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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 382 
 من 3 إلى 9 نونبر   

2020

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

ــوى  ــق ــرزت األنــظــمــة الـــتـــي خــلــفــتــهــا ال ــ بـ
والــبــلــدان  العربية  املنطقة  يف  االستعمارية 
حكمها  طــريــقــة  يف  ملفت  بشكل  املــغــاربــيــة، 
يف  خاصة  املنطقة،  لشعوب  العام  الشأن  وتدبير 
الشعبي  الغضب  مراكمة  رغم  استمرارها  ضمان 
أمعنت  لقد  الدميقراطية.  للشرعية  لفقدانها 
أجل  من  متوارثا  وجعلته  والفساد  االستبداد  يف 
كما  التخلف،  يف  غارقة  رجعية  أنظمة  تأبيد 
وسخرت  اإلمبريالية  للدول  التبعية  يف  أبدعت 
والبشرية  الطبيعية  شعوبها  ــرات  ــدخ م كــل 
الــرأســمــال  لصالح  العاملة  الطبقة  وضمنها 
منذ  اجلارية  الثورية  السيرورات  فما  العاملي... 
بارزة  عناوين  سوى  الزمن،  من  عقدا  يقارب  ما 
املنطقة  شعوب  تنشده  ــذي  ال التغيير  إلرادة 
أجل  من  املناضلة  للقوى  عاجلة  ومهام  جهة،  من 
إلى  يرتكز  أن  يجب  الذي  الدميقراطي  املشروع 
ومنها:  وجــودهــا  تبرر  التي  ــداف  األهـ حتقيق 
الدميقراطي،  والــبــنــاء  الوطني  التحرر  مهام 
االقتصادية  أبعادها  يف  الدميقراطية  حتقيق 
والسياسية،  املدنية  والثقافية  واالجتماعية 
املرأة  واملساواة بني  العدالة االجتماعية  وحتقيق 
امللحة،  املهمة  لكن  املجاالت.  جميع  يف  والرجل 
جترؤ  الدميقراطية  القوى  أغلب  تكاد  ال  والتي 
"العلمانية  هي  أعمالها،  جــداول  على  لطرحها 
لكنها  حارقة،  مهمة  تاريخية".  وضرورة  كحاجة 
واجب ال مناص من االشتغال واالجتهاد يف األسس 
األجيال  وتنشئة  استقباله  حسن  تضمن  التي 
الدميقراطية  مبادئ  على  وتربيتها  اجلديدة 
والعلمانية. فالتطورات التي يعرفها العالم، تؤكد 
االجتاه العدواني السائد الذي تسعى إليه الدول 
احلــروب  دائـــرة  توسيع  حيث  مــن  اإلمبريالية 
العنصرية  نيران  وتسعير  املسلحة  والنزاعات 
محاولة  يف  السياسة،  يف  األديـــان  واستعمال 
لتمويه الصراع )صراع بني الشرق بأديانه والغرب 
تزايد  فبقدر  السياق  هــذا  ويف   .)... بأديانه 
ويف  أوروبـــا  يف  املتطرف  واليمني  اليمني  ــزاب  أح
التسامح  وانعدام  الكراهية  معها  تتزايد  أمريكا 

من  اإلنسانية.  بالقيم  املشترك  العيش  وثقافة 
للدين  التعصب  مظاهر  تعمقت  أخـــرى،  جهة 
طرف  من  أكثر  واستغالله  الشرق  يف  اإلسالمي 
التي  املــضــادة  والــقــوى  الديني  الفكر  جماعات 
آليات  من  واستفادت  الثورية  السيرورات  انتهزت 
الصناديق"  وشرعية  الدميقراطي  "االنتخاب 
وخدمته  العاملي  الرأسمال  مع  عالئقها  لتقوية 
يف املنطقة وقطع الطريق على أي مشروع حترري 
للتغطية  محاوالت  مجرد  إنها  بديل.  دميقراطي 
على حقيقة ذلك الصراع الذي ال ميكن أن يكون 
بني  تناحريا  احتدادا  يحتد  طبقيا  صراعا  إال 
البورجوازية،  الطبقات  يف  ممثال  الــرأســمــال، 
العاملة  الطبقة  يف  خاصة  ممثال  املنتج،  والعمل 

واملنتجني املبدعني ...
ــروع  ــش امل أن  املـــؤكـــد  حــكــم  يف  ــح  ــب أص لــقــد 
مبخاطر  مــحــفــوف  املنطقة  يف  الــدميــقــراطــي 
جتعل  ثمينة  بفرص  يحظى  أيضا  لكنه  عديدة 
مكانة  تتبوأ  الدميقراطي  والبديل  التغيير  قوى 

أفضل، إن هي اشتغلت يف املرحلة على ما يلي :  
1 - االنخراط الفعال يف مناهضة اإلمبريالية 
وتشكيل أممية ماركسية، والنضال من أجل فضح 
وكيلة  الفاسدة  االستبدادية  األنظمة  وإسقاط 

االستعمار.
الدميقراطية عامة  القوى  - توحيد جهود   2
جبهة  ــار  إط يف  املنطقة  يف  خاصة  واملاركسية 
للنضال ضد الطائفية وضد التعصب الديني ومن 

أجل العلمانية وحرية الفكر والعقيدة.
3 - العمل يف كل واجهات النضال االقتصادي 
احلركة  ودعم  النقابات  يف  وخاصة  واالجتماعي 

العمالية وإشاعة التضامن بينها.
الــتــقــدمــيــة  لــلــثــقــافــة  االعـــتـــبـــار  رد    -  4
الثقافة  مواجهة  يف  العقل  وقيم  واالشتراكية 
ــدة والـــرجـــعـــيـــة بــشــقــيــهــا األصـــولـــي  ــائـ ــسـ الـ

واالستبدادي.
املهاجرين  جماهير  وسط  العمل  تكثيف   -  5
وضمنهم العامالت والعمال واملساهمة يف التأطير 

الدميقراطي.
باستيعاب  رهـــني  الــدميــقــراطــي  املـــشـــروع   
يف  وجعلها  والعقيدة،  التفكير  وحرية  العلمانية 
جواب  ذلك  ويف  العام.  التحرري  املشروع  خدمة 
عن عدة قضايا هامة نشهدها يف مختلف مناحي 
احلــريــات  الدينية،  املسألة  اليومية:  احلــيــاة 
وحقوق اإلنسان يف شموليتها، العدالة والقوانني، 
كـمؤسسات  واملـــــدارس  ــات  ــع ــام واجل ــدارس  ــ املـ
نفس  ــتــاج  إن إلعـــادة  لألنظمة  ايــديــولــوجــيــة 

العالقات والثقافات السائدة وغير ذلك.
خــيــارات  على  مفتوحة  املنطقة  كــانــت  إذا 
اليوم  مطالب  الدميقراطي،  فاملشروع  حاسمة، 
أكثر من أي وقت مضى بتهيئة املسار الذي سوف 
بوصلة  وفق  الشعوب،  نضال  حركة  نحوه  تتجه 
تستند  وبرامج  تصورات  أرضية  وعلى  واضحة 
على أسس مادية لالنتقال من مجتمعات الرعايا 
أنظمة  ومن  علمانية،  دميقراطية  مجتمعات  إلى 
متحررة  دميقراطية  أنظمة  إلــى  استبدادية 
محور  العاملة  الطبقة  فيها  تكون  التبعية،  من 

املشروع املجتمعي املنشود.
املغاربية  البلدان  من  واحــدا  املغرب  ويعتبر 
التي ميكنها أن تكون رافعة للمشروع الدميقراطي 
جتربة  املناضلة  القوى  راكمت  حيث  البديل، 
بالعديد  ــرورا  م الشكلي  االستقالل  منذ  هامة 
السيرورة  يف  االنــخــراط  حتى  االنتفاضات  من 
سنة  يف  املجيدة  فبراير   20 حركة  عبر  الثورية 
أبعادا  يتخذ  املغرب،  يف  النضال  أن  كما   ،2011
منها  الطبقي.  للصراع  جديدة  وحقوال  متكاملة 
يندمج  ما  ومنها  واجتماعي  اقتصادي  هو  ما 
التي  املناطق  يف  خاصة  بالهوياتي،  الطبقي  فيه 
ذات  املناطق  مثل  طــوال  لعقود  تهميشا  عرفت 
اخلصوصية االثنوثقافية واألمازيغية حتديدا. 
وتوحيد  وتنظيم  للمرحلة  واضح  شعار  بلورة  إن 
من  بتنوعها،  والشعبي  العمالي  النضال  حركة 
شأنه أن يحدث قطائع هامة ضد املشروع املخزني 
والطبقة  الشعبية  اجلماهير  عموم  ولفائدة 

العاملة وعموم الكادحني باألساس.

املشروع الدميقراطي واحلاجة إلى العلمانية

العواصف ال تقوى على 

اجتثاث النخل
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االيديولوجيا واالجهزة 

االيديولوجية والدولة

عبد هللا الحريف ضيف العدد : 

أن  ــب  ــجـ يـ االشــــتــــراكــــي  ــروع  ــ ــش ــ ــم ــ ال
بناء  ــارب  تــج فــشــل  دروس  يــســتــوعــب 
الــحــركــة  ــة، عــبــر اجــتــهــادات  ــي ــراك ــت االش
الشيوعية والتقدمية ونضال الشعوب 

من أجل تحررها. 

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

وتستمر سياسة التفقير 

وتعميق الفوارق الطبقية

كلمة العدد

يف راهنية ثورة أكتوبر البلشفية
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.  الثمن :  4 دراهم



العدد : 382  2
من 3 إلى 9  نونبر  2020 الثانية

 96 الذكرى  ومبناسبة  الدميقراطي،  النهج  باسم   )1
ونشد  نحييكم  اللبناني،  الشيوعي  احلــزب  لتأسيس 
واملجيدة  الطويلة  الكفاحات  عاليا  ونقدر  أياديكم  على 
بلبنان  والوطنية  التقدمية  القوى  جانب  إلــى  حلزبكم 
اإلمبريالية  وخاصة  اإلمبريالية  السيطرة  ضد  الشقيق 
ــاع  ــم الــفــرنــســيــة واألمــريــكــيــة وضـــد الــصــهــيــونــيــة واألط
أجل  ومن  باملنطقة  وعمالئه  الصهيوني  للكيان  التوسعية 
اللبنانية  العاملة  للطبقة  االجتماعي  واالنعتاق  التحرر 

االشتراكية. طريق  على 

من  الطويلة  املسيرة  هــذه  خــالل  احلــزب  قــدم  وقــد   )2
للحزب،  عامني  أمناء  مقدمتهم  ويف  الشهداء  آالف  النضال 
النضال  معركة  وشهيدي  حــاوي،  وجــورج  حللو  اهلل  فــرج 
عــلــى الــواجــهــة الــفــكــريــة، مــهــدي عــامــل وحــســني مــروة: 
اللبناني. الشعب  شهداء  ولكافة  لهؤالء  واخللود  فاملجد 

درب  عــلــى  االســتــمــرار  عــلــى  ــم  ــرارك إص نحيي  إنــنــا   )3

يف  ومساهمته  حزبكم  بدور  خاص  بشكل  ونعتز  الشهداء 
الكامل  التنحي  اجل  من  اللبناني  الشعب  انتفاضة  قيادة 
الطائفي  احملاصصة  نظام  مع  والقطع  الفاسدة  للنخب 
واســتــرجــاع  علماني،  دميــقــراطــي  نــظــام  بــنــاء  ــل  أج ــن  وم

واملنشآت  والقطاعات  األبناك  وتأميم  املنهوبة  األمــوال 

… اإلستراتيجية 

والتقدمية  الوطنية  الــقــوى  مــوقــف  أيــضــا  نحيي   )4
مع  للتطبيع  ــرافــض  ال حــزبــكــم  رأســهــا  وعــلــى  اللبنانية 
احلدود  ترسيم  حول  اإلطار   – والتفاق  الصهيوني  الكيان 
االعتراف  بعدم  الثابت  املوقف  على  يؤكد  والــذي  معه 
من  ألجزاء  ومحتل  فلسطني  ألرض  غاصب  كيان  ألنه  به، 

السوري. اجلوالن  عن  فضال  لبنان 

العمل  تطوير  إلى  الدميقراطي  النهج  يف  نتطلع  إننا   )5
والصهيونية  اإلمبريالية  ضد  للنضال  جبهة  يف  املشترك 
ضد  أوروبــا  صعيد  على  مشترك  وعمل  أوثق  تعاون  والى 

واضطهادها. العاملة  الطبقة  واستغالل  العنصرية 

الستمرار  القوية  إدانتنا  املناسبة  بهذه  ننسى  وال   )6
عبد  إبراهيم  جــورج  املناضل  للرفيق  اجلائر  االعتقال 
إلى  الرامية  املبادرات  كل  يف  االنخراط  واستعدادنا  اهلل 

سراحه. إطالق 

كلمة النهج الدميقراطي مبناسبة الذكرى 96 لتأسيس 
الحزب الشيوعي اللبناين

اخلميسات  بإقليم  الشعبية  اجلماهير  ــع  أوس تعاني 
السياسات  ــراء  ج املستويات  كافة  على  خطيرا  تــدهــورا 
الغياب  وجراء  املخزني،  النظام  طرف  من  املتبعة  الالشعبية 
اإلداري  الفساد  وتفشي  التنمية،  مقومات  ألبسط  التام 
وسماسرة  املــالكــني  وكــبــار  األعــيــان  لوبي  وحتكم  واملــالــي، 
حتويلها   مت  الــتــي  اجلــمــاعــيــة،  املــجــالــس  يف  االنــتــخــابــات 
والنصب  الفساد  ــواع  أن كل  متــارس  ريعية  "مــقــاوالت"  إلــى 
العمل  باسم   ... املشروع  غير  واالغتناء  والنهب  واالحتيال 
سياسة  ظل  ويف  الترابية  السلطات  مباركة  حتت  اجلماعي 
الفقر  زاد يف تعميق واقع  والعقاب، مما  اإلفالت من احملاسبة 
بإمكانياته  غني  إقليم  يف   ... والبطالة  والتخلف  والهشاشة 

الطبيعية. وثرواته 

وهي  باخلميسات،  الدميقراطي  للنهج  احمللية  والكتابة 
واالجتماعية  االقتصادية  لألوضاع  العام  التردي  تتابع 

: فإنها  باإلقليم،  والقروية  احلضرية  اجلماعات  لكل 

الساكنة  املطلق مع نضاالت واحتجاجات  • تعلن تضامنها 
تيداس،  واملاس،  السلطان،  وجلة   ( اإلقليم  جماعات  كل  يف 
وغياب  والهشاشة  والفقر  املأساوية  األوضاع  ضد  املعازيز...( 

احلياة.  وضروريات  العيش  مقومات  أبسط 

االحتجاجية  األشكال  والنضال  الصمود  حتية  حتيي   •
ــز احــتــجــاجــا عــلــى الــفــســاد املــســتــشــري  ــازي ــع لــســاكــنــة امل
للشرب  الصالح  املــاء  من  وحرمانهم  القروية  بجماعتهم 

أشهر.   3 تفوق  وملدة 

مسيرة  طــوق   الــذي  للدرك   األمني  باحلصار  تندد   •
إلى  طريقها  مواصلة  من  ومنعها  املعازيز   لساكنة  العطش 
العاجل  احلل  بإيجاد  وتطالب  اخلميسات،  إقليم  عمالة 

املاء. ملشكل 

اإلداري  الفساد  مسؤولية  اإلقليمية  السلطات  حتمل   •
والقروية،  احلضرية  اجلماعات  كل  تعيشه  التي  واملالي 
يف  والتالعب  العام  املــال  وهــدر  النهب  واقــع  عن  وسكوتها 

املعدنية  الطبيعية  الثروات  واستنزاف  العمومية  الصفقات 
... والغابوية  واملائية 

من  اإلفالت  وعدم  باحملاسبة  املسؤولية  بربط  تطالب   •
والثقافية؛ واالجتماعية  االقتصادية  اجلرائم  يف  العقاب 

والتهميش  الفقر  أشــكــال  كــل  ــع  رف بــضــرورة  تطالب   •
خدمة  يف  الطبيعية  ثرواته   وجعل  اإلقليم  عن  والتخلف 

وكبار  لــألعــيــان  املــفــوتــة  األراضـــي  واســتــرجــاع  الــســاكــنــة، 
وسن  واملعطلني،  الفالحني  صغار  على  لتوزيعها  املــالكــني 
وترفع  الساكنة  حاجيات  تلبي  حقيقية  تنموية  مشاريع 

والبطالة؛ والتهميش  اإلقصاء  أشكال  كل 

الــدميــقــراطــيــة احلــيــة ومــكــونــات  الــقــوى  •  تــدعــو كــل 
بكل  الساكنة  نــضــاالت  ــم  دع ــى  إل االجتماعية  اجلبهة 
العادلة  مطالبها  حتقيق  حتى  اخلميسات  إقليم  جماعات 

واملشروعة. 

النهج الدميقراطي بالخميسات يندد بالتدهور الشامل لألوضاع باإلقليم
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

علي  ايــت  دواويــر  تالميذ  قضية  مع  املتعاطفني   لكل   بشرى 
قام  التي  املسيرة  بعد  أولى  خطوة  اوحلسن:  سعيد  وايت  اوسعيد 
بها آباء وأولياء التالميذ يوم االثنني 26 أكتوبر، إذ أن جلنة مكلفة 
الدراسية حلت باملنطقة، وانتقلت  بدراسة مشروع بناء احلجرات 
يوم األربعاء 28 أكتوبر بني دوار اجمرول تودرسني ومنير، وحسب 
املكان  حتديد  مت  فقد  الــدواويــر  ساكنة  تصريحات  من  ورد  ما 

املخصص للبناء يف كل دوار ... يف انتظار اخلطوة املقبلة ...

ومعلوم أن ساكنة دواوير آيت علي اوسعيد )اجمرور، تيودرسني، 
ام تليلي ...( انتفضوا ضد حرمان أبنائهم من التمدرس، إذ نظموا 
مركز  مستوى  على  نضالية  مسيرة  اكتوبر   26 اإلثنني  يوم  صباح 
صوب  احلمراء  الساقية  مدرسة  أمام  من  انطلقت  تالسينت،  بلدة 
دائرة وقيادة تالسينت، وبعد ذلك قرر أهالي التالميذ اخلوض يف 
مسيرة على األقدام صوب مدينة ميسور، ردا على سياسة اآلذان 
فجيج  إقليم  مسؤولو  ينهجها  التي  األمــام  إلى  والهروب  الصماء 
الواحدة  الساعة  مع  املسيرة  انطلقت  وقد  املطلبي.  ملفهم  جتاه 
على  املشي  من  ساعة  مدته  ما  البراعم  قطع  أن  وبعد  والنصف، 

وجبة  ولتناول  الراحة  من  قسط  ألخد  املسيرة  توقفت  األقــدام 
الساعة  حدود  مع  أنه  إال  املسير.  استئناف  مت  ذلك  وبعد  الغذاء، 

اخلامسة والنصف مساء يفاجئ اجلميع بقدوم كل من رئيس دائرة 
تالسينت وقائد قيادة تالسينت على أساس أنهم قاموا باتصاالتهم 

ببعض املسؤولني على مستوى اإلقليم وأنه متت االستجابة لبعض 
حيث  من  اخلصاص  سد  بينها  من  واملستعجلة،  األساسية  املطالب 
األطر التعليمية، ومت تقدمي وعد على أنه ابتداء من يوم اإلثنني 
القادم سيتم تسجيل التالميذ غير املسجلني وباألحرى الذين مت 
من  وحرمانهم  التعليمية  املؤسسات  مدراء  بعض  قبل  من  رفضهم 
وزارة  شعارات  احلائط  عرض  ضاربني  التعليم  يف  املقدس  حقهم 
التربية الوطنية من قبيل مدرسة النجاح وتكافؤ الفرص والتعليم 
احلديث  يف  اإلسهاب  وبعد  الشعارات.  من  ذلك  غير  إلى  اإللزامي 
حول الوعود التي قدمت سنتني خلت لهاته الدواويير على أساس 
بناء مدارس وقاعات تتوفر فيها كل شروط التحصيل العلمي، يف 
هذه النقطة األخيرة أقر الكل على أن ال جديد وال تقدم يف تنزيل 
الوعود املقدمة للساكنة منذ سنة 2018. ويف األخير مت فتح شكل 
دائرة  رئيس  طرف  من  املقدمة  الوعود  كل  حول  للتداول  راقــي 
الشكل  رفع  إلى  الدواويير  ساكنة  وخلصت  ومناقشتها  تالسينت 
النضالي إلى غاية يوم االثنني املقبل على أساس إرسال رسالة لكل 

من يتبجح بذرة من املسؤولية على مستوى هذا اإلقليم.

ال يشء خارج النضال يفرض الحلول
لواقع االقصاء والتهميش والحرمان من أبسط الحقوق

للتعليم  الوطنية  للجامعة  الــوطــنــي  للمكتب  ــالغ  ب يف 
توصلت   28/10/2020 يف  الــدميــقــراطــي  الــتــوجــه   FNE

املطلق  رفضها  عــن  اجلامعة  تعبر  منه  بنسخة  اجلــريــدة 
تخلي  يــكــرس  الــذي   ،2021 لسنة  املــالــيــة  قــانــون  ملــشــروع 
للسياسات  وانصياعها  االجتماعية  مسؤولياتها  عن  الدولة 
االستعمارية  الدوائر  من  املفروضة  املتوحشة  النيوليبرالية 
وتقليص  كورونا،  جائحة  أوج  يف  الصحة  ميزانية  )جتميد 
مع  املوظفني  على  جائرة  ضرائب  وفــرض  التعليم  ميزانية 
يف  و"الباطرونا"...(،  والشركات  املقاوالت  دعم  يف  االستمرار 
تصاعدية  ضريبة  إقرار  عليها  ويتحتم  يتطلب  الذي  الوقت 
كافة  وإلغاء  اخلارجية  الديون  تسديد  وتوقيف  الثروة  على 
الشعبية  الطبقات  دعم  أجل  من  الضريبية...  اإلعفاءات 

املتضررة.

تبني  إلــى  الوطنية  التربية  لـــوزارة  مطالبتها  جتديد 
النقابات  مع  عاجل  لقاء  وعقد  واملنتج  احلقيقي  ــوار  احل
ملختلف  الشامل  احلل  أجل  من  التمثيلية  ذات  التعليمية 
اإلنصاف  يضمن  مبا  العالقة  والفئوية  املشتركة  امللفات 

والعدالة.

