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املغرب مستقبله؟
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رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد  :رشيد برقان

من أجل جبهة عاملية ضد االمبريالية االمريكية ومن
أجل السلم وحق الشعوب يف احلياة وتقرير مصيرها

لقد سرعت جائحة كوفيد  19 -سير تاريخ البشرية :فقد
عــرت املستوى الغير مسبوق لتعفن منط االنــتــاج الرأسمالي
وطــرحــت ،مــن جــديــد ،ض ــرورة جت ــاوزه وبــنــاء نظام اجتماعي
واالقــتــصــادي وسياسي أكثر عــدال وأكــثــر دميقراطية .هكذا
تتأكد نبوءة لينني بأن االمبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية

وعصر الثورات االشتراكية.

فأزمة منط االنتاج الرأسمالي التي انفجرت ،يف  ،2008ليست

 الــلــجــوء إلــى تقوية السلطوية ودع ــم اليمني املتطرفوالفاشية اجلديدة وانكشاف جوهر الدميقراطية البرجوازية

كدكتاتورية ضد الشعب ،وخاصة الطبقة العاملة.

 تصعيد نهب اخليرات الطبيعية وتدمير البيئة. الرفع الغير مسبوق من وتيرة التسلح واحلروب.هكذا يتبني أن الرأسمالية تقود البشرية نحو البربرية،

إن لم يكن الفناء .إنها توفر الشروط املوضوعية لوحدة كل

أزمة دورية عادية ،بل عميقة لن تستطيع الرأسمالية جتاوزها

الطبقات الشعبية يف كل بلد ووحــدة شعوب العالم ،بل وحدة

 -ضرب التوازنات الطبقية السابقة :تسريح نصف الطبقة

لكن توفر الشروط املوضوعية ليس كافيا لكي تصبح هذه

إال من خالل :
العاملة ونشر الهشاشة يف نصفها اآلخر( عقود عمل محدودة
املــدة أو إلجنــاز مهمة مــحــددة ،العمل عــن بــعــد )...وتقليص
أجورها ،تصعيد الهجوم على الفالحني الصغار وانتزاع أراضيهم
لفائدة املالكني الكبار و الشركات املتعددة االستيطان ،الهجوم
على املالكني الصغار( التجار الصغار ومالكي املطاعم واملقاهي
الــصــغــار )...وفــرض الهشاشة يف الوظيفة العمومية( العمل
بالعقدة) وتسريع وتيرة التراجع عن املكتسبات االجتماعية.
هــكــذا فــإن فــئــات واســعــة مــن الــبــرجــوازيــة الــصــغــرى الــقــرويــة
واحلضرية مهددة باإلفالس .وستكون املرأة العاملة والكادحة

والشعبية بشكل عام أكبر ضحية لهذا الهجوم.

وتستغل الــرأســمــالــيــة اجلــائــحــة لتمرير هــذه السياسات
املدمرة بتبرير أن الضرورة االقتصادية تفرضها ،بينما هي ،يف
احلقيقة ،ضرورية الستمرار التراكم الرأسمالي الذي يهيمن
عليه الــرأســمــال املــالــي ذي الطبيعة الريعية واملضارباتية.
ولفرض هــذه السياسات ،ستسعى الرأسمالية إلــى املزيد من
احتواء و/أو تدمير أدوات الدفاع الذاتي للطبقة العاملة وفئات
واسعة من الطبقات الوسطى ،وخاصة النقابات .وسيكون الوضع

أكثر سوءا يف دول احمليط الرأسمالي.

البشرية جمعاء ضدها.

على الشباب أخذ زمام المبادرة
وخلق فضاءات تعبر عن
طموحاته

الهنج الدميقراطي يحمل الدولة

2

مسؤولية األوضاع الكارثية

الوحدة واقعا ماديا .ومن األكيد أن توفير الشروط الذاتية
لهذه الوحدة يتطلب تطورا جذريا لوعي الشعوب ولن يتحقق
بني عشية وضحاها بل يتطلب املرور مبراحل تعبر عن مستوى

تطور الوعي الشعبي.

ومبا أن الوعي بأن االمبريالية االمريكية متثل أخطر عدو
للشعوب وأكــبــر خطر يتهدد البشرية بالفناء يتنامى أكثر
فأكثر ،فلعل أول مرحلة يف سيرورة توحيد شعوب العالم ضد
الرأسمالية هــي بناء جبهة عاملية واســعــة ضــد االمبريالية
االمريكية ومــن أجــل السلم وحــق الشعوب يف احلياة وتقرير

مصير ها .

إن الطبقة النقيض للرأسمالية واحلاملة للمشروع االشتراكي
هي الطبقة العاملة .لذلك ،فإن تقدم سيرورة توحيد شعوب
العالم ضد الرأسمالية متوقف على قدرة الطبقة العاملة على
لعب دور أساسي يف قيادة هذه اجلبهة .الشيء الذي يتطلب بناء
حزبها املستقل عن البرجوازية وقيادتها للجبهات الشعبية.
إنها مهام جسيمة مطروحة بإحلاح على جدول أعمال األممية

املاركسية وكل القوى املناهضة للرأسمالية واالمبريالية.

توظيف الوابء ملحاولة
اسرتجاع هيبة املخزن
الـتـطـبـيـع لـيـس قـدرا
عـىل فـلسـطـيـن
يف الذكرى  50لتأسيس
املنظمة املاركسية اللينينية
"الــى األمــام"
السحب  :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
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الهنج الدميقراطي يحمل الدولة مسؤولية األوضاع الكارثية
ويدعو إىل خوض النضال الوحدوي ملواجههتا
العدد 373 :

من  1إلى  7شتنبر 2020

تتفاقم احلــالــة الــوبــائــيــة بــبــادنــا بشكل يثير قلقا

األوجــه من تنكيل وتعنيف وطــرد من العمل وإقصاء من

التربية الوطنية الذي حتول باملكشوف إلى محام يرافع

وخوفا غير مسبوقني لدى الغالبية الساحقة من الشعب

الولوج للشغل واإلعفاء من املهام بسبب االنتماء السياسي

ملصلحة قطاع التعليم اخلصوصي وتدعو إلى املزيد من

املغربي ومعه تتعقد األوضاع وتتسع دائرة احلرمان والفقر

وصوال إلى االعتقال ناهيك عن حرمان القوى املناضلة من

الضغط واالحتجاج إلى جانب األسر واجلمعيات املناضلة

والبطالة والتهميش واألمــراض االجتماعية .وقد خلص

وصوالت اإليداع واإلعالم العمومي...

قصد إلغاء هذا القرار املمسوخ وإيجاد حل يحترم تكافؤ

اخلطاب األخير لرئيس الدولة الوضعية احلالية لتطور
الــوبــاء يف ارتــفــاع عــدد اإلصــابــات بسبب اجلائحة ثالث
مــرات وعشر مــرات وسط األطــر الطبية واالرتفاع الكبير
لعدد الوفيات مقارنة بالوضعية يف الفترة السابقة وبرأ
ذمة الدولة وأشاد مبجهوداتها وحمل املسؤولية للشعب يف

بناء عليه فــان الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي
املجتمعة بتاريخ  23غشت  2020تعلن ما يلي :

)1

تتقدم بأحر التعازي لعائالت ضحايا الوباء وحتيي

عــالــيــا األطــقــم الــطــبــيــة وتــدعــو اجلــمــيــع إلــى االلــتــزام

الفرص للجميع.
)5

تدين قــرار وزيــر الطاقة واملعادن والبيئة بتحويل

بــادنــا إلــى مــطــرح للنفايات وحتمله شخصيا وحــزبــه،
العدالة والتنمية ،فضال عن الدولة بشكل عام ،مسؤولية

تفشي الوباء .واحلال أن الدولة هي املسؤول األساسي عن
هذه األوضاع فسياستها تتسم باالرتباك وليست لها رؤية
واضحة لتجاوز تلك األوضــاع .فقد خربت قطاع الصحة
العمومية عن سبق اإلصرار وسلمت خدماته احليوية ملافيا
مفترسة تتاجر يف أرواح املاليني ورفعت احلجر الصحي دون
اتخاذ اإلجراءات الالزمة وأطلقت يد الباطرونا املتوحش
يف مواقع العمل التي تشكل أبرز البؤر النتشار الوباء الذي
يفتك بالعمال وذويهم بسبب عدم توفير شروط الصحة
والسالمة يف أماكن العمل ووسائل النقل منها وإليها.
يف حني تعاني اجلماهير الشعبية وتقاسي ،تستحوذ
كمشة من البرجوازين واملالكني الكبار بشكل مطلق على
خيرات املغرب وتسخر الدولة لتكريس نفس السياسات
التي أدت إلى فوارق اجتماعية مخجلة :
 التخلص من مئات اآلالف من العمال والشغيلة بالقطاعاخلاص ومن القطاع العام كذلك (عمال ومستخدمو شركة
الرام وعمال بلدية أوطاط احلاج منوذجا)
 قرار وزارة التعليم باعتماد التعليم عن بعد للبعضوالتعليم املباشر (عــن قــرب) للبعض اآلخــر وهــو إجــراء
متهور وأخ ــرق ومتــيــيــزي يجسد االرتــبــاك ويــعــد هدية
للقطاع اخلــاص ويــكــرس التعليم بسرعتني أو بسرعات

مختلفة .

 تشكيل الــهــيــأة الــوطــنــيــة لضبط الــكــهــربــاء متهيداخلوصصة إنــتــاج الكهرباء فضال عــن كــون هــذا اإلجــراء
يعد ريعا سياسيا مفضوحا ونهبا للمال العام من خالل
تعويضات خيالية ألعضاء الهيئة.
 -االستثمار يف النفايات حيث تقرر استيراد أزيــد من

بــاالحــتــرازات الوقائية وحتمل الدولة مسؤولية تفاقم
الوباء وتطالبها بتوزيع الكمامات وتعميم التحاليل مجانا
وجتهيز املستشفيات مبا يف ذلــك املستشفيات امليدانية

هذا القرار املخزي وتطالب بإلغائه فورا.
)6

تدعو املركزيات النقابية األساسية إلى ربط القول

وتوفير أجهزة التنفس وضم القطاع اخلاص ووضعه حتت

بالفعل وحتــمــل مسؤولياتها يف اإلنــصــات ألنــن وأوجــاع

تصرفها ورهن إشارتها كما تطالب باستئناف الدعم لسائر

الطبقة العاملة والدفاع عن مصالح ومكتسبات الشغيلة

الفئات احملتاجة لذلك.
)2

تنادي عموم القوى املناضلة املناهضة لالستبداد

وال ــف ــس ــاد ،عــلــى اخ ــت ــاف تــوجــهــاتــهــا االيــديــولــوجــيــة
والسياسية إلــى نبذ احلسابات الضيقة ورص الصفوف
يف إطـــار جبهة عــريــضــة لــقــيــادة نــضــال وحـــدوي وحــازم

وااللتحام باحلركات االحتجاجية املتنوعة واالنخراط
يف النضال الــعــام ضــد االســتــبــداد والفساد والرأسمالية
املتوحشة ومن أجل الدميقراطية وهذا هو املوقع الطبيعي

للحركة النقابية العمالية املناضلة.
)7

تعبر عن رفضها خلوصصة قطاع الكهرباء وغيره

للتخلص من املخزن املتهالك وإقامة نظام دميقراطي يلبي

مشددة على النضال من اجل تأميم القطاعات واملنشآت

احلــاجــيــات واملــطــامــح األســاســيــة للشعب املغربي ويصون

االســتــراتــيــجــيــة ومــنــهــا شــركــة الســمــيــر بــاحملــمــديــة ومــن

 -تــرمــيــم دميــقــراطــيــة الــواجــهــة بــاإلعــداد للمسلسل

كرامته ويرفع من مكانته بني الشعوب .انه نــداء صادق

أجــل اإلصــاح الــزراعــي الــذي ميكن الفالحني من األرض

االنتخابي للسنة القادمة وإعداد مشروع قانون للنقابات

للخروج من الدائرة املغلقة ألزيد من  6عقود من سياسة

واملاء والبذور والتأطير والتمويل وهذا هو التوجه الذي

إلخضاعها للمزيد من الضبط والتحكم وتنميطها بغرض

فرق تسد ومن وبــال سياسة الوحدة الوطنية واإلجماع

أكدته من جديد جائحة كوفيد  19 -وتطالب بتخفيض

الوطني واملسلسل الدميقراطي املزعوم والتوافق والتراضي

أسعار فواتير املاء والكهرباء والضرب على يد الشركات

 300نوع من أخطر النفايات تدميرا للطبيعة واإلنسان.

استتباب السلم أو على األصح االستسالم االجتماعي.

عــلــى أن الــســاحــة حتــبــل بــاســتــعــدادات نضالية هامة
جتــســدهــا نــضــاالت دفــاعــيــة مــتــفــرقــة للطبقة العاملة

واالنتقال الدميقراطي الوهمي.
)3

تدين القمع املسلط على كل الفئات والقوى املناضلة

االستعمارية التي "تستثمر" يف هــذا املجال ووضــع حد

للتدبير املفوض وما ينتج عنه من نهب واستغالل.
)8

(الــعــمــال الــزراعــيــون بــاجلــنــوب ،أمــانــور ،عــمــال النظافة

وتعبر عــن تضامنها معها كما تستنكر اســتــغــال حالة

واإلنــعــاش الــوطــنــي والــطــرق الــســيــارة وتصبير السمك

الــطــوارئ الصحية إلســكــات األصــــوات احلـــرة باحلديد

ومناضلي النهج الــدميــقــراطــي وأنــصــار الطبقة العاملة

واملناجم  )...والعديد من الفئات الكادحة يف األحياء

والنار وتدعو مرة أخرى إلى إطالق سراح معتقلي حراك

ومشروعها االشتراكي من أجل مضاعفة اجلهود لاللتحام

ومتاسينت وامييضر

الريف واحلركات االحتجاجية بجرادة وبني جتيت وسائر

بنضاالتها ونــضــاالت عــمــوم الفئات الــكــادحــة ومواصلة

منوذجا) واملعطلني وعائالتهم (كرامة  ،بني جتيت)...

املعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي من صحفيني ومدونني

احلملة التواصلية معها وحثها على بناء حزبها السياسي

الشعبية واملناطق املهمشة (جــرادة

وكلها نــضــاالت تــواجــه بغطرسة وزارة الداخلية وتغول
أجــهــزة املــخــابــرات والبوليس السياسي بالقمع املتعدد

وغيرهم .
)4

ترفض قطعا القرار املتعلق بالدخول املدرسي لوزير

ال يفوت الكتابة الوطنية توجيه نداء حار ملناضالت

املــســتــقــل ومــســاعــدتــهــا عــلــى تــلــمــس طــريــق اخلـــاص من

االستبداد والفساد واالستغالل واالستيالب بكل أشكاله.

قضايا عاملية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
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من  1إلى  7شتنبر 2020

عامالت و عامل  UNIMERبالقنيطرة يقررون مواجهة الشعب املغريب يرفض استقبال كوشنري ويحذر
الدولة من االنخراط يف مسلسل التطبيع
التجويع واالعتداء عىل حقوقهم النقابية
عــقــدت عــامــات وعــمــال مــعــمــل تصبير

السمك التابع لشركة  UNIMERالكائن يف
املهدية جمعا عــامــا مبقر االحتــاد املغربي
للشغل بالقنيطرة يــومــه  23غــشــت وكــان
االجتماع مناسبة استعرض فيها احلاضرون
واحلاضرات صنوف املعاناة التي يكابدونها
بــســبــب الــتــاعــب مبعيشهم الــيــومــي ،حيث
يتم توقيفهم عن العمل بــدون اي توضيح
او اشــعــار مسبق وال تعويض عــن التوقيف
لــفــتــرات طــويــلــة بــدريــعــة اجلــائــحــة وكــمــا
يجرى منذ النصف الثاني مــن شهر مــارس
املــنــصــرم كــمــا جـــدد احلـــاضـــرون تــشــبــثــهــم

بشكاياتهم الــتــي وضــعــوهــا لــدى السلطات
الــشــغــلــيــة واحملــلــيــة دون ان تــلــقــى الــتــجــاب
املطلوب وبهذه املناسبة فإن اجلمع العام:
ـ يجدد مطالبة العمال بالتعويض عن
التوقيف عن العمل بسبب جائحة كورونا
طيلة ايــام النصف الــثــانــي مــن شهر مــارس
وشــهــر ابــريــل املــنــصــرمــن .ومــن يــوم مــن 18
يونيو الى يوم اجلمعة  25من نفس الشهر.

ثم من  31يوليوز املنصرم إلى يومنا هذا .

 يطالب مــجــددا بــإرجــاع الــعــامــل جــوادالرحالي املفصول عن العمل بشكل تعسفي
ومتــكــن الــعــامــات الــثــاثــة لطيفة الــعــاوة
ولــطــيــفــة أم ــان ولــيــلــى لــفــصــال الــلــواتــي كن
مــوقــوفــات عــن الــعــمــل ملـــدة ثــمــانــيــة ايــام
دون ســنــد قــانــونــي مــن اجــورهــن املستحقة
واحترام احلريات

النقابية .

-

يطالب بتوفير مــدة العمل يف حدها

رغ ــم إجــمــاع الــشــعــوب يف املنطقة

مــســتــشــار تــــرامــــب ،الــصــهــيــونــي

العربية واملغاربية ويف مقدمتها الشعب

جــاريــد كوشنير للمغرب ،يــنــدرج يف

 -يدعو إدارة الشركة إلى ضبط ساعات

الفلسطيني ،برفضها ملخطط ترامب/

سياق التحركات املاراطونية لــإدارة

ال ــدخ ــول لــلــعــمــل واخلــــروج مــنــه وحتــديــد

نتانياهو املسمى بصفقة القرن ،فإن

األمريكية لتسويق

االتفاق اخلياني

معايير

االمبريالية األمريكية ورئيس إدارتها

االماراتي االسرائيلي ،وابتزاز املغرب

ترامب حتــاول بكل الوسائل التغطية

لــانــخــراط يف مسلسل التطبيع مع

االقصى القانوني

املردودية .

