ففي عهد اإلغريق 
والرومان مثال كانت تقام استعراضات ومنافسات كان 
كبيرا  اهتماما  ويولونها  يحضرونها  وال��ق��ادة  امل��ل��وك 
القادة يدعمون ويشجعون مثل هذه  ه��ؤالء  وك��ان  بها 
الهيبة  وإظهار  الوجود  إثبات  أجل  من  االستعراضات 

والسلطة والنفوذ وكسب الشعبية بني اجلماهير.

على  السياسية  الشرعية  تضفي  الرياضة  وأضحت 
فقد  واالس��ت��ب��دادي��ة  للدميقراطية  امل��ع��ادي��ة  األنظمة 
أص��ب��ح جن��اح ف��ري��ق وط��ن��ي ل��ك��رة ال��ق��دم مثال عنصرا 
مهما في تعريف الدولة، استنادا أن الدول حديثا، دائما 
في  العضوية  على  احلصول  في  رغبتها  عن  تعبر  ما 
اجلامعة الدولية لكرة القدم» FIFA «. بل أصبح بطل 
محلي او فريق وطني مقوم من املقومات التي  تعرف 
اهتماما  املغربية  ال��دول��ة  أعطت  ه��ذا  ألج��ل   ، بالدولة 
كبيرا للرياضة وسنت في هذا املجال سياسة عمومية 
خاصة بها وقد عرفت من بني أهدافهاترس��يخ املمارسة 
الرياضي�ة وقيمه�ا في احلياة اليومي�ة للجمي�ع، وجع�ل 
املغرب أرض�ًا للرياض�ة ومش�تاًل لألبطال، كم��ا وضع��ت 

للسياس��ة  طري��ق  خارط��ة  االستراتيجية  ه��ذه 
قامت  انها  كما  الرياض��ة  مج��ال  في  العمومي��ة 
بانشاء مركز خاص حملاربة الفساد الرياضي، بيد 
الشعارات  تتقن  فهي  املغربية  ال��دول��ة  وك��ع��ادة  ان��ه 
فال زلنا نرى مظاهر الفساد منتشرة في اجلسم 
في مختلف  احمللية  الفرق  ف��ي   س��واء  الرياضي 
والتي  والزبونية  احملسوبية  خالل  من  الرياضات 
م��ن خالل  او  م��ت��ض��ررون منها   ط��امل��ا عبر عنها 
االخ��ت��الس ال��ت��ي ط��امل��ا اف��ص��ح��ت ع��ن��ه صحيفة 
املثال  س��ب��ي��ل  ع��ل��ى  ون��ط��رح  محلية  ال��ك��ت��رون��ي��ة 
فضيحة " الكراطة " التي تبني بشكل جلي الفساد 
الذي تعيشه املنظومة الرياضية باملغرب وال يسعنا 
املجال لذكر األمثلة الكبيرة املعروفة لدى اجلميع 
وما خفي كان اعظم ، فالسياسة العمومية املغربية 
جناحها  إظهار  أرادت  مهما  الرياضة  مجال  في 
في هذا األخير، فهي مجرد فقاعات تركب على 
جناحات أبناء الشعب املغربي سواء الذي يعيشون 
مبجهودات  يقومون  اللذين  او  املهجر  دي��ار  ف��ي 
جبارة حتى ينالوا جائزة دولية كبرى وبعدها يأتي 

االهتمام بهم من لدن الدولة .