اخلاص  األساسي  النظام  بإخراج  اإلســراع  على  تأكيدها 
يستجيب  وموحد  منصف  الوطنية  التربية  وزارة  مبوظفي 
وجلميع  فئاتها  بكل  التعليمية  الشغيلة  ومطالب  لتطلعات 

التعليم. بقطاع  العاملني 

العمومية  الوظيفة  لتفكيك  الــرافــض  موقفها  وعــلــى 

الفئات  من  العديد  على  وتعميمه  بالعقدة  العمل  واعتماد 
مع  القطع  ــى  إل ــوزارة  ــ ال وتــدعــو  وغــيــره،  التعليم  بقطاع 
عليهم  فرض  الذين  األساتذة  وإدمــاج  بالعقدة  التوظيف 

العمومية. الوظيفة  أسالك  يف  التعاقد 

اجلامعة  له  تتعرض  الــذي  املمنهج  بالتضييق  تنديدها 
يف  واإلمعان  الدميقراطي  التوجه   FNE للتعليم  الوطنية 
اجلهات  من  العديد  يف  ومناضليها  مناضالتها  من  االنتقام 
سوس  بجهة  فروعها  نــضــاالت  مــع  ويتضامن  واملــديــريــات، 
ــاس مــكــنــاس واملــديــريــات  مــاســة وبــنــي مـــالل خــنــيــفــرة وفـ
واخلميسات...  وطاطا  وتزنيت  والرباط  بتازة  اإلقليمية 
والتحامهم  ونضاليتهم  صمودهم  على  املناضلني/ات  ويحيي 
واحملسوبية  الريع  مواجهة  يف  التعليم  ورجال  نساء  بقضايا 
تنخر  التي  االختالالت  وكل  واملفسدين  والفساد  والزبونية 

التعليمي. الشأن 

املقاربة  واعتماد  البوليسي  القمع  أشكال  بكل  تنديدها 
القمع  ــن  ــدي وي ــني/ات،  ــج ــت احمل صـــوت  ــات  ــك إلس الــقــمــعــيــة 
حاملي  األســاتــذة  لـــ:  السلمية  لالحتجاجات  البوليسي 
فرض  الذين  واألساتذة  مبراكش،  أكتوبر   5 يوم  الشهادات 
"الزنزانة  وأساتذة  بطرفاية،  أكتوبر   6 يوم  التعاقد  عليهم 
بالرباط،  أكتوبر  و28  و27   26 أيام  الشهادات  وحاملي   "10

بالرباط،  أكتوبر   28 األربعاء   2007 املدمجون  واألساتذة 
الكاتب  له  تعرض  الذي  والبدني  اللفظي  التهجم  يدين  كما 
وقفة  خالل  الــرزاق  عبد  اإلدريسي  الرفيق  الوطني  العام 

بالرباط. الوطنية  التربية  وزارة  أمام  أكتوبر   28 األربعاء 

الساحة  تعرفها  التي  االحتجاجات  كل  دعم  إلى  دعوتها 
الــعــادلــة  للمطالب  االســتــجــابــة  عـــدم  ــراء  جـ التعليمية 

التعليمية. الفئات  لكل  واملشروعة 

إسماعيل  أمرار  رفيقنا  ضد  القضائية  للمتابعات  شجبها 
الذين  لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  ومناضلي  ومناضالت 
حلسن،  هــالل  ســهــام،  )املــقــريــنــي  الــتــعــاقــد  عليهم  ــِرض  ُفـ
لعيشي  هيثم،  دكــداك  زكرياء،  القوطي  رشيد،  أهدريش 

سعيد..(. كاراوي  يونس،  الشكاري  مبارك، 

الذين  األساتذة  أجــور  مست  التي  لالقتطاعات  إدانتها 
الدستوري  حلقهم  ممارستهم  بسبب  التعاقد  عليهم  ُفِرض 
والكف  املقتطعة  األمــوال  باسترجاع  ويطالب  اإلضــراب،  يف 

التعسفية. اإلجراءات  ممارسة  عن 

مهندس  دبــلــوم  حــامــلــي  ــذة  ــات األس مــلــف  حلــل  تثمينها 
امللفات  كل  بحل  التعجيل  إلى  ويدعو  التأخر،  رغم  الدولة، 

العالقة. 

النضاالت  توحيد  إلى  بالتعليم  العاملني  جلميع  دعوتها 
واملشروعة  العادلة  واملطالب  احلقوق  بانتزاع  يسمح  مبا 

املكتسبات. وصون 

عقد  بقرار  واملناضالت  املناضلني  الوطني  املكتب  ويخبر 
األربعاء  بعد،  ،عن  اإلدارية  للجنة  العادية  التاسعة  الدورة 
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أكتوبر   29 للمختطف  الوطني  اليوم  مبناسبة 
الختطاف    55 الذكرى  مع  يتزامن  الذي  و    2020
 48 ــرى  ــذك وال بنبركة  املــهــدي  التقدمي  القائد 
احلسني  والنقابي  السياسي  املناضل  الختطاف 
مجهوال  مصيره  الزال  والــذي  تونس  من  املانوزي 
كباقي  املختطفني  من طرف  النظام املغربي، عقدت 
جلنة  التنسيق لعائالت املختطفني مجهولي املصير 
املنتدى  داخل  باملغرب  القسري  االختفاء  وضحايا 
عن  اجتماعا  واإلنصاف  احلقيقة  أجل  من  املغربي 
وباء  لتفشي  نظرا   2020 أكتوبر    27 ــوم   ي بعد 
كورونا، وباملناسبة نتقدم بالعزاء لكل ضحايا هذا 
الفيروس اللعني وخصوصا األطقم الطبية والعمال 
والعامالت ونخص بالذكر عمال النظافة كما نثمن 
قرار هيأة متابعة تنفيذ توصيات املناظرة الوطنية 
اإلنــســان  حلــقــوق  اجلسمية  اإلنــتــهــاكــات  حـــول 
اليوم  مبناسبة  بالرباط  رمزية  وقفة  لتنظيمها 

الوطني للمختطف يوم 29 أكتوبر.

وضحايا  املصير  مجهولي  املختطفني  عائالت  إن 
ــأن جرائم  االخــتــفــاء الــقــســري بــاملــغــرب تــذكــر ب
االختطاف و كافة اجلرائم ضد اإلنسانية املقترفة 
كل  إسكات  و  لقمع  جاءت  املغربي  النظام  طرف  من 
والكرامة  باحلرية  املطالبني  الشرفاء  املناضلني 
املواطنني  لعموم  الكرمي  العيش  و  والدميقراطية 
أشكال  كــل  مــن  ــال  خ دميــقــراطــي  مجتمع  وبــنــاء 
البالد  خيرات  نهب  له  يتسنى  حتى   ، االستبداد 

واستمرارية نظامه االستبدادي .

إننا نحيي ذكري اليوم الوطني للمختطف لهذه 
مجال  يف  املهول  بالتراجع  تتميز  ظروف  يف  السنة  
حقوق  اإلنسان  والعودة إلى سنوات اجلمر والرصاص 
وقمع احلريات وسن قوانني لتكميم األفواه وعودة 
االعتقاالت باجلملة بسبب  الرأي و إصدار تقارير 
واملجلس  اإلنسان  حقوق  وزارة  طرف  من  ممخزنة  
الوطني حلقوق اإلنسان والتي تتلخص يف محاولة 
اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  ملف  إقبار 
وباملناسبة  القسري.   االختفاء  ملف  وخصوصا 
فإننا  نعبر عن إدانتنا واستغرابنا استغالل احلجر 
الصحي وحالة الطوارئ  من طرف املجلس الوطني 
فيه  يؤكد  والذي  تقريره  ليصدر  اإلنسان   حلقوق 
مصيرهما  زال  ال  عالقتني  حالتني  إال  تزال  ال  بأنه 
مجهوال و كل احلاالت األخرى قد كشف مصيرها. 
إن هذا اإلدعاء مخالف للحقيقة متاما و بهذا وضع 
املجلس الوطني نفسه محاميا ومدافعا و مبررا ولو 
بتزوير احلقائق عن أطروحة النظام املخزني بدل 
االتصاف  هيئة  توصيات  متابعة  يف  دوره  يلعب  أن 
ملعرفة  التحريات  استكمال  بخصوص  املصاحلة  و 
احلقيقة كل احلقيقة  حول اإلختفاء القسري وكل 

ملفات االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.    

وضحايا  املصير  مجهولي  املختطفني  عائالت  إن 
االختفاء القسري باملغرب و كل ضحايا االنتهاكات 
تطالب  فتئت  ــا  م اإلنـــســـان  حلــقــوق  اجلــســيــمــة 
باحلقيقة كل احلقيقة حول هذا امللف، الكشف عن 
مصير املختطفني و الكشف عن املتورطني يف جرائم 
االختطاف و التعذيب و القتل وتقدميهم للمسائلة 
معرفة  و  العقاب  من  اإلفــالت  عدم  مبدأ  وتفعيل 
اخلصوص  وعلى  السرية  اإلحتجاز  مــراكــز  مــآل 
املعتقل السري الرهيب النقطة الثابتة رقم 3  حيث 
يختفي جزء عظيم من احلقيقة وباملناسبة جندد 
مستقلة  وطنية  جلنة  بإنشاء  ــراع  اإلس مطالبتنا 

الستكمال الكشف عن احلقيقة.

إننا كعائالت نؤكد أن املقاربة السابقة فشلت يف 
حل ملف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان حال 
منصفا و عادال، وأن النتائج املعلن عنها ال ترق إلى 
التفاف  تعتبر  بل  العادل  و  املنصف  احلل  مستوى 
على مطالبنا املشروعة و أنه أيضا ال توجد أي إرادة 

سياسية من طرف الدولة للتعاطي املنصف و العادل 
مطالبنا  أن  كذلك  نعتبر  إننا  امللف.  هدا  حل  مع 
األساسية لم جتد بعد طريقها إلى احلل و أن ملف 

االنتهاكات الزال مفتوحا.

من  املشروعة  مطالبنا  مجمل  على  نؤكد  وإذ 
استجالء للحقيقة و جبر الضرر الفردي واجلماعي 
واملــســاءلــة  الـــذاكـــرة،  قضايا  و  ــزي  ــرم ال و  املـــادي 
احلاضر  و  املاضي  يف  العقاب  من  اإلفالت  ومناهضة 
مواصلة  على  نؤكد  التكرار،  عدم  شروط  ضمان  و 

النضال من أجل :

والكشف  كاملة  احلقيقة  إجــالء  على  العمل   -
وإطالق  املصير،  ومجهولي  املختطفني  مصير  عن 
سراح األحياء منهم  وتسليم رفات املتوفني لذويهم 
يف  العائالت  حق  ضمان  و  مشيئتهم  حسب  لدفنهم 

الطعن يف نتائج التحليالت اجلينية.

ومناهضة  املساءلة  مبدأ  إعمال  على  العمل   -
لتمكني  املسؤوليات  حتديد  و  العقاب  من  اإلفالت 
قضائيا،  املسئولني  متابعة  يف  حقهم  من  الضحايا 
وظائفهم  من  مباشر  بشكل  منهم  املتورطني  وإبعاد 

ومن تسيير الشأن العام.

ووقف  إنعاشها  و  الــذاكــرة  حفظ  على  العمل   -
األعمال الرامية إلى طمس معالم جرائم املاضي.

وجلنة التنسيق إذ حتتفي  بهذا  اليوم فإنها تعبر 
واملعتقلني  املختفني  لعائالت  املطلقة  عن مساندتها 
واملناضلني  املناضالت  جميع   وتدعو  السياسيني 
املختفني  ومصير  احلقيقة  عن  للكشف  مساندتها 
ال  حتى  السياسيني  املعتقلني  سراح  وإطــالق  قسرا 
جسيمة  إنتهكات  من  يجري  ومــا  جــرى  ما  يتكرر 

حلقوق اإلنسان.

الصحي  للوضع  تفحصها  من  انطالقا 
التردي  عمق  على  والــوقــوف  باملدينة 
مبختلف  الصحية  اخلدمات  تعرفه  الذي 
الفردية  لالنتظارات  واستجابة    ، املرافق 
التمتع  يف  املدينة  لساكنة  واجلماعية 
من  كــحــق  الــصــحــة  يف  كــامــلــة  بحقوقها 
ورغبة  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  حقوق 
احمللي  املستشفى  بتأهيل  الــنــهــوض  يف 
ــع  وجتــويــد  ــي ــوس مـــوالي إســمــاعــيــل وت

الصحية. خدماته 

للرسالة  االستجابة  عدم  على  وبناء 
اجلهوي  املدير  الى  اجلمعية  وجهتها  التي 
حتديد  قصد  خنيفرة  مالل  بني  للصحة 
الصحي  الوضع  تردي  حول  للتداول  لقاء 
واملالي  اإلداري  التدبير  ،وسوء  باملدينة 
حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  واستمرار  
ــدس يف  ــق ــس احلـــق امل اإلنــســان الــتــي مت

: منها  ملفات  عدة  يف  احلياة 

املــســؤولــيــة  والــتــقــصــيــر  يف  اإلهــمــال 
حلوطي  "خولة  وفــاة  حادثة  بخصوص 
التشريح  تزوير   . الدين"  نور  هجيري  و 
الضحية  ملف  يف  الطلب   حتــت  الطبي 
على  للتغطية   " السعدية  "السنيري 
ــني، حــيــت أثــبــتــت   ــي ــق ــي ــق اجلـــنـــاة احل

تشريح  خبرة  ــراء  إج بعد  التحقيقات 
يف  اجلنائية  املسؤولية  الشرعي  الطب 
أوالد  بجماعة  ملستشارين  الضحية  قتل 
االستقالل،و  حزب  على  محسوبني  سعيد 
ــق الــعــمــومــي ألغـــراض   ــرف اســتــعــمــال امل

سية. سيا

شبكة  ضمن  الطبية  الشواهد  تزوير 
اعتقل  التي  و  الوهمية  السير  حلــوادث 
احملاكم  أمـــام  ميثل  والزال   ، أجلها  مــن 

مزاولة  يف  ذلك  رغم  واستمراره  بشأنها، 
اخلضوع  دون  والوظيفية  اإلدارية  مهامه 
املساطر  وفق  الداخلي  التأديب  آلليات 

العمومية. للوظيفة  املنظمة 

اجلمعية  ــإن  ،ف ذلــك  كــل  إلــى  استنادا 
قصبة  ــرع  ف ــان  ــس اإلن حلــقــوق  املــغــربــيــة 
احتجاجية  وقفة  تنفيذ  يقرر  تــادلــة 
أمــام   2020 أكــتــوبــر   28 ــاء  ــع األرب ــوم  ي
فإنها  ولهذا   ، إسماعيل  موالي  مستشفى 
بكل  واملناضالت  املناضلني  بكافة  تهيب 
وبالهيئات  بــاإلقــلــيــم،  اجلمعية  فـــروع 
ــة  ــي ــدم ــق ــت الـــســـيـــاســـيـــة واملـــدنـــيـــة ال
الــوقــفــة  يف  واملـــشـــاركـــة  احلـــضـــور  الـــى 

جية. حتجا ال ا

ال بديل عن النضال لرفع اإلقصاء والتهميش

منه،  بنسخة  اجلريدة  توصلت  لها  بيان  يف 
الشغلية  للحقوق  "تقاطع"   الوطنية  الشبكة 
الطرق  عمال  مع  تضامن  مع  تضامنها  عن  تعبر 
السيارة املعتصمني بالرباط. ومما جاء يف البيان:

التشغيل  يف  ــة  ــاط ــوس وال املــنــاولــة  ضــحــايــا 
يــتــســاقــطــون تــبــاعــا. فــمــبــاشــرة بــعــد حــيــازة 
سرفيس"  واش-كــولــدواش  "دوجــي  مجموعة 
بالطرق  والنظافة  الصيانة  أشــغــال  لصفقة 
قامت   ،2020 مــارس  فــاحت  من  ابتداء  السيارة 
العمال مبراكز االستغالل  عن  مشرفني   3 بطرد 
مبراكش وخريبكة وبوسكورة وعامل صيانة وهو 
يف نفس الوقت كاتب نقابة عمال بوسكورة. كما 
عقود  لفرض  الصحي  احلجر  ظــروف  استغلت 
لقانون  تام  خرق  يف  العمال  على  تراجعية  شغل 
جلان  عن  الصادرة  لالتفاقات  وانتهاك  الشغل 
الذين  العمال  من  وكانتقام  واملصاحلة.  البحث 
مشروعة،  نقابية  احتجاجية  بحركات  قاموا 
 64 من  جديدة  مجموعة  بطرد  الشركة  قامت 
االحتاد  يف  املؤطرين  العمال  اضطر  مما  أجيرا. 
مقر  ــى  إل معركتهم  نقل  ــى  إل للشغل  املغربي 
الشركة الوطنية للطرق السيارة بالرباط ابتداء 

من 26 أكتوبر اجلاري. إال أنه بدل فتح حوار مع 
ممثلي العمال من لدن الشركة الوطنية للطرق 
السيارة، باعتبارها املقاولة األصلية، جلأت هذه 
والترهيب من خالل  التهديد  األخيرة ألساليب 
محاولة استصدار حكم استعجالي ملنع وقفاتهم 
السلطات احمللية بتحرشات  السلمية، كما تقوم 
يومية ضدهم لعرقلة حركتهم النضالية هاته.

عمال  معركة  تتابع  التي  "تقاطع"  شبكة  إن 
تعبر  إذ  بالرباط  املعتصمني  السيارة  الطرق 
تستنكر  املــشــروعــة،  لنضاالتهم  دعمها  عــن 
السمسرة  لشركات  اللجوء  يف  الدولة  استمرار 
الشغل،  لهشاشة  وتعميقها  العاملة  اليد  يف 
ــات  ــري ــل عــلــى احل ــواص ــت ــوم امل ــج ــه وتـــديـــن ال
مسؤول  حوار  بفتح  وتطالب  باملغرب،  النقابية 
ــاع  إرج قصد  املعنيني  النقابيني  املمثلني  مــع 
النقابي  احلق  واحترام  عملهم  إلى  املطرودين 
املنظمات  تنادي  كما  الشغلية.  احلقوق  وباقي 
لتقدمي  والدميقراطية  والنقابية  احلقوقية 
الدعم النضالي الضروري لهذه املعركة العمالية 
ــب الــعــادلــة  ــال ــط اجلـــديـــدة حــتــى حتــقــيــق امل

املطروحة.

الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تقاطع" تتضامن مع
عامل الطرق السيارة املعتصمني بالرباط

تادلة  لجنة التنسيق لعائالت املختطفني مجهويل املصري وضحايا 
االختفاء القرسي تخلد اليوم الوطني للمختطف
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املفكرين  طرف  من  كبير  باهتمام  السياسي  اإلســالم  حضي 
األوســط،  والشرق  إفريقيا  شمال  ببلدان  املتنورين  والباحثني 
اللذين خاضوا صراعا جريئا، وواجهوا التطرف بالكلمة والسيف 
وشنوا  الدينية"  "السلطة  عن  القداسة  عزل  أجل  من  بالقلم، 
السياسي،  اإلســالم  أنصار  على  مبدادهم  ضــروس  حربا  بذلك 
بل  لإلرهاب،  تنحني  لم  التي  الكلمات  وجه  يف  الرصاص  فلعلع 
دفاعهم  ثمن  ودفعوا  وبأس،  ببسالة  أفكارهم  عن  أصحابها  دافع 
زمن  يف  "احلب  كرواية  كتبه  ومنعوا  كفروه  من  فمنهم  دمهم،  من 
النفط" للدكتورة نوال السعداوي مبصر، ومنهم من اخترق البارود 
جسده كاملفكر اللبناني صاحب كتاب "نقد الفكر اليومي" مهدي 
الفلسفة  يف  املادية  "النزعات  كتاب  صاحب  مروة  وحسني  عامل، 
منه  وطلب  أمامه  وشويت  أوصاله  قطعت  من  ومنهم  العربية"، 
ومنهم  كاملقفع،  احلياة  قيد  على  وهو  يقضمها  أن  الطاء(  )بضم 
من قتل بتحريض من املؤسسة الدينية كاحلالج، ومنهم من لفظ 
أنفاسه كالكاتب املسرحي عبد القادر علولة باجلزائر، ومنهم من 
امتزج دمه بدم ابنه كاملفكر املصري فرج فودة، ومنهم من جنا من 

محاولة اغتيال كالروائي جنيب محفوظ.

كانت تهمة الزندقة والكفر واإلحلاد السالح الذي حمله أعداء 
اإلنسانية ضد املفكرين والعلماء يف كل عصر، وزرعوا بذلك بذور 
الكره ليترعرع اجلهل والتخلف يف وديان الظالم، فأي موقع كان 
األولى  املرتبة  املتنورون  املفكرون  يحتل  وملاذا  يكون؟  أن  للمفكر 
التطرف؟  الكلمة  تخيف  ملاذا  والدمار؟  املوت  صناع  قائمة  على 
وهل يستطيع أن ينتصر السيف على القلم والقنبلة على الكلمة؟ 
أنباًء من  والكتب أصدق  الناسفة،  أقوى من األحزمة  الفكر  أن  أم 

رائحة البارود؟

بجماعة  حتديدا  وأكثر  مبصر،  السياسي  اإلســالم  يرتبط 
إسالماوية  تنظيمات  منها  تفرعت  والتي  املسلمني  اإلخـــوان 
كثيرة بشتى أنحاء وأقطار املعمور، لقد شكلت سنة 1928 ميالد 
زرعت  والتي  البنا،  حسن  أنشأها  التي  املسلمني  اإلخوان  جماعة 
كاغتيال  املنظمة  االغتياالت  عبر  املصري  املجتمع  يف  الرعب 
القاضي اخلزندار، والنقراشي باشا زعيم احلزب السعدي املصري 
إبان فترة حكم امللك فاروق، ومحاولة اغتيال جمال عبد الناصر 
"أن  فيها  اعتبر  الــذي  قطب  السيد  بكتابات  ــرورا  م باملنشية، 
يف  تعيش  مازالت  العربية  املجتمعات  وأن  وحــده  هلل  احلاكمية 
يف  واضح  بشكل  األفكار  هذه  برزت  حيث  كافرة"  وأنها  اجلاهلية 

كتابه "معالم يف الطريق".

