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جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

.

املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

.

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي
مدير النشر :سعيد رحيم

حراك الريف وجرادة واختراق جدار
االستبداد املخزني

كلمة العدد

الثمن  4 :دراهم

.

رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد  :محمد المجاوي

ليس أمام الشعب إال التسلح إبرادته وعزمية املقاومة

اســتــغــلــت الــبــرجــوازيــة االحــتــكــاريــة

بــســبــبــهــا أوضـــــاع الــفــاحــن املــتــوســطــن

فإقدام النظام على ترسيم عالقاته مع

جائحة كورونا للتنصل من واجباتها جتاه

والفقراء وباقي كادحي الــبــوادي .هكذا

الكيان الصهيونية يعتبر يف شق أساسي

العمال والشغيلة ،وضغطت من أجل تقدمي

أصبح الفقر يكتسي طابعا شبه معمم يف

منه هو شــراء سكوت املنتظم الدولي عن

ترسانة من القوانني الرجعية والتراجعية

املدن والبوادي وقد بلغ نسبة غير مسبوقة

اخلــرق اجلسيم حلقوق االنــســان ببالدنا

تضرب بها ما راكمته اجلماهير الشعبية

يف التاريخ احلديث للمغرب .إن تعمق آفة

إذا لم يكن شــراء أصــوات االعــام الدولي

من مكتسبات او حقوق رغم هزالتها ،لكن

الفقر باتت تهدد نسبة هامة من الفقراء

مقابل تضحيات جسيمة؛ فاستطاعت

باجلوع ،خاصة وأن املغرب فقد نهائيا كل

املتحكم فيه من اللوبي الصهيوني.

حراك الريف يجسد زخم المشاركة
الجماهيرية في األشكال االحتجاجية

يف هــكــذا وضــع اقــتــصــادي واجتماعي

ان تــســتــحــوذ عــلــى حــصــة األســـــد من

عوامل سيادته الغذائية وأصبح مجبرا

صــنــدوق الــدعــم ضــد اجلــائــحــة ،حــارمــة

على املزيد من االستدانة لتوريد حاجياته

وســيــاســي ،فــإن اجلــمــاهــيــر الشعبية ويف

األساسية.

طليعتها الطبقة العاملة وفئات واسعة من

اللجنة الوطنية للنهج
الدميقراطي تدعو إلى
النضال الوحدوي

التقرير السياسي املقدم
للجنة الوطنية في
دورتها15

بذلك احملتاجني احلقيقيني لهذا الدعم
واملساعدة؛ أما الدولة فمن جهتها أظهرت

الشغيلة واصــلــت التصدي لكل سياسات

على املستوى السياسي ومن خالل قانون

التراجع ،أو رغبة حل االزمــة على كاهل

املــالــيــة لسنة  ،2021يتأكد ان الــدولــة

الكادحني واملفقرين .ميزة هــذه احلركة

مــاضــيــة يف تطبيق التقشف مبــا يعنيه

النضالية انها لم تتأثر كثيرا بكل الدعايات

مــن املــزيــد مــن الــتــفــريــط يف القطاعات

الدمياغوجية وهذا يدل على ان اخلطابات

العمومية وخــدمــاتــهــا ويف االمــتــنــاع عن

الرسمية لم تعد تقنع الكثير ألن طابعها

االستثمار املنتج وخــلــق مناصب الشغل

امل ــزي ــف والـــكـــاذب ظــهــر بــقــوة وجــربــتــه

الــقــار .هــذه السياسة ستحتاج الــى قوة

اجلماهير يف املــاضــي الــقــريــب والبعيد.

القهر واإلخضاع جتاه املواطنات واملواطنني

لذلك وجب تسجيل ان هذه االستعدادات

ولــذلــك ستسعى الــدولــة عــبــر أجهزتها

امللموسة للنضال واملقاومة املوضوعية ال بد

الــى فــرض السلم االجتماعي ســواء عبر

وأن تشكل القاعدة الصلبة التي على القوى

اخلطابات الدمياغوجية من خــال خلق

املناضلة أن ترتكز عليها وتلتحم بشكل

شروط ذلك مثل اإلجماع الوطني والوحدة

قــوي مــن كــافــة املــتــضــرريــن ومساعدتهم

الترابية .لكن الغلبة واالجتاه العام سيكون

على تشبيك احلركات النضالية وصياغة

هو إطالق اليد للقمع واحلد من احلريات

مطالبها املشتركة .يتطلب هــذا توحيد

نسبتهم بفعل الــســمــاح للقطاع اخلــاص

السياسية والنقابية والثقافية والتعبير.

كل اإلطارات املناضلة النقابية واجلمعوية

وبوادر هذا التضييق كشفتها خطة إجراء

والــتــنــســيــقــيــات وخــلــق شــــروط الــنــضــال

العمل.

االنــتــخــابــات الــتــي قـــررت يف ي ــوم واحــد

الــوحــدوي؛ وألجــل إجنــاح هــذا التوجه ال

بالنسبة لالنتخابات التشريعية والترابية

بد من حتصني هذه الوحدة ضد كل عوامل

انحيازها املطلق خلدمة مصالح البرجوازية
االحتكارية وسنت قانون مالية تقشفي
يحرم املــواطــنــات واملــواطــنــن مــن خدمات
قــطــاع الــصــحــة الــعــمــومــي ،ألن امليزانية
املــرصــودة لــه ضئيلة ودون االحتياجات
االستعجالية ،مما يفهم منه أن الدولة
تطبق مناعة القطيع على الكادحني ،وهذا
مــا يفسر حــالــة االهــتــراء للمستشفيات
وارتفاع نسبة الوفيات جراء اجلائحة .أما
التعليم العمومي فهو عرضة لالرجتال،
ضاعت معه حقوق التالميذ والطلبة يف
التعليم والتحصيل املدرسي واجلامعي .كما
ان الدولة تنصلت من واجباتها يف توفير
الشغل الــقــار للعاطلني والــذيــن ارتفعت
بتطبيق تقليص مناصب الشغل أو ساعات
بــاإلضــافــة الــى آثــار اجلــائــحــة ،عرفت

وكذلك حصر احلملة االنتخابية يف فترة

سنة  2020حالة جفاف خطيرة تدهورت

مقلصة الى أبعد حد .ولتعزيز هذا املنحى

التفرقة والتشتيت والتلغيم من الداخل.

الشباب والدميقراطية:
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5
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أية عالقة وبأي مضمون؟
فلسطني  : 2020جائحة
االستيطان تفند ادعاءات
املطبعني
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اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي تدعو إىل :
النضال الوحدوي ضد التطبيع وضد العدوان عىل حقوق الشغيلة
"كل الجهود من أجل النضال الوحدوي للتصدي للتطبيع
مع الهصاينة والعدوان عىل الحرايت وحقوق ومكاسب الشغيلة
ومن أجل بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني"
اجـتمعت اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي يف دورتها
العادية يــوم  27دجنبر  2020حملت اســم "دورة الرفاق:
عبداللطيف الدشيش  -عبدالسالم أومالك -سعيد الشاوي"
الذين فقدناهم مؤخرا بسبب الــوبــاء ،وحتــت شعار":كل
اجلهود من أجــل النضال الــوحــدوي للتصدي للتطبيع مع
الصهاينة والعدوان على احلريات وحقوق ومكاسب الشغيلة
ومن أجل بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني" .وبعد
مناقشتها مستجدات األوضاع العامة ووقوفها على تطوراتها
على املستوى الدولي والعالم العربي واملغاربي وعلى املستوى
الوطني ،تعلن اللجنة الوطنية ما يلي :
 - 1عزمنا على مواصلة النضال من أجل الدفاع عن حقوق
الــعــامــات والــعــمــال وعــمــوم اجلماهير الشعبية املتضررة
من جــراء السياسات الطبقية للنظام املخزني وخاصة مع
مخلفات قوانني الطوارئ واحلجر الصحي

.

 - 2دعوتنا جميع املناضالت واملناضلني املاركسيني الى
املــزيــد مــن االنــخــراط واملساهمة يف مــشــروع بــنــاء احلــزب
املستقل للطبقة العاملة للتخلص من االستبداد املخزني
واالستغالل الرأسمالي

.

 - 3ادانتنا لكل السياسات الطبقية التي تعمل احلكومة
الرجعية على تصريفها لفائدة املافيا املخزنية وعلى حساب

مصالح شعبنا يف كل املجاالت.

 - 4مطالبتنا بالغاء القوانني الرجعية ورفضنا لكل
املشاريع التي تهدف الــى تصفية مــا تبقى مــن مكتسبات
الشعب املغربي واحلق يف الوظيفة العمومية والعمل القار
واحلق يف العمل النقابي واحلق يف االضراب...
 - 5مواصلتنا النضال من أجل اصالح زراعي دميقراطي
بــديــل ومطالبتنا بسن سياسة فالحية تضمن السيادة
الغذائية وتساهم يف بناء اقتصاد وطني متحرر من التبعية

.

 - 6تضامننا مــع نــضــاالت الــعــامــات والــعــمــال يف شركة
أمانور-منجم جبل عوام ومطالبتنا باالستجابة الفورية
ملطالبهم العادلة واملشروعة.
 - 7ادانتنا للحمالت القمعية لكافة احلركات االحتجاجية
منها نضاالت االساتذة الذين فرض عليهم التقاعد وجميع
احملطات النضالية التي نظمتها اجلمعية الوطنية حلملة
الشهادات املعطلني باملغرب.كما نثمن النضال الوحدوي
لفصيل "طلبة اليسار التقدمي" وكافة الفصائل املناضلة يف
اطار أوطم

.

 - 8دعمنا للنضاالت النقابية العمالية واالضــرابــات
التي تنظمها النقابات التعليمية خاصة منها اجلامعة
الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي والنقابة الوطنية
للتعليم (ك د ش) ودعوتنا لتوحيد هذه النضاالت الهامة.
وبصفة عامة،ندعو الى صد العدوان على احلريات وحقوق
ومكتسبات الشغيلة بالنضال النقابي الوحدوي،خاصة

بــن مركزيتي ا م ش و ك د ش،يف أفــق الــوحــدة النقابية
التنظيمية املنشودة

.

 - 9حتياتنا ملكونات احلركة األمازيغية الدميقراطية
املناهضة للتطبيع الصهيوني املخزني ومطالبتنا باقرار
رأس السنة األمازيغية يوم عطلة،على غرار راسي السنة
الهجرية وامليالدية

.

 - 10مطالبتنا باالفراج عن جيع املعتقلني السياسيني ويف
مقدمتهم معتقلو حراك الريف ووضع حد لكافة املتابعات
لنشطاءاحلراكات االجتماعية واملدونني والصحافيني

.

 - 11نهيب بجميع مكونات " اجلبهة االجتماعية املغربية
"للعمل على تفعيلها وتطوير نضاالتها.كما جندد دعوتنا
لتوحيد جهود كل القوى الدميقراطية واملناهضة للتطبيع
واملخزن للعمل على بناء اجلبهة الشعبية من أجل فرض
املطالب املشروعة ومواجهة االستبداد املخزني

.

 - 12تندد اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي بقوة
بقرارالنظام املخزني القاضي بتطبيع العالقات مع الكيان
الصهيوني وتدعو للنضال من اجل اسقاط التطبيع واقرار
قانون جترميه.
 - 13استمرارنا يف النضال من أجل حق الشعب الفلسطيني
يف بناء دولــتــه املستقلة والدميقراطية على كامل تــراب
فلسطني عاصمتها القدس واحلرية لكافة االسرى يف سجون
الكيان الصهيوني وعودة الالجئني

.

الشبكة الدميقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب
رفض التطبيع ودعم الكفاح الفلسطيني
عقدت الشبكة الدميقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب
اجتماعا عاديا لسكرتاريتها   يف سياق ظرفية تتميز وطنيا
واقليميا ودوليا مبا يلي :
أوال :عىل املستوى الوطين :

* اإلعالن الرسمي للنظام املغربي عن ارمتائه الكامل يف أحضان
املشروع اإلمبريالي الصهيوني الرجعي :مشروع العار واخليانة ،من
خالل توقيعه العلني على اتفاقيات التطبيع املذل مع الكيان
الصهيوني؛ وهو التطبيع الــذي لم يتوقف يوما منذ اغتصاب
الوطن الفلسطيني سنة  ،1948واالصطفاف بذلك موضوعيا يف
احللف العدواني احلربي بقيادة دونالد ترامب و نتنياهو واذنابهما
خليجيا ومغاربيا .وهو احللف الذي يروم محاصرة ووأد طموحات
شعوب املنطقة العربية واملغاربية ،يف االستقالل من االستعمار
والتحرر من كافة أشكال التبعية؛ وبناء أوطان تنعم فيها شعوبها
باحلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية وتقرير مصيرها
السياسي واالقتصادي والثقايف ..
* تعبير كافة القوى احلية والهيآت املغربية املقاومة للتطبيع
واملدعمة لكفاح الشعب   الفلسطيني من أجل مطالبه العادلة
واملشروعة واملتمثلة يف االستقالل والعودة وتقرير املصير وبناء
الدولة الفلسطينية الدميقراطية املستقلة على كامل التراب
الفلسطيني وعاصمتها القدس ،عن رفضها ومناهضتها التفاق
العار مع الكيان الصهيوني عبر بالغات وبيانات استنكارية وأشكال
احتجاجية شعبية تعرضت كلها للمنع والقمع ســواء يوم 14
دجنبر بالرباط أمام مبنى البرملان ،أو مبدن فاس وطنجة وتازة
وكرسيف وتزنيت والدار البيضاء وتارودانت ومكناس واحملمدية
وخنيفرة وغيرها...
هذا باإلضافة إلى مبادرات ميدانية مثل توجيه رسالة مفتوحة

لرئيس احلكومة املغربية من طرف عدد من الشخصيات املغربية
عبرت فيها عن رفضها القاطع للتطبيع الذي اعتبرته ال ميثلها،
ووضع دعوى قضائية من طرف محامني ضد التطبيع ،أمام محكمة
النقض من أجل الغاء كل قرارات التطبيع ،على اعتبار مخالفتها
للنظام العام املغربي ،وملقتضيات الدستور ،ومليثاق األمم املتحدة،
واالتفاقية فيينا ،وللمعاهدات الدولية والقانون الدولي اإلنساني،
والشرعية الدولية حلقوق اإلنسان

.

* السقوط واالنحطاط والتهافت املخزي لعدد من وسائل
اإلعــام الرسمية ،ولعدد من املواقع واجلرائد واملجالت التي
تقتات على فتات التمويل املشبوه ،بالتسويق الوقح من طرف
عدد من نساء ورجــال اإلعــام ،وللذين يتم   احلــوار معهم من
أشباه املثقفني واحملللني األكادمييني  ،ملا يسمونه باجلالية املغربية
لدى الكيان الصهيوني والذين لم تعد تربطهم أي عالقة باملغرب
منذ أن غادروا وطنهم والتحقوا باملشروع الصهيوني يف فلسطني
واملنطقة برمتها ،وأصبحوا مكونا أساسيا يف اجليش الصهيوني
وعصابات املستوطنني وانخرطوا يف عمليات تقتيل الفلسطينيني
نساء ورجــاال و أطفاال وشيوخا ،وعاثوا تخريبا ودمــارا يف كل
شيء ينبض باحلياة  ،بل وتشهد املجازر املرتكبة يف حق الشعب
الفلسطيني ،واحلروب العدوانية على مصر وسوريا ولبنان وغزة،
واعتداءاتهم على األردن والعراق  ،كم هي جرائم احلرب واجلرائم
ضد اإلنسانية وجرائم التطهير العرقي التي ارتكبوها وال زالوا
يرتكبونها حتى يومنا هذا        

.

اثنيا  :عىل املستوى اإلقلميي :

* سجلت الشبكة باعتزاز املستوى املتقدم للوحدة والتنسيق
والعمل املشترك داخــل مختلف فصائل املقاومة الفلسطينية
بقطاع غزة ،حيث متت مناورات عسكرية مشتركة ضمت  22فصيال

عسكريا فلسطينيا ،وهو ما يؤكد تقدم محور املقاومة يف املنطقة يف
التصدي لكل املشاريع التصفوية اإلمبريالية الصهيونية املدعومة
من طرف أنظمة اخليانة العربية واملغاربية

.

* وقــف االجتماع عند قيام دولــة اإلم ــارات العربية املتحدة
باالستثمار يف مشاريع بناء املستوطنات ،الــذي تعتبره األمم
املتحدة واالحتاد األوربي وعدد من الدول جرمية يجب الوقوف
يف وجهها ومتابعة مرتكبيها ،وبالتالي فإن الشبكة تدين هذه
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الشعب الفلسطيني ويزيد من تعرية
أنظمة العمالة اخلليجية

.

اثلثا عىل املستوى الدويل :

* وقفت الشبكة بكثير من االستنكار على التصعيد الذي
تشهده عدد من املناطق يف العالم  ،وأساسا منطقة اخلليج ،من
خالل تهديد الرئيس األمريكي بتوجيه ضربات إليران والدول
املتحالفة معها

.

* تابعت الشبكة من خالل عدد من وسائل اإلعالم واملراقبني
الدوليني مجريات االنتخابات البرملانية بجمهورية فنزويال،
وسجلت مجددا اندحآر املشروع اإلمبريالي األمريكي الساعي
لإلطاحة بالنظام الشرعي الذي أتت به صناديق االقتراع التي
الزالــت اجلماهير الفنزويلية مصرة على الوفاء له وخلياراته
الدميقراطية والشعبية املناهضة للهيمنة األجنبية وعمالئها
بأمريكا الالتينية

.

* سجلت الشبكة إدانتها للعفو الرئاسي للرئيس األمريكي
املنتهية واليته دوالنــد ترامب على مجرمي احلرب العاملني يف
شركة بالك ووتر بعد إدانتهم من طرف احملاكم األمريكية بسبب
مسؤوليتهم عن اجلرائم التي ارتكبوها بقتل عدد من املواطنني
العراقيني

.

قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

اشتوكة ايت باها

تطورات اوضاع معتصم عامالت رشكة صوبروفيل
تــفــاجــأ ص ــب ــاح الـــيـــوم اﻻربـــعـــاء
 30دجــنــبــر  2020عــلــىالــســاعــة
 6:00عــــامﻻت شــركــة صــوبــروفــيــل
املعتصمات بطريق السبت بيوكرى
باقدام الشركة على جلب اشخاص ﻻ
عﻻقة لهم بهذه الشركة مصحوبني
بكﻻب وقاموا بنصب خيام جاهزة

مبـــحـــاداة جـــــدران الــشــركــة -غير
بعيد عن املعتصم الرئسي  -وتعليق
ﻻفتات حتمل مطالبتهم بحقهم يف
الشغل وقــامــوا بتخويف العامالت
وتــرهــيــبــهــم .وفـــــور ذلــــك اتــصــلــت
الـــعـــامﻻت بــالــســلــطــات الخــبــارهــم
بــاالمــر وحتميلهم مــســؤولــيــة هــذه
اﻻفعال

.

ويبدو واضحا ان الشركة وبتوجيه
من السلطات احمللية تخطط خللط
اﻻوراق وفــــرض ســيــنــاريــو جــديــد
تضيع فيه حقوق العامﻻت والعمال

طاطا

.

كما ان السلطات احمللية واالمنية
ومفتشية الشغل لــم تقم بواجبها
للتأكد من هوية هــؤﻻء اﻻشخاص

مشاركة املرأة القوية يف حراك
مدينة جرادة

بوسماحة بهلول

شكلت مشاركة املــرأة بشكل عــادي وبأعداد
ملفتة ،يف احلـــراك الشعبي ال ــذي انــطــلــق يف
الـــ  22مــن شهر دجنبر  2017على إثــر موت
األخـــويـــن (احلـــســـن وجــــــدوان) داخــــل بئر
الستخراج الفحم (ســانــدريــة) عالمة فارقة
يف قــوة ومتــاســك نــضــاالت ساكنة جـــرادة ضد
منظومة الــفــســاد واالســتــبــداد ،وأعــطــت إلــى
جانب الرجل القوة العددية للمرأة التي تشكل
نصف املجتمع ،عامل أمان ضخم ،يف أن يستمر
هذا احلراك بسلميته وحتضره ألكثر من ثالثة
أشهر  .لكن ،كيف كانت هذه املشاركة القوية
يف مجتمع ما يــزال يعتبر محافظا ،خاصة يف
املنطقة الــشــرقــيــة؟ وهــل حلــالــة الــوعــي التي
يعيشها املجتمع املغربي عالقة بهذا التحول

ثالث يف بئر فحم آخــر ،ممــا تسبب هــذه املــرة
يف خــروج اآلالف من املواطنني واالحتشاد من
أجــل مواصلة املطالبة بحقوقهم يف "العيش
الــكــرمي" ،لكن االحتجاجات هــذه املــرة قوبلت
بالقمع مــن قبل األمــن ممــا تسبب يف انــدالع
مــواجــهــات مــبــاشــرة بــن الــطــرفــن ،وقــد زادت
وزارة الداخلية املغربية من تعقيد األمور عقب
نشرها لبالغ أكــدت فيه منع االحتجاجات ما
لــم تكن مرخصة مــن طــرف السلطات املعنية
باألمر؛ فيما اعتبر احملتجون هذا البالغ وصمة
عار يف جبني احلكومة التي ترفض املظاهرات
السلمية .وكانت االحتجاجات التي شهدتها
املنطقة يف منتصف شهر مارس/آذار قد خلفت
إصابة العشرات يف صفوف املواطنني املتظاهرين

وعﻻقــتــهــم بــهــذه الــشــركــة والتعرف
عليهم علما انــهــم ملثمني يخفون
مالمحهم جتنبا لــكــل مــا مــن شأنه
املس بأمن وسﻻمة وصحة العامالت

.