ـ ي ــط ــال ــب بـــوضـــع حـــد لــلــتــمــيــيــز غــيــر
القانوني بني االجراء خصوصا يف النقل
ـ يحمل ادارة الشكة مسؤولية تدهور
شــروط الصحة و السالمة يف املعمل واثــار
ذلــك عــلــى صــحــة الــعــامــات الــلــواتــي يعاني

عــلــى أزم ــات ــه ــا ،بــاســتــعــمــال أدوات ــه ــا
اإلقــلــيــمــيــة ويف مــقــدمــتــهــا األنــظــمــة
الــعــشــائــريــة اخلليجية ،كــان آخــرهــا
ولــيــس أخــيــرهــا اتــفــاقــيــة التطبيع

بعضهن من امراض مهنية غير مصرح بها

الكيان الصهيوني.

ويف هذا اإلطار تؤكد اللجنة على ما
يلي:
 - 1ضرورة جتاوب الدولة مع الشعب

ـ يطالب وقــف التضييق على العامالت

والعمال بسبب انتمائهم

النقابي .

إن العامالت والعمال ضحايا التجاوزات
و اخلــروقــات املــشــار اليها اعــاه احلــاضــرون
يف هـــذا اجلــمــع الــعــام ي ــج ــددون تشبثهم
بــانــتــمــائــهــم الــنــقــابــي لــلــجــامــعــة الــوطــنــيــة
لــلــقــطــاع ال ــف ــاح ــي كــمــا ع ــب ــوا عـــن ذلــك
ســابــقــا عــبــر الــعــرائــض ومـــن خـــال املــئــات
مــن الــتــوقــيــعــات املــصــادق عليها ويــفــوضــون
للمكتب النقابي ولفرع اجلامعة بالقنيطرة
صــاحــيــة اخــتــيــار االشــكــال االحــتــجــاجــيــة
املــشــروعــة وحتــديــد مــواعــيــدهــا ويعلنون
استعدادهم لالنخراط اجلماعي والتلقائي
فيها دفــاعــا عــن قــوت اســرهــم ولــوضــع حد
لــتــجــويــعــهــم وتــشــريــد زمــائــهــم وملــســلــس
وتقاذف املسؤوليات عن هذه الوضعية بني
ادارة الشركة

ا حمللية .

ومديرية الشغل والسلطات

اإلماراتية االسرائيلية.
وت ــأت ــي هـــذه اخل ــط ــوة بــعــد فشل
سياسات اإلدارة األمريكية يف منطقة
ال ــش ــرق األوســــط بــكــل م ــن فلسطني
والعراق وسوريا ولبنان وإيــران ...ويف
هــذا السياق يتحرك وزيــر اخلارجية
األمريكي الستدراج املزيد من األنظمة
الرجعية العربية ملخطط التطبيع مع
إســرائــيــل ،إلرضــاء اللوبي الصهيوني
وكــســب تــأيــيــده يف دعـــم ت ــرام ــب يف
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــريــكــيــة

املقبلة .

وإن جلــنــة الــتــضــامــن م ــع الــشــعــب
الفلسطيني بــالــدار البيضاء يف إطار
مــتــابــعــة ه ــذه الــتــطــورات ومواكبتها
نضاليا ،تعتبر أن زيارة

املغربي بكل تعبيراته الرافضة لهذا
االســتــقــبــال ،وحتــذرهــا مــن الــرضــوخ

واإلدعان للقبول بخيار التطبيع.

 - 2تــتــوجــه بــالــنــداء لــكــل الــقــوى
احل ــي ــة ول ــك ــل الـــشـــرفـــاء ،لــلــتــحــرك
والتنسيق للتصدي لهذه املؤامرة ،التي
تستهدف بلدنا ال ــذي ظــل تاريخيا
مناصرا للشعب الفلسطيني ومناهضا

لكل أشكال التطبيع.

 - 3أن جترمي التطبيع مع إسرائيل
أصبح ضرورة ملحة لقطع الطريق على

أية محاولة يف هذا االجتاه.

 - 4اســتــمــرارهــا يف بــلــورة األشــكــال
النضالية لدعم الشعب الفلسطيني،
والــتــصــدي لكل احملـــاوالت التصفوية
والرجعية التي تستهدفه ،واستعدادها

الدائم لتوحيد اجلهود النضالية.
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أحزاب اليسار الدميقراطي بالجهة الرشقية تدين األحكام القاسية والجائرة يف حق معتقيل
جرادة وتندد وتستنكر اعتقال شباب بني تجيت املعطلني وتتضامن مع معتقيل حراك الريف
املرضبني عن الطعام

تــدارســت أحــزاب الــيــســار الــدميــقــراطــي باجلهة الشرقية الــتــطــورات التي
تعرفها املنطقة الشرقية املتعلقة بلجوء السلطات إلى األساليب القمعية
واملتابعات واحملاكمات ومحاولة تكميم األفواه يف مواجهة جتدد االحتجاجات
ضد السياسات الطبقية ذات الطبيعة الالدميقراطية والالشعبية للدولة
املخزنية وحلكومتها الرجعية  ،تبني ذلــك مــن خــال االعــتــقــاالت األخيرة
للشباب املعطلني مبدينة بني جتيت والــتــي سبقتها اعــتــقــاالت ومحاكمات
جائرة وقاسية لشباب حراك مدينة جرادة (منهم معتقلون سابقون) بعد
االحتجاجات التي عرفتها املدينة على إثر وفاة مواطن ببئر الساندرية يوم
 12يوليوز 2020

.

إننا كقوى اليسار الدميقراطي التقدمي باجلهة الشرقية نعلن للرأي العام
ما يلي :
 /1إدانتنا واستنكارنا لألحكام اجلــائــرة والقاسية األخــيــرة ضد مناضلي
مدينة جــرادة  ،ومطالبتنا بالكف عــن استعمال القضاء لــضــرب احلــريــات
واالنتقام من احلركات االحتجاجية  ،ونثمن ونحيي دور هيئة الدفاع يف
مؤازرتها لهم

.

 /2إدانتنا و استنكارنا العتقال شباب بني جتيت املعطلني بسبب نضالهم ضد
العطالة و من أجل حقهم املشروع يف الشغل والكرامة والتنظيم واالحتجاج

.

 /3رفضنا الــتــام الستغالل ظــروف جائحة كــورونــا لتكميم األفــواه وقمع
احلريات والتراجع عن املكتسبات االجتماعية واحلقوقية والتضييق على
املعتقلني السياسيني  ،ووقــوفــنــا إلــى جــانــب مطالب معتقلي حــراك الريف
املــضــربــن عــن الــطــعــام بــكــل مــن ســجــن جــرســيــف وســلــوان ورفــاقــهــم وطــنــيــا،
ومطالبتنا باالستجابة ملطالبهم العادلة واملشروعة وبالكف عن املزيد من
التعذيب املعنوي واملادي لعائالتهم

.

 /4مطالبتنا بــإطــاق ســراح جميع املعتقلني السياسيني ومعتقلي الــرأي
باجلهة الشرقية ووطــنــيــا ونحمل الــدولــة وحكوماتها الرجعية مسؤولية
النتائج الكارثية للسياسات الالشعبية والالدميقراطية يف مجاالت الصحة
والتعليم والشغل والتنمية وما آلت إليه من تخلف بنيوي كبير على جميع
األصعدة نحصد اليوم نتائجه الكارثية على بالدنا ويف منطقتنا الشرقية
خصوصا يف ظل تطور جائحة كورونا

.

 /5نــؤكــد عــلــى أهــمــيــة بــذل اجلــهــود الــوحــدويــة وتــطــويــرهــا بــن اإلط ــارات
احلــقــوقــيــة والــنــقــابــيــة واجلــمــعــويــة والــســيــاســيــة الــدميــقــراطــيــة و التقدمية
ملــواجــهــة هــذه الــســيــاســات املــكــرســة للتهميش والــتــفــقــيــر واإلقــصــاء والقمع
باملنطقة الشرقية

.

فصيل طلبة اليسار التقدمي يطالب بإطالق رساح جميع املعتقلني السياسيني
عقدت السكرتارية الوطنية لفصيل طلبة اليسار التقدمي اجتماعها
العادي عن بعد ،حيث سجلت :
 التزايد املهول يف عدد اإلصابات والوفيات جراء وباء كورونا-كوفيد 19-يف ربوع الوطن وظهور بوادر خروج الوضع الوبائي عن السيطرة

.

 تخبط الوزارة الوصية على قطاع التعليم وضعف تواصلها ،مما يظهرغياب رؤيــة وخطة واضــحــة لتدبير القطاع يف ظــل الوضعية الوبائية
ا خلطير ة

.

 الغموض الذي يلف مصير املوسم اجلامعي احلالي ،على بعد أيام منالتاريخ املعلن إلمتحانات الدورة الربيعية

.

 احلصيلة اجلد الضعيفة لعملية التعليم عن بعد وفشل هذه العمليةيف حتقيق هدفها املعلن يف ضمان االستمرارية البيداغوجية

.

انطالقا من ما سبق ونظرا للتخبط واألزمة التي يعيشها القطاع ،فإننا
يف فصيل طلبة اليسار التقدمي نعلن للرأي العام الوطني والطالبي ما
يلي :
 - 1استنكارنا الشديد للمقاربة القمعية الــذي تتعامل بــه الدولة
املغربية يف تدبيرها جلائحة كورونا كوفيد 19

.

 - 2رفضنا لطريقة تدبير الــوزارة الوصية للموسم الدراسي احلالي
والــقــادم و كــذا لعقد االمــتــحــانــات يف ظــل غــيــاب تــام لــلــشــروط الكفيلة
بضمان سالمة الطلبة (السالمة الوقائية ،النقل ،املنح،السكن ،الدروس
احلضورية)..

.

 - 3حتميلنا الــوزارة الوصية كامل املسؤولية ملا ستؤول إليه األوضــاع
من تفشي الفيروس التاجي يف وســط الــطــاب/ات جــراء هــذه الــقــرارات
العشوائية التي ال تراعي الظرفية العصيبة التي متر منها بالدنا خصوصا

أمام هذا االرتفاع املهول لإلصابات والوفيات التي تسجل بشكل يومي .
 - 4حتذيرنا مــن تــكــرار نفس التجربة الفاشلة التي عرفتها جتربة
تنزيل التعليم عن بعد

.

 - 5مطالبتنا بإطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني ببالدنا (حراك
الريف ،حراك جرادة ،معتقلي الرأي)..

.

 - 6تهنئتنا لكافة الطالب/ات و املناضلني/ات باالنتصار التاريخي الذي
حتقق باسترجاع مقر املنظمة العتيدة االحتاد الوطني لطلبة املغرب

 - 7دعوتنا لتوحيد الصفوف من أجل الدفاع عن اجلامعة العمومية .

5

قضايا عاملية وحقوقية
وجدة

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان فرع بوعرفة
بيان تضامني مع معتقيل بني تدجيت وأرسهم

تعيش مــديــنــة بــنــي تــدجــيــت بإقليم
فجيج منذ  11غشت  2020حــالــة من
االح ــت ــق ــان االجــتــمــاعــي بــعــد دخـــول
املعطلني املنضوين حتت لــواء اجلمعية
الوطنية حلملة الشهادات املعطلني يف
اعتصام مفتوح مبقر اجلماعة الترابية
ببني تدجيت للمطالبة بحقهم املشروع
يف الشغل والعيش الكرمي

.

إن فـــرع اجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حلــقــوق
اإلنــســان بــبــوعــرفــة وه ــو يــتــابــع بقلق
انتهاكات حقوق اإلنسان باإلقليم يعبر
عما يلي :

ـ ال ــت ــض ــام ــن امل ــط ــل ــق مـــع املــعــتــقــلــن
واملطالبة بإطالق سراحهم فورا ووقف
كــل املتابعات يف حقهم  ،ويثمن عاليا
مجهودات هيئة الــدفــاع التي تطوعت

عــقــدت الــكــتــابــة احملــلــيــة للنهج
الدميقراطي بــوجــدة يــوم السبت
 29غشت  2020اجتماعها الدوري
،وتــــدارســــت فــيــه مــجــمــوعــة مــن
القضايا السياسة واالجتماعية
من مجملها :
األحكام القاسية و الصورية يف
حق معتقلي مدينة جرادة،حيث
تــابــعــت الــكــتــابــة احملــلــيــة بــغــضــب
وإس ــت ــن ــك ــار ش ــدي ــدي ــن احملــاكــمــة
ا جلا ئر ة
االعتقاالت يف صفوف املعطلني
بــبــنــي جتــيــت مبــجــرد مــطــالــبــتــهــم
بالشغل ممــا يــؤكــد عــجــز النظام
املــــخــــزنــــي عـــــن تــــقــــدمي حـــلـــول
اس ــت ــرات ــي ــح ــي ــة م ــل ــم ــوس ــة لــفــك
إشــكــالــيــة التهميش الــبــطــالــة عن
ا ملنطقة .
تنصل شركة  SOSمن التزاماتها
اجتاه عمال النظافة بوجدة.

فــفــي يـــوم  21غــشــت  2020أقــدمــت
عــنــاصــرمــن درك بــنــي تــدجــيــت عــلــى
اعــتــقــال ســبــعــة مــعــطــلــن ونــقــلــهــم إلــى
بوعرفة حيث قــدمــوا أمــام وكيل امللك
باحملكمة االبتدائية ببوعرفة الــذي
قــرر متابعتهم يف حــالــة اعــتــقــال رغــم
تــوفــر ضــمــانــات احلــضــور وه ــم  :خــالــد
بــنــعــزوزي ومــحــمــد الــهــدجــي وعــبــداهلل
السعيدي ورضوان كادي وايوب الشهبي
واشيغيات محمد والراضي محمد وكلهم
من املعطلني احلاملني للشواهد العليا

.

وعــلــى إث ــر ه ــذه االعــتــقــاالت نظمت
األســــر وقــفــة احــتــجــاجــيــة تــضــامــنــيــة
لــلــمــطــالــبــة بـــإطـــاق ســــراح املــعــتــقــلــن
ووجهت بتدخل أفراد القوات العمومية
بعنف لفضها وتفريق املتضامنني ـ حسب
شــهــادات لبعض املــشــاركــات واملــشــاركــن
ـ وهـــو م ــا جن ــم عــنــه بــعــض اإلص ــاب ــات
واخلدوش بالنسبة للمحتجني.
أمـــام هـــذا الــوضــع قـــررت الــعــائــات
تــنــظــيــم مــســيــرة تــضــامــنــيــة مــشــيــا على
األقــدام يــوم  22غشت  2020يف اجتاه
مدينة بوعرفة وقد وصلت إلى مشارف
قـــريـــة ب ــوع ــن ــان وهــــي اآلن بــقــنــطــرة
واد بــوجــراد بــعــد قــضــاء خــمــســة لــيــال
بالعراء ( .تضم نساء وشيوخ وأطفال
صغارورضع وشباب).

.

ـ يــنــدد بــاملــس بــالــســامــة الــبــدنــيــة
ملواطنني ومواطنات يعبرون عن الرأي
بالطرق السلمية ،ويعتبر ذلك انتهاكا
للحكامة األمنية كإحدى أهم توصيات
هيئة اإلنصاف واملصاحلة

.

ـ االعـــــتـــــزاز بـــصـــمـــود الـــعـــائـــات
واســتــعــدادهــا للتضحية مــن أجــل ســراح
املــعــتــقــلــن ،والــنــضــال مــن أجــل املــطــالــب
املــشــروعــة  ،والــتــنــبــيــه إلــى خــطــورة ما
ميــكــن أن تــتــعــرض لــه يف طــريــقــهــا إلــى
بــوعــرفــة ( اجل ــوع والــعــطــش والــعــقــارب
واألفاعي )...

.

ـ يــشــيــد بــكــل األشـــكـــال الــنــضــالــيــة
احلــضــاريــة املــشــروعــة الــتــي تخوضها
الــقــوى احلــيــة محليا وإقــلــمــيــا وجهويا
ووطــنــا لــلــتــعــريــف بــالــقــضــيــة ومــــؤازرة
ا لضحا يا

.

ـ يطالب باعتماد مقاربة حقوقية يف
التعاطي مع مطالب مواطنات ومواطني
إقــلــيــم فــجــيــج واالســتــجــابــة حلقوقهم
االقتصادية واالجتماعية بدل املقاربة
األمنية التي يتأكد فشلها كل مرة

.

من  1إلى  7شتنبر 2020

النهج الدميقراطي بوجدة يطالب باطالق رساح كافة املعتقليني
السياسيني وعىل راسهم معتقيل حراك الريف وجرادة وبني تجيت

.

ملــؤازرتــهــم س ــواء بــاحلــضــور أو تسجيل
ا إل نا بة

العدد 373 :

عــــــــــدم حتـــــمـــــل احلـــــكـــــومـــــة
ملــســؤولــيــاتــهــا ب ــات ــخ ــاذ قـــــرارات
تــســاهــم يف رد اإلع ــت ــب ــار لــاطــر
ال ــص ــح ــي ــة مبــخــتــلــف فــئــاتــهــم.
وبـــنـــاءا عــلــى كـــل مــاســبــق فــانــنــا
يف الـــكـــتـــابـــة احملـــلـــيـــة لــلــنــهــج
الدميقراطي بوجدة نعلن ما يلي :
 إدانتنا لهذه األحكام اجلائرة يفحق معتقلي مدينة جرادة

.

