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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 385 
 من 24 إلى 30 نونبر 

2020

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

ــار أهــمــيــة   ــ ــك ــ ــي  صـــــــراع   األف ــس ــت ــك ي
املناضلني)ات(  على  يجب  ولذلك  بالغة. 
قوة  بكل  يخوضوه  )ت(  أن  املاركسيني)ات( 

وجرأة.
هي  االفكار  ملعركة  األساسي  الهدف  إن 
نحو  العالم  تغيير  إمكانية  يف  األمــل  زرع 

األفضل.
أجل  من  ليس  تناضل،  الشعوب  أن  ذلك 
أجل  ومــن  أوضاعها  يهدد  ما  على  الــدفــاع 
حتسينها فحسب، بل أيضا من أجل أوطوبيا 
ومـــســـاواة.  عـــدال  أكــثــر  ــم  عــال يف  تتمثل 
هذا  على  االيديولوجيات  مختلف  وجتيب 
تستغل  فالبرجوازية  مثالي.  بشكل  املطمح 
االستهالك  ــوس  وه )الــديــن  الوسائل  كــل 
لتحريف  ــة...(  ــيـ ــردانـ ــفـ والـ واألنـــانـــيـــة 

النبيل. املطمح  هذا  عن  الشعوب 
مــاديــا  ــورا  ــص ت طــرحــت  املــاركــســيــة  إن 
وتشكل  الشيوعية.  إنها  األوطوبيا:  لهذه 
ارتكزت  لقد  الدنيا.  مرحلتها  االشتراكية 
حتليل  عــلــى  ــة  ــاديـ املـ األوطـــوبـــيـــا  هـــذه 
على  ينبني  ــاج  ــت إن كنمط  الــرأســمــالــيــة 
سيندثر،  إنتاج  منط  البرلتاريا،  استغالل 
اإلنتاج  كأمناط  الداخلية،  تناقضاته  بفعل 
ســيــرورة  خـــالل  وســـيـــؤدي،  سبقته  الــتــي 
طــويــلــة، إلـــى الــشــيــوعــيــة حــيــث انــتــفــاء 
أرقى  ومرحلة  لإلنسان  اإلنسان  استغالل 
اإلنسان  فيها  يستطيع  البشرية  تاريخ  من 
وازدهار  إنسانيته  وحتقيق  قدراته  تنمية 
أو  اضطهاد  إي  عن  بعيدا  بحرية  ملكاته 
حتقيق  تعتبر  ال  املاركسية  لكن  إستيالب. 
ــني  ــوان الــشــيــوعــيــة حــتــمــيــة حتـــددهـــا ق
من  بل  البشر،  لفعل  خاضعة  غير  حديدية 
فإنها  التاريخية،  للمادية  ارتكازها  منطلق 

طبقي  صــراع  حصيلة  ستكون  أنها  تعتبر 
نفسها  لتحرير  البرولتاريا  تخوضه  ضاري 
الــصــراع  ــذا  ه جمعاء.  البشرية  وحتــريــر 
العاملة  الطبقة  تــديــره  الـــذي  الطبقي 

املستقل. حزبها  بواسطة 
مفكريها  بواسطة  الرأسمالية،  سعت 
الغرس  إلى  األخطبوطية،  الدعائية  وآلتها 
بديل  هناك  ليس  أن  الشعوب  عقول  يف 
يف  ــل  أم أي  لقتل  مــحــاولــة  يف  وذلـــك  لــهــا. 
دور  أي  إنكار  حتاول  أنها  كما  أفضل.  عالم 
الطبقات  وأن  الثوري  التغيير  يف  للبرلتاريا 
ــى هــي أغــلــبــيــة املــجــتــمــع ولــيــس  ــط ــوس ال

العاملة. الطبقة 
هو  األفكار  معركة  أهــداف  أهم  أحد  إن 

: املادية من خالل  إحياء هذه األوطوبيا 
1. توضيح أنه من املكن هزم الرأسمالية: 
املــســتــويــات  ــا فــشــلــت عــلــى كــل  ــه - ألن
واأليديولوجية  والسياسية  االقتصادية 
استمرار  تهدد  وألنها  واألخالقية  والبيئية 

البسيطة. وجه  على  احلياة 
وألن  التراجع  تعيش  االمبريالية  -ألن 
والسياسي  االقتصادي  املستوي  على  أزمتها 

نتصور. أن  ميكن  مما  أعمق 
الــنــقــيــض  ــة  ــق ــب ــط ال أن  تـــبـــيـــان    .2
أهم  هي  العاملة،  الطبقة  أي  للرأسمالية، 
تعد  لم  الرأسمالية  ألن  املجتمع  يف  طبقة 
)الصناعة  التقليدية  بأنشطتها  تكتفي 
ــة والــبــنــوك  ــالح ــف ــم والــنــقــل وال ــاج ــن وامل
اكتسحت  ــل  ب ــات(،  ــدمـ اخلـ ــن  م وغــيــرهــا 
االجتماعية  اخلــدمــات  القطاعات:  جــل 
وقطاعات  والتعليم...(  الصحة  العمومية) 
حتتكرها  الــصــغــرى  ــة  ــوازي ــرج ــب ال كــانــت 
)جتارة التقسيط وأغلب احلرف( واألعمال 

األلــبــســة...(  وغــســل  )املــطــاعــم  املنزلية 
والسياحة...(  الرياضة  الترفيه)  وأنشطة 
إلى  فيها  والعامالت  العاملني  أغلب  وحولت 

برولتاريا.
االحـــــزاب  بـــتـــجـــارب  الــتــعــريــف   .3
احلــزب  ــورات)  ــ ث قـــادت  الــتــي  الشيوعية 
والفيتنامي  والصيني  السوفيتي  الشيوعي 
ونفوذ  تأثير  لها  التي  ــزاب  واألح وغيرها 
الكادحني. وعموم  العاملة  الطبقة  وسط 

زالت  وال  خبرت  البشرية  أن  إبــراز   .4
من  االســتــفــادة  يجب  للرأسمالية  بــدائــل 

: دروسها من خالل 
بــنــاء  ــارب  ــج ــت ل ــي  ــوع ــوض م تــقــيــيــم   -
والصني  السوفيتي  االحتاد  يف  االشتراكية 

الدول. من  وغيرها  زجوبا  وفيتنام 
مع  الــقــطــع  ــاول  ــ حت ــارب  ــ جت دراســــة   -
محددة  جغرافية  منطقة  يف  الرأسمالية 
معني  مـــيـــدان  يف  أو  ــال(  ــث م ــاس  ــاب ــي ــش )ت
تتجاوز  دميقراطية  لبناء  جتارب  سياسي) 
اقتصادي)  أو  البرجوازية(  الدميقراطية 

التضامني...(. االقتصاد 
ترتكز  أن  يجب  األفــكــار  معركة  إن   .5
ونظرية  للتحليل  كمنهج  املاركسية،  إلــى 
يغتنيان  ونظرية  منهج  الثوري،  للتغيير 
ويف  الشعوب،  نضاالت  دروس  من  باستمرار 
ونتائج  العاملة،  الطبقات  نضاالت  مقدمتها 
على  منفتحة  ماركسية  العلمي،  التطور 
ميدان  يف  العاملي  التقدمي  الفكر  اجنازات 
ــرأة والــدفــاع  ــان وحــقــوق املـ ــس حــقــوق اإلن
املضطهدين  كــل  حقوق  وعــن  البيئة  عــن 
أو  عرقية  أو  دينية  ألسباب  واملضطهدات 

األسباب. من  غيرها 

معركة األفكار

عندما تصبح املستشفيات 

بؤرا للوابء
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12 القطاع النسايئ للهنج الدميقراطي 

يدين اتساع دائرة ضحااي العنف 

االقتصادي ضد النساء

عبد الرحيم المرابط ضيف العدد : 

تمارسه  ي  الـــذ والــبــطــش  القمع  حــدة  رغــم 
ــق شــعــوبــهــا  ــي حـ ــتـــبـــداديـــة فـ األنـــظـــمـــة اإلسـ
ــذه  يـــكـــون حــلــيــف ه ــر  ــص ــن ال ــإن  ــ ــا ف ــه ــاالت ــض ون

الشعوب

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

يف الخلفية الطبقية للوطنية

كلمة العدد

احلركات االحتجاجية باملغرب يف مواجهة 
املخزن ومخلفات كوفيد - 19   
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.  الثمن :  4 دراهم

الشباب والحركات 

االحتجاجية يف فرتة كوروان



العدد : 385  2
من 24  إلى 30 نونبر  2020 الثانية

الدميقراطي  النهج  الوطنية،نظم  الكتابة  من  مببادرة 
على تنظيمها  دأب  التي  الشهداء  ذكرى  نونبر2020   15 يوم  
املخزن  من  شعار"التخلص  السنة  هذه  لها  اختار  سنويا،وقد 

السياسية". جرائمه  صفحة  لتخطي  ضرورة 

عبر  العظيمة  ــرى  ــذك ال هــذه  احــيــاء  بــرنــامــج  وتــضــمــن 
ملتزمة  أغاني  و  موسيقية  الرقمية،مقاطع  التقنية  الوسائل 
بالقنيطرة. الثقايف  البديل  جمعية  أطــر  مــن  مبساهمة 
مرتبطة  اشعاعية  ندوة  لتنظيم  فرصة  املناسبة  كانت  كما 
من  قيمة  مبداخالت  السياسية  اجلرائم  ملف  مبستجدات 

: الرفاق  تأطير كل من 

ملف  يف  احلقيقة  كــل  جلنة  منسق  مضماض  الطيب   -
زورال.  عبداللطيف  الشهيد 

- أحمد آيت بناصر الذي قدم مقاربة سياسية حول ملف 
. باملغرب  السياسية  اجلرائم 

عائالت  ملف  تطورات  تناول  وقد  الوسولي  عبداحلق   -
املصير. ومجهولي  املختطفني 

مصطفى  الرفيق  الــذكــرى،تــقــدم  برنامج  انــطــالق  قبل 
الوطنية،هذا  الكتابة  باسم  بكلمة  الوطني  الكاتب  براهمة 

: نصها

واملعتقلني  الــهــداء  عــائــات   ، ــادة  ــس وال الــســيــدات 
املصري، ومجهويل  واملختطفني  السياسيني 

والحقوقية  والنقابية  السياسية  الــقــوى  ممثيل 
املناضل، املدين  واملجمتع  واألمازيغية 

الدميقراطي، الهنج  يف  والرفاق  الرفيقات 

الكرمي، الحضور 

يحيي اليوم النهج الدميقراطي وككل سنة ذكرى الشهداء، 
املاركسية  احلركة  شهداء  ذكــرى  األبـــرار،  شهدائنا  ذكــرى 
وشهداء  األصيلة،  االحتادية  احلركة  وشهداء  اللينينية، 
الطالبية،  واحلــركــة  املعطلني  وحــركــة  النقابية  احلــركــة 
املخزن  من  "التخلص  شعار  حتت  الشعبية  احلركات  وشهداء 

السياسية". جرائمه  صفحة  لتخطي  ضرورة 

ينيروا  معنا،  حاضرين  يظلوا  حتى  الشهداء  ذكرى  نحيي 
لنا الطريق من أجل الغد املشرق، غد التحرر والدميقراطية، 
ونستلهم عزميتهم وإرادتهم الصلبة وإصرارهم يف املضي قدما 
من  وحتريره  لالمبريالية،  التبعية  من  شعبنا  حترر  أجل  من 
املخزني،  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  االضطهاد 
هؤالء  االشتراكي.  البناء  طريق  على  دميقراطي  نظام  وبناء 
شعلة  تستمر  حتى  حياتهم  استرخصوا  الذين  الشهداء 

بعدهم. من  لألجيال  الطريق  تنير  متقدة  النضال 

املغربي  الشعب  نضال  حركة  الشهداء  دمــاء  سقت  هكذا 
حني  ــى  إل الــســالح  إلــقــاء  رافــضــة  الشكلي  االســتــقــالل  منذ 
رمز  املسعدي  عباس  املــقــاوم  استشهاد  وكــان  شعبنا،  حتــرر 
وكان  املخزني  االستبداد  مقاومة  واستمرت  املقاومة؛  هذه 
بركة  بن  املهدي  األصيلة:  االحتادية  احلركة  من  شهداءها 
كرينة  ومحمد  بنونه  ومحمد  دهكون  وعمر  بنجلون  وعمر 
ــق الــرويــســي وغــيــرهــم؛ ومن  ــوزي وعــبــد احل ــان واحلــســني امل
التي  األمام  إلى  منظمة  شهداء  اللينينية  املاركسية  احلركة 
لها:  وسياسية  فكرية  استمرارية  الدميقراطي  النهج  يعتبر 
املنبهي والتهاني أمني؛ ومن نفس  اللطيف زروال وسعيدة  عبد 
وبوعبيد  رحال  جبيهة  املغربية  اللينينية  املاركسية  احلركة 
وعبداهلل  لقريزي  ادريــس  النقابية:  احلركة  حمامة...من 

بوملي  املعطي  الطالبية:  احلركة  ومن  وغيرهم؛  بوناصير 
حركة  ومن  وغيرهم؛  خلليفي  وزوبيدة  اجليد  آيت  وبنعيسى 
حسناني؛  وكمال  أدايا  وجنية  احلمزاوي  مصطفى  املعطلني: 
ومصطفى  الدريدي  بوبكر  موالي  الشعبية:  احلركات  ومن 

وغيرهم. لعتابي  وعماد  فكري  ومحسن  بلهواري 

الكرمي، الحضور  الرفاق  أهيا  الرفيقات  أيهتا 

إن قافلة شهداء الشعب املغربي طويلة بطول زمن النضال 
كبنية  املخزن،  من  للتخلص  الشعبي  واالنتفاض  السياسي 
والتحرر.  االنعتاق  أمــام  الطريق  ولفتح  وسياسية،  طبقية 
أجل  من  والنضال  املخزن،  مع  تصالح  ال  نقول  اإلطار  هذا  ويف 
جرائم  السياسية:  اجلــرائــم  حــول  احلقيقة  كــل  احلقيقة 
ــدام،  واإلعـ اجلــســديــة  والتصفية  واالخــتــطــاف  االعــتــقــال 
ومحاكمة  الــشــهــداء،  ذوي  عــائــالت  ــى  إل ــات  ــرف ال وتسليم 
التقادم،  التي ال تقبل  اجلالدين املسؤولني على هذه اجلرائم 

للعدالة.  وإعماال  للحق  إحقاقا  ولكن  االنتقام  أجل  من  ليس 

ــرف  ــة ذكــــرى الـــشـــهـــداء يف ظـــل ظ ــن ــس نــحــيــي هـــذه ال
السياسية  القوى  وكافة  املغربي  للشعب  بالنسبة  عصيب 
ــة الــنــقــابــي واحلــركــة  ــرك الــدميــقــراطــيــة والــتــقــدمــيــة واحل
أملته  ظرف  املدني.  واملجتمع  األمازيغية  واحلركة  احلقوقية 
انتشارها  استمرار  يف  املسؤولية  نحمل  التي  كورونا  جائحة 
السياسي  للنظام  بشكل مهول واستمرارها يف  حصاد األرواح، 
الدولة  وارتباك  األرواح،  على  األربــاح  فضل  الــذي  القائم، 
بتعميم  السديدة  الصحية  اإلجــراءات  اتخاذ  يف  واحلكومة 
املغربي،  الشعب  أفــراد  لكافة  املجانيني  والتطبيب  الفحص 
شروطها  توفير  ومراقبة  االحــتــرازيــة  اإلجـــراءات  ــرض  وف
على  النقل  وسائل  ويف  والفالحية  الصناعية  الوحدات  يف 
التخلص  منع  االقتصادي  املستوى  وعلى  الصحي،  املستوى 
مؤقتا،  املوقوفني  ــور  أج تأدية  يف  واالســتــمــرار  العمال  من 
والعاملني  لألجراء  واالجتماعية  الصحية  التغطية  وتعميم 
وغيرهم. وفراشة  متجولني  باعة  من  املهيكل  غير  القطاع  يف 

الكرمي، الحضور  الرفاق  أهيا  الرفيقات  أيهتا 

على  املبني  املخزني،  النظام  كورونا  جائحة  عــرت  لقد 
االستبداد  وعلى  االقتصادي،  املستوى  على  واالحتكار  الريع 
املستوى  على  واإلحسان  املنة  وعلى  السياسي،  املستوى  على 
للرأسمالية  النيوليبرالية  السياسة  وعــرت  االجتماعي، 
من  شيء،  كل  تسليع  على  واملبنية  ينهجها،  التي  املتوحشة 
من  التخلص  وعلى  والثقافة،  والتعليم  الصحة  إلى  العمل 
املغربي،  الشعب  بتضحيات  بني  ــذي  ال العمومي  القطاع 
إطار  يف  املخزنية  واملافيا  االحتكاريني  من  للخواص  وإهدائه 

االجتماعية  القطاعات  منه  تسلم  ولم  اخلوصصة،  سياسة 
احليوية  املنشآت  وبعض  والتعليم  كالصحة  االستراتيجية 
الوطني  والبنك  الــبــتــرول  لتصفية  السامير  شــركــة  مثل 
للدوائر  التبعية  لسياسة  واعتماده  االقتصادية.  للتنمية 
بإمالءات  وارتهانه  اخلصوص،  على  الفرنسية  االمبريالية 
تتحكم  الــذيــن  الــعــاملــي،  والــبــنــك  ــي  ــدول ال النقد  صــنــدوق 
امليزانية  إلى  النظر  ويكفي  األمريكية.  االمبريالية  فيهما 
حيث  التبعية،  هذه  حجم  لندرك  السنة  لهذه  العمومية 
الداخلي  الناجت  من  باملائة  مائة  من  يقرب  ما  املديونية  تناهز 

اخلام.

املخزنية  الدولة  عمقت  فقد  السياسي،  املستوى  على  أما 
تكون  تكاد  دولة  ظل  يف  املنهجي  القمع  على  املعتمد  منحاها 
يف  املندمجة  السياسية  األحزاب  أما  فاشلة.  ودولة  بوليسية، 
بعض  من  إال  أثرا،  لها  نرى  ال  فنكاد  املخزني  النظام  بنيات 
أما  املخزنية،  الدميقراطية  لتأثيث  البرملان  يف  املناوشات 
املرتقب  من  التي  لالنتخابات  االستعداد  فهو  الشاغل  شغلها 
وأعمق.  أقوى  واملقاطعة  الواعي  االنتخابي  العزوف  يكون  أن 
احلركات  تقودها  واالقتصادية  السياسية  املقاومة  وتبقى 
التطبيب  يف  احلــق  أجــل  مــن  ــوادي،  ــب وال ــدن  امل يف  الشعبية 
ومن  واالجتماعي،  االقتصادي  والدعم  احلضوري،  والتعليم 
من  أيضا  وهي  املياه،  وندرة  اجلفاف  ظل  يف  واألرض  املاء  أجل 
يف  متفرقة  تظل  النضاالت  هذه  الفاشلة.  الدولة  عالمات 
اجلبهة  مبادرات  رغم  والسياسي،  النقابي  التأطير  ضعف  ظل 
نزوع  ظل  يف  املغربي،  اليسار  وقــوى  املغربية  االجتماعية 
الدولة إلى اغتنام فرصة اجلائحة لتمرير قوانني اجتماعية 
من اخلطورة مبكان، كالقانون الذي يكاد يلغي حق اإلضراب، 
بالشكل  الشغل  مدونة  وتعديل  للنقابات،  التكبيلي  والقانون 
يسمى  ما  باسم  العمال  تسريح  يف  الباطرونا  يد  يطلق  الذي 
ال  عالتها  على  احلالية  املدونة  أن  علما  الشغل،  يف  باملرونة 

اإلنتاجية. واملؤسسات  املقاوالت  أغلب  طرف  من  تطبق 

الكرمي، الحضور  الرفاق  أهيا  الرفيقات  أيهتا 

أزمــة  العاملي  املستوى  على  كــورونــا  جائحة  ــرت  ع لقد 
على  ــاح  األرب قدمت  حينما  وجشعها  العاملية  الرأسمالية 
لوقف  الضرورية  االحترازية  اإلجراءات  متجاهلة  األرواح، 
حيث  وانعزاليتها،  أنانيتها  وظهرت  الوباء،  انتشار  سرعة 
وإعادة  احلمائية  إلى  النزوع  وأصبح  دولي،  تعاون  كل  اختفى 
املرتبة  الصني  تبوأ  ويؤشر  اإلنتاجية.  املؤسسات  توطني 
االمبريالية  وانــكــفــاء  االقــتــصــادي  املــســتــوى  على  ــى  األولـ
الواحدة  القطبية  أفول  إلى  الثاني،  املستوى  إلى  األمريكية 
وتفكيك  برلني  ــدار  ج سقوط  منذ  أمريكا  احتلتها  التي 
تعدد  ــا  ورمب ثنائية  قطبية  وبـــروز  السوفياتي،  االحتـــاد 
إلى  التواقة  الشعوب  صالح  يف  فهي  حال  كل  وعلى  القطبية، 

والدميقراطية. التحرر 

الكرمي، الحضور  الرفاق  أهيا  الرفيقات  أيهتا 

ال يسعنا اليوم إال أن نقف إجالال ألرواح شهدائنا وشهداء 
على  ومعاهديهم  تضحياتهم  مستلهمني  املغربي  الشعب 
السير قدما بدمائهم الزكية من أجل التحرر الوطني والبناء 
ال  أن  على  لهم  وعهدنا  االشتراكية،  أجل  ومن  الدميقراطي 

النصر. حتى  والكفاح  النضال  طريق  الطريق،  نضل 

األبرار لهدائنا  والخلود  املجد 

والعماء للجادين  والعار  الخز 

الجبناء وال انمت أعني 

النهج الدميقراطي يخلد ذكرى الشهداء 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

املنعقد  األخير  الوطني  املجلس  وخــالصــات  إنسجاما       
بتاريخ  الرباط  مبدينة   UMTللشغل املغربي  االحتــاد  مبقر 
يف  رفاقنا  وجهه  الذي  النداء  مع  وتفاعال   ،2020 أكتوبر   04
 2020 نونبر   10 بتاريخ  الوطنية  للجمعية  التنفيذي  املكتب 
 16 يوم  السياسي  اإلعتقال  ضد  وطني  يوم  بخوض  والقاضي 
اإلقليمية  والتنسيقات  الفروع  مستوى  على   2020 نوفمبر  
إطار  ويف  املسؤولة،  واجلــهــات  املؤسسات  ــام  أم من  واجلهوية 
الوطنية  اجلمعية  للفروع  والتنظيمي  النضالي  الفعل  تطوير 
باملغرب  القائم  للنظام  الطبقية  للمخططات  التصدي  أجل  من 
كحصيلة  واملفضية  األخرى  امليادين  وباقي  التشغيل  ميدان  يف 

... إلخ. التهميش، اإلقصاء،  البطالة،   : إلى  منطقية 

طبقية"،  قضية  السياسي  "اإلعتقال   : شعار  وحتــت         
باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  جسدت 
اإلعتقال  ضد  وطني  يوم  وتاهلة  فاس  بامحمد،  قرية   : فروع 
هذا  صبيحة  فاس  مبدينة  اإلستئناف  محكمة  أمام  السياسي 

11 صباحا. 2020 على الساعة  16 نونبر  اليوم اإلثنني 

اإلطــارات  مــن  مجموعة  حضور  عرفت  الوقفة  هاته        
املعتقل  جلنة  تتقدمهم  والنقابية  السياسية  احلقوقية، 
اجلمعية  املغرب،  لطلبة  الوطني  االحتاد  لواء  حتت  املنضوية 
باإلضافة  سايس،  فاس  و  فاس  فرعي  اإلنسان  حلقوق  املغربية 

احمللية  الكتابة  الدميقراطي  النهج  يف  والرفيقات  الرفاق  إلى 
بالرغم  الشرفاء،  واملناضلني  املناضالت  من  ومجموعة  فاس، 
النضالي  الشكل  على  مضروبا  كان  الذي  القمعي  التطويق  من 
)بوليس،  والعلنية  منها  السرية  القمعية  األجهزة  مبختلف 

مخابرات، قوات التدخل السريع، أعوان السلطة ... الخ (.