لذلك فإننا يف النهج الدميقراطي
باشتوكة ايت باها نحمل املسؤولية
الــكــامــلــة لــلــســلــطــات احملــلــيــة ولــهــذه
الــشــركــة فيما قــد يلحق العامالت
والـــعـــمـــال امل ــع ــت ــص ــم ــات مــــن مــس
بأمنهم/ن وبحياتهم/ن ونتضامن
م ــع ــه ــم/ن ون ــط ــال ــب ب ــاي ــج ــاد حــل
مللفهم/ن اﻻجتماعي

.

معاناة العامل

لقي عامل زراعي مصرعه ،وأصيب
أزيد من  20أخرون بجروح متفاوتة،
يــوم اجلــمــعــة  1يــنــايــر  ،2021إثــر
إنقالب سيارة نقل من نوع “بيكوب”،
على مستوى الــطــريــق الــرابــط بني
منطقتي أقا وتوزونني بإقليم
تراب
ْ
طا طا

.

وخصوصا ان العامﻻت مصرات على
اﻻســتــمــرار يف مــعــركــتــهــن مــن اجــل
حقوقهن املشروعة ويف الدخول يف
اشكال احتجاجية تصعيدية
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احلاصل يف وعي املــرأة املغربية بعد حركة 20
فبراير ،التي كانت إلى وقت قريب ،منهمكة يف
اهتمامات بسيطة وأحيانا سطحية ؟

املرأة مبدينة جرادة تغري وجه الحراك

احلـــادث نــتــج عــن انــقــاب ســيــارة
من نــوع “بيكوب’’ كانت تقل عماال
زراع ــن ،فــارق شخص منهم احلياة
يف احلـــن ،فــيــمــا مت نــقــل املــصــابــن
إلى املستشفى احمللي بطاطا لتلقي
العالجات الضرورية

.

التحقت املرأة وبشكل غير متوقع ،مع بداية
احلــراك ،وذلــك راجــع لنضاالت أبناء منطقة
جــرادة الذين راكموا جتربة نضالية عمالية
مبناجم الفحم احلجري منذ زمن بعيد

.

خرجت نساء مدينة جرادة بعد زوال اليوم
اخلميس  8مــارس  ،2018الــذي يصادف اليوم
العاملي للمرأة ،يف مسيرة احتجاجية حاشدة،
جابت أكبر شــوارع املدينة متجهة إلــى ساحة
الشهداء.ورفعت احملتجات شعارات طالنب فيها
بكرامتهن يف العيش ومنها حقوقهن املشروعة
باعتبارهن مــواطــنــات ،مستنكرات يف الوقت
ذات ــه الــوضــع املــتــردي ال ــذي تعيشه املـــرأة يف
املدينة املهمشة منذ عــقــود دون أن تتحرك
مسؤولية الدولة لتغيير احلال الهش البئيس
 ،وأكــدت املتظاهرات أن مطالبهن هي مطالب
الساكنة كافة رجاال ونساء ،والتي خرجت من
أجلها منذ ثــاثــة أشــهــر بعد مــصــرع شقيقني
داخل بئر الستخراج الفحم

.

أحداث األربعاء  14مارس 2018

مــا إن خــفــت وثــيــرة االحــتــجــاجــات حتى
عــادت مجددا للواجهة وذلــك عقب وفــاة شاب

والقوات العمومية ،ودهس طفل بسيارة تابعة
للشرطة ،و يعد يــوم  14م ــارس  2018يوما
أســودا بالنسبة لنشطاء احلــراك بعد اعتقال
عدد كبير يف صفوفهم ومتابعتهم بتهم جنائية
وفرض حصار على املدينة وعسكرتها

.

لكن ورغــم القمع والتهديد واالعتقاالت
خــرجــت نــســاء جـــرادة يــوم الــســبــت  24مــارس
 2018من مختلف أحياء املدينة يف مسيرات
حــاشــدة ،هــي الــثــانــيــة يف مــســار احلـــراك بعد
مسيرات  8مارس  2018التي نظمنها مبناسبة
عيد املــرأة .ورفعت احملتجات شــعــارات طالبت
بإطالق سراح املعتقلني من أبناء املدينة وبرفع
الــتــهــمــيــش واإلق ــص ــاء عــن املــديــنــة الــفــقــيــرة،
واالستجابة الفورية لهذه املطالب باعتبارها
أولوية وحقا مشروعا للساكنة

.

لقد استطاعت املشاركة القياسية للمرأة
يف هذا احلراك أن تغير من وجهه بشكل واضح،
ليصبح حراكا شعبيا بأمت معنى الكلمة ،وسلميا
إلــى أبــعــد احلـــدود ،كــان فــيــه لــلــمــرأة املعطلة
والعاملة والطالبة واملاكثة يف البيت وغيرها
مــن شــرائــح املجتمع النسائي ،دوره الــبــارز يف
تشكيل احل ــراك تشكيال فسيفسائيا بهيجا
.والالفت يف املظاهرات النسائية  ،هو مرافقتهم
أثناء املسيرات من طرف شباب  ،بإقامة حواجز
حماية على جوانب املسيرة حلمايتهن

.
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استمرار الهجوم الرأساميل املتوحش عىل الطبقة العاملة وتوسع
وتنامي املقاومة العاملية

جمال براجع

ازدادت معاناة الطبقة العاملة يف اآلونــة األخيرة بسبب
اشتداد الهجوم املخزني والباطرونا املتوحشة على حقوق
ومكتسبات الطبقة العاملة وتداعيات استمرار حالة الطوارئ
الصحية واملخلفات االقــتــصــاديــة واالجتماعية جلائحة
كورونا

.

ولعل من ابــرز مظاهر هــدا الهجوم الرأسمالي املتوحش
هو توسع دائــرة الطرد والتسريحات اجلماعية للعمال/ات
من طــرف العديد من الشركات بتواطؤ مكشوف من طرف
السلطات املخزنية مثل "الشركة العاملية للصلب " بالبيضاء
بعد تأسيس مكتبهم النقابي يف إطارك د ش وشركة "خياطة
عـــادل" بالبيضاء وشــركــة "انــتــرتــرونــيــك" بــاحلــي احملمدي
بالبيضاء وشركة "سيكوبيكس" باحلي احلسني بالبيضاء
وشــركــة "كورفينيك"باحملمدية وشــركــة "موبليس" للنقل
احلضري بوجدة وشركة "حفالت فوغال" بتازة والعديد
من الضيعات الفالحية وخصوصا يف إقليم اشتوكة ايت باها
والتي ما زال عمال وعامالت بعضها معتصمني أمام مقراتها
مثل شركة "صوبروفيل" و"روزافلور"...
ومــن اب ــرز مظاهر هــدا الــهــجــوم أيــضــا إلــى جــانــب الطرد
والتسريحات إقدام الكثير من الشركات على تخفيض ساعات
العمل مع تخفيض األجور وتقليص التكاليف اخلاصة بتوفير
وسائل العمل والوقاية من فيروس كورونا واالستهتار بحياة
وصحة الــعــمــال/ات من خــال إهمال جانب شــروط الصحة
والسالمة وتوفير وسائل النقل املناسبة لنقل العمال/ات مما
تسبب يف العديد من حوادث السير بعضها مميتة كما حدث
اليوم فتح يناير  2021باقيليم طاطا حيث تسبب انقالب
حافلة لنقل العمال/ات الــى احــدى الضيعات الفالحية يف
حــدوث وفــيــات وجــرحــى ويف انــتــشــار فــيــروس كــورونــا وسط
الــعــمــال/ات وعائالتهم ومحيطهم االجــتــمــاعــي.أضــف إلى
ذلك عدم تعويض العمال/ات املطرودين/ات من العمل وشن
حمالت القمع ضــد االحتجاجات العمالية وضــد احلــق يف
حرية التنظيم النقابي حيث استغلت الباطرونا والسلطات
املخزنية ظروف جائحة كورونا والطوارئ الصحية للتخلص
من النقابيني/ات ومنع تأسيس املكاتب النقابية مثلما حدث
لعمال الشركة العاملية للصلب بإقليم مديونة ...
إن هذا الهجوم الرأسمالي املخزني ادى الى تعميق مظاهر
االســتــغــال والفقر والــبــؤس االجتماعي والهشاشة وسط
الطبقة العاملة بــإلــقــاء مــئــات اآلالف مــن الــعــمــال/ات يف
مستنقع البطالة بدون ضمان اجتماعي أو تعويضات أو دعم
من طرف الدولة التي لم يعد شغلها الشاغل سوى تطبيق
امالءات املؤسسات االمبريالية وخدمة مصالح املافيا املخزنية
والباطرونا احمللية واألجنبية ومتكينها من الشروط املريحة
لالستغالل والنهب ومراكمة األرباح

.

املعركة تقترب من إمتام سنتها األولى والعمال كلهم إصرار
وعزمية على حتقيق مطالبهم ويف مقدمتها عودة املطرودين
واحترام حرية العمل النقابي مفشلني كل احملاوالت املخزنية
لنسف اعتصامهم كما حدث مؤخرا بتاريخ  17دجنبر 2020
 استمرار اعتصام عامالت شركة "صوبروفيل" باشتوكةايت باها املطرودين/ات من العمل بدون تعويضات أمام باب
الشركة باشتوكة ايــت باها رغــم قساوة الظروف واحلصار
املخزني ومــنــاورات الباطرون وتسخيره للبلطجية للهجوم
على املعتصم بتاريخ يــوم االربــعــاء  30دجنبر . 2020لكن
احملاولة باءت بالفشل نتيجة صمود وعزمية العامالت

.

 -الوقفات املتكررة لعامالت وعــمــال شركة " روزا فلور"

باشتوكة ايت باها لصاحبها امللياردير حسن الدرهم املنضوين
يف اجلــامــعــة الوطنية للقطاع الــفــاحــي (ا م ش) وأخــرهــا
وقفة  21دجنبر  2020أمام والية اكادير للمطالبة بصرف
أجورهم/هن وتسوية وضعيتهم/ن القانونية مع الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي وضمان استقرار العمل

.

 االعتصام البطولي لعمال الشركة املنجمية "تويسيت"بجبل عوام ( 100منهم يف أعماق املنجم و 200يف محيطه)
احتجاجا على تنصل إدارة الشركة من التزاماتها املوقعة مع
املكتب النقابي التابع لالحتاد املغربي للشغل رغم أن الشركة
حققت خالل السنتني األخيرتني أرباحا قياسية بسبب ارتفاع
اإلنتاجية والتي لم يستفد منها العمال ومنطقة مريرت ككل
التي تعد من أكثر املناطق تهميشا وفقرا

.

ويف مــواجــهــة هــذا الــهــجــوم الــرأســمــالــي تــخــوض الطبقة
العاملة مبختلف فئاتها الصناعية واملنجمية والزراعية
واخلدماتية نضاالت بطولية ومتصاعدة تؤشر على الطاقات
واالستعدادات النضالية التي تزخر بها وهو ما يجسده توسع
نضاالتها واحتجاجاتها يف مختلف القطاعات واملناطق وطول
نفس بعضها وصمودها رغم حمالت القمع واحلصار املخزنية
وقــســاوة الــظــروف الطبيعية واملــاديــة واالجتماعية وضعف
التضامن النقابي واملجتمعي

 نضاالت ووقــفــات عــمــال/ات النظافة يف عــدة مــدن مثلاجلــديــدة والقنيطرة والسعيدية وتــاوريــرت ...للمطالبة
بالرفع من األجور والتعويض عن مخاطر العمل يف ظل جائحة
كورونا وتوفير وسائل العمل والوقاية واحترام حرية العمل
النقابي...

 صمود واستمرار معركة عمال"امانور" طنجة تطوان الرباطالتابعة للشركة الفرنسية املتعددة االستيطان"فيوليا" هذه

 اعــتــصــامــات ووقــفــات متواصلة لــعــامــات وعــمــال عدةشركات صناعية ضد الطرد والتسريح وضرب احلق يف العمل
النقابي وصرف التعويضات واألجــور ...مثل شركات "عادل

.

ويف هذا اإلطار نذكر ببعض أبرز هذه املعارك :

وقــد فــرض هــذا االعتصام البطولي للعمال على اإلدارة
اجللوس مع ممثليهم وتوقيع اتفاق مشترك تلتزم مبوجبه
اإلدارة بتلبية مطالب العمال

.

للخياطة" وسيكوبيكس" و"انترترونيك" و" الشركة العاملية
للصلب " وشركة "صوماطام " للصناعات اجللدية بالبيضاء
و"كورفينيك" باحملمدية واعتصام عمال وموظفي اجلماعات
احمللية مبدينة بوجنيبة مند فاحت دجنبر  2020من اجل
تنفيذ احملاضر السابقة املبرمة مع ممثليهم وضد تغول مدير
مصالح اجلماعة الترابية وضد احملسوبية يف منح التعويضات
والساعات اإلضافية ووقــفــات عمال الوساطة لــدى املكتب
اجلهوي لالستثمار الفالحي لدكالة بسيدي بنور وآخرها
بتاريخ  21دجنبر  2020أمــام عمالة إقليم سيدي بنور
للمطالبة بصرف أجورهم التي توقفت مند ستة أشهر وما نتج
عن دلك من جتويع وتفقير وتشريد للعمال وأسرهم يف غياب

أي دعم من طرف الدولة او تدخل للسلطات املعنية إلرغام
املكتب بتنفيذ التزاماته جتاه العمال ونضاالت عمال شركة
حافالت "فوغال" بتازة ضد القرارات التعسفية إلدارة الشركة
بطرد عدة العمال واالعتداءات املتكررة على كرامة العمال
من اهانات وتعسفات ومضايقات ومن اجل تلبية امللف املطلبي

.

 استمرار نضاالت االساتدة الدين فرض عليهم التعاقدمن إضرابات عن العمل ووقفات أمام األكادمييات واملديريات
واملسيرات من اجل إلغاء العمل بالعقدة وحتقيق مطلب اإلدماج
يف الوظيفة العمومية رغم االقتطاعات غير القانونية عن
أيام اإلضراب عن العمل ورغم قمع ومنع الوقفات واملسيرات
واالعتقاالت واملتابعات القضائية للتخويف واالنتقام قصد
إجهاض هده النضاالت

.

إن هده النضاالت العمالية البطولية املتصاعدة تعبربوضوح
عما تزخر به الطبقة العاملة من طاقات وإمكانيات هائلة
واستعدادات نضالية حتتاج الــى الدعم والتاطير النقابي
والسياسي والعمل على ربط اجلسور والتنسيق فيما بينها
يف أفق توحيدها.ولن يتحقق هدا إال بانخراط املاركسيني
كقوى وكافراد يف هده النضاالت مشاركة وتاطيرا وتوجيها
وحشدا لكافة أشكال الدعم والتضامن معها لتوفير شروط
جناحها يف حتقيق أهدافها مبا يعزز ثقة الطبقة العاملة يف
نفسها ويقوي وحدتها ويرفع من وعيها الطبقي االقتصادي
وهو شرط لوعيها الطبقي السياسي والدي لن يتحقق بدوره
إال باالرتباط العضوي املنظم بني الطالئع العمالية واملثقفني
الثوريني يف سيرورة بناء حزبها الثوري

.
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إن الهدف من هذا التقرير هو الوقوف على أهم مستجدات
األوضاع على املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
وعلى املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية وترتيب وتدقيق
مهامنا على ضوئها ،خصوصا وأن السنة املقبلة ستكون سنة
انعقاد املؤمتر الوطني اخلامس للنهج الدميقراطي واإلعالن
عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني وسنة بداية
تداعيات قــرار النظام املخزني التطبيع الرسمي مع الكيان
الصهيوني واعتراف الرئيس األمريكي ترامب بسيادة الدولة
املخزنية على الصحراء الغربية يف إطار مقايضة تدخل ضمن
صفقة القرن السيئة الذكر

.

 - 1الوضع عىل املستوى الوطين

رغم ترابط األوضاع على املستويات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وتأثير بعضها يف البعض اآلخر ،فإن الوضع على
املستوى السياسي هو األبرز واألهم

 :1.1الوضع عىل املستوى السيايس

إن الوضع السياسي اليوم مختل لصالح النظام املخزني
والطبقات االجتماعية التي تشكل اسمنتها البورجوازية
الكبيرة الــكــمــبــرادوريــة والــوكــيــلــة لالمبريالية واملــاكــون
العقاريون الكبار .هذا الوضع ليس دائما ،فهو قابل للتعديل
بل حتى التغيير ،لكن النظام استغل وضعية جائحة كورونا
وما ارتبط بها من إجراءات احترازية وعلى اخلصوص التضييق
على حرية التنقل والتجمع حملاصرة املقاومة الشعبية وخنقها

مبنع املسيرات واملظاهرات والوقفات االحتجاجية واالعتقاالت
حملاكمة مناضلي احلراكات الشعبية ،وكمثال على ذلك حراك
بني جتيت .وتكون بذلك الدولة املخزنية بقمعها للحركات
االحتجاجية والوقفات االحتجاجية والتضييق على القوى
املناضلة ،وعلى اخلصوص النهج الدميقراطي ،قد عمقت
منحاها البوليسي والقمعي

.

اختالل موازين القوى وتثبيت الدولة البوليسية ما كان له
أن يتم دون إدمــاج القوى السياسية املمثلة للفئات العليا من
للبورجوازية املتوسطة على األقل املعارضة الرسمية للنظام،
إدماجها يف بنية النظام املخزني ،وبذلك يكون النظام املخزني
قد أدمج أحزاب الدميقراطية االجتماعية :االحتاد االشتراكي
للقوات الشعبية وحزب التقدم واالشتراكية مع حكومة ما سمي
بحكومة التناوب التوافقي ،واإلســام السياسي املهادن الذي
ميثله حزب العدالة والتنمية غداة حركة  20فبراير املجيدة.
وبذلك قد حولت رأسمالها الرمزي إلى رأسمال مادي تعمل على
احلفاظ عليه من خالل توطيد تبعيتها للمخزن

.

وساهم يف هذا االختالل الوضع على املستوى العاملي ،وعلى
اخلصوص على املستوى األوروبــي حيث يخيم شبح العمليات

اإلرهابية ،والتي ساهمت أجهزة استخبارات الدولة املغربية
يف إحباط بعضها من خــال تعاونها مع نظيرتها يف الــدول
االمبريالية الغربية ،التي ال تتوانى يف دعم الفلول العائدة إلى
السلطة غداة السيرورات الثورية يف العالم العربي يف موجتها
األولــى ،ودعــم األنظمة القائمة العسكرية والطائفية التي
تطالها املوجة الثانية ،فضال عن دعم الرجعيات احلاكمة يف
دول اخلليج

.

هذا الوضع رغم اختالل ميزان القوى لصالح النظام املخزني،
أحدث فرزا جليا وحدا فاصال بني املخزن بأجهزته التشريعية
والتنفيذية واالستشارية واألحــزاب املندمجة يف بنيته من
جهة ،والطبقة العاملة وعموم الكادحني واجلماهير الشعبية
املقاومة جلبروته واستبداده واستغالله من جهة أخرى .هذا
الفرز جعل اجلهة األولــى تــدور على نفسها دولــة وحكومة
وأحزاب وإعالم رسمي دون أي امتداد جماهيري أو تأثير شعبي،
لكن اجلهة الثانية ،جبهة الشعب ،رغم جبهة املقاومة تفتقد
يف احلقيقة للقيادة السياسية ،رغم الفرز السياسي القائم يف
احلقل السياسي بني النظام املخزني وأجهزته من جهة ،وجبهة
النضال املشكلة أساسا من حركة اليسار والقوى احلية واحلركة
النقابية واحلركة احلقوقية واحلركة املدنية ،فلم تستطع بعد
بناء جبهة النضال الشعبي لقيادة حركة نضال الشعب املغربي
من أجل عزل املافيا املخزنية يف أفق التخلص من النظام املخزني
العائق األساسي أمام فتح طريق حترر وتقدم وازدهار شعبنا.

وذلــك راجــع أساسا إلــى غياب حــزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني ،وإلى ضعف انغراس القوى املناضلة وسط اجلماهير
الشعبية.

• تطبيع الدولة املخزنية مع الكيان الهصيوين

يف ظل اختالل موازين القوى لصالح النظام املخزني ،واغتنام
فرصة تفشي حالة كورونا لتثبيت الدولة البوليسية ،والتضييق
على الــقــوى املناضلة واحلــركــة احلقوقية واملجتمع املدني
املناضل ،واإلجهاز على مكتسبات الشعب املغربي بوضع مشاريع
قوانني تراجعية على املستوى االجتماعي كالقانون التكبيلي
لالضراب ،والقانون التصفوي للنقابات ،ومراجعة مدونة الشغل
على عالتها مبا يطلق يد الباطرونا يف تسريح العمال متى شاءت،
كان يف العمق يهيئ للتطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني ،علما
أن التطبيع السري كان قائما دوما ،مع محاوالت للتطبيع العلني
من خالل زيــارة صهاينة ومجرمي احلــرب يف إطــار منتديات
جهوية ،وحتى مع البرملان من خالل استقبال عمير بيرتس لكن
تصدى له مستشارو الكنفدرالية للشغل يف مجلس املستشارين
ونواب فيدرالية اليسار الدميقراطي يف البرملان

.

