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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 393
 من 19 إلى 25 يناير 

2021

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

: عاملني  على  ينبني  الصهيوني  الكيان  من  موقفنا  إن 
الكيان. هذا  طبيعة  األول: 

واملغاريب. العريب  العامل  يف  التناقضات  تحليل  الثاين: 

على  انبنى  بل  الــدول،  كباقي  دولــة  ليس  الصهيوني  الكيان 
من  القادمني  باليهود  وتعويضهم  أرضهم  من  الفلسطينيني  أقتالع 
إنه استعمار استيطاني وعنصري واستئصالي  العالم.  مختلف بقاع 
يتجاوز  الفلسطيني  الشعب  من  فموقفنا  لذلك،  االصليني.  للسكان 
إلى  والقهر  االستبداد  وطأة  حتت  تئن  أحرى  شعوب  مع  التضامن 
النضال من أجل تغيير جوهر هذا النظام املبني على امليز العنصري 
امليز  نظام  من  أخطر  نظام  إنه  الفلسطينية.  الهوية  على  والقضاء 
العنصري الذي كان سائدا يف جنوب إفريقيا ألنه، إضافة إلى امليز 
على  منهجي،  وبشكل  جاهدا  يعمل  الفلسطينيني،  ضد  العنصري 

أصحابها. وتشريد  الفلسطينية  األراضي  ضم 
هو  واملغاربي  العربي  العالم  يف  األساسي  التناقض  أن  نعتبر  إننا 
واألنظمة  األمريكية،  املتحدة  الواليات  بقيادة  االمبريالية،  بني 
الكيان  التابعة لها وقاعدة االمبريالية األمامية يف املنطقة  احمللية 
تقرير  أمــام  عقبة  أخطر  يشكل  الــذي  الثالوث  هــذا  الصهوني. 
حقيقية.  لدميقراطية  وبنائها  وحتررها  املنطقة  شعوب  مصير 
خاضعة  أوروبية  امبريالية  اعتبار  مع  يتناقض  ال  الذي  الشيء 
يف  )فرنسا  ذاك  أو  الشعب  لهذا  لدود  كعدو  االمريكية  لالمبريالية 

مثال(.  الكبير  املغرب 
إن التطبيع يرتكز، يف العمق، على إنكار جوهر الكيان الصهيوني 
التناقض  طبيعة  انكار  وكذا  الدول  كباقي  عادية  دولة  واعتباره 

منطقتنا. يف  األساسي 
على  تختزل،  التي  التيارات  أن  الصدفة  قبيل  من  ليس  لذلك 
الهوية  للدولة،   كهوية  اليهودية  أقر  الذي  الصهيوني  الكيان  غرار 
العربي،  البعد  تــعــادي   بل  وتنكر،  )األمازيغية(  واحــد  بعد  يف 
الثالوث  مع  تصطف  وأن  الصهيوني  الكيان  مع  للتطبيع  تتحمس 

الرجعي.  - الصهيوني   - االمبريالي 
الكيان  مع  التطبيع  يف  مانعا  يجد  ال  أن  الطبيعي  من  أن  كما 
العنصري  جــوهــره   عــن  يتغاضى  أو  يطمس  مــن  كــل  الصهيوني 
التنديد  يف  منه  املوقف  يختزل  وأن  وأالستئصالي  واالستيطاني 
حق  متناسيا  ضحاياها،  مع  التضامن  و  اإلنسان  حلقوق  بانتهاكاته 

أرض  كامل  على  واالستقالل  املصير  تقرير  يف  الفلسطيني  الشعب 
فلسطني.

نضالنا  أن  يعني  لشعبنا  عدو  الصهيوني  الكيان  أن  إعتبارنا  إن 
وخططنا  مهامنا  يف  قــصــوى  بأهمية  يحضى  أن  يــجــب  ضـــده 
موقعا  إسقاطه  بهدف  التطبيع  مناهضة  مهمة  وحتتل  وبرامجنا. 
يستهدف  فالتطبيع  التحرري,  نضالنا  صلب  من  لكونها  أساسيا 
الصهيوني  الكيان  مع  تناقضنا  وحتويل  مجتمعنا  نسيج  اختراق 
أنه  أي  شعبنا،  داخــل  تناقض  إلــى  خارجي  عــدو  مع  تناقض  من 
العالم  أي  الطبيعي،  محيطه  عن  وإبعاده  شعبنا  تقسيم  يستهدف 

واملغاربي.  العربي 
مقاطعة  أجـــل  ــن  م الــنــضــال  تتطلب  التطبيع  مناهضة  إن 
واالقتصادية  السياسية  املستويات  جميع  على  عارمة  شعبية 

والرياضية... والفنية  والثقافية  واالجتماعية 
وفضح  التطبيعية  االطروحات  كل  هزم  من  البد  ذلك،  وألجل 
مع  الشعبي  التعاطف  جذوة  اذكاء  يجب  كما  واملطبعات.  املطبعني 
واألخطاء  الهزائم  بسبب  نسبيا  خفتت  التي  الفلسطيني  الشعب 
)وهــم  الفلسطينية  التحرير  منظمة  لــقــيــادة  االسترتيجية 
والرجعية  االمبريالية  على  الرهان  ووهم  أوسلو  ووهم  الدولتني 
حركة  وانقسامات  الفلسطينية...(  للقضية  عادل  حل  إليجاد 
عميلة  سلطة  إلى  منها  جزء  وحتول  الفلسطينية  الوطني  التحرر 

الصهيوني. للعدو 
منفتحة  زالت  ال  ثورية  سيرورات  إيقاع  على  تعيش  منطقتنا  إن 
تغيرات  الــعــالــم  يــعــرف  بينما  جــذريــة.  تــغــيــرات  امكانية  على 
قوية  ومقاومة  االمبريالي  القطب  تراجع  أهمها  لعل  متسارعة 
والعراق  ولبنان  وفلسطني  )اليمن  منطقتنا  يف  خاصة  لهيمنته، 
هذه  إن  للرأسمالية.  مسبوقة  وغير  عميقة  وأزمـــة  وســوريــا( 
إذا  املاركسية،  وخاصة  الثورية،  للقوى  مهمة  فرصا  توفر  الظروف  
حترر  أدوات  بناء  يف  اجلادة  واملساهمة  صفوفها  توحيد  إستطاعت 
وجبهات  العاملة،  للطبقة  املستقل  احلزب  وخاصة  العاملة،  الطبقة 

واالمبريالية.  والصهيونية  للرجعية  مناهضة  شعبية 
تتقدم  مــا  بقدر  الــثــوريــة،  الــســيــرورة  هــذه  تتقدم  مــا  وبــقــدر 
بل  الصهيوني،  الكيان  مع  التطبيع  إسقاط  يف  فقط  ليس  شعوبنا، 
الرجعي-الصهيوني-االمبريالي  الثالوث  هيمنة  من  حتررها  يف 

نفسه.

لماذا يجب إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني

قراءة في رواية شتاء غونتر

خلوان مانويل ماركوس
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6 االمطار تعري خلل البنيات 

التحتية

الطيب مضماض ضيف العدد : 

اخـــل  مـــد لـــــه  ــيـــع  ــبـ ــتـــطـ الـ ــة  ــ وم ــا ــ ــق ــ م ن  إ
وســـيـــاســـيـــة  وفـــنـــيـــة  ــيـــة  ــافـ يـــــدة: ثـــقـ عـــــد
االحتجاج  جانب  إلــى  يــة...،  وتــوعــو ية  بو وتر

ات. المسير و

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

الوباء والتطبيع والظروف 

املناخية، مظاهر عّرت فشل 

السياسات املخزنية

كلمة العدد

الشعب املغريب مع كفاح الشعب الفلسطيني 
وضد التطبيع مع الكيان الصهيوين
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.  الثمن :  4 دراهم

في السياسة اخلارجية لنظام 

االستبداد املخزني 



العدد : 393  2
من 19   إلى 25  يناير   2021 الثانية

يف اجتماعها العادي، بتاريخ 10 يناير 2021، وقفت الكتابة 
فيها  تتخبط  التي  املشاكل  عند  الدميقراطي  للنهج  الوطنية 
للنظام،  الالشعبية  السياسات  جّراء  من  الشعبية  اجلماهير 
السياسات  هذه  االمبريالية.  املالية  الدوائر  طرف  من  املمالة 
األخيرة  املناخية  ــوال  واألحـ كــورونــا  جائحة  فضحت  الذريع.التي  فشلها 

الشعب  جعل  الدولة  واستقالة  الوباء،  انتشار  فاستمرار 
بسبب  متهالك،  عمومية  صّحة  قطاع  أمــام  مصيره  يواجه 
الرأسمال  لفائدة  له،  تعّرض  الذي  املمنهج  التخريب  حجم 
حاول  وكعادته،  اخلصوصية.  املصحات  مجال  يف  املستثمر 
فاقت  ملدة  الشعب،  داخل  اإلنتظارية  من  أجواء  خلق  الوباء.النظام  اللقاح وإمكانية مواجهة  ثالثة أشهر حول وصول 

األخرى،  هي  عّرت،  فقد  األخيرة  والتساقطات  الثلوج  أما 
فالعديد  الدولة،  مفاصل  كل  ينخر  الذي  الفساد  حجم  عن 
البنيات التحتية من طرق وقناطر وقنوات الصرف، تهاوت  من 
املياه واألوحال،  العديد من األحياء حتت  بشكل كامل، لتغرق 
وغيرها؛  واحملمدية  البيضاء  الدار  يف  منازل  عدة  انهارت  كما 
الــدواويــر  مــن  العديد  زالــت  ال  ــقــروي،  ال للعالم  وبالنسبة 
يف  واملــؤونــة،  التدفئة  على  التوفر  دون  بالثلوج،  محاصرة 
هذه  نتيجة  بريئة  أرواح  سقطت  وقد  للدولة.  تام  شبه  غياب 
اآليلة  للمنازل  حل  إيجاد  لعدم  املدن،  يف  الفاشلة  السياسة 
يف  التالميذ  لتنقل  السالمة  شروط  توفير  ولعدم  البادية.للسقوط، 