األول  السؤال  يف  إليه  أشرنا  كانطالقامما   -   2
حول تنوع مجاالت  أهداف السياسات الرياضية، ما 
املغرب   سياسات  يف  االجتماعي   البعد  أهمية  مدى 

الرياضية؟

في اجلانب االجتماعي للرياضة ال يخفى على أحد 
أن الرياضة أضحت بالنسبة للجماهير مجاال للتنفيس 
عن  القهر الطبقي وعن املشاكل التي يعيشها الفقراء 
م��ن ال��ع��م��ال وال��ك��ادح��ني ل��دى الشعب امل��غ��رب��ي ويقول 
ستيفن كونور في هذا الصدد: ثمة جانب آخر للشك 
الذي يكتنف متعة الرياضة، وهو أن املرء ُيشتت نفسه. 
ولعل املعنى الكامل هو أن املرء يسحب نفسه، أو يبعد 
م لنفسه محض  نفسه عن االنشغاالت اجلادة؛ كي ُيقِداّ

ُمتعة.

كما أن إدواردو غاليانو يقول : “… لكن وطن الرأسمالية 
الصناعية كان قد اكتشف أن كرة القدم، هوى اجلماهير، 
اإلضرابات  عن  وتبعدهم  للفقراء  وع��زاء  تسلية  توفر 

وعن األفكار اخلبيثة األخرى”

البعد  أن  ان نوضح  األم��ر ميكننا  استنادا على هذا 
القدم  للرياضة ،بصفة عامة وخاصة كرة  االجتماعي 
في  يتجلى  ال��ش��ع��وب،  ب��ني  شعبية  األك��ث��ر  ،باعتبارها 
استالب اجلمهور  وترسيخ قيم اجتماعية بعيدة عن 
كل البعد عن األهداف الرياضية التي  تقوم على التآخي 
والتآزر والتضامن واحترام الغير بل العكس من كل هذا 
،فاالنظمة الرأسمالية او التبعية منها تقوم بنشر قيم  
الفردانية وقيم السوق واالقتصاد ، فمن مصلحة الدولة 
أن تناقش اجلماهير الفائز واخلاسر في رياضة ما وأن 
تنتظر املباريات واملنافسات وتشغل نفسها بها على أن 
تناقش في أمور تهمها من قبل احلريات والعيش الكرمي 

ومحاربة البطالة والفساد واالستبداد.  

3  - كما يعلم الجميع حققت رياضات وطنية بعض 
اإلنجازات عامليا وقاريا وآخرها وصول املنتخب الوطني لكرة 
القدم ملرحلة النصف يف نهائيات كأس العالم 2022، وهذا 
بعد 36 سنة من الوصول إىل مرحلة الثمن سنة 1986.هل 
تعكس هذه اإلنجازات واقعا رياضيا عاما يف نفس مستواها؟

أوال يجب أن نقر أن ما قام به املنتخب املغربي لكرة 
القدم في مونديال قطر 2022 هو إجناز تاريخي  كبير 
يحسب له ،  وأن هذا النجاح راجع لكتيبة رائعة من أبناء 
الشعب الذين عانوا من التهميش  والفقر في صغرهم 
واحتضنتهم الفرق األوروبية  وقامت بتكوينهم في هذا 
املجال ،والدليل على ذلك هو، ان  نسبة كبيرة من تشكيل 
املنتخب املغربي لكرة القدم هم من يلعبون في الدوريات 
االوربية وغيرها خارج أرض الوطن  فكما أشرنا سابقا 
النجاحات  على  ال��رك��وب  هوايتها  املغربية  ال��دول��ة  أن 
أبناء وبنات الشعب  فقد مت  التي يقوم بها  الرياضية 
إيعاز النجاح الذي حققه هذا األخير ألكادميية محمد 
السادس لكرة القدم  بينما  ال يتجاوز عدد من تخرجوا 
من هذه االكادميية  وشاركوا  في املنتخب ثالثة أفراد 
في  واح��ت��رف��وا  تكوينهم  استكملوا  انهم  ع��ن  ،ناهيك 
الدعم  لهم  وقدمت  احتضنتهم  التي  األوروب��ي��ة  الفرق 
في  فرد  او  فريق  ، فنجاح  الرياضي  في مسارهم 
رياضة ما ال يعكس بتاتا الواقع الرياضي باملغرب. 
الترويج على أن السياسة  في قنوات اإلعالم يتم 
هاته  وراء  السبب  هي  املجال  ه��ذا  في  العمومية 
النجاحات، لكن في الواقع هناك شيء آخر غير ما 
يتم ترويجه ،وقد اشرت سابقا الى مجموعة من 

األمثلة ال داعي لتكرارها.