هذا التطبيع للنظام املخزني جاء يف إطار صفقة القرن التي

بشر بها ترامب والتي تروم تصفية القضية الفلسطينية بصفة
نهائية بجعل جوهر الصراع يف الشرق األوســط ،ليس الكيان
الصهيوني العنصري والغاصب ألرض فلسطني ،ولكن اخلطر
اإليراني املزعوم مما يترتب عليه حتالف األنظمة يف الشرق
األوســط ويف العالم العربي واملغاربي بصفة عامة مع الكيان
الصهيوني ملواجهة إيــران .واستغل النظام سيادة الشوفينية
التي استطاع تكريسها ليمرر هــذا القرار مقايضة ،يعترف
مبوجبها الرئيس املنتهية واليته بسيادة الدولة املغربية على
الصحراء الغربية من خالل إعالن رئاسي

.

ورغم أن قرار االعتراف بسيادة الدولة املغربية على الصحراء
الغربية ليس مرسوما رئاسيا يخضع لقبول الكونغرس
األمريكي ،ورغــم كونه يتعارض مع املرجعية التي تعتمدها
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس األمــن ،فإنه لم يثر
أي جدل يف أوســاط احلزب الدميقراطي األمريكي والرئيس
املنتخب ،بالنظر لقوة اللوبي الصهيوني ولتوجهات الرئيس
املنتخب الداعم للكيان الصهيوني والراغبة يف تطبيع دول
العالم العربي واملغاربي مع الكيان الصهيوني ،وليس هناك يف
احلقيقة ما قد يحمل اإلدارة اجلديدة على التنصل من هذا
القرار ،الذي يبدو أنه ليس اعتباطيا وسيكون له ما بعده من
دون شك سواء يف عالقة النظام مع االمبريالية األمريكية أو يف
عالقته مع الكيان الصهيوني

.

• يف عالقة النظام مع االمربايلية األمريكية

رغم رغبة ترامب يف تقليص عدد اجلنود األمريكيني يف
القواعد العسكرية على مستوى العالم والتي تناهز ،700
فإنه يرغب يف تأسيس قواعد قريبة من بؤر التوتر يف إفريقيا
وخصوصا منطقتي الساحل والصحراء اللتني تنشط فيهما
بوكو حــرام واجتماعات الــدولــة اإلسالمية ملبايعة داعــش،
وستكون الفرصة سانحة له اليوم إلقامة قواعد عسكرية
يف الصحراء ،يرى فيها النظام حماية إضافية لسيادته على
الصحراء الغربية .فاالمبريالية األمريكية تنظم سنويا
وعلى مدى ثالثة أشهر مناورات األسد اإلفريقي بالقرب من
كلميم ،وتبحث عن مقر لقيادة قواعدها العسكرية يف إفريقيا
"أفريكوم" ،ملنافسة الوجود العسكري لالمبريالية الفرنسية
يف املنطقة ،وملضايقتها اقتصاديا وعلى اخلصوص الصني
التي يتمدد نفوذها االقتصادي ،يف إطار احلرب الباردة التي
تشنها عليها االمبريالية األمريكية .ومن غير املستبعد أن
تستعمل االمبريالية األمريكية املغرب كمنصة لتوسيع نفوذها
االقتصادي يف املنطقة ،والتحكم يف الــثــروات املعدنية على
اخلصوص .لذلك فمهمتنا اليوم تتمثل يف حشد أوسع ائتالف
سياسي ونقابي وحقوقي ومدني للتصدي ألي تواجد عسكري
لالمبريالية األمريكية يف املنطقة ومناهضة اتفاقية التبادل
احلر مع أمريكا وأي توسع اقتصادي لها باملنطقة

.

• يف عالقة النظام مع الكيان الهصيوين

لم يكن من املمكن أن يقدم النظام املخزني على التطبيع
الرسمي مع الكيان الصهيوني لوال التحوالت العميقة التي
عرفتها املجتمعات يف العالم العربي واملغاربي وقواها الوطنية
والدميقراطية ،مبــا فيها التحوالت التي عرفتها القيادة
الفلسطينية نفسها .ذلــك أن قيادة السلطة الفلسطينية
حولت متثيليات منظمة التحرير الفلسطينية إلى سفارات
تتعامل باألساس مع الــدول يف إطــار عالقاتها الدبلوماسية
وتخلت على الــدور الشعبي والعالقة الوطيدة التي كانت
تربط منظمة التحرير مع األوساط املجتمعية الشعبية منذ
اتفاق أوسلو وتخلي السلطة الفلسطينية على خيار املقاومة
املسلحة وتنسيقها األمني مع الكيان الصهيوني .وساهم يف
هذا الوضع تراخي القوى الدميقراطية واليسارية والقوى
احلية جتاه القضية الفلسطينية ،إال من املواقف السياسية
التي ال تتجاوز اإلعالنات يف البيانات .واليوم يشكل التطبيع
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تمتة التقرير السيايس املقدم للجنة الوطنية يف دورهتا 15
مع الكيان الصهيوني خطرا داهما ليس فقط على القضية
الفلسطينية املتجذرة يف وجدان الشعب املغربي ،ولكن على
مشروعنا التحرري والدميقراطي .فالكيان الصهيوني زرعته
االمبريالية يف جسم العالم العربي واملغاربي ،وبالضبط
للتصدي ألي منحى حتــرري لشعوبنا .لذلك فاملهام التي
تنتظرنا يف إطار التصدي للتطبيع الرسمي للنظام املخزني مع
الكيان الصهيوني هي مهام جسيمة ،بالنظر لإلمكانيات الهائلة
للكيان الصهيوني على املستوى التكنولوجي واالستخباراتي
التي سيوظفها النظام للتضييق على القوى الدميقراطية
والتقدمية واحلية ،وإمكانياته املالية التي سيوظفها من دون
شك الختراق املجتمع املغربي وتنظيماته املدنية ،فضال عن
إمكانياته االقتصادية يف اختراق النسيج االقتصادي املغربي.
لذلك تقترح الكتابة الوطنية على اللجنة الوطنية يف هذا
الباب برنامجا نضاليا ينبني على ثــاث دعائم أساسية،
سياسية وشعبية ودولية

.

أوال .على املستوى السياسي :توسيع الشبكة الدميقراطية
املغربية للتضامن مع الشعوب والقضية الفلسطينية على
اخلصوص ،التي ساهمنا يف تأسيسها والتي شكلت رأس الرمح
يف التصدي ملوقف التطبيع ،لتشمل أوسع القوى السياسية ميا
فيها ،إذا أمكن ،شبيبات القوى الدميقراطية االجتماعية ،أو
على األقل جزء منها ،وأوسع جمعيات املجتمع املدني ومنها
املنظمات وجمعيات احلركة األمازيغية واحلركة الطالبية
والشبابية ،والعمل على توطينها محليا بدءا باملدن الكبرى،
إلى املدن الصغرى والقرى

.

ثــان ـيــا .ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ـش ـع ـبــي :االنطالق من جتــذر القضية
الفلسطينية يف الوجدان الشعبي واعتبارها قضية وطنية،
فاملظاهرات املليونية التي عرفها املغرب كانت ملساندة القضية
الفلسطينية ،رغم ما أصاب هذا التجذر من خفوت .يجب أن
ال ننسى القضية الفلسطينية كانت غائبة عن السيرورات
الثورية يف العالم العربي واملغاربي سواء يف موجتها األولى أو
الثانية ،لكن من املمكن إعادة التوهج للقضية الفلسطينية إذا
ما استطعنا تشكيل جلان دعم القضية الفلسطينية لتكون
الرافعة للتصدي للتطبيع مع الكيان الصهيوني ،واالستعداد
ملقاطعة منتجات الكيان الصهيوني وحملاوالت اختراقه الوسط
الشعبي ،وميكن حلركة "بــدس" أن تلعب دورا هاما يف هذا
املجال.
وال بد لنا من الصراع لوضع حد لفيتو فيدرالية اليسار
الدميقراطي ضد جماعة العدل واإلحسان والذي يلعب دورا
سلبيا وخطيرا يف حشد الدعم الشعبي ملناهضة التطبيع.

ثالثا .على املستوى الدولي :تسخير عالقاتنا الدولية للتصدي
للكيان الصهيوني وتطبيع النظام السياسي املخزني معه،
خصوصا بتوظيف تواجدنا على مستوى قيادة القمة العاملية
للشعوب للتصدي لتطبيع النظام مع الكيان الصهيوني،
واستثمار عالقاتنا مع القوى املناهضة لالمبريالية يف أمريكا
اجلنوبية ويف العالم العربي واملغاربي والتي لها مواقف واضحة
من الصهيونية .وعلى مستوى أوروبا الغربية ،ورغم الصعوبات
املرتبطة بواقع اليسار بهذه املنطقة وخضوع عدد من مكوناته
البتزاز احلركة الصهيونية ،فان عالقاتنا الواسعة ميكن مع
ذلك أن تساهم ايجابيا يف هذا الهدف ،فقد صادق البرملان
األوروب ــي مببادرة من هــذه القوى على إصــدار قــرار يحظر
استيراد منتجات مستوطنات الكيان الصهيوني....

 - 2.1الوضع عىل املستوى االقتصادي

عرت جائحة كورونا هشاشة النسيج االقتصادي املغربي،
وعــدم قدرته على حتمل الصدمات واملخاطر ،وقد صنفت
مؤسسة فيشر االئتمانية املغرب يف خانة البلدان عالية
املخاطر رغم احتجاج احلكومة املغربية ،مما يفرض عليها
االقتراض بفوائد عالية يف األسواق املالية الدولية .وقلصت
البورجوازية االحتكارية األنشطة االقتصادية للعديد من
مؤسساتها رغــم الدعم الــذي حظيت به من طــرف الدولة

املغربية ،ورغم إطالق يدها يف االشتغال دون احترام اإلجراءات
االحترازية التي تفرضها جائحة كورونا ،مما عرض العديد
من عمالها لإلصابة .أما املقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا
وحتى املتوسطة فقد قلصت العديد من أنشطتها أو أغلقت
بسبب اإلفــاس أو جتنبا ملخاطر اإلفــاس علما أنها تشكل
القاعدة األساسية يف النسيج االقتصادي املغربي.
وللحد من إغــاق املؤسسات اإلنتاجية وجتنبها اإلغالق
واإلفــاس جلأ النظام إلى تأسيس صندوق محمد السادس
لالستثمار بقيمة  45مليار درهم تساهم فيه امليزانية العامة
ب 15مليار درهم كمؤسسة عمومية لدعم االستثمار مفتوحة
لألبناك واملؤسسات املالية اخلاصة على أن ال تتجاوز احلصة 33
يف املائة فيه ،وتستفيد منه باألساس مؤسسات البورجوازية
االحتكارية ،أما املقاوالت الصغرى واملتوسطة فكل التسهيالت
والقروض املوجهة لها لم متنعها من اإلفالس أو اإلغالق

.

وتؤشر نسبة النمو لسنة  2020والتي جتــاوزت ناقص 7
يف املائة وعجز جتاري  9يف املائة على مستوى الكساد الذي
يعرفه االقتصاد املغربي والذي يضعه على حافة اإلفالس.
أما القانون املالي لسنة  2021فيبشر بنسبة منو  5.4يف
املائة ونسبة عجز املوازنة يف  7يف املائة علما بأنها أرقام جد
متفائلة يصعب حتقيقها ،الهدف منها هو زرع نوع من التفاؤل
الوهمي يف قدرة االقتصاد املغربي يف التعايف يف ظرف سنة.
وتعتمد ميزانية  2021على املديونية التي تتجاوز فيها
مديونية اخلزينة  87يف املائة من الناجت الداخلي اخلام
وتتجاوز املديونية العامة منه  100إذا أخذنا بعني االعتبار
مديونية اجلماعات الترابية ومديونية املؤسسات العمومية
الــتــي تضمنها الــدولــة .ولــم حتــظ مــيــزانــيــات القطاعات
االجتماعية كالصحة والتعليم بزيادة ملموسة رغم وضعها
املتردي واستمرار األجراء واملقاوالت الصغرى يف حتمل العبء
الضريبي األساسي رغم توصيات املناظرة الثانية للضرائب
التي دعــت إلــى توسيع الــوعــاء الضريبي وتخفيضه على
األجراء واملؤسسات الصغرى إلنعاش االقتصاد بتعزيز الطلب
الداخلي

.
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عرت جائحة كورونا املنظومة الصحية باملغرب التي وجدت
نفسها عاجزة عن توفير األسرة للمرضى ولألجهزة الطبية
للتنفس االصطناعي واألكسجني ملن هم يف حالة حرجة.
لذلك ارتفع عدد الوفيات جراء اجلائحة ليتجاوز أكثر من
 70فقيد يوميا .وأدى عدم إخضاع املرضى للعالج يف ظروف
آمنة يف املستشفيات وإخضاعهم يف أحسن األحوال يف منازلهم
إلى ارتفاع نفس الوباء ليتجاوز  5000مصابا يف اليوم ومن
ثم ارتفاع عدد املوتى .ولم يجد النظام غير إعطاء الوعود
والتبشير باللقاح خللق نوع من الترقب واالنتظار ،وتأثيث
الوقت بإجراءات االستعداد لتلقيح املغاربة ،ليتبني أن الوعود
كاذبة يف كــون املغرب سيكون من أول الــدول التي ستباشر
التلقيح وليتبني أن التلقيح املنتظر مازال مشكوكا يف فعاليته
وجناعته وأمانه

.

وباإلضافة إلى التبشير باللقاح لكسب الوقت وخلق االنتظار،
جلأ النظام أيضا إلى أسلوب إعطاء التفاؤل الكاذب وخلق
الترقب على املستوى االجتماعي من خالل الوعود بتغطية
صحية واجتماعية لكل املغاربة على مدى خمس سنوات ،علما
أن التغطية املوعود بها ستكون بتمويل من جيوب املواطنني
ولن تتحملها خزينة الدولة املمولة من ضرائب امللزمني .ومدد
النظام إلجــراءات احلجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية
دون دعم املطرودين واملتوقفني عن العمل والكادحني الذين
يشتغلون بالقطاع غير املهيكل ،حيث فقد القطاع املهيكل
مليون منصب شغل يف سنة موسومة باجلفاف مما يؤشر على
هول الكارثة االجتماعية التي يعيشها املغاربة والتي يتحمل
مسؤوليتها النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي القائم.
ورغم تغول الدولة البوليسية ،فاملقاومة الشعبية مستمرة

يف املغرب دفاعا عن املاء واألرض ومطالبة بالدعم يف سنة
اجلفاف ويف املدن واألحياء الشعبية التي يقطنها الكادحون
دفاعا عن احلــق يف توفير لقمة العيش والتصدي لبطش
السلطة ،لكنها نضاالت مشتتة ،لم تقدر القوى الدميقراطية
على توحيدها لتشكل قطرة غدير وليشكل الغدير شعابا
ولتشكل الشعاب نهرا ويشكل النهر سيال جارفا ،يجرف النظام
املخزني ويتصدى لغطرسته وجبروته .وهنا تأتي أهمية
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني ،وأهمية حركة نقابية
مكافحة ،وحركة حقوقية مناضلة ،ومجتمع مدني مناضل،
يسعى الكل لبناء التنظيمات الذاتية للجماهير ويساهم
الكل يف بلورة جبهة الطبقات الشعبية لتخليص شعبنا من
االستبداد واالحتكار والريع املخزني

.
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ما زال الوضع مأساويا يف البلدان التي عرفت السيرورة األولى
من السيرورات الثورية ،حيث مازالت احلرب مستعرة يف ليبيا
واليمن وسوريا جــراء التدخل األجنبي الدولي واإلقليمي
رغم بعض اخلفوت ،وعادت الفلول إلى مصر ليحكم السيسي
قبضته على النظام بدعم مــن االمبرياليات األمريكية
والفرنسية والبريطانية ،وبدعم من الرجعيات اخلليجية،
ولتعيش تونس مهد السيرورات الثورية أزمــة خانقة على
املستوى االقتصادي واالجتماعي رغم التقدم على مستوى
احلريات الدميقراطية .ومازالت الرجعيات يف اخلليج تؤمن
سلمها االجتماعي بــعــائــدات النفط رغــم انخفاض سعر
البترول

.

وتعيش املوجة الثانية من السيرورات الثورية نوعا من
االنحصار يف ظل جائحة كورونا ،بالتفاف النظام اجلزائري
على السيرورة الثورية يف اجلزائر من خالل دستور جديد
ال يغير هيمنة العسكر ،شــارك فيه فقط  23يف املائة من
الناخبني ،صــوت ثلثهم ضــده ،يف حــن طالبت اجلماهير
اجلزائرية بجمهورية ثانية تكنس العسكر من السلطة مع
نخبها املدنية املتواطئة .وتعيش السيرورة الثورية يف العراق
انحسارا أيضا جراء التدخل الطائفي ،التي جاءت لتخليص
البالد منه ،وتعيش سيرورة لبنان أيضا انحسارا بسبب الدعم
االمبريالي الفرنسي يف لبنان والذي يحاول فرض إمالءاته
بشكل مباشر مبا فيها نوعية احلكومة املزمع تشكيلها يف
ظل االنهيار شبه التام للعملة الوطنية واالقتصاد اللبناني.
وحدها الثورة السودانية حتافظ على نوع من االستقرار،
رغم رغبة العسكر يف استعادة احلكم ،واستبعاد قوى احلرية
والتغيير ،لكن قوى الثورة مازالت يقظة جتاه سياسة العسكر
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.

رغم الهزات التي تعرفها الدول االمبريالية والتي فضحت
جائحة كــورونــا سياساتها االقــتــصــاديــة واالجتماعية،
فــإن رغبتها يف الهيمنة والسيطرة مــازالــت قائمة بقيادة
االمبريالية األمريكية رغــم بــروز ثنائية قطبية وتطلع
االحتــاد األوروبــي إلى تشكيل قطب ثالث ،مع تصدع حلف
الناتو ،ودعــوة ماكرون إلى تشكيل قوة عسكرية أوروبية،
وحتاول االمبريالية األمريكية االستمرار يف هيمنتها بفرض
العقوبات االقتصادية على الصني وتشديدها على روسيا
بتهمة االختراق السبراني ،وتهديد إيران بضربة عسكرية.
وتظل االمبريالية األمريكية هي العدو الرئيسي للشعوب
لذلك وجب علينا تعزيز دورنا يف قمة الشعوب للمساهمة يف
مواجهتها .لكن االمبريالية الفرنسية تعنينا مباشرة من خالل
هيمنتها االقتصادية والسياسية والعسكرية ،لذلك سيدعو
النهج إلى جبهة مناهضة لها يف شمال وغرب إفريقيا .كما
علينا ربط عالقة مع احلزب الشيوعي الصيني الذي طالبنا
بها يف ندوته مع األحــزاب الشيوعية والتقدمية يف العالم
العربي واملغاربي ،كقوة تقدمية دون أن يعني ذلك االتفاق على
شيوعية واشتراكية الصني الشعبية اللتني يتطلبان مزيدا من
النقاش

.
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تعود الجريدة يف هذا العدد إىل موضوع الحراكات
االجمتاعية بقراءة متعددة الجوانب لحرايك الريف
وجرادة ابعتبارهما ميثالن إضافة نوعية للرتاكم
النضايل والتنظميي والربانمجي للحركة االجمتاعية
املغربية  ،مما سيكون لــه األثــر يف الــســرورة
املستقبلية للمقاومة الشعبية ضد السياسات
الالشعبية القامئة عىل القمع والهتميش واإلقصاء

وتعميق الفوارق الطبقية  .ومن هنا الــرورة
املتواصلة للعودة إىل هــذه الحراكات للتذكري
واستلهام الدروس والعرب الستهناض املقاومات
الشعبية يف ظل واقع استغلته الكتلة الطبقية
الــســائــدة لتوسيع نــطــاق القمع ضــد املطالب
االجمتاعية واالقتصادية والسياسية.

حراكا الريف وجرادة :واقع الحال واملآل
حراك الريف:

يعتبر الريف تاريخيا أحد معاقل النضال التحرري والنضال
السياسي واالجتماعي ،بدءا من املقاومة الشعبية املسلحة ضد
احملتل اإلسباني بداية القرن العشرين مع حركة املقاوم الشريف
أمــزيــان  .1909/1912ومــن بعده ،ثــورة محمد بن عبد الكرمي
اخلطابي ضد االحتالل االسباني والفرنسي  ،1921/1926من
مقاومة وكفاح مسلح ،وابداعات اخلطابي يف حرب العصابات ،يف
دحر الغزاة وتأسيس جمهورية الريف ،وما تالها من حرب وحشية
للتحالف اإلمبريالي اإلسباني الفرنسي بدعم من عمالء محليني،
استعملت فيها آخــر ترسانة األسلحة احلديثة وغ ــازات سامة
وكيماوية إلبادة الريفيني ،الزالت اثارها الى حد اآلن على االنسان
واألرض واحليوان واجلماد يف الريف ،كأكبر جرمية انسانية يف
القرن العشرين ظلت مطروحة الى األبد دون محاسبة االمبريالية
وعسكرييها عن جرائمهم .وصوال إلى انتفاضة  1958التي انتفض
فيها سكان الريف وأخمدت يف حمام من الــدم وسقط فيها آالف
الشهداء واملعتقلني وسحق فيها خيرة شباب ورجال وأطفال ونساء
الريف مرة أخرى ،من قبل النظام املغربي بداية االستقالل الشكلي
بزعامة االمير احلسن واجلنرال افقير ومليشيات حزب االستقالل،
وأطلق يد العنان للعسكر يف االحتجاز واالختطاف واالغتصاب
واحلرق والتنكيل بسكان الريف

.