استمرار  على  الوطنية  الكتابة  وقفت  ثانية  جهة  ومــن 
تبقى  مــا  اجتثاث  بهدف  احلــريــات  على  املخزني  التضييق 
مريرة،  نضاالت  عبر  املغربي  الشعب  حققها  مكتسبات  من 

على  التعاقد  وفرض  العمومية  املدرسة  على  اإلجهاز  أهمها 
التعليم  لوبيات  إشــارة  رهن  وجعلهم  واألســاتــذة،  اخلصوصي.األستاذات 

الباطرونا دعما  النظام  العاملة، منح  الطبقة  وعلى مستوى 
التسريحات  على  اإلقدام  يف  يدها  إطالق  خالل  من  إضافيا، 
املرونة،  بدعوى  استغاللهم  ومضاعفة  للعمال،  اجلماعية 
والهدف هو التخلص التدريجي من مدونة الشغل رغم عاّلتها. 
كما أن حرمان الطبقة العاملة من الرعاية الصحية وتعويضها 
للعمل  يضطرون  املصابني  العمال  جعل  بكورونا،  االصابة  عن 
ضحية  أكبر  هي  العاملة  فالطبقة  للطرد.  تعرضهم  مخافة 

القطيع.  مناعة  عليها  طبق  وقد  للوباء، 

إن الهنج الدميقراطي يعرب عن تضامنه املبديئ مع:

يتم  والذين  التعسفي  الطرد  ضحايا  والعمال  العامالت   -
شروط  وبــدون  إنسانية  ال  ظــروف  يف  وتشغيلهم  استغاللهم 
الستهتار  حد  بوضع  ويطالب  الوباء،  انتشار  ظل  يف  والعامالت.احترازية  العمال  بحقوق  والباطرونا  النظام 

سياسات  عن  الناجتة  البطالة  ضحايا  والشابات  الشبان   -
ومصالح  الكومبرادوري  الرأسمال  مصالح  تخدم  التي  النظام 
العابرة للقارات على حساب املصالح احليوية للشعب  الشركات 
اقتصاد  بناء  تــروم  حتررية  سياسة  بنهج  ويطالب  املغربي، 
الشعب.وطني متمحور على الذات يعطي األولوية للتشغيل واستعادة  كرامة 

ضد  التعاقد  عليهم  املــفــروض  ــذة  ــات واألس ــاذات  ــت األس  -
ملطلبهم  الفورية  باالستجابة  ويطالب  عليهم،  املسلط  القمع 
وقف  مع  العمومية،  الوظيفة  يف  إدماجهم  يف  املتمثل  الشرعي 

العمومية. املدرسة  تدمير  سياسة 

ويطالب  بالثلوج،  واحملاصرين  املطرية  الفيضانات  ضحايا   -
الشؤون  تدبير  يف  النظر  إعادة  يف  مسؤولياتها  بتحمل  الدولة 
يف  املتورطني  ومحاكمة  والفساد  الريع  على  املبنية  احمللية 
الضرورية  واملعنوية  املادية  اإلعانات  توفير  مع  القضايا،  املتضررين.هذه  واملواطنني  للمواطنات  املطلوبة  بالسرعة 

يدعو  الصهيوني،  الكيان  مع  املخزني  التطبيع  وبخصوص 
لتأطير  واحلية  الدميقراطية  القوى  كافة  الدميقراطي  النهج 
فيه  لعب  الــذي  التطبيع،  لهذا  الواسعة  الشعبية  املقاطعة 
وقفت  ولقد  أساسيا.  دورا  واليته  املنتهية  االمريكي  الرئيس 
الكابتول  مبنى  اقتحام  أحداث  على  أيضا  الوطنية،  الكتابة 
يف  املنهزم  ترامب  أنصار  طرف  من  األمريكي  الكونغرس  مقر 
االنتخابات االخيرة، األمر الذي يشير إلى مازق الدميقراطية 
إن  الدميقراطية.  قلعة  يعتبر  مــا  معقل  يف  الــبــورجــوازيــة 
ملا  الدمار  الى  البشرية  تقود  البنيوية  أزمتها  يف  قيادتها.الرأسمالية  الفاشي  اليمني  يتولى 

مشاريع  ملفات  بتحريك  يندد  الدميقراطي  النهج  ان 
الوباء  انتشار  عز  يف  النقابات  قانون  مثل  تراجعية  قوانني 
بذريعة  االحتجاجية  احلركات  كل  على  املضروب  الصحي.واحلصار  احلجر 

برأس  املغربي  الشعب  الدميقراطي  النهج  يهنئ  األخير  ويف 
ويوم  وطنيا  عيدا  بجعلها  ويطالب   2971 األمازيغية  السنة 
السياسيني  املعتقلني  كافة  سراح  بإطالق  يطالب  كما  القابعني وراء القضبان وعلى رأسهم قادة حراك الريف.عطلة. 

الوباء والتطبيع والظروف املناخية، مظاهر عرّت فشل 
السياسات املخزنية

اجلهوية  للكتابة  العادي  اإلجتماع  انعقد  يناير   9 بتاريخ 
أهــم  تـــدارس  الــغــربــيــة،وبــعــد  بــأوروبــا  الــدميــقــراطــي  للنهج 
أصدرت  الدولية،  الساحة  وعلى  باملغرب  الوضع  مستجدات 

البيان التالي :

نتائج  من  الشعبية  الفئات  شرائح  مختلف  معاناة  استمرار 
سياسات الدولة املخزنية التي مافتئت تتباهى أمام الرأي العام 
وحقوق  التنمية  مجاالت  يف  تقدم  بتحقيق  والدولي  الوطني 
هذه  أن  حني  ــاب...يف  اإلره ومحاربة  والديبلوماسية  اإلنسان 
الزائفة ال تعبأ بالقضايا  الدولة مبختلف اجهزتها ومؤسساتها 
املصيرية للشعب ومطالبه إلرساء تنمية حقيقية وبناء اقتصاد 
املواطنات  لكل  األساسية  احلاجيات  خلدمة  موجه  وطني 
الكاملة  واحلرية  بالكرامة  ومتتيعهم  العدل  وإشاعة  واملواطنني 
يف اختيار مستقبلهم بدل الركض وراء خدمة مصالح الرأسمال 
كالواليات  أجنبية  لــدول  خارجية  وأجندة  الطفيلي  احمللي 
املتحدة األمريكية وفرنسا واالحتاد االوروبي واملؤسسات املالية 
الشركات  من  وغيرها  الدولي  النقد  وصندوق  العاملي  كالبنك  
سوق  إال  الشعوب  يف  ترى  ال  التي  للقارات   العابرة  اإلحتكارية 
الرخيصة  العاملة  اليد  من  وفائض  ملنتوجاتها  الستغاللها واستباحة ثرواتها.استهالكية 

تساقطات  مــن  مــؤخــرا  بــالدنــا  عرفته  ومــا  اإلطـــار  هــذا  يف 
والبرد  الطرق  وانقطاع  وماتبعها من فياضانات  والثلوج  لألمطار 
القارس، إضافة جلائحة كورونا التي عرت الواقع املفلس لقطاع 
التحتية  البنية  واقــع  اجلميع  أمــام  انكشف  ببالدنا،  الصحة 
عن  املسؤولني  توجهات  إفــالس  بامللموس  يبني  الــذي  املهترأ 

تسيير الشأن العام وانفضاح من هم على راس مؤسسات الدولة 
العام  املال  من  اإلغتناء  سوى  لهم  الهم  الذين  االسياد  وخدام 
ومصلحة  العام  الصالح  بدل  اخلاصة  األنانية  املصالح  املجتمع والوطن.وخدمة 

ــد مــصــالــح الــوطــن  ــرارا لــهــذا الــنــهــج الــالشــعــبــي ض ــم ــت واس
ومخزي  علني   بشكل  للتوقيع  املخزني  النظام  واملواطنني،جلأ 
أمريكا  مبباركة  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  اتفاقية  على 
املنتهية صالحيته ضاربا بعرض احلائط  كل احلقوق  ورئيسها 
التاريخية للشعب الفلسطيني املقاوم بهدف إقتالعه من أرضه 
كامل تراب فلسطني وعودة الالجئني.والتنكر حلقه يف تقرير مصيره وبناء دولته الدميقراطية على 

ضحايا  مــع  تضامنها  عــن  تعبر  إذ  اجلــهــويــة  الكتابة  إن 
السياسات املخزنية الفاشلة والبعيدة عن خدمة الصالح العام :

الصهيوني  الكيان  مع  للتطبيع  اخليانية  العملية  تدين   -
دوما  واملــدعــم  املساند  شعبنا  مشاعر  العمق  يف  تضرب  التي 
الثالوث  مع  املغرب  إصطفاف  ورفضها  الفلسطينية،  للقضية 
األشكال  كل  تنظيم  إلى  وتدعو  الرجعي  االمبريالي  الصهيوني 
من أجل إلغائه.اإلحتجاجية ضد هذا التطبيع مع الصهيونية وتصعيد النضال 

حق  من  للمغاربة  املنهجي  واملنع  القمع  حمالت  تدين   -
اإلحتجاج على هذا التطبيع وتعاطفهم مع قضية فلسطني، من 
خالل إغالق الشوارع وعسكرة الساحات العامة وفض التجمعات 

بالقوة بدعوى غياب التراخيص.