      وقد رفعت خالل الوقفة شعارات تندد بإستمرار اإلعتقال 
السياسي واملتابعات واحملاكمات الصورية يف حق كافة األصوات 
رفعت  كما  القائم،  للنظام  الطبقية  للسياسات  املعارضة  احلرة 
وعائالتهم  السياسيني  املعتقلني  كافة  مع  تضامنية  شعارات 

أن  دون  شرط،  أو  قيد  دون  عنهم  الفوري  باإلفراج  ومطالبة 
العادلة  املطالب  عن  املعبرة  الوطنية  اجلمعية  شعارات  ننسى 
الهيئات  كلمات  املعركة  هاته  تخللت  كما  للمعطلني.  واملشروعة 

واإلطارات احلاضرة : 

جلنة املعتقل املنضوية حتت لواء االحتاد الوطني لطلبة   /1
املغرب. 

فرعي  اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  مشتركة  كلمة   /2
فاس سايس وفاس.

الكتابة احمللية فاس. الدميقراطي  النهج   /3

الشهادات  حلملة  الوطنية  للجمعية  مشتركة  كلمة   /4
: تاهلة- فاس- قرية بامحمد. املعطلني باملغرب فروع 

     ويف األخير نقدم حتايانا اخلالصة لكل من ساهم يف إجناح 
هذه املعركة الوطنية ضد اإلعتقال السياسي سواء من قريب أو 
املعركة مفتوحة على جميع اإلحتماالت  أن  بعيد، ونؤكد على 
أبعادا تصعيدية بتكتيكات جديدة رغم كل أشكال  وقد تأخذ 
مناضالتنا  على  املسلط  والقمع  النفسي  والترهيب  احلصار 
مازالت  الوطنية  اجلمعية  أن  على  نؤكد  كما  وطنيا،  ومناضلينا 
شهدائنا  و  السياسيني  املعتقلني  خطى  على  مناضلة،  صامدة 

األبرار.

شركة  جلأت  مسبوق  غير  تطور  يف 
اليد  شــرع  يسمى  ما  إلــى  إلــى  اوروجن 
والــقــوانــني،  ــراف  األعـ لكل  ــاوز  جت يف 
ــا أشـــخـــاص مــعــروفــني  ــدامــه ــق بــاســت
تنصيب  لفرض  العدلية  بسوابقهم 
الهاتفية  لالتصاالت  هــوائــي  القــط 
االبتدائية  الكوثر  مــدرســة  بــجــوار 
بجماعة  آفـــاق  ــي  ح وســـط  الــكــائــن 

مراكش. ضاحية  سعادة 

الالقط  تثبيت  الــشــركــة  وتــعــتــزم 
ــم اعـــتـــراض الــســاكــنــة  ــي رغـ ــوائ ــه ال
ــم  ــال، ورغـ ــ ــف ــ وأمـــهـــات وابـــــاء األط
حلقوق  املغربية  اجلمعية  مراسالت 
،التي  مــراكــش  املــنــارة  ــرع  ف االنــســان 
والتي  الصحية  االضرار  حجم  بينت 
ــة بــأمــراض  ــابـ ــل حـــد اإلصـ ــص قـــد ت
من  املنبعثة  املــوجــات  جــراء  خطيرة 
الــالقــط، وهــذا مــا اكــده الــقــضــاء يف 
عدة  من  صادرة  قضائية  أحكام  عدة 
فيها  استند  والتي  بالبالد،  محاكم 
التقنية  اخلبرة  نتائج  على  القضاء 

احمللفني. للمختصيني 

الــبــيــضــاء  يف  الــقــضــاء  أمـــر  وقـــد 
وغيرها  ومكناس  وورززات  والعرائش 
الـــدعـــاوى  يف  ــث  ــب ي وهـــو  ــدن  ــ امل مـــن 
الــهــوائــي  الــالقــط  تنصيب  بــايــقــاف 
اإللكترونية  ــدات  ــع امل كــل  وتفكيك 

به. امللحقة 

حلقوق  املغربية  اجلمعية  يف  اننا 
ندين  مــراكــش،  املــنــارة  فــرع  اإلنــســان 
أساليب  إلــى  الشركة  جلــوء  وبــشــدة 
ــذراع  الــتــخــويــف والــتــرهــيــب ولــي الـ
بهدف  قضائي  مبفوض  باالستعانة 

الهوائي. الالقط  تنصيب 

احمللية  السلطات  صمت  نستغرب 
آمن  حلماية  تدخلها  وعدم  واألمنية 

الساكنة. وسالمة 

بفتح  الــعــامــة  ــة  ــاب ــي ــن ال ــد  ــاش ــن ن
اجلزاءات  وترتيب  النازلة  يف  حتقيق 

الضرورية. القانونية 

الــبــلــطــجــيــة  أســـالـــيـــب  ان  نـــؤكـــد 
ــاك الـــقـــانـــون  ــهـ ــتـ ــن انـ ــ ــع ع ــي ــج ــش ت
العصف  شأنها  ومــن  بحرمتة  ــس  وامل
وتهدد  واملواطنني  املواطنات  بحقوق 
السلطات  ندعو  وأمنهم،و  سالمتهم 
األفعال  هذه  لوقف  الفوري  للتدخل 

. ملشينة ا

بوقف  الــقــاضــي  مــطــالــبــنــا  جنـــدد 
لالتصاالت  الهوائي  الالقط  تنصيب 
وسالمة  بصحة  ــرر  أض مــن  يشكل  ملــا 
يذهب  ما  حسب  وسكينتهم  الساكنة 

القضاء. أقره  وما  االخصائيني  له 

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان فرع مراكش يستنكر 

تثبيت القط هوايئ بالقوة  

ضد  الوطني  يومها  حتيي  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية 
السياسي  االعتقال 

حالة  استغالل  إلى  القائم  السياسي  النظام  يسعى 
الستكمال  اجلائحة  فرضتها  التي  الصحية  الطوارئ 
)الصحة،  احليوية  القطاعات  جميع  على  هجومه 
سياسات  سن  طريق  عن  وذلك   ).. التشغيل  التعليم، 
ومجانية  عمومية  على  القضاء  إلى  تهدف  طبقية 
احلركات  كل  قمع  خالل  من  وكــذا  القطاعات،  هذه 
االحتجاجية الرافضة لهذه السياسات، قمع نضاالت 
التعاقد، قمع نضاالت  الذين فرض عليهم  األساتذة 
األمامية  صــفــوف  يف  كــانــت  الــتــي  الصحية  األطـــر 

ملواجهة الفيروس التاجي ..إلخ .

جامعة  طلبة/ات  يتعرض  السياق  هــذا  نفس  يف 

عبد املالك السعدي – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية  العلوم  وكلية 
اجلامعي  احلــرم  تطويق  يتم  حيت  قمعي  حلصار   -
خوضهم/ إثر  وذلك  البوليسية،  األجهزة  طرف  من 
العتيدة  نقابتهم  لـــواء  حتــت  نضالية  ملعركة  ات 
بحقوقهم  للمطالبة  املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد 
احلــضــوري،  التعليم  )اعتماد  واملــشــروعــة  العادلة 
املاستر،  سلك  لولوج  االنتقاء  على  االقتصار  عدم 

اإلعالن  الطلبة/ات،  وجه  يف  اجلامعية  األحياء  فتح 
املطالب  لبعض  إضافة   ، العادية  ــدورة  ال نتائج  عن 
البيداغوجية األخرى..(، وكذا من أجل التعبير عن 
الذي يضرب يف  التعليم عن بعد  التام خليار  رفضهم 
مبدأي االنصاف وتكافؤ الفرص بني الطالب، ويقصي 
يف  حقهم  من  الشعبية  اجلماهير  أبناء  من  مهم  جزء 

التعليم.

طلبة  لفصيل  الوطنية  السكرتارية  تعلن  ومنه 
اليسار التقدمي ما يلي :

حق  يف  املــمــارس  والتضييق  بالقمع  تنديدها   •
البوليسية  األجــهــزة  طــرف  مــن  الطالبية  احلــركــة 

باملوقع اجلامعي تطوان.

مطالب  جلميع  الفورية  باالستجابة  مطالبتها   •
طلبة/ات كلية اآلداب والعلوم االنسانية وكلية العلوم 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية بتطوان.

نضاالت  مــع  والــالمــشــروط  املــبــدئــي  تضامنها   •
احلركة الطالبية يف كافة املواقع اجلامعية )نضاالت 
موقع  الطلبة/ات  نضاالت  تطوان،  موقع  الطلبة/ات 
للعلوم  الوطنية  املــدرســة  طلبة  نــضــاالت  ســلــوان، 

التطبيقية..(.

الذي تسعى  التعليم عن بعد  التام خليار  • رفضها 
أغلب اجلامعات فرض تطبيقه يف ظل غياب امكانية 

الولوج إليه من طرف جميع الطالب.

احلركة  معارك  وتنظيم  توحيد  إلــى  دعوتها   •
املخزني  النظام  يشنه  الذي  الهجوم  لردع  الطالبية 
مجانية  عن  الدفاع  أجل  ومن  الطالب  حقوق  على 
يف  والسياسية  النقابية  احلــريــات  ــن  وع التعليم 

اجلامعة.

عاش االتحاد الوطين لطلبة املغرب 

جماهريي، تقدمي، دميقراطي ومستقل

فصيل طلبة اليسار التقدمي يندد بالقمع واالتضييق املامرس يف حق 

الحركة الطالبية 

مراكش 
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للجامعة  الوطنية  ــة  ــ اإلداري اللجنة  عــقــدت 
الدميقراطي  التوجه   FNE للتعليم  الوطنية 
ماي  يف  الوطني  املؤمتر  بعد  ما  التاسع،  اجتماعها 
يوم  بعد،  عن  التواصل  تقنية  باعتماد   ،2016
التقريرين  تالوة  وبعد   ،2020 نونبر   18 األربعاء 
التنظيمي  الــوضــع  يف  ــداول  ــت وال واملــالــي  ــي  األدبـ
ورجال  نساء  وقضايا  مشاكل  ومختلف  للجامعة 
يف  ببالدنا،  العمومي  التعليم  وآفاق  وواقع  التعليم 
تصفية  بهدف  التراجعات  مسلسل  استمرار  ظل 
واستثمار  العمومي،  التعليم  مقومات  من  تبقى  ما 
الدولة للوضعية الوبائية للشروع يف مترير القانون 
 20-22 األفواه  تكميم  وقانون  لإلضراب  التكبيلي 
التسويات  تأجيل  منها  تراجعية  قــرارات  وإصــدار 
تضامنية  اقتطاعات  ــرض  وف للترقيات   املالية 
وتقليص ميزانية التعليم مبا قدره 5 مليارات درهم 
ورفض الرفع من ميزانية التعليم والصحة يف مشروع 

القانون املالي 2021.

خطيرة  تراجعات  ــة  اإلداري اللجنة  تسجل  وإذ 
التراجعية  السياسات  بسبب  املنظومة  أداء  يف 
باالستمرارية  سمي  فيما  املتمثلة  والتقشفية 
بعد  عن  التدريس  فرض  خالل  من  البيداغوجية 
واملجالية  االجتماعية  لالختالالت  اعتبار  دون 
تعليم  يف  احلق  األغلبية  على  فوت  مما  املتراكمة 
متكافئ، واستمرار نهج تصفية اخلدمات والوظيفة 
النقابية  واحلريات  املكاسب  وتقويض  العموميتني 

واحلقوق الدميقراطية، فإنها:

والتصفية  ــع  ــراج ــت ال مسلسل  أن  إلـــى  تنبه 
باألجندات  الرتباطه  بالنظر  سيتواصل  والتسليع 
ومصالح  العاملية  املالية  الــدوائــر  تفرضها  التي 
السياسية  االختيارات  وطبيعة  املنتفعة  اللوبيات 

واالقتصادية والثقافية املتبعة؛

تندد بالقمع والتضييق واملنع املنتهجة وتقويض 
الدميقراطية  احلقوق  وسائر  النقابية  احلريات 
القانون  عبر محاوالت استثمار اجلائحة يف مترير 
وقانون  األفواه  تكميم  وقانون  لإلضراب  التكبيلي 
النقابي  التنظيم  يف  ــق  احل لتصفية  النقابات 
الدستورية  احلماية  ضعف  إلى  لينضاف  املستقل 

للحريات النقابية؛

به  ووجهت  الذي  الهمجي  والقمع  املنع  تستنكر 
احلركات االحتجاجية التعليمية من أجل مطالبها 
الشواهد  حاملو  له  تعرض  ما  خصوصا  املشروعة 
واألساتذة  التربوية  اإلدارة  وأطــر   10 والزنزانة 
احلملة  امــتــدت  بــل  التعاقد…  عليهم  املــفــروض 
مجتمعية  فــئــات  لتطال  والتعسفية  القمعية 
وتدين  واملكفوفني..؛  املمرضني  قبيل  من  أخــرى 
التعليمية  الشغيلة  أجور  مست  التي  االقتطاعات 
اإلضراب،  يف  الدستوري  حلقهم  ممارستهم  بسبب 
عن  والكف  املقتطعة  األمــوال  باسترجاع  ويطالب 

ممارسة اإلجراءات التعسفية؛

ــا  وإداري ماليا  الشفاف  التدبير  غياب  تشجب 
والعداء  واإلقليمية  اجلهوية  املديريات  ببعض 
مواجهة  يف  خصوصا  النقابات  ضــد  املستحكم 
اخلط الكفاحي للجامعة الوطنية للتعليم املناهض 
للفساد واالستبداد باستخدام القرارات االنتقامية 
يجري  كما  القضائية  واملتابعات  واإلقصائية 
الكاتب  رفيقنا  ضد  خنيفرة   مالل  بني  بأكادميية 
العام اجلهوي أمرار إسماعيل والرفيق قاشا الكبير 
مبراكش…  قرابطي  ــرمي  م والرفيقة  بخنيفرة 
الوطنية  التنسيقية  ومناضلي  مناضالت  وضــد 
)املقريني  التعاقد  عليهم  ُفِرض  الذين  لألساتذة 

أزيــالل،   – حلسن  هالل  الدريوش،  ــراءة(  )ب سهام 
 – زكرياء  القوطي  تــارودانــت،   – رشيد  أهدريش 
ليعيشي  وزان،   – هيثم  دكــداك  سليمان،  سيدي 
 – – زاكورة، الشكاري يونس، كاراوي سعيد  مبارك 
ح  ع  محمد،  ماللو  صفرو،   – رشيد  إدر  الرشيدية، 

ك – احلوز…(؛

وامُلــجــدي  ــاد  اجل االجتماعي  بــاحلــوار  تطالب 
واإلسراع  الوصية  الــوزارة  مع  والقطاعي  احلكومي 
بتفعيل التزامات الوزارة وتلبية مطالب املساعدين 
اإلدارة  واطـــر  ــني  ــ اإلداري واملــســاعــديــن  التقنيني 
الــشــواهــد  وحــامــلــي  وإســـنـــادا  مسلكا  الــتــربــويــة 
والدكاترة   10 والزنزانة  التعاقد  عليهم  واملفروض 
ومنشطي  والعرضيني  والتخطيط  التوجيه  وأطر 
السلم  خـــارج  مــن  واملقصيني  املدمجني  التربية 
العالي  بالتعليم  والعاملني  واملفتشني  واملبرزين 
األولي  التعليم  ومربيي  ومربيات  املشتركة  واألطر 
وعمال احلراسة والنظافة والطبخ وسائر الفئات…؛

املكتسبات  يعزز  عــادل  أساسي  بنظام  تطالب 
الفئات  ويجبر األضرار ويستجيب ملطالب وحقوق 
وباقي  التعليمية  الفئات  بــني  الــفــوارق  ويقلص 
يف  التعليمية  الشغيلة  ويوحد  الــدولــة  موظفي 
احلقوق والواجبات، كما تنبه إلى خطورة املناورات 
التشغيل  لنموذج  القسري  التعميم  إلى  الرامية 
بالتعاقد لتصفية التوظيف املركزي ومترير اجليل 
الثاني مما يسمى إصالح نظام املعاشات املدنية وفق 
ما ورد يف البطاقة التقنية املرفقة مبشروع القانون 

املالي 2021؛

مكسبا  املجاني  املوحد  العمومي  التعليم  تعتبر 
النضالية  املهام  ومن  للتصفية  قابل  غير  شعبيا 
 –  FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة  املــركــزيــة 
العمالة  بني  للتمييز  ومعيارا  الدميقراطي  التوجه 
الكفاحية  والنضالية  التصفوية  للمخططات 
العمومي  التعليم  بقضايا  امللتزمة  والدميقراطية 

والشغيلة التعليمية؛

واالختيارات  املخططات  مواجهة  مهام  ان  تعتبر 
والوظيفة  اخلــدمــات  تستهدف  التي  التصفوية 
القوى  عاتق  على  تقع  التعليم  منها  العموميتني 
التقدمية والدميقراطية من خالل العمل الوحدوي 
وبناء التحالفات واجلبهات وفق ما تقتضيه املرحلة؛

السياسيني  املعتقلني  كافة  سراح  بإطالق  تطالب 
نساء  ضد  املتابعات  ورفع  والكرامة  الرأي  ومعتقلي 
ورجال التعليم والكف عن استثمار شروط اجلائحة 
لإلمعان يف التراجعات وتسويغ القمع حتت مختلف 

اليافطات؛

تبرمها  التي  والــغــدر  اخليانة  صفقات  تدين 
الصهيوني  األبارتايد  كيان  مع  الرجعية  األنظمة 
وجتــدد  التطبيع  أشــكــال  كــل  وُتــديــن  العنصري، 
الفلسطيني  الشعب  نضاالت  مع  املطلقة  مساندتها 
العالم، من  املضطهدة عبر  الشعوب  ونضاالت كافة 

أجل التحرر واالنعتاق؛

وسائر  اجلــامــعــة  ومناضلي  مــنــاضــالت  تــدعــو 
خلوض  القصوى  التعبئة  إلى  التعليمية  الشغيلة 
بشكل  عنها  اإلعــالن  سيتم  التي  االحتجاجات 
وكرامة  واملكتسبات  احلقوق  عن  للدفاع  وحــدوي، 
نساء ورجال التعليم وعن التعليم العمومي املجاني 
إلى  األولي  من  شعبنا  وأبناء  بنات  جلميع  واملوحد 

العالي.

املغربية  االجتماعية  اجلبهة  تتابع 
بــاســتــيــاء شــديــد  بــاحملــمــديــة  احملــلــيــة 
بــعــمــال  ملــتــعــلــقــة  ا ــدات  ــج ــت ــس امل ــر  الخـ
الذين  للنظافة   sos بشركة  النظافة 
التسويف  أشــكــال  ملختلف  يتعرضون 
لــتــهــمــيــش  ا و  ــل  ــاه ــج ــت ل وا ــل  ــاط ــم ــت ل وا
انتهاك  يف  والنضالي  املطلبي  مللفهم 
املنصوص  الشغلية  حلقوقهم  صــارخ 

الوطنيةواملواثيق  القوانني  يف  عليها 
التأخير  بينها  من  الصلة،  ذات  الدولية 
والتملص  الشهرية  األجــور  صــرف  يف 
السابقة  املكتسبات  أعمال  احترام  من 
واملكاسب  الصحية  بالتغطية  املتعلقة 
التفاوض  مــن  لــتــهــرب  وا اإلجتماعية 
ــي واالتــفــاقــيــة  ــب ــل ــط امل ملـــلـــف  ا ــول  ــ ح

 . عية جلما ا

فـــإن اجلــبــهــة االجــتــمــاعــيــة  وعــلــيــه 
بــعــد  ــة  ــدي ــم ــاحمل ب ــة  ــي ــل ــة احمل ــي ــرب ــغ امل
املــســتــجــدات  ــا عـــلـــى آخــــر  ــهـ ــالعـ اطـ
للرأي  تعلن  فإنها   ، امللف  بهذا  املتعلقة 

: واحمللي  الوطني  العام 

مع  والالمشروط  املطلق  تضامنها   *
مطالبهم  يف   sos النظافة  شركة  عمال 
والعمال  العامالت  باقي  ومع  املشروعة 

العمل  مــن  للتسريح  تــعــرضــوا  الــذيــن 
كورونا. جائحة  جراء 

الستغالل  الــشــديــد  اســتــنــكــارهــا   *  
بعض  لتصفية  ملــلــف  ا ــذا  ه وتــوظــيــف 
لــبــلــدي  ا املـــجـــلـــس  ــني  ــ ب احلـــســـابـــات 
احلقوق  حساب  على  احملمدية  وعمالة 

النظافة. لعمال  املشروعة 

ضــرورة  عــلــى  وتــأكــيــدهــا  تشبتها   *
لــعــمــال  ــة  ــروع ــش امل لــلــحــقــوق  احـــتـــرام 
ــؤولـــني  ــسـ املـ دعـــوتـــهـــا  و  ــة  ــافـ ــظـ ــنـ لـ ا
العادلة  ملطالبهم  الفورية  لالستجابة 
والتدابير  املالئمة  الــشــروط  وتوفير 
للقيام  والــصــحــة  بــالــســالمــة  املتعلقة 
حتــتــرم  مــالئــمــة  ظـــروف  يف  مبــهــامــهــم 
لــوقــائــيــة  وا ــة  ــرازي ــت اإلجــــراءات االح

كورونا. فيروس  انتشار  من  للحد 

ــئـــات  ــيـ ــهـ لـ ا لـــكـــافـــة  ــا  ــ ــه ــ ــوت ــ دع  *
والنقابية  السياسية  الدميقراطية 
لــلــتــصــدي  ــة  ــدي ــم ــاحمل ب واجلــمــعــويــة 
ملــــســــبــــوق عــلــى  ا ــر  ــ ــي ــ لـــلـــهـــجـــوم غ
لـــتـــضـــامـــن  وا احلــــقــــوق واحلـــــريـــــات 
مــطــالــبــهــم  يف  ــة   ــاف ــظ ــن ل ا عــمــال  مـــع  
لــكــل  بــاملــرصــاد  لـــوقـــوف  ا املـــشـــروعـــة،
العمل  لتبخيس  لــرامــيــة  ا احملـــاوالت 

به. يقومون  الذين 

جلميع  ــي  ــدئ ــب وامل املــطــلــق  *دعمها 
لــنــضــالــيــة واالحــتــجــاجــيــة  ا ــوات  ــط اخل
للفعل  ومــســانــدتــهــا  لــنــظــافــة  ا لــعــمــال 

. جي حتجا ال ا

واملتمثل  به  القيام  يعتزمون  الــذي 
ساعة   24 ملــدة  العمل  عــن  إضـــراب  يف 
االثنني  ليوم  ليال  العاشرة  من  ًء  ابتدا

 .2020 نونبر   16

الجبهة االجتامعية باملحمدية تعلن تضامنها املبديئ 
مع عامل النظافة 

العمالية  النضاالت  تتبع  جلنة  نظمت   
للقطاع  الوطنية  للجامعة  احمللي  للفرع 
اخلميس   اليوم  باها  ايت  لشتوكة  الفالحي 
مع  تضامنية  احتجاجية  وقفة  نونبر   12
ضيعة  امــام  واملعتصمني  املطرودين  العمال 
.ما  اشهر  تسعة  من  الزيد  بانشادن  ساواس 
بدولة  والتنويهات  الشعارات  زيــف  يؤكد 
قانون  وال  حــق  ال  والــقــانــون.حــيــت  احلــق 
دون  اجلميع  انظار  امــام  يشردون   والعمال 
تدخل اية جهة لتسوية ملف هؤالء االجراء  

دنبهم الوحيد هو تأسيسهم ملكتبهم النقابي 
ملا  خالفا  وحقوقهم  مصاحلهم  عن  للدفاع 
للعمل  رفضهم  حــول  ــواس   س ادارة  تدعيه 
تتستر  ملفقة  تهم  كلها  للعمال  وحتريضهم 
للعمل  ــح  ــواض ال رفضها  على  خاللها  مــن 
النقابي ولقد سبق ان وضحنا اسباب الطرد 
يف بيان اصدره الفرع اجلهوي مؤخرا.مزيدا 
الوطنية  اجلــامــعــة  وعــاشــت  الــنــضــال  مــن 

للقطاع الفالحي صامدة ومناضلة.