يف يناير  ،1984عرفت عدة مدن مغربية انتفاضات شعبية بلغت
ذروتها يف مدن مراكش وتطوان والناظور والقصر الكبير والعرائش
واحلسيمة ،ردا على السياسات التقشفية للتقومي الهيكلي املمالة
من صندوق النهب الدولي اإلمبريالي ،وكانت الفرصة مرة أخرى
مواتية للنظام لقمع سكان الريف الذين نعتهم بـــ"االوبــاش"،
ليسلط حقده الطبقي الدفني على الطبقات الشعبية الكادحة يف
ربوع الوطن على العموم وعلى احلسيمة والريف باخلصوص لتلقى
شتى صنوف التنكيل والوحشية والقتل واالعتقال واحملاكمات
الصورية

.

كان نصيب الريف أثناء حركة  20فبراير ،2011التي انطلقت يف
أكثر من خمسني مدينة مغربية مبطالب احلرية والكرامة والعدالة
االجتماعية ،كباقي املدن املغربية االنتقام ،قمع االحتجاجات
يف اليوم االول من احلــراك يــوم  20فبراير بالبطش والتنكيل
واالعتقال والقتل والعثور على خمس جثث متفحمة داخل وكالة
بنكية باحلسيمة

.

أوردت هذه الكرونولوجيا النضالية بالريف باختصار كبير،
لفهم احلراك الشعبي بالريف وألوضح أنه لم يكن حدثا معزوال
أو كما يشتهي النظام تسميته حراكا "انفصاليا" بل كان وليد
سيرورات متراكمة يف نضال سكان الريف والشعب املغربي عموما
ضد مخططات التفقير والتهميش واالقصاء ،والنضال املستمر من
أجل حتسني االوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية

.

كان مقتل الشهيد محسن فكري وطحنه يف حاوية األزبــال،

الشرارة التي أوقدت نار غضب الريف ،ورفعت اللثام عن سنوات القهر
والتهميش والقمع والعسكرة واحلصار واالستبداد ،فكانت الوقفات
االحتجاجية واملسيرات الشعبية السلمية البطولية خاصة يف
مدينة احلسيمة وامــزورن وتلوراق وبني بوعياش  ...وغيرها من
البلدات املــجــاورة ونواحيها ،واستطاعت تعبئة فئات كبيرة من
املقهورين والكادحني والطلبة واملعطلني ،هذا الزخم النضالي الكبير
واملنظم ،وتوسع احلراك الشعبي والزخم والدينامية النضالية ،وما
لقيه من دعم يف باقي مدن املغرب ،من وقفات ومسيرات وبالغات
وبيانات داعمة ومحتضنة وتعاطفا شعبيا عم املغرب بأسره ،كل
هذا كاف إلثــارة الذعر والرعب يف كل دواليب الدولة الطبقية،
حتى ال تنتقل هذه الشرارة لباقي أنحاء الوطن ،ولباقي الكادحني
واملقهورين يف املدن وباقي املناطق النائية املقصية املهمشة ،نتيجة
املخططات الطبقية التصفوية املنتهجة منذ عقود

.

ليختار النظام مــا يسميه استرجاع "هيبة الــدولــة" عوض
اإلنصات ملطالب احملتجني التي صاغوها بشكل دميقراطي وبشكل
جماعي يف حلقات نقاش شعبية ،وهي مطالب اقتصادية واجتماعية
وثقافية آنية للحسيمة والبلدات املجاورة .و لينهج مقاربة أمنية
قمعية إلخماد احلراك بالعصا والرشق باحلجارة ،والقنابل املسيلة
للدموع ،وتدخل كل تالوين األجهزة األمنية وحصار وعسكرة
احلسيمة ،وبدء االختطافات واالعتقاالت ،وقمع ومنع كل اشكال
التضامن يف باقي املدن ،وإشاعة أجواء الترهيب والتخويف ودعاية
االنفصال بتسخير كل أبواقه اإلعالمية وأحزابه املخزنية ،خاصة
املشاركة يف التدبير احلكومي لعزل حــراك الريف عن حاضنته
الشعبية وقواه املناضلة ،ولتسهيل قمعه وااللتفاف عليه خلنقه،
وقمع حرية التظاهر والتجمع والتعبير ،ليعبد الطريق حملاكمات
صورية مفبركة والــزج مبناضلي احلــراك وقياداته يف السجون
بقرون من السجن ملئات من املعتقلني السياسيني

.

جن جنون الدولة الطبقية املخزنية ،أمــام فشل مخططاتها
الطبقية االقتصادية واالجتماعية والسياسية املمالة من صناديق
النهب االمبريالية املنتهجة مند عقود ،وعجز اقتصادها املأزوم
بنيويا عن االستجابة ملطالب الشعب املغربي ،ومطالب الريف
يف التنمية ،واستغالل تراجع الزخم النضالي السياسي والنقابي
والشعبي وعــمــوده النضال اليساري املكافح ،وســاعــدت يف ذلك
الظروف الدولية واإلقليمية ،لتجتمع كل الظروف للنظام القائم
لنهج املقاربة القمعية التي هي من طبيعته ،يف حق أبناء الريف
وغيرهم لقمع كل احلركات والوقفات واملسيرات ،وخنق وحريات
التعبير والتظاهر والتجمهر والتجمع والتنظيم

.

لكن هذه املقاربة األمنية القمعية كما يثبت التاريخ بينت عن
فشلها أمام إصرار الشعب املغربي وقواه املناضلة اليسارية وأحراره
املناضلني على املقاومة والصمود والنضال والتضحيات ،واستعصى
على النظام تركيع الشعب واستعصى عليه تركيع أبناء الريف،
فسنوات اجلمر والرصاص ممتدة امتداد سيرورة النضال

.

احلسني تيتاو

حراك جرادة:
مدينة جرادة مدينة عمالية بامتياز ،ارتبط تاريخها بتاريخ
االحتجاجات العمالية واالعتصامات البطولية دفاعا عن حقوق
الطبقة العاملة ،أبناؤها أبناء العمال والفقراء الكادحني تربوا يف
وسط نضالي ووسط جتارب نضالية

.

اندلعت شــرارة حــراك جــرادة يف دجنبر  2017بسبب غالء
فواتير الكهرباء واملاء تنضاف لظروف التفقير والتهميش واالقصاء
والبطالة الــذي تعانيه املنطقة كمدينة منكوبة ،واتسع نطاق
االحتجاجات لتشمل املدينة بكاملها وتأججت بوفاة عاملني يف
مناجم الفحم "الساندريات" يف نفس شهر انطالق احلراك ووفاة
عامل ثالث يف شهر فبرابر

.

خــاض احلــراك طــوال هــذه الفترة جميع االشــكــال النضالية
السلمية ،إيصال مطالبه يف حتقيق بديل اقتصادي كفيل بتحقيق
طموحات الساكنة والعيش الــكــرمي ،االعــفــاء مــن فواتير املــاء
والكهرباء ،ومحاسبة املسؤولني عن الوضع الذي وصلت اليه املدينة،
واتخذ أشكال مسيرات من األحياء ليتمركز يف ساحة الشهداء
وسط املدينة ،بأشكال نضالية مبتكرة ومستقاة من حراك الريف
كمم
كقرع األواني ومسيرات الشموع والنعوش ،ومسيرات صامتة ّ
فيها احملتجون أفواههم ،ومتركزت مسيرات أخرى يف مناطق أخرى
لتتجنب أعباء التنقل ،واالعتصام داخل الغابة للشباب واألطفال
والشيوخ والنساء

.

كعادة النظام نهج سياسة الزيارة الصورية لبعض املسؤولني من
املركز بدعوى احلوار ،كما فعل بالريف للتغطية عما سيأتي بعدها
من قمع لتبدأ االعتقاالت هنا وهناك ،مبقاربة قمعية استمرت
ألسابيع التنكيل ،وفــض االعتصامات بعنف والــدهــس بسيارة
االمــن ،وجرحى ومداهمات ليلية واعتقاالت عشوائية لعشرات
احملتجني ،وبدء احملاكمات الصورية بتهم ثقيلة مفبركة "اضرام
النار والعصيان وعرقلة السير" وغيرها من تهم جنائية

.

كشف الطابع االجتماعي واالقــتــصــادي للمطالب الشعبية
بــالــريــف وجــــرادة مــدى فــشــل الــســيــاســات التنموية املــزعــومــة
واملخططات الطبقية االقتصادية والسياسية للدولة املنتهجة منذ
االستقالل الشكلي ومن قبله سياسة النهب للنظام االستعماري.
كما كشف عن الوجه القمعي للنظام القائم ضد إرادة الشعب يف
بديل شعبي ضد نظام االستغالل واالستبداد والفساد

.

كل هذه اإلجــراءات القمعية ،لم تنل من عزمية أحرار الريف
الشامخ ومناضلي مدينة جرادة العمالية األبية ،وغيرها من مناطق
االنتفاضات كسيدي إفنى ودمنات وازيالل وزاكورة وسيدي بيبي
وبني جتيت ويف غيرها من املــدن ،وعلى رأسهم القوى اليسارية
املناضلة وكل املناضلني واألحرار لن تثنيهم عن االستمرار يف النضال
إلــى بلد تسود فيه الدميقراطية واحلــريــة والكرامة والعدالة
االجتماعية

.
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عودة إىل الحراكات االجتامعية باملغرب أو دينامية املقاومات
ادة
ر
وج
الريف
منوذجي:
التبعي
للنظام
الشعبية
محمد شويا
ظلت احلركات االجتماعية أو ما يصطلح عليه "احلراكات"
مالزمة لتاريخ املغرب ملا بعد الكولونيالية املباشرة وهي
مجموع املقاومات الشعبية التي تصدت بشكل منظم أو
عفوي الختيارات النظام التبعي السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
وإذا كانت الديناميات االجتماعية األولــى قد واجهت
إرساء أسس التبعية وجاءت على شكل انتفاضات وردات على
خيبات االستقالل الشكلي مثل انتفاضة الريف األولى 58-
 59واالنتفاضة الشعبية املجيدة بالبيضاء ليوم  23مارس
.65
وإذا كــانــت هــبــات الــفــاحــن الــفــقــراء انتفاضة أوالد
خليفة وفالحي بوفكران وما حلقها من مقاومات للسالليني
والسالليات وفالحي حركة أكال لسياسات تفويت األراضي
وتركيزها يف يد املالكني الكبار وأشباه اإلقطاع واالقطاع
اجلديد باملدن واملالكني املنحدرين من كبار اإلدارة واجليش
والــذيــن استولوا على األراضــي واملــاء يف إطــار نظام الريع
والزبونية حتت غطاء ما كان يسميه املخزن سياسة اإلصالح
الزراعي وسقي املليون هكتار..
فإن الديناميات االجتماعية ستتخذ منعطفا جديدا
وعاما وقويا مع اشتداد انعكاسات تغلغل وطغيان العالقات
النيولبرالية املعوملة التي عمقت أزمــات النظام التبعي
باملغرب فبالقدر الذي كان يــزداد انصياع املغرب إلمالءات
املراكز املالية العاملية وإحكام سيطرة الشركات املتعددة
اجلنسيات على املــقــدرات والــثــروات الوطنية كانت تشتد
االنتفاضات واحلراكات االجتماعية حيث ان سياسة التقومي
الهيكلي كلفت النظام التبعي واجلماهير الشعبية ثالثة
انتفاضات قوية خالل أقل من عشر سنوات وهي انتفاضة
اخلبز  20يونيو  1981وانتفاضة الشمال ومراكش يناير 1984
ثم انتفاضة  14دجنبر  1990ومع نزوع الرأسمالية املتوحشة
بفعل أزماتها البنيوية املتتالية وجنوح النظام التبعي إلى
مزيد من تكثيف االستغالل وتطبيق االمــاءات اخلارجية
عبر مزيد من اخلوصصة واالنــدمــاج من موقع الضعف يف
الرأسمالية املتوحشة وتفكيك القطاع العام وباخلصوص
تفكيك القطاعات واخلدمات االجتماعية إلى حدود 2007-
 2008ومع أزمة الركود العاملي الكبير تصاعدت احلراكات
يف بــادنــا وتعممت على كــل مناطق املــغــرب وانتقلت من
املدن الكبرى واملتوسطة إلى البوادي واملدن الصغرى ومنها
انتفاضة صفرو  2007وسيدي افني وانتفاضة تازة انطالقا
من حي الكوشة الشعبي هذه االنتفاضات شكلت مقدمات
حلركة  20فبراير  2011ثــم انتفاضة العطش بــزاكــورة
وتاونات وانتفاضة أوطاط احلاج ،إال أن أقوى أشكال احلركات
االجتماعية شكلت منعطفا مهما مع حراكي الريف وجرادة

.

يف هذه الورقة سنالمس من خالل قراءة أولية ومختزلة
حلراكي الريف وجرادة لكونهما منوذجني متميزين وإضافة
نوعية للتراكم النضالي والتنظيمي والبرنامجي للحركة
االجتماعية املغربية بالنظر للمكاسب املهمة التي حصلت
على مستوى تقدم اجلماهير الشعبية ومنها العمال والشباب
والنساء وبعض طالئع الطبقة املتوسطة لقيادة احلركة
االحتجاجية الشعبية يف مواجهة القهر الطبقي واالقصاء
والتهميش عبر كافة مناطق املغرب وامتداد هذه احلركة إلى
الدياسبورا املغربية يف العالم خصوصا يف أوربا

.

قراءة أولية يف حراك الريف والدروس املستخلصة منه:
جاء حــراك الريف كامتداد طبيعي حلركة  20فبراير
وقــد بــدأ بحادثني مأساويني هما اغتيال الشهيد كمال

احلساني وطحن الشهيد محسن فكري أواخر أكتوبر 2016
وانطلق بزخم وخلفية تاريخية وهوياتية للريف الكبير
راكمت منذ انتفاضة  1898ضد بدايات التغلغل االستعماري
وعجز املخزن بل حتوله إلى أداة يف يد القوى االستعمارية
علما ان الريف لم يكن خاضعا أصال للسلطة املركزية بل كان
الريف هو من يحدد طبيعة وشكل وجود السلطة املركزية
بالشمال من خالل املنطقة اخلليفية مرورا مبقاومة محمد
بن عبد الكرمي اخلطابي الــذي استطاع انشاء جمهورية
الريف استنادا إلى دستور مستوحى من مشروع دستور 1908
لصحيفة لسان املغرب بطنجة وبإنشاء احتاد كنفدرالي بني
قبائل بني ورياغل وقبائل جبالة فكانت مالحم وانتصارات
انـــوال قــرب الــنــاظــور على االســبــان وانـــوال الثانية على
الفرنسيني قرب إناون مبنطقة تاونات ثم زخم رئاسة محمد
بن عبد الكرمي اخلطابي للجنة القاهرة لتحرير شمال

حراك جرادة مشبع
بالتاريخ العمالي
والنضال النقابي
فهو حراك بانخراط
قو ي للطبقة العاملة
في مرحلة ضعفها
وتقويضها بفعل
االغالق وتفكيك
وتصفية شركة مفاحم
المغرب

افريقيا والتي تعرضت خليانة اجلناح االنتهازي للحركة
الوطنية التي هرولت نحو مفاوضات اكس ليبان لتحقيق
استقالل شكلي

.

هذه اخللفية التاريخية والهوياتية املقاومة لالستبداد
املخزني وحلفائه االمبرياليني يف اخلــارج سيتمثلها قادة
حراك الريف من الشباب والشابات فأيقونة احلراك ناصر
الــزفــزايف ابــن احمد الــزفــزايف الــذي كــان عضوا يف االحتــاد
الوطني للقوات الشعبية وجــده كــان وزيــرا للداخلية يف
حكومة محمد بن عبد الكرمي اخلطابي

.

وبخصوص االبعاد الهوياتية كان احياء الذكرى حسب
كتاب األستاذ محمد سعدي أستاذ العلوم السياسية ،الذكرى
االربعينية لطحن الشهيد محسن فكري برسم لوحة غرنيكا
للفنان بيكاسو والتي تخلد املجزرة التي نفذها الطيران
األملاني واإليطالي ضد اجلمهوريني االسبان مبدينة غرنيكا
العاصمة الثقافية للجمهوريني .وإعــادة رسم هذه اللوحة
تخليدا ألربعينية الشهيد محسن فكري تعكس الهوية
الكفاحية لشباب حراك الريف ضد احلكرة والقمع الهمجي
الذي تعرض له أهل الريف على مر أكثر من قرن ،والتقتيل
الــذي حصل يف مــجــزرة  58-59وأيــضــا املقابر اجلماعية
بتاوميا وثكنة الوقاية املدنية بالناظور إضافة إلى أعالم
تامزغا وحكومة محمد بن عبد الكرمي اخلطابي ..
الدروس املستخلصة من هذا احلراك املجيد هو أنه كلما

كانت احلركة االجتماعية منظمة ومجمعة على برنامج
ومطالب محددة ،كلما كانت قادرة على إحداث اختراقات يف
جدار االستبداد املخزني ورغم ان املطالب كانت حتت سقف
احلقوق السياسية والتاريخية احلارقة كجرائم األسلحة
الكيماوية للحرب االستعمارية وجرائم املخزن يف انتفاضات
 59و 84بغض النظر عن املطالب السياسية اجلزئية كرفع
وإلغاء قانون العسكرة ومواجهة الفساد يف رخص الضيد
البحري ،وعلى الرغم من الطابع االجتماعي للمطالب فإن
حراك الريف وبعده حراك جرادة قد أطاح بأجزاء مهمة
مما كــان املخزن يسميه النموذج التنموي وفــرض إعــادة
ترميم احلكومة والتحالفات واالصطفافات حول املخزن فلو
متكن احلراك من فرز قيادة سياسية لكان االختراق أعمق
وأوسع

.

قراءة أولية يف حراك جرادة العمالية:

حراك جرادة مشبع بالتاريخ العمالي والنضال النقابي
فهو حراك بانخراط قوي للطبقة العاملة يف مرحلة ضعفها
وتقويضها بفعل االغــاق وتفكيك وتصفية شركة مفاحم
املغرب والتي كانت تضم  7آالف عامال منجميا وما يرتبط
بهم من جماهير شعبية واسعة

.

وإذا كــان حــراك الــريــف ملتفا حــول بعض االيقونات
والشخصيات الكارزمية الشعبية واملثقفة والفنية كالزفزازي
ومحمد جلول والزي احمد شيخ احلراك وسيليا واملجاوي...
فــإن ح ــراك جـــرادة كــان أكــثــر تنظيما واكــثــر تفاعال مع
املجتمع السياسي والنقابي واجلمعوي سواء املوالي للمخزن
وسياساته كأحزاب ونقابات األغلبية احلكومية إضافة إلى
االحتاد االشتراكي وحزب االستقالل ونقابتيهما أو اليسار
الدميوقراطي والتقدمي واجلمعيات والنقابات القريبة
منه ،أحــزاب الفدرالية والنهج الدميوقراطي والنقابات
واجلــمــعــيــات الــقــريــبــة مــنــه كاجلمعية املــغــربــيــة حلقوق
االنسان بجهة الشرق واالحتاد املغربي للشغل والكنفدرالية
الدميوقراطية للشغل والتوجه الدميوقراطي ،حيث كان
يتوفر على مجالس االحياء والتي كانت تعقد حلقيات يف كل
احياء املدينة يوميا لبلورة املطالب وإعداد املعارك وتدبير
املفاوضات واالعالم وفرز مفاوضني باسم احلراك إضافة إلى
جلان التعبئة والتنظيم وكانت نقطة القوة يف هذا احلراك
التواجد القوي لعمال آبار الفحم العشوائية حوالي  3آالف
عامل وعاملة واالرامــل حوالي  19ألف أرملة واآلالف من
الشباب من بنات وأبناء العمال

.

من أبــرز نقاط قــوة احلــراك بــجــرادة توفره على ملف
مطلبي دقــيــق ومتكامل سياسي واجتماعي واقتصادي
يدور حول كشف احلقيقة واحملاسبة والبديل االقتصادي
باالقليم ثــم التنمية االجتماعية على رأســهــا البنيات
الصحية والتعليمية والتشغيل وفك العزلة ..
رغــم أن احلــراكــن خلخال اخــتــيــارات املــخــزن وكشفا
اخــتــاالت السياسات العمومية االجتماعية والترابية
وأجبرا النظام السياسي على فتح احلوار مع ممثلي احلراك
خارج األطر التقليدية من مؤسسات وأحزاب ورغم حتقيق
بعض املكاسب اجلزئية فغن افتقاد احلراكني لقيادة سياسية
بسبب ضعف اليسار وتشتته ،جعل املخزن املخزن يستعيد
أنفاسه ويرتد عن وعوده والتزاماته والرجوع إلى طبيعته
القمعية حيث سيشتغل باملقاربة األمنية وتنظيم ونصب
احملاكمات واالعتقاالت التي الزالت مستمرة بجرادة والريف
وبني دجيت

.
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من حركة  20فرباير إىل حراك الريف و جرادة  :بعض الدروس والعرب

حفيظ اسالمي

عبر نضال الشعب املغربي عن نفسه بأشكال نضالية
ومواجهات جماهيرية عبرت عنها االنتفاضات الشعبية
واحلراكات االجتماعية والسياسية املختلفة ضد النظام
املخزني واحلكم الفردي والسياسات الالشعبية وتعميق
الفوارق الطبقية بكل أبعادها وعمقها وصوال إلى الدولة
البوليسية كممارسات ملموسة متنافية حتى مع القواعد
القانونية املوضوعة يف الدساتير املمنوحة

من عناصر القوة التي ميكن تسجيلها من جهة أخرى أن
حركة  20فبراير شكلت مدرسة للشباب للخروج إلى الشارع
وتأطير اجلماهير واكتساب مهارات نضالية مختلفة يف رفع
شعارات دميقراطية موحدة وتنظيم املسيرات ومخاطبة
االســتــبــداد والــفــســاد بشكل مباشر كــأصــل لكل أمــراض
املجتمع ومظاهر تخلفه  ،ومنها أيضا استنفار وسائط
التواصل احلديثة للتعبئة

لقد شكلت حركة  20فبراير مرحلة مهمة يف تاريخ
النضال امللموس للشعب املغربي ورسخت إمكانية املواجهة
املــبــاشــرة للجماهير الشعبية مــع االســتــبــداد والفساد
املخزني ذلك أن احلركة قد استطاعت أن تلف حولها فئات
مختلفة من اجلماهير و قوى على درجة كبيرة من تناقض
املرجعيات على أرضية النضال اجلماهيري امليداني املوحد
ضد بنيات النظام املخزني القروسطية

إن احلراكات التي جاءت بعد حركة  20فبراير تعتبر
استمرارية موضوعية له مثل حراك الريف وحراك جرادة
وغيره من االحتجاجات اجلماهيرية أو الفئوية كما تعتبر
استمرارا للروح النضالية العميقة حلركة  20فبراير حيث
أصبحت شعاراتها تتردد يف كل املظاهرات اجلماهيرية

.