التعبير  فضاء  خلنق  البوليسية  الدولة  جلوء  تستنكر   -
مع  السياسية  احلسابات  لتصفية  القضاء  وتوظيف  باملغرب 
ومدونيني  صحافيني  من  احلــرة  ــوات  األص وإعتقال  املعارضني 
واملواطنني  املواطنات  وكل  اإلنسان  حقوق  ونشطاء  ومثقفني 
الشعبية   باحلراكات  وانخراطهم  بحقوقهم  املتشبثني  األحرار 
بأحكام  بعضهم  على  واحلكم  املناضلة  اإلجتماعية  واحلركات 
قياسية وصلت إلى حد 20 سنة كنشطاء حراك الريف وإخضاع 
آخرين إلجراءات أمنية سوريالية واستنطاقات ماراطونية كما 
عمر  الصحفيني  او  منجب  املعطي  احلقوقي  الناشط  مع  الراضي وسليمان الريسوني.حصل 

الغربية  بأوروبا  الدميقراطي  للنهج  اجلهوية  الكتابة  إن 
تعتزم ،كنهج دميقراطي ومبشاركة كل مدعمي القضايا العادلة 
،تنظيم أشكال احتجاجية أمام السفارات والقنصليات املغربية 
الشعب  نضال  لدعم  رقمية  إشعاعية  وندوات  الغربية  بأوروبا 
والتطببع مع العدو الصهيوني.املغربي من أجل حقوقه وحريته وضد القمع الذي يتعرض له 

احلرية لشعبنا املكافح

احلرية لكل املعتقلني السياسيني

الفلسطيني احلرية للشعب 

املجد للشهداء

لكتابة اجلهوية للنهج الدميقراطي بأوروبا الغربية

النهج الدميقراطي جهة اوروبا الغربية يدين القمع املخزين 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

باحملمدية  احمللية  االجتماعية  اجلبهة  تتابع  كبير  باهتمام 
التي  األخيرة  لألمطار  الكارثية  باآلثار  املتعلقة  املستجدات  أخر 
يف  اضطرابات  يف  وتسببت  احملمدية  مدينة  على  بغزارة  تهاطلت 
العامة  املمتلكات  همت  بليغة  مادية  وأضرار  والتنقل  النقل  حركة 
الصفيح  دور  قاطني  من  األســر  من  العشرات  وتشريد  واخلاصة 
الــكــوارث  هــذه  تــكــرار  إلــى  وبالنظر  الكهربائي  التيار  وانقطاع 
قدرة  وعدم  للمدينة  التحتية  البنيات  ضعف  جراء  باستمرار 
املتهاطلة  األمــطــار  استيعاب  على  احلــار  ــواد  ال تصريف  قنوات 
واملسؤولية  املعنية  للجهات  امليدانية  التدخالت  فعالية  وعدم 
البشرية  واملــوارد  الضرورية   التجهيزات  توفير  يف  التقصيرية 
لوضع  املسبق  االستعداد  وعدم  الكوارث  هذه  مثل  ملواجهة  املؤهلة 
األخيرة  الغزيرة  لألمطار  الكارثية  اآلثار  من  للحد  كفيلة  خطط 
ظل  يف  سيما  اجلوية  األرصاد  نشرات  بتوقعات  املسبق  علمها  رغم 
احمللي  العام  الشأن  تدبير  عن  املسؤولون  يقدمها  التي  التسهيالت 
والكهرباء  املــاء  لقطاع  املفوض  بالتدبير  املكلفة  للشركة  ســواء 
ملدى  اليومية  املتابعة  وغياب  ليديك  احلار  الواد  تصريف  وقنوات 
املقدمة  التسهيالت  خالل  من  وأيضا  التحمالت  بدفتر  التزامها 
مياه  ألودية  الطبيعية  املجاري  على  استحوذ  الذي  العقار  للوبي 
كانطونات  إلــى  وحولها  الــرايــات  أم  واد  الويزية  كــواد  األمــطــار 
االقــتــصــادي  الــســكــن  تــوفــيــر  يف  املــســاهــمــة  ــوى  ــدع ب إسمنتية 

نحو  املنهمرة  املياه  هذه  مجاري  حول  الذي  األمر  واالجتماعي 
منه. القريبة  والدواوير  التجارية  واحملالت  املساكن 

متابعتها  خالل  من  و  باحملمدية  احمللية  االجتماعية  واجلبهة 
الفيضانات  عن  الناجمة  الكارثية  ــار  واآلث للوضعية  ورصدها 
اسر  بعض  مستوى  على  وخاصة  احملمدية  عمالة  بتراب  األخيرة 
وعاشوا  كبير  بشكل  تضرروا  الذين  الصفيح  دور  بعض  ساكنة 
كدوار  باحلكرة   واإلحساس  والتشريد  الشديد  اخلوف  من  حالة 
– ما تبقى من دوار  – الشريف  - أوالد الهجالة  ) البراهمة شرقاوة 
وحيث   )... احملمدية  سجن  قرب  الغابة   – مومن  أوالد    - الصايف 
األضرار  من  اإلسمنتية  بالبنيات  القاطنة  األسر  حتى  تسلم  لم 
ال  املثال  سبيل  وعلى  األخــيــرة  الغزيرة  األمــطــار  عن  الناجمة 

 1 واحلسنية  الشباب  بدرب  اآلسر  بعض  احلصر 
باحملمدية  احمللية  االجتماعية  اجلبهة  فان  ذلك  على  وتأسيسا 
الناجمة عن  واآلثار  تتبعها ووقوفها على حجم األضرار  من خالل 
املعنية  املسؤولة  للجهات  العام  لألداء  وتقييمها  الفيضانات  هذه 
املتضررة  األســر  وجتنيب  الكارثية  ــار  اآلث من  للحد  بالتدخل 
االجتماعية  اجلبهة  سكرتارية  فان  وعليه  الكوارث  هذه  مخاطر 

والوطني  احمللي  العام  للرأي  تعلن  باحملمدية  احمللية 
الكارثية  اآلثار  من  املتضررة  األسر  مع  واملطلق  التام  تضامنها   1-

يف  وتسببت  باحملمدية  بغزارة  تهاطلت  التي  األخيرة  لألمطار 
عدم  جراء  واخلاصة  العامة  املمتلكات  همت  فادحة  مادية  خسائر 
االستعداد  وعدم  املسؤولة  للجهات  امليدانية  التدخالت  فاعلية 
بتوقعات  املسبق  علمها  رغــم  الوضعية  هــذه  ملواجهة  املسبق 

اجلوية.   األرصاد  نشرات 
إجــراءات  اتخاذ  السلطات  لتجاهل  الشديد  تنديدها   -  2
اآلثار  مخاطر  املتضررة  الساكنة  بتجنيب  كفيلة  أنية  وتدابير 
مدينة  على  تهاطلت  التي  األخيرة  الغزيرة  لألمطار  احملمدية.الكارثية 
دور  قاطني  بتمكني  واحمللية  املركزية  السلطات  مطالبتها   -  3
التمتع  يف  املشروع  حقهم  من  متييز  أو  شرط  أو  قيد  دون  الصفيح 
واملواثيق  الوطنية  القوانني  يف  عليه  املنصوص  املالئم  بالسكن 
اآلثار  من  املتضررة  األسر  وتعويض  الصلة  ذات  حلقوق  باحملمدية.الدولية  األخيرة  الغزيرة  لألمطار  الكارثية 
عن  احمللي  الشأن  تدبير  عن  املسؤولني  مبحاسبة  مطالبتها   -  4
واحلماية  الوقاية  سبل  توفير  عدم  يف  التقصيرية  مسؤوليتهم 
األســر  لتجنيب  واملستقبلية  اآلنــيــة  الــضــروريــة  االستباقية 

  . باحملمدية  بغزارة  املتهاطلة  لألمطار  الكارثية  اآلثار  املتضررة 

بــعــدمــا خـــاض مــســتــخــدمــو بــريــد 
باسم  بــنــك  الــبــريــد  وفــرعــه  املــغــرب 
ثالث  تضم  الــتــي  النقابية  احلــركــة 
القطاع  يف  متثيلية  األكــثــر  نــقــابــات 
بريد  ملجموعة  الوطنية  النقابة  وهي 
الوطنية  والنقابة  ف.د.ش،  املغرب 
الوطنية  واجلامعة  ك.د.ش،  للبريد 
سلسلة  إ.م.ش،  واللوجستيك  للبريد 
الشكل  على  ــة  ــذاري إن ــات  ــراب إض مــن 

التالي:
 13 ــوم  ي ســاعــة   24 ــدة  مل األول    .1

2020 نونير 
 26 أيــام  ساعة   48 ملــدة  الثاني    .2

2020 نونبر  و27 
ــام  أي ــة  ــاع س  72 ملـــدة  ــثــالــث  ال   .3

2020 دجنبر  شهر  من   29/3/31

يناير   6 األربــعــاء  يــوم  ومــنــد    .4
يف  البريدية  الشغيلة  دخلت   2021
اإلدارة  استجابة  لعدم  مفتوح  إضراب 
أربعة  يف  يتلخص  الذي  املطلبي  مللفهم 

: وهي  مطالب 
النقابية. احلريات  إحترام   -

املتوافق  األساسي  القانون  تنزيل   -
املدير  طــرف  مــن  موقع  يكون  حوله 
ــوم، ونــشــره  ــرسـ الـــعـــام والـــصـــادر مبـ
التوافق  مت  كما  الرسمية  باجلريدة 
جميع  لتطلعات  ويستجيب  عليه 

والبريديني، البريديات 

وفق  احلكومية  ــادة  ــزي ال تنفيذ   -.2019 أبريل   25 أتفاق 
يف  املـــهـــول  اخلـــصـــاص  تــغــطــيــة  البشري.-  العنصر 
لسنوات  الترقية  لوائح  تسوية   -.2020 ،2019 ،2018

ويصون  يحمي  بتقاعد  املطالبة  والبريديات.    البريديني  كرامة 
ــى  ــأب ورغـــــم بــســاطــة املـــطـــالـــب ي
احملضوضني  املتعاقدين  من  مجموعة 
مناصب  ــل  ك عــلــى  ــوا  ــول ــت اس ــن  ــذي ال
ــذه املــؤســســة،  ــل هـ ــ ــة داخ ــي ــؤول ــس امل
ــا وخــلــق  ــه ــرات ــي لــيــســتــفــيــدوا مـــن خ
ــات  ــب مــنــاصــب تــنــاســب مــصــالــح ورغ
ــة، حــيــث  ــي ــال ــي ــــب خ ــروات ــ مــعــيــنــة ب
يتسع  وظــيــفــي  هـــرم  ــام  أمـ أصــبــحــنــا 
املــتــعــاقــديــن دون  بــاملــســؤولــني  رأســـه 
من  قاعدته  وتتقلص  لذلك،  ضــرورة 
واالستغناء  املــهــول  اخلــصــاص  خــالل 
أعوان  من  األصليني  الدار  أصحاب  عن 
تعويض  دون  ــني  ــوزع وامل الشبابيك 
قهرا،  املغادرين  أو  املتقاعدين  مناصب 
الصماء،  األذان  سياسة  ينهجون  إنهم 
املتضررين  املواطنني  أمر  من  يهمهم  ال 
ــن هـــذه اإلضـــرابـــات املــتــتــالــيــة وال  م
والبريديني  البريديات  احتجاجات 
شلال  عرفت  التي  املدن  كل  يف  اخلدمات.العارمة  لكل  كامال 