من  والتسعينيات  الثمانينيات  فترة  خالل  مصر  شهدت  كما 
التنظيمات  بطلها  كــان  خطير،  عنف  موجة  العشرين  القرن 
اإلسالماوية املتفرعة من جماعة اإلخوان املسلمني، والتي أعادت 
السري  اجلهاز  كان  حيث  القريب،  املاضي  إلى  املصريني  ذاكــرة 
تصفية  عمليات  ينفذ  السندي،  الرحمان  عبد  بقيادة  لإلخوان 
يف حق كل معارض أو منتقد لفكر جماعة اإلخوان املسلمني، "كان 
اإلخوان قبل الثورة وبعدها يؤمنون بتقسيم العمل، فالهضيبي 
والتنظيم  للفتوى،  والسيد  لالغتيال،  والسندي  لالعتدال، 
السري عليه القتل، والبنا عليه االستنكار، وهو نفسه ما يحدث 
اعتمد   ،)1( املــال"  هو  وخطير،  جديد  بعد  إضافة  مع  اليوم، 
املتطرفون على الشائعات متهيدا لإلرهاب الذي ال يقتصر فقط 
اللذين  وامللثمني  الرصاص،  طلقات  ومحتريف  السالح  حملة  على 
اخلبراء  بعض  يشمل  بل  األرواح،  ويزهقون  بارد  بدم  يغتالون 
السلع  مثل  فتصبح  ومتريرها،  الشائعات  إعداد  يف  واملتخصصني 
االستهالكية، فالشائعة هي أنياب ومخالب اإلرهاب، وهي حتمي 
التخفيف  خالل  من  العنف،  ومرتكبي  اإلرهابيني  كبير  حد  إلى 
املمارس، حتى لو كان خاطئا  من حدة االستنكار الشعبي للفعل 
عميد  ضد  اإلسالمية  اجلماعات  "حتركت  اإلسالم،  عن  وبعيدا 
طب القاهرة، وأشاعوا أنه نزع النقاب بيده من على وجه الطالبة، 
وهو ما نفته الطالبة نفسها " )2(، لنفترض أن الطالبة لم تخرج 
عن صمتها ونفت الشائعة، العتبر )بضم التاء وكسر الباء( عميد 

طب القاهرة كافرا يف نظر الناس وأبيح دمه، ولو اخترق الرصاص 
جسده سيكون االستنكار الشعبي ضئيال ويكاد أن يكون منعدما، 
مفادها  رصاصة  مثل  الشعب  عقول  اخترقت  مسبقة  فكرة  ألن 
أنه نزع احلجاب عن طالبة مؤمنة، وبالتالي ستكون إدانة الفعل 
مجتمعاتنا  داخــل  بكثرة  موجودة  الواقعة  هذه  إن  محتشمة، 

وحتى وإن اختلفت صيغتها يف الشكل تكتسي نفس املضمون.

مع  مريرا  صراعا  املتنورين  والصحفيون  املفكرون  خاض  لقد 
املجتمعات  على  اإلرهــاب  شبح  خيم  أن  بعد  واإلرهــاب،  التطرف 
"العربية" وتعالت أصوات )املجاهدين( مطالبة بإقامة الشريعة 
املعارضني  تكفير  مسلسل  فبدأ  اهلل،  شرع  وتطبيق  اإلسالمية، 
لرأي اجلماعات اإلسالماوية ولفكرة إقامة )نظام إسالمي(. أراد 
اهلل لإلسالم أن يكون دينا، وأراد به الناس أن يكون عكازا لتثبيت 

السلطة،  كرسي  إلى  به  ليصلوا  أخرى  وتارة  تارة،  حكمهم  ركائز 
واحلركات  اجلماعات  على  كداللة  السياسي  اإلسالم  ظهر  لقد 
التي تستند إلى الدين اإلسالمي وأفكاره وتتخذ منه مرجعية لها 
يف سبيل حتقيق أهداف سياسية، يقول الكاتب واملستشار املصري 

محمد سعيد العشماوي :

"يف الواليات املتحدة األمريكية توجد جماعة ترى أن تنسحب 
تعيش  احلضارية  الظروف  عن  تعتزل  وأن  املدنية  احلياة  من 
وقد  ومشاعية،  وبدائية  بساطة  يف  األوائل،  املسيحيني  معيشة 
   fandementalists األصوليني  لفظ   اجلماعة  هذه  على  أطلق 
لتأثر  ونتيجة  األولى،  املسيحية  أصول  إلى  يعودون  أنهم  مبعني 
اللغة اإلجنليزية فقد  الكتاب بالفكر األمريكي وتعبيرات  بعض 
يف  يتشدد  الذي  التيار  على  وأطلقوه  العربية  إلى  اللفظ  نقلوا 
ويتطرف  الدين،  وهوامش  ــالم،  اإلس شكليات  ببعض  التمسك 
األصولية  هو  أنه  عنه  فقالوا  والعنف،  بالقوة  نظره  وجهات  يف 
هم  أتباعه  وأن  وتصادمت-  روافــده  اختلفت  -مهما  اإلسالمية 

األصوليون اإلسالميون")3(.

على  تشتمل  اإلسالماوية  احلركة  "أن  روا  أوليفيه  يرى  كما 
-مهما  تشترك  والتي  املعاصرة  الناشطة  املجموعات  مجمل 
القرن  من  الثاني  النصف  هذا  يف  عملها،  إدراج  يف  تفرقها-  بلغ 
العشرين، ضمن إطار املفاهيم التي وضعها مؤسس حركة اإلخوان 
األعلى  ــو  وأب  )1906-1949( البنا  حسن  املصريني  املسلمني 
املودودي )1978-1903( الذي أنشأ يف شبه القارة الهندية حزب 

جماعة إسالمي")4(.

التي  هي  السياسي  اإلســالم  حركات  بأن  نقول  أن  لنا  ميكن 
الديني،  بالفكر  نفسها  مؤطرة  السياسة  وميدان  مجال  تقتحم 
معارض  كل  بذلك  ويصبح  ــالم،  اإلس مبشروع  مشروعها  وتقرن 
"هذا  والعقيدة،  نفسه  لإلسالم  معارض  هو  ومواقفها  لفكرها 
سياسية  وأمر  دين،  حديث  ظاهره  يف  لك  بدا  وإن  دنيا  حديث 
شعارات  وحديث  وإميان،  عقيدة  أنه  على  لك  صوروه  وإن  وحكم 
األتقياء،  ويعتنقها  األتقياء  ويصدقها  البسطاء،  على  تنطلي 
ومن  األذكــيــاء(،  و)هــم  ــورع  ال يــّدعــون  من  سبيلها  يف  ويتبعون 

اآلخرة،  ال  احلكم  ويستهدفون  أمــراء،  أنهم  مواربة  بال  يعلنون 
والسلطة ال اجلنة، والدنيا ال الدين، ويتعسفون يف تفسير كالم 
اهلل عن غرض يف النفوس، ويؤولون األحاديث على هواهم ملرض 

يف القلوب، وَيهيمون يف كل واد")5(.

الدين  وهــل  بالدين؟  يغلفونه  فلماذا  سياسة  حديث  إنــه 
الشريعة  تطبيق  وهــل  مجتمعيا؟  مشروعا  ميلك  اإلســالمــي 

اإلسالمية سيصلح املجتمع؟

"إنهم يكررون دائما أن ال مخرج من أية أزمة وال منقذ ألي ضيق 
وال إنقاذ ألي مجتمع إال باحلل اإلسالمي أو التجربة اإلسالمية، 
وهو حديث أخطر يف غموضه من أي وضوح، وأشد يف تدميره من 
أي ظهور، وأعنف يف اتهامه من أي اتهام، إذ هو يِصم األمة بالكفر، 

ويدمغ احلكومة باخلروج على اإلسالم، ثم يدعوا بعد ذلك إلى 
ما يقول أنه احلل اإلسالمي أو التجربة اإلسالمية، دون أن يبني 
ما هذه وما ذاك")6(، إن املجتمع لن يلتحق بركب التطور مبجرد 
تتقدم  ال  والــدول  شواربهم،  وقص  حليتهم  عن  الشباب  إعفاء 
لن  والتعليم  النقاب،  حتى  أو  اخلمار،  أو  للحجاب،  املرأة  بارتداء 
ينتج لنا جيال يفكر ويبدع ما دمنا نعطي األولوية لدروس وآداب 
واجلنة  اليمنى،  أم  اليسرى  الرجل  بتسبيق  هل  املرحاض  دخول 
التي يعدون أتباعهم بالدخول إليها ال ميلكون مفاتيحها لألسف 
وانتشر  اإلسالمية،  الدولة  شعار  رفعوا  قد  و"ماداموا  الشديد، 
يحكمها  دينية  لدولة  يدعون  السياسية  األحزاب  بني  أنصارهم 
اإلسالم، فلماذا ال يقدمون إلينا -نحن الرعية- برنامجا سياسيا 
سياسة  وأسلوبه،  احلكم  نظام  لقضايا  فيه  يتعرضون  للحكم، 
واقتصاد، مشاكله بدءا من التعليم وانتهاء باإلسكان، وحلول هذه 
الشريعة  تطبيق  مبجرد  فهل  إسالمي")7(،  منظور  من  املشاكل 
السكن؟  أزمــة  وحتل  التعليم؟  ويرتقى  البطالة؟  ستضمحل 

ويصلح املجتمع؟
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وتستمر سياسة التفقري وتعميق الفوارق الطبقية
املنشورة  الرسمية،  للمعطيات  مركزة  قراءة  خالل  من 
 ،2021 لسنة  املالية  قانون  مشروع  أن  يتضح  للعموم، 
متليها  التي  التقشفية  السياسات  لتطبيق  استمرار  هو 
املــؤســســات املــالــيــة الــدولــيــة. فــمــشــروع الــقــانــون حــدد 
تشكل  ــم،  دره مليار   228.3 يف  العامة  املداخيل  مبلغ 
ال  بينما  املــائــة،  يف   88 مــن  أكثر  فيها  الــضــرائــب  نسبة 
فاملبلغ  املائة.  يف   12 إال  الضريبية  غير  املداخيل  متثل 
درهم  مليار   202 يقارب  الضريبية  للمداخيل  اإلجمالي 
 95.6 و املباشرة  الضرائب  من  درهــم  مليار   80.7 منها 
يبني  فــهــذا  املــبــاشــرة.  غير  الــضــرائــب  مــن  درهــم  مليار 
الرئيسي  املــصــدر  سيشكلون  واملــواطــنــني  املــواطــنــات  أن 
الزيادات  إلى  ستلجأ  الدولة،  أن  يعني  مما  للمداخيل، 
الطبقة  لتشمل  الــفــقــر  ــرة  دائـ لتتوسع  الــضــرائــب  يف 
ظروف  نحو  االنــزالق  من  املزيد  ستعرف  التي  الوسطى 
املالي  القانون  مشروع  حدد  باملقابل  والتفقير.  الهشاشة 
مليار   254.3 يف  العامة  النفقات  سقف  املقبلة  للسنة 
املائة،  يف   89 نسبة  فيها  التسيير  نفقات  متثل  درهــم، 
املوظفني  نفقات  بني  موزعة  درهم،  مليار   225.6 مببلغ 
املائة  يف   62 حــوالــي  أي  ــم  دره مليار   139.6 ــوان  واألعـ
أما  درهــم.  مليار   50.7 املــعــدات  وإصــالح  شــراء  ونفقات 
مليار   77.2 تتعدى  فال  لالستثمار  املخصصة  درهم.امليزانية 

تشجيع  تكشف  املبسطة  الرقمية  املعطيات  هــذه 
مفاصيل  كــافــة  يف  املــســتــشــري  ــع  ــري وال الــفــســاد  طــابــع 
أن  كــمــا  ســيــاســاتــهــا.  يف  قـــارة  قــاعــدة  ليصبح  ــة،  ــدول ال
العامة،  واملداخيل  العامة  النفقات  بني  العجز  تسجيل 
التي  اخلارجية  املديونية  إلى  ستلجأ  الدولة  أن  يعني 
الدولي،  النقد  صندوق  طرف  من  املقبول  السقف  فاقت 
للدولة  واملالية  االقتصادية  السياسات  يوجه  بات  نية.الذي  ملخز ا

سنكتفي  واألرقــــام  الــتــفــاصــيــل  يف  الــدخــول  ودون 
داللــة  تكتسي  التي  األبـــواب  بعض  على  نظرة  بإلقاء 
بعض  على  مركزين  للدولة،  العامة  للتوجهات  بالغة 

الــصــنــاديــق واملــبــالــغ املــرصــودة لــهــا، أهــمــهــا الــصــنــدوق 
الذي  البشرية،  للتنمية  الوطنية  للمبادرة  املخصص 
هذا  أهــداف  أن  العلوم  ومن  درهــم.  مليار  مبلغ  له  رصد 
بجمعيات  يسمى  مما  العديد  متويل  يف  تتمثل  الصندوق 
النخب.  ــاء  إرش سياسة  تعميم  قصد  املــدنــي،  املجتمع 
فيه  يتحكم  الــذي  الرياضة  تنمية  صندوق  هناك  ثم 
درهم  مليار  مبلغ  له  وخصص  بالقصر،  مرتبطة  لوبيات 
مبلغ  له  فخصص  القروية،  التنمية  صندوق  أما  كذلك. 
وزير  بني  دار  الذي  الصراع  جيدا  ونتذكر  درهم  ماليير   4
على  اإلشــراف  حول  السابق  احلكومة  ورئيس  الفالحة 
التي  اخلفية  األهـــداف  على  يــدل  ممــا  الــصــنــدوق  هــذا 
الصندوق  املغربية.  البادية  يف  التحكم  ضمنها  يخدمها، 
رصد  ــذي  وال اجليش  معدات  ــالح  وإص لشراء  املخصص 
يخص  فيما  ــم.  دره مليار   111 يناهز  كبير  مبلغ  لــه 
واملؤسسات  الـــوزارات  ملختلف  املخصصة  االعــتــمــادات 
مباشرة  عالقة  لها  التي  تلك  على  سنقتصر  املختلفة، 
بعض  نقيم  أن  سنحاول  الشعبية.  اجلماهير  عيش  احلقيقية.مع  األهداف  لتتضح  ملقارنات 

ــادات املـــرصـــودة لــبــعــض الـــــوزارات  ــ ــم ــ االع
ت سسا ملؤ ا و

للبالط  املخصصة  املبالغ  حجم  يوضح  اجلــدول  هذا 
والفظيعة  الهائلة  الفوارق  ويكشف  بغرفتيه  والبرملان 
أن  مثال  نالحظ  حني  يف  العقل،  يقبلها  أن  ميكن  ال  التي 
التربية  لوزارة  مرصود  كاعتماد  درهم  مليار   47.2 مبلغ 
املوظفني  من   300.000 من  أزيــد  تضم  التي  الوطنية 
سياسة  بوضوح  تبني  املعطيات  هذه  واألعوان.  واإلداريني 
واملوظفني،  املوظفات  فئات  بني  الهوة  تعمق  التي  الدولة 
على  مبني  كله  وهــذا  الفئة.  نفس  داخــل  توسيعها  ثم 
ورجال  نساء  استهداف  هناك  ثم  تسد"،  "فرق  سياسة 
بنشر  املرتبط  االستراتيجي  ملوقعهم  نظرا  التعليم 
سياسة  ينفذ  النظام  فإن  لهذا  الشباب  أوساط  يف  الوعي 
عاتقها  على  يقع  التي  الشريحة  هذه  وتفقير  الغد.تبخيس  أجيال  إعداد 

ضعيفة  فــهــي  االســتــثــمــار،  مبــيــزانــيــة  يتعلق  فــيــمــا 
ــع مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر وتــتــمــيــز بــالــتــوزيــع  بــاملــقــارنــة م
فالقطاعني  الــقــطــاعــات،  مــخــتــلــف  ــني  ب الــعــادل  غــيــر 
الــصــحــة لم  ــاع  ــط الــتــعــلــيــم وق االســتــراتــيــجــيــني قــطــاع 
مليار   4,2 و  درهـــم  مــلــيــار   6,4 مببلغي  إال  يحظيا 
عن  البعيدة  القطاعات  ان  حني  يف  التوالي  على  درهم 
من  اعتبارها  ميكن  والتي  واملواطنني  املواطنات  عيش 
متطلبات  حساب  على  هامة  مببالغ  ستحظى  الشعبية.الكماليات  اجلماهير 

املالية  املناصب  الوقوف على عدد  ويف اخلتام ال بد من 
تؤكد  كذلك  هــي  والــتــي  الـــوزارات،  ملختلف  املخصصة 
مرهونة  املخزني  للنظام  التبعية  السياسات  أن  على 
فعدد  العاملي.  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  بتوجيهات 
يف  منصب   20.398 يتعدى  ال  املخصصة  املالية  املناصب 
من  والشباب  الشابات  من  اآلالف  عشرات  يعاني  وقــت 
مختلف  يف  العليا  الشهادات  حاملي  فيهم  مبا  البطالة 
هناك  كــانــت  ــو  ل ــا  بــالدن حتتاجها  الــتــي  الوطن.الــتــخــصــصــات  وتنمية  األجيال  مبصير  تهتم  شعبية  سياسة 

واملؤسسات  الوزارات  ألهم  املخصصة  املناصب  هي  هذه 
:  2021 سنة   برسم 

منصب  8554  : الداخلية  وزارة 

منصب  5500  : الصحة  وزارة 

منصب   4200  : اجليش 

منصب   1044  : التعليم 

منصب  500  : السجون  مندوبية 

منصب   400  : االسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة 

منصب   200  : البالط 

القمع  ألجهزة  احملدثة  املناصب  أن  بالذكر  واجلدير 
املائة  يف   65 من  أزيد  متثل 

احلسني لهناوي 

املجموع )درهم( املبلغ املرصود )درهم(  الوزارة أو املؤسسة

2.591.386.000
26.292.000

517.164.000
543.747.000

1.504.183.000

القصر
القوائم املدنية

مخصصات السيادة
املوظفون واألعوان

املعدات

468.547.000 
399.347.000
69.200.000

مجلس النواب
املوظفون واألعوان

املعدات

296.347.000 251.727.000
45.000.000

مجلس املستشارين
املوظفون واألعوان 

املعدات

30.236.740.000 
26.315.523.000
3.921.217.000

وزارة الداخلية
املوظفون واألعوان

املعدات
64.953.981.000

47.236.740.000
17.717.241.000

وزارة التربية الوطنية
املوظفون واألعوان

املعدات

15.574.145.000 
10.431.145.000
5.143.000.000

وزارة الصحة
املوظفون واألعوان

املعدات
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الوطني  املعهد  يف  األبحاث  مدير  فرنسي،  دميوغرايف  وعالم  )مؤرخ  بلوم  أآلن  املؤرخ  خلص 
INED ، ومدير مشارك للدراسات يف مدرسة الدراسات العليا يف العلوم  للدراسات الدميغرافية 
االجتماعية EHESS، وكان مديًرا ملركز الدراسات العاملية الروسية والقوقازية وأوروبا الوسطى 
اجلريدة  يف  )نشر  اليوم؟"   1917 ثــورة  نفهم  كيف   " بعنوان  له  مقال/بحث  يف   )CERCEC
اإللكترونية LA TRIBUNE بتاريخ 04/11/2017(، إلى أن "راهنية األسئلة التي طرحتها ثورة 
1917 حاضرة وبشكل خاص يف الدراسات التي تتناول عمليات نقل النماذج وتنقل األشخاص 
ورواج األفكار، وهي األسئلة التي توجد اليوم يف قلب العلوم االجتماعية. لقد كان "نفس 1917" 

منوذًجا خاًصا للعوملة، وكان بالفعل تعبيًرا أساسًيا عن تداول املمارسات السياسية".
متثالت  بني  بالتفاعالت  املتعلقة  األبحاث  يف  أيًضا  "موجودة  املؤرخ  يضيف  الراهنية،  هذه 
متثل  يف  بعمق  أكتوبر  ثورة  أثرت  لقد  السياسية.  واملمارسات  واالقتصادي  االجتماعي  العالم 

التناقضات الثقافية واالجتماعية، ووجه رؤيتنا للصراع والنضال السياسي".

هامش  على  تقريًبا  مكان  كل  يف  حدثت  التي  )تلك  الثورات  "الثورة،  أن  الباحث  ويستطرد 
 .20 القرن  وبداية   19 القرن  نهاية  يف  األوروبي  التاريخ  ضمن  تندرج  الروسية(  اإلمبراطورية 
األشكال  يف  للتفكير  اليوم  كذلك  تظل  أن  ويجب  موجودة   1917 ثورة  فإن  النحو،  هذا  وعلى 
اجلديدة للتوترات واالختالالت الناجتة عنها، والتغيرات االقتصادية واالجتماعية، التي ال 

يتم التحكم يف تطورها وال أسسها".
يف الواقع، يستنتج أآلن بلوم، "يجب أن نسعى لفهم راهنية ثورة أكتوبر من خالل ما أخفقت 
االجتماعي  التمثل  لقصور  نقدية  نظرة  ألخــذ  ولكن  مخططاتها،  الستخدام  ليس  فيه، 

والسياسي، والفجوة بني املمارسات السياسية والتحوالت االجتماعية واالقتصادية".
النهج  جريدة  تخصص  البلشفية،  أكتوبر  ــورة  ث راهنية  حــول  وغيرها،  األسئلة  لهذه 
الدميقراطي ملف عددها احلالي الذي يتزامن صدوره مع ذكرى هذا احلدث التاريخي العظيم.

يف راهنية ثورة أكتوبر البلشفية

يف راهنية ثورة أكتوبر البلشفية
الثورة  بتاريخ  وال  التجربة  بتقييم  املوضوع  يتعلق  ال 
علي،  املقترح  العنوان  من  فهمت  ما  حسب  أي  براهنيتها،  بل 
بالنسبة لقضايا عصرنا، طبعا يف عالقة  الثورة  أهمية هذه 
مبنجزاتها وإخفاقاتها والتطورات الهائلة التي عرفها العالم 

. منذ ذلك الوقت 

1 - الثورة البلشفية، هي من عيار الثورات الكبرى، ألنها 
البشرية على كافة األصعدة غيرت مجرى تاريخ 

الطبقات  حيث  من  الفرنسية  الثورة  من  طورا  أعلى  وهي 
- الفالحي(  االجتماعية القائدة للثورة  )التحالف العمالي 
)االشتراكية(  إرسائه  على  عملت  الذي  املجتمعي  واملشروع 
العاملي  وتأثيرها  ودورها  واإليديولوجي  السياسي  وإشعاعها 
أوروبا  ويف  وفيتنام  كوبا  يف  أخرى  وثورات  الصينية  )الثورة 
املستعمرة  البلدان  يف  الوطني  التحرر  وحركات  الشرقية 
هذه  فإن  وانتكاسات  تراجعات  من  جرى  ما  ورغم  والتابعة(. 
ال  بشكل  اإلنسانية  احلضارة  وجه  تغيير  يف  جنحت  الثورة 
املتخلف  الوضع  من  بروسيا  االنتقال  عن  فضال  فيه  رجعة 
لها  يحسب  وعسكرية  اقتصادية  قوة  إلى  عليه  كانت  التي 

ألف حساب.