.

ضمن هــويــة الشعب املــغــربــي) ممــا يــطــرح على املستوى
السياسي أهمية أخد الهويات السوسيوثقافية واإلثنية
بعني االعتبار يف كل مشروع املجتمعي من جهة واجلواب
عن معضلة الهوية والــصــراع الطبقي يف مجتمع متعدد
املكونات السوسيوثقافية واإلثنية على اعتبار أن الهوية
ليست ال أحــاديــة وال ثابتة وإمن ــا تعيش يف ســيــروروة
متحولة ودينامية وتفاعلية بني مختلف مكوناتها وأن
املجتمع الدميقراطي الشعبي هو الذي بإمكانه حتقيق
تفتق هذه املكونات و النظر إليها كإثراء حضاري من خالل
بناء الدولة الفيدرالية

.

من جهة أخــرى فإن حــراك جــرادة طغى عليه الطابع
االجتماعي حيث ركز على الشعار الثالثي :

*بــديــل اقــتــصــادي *بــديــل اجــمــاعــي * محاسبة
املسؤولني
و ذلك انطالقا من تخلي الدولة نفسها عن التزاماتها بعد
إغالق مناجم فحم جرادة منذ نهاية التسعينات  ،كما قام
احلراك بتسطير ملف مطلبي يبرز املطالب االجتماعية و
االقتصادية  ،واستثمر بعض التقاليد الطالبية و العمالية
ومهارات التنظيم اجلماهيري القاعدي يف تنظيم نفسه

.

كما يالحظ بشكل ملموس دور املرأة و الشباب املهم يف
كال هذه احلراكني

.

إن احلــراكــات اجلماهيرية يف املــغــرب و يف كــل مكان
أصبحت تطرح األسئلة التالية :

•

.

لقد استطاعت هــذه احلركة كذلك أن تبلور خطابا
سياسيا يخاطب امللك بصفته احلاكم الفعلي يف البالد
ومتجاوزة حكومة ال حتكم  ،وأن تطالب بدستور شعبي
دميقراطي

.

يف املقابل فإن من أعطاب هذه احلركة (أو باألحرى من
أعطاب احلركة العمالية) أنها لم تستطع أن تشكل طاقة
جــذب للطبقة العاملة املنظمة (احلركة النقابية) إلى
االنخراط العضوي يف هذا النضال اجلماهيري – السياسي.
كما لم تستطع أن جتعل احلركة الطالبية تنخرط
فيها بشكل وازن من منطلق شعار أوطــم التاريخي "لكل
معركة جماهيرية صداها يف اجلامعة " وأن يكون لهذا
االنخراط أثرا نوعيا يف املمارسة النضالية الطالبية هذا
رغم انخراط بعض الطلبة والشباب وقيامهم بأدوار مهمة
أحيانا يف حركة  20فبراير

.

لم يستطع كذلك اليسار الدميقراطي أن يذهب موحدا
دائما إلــى حركة  20فبراير خصوصا بعد طــرح مشروع
دستور  2011ومع ابتعاد بعض املكونات عن برنامج احلد
األدنى املطلوب يف كل شكل للعمل اجلبهوي و خلق نقاشات
بعيدة عن األرضية املوحدة

.

ولــم تستطع العدل واإلحــســان أن تستمر يف احلــراك
ألســبــاب كــثــيــرة منها حساباتها الــغــيــر واضــحــة وفــكــرة
"الــنــصــرة" اجتـــاه احلــكــومــة اإلخــوانــيــة حلــزب الــعــدالــة
والتنمية

.

.

فمن مميزات حراك الريف مثال أنه استطاع أن يحرك
اجلماهير الغفيرة ملدينة احلسيمة ومناطق أخــرى من
الــريــف حتــت شعار "عــاش الــريــف" والــذي يعكس البعد
اإلثنوثقايف التاريخي ملنطقة مقاومة لالستعمار يف املاضي
وملنطقة تعيش غبنا سوسيوثقافيا وتهميشا يف احلاضر ،
لكن دون أن يستطيع هذا احلراك من جعل طنجة امتدادا
دائما ومستمرا له رغم أهميتها الدميغرافية والعمالية
الوازنة و تعاطف مكوناتها االجتماعية (طنجة من طالئع
حركة  20فبراير)

.

كما استطاع حــراك الريف عبر مراحله املختلفة أن
ميتحن مختلف القوى السياسية وأن يرفع إلــى السطح
تناقضاتها بــن مــن يؤيد احل ــراك انطالقا مــن امتالك
مشروع مجتمعي دميقراطي تقدمي واضــح املعالم وبني
من كشف عن وجهه املخون حلــراك الريف وجلماهيريه
منخرطا يف جوقة اتهامات صيغت أمنيا لضرب احلراك يف
مقتل و شرعنة االعتقاالت التي تليه

.

كما استطاع حــراك الريف تسطير ملف مطلبي فيه
الشق السياسي و الشق االجتماعي و الثقايف وهذا يعتبر
تدبيرا نوعيا يبرهن أن حراك الريف تقوده نخبة وعقل
مفكر يصوغ املطالب ويحدد األولــويــات  .كما أن حراك
الريف قد أدار ظهره ملــنــاورات احلكومة وقــام مبخاطبة
النظام مباشرة نظرا لسلطته التنفيذية من جهة و نظرا
للعجز البنيوي حلكومة ال حتكم

.

كما أن حــراك الريف رفــض استغالل الدين من طرف
"اتعياشيت" ضد احلراك بشكل ال لبس فيه وأثار نقاش
عالقة الدين بالسياسة ومفهوم الهوية (هوية الريف

هــل ميكن لــلــحــراكــات اجلماهيرية أن تنجح
يف مهمتها التغييرية خــارج التأطير السياسي املنظم
للجماهير املنتفضة و الواضحة املشروع

؟

•

مــا هــو التمفصل املمكن بــن هــذه احلــراكــات
واحلركة السياسية التقدمية و الدميقراطية التي تدافع
عن ذات املطالب ؟

•

وملــاذا كلما نشب حــراك جماهيري  ،تتحرك
أصـــوات ضــد األحــــزاب الــســيــاســيــة و احلــركــة النقابية
واجلمعوية باجلملة بــدون متييز بــن أصــدقــاء الشعب
وأعدائه وهل يعتبر األمــر بريئا دائما؟ وإذا لم يكن
كذلك  ،ملــاذا تفتقد احلــركــات اجلماهيرية إلــى املناعة
الفكرية والسياسية التي حتميها من أن تعزل نفسها عن
نبض املجتمع و عن تنظيماته املناضلة

؟

؟

يف املقابل فــإن البلقنة احلزبية والنقابية  ،والــدور
الرجعي و التآمري على مطالب الشعب من طرف أغلبية
األحــزاب السائدة التي صنعها املخزن وغياب التنظيم
السياسي ال ــوازن حلــزب الطبقة العاملة الــذي بإمكانه
تعزيز الفرز الطبقي يف الساحة  ،ثم التواطئ االجتماعي
ألغلب قــيــادات احلركة النقابية وانخراطها يف "السلم
االجتماعي" من طرف واحد جعل انعدام الثقة يف األحزاب
والنقابات يجد منفذا له يف اللغة التعميمية املضرة بكل
حراك اجتماعي  ،من املفترض أن يقوم بتحليل تناقضات
الصراع و األطــراف الفاعلة فيه بشكل علمي وموضوعي
لفرز أعداء الشعب عن أصدقائه

.

إن تقييم عدم قــدرة أغلب احلراكات االجتماعية يف
حتقيق أهدافها يف التغيير املنشود يعتبر مدخال أساسيا
لــرســم صحيح الســتــراتــيــجــيــات الــنــضــال اجلــمــاهــيــري .
ولتعزيز عناصر القوة الوحدوية يف املجتمع ذلك أن تعبئة
تنظيمات وقــدرات اليسار واحلركة احلقوقية التقدمية
للدفاع عن معتقلي احلراكات الشعبية على سبيل املثال
يعتبر وجها مــن أوجــه الــقــوة يف املجتمع املغربي يجب
تعزيزه و تقويته

.

قضايا نظرية

مسألة األممية يف ظروف عرصنا

نشرت "نــدوة االحــزاب واملنظمات املاركسية اللينيينية"
وثيقة "حــول مسالة االممــيــة يف ظــروف عصرنا" وتعميما
للفائدة من اجــل فتح نقاش واســع حــول املــوضــوع ننشر هنا
احللقة الرابعة من هذه الوثيقة على ان تليها احللقات االخرى
يف اعدادنا القادمة

حول مسألة األممية يف ظروف عرصان.
 - 4كيف نطرح موضوع األممية اليوم؟
ال يختلف اثنان منا حول أهمية وضــرورة اإلطــار األممي
سواء كخلفية لنضالنا أو كهدف .إن األممية هي حاجة ملحة
لن ُيكتب لنضال الشيوعيني والثوريني االنتصار دونها خاصة يف

ظروف عصرنا الذي عرفت فيه الرأسمالية ذروة تقدمها (مبا
فيه التكنولوجي والتقني) ،واستنفذت فيه كل إمكانياتها،
وهي اليوم تعرف ذروة أزمتها مبا يطرح جديا ضرورة جتاوزها
باعتبار محدوديتها التاريخية.ان وحدة الشيوعيني هي شرط
أساسي من شــروط االضطالع باملهمة ،وهــذه الوحدة ليست
فقط يف البلد الواحد بل أيضا وأساسا يف العالم كله .إن وحدة
اخللفية الفكرية والهدف السياسي تفرض منطقيا وموضوعيا
وحدة العمل ،لذلك تطرح كل التكتالت "اليسارية" يف أكثر من
مكان يف العالم هذه املهمة .فنحن نناضل من أجل بعث األممية
الشيوعية ونواتها "نــدوة األحــزاب واملنظمات" ،وشافيز دعا
لبعث "األممية اخلامسة" ،وهي ذات الفكرة التي اشتغل عليها
يف السنوات األخيرة املفكر االشتراكي املصري سمير أمني،
والفكرة مبثوثة هنا وهناك ،كما أن التكتالت التحريفية مبا
فيها املاوية بدورها بصدد تطوير أشكال تنسيقها حتت ذات
االسم والهدف

.

يف هــذا الــصــدد البــد مــن التعاطي مــع املسألة يف بعدين
مختلفني نسبيا ،البعد األول يهم األممية كإطار ،وهي حتتكم
إلى جملة من الشروط العالية أي تلك التي تهم اخلط الفكري
واإليديولوجي والسياسي والتنظيمي لــأحــزاب ،وهــي تهم
وحــدة الرؤية لألممية مبا يف ذلك تقييم التجارب السابقة
وتقييم جتربة البناء االشتراكي واخلالصات والــدروس التي
تهم مهمات اليوم والغد يف مختلف واجهات الصراع الطبقي.
إن هذا األمر يهم فصيلة محددة وهي األحزاب ذات املرجعية
الواحدة ،وهي املرجعية الشيوعية والتي ال معنى لها دون اتفاق
ووحدة حول مختلف القضايا وتنفيذ املهمات املطروحة علينا
اليوم ،القضايا التكتيكية واإلستراتيجية ،القضايا الفكرية
كما السياسية والعملية .إن هذا ال يعني البتّ ة االنسجام الكلي
وغياب أي اختالف يهم تقدير هــذا اجلانب أو ذاك ،فنحن

نتطور من خالل االختالف و الصراع الذي يوجد بيننا .لكن
القدر العالي واحملترم من الوحدة ميكن أن يعزز شروط بعث
األممــيــة ،األممية التي تدفع كل األوض ــاع املوضوعية نحو
بعثها ،لكن العوائق الذاتية متنع وتعطل إنشاءها ،وهي واجهة
علينا مزيد التفكير فيها والتقدم فيها عمليا ،ونحن نعتقد أن
الضمانة األساسية النطالق هذا املشروع هو تقوية أحزابنا
وإخراجها من وضع الضعف وأحيانا الهامشية .ليس شرطا
أن يكون لدينا عشرات األحــزاب ،بل الشرط أن تكون أحزابا
فاعلة ونشيطة ومرتبطة بقضايا بلدانها وبحركة النضال
صلبها .إن هذا ال يعطي املصداقية فقط ملشروعنا ،بل يعطي
أيضا مقومات االنطالق واالستمرار.

إن االشتغال على هذه الواجهة ال يعني مطلقا االنغالق
وعــدم التعاطي مع املشاريع واألطــر األخــرى املطروحة هنا
وهناك .نحن نعتقد أن أوضاع احلركة الشيوعية اليوم مشابهة
لظروف منتصف القرن التاسع عشر ( أي فترة األممية األولى)
من جهة الضعف الــذي يسمها  ،إن تلك األوضــاع (مع عوامل
أخرى) فرضت على ماركس وأجنلز العمل مع مختلف التيارات
األخرى رغم الوعي بحدود ذلك العمل ،لقد كان الهدف هو
تقوية احلركة والتقدم للطبقة العاملة يف مختلف البلدان.
إن املقصود ليس إعادة جتربة ماركس وال استنساخها .على
العكس من ذلك  ،املقصود هو الوعي أن بعث األممية ظل دائما
مرتبطا بالسياق التاريخي الذي تطرح فيه .إن التاريخ ال يعاد
وال يتشابه ،ما يتشابه هو بعض العوامل ومن املهم االستفادة
من ذلك .إن ظروفنا الذاتية مازالت غير ناضجة اآلن لبعث
األممية من جديد ،مبا يطرح جديا ضــرورة االجتــاه ملراكمة
شــروط ذلــك ،ويف هذا الصدد من املهم الربط مع الفعاليات
األخرى ونقصد الفعاليات املناضلة واملرتبطة فعال بالطبقة
العاملة وبقضايا مجتمعاتها وبلدانها ألجل تطوير الصراع
الطبقي ،هذا يطرح علينا واجهة أساسية وحيوية يف نضالنا
األممــي الــيــوم وهــي واجــهــة اجلبهة العاملية ،جبهة العمال
والفالحني والكادحني ،جبهة القوى الثورية التي تناضل يف
بلدانها من أجل االنعتاق االجتماعي والتحرر الوطني .إننا
معنيون بل ومطالبون بالتواجد والتصدر يف هذه الواجهة
التي تفرضها اليوم أزمة الرأسمالية العاملية ونهوض النضال
الطبقي واالجتماعي والوطني يف بلدان عدة من العالم .إن
النضال الطبقي والوطني غير الواعي وغير املنظم يتجه
أحيانا نحو احلركات الشعبوية أو اإلصالحية أو الفوضوية،
بينما األصل أن يتجه للحركة الشيوعية ،هذه احلركة هي
إما غائبة أو ضعيفة ،ويف حاالت نادرة مؤثرة وقائدة .إن
اليوم ّ
التاريخ يضعنا اليوم أمام مهمة مزدوجة ،مهمة بناء األممية
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من خالل نواتها (ندوة األحزاب واملنظمات) مبا يقتضيه ذلك
من تعميق اجلــدل الفكري والسياسي ،وأيضا الــروح العملية
والنمو ،ومهمة بناء اجلبهة العاملية للعمال
والكفاحية للتقدم
ّ
والقوى الثورية ،وهي جبهة نضال وتنسيق وتواصل وتبادل
للخبرات والتجارب ،وأيضا فضاء للصراع الفكري والسياسي
يف أفق التأثير وتقريب أكثر ما ميكن من القوى للماركسية
اللينينية وفكرها وسياستها ونضالها .إن املهمتني متكاملتني
وتتطلبان وعيا مشتركا وتنفيذا مشتركا .وان التصدي
للنزعات اإلصالحية أو الفوضوية ،كما التصدي للمراجعات
اخلطيرة للفكر االشتراكي كما يبدو عند عديد التيارات مثل
"أطروحة اشتراكية القرن  "21للراحل "شافيز" وللحزب احلاكم
يف فنزويال وبعض احلركات يف أمريكا اجلنوبية والعالم ،ومثل
"تيارات ما بعد احلداثة" الــذي يريدون مراجعة املرتكزات
املعرفية واالقتصادية والنضالية للماركسية مبا يف ذلك نفي
وجود الطبقة العاملة ذاتها أو رفض تنظمها احلزبي للدفاع
عن ذاتها .إن التصدي لهذه التيارات تقتضي املواجهة املباشرة
كما فعل ماركس وأجنلز مع برودون وباكونني وبالنكي والسال و
أوين .وان انتصارنا اليوم للماركسية اللينينية يقتضي القدرة
على مواجهة ومن ثمة افتكاك اجلدارة من القوى اإلصالحية
والفوضوية واملراجعية  .املواجهة واالفتكاك تكون يف ساحات
النضال ،وساحات النضال اليوم تقتضي التواجد جنبا إلى
جنب مع كل القوى املناضلة التي تناهض الرأسمالية والفاشية
والتدخل اخلــارجــي وتنتصر للعمال والطبقات املسحوقة
والشعوب واألمم املضطهدة .إن هــذه القوى املناضلة والتي
نختلف معها يف مرجعياتها وأطروحاتها ،ميكن أن نلتقي معها
يف هذه املهمة أو تلك أو هذا الهدف أو ذاك ،ويف كل احلاالت
فان "الفضاء الطبيعي" أي األقــرب الــذي نتحرك فيه عبر
التحالفات واجلبهات وااللتقاءات ،هو الفضاء املناضل ،ونحن
يف عالقاتنا مع مختلف القوى ال نحكّ م ما هو إيديولوجي،
بل أساسا نحكّ م ما هو سياسي أي املوقف من هذه القضية أو
تلك .إن أوضاع عصرنا معقدة وصعبة وهي تقتضي قدرة على
التحرك على أكثر من واجهة يف الوقت ذاته ،واجهة بناء الذات
وواجهة العمل مع اآلخر .إننا مطالبون ببناء أحزابنا وأمميتنا،
ويف الوقت ذاته بناء اجلبهات الثورية يف بلداننا ويف العالم.
ونحن نشتغل مع اآلخرين ،فان الوعي عميق وواضح لدينا أن
اآلخرين ال يشبهوننا بل هم مختلفون عنا بهذا القدر أو ذاك
ولكن تقاطعنا معهم وحاجتنا املشتركة بعضنا لبعض يفرض
علينا النضال املشترك ،ويف غمرة هذا النضال يفعل قانون
التأثير والتأثر فعله .لقد أسس ماركس وأجنلز األممية األولى
مبشاركة ألــد خصومهما اإليديولوجيني بــرودون وباكونني
وبالنكي وأوين والســال ،وتكونت األممية من أحزاب ونقابات
وأشخاص متنافرين يف األفكار والــرؤى والبرامح ،لقد كانت
ابنة عصرها وزمنها وحققت ما حققت وفشلت فيما فشلت.
هــذه التجربة (و غيرها) ليست مطروحة لالستنساخ ،بل
لالستفادة والتعلم .وجوابنا اليوم بعد قرن ونصف من النضال
األممي هو أن النضال العاملي يقتضي بعث أشكال تنظيمية
متعددة ذات أهداف متعددة ومتكاملة ،األممية للشيوعيني،
واجلبهة العاملية لكل التعبيرات العمالية املناضلة والثورية.
لقد دعــت األممية الثالثة يف بداية ( 1922بيان اللجنة
التنفيذية لألممية1،جانفي  )1922إلى ضرورة بعث اجلبهات
مع كل التعبيرات العمالية من إصالحية وفوضوية وغيرها،
أي تعبئة القوى وحشدها ملواجهة التحديات املطروحة أمام
الطبقة العاملة واحلركة االشتراكية ،والتحديات املطروحة
أمامنا اليوم تفرض ضــرورة االشتغال على واجهة اجلبهة
األممية للعمال والثوريني ،إن هذه الواجهة ستمكننا أيضا من
مزيد إنضاج ظروف بعث األممية الشيوعية

.
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مقاومة الصهيونية وسبل مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوين

معاد اجلحري

نشرت مجلة الهدف يف عددها  21مساهمة للرفيق معاد
اجلحري نعيد نشرها هنا تعميما للفائدة

أوال :رؤيتنا للتضامن مع الشعب الفلسطيين:
يف مختلف بــقــاع الــعــالــم ،تناهض اإلنــســانــيــة التقدمية،
الصهيونية والكيان الصهيوني من منطلق أن الكيان الصهيوني،
كيان قائم على االستعمار االستيطاني وعلى األبارتايد وهو
يسعى إلى اإلجهاز على الشعب الفلسطيني واجتثاثه من أرضه.
واملــعــروف أن الصهيونية تقوم على أســاس ادعــاء إيديولوجي
مفاده استحالة تعايش اليهود مع غيرهم من ذوي ديانات أخرى.
لذلك تسعى جاهدة إلى بناء دولــة يهودية وتعمل على إفراغ
الكيان الصهيوني ومجمل األراضي الفلسطينية من العناصر غير
اليهودية (إصدار قوانني عنصرية وعلى رأسها قانون القومية)
كما كانت النازية تهدف إلى بناء دولة خاصة باجلنس اآلري .وكما
قرصنت النازية رمزها من البوذية وهي ديانة مساملة ال عالقة
لها بهمجية هتلر ،قرصنت الصهيونية جنمة داوود من اليهودية
لتوهم البشرية بأنها املمثل األوحد لليهود عبر العالم أجمع

.