الربيديون يف مواجهة تعنت 

اإلدارة 

الجبهة االجتامعية املحلية باملحمدية تعرب عن تضامنها املطلق 

والكامل مع األرس املترضرة

معاناة الساكنة يف مواجهة سلطة متعنتة 
فرع  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  تتابع 
املجلس  تخلي  شديد  وبإستنكار  مراكش  املنارة 
احمللية  السلطات  ومعه  مراكش  ملدينة  اجلماعي 
املــنــدرج  الــعــزوزيــة  ــوق  س تهيئة  يف  دورهــمــا  عــن 
ضــمــن مــا يــســمــى بــاالســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
االمل  جمعية  مكتب  لفائدة   البشرية  للتنمية 
السوق  بناء  صفقة  فوتت  التي  العزوزية  لسوق 
ومدى  تفويتها  ظروف  التجار  يجهل  مقاولة  إلى 
طائلة  حتــت  بــهــا  املــعــمــول  لــلــقــواعــد  احــتــرامــهــا 
تشطيب على كل تاجر لم يؤدي مستحقات البناء 
توجيه  مع  املستفيدين،  الئحة  من  العقد  وتوقيع 
لالستفادة  بنكية  لوكالة  البناء  سومة  الميلك  من 
من   400 على  املفروض  الثمن  لتسديد  قرض  من 
دكالة  باب  من  تنقيلهم  مت  وان  سبق  الذين  التجار 
يراعي  لــم  ــراء  االجـ هــذا  إن  الــعــزوزيــة،  بــاجتــاه 
وظروفهم  للمستفيدين  االجتماعية  الوضعية 
دفع  تأزما،  اجلائحة  زادتها  التي  الصعبة  املادية 
السيولة  على  يتوفرون  ال  الذين  املستفيدين 
االستدانة  على  الشهري  القسط  لتسديد  املالية 
اصبح  من  وهناك  ممتلكاتهم،  بيع  او  البنك  من 
من  القضائية  املتابعة  من  اخلــوف  حتت  يعيش 
بالدين  الوفاء  على  قدرته  لعدم  البنك  طــرف 
االخرين  لفائدة  بقعته  عن  التخلي  او  جائل.اجتاهها.  كتاجر  السابق  للوضع  والعودة 
املنارة  اإلنسان فرع  املغربية حلقوق  أن اجلمعية 
بالنسبة  االســتــفــادة  عملية  ان  ،تشير  مــراكــش 
بحضور  موثقة  محاضر  على  بناءا  كانت  للتجار 
احمللية  الــســلــطــة  ــن  ع وممــثــل  قــضــائــي  مــفــوض 
عن  واملــســؤول  آسفي  مراكش  واليــة  من  ومــراقــب 
على  يؤكد  مما  املدينة،  مبجلس  العمومي  امللك 
واملنتخبة،  احمللية  للسلطات  القانونية  املسؤولية 

املنارة  فرع  اإلنسان  حلقوق  املغربية  واجلمعية 
مسؤوليتها  من  املعنية  اجلهات  تنصل  تستغرب  إذ 
مجهز  فضاء  بتوفير  التزامها  وعدم  امللف،  هذا  يف 
مت  الــتــي  للفئة  التجارية  االنشطة  سنوات.يستوعب  قبل  دكالة  باب  من  ترحيلها 
اجلماعي  املجلس  إختصاصات  تفويت  يدين   *
نفسها  نصبت  التي  العزوزية  لسوق  االمل  السوق.جلمعية  هذا  على  وصيا 
العاجل  بالتدخل  املختصة  اجلهات  يطالب   *
قــانــونــيــة  ــدى  ــ م لــفــتــح حتــقــيــق يف  ــوري  ــ ــف ــ وال
صفقة  تفويت  ذلــك  يف  مبا  املتخدة  ــراءات  اإلجـ
بــآداء  التجار  وإجــبــار  املكلفة  للمقاولة  البناء 
من  التشطيب  طائلة  حتت  السوق  بناء  مستحقات 

املستفيدين.  الئحة 
املختصة  للجهات  الفوري  بالتدخل  تطالب   *
يف  وإغراقهم  التجار  جيوب  إلستنزاف  حد  لوضع 
فضاء  من  وحرمانهم  للتهميش  ودفعهم  املديونية، 
كرامتهم  يصون  لعيشهم  كسبهم  ــروط  ش الفقر.يأمن  من  ويحميهم  اإلنسانية 
يف  حتقيق  فــتــح  ــى  إل املــالــي  الــقــضــاء  يــدعــو   *
الالزمة  القانونية  اجلــزاءات  وترتيب  امللف  هذا 
على  وحرصا  واإلنــصــاف،  العدل  لقواعد  ــرارا  املشترك.إق املال  صرف  الشفافيةيف 
التأخير  مسؤولية  اجلماعي  املجلس  حتمل   *
ــن ذلـــك من  ــا تــرتــب ع ــوق وكـــل م ــس ال ــاز  يف إجنـ
وتؤكد  وأســرهــم،   للتجار  إجتماعية  مشاكل 
املواطنني  خدمة  يف  مبهامه  أخل  املجلس  أن  على 
ضمن  تدخل  خدمة  تدبير  وفــوض  واملــواطــنــات 
قانونية  عقود  او  للتحمالت  دفتر  دون  مهامه.إختصاصه  من  تنصال  يعتبر  مما  بها،  معمول 
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النقابية  احلــركــة  لــه  ــت  دع الــبــريــد  بقطاع  االضـــراب 
واللوجيستيك..  للبريد  الوطنية  اجلامعة  من  املكونة 
الوطنية  النقابة  و  كدش  للبريد  الوطنية  النقابة  و  امش.. 
التوقف  يف  رغبة  يكن  لم  هو  و  فدش..  البريد.  ملجموعة 
عن العمل من اجل اإلستمتاع بالراحة بقدر ما فرض علينا 
بعد ما ووجه ملفنا  املطلبي باالهمال و كل مبادرات احلوار 
ساعة   24 ملدة  االنذاري  االضراب  تنفيد  بالالمباالت..فتم 
 20  /26-27/11 48ساعة  اضــراب  مت    20 نونبر   13 يوم 
نتائج  كانت  و   .  .20  /29-30-31/12 72ساعة   اضراب  مت 
البنكية  الوكاالت  بكل  وطنيا    96% متوقعة  غير  االضراب 

التوزيع.  و مراكز 
املضربني  كــل  معاقبة  متــت  اجلــديــد  السنة  حــلــول  مــع 
الشغيلة  غضب  فزاد  املردودية   منحة  من   50% باقتطاع 
 4/1/2021 يوم  مفاجئ  بشكل  العمل  عن  التوقف  مت  و 
حق  وجه  دون  السلطة  استعمال  يف  الشطط  هذا  علي  ردا 
بداية  من  اشهر   6 مبرحلة  خاصة  هي  املنحة  هذه  ان  حيث 
يف  البريدية  الشغيلة  كانت  حيث  اكتوبر...  نهاية  الي  ماي 
باالحري  كان  و  كوفيد19..  اثار  حملاربة  االولــي  الواجهة 
االضراب  شرارة  فانطلت  التحفيز...  و  التشجيع  يستحقون 
شلت  و    16-1-21 هــذا  يومنا  الــى   4/1/21 منذ  املفتوح 
بكل  البنكية  و  البريدية  للخدمات  تام  شبه  بشكل  احلركة 

الوطنية.  الشبكة 
املطليب؟؟  امللف 

مشروعا  و  بسيطا  نعنبره  مطلبي  ملف  اجل  من  هدا  كل 
القطاعات  بكل  منها  االســتــفــاذة  مت  املطالب  هــده  لكون 

: منها  نذكر  العمومية.. 
2018-2019-2020 الترقية  1 - تصفية لوائح 

وفق  املغرب  بريد  ملجموعة  األساسي  القانون  اخراج   -  2
ما مت التوافق عليه يف ورشات االشتغال على تعديل النظام 
08-07 الدي ينص علي ان تكون  االساسي.. و طبقا لقانون 

سابقا.  عليه  كانت  مما  احسن  املستخدمني  وضعية 
التفاق  طبقا  احلكومية  الزيادة  من  االستفادة  حق   -  3

العمومية..  املؤسسات  باقي  غرار  علي  25ابريل2019 
عملية  من  للمستفيدين  االدارية  الوضعية  تسوية   -  4

جديدة..  مهام  يف  التفريغ 
االقدمية..  ذوي  و  الشواهد  حاملي  ملف  تسوية    -  5
الصحية  التغطية  و   RCAR التقاعد  معاش  حتسني   -  6

..  AMC التكميلية.. 
ما هي افاق هذه االحتجاجات ؟؟

الشغيلة  لكون  نظرا  االحتجاج  يف  مستمرين  الزلنا   #   .
لهدا  الــواســعــة  لالستجابة  مستعدة  كــانــت  الــبــريــديــة 
تعانيه  ملا  نظرا  احلراك..  تصعيد  اطار  يف  جاء  القرارالدي 
االرجتالية  جــراء  اجتماعي  توتر  و  العمل  يف  ضغط  من 
االداريــة  احلياة  وتسيير  املهني  التدبير  يف  والعشوائية 
معايير  يــحــدد  اســاســي  نــظــام  غــيــاب  يف  للمستخدمني 
والتقييم  التوظيف  لعمليات  موحد  بشكل  االستحقاق 