احملمدية  الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي تدعو إىل توحيد 
االحتجاجات والتعبئة إلنجاحها للدفاع عن الحقوق واملكتسبات 

وكرامة نساء ورجال التعليم وعن التعليم العمومي

وقفة احتجاجية تضامنية مع العامل املطرودين 
واملعتصمني امام ضيعة ساواس بانشادن
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مختلف  يف  سريع  بشكل  التفشي   19 كوفيد  فيروس  يواصل 
و  إصابة   55.624.562 يناهز  ما  ــه  ورائ مخلفا  العالم  أنحاء 

1.338.100 حالة وفاة . 

و يف املقابل تتسارح عدة دول من بينها املغرب للحصول على 
)دجنبر(  املقبل  الشهر  تداوله  املرتقب  كورونا  فيروس  لقاح  
توصلها  الشركات  بعض  إعالن  نتيجة  اآلمــال  انتعشت  أن  بعد 
التي  األمريكية    MODERNA شركة  بينها  من  فعال  للقاح 
التي  فايزر  شركة  و   %  94.5 بنسبة  فعال  لقاحها  بأن  صرحت 
اللقاح  و كذلك  اللقاح  إنتاج  الترخيص لبدأ  أنها ستطلب  أعلنت 
الروسي  )Sputnik V(  الذي قد تبدأ عملية إنتاجه يف الهند 
املنظمة  تعلن  بينما  الروسي.  الرئيس  تصريح  حسب  الصني  و 
48 لقاحا يخضع لتجارب على البشر ضد  العاملية للصحة عن   

كوفيد19-.

أن لقاح فيروس كورونا لن يساعد  املنظمة حتذر من  و لكن   
وأميركا  أوروبـــا  يف  اإلصــابــات  موجة  على  التغلب  يف  البلدان 
لبرنامج  التنفيذي  املدير  قال  حيث  الشتاء,  هذا  الشمالية 
اللقاحات  إلى  نصل  "لم  ريان،  مايك  الصحة،  مبنظمة  الطوارئ 

بعد. سنصل إلى هناك، لكننا لسنا هناك حاليا".

إجراءات متديد حالة الطوارئ

بعد وصول املغرب ل 311554 حالة إصابة مؤكدة و تسجيله 
2020 يف ظرف  12 نونبر  6195 كأعلى حصيلة إصابات بتاريخ 
24 ساعة ال يزال يف حالة طوارئ صحية بسائر البالد وحتى 10 

دجنبر 2020.

نون  واد  كلميم  جهة  بوالية  الوبائية   احلالة  تطور  عقب 
االحترازية  ــراءات  اإلجـ من  حزمة  عن  األخيرة  هــذه  أعلنت 
حسب  األمــر  ويتعلق  املستجد،  “كورونا”  فيروس  من  للوقاية 
مساء   7 الساعة  على  القرب  أسواق  بإغالق  كلميم،  والي  قرار 
 9 الساعة  على  واخلدماتية  واملهنية  التجارية  احملالت  وإغالق 
ليال.   10 الساعة  على  واملطاعم  املقاهي  إغالق  عن  فضال  ليال، 
وتشديد إجراءات املراقبة مبداخل املدينة، مع منع بث مباريات 

كرة القدم باملقاهي واملطاعم، ومنع كافة أشكال التجمعات.

عدد اإلصاابت وتوزيعها حسب الجهات :

والوفيات  اإلصــابــات  عــدد  تطور  استعراض  على  سنعمل 
واملتعافون يف الفترة املمتدة بني  7 نونبر2020 و 19 نونبر 2020  

من خالل اجلدولني التاليني :

 الحالة الوبائية باملغرب

التاريخ

العدد اإلجمايل
املعدل االرتفاع خال 19نونرب 72020 نونرب2020

هذه الفرتة

25218531155459369اإلصاابت

20555625799252436املتعافون

41975090893الوفيات

جدول 1 : تطور الحالة الوابئية ابملغرب 

جدول 2 ترتيب تطور الحالة الوابئية ابملغرب 

الوفياتالمتعافوناإلصابات

العددالتاريخالعددالتاريخ العددالتاريخ

12.11.2020619518.11.202057579.11.202084

14.11.2020587514.11.2020574417.11.202082

7.11.2020583611.11.2020489218.11.202081

13.11.2020551516.11.2020476119.11.202077

 ,2 و   1 باجلدولني  للمعطيات  وحتليلنا  مالحظتنا  خالل  من 
نالحظ أنه خالل الفترة املدروسة و املمتدة ما بني 7 نونبر2020 
إصابات  وتسجيل  قياسية  األرقــام  حتطيم  نونبر2020   19 و 
  "59369  "19 كوفيد  بفيروس  مسبوق  وغير  متزايد  بعدد 
12 يوم مع تسجيل معدل التعايف "52436 " كما ال  خالل مدة 
يزال أيضا  معدل الفتك مرتفع باملغرب )893 حالة وفاة خالل 
12 يوم( بحيث بلغ  1,7 % بعد أن  كان يف احلالة العادية يبلغ 

 .0,8%

أما فيما يخص توزيع نسبة اإلصابات حسب اجلهات بتاريخ   
الصدارة  سطات  البيضاء  الــدار  جهة  فتحتل   2020 نونبر   19
ثم   )%  13.84( القنيطرة  سال  الرباط  جهة  تليها   ،)%  40.01(

طنجة  جهة  الرابع  املركز  ويف   )%  8.29( أسفي  مراكش  جهة 
جهة  األخير  املركز  حتتل  بينما   )%   8.01( احلسيمة  تطوان 

كلميم واد نون )1.01%(.

تسجيل  فتم  العالج  قيد  ــاالت  احل عــدد  لتطور  وبالنسبة 
7 نونبر2020 يف املقابل وصل  42432 حالة قيد العالج بتاريخ 

العدد ل 48472 حالة قيد العالج بتاريخ 19 نونبر2020 كأعلى 
نأ بزيادة  أي   2020 2 مارس   أول إصابة بتاريخ  رقم منذ ظهور 

أكثر من 6000 حالة قيد العالج يف مدة 12 يوم.

امللحوظ  االرتفاع  أن  الطالب  أيت  خالد  الصحة  وزير  وصرح 

عدد  يف  باالرتفاع  يفسر  باملغرب  كورونا  وفيات  حاالت  عدد  يف 
إنه  وقال  الصحي.  للحجر  املتقدم  الرفع  رافق  الذي  اإلصابات 

“كلما ارتفع عدد احلاالت، ترتفع معه احلاالت الصعبة وترتفع 

املستوى  على  الفتك  معدل  يؤكده  ما  وهــذا  الوفيات”  كذلك 

يتبع يف الصفحة 10

عزيزة الرامي 



العدد : 385  6
من 24  إلى 30 نونبر  2020 السياسية

يف الخلفية الطبقية للوطنية   
يف  الــبــرجــوازيــة  الطبقة  وســيــادة  هيمنة  نتائج  مــن 
الرأسمالي  االنتاج  منط  يسود  حيث  احلديثة  املجتمعات 
منط  يسود  حيث  احمليط  بــلــدان  يف  او  املــركــز  بــلــدان  يف 
يعتبر  املجتمعات  هــذه  يف  التبعي؛  الرأسمالي  االنتاج 
لقد  املهيمنة.  الطبقة  ــذه  ه فــكــر  هــو  الــســائــد  الــفــكــر 
االجتماعية  الطبقات  جتعل  ان  البرجوازية  استطاعت 

فكرها  ــو  ه الــســائــد  الــفــكــر  ذلـــك  ان  تــعــتــقــد  ــرى  ــ االخ
ت. كطبقا

اخلاصة  مصاحلها  جتعل  ان  يف  البرجوازية  جنحت 
النقاش  يكون  ال  وحتى  برمته.  املجتمع  مصالح  وكأنها 
الــوطــن  مـــوضـــوع  ســنــتــنــاول  ــنــا  فــان غــامــضــا  أي  ــا  ــام ع
الذي  املجال  هو  البرجوازية  عند  فالوطن  والوطنية. 
العمليات  وتنظم  نفوذها  متــارس  فيه  سلطتها،  تبلغه 
الوطن  لالرباح  وحتصيال  وتوزيعا  انتاجا  االقتصادية 
ممارسة  كمجال  الــوطــن  هــذا  ان  وبديهي  الــســوق.  هــو 
هذه  وضع  حسب  يتقلص  او  يتسع  الطبقة  هذه  سلطة 
حدود  ان  الوضع.  هذا  وتبرر  تغير  تراها  ولذلك  الطبقة 
طبقة  مع  والصراع  للمنافسة  ايضا  تخضع  الوطن  هذا 

املجاورة. السوق  او  املجال  يف  حاكمة 

سنة   50 من  اقل  ظرف  ويف  باملغرب  امللموسة  احلالة  يف 
الكتلة  عند  الوطن  خريطة  وتقلص  توسع  ظاهرة  تابعنا 
البرجوازية  هذه  "تبدع"  مرة  كل  ففي  السائدة.  الطبقية 
الطبقات  يجعل  ودينيا  وثقافيا  وفكريا  سياسيا  خطابا 
اجلديدة.  الوطن  جغرافيا  تتقبل  االخرى  االجتماعية 

الطبقية  الكتلة  تصور  ويتنبنى  "يتفق"  الغير  وجلعل 
القمع  هما  اسلوبني  بــني  زاوجــت  كيف  رايــنــا  الــســائــدة 
مراوغ  مخاتل  سياسي  خطاب  وانتاج  والتبرير  واالكــراه 
مهدت  قد  تكون  الول  االسلوب  فباستعمالها  وانتهازي. 
للوطن  الكمبرادوري  للتصور  معارضة  اية  على  للقضاء 
عند  النتائج  بعض  ذلك  اعطى  وقد  الوطنية  ومحتوى 
مترادفا  فكان  الثاني  االسلوب  اما  الفكري  االرهاب  سيادة 
تقبل  سياسية  قوى  مع  املرحلية  التوافقات  سياسة  مع 

مفهوم  ظهر  هكذا  وللوطنية،  للوطن  الرجعي  بالتصور 
والوطنية  الوطن  تعريف  يشمل  كاطار  الوطني  االجماع 
اجتماعية  لفئات  السياسية  التعبيرات  فيه  جتتمع 
موضوع  يف  الــســائــدة  الطبقية  الكتلة  بسياسة  تقبل 

طن. لو ا

حلظة  اســتــرجــاع  ــن  م ايــضــا  ــد  ب ال  املــنــاســبــة  ــذه  ــه وب

عند  والوطنية  الوطن  موضوع  تهم  قضية  اخــر  ــارة  اث
الغربية.  الصحراء  قضية  وهــي  الكمبرادوري  النظام 
احملاولتني  بعد  اال  وطنيا  شانا  يصبح  لم  املوضوع  هذا  ان 
اصبح  ان  بعد  أي  مــارس   3 انتفاضة  وبعد  االنقالبيتني 
اعتبرت  ــدي.  ج بشكل  ومــهــددا  مــعــزوال  امللكي  النظام 
الفئات  مع  النظام  حلمة  اعادة  اسمنت  الترابية  الوحدة 
حلقتها  يف  الوطنية  اصبحت  ــرى.  االخـ االجتماعية 
ــدة املــرتــبــطــة بــالــصــحــراء امـــرا يــغــذي االجــمــاع  ــدي اجل
حــدود  الــى  يتطور  والتحشيد  الشحن  ــات  وب الوطني 

التي  الــوطــنــيــة  حتــولــت  مجتمع.  عــقــيــدة  االمـــر  جــعــل 
اجلزائر  واصبحت  شوفينية  عقيدة  النظام  يتزعمها 
كل  به  والصقت  ضــده  احلــرب  طبول  تقرع  الــذي  العدو 
املعنى  بهذا  الوطنية  الكمبرادورية.  للدولة  الفشاالت 
من  يستعمل  ازمة  كل  يف  النه  ينضب  ال  منجما  اصبحت 
الذي  االجتماعي  السلم  وحتقيق  الوطني  االجماع  اجل 
تتهم  املنسجمة  املعارضة  وحتى  خارجي.  عدو  يهدده 
هيمنة  الن  بها  التنكيل  ويتم  االجنبي  للعدو  بالوالء 

املأمورية. يسهل  للوطنية  الرجعي  الفكر 

فيه  يرى  الذي  ذلك  فهو  للوطن  النقيض  املنظور  اما 
الطبقي  صراعها  االجتماعية  الطبقات  خــوض  مجال 
والواجبات  احلقوق  على  املبني  املشترك  العيش  اجل  من 
من  السياسية  السلطة  ممارسة  احلقوق  هذه  راس  وعلى 
وعلى  اخليرات  تنتج  التي  االجتماعية  الطبقات  طرف 
واملساواة  للتحرر  تسعى  كطبقة  العاملة  الطبقة  راسها 
هذا  من  والوطنية  ــرار.  االح واملواطنني  املواطنات  بني 
هي  الطبقية  القاعدة  هذه  طبقية.  قاعدة  لها  املنطلق 
حترر  مصلحة  لها  التي  االجتماعية  الطبقات  هذه  موقف 
مباشر.  والغير  املباشر  بشكليه  االستعمار  من  الوطن 
اال  يتحقق  لن  الوطن  هــذا  ان  تــرى  التي  القاعدة  هــذه 
االخرى  الشعوب  مع  والسالم  االخوة  عالقات  باعتماده 
فكلما  واملتحررة.  املستقلة  اوطانها  تبني  بدورها  التي 
للحرية  التواقة  االجتماعية  الطبقات  وتقوت  حتررت 
يف  مساهما  الوطن  اصبح  كلما  االجتماعية  والعدالة 
يرفض  فانه  الشعب  حترر  كلما  املجاورة.  االوطان  وحدة 

االخرى. الشعوب  ويستعبد  يضطهد  ان 

مجال  هو  احلاكمة  املستبدة  البرجوازية  عند  الوطن 
وميدان  سوقها  مجال  وهــو  وطغيانها  سلطتها  ممارسة 
الشعبية  الطبقات  عند  الوطن  بينما  للثروات  نهبها 
التحرر  حتقيق  مجال  هو  العاملة  الطبقة  طليعتها  ويف 

وازالمه. االستعمار  سلطة  وهزم  واملساواة 

منطلق  هو  وغيرها  ببالدنا  للعمال  بالنسبة  الوطن   
االستغاللي  الرأسمال  سلطة  من  التحرري  النضال  بدا 
من  االمبريالية  الرأسمالية  املنظومة  جدار  يف  ونافدة 
ادنى  كطور  االشتراكي  املجتمع  وبناء  بها  االطاحة  اجل 
الى  االحرار  العمال  ينظر  هكذا  الشيوعي.  املجتمع  من 
للشوفينية  كمستنقع  ولــيــس  للتحرر  كحافز  الــوطــن 
بلدان  يف  العمال  وطبقات  اخــرى  شعوب  جتــاه  والــعــداء 

اجلوار.

وهم  الــكــمــبــرادور،  وطنية  نناهض  بأننا  يعيبوننا 
بجانب  التموقع  اختاروا  احلقيقة  يف  انهم  يدركون  ال 
يعبرون  انهم  والوطنية.  الوطن  موضوع  يف  الشعب  اعداء 
موقف  عــن  يــهــم-  ال  وهـــذا   – قــصــد  غــيــر  او  قــصــد  عــن 
سياسية  كتعبيرات  وحلفاؤها  الــســائــدة  الــبــرجــوازيــة 
الضغط  مــنــاســبــة  الشوفينية  اثـــارة  ــوع  ــوض م يف  تــرى 
وتوفير  الشيئ  بعض  يده  امساك  اجل  من  النظام  على 
من  الى  حاجة  يف  هو  مادام  السياسية  االستفادة  مجال 
املشاعر  تاجيج  اجل  من  والنفخ  التخوين  خطاب  يسوق 

ية. هير جلما ا

احلبيب التيتي 

 الوطن 
بالنسبة 

للعمال ببالدنا 
وغيرها هو منطلق 

ي  بدا النضال التحرر
من سلطة الرأسمال 

االستغاللي ونافدة في جدار 
المنظومة الرأسمالية 

االمبريالية من اجل 
االطاحة بها 

وبناء المجتمع 
االشتراكي
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تمتدد الحركة االحتجاجية يف املغرب، وسط فئات عريضة من الجماهري،ملواجهة األوضاع 
االقتصادية واالجمتاعية املأزومة بنواي واليت بلغت أرقاما مهولة من حيث تزايد نسبة البطالة 
يف صفوف خريجي الجامعات واملعاهد، كما العامات والعمال املطرودين من العمل.فزتايدت 
نسب الفقر والهشاشة بشكل ملحوظ...لقد توسعت مطالب الحركة االحتجاجية مع اجتياح 
مصالح  نرياهنا  أصا،مست  مهرتئة  واقتصادية  اجمتاعية  اوضاع  عىل  أيت  كوفيد19-الذي 
نتائج  الكادحني.اهنا  وعموم  العاملة  الطبقة  عيش  رشوط  من  وعمقت  الوسطى  الطبقة 
األزمة البنيوية للنظام الرأمسايل التبعي يف بادان،تفاقمت وتعاظمت مع وابء كوروان فريوس 

الذي فضح املستور...يف ظل هذه األوضاع،ويف ظل قوانني الطوارئ والحجر الصحي الذي 
اراد له النظام أن يكون حجرا عىل حرية التعبري عن االوضاع املأساوية،ومطية للمنع املبارش 
لكل فعل نضايل احتجاجي منظم.وابلرغم من ذلك،واصلت الحركة االحتجاجية نضاالهتا يف 
املدن والقرى،حاملة مطالهبا املرشوعة اىل الشارع العام لعلها تصل اىل مختلف املسؤولني 
من السلطات املركزية،االقلميية أواملحلية...فكيف انترشت هذه الحركة االحتجاجية؟وكيف 
تعاملت الدولة مع هذه الحركة يف ظل الجائحة؟ذلك ما يتناوله ملف: الحركات االحتجاجية 

ابملغرب يف ظل جائحة كوفيد19- من هذا العدد األسبوعي لجريدتنا.

الحركات االحتجاجية ابملغرب يف مواجهة املخزن ومخلفات كوفيد- 19

الطبقة العاملة املغربية بني االستمرار يف النضال ضد
 الرأساملية املتوحشة وتحديات التاطري النقايب والسيايس

الصناعية  فئاتها  مبختلف  العاملة  الطبقة  تتعرض 
من  مدعم  متوحش  رأسمالي  لهجوم  واخلدماتية  والزراعية 
النظام املخزني سواء على مستوى قمع االحتجاجات  طرف 
جانب  إلى  االصطفاف  مستوى  على  أو  العمالية  والنضاالت 
الشغل  قوانني  سافر  خرق  يف  واألجنبية  احمللية  الباطرونا 

عالتها. على 

واألجنبية  احمللية  املتوحشة  الرأسمالية  فالباطرونا 
مكتسبات  على  هجومها  من  لتكثف  كورونا  جائحة  استغلت 
املخزني  النظام  طرف  من  مدعمة  العاملة  الطبقة  وحقوق 
والتخفيض  للعمال/ات  اجلماعية  والتسريحات  الطرد  عبر 
التنظيم  حرية  يف  احلق  وضرب  العمل  وساعات  األجور  من 
يف  النظر  إعادة  اجل  من  قوة  بكل  تضغط  وهي  النقابي... 
انعكاسات  من  ويخفف  مصالح   يخدم  مبا  الشغل  مدونة 
على  كرونا  جائحة  مع  تفاقمت  التي  االقتصادية  األزمــة 
ويشرعن  واألجر  الشغل  يف  املرونة  ويكرس  أرباحها  تراكم 
عبر  العمل بالعقدة احملدودة األمد .ويف هدا اإلطار متكنت 
اجلزئية  البطالة  مخطط  مترير  من  املخزنية،  احلكومة 
لتمرير  تسعى  وهي   .  2020 لسنة  املعدل  املالية  قانون  يف 
مبضامينها  النقابات  وقــانــون  اإلضــراب  قانون  مشروعي 
يف  متريرها  حالة  يف  ستسهم  والــتــي  اخلطيرة  الطبقية 
مجال  يف  عمالية  مكتسبات  مــن  تبقى  مــا  على  اإلجــهــاز 

النقابية. احلريات 

مكوناتها  مبختلف  العاملة  الطبقة  تخوض  املقابل  ويف 
اخلدماتي  أو  الفالحي  أو  الصناعي  القطاع  يف  سواء  وفئاتها 
هدا  ملواجهة  وبطولية  هامة  نضاالت   الوطن،  ربــوع  عبر 
مند  وخصوصا  مكتسباتها  عن  والدفاع  الرأسمالي  الهجوم 
2020.ويف  الصحية يف منتصف مارس  الطوارئ  إعالن حالة 

: السياق نذكر ب  هدا 

التابعة  "امانور"  شركة  لعمال/ات  البطولية  *املعركة 
املضربني/ "فيوليا"  االستيطان  املتعددة  الفرنسية  للشركة 
بطنجة  الشركة  مقر  أمــام  واملعتصمني/ات  العمل  عن  ات 
اجلهوي  االحتاد  طرف  من  مدعومني  يناير2020  شهر  مند 
عشرة  اآلن  جتاوزت  بطنجة.معركة  للشغل  املغربي  لالحتاد 
حتى  مواصلتها  على  إصــرار  كلهم/هن  والعمال/ات  أشهر 
العمل  من  املطرودين  النقابيني  إرجاع  يف  أهدافها  حتقيق 
الشركة  إدارة  متاطل  رغم  النقابي  العمل  حرية  واحترام 
الــظــروف  وصعوبة  املخزني  والقمع  واحلــصــار  احلـــوار  يف 

كورونا. جائحة  ظل  يف  واملادية  االجتماعية 

والصناعة  الفالحي  القطاع  يف  العاملة  الطبقة  *نضاالت 

ومنها  باها  ايــت  اشتوكة  اقليم  يف  وخصوصا  الغدائية 

فلور"  "روزا  وشركة  "صوبروفيل"  شركة  عمال/ات  نضاالت 
إقليم  ويف  وغيرها  سوس"  "اورتــي  "سواس"وشركة  وشركة 
لتصبير  "اونيمير"  شركة  عمال/ات  كنضاالت  القنيطرة 
النقابية  احلريات  وضرب  العمل  من  الطرد  ضد  من  السمك 
من  واحلماية  والوقاية  العمل  ظــروف  حتسني  اجــل  ومــن 
شركة  عمال/ات  كنضاالت  العرائش  وإقليم  كورونا  فيروس 
وظروف  األجــور  لتحسني  السمك  لتصبير  كوميز"  "خيل 

والوقاية. العمل 

والــصــنــاعــيــة  املــنــجــمــيــة  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  *نضاالت 

وخريبكة  وطنجة  كالدارالبيضاء  مدن  عدة  يف  واخلدماتية 
ــدة شــركــات  ــال/ات ع ــم ــام ع وخــنــيــفــرة وغــيــرهــا، حــيــث ق
على  احتجاجا  العمل  عن  وإضرابات  احتجاجية  بوقفات 
ظــروف  ســوء  أو  العمل  مــن  الــطــرد  أو  الباطرونا  تعسفات 
إلى  الشركات  تلك  من  العديد  حتول  مع  وخصوصا  العمل 

للفيروس. وبائية  بؤر 

كالقنيطرة  مدن  عدة  يف  النظافة  عمال/ات  *نضاالت 

)شركة  والسعيدية  وتــاوريــرت  ــا(  أرم )شركة  واجلــديــدة 
املخاطر  عن  والتعويض  األجور  من  الرفع  اجل  من  اوزون( 
واحــتــرام  الفيروس  مــن  والــوقــايــة  العمل  وســائــل  وتوفير 

كرامتهم/هن.