إن قــرار األمم املتحدة باعتبار الصهيونية شكل من أشكال
العنصرية والتمييز العنصري ( 10نونبر  )1975كــان قــرارا
سديدا وقد "طالب جميع دول العالم مبقاومة اإليديولوجية
الصهيونية التي تشكل خطرا على األمن والسلم العامليني" .مع
األسف مت إلغاؤه يف  16دجنبر  ،1991كشرط مسبق ملشاركة الكيان
الصهيوني يف مؤمتر مدريد .وفتح هذا عهدا جديدا من تهميش
األمم املتحدة واحتقارها وجتميد قراراتها على عالتها وخنقها
ماليا واالنسحاب من بعض مؤسساتها سيرا على خطى الفاشية
يف تعاملها مع عصبة األمم (ايطاليا وأملانيا واليابان) .وإن احلل
الدميقراطي الــذي تؤكده الوقائع على األرض ،يكمن يف هزم
الصهيونية وإقامة الدولة الفلسطينية الدميقراطية العلمانية
على كامل التراب الفلسطيني يتعايش فيها اجلميع مهما كانت
معتقداتهم

األيام ،ولهذا فكل القوى املغربية املناهضة للتطبيع معبئة وتوجد
اليوم يف حالة استنفار

.

إن التطبيع بني الدولة املخزنية يف املغرب والكيان الصهيوني
قدمي ومتنوع ،ونقتصر يف هذا احليز على مناذج صارخة منه:

 - 1هتجري الهيود املغاربة:
حطم االستعمار الفرنسي عالقة التعايش واألخوة التي كانت
سائدة بني اليهود واملسلمني على أرض بلدهم املغرب مبنح اليهود
اجلنسية الفرنسية أو ضمان تدريسهم يف املــدارس الفرنسية.
ففي سنة  1948كان عدد اليهود املغاربة حوالي  250ألف ،مت
تهجيرهم عبر الوكالة الصهيونية باملكشوف وبعلم السلطات.
فبني  1955و  1956مت تهجير حوالي  60ألف يهودي مغربي ،ويف
 1961سمح احلسن الثاني باملزيد من التهجير ومت ترحيل حوالي
 80ألف آخرين ،وبعد حرب أكتوبر  1973مت ترحيل  40ألف إلى
فرنسا

.
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السماح للموساد بالتجسس على أشغال قمة اجلامعة
العربية (شتنبر  )1965وكان ذلك ثمنا لتورطه يف اغتيال املهدي
بنبركة.

 - 3املجال الفالحي:

اقتناء البذور واألدوية والتجهيزات
وحضور املنتديات ،منها معرض الثمور بارفود من طرف شركة
فرعا لها يف املغرب قيمته  3مليون دوالر
"نيتافيم" التي أنشأت
ً

.

اثنيا :التطبيع مع العدو الهصيوين:
نالحظ اليوم تسارع خطوات التطبيع بسبب اختالل موازين
الــقــوى يف غير صالح القضية الفلسطينية ،وقــد تعمق هذا
االختالل ،بسبب اتفاقية أوسلو املذلة (فرساي فلسطينية كما
سماها ادوارد سعيد) التي كان من نتائجها االعتراف بالعدو
والتعاون األمني معه وانقسام الصف الفلسطيني واملزيد من
االستيطان أضحت معه الضفة الغربية عبارة عن مستوطنة
كبيرة تنتشر فيها جتمعات سكنية فلسطينية حتيط بها
املستوطنات من كل ناحية .واحلــق فاني ال أعــرف حركة حترر
وطني جديرة بهذا االسم تنسق مع االحتالل .هذه اخلطوات هي
يف حقيقة األمر ترسيم وإشهار لعالقات كانت قائمة على أكثر
من مستوى ونحن نخشى أن يأتي الدور على املغرب يف القادم من

.

تكمن أهــداف الشبكة يف حشد مختلف أشكال التضامن مع
كافة شعوب العالم ويف مقدمتها الشعب الفلسطيني من أجل
حقها يف تقرير املصير واحترام حقوق اإلنسان ومناهضة السيطرة
اإلمبريالية والصهيونية واملناصرين لها واملطبعني معها مهما
كانت مواقعهم ومناهضة الرجعية والفاشية والعوملة الليبرالية
املتوحشة...
تتبنى الشبكة فكرة العمل الــوحــدوي كمبدأ أساسي حيث
تعمل مع أزيــد من  40منظمة دميقراطية على أســاس أهــداف
مشتركة مت حتديدها يف ندوة  2شتنبر .2020كما تعمل يف إطار
االئتالف املغربي من أجل فلسطني ومناهضة التطبيع الذي يضم
قوى دميقراطية ووطنية وإسالمية منها املرصد املغربي ملناهضة
التطبيع وتدافع عن استمرار هذا االئتالف

.

املهام العاجلة للشبكة هي مخرجات الندوة
املذكورة أعاله وهي برتكزي:
 -    التأكيد على كل األشكال النضالية السلمية يف مواجهة
التطبيع مبــا يف ذلــك تنظيم وقــفــات ومــســيــرات احتجاجية

واعتصامات وإضرابات عن الطعام.

 مواصلة الضغط على الدولة حتى اإلعالن رسميا عن قطعأي عالقة مع الكيان الصهيوني وعلى البرملان بغرفتيه إلخراج
مشروع القانون ضد جتــرمي التطبيع املوضوع يف الرفوف منذ
2013

.

وبالنسبة لشعوب منطقتنا العربية واملغاربية ،ففضال عما
سبق ،فان الكيان الصهيوني كصنيعة استعمارية يشكل قاعدة
متقدمة للسيطرة االمبريالية وخاصة األمريكية على هذه
الشعوب وهناك اتفاق استراتيجي بني الواليات املتحدة وكيان
االحتالل منذ الثمانينات ،يلتزم مبقتضاه الطرفان باحلفاظ
على مصالح كل منهما يف املنطقة .ونحن نعتبر أن االمبريالية
الغربية وعلى رأسها االمبريالية األمريكية هي العدو املشترك
واألكــثــر شراسة لشعوب العالم قاطبة وأن الكيان الصهيوني
عــدو لشعوب املنطقة كلها وليس للشعب الفلسطيني وحــده.
ولذلك فان مقاومة العدو الصهيوني بالنسبة لنا ،هي أكثر من
مجرد تضامن مع الشعب الفلسطيني بل هي نضال ضروري ضد
اإلمبريالية الغربية وخاصة األمريكية والصهيونية فضال عن
األنظمة الرجعية العميلة والقائمة على التبعية واالستبداد.
ولهذا السبب العميق اعتبرت احلركة التقدمية يف املغرب عن حق
أن القضية الفلسطينية قضية وطنية

وتضم الشبكة عــددا هاما مــن التنظيمات الدميقراطية
السياسية والنقابية واحلقوقية والشبابية والنسائية والثقافة
وغيرها .وتعد حركة "البدس" املغرب أحد املكونات الهامة للشبكة
التي يجب النهوض بها وتوسيعها .وباملناسبة فان قرار القضاء
األوروب ــي والقضاء األملاني يعد انتصارا حلركة "الــبــدس" ،أما
تصريحات بومبيو على اثر زيارته املستفزة إلحدى املستوطنات
واجلوالن (منتصف نونبر  )2020بعزم اإلدارة األمريكية اعتبار
هذه احلركة معادية للسامية واتخاذ إجراءات ضدها فيعني أن
"البدس" كبدت العدو خسائر فادحة وأنها يف الطريق الصحيح

.

 إصدار عريضة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني للتوقيعمركزيا ومحليا وتوجيه نداء للشعب املغربي للتصدي لكل أشكال
التطبيع

.

كما فــازت مؤخرا إحــدى الشركات الصهيونية بصفقة من أجل
محاربة مرض النخيل بجهة الشمال وهو األمر الذي نتصدى له
بكل حزم.

 - 4املــاحــة الـبـحــريــة:

تعمل شركة "زمي" يف املغرب منذ
أزيد من  32سنة وبرمجت  6رحالت يف األسبوع ما بني مينائي
الــدار البيضاء وحيفا على مرأى السلطات وتتعامل مع شركات
مغربية معروفة.

 - 5املـجــال الـتـكـنــولــوجــي:

اقتناء طائرات من دون طيار
وجتهيزات الكترونية خاصة بطائرة ف 16.تسمح للعدو بالتجسس
عليها والتحكم فيها وتطبيق "بيكاسوس" للتجسس على هواتف
املعارضة...

 - 6املجال األكادميي والثقايف والسياحي والديني:

وهو
من أخطر أشكال التطبيع ألنه يهدف إلى السيطرة على وجدان
شعبنا وإقناعه بجدوى العالقة مع الكيان الصهيوني ويتم هنا
الركوب بشكل خاص على ما ورد يف الدستور بخصوص املكون
العبري للهوية املغربية لتسهيل وتوسيع التطبيع يف هذا املجال
بدعوى األصول املغربية لليهود املعنيني

.

اثلثا :ما العمل ملواجهة التطبيع:
يوجد يف بــادنــا عــدد هــام مــن الهيآت املناهضة للتطبيع
واملساندة للشعب الفلسطيني ،من بينها الشبكة الدميقراطية

املغربية للتضامن مع الشعوب التي مت تأسيسها يف فبراير .2011

 التصدي حملاوالت الركوب على مفهوم املكون العبري للهويةاملغربية الوارد يف الدستور بغرض صهينته

.

 التأكيد على أهمية الواجهة الثقافية والفنية ويف هذا اإلطارالعمل على تنظيم أنشطة فنية

.

 تنظيم أسبوع وطني للحث على مقاطعة بضائع الشركاتاملساندة للكيان الصهيوني

.

 العمل على خلق مجموعات ضد التطبيع بصيغة فنانونضد التطبيع ،محامون ضد التطبيع ،صحافيون ضد التطبيع،
رياضيون ضد التطبيع ،برملانيون ضد التطبيع  ...
 العمل يف عمق املجتمع لتسفيه الصهيونية من أساسها وإدراجالقضية الفلسطينية يف جدول األعمال وضمن أنشطة مختلف
التنظيمات املناهضة للتطبيع   

.

رابعا :خالصة :إن مناهضة التطبيع ليست سوى جزءا من
معركة أشمل على طريق حترير فلسطني .ونؤكد أن التطبيع
طريقة لشراء صمت اإلمبريالية على جرائم النظام وطبيعته
االستبدادية وأن موقع املغرب كبلد عانى من االستعمار يجب أن
يكون إلى جانب الشعوب املستضعفة واملقهورة واملضطهدة وليس
إلى جانب أعداء الشعوب وعلى رأسهم أمريكا والكيان الصهيوني
ومشيخات اخلليج الغارقة يف التخلف والرجعية وان شعبنا ال
مصلحة له يف ربط عالقة مع كيان لقيط قائم على سرقة أراضي
ومياه غيره وتشريد شعب بأكمله

.
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املرأة املناضلة

العدد 391 :
من  5إلى  11يناير 2021

نساء دخلن التاريخ من بوابة االستشهاد

خديجة ابناو

هذا املقال هو إعادة صياغة ملساهمتي يف تخليد الذكرى 43
للشهيدة سعيدة املنبهي ويف إطار األيام األممية للقضاء على
العنف ضد املرأة حتت عنوان ":نساء شهيدات حركات التحرر"

ماري تريز ومنيرفا؛ يوم  25نونبر  1960سيتم اغتيالهن على
يد أعوان نظام تروجيليو يف طريق عودتهن من زيارة رفاقهن
املعتقلني

احلــديــث عــن نــســاء شــهــيــدات يف مــجــرى الــنــضــال العام
واخلاص الذي يصبو إلى التحرر املجتمعي والتحرر النسائي
هو مهمة صعبة للغاية ،ألن مسار نضال الشعوب عرف الكثير
من التضحيات واملعاناة حيث تعرضت النساء املناضالت مثل
رفاقهن لالضطهاد وللعنف ،ووصلت التضحيات حد االستشهاد
يف صفوف النساء والرجال على حد سواء .علما بأنه خالل
املنعطفات التاريخية الكبرى التي تشهد حتوالت كانت فيها
النساء مشاركات بقوة يف حتد لعنف الدولة ،وتعرضت جراء
مشاركتهن لالعتقال والتعذيب واالستشهاد يف املعارك أو
االغتيال واإلعدام ،وبالتالي ليس من اإلنصاف حصر النساء
الشهيدات يف بعض األسماء مهما بلغ العدد

قبل اعتماد األمم املتحدة يوم  25نونبر يوما عامليا ضد
العنف بقرار رقم  134-54الصادر يوم  14دجنبر  ،1999كانت
احلركة النسائية العاملية قد سبق لها أن اعتمدت هذا التاريخ
منذ  1981تخليدا لذكرى شهيدات نظام االستبداد السياسي،
يف زمن كان االحتاد الدميقراطي العاملي للنساء يؤطر معظم
نضاالت النساء على املستوى العاملي؛ وسيتطلب األمر مرور 17
سنة لكي تعترف به األمم املتحدة كيوم عاملي للقضاء على
العنف ضد املرأة

.

.

لكنني جتاوبا مع السؤال املطروح ،خالل الندوة ،سأختار
ثالث منــاذج ،ليس بذاتهن كما ليس باختيار عشوائي وإمنا

.

.

الهشيدة أوالمب دوغوج

كثيرا ما يأتي ذكر أسماء
عند احلديث عن الثورة الفرنسية
ً
عمالقة ملفكري وفالسفة التنوير كديكارت وفولتير وروسو
الذين كانوا وراء نشر األفكار الثورية االجتماعية التي خلقت
التربة اخلصبة التي ستنتج والتي ستنمو فيها موجات من

رغم ذلك واصلت أوالمب دوغوج حمالتها من أجل احلرية
واملــســاواة بني اجلنسني ،ولكن كانت جرميتها التي ستؤدي
إلــى اعتقالها ومحاكمتها محاكمة ذات طبيعة سياسية ملا
نعتت احملامي والسياسي الفرنسي البارز آنذاك ماكسميليان
روبسبييرر بالطغيان

.

وحكم عليها باإلعدام يف  2نوفمبر تشرين الثاني 1793
وأعدمت يف اليوم التالي لصدور احلكم

.

 8مارس كتب بدماء شهيدات عامالت
 8مارس  ،1857يف هذا اليوم ،نزلت مئات من النساء عامالت
مصانع النسيج واأللبسة ومصانع إلــى شــوارع نيويورك يف
مسيرة سلمية مطالبات بتحسني ظــروف العمل ،وتخفيض
ساعات العمل من  16ساعة إلى  10ساعات ،فتعرضن خاللها
لقمع همجي ،ارتقت على إثره  139شهيدة .فبدماء هؤالء
الشهيدات املغمورات كتبت  8مارس سجل التاريخ

.

كانت الرأسمالية يف طــور النمو والنهوض بفعل غزوها
ألراضي الغرب  ،فتحت لها آفاق جديدة لتوسع مجاالت نشاطها
االقتصادي  ،وبدأت املنشآت الصناعية تتناسل معتمدة أساسا
على اليد العاملة النسائية

.

بصفتهن منــاذج نسائية تعكس مسارات و مشاريع نضالية
للنساء متنوعة ويف مراحل زمنية مختلفة ،قاسمها املشترك هو
النضال ضد االستبداد والباترياركا واالستعمار والصهيونية،
وهي مناذج نستحضرها اليوم حلسنة فيها ،قيمتها التاريخية
وأيضا لداللتها السياسية؛ ما دام أن نشاطنا يندرج يف إطار
األيام الدولية للقضاء على العنف ضد املرأة

.

سأقف بداية عند أسباب نزول هذا اليوم والتي قليال ما
نوليها االهتمام يف خطابنا يف مثل هذه احملطة ،وإن مت احلديث
عنها فيتم ذلك بشكل عابر وسطحي

.

ارتبط تاريخ  25نونبر بيوم اغتيال باترييا ومينيرفا
واختها وماريا تيريزا من جمهورية الدومينيك يوم  25نونبر
.1960يف نهاية خمسينيات ومطلع ستينيات القرن املاضي كان
املناخ السياسي العام بجمهورية الدومينيك وجزر الكاراييب
متأثرا باحلماس النضالي الذي بعثه انهيار الديكتاتوريات يف
كولومبيا  57وفنزويال  58وبصفة خاصة جناح الثورة الكوبية
والوصول املظفر لرفاق شي غيفارا وكاسترو للسلطة؛ حتوالت
فتحت أمــال لشعوب أمريكا اجلنوبية وجــزر الــكــارايــب يف
قدراتهم لصنع جتاربهم اخلاصة مستلهمة التجربة الكوبية.
فكان أن أسس مجموعة من الشباب ضمنهم األخوات باترييا
ومنيرفا ومــاري تيريز "حركة  14يونيو" يف مطلع عــام 59
املناهضة للديكتاتورية التي كان على رأسها آنذاك الرئيس
تروجيليو؛ يف مطلع الستينات ستهب رياح القمع وسيشن نظام
تروجيليو حملة قمع واسعة تلتها اعتقاالت كبيرة يف صفوف
شباب "حركة  14يونيو" وضمن املعتقلني زوجي كل من األختني

احلركات السياسية التي مهدت للثورة الفرنسية التي ستنتهي
بإسقاط امللكية وإقامة اجلمهورية البرجوازية؛ ورغــم أن
أوالمب دوغوج كانت يف خضم الثورات الفكرية والسياسية ،إال
أنه نادرا ما يأتي ذكرها يف كتب التاريخ التي تناولت املرحلة

.

أوليمب دو غوج واحدة من أوائل احلركة النسائية يف القرن
الثامن عشر امليالدي ،قبل الثورة خاضت حملة للدفاع عن
حقوق املــرأة .بدأ اهتمامها بالشأن العام كمؤلفة ومخرجة
مسرحية قبل أن تنتقل للعمل السياسي ،اصبحت أكثر
راديكالية ونسوية بعد الثورة ،وانتقدت بشدة يف أعمالها
ذكورية النظام اجلديد

.

من خالل أعمالها املسرحية هاجمت مؤسسات الدولة على
سبيل املثال ،كانت مسرحيتها “عبودية السود” واحــدة من
أولى أعمال شجب العبودية ودعت إلى إلغائها .بعد سنتني
من عمر الثورة الفرنسية قامت بصياغة “إعالن حقوق املرأة
واملواطنة” يف عــام 1791م رد ًا على “إعالن حقوق الرجال
واملواطن” الصادر عن اجلمعية الوطنية ،وقد جاء اإلعالن
بأن "النساء لهن نفس رجاحة العقل مثل الرجال  ،وعلى هذا
النحو يجب أن يكون لهن دور متساو يف املجتمع وكذلك لهن
حق االنتخاب واملشاركة السياسية «،من بني قضايا أخرى مثل
حق متتع األطفال الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج بنفس
احلقوق التي يتمتع بها األطفال املولودون يف إطار الــزواج ،
املساواة يف املسؤولية وغيرها من احلقوق ،وسرعان ما أثار ذلك
جدال واسعا وسط مفكري ومثقفي النظام اجلديد مما عرضها
للعنف واملطاردة والتضييف من طرف أجهزة الدولة.

لقد شكلت انتفاضة  8مــارس  1857لشغيالت نيويورك
نقطة حتول يف مسار النضال النسائي على املستوى العاملي،
فمن أمريكا إلى أوروبا  ،توالت موجة تأسيس النقابات النسائية
 ،نتيجة تدفق أفواج من النساء إلى سوق الشغل كعامالت  ،وكرد
فعل كذلك حرمان النساء العامالت من االنضمام إلى النقابات
العمالية آنذاك من طرف "األرستقراطية النقابية" وستنتقل
من احلق يف العمل النقابي إلى املطالبة بحق التصويت عام
 ،1869ويف فرنسا  ،ويف غمرة اإلعالن عن كومونة باريس ،
آالف النساء رفعن مطالبهن اخلاصة  ،من موقع مساهمتهن
يف صنع و قيادة وحماية كومونة بــاريــس .ويف عــام 1889
مع انضمام العديد من النساء إلى النقابات وإلــى األحــزاب
واملنظمات االشتراكية ،سيشهد النضال النسائي منوا واتساعا
بوثيرة لم يشهدها من قبل .وسيتعقد يف هذا العام أول مؤمتر
نسائي أممي بالهاي ،حضرته مندوبات عن  18بلدا ،وكانت
الدعوة لعقد هذا املؤمتر مببادرة من كالرا زتكني

.

عام  ،1910يف مؤمتر للنساء االشتراكيات بكوبنهاغن،
تدعو كــارا زتكني إلــى اتخاذ من  8مــارس ،ذكــرى استشهاد
عامالت نيويورك ،يوما عامليا نضاليا لكل النساء

.