أوال   لنا  بالنسبة  تكمن  البلشفية  الثورة  فراهنية   -  2
الثورة:  مفهوم  عن  الدفاع  مبهمة  اليوم  علينا  تلقي  أنها  يف 
االشتراكية.  والثورة  الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  الثورة 
السوفياتي  انهيار االحتاد  الثورة توارى كثيرا عقب  فمفهوم 
مسرح  إلــى  عــودتــه  يف  الفضل  ويــعــود  الشرقية  والــبــلــدان 
التي  الشعبية  لالنتفاضات  لبلداننا  بالنسبة  األحــداث 
انطالقا   2010 نهاية  والعربية  املغاربية  منطقتنا  عرفتها 

من تونس.

الشيوعية  األحــزاب  من  وقلة  املاركسي  اليسار  كان  وإذا 
قد  املنطقة  بهذه  السوفياتية  بالتجربة  ارتبطت  التي 
الثورية  الــســيــرورات  قيادة  يف  وانخرطت  املسار  صححت 
احلقيقة  قول  فإن  إمكانياتها  عن  النظر  بغض  بلدانها  يف 
الــصــراع  ــب  رك عــن  متخلفة  الزالـــت  بأنها  اجلــهــر  يقتضي 
مشروعها  عن  بالدفاع  يتعلق  فيما  وخاصة  اإليديولوجي 
لم  معركة  هذه  أمكن.  ما  وتدقيقه  وتوضيحه  االشتراكي 
النظام  أصاب  الذي  التعفن  مع  خاصة  التأجيل  تقبل  تعد 
كــورونــا،  جائحة  عــرتــه  الــذي  األمــر  الــعــاملــي،  الــرأســمــالــي 
االجتماعي  والتفاوت  إليه  وصل  الذي  االستقطاب  ومستوى 
العمالقة  الشركات  من  قليل  عــدد  يد  يف  الــثــروة  ومتركز 

أيضا  ولكن  بالطبيعة  حتــدق  التي  احلقيقية  واملخاطر 
يسمح  ما  واإلنتاجية  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  بفضل 
الناحية املوضوعية ببناء االشتراكية كحضارة جديدة،  من 
جديدة بالفعل من حيث طرق اإلنتاج واالستهالك والعيش. 
للتاريخ  معنى  تعطي  التي  هي  الــثــورات  أن  توضيح  يجب 
االجتماعية  التشكيالت  من  تصاعدية  وجهة  يتخذ  الذي 

مواجهة   من  هذا  وسيمكننا  األعلى  التشكيالت  إلى  األدنى 
إعادة  وعلى  التنظيم،  ونبذ  والتفاهة  الالجدوى  نزوعات 
والفئات  النضال  طالئع  أوســع  وسط  ثورية  يوتوبيا  بناء 
الثورة  مفهوم  تقبل  االجتماعية  الطبقات  كل  املناضلة. 
الطبقات  ولكن  والتكنولوجيا  والطب  العلوم  مجاالت  يف 
احلديث  سماع  ملجرد  تشمئز   احملافظة  واألوساط  السائدة 

عن الثورة يف املجال السياسي.

انتظار  دون  لالشتراكية  منظورنا  عــن  الــدفــاع  علينا 
وتوضيح  والدميقراطية  الوطني  التحرر  مهام  إجناز  حتقيق 
على  جميل  هــو  مــا  كــل  أن  وتبيان  الكبرى  ومعامله  أسسه 
الشغل  وبالتالي توفير  العمال/املبدعني  األرض هو من صنع 
جهنم  من  بكثير  أقل  ساعات  وبعدد  استثناء  بدون  للجميع 
منط  ظل  يف  الشغيلة  وعموم  العاملة  الطبقة  تعيشها  التي 
مسألة  وتوضيح  مريحة،  شــروط  ويف  الرأسمالي،  اإلنتاج 
للتفصيل  املجال  يتسع  ال  وغيرها  باآلالت  والعالقة  األجور 
االنتقال  ملرحلة  رؤيتنا  عرض  وعلينا  احليز.  هذا  يف  فيها 
وجهة  مــن  وهــو  الشيوعية  طريق  على  االشتراكية  نحو 

تعددية  مبنطق  إدارته  ينبغي  طويال  سيكون  انتقال  نظري 
وبالقضاء  الشعبية  الوطنية  للقوى  وفكرية  سياسية 
التدريجي على النزوعات ذات الطابع الرأسمالي، ليس فقط 
ظل  يف  تبرز  التي  تلك  أيضا  بل  السحيق،  املاضي  كترسبات 
توضيح  علينا  االقتصادي.  التطور  عمليات  عبر  االنتقال 
الشيوعية  والقيم  والتثقيف  للثقافة  القصوى  األهمية 

اإلدارة  وأن  االشتراكية،  نحو  الطويل  االنتقال  مرحلة  يف 
املستقلة  الذاتية  تنظيماته  عبر  للمجتمع  تكون  أن  يجب 
العمل  قوة  حترير  نتيجة  مسبوق  غير  بشكل  ستزدهر  التي 
رقابة  فرض  على  يساعد  هذا  وكل  واإلبداع،  احلرية  ومناخ 

اإلنتاج.    لوسائل  اجلماعية  امللكية  على  متقدمة 

العمل  بل  الثورة  عن  الدفاع  فقط  يكفي  ال  وطبعا   -  3  
للطبقة  املستقل  )احلزب  األساسية  أدواتها  وبناء  أجلها  من 
الشعبية  الطبقات  وجبهة  الــكــادحــني  وعــمــوم  العاملة 
رأسها  وعلى  للجماهير  املستقلة  الذاتية  والتنظيمات 
للثورة.  نظرية  على  للتوفر  االجتهاد  يجب  بل  النقابة(. 
خالل  من  جماعي  مبجهود  احلزب  يبلورها  األخيرة  وهذه 
االجتماعية  التشكيلة  ودراسة  للجماهير  الثوري  النشاط 
النظام  ــع  واق وحتليل  الشعوب  ثـــورات  دروس  واستيعاب 

وتناقضاته. العاملي  الرأسمالي 

الذي  اجلوهري  التحول  إلى  والبالشفة  لينني  انتبه  لقد 
إلى مرحلة اإلمبريالية  ومن  الرأسمالية بانتقالها  طرأ على 
النضال  يف  ــا  ودوره للبرجوازية  الثوري  النفس  نهاية  ثم 

معاد اجلحري
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لينني والتايلورية
منذ أواسط السبعينات تبلور أدب ماركسي نقدي إزاء التجربة 
االشتراكية السوفياتية، خصوصا مع كتابات شارل بتلهامي وروبير 
مفكرين  مع  دقة  أكثر  بشكل  ازدهر  والذي  أمني،  وسمير  لينهارت 
الفعلية"،  االشتراكية  "التجربة  انهيار  بعد  معاصرين،  ماركسيني 
االقتصادية  العوائق  إلــى  نقدي  بشكل  االنتباه  أثـــاروا  الــذيــن 
الطبقة  تبوأ  يف  احلثيث  التقدم  دون  حالت  التي  والسياسية 
صلبة،  أسس  على  االشتراكية،  بناء  يف  األساسي  املوقع  العاملة 
ولعل االهتمام األساسي قد تركز حول اخلصائص النوعية يف هذا 

البناء االشتراكي.

منط  حددت  قد  املاركسيني  بني  املشتركة  الثقافة  كانت  وإذا 
اإلنتاج االشتراكي كنمط إنتاج انتقالي، يدمج بعض خصائص منط 
اإلنتاج الرأسمالي مع بعض خصائص منط اإلنتاج الرأسمالي، فقد 
املرور  تضمن  التي  والسياسية  االقتصادية  الوسائل  حول  اختلفوا 
السليم إلى االشتراكية احلقة، يف هذا السياق توقفوا عند شروط 
متنوعة  وإكــراهــات  مبخاطر  محفوفا  كــان  الــذي  االنتقال  هــذا 
الطبقات  بنية  وانهيار  االمبريالية  ــرب  احل ــراب  خ ومختلفة: 

الشعبية وعلى رأسها الطبقة العاملة يف ظل احلرب األهلية.

التايلورية  تبنيا  قد  البلشفية  تيار  خلفه  ومــن  لينني  كــان 
 ،1918 "كتنظيم علمي لإلنتاج" أو كإدارة علمية للعمل" منذ سنة 
أي سنة بعد جناح ثورة أكتوبر1917، ثم أدمجت بشكل عملي منذ 
عام 1921 كجزء من االقتصاد السياسي اجلديد ))NEP، وقد مت 
سنة   70 طيلة  السوفياتي  االحتاد  قادة  قبل  من  مببادئها  القبول 
على  تعميمها  مت  بعد  وفيما  االشتراكية"،  الفعلية  "التجربة  من 
النقابات واحلركة العمالية األوروبية التي عانت من ويالت وأضرار 

تطبيق التايلورية والفوردي. 

من املفارقات التي يسجلها التاريخ هو أن لينني قد تبنى موقفني 
 1913 متعارضني من التايلورية خالل أزمنة مختلفة، ففي سنوات 
بدأ  إذ  التايلورية،  نظام  تنتقد  مقاالت  البرافدا  يف  نشر  و1914، 
1913-1912، وتعرض  انتشار تطبيقه يف روسيا وأوروبا يف خريف 
واألوروبية،  األمريكية  العمالية  احلركة  قبل  من  شديدة  ملقاومة 
ضده  بطولية  إضرابات  نظموا  قد  رونو  شركة  عمال  أن  درجة  إلى 

نالت شهرة كبيرة يف تاريخ احلركة العمالية األوروبية.

شدد لينني يف مقاالته على طابع االستغالل املكثف الذي يسمح 
على  تنص  التي  مبادئه  تطبيق  خالل  من  التايلورية،  نظام  به 
إجراءات  من  الباطرون   عليه  ميليه  ما  كل  بتنفيذ  العامل  إلزامية 
والتي  والنفسي،  اجلسدي  واإلنــهــاك  الشدة  غاية  يف  وتدابير 
التنفيذيني،  املديرين  إشراف  طريق  عن  اآللة،  لتعذيب  تخضعه 
خلص  وقد  اإلنتاج،  تكلفة  وتخفيض  اإلنتاج،  يف  الزيادة  بغاية 
لينني من تلك املقاالت إلى تبيان النتائج املدمرة لإلنسان واملجتمع، 
حيث االستغالل املكثف يف ازدياد كما البطالة والفقر، ويف تعليقه 
بني  القائمة  العالقة  لينني  أبرز  تايلور  بنظام  خاصني  كتابني  على 
تركيز  حاول  كما   " العمالية  األرستقراطية   " وتطور  التايلورية 
املصنع  داخــل  يف  للعمل  "عقالنية"  أكثر  تنظيم  بني  التناقض 

و"الفوضى" االقتصادية التي تنتشر يف املجتمع.  

ستعرف  لينني،  منظور  يف  اجلوهرية  الفكرة  هذه  من  انطالقا 
"اإلمبريالية  كتابي:  حترير  مرحلة  من  ابتداء  الالحقة،  الفترة 
ــراءة  ق ــادة  إعـ والــثــورة"  و"الــدولــة  الــرأســمــالــيــة"  أعــلــى مرحلة 
كتاب  ففي  االشتراكي،  املشروع  بناء  يف  الستعمالها  التايلورية، 
اإلمبريالية سيعلن على أن التايلورية هي "عقالنية تقنية" وميكن 
الرأسمالية  عصر  يف  االشتراكية  يهيئ  انتقالي  كشكل  استخدامها 
الصحيح  السبيل  عــن  يبحث  وهــو  لينني  أن  غير  االحتكارية. 
كل  يحكم  الذي  الرفيع  اخليط  ظل  االشتراكي،  املشروع  لترجمة 
تفكيره حتى مماته هو التعامل مع التقنية واستيراد التكنولوجيا 
تكلفتهم  رغم  واملهندسني  اخلبراء  واستدعاء  وأوروبــا،  أمريكا  من 
قبل  من  محميا  يكون  أن  فقط  يكفي  محايد،  شيء  كأنه  الغالية، 
الدولة االشتراكية ومضمون النتائج يف ظل سلطة السوفيات. كان 
يرى اجلانب اإليجابي يف التايلورية يف كونه يضاعف من إنتاجية 

العمل الذي ميثل مكانة مركزية يف تفكيره االستراتيجي، قبل أن 
حول  اجلديدة،  السياسة  تطبيق  مع  موت  أو  حياة  مسألة  يصبح 
مقالته:  يف  لينني  يقول  تايلور  نظام  لتطبيق  التاريخية  الضرورة 
االشتراكية  الدولة  إن  السوفياتية"  السلطة  أمام  املباشرة  "املهام 
واالستهالك،  اإلنتاج  كومونات  من  بشكل  إال  تنشأ  أن  ميكن  "ال 
وتزيد  العمل  وتوفر  واستهالكها،  إنتاجها  دقة  بكل  تخص  كمونات 

إنتاجيته باستمرار، وتتوسل على هذا النحو إمكانية تخفيض يوم 
العمل إلى سبع ساعات، وست ساعات، وأقل أيضا، ويف هذا امليدان ال 
ميكن االستغناء عن أوسع ما يكون من احلساب والرقابة الشعبيني 
من  ومزيدا  احلبوب"  وإنتاج  احلبوب  يخص  فيما  صرامة  وأشدهما 
التي  "املهمة  باعتباره  العمل  تعلم  ضرورة  على  لينني  يلح  التدقيق 
إن  مداها.  بكل  الشعب  أمام  السوفياتية  السلطة  تضعها  أن  يجب 
شأنها  جتمع  تايلور،  نظام  أي  الصدد،  بهذا  الرأسمالية  كلمة  آخر 
شأن جميع منجزات الرأسمالية، بني قساوة االستثمار البرجوازي 
املتعلقة  العلمية  الفتوحات  أثمن  من  وعــدد  التفنن  يف  املفرطة 
النافلة  احلركات  وإلغاء  العمل  يف  امليكانيكية  احلركات  بتحليل 
خبرة  وتطبيق  عقالنية،  العمل  طرائق  أكثر  وصياغة  واخلرقاء، 
السوفياتية  اجلمهورية  وعلى  والرقابة...إلخ،  احلساب  أنظمة 
العلم  فتوحات  من  ثمني  هو  ما  كل  ــر،  األم كلف  مهما  تتبنى  أن 
االشتراكية  بناء  من  سنتمكن  وإننا  املــيــدان.  هــذا  يف  والتكنيك 
السوفياتية  السلطة  تنسيق  يف  ننجح  ما  بقدر  الضبط  وجه  على 
يجب  الرأسمالية،  منجزات  أحدث  مع  السوفياتية  اإلدارة  ونظام 
أن ننظم يف روسيا دراسة نظام تايلور وتعليمه، واختباره وتكييفه 
إنتاجية  زيــادة  إلى  السعي  مع  أيضا،  ويجب  ــراد،  واط ودأب  بنهج 
العمل، حسبان احلساب خلصائص مرحلة االنتقال من الرأسمالية 
التنظيم  أســس  ــاء  إرس جهة،  من  تتطلب  التي  االشتراكية،  إلــى 
ال  لكي  ــراه  اإلك استعمال  أخــرى  جهة  ومن  للمبادرة،  االشتراكي 
السلطة  رخاوة  جراء  من  البروليتاريا  ديكتاتورية  شعار  يتدنس 
البروليتاريا يف احلياة العملية". هذه القراءة إلدماج التايلورية يف 
املشروع االشتراكي جعلت لينني يعتبر أن إلغاء التعارض بني العمل 
اإلنتاج،  قوى  لتطور  النهائي  النتاج  هو  الفكري  والعمل  اليدوي 
املهمة  أن  ذلــك  العاملة.  للطبقة  التحرري  النشاط  نتاج  وليس 
اإلنتاج  قوى  حترير  هي  العاملة  الطبقة  لديكتاتورية  املركزية 
وتقليص وقت عمل اجلماهير من أجل إدارة أعمال الدولة، فاملسألة 
احليوية بالنسبة للطبقة العاملة هي امتالك السلطة، أي التحكم 
يف دواليب الدولة، وليست صيرورة العمل املنتج، "إن هدفنا أن يقوم 
الثماني  من  ينتهون  حني  الدولة،  بوظائف  مجانا  الشغيلة  جميع 
غاية  يف  أمر  الوضع  هذا  إلى  االنتقال  إن  املنتج.  العمل  يف  ساعات 
االشتراكية  توطيد  ضمانة  على  ينطوي  وحده  ولكنه  الصعوبة، 
التي  كوالنتاي  نظر  وجهة  التاريخ  ينصف  لم  األسف  مع  نهائيا". 
دافعت عن وجهة نظر تقول: "كان من الضروري التخلي عن تطبيق 
أجل  من  أخــرى  تقنية  واختراع  الرأسمالية،  الصناعية  التقنية 

تعبئة املبادرة التقنية للجماهير".

بعد  السوفياتي،  االحتــاد  يف  التصنيع  جتربة  دلت   : خاصة 
يف  املفعول  سائرة  كمبادئ  والــفــوردي  التايلوري  النظام  تطبيق 
النزعة  سيادة  أهمها  كثيرة،  مساوئ  عن  املنتج،  العمل  سيرورة 
االهتمام  عدم  الفعلية"،  االشتراكية  "التجربة  يف  اإلنتاجوية 
القوى  حترير  عنصر  ليكون  تنظيمه،  وكيفية  العمل  مبسائل 
العاملة عوض عنصر استالب وسيطرة، انفراد إدارة املصنع بتنفيذ 

العمل  يف  للعمال  اجلماعي  للحق  املبدأ  حيث  من  تتنكر  مبادئ 
التنظيم  حتكم  التي  والقواعد  العمل  شــروط  على  والتفاوض 
أو  انعكاسا  باعتباره  املديرين  إلى  العمال  تفويض  للعمل،  امللموس 
أي  العمل  يصممون  الذين  أولئك  بني  العمل  تقسيم  إنتاج  إعادة 
يف  وهم  املجحفة  العمل  شروط  ينفذون  الذين  وأولئك  املديرين 
يف  الدميقراطية  بني  الفصل  سلطة   ومستخدمني،  عمال  الغالب 

املصنع، والدميقراطية على صعيد الدولة واملجتمع.

إلى  االنتقال  لــشــروط  تنظيره  خــالل  مــن  لينني  ــاول  ح لقد 
رغم  الرأسمالي  التايلوري  النظام  تطبيق  استخدام  االشتراكية، 
عيوبه املتجلية يف انضباط العمال إلرادة الرأسمال بشكل قسري، 
التقني"  "العقالني  بطابعه  املتعلق  اإليجابي  جانبه  رأى  لكنه 
موضوعي  كحامل  وتــصــوره  اإلنــتــاج،  يف  الــزيــادة  على  قدرته  يف 
املجتمع  لتطور  املادية  القاعدة  لتشكيل  االقتصادية،  للتنمية 
باعتبارها  السوفيات  سلطة  سيادة  مع  املتمفصلة  االشتراكي، 
أن  غير  االشتراكي،  النظام  يف  اجلديدة  الدميقراطية  املؤسسات 
جدلية االقتصادي بالسياسي التي نظر لها، افتقدت إلى وحدتها 
اجلوهرية، عندما سمح بشكل متناقض، بدعم دميقراطية الطبقة 
العاملة ومشاركتها الوازنة يف املهام اإلدارية، واحملاسبة االقتصادية 
إدارة  يف  جديدة  اجتماعية  ممارسة  تبني  إلى  اجلماهير  )دفــع 
الدولة واالقتصاد(، لكن على مستوى تسيير وحدات اإلنتاج، تركز 
أدوات اإلكراه  التنفيذيني، وباستعمال  املديرين  إلى  السلط  أقصى 
من أجل فرض نظام اإلنتاج ذو اخلصائص االشتراكية. إن الشرط 
العمل  أعباء  من  التخلص  هو  العاملة  الطبقة  لتحرر  األساسي 
أوقات  لها  يوفر  حد  إلى  العمل  ساعات  تقليص  خالل  من  املضني 
شروط  أن  ذلك  السياسية،  سلطتها  متارس  لكي  الضرورية  الفراغ 
تنطلق  اليدوي،  والعمل  الفكري  العمل  بني  العمل  تقسيم  إلغاء 
منذ اليوم األول يف وحدات اإلنتاج، ولكن من خالل أمنوذج لإلنتاج 
مبضمون  االستعمالية  القيم  إنتاج  اجلوهر  يف  يستهدف  اشتراكي 

ثقايف بيئي حترري ونسوي.

                                      مراجع:  
Robert Linhart : Lenine , Les paysans, taylor •  

- Bruno Trentin : La Cité du travail •  

• عاشت ثورة أكتوبر: مسري أمني  

• املهام املبارشة أمام السلطة السوفيتية: لينني  

حسن الصعيب 
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يف بعض دروس الثورة االشرتاكية الروسية ألكتوبر 1917

دور  لهما  ثورتان  فإن  التاريخ  يف  مهم  دور  للثورات  كان  إذا 
بالنظر لكونهما حتمالن مشاريع مجتمعية جارية يف  نوعي، 
التاريخ احلديث وفتحتا املجال لثورات الشعوب األخرى بأمل 

وحمولة مشروع مجتمعي :

الثورة  أبــرزهــا  )مــن  الدميقراطية  ــثــورات  ال هــي  األولـــى 
ثورات  وهي   )...1789 لعام  والفرنسية   1688 االجنليزية    
حتول  إلى  أدت  والتي  البورجوازية،  الطبقة  بقيادة  شعبية 
للسياقات  تبعا  آلخر  بلد  من  بتفاوت  )وإْن  بنيويا  املجتمع 
التاريخية اخلاصة(، ومن عالمات االنتقال الثوري التاريخي:

إلى  أو  اجلمهوري  النظام  إلى  امللكي  النظام  من  االنتقال   •
امللكية البرملانية؛

الدميقراطية  نظام  إلى  استبدادي  نظام  من  االنتقال   •
البورجوازية؛ 

• االنتقال من نظام ثيوقراطي يعتمد مفهوم احلق اإللهي 
الدولة  يعتبر  ضمني(  أو  )معلن  علماني  نظام  إلى  للسلطة 
تعبيرا سياسيا عن اإلرادة العامة للمواطنني األحرار مبختلف 

معتقداتهم وضمائرهم )مفهوم املواطنة(.

بيولوجي  كمصدر  بالطبقة  يؤمن  نظام  من  االنتقال   •
إلى  للدولة  السياسية  للشرعية  الفيودالية(  )احلقوق  وراثي 

نظام يؤمن بالشعب كمصدر للشرعية والسيادة.

اإلنسان  حقوق  مفاهيم  تنظمه  مجتمع  إلى  االنتقال   •
الكونية.