 تاكيدنا على ان هذه األحكاملـــن تـــزيـــد اال تـــأزميـــا لـــأوضـــاع
و حتــمــل املــســؤولــيــة ملـــا ســتــؤول
إلــيــه األوضــــاع لــلــنــظــام املــخــزنــي.
مــطــالــبــتــنــا بــــاإلفــــراج ال ــف ــوريوالــــامــــشــــروط عــــن املــعــتــقــلــن
املعطلني السبعة ببني جتيت.
 اعــــتــــزازنــــا ب ــص ــم ــود أم ــه ــاتوعـــائـــات مــعــتــقــلــي بــنــي جتــيــت
وتضحياتهن من أجل إطالق سراح
أبــنــائــهــن  ،ومــســانــدتــهــن لــهــم يف
النضال من أجل مطالبهم العادلة
و ا ملشر و عة

.

 تــضــامــنــنــا املــطــلــق مــع نــضــاالتعمال النظافة ،واملعطلني ،واألطر
ال ــط ــب ــي ــة مبــخــتــلــف ف ــئ ــات ــه ــم ،
و ا لفر ا شة .
 انــخــراطــنــا يف كــافــة األشــكــالالــنــضــالــيــة مل ــواج ــه ــة اإلعــتــقــال
السياسي واملطالبة باطالق سراح
كافة املعتقليني السياسيني وعلى
رأس ــه ــم مــعــتــقــلــي حــــراك الــريــف
وجرادة وبني جتيت

.

 دعــــوتــــنــــا لـــكـــافـــة الـــقـــوىالــدميــقــراطــيــة واحل ــي ــة بــوجــدة
لـــرص صــفــوفــهــا يف إطـــار اجلــبــهــة
االج ــت ــم ــاع ــي ــة ملـــواجـــهـــة الــقــمــع
والتضييق والتهميش واإلعتقال

.

احملمدية

إرضاب عن الطعام تضامنا مع املعتقلني السياسيني
فــاعــا مــع بــاغ املــكــتــب اجلــهــوي
لــلــجــمــعــيــة املـــغـــربـــيـــة حل ــق ــوق
اإلن ــس ــان بــجــهــة الــــدار الــبــيــضــاء
سطات وجتــاوبــا مــع نــداء عائالت
املــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن خل ــوض
إضـــراب عــن الــطــعــام تــضــامــنــا مع
املعتقلني السياسيني واحتجاجا
عــلــى أوضــاعــهــم داخـــل الــســجــون
وتــنــفــيــذا لــقــرار املــكــتــب املــركــزي
الــذي دعــا جميع فــروع اجلمعية
على الصعيد الوطني إلى خوض
إضـــــراب عـــن الــطــعــام وارتــبــاطــا
بــذلــك قــرر مــكــتــب فــرع اجلمعية
املــــغــــربــــيــــة حلــــقــــوق اإلنــــســــان
بــاحملــمــديــة خــــوض إضـــــراب عــن

الطعام ملدة  24ساعة تبتدئ من
يوم السبت  29غشت  2020على
الساعة الــســادســة مساء وتنتهي
يــوم األحــد  30غشت  2020على
الــســاعــة الــســادســة مــســاء مبــقــر
الــكــونــفــدرالــيــة الــدميــقــراطــيــة
للشغل باحملمدية .
وعليه فإن مكتب فرع اجلمعية
املــــغــــربــــيــــة حلــــقــــوق اإلنــــســــان
بــــاحملــــمــــديــــة يـــهـــيـــب بــجــمــيــع
العضوات واألعضاء بالفرع وكافة
الهيئات الدميقراطية السياسية
والنقابية واجلمعوية باحملمدية
املــســاهــمــة الــفــاعــلــة والــفــعــلــيــة يف
إجناح هذه احملطة النضالية
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توظيف الوباء ملحاولة اسرتجاع هيبة املخزن

احلسني لهناوي

لقد تعرض ،ما يعتبر يف القاموس املخزني بهيبة الدولة،

حقوقه وواجباته .والهدف األسمى لكل هذه السياسات

حياة الشعب ،فهذا الشعب ،ال زال يزخر بطاقات نضالية

إلــى زعــزعــة كبيرة بفضل ان ــدالع حركة  20فبراير يف

اجلهنمية هي خلق أجيال من الرعايا يسهل اقتيادها ،أما

هائلة مستعدة للنضال من اجل حترر الشعب املغربي من

العديد من املواقع احلضرية و القروية .هذه الهيبة املبنية،

النخب الشابة التي اجتهدت و حصلت على مراتب متقدمة

قبضة التكتل الطبقي السائد خادم االمبريالية .والدليل

كما هو مــعــروف ،على إشاعة اخلــوف يف أوســاط الشعب،

يف التحصيل العلمي فيتم دفعها إلى الهجرة إلى اخلارج،

على ذلك حجم االنتفاضات الشعبية التي عرفها املغرب

ذلــك اخلــوف املترتب عن القمع الهمجي الــذي واجــه به

ليتم إفــراغ املغرب من كفاءاته العلمية بشكل متواصل ،

بالرغم من إخمادها بقوة احلديد و النار ،ال زال هذا الشعب

النظام مختلف االنتفاضات الشعبية ،حيث أعطى األوامر

فاإلحصائيات الرسمية تبني األعداد الهائلة للمهندسني

يقاوم ،مضحيا بالعديد من الشهداء و املعتقلني .فحركة

ألجهزة البوليس السرية و العلنية لشن حمالت اعتقال

واألطباء و األساتذة الباحثني التي تغادر املغرب سنويا.

 20فبرايراملجيدة التي اطلقها شباب كله تطلع الى احلرية

باجلملة ،داخل أوساط املناضالت و املناضلني ،بل استعمل
اجليش بطائراته ودباباته لقتل مواطنات و مواطنني عزل
وأبرياء،مستفيدا من استحواذه املطلق على اإلعالم ،بكل
أشكاله ،يف غياب أي إعالم بديل ،ليلمع صورته أمام الرأي
العام الدولي ويوهمه بأنه نظام دميقراطي يتوفر على
املؤسسات واألحزاب والنقابات .أما على املستوى الداخلي
فالقمع األهــوج من اختطافات وتقتيل هو سيد املوقف.
سيستمر هذا الوضع عدة عقود إلى حدود انطالق حركة
 20فبراير سنة  ،2011التي يرجع الفضل فيها إلى الشباب
عبر استعماله لشبكات التواصل االجتماعي ،لتشمل
عــشــرات املناطق ،و ترفع شــعــارا مــوحــدا ضــد االستبداد
والــفــســاد .هــذا اإلعــام البديل جتــاوز اإلعــام الرسمي
للنظام وع ــرى أكــاذيــبــه .لقد استطاعت هــذه احلركة
الشعبية العارمة ،أن جتعل النظام ينحني أمام العاصفة ويف
نفس الوقت يتظاهر باالستجابة ملطالبها األساسية (حل
احلكومة والبرملان و إجراء انتخابات سابقة ألوانها ) ،طبعا
كل هذا مت حتت حتكمه املطلق .رغم التفاف النظام على
مطالب احلركة إال أنها ،مكنت جزء كبير من الشعب املغربي

فهل يستطيع النظام الــرجــوع إلــى سابق عــهــده ،املتسم

والكرامة و العدالة االجتماعية .متيزت عن االنتفاضات

ليكسر اجلدار الوهمي للخوف من القوة القاهرة للمخزن.

بتسليط القمع وتعميمه وفــرض السيطرة املطلقة على

السابقة بامتدادها لتشمل العديد من املدن و القرى ،و هذا

لقد متكن الشعب من انتزاع العديد من املكتسبات ضمنها

الشعب؟ التاريخ ال يعيد نفسه ،فان أعاده فسيكون على

بالضبط ما يخيف النظام ويجعله يتراجع عن اعتماد

حق التظاهر و االحتجاج السلمي .فلقد أضحت كل املدن و

شكل مهزلة .فرغم كل ما مت التخطيط له من سياسات

القمع الذي سوف لن يزيد احلركة إال توسعا وجتدرا داخل

القرى تعج باحتجاجات مختلف الفئات الشعبية املتضررة

تتقاطع حول الهدف الوحيد و األوحد ،أال و هو استمرار

الطبقة العاملة التي لعبت القيادات النقابية دورا كبيرا يف

من تطبيق السياسات الليبيرالية املتوحشة املمالت من

النظام ،مهما كلفت هذه السياسات من نتائج كارثية على

حتييدها .فبقدر ما يدرك الشعب مصدر قوته الذي يكمن

الدوائر املالية االمبريالية .اليوم ،مع جائحة وباء كورونا

يف وحدته و تالحم فئاته املقهورة بقدر ما يتمكن من

و فرض احلجر الصحي ،يحاول النظام استرجاع هيبته

الوقوف على أخطائه واستخالص الــدروس  .فالنظام

املفقودة .فباسم احلفاظ على حياة املواطنات واملواطنني
مت إطالق يد البوليس و القوات املساعدة لفرض احلجر
بالقوة ،حيث مت تسجيل العديد من التجاوزات القمعية
و احلاطة بالكرامة يف بعض املناطق .كما أعطيت سلطات
تقديرية واسعة ألطر وزارة الداخلية و مت إبعاد األطر
العلمية ،بل مت اللجوء إلى استعراض الدبابات يف شوارع
بعض املــدن لترهيب املواطنات و املواطنني .فبدل سلك
الطرق احلضارية املبنية على التعبئة اجلماعية ،على
غرار ما مت يف البلدان الدميقراطية ،مت إطالق يد القوات
القمعية مبختلف تالوينها لتطبيق احلضر .طبعا اجلواب
اجلــاهــز هــو أن الطبقة الــفــقــيــرة واملــهــمــشــة ال ميــكــن أن
تستوعب الطرق التعبوية احلضارية .و هذا عذر اخطر من
الزلة الن النظام هو من يتحمل املسؤولية التاريخية يف
تخريب املنظومة التعليمية واالرتفاع املهول لنسبة األمية
يف أوساط الشعب .فمنذ االستقالل الشكلي و قطاع التعليم
يتعرض لعمليات تخريبية ممنهجة .من سياسة التعريب
إلــى سياسة اخلــوصــصــة مـــرورا بــاملــراجــعــات التدريجية
للمقررات الدراسية ،لكل أسالك التعليم ،قصد إفراغها
من إي مضمون نقدي يهدف إلى إعداد املواطن امللم لكافة

فهذا
الشعب ،ال زال
يزخر بطاقات
نضالية هائلة
مستعدة للنضال
من اجل تحرر الشعب
المغربي من قبضة
التكتل الطبقي
السائد خادم
االمبريالية

ومن ورائه خبراء االمبريالية يدرسون ويبحثون على
نقط اخلــاف بني مكونات احلركة النضالية ،ليسهل
اختراقها و اضعافها .فرغم كل محاوالت املخزن اليائسة
لتبخيس نضاالت اجلماهير الشعبية وزرع اليأس يف
أوساطها ،إال أن واقع معيشها اليومي ،يدفعها ،يوما بعد
يوم ،الستيعاب و إدراك أسباب و مسببي تعاستها .لذلك
فطالئع الشباب الذي يرزح حتت وطأة البطالة القاتلة
تبدع كل يوم يف تنظيم أشكال احتجاجية للمطالبة
بحقوقها املغتصبة .أما الطبقة العاملة ،التي عرضت
الباطرونا حياتها للخطر مــن خــال تشغيلها بــدون
شروط الوقاية ،حتت شعار األربــاح قبل األرواح ،فقد
وجــدت نفسها عرضة الستغالل الباطرونا الفاحش،
بدون إي سند من النقابات .لذلك فان هذه اجلائحة
ستساهم يف االرتقاء بوعي جزء هام من الطبقة العاملة
الى الوقوف على تواطؤ القيادات النقابية مع الباطرونا
والــنــظــام .فــاملــطــلــوب ،الــيــوم مــن كــل الــقــوى الــثــوريــة
االنخراط يف نضاالت هذه الطبقة و توعيتها لتساهم
يف بناء حزبها املستقل عن كافة التنظيمات السياسية

البورجوازية.
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الشباب ثروة  ،فكيف يضيع املغرب مستقبله؟

ويتغيى املستقبل األرقى.ويف محور كل تخطيط أوسياسة يكون دور الشباب حاسما يف
كل االحتماالت املمكنة.
يف املغرب ،وبناء على طبيعة منوه الدميغرايف وغياب نظام دميقراطي،تنتصب قضايا
الشباب الذي يعتبر ثروة عظيمة يف مجتمع أمامه تنتصب كل التحديات،وهي قضايا
تستلزم تدارسها من حيث هي قضايا فئة عمرية وليست طبقة اجتماعية...كما
تستلزم قراءة واقعها ضمن تفاعلها وباقي فئات املجتمع يف بنية تعج باألزمات وتواجه
مصيرا رماديا.فهل للدولة سياسة دميقراطية يف معاجلة قضايا الشباب؟هل لها ادراك
بأنها تدير ظهرها لثروات وطاقات مهدورة تضيع من غير اسهام يف بناء املستقبل؟ذلك
ما نحاول يف جريدة النهج الدميقراطي ومن خالل ملف" :الشباب أوعندما يضيع املغرب
مستقبله" ملقاربة هذه القضايا مرة أخرى والستكمال بعض احملاور من نفس املوضوع
الذي سبق تناوله من زوايا أخرى.

تتقدم املجتمعات بفعل سياساتها يف بناء حاضر مؤسس على قراءة علمية لتاريخها
واســتــشــراف مستبقل مبــا يتناسب واحملــيــط العام.تستثمر يف الــثــروات الطبيعية
وتسخرها لصالح االكتفاء الذاتي.لكن باألساس تضع الدول كل السياسات والبرامج
واملخططات القريبة واملتوسطة والبعيدة املدى يف خدمة اإلنسان كثروة ال تقدر بأي
ثمن.كم دولة وجدت نفسها ترفل يف خيرات طبيعية من حيث ال حتتسب،لكنها عاشت
يف اجلهل والتخلف حتى انهارت كأنها لم تكن أو أصبحت رهينة لدول أخرى تستنزف
ثرواتها بحكم التبعية.وكم من شعوب سجل التاريخ بفخر كفاحها ونضالها ضد الكوراث
الطبيعية وشح املقدرات،لكن كانت لها السيادة على قرارها وأنضجت شروع االقالع
الشامل باالعتماد على الثروة البشرية باعداد البنيات التحتية الالزمة لذلك من
مدارس،معاهد،مسارح وغيرها من بنيات تربوية للتنشئة االجتماعية وفق ما ميكن
املجتمع من ضبط هوياته يف تنوعها وغناها،تاريخه الذي على أساسه يبني احلاضر

مستقبل املغرب ..واقع الشباب واملهام املطروحة

سيدي السباعي

من املالحظ أن الوضع الذي يعيشه الشعب املغربي عموما،
والشباب بشكل خاص اليوم من تراجع خطير يف حتمل الدولة
ملسؤولياتها والتزاماتها السياسية واألخالقية ،نتيجة سياسات
النظام الال شعبي والالدميقراطي القائم باملغرب ،وضع ينذر
بأزمة كبيرة على كافة املستويات التي تالمس الواقع اليومي
للشباب ،وما يزيد من عمق أزمــة النظام الرأسمالي التبعي
باملغرب ،هو استياء الشباب من الطريقة القمعية ،التي أدار
ويدير بها املخزن أزمــة كورونا ،هذه األخيرة التي تفاقمت
أرقامها بشكل مهول خالل شهري يوليوز و غشت ،حيث لم
تتردد الدولة يف ترك الشعب وحيدا يف مواجهة الفيروس،
وبالفعل جتسد األمــر مــن خــال اإلستعراضات العسكرية
يف مدن أصبحت تشكل بــؤرا لتفشي الوباء عوض اإلهتمام
بتحسني وضع املنظومة الصحية املهترئة ،فضال عن املشاهد
الــصــادمــة الــتــي نــشــرت على وســائــل الــتــواصــل اإلجتماعي
واخلاصة بأوضاع املستشفيات العمومية الكارثية بالبالد ،يف
ظل استمرار املصحات اخلاصة إغالق أبوابها يف وجه مرضى
كوفيد ،19 -وهذا اجلانب يبرز عبره املخزن ،أن تدخل الدولة
فقط من أجل حماية مصالح الباطرونا
بالتأكيد أن األزمة اإلقتصادية والسياسية التي تشهدها
بالدنا الحت يف األفق قبل ظهور جائحة كورونا باملغرب ،وما
تسببت فيه ال يعدو تسريعا لوتيرة األزمة التي كانت قادمة
ال محالة ،كنتيجة حتمية لسياسات املخزن و انهيار املشاريع
الرأسمالية باملغرب ،فاملعطيات الواقعية تؤكد عجز أي منوذج
تنموي قائم على قمع احلريات والفساد وتشجيع الريع ،وهذا
األمر يجعلنا كشبيبة مناضلة أمام واقع متردي ينذر مبستقبل
مجهول املعالم يستوجب أن تصدى له جميعا ،هــذا الواقع
أصبح يثير الكثير من التساؤل حول مستقبل فئة تقدرها
اإلحصائيات الرسمية بأكثر من ثلث سكان املغرب ،شباب بواقع
قاس ومتردي ،جتلياته اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية
بادية املالمح

.

.