بعدها سيشهد النضال النسائي العاملي موجة جديدة
للحركة النسائية العاملية ذات التوجه التحرري والنصيرة
لقوى اليسار التحرري تركت أثرها على قرارات األمم املتحدة
اخلاصة بحقوق املــرأة ،إذ خالل أول مؤمتر عاملي للمرأة يف
مكسيكو عام  1975الذي انعقد حتت شعار "السلم واملساواة
والتنمية" ،مت إقرار  8مارس يوما عامليا للمرأة ومت إقرار كذلك
عام  1975سنة دولية للمرأة ،وعشرية املرأة (،)1975-1985
واعتمد املؤمتر أول خطة عاملية للنهوض بوضعية املــرأة يف
العديد من املجاالت .وقد اشتهر هذا املؤمتر كذلك باتخاذ
قرار "الصهيونية تعني العنصرية" (الذي مهد لقرار اجلمعية
العامة لألمم املتحدة  3379لعام  1975الصادر يف  10نوفمبر
 1975الــذي ينص على "أن الصهيونية هي شكل من أشكال
العنصرية والتمييز العنصري" .وطالب القرار جميع دول
العالم مبقاومة األيديولوجية الصهيونية التي حسب القرار
خطرا على األمن والسلم العامليني ،القرار الذي مت إلغاؤه
تشكل
ً
مع األسف بتاريخ 1991//16/12

.

هشيدات الثورة الفلسطينية
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الشباب

الشباب والدميقراطية:
أية عالقة وبأي مضمون؟
إذا كــانــت الــدميــقــراطــيــة تعني بصفة عــامــة ذلــك النظام
السياسي املبني على السيادة الشعبية عبر مشاركة املواطنني/ات
يف العملية السياسية ،والفصل احلقيقي بني السلط الثالث والذي
تتم فيه مساءلة احلكام عن أفعالهم وتصرفاتهم ،ويف قوانني
وتشريعات تؤطر املجتمع مستمدة يف أساسها من املواثيق الدولية
حلقوق اإلنسان يف كونيتها وشموليتها .فالدميقراطية باملغرب
يف الوقت احلالي على مسافة بعيدة من حتقيقها يف ظل حتكم
النظام املخزني باللعبة السياسية و تشجيع االنتهازية وإفساد
النخب والقمع والفساد والرشوة واختراق األحــزاب واستغالل
الدين ورفض اي تغيير دميقراطي حقيقي للدستور كل ذلك يعد
ممارسات نابعة من أسسه ومنافية طوال وعرضا للدميقراطية.
ونظرا للعالقة الوطيدة بني الدميقراطية والشباب/ات فإنه
يجب على الشبيبة املغربية ان تكون يف مقدمة املعارضني/ات
لسياسات املخزن الالدميقراطية

.

وطــبــعــا يف املــجــتــمــع غــيــر الــدميــقــراطــي ســتــكــون التنشئة
الشبابية يف املؤسسات الرسمية ،ناقصة وغير مكتملة ،وبالتالي
من الطبيعي أن تكون أغلب الشبيبة املنتمية للطبقات الشعبية
جتد صعوبة بالغة يف فهم الدميقراطية ،لهذا على التنظيمات
الدميقراطية أن تقوم بخلق فــضــاءات حــرة بديلة للشبيبة
املغربية تشيع من خاللها القيم الدميقراطية احلقيقية وهناك
أمثلة كثيرة للفضاءات التي ميكن إنشاءها أبرزها دور الشباب
مثال ،وأيضا بإمكانها أن تساهم من خالل النقابات واجلمعيات
بصفة عامة التي تقودها يف خلق إطارات شبابية موازية تتمتع
بأكبر قــدر ممكن من التسيير والتقرير والتنفيذ وأن تكون
مفتوحة يف وجه عموم الشبيبة ،هذه اآلليات التي يجب أن تربي
الشباب على الدميقراطية وعلى ثقافة االختالف وتقبل جميع
اآلراء

.

ويف هذا الصدد هناك عدة قضايا مرتبطة بالدميقراطية
يجب على التنظيمات املناضلة أن حتاول إشراك أكبر قدر ممكن
من الشباب فيها أبرزها :

الدستور الدميقراطي:

تعتبر قضية إقــرار دستور دميقراطي شكال ومضمونا ،أول
قضية جوهرية للنضال الشبابي واجلماهيري عموما ،ومن أهم
النضاالت امللقاة على عاتق كافة القوى الدميقراطية و التجمعات
الشبابية اليوم ،والتي البد من اجل خوضها فتح نقاشات شبابية
واســعــة الــنــطــاق حــول كيفية الــنــضــال مــن اجــل فــرض دستور
دميقراطي يف املغرب اليوم ،وأي دميقراطية يف التفاصيل يجب

أن ينص عليها هذا الدستور الدميقراطي ،ومن خالل ذلك فقط
ميكن بناء فهم شبابي دميقراطي مشترك ميكن على ارضيته
خوض نضاالت شبابية ستساهم ال محالة يف النضال اجلماهيري
الدميقراطي العام من اجل دستور دميقراطي ببالدنا

القضية األمازيغية:

.

لطاملا كانت القضية األمازيغية واملكانة الهامشية التي حتتلها
يف اخلطاب الرسمي املخزني ويف السياسات العمومية أكبر شاهد
على زيــف الــشــعــارات الدميقراطية للمخزن ،فاحلل السديد
للقضية األمازيغية لن يكون إال يف إطار نظام دميقراطي ينصف
جميع اللغات والثقافات واللغات ،على الشبيبة املغربية الطامحة
للدميقراطية أن تعطيها دورا هاما ،وان تكون يف صلب نضاالتها
واهتماماتها وانشطتها .وهو االمــر الــذي ال يعيره العديد من
املناضلني اليوم االهتمام الكايف او يف املقابل جند نزعات عنصرية
بعيدة كل البعد عن الدفاع عن هذه القضية

.

الدستور الدميقراطي:

لطاملا كانت القضية الفلسطينية من أهم القضايا الدميقراطية
يف العالم كامل ،وبالتالي حث التنظيمات الدميقراطية على
تبني الشبيبة املغربية للقضية الفلسطينية سيمكنهم مستقبال
مــن تبني جميع القضايا الدميقراطية يف العالم أجمع ومن
الترافع عنها ،واألهــم مــن ذلــك سيكتسبون روح التضامن مع
الشعوب املضطهدة ،والتضامن هو مبدأ دميقراطي أصيل .وهو
ما ظهر مؤخرا خالل تطبيع النظام املغربي مع الكيان الصهيوني
حيث تظاهر عدد من الشباب املغربي التقدمي بالعديد من املدن
املغربية (طنجة ،الرباط ،)..يف وقت كان النظام املخزني يكشر
عن انيابه عبر قمع كل احلراكات املنددة مبهزلة التطبيع

االعالم الحر وحرية الراي:

.

يرتبط ازدهــار املجتمعات البشرية ورقيها ارتباطا وثيقا
مبدى حرية التعبير ،فهي من أعظم احلريات وإحــدى الركائز
األساسية الدميقراطية ،ولهذا على الشبيبة املغربية املتعطشة
للدميقراطية ،أن تناضل من أجل فرض حرية الــرأي والتعبير
وعدم مصادرة هذ احلق حتت أي طائلة كانت ،لهذا يجب على
التنظيمات الدميقراطية تشجيع الــشــبــاب/ات على الكتابة
والتصريح يف مختلف املواضيع العامة وحمايتهم من أي تضيق أو
قمع سلطوي .بل اكثر من ذلك يجب خلق اعالم شبابي موازي
لالعالم الرسمي يكون الشباب املاركسي يف مقدمته ،ولن يتأتى
ذلك اال بالعمل املشترك للشباب االشتراكي املاركسي ببالدنا

العدد 391 :
من  5إلى  11يناير 2021

آدم الروبي
على بناء هذا االعالم .وقد بدأت بوادر ذلك تظهر مؤخرا ،واذ
نتطرق لهذا املوضوع ونحن على علم بالتأثير الضعيف للشباب
يف االعــام نتيجة احلصار املخزني عبر االعتقاالت واملتابعات
التي طالت العديد من الشباب بسبب تدويناتهم او مقاالتهم و
االعتقاالت التي طالت الصحفيني الشباب (عمر الراضي ،هاجر
الريسوني ،)..اال انه بالرغم من ذلك الزال جيل الشباب يبدع
آليات وقنوات جديدة للتواصل وللتعبير غير ان ذلك يستدعي
التفكير يف خطط للعمل املشترك من اجل بناء واملساهمة وتقوية
وتطوير االعالم البديل

.

الشباب واملجمتع املدين:

ومــؤدى ذلك وجــود مجال عام مفتوح للشبيبة مستقل عن
الدولة ألن هيمنة الدولة على املؤسسات والهيئات االجتماعية
والثقافة واإلعالم يعدم الدميقراطية ،لهذا يجب إقناع الشبيبة
على ضرورة انخراطها يف شبكات اجتماعية متنوعة كاألحزاب
احلقيقية والنقابات واالحتــادات الطالبية واجلمعيات املدنية
والتعاونية ،فكلما زادت القدرة التنظيمية للشباب/ات على
إنــشــاء تنظيماته املستقلة عــن الهيئات الرسمية كلما اتسع
املجال والقدرة على احليوية واملبادرة والتنوع ويشارك بطريقة
إيجابية يف النضال والترافع يف القضايا التي تهم الشأن العام

.

العلمانية:

ال ميكن بأي شكل من أشكال تصور دميقراطية بدون علمانية،
فالعلمانية تعني فصل الدين عن الدولة والسياسية مبا يضمن
حماية الدين من أي استغالل سياسي ،وأيضا مبا يضمن حرية
الضمير واملعتقد لدى املواطن/ة ،ولهذا للوصول إلى الدميقراطية
ال بد من تربية الشباب على قيم العلمانية ،مبا هي تعني احترام
ديــانــة اآلخــر ومعتقداته ،الــشــيء سيبني لنا جيال متشبعا
بثقافة التسامح واالحترام .وأيضا جيال رافضا لتبرير اي سلوك
ديكتاتوري على أساس الدين وهذا هو األهم يف هذه املسألة

.

إذن بصفة عامة قضايا دميقراطية يجب على الهيئات
التقدمية والدميقراطية إيصالها ألوســع شريحة ممكنة من
الشباب والــشــابــات وإلقناعهم على تبينها ،وبــطــرق ووسائل
متنوعة منها التي لم نذكرها يف هذا املقال مثل الفن واالعالم
السمعي والــبــصــري ،عــلــى ان يــكــون الــشــبــاب يف طليعة هــذه
الدميقراطية ،فدائما ما أقول أنه ال ميكن قيام أي دميقراطية
حقيقية يف املغرب ،طاملا الشباب/ات ال يضطلع بدوره اجلوهري
واحلاسم يف هذا النهوض

.

تمتة مقال نساء دخلن التاريخ من بوابة االستهشاد
احلمالت األولــى للتهجير املنظم لليهود إلى فلسطني ،كانت
النساء يف الصفوف األمامية للمظاهرات االحتجاجية ضد
إقامة املستوطنات ،منذ ثورة البراق  1929إلى اليوم

باغتيال القادة الثالثة  :كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف
النجار عام  ، 1973ما جعلها تشارك بعملية كمال عدوان التي
خطط لها القائد خليل الوزير ،ويف  11آذار  1978جنحت دالل
ومجموعتها يف الوصول الى تل أبيب واالستيالء على حافلة
صهيونية تقل جنودا  ،ووقع اشتباك بني الفدائيني واجلنود
ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى يف صفوف قوات االحتالل،
وبعدما قامت دالل بتفجير احلافلة بركابها

 شادية أبو غزالة ،استشهدت يوم  28نونبر  68وتعتبر أولشهيدة فلسطينية بعد حرب  67وأول شهيدة ضمن مقاتلي
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني؛

وقد سجل تاريخ شهداء وشهيدات املقاومة جيال من النساء
الشابات يف صفوف جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية(جمول)
إبان االجتياح الصهيوني للبنان عام  1982منهن :

.

عــدد شهيدات الــثــورة الفلسطينية يف صــفــوف الشعب
الفلسطيني جراء اجلرائم الصهيونية واملجازر التي ال زالت
مستمرة إلى اليوم ال حصر له ،لذلك سوف أقتصر على ذكر
بعض أسماء من شهيدات السالح على سبيل املثال ال احلصر

.

 فتحية عوض احلوراني ،دهستها آليات قوات االحتاللوهي حية عام 1974

.

 دالل املغربي ،هي واحدة من أشهر الفدائيات الفلسطينياتولدت عام  1958يف أحد مخيمات اللجوء يف بيروت  ،انضمت الى
صفوف الثورة الفلسطينية باكرا وتلقت عدة دورات عسكرية
ودروسا يف حرب العصابات واستخدام األسلحة  ،تأثرت املغربي

.

الشهيدة سناء محيدلي وهي أول فتاة فدائية قامت بعملية
استشهادية يوم  09أبريل  85ضد جيش االحتالل يف جنوب
لبنان..
لــوال عبود ،انتسبت إلــى احلــزب الشيوعي اللبناني عام
 .1981ثم قاتلت يف جبهة املقاومة الوطنية وقامت بعدة
عمليات ضد القوات االسرائيلية وعمالئها ،استشهدت يوم

 21أبريل  1984خالل اشتراكها يف هجوم على دوريــة للعدو
يف مدخل بلدة القرعون اجلنوبي مت خاللها تدمير عدة آليات
واعترفت اسرائيل بتدمير دبابة "ميركافا" ومقتل واصابة
جميع افرادها

.

الشهيدة وفاء نور الدين ،قادت بتاريخ ّ 9أيار عام ،1985
الوطنية
تاريخ استشهادها ،مجموعة من جبهة املقاومة
ّ
دوريــة
ملهاجمة
اللبنانية "مجموعة الشهيدة لــوال عبود"،
ّ
ّ
مليليشيا العميل أنطوان حلد ،يف حاصبيا

.

ضحايا الثالوث الرأسمال والباطرياركا والصهيوأمبريالية
من النساء والرجال واألطفال أيضا ال حتصى وال تعد

.

ما أتيت على ذكره مجرد عينات للداللة على أن التحرر
النسائي ضد الباترياركا مير أيضا عبر مناهضة الرأسمال
والرأسمال التبعي وتعبيراته السياسية املتجلية يف التحالف
الصهيو أمبريالي الرجعي

.
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الثقافية

الرحلة االخرى
غادرنا محطة احلافالت للنقل
العمومي شــمــاال،يف وقــت مبكر
مــن أيـــام الــصــيــف احلــارة.كــانــت
الــرغــبــة يف التخلص مــن أعباء
الــيــومــي،واالســتــمــتــاع بــأجــواء
البحر.بحسب تذكرتي كان علي
أن اجلس إلى جانب شاب عشريني
نــحــيــل الـــعـــود؛تـــكـــاد نــظــارتــاه
الطبيتان العريضتان تخفيان
وجهه الشاحب.ألقيت التحية
واستويت يف مقعدي،وألني أدرك
مزايا احلــوار يف تبديد مصاعب
الــســفــر وتــزجــيــة الــوقــت بــادرت
إلى التحدث لرفيقي يف الرحلة.
حدتثه عن وجهتنا وعن ضغط

احلياة وأشياء أخــرى عامة،عله
يستأنس لــي ويبادلني أطــراف
احلـــديـــث.إال انـــه كـــان يكتفي
بــطــأطــأة الــــرأس وكـــأن ال يأبه
لكالمي.لقد كان منزعجا يتلفت
ميــيــنــا وشـــمـــاال وال يــكــف عن
التحذيق يف شاشة هاتف متهالك
بني يديه

.

أعرضت عنه وسرحت بناظري
عبر النافذة أتفف حلال الشباب
املــنــحــبــســن يف ذواتــهــم.وفــجــأة
تــوقــفــت بــنــا احلــافــلــة يف مــكــان
مــنــعــزل،وأحــاط بنا رج ــال بزي
األمــــن يــطــلــبــون مــنــا أن نــبــرح
احلافلة.ترجل اجلميع إال الشاب
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الثقافة و التغيري

عبد الرزاق كزولي
الــذي كــان بجانبي طلب منه أن
يلزم مقعده،بقي قابعا يف مكانه
يتحسس صدره يف ذهول.
عبر الــهــاتــف املتهالك انبعث
صـــوت أم ــر:أق ــت ــل الــكــفــرة،دمــر
األعداء،اجلنة تفتح لك أباوابها
اآلن...ســقــطــت أرضــا والح لي أن
ذلك الشاب عانقني وهو يضغط
على حــزامــه الناسف؛فاسحلنا
أشـــــاء تــســبــح يف رحـــلـــة الـــدم
واألنني

.

مساء أخبرت اإلذاعة أن حافلة
ركــاب جنــت مــن تفجير إرهــابــي
بعدما تعطل زناد احلزام..

حلف الحجر
بيدينا صنعنا احلجارة

فلسطني جرح كبير

حتى يجي بالبندقية

صنعنا احلجارة

فعما قنا

يا فلسطني

اطفال ثايرة

صرخة صامدة

حالفني يافلسطني

كلها طهارة

كتاب نحملوه

حتى نركبوا السفينة

بيدينا صنعنا

تاريخ لوالدنا

وتكون قيداها جماعة

احلجا ر ة

فلسطني حجرك

حالفني يافلسطني

هما الدبايات

فاح ونور

والصغير فينا عوام

و ا لطيا ر ة

وصنع انتصار

حتى نركبوا الدوام

والصمت العربي

ا نتفا ضة

بيدينا صنعنا

و ا خليا نة

فوجوه التطبع

ا حلجار ة

بيدينا صنعنا

و ا لعد يا ن

هي البداية وهي

احلجا ر ة

حلف حلجر

ا حلجار ة

فلسطني كادية

يا فلسطني

وهي النهاية

باطفالها كادية

بحلوف الثوار

وهيا البندقية

بحجارها كادية

يا فلسطني

احتضار العقل العريب
ابو ندى

العقل العربي ال يؤمن بالتعدد وال يقبل باختالف االشياء
.هو عقل تاسس على الثنائيات الضدية  .فاالنسان نوعان
مسلم وكافر .واالرض ارضان بالد اسالم وبالد كفر  .ومن هنا
الينبغي لبالد الكفر ان تبقى كافرة .اما االسالم او الفناء  .ال
ينبغي للكافر ان يبقى كافرا امام املسلم .اما ان يعتنق االسالم
او يختفي بشتى الطرق .براميل البارود ممتلئة والسكاكني
حادة لتسيل دماء االقباط .فالكافر ينبغي قتله اينما وجد
فوق ارض اهلل  .اما نساؤه فيوزعها البغدادي على عصاباته
سبايا وجـــواري تباع يف ســوق النخاسة  ...االلـــوان الزاهية
اجلميلة التي خلقها اهلل بادية يف الــورود واالزهــار والوجوه
اختزلها عقلنا العربي يف لونني اثنني االبيض واالسود .اعالم
(داع ــش) والقاعدة واتباعهم من املتطرفني الذين يقتلون
االنسان باسم اهلل وبدون تفويض منه شاهدة على ذلك .بترول
العرب صــار رصاصا وقذائف واحزمة ناسفة تقتل االبرياء
يف جميع االمكنة ..يف الدار البيضاء ودمشق وبغداد وسيناء
واليمن ...امــوال العرب تنافست قنوات فضائية تتاجر باسم
الدين كما تتاجر بالرياضة .كالهما سلعة رائجة هذه االيام
.قنوات تنفث احلقد والكراهية وتنشر الفتنة بني املسلمني
وحترض على القتل وتسوق ايات (ان اهلل شديد العقاب) ..وال
تقترب من ايــات جميلة (ان اهلل غفور رحيم – انك ال تهدي
من احببت ولكن اهلل يهدي من يشاء ) ..يا الهي  ..لئن كان
هؤالء عربا فانا لست منهم .واخرجني من جنسهم ونسلهم
....وان كانوا مسلمني فاخرجني من اسالمهم الــذي باسمه
يقتتلون واحشرني مع عبادك االخرين .. .الهي هل نحتاج الى
هذه الدماء الزكية الرقراقة هل نحتاج الى جرحى وقتلى
ومعطوبني جدد؟هل نحتاج الى الجئني جدد وخيام جدد
ال يحتاج عقلنا العربي الى تفكيك او ترميم او عالج ...يحتاج
الى عملية تدمير شاملة ..يحتاج الى رصاصة تفجره شظايا
النه تاسس على اوهام دحضتها علوم الغير  ..نحتاج الى عقل
لبناته قيم انسانية نبيلة التفنى ..نحتاج لتاسيس عقلنا الى
ثقافة االختالف ونبذ ثقافة السالح ..نحتاج لثقافة احترام
االخــر كما نحتاج لثقافة احلــوار وثقافة االنــصــات وثقافة
التعبير عن املشاعر –ال التعبير عن املشاكل  -نحتاج ثقافة
احلــوار لنناقش قضايانا الدنيوية والدينية .نحتاجها حلل
مشاكلنا الدنيوية لتدبير تعليمنا وصحتنا وفوارقنا وسكننا
...نحتاج الى ابادة ثقافة الكراهية من وجداننا واقتالع ثقافة
العنف والهمجية الكامنة يف نفوسنا ...عقلنا العربي ينبغي ان
يقطع مع هذه االفات التي جترنا الى مرحلة الهمجية حيث
قانون الغاب ليتاسس على مبادئ احترام حرية الغير والتسامح
مع االخــر واحــتــرام االخــر...فــاالخــر ليس عــدوا وليس كائنا
خرافيا ..االخر هو انا امامك هو انت امامي ...االخر هو االب
واالم واالخ واجلار ...هو جماعة من الناس ..هو مدن اخرى ..
هو عوالم مختلفة عنا فوق سطح هذه االرض التي تضمنا
...االخر هو قبائل واقوام وشعوب واثنيات تختلف فيما بينها
بشكل ايجابي ..هذا االخر مني او من سواي يقتسم معي هذه
االرض وخيراتها ويقتسم معي الهواء واملاء ....فلماذا اقصيه
االنه يختلف عني (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) البد
من التوافق بني الذات واالخر ليجد اجلميع موطئ قدم على
هذه االرض  ...مسلسل بناء العقل العربي وقبول االختالف
واحترامه طويل وشاق ..قد يستغرق عقودا او قرونا ...لكنه
قدرنا واختيارنا ان شئنا العيش امة بني االمم .فهذه احلرائق
املشتعلة فوق ربوع اجسادنا ستقودنا الى االنقراض

؟

؟

.