التحوالت  هذه  حتقيق  املجتمعات  من  العديد  تستطع  لم 
أو جزء منها إال يف إطار صراع مرير بني قوى الثورة الصاعدة 
بعد  امللكية  ــادت  ع فقد  والــتــقــدم،  للثورة  املــضــادة  والــقــوى 
مثال،  فرنسا  يف  اجلمهوري  النظام  يستقر  أن  قبل  اجلمهورية 
يف  دميقراطي  نظام  إقامة  بعد  الديكتاتورية  ــادت  ع كما 
حصلت  طاحنة  حــروب  وبعد  األوروبــيــة،  الــدول  من  العديد 
مجال  يف  الصاعدة  والقوى  املاضي  قوى  بني  أحيانا  توافقات 
مكانة املؤسسات الدينية يف الدولة واملجتمع ومكانة احلريات 
واحلقوق الفردية واجلماعية، كما حصلت تعاقدات اجتماعية 
ستخضع  االجتماعية  واملكتسبات  احلقوق  من  الكثير  كرست 

للمد واجلزر حسب موازين القوة املتغيرة.

والثانية هي الثورات االشتراكية، إن ظهور الفكر االشتراكي 
للمجتمعات  العامة  الثورية  الروح  قلب  يف  نبت  قد  الطوباوي 
البؤس  مبظاهر  املليئة  احلــديــثــة  الصناعية  األوروبـــيـــة 
واالستغالل الطبقي للعمال )ق18 و19(، كما أن الفكر املاركسي 
)ق19( أعاد بناء االشتراكية على أسس مادية علمية تسمح 
بأن تكون املاركسية نظرية يف التغيير الثوري وأن تأسس فكريا 

ل"سلطة العمال االشتراكية" البديلة.

البورجوازية  جعل  االمبريالية  املرحلة  إلى  االنتقال  إن 
تتخلى عن دورها يف املساهمة يف التغيير الدميقراطي الشعبي 
أوطانها  بل أصبحت حامية لالستعمار وللديكتاتوريات خارج 
وعائقا أمام التحول الدميقراطي والعلماني يف دول األطراف، 
التاريخي  التجاوز  حتم  مما  االمبريالية  للحروب  ومكرسة 
إجنازها  موكولة  أصبحت  التي  الدميقراطية  املهام  يف  لدورها 
أيضا  مطروح  أصبح  بل  وحلفائها  العاملة  للطبقة  وقيادتها 
جتاوز  مرحلة  قيادة  العاملة  الطبقة  على  تاريخية  كمهمة 
اسم  يحمل  بديل  إنتاج  منط  حتقيق  نحو  نفسها  الرأسمالية 

االشتراكية.

البلشفية دورا كونيا كثورة جديدة  أكتوبر  لقد كان لثورة 
من  وال  املجتمعي  املشروع  حيث  من  ال  التاريخ  يف  لها  مثيل  ال 
الثالثة  البصمة  وشكلت  للثورة،  التنظيمية  األدوات  حيث 

فقط  ليس  الروسية،   1905 وثورة   1871 باريس  كمونة  بعد 
هدم  يف  جناحها  على  كذلك  بل  بالثورة،  القيام  إمكانية  على 
الرأسمالي،  اإلنتاج  منط  يف  الرأسمالية  العالقات  من  القدمي 
املتبقى  اإلقطاعي  اإلنتاج  منط  يف  الفيودالية  العالقات  ومن 
إلى  البروليتاريا"  "حزب  ووصول  والتبعية  املتخلفة  روسيا  يف 

السلطة السياسية يف البالد. 

استطاعت  االشتراكية  رايــة  حملت  التي  الثورة  هذه  إن 
محاولة  يف  اجلديدة  وبتجربتها  مبيزتها   20 القرن  تطبع  أن 

البناء للمشروع االشتراكي، هذه التجربة التي ستتفكك بعد 
حوالي سبعني سنة من احلكم يف أكبر بلد يف العالم، حتت وابل 
من الظروف املعقدة واملتداخلة، فيها ما هو موضوعي مرتبط 
)االحتاد  التجارب  هذه  نحو  الساحق  االمبريالي  بالهجوم 
طابعها  عن  حتى  النظر  بغض  وغيرها(  والصني  السوفياتي 
االشتراكي احلقيقي أم ال، وفيها اجلانب الذاتي املتعلق بطبيعة 
بني  املطبقة  االشتراكية  التجارب  اخترقت  التي  التناقضات 
)التحديث  جهة  من  الرأسمالي  بالغرب  اللحاق  إلى  احلاجة 
التقني السريع املدني والعسكري( وبني الرغبة يف بناء مشروع 
مجتمعي اشتراكي بديل، إن هذا التناقض قد صاحب سيرورة 
نحو  بعد  حله  يجد  أن  يستطع  ولم  االشتراكية  الدولة  بناء 
اآلن  حلد  الكوني  للمجتمع  الكبير  االشتراكي  امليل  جاذبية 

رغم املقاومات للرأسمالية.

اندحار  تعني  املطبقة  االشتراكيات  ــارب  جت تفكك  هل 
الــثــورات  فشل  على  ملموس  ودلــيــل  النهائي  االشــتــراكــيــة 

االشتراكية وفكرها؟

أهدافها  يف  ناجحة  ثورة  تعتبر  البلشفية  الثورة  أن  رغم 
بامتياز، إال أن تفكك "البناء االشتراكي" يف ما بعد شرع الباب 
املوجهة(  اإلعالمية  )الدعاية  والدحض  التشكيك  ألدوات 
أكثر مما شرع للنقد املوضوعي، لكن مع ذلك ال أحد يستطيع 
املشروع  بناء  يف  البشرية  تاريخ  يف  ما  جتربة  فشل  يجعل  أن 
املجتمعي،  املــشــروع  ومنطلقات  النظرية  فشل  على  دليال 
الدميقراطية  والثورات  التجارب  من  العديد  فشل  أن  فكما 

حد  يف  الدميقراطية  فشل  على  احلجة  يقيم  ال  العلمانية  أو 
ذاتها، بل يف أقصى احلاالت حجة على فشل شكل من أشكال 
لالشتراكية  بالنسبة  األمر  كذلك  لها،  ما  جتربة  أو  تطبيقها 
)باملفهوم املاركسي للكلمة( التي ستبقى رغم كل شيء بوصلة 
البشرية للخروج من دائرة استغالل الطبقة العاملة واضطهاد 
الشعوب يف عصر االمبريالية، كلما استطاعت استيعاب دروس 
التجارب السابقة وإعادة بناء النظرية الثورية باستمرار، مبا 
يتجاوز التمثالت التي تعيق جعل التجارب االشتراكية عنصر 

جذب واستقطاب جلماهير املنتجني وللشعوب املضطهدة.

مستقيم،  خط  يف  تسير  الثورات  بأن  االدعــاء  فإن  كذلك 
ميتافيزيقي،  حتليل  وعن  التاريخ  لقوانني  جتاهل  عن  ينم 
الطرف  ويغض  الصراع  قوانني  على  متعالية  حتمية  يدعي 
عن العناصر املادية الدينامية واجلدلية املؤثرة يف كل جتربة 
من  العديد  سيقود  الذي  هو  األعمى  اإلميان  هذا  إن  ثورية. 
االنبهار  إلى  املاضي  القرن  نهاية  منذ  الشيوعيني  املثقفني 
االشتراكية  التجربة  جلد  على  العمل  وإلى  الليبرالي  بالفكر 
ــة  اإلرادوي بالنزعة  البلشفية  الثورة  اتهام  بل  واللينينية، 

القافزة خارج "موضوعية التاريخ" املتخيلة.

يف  هتمنا  الــي  الــبــارزة  البلشفية  الثورة  دروس  بني  ومــن 
الحارض:

العلمي  التطور  شكل  لقد   : للرأسمالية  البديل  درس   •
والتقني للرأسمالية ومظاهر القوة اجلديدة للدولة احلديثة 
الرأسمالية  ــدود  ح عند  التاريخ"  "نهاية  يف  بالثقة  وْهــًمــا 
لوسائل  اخلاصة  كامِللكية  "األزلية"  وبقواعدها  إنتاج،  كنمط 
لإلنسانية،  "طبيعي"  كجوهر  األنانية  وبالفردانية  اإلنتاج 
البضاعة  وَصنمية  االستهالك  ومنط  واإلنتاجية  وبالربح 
اقتصادية، وبالطبقية كمسّلمة اجتماعية، وبالشكل  كغائية 

البورجوازي للدميقراطية كشكل وحيد لها.

إن املاركسية التي قلبت الطاولة على هذه املفاهيم املستوحاة 
املا-قبل ماركسي ستصبح  من علم االقتصاد السياسي والفكر 
النظرية  ارتباط  أكدت  التي  البلشفية  بالتجربة  قوة  أكبر 
البروليتاريا  حزب  وصول  أن  ذلك  الثورية.  باملمارسة  الثورية 
إلى السلطة يعتبر يف حد ذاته إجنازا نوعيا يف تاريخ البشرية، 
للرأسمالية  اجلدي  البديل  بلورة  يف  عنها  محيد  ال  وجتربة 
ولشرورها، لقد فتحت التجربة البلشفية للبشرية هذا الباب 
أي  إن  االنتقالية،  االشتراكية"  العمال  "دولة  بناء  إمكانية  يف 
جدول  من  الدرس  هذا  ينفي  لن  التجربة  لهذه  جدي  تقييم 

أعمال النضال الطبقي املفتوح على املستقبل.

الطبقية  األنــظــمــة  ــى  ــت أع إســقــاط  إمــكــانــيــة  درس   •
من  بروسيا  االشتراكية  الثورة  متكنت  لقد  الديكتاتورية: 
استغالل الظروف املوضوعية )احلرب االمبرياليةع1 + احلرب 
وقمع  السياسي  القمع   + والفالحني  العمال  على  الطبقية 
إسقاط  من  العامة  الثورية  الشروط  وفرت  التي  الشعوب...( 
لعصر،  ذلك  ديكتاتوريات  وأعتى  كأقوى  القيصري  النظام 
لكن هذه الظروف ال تسعف لوحدها يف تفسير حتقق التغيير 
الثوري، لقد كان للحضور التنظيمي للطبقة العاملة وحتالف 
والقدرة  البلشفي،  احلزب  ودور  الفالحني  مع  العاملة  الطبقة 
مرحلة  مرحلة  لكل  لينني  للقائد  وخاصة  للحزب  التنظيرية 
دور يف إجناح الثورة، وهو ما لم يتحقق يف بلدان أخرى آنذاك 

رغم نفس الشروط املوضوعية.

– النقابة   – )احلــزب  الثورية  والقيادة  التنظيم  درس   •
: لقد اعتمدت الثورة على تنوع وتكامل جدلي  السوفييتات( 
الطبقي  احلزب  مقدمتها  يف  مختلفة،  تنظيمية  أشكال  بني 
اجلماهيرية  للحركة  والتوجيهي  والسياسي  الفكري  الناظم 

إ.ح

إن الثورة 
البلشفية 

غنية بالدروس 
وستبقى تشكل 
منارة للشعوب 

وللطبقة العاملة 
للتحرر من اإلمبريالية 
والرأسمالية، وخزان 

ي وعملي لبناء  نظر
تنظيمات التغيير 

ي في  الثور
العالم

يتبع يف الصفحة 10 



العدد : 382  10
من 3 إلى 9  نونبر  2020

 

امللف 

املتواصلة  الــثــورة  مفهوم  وطــرح  الدميقراطية  ــل  أج مــن 
الــثــورة  ــل  أج مــن  النضال  قــيــادة  ضـــرورة  أي  مــراحــل  على 
ضرورية  كمرحلة  العاملة  الطبقة  طرف  من  الدميقراطية 
ضروري  العمالي-الفالحي  التحالف  وأن  االشتراكية  للثورة 

األهداف. هذه  لتحقيق 

فالطابع  وســـدادة.  صحة  ازدادت  األطــروحــة  هــذه  إن 
الرأسمال  سيطرة  ظل  يف  تعمق  للرأسمالية  االمبريالي 

تكرست  كما  املضارباتي  طابعه  تفشى  الذي  املعولم  املالي 
انفراد  من  قصيرة  فترة  بعد  القطبية  متعدد  عالم  معالم 
الدميقراطية  وتعيش  العالم  بقيادة  األمريكية  االمبريالية 
االشتراكية- األحزاب  معها  وانهارت  أيامها  أسوأ  البرجوازية 

الدميقراطية.

على  ومنها  العواصف،  منطقة  التابعة  البلدان  تشكل 
األرجح ستنطلق ثورات قد تكون ثورات عظيمة إذا متت يف 
بلدان  تدخل  وقد  والبرازيل.  الهند  مثل  قارية  شبه  بلدان 
االشتراكية  أجل  من  الثورات  منطق  األوروبــي  االحتــاد  من 
وهي  لالحتاد  بالنسبة  طرفيا  موقعا  حتتل  أصبحت  لكونها 
عن  ناهيك  ايطاليا  ما  حد  وإلــى  والبرتغال  اسبانيا  حالة 

يف  وخاصة  روسيا  يف  محسومة  غير  األمور  أن  كما  اليونان. 
يف  جديد  من  املبادرة  استعادة  خيار  وأن  وفيتنام،  الصني 
ومن  احلاصل  التراكم  من  انطالقا  االشتراكية  بناء  اجتاه 
إجنازات هذه التجارب وإخفاقاتها أمر وارد. لكن ليس األمر 
املنظور،  املدى  على  املسيطرة  الرأسمالية  البلدان  يف  كذلك 
)األرستقراطية  نسبيا  املريح  العاملة  الطبقة  لوضع  نظرا 
العمالية(، وهو ما يعكس نفسه يف االنحباس ملعظم التجارب 

اآلن  يف  جتــاوز،  حاولت  التي  األخيرة  العقود  يف  اجلذرية 
واألوروشيوعية  االجتماعية   - الدميقراطية  أحزاب  نفسه، 

معا يف هذه البلدان.

عنها  واحلديث  فاخرا  عشاء  أو  نزهة  ليست  الثورة   -  4
أدواتها وعلى رأسها احلزب املستقل للطبقة  ال معنى له دون 
تستبطن  لم  املسألة  هــذه  إن  الكادحني.  وعموم  العاملة 
نتائج  وآخرها  التاريخ  دروس  رغم  البلدان  معظم  يف  بعد 
الطبقة  دور  دون  جاءت  التي  مبنطقتنا  الثورية  السيرورات 
العاملة احلاسم يف إسقاط رؤوس النظام يف البلدان املعنية. 

قضايا  هناك  فإن  تكتيكية  مسألة  احلزب  شكل  أن  ورغم 
حزب  لبناء  يطمح  من  لكل  راهنية  وذات  ضرورية  جوهرية 

املشار  اإلستراتيجية  الثورية  األهــداف  حتقيق  على  قادر 
: إليها أعاله وهي 

يجب  عضو/ة  كل  بحيث  اخللوي  البناء  إلى  االرتكاز   -
شرط  وهذا  املالية  واجباته  ويؤدي  معينة  خللية  ينتمي  أن 
باجلماهير  وارتباطه  متينة،  أســس  على  ــزب  احل توسيع 
املخبرين  طرف  من  اختراقه  حملاوالت  والتصدي  وقضاياها 
والنقد  والنقد  احملاسبة  على  وتدريبهم  األعضاء  وتكوين 

... الذاتي 

منه  عام  كمبدأ  الدميقراطية   - املركزية  إلى  االرتكاز   -
األخرى. التنظيمية  املبادئ  تشتق 

- أن يكون تنظيما مسكونا بالثورة ويخطط لها وللوصول 
نحو  للتقدم  الــالزمــة  التكتيكات  ويــحــدد  السلطة  ــى  إل
التجربة  ابداعات  أهم  أحد   وهذا  اإلستراتيجية  األهداف 
قيادة  بها  تنفرد  أن  يجب  صفة  هــذه  وليست  البلشفية. 
كان  أن كل عضو/ة يف احلزب سواء  احلزب وحدها بل يعني 
اإلنسان  أو يف منظمة حلقوق  أو يف احلي  النقابة  مناضال يف 
الهدف.  بهذا  مهووسا  يكون  أن  يجب  ثقافية  جمعية  أو 
االقتصادوية  يف  السقوط  ويتم  البوصلة  تضيع  ذلك  غير 

املفرطة(... احلركية   =( والنشاطوية 

يف  الثورة  مستقبل  يف  عالي  بصوت  نفكر  ونحن  بد  وال 
حول  تساؤالت  نطرح  أن  البلشفية  بالثورة  ارتباطا  بلداننا 

: أربع قضايا مفصلية وهي 

- أساليب أو وسائل التغيري الثوري؛

تنويع  ميكن  كيف  الرضورية:  املالية  اإلمكانيات  قضية   -

مصادر املالية يف ظل تواضع موارد االنخراطات؟ ؛

يف  ممنوعا  عمليا  أصبح  الذي  النقايب  العمل  إشكالية   -

تركيبة  عىل  حصلت  الي  التحوالت  ظل  ويف  الخاص  القطاع 

العاملة؛ الطبقة  وواقع 

عىل  الشعبية  ومجالهسا  الثورة  لقيادة  التنظميي  الشكل   -

املحيل. الصعيد 

تمة مقال يف راهنية ثورة أكتوبر البلشفية 

 

الشيوعي(،  )احلزب  رفيعة  اشتراكية  ألنتلجنسيا  واجلامع 
والنقابة املنظمة للعمال وملطالبهم يف وجه الباطرونا والدولة، 
والسوفيتات )مجالس العمال والفالحني واجلنود( باعتبارها 
قيادة  تنتزع  أن  استطاعت  بديلة  وسياسية  طبقية  سلطة 
موجهة  احلاسمة  الثورية  اللحظة  يف  البورجوازية  من  الثورة 
تخلق  وأن  للسوفيات"،  السلطة  كــل   " اللينيني  بالشعار 
ما  كبيرا  عامليا  ونقابيا  عماليا  ونهوضا  ثوريا  جوا  بنجاحها 

بعد احلرب 1918.

الثورة  واجهت  لقد  املضادة:  الثورات  قوى  مواجهة  درس   •
نحو  البالد  قــادت  ومسلحة  عنيفة  مضادة  ثــورة  البلشفية 
الدعم  رغم  وجهها  يف  الصمود  واستطاعت  األهلية،  احلرب 
االمبريالي الكبير، ولم تخرج احلكومة االشتراكية من احلرب 
الداخل،  يف  املاضي  بنيات  ضد  حرب  يف  للدخول  إال  األهلية 
التي  الرأسمالي  الغرب  دول  يف  البورجوازية  احلكومات  وضد 
رأت يف االحتاد السوفياتي عدوا استراتيجيا، فالنازية وجهت 
األول،  عدوها  الشيوعية  واعتبرت  الشرقية  للجبهة  حربها 
ونفس الشيء بعد احلرب ع2 حيث استعملت الو.م.أ وحلفائها 

تبلور  إمكانية  دحــر  على  للعمل  األسلحة  كل  الرأسماليني 
القرن  إن  األرض،  كوكب  يف  االشتراكية  العمال  سلطة  وبناء 
التحررية ضد  الثورات واحلركات  عصر  الذي كان  بالقدر   20
االنقالبات  عصر  كذلك  كان  فقد  والكولونيالية  الرأسمالية 

والثورات املضادة لتحرر الشعوب.

العربي  العاملني  الثورية يف  للسيرورات  الدروس  أهم  ملن  إنه 
ليس  تتم  املضادة  الثورات  مواجهة  أن  هو  العالم  ويف  واملغاربي 
فقط من خالل نزول اجلماهير إلى الشارع )املهم والغير كاف( 
السياسية  التنظيمية  أداواتها  ببناء  وباألساس،  كذلك  بل 

والطبقية لبناء السلطة البديلة .

• درس دميقراطية اجلماهير املنتجة )دولة إحتاد املجالس/
التي  البورجوازية  االدعــاءات  كل  عكس  على  السوفييتات(: 
و"الدميقراطية"،  ــورة"  ــث "ال بــني  تنايف  حالة  خلق  حتــاول 
مفهوم  بذلك  مشوهة  و"الدميقراطية"  "االشتراكية"  بني 

"ديكتاتورية البروليتاريا" )دميقراطية األغلبية(.

املباشر  باالنخراط  سمحت  تاريخيا  االشتراكية  فالثورة 

الدميقراطية  حلظة  وشكلت  السياسي  الفعل  يف  للجماهير 
املباشرة بامتياز ودفعت إلى االهتمام العميق بطبيعة النظام 
السياسي املنظم للمجتمع والعمل على املواجهة املباشرة معه 

ومع أجهزته واملساهمة يف تقرير مصير الشعوب.

على  الدميقراطية  مفهوم  بناء  أعادت  االشتراكية  أن  كما 
اجللي  املظهر  السوفييتات  جتربة  شكلت  وقد  طبقي  أساس 
الدعوة  هنا  ومن  االشتراكي،  باملفهوم  الدميقراطي  للبديل 
السلطة  )كل  السلطة  من  السوفييتات  متكني  إلى  اللينينية 
الدولة  حتى  بل  البورجوازية  لسلطة  كبديل  للسوفييتات( 
إحتاد  "دولــة  أي  السوفياتي  االحتــاد  دولة  سميت  اجلديدة 

املجالس".

تشكل  وستبقى  ــدروس  ــال ب غنية  البلشفية  الــثــورة  إن 
اإلمبريالية  من  للتحرر  العاملة  وللطبقة  للشعوب  منارة 
التغيير  تنظيمات  لبناء  وعملي  نظري  وخزان  والرأسمالية، 

الثوري يف العالم.

تمة مقال يف بعض دروس الثورة االشرتاكية الروسية ألكتوبر 1917



العدد : 382  11
من 3 إلى 9  نونبر  2020 الدولية 

عبد الحميد امني يف مهرجان الشعوب املقاومة: 
االمربيالية هي العدو اللدود لحقوق اإلنسان والشعوب

على  الستار  اإلمبريالية  ملناهضة  العاملي  األسبوع  أسدل 
العاملي  املهرجان  بتنظيم  الرسمية،  العاملية  أنشطته  برنامج 
أكتوبر  األول/  تشرين   10 السبت  يــوم  املقاومة،  للشعوب 
2020، الذي شاركت فيه شخصيات سياسية بارزة، وفنانون، 
أرجاء  مختلف  من  وحركات  لإلمبريالية،  مناهضون  ونشطاء 

املعمور.

احلميد  عبد  البارز  السياسي  الناشط  املغرب  من  شارك 
مع  للتضامن  املغربية  الدميقراطية  الشبكة  عــن  أمـــني، 
الشعوب، الذي عّدد أثناء حديثه أشكال تواجد "اإلمبريالية 
التي  واملصالح  واملغاربية،  العربية  املنطقة  يف  األمريكية" 
تسعى إلى حتقيقها، وأوضح آليات مواجهتها، من وجهة نظره.

وقال عبد احلميد أمني: " نحن ندرك جيدا أن اإلمبريالية 
رجعية  وقـــوى  صهيونية  مــن  أدواتــهــا،  ومختلف  العاملية 
وعنصرية وفاشية، هي العدو اللدود حلقوق اإلنسان وحقوق 

الوطني  للتحرر  تطلعها  أمام  األساسية  والعرقلة  الشعوب، 
الرأسمالي  االستغالل  من  والتخلص  الدميقراطي  والبناء 

املتوحش والسير نحو االشتراكية".