التجليات اإلجمتاعية:

يعيش الــشــبــاب الــيــوم عــلــى وقــع جملة مــن اإلشــكــاالت
اإلجتماعية ،ذات الصلة املباشرة بارتفاع أرقام البطالة كما
أشارت لذلك إحصائيات رسمية صادرة عن املندوبية السامية
التخطيط ،إذ أكدت يف بعض أرقامها أن معدل البطالة خالل
سنة  2019بلغ  9.2باملائة ،إال انه قفز خالل األشهر األولى
لسنة  2020أي قبل بداية كورونا يف املغرب نحو  10.5باملائة،
هذا الواقع اإلجتماعي الصعب واملعقد يجعل شبابا يف ظل
مواجهة شبح البطالة الذي ال يرحم يتحول من شباب طامح
وحالم مبستقبل وغد أفضل إلى شباب فاقد لألمل يف احلياة،
ويف الغالب يقودهم نحو طريق البحث عــن لقمة العيش
وحتصيل القوت اليومي ألسرهم وبكل الطرق ،ثم يكفي أن
نلقي نظرة على كم الشباب الطامح ملغادرة البالد والهجرة نحو

اخلارج سعيا لترقية أوضاعهم اإلجتماعية ،أما نسبة اجلرمية
يف صفوف الشباب فهي تعكس عمق األزم ــة اإلجتماعية،
والتي تركت الدولة املغربية الشعب مبفرده يتخبط فيها دون
حتملها املسؤولية يف إيجاد حلول لها خارج سياق وعود التنمية
الكاذبة واملغشوشة ضمن ما تــروج له املافيا املخزنية حتت
مسمى (منوذج تنموي جديد)
كما أن هناك انعكاسات نفسية جد خطيرة تتمثل يف تنامي
ظاهرة االنتحار ،وهي حتيلنا إلى الشعور العام لدى املواطن
املغربي ،و بشكل خاص لدى الشباب بالتعاسة واليأس ،واإلنهيار
العاطفي ،وفقدان األمل يف احلصول على عمل يساعد الفرد
على تلبية أبسط حاجياته

.

.

التجليات السياسية:
يتسم الوضع السياسي يف املغرب بهيمنة نظام مخزني
يتفنن يف أساليب اإلقصاء والتهميش ،اجتاه شباب ألف القمع
واملماطلة والتسويف طريقا وحيدا للحوار يف مواجهة أي مطلب
من مطالب الشباب املعطل ،يف مقابل ذلك جند أن شبيبات
األحزاب املخزنية تفتح املجال لبعض الشباب من أجل تشجيع
ثقافة الريع ،يف إطــار الكوطا الشبابية يف البرملان والغرف
واملجالس اجلماعية ،بدل تشجيعهم على النضال من أجل
مشاريع سياسية ،تستطيع توفير بديل سياسي واقتصادي
لوضعية شباب يعاني يف ظل هيمنة الدولة املخزنية وسيطرتها
على أغلب األحزاب السياسية يف املغرب

.

التجليات اإلقتصادية:
من الواضح أن هناك ارتفاعا مستمرا يف معدالت البطالة
باملغرب خاصة يف صفوف الــشــبــاب ،وبالطبع هــذا سيؤدي
النعدام مصادر الدخل لدى عدد كبير من األسر املغربية ،األمر
الذي يتجسد بامللموس يف تدني القدرة الشرائية للمواطن
املغربي ،يحدث هذا يف ظل انعدام إيجاد حلول اقتصادية
بديلة من قبل الدولة بعيدا عن إمالءات اإلصالح املزعوم من
قبل صندوق النقد والبنك الدوليني ،بل على العكس الدولة
املخزنية ماضية يف تسهيل تسريح آالف العمال والعامالت
الناجم عن سنها لقوانني تدافع عن مصالح الباطرونا ،ومتعن
يف اإلجهاز على حقوق الطبقة العاملة ،ثم الصمت عن إغالق
الباطرونا للوحدات اإلنتاجية الصناعية والفالحية ،والتسريح
اجلماعي للعامالت والعمال وطرد النقابيني ومحاربة العمل
النقابي بالوحدات اإلنتاجية .
إن الوضع اإلقتصادي اليوم باملغرب يثبت مبا ال يترك
مجاال للشك ،أن الــدولــة املخزنية تعيش مرحلة اإلنهيار
اإلقتصادي ،فلم تعد األوضاع تقتصر على موت منوذج تنموي
ولد يف األصل ميتا ،بل جتاوزته نحو فشل كل خيارات الدولة،

ولعل امللك يف اخلطاب األخير وبأسلوبه التهديدي الذي يحمل
الشعب كامل املسؤولية يف فقدان السيطرة على احلالة الوبائية
لكوفيد ،19 -قد أثبت ذلك حني أعلن فشل النموذج العاملي
الذي قدمه املغرب يف مواجهة جائحة كورونا ،هذه األخيرة
وعــرت احلقيقة التي حاولت الدولة املخزنية
التي كشفت
َّ
جاهدة طمسها ،وهي أن ماليني املغاربة يعيشون الفقر املدقع،
بل كشف زيف وعود وشعارات التنمية واإلقــاع اإلقتصادي
وغيرها من مشاريع بيع الوهم من قبيل " مشروع انطالقة
لدعم مشاريع الشباب" ،والتي لن تلبي طموحات وتصورات هذا
األخير للمستقبل الذي يطمح إليه يف مغرب تتوزع فيه ثروات
وخيرات البلد بشكل يحقق العدالة اإلجتماعية ويضمن
التوزيع العادل للثروة ،ويجيب رأس الفساد يف املغرب قبل ذلك،
عن سؤال أين الثروة

؟

ما املطلوب القيام به تحضريا لفرتة ما بعد
كوروان؟

 مـــادام مستقبل املــغــرب يسير وفــق الــواقــع امللموس يفطريق ،يبرز زيــادة عمق أزمــة الدولة وانهيار كافة خياراتها
اإلستراتيجية ،ويثبت انعدام إمكانية جتسيد مافيا املخزن
أكذوبة اإلقالع اإلقتصادي ،ألن كل املؤشرات على أرض الواقع
تؤكد أن الصراع الطبقي باملغرب يتطور يوما بعد يوم

.

 لهذا مطلوب منا كشباب مناضل ،وكشبيبة نهجاوية،اإلنــخــراط وبشدة يف تكثيف اجلهود من أجــل بناء احلزب
املستقل للطبقة العاملة ،حتى ال نفوت فرصة الوقوف بشكل
أقوى يف وجه السياسات النيوليبرالية املتوحشة التي حتمي
وجود ومتاسك بنية املخزن يف سبيل حماية مصالح اإلمبريالية
العاملية
 ينبغي أال نقف عند تنسيقنا مع الشبيبات التقدميةوالدميقراطية ،بل يجب تطوير برنامجنا النضالي املشترك
معها بشكل يراعي جتاوز احملدودية يف العمل داخل املنظمات
اجلماهيرية ،وتكثيف إلتحامنا بكافة احلــراكــات الشعبية
والفئات الهشة
 ال ميكننا أيضا أن نغفل وعي اجلماهير الشعبية اليوممباهية املسؤول الفعلي عن معاناتها وواقعها املرير ،وهنا وجب
علينا تعميق الوعي لديها بوسائل وأدوات الفعل الثوري
املتاحة لنا اليوم من أجل التغيير اجلذري ،والتي رمبا لن تتكرر
على املدى القريب ،يف حال لم نقم باستغاللها بالشكل املطلوب
نحن اليوم كشباب نعيش حلظة تاريخية مفصلية سمتها
األبــرز " ،إمــا أن نضع حجر األســاس لعودة اإلشتراكية إلى
العالم ،أو نطيل عمر البربرية الرأسمالية ،وهذا يتوقف على
جدية إسهامنا كشباب تقدمي وثوري ،يف بناء مشروع نضالي
قوي حتت قيادة حزب الطبقة العاملة

.

.

.

.
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العدد 373 :
من  1إلى  7شتنبر 2020

دور اليسار يف صناعة اعالم بديل
يف بداية القرن العشرين مع انتقال املجتمع الرأسمالي
ملرحلة متطورة،أصبح يتم حتويل افــراد هــذا املجتمع
مــن مشاركني يف احلــيــاة املدنية والسياسية والثقافية
ويف املناقشات والسجاالت الفكرية اي بكلمة واحــدة يف
املجتمع املدني لهاته املجتمعات ،إلى مستهلكني حملتوى
اعالمي مصنع من طرف شركات إعالمية رأسمالية ضخمة
اصبحت شيئا فشيء عمالقة ومحتكرة للمعلومة.
هــذه الصناعة التي كــان هدفها االول تخفيف حدة
التناقض بني البنية االقتصادية الرأسمالية من جهة،
وبني ما يسمونه البرجوازيون ب "الــرأي العام" أي بنية
هــذا املجتمع الثقافية ،خاصة وأن عناصر منها كانت
والتــزال تلعب ادوارا فعالة يف النضال ضد هاته البنية
االقتصادية

.

بطريقة واحــدة وهــي بالفعل االحتجاجي (مظاهرات،
اعــتــصــامــات ،اضــرابــات ،عــصــيــان ،)..اال ان هــذا الفعل
االجتجاجي كذلك سرعان ما ينتهي النــه نبع من ردة
فعل شعبية نتيجة الضغط واالستغالل الرأسماليني،
وليس مرتبط ببرامج بديلة لهذه البنية

.

باإلضافة إلى انتشار اإلعالم الرقمي الذي يكون مجال
تنافس افــراد معظمهم شــبــاب ،يبحثون عــن ان يكونوا
مؤثرين عبر جمعهم الكبر عدد من املتابعني ،سواء بشكل
عفوي عبر نشر احملتوى االكثر انتشارا يف املجال الرقمي،
او عن طريق دراستهم لكيفية التأثير اي كيفية نشر
وإعادة نشر وخلق محتوى مماثل للمحتوى السائد ،وكلما
كانوا مؤثرين كلمايتقاضون اجور بهذا القدر او ذاك من

آدم روبي

البلدان ،وانتخاب شخصيات شعبوية ومتطرفة كما هو
احلال بالنسبة حلكومة الواليات املتحدة األمريكية .ان
هذا ما يدحض الرأي القائل بحياد االعالم وبان ال عالقة
ملنصة مثل انستغرام او تويتر او فايسبوك يف ان تكون
سببا امام تراجع اليسار يف العالم .لقد أوضح ذلك كارل
ماركس منذ قرن ونصف تقريبا عندما قال يف كتابه بؤس
الفلسفة "ان الطاحون الهوائي يولد مجتمعا اقطاعيا،
والطاحون البخاري يولد مجتمع الرأسمالية الصناعية"،
فكيف ميكن لليسار ان يولد مجتمعه االشتراكي الذي
يطمح الــيــه ،وبــأي وســائــل وقــنــوات تواصلية واعالمية
ورقمية .وهل يستطيع اليسار يف العالم تغيير هذا الواقع
املعطى اليوم وهل هو يدركه اوال

؟

؟

فاإلعالم هو جزء من البناء الفوقي ،ومن ميلك وسائل
اإلنتاج املادي القادر على امتالك وسائل اإلنتاج الرمزي
وضبطه وتوزيعه ليتم حصر كل الصور والبرامج اإلعالمية
يف نشر مضامني ثقافية تخدم النظام الرأسمالي بتسويق
وتأبيد منطق الهيمنة :القوة ،امللكية ،النجاح ،الهيمنة،
وجعله سالحا إلخماذ كل محاولة للتغيير .فاملؤسسات
اإلعــامــيــة هــي جــزء مــن املــؤســســات االجتماعية التي
متثل قيم وأراء النظام الرأسمالي وأداة للتعبير عن
آرائه وخدمة مصالح ،فتم نشر ثقافة االستهالك الشراء
واستعمال التكنولوجيا

.

وقد تعاظمت هذه السيطرة والقوة والتقدم يف عملية
الربط بني بنية املجتمع الرأسمالي والبنية الثقافية
الرأسمالية،بعد االنتصارات السياسية والعسكرية يف
منتصف القرن املاضي ،وبعد الثورة التكنولوجية التي
مدتها بـــاالدوات املعلوماتية ،كــل هــذه جعلها تنجح يف
خلق رأي عــام وهمي ،تسيطر فيه بيد من حديد على
البنية الثقافية ملجتمعها .أما األفــراد فبعد ان حتولوا
من مشاركني بثقافتهم الى مستهلكني ،فقد حولتهم مرة
اخرى من مستهلكني الى مشاركني يف صناعتهاالثقافية
الــتــي تنتجها هــي .باستعمال وســائــل وآلــيــات متعددة
فتظهر قوة الرأسمال وفرض منطق الربح والتحكم ورهن
مصالح املؤسسات اإلعالمية بواقع االستغالل والدفاع
عنه بــربــط وســائــل اإلع ــام باملمولني ورج ــال األعــمــال
لتحديد نوع املضامني والبرامج والصور والتقارير حتت
يافظة "ماذا نبث ومتى"

.

ولعل امــام هــذا الوضع االحتكاري للثقافة السائدة
يــطــرح يف أذهــــان الــبــاحــثــن والــنــاشــطــن احلــقــوقــيــن
والسياسيني الــيــوم يف العالم اجــمــع ،عــن الكيفية التي
يجب التعامل بها يف ظل هــذه املستجدات ،خاصة وأن
مــجــاالت مثل الثقافة واالع ــام الــفــن ،ظلوا ان لــم نقل
منسيني فهم ليسوا يف االولوية القصوى لليسار .وذلك
يرجغ الحتكار املجال االعــامــي من طــرف الراسمالية
خاصة وأن اليسار منذ بدايته وهو يعتمد على وسائل
للتواصل ميكن ان نقول عليها بانها سرية ،مشفرة ،ليست
موجهة جلميع الفئات وامنــا مقتصرة على افــراد فقط
داخــل فئات اجتماعية مــا( .عمال صناعيني ،فالحني،
طلبة ،أساتذة ،)..سرعان ما تنحصر حركة ذلك التواصل
بغلق تلك القنوات التواصلية من طرف الدولة

.

وبالتالي لم يتمكن اليسار من خلق تناقض حقيقي
بني البنية الثقافية للمجتمع وبنيته االقتصادية ،اال

طرف مختلف الشركات الرأسمالية مقابل الدعاية ،مما
يعتبر أمرا مخالفا لقيم االشتراكية واليسارية ،مقابل
تأييدهم للقيم البراغماتية الرأسمالية .مما يجعل هذا
اال تكافؤ يف موازين القوى بني اليسار واليمني ،يرجع كفة
اليمني ليصير اكثر تغول وعنصرية و شجع ،وهذا ما ساهم
يف صعود اليمني املتطرف على راس حكومات العديد من

باإلضافة إلى
انتشار اإلعالم
الرقمي الذي يكون
مجال تنافس افراد
معظمهم شباب ،يبحثون
عن ان يكونوا مؤثرين عبر
جمعهم الكبر عدد من
المتابعين ،سواء بشكل
عفوي عبر نشر المحتوى
االكثر انتشارا في
المجال الرقمي

يف بداية هاته التحوالت التي بــدأت كما اشرنا لها
منذ بــدايــة الــقــرن املــاضــي حــاول العديد مــن الباحثني
املاركسيني حتليل هذا الواقع االعالمي/الثقايف اجلديد،
عــبــر طــرحــهــم ألســئــلــة مــحــوريــة متثلت يف :مــن يــراقــب
االتصال ،ملن يوجه هذا االتصال ،لفائدة من؟و العديد
مــن تــلــك االجــابــات واالبــحــاث كــانــت غنية باملعلومات
التقنية والفلسفية العلمية ،وادراكها وتطبيقها من
طرف االشتراكيني كان فعال ،اال ان ذلك التطبيق يجب
ان يطرح كذلك عنه سؤال لفائدة من ؟ ونتحدث هنا
عن االحتــاد السوفيتي قبل انهياره و كذلك الصني
الــى يومنا ه ــذا ،وه ــذا ال يعني ان اجلـــواب سيكون
سلبيا ،اال ان طــرح الــســؤال سيمكننا مــن فهم مدى
بناء االشتراكيني العالم حقيقي ذو تأثير و ميكن ان
يرتقي الى اعالم يصارع البنية الثقافية واالعالمية

السائدة اليوم.

فنحن بحاجة إلع ــام تقدمي يكسر الضبط
احل ــدي ــدي ويــتــيــح آفــاقــا رحــبــة وإبــداعــيــة ،إعــام
يستجيب حلاجيات جماهير شعبنا ويحترم ذكائها
ويلبي تطلعات الشبيبة ،لهذا يجب تطوير اإلعالم
اليساري بالشكل الــذي ميكن مناضليه من املساهمة
القوية يف خوض الصراع الطبقي السائد عبر كشف
كل األقنعة واخلطابات التضليلية واالنهزامية التي
تستعملها الــرأســمــالــيــة بنشر صــور وبــرامــج ومــواد
إعالمية تكشف الواقع كما هو واملساهمة يف تقدمي
ثقافة مبضمون تقدمي بعيدا عن ثقافة االستهالك

.

إن حتقيق هذه األهــداف مير عبر تطوير األدوات
اإلعالمية للقوى اليسارية عبر العالم تبادل التجارب
واخلبرات فيما بينها

.
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صناعة التفاهة وآثارها عىل الشباب
بعيدا عن إيديولوجيا "ما بعد احلداثة" ،التي تصور
العالم كمنظومة سيميائية تنعدم فيها اآلفاق الواقعية
و تتشكل فقط من صراعات عشوائية لإلشارات و الرموز.
هذا السياق الذي حاول من خالله "أالن دونو" َم ْس َر َحة

فر غا
احلياة االجتماعية يف كتابه "نظام التفاهة" ُم ِ
كل املؤسسات االجتماعية والسياسية و كل األنظمة
االجــتــمــاعــيــة واإليــديــولــوجــيــات مــن املــعــنــى ،لتتحول
الظاهرة االجتماعية حسب "نظام التفاهة" إلى لوحة
مسرحية يقوم فيها الفاعل االجتماعي  ،فــردا كان أو

التقنية

واالختصاص.