رياضيا عاما  واقعا  أي منظور بديل يحقق   -   4
متقدما ؟

ال ميكن ان نتحدث عن أي منظور بديل رياضي 
ال��ع��ام امل��ع��اش  ،السياسي  ل��م نربطه ب��ال��واق��ع   إن 
منه واالقتصادي  والثقافي ، فاملجاالت مرتبطة 
بالقطاع  ال��ن��ه��وض  مي��ك��ن  ف��ال  ال��ب��ع��ض  ببعضها 
حقيقية  دميقراطية  هناك  تكن  مالم  الرياضي 
وغير مزيفة ، مالم تكن هناك حرية التعبير وعدم 
اقصاء االخرين من مناصبهم إن هم عارضوا قول 
املكان  في  املناسب  الشخص  يكن  مالم   ، الزعيم 
املناسب، وأن يتولى أصحاب االختصاص التسيير 
، شأن الرياضة او  شأن التعليم والصحة والتشغيل 
نتاج  يكون  ان  املسؤولني عنه يجب  ،فاختيار  الخ 

إرادة شعبية ال إرادة مخزنية .>

تستضيف اجلريدة يف هذا العدد وارتباطا مبوضوع امللف، عصام امخلخايم، الاكتب السابق لشبيبة 
الهنج الدميقرايط بتطوان، والاكتب العام لملكتب اجلهوي للجمعية املغربية حلقوق االنسان، وعضو  املكتب 

احمليل للهنج الدميقرايط العاميل بتطوان. نشكر الرفيق عىل تلبية دعوة اجلريدة.

 
يجب أن نقر أن 

ما قام به المنتخب المغربي 
لكرة القدم في مونديال قطر 

2022 هو إنجاز تاريخي  كبير يحسب 
له ، وأن هذا النجاح راجع لكتيبة رائعة 

من أبناء الشعب الذين عانوا من التهميش  
والفقر في صغرهم واحتضنتهم الفرق األوروبية  
وقامت بتكوينهم في هذا المجال ،والدليل على 
ذلك هو، ان  نسبة كبيرة من تشكيل المنتخب 

المغربي لكرة القدم هم من يلعبون في الدوريات 
االوربية وغيرها خارج أرض الوطن  فكما أشرنا 
سابقا أن الدولة المغربية هوايتها الركوب على 
النجاحات الرياضية التي يقوم بها أبناء وبنات 

الشعب  فقد تم إيعاز النجاح الذي حققه 
هذا األخير ألكاديمية محمد السادس 

لكرة القدم
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بعد إعالن توصيات برملان االحتاد األوروب��ي في 
م��وض��وع خ��روق��ات حقوق اإلن��س��ان ب��امل��غ��رب، دعي 
عجل  على  لالجتماع  بغرفتيه  امل��غ��رب��ي  ال��ب��رمل��ان 
املغربي  البرملان  اعتبر  التوصيات.  تلك  على  للرد 
إعادة  ق��رر  وأن��ه  للمس،  تعرضت  املغرب  سيادة  أن 
تقييم وتقدير املوقف جتاه االحتاد األوروبي. فما 
وراء األكمة؟ وهل حقا سيتم اإلع��الن عن موقف 
يقتص من البرملان األوروبي، ويرد على ما تعرضت 