األمريكية  "اإلمبريالية  أن  موضحا  ذاتــه  املتحدث  وزاد 
وأمثاله،  الــداعــشــي  لــإلرهــاب  راعــيــة  أكبر  الــيــوم  أصبحت 
تعادي  ألنها  فقط  فذلك  اإلرهاب  مبحاربة  تتشدق  وعندما 
من  املقاومة  أن  باعتبارها  والصهيونية،  اإلمبريالية  مقاومة 

أجل التحرر الوطني تساوي اإلرهاب!!" على حد تعبيره.

العربية  باملنطقة  واليسارية  الوطنية  القوى  أمني  ودعا 
من  موحدة"  "جبهة  إطار  يف  صفوفها  توحيد  إلى  واملغاربية 
أجل "مواجهة هذا الثالوث اللعني"، مستدركا: "بل علينا أكثر 
وتوابعها  لإلمبريالية  املناهضة  القوى  كافة  توحيد  ذلك  من 
عبر العالم للسير نحو عالم يسوده السلم واالزدهار واألخوة 
اإلمبريالية  جبروت  من  اإلنسانية  يريح  عالم  البشر،  بني 

املتوحشة ". والرأسمالية 

تعكس  ولــوحــات  موسيقية،  بــعــروض  املــهــرجــان  وافتتح 
"التضامن  روح  وجسدت  لإلمبريالية،  املناهضني  مواقف 
الفعاليات على  النشاط. كما مت بث  األممي"، حسب منظمي 
العربية،  لغات،  التواصل االجتماعي و"يوتوب" بثالث  مواقع 

واإلسبانية. اإلجنليزية 

البوليفارية  اجلمهورية  رئيس  مادورو،  نيكوالس  وحتدث 
الفنزويلية، إلى املشاركني يف املهرجان، قائال إن بلده يتواجد 
يف قلب هذه املعركة مع اإلمبريالية، ومعتبرا أن هذا املهرجان 
وما   ،19 كوفيد  جائحة  تأثيرات  بسبب  خاصا  طابعا  يتخذ 
ترتكبه الواليات املتحدة األمريكية يف حق الشعب الفنزويلي 
ومنع  والتجاري،  االقتصادي  السياسي،  احلصار  خالل  من 

وصول األدوية إليها.

اإلمبريالية  قبل  من  هــددت  "فنزويال  ــادورو:  م قال  كما 

األمريكية منذ سنوات، فقد عشنا هنا ما تسمي احلرب ذات 
إعالمية،  اقتصادية  حرب  وهي  التقليدية،  غير  الطبيعة 
تدخال  أوقفنا  العام  "هذا  وزاد:  أيضا"،  مسلحة  حرب  ولكنها 
"يف  موضحا:  وأردف  احتالل"،  محاولة  أوقفنا  أراضينا،  يف 
رعاية  حتت  يحارب  مأجور  ألــف  يعدون  مــازالــوا  كولومبيا 
)الكولومبي(  والرئيس  يعرف،  واجلميع  الكولومبي،  اجليش 
إلى  يتسللوا  لكي  املرتزقة  لتدريب  خطة  وهذه  ذلك،  يعلم 
السياسي"؛  مناخها  على  سلبا  بالتأثير  يقوموا  حتى  فنزويال 
التي  التشريعية  واالنــتــخــابــات  األمــر  ــذا  ه بــني  ــط  رب كما 

ستعرفها بالده يف كانون األول/ دجنبر املقبل.

أفضل  بـ"عالم  يؤمن  بأنه  الفنزويلي  الرئيس  واستطرد 
اإلمبريالية  احلروب  كل  ننهي  أن  فيه  نستطيع  عالم  ممكن، 
وكل الغزوات واالحتالالت واستعمال القوة ضد شعوب العالم 
أنه  على  حديثه  خضم  يف  مشددا  تعبيره،  حسب  أجمع"، 
احلقيقية  املساواة  فيه  تسود  "متعدد"  عالم  بناء  يف  يساهم 

إيقاف  البشر جميعا، وعلى ضرورة  والرجال وبني  النساء  بني 
املناخي. التغير 

منظمات  املقاومة"  للشعوب  العاملي  "املهرجان  يف  وشاركت 
من  العالم،  أنحاء  مختلف  من  اجتماعية  وحركات  سياسية 
ضمنها شبكات عاملية، أبرزها القمة العاملية للشعوب، املسيرة 

وغيرها،  ألبا  وحركة  الثالث،  القارات  معهد  للنساء،  العاملية 
كوريا،  رفييل  أبرزهم  سابقني،  دول  ــاء  رؤس إلــى  باإلضافة 
الرئيس السابق لإلكوادور، وديلما روسيف، الرئيسة السابقة 

للبرازيل.

التي  "تشي"،  جنلة  غيفارا،  أليدا  املهرجان  يف  وحضرت 
العالم،  أنحاء  جميع  إلى  تشي  أفكار  نقل  من  بد  "ال  قالت: 
تشي  معرفة  من  الناس  يتمكن  أن  جدا  املهم  من  أنه  أعتقد 
"تأتي  وزادت:  الواقع"،  يف  املمارسة  إلى  أفكاره  ونقل  غيفارا 
نفعله  أن  ميكن  ما  لنعرف  واالجتماعات  الندوات  هذه  أهمية 
لرفع  وكذلك  العالم،  يف  مكانهم  كان  أيا  اآلخرين  ملساعدة 
متضامنني  نكون  وأن  الشعوب  هذه  ملساعدة  واألذرع  األصوات 
بالفعل؛ هذا هو املهم يف احلركة ضد اإلمبريالية العاملية".

هذا  يف  االجتماعية  للبحوث  الثالث  القارات  معهد  وأعلن 
نشر،  دار   20 مع  بشراكة  غيفارا،  لتشي  أعمال  نشر  السياق 
احلــدث،  على  ومفكرون  باحثون  وعلق  مختلفة.  وبلغات 
معتبرين أن غيفارا قضى حياته مؤمنا باألممية، واستعرضوا 
"ضد  كفاحه  ومسار  حياته،  حلظات  أبرز  حديثهم  خضم  يف 
يف  وإسهاماته  أفكاره  راهنية  على  وشــددوا  اإلمبريالية"، 

الراهنة. املرحلة 

ــت مــداخــالت  ــوال ــي، ت ــم ــرق ــان ال ــرج ــه وخـــالل عـــرض امل
أنحاء  مختلف  من  فنية  وعروض  أغاني  عرض  مع  املشاركني، 

العالم، وبلغات متعددة.

للنساء،  العاملية  املسيرة  عن  فيرنانديز،  ماريانا  وحتدثت 
عن دور النساء يف "مواجهة اإلمبريالية" قائلة: "نحن مسيرة 
ضد اإلمبريالية، الرأسمالية واالستعمار"، معتبرة أن العديد 
التي  اإلمبريالية،  سيطرة  حتت  توجد  العالم  شعوب  من 
مثال  موردة  تعبيرها،  وفق  املتطرف"،  اليمني  إحياء  "تفرض 

بوليفيا.

الرقمية  الشركات  دور  إلــى  النسوية  املناضلة  وأشـــارت 
موردة:  اإلمبريالية"،  "هيمنة  بسط  يف  االستيطان  متعددة 
املتعلقة  بــنــا،  اخلــاصــة  املــعــلــومــات  ســرقــة  نستنكر  "نــحــن 
تستغلها  دولية  شركات  إفادة  أجل  من  ومبلكياتنا،  بأجسادنا 
تشارك  أن  جدا  املهم  "من  وزادت:  علينا"؛  التأثير  أجل  من 
وهذه  الرقمي،  االقتصاد  هذا  ومقاومة  النضال  يف  النساء 

الهيمنة التي تفرضها الواليات املتحدة األمريكية.

وتكلم جو بيدرو ستيديل، القيادي البارز يف القمة العاملية 
فكرة  عن  )البرازيل(،  أرض  بدون  الفالحني  وحركة  للشعوب 
هذا  أن  معتبرا  تتوخاها،  التي  واألهــداف  "القمة"،  تأسيس 
أجل  من  أشكالها،  مبختلف  املنظمات  جلميع  تتسع  الشبكة 
مردفا:  واإلمبريالية"،  الرأسمالية  ضد  املشترك  "النضال 
ألنها  األولـــى،  اجلبهة  يف  يأتي  اإلمبريالية  ضد  "النضال 
تستحوذ على الطبيعة، وتستغل البشر وتشجع العنصرية".

النضال ضد اإلمبريالية هو  "إن  اليساري:  الناشط  وأردف 
هذا  يف  جميعا  نشترك  ألننا  يجمعنا،  الذي  األساسي  الشكل 
الكوكب اجلميل الذي نسميه األرض، وألننا بغض النظر عن 
نحاول  اإلمبريالية..لذلك  مبصالح  متأثرون  تواجدنا  مكان 
ستكون  التي  احلركة  وهذه  األيام  وهذه  املهرجان  هذا  بناء 
مستمرة، وأمتنى أن يكون كل من يرافقنا يف املستقبل مع هذه 

اإلرادة السياسية لبناء القمة العاملية للشعوب".

أفكار  املقاومة  للشعوب  العاملي  املهرجان  منظمو  واستحضر 
مع  تزامنا  "اإلمبريالية"،  ضد  الثائر  غيفارا،  تشي  ومواقف 
ذكرى اغتياله من طرف جهاز االستخبارات املركزي للواليات 

األمريكية. املتحدة 

تنظيم  يف  اإلمبريالية  ملناهضة  العاملي  األسبوع  ويستمر 
أنشطة أخرى تدخل يف اإلطار نفسه، إذ أعلن القائمون على 
املبادرة أنهم يعتزمون إطالق حمالت نضالية وإعالمية أخرى 

املستقبل. يف 

 نحن ندرك جيدا 
أن اإلمبريالية 

العالمية ومختلف 
أدواتها، من صهيونية 

ى رجعية وعنصرية  وقو
وفاشية، هي العدو 

اللدود لحقوق اإلنسان 
وحقوق الشعوب، والعرقلة 

األساسية أمام تطلعها 
للتحرر الوطني والبناء 

الديمقراطي والتخلص 
من االستغالل 

الرأسمالي المتوحش 
والسير نحو 
االشتراكية"
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االقتصاد البديل
ــى لــالقــتــصــاد االجــتــمــاعــي إلــى  ــ تــعــود األشـــكـــال األول
إجنلترا  يف  عشر  التاسع  الــقــرن  وأربعينيات  ثالثينيات 
من  ولد  الذي  االقتصادي  النموذج  هذا  نشأ  حيث  وفرنسا. 
الصناعية،  الرأسمالية  ضد  فعل  كرد  العمالية  احلركة  رحم 
غير املنظمة، والتي ال تخضع ألية مراقبة، واملولدة لظروف 
التعاونية  األشكال  مبتكرو  فــأراد  العاملة.  للطبقة  بائسة 
السلع  إلى  الوصول  إمكانية  العمال  منح  األولى  والتعاضدية 
حيث  واخلبز.  والدقيق  احلليب  األساسية:  االستهالكية 
مهارات  ميتلكون  عمال  جتميع  عبر  شعبية  جمعيات  أنشئت 
ضمن  رفاقية  عالقات  جتمعهم  والذين  املهن  من  العديد  يف 
يف  أواًل  العمال  احتـــادات  أول  إنشاء  فتم  السابق.  عملهم 
وصناعة  البناء،  صناعة  منها  متعددة  مجاالت  يف  باريس 
غرب  يف  ثم  ذلــك،  إلى  وما  والكتب  واملجوهرات،  الساعات، 
لتقدمي  الــدقــيــق،  ومــطــاحــن  املــخــابــز  بتوحيد  فــرنــســا، 

أولى  ذلــك  بعد  لتتشكل  أفضل.  بسعر  ــودة  اجل عالي  خبز 
والتي  املتبادلة،  املساعدة  وجمعيات  االئتمانية  االحتادات 
تستجيب الحتياجات التضامن األساسية، مثل دفن األقارب 
املبادرات  هذه  األساسية.  الصحية  الرعاية  على  واحلصول 
سمي  ما  ضمن  بعد  فيما  ستجتمع  العمالية  للحركة  األولى 

ب "اجلمعيات العمالية". 
وليد  ليس  االجتماعي  باالقتصادي  اآلن  يسمى  ما  إن 
املاضي وهو  القرن  اللحظة، بل هو شكل بديال منذ منتصف 
واملفكرين  الفالحية  العاملة واحلركات  الطبقة  العاملة.ثمرة اجتهاد  للطبقة  املناصرين 
كماركسيات  البديل  باالقتصاد  اليوم  نعنيه  الذي  ما  إذا 
يعني  البديل،  االقتصاد  عن  نتحدث  حني  إننا  وماركسيني، 
ومدمر  مناقض  اقتصاد  عن  حقيقي،  بديل  عن  نتحدث 
اإلنتاج  لعالقات  نقيضة  إنتاج  عالقات  عن  للرأسمالية، 

الرأسمالية، وميس جوهره. 
"مــا هــو جــوهــري" يف فكرنا  إلــى  الــعــودة  مــن  بــد  لهذا ال 
التأكيد  يفرض  الذي  هو  وهذا  البديل،  للمجتمع  وتصورنا 
البديل،  باالقتصاد  نعني  فإننا  ثم  ومن  اإلنتاج،  قوى  على 
االقتصاد الذي يبدأ ببناء وسائل إنتاج تكون هي بنية قوى 
اإلنسانية ثم تبادل األشياء املنتجة بعد اإلنتاج".اإلنتاج من خالل العمل البشري يف "إنتاج وسائل صون احلياة 
املالية  للمراكز  التبعية  من  بلداننا  اقتصاد  حترير  إن 
للمديونية  حد  ووضع  الريع  اقتصاد  ومحاربة  االمبريالية 
على  ومنفتح  ــذات  الـ على  ممــركــز  وطــنــي  اقــتــصــاد  وبــنــاء 
يتطلب  اإلستراتيجية،  األبعاد  نفس  تتوخى  اقتصاديات 
هي  اجلبهات  هاته  إحدى  اجلبهات،  من  العديد  على  النضال 
ميكننا  فال  الغذائية،  السيادة  وفرض  االجتماعي  فصل مشروعنا االقتصادي عن مشروعنا املجتمعي.االقتصاد 
كبديل  االجتماعي  االقــتــصــاد  عــن  نتحدث  وعــنــدمــا 
نتحدث أيضا عن عدة واجهات للنضال يف إطار هذا البديل، 
اإلنتاج  بقوى  املرتبطة  البحتة  االقتصادية  الواجهة  منها 
لكن  اإلنتاج،  فائض  وتوزيع  اإلنتاج  وتوزيع  اإلنتاج  وعملية 

وحدات  أي  املنتجني،  عالقات  عن  املنتوج،  عن  نتحدث  أيضا 
من  البــد  اإلطــار  هــذا  ويف  املستهلك،  مع  البديل  االقتصاد 
سلطة  له  ضغط  قوة  باعتباره  املستهلك  على  أيضا  التركيز 
األرباح  لتحقيق  موجه  إنتاج   من  اإلنتاج  وحتويل  االختيار 
الذاتي للشعب،  إلى منتوج يحقق االكتفاء  الرأسمال  لفائدة 
إنتاج  وأدوات  وسائل  على  باعتماده  الوطنية  السيادة  ويبني 

محلية. 
بلداننا  يف  ضعيفة  الزالــت  البديل  االقتصاد  جتــارب  إن 
التعاونيات  استطاعت  حيث  الالتينية،  أمريكا  بلدان  عكس 
أن تبدع يف آليات التدبير، ومواجهة اقتصاد السوق واألسواق 
أن تخلق عملة بديلة  املالية، حيث هناك جتارب استطاعت 
بكاملها،  بلديات  يف  أو  محلية  ــواق  أس داخــل  تداولها  يتم 
املنتوج احمللي،  النقدية احمللية لشراء  تستعمل هاته األوراق 

وتشكل قوة اقتصادية ضاغطة .  

بلورة  مع  ضــروري  التجارب  هاته  مثل  من  االستفادة  إن 
كانت  فــإذا  املجال،  هــذا  يف  العاملية  اجلهود  لتنسيق  آليات 
العوملة الرأسمالية مرحلة متقدمة يف تطور الرأسمالية فهي 
وقادرة  لها  مناقضة  لعوملة  الضرورية  الشروط  توفر  أيضا 
الرأسمال  بني  التناقض  حسم  ميكن  ال  لذلك  جتاوزها.  على 
الضروري  فمن  وبالتالي  العاملي،  الصعيد  على  إال  والعمل 
توحيد نضاالتنا عامليا، ملواجهة الرأسمالية، وهذا لن يتأتى 

إال باالنخراط الواعي للنساء وللحركات النسوية التقدمية 
واليسارية. 

أو  التضامني  االقتصاد  يف  النساء  دور  عن  واحلــديــث   
التقسيم  وعن  إنتاج  عالقات  عن  حديث  هو  االجتماعي، 
االقتصاد  كــان  إذا  األدوار،  ولــتــوزيــع  للعمل  االجتماعي 
للعمل:  احلــالــي  التقسيم  تغيير  إلــى  يهدف  االجتماعي 
الذي  والشخص  اإلنتاج  وسائل  مالك  بني  الفصل  باستبدال 
العمل  بني  والتقسيم  اجلماعية،  بامللكية  عمله،  قوة  يبيع 
الدميقراطية  اإلدارة  خــالل  من  الــيــدوي،  والعمل  الفكري 
على  النقاش  ويفتح   . املبتكرة  العمل  تنظيم  وممــارســات 
يف  الشعوب  حق  خالل  من  للعمل  الدولي  التقسيم  إشكالية 
والبشرية  واالجتماعية  والثقافية  االقتصادية  التنمية 
اخلاصة بهم، وكذلك من خالل التساؤل عن الشروط احلالية 
للعمل  اجلنسي  التقسيم  والزال  البديلة.  والتجارة  للتجارة 
بالشكل  البديل  االقتصاد  لرواد  كبير  قلق  مصدر  يشكل  ال 
املطلوب حلد اآلن. رغم أن العديد من التجارب تقودها نساء 
كل  فالزالت  تتغير،  لم  أدوارهن  أن  إال  النساء،  فيها  وتشتغل 
دور  ذلك  رغم  يبقى  لكن  مسؤولياتهن،  من  املنزلية  األعباء 
أعبائهن  من  وانطالقا  نساء  باعتبارهن  استراتيجي  النساء 
املنزلية، لديهن دور هام يف اختيار املواد املستهلكة، كما أنهن 
الضيعات  يف  أو  املعامل  يف  ســواء  لالستغالل  عرضة  األكثر 
إنتاج  إعادة  اجتاه  يف  كنسويات  نشتغل  أن  ويجب  الفالحية، 
االقتصاد  ووحدات  فضاءات  داخل  للعمل  اجلنسي  التقسيم 
البطريركية.  اإلنتاج  عالقات  نفس  نعيد  ال  حتى  البديل 
يف  للعمل  اجلنسي  التقسيم  "قـــدرة"  عن  الغموض  احلفاظ على االقتصاد الرأسمالي.وننزع 
النساء  تشكل  املــجــاورة  البلدان  يف  واعتقد  املــغــرب  يف 
يسمى  ما  تنظيمات  يف  املنخرطات  من  باملائة   50 من  أزيد 
الــوحــدات  أو  التعاونيات  ــواء  س االجتماعي،  باالقتصاد 
الصغيرة،  االجتماعية  املــقــاوالت  أو  الصغيرة،  اإلنتاجية 
لنفس  يخضع  قطاع  التعاونيات،  قطاع  يظل  ذلك  رغم  لكن 
يف  النساء  تشتغل  حيث  البطريركي،  االقتصاد  ممارسات 
الالتي  األعمال  سيدات  رؤية  إلى  باالستناد  األوقات  أغلب 
العمل  على  قــادرات  ليكن  التدريب  من  الكثير  إلى  يحتجن 
منذ  األنشطة  هاته  زاولن  اللواتي  وهن  تقليدية،  كشركات 
أو منوذج  السليم  أدائها  املرأة مسؤولة عن  كن طفالت، وتظل 
وتعرف  األســريــة،  واحلــيــاة  املهنية  احلــيــاة  بــني  للمزاوجة 
العديد من التعاونيات اإلنتاجية لزيت أركان والزرابي مثال، 
والتي تضم يف اغلبها نساء استغالال بشعا من قبل احملتكرين، 
حيث يتم احتكار جل إنتاجهن من قبل شركات مبوجب عقود 
لالحتكار  منتوجها  يخضع  مما  معها  توقيعها  مت  واتفاقيات 
كما  واملستهلكني،  األثــمــان  باعتماد  احملتكرين  والبــتــزاز 
منتوجاتها النخراطها يف النضاالت الشعبية واجلماهيرية.تخضع العديد من عضوات التعاونيات لالبتزاز بعدم اقتناء 
وظيفي  التضامني  االقــتــصــاد  أن  اعــتــبــار  ــن  م وبـــداًل 
بني  التناقضات  حيث  مــن  التفكير  يجب  للرأسمالية، 
االقتصاد  مساهمات  إحدى  فإن  املعنى،  وبهذا  وآخــر،  نظام 
تفضح  التي  الــتــجــارب،  ــرض  ع ــالل  خ مــن  ــي،  ه التضامني 
عل  املبنية  اإلنــتــاج  وعــالقــات  الرأسمالي،  العمل  أســلــوب 
من  والعمل  القيمة،  فائض  إلنتاج  العاملة  الطبقة  استغالل 
الذي  التضامني  االقتصاد  ومساهمات  مبعاني  التوعية  أجل 
التي  املجموعات  بني  العالقات  ويقيم  املستهلكني،  يشمل 
القرار  صنع  عملية  من  ويغير  مختلفة،  وخدمات  سلًعا  تنتج 

اليومية فيما يتعلق مبا نأكله ونرتديه وممن نشتري منه.
الطبقة  العاملة، تشكل  الطبقة  أن  التأكيد على  ال بد من 
موضوعيا  املؤهلة  ــي  وه للرأسمالية  األســاســي  النقيض 
اإلنتاج  منــط  على  القضاء  خــالل  مــن  التناقض  هــذا  حلــل 
العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب  بناء  ميكن  وال  الرأسمالي. 
السياسية  الطبقي  الصراع  بدون االنخراط يف كافة واجهات 
بناء  سيرورة  يف  وخاصة  والنضالية،  والتنظيمية  والفكرية 
والتي  الشعبية،  للجماهير  املستقلة  الذاتية  متنح النساء فرصة أوسع للتعبير والنضال.التنظيمات 