إال أن الــثــورة املعلوماتية التي يشهدها العالم

اليوم  ،وظهور "مــواقــع التواصل االجتماعي"  ،والتي
يف جانبها اإليجابي  ،أتاحت املجال للمبدع املغمور أن
يجد جمهورا يتقاسم معه اهتماماته ،ويقيم إنتاجه.
فــقــد ســاهــمــت هــذه الــثــورة يف إقــحــام فــئــات كــبــيــرة من
الهواة املبدعني و املتطفلني على شتى حقول الصناعة
الثقافية .الــشــيء الــذي أعــاد تسطير املعايير وأغــرق

"سوق الصناعة الثقافية" بالتفاهة.
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أناس عوينات

النجاح أو أقــل .علما أن معظم الــنــاس ،حتى متتبعي
القنوات التافهة ،يعترفون بتفاهة هذه احملتويات .إن
السر وراء ذلك يكمن يف امليل الطبيعي للعقل البشري
للبساطة بدل التعقيد .فكل عمل فني َق ِّيم مهما بلغت

بساطته إال ويحمل يف طياته ملسات تقنية تستوجب
حتريك عقل املتتبع أو اجلمهور .هــذا اجلمهور الــذي
سلب منه النظام الــرأســمــالــي كــل طاقته و قــوة عمله
وأنهك قدراته الذهنية بنمطية األعمال التي يؤديها
يف املعمل حتى أصــبــح كــاآللــة .أنهكها أيــضــا بالتفكير
املستمر يف املستقبل غير املضمون مع تكريس هشاشة
الشغل .فال يجب أن ننسى أن فئات كبيرة من جمهور
الــقــنــوات التافهة هــم مــن الطبقات الشعبية (عماال
وكادحني وعاطلني .)...وصناعة التفاهة أصال ُم َو َّجهة

لــهــم ،تشغلهم عــن التفكير يف مشاكلهم االجتماعية

واالقتصادية

والسياسية.

نتائج صناعة التفاهة

مــن خــال عــائــدات اليوتوب استطاعة امــرأة أن
تنتقل مــن حياة الــبــؤس إلــى الرفاهية ،استطاعت أن
متتلك منزال و سيارة فخمة و حسابا بنكيا ممتلئا  .كل
ذلك بواسطة قناة من قنوات "روتيني اليومي" .يصطدم
الشباب العاطل و البائس مبثل هذه احلــاالت ،فتدفعه
إلــى التفكير يف مــجــاراتــهــا .فــبــدل أن تنصرف طاقات
الشباب اليوم للبحث و العلم و املعرفة التي لن متنحه
شربة ماء ،تنصرف كل طاقته الذهنية إلى البحث عن
تفاهة تصنع جمهورا و َت ُذ ر أموال "اليوتوب"

.

إن تشجيع صناعة التفاهة ال يقتصر على مواقع
مؤسسة ،بالدور املخول له يف إطار التفاعل االجتماعي
الــذي أصبح ُم ْب َ
تذ ال ما دام كل الفاعلني يعلمون سلفا
نــتــائــج أفــعــالــهــم .وهــكــذا يــصــبــح الــنــظــام االجــتــمــاعــي

بالنسبة ألالن دونو

نظاما للتفاهة ،أو مسرحية كبرى.

االنتقاء العقلي
نستغرب جميعا للكم الهائل لألعمال "الفنية"
التافهة التي تلقى جناحا على "اليوتوب" أو املنصات
املشابهة .مقابل قلة األعمال القيمة التي حتظى بنفس

أما صناعة التفاهة فهي صناعة حقيقية .تشكل
خــرافــات مــا بعد احلــداثــة ،مــن قبيل ادعـــاءات "أالن
دونــو" السالفة الــذكــر ،جانبها األيــديــولــوجــي .وهي
صناعة رأسمالية ظهرت مع ظهور "الصناعة الثقافية"
التي تناولها رواد "مدرسة فرانكفورت" بالنقد .لكنها
منت إلى أن أصبحت أساسية يف الصراع اإليديولوجي

العاملي مع الثورة املعلوماتية.

تمثني اإلنتاج الثقايف

حــن حتـــول الــعــمــل الــثــقــايف (اإلبـــــداع الفني
والفكري) إلى صناعة رأسمالية خالل النصف الثاني
مــن الــقــرن الــعــشــريــن .تــغــيــرت بشكل ج ــذري معايير
تثمينه بشكل عــام .التي انتقل مجال حتديدها من
حقل االختصاص إلى اجلمهور العام .وحيث أصبحت
إيرادات العمل الفني واألدبي املالية هي ما يحدد ،ليس
جودة العمل بالتأكيد ،ولكن يحدد مدى جناح العمل.
واألهم من اجلودة مبعايير النظام الرأسمالي هو إنتاج
فائض القيمة .حتول اجلمهور ،املصدر األساسي لربح
َ
احلكَ م ومحدد معايير
شركات الصناعة الثقافية ،إلى
جناح املنتوج .لكن ساحة اإلنتاج الثقايف ،ورغم انقالب
املعاير هــذا ،ظلت محافظة إلــى حد ما على شــيء من

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ،فــاإلعــام الــعــمــومــي هــو سبب
انــحــطــاط الـــذوق الــفــنــي الــعــام ،ألن اســتــمــراره يف بث
البرامج التلفزية الفارغة من أي محتوى ثقايف و إغراقه
باملسلسالت التافهة (املكسيكية أو التركية  )...أدى
إلــى صناعة جمهور قــادر على متابعة أدنــى مستويات
التفاهة .كما ساهمت السياسات اإلعالمية ،سياسات

إن تشجيع
صناعة التفاهة ال
يقتصر على مواقع
التواصل االجتماعي،
فاإلعالم العمومي هو سبب
انحطاط الذوق الفني العام،
ألن استمراره في بث البرامج
التلفزية الفارغة من أي
محتوى ثقافي و إغراقه
بالمسلسالت التافهة
(المكسيكية أو
التركية )...

الــــرأي ال ــواح ــد ،الــتــي عــمــلــت عــلــى إبــعــاد الــفــنــانــن
واألعــمــال الفنية امللتزمة بهموم وقضايا الشعوب،
إلى انحسار اإلنتاج الثقايف احلقيقي .كما أن استمرار
تدفق هذا السيل اجلــارف من صناعة التفاهة ينذر

بانهيار أساسات أي مستقبل للعمل الثقايف.

صناعة التفاهة تغذي االنحراف
االجمتاعي:

إن االنحراف االجتماعي نتيجة حتمية لسوء

استثمار الــثــروة الــبــشــريــة .ففي ظــل واقــع تعليمي
مأزوم ،أو يف أحسن األحوال ،تعليم يف خدمة رأس املال،
ُي َخ ِّر ج آالت ِلتُ َش ِّغل اآلالت ،ويستمر يف تهميش البحث
العلمي والفلسفة واآلداب والعلوم اإلنسانية والفنون
وهــي املــجــاالت الــتــي متــيــزنــا عــن اآلالت و احلــيــوان.
ويف ظل غياب االستقرار االجتماعي ،الــذي أساسه
التشغيل ،والــذي يشكل أســاس االســتــقــرار النفسي.
فــإن املجتمع يصنع االنــحــراف االجتماعي ،ويغذيه
بصناعة التفاهة التي ُتفرغ احلياة االجتماعية من
املعنى ،فتنهار املعايير األخــاقــيــة والقيم وتنفتح

األبواب على شتى أنواع االنحراف.
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تطورات الحالة الوبائية باملغرب بعد تخفيف الحجر الصحي

عزيزة الرامي

بينما ال يزال الفيروس التاجي يجتاح مختلف أنحاء
العالم بعدما ظهر نهاية السنة املاضية يف مدينة ووهان
الصينية،حيث بلغ عدد االصابات عامليا 24,350,226
بينما وصل عدد الوفيات ملا يناهز  828,235حالة عامليا.
أعلنت عدة دول من بينها الصني وروسيا توصلها للقاح ضد
فيروس كوفيد  19وبلوغها للمرحلة الثالثة من جتارب

كما أنــه بتاريخ  20غشت  2020قــررت الــدولــة أنه

غشت  2020عند الثانية عشرة زواال ،وإغالق احلمامات

على مستوى مدينة الدار البيضاء ،سيتم إغالق كل من

وصــالــونــات احلــاقــة والــتــجــمــيــل والــقــاعــات واملــاعــب

شواطئ املدينة وشواطئ دار بوعزة وشاطئ “بالوما”

الرياضية ،وإغالق املراكز التجارية الكبرى على الساعة

بعني حــرودة ،وإغالق ابتداء من يوم اجلمعة  21غشت

الثامنة مساء ،وإغالق أسواق القرب على الساعة الثانية

 2020عند منتصف الليل .كما مت اإلبقاء على إجراءات

بعد الزوال .إغالق املجمعات واحملالت التجارية واملقاهي

التشديد التي اتخذت مؤخرا والتي شملت إغالق مداخل

والفضاءات العمومية (منتزهات ،حدائق…) على الساعة

اللقاح احملتمل وأنها بصدد اختباره للتأكد من عدم وجود

وأجزاء من  2أحياء بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي،

عن أمله يف أن ينتهي الوباء خالل أقل من سنتني.

وحــي واحــد ودوار واحــد بعمالة مقاطعات عــن السبع

أضرار جانبية له كما عبر مدير منظمة الصحة العاملية

إجراءات متديد حالة الطوارئ
بعد وصول احلالة الوبائية باملغرب ألرقام قياسية يف
عــدد االصــابــات والوفيات واحلــاالت احلرجة واخلطيرة
وأمام الوضع الصحي غير مسبوق باملغرب قررت الدولة
املــغــربــيــة متــديــد مــدة ســريــان مــفــعــول حــالــة الــطــوارئ
الصحية باملغرب لشهر إضايف من  10غشت  2020لغاية
 10شتنبر 2020
وباملوازاة مع هذا التمديد قررت تنزيل مجموعة من
التدابير واإلجــراءات االحترازية على مستوى عمالتي
طنجة أصيلة وفــاس ،ابــتــداء من يــوم األربــعــاء  5غشت
 2020على الساعة الثامنة مساء بهدف إلــى محاصرة
تفشي الوباء الذي يتطور يف هاتني املدينتني بشكل مقلق

للغا ية .

كما أجـــازت بــواســطــة مــرســوم لــوالة اجلــهــات وعمال
العماالت واألقــالــيــم ،كل يف نطاق اختصاصه الترابي،
أن يتخذوا يف ضوء املعطيات نفسها كل تدبير من هذا

القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

ويؤهل املرسوم السلطات العمومية املعنية إلى اتخاذ
التدابير الالزمة من أجل عدم مغادرة األشخاص محال
سكناهم ،ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إال
يف حاالت الضرورة القصوى ،ومنع أي جتمع أو جتمهر أو
اجتماع ملجموعة من األشخاص ،وإغالق احملالت التجارية
وغيرها من املؤسسات التي تستقبل العموم خالل فترة

حالة الطوارئ الصحية املعلنة.

احلي احملمدي ،و 2أزقة بعمالة مقاطعات الفداء – مرس
السلطان ،و 7أحياء وشوارع وأزقة بعمالة مقاطعات الدار
البيضاء – أنفا ،و 3أزقة بعمالة مقاطعات ابن مسيك ،و2

أحياء بعمالة مقاطعات موالي رشيد.

السادسة مساء.

وجتدر اإلشارة إلى أن التدابير املتخذة إلغالق املنافذ
املؤدية للمناطق املستهدفة ستواكب بتشديد للمراقبة
من أجل عدم مغادرة األشخاص املتواجدين بها حملالت
سكناهم إال للضرورة القصوى ،واشتراط تنقلهم خارج
محالت سكناهم باستصدار رخصة للتنقل االستثنائي

كما شملت اإلجراءات املتخذة بهذه املناطق املستهدفة،
إغالق املقاهي واملطاعم باإلضافة إلى احملالت التجارية
للقرب واملراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة
مساء ،وإغالق أسواق القرب انطالقا من الساعة الرابعة
مساء ،وإغالق احلمامات وصالونات التجميل ،ومنع نقل
مباريات كرة القدم باملقاهي.

مسلمة من طرف رجال وأعوان السلطة.

وســيــظــل كــذلــك الــتــنــقــل ص ــوب أو خـــارج ه ــذه املــدن
مشروطا بإلزامية التوفر على رخص استثنائية مسلمة
من قبل السلطات احمللية ،كما سيتم اإلبقاء على مختلف
القيود األخرى التي مت إقرارها من خالل حالة الطوارئ
الصحية (منع التجمعات ،االجتماعات ،األفراح ،حفالت

وعــلــى مستوى مدينة مــراكــش ،تــقــرر إغــاق املنافذ
املؤدية ل 12حيا باملدينة ،وتكثيف مراقبة التنقالت
من طرف السلطات العمومية مبداخل ومخارج املدينة،
وإغــاق املنافذ الهامشية التي حتول دون إخضاع كافة
املسافرين ملراقبة تراخيص التنقل االستثنائية ،وإخضاع
املقاهي واملطاعم واحملــات التجارية لتوقيت اإلغــاق
احملدد يف العاشرة مساء مع احترام الطاقة االستيعابية
احملددة يف  ،50%مع مراقبة احترام الطاقة االستيعابية

لوسائل النقل العمومية واحملددة يف . 50%

كما تــقــرر إغــاق األســـواق النموذجية والسويقات
على الساعة اخلامسة مساء ،وإغالق املناطق واملساحات
اخل ــض ــراء واحلـــدائـــق الــعــمــومــيــة الــتــي تــعــرف تــوافــدا

واكتظاظا للساكنة مساء.

وعلى مستوى مدينة بني مــال ،تقرر إغــاق املنافذ

الزواج ،اجلنائز…).

كــمــا أقـــرت الــدولــة مــرســوم يتعلق بتطبيق أحــكــام
املادة الرابعة املكررة من مرسوم حالة الطوارئ الصحية
بــقــانــون ،املتعلق بسن أحــكــام خــاصــة بحالة الــطــوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،حيث ينص هذا املرسوم
علىكيفيات اســتــخــاص غــرامــة يف حــالــة خــرق قانون
الطوارئ الصحي (حــاالت عدم ارتــداء الكمامة) (300

درهما).

عدد اإلصاابت وتوزيعها حسب الجهات
بعد " تخفيف الحجر الصحي"
سنعمل على استعراض تطور عدد اإلصابات والوفيات
واملتعافون يف الفترة املمتدة بني  24يوليوز  2020و 27
غشت  2020من خالل اجلدولني التاليني:

املؤدية ل  6أحياء باملدينة ،ابتداء من يومه اجلمعة 21

الجدول رقم 1
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الدولية

الـتـطـبـيـع لـيـس قـدرا عـىل فـلسـطـيـن
تــتــواصــل مختلف أشــكــال وأنــــواع التطبيع مــع الكيان
الصهيوني،حتى تكاد تفاجئ بعض املتتبعني،وهم مندهشني
كيف انــزاحــت بعض املــواقــف وتـــوارت الــى اخلــلــف بعدما
نصبت نفسها حامية احللم العربي وراعية السالم وحرمات
القدس الشريف واالماكن املقدسة؟هل اكتشفت األنظمة
احلاكمة صدفة واجب التطبيع؟أم هي حصيلة عمل طويل
مت غزل خيوطه يف السر ليخلص الى توسيع دائرة عنكبوت
الصهيونية

؟

ما هو املقصود ب "التطبيع"؟

تــعــددت تــعــاريــف التطبيع وفـــق م ــح ــددات مرجعية
مختلفة،لكن لنأخذ التعريف كما هو متفق عليه يف احلملة
الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية السرائيل،حيث
التطبيع بالنسبة اليها "هو املشاركة يف أي مشروع أو مبادرة
أو نشاط ،محلي أو دولــي ،مصمم خصيصا للجمع (ســواء
بشكل مباشر أو غير مباشر) بني فلسطينيني (و/أو عرب)
وإسرائيليني (أفــرادا كانوا أم مؤسسات) وال يهدف صراحة
إلى مقاومة أو فضح االحتالل وكل أشكال التمييز واالضطهاد
املمارس على الشعب الفلسطيني"
وانطالقا من هذا التعريف،تكاد ال جتد بلدا من بلدان
العالم العربي والبلدان املغاربية عموما،يتمنع من جرعات
سموم هذا التطبيع الذي يجتاح عاملنا يف لبوسات تنموية أو
انسانية...فاملشاريع متعددة وكبيرة لفائدة شركات صهيونية
يف مجاالت تتعدى الصناعة والفالحة والنقل القاري والبناء
الى األمن العسكري،فضال عن التبادل الثقايف الذي يقوده
بعض أشباه املثقفني أوالفنانني وبعض الرياضيني مقابل
اغــراءات مادية أو جوائز أو اكراميات يستفيد منها الكيان
الصهيوني بتلميع وجهها املوشوم باجلرائم غير املنقطعة
يف حق فلسطني االنسان واألرض واحلضارة التي بناها كفاح
شعوب املنطقة ضد األطماع االستعمارية عبر التاريخ

مالمح من اتريخ التطبيع

.

للتطبيع جدور تاريخية تعود الى ما قبل "اتفاقية كامب
ديفد يف  "1978السيئة الذكر بني الرئيس املصري أنور
السادات ورئيس وزراء "اسرائيل" ميناحني بيغن حتت رعاية
أمريكية.حيث تشكلت اخلاليا األولى للتطبيع مع بدايات
االحتالل وسنة  1948كانت تتخذ أشكاال سرية مؤسسة
لتيسير سبل العالقة مــع الكيان الصهيوني وهــو اجلــزء
العضوي من االمبريالية األمريكية يف املنطقة وهي ملزمة
برعايته وتوسيع انتشاره وضمان شروط استتباب املشاريع
واملخططات االمبريالية يف منطقة ذات ثــروات طبيعية
ومــوقــع استراتيجي ألقــطــاب الــصــراع العاملي.فقد شكلت
منطقة الشرق األوسط ومنطقة األبيض املتوسط منصات
وقواعد عسكرية دائمة مهيئة خلوض احلروب التي تهدد
شعوب املنطقة

.