دون  املهنية.  واحلركية  املسؤولية  واملناصب  والترقية 
العديد  ..الغاء   . والصحية  االجتماعية.  الظروف  مراعاة 
يف  ــوارق  فـ مــالئــمــة..  غير  عمل  ظـــروف  الـــوضـــاءف..  مــن 
املــوارد  يف  حــاد  املهنية..نقص  املــســارات  اغــالق  االجـــور... 
السنوية..  العطلة  من  االستفادة  صعوبة  البشرية.... 
تراكم  عبر  الوضع  تاجيج  يف  ساهمت  عوامل  كلها  هذه   ..
من  املنتجة  الفئات  لــذى  خاصة  النفسي  للضغط  سلبي 

املستخدمني. 
جل  الــتــزام  و  ايـــام..   9 املفتوح  االضـــراب  ــام  اي ــرور  م مع 
بوجه  تظهر  ان  االدارة  حتاول  االضراب  بقرار  املستخدمني 
االجتماعي  للحوار  االستجابة  عدم  خالل  من  الصمود 
املؤسسة..  تكبدتها  التي  اليومية  اخلسائر  رغم  القطاعي 

املواطنني...  مصالح  و  البريد  خدمات  و تعطيل 
السيد  مراسلة  الــى  بــادرت   النقابية  احلركة  ان   فــاال 
الــوصــي..الــتــجــارة  ــر  ــوزي وال املــغــرب  لبريد  الــعــام  املــديــر 
. و جهات اخري معنية. و مت تنظيم يوم دراسي  والصناعة 
للمركزيات  البرملانية  الفرق  طرف  من  املستشارين  مبجلس 
داخل  االحتقان  اسباب  لتوضيح  فرصة  كانت  النقابية 
الي  تــهــدف  توصيات  و  خــالصــات  هــنــاك  كــانــت  و  القطاع 
احلركة  و  االدارة  بني  التحكيم  و  الوساطة  سبل  عن  البحث 
حول  واملفاوضات  احلوار  باب  فتح  انتظار  يف  و  النقابية... 
للقوي  واسع  بتضامن  مستمرة  احلركة  تبقي  املطلبي  البالد.امللف  داخل  والتقدمية  احلية 

معركة الربيديني من اجل حقوقهم املرشوعة 

اتحاد املهندسني يسائل سياسة التدبري املفوض ويتضامن 
مع ضحايا الفيضانات

للمهندسني  الوطني  لــالحتــاد  الوطني  املكتب  عقد    
 .2021 يناير   13 األربعاء  يوم  بعد  عن  اجتماعا  املغاربة 
الساحة  عرفتها  التي  األخيرة  املستجدات  تدارسه  وبعد 
ــي متــيــزت  ــت ــا ال ــعــامــة بــبــالدن الــهــنــدســيــة، واألوضـــــاع ال
االرواح  يف  خسائر  من  سببتها  وما  االخيرة  بالفيضانات 
الــدار  مدينة  يف  خاصة  واملمتلكات،  البنيات  يف  وكذلك 

التالية: املواقف  اتخذ  البيضاء، 
الفيضانات  هــذه  ضــحــايــا  مــع  تضامنه  عــن  يعبر   /1
يطالب  كما  املفقودين.  لعائالت  ــارة  احل تعازيه  ويقدم 
بسبب  عسيرة  أياما  عاشوا  الذين  املتضررين  بتعويض 
التجارية  واحملــالت  واملساكن  الــشــوارع  غمرت  التي  املياه 
من  العديد  أصبح   وبالتالي  الصناعية   الوحدات  وبعض 
من  ومحرومني  وأمتعة  مأوى  دون  من  واملواطنات  املواطنني 
ما ترتب عن ذلك من مآسي اجتماعية  للرزق مع كل  مصدر 

إلخ..؛ األطفال  متدرس  وتوقف  وبطالة 
بــفــتــح حتــقــيــق حــول  ــبــرملــان واحلــكــومــة  ال يــطــالــب   /2
الدار  مدينة  تعيشها  أصبحت  التي  املتكررة  الفيضانات 
السنني األخيرة، حيث عرفت فيضانني كبيرين  البيضاء يف 
أقل  أخرى  فيضانات  وعدة   )2021 ويناير   2010 )نونبر 
يف    )2018 وشتنبر   2017 ودجنبر   2010 )أبريل  أضــرارا 
الرأي  جتعل  املتكررة  الفيضانات  هذه  سنوات.    10 ظرف 
التطهير  شبكة  فعالية  ــول  ح يــتــســاءل  الــوطــنــي  الــعــام 
ابــتــدأت  ــرة  ــي الــفــيــضــانــات األخ أن  وصــيــانــتــهــا  خــصــوصــا 
مديرية  حسب  يناير   5 يــوم  فقط  مم   35 تساقط  بعد 
ليديك  لشركة  تصريحات  أكدته  ما  وهو  اجلوية.  األرصاد 
األمطار  أن  فيها  جاء  إذ  اإلعــالم  وسائل  مختلف  نشرتها 

زواال  الرابعة  الساعة  بني  ما  يناير   05 يوم  سجلت  التي 
33,7 مم. وهذا يعني أن كثافة  والعاشرة ليال بلغ يف املعدل 
تصريحات  أن  حني  يف  الساعة،  يف  مم   06 تتعد  لم  األمطار 
صممت  التطهير  شبكات  بان  تقر  ليديك  بشركة  ملسؤولني 
الساعة  يف  ملم   22 تــســاوي  مطرية  كثافة  الستيعاب 

يطرح  التناقض  وهذا  سنوات.   10 كل  حتدث  كثافة  وهي 
الفيضانات  لتكرار  احلقيقية  األسباب  حول  أسئلة  عدة 
املوضوع،  يف  نزيه  حتقيق  شأن  من  البيضاء،  الدار  مبدينة 
املعنية  اجلهات  كافة  مسؤولية  وحتديد  عنها  اإلجــابــة 
وربط  ليديك،  أوشركة  املدينة  أومجلس  احلكومة  سواء 

باحملاسبة؛  املسؤولية 
حصيلة  بتقدمي  والبرملان  احلكومة  كذلك  يطالب   /3

مبدن  اخلاصة  واملــاء  الكهرباء  لشبكات  املفوض  التدبير 
أربعة  لفائدة  وطنجة  وتطوان  البيضاء  ــدار  وال الرباط 
املواطنني  أن  20 سنة. خاصة  اكثر من  شركات فرنسية بعد 
هذه  خدمات  على  لالحتجاج  مناسبات  عدة  يف  خرجوا 
التي  االستثمارات  أن  كما  تفرضها.  التي  واألسعار  الشركات 
كلها  تنجز  لم  التفويض  عقد  يف  الشركات  هذه  بها  التزمت 
الفيضانات،  عن  فزيادة  الصحي.  الصرف  جانب  يف  خاصة 
ناهيك  تصفية  دون  من  البحر  يف  تطرح  العادمة  املياه  جل 
عن عدم إعادة استعمالها يف الري. وهذا يعتبر هدرا ملوارد 

البحرية. السواحل  لتلوث  ومصدرا  مهمة  مائية 
وتقدمي  أعــاله  املذكور  التحقيق  نتائج  انتظار  ويف   /4  
الدولة  الوطني  املكتب  يطالب  املفوض،  التدبير  حصيلة 
مراقبة  يف  مسؤولياتها  بتحمل  الترابية   واجلــمــاعــات 
شططها  مــن  املــواطــنــني/ت  وحــمــايــة  املــفــوضــة  الــشــركــات 
تكون  التي  الصرف،  خدمات  عن  فواتير  يؤدون  أنهم  خاصة 
غياب  بسبب  منعدمة  أو  احلــاالت   من  العديد  يف  ضعيفة 
هذه  يف  األحياء  من  العديد  يف  الصحي  الصرف  شبكات 
تتضمن  الصرف  عن  واحدة  فاتورة  فهناك  ولإلشارة  املدن. 
شركة  تدعي  كما  إثنان  وليس  واملطري  الصحي  الصرف 

مسؤولياتها. من  للتملص  ليديك 
مبخطط  احلكومة  يطالب  املكتب  فإن  املناسبة  وبهذه   /5
يف  جدي  بشكل  النظر  يعيد  الصحي  الصرف  حول  وطني 
على   ,  80 تصفية  من  وميكن  الساعة  حلد  املتبعة  البرامج 
استعمالها  إعادة  مع   2030 افق  يف  العادمة  املياه  من  األقل 
مرور  مع  يستفحل  بات  الذي  املائي  للعجز  نظرا  الري.  يف 

لبالدنا. املائي  األمن  ويهدد  الوقت 
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عزيزة الراميمستجدات كورونا باملغرب
الصحية  األزمات  أخطر  من  واحدة  يعيش  العالم  يزال  ال 
إلى  العالم  حــول  اإلصــابــات  عــدد  وصــل  حيث  تاريخه,  يف 
وفــاة  حــالــة   2.015.323 و   إصــابــة   حــالــة  بالعالم.94.132.992 
لوباء  الثاني  العام  أن  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت 
األول  العام  من  صعوبة  األكثر  يكون  قد  التاجي  الفيروس 
هذا  حتدث  لن  كوفيد19-  ضد  اجلماعية  املناعة  أن  حيث 
أن  أضاف  و  عدة  بلدان  يف  اللقاحات  توزيع  بدء  رغم  العام 
النصف  أن  كما  أخــرى  مرة  الــذروة  بلغ  قد  اإلصابات  عدد 
الشمالي من الكرة األرضية يشهد تفشي كبير نظرا للعوامل 
وانتشار  باملباني  لالحتشاد  أدت  التي  الــبــاردة  )طفرت(.املناخية  العالم  حول  الفيروس  من  جديدة  سالالت 
جديدة  متحورة  نسخ  ظهور  عن  املنظمة   ــارت  أش وقــد 
من  وانتشارا  عــدوى  أشــد  )طــفــرات(   19 كوفيد  لفيروس 
واتخاذ  تام  إغالق  إلعادة  أدى  مما  املستجد  كورونا  فيروس 
وحظر  احلــدود  إغــالق  إعــادة  مثل  مشددة   ــراءات  إج عدة 
الدول  من  بعدد  ثاني  صحي  حجر  إعالن  و  الليلي  برتغال.التجول  و  وفرنسا  بريطانيا  مثل  األوربية  خصوصا 
والتي  ببريطانيا  ساللتني  ظهرت  قد  أنه  اإلشارة  جتدر   