زهرة قوبيع 

املرأة املناضلة 

ال بد من التأكيد 
على أن الطبقة 

العاملة، تشكل الطبقة 
النقيض األساسي 

للرأسمالية وهي المؤهلة 
موضوعيا لحل هذا التناقض 
من خالل القضاء على نمط 

اإلنتاج الرأسمالي. وال يمكن 
بناء الحزب المستقل للطبقة 

العاملة بدون االنخراط في 
كافة واجهات الصراع 

الطبقي السياسية 
والفكرية والتنظيمية 

والنضالية
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االيديولوجيا واالجهزة االيديولوجية والدولة
وتقدما  نوعية  إضــافــة  ألتوسير  لــوي  فكر  شكل  لقد   -
يعتبر  بحيث   ، عامة  والفلسفي  املاركسي  الفكر  يف  ملحوظا 
املاركسي  الفكر  وتطوير  حتديد  حاولوا  الذين  املنظرين  من 
الفكر  يف  األخطاء  بعض  وجتاوز  املعاش  الواقع  تطور  حسب 
نظم  التي  األطروحة  يف  الشروع  قبل  التفكيري  املاركسي 
على  نركز  أن  سنحاول   ، االيديولوجيا  حــول  الكاتب  لها 
من  تعتبر  والتي  باملوضوع  املرتبطة  األساسية  النقاط  بعض 

 : مرتكزات الفكر املاركسي وهي كالتالي 
* حول إعادة اإلنتاج 

يف  وضعنا  إذا  أننا  اإلنتاج  شروط  إنتاج  بإعادة  املقصود  إن 
اإلعتبار أن كل تشكيلة إجتماعية تعود إلى منط إنتاج سائد 
اإلنتاج  قوى  توظف  اإلنتاج  عملية  أن  القول  نستطيع  فإمنا 
املتوفرة يف ظل عالقة إنتاج محددة ويترتب على ذلك أن أي 
 ، فيه  تنتج  الذي  الوقت  نفس  يف  عليها  إجتماعية  تشكيلة 
ولكي تتمكن من اإلنتاج إذ تعيد إنتاج قوى اإلنتاج - عالقات 

القائمة. اإلنتاج 
* حول املجمع

ماركس  يسميه  فيما  يتمثل  للمجتمع  املاركسي  املفهوم  إن 
األول  باملصطلح  ويعني   ، الفوقية  والبنية  التحتية  البنية 
وعالقات  املنتجة  القوى  وحــدة  من  االقتصادية  الركيزة 
قضائي   -  1  : مستويني  فيشمل  الثاني  املصطلح  أما   ، اإلنتاج 
,2 - وهو االيديولوجيا ومتثله  - سياسي أي القانون والدولة 
 ، القضائية  األخالقية:  كالدينية  املختلفة  االيديولوجيات 

...إلخ. السياسية، األدبية 
البنية  على  ركز  املاركسي  الثرات  أن  لنا  يتضح  هنا  ومن 
النهاية  يف  حتدد  التي  وهي  القاعدة  تشكل  بحيث  التحتية 

كله. البناء 
التصور  هــذا  أن  اعــتــبــر  فــقــد  ألــتــوســيــر  بــخــصــوص  أمــا 
وطوابق  قاعدة  له  مبني  كأنه  مجتمع  أي  لبنية  امليكانيكي 
على  األشياء  هنا  ويقدم  وصفيا  يظل  أنه  أي  مجازي  بأنه 
نحو مختلف.وهذا ال يعني رفضه التام املجاز عليه والتقييم 

املاركسي للمجتمع ، بل مجرد محاولة لتخطيه.
من  إال  املشاكل  هذه  طرح  ميكن  ال  أنه  ألتوسير  يفترض 
حتليل  طريق  عن  مايحاول  اإلنتاج.وهذا  إعادة  نظر  وجهة 

وااليديولوجيا. والدولة  للقانون  مختصر 
* حول الدولة: 

طبقيا  جهازا  بكونها  للدولة  التقليدي  التعريف  يذهب 
بينهما  املجتمع.  على  البرجوازية  الطبقة  سيطرة  لفرض 
النظرية  أن  أي  وصفيا  ظل  التعريف  هذا  أن  ألتوسير  يعتبر 
بعد  تكتمل  لم  وأنها  املاركسية  النظرية  بداية  هي  الوصفية 

يف حتليل الدولة بشكل نظري ومتكامل.
وتفكيكه  حتليله  يف  نوعية  إضافة  ألتوسير  شكل  لقد 
األجهزة  بني  والتفريق  التمييز  إلــى  ذهــب  بحيث  للدولة 
أن  بحيث  للدولة،  القمعي  اجلهاز  وبني  للدولة  االيديولوجيا 
اجلهاز القمعي هو جهازا واحدا بينما األجهزة االيديولوجيا  
امليدان  يف  ويوجد  موحد  هو  القمعي  اجلهاز  وبــأن  متعددة 
العام، بينما األجهزة االيديولوجيا توجد يف امليدان اخلاص.
ويستخدم  املـــادي  العنف  على  القمعي  اجلــهــاز  يرتكز 
فتتم  االيدولوجيا  األجهزة  أما  ثانوي،  بشكل  االيديولوجيا 

الرمزي( بشكل معكوس )العنف 
لــلــدولــة  واملــدرســة  ــزة االيــديــولــوجــيــا  ــه إذن فــإن األج
ترسيخ  عبر  اإلنتاج  عالقات  إنتاج  إعادة  يف  تساهم  واألسرة 
حسب  وتشكيلهم  األطفال  عقول  يف  السائدة  االيديولوجيا 
الواقع اإلجتماعي ، وبالتالي تلعب هذه األجهزة دورا حاسما 
وجوده  يهدد  إنتاج  لنمط  اإلنتاج  عالقات  إنتاج  تكرار  يف 

العاملي. الطبقات  صراع 

* حول االيديولوجيا
مرة  أول  صاغه  االيديولوجيا  مفهوم  بــأن  املــعــروف  من 
دسيتو دوتراسي والذي يعرفه بأنها علم األفكار للتعبير عن 

البشري. للعقل  التجريبي  التحليل  محاولة 
أما بخصوص التعريف املاركسي )االيديولوجية األملانية( 
من  مكونة   ، وعبث  لفراغ  خالص  حلم  خيالي،  تركيب  هي 
وهو  أي  واإليجابي  املمتلئ  الوحيد  الواقع  من  النهار(  )بقايا 
يصنعون  الذين  الواقعيني  لألفراد  الواقعي  امللموس  التاريخ 
، وبالتالي فإن اإليديولوجيا ال تاريخ  وجودهم بشكل مادي 

لها.

األفـــراد  تــاريــخ  هــو  الــقــائــم  الــوحــيــد  الــتــاريــخ  أن  حيث 
تقول  األطروحة  هذه  فإن  إذن   ، احلياة  واقــع  يف  امللموسني 
وبأن  سلبية  إذن  وهي  لها  تاريخ  ال  االيديولوجيا  هذه  بأن 
االيديولوجيا هي حلم خالص ، ويف هذا الصدد يرى ألتوسير 
هي أن لإليديولوجيا معنى إيجابي إذا كان صحيحا خاصية 
أنهما  بحيث  ووظيفة  بنية  لها  أن  يف  تكمن  اإليديولوجيا 
وهذه  البنية  هذه  أن  مبعنى  أي  تاريخيا،  غير  واقعا  يكونان 

نسميه  فيما  يتواجد  الثابت  الشكل  بنفس  هما  الوظيفة 
بالتاريخ.

املجتمات  تاريخ  أي  الطبقات  صــراع  هو  التاريخ  يكون  
الطبقية ، من هنا يذهب ألتوسير إلى أطروحتني يف تفسيره 

 : لاليديولوجيا واحدة سلبية واألخرى ايجابية 
1 - األطروحة األوىل : متثل العاقات الخيالية القامئة 

بني األفراد والظروف الواقعية لوجودهم .
إن املفاهيم عن العالم هي خيالية أي ال تتطابق مع الواقع 
أنها  نتقبل  فإننا  وهما،  تشكل  وبالتالي  نتقباها  ذلك  ومع   ،
كتابة عن الواقع ونعطي لها تفسيرا مثال )الدين ، اخلرافات 

الناس  يتمثل  االيديولوجيا  فإن  ,وبالتالي   .).. األساطير   ،
.فااليديولوجيا  خيالي  بشكل  لوجودهم  الواقعية  الظروف 
لعالقات   ، خياليا  يكون  أن  البــد  الــذي  تشويهما  يف  متثل 
بعالقات  األفــراد  عالقة  شيء  كل  قبل  بال  القائمة  اإلنتاج 

املشتقة منها. والعالقات  اإلنتاج 
 2 - األطروحة الثانية : أن لايديولوجيا وجودا ماداي 
دائــمــا داخـــل جــهــاز ويف قلب  تــتــواجــد االيــديــولــوجــيــا 

العملية. ممارساته 
هذا الوجود لاليديولوجيا هو وجود مادي ، وبالطبع فإن 
الوجود املادي لاليديولوجيا يف جدل زمن ويف قلب ممارساته 
ال يتخذ  نفس شكل الوجود املادي باعتبار املادة تتخد أكثر 
كلها   ، مختلفة  أشكال  يف  تتواجد  أنها  باألحرى  او  معنى  من 
اخليالية  العالقة  فإن  وبالتالي  املادة.  يف  وأخيرا  اوال  راسخة 

لها وجود مادي .
مادي،  ايديولوجي  جهاز  يف  تتواجد  إذن  فااليديولوجيا 
تفرض ممارسات مادية يحكمها طقس مادي ، هذه املمارسات 
التي تنصرف بكامل وعيها  املادية للذات  موجودة يف األفعال 

معتقداتها. ووفق 
ألية  املكون  هو  الذات  عن  ألتوسير  يقول  الصدد  هذا  ويف 
للذات  منط  تشكيل  ميكن  ال  أنه  إال  باإلضافة  ايديولوجيا 

وإال إذا كانت لاليديولوجيا وظيفة جتاه الذوات األخرى.
إذن فبهذا الشكل تتم األمور لكي تصح األشياء كما يجب 
ان تكون عليه من أجل ان يصبح إعادة إنتاج عالقات اإلنتاج 
يوم  كل  مضمونة  سيرها،  وحركة  اإلنتاج  عملية  يف  حتى 
اإلنتاج  داخل  للعمل  التقني  سلوكهم  يف  اي  األفراد  وعي  يف 
املمارسة   ، لاليديولوجيا  اإلخضاع  القمع،   ،'' اإلستغالل   ''

العملية .. الخ.
إنتاج  إعادة  أشكال  من  شكل  هي  اآللية  هذه  فإن  وبالتالي 

عالقات اإلنتاج املشتقة فيها.

حمزة الشافعي 

أما بخصوص 
ألتوسير فقد 

اعتبر أن هذا التصور 
ي  الميكانيكي لبنية أ
مجتمع كأنه مبني له 

ي  قاعدة وطوابق بأنه مجاز
ي أنه يظل وصفيا ويقدم هنا  أ

األشياء على نحو مختلف.
وهذا ال يعني رفضه التام 

المجاز عليه والتقييم 
الماركسي للمجتمع 

، بل مجرد محاولة 
لتخطيه
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الشعراء الرفاق 
بالط قصائد  تكتبوا  لم 

أيدي  تقبلوا  لم 
لم تنالوا قالدة وال وسام

قصور تدخلوا  لم 
املديح فن  جتيدوا  لم 

األحالم تدفنوا  لم 
الطلب حتت  قصائد  تكتبوا  لم 

عطايا  تسترجوا  لم 
مناصب على  حتصلوا  لم 

ــم جتـــلـــســـوا عـــلـــى كـــراســـي  ــ لـ
كله العمر  فيها  تستريحون 

اجلنة عطر  تبيعوا  لم 
القيامة... يوم  مسك  وال 

الشعراء الرفاق 
ما يقال مازال  هل 

ملسافربال  قصيدة  من  هناك  هل 
ئب  حقا

املجردة بالعني  يبدو  ال  فقره 
وجرحه يف صدره مدفون 

قبر بال  مليت  قافية  من  هناك  هل 
واحدة عني  تبكه  لم 

يف  واحد  حداد  يوم  عن  يعلن  لم  و 

حقه
واحد إسمه  وال يحمل شارع 

ضريح له  يبنى  ولم 
روحه يف بالد

و جثته يف بالد
كافية أطالل  مقدمة  حقه  يف  هل 

يف بيت اهلل؟... يلزمه معلقة  أم 
الشعراء  رفاقي 

الكالم غير  أجيد  ال 
القبر و كالمي ال يحمي من عذاب 

الدنيا وال من عذاب 
و هو أشد عذاب

العقاب يبعد  وال 
العباد البالد و ال  وال ينفع ال 

آحاد شاعر  حتى  لست 
مسن لشيخ  بيت  من  هل 

كافرا البارحة  مات 
إميان سنة  ثمانني  بعد 

وسجود و ركوع و صوم وصالة؟
الفقراء هل من قوايف يف حق 

السبيل وعابري 
املنهور السائل  و  واألعمى 

نبيذ قنينة  كل  مع  وسكيريحتضر 

وراءه  أحــرق  شرعي  غير  ومهاجر 
ماضيه كل 

احليتان ستأكلها  جثته  و  وأوراقه 
ولن يدفن يف قبر اجلندي املجهول

اإلنذثار من  رمبا  تنقده  قافية 
على  ســالمــا  و  بــردا  تــكــون  قافية 

متعبة أرواح 
املصير... وبئس 

فتكون كن  قافية 
يف  أثر  املعذبني  حلياة  يبقى  حتى 

النسيان زمن 
الطلب و يف تاريخ حتت 

املنتصرون...  يكتبه 
الشعراء  رفاقي 

قصيدة أخرى  مرة  ارتكبتم  هال 
وترصد تعمد  و  سبق  عن 

إصرار  وسابق 
كالكالب منوت  لئال 

بعد أن تقاسمنا معهم نفس املصير
السنني هذه  كل 

لعني صمت  يف 
عليه يعلى  وال  يعلو 

الثقافة  و التغيري

الثقافية

شائكا  ملغما،  حقال  عصية،  زالت،  وما  الثقافة،  كانت 
وميكن  عنها.  يجيب  ممــا  أكــثــر  الــتــســاؤالت  مــن  يثير 
 ،  Goebbels ل أحــدهــمــا  )بــســلــوكــني،  )االســتــئــنــاس 
سمع  كلما  أنــه  ملخصه  النازية،  لــدى  الدعاية  وزيــر 
ألحــد  ــر  واآلخـ مــســدســه.  حتــســس  ))ثــقــافــة((  كلمة 
القرن  من  السادس  العقد  زمن  فرنسا،  راديو  منشطي 
عند  مذياعه  إخــراج  إلــى  صاحبه  فيه  عمد  املاضي، 
ال  مركب  املفهوم  أن  والــظــاهــر  نفسها.  الكلمة  سماع 
بحموالت  محّمل  هو  إذ  قلنا-؛  -كما  بيسر  نفسه  مينح 
املتتبع  حـــاول  وإذا  رمــزيــة.  قِيمية،  إيــديــولــوجــيــة، 
شيء،  كل  تسلع  التي  املقاولة  يف  ))الثقافة((  مالمسة 
التساؤالت  من  دافقا  سيال  فإن  اإلنسان،  حتى  تبضع  و 

قبيل: من  واحلجية،  الراهنية  يعدم  ال  املشروعة 
التفكير  أن  ــم  زاعـ يــزعــم  أن  ميــكــن  ــد  ح أي  إلـــى  ـ 
))جماعية لصالح  الفوارق  يذيب  بأن  كفيل  املقاَولّي 
أنــه  مــتــجــاهــال  ــودة،  ــه ــع م ــك  ت ــم  ل  ))  collectivité
أيف  ســواء  عــديــدة،  تــفــاوتــات  تــوحــد  التراتبية  عبر 
متّثل  أم  القرار،  إلى  الوصول  يف  أم  املتقاَسمة،  املهمات 
إلى  ترتد  املقاولة  ثقافة  فإن  ثمة  ومن   .. األهداف؟ 
كل  بعد  ولكن  هكذا،  األمر  "إن  التفاوتات..  هذه  تبرير 

تريده." التي  هي  ثقافتنا  شيء 
ــة مــحــفــوفــة بــالــفــوارق  ــاول ــق ولـــو احــتــفــظــنــا بـــأن امل
الناقل  الثقافة؟  تلك  نقل  يتصّور  فكيف  املبيننة، 
يبث  ألنه  املقاولة  رئيس  هو  قليل،  غير  إلى  بالنسبة 
احلالة  هذه  ويف  مبقاولته.  اخلاصة  واملعايير  )القيم( 
إياه  مساعدا  يتدخل  الــذي  النفس  بعالم  يستقوي 
مدعاة  التراتبية  أن  والواقع  )قيمه(.  عن  التعبير  على 

الرئيس. أمنوذجية  تدعي  مسٍخ  مقاولة  إلى 
موهمة  فــوارَق  يؤسس  العمل  تقسيم  فــإن  وهــكــذا، 
ــذات واآلخـــر،  ــا إعــطــاء صـــورة مــشــوهــة عــن الـ ــؤداه م
بوظائفها  اآللـــة  صـــورة  تــعــدو  ال  كــونــهــا  يف  مختزلة 

املكُرورة. املغلقة،  الضيقة، 
اخلاصة  الثقافة  عناصر  تفعيل  هو  األحجى  أليس 
أليس  املقاَولية،؟!  الوضعيات  يف  املهيمنني  باألفراد 
بــاملــقــاولــة  املــشــتــغــلــني  املــنــشــغــلــني،  ــع  ــوس ب أن  مــرضــيــا 
عّلنا  الفريق؟!  نظر  وجهات  يتقاسموا  أن  -جميعهم- 
آخر  سؤال  لصالح  "؟  ثقافة  أية   " سؤال:  من  نتخلص 

من"؟.. "ثقافة  هو: 
الناقد،  االحتجاجّي،  الفكر  على  ثمة،  من  سيكون، 
مواقفه،  يجذر  أن  املناضلة،  النقابات  به  تؤمن  الذي 
ويثّور أدواته وأشكاله النضالية إن هو أراد تأمني مبدِئه 
استخدامها"،  بدل  العاملة  الطبقة  "خدمة  الرئيس: 
اقتراحية  بقوى  مساهما  الكادحني،  عموم  مستحضرا 
التمويهات  أغرب  ومن  القيم(.  )قيمة  الكرامة  حتفظ 
بسيط  لسبب  املواطنة(،  )املقاولة  املفترون:  يردده  ما 
ثنائية:  تلخصه  سياسّي  مفهوم  "املــواطــنــة"  أن  هــو 
تتجاوز  ال  مقاولة  اعتبار  ميكن  هل  ثم  احلق/الواجب، 

مواطنة؟؟!!. مقاولة  عشرا،  آالفا 

حول ثقافة املقاولة
سعيد سليمالرفاق الشعراء

نور الدين موعابيد

العواصف ال تقوى عىل اجتثاث النخل

ــي عــبــدالــلــطــيــف دشــيــش  ــق ــي رف
كل  يف  ــعــيــان  ــل ل ــيــة  جــل .بــصــمــتــك 
االجتماعات  فمن  النضالية  احملطات 
ملا  السوداء  بالصخور  باملقر   األولى 
املكافح  نهجنا  يف  برفاقي  التحقت  
كل  يف  احلاضر  الرفيق  .كنت   1996
اجتماعاتنا  تطول  .وكانت  املعارك 
البروفسور  ــان  .وك ــاد  االح ــام  اي كــل 
قبلك  ــل  ــراحـ الـ ــي  ــالل ــي اجل جنــيــب 
لي  .ويوضح  النوم  من  سنة  تاخذه 
يف  بــات  الطبيب  بــان  بجانبي  رفيق 
االطفال. صحة  على  يسهر  احلراسة 
الالفتات  من  شيء  بكل  تتكلف  كنت 
اخلتامية  الكلمات  والقاء  والبيانات 
كفصيل  املشرفة  مبشاركتنا  .مــرورا 
فــبــرايــر   20 ال  حــركــة  يف  ــاري  ــس ي
تنظيمنا  فيها  ابلى  والتي  املجيدة 
ــالء احلــســن.وكــنــت رفــيــقــي قد  ــب ال
االحتجاجية  احلــركــة  يف  انصهرت 
والذين  القدمية  املدينة  لساكنة 
.سواء  وطيبتك  لبساطتك  احبوك 
باملقر  اجــتــمــاعــاتــهــم   حتــضــر  حــني 
الــواليــة  امـــام  مــعــهــم  مــتــظــاهــرا  او 

احلركة  .هــذه  اسبوع  كل  نهاية  كل 
الــتــي اعــطــت الــشــهــيــدة عــزيــزة بو 
اخرين  ــاق  رف اغمط  ان  .دون  رحــو 

النصر  ابو  التجربة  هذه  يف  نصيبهم 
شهاب  وسعيد  الطهراني  وعايشة  و 
واالدريسي  رؤوف  والــراحــل  ومطيع 
باكرا  صباحا  وتأتي  تتكلف  .كنت 
مقر امــام  مــاي  فــاحت  ببيان  لتزودنا 
بالس  نصيبه.نشعر  لكل  لتعطي   cdt

نتمم  ونحن  العمال  عيد  يف  ــادة  ع
ومنا  اجلــريــدة  وبيع  البيان  تــوزيــع 
 umt مسيرة  يف  بالتوزيع  يتكلف  من 
املكلفني  الــرفــاق  يتعرض  والــغــالــب 

التوزيع. من  للمنع 
النحو  يف  ــك  ــادل اج احــيــانــا  كنت 
مشكال  يطرح  حني  فاجدك  العربي 
معي  ــش  ــاق ــن ــت ف لـــغـــوي  ســـيـــاق  يف 
عمق  واستشف  النحوية  بالقواعد 
ناصية  مالك  بانك  .واعرف  تكوينك 

. اللغة 
الــرفــاق  كــان  بــكــم  منذالتحاقي 
بعبد  االثنني  ينادوننا  والرفيقات 
الســمــاىنــا  ــارة  اإلشــ دون  الــلــطــيــف 
تربية  الى  ذلك  مرد  رمبا  العاىلية 
كانت  مرحلة  يف  ورفيقاتنا  رفاقنا 
االسماء  دكــر  عــن  تفصح  ال  صعبة 

العائلية.
املعطاء.  الكرمي  رفيقنا  لك  طوبى 
والعبر  الكثيرة  الدروس  منك  تعلمنا 
ولنا  لك  املزمن.فسالم  مرضك  رغم 

ولذويك. اليسار  ولطيف 

عبداللطيف صردي
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حوار

        

أكتوبر؟                   أهم إجنازات ثورة  ما هي                                        1
دورا  العمال  فيها  لعب  والتي  العظيمة  أكتوبر  ثورة  أن 
البلشفي  الــشــيــوعــي  ــزب  احلـ ــا  ــاده وق وحــاســمــا  أســاســيــا 
من  قياسية،  مدة  يف  السوفيتي،  اإلحتــاد  شعوب  أخرجت 
الفيودالية  سيطرة  من  وخلصتها  واألمراض  والفقر  اجلهل 
وبنت  والثقافية  العلمية  املستويات  أعلى  إلى  وأوصلتها 
هائلة  مكتسبات  وحققت  الذات  على  ومرتكزا  قويا  اقتصادا 
الشغل...(  الصحة،  )التعليم،  االجتماعي  املستوى  على 

عظمى. قوة  السوفياتي  االحتاد  من  وجعلت 
النازية  دحر  يف  حاسما  دورا  السوفياتي  االحتاد  ولعب 
احلــرب  بــعــد  اإلمــبــريــالــيــة  لهيمنة  وتــصــدى  والــفــاشــيــة، 
أجل  من  املستعمرة   الشعوب  نضاالت  ودعم  الثانية  العاملية 

الوطني. حتررها 
إجنـــازات  وجــيــزة،  ــدة  م يف  ــورة،  ــث ال ــذه  ه حققت  هــكــذا 
جتربة  للبشرية  قدمت  لقد  الثورات.  من  قرونا  تطلبت  
دروسها  من  االستفادة  ميكن  االشتراكية  لبناء  ملموسة 
نحو  لالنتقال  تقدما  أكثر  جتارب  بناء  نحو  قدما  للمضي 

االشتراكية.