لم تكن اتفاقية كامب ديفد البداية،بل هي نقطة حتول
تعكس جــزءا من العالئق والتشابك الــذي طفا الى السطح
وأصبح معلنا رغــم الغضب اجلماهيري الواسع يف مختلف
بــلــدان املنطقة الــتــي حتكمها أنظمة اســتــبــداديــة تابعة
للرأسمال العاملي.هكذا انتقلت العالقة بوضوح بني الكيان
الصهيوني واململكة األردنــيــة من خــال اتفاق وادي عربة
سنة  1994وما تالها من سياسات جعلت من اخليانة وجهة
نظر،أو تسامحا وتعبيرا عن ما يسمى بالواقعية واخلضوع
ملوازين القوى القائمة.هكذا هرولت السعودية ومعظم دول
اخلليج الى االنبطاح ألوامر أمريكا راعية االرهاب الصهيوني.
كما أقيمت عالقات وتبادالت ثقافية وديبلومسية مع بلدان
املغرب العربي،حتى أن موريتانيا عرضت أراضيها لتكون
مطرحا للنفايات النووية لدولة االحتالل

.

هكذا تقدم الكيان الصهيوني يف ربح مساحات على حساب
القضية الفلسطينية بفعل احلــروب واحلــصــار والتقتيل
مــن جهة وبفعل فرضه لسياسات التطبيع التي تباركها
األنظمة العربية االسالمية والرجعية،من جهة ثانية.
متحللة من أي مسؤولية جتاه احلقوق الفلسطينية مبا هي
حق تقرير املصير،عودة الالجئني وفق ما تضمنه قرار األمم
املتحدة  1948وكذا قضية القدس،وال شرعية كل التوسعات
االستيطانية ومــصــادرة األراضــي.فــضــا عن تغيير معالم
احلضارة يف كل جتلياتها البشرية التاريخية واجلغرافية

.

لقد انكشفت يف الــســنــوات االخيرة،فضائح العالقات
الصهيونية ودولة السعوديةواالمارات وقطر وغيرها،فأقيمت
أنشطة ديبلوماسية رسمية هنا وهناك.ومنها األدوار

االستخباراتية التي قامت بها بعض هذه الــدول بالوكالة
عن دولة االستيطان ضدا على مصالح املقاومة الفلسطينية
املشروعة.هذا وغيره كثير هي اخلطوات التي رسمت الطريق
الى الكشف على مشروع "صفقة القرن".ويتعدى الكشف عن
هذا املشروع االمبريالي الصهيوني الرجعي،تناسل الفضائح
الــتــي كــانــت تــتــواطــؤ ســرا حولها األنــظــمــة االســتــبــداديــة
والرجعيات العربية حتى أصبحت تقام لها مهرجانات
وحفالت توقيع اتفاقات الذل والعار بوجه مكشوف يف اطار
مؤسسات ومحافل رسمية بل تعتبر اجنــازات تتباهى بها
الدول وحكامها وكيلة الصهيونية...

أشكال التطبيع

تعددت أشكال وأساليب التطبيع مع الكيان الصهيوني،يف كل
الواجهات العسكرية والسياسية والديبلوماسية،االقتصادية
والتجارية،الثقافية والــريــاضــيــة.فــقــد تــهــاوت معامالت
األنظمة الرجعية الى فتح سفارات أو مكاتب االتصال وفتحت
مؤسساتها منها التشريعية يف وجــه الساسة الصهاينة
ومجرمي احلرب.وفتحت تعامالتها االقتصادية الكبيرة
أمــام استثمارات الــشــركــات الصهيونية.هكذا فضحت يف
السابق جريدة "جيروسالم بوصت"اتفاق بني هذه الشركات
ونظرائها يف صندوق االستثمار العام السعودي حول ما يسمى
مشروع مدينة  NEOMعلى األراضي السعودية،مصر واألردن
برصيد استثماري اجمالي بحوالي  500مليار دوالر.فلماذا
ال ينبطح عــراب التطبيع السيسي باسم الدولة املصرية
ويستجدي الصهاينة من على منبر األمم املتحدة ليؤكد
"حرصه الشديد على أمن املواطن االسرائيلي"ويشدد اخلناق
على املعابر الفلسطينية – املصرية مساهما يف املزيد حصار
الشعب الفلسطيني.أما عن دولة االمارات،فقد كانت وال تزال
من السباقني للهرولة نحو كسب ود الكيان الصهيوني وال
تضيع أية فرصة لذلك مبا يف ذلك يف املجال الرياضي،حيث
اعتذرت االمــارات على عدم رفع علم "اسرائيل"يف مناسبة
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ع.باعـزيـز

رياضية دولية (يف رياضة اجلــودو) نظمتها على أراضيها
مبشاركة العبني صهاينة.فال ميكننا نسيان أن دولة االمارات
سبق لها ويف سنة  2015أن صوتت هي ودولــة مصر لصالح
عضوية "اســرائــيــل"يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
لألغراض السلمية التابعة لألمم احملدة.فال غرابة أن تعلن
دول اخلليج ويف مقدمتها االمارات عن أكثر املواقف انبطاحا
وذال جتاه التطبيع مع الكيان الصهيوني وتتعدى ذلك من دون
خجل

.

وليس يخفى على أحد توسع دائرة التطبيع والترحيب
بالتعامل مع الكيان الصهيون أفــرادا ومؤسسان يف تونس
واملــغــرب ال احلصر.فقد متيز املــغــرب بــوجــود أكبر جالية
يهودية على مستوى الدول العربية بحوالي  70الف مغربي

من أصل يهودي،فضال على أن بني الساسة الصهاينة من هم
من أصل مغربي أمثال ( :شلومو بن عامي وديفد ليفي وزيري
اخلارجية سابقا  -عمير بيريتز وزير الدفاع السابق-زعيم
حزب الساش ايلي ياشاوغيرهم...

الشعوب يف مناهضة التطبيع

يبقى من السابق ألوانــه التسليم بأن الكيان الصهيوني
كسب ره ــان التطبيع.فان كــان وقــد متكن مــن احلاكمني
املستبدين من أنظمة الوالء ألمريكا والصهيونية،فقد تعمق
الوعي يف صفوف شعوب املنطقة بطبيعة وحقيقة العالقة
القوية لهذه األنظمة ووالئها مقابل متكنها من استمساك
مقاليد احلكم يف املنطقة.أصبحت الشعوب أكثر من أي وقت
مضى تربط جدليا بني كفاحها من أجــل تقرير مصيرها
املشترك ونضالها من أجــل التحرر من التبعية املفروضة
عليها قسرا.فالنضال من أجل الدميقراطية ال يستقيم دون
مواجهة متواصلة لألمبريالية والصهيونية والرجعية

.

بقي على فلسطني أن تكون فلسطني املقاومة كما كانت
دائما شعبا هو مدرسة الصمود وحب الوطن والتشبث بكامل
احلقوق.وحتى يتأتى االنتصار الذي يستحقه هذا الشعب
وجب على فصائل املقاومة استئصال وباء االنقسام وتوحيد
صفوف املقاومة واسترجاع الثقة يف صفوف الفلسطينني
الصامدين نساء ورج ــاال وأطــفــاال حتــت حصار االحتالل
العنصري ،ويف صفوف كل الفلسطينني يف الشتات يف كل
العالم

.

هي املقاومة يف أبهى صورها وألوانها بالسالح املشروع
ضد االحتالل والصمت العاملي،بالفكر واملمارسة الثقافية
املناهضة لكل أشكال التطبيع.فكثير هم املثقفون الذين
أبدعوا لصالح هذه املقاومة املستمرة،وكثيرة هي جتارب
الشعوب التي أنتجت دروسا ومالحم حولت حلظات الضعف
الى انتصارات خالدة

.

املرأة املناضلة
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القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي يتضامن مع نضاالت عائالت املعتقلني السبعة ويطالب بإطالق رساح
جميع ضحايا النظام الطبقي
على اثر تعرض مجموعة من املناضلني حملة الشهادات
املعطلني ببني جتيت لالعتقال ،بعد مطالبتهم بحقهم يف
الشغل ،نظمت أمهات وعائالت املعتقلني السبعة  ،مسيرة
مشيا على األقدام  ،انطلقت يوم السبت  22غشت 2020
من بني جتيت يف اجتاه بوعرفة على بعد  200كلم  ،بني
لهيب شمس حارقة  ،ولسعات العقارب واحلشرات واملبيت

يف العراء وذلك بعدما مت نقل أبنائهم لسجن بوعرفة.

إننا يف القطاع النسائي للنهج الدميقراطي ،نعبر عن
تضامننا مع عائالت املناضلني املعتقلني السبعة عامة ،ومع
امهاتهم خاصة ،ونستنكر كل االستفزازات التي متارسها
مختلف الــقــوات القمعية الــتــي زادت مــن معاناة أمهات
اغلبهن مسنات  ،ونطالب بإطالق سراح املناضلني املعتقلني،
وكافة معتقلي القضايا العادلة ،ضحايا سياسات الدولة

ا لطبقية .

الجمعية املغربية للنساءالتقدميات بيان تضامني مع امهات معتقيل
بني تدجيت املعتصامت يف العراء
تتابع اجلمعية املغربية للنساء التقدميات بقلق بالغ ،

ـ يعلن تضامنه املطلق مع معتقلي بني دجيت السبعة ،

صحة أو حياة االمهات وابنائهن للخطر يف طريقهم إلى

التطورات التي عرفتها مدينة بني تدجيت بإقليم فجيج

وكل املعتقلني السياسيني باملغرب ويطالب بإطالق سراحهم

بوعرفة نتيجة احلرارة واجلوع والعطش أو لسعة العقارب

منذ  11غشت  ، 2020على خلفية ما تعرض له املعطلون
املنضوون حتت لــواء اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات
املعطلني  ،الذين دخلوا يف اعتصام مفتوح مبقر اجلماعة
الترابية ببني تدجيت للمطالبة بحقهم املشروع يف الشغل

فورا.

واألفاعي السامة ...

ـ يؤكد تضامنه املطلق مع األمهات والزوجات واألخوات

 -يدين املنع والعرقلة التي تقوم بها السلطات من أجل

والبنات للمعتقلني السياسيني باملغرب وعلى رأسهم امهات

إيصال املؤونة واملاء واألدوية واالغطية واالفرشة لألطفال

والعيش الكرمي  ،فتم اعتقال سبعة منهم  ،من حاملي
الشواهد العليا  ،ونقلهم إلى بوعرفة ليتابعوا يف حالة
اعتقال يف ضــرب سافر للحق يف احملاكمة العادلة التي

تقتضي استحضار قرينة البراءة.

وقــد نضم االهــالــي على إثــر هــذه االعــتــقــاالت وقفة
احتجاجية تضامنية للمطالبة بإطالق ســراح أبنائهن
،ووجهت بالعنف من اجل تفريق املتضامنني ـوهو ما نتج

عنه كدمات ورضوض يف صفوف البعض من احملتجات /ين.
وقد قررت األمهات مصحوبات ببناتهن وابنائهن تنظيم
مسيرة تضامنية مشيا على األقدام يوم  22غشت  2020يف
اجتاه مدينة بوعرفة وهن االن بلغن االسبوع من االعتصام
يقضني الليل بالعراء  .بالرغم من ان من بينهن /ن شيوخا

وأطفاال صغارا ورضعا.

إن املكتب املركزي للجمعية املغربية للنساء التقدميات
وهو يستنكر املآل الذي آل اليه وضع حقوق اإلنسان باملغرب
عامة ووض ــع النساء خــاصــة ،وحتــديــدا أمــهــات وزوجــات
وأخوات وبنات املعتقلني السياسيني عموما والوضع الذي
تعيشه أمــهــات املعتقلني مــن بني دجــيــت املضربني عن
الطعام  ،وكل أمهات املعتقلني السياسيني وخصوصا أمهات
معتقلي حراك الريف املضرين عن الطعام مند /14غشت
اجلاري :

معتقلي بني دجــيــت السبعة

املضربني عن الطعام.

ومعتقلي ح ــراك الريف

و االمهات املعتصمات  ،مما يعرض حياتهن للخطر.
ـ يطالب بالتذخل العاجل للنظر يف مطالب األمهات

 -يحيي صمود أمهات معتقلي بني دجيت وتضحياتهن

باالستجابة الــفــوريــة ملطالبهن بــاإلفــراج عــن أبنائهن

من أجل إطالق سراح أبنائهن ومساندتهم لهم يف النضال

ومتكيهم وكل ساكنة بني دجيت من مقومات العيش الكرمي

من أجل مطالبهم العادلة واملشروعة.

 -يحمل الدولة مسؤولية املخاطر التي ميكن أن تعرض

(صحة ،شغل  ،سكن الئق ،تعليم عمومي بيئة سليمة)...
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الرأي
اإلصابات
التاريخ

املتعافون
العدد

مــن خــال مالحظتنا وحتليلنا للمعطيات واألرقـــام
بــاجلــدول  1و 2نــاحــظ أنــه بعد التخفيف مــن احلجر
الصحي و خالل الفترة املعتمدة للدراسة يف هذا املقال ارتفاع
غير مسبوق ومتزايد لإلصابات بفيروس كورونا  38251مع
استمرار ارتفاع معدل االصابات مقارنة مع معدل التعايف
 25801كما نسجل ارتفاع غير مسبوق منذ بداية ظهور
كورونا باملغرب يف عدد الوفيات ( 712حالة وفاة خالل فترة
الدراسة)

.

ويرجع السبب يف نظرنا لعدة عوامل من بينها ارتفاع
عدد التحاليل الكشف وظهور العديد بؤر وبائية مهنية
بعدة وحدات إنتاجية صناعية وفالحية مبناطق مختلفة
وانــتــقــالــهــا مــن الــوحــدات االنــتــاجــيــة لــأحــيــاء السكنية
والشعبية و األسواق خصوصا خالل فترة عيد األضحى الذي
بالرغم من تعالي عدة أصوات مطالبة الدولة بإلغائه و لكنها
أصرت على إبقائه مما أدى لالكتظاظ باألسواق لتصبح هي
األخــرى بؤرة وبائية خلفت إعــدادا هائلة من املصابني/ات
وفصل الصيف و احلركية الذي يعرفها هذا الفصل ,كل هاته
العوامل أدت يف نهاية املطاف لفقدان السيطرة على تفشي
الوباء و انفجار األرقام بشكل مهول و غير مسبوق

.

أمــا فيما يخص توزيع نسبة اإلصــابــات حسب اجلهات
بتاريخ 27غشت  2020فتحتل جهة الدار البيضاء سطات
الصدارة ( ،)28.61%تليها جهة طنجة تطوان احلسيمة
( )% 16.59ثم مراكش اسفي ( )% 16.04ويف املركز الرابع
جهة فاس مكناس ( )15.07%و باملركز اخلامس جهة الرباط
القنيطرة سال ( )9.08%بينما حتتل املركز األخير جهة
كلميم واد نون ()0.44%

.

وبالنسبة لــتــطــورعــدد احلـــاالت الــتــي تتلقى الــعــاج
باملستشفيات فتم تسجيل  2435حالة قيد العالج بتاريخ
 24يوليوز  2020يف املقابل وصل العدد ل  14173حالة قيد
العالج بتاريخ 27غشت  2020فيما بلغ أعلى عدد للحاالت
قيد العالج منذ بداية أول حالة إصابة بفيروس كورونا (2
مارس  )2020ملا يناهز  15280حالة وذلك بتاريخ  15غشت
2020و 15118حالة بتاريخ  23غشت 2020

.

فريوس كوفيد  19يكشف عن أزمة قطاع الصحة العمومي
ابملغرب
عقب الدخول مبرحلة التخفيف من احلجر الصحي جلأ
املغرب إلقامة  4مستشفيات ميدانية بابن جرير وبن سليمان
وسيدي يحيى الغرب و طنجة مت تخصيصها الستقبال
مرضى الفيروس ،حيث يحتوي مستشفى ابن سليمان على
قسمني ،األول تصل طاقته االستيعابية لنحو  260مريض/ة

التاريخ

العدد 373 :
من  1إلى  7شتنبر 2020

الوفيات
التاريخ

العدد

العدد

1776

2293

42

1609

1393

41

1565

1315

35

1537

1303

33

والثاني يحتوي على  200سرير و 20وحدة عناية مركزة أما
بالنسبة للموارد البشرية فيعمل باملستشفى  13طبيبا/ة
إضافة لطبيبي طوارئ وأخصائي طب مخبري و 69ممرض/ة
وطــاقــم مساعد مــكــون مــن  39شخصا وقــد خصص هذا
املستشفى الستقبال املرضى القاطنني باملناطق شمال الدار
البيضاء

.

أما املستشفى الثاني بابن جرير فتصل طاقته االستيعابية
ألزيد من  400سرير وقد خصص هذا املستشفى الستقبال
املرضى القاطنني باملناطق جنوب الدار البيضاء

.

و بعد ظهور الــبــؤرة املهنية بــاال ميمونة جلــأت وزارة
الداخلية إلقامة مشفى ميداني ب سيدي يحيى الغرب
الستقبال حوالي  700حالة أغلبهن نساء يعملن بالوحدات
اإلنتاجية لتعليب الفواكه

.

فــيــمــا يــخــص طــنــجــة متــت إقــامــة مستشفى مــيــدانــي
بفضاء الغابة الديبلوماسية "غابة ميريكان" تصل طاقته
االستيعابية ألزيد من  350سرير

.

ثم جلأ املغرب الحقا إلقامة خيمة مراكش ملرضى (كوفيد
  )19مبستشفى ابــن طفيل التابع للمركز االستشفائياجلامعي محمد السادس مبراكش ،جاهزة الستقبال حاالت
اإلصابة املؤكدة بالفيروس والسيما احلاالت احلرجةبطاقة
إضافية تصل إلــى  100ســريــر ،مخصصة حلــاالت العالج
ما قبل اإلنعاش ومجهزة كليا باألوكسجني بعدما امتلئ
املستشفى عن اخره

.