له السيادة الوطنية؟
في تقديرنا ونحن متفقون مع الكثيرين بأن ردة 
الداخلي  لالستهالك  كانت  املغربي،  البرملان  فعل 
وال شيء يتجاوز ذلك. ليست هذه هي املرة األولى 
التي يتم فيها استنفار املؤسسات الرسمية وأجهزة 
للرد  واخلارجية،  الداخلية  وزارة  وأجهزة  اإلع��الم، 
على بعض احلمالت اإلعالمية أو قرارات املنتظم 
الدولي ومنظماته. وحتى نتجاوز اللغط املثار حول 
قرار البرملان األوروبي، فإننا نعتبر أن املناسبة مواتية 
لتكثيف الضغط على الدولة البوليسية ببالدنا من 
السياسيني،  املعتقلني  جميع  س��راح  إط��الق  أج��ل 
اجلمعيات  فيها  تساهم  وطنية  حملة  وإط���الق 
أجل  م��ن  املناضلة  السياسية  وال��ق��وى  احلقوقية 
والتظاهر،  والتنظيم  التعبير  ح��ري��ة  ع��ن  ال��دف��اع 
ومواجهة كل مشاريع القوانني الرجعية والتراجعية 
ال��ت��ي تستهدف احل��ق ف��ي ال��ق��ي��ام ب��اإلض��راب عن 
واألحزاب،  اجلمعيات  تأسيس  في  واحل��ق  العمل، 
واحلق في اإلعالم العمومي، والفضاءات العمومية 
باألحزاب  اخل��اص��ة  وامل���ؤمت���رات  ال���ن���دوات  ل��ع��ق��د 
لفضح  شعبية  خ��وض حملة  وج��ب  كما  املناضلة. 
ومنعهم  والشباب  العمال  على  التضييق  سياسة 
واملنظمات  واألح��زاب  النقابات  في  االنخراط  من 
والفرز  املاكرثية  للسياسة  حد  ووض��ع  السياسية، 

األمني.
إن قرارات البرملان األوروبي لن تفعل من تلقاء ذاتها، 
خاصة وإن علمنا بأن هذه املؤسسة االمبريالية ال 
يهمها إال مصالح الدول األوروبية. إن هذه القرارات 
مع  والسياسي  اإلعالمي  للتواصل  الفرصة  تفتح 
األحزاب واملنظمات األوروبية املعارضة والتقدمية، 
املزري  ال��واق��ع  وتوضيح  ش��رح  من  املزيد  أج��ل  من 
الذي تعرفه حقوق اإلنسان باملغرب. ولكي يحظى 
السياسيني ببالدنا  املعتقلني  مطلب إطالق سراح 
الضحايا  من  املطلوب  فمن  وبالدعم،  باملصداقية 
وعائالتهم وكل القوى احلية ببالدنا، التكتل وتقوية 
العمل الوحدوي والتحلي بطول النفس وبالصمود 
ضد كل السياسات الرجعية واالنتهازية وطبعا تلك 
التي تختبئ وراء الدفاع عن سيادة املغرب، وهو حق 
مقاومة  تستوجب  بلدنا  إن سيادة  باطل.  به  أريد 
الظلم واالستبداد، كما حتتاج إلى مؤازرة الشعوب 
الشقيقة والصديقة الرافضة خلرق حقوق اإلنسان، 
التحرر  في  ورغبته  شعبنا  حقوق  على  واالعتداء 
والعيش الكرمي. إن للرجعية ببالدنا مفهوما خاصا 
الوطنية.  السيادة  لقضية  الشعب  ملفهوم  ومناقضا 
إنها تفهمها بارتباط بخدمة مصاحلها املندمجة 
والدول  االستيطان  املتعددة  الشركات  مصالح  مع 
يتم  الذي  الصهيوني  الكيان  وضمنها  االمبريالية 

التطبيع معه اليوم بشكل سافر ومفضوح.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