العمالية  النضاالت  جميع  بسرد  يسمح   ال  هنا  املجال  إن 

التي ميزتها لكن ميكن تركيز أهم ما اتسمت به  واخلصائص 
بتطوير  الكفيلة  احللول  وإيجاد  الدروس  استخالص  قصد 
أهدافها  حتقيق  يف  جناحها  شروط  وتوفير  النضاالت  هده 
العاملة، يف كونها  مشتتة  الطبقة  ودعمها مبا يخدم مصالح 
نقابيا  مؤطر  غير  منها  العديد  أن   كما  عفوية  ومعظمها 
ظروف  ســوء  أو  الباطرونا  تعسفات  على  فعل  كــرد  جــاءت 
إما  إجهاضها  عملية  سهل  مما  الفيروس  من  والوقاية  العمل 
ملطالبها. االستجابة  يف  والتسويف  التماطل  أو  القمع  عبر 
والسياسي  النقابي  والدعم  للتضامن  افتقد  معظمها  أن  كما 
لواء  حتت  املنضوين  العمال/ات  بعض  نضاالت   دلك   يف  مبا 

النقابية. املركزيات 

النضاالت  جناح  وجه  يف  تقف  التي  العوائق  جتــاوز  إن 
املطلوب  النضالي  التراكم  حتقيق  دون  وحتــول  العمالية 
يقوي  مبا  الطبقي  عدوها  ضد  العاملة  الطبقة  صــراع  يف 
النقابي  الــطــبــقــي  وعــيــهــا  ويــنــمــي  الــنــضــالــيــة   قــدراتــهــا 
اليسارية  القوى  على  يفرض  واإليديولوجي  والسياسي 

 : أساسيني  حتديني  معاجلة  املاركسية 

النقابي  والــوعــي  التاطير  وضعف  تــراجــع  هــو  األول   -

يف  حاليا  التنقيب  نسبة  تتجاوز  ال  اذ  العمال/ات  وســط 
باإلضافة  العاملة  الطبقة  مجموع  من   ./.6 األحوال  أحسن 
النقابية  املركزيات  قيادة  على  البروقراطية  هيمنة  إلى 
دمقرطة  اجــل  من  النضال  ــرورة  ض من  دلــك  يطرحه  ومــا 
الطبقة  خدمة  يف  تصبح  حتى  املناضلة  النقابية  اإلطارات 

حاليا. جاري  هو  كما  استخدامها  وليس  العاملة 

العاملة  الطبقة  عن  السياسي  املعبر  غياب  هو  الثاين   -

من  النضال  يف  يقودها  الذي  املستقل،  السياسي  حزبها  أي 
نظام  على  القضاء  يف  التاريخي  مشروعها  حتقيق  اجــل 
النظام  وبناء  ببالدنا  املخزني  ونظامها  التبعية  الرأسمالية 
ما  االشتراكية.وهو  أفق  يف  الشعبي   الدميقراطي  الوطني 
اإلعالن  شروط  توفير  اجل  من  الدميقراطي  النهج  يعمل 
املاركسيني/ات  جانب  إلى  اخلامس  الوطني  مؤمتره  يف  عنه 

العظيم. التاريخي  املشروع  هذا  املؤمنني 

واملاركسيني/ات  عامة  بصفة  اليساريني/ات  انكباب  إن 
اجلماعي  واحلوار  والتعاون  التنسيق  إطار  يف  خاصة  بصفة 
تواجه  التي  للتحديات  احللول  إيجاد  على  والهادف  البناء 
على  أو  الــنــقــابــي  املــســتــوى  عــلــى  ســـواء  الــعــامــلــة  الطبقة 
العاملة  الطبقة  نضال  بنقل  الكفيل  هو  السياسي  املستوى 
مؤطر  يجعله  جديد  وضع  إلى  احلالي  احملجوز  وضعه  من 
لألوضاع  الثوري  التغيير  أفق  على  ومنفتح  وسياسيا  نقابيا 

القائمة.

ز  و ن تجا إ
التي  ائق  العو

وجه نجاح  تقف في 
العمالية  النضاالت 
ن تحقيق  و ل د وتحو

المطلوب  النضالي  اكم  التر
العاملة  الطبقة  اع  في صر

بما  الطبقي  وها  ضد عد
النضالية   اتها  ر ي قد يقو

الطبقي  وعيها  ينمي  و
السياسي  و بي  النقا

يولوجي يد اإل و

جمال براجع 
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املخزن واالحتجاجات يف زمن كورونا
تعليق  ــت  ــاع ــط ــت اس كـــورونـــا  ان  ــه  ــي ف ــك  شـ ال  ــا  ممـ
مستوى  على  اجلائحة  من  األولى  األشهر  يف  االحتجاجات 
مناسبات  عدة  عطلت  كما  الشوارع  و  امليادين  و  الساحات 
الوقت ذاته عملت على  لكنها يف  و  و أممية،  نضالية وطنية 
أن  علما  االجتماعي،  التواصل  وسائط  مستوى  الى  نقلها 
االنترنيت  ولد عند وصول  املغربي  الشباب  املائة من  46 يف 

اصبح  الوسائط  هــذه  فاستعمال  بالتالي  و  املــغــرب  الــى 
احتجاجات  اليومية؛  حياتهم  تفاصيل  عن  ينفصل  ال 
الــواســعــة  بــاالمــكــانــات  مواجهتها  يف  املــخــزن  يــتــردد  لــم 
رقم  الصحية  الــطــواريء  قانون  مرسوم  يف  ضمنها  التي 
2020  والذي توافقت  23 مارس  2.20.292 الصادر بتاريخ 

واملستشارين  الــنــواب  مجلسي  يف  املعنية  اللجان  عليه 
بتاريخ  اي  املوالي  اليوم  يف  الرسمية  باجلريدة  نشره  ومت 
كل  مع  متعامال   ،2.20.293 ومــرســوم    ،2020 مــارس   24

.19 كوفيد  من  خطرا  اكثر  انهم  اساس  على  الناشطني 

العضوي  املعيار  )بحسب  االداريني"  القرارين   " هذين   
من  ينتقل  لم  والذي  بقانون2.20.292  ملرسوم  بالنسبة 
املتعلقني  التشريعي(  مستواه  الــى  التنظيمي  مستواه 
بــحــالــة الـــطـــواريء الــصــحــيــة، يــرمــيــان يف الــظــاهــر الــى 
حماية  ضمان  و  الوبائية  احلالة  تفاقم  دون  احليلولة 
املستوى  على  لكنهما  الصحية،  وسالمتهم  االشــخــاص 
االجـــراءات  ملضاعفة  مثلى  كــذريــعــة  استعمال  العملي 
سياسات  على  باحملتجني  اجلبان  للبطش  والتأهب  القمعية 
تدبير  عقود  مدى  على  االجتماعية  القطاعات  كل  تدمير 
واالنتقام  شعبي  غضب  كل  إجلام  و  الضيعة،   مبنطق  البلد 
عقود  أنتجته  مبا  املشهرين  وكل  املناضالت  و  املناضلني  من 
واحلكومات  املالية  واملــؤســســات  لألبناك  البلد  بيع  مــن 
مخالف  فعل  كل  جترمي  بنود  باستثمار  وذلك  األجنبية 
على  الــغــيــر  حتــريــض  أو  العمومية  الــســلــطــات  ــرارات  ــق ل
من  احلبس   من  متتد  جنحية  بعقوبات  وذلك  مخالفتها 
 1300 و   300 بني  غرامة  و  اشهر  ثالثة  الــى  واحــد  شهر 
واملقصود  االشد  اجلنائية  بالعقوبات  االخالل  دون  درهم 
السجن  الى  عقوبتها  تصل  التي  العصيان  جرمية  بذلك 

شخصني. من  اكثر  من  ارتكبت  اذا  سنوات  ثالث  ملدة 

صحي  حــجــر  مــســتــويــني:  عــلــى  الــعــمــل  بــوشــر  بــهــذا  و 
القرار  وإسناد  منازلهم  لــزوم  على  الناس  فيه  أجبر  تــام 
التي  الداخلية  وزارة  لعناصر  واألحياء  األزقة  بتمشيط 
والتنكيل  املواطنني  اذالل  مشاهد  توثيق  على  بعضها  عمل 
السيئة  العادات  كل  و  بضائعهم  مصادرة  و  صفعهم  و  بهم 
حتمل  بأبواق  الرسمية  القنوات  تأثيت  و  اجلهاز؛   لعناصر 
بأقذع  وصــفــوا  الــذيــن  البسطاء  للمواطنني  املسؤولية 
النعوث مع عدم التردد يف توجيه اصابع االتهام و الشتيمة 
باالهتمام  والتظاهر  معينة،  اصابة  بؤرة  اعلنت  كلما  اليهم 
األرواح  قبيل  من  مقيتة  بعبارات  الفقراء  بحياة  املفرط 
الواقع  ارض  على  يجري  كان  ما  ان  حني  يف  االربــاح،  قبل 
احلقوق  هوامش  من  تبقى  ما  ملصادرة  كورونا  استثمار  هو 
املدونني  العتقال  يده  املخزن  اطلق   وبذلك  واحلــريــات؛ 

ما  أنــه  لــدرجــة  االجتماعي،  التواصل  شبكات  ونشطاء 
األعداد  ومتابعة  حصر  احلقوقية  اجلمعيات  بامكان  عاد 
تدويناتهم  خلفية  على  واملتابعني  للمعتقلني  احلقيقية 
العينية  للمساعدات  االنتخابوي  بالتوزيع  سواء  املتعلقة 
اجلائحة  انتهزت  التي  املخزنية  العناصر  بعض  بلطجة  او 
أخرى  نشر  أو  معطيات  يف  التشكيك  أو  جوائحها،  ألجرأة 
التعتيم  ظل  يف  االتهام  سلطة  طرف  من  كاذبة  اعتبرت 

اليها. الوصول  يف  احلق  على  التضييق  و  املعلومة  على 

الذين  املواطنني  سالمة  يف  تفريط  و  قمعية  اجــراءات 
مخابئهم  لزوم  على  اجبارهم  مت  و  للعيش  مورد  كل  فقدوا 
عن  مساحته  تــزيــد  ال  بعضها  و  مــنــازل  جتـــاوزا  املسماة 

على  زيادة  األبناء،  و  الوالدين  و  لألصول  الواحدة  الغرفة 
معدودات  أليــام  باإلضافة  البلد  تخريب  سنوات  حصاد 
والتذمر  االحتقان  منسوب  لرفع  كفيلة  كانت  احلجر  من 
احلاد  التآكل  بعد  خصوصا  االجتماعية  للطبقات  العابر 
من  طيف  اندلع  وبذلك  املتوسطة،  الطبقة  عرفته  الذي 
بلد  ومدن  وأحياء  قرى  معظم  يف  االحتجاجية  األشكال 
تتكلم  وال  تأكل  ال  كائنات  صندوق  مجرد  يكون  أن  ارادوه 
والعمال  اجلائلون  الباعة  فيها  شارك  أيضا،  تتنفس  وال 
وأصحاب  التجارية  ــالت  احمل وأربـــاب  الصغار  والفالحني 

املرضى  و  احلــافــالت  و  اجلــرة  ســيــارات  وســائــقــي  املــقــاهــي 
هذه  املتقاعدين  اجلنود  حتى  بل  واملوظفون  واملعطلون 
االحتجاج  دائــرة  قريبرخارج  زمن  الى  كانت  التي  الفئة 

لثقافته... مستبطنة  وغير 

مببرر  وحشي  بقمع  بعضها  جوبه  احتجاجية  أشكال   
خرق اجراءات الطواريء الصحية، و اعتقاالت و تضييقات 
فيها  استعمل  املقاس  على  ومحاكمات  قضائية  وتابعات 
املدافعني  ترهيب  و  املقهورين  ــوات  أص ــراس  إلخ القضاء 
تثير  كيدية  مبتابعات  منهم  واالنتقام  االنسان  حقوق  عن 
كل  خسروا  بعدما  اجلياع  صرخات  تعالت  لقد  السخرية، 

للنوائب؟  وفروه  ما 

اجــتــمــاعــيــا وال  لــلــمــغــاربــة ضــمــانــا  يــوفــر  ــم  ل ــن  م      
يكون  ان  اطالقا  ميكنه  ال  ومحترمة  الئقة  مستشفيات 
اعتقل  ــن  م حــيــاتــهــم،  تهمه  ان  أو  صحتهم  عــلــى  قلقا 
سنوات  من  قرون  ثالثة  عليهم  ووزع  الريف  شباب  خيرة 
ان  ميكننا  ال  وجامعة  مبستوصف  طالبوا  ألنهم  السجن 
ماكينته  مخالب  من  أفلت  من  حيوات  على  تباكيه  نصدق 
السامية  املفوضية  مناشدات  عن  أذنيه  صم  من  البوليسية، 
االفراج  تخص  عاجلة  اجــراءات  التخاذ  االنسان   حلقوق 
سياسية،  قضايا  ذمة  على  املسجونني  و  الرأي  سجناء  عن 
خصوصا و ان محاكماتهم لم تكن عادلة وال يشكلون خطرا 
للظهور  بهلوانياته  علينا  تنطلي  ان  ميكن  ال  املجتمع،  على 
احلسيمة  ساكنة  حرمان  حاول  من  لألرواح،  احلامي  مبظهر 
اجلمعية  مــن  تبرعات  أنها  مببرر  طبية  مساعدات  مــن 
احلديث  له  يحق  من  آخــر  هو  االنــســان  حلقوق  املغربية 
يدبر  كــان  من  والسالمة،   الصحة  يف  املواطنني  حق  عن 
وماسحي  املوقف  وعمال  اجلائلني  للباعة  اليومي  املعيش 
الكارثية  مبزاجيته  الصغار  والفالحني  والكسابة  األحذية 
شاء  متى  ويفتحها  شاء  متى  ارزاقهم  منافذ  يغلق  بحيث 
ذات  العمالقة  الشركات  بعض  يف  االصابات  بعد  مكتفيا 
بالعمل  استمرت  والــتــي  للقارات  العابرة  االستثمارات 
ال  الــتــي  و  كــبــؤر،  اعــالنــهــا  ــم  رغ طبيعي  و  عـــادي  بشكل 
مدى  معاينة  اليقظة"  "بلجان  يسمى  ما  عناصر  تستطيع 
من  االقتراب  حتى  او  الوقاية  تدابير  و  باجراءات  التزامها 
األمر  يتعلق  حني  يتكلم  من  آخر  يكون  ان  ينبغي  ابوابها؛ 

 قاشى كبير

   من لم يوفر للمغاربة 
ضمانا اجتماعيا وال 
مستشفيات الئقة 

ومحترمة ال يمكنه اطالقا 
ان يكون قلقا على صحتهم أو 

ان تهمه حياتهم، من اعتقل خيرة 
شباب الريف ووزع عليهم ثالثة قرون 

من سنوات السجن ألنهم طالبوا 
بمستوصف وجامعة ال يمكننا 

ان نصدق تباكيه على حيوات 
من أفلت من مخالب 

ماكينته البوليسية
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حركة املعطلني ومسرية النضال املشرتك
أوال وقبل كل شيء البد من توجيه حتايا الصمود واملقاومة 
إختاروا  الذين  والنواحي  بدمنات  املعطلني  لرفيقاتنا/رفاقنا 
الشعب  بنات/أبناء  كافة  بإطار  جماعي  بشكل  اإللتحاق 
السياسيني  املعتقلني  الشهداء،  قــدم  الــذي  العتيد  املغربي 
؛  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية   ...
فالرفيقات والرفاق باجلمعية الوطنية أكدوا مرارا وتكرارا على 
أهمية توحيد حركة املعطلني وطنيا ومؤمترنا األخير مبدينة 
الرباط )املؤمتر 14( الذي كان شعاره واضحا : " تنظيم قوي، 

نضال جماهيري وحدوي، من أجل الشغل، احلرية والكرامة ". 
والرفيقات/الرفاق بدمنات والنواحي بقرارهم هذا إستوعبوا 
قضية  ألن  والتنظيمية  امليدانية  النضالية  الوحدة  أهمية 
وقواه  املغربي  الشعب  وأبناء  بنات  كافة  قضية  هي  التشغيل 
املناضلة، فمرحبا برفيقاتنا ورفاقنا بدمنات والنواحي وهنيئا 
الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  الشهداء  ــار  وإلط لكم 
ووحدة  التنظيمية  اخلريطة  توسيع  أفق  يف  باملغرب  املعطلني 

حركة املعطلني حتت لواء اجلمعية الوطنية.

واملناضل  الصامد  ــا  إطــارن عبر  املعطلني  حــركــة  شكلت 
رقما  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية 
فإلى  باملجتمع،  الدائر رحاه  الطبقي  الصراع  صعبا يف معادلة 
)اجلمعية  راكمته  الذي  والتنظيمي  النضالي  الرصيد  جانب 
للشرعية  واكتسابها  املاضية،  السنوات  مر  على  الوطنية( 
وقوة  ترفعها  التي  املطالب  عدالة  بفعل  والشعبية  النضالية 
البرامج النضالية التي تخوضها، فقد ظل حضورها قويا وبارزا 
النضالية  املعارك  مستوى  على  سواء  الوطني  املستوى  على 
املوضوعيني،  حلفائنا  رفقة  املشترك  النضال  مستوى  على  أو 
على  أكــد  ــذي  ال عشر  الــرابــع  الوطني  مؤمترنا  بعد  خاصة 
السياسية  القضايا  ومختلف  البطالة  قضية  من  مواقفنا 

واالقتصادية واالجتماعية املرتبطة بها واملنتجة لها.

الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  نــضــاالت     فربط 
أجل  من  والنضال  اجلماهيري  بالنضال  باملغرب  املعطلني 
مبحض  يكن  لــم  االجتماعية  والــعــدالــة  الكرامة  احلــريــة، 
الوطنية  للجمعية  العام  التصور  من  إنطالقا  وإمنا  الصدفة؛ 
الذي يعتبر املرجعية السياسية والفكرية مبا يتناسب وموقع 
احلركة يف الصراع الطبقي، والتصور العام يرمي إلى ما راكمته 
اجلمعية الوطنية من أفكار يف املمارسة والنظرية ويف تقنيات 

على  باإلعتماد  إال  هــذا  يتأتى  ولــن  اجلماهيري،  النضال 
التحليل العلمي القائم على التحليل امللموس للواقع امللموس، 
على إعتبار أن نضال حركة املعطلني كحركة جماهيرية جزء 
نضال  يف  وتساهم  الشعبية  اجلماهير  نضاالت  من  يتجزأ  ال 
والنظام  الرأسمالية  من  التحرر  إلى  باألساس  يرمي  شعبي 
بالتغيير  معنية  فهي  البطالة  قضية  على  املسؤول  التبعي 
احلقيقي الى جانب الكادحني كرافد من روافد حركة التحرر 
واقع  تعميق  على  تعمل  الوطنية  اجلمعية  إن  بل  الوطني، 

الطبقية  البنية  تــأزمي  يف  جانبها  من  وتساهم  التناقضات 
السائدة وتخصيب دينامية الصراع الطبقي.

أساس  يشكل  طبقية  قضية  البطالة  قضية  اعتبار  إن 
وفرض  انتزاع  أجل  من  مرحليا  النضال  بني  املوضوعي  التالزم 
الشغل والتنظيم وبني االستراتيجي القائم على ضرب األساس 
املادي لإلستغالل واملتمثل يف طبيعة عالقات اإلنتاج القائمة 
وما شعار مؤمترنا الرابع عشر : " تنظيم قوي، نضال جماهيري 
منا  تعبير  إال  والكرامة"  احلرية  الشغل،  أجــل  من  ــدوي  وح
وبشكل واضح وال يدع مجاال للشك على ان تدبير النضال ضد 

البطالة يجب أن يحدد إنطالقا من موقعنا الطبقي أي موقع 
من  املوضوعيني  حلفائنا  ومع  جانب  إلى  نصطف  وأن  احلركة 
عمال، فالحني، طلبة، إطارات دميقراطية وتقدمية ونتصدى 
إلطارنا  والتقدمية  الكفاحية  الهوية  يف  تضرب  ممارسة  لكل 
للقوى  االنتهازية  املمارسات  كل  ونفضح  العتيد  الشهداء  إطار 
اإلصالحية وجنابه كافة املخططات الرجعية للنظام القائم.

الوطنية  اجلمعية  العتيد  إطارنا  عبر  املعطلني  فحركة 
الصراع  صلب  يف  توجد  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة 
ليس  البطالة  بقضية  الوعي  جتذير  يتطلب  ما  وهو  الطبقي 
وفقط مع من يكتون بنيرانها املباشرة؛ بقدر ما يجب أن نصل 
إلى كافة أصدقاء الشعب أي التحالف الطبقي املسيطر عليه 
املسحوقة،  والطبقات  الفئات  كافة  بنضاالت  نضالنا  وربط 
النضال  هو  الوطنية  اجلمعية  إنشغاالت  أهم  إحــدى  ولعل 
املشترك ملا يشكله خصوصا أمام تزايد ضحايا النظام نتيجة 
الالشعبية سواء عمال،  الالدميقراطية  الالوطنية  السياسات 
السخط  وتنامي  ...الـــخ  أســاتــذة  معطلني،  طلبة،  فالحني، 
وهناك  هنا  الفئوية  االحتجاجات  رقعة  واتساع  اجلماهيري 
تلجيمها  من  النظام  مكن  مما  العام  بالنضال  ربطها  وعــدم 
حراك  جــرادة،  حراك  ذلك  يف  عديدة  أمثلة  ولنا  مرة  كل  يف 
املعطلني،  حركة  معارك  العمالية،  احلركة  معارك  الريف، 
معارك احلركة الطالبية...الخ، مما يطرح علينا سؤاال جنده 
محرجا يف بعض األحيان أين يكمن اخللل؟؟؟ وما العمل؟؟؟ 
صدق  وبكل  يرون  الوطنية  اجلمعية  يف  والرفاق  والرفيقات 
 : بينها  من  قائمة  املشترك  للنضال  املادية  األســس  أن  على 
الشعبية،  اجلماهير  مكتسبات  على  الطبقي  الهجوم  احتداد 
تزايد حدة القمع واالعتقال السياسي، إلغاء التوظيف املباشر 
والعمل بالتوظيف بنظام العقدة، خوصصة املرافق العمومية، 
واملهولة يف  املتتالية  والزيادات  الصاروخي يف األسعار  االرتفاع 
املواد األساسية زد على ذلك العمل على إلغاء صندوق املقاصة، 

...الخ.