بالرغم من جلوء الدولة إلقامة مستشفيات ميدانية
كحل الستقبال ومعاجلة مرضى كوفيد  19إال أنه وبفعل
تسجيله ألرقــام قياسية حلاالت اإلصابة بفيروس كورونا
حــيــث وصــل عــدد احلـــاالت النشيطة  7آالف حــالــة مما
تسبب يف مــلء جل األســرة املخصصة الستقبال املصابني
باملستشفيات العسكرية امليدانية وجــرى االنتقال أيضا
للمستشفيات العمومية التي يبلغ عددها باملغرب 149
مركزا استشفائيا كبيرا بطاقة استيعابية  23931سرير
حسب إحصائيات سنة  ،2019وقــد جتــاوزت نسبة امللء
ببعض املستشفيات  83يف املائة .و بلغت نسبة ملء األسرة
باملستشفيات امليدانية بجهة الدار البيضاء سطات 77.83
باملائة( ،املستشفى امليداني للمعرض الدولي بالدار البيضاء
 ،ومستشفى بنسليمان ،ومستشفى اجلديدة )  ،كما قاربت
نسبة ملء مستشفيات فاس  90يف املائة ،ما اضطر السلطات
إلى فتح األحياء اجلامعية الستقبال املصابني ,و مستشفى
مراكش اجلامعي الــذي صاحبه اختالالت كبرى من نقص
املعدات الطبية و املوارد البشرية مما نتج عنه تفاقم أوضاع

املصابني/ات داخل املستشفى باملدينة.
يف ظل ارتفاع حــاالت اإلصابة بفيروس كورونا شرعت
الدولة عبر وزارة الصحة يف اعتماد تعديل للبروتوكول
العالجي ،اذ قررت السلطات الصحية اعتماد العزل املنزلي
للحاالت اإليجابية والتي ال تعرف أعراض ومستقرة طبيا.
وبحسب وثيقة ملديرية علم األوبئة ومحاربة األمــراض،
املوجهة إلى املندوبني اجلهويني للصحة ،وجب على املصالح
الطبية اعتماد العزل املنزلي كبروتوكول عالجي ملدة سبعة
أيام قابلة للتجديد وفق وضعية املريض.ويرتكز هذا التحول
الذي قررته وزارة الصحة الى اعتماد التكفل املنزلي للحاالت
التي ال تعرف أعراض ومستقرة طبيا ،وذلك للمرضى أقل من
 67سنة

.

كما يشترط البروتوكول العالجي عدم إصابة املريض
بــأمــراض تنفسية ،السكري ،ارتــفــاع الضغط الــدمــوي ،أو
انخفاض يف مستويات املناعة  .ويخلص البروتوكول اجلديد،
التزام وزارة الصحة بتزويد املرضى باجلرعات الضرورية من
دواء هيدروكسي كلوروكني ،املعتمد من طرف اللجنة العلمية
كعالج لفيروس كورونا

.

واشترطت املراسلة ان تكون الغرفة اخلاصة بالعزل ،ذات
تهوية جيدة ،وعدم ولوج أي من املقربني للمريض للغرفة
الشرط الــذي يستحيل يف العديد من األحــيــاء واحملــات
السكنية لعدد مهم من األســر خصوصا الطبقات الفقيرة
وباألحياء الشعبية مما قد يسبب يف تزايد العدوى

.

مشاركة املغرب يف التجارب الرسيرية للقاح الصيين
شــارك املغرب يف جتــارب املرحلة الثالثة للقاح احملتمل
لفيروس كوفيد  19ضد كورونا الذي تطوره شركة سينوفارم
بكل من املستشفى العسكري بالرباط ،واملستشفى اجلامعي
ابن سينا بالرباط ،واملركز االستشفائي اجلامعي ابن رشد
بالدار البيضاء

.

حيث أن  5000متطوع/ة سيخضعون للتجارب السريرية
حــول اللقاح ضد كورونا “كوفيد ”19والتي جتمع املغرب
يوما
والــصــن ،وسيبقون حتــت اإلشـــراف الطبي ملــدة 40
ً
على األقــل .حيث سيتم تقسيمهم إلــى ثــاث مجموعات،
ســيــوزعــون على املستشفيات الــثــاث ،حيث سيخضعون
للمراقبة واملتابعة اليومية من طرف الفريق الطبي طيلة
األربعني يوما

.

يذكر ان املغرب وقع اتفاقيتي شراكة وتعاون مع املختبر
الصيني “سينوفارم” ،يهدف إلى إشراك املغرب يف التجارب
السريرية للقاح مضاد لفيروس كــورونــا املستجد وجتدر
اإلشارة ألن التلقيح ستبلغ تكلفته  1332درهما

.
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الثقافية

الرتاث الثقايف بني العادة و العلم
نتيجة جلــهــد عقلي و مــعــريف كــبــيــر ،و بــعــد صــراع
مرير بني الباراديغم القدمي املتأصل يف بنية العلم،

العلمية  ،ألنها تورث وتقدم اإلجابات السهلة املريحة

والباراديغم اجلديد الــذي يشق طريقه نحو مركزه

للعقل ،فاجلميع يؤمن بها و يفكر من خاللها ويتصرف

على مضض ،يستطيع يف نهاية املطاف بعد سنوات ورمبا

طبقا لها فال تشكل قلقا للفرد ال فكريا وال أخالقيا وال

عقود من الصراع أن يحتل االكتشاف اجلديد مكانه

اجتماعيا  .أما البراهني العلمية فال يأتي من ورائها إال

وينال اعتراف الوسط العلمي .ولكن ،خارج هذا الوسط

الصدامات احلادة مع الالوعي والواقع و املجتمع فكل ما

 ،فال تتأصل املعرفة اجلديدة يف الوعي و الثقافة إال

يأتي من ورائها جديد سيصطدم ال محالة بحراس قالع

بعد تعاقب أجيال و أجيال  .فإذا كانت البراهني العلمية
تقنع العقل ،حيث تفترض إجراء عمليات ذهنية معقدة
تعمل على دحض املعرفة القدمية وتبديلها باجلديدة ،
هذه العمليات الغير متاحة جلميع الناس لعدة أسباب،
فــإن السلوك و الفعل اإلنساني الــواعــي واالنفعاالت
الشعورية والالشعورية حتركها قوة أكبر من العقل،
قــوة تنتج عما ميكن أن نسميه العقل الباطن ،الذي
يختزن يف شكل أوامــر ال تناقش كل ما تعودت الــذات
على فعله ،فيصبح بفضله الفعل الواعي العادي واملعتاد
مثل االنفعاالت الالشعورية  .وتصبح استجابات الفرد

العادات والتقاليد.

تشكل هذه العادات والتقاليد التي تتقدس يف
الدين أساس الثقافة  ،الثقافة بالفهم األنتروبولوجي
العام الذي أجمله "إدوارد تايلر" يف كتابه املذكور آنفا
يف قولته الشهيرة" :مفهوم الثقافة أو احلضارة يف معناه
اإلثنوغرايف الواسع ،هو ذلك الكل املعقد الذي يشمل يف
آن واحد ،العلم واملعتقدات والفنون واألخالق والقوانني
والتقاليد وباقي الكليات و العادات التي يكتسبها الفرد
يف املجتمع ".وبهذا املعنى فثقافة مجتمع ما  ،ثقافة

من  1إلى  7شتنبر 2020

الثقافة و التغيري

رسالة إىل "صحايف"

أناس عوينات

الــعــقــل دون أن يــفــكــر ".فــالــعــادة أقـــوى مــن الــبــراهــن

العدد 373 :

عبد اللطيف صردي

حتية عطرة للذي تطاول على املقام الرفيع ملن علموه
حتى امسك بيراعه وتقلد مهام صحايف.وكان االجدى بك
أن ترد اجلميل بدل التشنيع ملن علمك من االقسام الدنيا
الى العليا مــرورا بالثانوية.لقد حز يف نفسي ماصرحت

به .

لقد أعطى منهم ومنهن من جهده فمنهم من فتح بيته
لتعليم مجاني ومن زود باملراجع من مكتبته.ومنهم من
عانى من املداشير والصحاري ومنهم من جرفته مياه االنهار
ومن اصيب باجلنون و انتحر لصعوبة الواقع ومن اعتقل
من قسمه امام متعلميه ومن شرد زمن سنوات الرصاص
واالضرابات.اني ال اروم او اتوخى ان اجعل من كل زمالئي
وزميالتي مالئكة اوشياطني وال تزر وازرة وزر أخرى.مع
االسف كان حري بك اال تقوم مقام ولسان حال من يريد
ان يبخس هــذا العمل النبيل وان اتــوا بــه اعتبره أمــرا

للوضعيات احملــددة يف احلقول احملــددة هي استجابات

العادة التي ال حتتاج للبرهان من جديد.

فهل تخلص الطب (كمهنة معاجلة األمراض بشكل
عام و ليس كعلم مستقل و متخصص) من رواسب الثقافة
األرواحية «  ،» Animismeهذه الثقافة التي استفاض
يف حتليلها األنتروبولوجي اإلجنليزي إدوارد تايلر يف
كتابه «  ، » civilisation primitiveوالتي عمرت
لعشرات آالف السنني .فرغم الثورة األبقراطية فقد
حاربت الكنيسة الطبيبات على أنهن ساحرات تعاجلن
األمراض التي تسببها األرواح الشريرة بالسحر  ،ورغم
الــثــورة الباستورية وث ــورة امليكروبيولوجي

الزالــت

عاديا يف اطار الصراع الطبقي وتسفيه النخبة املستنيرة

نظرية األخالط أو املزاجات األربعة األبقراطية سائدة

وتقزمي دورها.النه تشكل رافدا للنخبة املعارضة بشقيها

يف الطب التقليدي والثقافة الشعبية باإلضافة إلى

الــســيــاســي والــنــقــابــي والــثــقــايف عــلــى عــاتــه واكــراهــتــه.

ترسبات الثقافة األرواحية .فهل استطاعت التطورات
الكبرى التي عرفتها علوم البيولوجيا و الفيزيولوجيا

واح ــدة  ،متنوعة ومتناقضة يشكل أساسها التراث

والطب أن تقضي على "الرقية الشرعية" أو "العالجات

الثقايف يف أبــعــاده الدينية واالخــاقــيــة والقانونية

السحرية من املس الشيطاني"؟

و هل تخلصت التصورات الشعبية للكون من نظرية

التقليدية التي تكرس بفعل الــعــادة ،و ال تفعل فيها

العلوم إال كما تفعل الطفرات يف مسار تطور األنواع.

واحــيــطــك علما انــي ال انــكــر ان منظومتنا الــتــربــويــة ال
تشوبها شائبة .النها انعكاس لواقع مترد كالغش والعنف
وهدر الزمان املدرسي واثقال كاهل التلميذ واسرته ماديا
ومعنويا ولنا فيه نصيب ولكن النصيب االوفــر للقيمني

على الشان التربوي والطبقات السائدة.

مركزية األرض البطليمية بفضل ثورة كوبيرنيكوس؟

نتلقى تراثنا الثقايف منذ أول اتصال لنا مع العالم

ورجــوعــا ملــهــنــتــك والــتــي تــعــتــبــر الــســلــطــة الــرابــعــة يف

و هل امنحت خرافة األرض املسطحة بفضل اكتشاف

 ،نتعلمه عن طريق اللغة مفاهيم مجردة ومقوالت

مجتمعات امنت بقيمة االنسان وبحرية التعبير .فاني

كــرويــة األرض الــذي يعود للعصر الهلنستي حوالي

تنحث يف أذهاننا بعناية ،نتعلمه من األسرة واملدرسة

احيلك على جود وكرم كثير من املربني كتبوا الكثير من

أال تعج مــواقــع التواصل

واملجتمع حكايات و خرافات وحقائق و معارف جاهزة ،

االجتماعي حتى اليوم مبن يدافع على خرافة األرض

ونتعلم كيف نفكر يف تراثنا ومن خالله  .و هذا ما يجعل

املسطحة؟ إنه ملن املضحك أن جتد يف القرن العشرين

طبيعة ومنــط هــذا الــتــراث هي ما يتحكم يف حاضرنا

بعض شيوخ الوهابية يهاجمون "يوسف القرضاوي"

ويرهن مستقبلنا .يقول اجلابري يف "نحن و التراث" :

لكونه يقر بكروية و دوران األرض  .لكنها احلقيقة،

"أجل ،كل الشعوب تفكر بتراثها .ولكن ،فرق واسع جدا

حقيقة أن الوهابية تعكس بكل صــدق قوة العادة يف

بني من يفكر بتراث ممتد إلى احلاضر ويشكل احلاضر

الــقــرن الثالث قبل امليالد؟

مواجهة البرهان العلمي.

فكما قــال "بليز بــاســكــال" يف « " :» pensésإن
الــبــراهــن ال تفحم إال الــعــقــل ،والــعــادة تصنع أكثر
البراهني قــوة و تصديقا .فهي متيل اآللــة وهــذه جتر

جزءا منه ،تراث متجدد يخضع باستمرار للمراجعة
والنقد ،وبــن من يفكر بتراث توقف عن النمو منذ
قـــرون ،ت ــراث تفصله عــن احلــاضــر (مــســافــة علمية)

طويلة" .

املقاالت يف اجلرائد مجانا.واقدم منودجا اعرفه عن قرب
وهي جريدة النهج الدميقراطي الني اعــرف أساتذة من
التعليم االبتدائي الــى التعليم العالي كتبوا فيها ولها
الزيــد من عقدين من الزمن ومــا نالوا او تسلموا درهما
واحدا.مودتي لك ايها الصحايف من مــدرس قضى ثالثة
عقود مــن الــزمــن يف التعليم باملجال القروي.وراسمالي
الــرمــزي هــو ذلــك احلــب والــتــقــديــر ملــن درس ــوا على يدي
واصبحوا رجاال ونساء .كلما التقوا بي عانقوني واشعر

اني احسن مخلوق يف هذه الدنيا.

فعد واطلب الصفح اجلميل لكل من انار لك درب النور
.وكنت

ستكون نسيا منسيا.
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حوار

العدد 373 :
من  1إلى  7شتنبر 2020

يسعد هيئة تحرير جريدة الهنج الدميقراطي أن تستضيف الرفيق رشيد برقان ،ابحث يف البالغة وتحليل الخطاب ،واحد
من أطر العمل الجمعوي الثقايف الذين ساهموا يف تسييد ثقافة املقاومة للسائد والرتبية عىل القمي النبيلة وسط املجمتع.
فاعل جمعوي من مدينة مراكش،منارة العمل الجمعوي الثقايف الجاد مبراكش .من مؤسيس شبيبة الهنج الدميقراطي
وعضو اللجنة االدارية للجمعية املغربية لحقوق االنسان،ومن موقع اهمتامه بشؤون الشباب وتجربته يف العمل عن قرب يف
أوساط الشبيبة املغربية،نحاوره مضن قضااي ملف العدد حول الشباب املغرب أو كيف يضيع املغرب مستقبله...
1
مرحلة الشباب عموما ليست مرحلة عمرية
فقط ،وال يجب اعتبارها مرحلة عابرة أو مرحلة نزق
واندفاع أهوج ،ولكنها مرحلة تكوين املثل العليا واحللم
مبجتمع بديل ،والسعي نحو قياس املسافة الفاصلة بني
املــثــال والــواقــع ،وهــي كذلك حلظة البحث عــن احللول
القادرة على جتسير هذه املسافة .إنها مرحلة اإلبــداع
الفكري ،وإثــبــات الــذات ،واالنــخــراط يف املجتمع بغية
تقدمي إضافة نوعية ،والدفع باملجتمع نحو آفاق أكثر
حتررا وانعتاقا من القيود املفروضة سواء من العقليات
احملافظة أو السلطات القامعة للحرية واملانعة للمساواة.
ّ
فكل
ولنا يف تاريخ املغرب احلديث شواهد قوية وساطعة
التحوالت املجتمعية يف املغرب احلديث قادها شباب؛
فــرواد احلــركــة الوطنية كــانــوا تلة مــن الشباب ،حركة
اليسار اجلذري هم أيضا شباب على صعيد العمر ،وأيضا
على صعيد املنظور الفكري والثوري الذي استطاع نقد
الــتــجــربــة الــوطــنــيــة ،وأقــتــرح بــدائــل لــتــجــاوزهــا بشكل
عملي ونضالي .وحركة  20فبراير هي حركة شبابية
أيضا استطاعت حتريك البرك اآلسنة للمخزن ،وأعادت
الــوهــج ألمــل التغيير يف البلد مــن أجــل مغرب للكرامة
واحلرية والعدالة االجتماعية واملساواة الفعلية.
انطالقا من هذه املقدمة يطيب لنا أن نستقبلكم ضيفا
على جريدتنا ونطلب منكم التفاعل مع مجموعة من
تهم وضعية الشباب باملغرب ،ونبدأ بسؤال
األسئلة التي
ّ
محوري يف هذا الصدد ويتعلّق بالوضعية العامة التي
يعيشها شباب املغرب اليوم

؟

• احلديث عن الشباب عموما وعن الشباب يف املغرب
خــصــوصــا هــو حــديــث ذو شــجــون ،ويتطلب مــنّ ــا تقدمي
مجموعة مــن الــتــوضــيــحــات؛ أوال وخــافــا ملــا كــان يتم
التغني به يف األمس القريب ،لم تعد البنية الدميغرافية
باملغرب شابة ،مما يعني أن الفورة االندفاعية التي من
املفروض أن يقدمها الشباب قد أجهضت ،وأصبحت البالد
يف مواجهة اختياراتها احملافظة والتبعية ،ويف مواجهة
توجه هرم البنية الدميغرافية
الطبيعة التي أصبحت
ّ
وتسعى به نحو الشيخوخة؛ لقد كــان من املــفــروض أن
تكون التنمية ،وعملية التحديث ،ودمقرطة املجتمع
قد حدثت .ولكن املجهود الذي بذلته الدولة خالل هذه
انصب على الضبط ،والقمع،
املرحلة أي منذ االستقالل
ّ
للتحر ر واالنعتاق .وعكس السعي
وخنق كـ ّـل احملــاوالت
ّ
جر املجتمع إلى احملافظة ،والسير به
نحو التطور وقع ّ
يف اجتــاه يــضــاد منطق الــتــاريــخ .وأنــت تــرى اآلن فنحن
لم نعش اللحظة الوطنية ،وبقيت بنياتنا االقتصادية
ّ
بالتدخل اخلــارجــي .كما ال نعيش
والثقافية مخترقة
ترسخ
اآلن اللحظة الدميقراطية التي من املفروض أن
ّ
ّ
فكل األجهزة املفروض
حر ة ونزيهة،
ممارسة دميقراطية ّ
فيها التعبير عن املمارسة الدميقراطية منهوكة ومفرغة
من محتوياتها من فرط شكليتها ،وبفعل التدخل القوي
للدولة يف تشكيلها وحتديد تركيبتها وجلــم املسارات
التي من املمكن أن تسير فيها.
ثانيا :موجة العمق يف البالد محافظة وتسير عكس
حركة التاريخ؛ ألنها تعادي ّ
كل أشكال التغيير ،بل تعمل

على عرقلة وقــمــع كــل احلــركــات التغييرية مهما كان
أفقها بسيطا ومتواضعا .ولنا يف شباب احلسيمة مثال
كبير على التصدي القمعي واملمنهج لكل الطموحات
ا لشبا بية

.