50 دولة و منطقة حول العالم  تنتشر اآلن فيما ال يقل  عن 
أشد  أنهما  وأضافت  للصحة  العاملية  املنظمة  تصريح  حسب 
أخرى  ساللة  ظهرت  بينما  األساسي,  الفيروس  من  عدوى 
دولة   20 ب  اآلن  حلــدود  انتشرت  التي  و  إفريقيا  بجنوب 
األمــازون  منطقة  يف  )طفرة(  أخــرى  ساللة  أيضا  وظهرت 
تعتبر  املنظمة  أن  غير  مقلقة,  بأنها  ووصفتها  البرازيلية 
أن  ميكن  أنه  و  الواقع  من  أقل  التقديرات  و  التقييم  توقعاتها.هذا  من  أسوأ  الوضع  يكون 

ابملغرب الطوارئ  حالة  متديد  اإلجراءات 

 7854 و  ِمــؤكــدة  حالة   456334 ل  املــغــرب  ــول  وص بعد 
الطوارئ  حالة  متديد  املغربية  احلكومة  أعلنت   , وفاة  حالة 
 10 حتى  البالد  أرجاء  بسائر  إضايف  شهرا  متديد  2021.الصحية  فبراير 
حظر  فــرض  أيضا  أعلنت    2020 دجنبر   21 وبــتــاريــخ 
23 دجنبر  تاريخ  ابتداءا من  أنحاء  الليلي يف جميع  التجول 
 3 ملدة  البالد  صباحا  السادسة  إلى  ليال  التاسعة  الساعة  من 
فيروس  انتشار  ملنع  جديدة  احترازية  إجراءات  يف  أسابيع 
كورونا كما أقرت إغالق املطاعم و املقاهي و املتاجر واحملالت 
احلفالت  منع  و  ليال  الثامنة  الساعة  عند  الكبرى  التجارية 

اإلغالق  عن  االعالن  مت  اخلاصة.كما  أو  العامة  والتجمعات 
وطنجة،  البيضاء  الــدار  يف  أسابيع  لثالثة  كليا  للمطاعم 

وأكادير.  مراكش  يف  وكذلك 
العمل  ــرة  ــت ف ــد  ــدي مت املــغــربــيــة  احلــكــومــة  قـــررت  كــمــا 
أسبوع  ملدة  دجنبر   21 بتاريخ  إقرارها  مت  التي  بالتدابير 
الساعة  على   2021 يناير   13 من  ابتداءا  ذلك  و  االحترازية.إلضــايف  اإلجراءات  على  اإلبقاء  مع  ليال  التاسعة 
التطور  إثر  على  احلكومة،  بالغ  حسب  القرار  هذا  جاء 
العاملي  الصعيد  على   19 كوفيد   – كورونا  لفيروس  الوبائي 
بعض  يف  الفيروس  هذا  من  جديدة  سالالت  بظهور  وذلك 
العلمية  اللجنة  تــوصــيــات  عــلــى  وبــنــاء  ــاورة  ــج امل ــدول  الـ
الصحية  الطوارئ  حالة  إجراءات  تعزيز  بضرورة  والتقنية 
الضرورية  واإلجــراءات  بالتدابير  التقيد  يف  كورونا.واالستمرار  لفيروس  للتصدي 

الجهات  حسب  توزيعها  و  اإلصاابت  عدد 

والوفيات  اإلصابات  عدد  تطور  استعراض  على  سنعمل 
 14 و    2020 دجنبر   16 بني   املمتدة  الفترة  يف  واملتعافون 

: التاليني  اجلدولني  خالل  من  يناير2021  

                                                                                                                            التاريخ
14  يناير162021دجنرب 2020العدد اإلجمايل

33511279اإلصاابت

39241889املتعافون

3844الوفيات

جدول 1 : تطور 
الحالة الوابئية 

ابملغرب

الوفياتاملتعافوناإلصاابت

العددالتاريخالعددالتاريخ العددالتاريخ

16.12.2020335126.12.2020417523.12.202056

19.12.2020283316.12.2020392419.12.202055

17.12.2020277630.12.2020382204.01.202153

18.12.2020264725.12.2020319218.12.202050

جدول 2 : 
ترتيب تطور 

الحالة الوابئية 
ابملغرب

 1 باجلدولني  للمعطيات  وحتليلنا  مالحظتنا  خــالل  من 
 16 بني  ما  املمتدة  و  املدروسة  الفترة  خالل  أنه  نالحظ   ,2 و 
مبا  اإلصابات  عدد  انخفاض    2021 يناير   14 و  دجنبر2020 
معدل  تسجيل  مع  شهر  خالل  إصابات  إصابة   "2072" يناهز 
الفتك  معدل  وصل  كما    "2035" ب  يقدر  بانخفاض  التعايف 
احلالة  يف  كــان  أن   بعد   %  1,72 بلغ   بحيث  باملغرب  مرتفع 

العادية يبلغ 0,8%. 
أما فيما يخص توزيع نسبة اإلصابات حسب اجلهات بتاريخ   
الصدارة  سطات  البيضاء  الــدار  جهة  فتحتل   2021 14يناير 
 )5%  15,0( القنيطرة  سال  الرباط  جهة  تليها   ،)%  39,21(
الرابع  املركز  ويف   )%  9.07( احلسيمة  تطوان  طنجة  جهة  ثم 
جهة مراكش أسفي )8.04 %( بينما حتتل املركز األخير جهة 

الداخلة وادي الذهب )0.93 %(.
تسجيل  فتم  العالج  قيد  احلــاالت  عدد  لتطور  وبالنسبة 
املقابل  يف  دجنبر2020   16 بتاريخ  العالج  قيد  حالة   33386
 14 بتاريخ  الــعــالج  قيد  حــالــة   17313 ل  الــعــدد  انخفاض 

يناير2021.
اإلصابات  عــدد  تراجع  فيعود  الرسمية  املصادر  وبحسب 
باملبني باألرقام الرسمية النخفاض عدد االختبارات اليومية 

للكشف عن الفيروس.
دخول الساللة الجديدة للمغرب و بدء الكشف عهنا 

بني صفوف التالميذ/ات

بتعميم  ــة  وزاريـ مبــذكــرة  الوطنية  التربية  وزارة  أعلنت 
,ممن يتابعون  18 سنة  حتاليل الدم على التالميذ/ات أقل من 
دراستهم باملرحلتني الثانوية و اإلعدادية, بغرض الكشف عن 
30 ألف  ساللة كورونا اجلديدة. حيث سيتم استهداف حوالي 
بتنسيق  األكادمييات   مختلف  يف  اختبارات  بإجراء  تلميذ/ة 

بني وزارتي الصحة و التربية الوطنية. 
املغرب و اللقاح املضاد لفريوس كوروان

قررت احلكومة املغربية عبر وزارة الصحة الترخيص بشكل 
مؤقت لالستخدام العاجل للقاح كورونا الذي طورته مجموعة 

أسترازينيكا  مع جامعة أكسفورد. بينما كانت قد أعلنت سابقا 
الصيني  اللقاح  جرعات  من  األولى  الدفعات  استقبل  املغرب  أن 
املضاد لفيروس كورونا و بحسب تصريح وزير الصحة خالد ايت 
65 مليون جرعة من اللقاحني  طالب فإن املغرب اقتنى حوالي 
املضادين لفيروس كورونا لكل من "سينوفارم" و " أسترازينيكا" 
استعدادا للحملة الوطنية للتلقيح تستهدف حوالي 25 مليون 
يف  الوباء  يواجهون  للذين  األولوية  تعطى  أن  على  شخص، 
اخلطوط األمامية من العاملني/ات يف قطاع الصحة والسلطات 
واألشخاص  وأيضا املسنني  واملدرسني/ات،  األمن  وقوات  العامة 
باقي  إلــى  الحقا  لتوسع  صحية،  مشاكل  من  يعانون  الذين 

املواطنني/ات.
بأنها  أعلنت  قد  كانت  املغربية  احلكومة  أن  اإلشــارة  جتدر 
ستشرع يف تلقيح املواطنني/ات ضد الفيروس التاجي مبنتصف 
الساعة لم تكشف عن موعد  و لكنها حلد   2020 شهر دجنبر 
بدء احلملة الوطنية للتلقيح بالرغم من أن العديد من الدول 
مبختلف بقاع العالم  بدأت بالفعل بحملة التلقيح بوقت مبكر.
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للبنيات  اخلطيرة  النواقص  عن  األخيرة  األمطار  عرت 
القدمية  املنازل  تهاوت  حيث   ، املــدن  من  عــدد  يف  التحتية 
ال  الــذي   التساقطات  حجم  أمــام  الصرف  قنوات  وتفجرت 
ميكن اعتباره حجما استثنائيا، وإمنا حالة الغش والتالعبات 
أدت  التي  هي  القنوات  هذه  وجتهيز  بناء  أثناء  مورست  التي 
خالل   واملواطنون  املواطنات  عاشها  التي  املزرية  األوضاع  إلى 
عن  عبارة  فأصبحت  واألزقة،  الطرقات  أما  األخير.  األسبوع 
انهار جارية ال ميكن قطعها اال بالسباحة. هذه الكوارث التي 
التساقطات،  واملواطنون، من جراء هذه  املواطنات  لها  تعرض 
املبنية على قاعدة  ما هي اال نتيجة حتمية لسياسة النظام 
القاعدة االنتخابات   ابرز مؤشرات هذه  الفساد. ومن  و  الريع 
هذه  والقروية.  البلدية  املجالس  واستحقاقات  البرملانية 
القوانني  خالل  من  الداخلية،  وزارة  فيها  تتحكم  االنتخابات، 
من  عناصر  تنصيب  بهدف  االنتخابي،  التقطيع  و  املخدومة 
هؤالء  وجهويني.  محليني  كمسؤولني  األوفياء  النظام  خدام 
احلريف  التنفيذ  إال  الصالحية  من  ميلكون  ال  املسئولني، 
الوحيد  املركز  طــرف  من  ــادرة  ص ــر  أوام من  عليهم  ميلى  ملا 
الشكلي،  االستقالل  منذ  وهكذا،  اإلستراتيجية.  للقرارات 
جدد  مبمثلني  استحقاق  كل  عند  املسرحية  هذه  إعادة  يتم 
مرامي  يدرك  أصبح  الشعب،  أن  درجة  إلى  جديد،  ديكور  و 
السائد  الطبقي  التكتل  استمرار  يف  املتمثلة  املسرحيات  هذه 
يف نهب ثروات الشعب واحلكم عليه بالفقر والتهميش. لذلك 
ال غرابة أن يقاطع حوالي ثمانني يف املائة من الشعب املغربي 
الزمن  يستبق  أن  النظام  يحاول  لهذا  األخيرة.  االنتخابات 
للشعب النتخاباته. فمنذ سنوات ن   العامة  املقاطعة  لتفادي 
لالنتخابات  املواكب  والتظليل  املغرضة  الدعاية  الشعب  خبر 
التهكم  واصبح املنتخبون يحضون بقدر كبير من السخرية و 

من طرف املواطنات و املواطنني. 