فإن كانت األسس املادية للنضال املشترك قائمة واحللفاء 
عامة  الرأسمالي  النظام  ضحايا  كل  هم  الذين  املوضوعيني 
وضحايا النظام القائم بشكل خاص من عمال، فالحني، طلبة، 
موجودين  وتقدمية  دميقراطية  إطــارات  أساتذة،  معطلني، 
ميدانيا عبر معارك هنا وهناك خصوصا وإن إستحضرنا بأن 
التعليم،  التشغيل،  معارك  على  والعملية  العلمية  اإلجابة 
ولن  لم  معارك  هي   ... السياسي،  اإلعتقال  السكن،  الصحة، 
اجلمعية  يف  نرى  بل  لوحده  إطــار  عليها  يقضي  أو  يحسمها 
الوطنية إمكانية النضال املشترك عبر النقط املشتركة يف أفق 
ضحايا  لكل  طبقي  معبر  أو  طبقية  جبهة  لتشكيل  جتذيرها 
الوطنية  اجلمعية  تترجمه  ما  وهذا  القائم  النظام  سياسات 
كتاباتها  أو  نداءاتها  عبر  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة 
عبر  املوضوعيني  حلفائها  لكافة  وثانيا  وطنيا  لفروعها  أوال 
تفرزها  التي  التنظيمية  األشكال  يف  واالنخراط  املساهمة 
عبر  أو  املتضررة،  الشعبية  اجلماهير  وطبقات  فئات  كافة 
األساتذة  معركة  مثال  وخير  وهناك  هنا  تفجر  التي  املعارك 
إنخراطنا  سجلنا  والتي  وطنيا  التعاقد  عليهم  فرض  الذين 
ومساهمتنا إلى جانبهم ألننا نعتبرها معركتنا ومعركة الشعب 

املغربي قاطبة.

محمد غلوط  

إن اعتبار 
قضية البطالة 
قضية طبقية 

يشكل أساس التالزم 
الموضوعي بين النضال 

مرحليا من أجل انتزاع 
وفرض الشغل والتنظيم 
وبين االستراتيجي القائم 

على ضرب األساس 
ي لإلستغالل  الماد

والمتمثل في طبيعة 
عالقات اإلنتاج 

القائمة
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تتامت

احلياة. يف  باحلق 

االنتهاكات  من  للمزيد  املخزن  شهية  كورونا  فتحت  لقد 
ملوظفي  السيئة  العادات  وكل  املزاجية  تدابيره  وانعشت   ،
مع  التعايش  املــغــاربــة  مــن  تــريــد  كــانــت  والــتــي  الــداخــلــيــة 
الطواريء،  قانون  مظلة  من  ذلك  يف  مستفيدة  االنتهاكات 
أخذا  ذاته  الوقت  ويف  املعلنة،  غير  االستثناء  حالة  عفوا 
املغاربة  يعيشه  الــذي  املدقع  الفقر  حجم  االعتبار  بعني 
والــنــمــوذج االقــتــصــادي املــخــزنــي الــقــائــم عــلــى االحــســان 
الشرارات  انطلقت  التسول،  ومأسسة  والفتات  والصدقات 
االقصاء  إلدانة  وقفات  شكل  يف  امليداني  لالحتجاج  األولى 
الوبائي  واالنتشار  الغذائية  املساعدات  توزيع  عملية  من 
املالية  التحويالت  أو  اجلوع  قفف  حتى  منه  تفلت  لم  للفساد 
كما  والكهرباء  املاء  فواتير  ألداء  حتى  كافية  تكن  لم  التي 
االنتحار  درجة  الى  وصلت  للنفس  ايذاء  حاالت  تسجيل  مت 
املعيش  رعب  عن  صاحبه  فيه  يعبر  سلبي  كاحتجاج  أيضا 
القرى  من  مسيرات  ذلــك  بعد  ثم  مقاومته،  أدوات  وشلل 
والبوادي سيرا على االقدام، و بعد ذلك توالت االعتصامات 
نتيجة  الــطــرقــات  وعلى  واملــعــامــل  الشغل  مفتشيات  ــام  أم
بداية  اعــالن  بعد  لتنطلق  ــور،  األج وتوقف  التسريحات 
املوسم الدراسي اضرابات العديد من فئات الطلبة واملوظفني 

العموميني ومما له داللة يف هذا الصدد هو الهجرة العكسية 
العمومي  التعليم  نحو  اخلصوصي  التعليم  من  للتالميذ 
حوالي  اخلصوصية  لــلــمــدارس  املــغــادريــن  عــدد  بلغ  حيث 
هذا  يتجاوز  لم  املنصرم  املوسم  ان  حني  يف  تلميذ   140.000

املأزق  احلقيقة  يف  يعكس  الذي  األمر  تلميذ،   30,000 العدد 
اعــادة  و  تعانيه  املتوسطة  الطبقة  أضحت  الــذي  املعيشي 
عليه  هو  ما  على  الوضع  دام  ما  نفقاتها  ألولويات  توجيهها 
يبرر  أن  ميكن  حالها  يف  تغيير  وال  العمومية  املــدرســة  يف 
متمثلة  أخرى  احتجاجية  طرائق  عن   ناهيك  النزوح؛  هذا 
والتلويح  والــعــرائــض  والبيانات  والــبــالغــات  الشكايات  يف 
املعبرة  االعتراض  أشكال  من  غيرها  و  االحتجاج  و  بالتظاهر 
الطبقية  الكتلة  سياسات  ولدته  الذي  الظلم  مقاومة  عن 
مبا  القمع  أدوات  على  واملستحوذة  البلد  بثروات  العابثة 
التي  الشخصية  الفيديوهات  مقاطع  ظاهرة  حتى  أيضا  فيه 

... السياسات  هذه  ضحايا  عبرها  يتظلم 

تهندس  التي  الطريقة  هول  كوفيد  جائحة  كشفت  لقد 
ما سجله االقتصاد  لكوارثها  بالبلد، وسينضاف  السياسة  بها 
وصل  امليزانية  عجز  يف  تفاقم  و  املائة  يف   5 ب  انكماش  من 
درهم(  مليار   55 )أي  اخلام  الداخلي  الناجت  من   7,5 لناقص 
ما  وهــو  املــائــة،  يف   3,5 ب  اوليا  املقدر  املستوى  مع  مقارنة 

جديدة  مالية  مناصب  فتح  بعدم   2021 ميزانية  عاجلته 
فيه  يشكل  بلد  يف  ذلك  و  والصحة  االمني  القطاع  باستثناء 
من  املائة  يف   36,7 نسبة  سنة   34 و   15 بني  ما  البالغ  الشباب 
12 مليون شاب و شابة، حيث معدل  مجموع سكان الوطن أي 
والذين  املائة  يف   20 من  ألكثر  يصل  صفوفهم  يف  البطالة 
اجور  على  يحصلون  منهم  املائة  يف   50 من  ازيد  يشتغلون 
4 ماليني منهم ال يشتغلون وال يدرسون  دون احلد األدنى، و 
ثالثة  كل  من  واحد  شاب  كل  أن  أي  تكوين  بأي  يقومون  وال 
24 سنة ال يتمدرس و ال يتكون و ال يتوفر على  15 و  ما بني 
 120 املرتبة  يف  املغرب  تصنيف  يعكسه  ما  متاما  هو  و  عمل، 
عويصة  أيام  الشباب،  تنمية  مؤشر  يف  دولة   183 اصل  من 
أن  احملتمل  ومن  والتسول  الفاقة  قاع  الى  بشعبنا  ستهوي 
فئوية  ذلك  مع  ستبقى  التي  االحتجاجات  يف  "طفرة"  تشهد 
أو  اصالح  أفق  دون  و  منظمة  غير  معزولة  مشتتة،  مناطقية 
والنقابية  املكافحة  السياسية  القوى  تتحمل  لم  ان  تغيير 
وتوحيد  تنظيمها  يف  مسؤوليتها  احلية  واملدنية  املناضلة 
كضرورة  املخزن  من  التخلص  أجل  من  وتوجيهها  صفوفها 

اكبر... كوارث  البالد  لتجنيب  آنية  و  ملحة 

تمتة مقال  الحالة الوابئية ابملغرب 

تمتة مقال  املخزن واالحتجاجات يف زمن كوروان 

من  بالرغم   %1,7 يف  أشهر  طيلة  مستقرا  بقي  الذي  الوطني 
االرتفاع اليومي حلاالت اإلصابة. كما اعتبر أن حاالت الوفيات 
بينما  ونصف  سنة   66 يبلغ  حيث  العمر،  معدل  بارتفاع  تتميز 

يبلع معدل السن العام للحاالت يف البالد 40 عاما. 

وأضاف أن الرجال أكثر من النساء، حيث أن الذكور يشكلون 
%من املتوفني كانوا   55 69 % من مجموع الوفيات”، متابعا أن 

الضغط  ارتفاع  السكري،  خصوصا  مزمنة  أمراض  من  يعانون 
أمراض  السرطان  املزمنة،  التنفسية  واألمراض  الربو  الدموي، 
حدثت  الوفيات  من  الكلوي؛89%  والقصور  والشرايني،  القلب 
األسباب  يخص  فيما  وأما  املركزة  والعناية  اإلنعاش  بأقسام 
الضائقة  مبتالزمة  باملائة   54 فـــ  للوفاة  املــبــاشــرة  الطبية 
التنفسية احلادة و27 بسكتة قلبية وتنفسية مع موت فجائي, 
باحلماض  املائة  يف  و3   ، اإلنتانية  بالصدمة  املائة  يف   14 أن  و 
التحليل  أن  وأضاف  الرئوي  باالنصمام  املائة  يف  و2   ، السكري 
بني   19  - بكوفيد  املتعلقة  الوطنية  البيانات  لقاعدة  الوبائي 
سنة   65 من  أكثر  السن  هي  بالفيروس  الوفاة  خطر  عوامل  أن 

واألمراض املزمنة )القلب والشرايني، السكري والسرطان...(

نظرنا  يف  بالفيروس  لإلصابات  املهول  االرتفاع  سبب  يرجح 
والفالحية(  )الصناعية  املهنية  البؤر  أهمها  عوامل  لعدة 
يف  أشرنا  كما  والسكنية  الشعبية  لألحياء  العدوى  وانتقال 
ظهور  من  يصاحبه  ومــا  املدرسي  الدخول  و  سابقة  مقاالت 
حاالت يف صفوف األطر التربوية و اإلدارية و التالميذ/ات يف 
للجائحة  القطاع  على  الوصية  للوزارة  العشوائي  التدبير  ظل 
من  الوقاية  ــروط  ش لغياب  باإلضافة   , املــدرســي  الوسط  يف 
احلضري(  النقل  حافالت   ( العمومي  النقل  بوسائل  العدوى 

التي تنقل املواطنني/ات و هي يف حالة اكتظاظ تام دون مراعاة 
يف  لإلصابات  باإلضافة  الراكبني/ات,  وسالمة  الوبائية  احلالة 
صفوف األطر الطبية و التمريضية حيث بلغ عدد الوفيات 24 
املمرضني/ صفوف  يف  بكورونا  إصابة  حالة   1200 و  وفاة  حالة 

من  بها  مصرح  املعطيات  كفاية  عــدم  نسجل  ذلــك  رغــم  و  ات 
القطاع  مهنيي  صفوف  يف  اإلصابات  حول  الصحة  وزارة  طرف 
باقي  و   19 كوفيد  مرضى  قسم  يف  العاملني  وخصوصا  الصحي 

القطاعات.

املغرب ولقاح ضد كوفيد 19 

املرحلة  يف   19 كوفيد-  من  للوقاية  اللقاحني  املغرب  طلب 
شركة  تــطــوره  الـــذي  الــلــقــاح  الــســريــريــة  للتجارب  الثالثة 
"سينوفارم" الصينية  و يتوقع أن تطرحه الشهر القادم واللقاح 
الثالثة  املرحلة  أيضا  جتري  التي  زينيكا"  "أسترا  شركة  من 

استجابة  حقق  اللقاح  هــذا  أن  ويشار  السريرية  للتجارب 
شركة  مع  محادثات  ويجري   ، السن  كبار  عند  قوية  مناعية 
)نسبة  أيضا  قوية  نتائج  األولية  بياناتها  سجلت  التي  "فايزر" 

الفعالية 94.5 يف املائة(.

خالل  الوطنية  التلقيح  خلطة  طرحه  عن  املغرب  أعلن  كما 
األسابيع املقبلة وأعلن أن اللقاح الذي ستعتمده يف هذه الفترة 
مع  التلقيح  ليبدأ  سينوفارم,  شركة  من  الصيني   اللقاح  هو 
التطعيم  من  األولى  املرحلة  تشمل  أن  وينتظر  السنة.  نهاية 
جدول  حسب  سنة،   18 عن  أعمارهم  تزيد  مغربي  ماليني   5
اخلصوص  على  األولوية  ستعطى  حني  يف  حقنتني،  يف  لقاحي 
مجال  يف  العاملني  خصوصا  األمامية،  اخلطوط  يف  للعاملني 
يف  والعاملني  ــن،  األم ــوات  وق العمومية،  والسلطات  الصحة، 
املسنني،  الوطنية، وكذلك لألشخاص ألشخاص  التربية  قطاع 
الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها يف مرحلة  والفئات 
الترسانة  ووفق  إرادتهم،  مبلء  الراغبني  املواطنني،  على  ثانية 
املغاربة  تلقيح  عملية  تستمر  أن  يتوقع  وفيما  التي  القانونية، 

ملدة أقصاها 4 أشهر.

بشأن    AMDH رئيس  غالي  عزيز  الدكتور  صرح  املقابل,  يف 
اللقاح الصيني الذي سيعتمده املغرب أنه رغم كونه امن إال أنه 
الصني  ان  أوال  لكون  نظرا  فعاليته  حول  عديدة  شكوك  هناك 
كان متكتم و لم يقدم تقريرا علميا مفصال حول مدى اكتساب 
, مشيرا ألن منظمة الصحة  الفيروس  اجلسم للمناعة ملقاومة 
العاملية لم توافق عليه بعد كتلقيح ميكن إنتاجه وبيعه للدول 
املعتمد  اللقاح  يكون  بأن  الدولة  اجلمعية  طالبت  كما  األخرى 
امنا ومعتمدا من طرف OMS و ضرورة التريث يف قرار التلقيح.
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مداخلة يف الندوة الرقمية التي نظمتها جمعية "مناضلون بال حدود" حول موضوع:

النضال الدميقراطي يف املغرب
املرحلة: 1.طبيعة 

الذي  بالتناقض  بالدنا  جتتازها  التي  املرحلة  طبيعة  تتحدد 
يجب حله: التناقض ما بني االمبريالية، وخاصة الفرنسية، والكتلة 
األراضي  ومالكي  التبعية  البرجوازية  من  املشكلة  السائدة  الطبقية 
الكادحني  وعموم  العاملة  والطبقة  جهة،  من  املخزني  والنظام  الكبار 
جهة  من  املتوسطة  البرجوازية  من  وجــزء  الصغرى  والبرجوازية 

ثانية. وهو ما يتطلب بناء جبهة الطبقات الشعبية.

ظل  يف  حقيقية  دميقراطية  وال  حقيقي  وطني  حتــرر  ال  إذن 
واملخزن.  السائدة  الطبقية  والكتلة  االمبريالية  هيمنة  استمرار 
فهذا الثالوث تتناقض مصاحله جوهريا مع الدميقراطية ومع حترر 
الدميقراطية  أو  لالستبداد  ماسة  بحاجة  إنه  التبعية.  من  البالد 
حتكمه  يضمنه  ومــحــدود  مراقب  دميقراطي  انتقال  أو  الشكلية 
السياسية  واألدوات  والعسكرية(  األمنية  القمع)القوات  أدوات  يف 
وقــوى  فيه  متحكم  حزبي  ومشهد  االســتــبــداد  يشرعن  )دســتــور 
البالد  خليرات  نهبه  لضمان  مهمشة(  أو  مقموعة  حقيقية  معارضة 
والشغيلة بشكل عام. خاطئ من  العاملة  للطبقة  املكثف  واالستغالل 
الدميقراطي  انتقال  الجناز  حليفا  تكون  قد  االمبريالية  أن  يعتقد 

حقيقي أي يف مصلحة اجلماهير الشعبية.

من  يتم  قد  الوطني  والتحرر  الدميقراطية  حتقيق  أن  يقال  قد 
أمريكا  دول  من  عدد  يف  اليسارية  القوى  هي  فها  االنتخابات.  خالل 

الالتينية تصل إلى احلكم من خالل االنتخابات.

واحلال أن كل شعوب أمريكا الالتينية- ما عدا كوبا التي حتررت 
والبناء  الوطني  التحرر  مرحلة  االمبريالية-تعيش  هيمنة  من 
مالكي  من  املكونة  واألليغارشيا  االمبريالية  وتواجه  الدميقراطي 
األراضي الكبار والبرجوازية التبعية يف أمريكا الالتينة واالمبريالية 
الكبار  األراضـــي  مــالكــي  مــن  املــكــونــة  الــســائــدة  الطبقية  والكتلة 
أن  هو  االختالف  النغرب.  يف  واملخزن  التبعية  الكبرى  والبرجوازية 
التناقضات  حلل  اللبرالية  الدميقراطية  إلى  حاجة  يف  األليغارشيا 
حقيقيا  رهانا  االنتخابات  من  جعل  الــذي  الشيء  مكوناتها.  بني 
لكن  احلكم.  إلى  الوصول  اليسار  قوى  من  عدد  خالله  من  استطاعت 
محاوالت اجنازها مهام املرحلة قد باءت بالفشل ألنها، خالفا لكوبا، 
لم تقم بالقطع مع االمبريالية االمريكية والقضاء على األليغارشيا. 
النظام  يحتكر  حيث  ليبرالية  لدميقراطية  وجود  فال  املغرب،  يف  أما 
امللكي السلطة ويقوم املخزن بهندسة اخلريطة السياسية واحلزبية. 
مما يجعل من االنتخابات رهانا ال جدوى منه بالنسبة لقوى اليسار. 
هو  دميقراطي  نظام  نحو  للسير  األولــى  اخلطوة  أن  نعتقد  ولذلك 

التخلص من املخزن.

الدميقراطي: 2.النضال 

النصف  يف  خاص  بشكل  املغرب،  يف  الدميقراطي  النضال  تطور 
االنتفاضات  أن  تبني  أن  بعد  املاضي،  القرن  ثمانينات  من  الثاني 
املنشود،  التغيير  إلى  تؤد  لم  البالد  هزت  التي  العنيفة  الشعبية 
من  النضال  هــذا  واســتــفــاد  االحــبــاط.  الوحشي  قمعها  خلف  بــل 
االنظمة  مطلق،  بشكل  تدعم،  تعد  لم  ــذاك  آن االمبريالية  كــون 
احلرب  يف  وانتصارها  السوفيتي  االحتــاد  انهيار  بعد  االستبدادية 
هذا  يف  اليساريني  واملناضالت  املناضلني  أغلب  انخرط  وقد  الباردة. 

النضال بقوة وحماس وعملوا على بناء وتطوير أدواته.

أشكاال  ويتخد  سلميا  بكونه  الدميقراطي  النضال  ويتميز 
تنطيمية متعددة: نقابات وجمعيات وجلان وظيفية محلية وإقليمية 
ووطنية وتنسيقيات وحركات وحراكات شعبية. كما يتميز، يف الغالب، 
بطابعه اجلماهيري. وتنوعت أشكال النضال الدميقراطي: إضرابات 
واعتصامات  ووطنية  محلية  ووقــفــات  ووطنية  ومحلية  قطاعية 
ومقاطعة  الطعام  عن  وإضرابات  ووطنية  وإقليمية  محلية  ومسيرات 
بعض البضائع وغيرها من االشكال النضالية. وكان هدف هذا النضال 
االجتماعية  اخلدمات  وتردي  الغالء  االوضــاع)  على  االحتجاج  هو 
أو الدفاع  العمومية من تعليم وصحة والبطالة( واملطالبة بتحسينها 
سابقة   مكتسبات  على  للتراجع  التصدي  أو  واحلريات  احلقوق  عن 
على  التقاعد  قانون  و"إصــالح"  الشغل  لقانون  تراجعية  مراجعة 
أو  العمومية...(  الوظيفة  يف  بالعقدة  العمل  وتقنني  الشغيلة  حساب 
الشعوب ويف مقدمتها  السياسيني ومع نضاالت  املعتقلني  التضامن مع 

هذا  وتقوى  الفلسطيني.  الشعب  رأسه  وعلى  العربي  العالم  شعوب 
ومتيز  االمازيغية.  واحلركة  النسائية  للحركة  هام  بتطور  النضال 
هذا النضال أيضا بكونه لم يعد محصورا يف املدن، بل عرفت العديد 
حاشدة  شعبية  )مسيرات  هامة  نضاالت  املهمشة  واملناطق  القرى  من 

ضد العطش والتهميش...(.

دورا  عموما  الدميقراطية  والقوى  املناضل  اليسار  ويلعب 
هاما يف قيادة النضال الدميقراطي.

20 فبراير تتويجا لهذا النضال وأرقى شكل عرفه  وشكلت حركة 
حلد اآلن. فهذه احلركة استطاعت تعبئة جماهير شعبية واسعة يف 
عشرات املدن والقرى حول شعار جامع: ضد الفساد واالستبداد ومن 
الكرامة واحلرية والدميقراطية مقدمة حال ملشكل أساسي ظل  أجل 
يسهل  مما  النضاالت،  تشتت  وهو  منه  يعاني  الدميقراطي  النضال 
يجعلها  مما  لها.  سياسي  أفق  وغياب  قمعها  إلى  وصوال  استنزافها 
ال  ألنها  للتراجع  قابال  انتصارها  يكون  انتصرت،  إن  وحتى  تفشل  إما 

تواجه أساس املشاكل التي تقاسي منها وهو االستبداد والفساد.

رغم خفوتها، تركت حركة 20 فبراير بصماتها يف وعي اجلماهير 
الشارع  يف  للنضال  الغالب،  يف  واللجوء،  اخلــوف  تراجع  الشعبية: 
الوحدة  أهمية  الكاذبة،  الوعود  على  والتعويل  االستجداء  عوض 
عن  وتعرفت  املخزني.  النظام  يتقنها  التي  التفرقة  على  والتغلب 
الشرسون  أعداؤها  هم  ومن  واملترددون  املوثوقون  أصدقاؤها  هم  من 
قوى  بني  ليس  بالدنا،  يف  اآلن  الصراع،  أن  أبانت  كما  واملتدبدبون. 
لبرالية ويسارية وال بني عرب وأمازيغ وال بني حداثيني وأسالميني. 
واالمازيغ  والعرب  واحلداثيون  واالسالميون  والليبراليون  فاليسار 
مناهض  وبني  فبراير   20 حركة  يف  ومنخرط  مدافع  بني  انقسموا 
االستبداد  من  وتستفيد  تدعم  التي  القوى  بني  هو  الصراع  وأن  لها. 

والفساد) أي املخزن والقوى املوالية له( والقوى املناهضة لهما.

20 فبراير فتحت عهدا جديدا يف منطقتنا يتميز  كما أن حركة 
اجلزر،  من  وأخــرى  املد  من  فترات  تعرف  ثورية  سيرورات  بانطالق 
املناضلة  وقواها  الشعبية  اجلماهير  خاللها  تطور  متتالية  موجات 
باخلصوص،  الريف،  حراك  ومثل  أعدائها.  ضد  للصراع  ممارستها 
موجة جديدة من هذه السيرورة الثورية ظلت، لألسف، معزولة. مما 

سهل قمعها.

3.أسباب فشل النضال الدميقراطي وسبل تجاوزه:

20 فبراير، كأرقى شكل من النضال  إن دراسة أسباب فشل حركة 
الدميقراطي، يف حتقيق التقدم يف إجناز مهام مرحلة التحرر الوطني 

والبناء الدميقراطي مسألة يف غاية األهمية :

إن االسباب متعددة لعل أهمها ما ييل:

للنضال حيث ظلت تدعو  املكاني  للتشتت  - لم تقدم حال جذريا 
وطنية  مسيرة  تنظيم  على  تقدم  ولم  والقرى  املدن  يف  مسيرات  إلى 
قطائع  حتقيق  استطاعت  التي  البلدان  يف  وقع  كما  باعتصام  تتوج 
مع األنظمة السابقة. كما حافظت على التشتت الزماني للحركة من 
مسترسلة  مسيرات  عوض  االسبوع  نهاية  يف  ملسيرات  دعوتها  خالل 
من  النظام  ومكن  احلركة  استنزاف  إلى  ذلك  أدى  وقد  ومستمرة. 