؟

؟

.
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محمد املجاوي ،من مواليد سنة  1971أبقلمي الحسمية ،حاصل عىل االجازة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية...
مبدينة وجدة سنة  ،1995موظف لدى وزارة الرتبية الوطنية ، ..االنتفاضة املجيدة لسنة  84شكلت املنعطف اللتحامي
ابلنضاالت الجماهريية واصطفايف إىل جانب الفئات املقهورة  ،مرورا ابلنضال يف أوساط الحركة التالميذية والطالبية
ومناهضة البطالة ومناهضة العوملة ،إضافة إىل النضال يف أوساط املهاجرين بفرنسا مث اسبانيا خالل ما يفوق عقد من
الزمن بعد اغرتايب االختياري.

 1نود يف البداية ابعتبار وضعيتكم يف إطار حراك
الريف ومن منظوركم الخاص تحليال مركزا لسياقات
حراك الريف.
حــراك الريف انبثق يف ظل سياق عــام سماته الــبــارزة،

الحراك ،وانهتى االمر إىل االعتقاالت واملحاكمات ،ما
تقيميكم لردود الفعل املخزنية ؟
منذ األسبوع األول الندالع احلراك باحلسيمة ،خرجت
تصريحات من هنا وهناك تنعتنا مبثيري الفنت وخدمة
أجندات خارجية ،إال أن ذلك لم ينل من عزمية النشطاء

األحــتــقــان االجــتــمــاعــي الــواســع بــالــبــاد ،مــرفــوقــا بأزمة

ولم يحرفهم عن املسار ،بل ظل العمل امليداني اليومي هو

عموم الشعب يف الفاعل السياسي.

السبيل نحو تعبيد الطريق ملشاركة واســعــة للمواطنني

أقتصادية خانقة ،واقتراع انتخابي يكرس عدم الثقة لدى

واملواطنات ورسم أفق حراكهم اجلماهيري .لقد ظلت عالقة

محليا ،تــواتــر أح ــداث أفضت إلــى وفــيــات يف حــق شباب

احلراك بدواليب النظام مركزيا يحكمها احلذر واملراقبة

املنطقة ،دون حتديد للمسؤوليات املترتبة على ذلــك8 ،

عن بعد ،يف غياب تام ألي تفاعل وتعاطي ايجابي .ماعدا

 20فبراير  2011و .2016

التشويش املمنهج عبر أقــام صحفية وتصريحات بني

وأحساس بالغنب يتنامى جراء ذلك عند كل طي مللف من

الفينة واالخــري ،تروم كسر شوكة احلــراك بضرب متدده

امللفات دون أدراك للحقيقة وحتميل للمسؤولية .بني هذا

اجلماهيري وخلق أجواء عدم الثقة بني نشطائه ،هذا مع

شهداء خــال  5سنوات بــن

وذاك ماكان لتمر عبارة طحن مو يف صمت.

 2يشكل حراك الريف احد الحراكات االجمتاعية
املمتزية من حيث تنظميها ودرجة االنخراط الشعيب وال
من حيث امتداداهتا الزمنية والجغرافية ،يف تصوركم
ما االسباب اليت تفرس ذلك؟
ما متيز به احلــراك الشعبي بالريف هو زخــم املشاركة
اجلماهيرية يف االشــكــال األحتجاجية ،بنسبة انخراط
متميزة للفئات العمرية املختلفة ومن كال اجلنسني .وتفاعل
ايجابي واسع باحلواضر ومداشر املنطقة متشبثني باألمل يف
حتقيق األفضل للمنطقة والوطن على السواء .هذا الزخم
صاحبه توسع جغرايف شمل مناطق عدة بالريف لتلتصق
الشرارة وتتصل بحراك تالرواق بكتامة غربا ،ومتتد شرقا
نحو اقليمي الدريوش والناضور .ناسجة مالحم نضالية
عبرت عن الرقي والتناغم احلاصل يف جسد احلراك على
امتداد شهور من الزمن .بل حتى احلراكات الشعبية الالحقة
بباقي مناطق املغرب استفادت من وهج حراك الريف ،ومن

نقاط القوة فيه.

فمالرس وراء ذلك؟

إذا كان من تفسير لنقاط قوة احلراك هاته فلعل السبب
عائد إلى الوضع العام بالريف وخصوصية املنطقة تاريخا
وهــويــة..خــطــاب تواصلي سهل وممتنع ،استعمال وسائل
التواصل احلديثة ،اجلــرأة ،األبــداع ،التميز ،االنخراط يف
أوساط النضاالت الشعبية ،لكل معركة جماهيرية صداها

يف احلراك الشعبي.

أن متيز احلراك الشعبي نتاج الستفادته من التراكمات
النضالية التي راكمها الشعب املغربي واملنطقة بشكل خاص،
وأساسا حركة  20فبراير و .....فأبدع على مستوى األشكال
االحتجاجية واآلليات التنظيمية املرافقة لها ،وظل رافضا

لكل أشكال االحتواء واالستغالل السياسي.

 3عىل امتداد الحراك تباينت ردود فعل املخزن،
ومهنا تجييش االحـــزاب املخزنية واملمخزنة ضد

معاينة انسحاب كلي للمسؤولني احلكوميني يف تتبع هذا
امللف ،علما ان احلكومة كانت عبارة عن حكومة تصريف
أعمال دون شرعية انتخابية بعد .تواصل مسلسل اتهام
احل ــراك عبر افتتاحيات ومــقــاالت ببعض الصحف على
مدى أشهر دون النجاح يف خلق الفجوة بينه وبني اجلماهير
الشعبية التى ازدادت التحاما وانخراطا باحلراك ،واستمرت
االتهامات بتلقي الدعم اخلارجي وخدمة أجندات أطراف
معادية للوحدة الترابية تنهال علينا ،أحيانا بنتائج
عكسية مقدمة بذلك خدمات للحراك ،كحافز قوي على
املضي قدما يف الصراع من أجل تكريس أن كرامة املواطن
املغربي وحقوقه األساسية فوق كل اعتبار .إن متادي الدولة
يف سياستها جتاه املنطقة ومحاوالت إجهاض هذا احلراك
دفعها إلى حتريك األحــزاب السياسية املخزنية خصوصا
املشكلة لــإتــاف احلكومي ملواجهة احلــراك عبر اتهامه
بشكل مباشر وصريح بالتحريض على االنفصال ،اتهامات
تراجعت عنها فيما بعد هاته األحزاب حتت ذريعة التأويل
اخلــاطــئ لتصريحاتهم ،ولكنها كانت قــد مهدت الطريق
مبعية تصريحات املسؤول االمني األول باجلهة لإلتيان على
األخضر واليابس وشن حملة االعتقاالت الواسعة جدا يف
حق نشطاء احلــراك وعموم املتضامنني داخــل الوطن .أن
النظام املخزني بالبالد وسعيا منه لكبح وتلجيم مستويات
االحتقان االجتماعي ببالدنا ،كــان يسعى الــى أن يجعل
من منطقة الريف درســا وعبرة ملن ال يعتبر من مناضلي
ومناضالت هذا الوطن وثنيهم عن االلتصاق بهموم الشعب
الكادح واملغلوب على أمره .إن رهانات املخزن تكسرت أمام
صــمــود اجلماهير الشعبية والــتــضــامــن الشعبي الــواســع

مبختلف املدن املغربية.

 4يف إطار مواجهة االعتقاالت واملحاكمات نود
منكم وضعنا يف صــورة ما كــان عليه صــدى مصود
العائالت يف زانزن االعتقال .وابرتباط مع اسمترار
املعركة ما تودون توجهيه للقوى املناضلة من افادات
واستنتاجات حىت تقوم بواجباهتا ازاء حراك الريف
وغريه من الحركات االجمتاعية املقبلة.

علمتنا جتــارب األعتقال السياسي ببالدنا ،أن عائالت
املعتقلني هي الضامنة الستمرار تدفق صوت أبنائها وبناتها
وهم أو هن خلف القضبان ،وأن نضاالت العائالت من أجل
احلرية هي جزء من النضال الدميقراطي بالبالد ،فرغم
مستوى الرعب والترهيب الذي خلفته حملة االعتقاالت
واإلجــراءات األمنية املصاحبة لذلك ،ونقل مجموعة من
املعتقلني خارج املنطقة وقمع يومي بشوارع حواضر الريف.
إال أن مستوى التالحم بني عائالتنا واجلماهير الشعبية
دفاعا عن حقنا يف احلرية كان متينا -عماد العتابي وهو
يستشهد بالرصاص احلــي مضحيا بحقه يف احلياة بعد
شهرين من انطالق حملة االعتقاالت ،هو أكبر مثال على

متانة هذه العالقة.

أمام هول الصدمة لم يكن أمام عائالتنا متسع من الوقت
أو هامش للمناورة بل لم يكن هنالك بد من االنخراط يف
دعم املعتقل واالنفتاح على القوى املناضلة احلية بالبالد
والتعرف عل مــدن الــدار البيضاء والــربــاط وسجون عني
عيشة ،زايو ،كرسيف ،تازة ،رأس املا ،توالل ،تطوان ،طنجة،
العرائش ،سلوان ،احلسيمة ....
لكل معركة يف السجون صداها يف أوساط عائالتنا ،فرغم
أن األجــواء خــارج أســوار السجون لم يكن بأفضل حال من
املعاناة التى كنا نتقاسمها يف أقبية الفرقة الوطنية او زنازين
سجون الذل ،فإن عائالت املعتقلني أبانوا عن قدرة فائقة
على التحمل واملواجهة واألنفتاح على الفاعلني احلقوقيني
ببالدنا ،وتفاعل قل نظيره مع معاركنا باألضافة إلى شحذ
الدعم لقضيتنا ،وتفنيد مزاعم النظام املخزني  .وتبقي
معركتنا مستمرة إلى حني تصفية ملف االعتقال السياسي
برمته ببالدنا .وهو الرهان الذي يستوجب تظافر جهود
جميع األحــرار من فاعلني حقوقيني وسياسيني ومناضلني
جماهيريني مــن أجــل اقــبــار االعتقال السياسي وضمان
حرية التعبير ،وممارسة احلريات العامة فمعركة كرامة
املواطن املغربي والتمتع بحرياته وحقوقه االساسية هي
معركة اجلميع دون استثناء ،ورصيدنا النضالي والتراكمات

األيجابية للشعب املغربي زاد لنا يف هذه املعركة.

 5ماهو الــســؤال الــذي كنمت تــودون االجابة
عليه ومل نطرحه ونطلب منكم التفضل ابالجابة عليه
ولكم تحية تقدير من رفيقاتكم ورفاقكم يف الهنج
الدميقراطي
بعد التقدم بالشكر جلريدة النهج الدميقراطي ،أؤكد
على أن درب النضال الــذي اخترناه طواعية دفــاعــا عن
مصالح الكادحني يف هذا الوطن والقيم اإلنسانية النبيلة
للبشرية جمعاء ،رغم وعورته وجسامة التضحيات املقدمة،
فإننا سنمضي فيه قدما إلى حني أطالق سراح رفاقنا وكل
معتقلي الــرأي ،وتعبيد الطريق نحو دميقراطية حقيقية

أساسها الشعب وغايتها الشعب.

الحرية للمعتقلني ،واملجد والخلود لهشداء
الشعب املغريب.
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األخيرة

من وحي األحداث

فلسطني : 2020

جائحة االستيطان تفند ادعاءات املطبعني

محمد شاعر

إذا كــانــت سنة  2020قــد عــرفــت مدا
للتطبيع املشني مع الكيان الصهيوني من
طرف أنظمة عربية حاولت ذر الرماد على
عيون شعوبها بإعالنها ان التطبيع ميكنها من
الدفاع عن حل الدولتني و عن حقوق الشعب
الفلسطيني دون أن تكون بيانات التطبيع
شاملة ألي التزام صهيوني بهذا اخلصوص،
فإن الكيان الصهيوني يسارع اخلطى لفرض
أمــر واقــع ويهيئ املجال ملقتضيات صفقة
الــقــرن مدعوما يف ذلــك بعرابه األبــدي،
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة .فبعد
االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة للكيان
االستيطاني ،وبضم هذا الكيان للجوالن،
وكإجابة على البالغات اإلعالمية الداخلية
لألنظمة املطبعة لاللتفاف على الرفض
الشعبي لالستيطان ،قام الكيان الصهيوني
طيلة الــســنــة احلــالــيــة بتوسيع جائحة
االستيطان يف األراضي الفلسطينية؛ فخالل
األربعة أشهر األولــى أحصي أكثر من 700
انتهاك يتعلق بنشاطات استيطانية  ،وأصدر
خمسة عشر قرارا للمستوطنات اجلديدة
التي بلغت 19895وحدة استيطانية جديدة
 .وبعد أقل من شهرين على اتفاقيات العار مع
اإلمارات والبحرين ،وقفت جلنة التخطيط
العليا لــإدارة املدنية الصهيونية على بناء
آالف الوحدات االستيطانية اجلديدة يف
أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ،ولتحقيق

ذلــك قامت مبــصــادرة مئات الهكتارات من

 % 14من أراضي القدس الشرقية .ويحاول

األراضــي يف منطقة األغــوار الفلسطينية،

املستوطنون االستيالءعلى جبل عرمة يف

ب ــل أكــثــر م ــن ذلـــك أعــلــن "رئ ــي ــس وزراء

نابلس .ونتيجة لهذا التوسع االستيطاني

"الكيان الغاصب بعد توقيع االتفاقية مع

يتوقع املراقبون إعالن الصهاينة ضما جزئيا

اإلمــارات فرض "السيادة" الصهيونية على
مناطق غــور األردن وشــمــال البحر امليت.
ولتحقيق مشاريعه االستيطانية ميارس
الكيان الصهيوني ضغوطا على املواطنني
الفلسطينيني لترحيلهم عــن أراضــيــهــم،
فخالل أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل
من السنة احلالية ،تزايدت عمليات تدمير
املمتلكات الفلسطينية حيث بلغت يف تلك
األشهر على التوالي  61،39،26، 20تدميرا.
ويف القدس وحده أعلنت " بلدية القدس"
الصهيونية عن إقامة مائة وحدة استيطانية
جديدة فيما يعرف مبستوطنة "جفعات
هاتاموس" جنوب القدس احملتلة ،وهو مشروع
من شأنه عزل أحياء يف املدينة عن بيت حلم
يف الضفة الغربية ،مما يعني قطع التواصل
بني القدس احملتلة وجنوب الضفة ،كما مت
إعــان إحياء مشروع البناء يف حي "رمــات
شلومو" وهو املشروع الذي جمد منذ .2010
ويراد من املشاريع املتعلقة بالقدس االلتهام
الصهيوني الكامل للمدينة ،على اعتبار
أنها متثل عاصمة الكيان االستيطاني ،هذا
االلتهام الذي أصبح قاب قوسني أو أدنى من
التحقق ،إذ لم يعد املقدسيون ميلكون سوى

للضفة الغربية.

وتــزداد الوثيرة االستيطانية يف اآلونة
األخــيــرة مــتــزامــنــة مــع ط ــرد األمريكيني
للرئيس غير املأسوف عليه دونالد ترامب يف
االنتخابات الرئاسية األمريكية األخيرة،
وأيضا متزامنة مع الهرولة إلى التطبيع من
قبل األنظمة العربية .ولذلك ميكن اعتبار
هذا التسارع االستيطاني ضغطا على اإلدارة
األمريكية اجلديدة لتبني صفقة القرن التي
نسج خيوطها نتنياهو و ترامب ،ويف نفس
الوقت طمأنة األحــزاب الصهيونية والرأي
العام الصهيوني أن التطبيع ال يعني بأية
حال تنازال عن الفكرة الصهيونية القائمة
على دولــة صهيونية من النهر إلــى البحر،
والتي ستتحقق باملزيد من االستيطان الذي
يفوق االلتزام به أية التزامات أخــرى .وال
ميثل التطبيع يف هذا السياق بــدوره ،سوى
توسيعا لــاعــتــراف العربي باالستيطان
الذي يلغي تدريجيا حل الدولتني ،أو يجعل
الدولة الفلسطينية "غيتوها " مكتظا ال
يتعدى جــزءا صغيرا من قطاع غــزة حتت

وصاية مغتصبي أرضهم.

األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

النهج يحيي صمودهم ويدين الهجوم القمعي ضدهم

يخوض األساتذة الذين فرض عليهم
التعاقد نضاال بطوليا يف مختلف املناطق
للمطالبة بحقهم املــشــروع يف اإلدم ــاج
يف ســلــك الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة ،وب ــدل
االستجابة لهذا املطلب ،جيشت الدولة
فيالقها من القوات القمعية لتدوس على
كرامة هذه الفئة الهامة من الشعب التي
تتكفل بإعداد أجيال الغد .أن نضاالت
هــؤالء األســتــاذات و األســاتــذة تهدف ،يف
نهاية األمر ،إلى إنقاذ املدرسة العمومية
مــن مخالب اللوبيات الرأسمالية التي
تتربص بها ،وبالنتيجة إنقاذ التعليم
العمومي من تسليعه واملتاجرة به.
ان النهج الدميقراطي اذ يتضامن مع
األســاتــذة الــذيــن فــرض عليهم التعاقد
ويحيي صمودهم يف إطــار تنسيقيتهم،
يــديــن بــشــدة الــهــجــوم القمعي الــشــرس
ال ــذي يتعرضون لــه ويــدعــو كــل القوى
الــدميــقــراطــيــة واحل ــي ــة الــغــيــورة على
املــدرســة الــعــمــومــيــة لــتــوحــيــد صفوفها

وجتسيد تضامنها الفعلي مع هذه الفئة
التي يحاول النظام االستفراد بها ليطبق
عليها سياسات صــنــدوق النقد الدولي
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التي ال ترى يف التعليم إال قطاعا جتاريا
مربحا للرأسمال احمللي واألجنبي.
الرباط يف فاحت يناير 2021

حزب العدالة والتمنية هل
هو مسري ام مخري؟
التيتي الحبيب

من يدقق النظر يف الصورة التي نقلت توقيع
العثماني عــلــى الــتــصــريــح املــشــتــرك بــن املــغــرب
والكيان الصهيوني برعاية ادارة ترامب سيقتنع ان
حزب العدالة والتنمية استعمل عمدا ولزوما ،ألن
مسوغات اختيار شخصية مغربية غير العثماني
كانت متاحة ولــن تثير ايــة مالحظة او احتجاج
من باقي االطــراف .الصورة تؤكد رغبة الدولة يف
توريط حزب العدالة والتنمية يف التوقيع على
التطبيع وجعل حــزب العدالة والتنمية مبثابة
مولدة االعــان عن التطبيع وترسيمه يف املغرب،
ويف ذات الوقت منعه من التراجع مستقبال عن
تأييد التطبيع وهــذا ما قاله بن كيران لقواعد
احلــزب التي شعرت بوقع اخليانة التي ارتكبتها
قيادته

.

فما هو ثمن هذه اخليانة التي اقترفتها قيادة
البيجيدي؟ وهــل الــثــمــن يكفي لــشــراء السلم
السياسي من القواعد؟ قبل االجابة على هذين
الــســؤالــن ،ال بــد مــن التأكيد على ان القضية
الفلسطينية عند قــيــادة البيجيدي اصبحت
قضية تنتمي لعالم السياسة والتعاطي النفعي
املركنتيلي يف سوق املصالح ،لم تعد تلك القضية
املشحونة بالعواطف واملرجعية الدينية .نزلت
القضية الفلسطينية مــن ملكوت السموات الى
مصالح السياسة والدنيا

.

اما الثمن الــذي قبضته قيادة البيجيدي فهو
تأهيلها كحزب يف االنتخابات التشريعية والبلدية
املقبلة .إنها ضمنت ورقة الصفوف االولى يف البرملان
واملجالس البلدية وطبعا مقابل ان تقوم بالدفاع
على تطبيق التطبيع وعن قمع كل مظاهر املقاطعة
واملقاطعني .ومتكينها من هذه املرتبة سيجعل منها
بارشوك ضد القوى االسالمية املعارضة للتطبيع،
وستوكل لها مهمة املواجهة يف املساجد واجلامعات
وغيرها من املواقع واحملطات .هل الثمن كاف لشراء
السلم السياسي من القواعد ومواجهة التصدعات او
االنشقاقات داخل احلزب؟ كل املؤشرات تذهب الى
أن احتمال انشقاق البيجيدي اصبح مستبعدا بعد
خرجة بن كيران وتعهده على عدم السير يف هذا
املنحى يف الظروف احلالية؛ باإلضافة الى استمرار
احلزب يف احلكومة مما يضمن استمرار التنفع من
الريع السياسي لنخب احلزب كما ان االستمرار يف
تسيير املجالس البلدية والقروية سيخدم مصالح
القواعد والنخب احمللية واجلهوية

.

باالعتراف الرسمي للنظام بالكيان الصهيوني
ومبساهمة البيجيدي يف التوقيع يكون حزب
العدالة والتنمية قد انتقل من التطبيع السري
او املفروض عليه الى املشاركة العلنية والسياسية
الطوعية يف هذا التطبيع عن اختيار وبارادة واعية.
وبذلك تكون القضية الفلسطينية قد تخلصت من
حــزب منافق يدعي املساندة وهــو يضمر العكس
ويخدم التطبيع .لقد ربحت القضية الفلسطينية
ساحة مغربية تتسيدها قوى مناضلة عن جدارة
واستحقاق ضــد التطبيع مــع الكيان الصهيوني
املقيت

.