ثالثا :حتى عندما تفكّ ر الدولة يف املستقبل ،فإن أفقها
العام ال يتجاوز اخلضوع لإلمالءات الدولية املتمثلة يف
جعل الشباب قوة خلدمة اقتصاد تبعي ال ينتج إال يف
مجال اخلــدمــات وبــكــفــاءات تقنية بسيطة وسطحية.
املتعمد من طرف الدولة
والنتيجة أنه أمام انسداد األفق
ّ
لتكريس وضع بائد ال يجد الشباب أمامهم إال الهجرة،
مما يجبر طاقات هائلة على اخلضوع إلمالءات الليبرالية
يكر س سوى
املتوحشة ،والتطور ضمن مسار مدروس ،وال
ّ
التبعية واالستغالل ،تصور أن أزيد  600شاب ناجح يف
مباراة التحضير لولوج مدارس املهندس ،وهم على فكرة
يحتلون املراكز األولــى ،يتابعون تكوينهم بفرنسا ،ويف
يتخر جون
أغلب األحيان على نفقتهم اخلاصة .وعندما
ّ
ال يعودون إلى املغرب .كما أن ما يزيد عن  1000مهندس
وطبيب وإطــار يتكون يف املغرب ويسافر ألوروبــا للعمل
ولــبــنــاء مستقبل هــنــاك .واملــشــكــل هــو أنــه إذا كنت أنا
وأنت نرى يف هذا إهدارا للطاقات الوطنية ،فإن الدولة
ترى يف هذه الهجرة عبئا ينزاح عن كاهلها ويعفيها من
البحث لهم عن وظائف وإيجاد السبل الناجعة الستثمار
طاقاتهم .واستجابة لتطلعات القوى اإلمبريالية التي
تستمر يف تدعيم مراكزها وإعطاءها القوة الالزمة على
حساب حاجات الشعوب الضعيفة واملستنزفة

.

2

تبدو الوضعية التي تقدمها سوداوية .هل يعني
هذا انعدام اهتمام الدولة بالشباب

؟

فالهم الوحيد للدولة هو الضبط األمني
• نعم بالتأكيد
ّ

على
الشباب أخذ
زمام المبادرة
وخلق فضاءات
تعبر عن
طموحاته

واخلضوع لإلمالءات اخلارجية وإرضاء الباطرونا احمللية
التي هــي أصــا تبعية ،وال تتنفس إال برئة خارجية.
ولكي أكون أكثر وضوحا لننظر يف املبادرات التي خلقتها
الــدولــة ،فــاملــبــادرة الوطنية للتنمية البشرية أعلنت
بنفسها فشلها ،ولو أنها لم تقل لنا أن سبب الفشل هو
الوصي على التنفيذ .وبرنامج
نوعية املقاربة ،واجلهاز
ّ
مقاولتي فشل أيضا ألنــه ساهم فقط تقنيع البطالة،
وخلق مقاوالت استهالكية خدماتية وتسويقية ال متتلك
دينامية فعلية وال تستطيع االستقالل عن اخلارج كما ال
تستطيع االستجابة للحاجات الفعلية للوطن

.

3
وفقا لهذا األفق ماهي يف نظركم احللول الناجعة
بجعل املغرب يستفيد من الطاقات املجهضة لدى الشباب
با ملغر ب

؟

• أوال يــجــب أن نــعــرف أن الــشــبــاب يــرتــبــط باحلرية
حتـــر ري يحطم كـ ّـل
واالن ــط ــاق ،ويــحــتــاج لــفــضــاء عــام
ّ
األصنام ،ويخلخل ّ
كل القيم السائدة ليفسح له املجال
لكي يخلق عاملا جــديــدا تشيع فيه احلــريــة واملــســاواة،
وتــعـ ّـمــم فيه قـ ّـيــم الــدميــقــراطــيــة والــتــقــدم .لــهــذا يجب
إطــاق ،وضــمــان مساهمة الشباب يف النقاش العمومي
بــدون مسبقات وال حواجز .والعمل على ضمان وصول
الشباب ملواقع القرار ،وبصيغ قانونية وإلزامية ،واألهم
من هذا أن يكون وصولهم دميقراطيا .وحينما نتحدث
عن وصول الشباب ملواقع القرار ،فالنقصد أن تكون هذه
العملية بقرارات فوقية وبحضور شكلي يعكس عقليات
محافظة ال تــفـ ّـر خ ســوى االنــتــهــازيــة .وهــو مــا وقــع مع
تهم الشباب
املبادرات القدمية التي كانت ّ

.

ثانيا يجب على الشباب أخذ زمام املبادرة وأن يخلقوا
تعبر
فضاءات وتشكيالت مجتمعية وهيئات تنظيمية
ّ
عن آمالهم وطموحاتهم ،وجتعلهم يجسدوا حضورهم
يف املجتمع .وبطبيعة احلال تتطلب هذه العملية خوض
صــراع مــريــر مــع الــدولــة ،ومــع احملافظني أينما وجــدوا،
وكذلك مع البيروقراطيات التي أصبحت تعرقل حركية
الشباب أكثر من الــدولــة ،بل ميكن القول إنها أصبحت
تقود حربا بالوكالة مــن أجــل تركيع املجتمع وجعله
لقمة سائغة لكل ألوان النهب واالستغالل

.

وثــالــثــا هــنــاك فــكــرة يــجــب عــلــى الــشــبــاب محاربتها
بقوة وطردها من صفوفهم ،وأعتقد أن الدولة ،والقوى
احملافظة ،وشيوخ املناصب هم جميعا الذين زرعوها،
وعــززوا تواجدها يف املجتمع؛ وهذه الفكرة هي شيطنة
الــعــمــل الــســيــاســي ،واعــتــبــار ّ
كـــل اإلطـــــارات املــوجــودة
انتهازية ،وأن الوضعية املثالية هي وضعية الالتنظيم.
وهــذه الفكرة هي أحد األسباب التي أفشلت حركة 20
فبراير ومكنت املخزن من عرقلة مسارها .إن الشباب
املغربي الــتــواق إلــى التحرر والدميقراطية واحلــداثــة
واملساواة مدعو لالنخراط بقوة يف الديناميات النضالية،
وااللــتــحــاق بالتنظيمات التقدمية ،والــنــضــال داخلها
ومواجهة املخزن والقوى احملافظة والبيروقراطيات من
ّ
لكل املغاربة ،مغرب املساواة ،مغرب التوزيع
أجل مغرب
العادل للثروات ،الريع فيه وال فساد وال استبداد

.

األخرية

يف الذكرى  50لتأسيس املنظمة املاركسية اللينينية
"الــى األمــام"

بـــحـــلـــول يـــــوم  30غـــشـــت تــكــون
قــــد اكــتــمــلــت خ ــم ــس ــون س ــن ــة عــلــى
تأسيسها،دون أن تكتمل مهام الثورة
املــغــربــيــة.ذكــرى وذاكــــرة ال ــى األم ــام
تكتب مبــداد الــفــخــر واالعــتــزاز على
صــفــحــة م ــن صــفــحــات كــفــاح الــشــعــب
املــغــربــي يف نــضــالــه ض ــد االســتــعــمــار
وكــفــاحــه مــن أج ــل الــتــحــرر الــوطــنــي
والقضاء على االستبداد املخزني.
اعتبرت منظمة الــى االمــام مهمة
بناء حزب البروليتاريا املغربي مهمة
مــركــزيــة تتطلب الــعــزم واالســتــعــداد
الكبير للتضحية وان هذا البناء يتم

ع ــل ــى جـــــدول االعــــمــــال الــتــاريــخــي

وال ــط ــب ــق ــي .بـــل مـــع تــفــاقــم االزمــــة
البنيوية لنمط اإلنــتــاج الرأسمالي
التبعي ،ازدادت اوضاع الطبقة العاملة
ت ــده ــورا كــمــا عـــرت جــائــحــة كــورونــا
عــلــى حقيقة الــعــداء الــطــبــقــي الــذي
يكنه الرأسمال االستغاللي املتوحش
والدولة املخزنية االستبدادية وذلك
ملا مت الزج بالطبقة العاملة يف املصانع
والــضــيــعــات لــتــنــمــيــة أرب ــاح ــه ــا غــيــر
عابئة بإزهاق ارواح العامالت والعمال
ألجــل ذلــك .لقد زاد الــوضــع تفاقما
اليوم حيث ان ما يفوق  20مليونا من

الكادحني والكادحات املفقرين باتوا

مهددين باجلوع واألمراض الفتاكة .

من وحي األحداث

حماس تشيد ابلتطبيع
الرمسي املغريب
التيتي الحبيب

االمـــام نــحــن يف الــنــهــج الــدميــقــراطــي،
باعتزاز وفخر وإميان بعدالة وسدادة
اخلط الثوري الكفاحي لهذه املنظمة
ويف مقدمته تأسيس احلــزب املستقل
للطبقة العاملة املغربية.انها معركة
طــويــلــة لــكــن نــتــائــجــهــا مــحــســومــة من
أجـــل حتـــرر شــعــبــنــا وب ــن ــاء املــجــتــمــع

الدميقراطي على طريق االشتراكية .
املجد للشهداء والنصر لشعبنا .

يف الخرب
عن موقع اشكاين:
"اشــــادت حــركــة ”حماس“ مبــوقــف رئــيــس
احلــكــومــة املــغــربــيــة ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي،
الرافض لـ“كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل“

.

وأفاد عضو املكتب السياسي للحركة حسام
بدران ،يف بيان له ”نعرب عن تقديرنا ملوقف
العثماني ،رئيس ال ــوزراء الــم الــرافــض بشكل
قاطع لكل أشكال التطبيع مع االحتالل“

.

وأضــــاف ” :نحن كفلسطينيني ،وكــحــركــة
حــمــاس ننظر إليهم بكل االحــتــرام والشكر،
خاصة أن رفضه يأتي يف ظل االنهيار املعيب
لبعض األنــظــمــة الــعــربــيــة الــتــي تــهــرول نحو
االحتالل“

الــطــبــقــي .لــقــد نــاضــلــت مــنــظــمــة الــى
االمام من اجل املساهمة يف بناء حزب
البروليتاريا املغربي لتتمكن الطبقة

.

الــعــامــلــة مـــن قـــيـــادة ن ــض ــال شــعــبــنــا
م ــن اج ــل قــيــام نــظــام ســيــاســي يلبي

ووصف بدران موقف العثماني بـ“اإليجابي
والــداعــم للقضية الفلسطينية “  ،مشيرا أن
”العمق الــعــربــي واإلســامــي مــن أب ــرز عوامل
ال ــق ــوة يف مــواجــهــة االحـــتـــال ومــخــطــطــاتــه
اإلجرامية “

مــطــامــح شــعــبــنــا يف الــتــحــرر الــوطــنــي
وبناء الدولة الوطنية الدميقراطية

ا لشعبية .

.

 50سنة على تأسيس هذه املنظمة

يف التعليق

العتيدة ،وما تزال مهمة حترر شعبنا

الجهبة االشعبية تطالب السلطة بتحمل مسؤولياهتا العاجلة
تجاه القطاع

وقالت اجلبهة  " :املطلوب بشكل عاجل
هو سرعة تسيير قوافل طبية واغاثية
ورصد موازنة مالية للقطاع يف ظل نقص
كــامــل يف األدويـــة واملستلزمات الطبية
والوقود ،وضــرورة صرف رواتــب املوظفني
وأهالي الشهداء واألسرى واجلرحى أسوة
مع أبناء شعبهم يف الضفة وإلغاء التقاعد
املالي ،يف ظل تضرر كافة قطاعات شعبنا
من تداعيات جائحة كــورونــا وإجــراءات
الطوارئ التي مت اإلعالن عنها ،من أزمة
مياه وكهرباء ووقــف احلــركــة التجارية
وانعكاساتها السلبية على أوضاع املواطنني
وامل ــزارع ــن والــتــجــار واملــوظــفــن وزيـــادة
حجم املتعطلني من عمال وغيره ،فأوضاع

من  1إلى  7شتنبر 2020

نحيي ذكــرى تــأســيــس منظمة الــى

يف معمعان النضال وحتت نيران العدو

طــالــبــت اجلــبــهــة الــشــعــبــيــة لتحرير
فــلــســطــن ق ــي ــادة الــســلــطــة واحلــكــومــة
حم ّل مسئولياتها الوطنية واإلنسانية
بتَ ُ
واحلكومية جتــاه غــزة وأهلها يف ضــرورة
إعداد خطة إغاثة عاجلة يف ظل العدوان
واحل ــص ــار وســيــاســات اإلف ــق ــار وانــتــشــار
جــائــحــة كــورونــا وتــداعــيــاتــهــا اخلطيرة
على األوضاع املعيشية للقطاع ومحاوالت
االح ــت ــال بــكــل الــســبــل اب ــت ــزاز شعبنا
حياتي ًا ومعيشي ًا ونشر الوباء إلى القطاع
واستخدامه كسالح ابتزاز.
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العدد 373 :

القطاع أصبحت أكثر كارثية وبحاجة إلى
تدخل جدي وعاجل".

كــمــا دع ــت اجلــبــهــة املــجــتــمــع الــدولــي
والــبــلــدان الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة وأحـــرار
العالم إلى الضغط من أجل رفع احلصار
كامل وإلى
بشكل
املفروض على القطاع
ِ
ِ
األبــد ،وإلــى القيام فــور ًا بتسيير قافلة
مساعدات وجسر اغاثي عاجل للقطاع
إلمـــداد الــقــطــاع بــاألدويــة واملستلزمات
الطبية والوقود اخلــاص مبحطة توليد
الكهرباء الوحيدة يف ظل االنقطاع شبه
الكامل للتيار الكهربائي على أبناء شعبنا

يف القطاع واملرافق الصحية والعامة ،وما
ميكن أن يــؤدي ذلــك إلــى تداعيات أكثر
خطورة ومأساوية.

وختمت اجلبهة بيانها مؤكدة إصرار
شعبنا وتصميمه على حقه يف احلياة
الكرمية التي كفلتها املواثيق والقوانني
الــدولــيــة غــيــر الــقــابــلــة لــلــمــقــايــضــة أو
املــســاومــة ،ورفـــض كــل أشــكــال االبــتــزاز
احلياتي واملعيشي بهدف مقايضة هذه
احلــقــوق بـــأي مــن حــقــوقــه الــســيــاســيــة
والوطنية.

سيكون مــن احلــمــق االعــتــقــاد بــان تنظيما
تــابــعــا لــإخــوان املــســلــمــن يف بــلــد مــا سيدين
تنظيما آخــر تابعا لــإخــوان املسلمني يف بلد
آخر .انهم ينصرون بعضهم بعضا

.

حتى يف طعن القضية الفلسطينية يغضون
ال ــط ــرف ع ــن بــعــضــهــم الــبــعــض .اصــغــر طفل
فلسطيني يف غزة يعرف بان احلكومة املغربية
تطبع علنا وجهارا مع الكيان الصهيوني .لكن
الذين صيروا غزة امارة يرون العكس ويتبادلون
التهاني والتبجيل مع اصحابهم يف املغرب

.

هكذا تشيد حماس بالتطبيع الــذي يقوم
به النظام املغربي ويطبقه حزب البيجيدي-
العدالة والتنمية -هكذا جتعل حماس نفسها
يف مــواجــهــة كــل الــقــوى احلــيــة بــاملــغــرب التي
تناهض التطبيع وتــطــالــب بتجرميه وحــزب
العدالة والتنمية يرفض هــذه املطالب لكنه
يدعي أنه معها يف اخلفاء .انهم يفعلون ما ال
يقولون ويقولون ما اليفعلون .انهم املنافقون
الدجالون هنا يف املغرب وهناك يف غزة التي
سيروها امارة لهم

.

لقد استطاع النظام املغربي توسيع التطبيع
وتعميق التعاون االقتصادي واالمني والثقايف
مع الكيان الصهيوني برعاية حــزب العدالة
والتنمية وخالل العشرة سنوات االخيرة اكثر
ممــا حصل قبلها .لقد ادخــلــوا احــد العناصر
الصهيونية الى عقر البرملان وهو االمر الذي
لم يكن حتى تصوره يف عهد احلسن الثاني

.

االخــــــوان املــســلــمــون مـــشـــروع تــطــبــيــع مــع
االمبريالية والصهيونية منذ النشأة والتشكل
وهو اليوم يطبق وينافس االسالم الوهابي

.