املبادرة. استرجاع 

علي  بن  رحيل  يف  حاسما  دورا  لعبت  التي  العاملة،  الطبقة  -ظلت 
النقابية  البيروقراطيات  تخادل  بسبب  احلركة  خــارج  ومــبــارك، 

وشراء النظام ل"سلم اجتماعي".

الطبقات  جلبهة  ومبادرة  حازمة  قيادة  غياب  هو  العميق  والسبب 
والبناء  الوطني  التحرر  مرحلة  قــيــادة  على  ــادرة  ــق ال الشعبية 
تصرفها  واضــحــة  استراتيجية  على  تتوفر  قــيــادة  الدميقراطي، 
هذه  وملموسة.  مناسبة  شعارات  تؤطرها  مالئمة  تكتيكات  بواسطة 
أجل  من  النضال  سيرورة  ستفرزها  بل  مسبق،  معطى  ليست  القيادة 
الدميقراطي.  والبناء  الوطني  التحرر  مرحلة  حلقات  مختلف  أجناز 
جبهة  بنااء  سيرورة  ومحصلة  نتيجة  ستكون  قيادة  باألحرى،  إنها، 

الشعبية. الطبقات 

مفر  ال  ــرورة  ض كونها  رغــم  الشعبية،  الطبقات  جبهة  بناء  إن 
الدميقراطي،  البناء  و  الوطني  التحرر  مهام  حتقيق  لضمان  منها 
مجهودات  تتطلب  بل  عفوي  بشكل  تتم  لن  و  السهلة  باملهمة  ليست 

مضنية وكثيرا من الصبر وإمياانا راسخا بضرورتها واستعدادا لتحمل 
االنتكاسات والسعي إلى جتاوزها. كما أنها لن تبنى دفعة واحدة. إنها، 
باألحرى، ستكون محصلة وتتويجا ملسار نضالي طويل و حوار واسع 
تستهف  تكتيكية  جلبهات  نوعية  نقلة  وأيضا  املجتمع،  وسط  وجدي 

جمع أكبر قوة جماهيرية ممكنة ضد أشرس عدو يف فترة معينة.

لشعبنا  عدو  ألد  املخزنية،  املافيا  رأســه  وعلى  املخزن،  ويشكل 
وتقدمه  لتحرره  إمكانية  أي  أمام  عقبة  وأخطر  احلالية  الفترة  يف 
والكتلة  االمبريالية  مــن  املشكل  الــثــالــوث  يف  األضــعــف  واحللقة 
الطبقية السائدة واملخزن. ولذلك يجب العمل على بناء أوسع جبهة 
من  املتضررين  كل  تضم  التي  اجلبهة  هذه  وإسقاطه.  عزله  أجل  من 
ومرجعياتهم  الطبقية  مواقعهم  كانت  أيا  املخزنية،  املافيا  هيمنة 

األيديولوجية.

ونعني باملافيا املخزنية أغلب كبار املسئولني األمنيني والعسكريني 
رجال  كبار  من  وعدد  والدينيني  والسياسيني  واإلداريني  والقضائيني 
وبعض  الرسمي  املدني"  "املجتمع  مقاولي  وكبار  واإلعــالم  األعمال 
قرب  أو  وسلطة  نفوذ  لهم  ممن  وغيرهم...  النقابيني  املسئولني  كبار 
رمح  رأس  وهي  الثروات  ملراكمة  نفوذها  تستغل  املافيا  فهذه  منها. 
االرتباط  أشد  مرتبط  ومنوها  استمرارها  الن  واالستبداد  الفساد 

الفساد. باالستبداد 

إن بناء هذه الجهبة يتطلب:
القوى الدميقراطية ليك تلعب دورا وازان يف هذه  أ.أتهيل 

الجهبة من خال :

اليسار  يشكل  التي  الدميقراطية  اجلبهة  بناء  يف  املساهمة   -
املناضل،  اليسار  توحيد  يتطلب  الــذي  الشيء  الفقري:  عمودها 
أجل  من  للنضال  برنامج  أساس  على  واجلذري،  الدميقراطي  بشقيه 

التحرر الوطني و البناء الدميقراطي.

العاملة  الطبقة  حزب  بناء  املاركسية  للقوى  ابلنسبة   -
الكادحني. وعموم 

ب.بناء الجهبة امليدانية:

بني  اجلدلي  الربط  بواسطة  ستبنى  التي  امليدانية  اجلبهة  هذه 
واالجتماعية  السياسية  القضايا  حول  الساحة  يف  املشترك  النضال 
احلية  القوى  كل  بني  العمومي  واحلــوار  والثقافية  واالقتصادية 
عن  املستقلة  والدينية  اليسارية  القوى  بني  وخاصة  السياسية، 
الشعب،  وسط  التناقضات  حلل  العنف  تنبذ  والتي  واخلارج  الدولة 
وما  املنشودة  الدولة  هي  ما  حول  واملجتمعية  االجتماعية  والقوى 
املرحلية  الشعارات  هي  وما  اجلديد  للمجتمع  األساسية  املبادئ  هي 

وأساليب النضال وأشكال التنظيم املالئمة.

املناضلة  القوى  كل  تمض  اليت  امليدانية  الجهبة  بناء  إن 
وتشكل لبنة جهبة الطبقات الشعبية يستوجب:

القضية  وخاصة  الشعب،  وسط  للتناقضات  سديد  حل  بلورة   -
االســالم  قــوى  مع  التعامل  وقضية  الدينية  والقضية  األمازيغية 

السياسي.

- العمل بدون كلل من أجل مساعدة اجلماهير على بناء تنظيماتها 
التمرس  من  ومتكنها  النضالي  سالحها  تشكل  التي  املستقلة  الذاتية 
واختراق  متييع  النظام  محاوالت  ومواجهة  بيدها  شؤونها  أخد  على 
وتوحيد  دمقرطة  تكتسي  االطار،  هذا  املناضل.ويف  املدني  املجتمع 
قصوى  أهمية  العاملة  الطبقة  ملصالح  وخدمتها  النقابية  احلركة 
التونسية  الثورة  يف  لعبته  الذي  احلاسم  الدور  ننسى  أن  يجب  ال  إذ 
واملصرية. كما ال بد من تأهيل احلركة الطالبية من خالل إعادة بناء 

االحتاد الوطني لطلبة املغرب كمنظمة جلميع الطالب.

اليأس  زرع  حوله  امللتفة  والقوى  النظام  ملحاوالت  ج.التصدي 
واالستسام لتأبيد االستبداد والفساد.

السياسية،  املطالب  إلى  إضافة  يتضمن،  للتغيير  برنامج  وضع  ح. 
الهجوم  لوقف  املستعجلة  واالقتصادية  االجتماعية  اإلجــراءات 
حتقيقه.  أجل  من  والنضال  أوضاعها  وحتسني  اجلماهير  أوضاع  على 
االنعكاسات  مع  وملحاحية  حيوية  أكثر  أصبح  الذي  البرنامج  هذا 

.19 الكارثية لتصاعد االصابة بكوفيد- 

عبد اهلل احلريف
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 القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي يدين اتساع دائرة ضحايا العنف
 االقتصادي ضد النساء

مع  احلسابات  لتصفية  النساء  توظيف  يستنكر   -  1
املعارضني.

للقطاعات  املــشــتــرك  الــعــمــل  تكثيف  إلــى  يــدعــو   -  2
املــدنــي  املجتمع  وجــمــعــيــات  الــيــســار  ألحـــزاب  النسائية 
دفاعا  النقابية  النسائية  والقطاعات  النسائية  واجلمعيات 

املرأة. عن قضايا 
النهج  النسائي  للقطاع  الوطنية  اللجنة  عــقــدت       
 15 يــوم  بعد  عن  اخلامسة  العادية  دورتــهــا  الدميقراطي 
الرفيق  الفقيد  "دورة  اســم:  عليها  وأطلقت   2020 نونبر 
وفاء  والكادحني"  الكادحات  نصير  الدشيش  اللطيف  عبد 

الدشيش  اللطيف  عبد  الرفيق  قدمها  التي  للتضحيات 
ومع  واجلماهيري  واحلقوقي  والنقابي  السياسي  العمل  يف 
شعار:  وحتــت  البيضاء،  بــالــدار  الشعبية  األحــيــاء  سكان 
له"   التصدي  أجل  من  لنناضل  النساء،  حق  يف  جرمية  "العنف 

اليوم  العالم  فيه  يخلد  الــذي  الدولي  للسياق  استحضارا 
هذه  متيز  والـــذي   ، النساء  ضــد  العنف  ملناهضة  العاملي 
التي  أزمتها  وتعمق  الرأسمالية  توحش  باستمرار  السنة 
الفقيرة  ــدول   ال باستنزاف  تصريفها  على  جاهدة  تعمل 
كبير  بعدد  يتواجدن  اللواتي  النساء  خصوصا  وشعوبها 
العاملة  الطبقة  وضمن  والتعليمية  الطبية   الطواقم  ضمن 
انتشار  وتيرة  تصاعد  ومع  العالم،  عبر  الكادحة  واجلماهير 
الثانية  باملوجة  يسمى  ما  إطار  يف   19 كوفيد  كورونا  وباء 
توفر  غياب   يف  خصوصا   والوفيات؛  اإلصابات  عدد  وارتفاع 

العالم على لقاح يف  املدى القريب.
اللجنة  تابعت  فقد  العربي  العالم  مستوى  على  أما         
من  الــعــديــد  يف  الــواجــهــة  ــى  إل الشعبية  ــات  ــراك احل عـــودة 
واملشاركة  تونس..(  اجلزائر  العراق  )لبنان  العربية  الدول 
دول  فيه  انبطحت  الــذي  الوقت  يف  ؛  فيها  للنساء  الوازنة 
مع  التطبيع  إلى  شعوبها  إرادة  على  ضدا  ،وهرولت  أخــرى 
غاّضة  والسودان(  واالمــارات  )البحرين  الصهيوني  الكيان 
النساء  فيهم  مبن  الفلسطينيني  حق  يف  جرائمه  عن  الطرف 

والفتيات.
أزمــة  بتكالب  احمللية  ــاع  األوضـ متــيــزت  املــغــرب  ويف        
الكادحات  على  واجلفاف  والوباء  واالستبداد  الرأسمالية 
كوفيد19  ظرفية  املخزني  النظام  استغل  وقد  والكادحني، 
كاهل  وإثقال  الطوارئ  حالة  بتمديد  التغول  يف  لإلمعان 
املغاربة باملزيد من الديون ومحاولة فرض قوانني اجتماعية 
عن  ناهيك  النقابات..(  قانون   ، االضــراب  )قانون  خطيرة 

الدولة عن مسؤولياتها يف املجاالت احليوية )الصحة  تخلي 
املخزنية  الــدولــة  تــقــدم  الــذي  الــوقــت  ويف  والــتــعــلــيــم..(. 
الدعم  صناديق  خــالل  من  للباطرونا  الــدعــم   أشكال  كل 
فاتورة  حتّمل  جندها  االلتزامات،  من  واإلعفاء  والتسهيالت 
وتعميم  االقتطاعات  بفرض  الشعبية  للفئات  اجلائحة 
االجتماعية.  اخلدمات  وتقليص  األجراء  وتسريح  الفقر،، 
للركود  ونتيجة  الوضع  مع  االرجتــالــي  التعاطي  وبسبب 
من  الكثير  على  البطالة  شبح  خّيم  الــعــام،  االقــتــصــادي 
لعملهن،  النساء  فقدان  إلى  أدى  الذي  األمر  املغربية  األسر 
املهيكل  غير  القطاع  يف  العمل  إلى  منهن  الكثيرات  وحتولت 

حيث   ، الطوارئ  فترة   أو  الصحي  احلجر  فترة  خالل  سواء 
للمدن  جزئي  إغالق  عنها  نتج  احترازية  تدابير  اتخذت  
إلى  إلى بؤر وبائية إضافة  املعامل بعد حتولها  وإغالق بعض 

الشرائية.   القدرة  املهول لألسعار وتدني  االرتفاع 
وبعد نقاش جاد ومسؤول للمهام املطروحة على مناضالت 
انعقاد  أفق  يف  النساء  بقضايا  واخلاصة  الدميقراطي  النهج 
الطبقة  حزب  عن  النهج  فيه  سيعلن  الذي  اخلامس  املؤمتر 
اللجنة  يف  فإننا  والــكــادحــني،  الكادحات  وعموم  العاملة 

الوطنية:

 19 كوفيد  جائحة  ضحايا  لعائالت  بتعازينا  نتقدم   •
والسالمة  واملصابني  للمصابات  العاجل  الشفاء  ونتمنى 

للجميع.
• نثمن عاليا مواقف تنظيمنا  التي عبر عنها بخصوص 

ملا بعد كورونا. تدبير اجلائحة 
• نحيي كل احلراكات الشعبية املطالبة باحلق يف التعليم 
على  احملتجة  احلراكات  أو  والشغل  واملــاء  السكن  والصحة 
يف  الوباء  ظروف  رغم  الشعبية  للجماهير  املأساوية  األوضاع 
كل من  بني تيجيت، تالسينت، ايت موسى، ملعازيز، ميدلت، 
  ، اجلنوب  وروزافلور  )صوبروفيل  العمالية  النضاالت  وكذا 
باإلستجابة   ونطالب   ) سوريا  لورتي  عمال  الشمال،  امانور 
احلماية  شــروط  كافة  وتوفير  العادلة  ملطالبهن  الفورية 

للعامالت. والسالمة 
التعسفية  واالعتقاالت  القمع  إلى  اللجوء  نستنكر   •
املخزنية  السلطات  بها  تواجه  التي  األفواه  تكميم  وسياسة 
كما  واجلهات؛  املناطق  مختلف  يف  واالحتجاجات  الوقفات 
ندين ما تعرض له االساتذة واألستاذات الذين فرض عليهم 
وتنكيل  قمع  من  املمرضني  و  املمرضات  جانب  إلى  التعاقد 
املشروعة.             ملطالبهم  العاجلة  باإلستجابة  الدولة  ونطالب 
ضد  االقتصادي  العنف  ضحايا  ــرة  دائ اتساع  ندين   •
يف  الــعــامــالت  تسجيل  ــدم  ع الــعــمــل،  مــن  )الــطــرد  الــنــســاء 
صندوق الضمان االجتماعي، التمييز يف األجور خصوصا يف 
القطاع الفالحي...(،الناجت عن استمرار اآللة الرأسمالية يف 
العمل رغبة يف حتقيق املزيد من األرباح على حساب  مصالح 
اجلائحة  تداعيات  واستغالل  والعمال  العامالت  وحقوق 

مكاسبهم/هن.  على  للتراجع 
الرأي  ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  نضاالت  نحيي   •
وزوجــات  امهات  خاصة  وعائالتهم  واملدونيني  والصحفيني 
املتابعات  وإيقاف  سراحهم  بإطالق  ونطالب  املعتقلني  وبنات 

ضدهم؛  واحملاكمات 
أمريكا  يف  اليساري  اجلماهيري  النهوض  تنامي  نحيي   •

األمريكية؛ االمبريالية  ألطماع  املناهض  الالتينية 
الكيان  مع  العربية  األنظمة  تطبيع  قــرار  نستنكر    •

الصهيوني ونحذر املغرب من احلذو حذوه؛
أنهى  الذي  "ماهراألخرس"  الفلسطيني  األسير  نهنئ   •
نعلن  كما  يوما،  املــائــة   جــاوز  أن  بعد  الطعام  عن  إضــرابــه 
ويف  الفلسطينيات  ــرات  ــي واالس األســـرى  كــل  مــع  تضامننا 

املناضالت "خالدة جرار" و"ختام سعافني" ؛ مقدمتهن 
النسائية  والناشطة  احملامية  لــه  تعرضت  ملــا  نندد   •
الليبية " حنان البعرصي" من قمع واعتقال ونطالب بإطالق 

سراحها.
مبنطقتنا  الشعوب  نضاالت  يف  النساء  انخراط  نحيي    •
نعتز،  كما  واالستبداد،  الرجعية  ضد  واملغاربية  العربية 
النساء  حركة  مع  ونتضامن  املرأة  حقوق  أجل  من  بنضالهن 

التونسيات من أجل املساواة يف اإلرث.
• نعلن انخراطنا يف جميع األنشطة التي تقوم بها حركة 

العالم. عبر  االمبريالية  ضد  النساء 
النسائية  للقطاعات  املشترك  العمل  تكثيف  إلى  ندعو   •
واجلمعيات  املــدنــي  املجتمع  وجمعيات  اليسار  ألحـــزاب 
عن  دفاعا  ببالدنا  النقابية  النسائية  والقطاعات  النسائية 

املرأة. قضايا 

املرأة املناضلة 

اتساع  ين   ند
يا  ضحا ائرة  د

ي  االقتصاد العنف 
الطرد  ( النساء  ضد 

تسجيل  عدم  العمل،  من 
ق  و صند في  العامالت 

التمييز  االجتماعي،  ن  الضما
القطاع  خصوصا في  ر  األجو في 

ر  ا استمر عن  الناتج  الفالحي...(،
رغبة  العمل  في  أسمالية  الر اآللة 

باح  ر األ يد من  المز في تحقيق 
ق  وحقو حساب  مصالح  على 

ل  العما و العامالت 
اعيات  تد ل  استغال و
على  اجع  للتر الجائحة 

مكاسبهم/هن
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الشباب 

 

الشباب والحركات االحتجاجية يف فرتة كورونا:
نضاالت مهمة مشتتة ضد عدو طبقي واحد

وباء  تفشي  بداية  منذ  خاصة  األخيرة  الفترة  عرفت 
احتجاجية  حركات  طبقية،  سياسيات  رافقه  وما  كورونا 
غلب  التي  احلركات  هذه  املغرب  مناطق  مختلف  يف  شبابية 
حيث  والقطاعي،  الفئوي  الطابع  الفترة  هــذه  يف  عليها 
بحقلها  اخلاصة  مطالبها  سطرت  الشباب/ات  من  فئة  كل 
إبراز  ميكن  وإجماال  النضالية،  معاركها  إثرها  على  وخاضت 
عرفت  التي  كــورونــا  فترة  يف  االحتجاجية  احلــركــات  أهــم 

: انخراطا قويا للشبيبة يف 
وجد  ملحوظة  نضاالت  عرفت  وقد  املعطلني/ات:  حركة 
اجلمعية  ســطــرت  حيث  الــصــحــي،  احلــجــر  فــتــرة  يف  مهمة 
الوطنية قافلة تضامنية إلى بني جتيت تضامنا مع املعطلني 
لتأسيسها   29 للذكرى  النوعي  تخليدها  يف  وأيضا  املعتقلني، 
محلية  وقفات  نظمت  كما  بسلوان،  حاشدة  وطنية  بوقفة 
باالعتقال  تنديدا  اجلمعية  فروع  من  فرع   20 من  أكثر  يف 
2020، اليوم الوطني ضد االعتقال  16 نونبر  السياسي يوم 
طبقية"،  قضية  السياسي  "االعتقال  شعار  حتت  السياسي 
تصعيدا  بدمنات  املعطلني  تنسيقية  خــوض  إلــى  إضــافــة 
الشغل  يف  حقهم  عــن  دفــاعــا  املــاضــي  األســبــوع  يف  نضاليا 

الكرمي. والعيش 
أساسا  متثلت  وقد  التعليمية:  الشغيلة  شباب/ات  حركة 
لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  نضاالت  يف  الفترة  هذه  يف 
برامج   3 سطرت  فقد  التعاقد،  وعليهن  عليهم  فرض  الذين 
3 4 5 6 7 من الشهر  نضالية مهمة آخرها إضراب وطني أيام 
يزيد  ما  بتنظيم  مرفوق  باهرا  جناحا  عرف  والذي  اجلاري 
لوازرة  اإلقليمية  املديريات  أمام  احتجاجية  وقفة   30 عن 

قمعيا. تدخال  بعضها  عرف  التعليم 
التعليم  آللية  رفضها  عن  تعبيرها  يف  الطابية:  الحركة 
اآللية  هذه  أن  خاصة  طبقي  تفاوت  من  يكرسه  ملا  بعد  عن 
والطالبات  للطلبة  مالية  مبالغ  تخصيص  ال  يرافقه  لم 
ملتابعة  حديثة  إلكترونية  أجــهــزة  شــراء  مــن  متكنهم/ن 
الثمن،  الباهظ  األنترنيت  نفقات  لتغطية  وال  دروسهم/ن 
التعليمية  املؤسسات  داخل  حديثة  رقمية  مراكز  لتوفير  وال 
إعطاء  مــن  اجلــامــعــيــني/ات  واألســـتـــاذات  ــذة  ــات األس متكن 
جماعية  مواقع  عدة  عبرت  الظروف،  أفضل  يف  دروسهم/ن 
خاصة  نضالية  برامج  عدة  مسطرة  اآللية  لهذه  رفضها  عن 

وسلوان. والناظور  قنيطرة  مبوقع 
أنحاء  جميع  يف  العاملة  الشبيبة  خاض  العاملة:  الشبيبة 
لواء  املغرب وقفات احتجاجية طيلة هذه فترة كورونا حتت 
ضد  أبرزها  كانت  التي  الوقفات  هذي  النقابية،  مكاتبها 

العمال والعامالت. تسريح اآلالف من 
فعل  كرد  تعتبر  الشبيبية  االحتجاجية  احلركات  هذه 
كورنا  جلائحة  السياسي  للنظام  الــســيء  التدبير  على 
من  التدبير  هــذا  ــق  راف ومــا  األرواح،  على  األربـــاح  مفضال 
أساسا  تنبني  محافظة  واجتماعية  اقتصادية  سياسات 
املؤسسات  خوصصة  اخلارجية،  )االستدانة  عناصر:   3 على 
أثرت  العمومية(  النفقات  يف  التقشف  العمومية،  والشركات 
العاملة  الطبقة  ــاع  وأوض املــواطــنــني/ات  معيشة  على  سلبا 

الشباب/ات بصفة خاصة.  بصفة عامة وعلى 
إذن فهي مناذج مختلفة تبني أن الشباب املغربي اليوم هم 
الواسعة  والتسريحات  النيوليبرالية  السياسات  ضحايا  أبرز 
احلركات  طليعة  يف  التموقع  عليه  يفرض  مما  والعطالة، 
تستهدفه،  التي  السياسات  تلك  ضد  واملناضلة  املناهضة 
هامة:  بخصائص  الشباب  يتمتع  للماركسيني/ات،  فبالنسبة 

على  واإلصرار  الثورية  والتضحية  واالندفاع  الكفاحية  روح 
أي  النتصار  ضرورية  خصائص  وهي  مدى.  أبعد  إلى  الذهاب 

الرجعي. املخزني  املشروع  مشروع مجتمعي بديل على 
  غير أن هذه النضاالت الشبيبية  املهمة التي عرفتها فترة 
جبهات  يف  القوية  اجلماهيرية  مساهمتها  بقدر  "كورونا" 
بالرفض  خاصة  السياسي  لألفق  تفتقر  ما  بقدر  النضال 
إلى  باإلضافة  املطالب،  لتسييس  مكوناتها  لبعض  املبرر  غير 
والنقابية  السياسية  التنظيمات  معادات  نزعة  تنامي  تزايد 
يف  جــذوره  يجد  ذلك  ولعل  وسطها  السياسية(  )الدكاكني 
واألحزاب  املخزني  النظام  كرسها  التي  السياسية  املمارسة 