إن املرشحني و املرشحات لالنتخابات مطالبون بالتوفر على 
ليستفيدوا  واالنتهازية  والنهب  املناورة  من  كبيرة  مؤهالت 
يف  أو  البرملان  يف  مبنصب  الضفر  وبالتالي،  املخزن  رضا  من 
بطبيعة  ومتطلباته  ثمنه  موقع  ولكل  احمللية.  اجلماعات 
احلال. هؤالء ملا يتسلموا مهامهم يكون همهم األول استرجاع 
الذين  البسطاء  املواطنني  ذمم  شراء  يف  أنفقوها  التي  املبالغ 
يدفعهم الفقر إلى بيع أصواتهم مقابل مائة أو مائتني درهم. 
والسريعة  الرئيسية  الوسائل  أهــم  ان  الــقــول  نافلة  ومــن 
فاملختصون  العمومية.  الصفقات  يف  تتمثل  لالغتناء، 
مدى  جيدا  يدركون  العمومية،  الصفقات  ملجال  واملتتبعو 
األولية  الدراسات  خالل  من  ال  لها،  تتعرض  التي  التالعبات 
وصوال  املناقصة  عملية  ــراء  إج عند  آو  القبلي  واإلعـــداد 
مختلف  عند  املطابقة  شــهــادات  منح  و  األشــغــال  تتبع  إلــى 
مراحل اجناز املشروع. و لم يعد  يخفى  حتى على املواطنني 
طرق  من  التحتية  البنيات  يف  تنفق  التي  املبالغ  أن  البسطاء، 
اختالس  و  نهب  يتم  قروية،  أو  حضرية  جتهيزات  و  قناطر  و 
اجلزء الكبير منها من طرف املسؤولني و مختلف مساعديهم، 
املشروع،  الجنــاز  كــاف  غير  املتبقي  الصغير  اجلــزء  ليبقى 
مكونات  مختلف  يف  الغش  ممارسة  إلى  املقاول  يدفع  ما  وهو 

الواجهة.   التركيز على تزيني  املشروع، مع 

الدولة  أن  املقهور  للمواطن  بينت  األخيرة،  األمطار  إن  

يتم  الشعب  لثروات  املمنهج  فالنهب  واد.  يف  الشعب  و  واد  يف 
حسب  ميارس  والنهب  وأفقية.  عمودية  بطريقة  مقنن  بشكل 
ــوال  األم تهريب  يشمل  االجتماعية،  واملــواقــع  الــدرجــات 
نهب  حد  إلى  وصوال  اخلارجية  البنوك  إلى  متعددة  بطرق 

املدرسية  للمطاعم  الــدولــيــة  اخلــيــريــة  املــؤســســات  هــبــات 
االختالس  أساليب  ومختلف  العمومية  بالصفقات  ــرورا  م
كافة  يف  والتجهيزات  لالستثمارات  املخصصة  امليزانيات  من 
اجلماهير  هم  والضحايا  اخلدماتية.  و  اإلنتاجية  القطاعات 
الثمن غاليا من استمرار تدهور مستوى  التي تؤدي  الشعبية 
اية  خــالل  األرواح  سقوط  حد  إلــى  املعاناة  تصل  و  عيشها 
واجلبلية  القروية  املناطق  ساكنة  معاناة  اما  مناخية.  أزمة 
بحيث  إنسانية،  ال  أنها  عنها  يقال  ما  فاقل  اخلصوص،  على 
حاصرتهم الثلوج لعدة أيام بدون حطب التدفئة و ال املؤونة 

سنوات  منذ  العزلة  مــن  تعاني  املناطق  فهذه  الــضــروريــة. 
عديدة، بالرغم من انه كل سنة تتم برمجة تشييد و تعبيد 
جماعاتهم  ميزانيات  يف  دواويرهم  عن  العزلة  لفك  الطرق 
مختلفة   بطرق  حتريفها،  يتم  األموال  هذه  لكن   . الترابية 

عليه،  هي  ما  على  الوضعية  لتظل  املسؤولني  جيوب  نحو 
أطفال  مــن  ضحاياه  استمرار  ومعه  العبث،  هــذا  ويستمر 
يف  الثلوج  و  الفيضانات   ــوارث  ك ولنتذكر   ونــســاء.  وشيوخ 
من  العشرات  بحياة  أودت  التي  الكبير  األطــلــس  منطقة 

والنساء. األطفال 

إن الدولة وصلت إلى مستوى ميكن وصفه بتجمع لللوبيات 
أحيان  يف  وتتصالح  أحيانا  بينها  فيما  تتصارع  املتنفذة 
قطاع  على  يسيطر  لوبي  فكل  املصالح.  تضارب  حسب  أخرى 
الذي  العقار  لوبي  فهناك  خدماتي.  أو  انتاجي  استراتيجي 
يف  العاملة  اليد  يستغل  و  الهام  القطاع  هــذا  على  يسيطر 
أخرى  جهة  من  و  جهة،  من  يذكر  قانون  اي  بــدون  االوراش 
الئق  سكن  على  احلصول  يف  واملواطنني  املواطنات  يستغل 
بفرض شروط قاسية. ثم هناك لوبي االبناك الذي تربطه 
اللوبيات االخرى. ثم  عالقة االستغالل املشترك للشعب مع 
لوبي التجارة الذي استحوذ عليه  جتار ما يسمى باملساحات 
وكذلك  الــصــغــار  الــتــجــار  ــدوره  بـ يستغل  ــذي  والـ الــكــبــرى 
الفاخرة  الفنادق  ومالكي  السياحة  لوبي  أمــا  املواطنني. 
يفوق  والعامالت  للعمال  فاستغالله  الكبيرة  النقل  ووسائل 
نسيج  من  الصناعات،  للوبي  بالنسبة  العقار.  لوبي  استغالل 
من  الضغوطات  ميارس  فانه  وغيرها،  حتويلية  وصناعات 
يعني  ما  وهو  املرونة  مببرر  الشغل  يف  الهشاشة  تعميم  اجل 
استفاد  الذي  الفالحي،  اللوبي  أما  العاملة.  الطبقة  استعباد 
القبائل،  من  الفرنسي  االستعمار  انتزعها  التي  األراضي  من 
نظرا  بشاعة  أكثر  الزراعيني  والعمال  للعامالت  فاستغالله 
بالنسبة  فيها  يشتغلون  التي  الصعبة  املناخية  للظروف  
السامة  األدويــة  استنشاق  ظروف  او  الضيعات،  يف  للعاملني 
التلفيف.  محطات  يف  أو  املغطاة  البيوت  يف  للعاملني  بالنسبة 
هدف  إن  املقال.  هذا  يف  ذكرها  يتم  لم  أخرى  لوبيات  هناك 
كل هذه اللوبيات هو حتقيق أرباح هامة يف وقت قصير حتت 
على  يصهر  الذي  السياسي  للنظام  واملباشر  الفعلي  اإلشراف 

اشتغالها. إيقاع  ضبط  و  بينها  فيما  التماسك 

االمطار تعري خلل البنيات التحتية
احلسني لهناوي 

إن الدولة وصلت إلى 
ى يمكن وصفه  مستو

بتجمع لللوبيات المتنفذة 
تتصارع فيما بينها أحيانا 
ى  وتتصالح في أحيان أخر
حسب تضارب المصالح. 

فكل لوبي يسيطر على 
قطاع استراتيجي انتاجي أو 

خدماتي



العدد : 393  7
من 19   إلى 25  يناير   2021 العدد ملف 

ملاذا ال تستدعي القضية الفلسطينية اليوم فعال شعبيا كام يف السابق

تفتح جريدة الهنج الدميقراطي ملف تطبيع العالقات مع الكيان 
الهصيوين،وتتوجه اىل الخلفيات والسياقات الدولية واالقلميية 
اليت استطاع الكيان الهصيوين أن ينجز من خاللها هذا التطبيع 
االمريكية  االمربايلية  همينة  املغربية.فلوال  الدولة  مع  رمسيا 
مترير  ميكن  كان  ما  املنطقة،  يف  الرجعية  األنظمة  خاصة،وتواطؤ 
مصالحها  عىل  الشعوب،وضدا  ارادة  عىل  ضدا  وفرضه  التطبيع 
املشرتكة.لقد استطاع النظام القامئ يف املغرب،أن يلتحق بكوكبة 
األنظمة الرجعية اليت وقعت عىل التطبيع،معلنا بذلك اهناء مرحلة 

كان فهيا التطبيع خلسة وبشكل غري رمسي.