         

يف  االشتراكية  بناء  جتربة  فشلت  ملاذا            
السوفياتي؟ االحتاد 

التالية: املالحظات  تقدمي  من  بد  ال  اجلواب،  قبل 
منط  إلى  الفيودالي  اإلنتاج  منط  من  املرور  تطلب  لقد   -
املضادة،  و"الثورات"  الثورات  من  قرونا  الرأسمالي،  اإلنتاج 
فيه  ينتفي  إنــتــاج  منــط  إلــى  للمرور  بالنسبة  بالك  فما 

لإلنسان؟    اإلنسان  استغالل 
لبناء  ــوذج  من على  تتوفر  البلشفية  الــثــورة  تكن  لــم   -
كانت  ما  عدا  ما  االقتصادي،  امليدان  يف  خاصة  االشتراكية، 
الذي  التصنيع...(  )التأميم،  الثانية  األممية  تطرحه 

االشتراكية. وليس  الدولة  رأسمالية  بناء  يعني 
السوفياتي  االحتاد  يف  االشتراكية  بناء  جتربة  نقد  إن 
بعض  أو  الرجعية  الدعاية  غرار  على  يدفعنا،  أن  يجب  ال 
لهذه  التقدمي  الدور  إنكار  أو  تبخيس  إلى  التقدمية  القوى 
الدعاية  ذلك  إلى  تسعى  كما  جترميها  فأحرى  التجارب 
إليه  آلت  فيما  الكاملة  املسؤولية  تلقي  التي  اإلمبريالية 
يجب  ذلك،  من  العكس  على  ستالني.  على  البلشفية  الثورة 
العالم  وشعوب  لشعوبها  التجارب  هذه  حققته   مبا  نعتز  أن 
ويف  جسام  تضحيات  ومــن  بطولية  مالحم  من  مثلته  ومــا 
واألخطاء  لالنحرافات  موضوعي  بتقييم  القيام  اآلن،  نفس 
إرث  هي  عليها،  وما  لها  مبا  التجارب،  فهذه  شابتها.  التي 

العالم. يف  الشيوعيني  لكل 
أسباب  بعض  فلعل  روسيا،  يف  البلشفية  للثورة  وبالنسبة 

: هي  إجهاضها 
املوضوعية: 1.األسباب 

فرضتهما  الــلــذان  واحلــصــار  بــاحلــروب  خاصة  وتتعلق، 
الثورة  ضد  األوروبــيــة  واإلمبرياليات  الروسية  الرجعية 
قوية  دولــة  بــنــاء  مواجهتهما  تطلبت  والــتــي  املــنــتــصــرة، 
املوجه  الثقيل  التصنيع  على  يركز  واقتصاد  ومركزية 
اخلفيف  والتصنيع  الفالحة  حساب  على  احلربية  للصناعة 
التوجه  هــذا  للشعب.  املعاشية  ــاع  األوض لتحسني  املوجه 
هذه  تطلبت  كما  والفاشية.  النازية  صعود  أمام  تعمق  الذي 

مما  احلزب  داخل  حديديا  انضباطا  االستثنائية  الظروف 
الدميقراطية. حساب  على  املركزية  تغليب  إلى  أدى 

الذاتية: 2.األسباب 
وتعويضها  الــرأســمــالــيــة  ــاج  ــت اإلن عــالقــات  تفكيك  إن 
حاسمة  مسألة  األحـــرار  املنتجني  بــني  التعاون  بعالقات 
ستضع  ألنها  االشتراكية  إلى  الرأسمالية  من  االنتقال  يف 
للسلط  املادي  األساس  تشكل  التي  االقتصادية،  السلطة 
واحلال  املنتجني.  وباقي  العاملة  الطبقة  يد  يف  األخــرى، 
الرأسمالية  اإلنــتــاج  عالقات  تعوض  لم  أكتوبر  ثــورة  أن 
على  حافظت  بل  األحــرار،  املنتجني  بني  التعاون  بعالقات 
املنتوج  ويف  اإلنتاج  وسائل  يف  يتحكمون  ال  كأجراء  العمال 

التأميم  خــالل  مــن  فيهم  متحكمة  ــة  ــدول ال ظــلــت  الــتــي 
يكن  لم  ذلك  أن  أكيد  البيروقراطي.  املركزي  والتخطيط 
لتأخر  نظرا  الــثــورة  جنــاح  بعد  األولــى  الفترة  يف  ممكنا 
االمبريالية  فرضتها  التي  واحلروب  واحلصار  اإلنتاج  قوى 
واالقتصادية  التقنية  األطــر  إلــى  واحلــاجــة  الــثــورة  على 
دعم  ــرورة   وضـ شيوعيا  يكن  لــم  أغلبها  والــتــي  املــوجــودة 
السياسة  لينني  طرح  لذلك  العمالي-الفالحي.  التحالف 

اجلديدة. االقتصادية 
         

دون  حالت  التي  العوامل  أهــم  هي  ما            
االشتراكية؟ اإلنتاج  عالقات  تطوير 

الرأسمالية  بني  انتقالية  مرحلة  باعتبارها  االشتراكية، 
يستمر  مستقرة  غير  مرحلة  بالضرورة  هي  والشيوعية، 
بينما  الرأسمالية  وضد  الشيوعية  أجل  من  الصراع  فيها 
املجتمع  يف  انتفى  الطبقي  الصراع  أن  فوق  من  احلزب  أعلن 

. تي فيا لسو ا
الواعي  التدخل  تتطلب  للرأسمالية،  خالفا  االشتراكية، 

املستقلة. الذاتية  وتنظيماتها  العاملة  للطبقة  واملنظم 

يف  ضرورية  لينني  اعتبرها  التي  الدولة،  رأسمالية  إن 
اإلقــرار  بعد،  من  مت،  االشتراكية  بناء  من  األولــى  الفترة 
احلــزب  لــدى  تصور  لغياب  ــك  وذل االشتراكية،  هــي  بأنها 
عالقات  إلــى  الرأسمالية  اإلنــتــاج  عــالقــات  مــن  لالنتقال 

األحرار. املنتجني  بني  التعاون 
بسبب  احلزب  أصاب  الذي  اخلطير  الضعف  كذلك  هناك 
والتصفيات  احلروب  أدت   حيث  عليه  طرأت  التي  التغيرات 
وامتالئه  البلشفية  الكوادر  أغلب  على  القضاء  إلى  داخله 
التكوين  متتلك  تكن  ولم  احلزب  جتربة  تعش  لم  بعناصر 

الشيوعية.  والقيم  والثقافة  األيديولوجي 
االنتقال  مرحلة  خــالل  السياسية،  التعددية  غــيــاب 
وفئات  طبقات  هناك  االشتراكية،  إلــى  الرأسمالية  مــن 
يف  ساهمت  كادحة  وغير  عمالية  غير  شعبية  اجتماعية 
ما  وهو  متثلها.  سياسية  قوى  على  وتتوفر  الثورة  انتصار 
فرض  إلى  اللجوء  لكن  سيستمر،  الطبقي  الصراع  أن  يعني 

ذلك. أجهض  واملنعن  القمع  إلى  واالرتكاز  الوحيد   احلزب 
املركزية  تعويض  مت  احلزب،  داخل  العالقات  يخص  فيما 
الشخصية.  وبعبادة  بيروقراطية  مبركزية  الدميقراطية 
السلطات  كل  وتركيز  السوفييتات  دور  تهميش  مت  كذلك 

أيدي احلزب. يف 

           
للنظام  املتتالية  األزمـــات  تؤكد  هــل           

ذلك؟ وكيف  الثورة،  راهنية  الرأسمالي  
نتيجة  سيكون  والشيوعي  االشتراكي  البديل  بلورة  إن 
ومثقفيها  والكادحة  العاملة  وطبقاتها  الشعوب  لنضاالت 
وإحالل  الرأسمالي  النظام  على  القضاء  أجل  من  العضويني 
طويلة  سيرورة  العالم  سيعرف  لذلك  منه،  عدال  أكثر  نظام 
املطاف  نهاية  يف  ستفضي  لكن  واإلخفاقات،  النجاحات  من 
لينني  أو  أجنلز  أو  فماركس  االشتراكي،  النظام  انتصار  إلى 
ملاركس،  بالنسبة  بل  االشتراكية.  لبناء  وصفة  يعطوا  لم 
على  اآلن،  نفس  يف  تقضي،  التي  احلركة  هي  الشيوعية 

والدولة.  الرأسمالية 
فشل  دروس  يستوعب  أن  يجب  االشــتــراكــي  فــاملــشــروع 
الشيوعية  احلركة  اجتهادات  عبر  االشتراكية،  بناء  جتارب 
فيجب  حتــررهــا.  ــل  أج مــن  الــشــعــوب  ونــضــال  والتقدمية 
واحلريات  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  التقدم   من  االستفادة 
األخذ  يجب  كما  والبيئة،  احلروب  ومناهضة  الدميقراطية 
الرأسمالية،  للتحوالت  الطبقية  االنعكاسات  االعتبار  بعني 
اجتاح  بعدما  اليوم  العاملة  الطبقة  مفهوم  تدقيق  وخاصة 
مناحي  وجل  العالم  مناطق  كل  الرأسمالي  اإلنتاج  منط 
بل  الصناعة،  إلى  باألساس،  يرتكز،  يعد  ولم  البشر  حياة 

سلعة. إلى  واملعرفة  للعلم  حتويله  ظل  يف 
إلــى  ــال  ــق ــت االن لــضــمــان  ــة  ــزي ــرك امل أن احلــلــقــة  أعــتــقــد 
املنتجني  وباقي  العاملة  الطبقة  تتوفر  أن  هي  االشتراكية 
والدولة.  واملجتمع  االقتصاد  على  الفعلية  الهيمنة  على 
ومختلف  ــزب  احل بواسطة  تتم  أن  يجب  الهيمنة  ــذه  وه
تبنيها  التي  ــزب  احل عــن  املستقلة  الــذاتــيــة  التنظيمات 
على  حريصا  احلزب  يكون  أن  يجب  والتي  العاملة  الطبقة 
يرتكز  أن  الضروري  ومن  عنه.  ذلك  يف  مبا  استقاللها،  ضمان 
الدميقراطية  املركزية  إلى  الذاتية  والتنظيمات  احلــزب 
واالنضباط  ثم  القرار  اتخاذ  قبل  تداول  أوسع  تضمن  التي 

دميقراطي. بشكل  حسمه  بعد  العام 

عبد  الرفيق  نستضيف   ،  1917 أكتوبر  لثورة  ملفه  خصص  الذي  العدد  هذا  يف 
اهللا الحريف عضو الكتابة الوطنية للهنج الدميقراطي ومنسق اللجنة التحضريية 
 1917 أكتوبر  ثورة  عن  ليحدثنا   ، الدميقراطي  للهنج  الخامس  الوطين  للمؤمتر 

وراهنيهتا .
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المشروع 
االشتراكي 

يجب أن 
يستوعب دروس 

فشل تجارب 
بناء االشتراكية، 

عبر اجتهادات 
الحركة الشيوعية 

والتقدمية ونضال 
الشعوب من 

أجل تحررها.
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الغتيال  التاسعة  الذكرى  أكتوبر   27 يوم  حلت 
أحيتها  التي  املناسبة  وهي  احلساني  كمال  املناضل 
اجلمعية الوطنية حلملة الشواهد املعطلني بفرعها 
يف بوعياش بزيارة قبره وإلقاء كلمة جتديد العهد 
هذا  أجله  من  استشهد  الذي  النضال  مواصلة  على 
يف  شعبه  أبناء  حق  عن  واملدافع  الشرس  املناضل 
حلت   2011 أكتوبر   28 يوم  الكرمي.  والشغل  العمل 
فكري  محسن  الستشهاد  الرابعة  الــذكــرى  أيضا 
ــال  األزب حاوية  يف  املطحون  العيش  لقمة  شهيد 
الذكرى  أيضا  حلت  أكتوبر   29 ويــوم  باحلسيمة. 
 .1965 سنة  بباريس  بركة  بن  املهدي  الغتيال   55
يحيي الشعب املغربي تباعا هذه الذكريات الفواجع 
وكلها مرتبطة بعضها ببعض ألنها تصدر عن نفس 

يد البطش واالستبداد.

فكري  ومحسن  احلساني  كمال  ذكرى  لرمزية  إن 
أثر بالغ ألنها تهم شباب املغرب، هذه الثروة الثمينة 
ال  كنز  هــي  بينما  وبــددهــا،  النظام  ضيعها  التي 
احلق  إن  بالدنا.  وتقدم  رفعة  بناء  أجل  من  يعوض 
املغربي  الشعب  واملنتج مطلب يهم  الكرمي  الشغل  يف 
مغربية  عائلة  كل  مطالب  تخلو  تكاد  وال  قاطبة، 
كوفيد  جائحة  ومع  أكثر.  أو  أبنائها  ألحد  بالشغل 
البطالة  تفاقم  عن  نتج  ملا  إحلاحا  املطلب  ازداد   19
اإلنتاجية  الــوحــدات  من  اآلالف  عشرات  وإغــالق 

وتسريح مئات آالف العمال والعامالت.

سيكون مطلب محاربة الفقر الذي يهم أكثر من 20 
مليون مواطنة ومواطن، وأهم طريقة حملاربة الفقر 
الدولة  وألن  واملنتج.  القار  الشغل  فرص  إيجاد  هي 
استقالت عن واجبها هذا فإن الوسيلة الوحيدة أمام 
املتواصل واملزيد من  النضال  الفقراء والعاطلني هي 
التنظيم وحشد القوى ورص الصفوف. وأهم أشكال 
املستقلة  الذاتية  التنظيمات  بناء  هي  التنظيم 
حلملة  الوطنية  اجلمعية  غــرار  على  للمتضررين 
أدوات  إنها  التنسيقيات.  وباقي  املعطلني  الشواهد 
القوى  باقي  وعلى  املطالب،  وفرض  النضال  خوض 
ودعمها  معها  التعاون  املناضلة  والسياسية  النقابية 
وانتشارها  توسعها  أجل  من  حتتاجه  ملا  وإمدادها 

وتشبيك صفوف املتضررين من الفقر والبطالة.

أنفسنا  نعتبر  الــدميــقــراطــي  الــنــهــج  يف  ــنــا  إن
والبطالة،  الفقر  بحالة  مباشرة  معنية  وقواعدنا 
مبدئيا  منخرطون  ونحن  آفاتهما  من  نعاني  ألننا 
ونسعى  املناضلة،  التنظيمات  جميع  يف  وعمليا 
لتحمل مسؤولياتنا والنهوض بواجباتنا. ومن جهة 
أجل  من  النضال  مبتابعة  معنيون  أيضا  نحن  أخرى 
كشف حقيقة اجلرائم واالغتيال الذي تعرض لهما 
وباقي  فكري  ومحسن  احلساني  كمال  الشهيدين 
األولى  املسؤولية  إن  الكرمي.  العيش  لقمة  شهداء 
وهذه  الظاملة  الدولة  كاهل  على  تقع  واألساسية 
الشعب  فيها  وسيقول  للتقادم  قابلة  غير  جرائم 

والتاريخ كلمة الفصل. 

من وحي األحداث

التيتي الحبيب                             

من أجل الحق يف الشغل 
سقط هشداء النضال من أجل 

العيش الكرمي

يف رسالة مفتوحة موجهة لوزير الفالحة 
واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 
مع  تدليسية  صفقة  إلغاء  حــول  والغابات 
جاء  قناع،  شركة  بغطاء  صهيونية  شركة 

فيها ما يلي :

والنقابية  السياسية  الــهــيــئــات  نــحــن 
ــة والــشــبــابــيــة  ــي ــائ ــس ــن واحلــقــوقــيــة وال
إليكم  نتوجه  أسفله،  املوقعة  واجلمعوية 
امتعاضنا  لنبلغكم  املفتوحة،  الرسالة  بهذه 
مناقصة  نــتــائــج  مــن  ــديــد  الــش وغــضــبــنــا 

الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  دولية 
حتت  الواقع  )أونسا(  الغذائية  للمنتجات 
محاربة  أجــل  مــن  الفالحة،  وزارة  وصــايــة 
ما  فحسب  الشمال.  بجهة  النخيل  مــرض 
اإلخبارية،  واملواقع  اإلعــالم  وسائل  يف  راج 
فقد رست الصفقة على شركة غير معروفة 
اسمها  املجال  يف  سابقة  مؤهالت  لها  وليست 
غطاء  فقط  أنها  ليتبني   ،"Palmonitor"
شركة  اسمها  صهيونية  لشركة  تدليسي 

."Agrint sensing solutions"

على  تتستر  التي  الــوقــائــع  ــذه  ه ــام  وأمـ
والتطبيع  التعامل  فرض  أجل  من  التدليس 
طرف  من  الصهيوني  الكيان  مع  االقتصادي 
الوطني للسالمة  للمكتب  املديرية اجلهوية 
طنجة  بجهة  الغذائية  للمنتجات  الصحية 
تطوان احلسيمة، ضدا على املواقف الثابتة 
للقضية  املساندة  املغربي  للشعب  واملبدئية 
يتعرض  الذي  الفلسطيني  للشعب  العادلة 
من  واإلرهاب  العنف  أشكال  وألبشع  لإلبادة 
أراضيه  وتتعرض  الصهيوني،  الكيان  طرف 
للسطو وأشجاره وغاباته لالقتالع واإلتالف، 
فإننا  ــو،  واحملـ للتزوير  وتــاريــخــه  وهويته 

نطالبكم مبا يلي : 

املوضوع،  يف  عاجل  حتقيق  بفتح  اإلسراع 
املبنية  الصفقة  ــذه  ه إلــغــاء  على  والعمل 
تخالف  والــتــي  والــتــزويــر،  التدليس  على 
املعمول بها وتتناقض مع  والقوانني  القواعد 
القضية  الوطنية اجتاه  والتزاماتنا  سيادتنا 

الفلسطينية.

ــع حــد لــكــل مــظــاهــر الــتــطــبــيــع مع  وضـ
الفالحة  وزارة  طرف  من  الصهيوني  الكيان 
واملــعــارض  التجارية  املــالحــة  مــجــاالت  يف 
املنتجات  وتسويق  الفالحية،  وامللتقيات 
ببالدنا،  الصهيونية  والزراعية  الصناعية 

حتت أي غطاء أو بأي ذريعة كانت. 

والتحري  الشفافية  اعتماد  على  السهر 
صونا  الدولية  واملناقصات  العروض  طلب  يف 

القتصادنا الوطني وسالمة بيئتنا.

الرأي  وإخبار  يلزم،  مبا  القيام  انتظار  يف 

املتخذة،  واإلجراءات  التحقيق  بنتائج  العام 
مشاعرنا  عــبــارات  الــوزيــر  السيد  تقبلوا 

الصادقة.

الهيآت املوقعة:
* الشبكة الدميقراطية املغربية للتضامن 

مع الشعوب 

العام  املال  عن  للدفاع  الوطنية  الهيئة   *

باملغرب

* الهيئة املغربية حلقوق اإلنسان

* حزب النهج الدميقراطي

* احلزب االشتراكي املوحد

* شبيبة النهج الدميقراطي

* حزب املؤمتر الوطني االحتادي

* الكونفدرالية الدميقراطية للشغل

* حملة بي دي آس املغرب

* جمعية اطاك املغرب

الشبيبة  لتربية  املغربية  اجلمعية   *

 AMEJ

والثقافية  االكادميية  املقاطعة  *حملة 

MACBI السرائيل باملغرب

* اجلمعية املغربية للنساء التقدميات

الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن  جلنة   *

بالدار البيضاء 

* اليسار املتعدد

* حزب الطليعة الدميوقراطي االشتراكي

* منظمة حريات اإلعالم والتعبير-حامت

* منظمة الشباب االحتادي

* حركة الطفولة الشعبية

* جمعية البديل الثقايف

* جمعية شموع للمساواة

* اجلمعية املغربية حلقوق االنسان

* جمعية احلرية االن

التوجه  للتعليم  الوطنية  اجلامعة   *

الدميقراطي املغرب

* اجلمعية املغربية لصحافة التحقيق 

* الشبيبة الطليعية

االئتالف املغربي من أجل إلغاء عقوبة   *
اإلعدام

* اجلمعية املغربية حملاربة الرشوة 

حقوق  عن  للدفاع  املغربية  العصبة   *

االنسان

* الغرفة الوطنية ملنتجي األفالم 

* االئتالف املغربي لهيئات حقوق االنسان

* جمعية املواهب للتربية االجتماعية

* مرصد العدالة باملغرب 

* حركة الشبيبة الدميقراطية التقدمية 

* جمعية الشعلة للتربية والثقافة 

* جمعية التنمية للطفولة والشباب 

حقوق  ملنظمات  املغاربية  التنسيقية   *

االنسان 

احلقيقة  أجــل  مــن  املــغــربــي  املــنــتــدى   *

واإلنصاف

* جمعية اكورا للثقافة والفنون

الفالحي/ للقطاع  الوطنية  اجلامعة   *

إمش

* جمعية التضامن املغربي الفلسطيني

* االئتالف املغربي لهيئات حقوق االنسان

* االئتالف من اجل احلق يف الصحة

*  إحتاد العمل النسائي

هيآت مغربية ترفض فرض التطبيع االقتصادي مع الكيان الصهيوين