املناسباتية  االنتخابية  املــهــازل  خــالل  من  حوله،  امللتفة 
الشيء الذي جعلها غير قادرة على الفرز بني مكونات احلقل 
السياسي الرسمي املخزني ومكونات احلقل السياسي البديل 

املخزن فيما بعد. الذي يستغله نظام  الشيء  املناضل، 
خاصة  املناضلة  السياسية  الشبيبات  دور  يظهر  وهنا 
احلــركــات  ــدد  ــع وت فــتــنــوع  ــي،  ــراط ــق ــدمي ال الــنــهــج  شبيبة 
الدميقراطي  النهج  شبيبة  على  تــفــرض  االحتجاجية 
احلركات  وهــذه  الطبقي  الــصــراع  بــني  التمفصل  حتديد 
وإعطائها  الشعبية،  الطبقات  جبهة  بناء  سيرورة  يف  ودمجها 
مع  اللقاءات  بعض  عقد  خالل  من  ســواء  السياسي،  األفــق 

بلورة برنامج شامل  أو سواء من خالل  قيادات هذه احلركات 
شبيبية  جبهة  يف  الشبيبة  احلركات  أغلب  جمع  يستطيع 
باحتوائها  الكفيلة  التنظيمية  األســس  بلورة  مع  موحدة 
عليهم  فرض  الذين  األساتذة  تنسيقية  فمثال  وتطويرها. 
التعليمية  النقابات  وشباب/ات  الطالبية  والفصائل  التعاقد 
وضد  العمومية  املــدرســة  أجــل  مــن  تناضل  كلها  املناضلة 
التوظيف  )فصل  التعليم  مجال  يف  النيوليبرالية  السياسات 
التوظيف  فرض  اجلامعي،  التعليم  خوصصة  التكوين،  عن 
هذه  كل  جمع  من  ميكن  الذي  الشيء  التعاقد(  طريق  عن 
عن  للدفاع  قوية  منظمة  شبيبة  جبهة  بناء  يف  املكونات 

للشغل  بالنسبة  الشيء  ونفس  واملجاني،  العمومي  التعليم 
شبيبية  جبهات  األخير  يف  سيعطي  الذي  الشيء  والثقافة، 
. النضال الشعبي  قوية مساهمة فعالل يف مختلف واجهات 

موحدة  منظمة  جبهات  إطــار  يف  الشبيبي  فالعمل     
شبيبة  من  ذاتية  رغبة  ليس  هو  املرحلة  هــذه  يف  للنضال 
بقدر  آخــر،  مناضل  شبيبي  تنظيم  أو  الدميقراطي  النهج 
احلركة  توحيد  متطلبات  تفرضه  موضوعي  شرط  هو  ما 
واألساليب  املالئم  الشعار  بلورة  خالل  من  الشبيبة  النضالية 
دميقراطية  شبيبية  جبهة  بناء  فمهمة  الفعالة،  النضالية 
جبهة  بناء  ســيــرورة  ضمن  تندرج  كونها  عن  فضال  تقدم 
جوابا  والــدميــقــراطــيــة(،  )املــيــدانــيــة  الشعبية  الطبقات 
ما  وهــذا  الــيــوم.  الشبيبية  النضاالت  تشتت  عن  ملموسا 
مهام  وهي  وتقعيده.  وتطويره  وتوسيعه  صيانته  يقتضي 
أجل  من  والصراع  واملثابرة  اإلصرار  تتطلب  وشاقة  مترابطة 
الشبيبات  من  تتشكل  أن  ميكن  اجلبهة  هــذه  إن  الــوحــدة. 
احلركة  املعطلني،  حركة  الدميقراطية،  الطالبية  والفصائل 
اجلماهيرية  املنظمات  شــبــاب  الدميقراطية،  الثقافية 
ومختلف  الشبيبية  االحتجاجية  واحلركات  الدميقراطية 

الدميقراطية. الشبيبية  الفعاليات 
   إن كسب الشبيبة للعمل اجلبهوي املنظم ضرورة قصوى 
لتحقيق املطالب امللحة للشبيبة. وهذا ما بينته أزمة كورونا، 
تستطيع  لن  املنظمة  غير  القطاعية  اجلماهيرية  فاحلركة 
التي  الطبقية  املخططات  تواجه  أن  األزمات  أوقات  يف  أبدا 
املبادرة  عنصر  حتى  متلك  ولن  بل  اخلاص،  حقلها  تستهدف 
له  تنظيم  ال  من  ــات  األزم وقت  ففي  بديهيا،  يعتبر  الــذي 
الدعاية  على  يركز  أن  يجب  اليوم  عملنا  إن  لهذا  يندثر، 
والعمل وسط الشباب حلثهم على التنظيم باعتباره الضامن 
املناضلة  القوى  التجربة وكسب اخلبرة لدى  الوحيد ملراكمة 

ولدى اجلماهير يف صراعها مع عدوها الطبقي.

سعد مرتاح

 فالعمل 
الشبيبي في إطار 

جبهات منظمة 
موحدة للنضال في 

هذه المرحلة هو ليس 
رغبة ذاتية من شبيبة النهج 

الديمقراطي أو تنظيم شبيبي 
مناضل آخر، بقدر ما هو شرط 

موضوعي تفرضه متطلبات 
توحيد الحركة النضالية 

الشبيبة من خالل بلورة 
الشعار المالئم 

واألساليب النضالية 
الفعالة
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أفـــــرغ كــــوب الـــقـــهـــوة يف 
ــة واحــــــدة،  ــ ــع ــ ــه دف ــ ــوف ــ ج
منتشيا؛  مــســرعــا  وانــطــلــق 
حظر    حلول  قبل  يصل  عله 
ــو    ــط ــــث اخل ــوال. ح ــ ــج ــ ــت ــ ال
جيبه:  يف  اخلــامت  وحتسس 
سنجتمع  الــيــك،  ــادم  ق إنــي 

. . يبا قر
ــد الـــطـــريـــق أمـــامـــه  ــتـ امـ
طــويــال مــلــفــوفــا بــالــبــيــاض 
ــق  ــ ــي ــ والـــــــفـــــــوضـــــــى. زع
عـــربـــات األمـــــن يــجــلــجــل 

ــاس  ــن ال يـــســـوق  ــان  ــكـ املـ يف 
ــى مــضــاجــعــهــم مــولــولــني  إلـ
ابــواب  وصفيق  مــذعــوريــن، 
ــي يــصــم  ــاهـ ــقـ احملـــــالت والـ
كأنها  املدينة  وبدت  األذان. 
ــرة  ــي تــلــفــظ أنــفــاســهــا األخ
سوداء  مــالءة  ينشر  واملــوت 

والدروب. األزقة  يف 
فانتابها  الباب  جــرس  رن 
تعهده  لــم  غــريــب  إحــســاس 
انتصب  أمــامــهــا  ــل.  ــب ق ــن  م
تفضلي  أبــيــضــان:  شــبــحــان 

بعد  مخالطة.  إنــك  معنا؛ 
غــيــبــوبــة طــويــلــة نــاولــتــهــا 
خــامتــا  ــف  ــط ل يف  ممـــرضـــة 
عليها  مرقون  رسمية  وورقة 
ــت  ــم ــزاح ــده. ت ــ ــاه ــ ــم ش ــ رق
ــا،  ــه ــل داخ يف  ــدات  ــي ــه ــن ــت ال
الضباب  وســط  إليه  ومــدت 
يف  اخلــامت  ليلبسها  أصبعها 
دمعة  غطتها  قبلة  انتظار 
ــدي  ــأه ــا س ــ ــة؛ وداعـ ــارقـ حـ

ذكراك!!. اجلائحة 

الثقافة  و التغيري

الثقافية

مهمتهم  أن  بدعوى  إبداعاتهم  من  أحيانا،  املبدعون،  يتبرأ 
النشر.  سوق  إلى  طريقها  إبداعاتهم  تعرف  أن  مبجرد  تنتهي 
العربّي،  األدب  تاريخ  أعماق  يف  بجذوره  ضارب  سلوك  وهذا 
مني"؟!.   بشعري  أعلم  جني  ابن  "إن  الطيب:  أبو  يقل  ألم 
)قلتم  مناقشيه:  أحد  له  قال  حني  اجلابرّي  رد  كيف  ونتذكر 
بعد...".  يصدر  لم  الــذي  ذلك  هو  كتابي  كتابكم....(،"  يف 
أي  "املمحصات"،  سمي  ما  على  نفسه  األدبّي  التاريخ  يف  ونعثر 
َوفق  ويهذبونها  فينخلونها  أصحابها  يراجعها  التي  القصائد 
من  يتبرأ  أن  إلى  بأحدهم  األمر  وصل  ورمبا  معينة..  متغيرات 

ذاك. أو  الشعرّي  البيت  هذا 
عددها  يف  )الطريق  مجلة  عليه  أقدمت  ما  أن  لو  وبودنا 
نخلق  حتى  ويتكرر  يتواتر  سنة:1981.(  املنشور  املزدوج:4/3. 
هو  أليس  ذاته،  ينقد  الذي  السيما  الناقد،  )املبدع(  األديب 

مكتوبه ؟!. يقرأ  من  أول 
ذلك ما فعله الروائّي، القاص، املسرحّي.. الطاهر وطار، و هو 
"مينى  الناقدة  أن  من  الرغم  على  املذكورة  املجلة  فريق  يحاور 

الطاهر(.. )عمي  مبناقشة  تكلفت  التي  هي  كانت  العيد"، 
وإن  ــزاء،  األعـ املجلة  أصــدقــاء  مــن  صديق  أنــه  والــطــريــف 
فريدة  أريحية  عن  املبدع  أبان  محاكمة،  احلوار  ذلك  اعتبر 
ألكثر  متيسرة  غير  بشفافية  محاوريه  أسئلة  عن  يجيب  وهو 
األدباء. و إن كان غزير اإلنتاج فإن املجلة رأت أن تقتصر على: 
نشرته  مقال  يف  قاربها  أن  السطور  هذه  لكاتب  )سبق  )الالز( 
الزمن  يف  واملوت  )العشق  الثاني:  الالز  جزء  و  النهج.(،  جريدة 
ملاما. إال  فلم يرد ذكرها  روايته )عرس بغل(،  أما  احلراشّي.(، 
لذلك  خــاص،  بطعم  مــطــوال  ــوارا،  حـ ــان  ك ــه  أن واحلقيقة 
رد  أن  فبعد  ــاه.  إيـ الــقــارئ  أقــاســم  مــا  بعض  منه  سنجتزئ 
والتقريرية،  واملباشرة،  باخلطابية،  اتهمه  من  على  الطاهر 
قضايا  تتضمن  سياسية  ــة  رواي آَخــر  يكتب  ))حينما  قــال: 
يف  َطَبِعّي  و  صغير،  هامش  ضمن  حتى  نظريا  وامتدادا  فكرية 
واملباشرة..((  بالتقريرية  متهل  دون  توصف  الرواية،  مجرى 

نفسها.( املجلة  بتصرف،  )ص:194 
ــره  أطـ ــن  مـ مــتــمــكــن  أن صــاحــبــنــا  ــو  هـ ــدهـــش  املـ املــثــيــر، 
منّظرا  ليبدو  إنه  بل  النظرية،  والسياسية  اإليديولوجية، 
أقصى  إلــى  شفافيته  وتــصــل  ــّي.  اجلــدل الفكر  يف  رحــابــة  ذا 
نواقص  عن  أحتدث  أن  شئت  إذا   ..(( فيقول:  وعيها،  درجات 
من  يخلو  إنه  فأقول  الذاتّي،  النقد  باب  من  الثاني  اجلزء  هذا 
بني  احتدام  واقع  صعب،  بواقع  باإلبهار  ممتلئ  إنه  التشويق، 
أن  سبق،  ما  كل  إلى  ُأضيُف  يسارية،  وقوة  ميينية،  قوة  قوتني: 
جزائريا  عمال  يكون  يكاد  الراهنة  بشروطه  الثانَي  اجلزء  هذا 

بتصرف.( نفسها.  املجلة   .197 )ص:  محليا..(( 
األديب  سيحاج  من  منهم  كان  وإن  هذه،  تفوق  جرأة  من  هل 

شموليته.(؟!. و  األدب،  ب"كونية 
بعيد  كــان  الثقايّف،  نسغه  أن  الطاهر  عمي  حسنات  ومــن 
الصفحة  ففي  واألصول،  املصادَر  يتعرف  أن  له  يسر  مما  الغور 
بأن حنا مينه كتب ))الشراع  املجلة عينها، يعترف  )200( من 
))الشيخ  هيمينجواي:  رائــعــة  ــرأ  ق أن  بعد  والــعــاصــفــة(( 
أن  بعد  إال  ــالز((،  ))الـ أكتب  لم  وأنــا   ..( يقول:  والــبــحــر((، 
مرتبطني  نظل  متى  إلى  ولكن  وهيمينجواي.  غوركي،  قرأت 
واالقتباس،  الترجمة  جتاوز  إلى  يدعو  وكأنه  بهؤالء؟..(، 

دكروب. محمد  محاوريه:  أحد  انتبه  كما  التأسيس،  إلى 
العميق  احلــوار  ذلــك  قــراءة  هوامش  من  هامشا  كــان  ذلكم 
وأدوات  آليات  من  أوتَي  مبا  الكرمي،  القارئ  يستمرئها  أن  عسى 
و/أو  املختلف،  النقد  تصادر  إسقاطية  قراءة  أية  عن  بعيدا 

احلرون. اجلدلّي،  التفكير  فرس  جماح  تكبح 
كان  ما  ألن  التصريح،  بدل  بالتلميح  اكتفينا  أننا  وواضــح 
من  غيَر  الذاتيَّ  النقد  وقابليته  األديب،  استعداد  هو  يشغلنا 

الرمال. رأسه يف  يوارَي  أن  ـ  النعامة  ـ كما  يحاول، عبثا، 

جرأة الناقد وجرأة املبدع
خامت كوروان

عبد الرزاق

نور الدين موعابيد

مامح من عطاءات الراحل  

وسائل  فيه  تعج  الذي  الوقت  يف 
ــوم" "  ــج ــن ــال ــي "ب ــم ــرس ــالم ال ــ اإلع
الــذيــن  ــني"  ــان ــن ــف و"ال  " واملــثــقــفــني 
ــفــنــيــة  ــون "مــلــكــاتــهــم ال ــفـ ــوظـ يـ
لتمرير  واإلبــداعــيــة"  والثقافية 
كل  ولــتــســويــغ  طــبــقــيــة  ــات  ــاس ــي س
على  وتعمل   ، االســتــغــالل  أشــكــال 
ــي وتــضــلــيــل الــنــاس  ــوع تــزيــيــف ال
واقعهم  فهم  وبــني  بينهم  ــول  وحت
يتم  ذلك  كل  مبقابل   . وتناقضاته 
الكفاءات  تهميش  إصرار  سبق  عن 
واحليلولة   ، والثقافية  الفكرية 
لعموم  االصيل  إبداعها  وصول  دون 
ذلك  يتحول  أن  مخافة  اجلماهير، 
الناس  يتملكه  سالح  إلى  اإلبداع   

واقعهم.  مواجهة   يف 

الثقافية  الــســاحــة  فــقــدت  لقد 
شامخة  فكرية  قامة  واألكادميية 
نفسه  الرسمي  اإلعــالم   يكلف  لم 
قدمه  ما  بعض  على  الوقوف  عناء 
 ، واملعريف  والنقدي  الثقايف  للحقل 
الذي   ، املنيعي  حسن  الدكتور  إنه 
أعطى  كما   ، صمت  يف  عاملنا  ودع 
يكون  أن  ودون  جعجعة  دون  الكثير 
اإلعالم  وسائل  يف  صدى  لعطاءاته 
من  الكثير  مع  تفعل  كما  الرسمي 

املثقفني. أشباه 

عـــطـــاءات  ــل  ــم ــج مب ــام  ــ ــ اإلمل إن 
ــث  ــح ــب ال ــاالت  ــ ــج ــ م يف  الــــراحــــل 
الــنــقــدي  والـــــدرس   ، األكـــادميـــي 
ــات  ــ احلـــديـــث مـــن أبـــحـــاث ودراسـ
ومجاالت  أوســع  مساحات  يتطلب 
مــن  ــد  ــي ــق ــف ال ــفــه  خــل ــا  ملـ  ، أرحــــب 

علمية  قيمة  وذات  غزيرة  إنتاجات 
النقدي  للدرس  أسست   ، ومعرفية 

يث.  حلد ا

الــنــقــدي  املــنــجــز  يف  املــتــمــعــن  ان 
كبير  دون  سيقف  للراحل  والعلمي 

ء. عنا

الــذي  املــنــجــز   عــلــى حــجــم هــذا 
معرفية  ومــجــاالت  حــقــوال  ــس  الم

 . ة د متعد

لــقــد شــكــلــت عــمــلــيــة الــتــاصــيــل 
ــة  ــاف ــق ــث ــون املــشــهــديــة وال ــن ــف ــل ل

والفرجوية. البصرية 

اهــم  احـــد  ــثــقــايف  ال فــضــائــنــا  يف 
منذ  جليا  ذلك  ظهر  وقد  هواجسه، 
يف  ب"ابحاث  املوسوم  االول  كتابه 
على  وقف  حيث  املغربي".  املسرح 
مــجــمــل مـــراحـــل تــطــور الــفــرجــة 
انــطــالقــا  ثــقــافــتــنــا،  يف  ــة  ــي ــدرام ال
التقليدية  الــفــرجــات  أشــكــال  مــن 
املـــوروثـــة، مــثــل ظـــاهـــرة احلــلــقــة 
ــان الـــطـــلـــبـــة واحلـــفـــالت  ــطـ ــلـ وسـ
ــي األشـــكـــال الــتــي  ــ الــشــعــبــيــة وه
قبل  املا  األشكال  اسم  عليها   اطلق 
من  العديد  بني  ميز  كما  مسرحية. 
منذ  املسرحي  املشهد  يف   التجارب 
من  تالها  وما  الكولونيالية  املرحلة 
القرن  ستينيات  حدود  إلى  مراحل 
خــصــائــص  أهـــم  ــرزا  ــب م  ، املــنــصــرم 
مسرح  جتارب  مثل   التجارب  هذه 
واملسرح  االحترايف  ،واملسرح  الهواة 
الــوقــوف  حـــاول  كــمــا   ... اإلذاعـــي 
ــدرس والــتــحــلــيــل ملــخــتــلــف  ــ ــال ــ ب
تطور  تعيق  التي  واألزمات  العوائق 

. املغرب  يف  املسرحية  املمارسة 

إلبــراز  يــســعــف  ال  ــام  ــق امل ولــعــل   
الراحل  عطاءات  جوانب  مختلف 
دأب  والذي  املنيعي  حسن  الدكتور 
ب"  مناداته   على  ومعارفه  طلبته 
خلقه  ودماثة  لتواضعه  باحسن" 
واملضني  الدؤوب  عمله  جانب  .فإلى 
ألشكال  والتأصيل  التأريخ  أجل  من 
ثــقــافــتــنــا  يف  الــبــصــريــة  ــة  ــرج ــف ال
الراحل  أولــى   ، والعربية  املغربية 
اهــتــمــامــا بــالــغــا لــتــأســيــس حــركــة 
من  متتح  حداثية  مسرحية  نقدية 
متعددة  وفكرية  ثقافية  مرجعيات 
رؤية  دعائم  إرســاء  إلى  أهله  ،مما 
الظاهرة  مكونات  جل  تعي  نقدية 
 / البصرية  بــأبــعــادهــا   املسرحية 
وأبعادها  الفرجوية   / املشهدية 

األدبية.  / النصية   / اللغوية 

ــد املــكــتــبــة  ــي ــق ــف ــد اغـــنـــى ال ــق ل
ــد مـــن الــكــتــب  ــدي ــع ــال ــة ب ــي ــرب ــغ امل
الرصينة  والـــدراســـات  ــاث  ــح واألب
والفن  األدبـــي  النقد  مــجــاالت  يف 
الروائية  االعمال  ونقد  التشكيلي 
األبحاث  مــن  هائل  كــم  جانب  إلــى 
أشرف  التي   اجلامعية  والرسائل 
ــازة..  ــ اإلجـ مــســتــويــات  يف  عــلــيــهــا 

والدكتوراه. واملاستر 

ــالم  ــسـ الـ  " ــن  ــسـ حـ ــا  ــ ب لـــــــروح" 
بوصلة  اعماله  ستظل  والسكينة.. 
برسالة  آمن  من  كل  بنورها  يهتدي 
إلى  الــهــادف  النبيل  والــفــن  العلم 

اإلنسان.  قضايا  خدمة 

مهدي حلباس
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احلـــركـــات  ــف  ــري ــع ت ميــكــنــكــم  ــف  ــي ك ــة  ــدايـ بـ                                        1
؟    اإلجتماعية  اإلحتجاجية 

الدميقراطي  النهج  جــريــدة  عاليا  أحــيــي  أن  أَود  أوال 
عن  خاللها  مــن  وأعــبــر  اإلســتــضــافــة  ــذه  ه على  املناضلة 
ببالدنا  واإلستبداد  القمع  ضحايا  كافة  مع  املطلق  تضامني 
سراح  بإطالق  املطاِلبة  ــوات  األص كافة  إلــى  صوتي  وأظــم 

املغرب. بسجون  السياسيني  املعتقلني  جميع 

ــة  ــي ــاج ــج ــت اإلح احلــــركــــات  تـــعـــريـــف  يـــخـــص  ــا  ــ م يف 
بتعريف  والقول  اإلتفاق  يصعب  نظري  يف  اإلجتماعية، 
واملــرجــعــيــات  املنطلقات  إخــتــالف  بسبب  مــحــدد،  واحـــد 
لكن  املهتمني،  من  العديد  لدى  البحث  ومناهج  النظرية 
ــوف عند  ــوق ال املــاركــســي ميــكــن  مــنــظــورنــا  ــن  م وانــطــالقــا 
بإعتبارها  اإلجتماعية  اإلحتجاجية  احلــركــة  مفهوم 
كل  وهــي  باملجتمع   الدائر  الطبقي  الصراع  مظاهر  أحــد 
التغيير  الى  الرامية  اإلنساني  اإلحتجاج  وتعابير  أشكال 
احتجاجية  حركات  الى  تصنيفها  وميكن  البناء،  وإعــادة 
تشريعات  أو  قوانني  تغيير  الى  تهدف  إصالحية  إجتماعية 
احتجاجية  وحركات  اإلنسانية،  احلقوق  ببعض  واملطالبة 
على  للنظام  جذري  تغيير  إلى  تهدف  راديكالية  إجتماعية 
اإلجتماعية  االقتصادية،  السياسية،  مستوياته  كافة 
حركة  بني  واإلحتجاج  التعبير  طرق  وتتنوع   ، والثقافية 
املسيرة  الــى  الشموع  إشــعــال  او  الــشــارة  حمل  مــن  وأخــرى 

إلخ.  ... العصيان  و  واإلعتصام  العام  واإلضراب 

االحتجاجية  ــات  ــرك احل هــذه  اســتــطــاعــت  كــيــف          
الرأي  انتباه  إثارة  النضالية  وأشكالها  تشكيالتها  مبختلف 

املغرب؟ يف  العام 

ثــورة  أكــبــر  املــاضــي  ــقــرن  ال نــهــايــة  مــنــذ  الــعــالــم  يعيش 
اإلنتشار  بفضل  اإلنسان،  تاريخ  يف  وتكنولوجية  معلوماتية 
عدد  باملغرب  مستعمليه،  عدد  وتزايد  لألنترنيت  الواسع 
بسبب  ثمنه  غالء  رغم   ، مهما  تطورا  األنترنيت  مستعملي 