عندما يدافع البرملان املغربي على االستبداد
املعاقل  منها  ،وخ��اص��ة  األورب��ي��ة  البلدان  تعرف 
الكبرى منشأ الرأسمالية، تفاقما ألزمة اقتصادية 
واجتماعية قد تشكل إذا ما استمرت في االشتداد 
إح��دى أخطر األزم��ات في دورات األزم��ات الدورية 
الرأسمالية ، خاصة مع بلوغ الرأسمالية املتوحشة 
النقدية  الرأسمالية  املؤسسات  تقرره  مبا  ذروتها  
واالقتصادية وسياسات حكومات الدول الرأسمالية 
من تدابير  اقتصادية ومالية   لتجاوز أزمتها على 
حساب الطبقات العاملة والكادحة والطبقة الوسطى 
من املستخدمني واملوظفني في بلدانها ، متذرعة 
األوكرانية  الروسية  واحل��رب   19 كوفيد  مبخلفات 

إشعال  ف��ي  دوره���ا  متناسية   ،
في  س��ي��اس��ت��ه��ا  ودور  احل�����رب، 
فاملؤسسات   . احل��رب  استمرار 
ال����ن����ق����دي����ة واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة 
تدابير  تقر  العاملية  الرأسمالية 
ال���رأس���م���ال ع��ل��ى حساب  دع���م 
واحلكومات   ، العاملة  ال��ق��وى 
الشعوب  حت���م���ل  األورب������ي������ة  
أصبح  ال��ذي   ، تدخلها  تكاليف 
شبه مباشر في احلرب الروسية 
األوكرانية  من خالل  العقوبات 
االقتصادية التي تتخذها ضد 
أو من خالل سياسات   ، روسيا 
الدعم املالي السخي والعسكري 
مقابل   ، ألوك���ران���ي���ا   ال���ق���وي 

اجتماعية  قطاعات  في  داخلية   تقشف  سياسة 
ما  غرار  على  والتعليم،  الصحة  مثل  استراتيجية 
الفائدة   أسعار  رفع  وسياسات   ، بريطانيا  به  تقوم 
ال���ت���ي ت���زي���د ف���ي إث���ق���ال ك���اه���ل األس�����ر وحتجيم 
ف��ي سياساتها،  ب��ذل��ك،  ت��ع��ط��ي  وه���ي   . ادخ���اره���ا 
األولوية للمواجهة مع روسيا، على حساب البرامج 
األوروبي  امل��واط��ن  تهم  التي  واملالية  االجتماعية 
على  سلبا  ينعكس  ال��ذي  األم��ر  األول���ى،  بالدرجة 
والطبقة  ال��ع��ام��ل��ة  للطبقة  امل��ع��ي��ش��ي��ة  األوض�����اع 
التناقضات  دور  ننسى  أن  دون  األورب��ي��ة.  الوسطى 
الروسية األوكرانية  التي تندرج احلرب  الرأسمالية 
من  والصني  روسيا  بني  وخاصة  مجاالتها،  ضمن 
رأسه  وعلى  والغرب،  رأسمالية جديدة  كقوى  جهة 
التخلي  الذي يرفض  الواليات املتحدة األمريكية، 
القرن  تسعينيات  أوائ���ل  منذ  املتولد،  ال��وض��ع  ع��ن 
ونتيجة  االشتراكي.  املعسكر  انهيار  عن  املاضي، 
السالفة  األوربية  الرأسمالية  احلكومات  لسياسات 
النظام  طبيعة  عن  فصلها  ميكن  ال  والتي  الذكر، 
الرأسمالي كنظام طبقي ميثل األسس التي تخدم 
مصالح الطبقات الرأسمالية، تشهد أوربا  أوضاعا 
اقتصادية ومالية متأزمة  لم تشهد   نظيرا لبعض 
ال  ح��دا  التضخم  بلغ  فقد  م��دة،  منذ  مظاهرها 
 ،2022 6% سنة  فرنسا جتاوز حاجز  ففي  يطاق، 
ارتفعت  أملانيا  ،وفي    10،5% املتحدة  اململكة  وفي 
%10،9 وهي أعلى زيادة  أسعار االستهالك بنسبة 
منذ 1996.هذا التضخم الذي ينخر جيوب العمال 
الوسطى  الطبقة  م��ن  أخ��رى  وش��رائ��ح  واملوظفني 
وكان  الفقر،  إل��ى  ال���دول  ه��ذه  ف��ي  باملاليني  دف��ع   ،