فقط. شركات  ثالث  طرف  من  توزيعه  احتكار 

بشكل  ســاهــم  والتكنولوجي  املعلوماتي  الــتــطــور  ــذا  ه
احلركات  مختلف  على  والتعتيم  احلصار  فك  يف  إيجابي 
أوسع  إلى  صوتها  إيصال  وبالتالي  باملغرب  اإلحتجاجية 
األشكال  يف  اإلبـــداع  إلــى  بــاإلضــافــة  املجتمعية،  الفئات 
مطالبها  وعــدالــة  وتــنــوعــهــا  وسلميتها  اإلحــتــجــاجــيــة 
حول  العام  الرأي  تعبئة  يف  تساهم  عوامل  كلها   ، املطروحة 
التعبئة  متت  كيف  هنا  لنتذكر  الشعبية،  احلركات  هذه 
قبل  املجيدة  فبراير   20 حركة  إلنطالقة  اإلفتراضية 
احلراك  صدى  وصل  وكيف   ، امليدانية  احتجاجاتها  أولى 
 ، وخارجه  الوطن  داخــل  مدى  أبعد  إلى  بالريف  الشعبي 
الراب  فن  من   ،" الشعب  "عاش  أغنية  فرضت  كيف  وكذلك 
الطندونس  صدارة  يف  نفسها   ،)2019 )نونبر  املاضي  العام 

متتالية. أيام  لعدة  العاملي  اليوتوب  موقع  على  املغربي 

املغرب حراكات شعبية هامة...؛لها                   تطورت يف 

واملدن  القرى  يف  واسعة  احتجاجية  أشكال  على  كبير  تأثير 
19 . هل األمر يتعلق بنوع   - وخاصة يف ظل جاءحة كوفيد 
من  الشعبية  اإلرادة  حترر  هي  التعبير؟ام  حلرية  هامش  أو 

مباشرة؟ مطالبها  فرض  ومحاولة  الرسمية؛  الوساءط 

يف  هاما  تطورا  األخير  العقد  يف  املغرب  يعيش  بالفعل 
من  أو  النوع  و  الكم  حيث  من  سواء  اإلحتجاجية  احلراكات 

املرفوعة. املطالب  و  اجلغرايف  التوزيع  حيث 

مهمة  لبنة  املجيدة  فبراير   20 حركة  اعتبار  وميكن 
حيث  باملغرب،  االحتجاجية  احلركة  تطور  يف  وأساسية 

رت جماهير وفئات شعبية من خالل تظاهرات ومسيرات  عبَّ
السياسية  مطالبها  وطرحت  الشعبية  إرادتها  عن  احلركة 
خالل  من  مباشرة  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
الصورية  الرسمية  املؤسسات  كل  متجاوزة  العام  الشارع 
مكنها  لصاحلها  جديد  قوى  موازين  بذلك  وفارضة  للنظام 

مهمة.  ومكتسبات  مطالب  حتقيق  فرض  من 

النسبي  للمبادرة و جناحه  النظام املخزني  ورغم استعادة 
روح  بقيت   ، تطورها  من  واحلد  احلركة  على  اإللتفاف  يف 
هامة  شعبية  حراكات  خالل  من  وحاضرة  مستمرة  احلركة 
محلية  احتجاجية  وتنسيقيات   ... جرادة   ، الريف  حراك   ،
والباعة  الفراشة  تنسيقية   ، مختلفة  لفئات  وطنية  أو 
 ، الطب  طلبة  تنيسقية   ، املعطلني  تنسيقيات   ، املتجولني 
وتزامنا  مؤخرا  نشهده  خالل  من  أو  األساتذة...،  تنيسقيات 
احتجاجية  أشــكــال  مــن   19 كوفيد  جائحة  إنــتــشــار  مــع 
األزمــة  تصريف  وضحايا  للمتضررين  مختلفة  مبناطق 

كاهلهم. على  اجلائحة  عن  الناجتة 

هذه  بــني  القائمة  الــعــالقــة  لــنــوع  تــنــظــرون  كيف         
أو  النقابية  والتنظيمات  اجلديدة  االحتجاجية  احلركات 

والسياسية؟ اجلمعوية 

اجلديدة  اإلحتجاجية  احلركات  بني  العالقة  نوع  لتبيان 

باملغرب،  واجلمعوية  والتقابية  السياسية  والتنظيمات 
والــذاتــيــة  املــوضــوعــيــة  املــعــطــيــات  عــنــد  ــوف  ــوق ال ينبغي 
والتي  الطرفني  بني  العالقة  لطبيعة  كبير  بشكل  احملددة 
و"  التشتت  وبني  أحيانا  التنسيق  أو  التكامل  بني  تتأرجح 

أخرى. أحيانا  الصراع" 

كما ورد من قبل يشهد املغرب مهما و مستمرا يف احلراكات 
البنوية  املدن بسبب األزمة  و  القرى  العديد من  الشعبية يف 
االمبريالية  للقوى  التبعي  املخزني،   النظام  يعيشها  التي 
أوسع  حاجات  تلبية  عن  العاجز  منها،  الفرنسية  خاصة 
عدة  مناسبات  يف  تبرهن  فتئت  ما  التي  الشعبية  اجلماهير 
التصدي  أجل  من  والتضحية  للنضال  هامة  استعدادات  عن 

كاهلها. على  األزمة  لتصريف 

وعلى  مهمة  لفئات  النضالي  اإلستعداد  هذا  مقابل  يف 
 ، واملعطلني  املفقرين  والكادحني  والعامالت  العمال  رأسها 
)غير  واجلمعوية  والنقابية  السياسية  التنظيمات  تعيش 
والــصــراع  التشتت  وقــع  على  النظام(  بنية  يف  مندمجة 
بــأوســع  اإللــتــحــام  عــلــى  ــادرة  قـ غــيــر  يجعلها  ممــا  أحــيــانــا 
اإلنخراط  ضعف  وبالتالي  التغيير  يف  املصلحة  ذات  الفئات 
النظام  على  ُيسهل  مما  التنظيمات  هــذه  يف  اجلماهيري 
قصد  شعبي  حــراك  بكل  واإلستفراد  ومحاصرتها  عزلها 

وأده.

          

يف  االحتجاجية  احلركات  هذه  جناح  حظوظ  ما           
العام؟ الدميقراطي  املشروع  يف  آفاقها  مطالبها؟وما  حتقيق 

رهني  مطالبها  حتقيق  يف  احتجاجية  حركة  أي  جناح  إن 
حالفائها  و  حركة  حركة  ألي  املنتسبني  بني  القوى  مبوازين 

أخرى. جهة  من  وحلفائه  النظام  و  جهة  من 

التجارب  و  العبر  و  بالدروس  مليئ  الشعوب  تاريخ  ولعل 
القمع  ــدة  ح ــم  رغ و  ــه  أن بحيث   ، املــجــال  ــذا  ه يف  املــهــمــة 
الــذي متــارســه األنــظــمــة اإلســتــبــداديــة يف حق  والــبــطــش 
الشعوب  هذه  حليف  يكون  النصر  فإن  ونضاالتها  شعوبها 

دوما.

االجتماعية  اجلبهة   " تأسيس  عام  قبل  شهدنا  املغرب  يف 
 ، سياسي   ( تنظيما   30 حوالي  من  تتكون  والتي  املغربية" 
نقابي ، جمعوي ، شبيبي ، ...( هذا التكتل الوحدوي فرضه 
باملغرب  الوضع  يعرفها  التي  اخلطيرة  التراجعات  واقــع 
اإلجتماعي  أو  اإلقتصادي  او  السياسي  املستوى  على  سواء 
أن تكون هذه اجلبهة كقاطرة لقيادة وتوحيد  ، لذلك ميكن 
لعموم  الــيــومــيــة  اإلحــتــجــاجــيــة  واحلـــركـــات  ــاالت  ــض ــن ال
ينهجها  التي  النيوليبرالية  السياسات  مــن  املتضررين 
يتم  أن  شريطة   ، املــجــاالت  مختلف  يف  الرجعي  النظام 
جتذرها  و  وحدتها  صيانة  و  اجلبهة  هاته  تصليب  العمل 
يف  األساسي  دورها  لتلعب  الشعبية  اجلماهير  عموم  لذى 
العام  الدميقراطي  املشروع  أجل  من  اجلماهيري  النضال 
السياسي  مصيره  تقرير  من  املغربي  الشعب  لتمكني  باملغرب 

والثقايف. واالجتماعي  واالقتصادي 

عبدالرحمي املرابط مناضل سيايس يف صفوف الهنح الدميقراطي بفاس وانشط 
حقويق يف الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان ورئيس فرعها بفاس سايس وفاعل 

نقايب يف الجامعة الوطنية للتعلمي FNE التوجه الدميقراطي.
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في مقابل هذا 

اإلستعداد النضالي لفئات 

مهمة وعلى رأسها العمال 

والعامالت والكادحين المفقرين 

والمعطلين ، تعيش التنظيمات 

السياسية والنقابية والجمعوية )غير 

مندمجة في بنية النظام( على وقع 

التشتت والصراع أحيانا مما يجعلها 

غير قادرة على اإللتحام بأوسع 

الفئات ذات المصلحة في 

التغيير
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نشطاء  مــن  مجموعة  بــني  املــفــاوضــات  انتهت 
بتوقيع  االحـــرار  وحـــزب  االمــازيــغــيــة  احلــركــة 
بعد  ذلــك  جــاء  الطرفني.  بني  تفاهمات  وثيقة 
سنة  نهاية  البرملانية  االنتخابات  عقد  اعــالن 
النشطاء  هـــؤالء  بــالــتــحــاق  ــرع  س وهـــذا   2021

يف  املشاركة  يف  يرغبون  انهم  االحـــرار.  بحزب 
احلزب  هــذا  على  اختيارهم  ووقــع  االنتخابات 
التي  الــرابــحــة  ــة  ــورق ال ــو  ه انــه  قـــدروا  ألنــهــم 

لعبها. ميكنهم 

ــة  ــرك ــن احل ــاء مـ ــط ــش ــن ــاق هــــؤالء ال ــح ــت ــال ب
ــي  لــلــمــشــاركــة يف  ــزن ــخ ــزب م ــح ــة ب ــي ــغ ــازي االم
قد  االمــازيــغــيــة  ــة  ــرك احل تــكــون  االنــتــخــابــات، 
صفوفها  يف  ينشط  من  وعلى  نفسها  على  تعرفت 
ويــدعــي خــدمــة قــضــايــا احلــركــة االمــازيــغــيــة. 
كشفت  قد  املجموعة  هذه  تكون  هذه  مبمارستها 
ــن طــمــوح مــكــونــاتــهــا وهــو اســتــغــالل املــشــاكــل  ع
يف  االمازيغية  احلركة  ساهمت  التي  املستعصية 
واملطالب  النقاش  طاولة  على  وضعها  او  طرحها 
اختار  الــواعــدة  املسيرة  هــذه  مواصلة  فــعــوض 
االحرار  املخزني  باحلزب  االلتحاق  طريق  هؤالء 
سيتحولون  بل  املطالب  عن  تخليهم  معناه  وهذا 
احلزب  هذا  رأي  على  تدافع  مخزنية  كائنات  الى 
بأنهم  هــذه  فعلتهم  سيبررون  طبعا  املخزني. 
والــتــزامــات  مــفــاوضــات  بعد  بــاألحــرار  التحقوا 
ادراج  ووعود  احلزب  قيادة  طرف  من  وتفاهمات 
احلزب  برنامج  يف  االمازيغية  احلركة  مطالب 
هؤالء  عليه  يتستر  ما  البرملان.  لغرفة  إلدخالها 
فيها  التواجد  الى  يهدفون  التي  املؤسسة  ان  هو 
الــشــكــايــات  تسجيل  غــرفــة  تــكــون  ان  تــعــدو  ال 
فقط  بل  املراقبة  او  التشريع  يف  ال  لها  دور  وال 
ردهــات  يف  يطبخ  ما  على  والتصديق  التصفيق 

املخزن. دار 

املخزن  ضفة  الــى  النشطاء  ــؤالء  ه بانتقال 
تــخــلــصــت من  ــد  ق ــة  ــي ــغ ــازي االم ــة  ــرك ــون احل ــك ت
املصالح  خــدمــة  واصــحــاب  االنــتــهــازيــني  شــرذمــة 
على  واالستفادة  الريع  عن  والباحثني  اخلاصة 
ان  ميكنها  ال  الــتــي  االمــازيــغــيــة  القضية  ظــهــر 
من  شــاقــة  مــســيــرة  ظــل  يف  اال  مطالبها  حتــقــق 
واالحتكار  السياسي  االســتــبــداد  ضــد  النضال 
االغلبية  وحرمان  والثروات  السياسية  للسلطة 
الثروات  هــذه  مصادر  من  الشعب  من  الساحقة 
وانهار  وسواحل  ومناجم  وغابات  ومياه  ارض  من 
ــالد يف  ــب ــن ال ــاء مــنــاطــق شــاســعــة م ــق ــك اب ــذل وك
والغة  الثقافة  ومن  الثروة  من  محرومة  الهامش 
سيرورة  يف  حتقق  الذي  الراقي  احلضاري  واإلرث 
الهيمنة  اشكال  كل  ضد  املكافح  الوطن  هذا  بناء 

العنيف. القمعي  والتدخل 

من وحي األحداث

الحركة االمازيغية موضوع 
فرز طبقي

التيتي  الحبيب

عندما تصبح املستشفيات بؤرا للوباء

املتعددة  والتعليقات  احلديث  كثر 
مختلف  يف  ــني  ــن ــواط وامل لــلــمــواطــنــات 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي حــول  ــع ال ــواق م
بعض  يــقــصــدون  الــذيــن  املــرضــى  ــدد  ع
بهدف  املستوصفات   أو  املستشفيات 
الــتــداوي، فـــإذا بــهــم يــصــابــون بــوبــاء 
من  بــالــعــديــد  أدى  مـــا  ــو  وهـ ــا  كـــورونـ
ــى إطـــالق  املـــواطـــنـــات واملـــواطـــنـــني إلـ
هذه  إلــى  الــذهــاب  مــن  حتــذر  نـــداءات 
ــن ولــوجــهــا،  ــاد ع ــع ــت ــات واالب ــس ــؤس امل
املصحات  املرض.  بهذا  يصابوا  ال  لكي 
استقبال  ترفض  بعضها  اخلصوصية، 
ــوى  ــدع املــصــابــني مبـــرض كـــورونـــا، ب
ــزات  ــي ــه ــج ــت ــا عـــلـــى ال عــــدم تـــوفـــرهـ
التحاليل  يــخــص  فــيــمــا  ــة.  ــروري ــض ال
ارتــفــاع  إلــى  فــبــاإلضــافــة   ، املــخــبــريــة 
ــل أوســـع  ــة مـــع دخـ ــارن ــق ــامل مــبــالــغــهــا ب
لم  ــة  ــدول ــال ف  ، الــشــعــبــيــة  الــطــبــقــات 
إلجراء  املختبرات  لبعض  إال  ترخص 
وجــب  ــه  انـ حــني  يف  الــتــحــالــيــل،  هـــذه 
بهذه  املــخــتــبــرات  كــافــة  إجــبــار  عليها 
لتكاليفها  الدولة  حتمل  مع  التحاليل 
بسرعة  ينتقل  فتاك  وباء  أمام  ألننا 
إن  نــطــاق.  أوســع  على  وينتشر  كبيرة 
نتيجة  هي  املأساوية،  الوضعية  هذه 
ملنظومة  تخريبية  سياسة  لتطبيق 
الــصــحــة الــعــمــومــيــة، عــبــر إهــمــال 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مـــن مــســتــشــفــيــات 
مقابل  ومستوصفات،  صحية  ومراكز 
للوبيات  السخية  التشجيعات  تقدمي 
تستنزف  التي  اخلصوصية  املصحات 
ــوب املــواطــنــات واملـــواطـــنـــني. أمــا  ــي ج
وممــرضــني  أطــبــاء  مــن  الطبية  االطـــر 
اإلهمال  نصيبهم  كــان  فقد  وإداريــني 
أو  ضــعــف  ــن  عـ فـــزيـــادة  ــاعـــف.  املـــضـ
واملستلزمات  الطبية  األدوات  انعدام 
ــة ملــزاولــة مــهــامــهــم، هــنــاك  ــروري ــض ال
من  استفادتهم  وعــدم  ــور  األج ضعف 
اإلضافية  الساعات  على  التعويضات 
ــتــي يــقــومــون بــهــا،  واملــهــام املــتــعــبــة ال
سنة  تتناقص  أعــدادهــم  وأن  خــاصــة 
من  لــألطــبــاء  فــالــنــســبــة  أخـــرى.  بــعــد 
يعرف   فاملغرب  التخصصات،  مختلف 
الطبية.  األطر  هجرة  يف  خطيرا  نزيفا 
والتنمية  التعاون  ملنظمة  تقرير  ففي 
األمم  لهيئة  الــتــابــعــة  االقــتــصــاديــة، 
ــاء الــذيــن  ــب ــدد األط ــان ع املــتــحــدة، ف
بني  يتراوح  اخلارج  بلدان  إلى  يهاجرون 
العدد  8000 طبيب، ثلثي هذا  و   7000
اللغة،  بحكم  فرنسا  إلى  يتجه  املهول 
االملانية  الدولة  أن  هو  املالحظ  لكن، 
لألطباء  مغرية  شــروطــا  تقدم  ــدأت  ب
شروط  بدون  استقبالهم  منها  املغاربة، 
وامتيازات  بــأجــور  ومتتيعهم  مسبقة 
الشباب   األطباء  من  فالعديد  هامة. 
قصد  االملانية،  اللغة  لتعلم  يتعاطون 
فاملغرب  الــعــرض.  هــذا  من  االستفادة 

يف  األطباء  هجرة  حيث  من  االول  يعد 
ال  املغربية  فالدولة  إفريقيا.  شمال 
لكل   طبيب   0.7 معدل  على  إال  تتوفر 
الذي   2.4 معدل  مقابل  نسمة   1000
للصحة.  العاملية  املنظمة  بــه  توصي 
معدل  تناهز  النسبة  هذه  للمقارنة، 
كل  يف  نسمة   1000 لكل  طبيب   1.1

اسبانيا  يف  يف  أما  اجلزائر.  و  تونس  من 
طبيب   3.4 معدل  إلى  تصل  فالنسبة 
هذه  أســاس  على  و  نسمة.   1000 لكل 
العجز  فان  املغرب،  يف  املسجلة  النسبة 
فالعدد  طبي.  اطار   80.000 الى  يصل 
يتعدى  ال  الطبية  لــالطــر  االجــمــالــي 
يف  يزاولون  املائة  يف   53 منها   ،27.000
اخري  دراسة  ويف  اخلصوصي.  القطاع 
ملــؤســســة "بــريــتــيــش مــيــديــكــال" حــول 
قدرت  فقد  باملغرب،  الصحي  القطاع 
االطباء  أعداد  عن  تترتب  التي  املبالغ 
اخلــارج  الــى  سنويا  يــهــاجــرون  الــذيــن 
اخلسارة  هذه  درهم.  مليار   2.7 بنحو 
يتم  الــتــي  املبالغ  خــســارة  إلــى  تــضــاف 
فيها  مبا  األطباء  تكوين  مدة  إنفاقها 
كل  أن  املعلوم  ومن  التخصصات.  فترة 
ــن االقــتــطــاعــات  هــذه املــبــالــغ تــاتــي م
أما  واملواطنني.  للمواطنات  الضريبية 
فالعجز  التمريض،  بأطر  يتعلق  فيما 
لتصل  ممرض،   67000 يناهز  املسجل 
  0.9 مــعــدل  مــن  ــل  اق التغطية  نسبة 
عن  ناهك  نسمة،   1000 لكل   ممرض 
الضرورية  التجهيزات  غياب  او  ضعف 
مــخــتــلــف  يف  ــة  ــي ــدل ــي ــص ال واألدوات 
ــة.  ــي ــوم ــم ــع ــة ال ــي ــح ــص ــات ال ــسـ ــؤسـ املـ
مضاعفات  الــبــواء  لتفشي  كــان  ولقد 
املــزريــة  الوضعية  هــذه  على  خطيرة 
الى  واملمرضني  باملمرضات  حــدى  مما 
احتجاجية،  اشكال  وتنظيم  اخلــروج 
املادية  أوضاعها  بتحسني  للمطالبة 
ــزمــات  ــل ــة، وتـــوفـــيـــر مــســت ــويـ ــنـ ــعـ واملـ
ــني الــذيــن  ــن ــواط ــات وامل ــن ــواط عـــالج امل
مختلف  أمــام  طــوابــيــر  يف  يــتــكــدســون 
أما  الصحية.  واملــســتــوصــفــات  املــراكــز 

ــة، فــالــولــوج  ــي ــع ــام املــســتــشــفــيــات اجل
بالنسبة  املــســتــحــيــل  ــن  م يــعــد  إلــيــهــا 
الدخل  ذوي  واملــواطــنــني  للمواطنات 
البسيطة  املطالب  هذه  أمام  احملــدود. 
املخزنية،  الــدولــة  رد  كــان  املشروعة، 
املمالت  السياسات  تطبيق  يف  املتمادية 
ــد الــدولــي  ــق ــن مـــن طـــرف صـــنـــدوق ال

ــدف الــى  ــه ــي ت ــت ــك الــعــاملــي، ال ــن ــب وال
خوصصته  عبر  الصحة  قطاع  تسليع 
املصحات  لوبيات  تصرف  حتت  وجعله 
ــة هـــذه  ــهـ ــواجـ ــو مـ ــ ــة، ه ــيـ ــوصـ ــصـ اخلـ
حيث  الهمجي،  بالقمع  االحتجاجات 
القمعية  ــوات  ــق ــل ل األوامــــر  أعــطــيــت 
األطر  هذه  الصحية.  باألطر  للتنكيل 
الــصــفــوف األمــامــيــة يف  كــانــت يف  الــتــي 
من  ــد  أزيـ مــنــذ  ــا  ــوون ك ــاء  وبـ مــواجــهــة 
القمعي  األســلــوب  ــذا  ه أشــهــر.  سبعة 
مع  املــخــزنــيــة  ــة  ــدول ال تطبقه  مــا  هــو 
على  إلجبارهم  التعليم،  ورجال  نساء 
كإجراءات  بالعقدة،  بالعمل  القبول 
يد  وضعية  يف  جعلهم   انتظار  يف  أولية  
التعليم  مؤسسات  إشــارة   رهن  عاملة 
الدعم  من  تستفيد  التي  اخلصوصي، 
إن  الضريبية.  واإلعــفــاءات   الكبير 
سياسات  بتطبيق  املــخــزنــي،  الــنــظــام 
االستراتيجيني  الــقــطــاعــني  تــخــريــب 
الــتــعــلــيــم والــصــحــة الــعــمــومــيــة، إمنــا 
كتلة  بــني  الــهــوة  تعميق  خطة  ينتهج 
على  تــتــوفــر  الــتــي  الــســائــدة  الطبقة 
يف  أبــنــائــهــا  لتعليم  هــائــلــة  إمــكــانــيــات 
وتلتجئ  األجنبية  واملعاهد  ــدارس  امل
داخل  اخلصوصية  املصحات  أرقى  إلى 
األعظم  السواد  بينما  املغرب،  خارج  او 
يف  يوم  بعد  يوما  يغرق  الــذي  للشعب 
مختلف  يف  ويتخبط  واجلــهــل  الفقر 
ــة، لــيــســتــمــر  ــي ــاع ــم ــت اإلمـــــراض االج
االســـتـــبـــداد.  اســـتـــدامـــة  يف  ــام  ــظ ــن ال
ــات املــخــصــصــة لــألضــرحــة  ــي ــزان ــي ــامل ف
املهرجانات  وتنظيم  املواسيم  وإقامة 
وجعله  الشعب  جتهيل  يف  تصب  كلها 

اقتياده. يسهل  قطيعا 

حسني لهناوي