األكبر  الوقع  الغاز  وخاصة  الطاقة  أسعار  الرتفاع 
"الوضع  فبسبب   ، الشتاء  فصل  مع حلول  خاصة 
بتقييد  األوروب��ي��ني  م��ن   62٪ ق��ام  الصعب"،  امل��ال��ي 
تدفئة  عن  بالفعل   47٪ وتوقف  بالفعل،  حياتهم 
منازلهم على الرغم من البرد، وفقا لدراسة  أجراها 
معهد Ipsos بني 6000 فرد في أكثر من 6 دول ،هي 
واململكة  وبولندا  وإيطاليا  واليونان  وفرنسا  أملانيا 
املتحدة. وفي فرنسا تنضاف إلى هذه الوضعية ما 
تعمل حكومة الرأسمال املالي بزعامة ماكرون على 
وخاصة  التقاعد  نظام  على  تعديالت  من  فرضه 
منها الرفع من سن التقاعد إلى 64 سنة مما يعني 

واملستخدمني  العاملة  الطبقة  استغالل  متديد 
 ، للرأسمال  خ��دم��ة  م��دة ممكنة  أك��ب��ر  وامل��وظ��ف��ني 
سلبية  جد  ومستقبلية   آنية  آث��ار  من  لذلك  وم��ا 
الوضعية شكلت  ه��ذه  ال��ف��ئ��ات.  ه��ذه  أوض���اع  على 
املاضية  السنة  آواخ��ر  ضخمة  الحتجاجات  دافعا 
منذ  انطلقت  فرنسا  ففي  احلالية،  السنة  وبداية 
وقطاع  الطاقة  قطاع  في  إضرابات  املاضي  أكتوبر 
التقاعد  معركة  ف��ي  االح��ت��ج��اج  وت��ف��اق��م   ، النقل 
خروج  شهدا  ال��ذي��ن  امل��اض��ي  يناير  و31   19 يومي 
ماليني املتظاهرين في العديد من املدن الفرنسية  
في  االحتجاج  اشكال  من  ملزيد  يهيؤون  والذين   ،
لتظاهرات  مجاال  بريطانيا  وشكلت  األي��ام.  ق��ادم 
عم  إضرابا  املاضي  األربعاء  شهدت  حيث  عارمة، 
ومظاهرات   ، واملجتمع  االق��ت��ص��اد  قطاعات  ج��ل 
واحتجاجات مكثفة شارك فيها  مئات اآلالف  من  
املعلمني وموظفي القطاع العام والسكك احلديدية  
وموظفي  واإلسعاف   الصحة  قطاع  ومستخدمي 
للمطالبة  أخ��رى  وخدمية  عمالية  وف��ئ��ات  البريد 
برفع األجور وسط تدهور خطير ملستوى املعيشة 

وارتفاع مستويات التضخم.

 إن هذا الوضع املتأزم  السائد في أوربا يعود أساسا 
إلى بنية النظام الرأسمالي كما هي مختلف أزماته، 
الرأسمالية  التناقضات  بفعل  مظاهره  وتفاقمت 
التي برزت من خالل  مجريات  احلرب األوكرانية 
في األفعال وردود األفعال العسكرية واالقتصادية 
الرأسمالية  القوى  بني  املتبادلة  والسياسية  واملالية 

التقليدية  والقوى الرأسمالية اجلديدة .

أزمة الرأسمالية وتصاعد االحتجاج الشعبي في أوربا 
محمد شاعر