مشاعر،ومواقف  يراعي  ال  وبشكل  حامسا  الــقــرار  كــان  لقد 
املغاربة،ومت منع وقمع أية محاولة لتنظمي االحتجاج والتعبري عن 
املوقف الرافض للتطبيع مع الكيان الهصيوين،وتوقيع اتفاقيات 
ألرض  املغتصب  الكيان  ومسؤويل  الرجعية  الحكومة  بني  العار 
فلسطني.ما هي هذه الخلفيات والسياقات اليت يمت فهيا التطبيع 
برعاية االمربايلية األمريكية وما أخطارها عىل املنطقة عامة وعىل 
ستحاول  ما  خاص.ذلك  بشكل  املناضلة  وقواه  املغريب  املجمتع 
املساهمات املطروحة أمام قرائنا أن تالمسه من خالل هذا امللف 

الهام.

لنا  بد  ال  اليوم،  املطروحة  االشكالية  صعوبة  نفهم  كي 
درجت  والتي   1948 سنة  بالضبط  و  البداية  الى  العودة  من 
أديباتنا السياسية على تسميتها بالنكبة ، و التي على إثرها 
" كانت  " االقطاعية  بأن  و قناعة قوية  تولد إحساس مرير 
فلسطني  حترير  يف  بفشلنا  تسببت  التي  الكارثة  صلب  يف 
املغتصبة و اعتبر حينها أن السبب احلقيقي للهزمية العربية 
كان اجتماعيا وأن عملية التحرير واسترجاع األرض تتشكل 
أن  و  بجذورها  فيه  تضرب  الذي  االجتماعي  الوضع  بحسب 
بعقليات  حديثة  حترير  حروب  يخوض  أن  ميكن  ال  الشعب 
القناعة  هي  متخلفة...تلك  اجتماعية  وأنظمة  متخلفة 
48 حينها،  بينما اليوم وبعد مرور ازيد  التي افرزتها هزمية 
تتبنى  طائفية  قوى  أن  يعتقد  بعضنا  زال  ال  سنة   70 من 
فعل  قيادة  تستطيع  قد  الالعقالنية  يف  ضاربة  مفاهيم 

مقاوم قعال و قادر على استرجاع احلقوق.

هائاًل  دراماتيكيًا  حتــواًل  أحدثوا  اهلل  وحــزب  فحماس 
خصوصا  الفلسطينية  املقاومة  خطاب  وبنية  طبيعة  يف 
وفيحركة حترر شعوب املنطقة عموما، فمن خطاب عقالني 
يحتل  مجتمعي  مشروع  مالمح  طياته  بني  يحمل  تقدمي 
طائفي  خطاب  إلى  االهتمام  ومحور  صــدارة  االنسان  فيه 
....مما  االنسان  ويلغي  املوت  ميجد  العقل  يستلب  ماضوي 

و لم تعد تتصدر األولويات. القضية تنزوي  جعل 

القضية  جعل  يف  جنح  حاليا  املتسيد  الديني  اخلطاب 
الفلسطينية قضية هامشية ثانوية و جعل الصراع الطائفي 
املنطقة... شعوب  اهتمامات  يتصدر  الشيعي   / السني 
الواسعة  التضامن  حمالت  اختفت  إن  كثيرا  نفاجئ  ال  لذا 

الفلسطينية. للقضية  املساندة  الشعبية  والتحركات 

فحرب غزة األخيرة خاضتها حماس بأجندة و أهداف ال 
التنظيم  مصالح  فقط  قررتها  ...حرب  بالقضية  لها  عالقة 
الدولي لإلخوان يف تركيا و قطر كما خاض حزب اهلل من قبل 
تتقاعس  أن  الطبيعي  من  لذا   ... طهران  عن  بالنيابة  حربا 
األمر عليها. السكون اللتباس  إلى  ترتكن  و  املنطقة  شعوب 

 : تصورات  ثالث  حبيسة  الفلسطينية  القضية  دامت  فما 
إلى  العودة  أو  لإلسالم  الذهبي  العصر  إحياء   ، أوسلو  اتفاق 
قضية  تصبح  أن  فمصيرها   ...  1967 حرب  قبل  ما  حقبة 

.. املنطقة  شعوب  من  منسية  ثانوية 

وأال  سابقا  يقع  كان  ما  عكس  يحدث  أن  الطبيعي  من  لذا 
وخطط  مشاريع  على  احتجاجا  العربي  الشارع  يتحرك 
له  أصبحت  الشارع  هذا  ألن  ببساطة   ... الصهيوني  الكيان 
السياسي  اإلسالم  تيارات  أجندات  فرضتها  أخرى  أولويات 
لنصرة  إال  يتحرك  يعد  ولم  جانبية  قضايا  يف  فأغرقته 

... أو مذهبه  طائفته 

املاضي  القرن  من  والسبعينات  الستينات  سنوات  يف  بينما 
والقومي،  املاركسي  بشقيه  اليساري  الفكر  تأثير  وحتــت 

على  الشعوب  اهتمامات  صلب  يف  الفلسطينية  القضية  كانت 
لقدرة  العربي   الوطن  املسماة  اجلغرافية  الرقعة  امتداد 
حترري  نهضوي  مشروع  مالمح  صياغة  على  التيارات  تلك 
اليوم  أما   . القضية  بعدالة  اجلماهير  عموم  اقناع  على  قادر 

القضية  انزوت  فقد  السياسي  اإلسالم  تيارات  هيمنة  وجراء 
وصــراعــات  لقضايا  املــجــال  تــاركــة  واختفت  الفلسطينية 

الدين. و  واملذهب  كالطائفة  قميئة  و  بئيسة 

ــبــادرة  امل عــن  عــاطــلــة  مــذهــولــة،  نخبنا  بقيت  إن  لــذا 
التي  التطبيع  كارثة  أمــام  َحـــْول،  بال  واقفة  التاريخية، 
اللحظة  تلتقط  ولــم  تنتظرها.  تكن  ولــم  عليها  خرجت 
موجة  مــع  املنطقة  جماهير  دشنتها  الــتــي  الــتــاريــخــيــة 
"بالربيع  اة  وامُلسمَّ  2011 عام  منذ  اجتاحتها  التي  التغيير 
القضية  يجدد  نظري  عرض  تقدمي  إلى  تبادر  ولم  العربي"، 
يف  خصوصا  الــزخــم،  مــن  بالكثير  وميــدهــا  الفلسطينية 
العنصرية  من  مزيد  نحو  اإلسرائيلي  الكيان  انحدار  ظل 
نحو  الساعية  اجلديدة  العربية  الثورة  ظل  ويف  واالنغالق، 
 – الثالثة  الشعارات  ظالل  وحتت  الشعوب،  مصير  تقرير 
توحدت  التي   - االجتماعية  والعدالة  احلرية   ، الكرامة 
عليا  ومــبــادئ  لقيم  إفـــراز  واعــتــبــارهــا  حتتها،  اجلماهير 
حترري  فكري  ملشروع  ــى  األول واللبنات  ــس  األس متثل  قد 
يجوز  وال   .2011 منذ  املشتعلة  املنطقة  على  يهيمن  بدأ 
أو  مرحلية  سياسية  كشعارات  املفاهيم  هــذه  مع  التعامل 
صيحات  هي  أو  تختفي,  ثم  معينة  ظروف  يف  تظهر  تكتيكية 
فالكرامة  الــســيــاســي.  االســتــقــطــاب  بــغــرض  دميــاغــوجــيــة 
تدقيق  إلى  حتتاج  مبادئ  االجتماعية  والعدالة  واحلرية 
القضية  لتشمل  توسيعها  قصد  ملفاهيمها  حتديد  و  نظري 
يف  وذلك  بينها  فيما  اجلدلي  الربط  األهم  الفلسطينية.و 
ميكنها   2011 منذ  ثائر  لشارع  معاصرة  بيوتوبيا  الظفر  افق 

املجتمع. و  للثورة  العضوية  املكونات  أن جتمع جل 

محمد السفريوي

فما دامت القضية 
الفلسطينية حبيسة 
ثالث تصورات : اتفاق 
أوسلو ، إحياء العصر 

الذهبي لإلسالم أو 
العودة إلى حقبة ما 

قبل حرب 1967

الشعب املغريب مع كفاح الشعب الفلسطيين وضد التطبيع مع الكيان الهصيوين
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يف مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوين

تذكري بطبيعة املرشوع الصهيوين وببعض الحقائق التاريخية

طرف  من  إسرائيل  دولــة  قيام  إعــالن  مت   1948 ماي   14 يف 
بناء  غوريون  بن  دافيد  العاملية  الصهيونية  املنظمة  رئيس 
املشروعية  تعطي  عنصري  طابع  ذات  تأسيسية،  وثيقة،  على 
القتالع يهود العالم من بيئاتهم وشعوبهم وثقافاتهم وأوطانهم 
احلقيقية ومت توقيعها من طرف شخصيات ومنظمات يهودية 
االعتراف  مت   1949 ماي   11 ويف  إسرائيل(؛  دولة  قيام  )إعالن 
املتحدة. وقد كان هذا االجناز  بها وقبول عضويتها يف األمم 
مؤمترها  سطره  وملا  الصهيونية  احلركة  لعمل  كبيرا  تتويجا 
 ،1897 السويسرية يف شتنبر  بال  الذي عقد يف مدينة  األول 
املنظمة  سطرتها  الــتــي  اإلستعمارية  للخطط  وحصيلة 
الصهيونية العاملية املنبثقة عنه، املرتكزة على خمسة محاور 

كبرى.

امليعاد"  "أرض  يف  ينتظرهم  مبا  العالم  عبر  اليهود  إغراء   ـ 
وتنظيم هجرتهم.

فلسطني  يف  اليهودية  التجمعات  تنظيم  وإحكام  تقوية  ـ 
)الكيبوتات(.

اليهودية  الوكالة  عبر  الصهيونية  للحركة  األموال  جمع   ـ 
والقيام بشراء األراضي واملساكن وباستثمارات وإنشاء اقتصاد 

على األراضي الفلسطينية مرتبط باحلركة الصهيونية.

الدعم  لكسب  سياسية/إديولوجية  بحملة  القيام   ـ 
السياسي والتعاطف عبر العالم.

الدول  خدمة  يف  إلمكانياتها  الصهيونية  احلركة  وضع  ـ 
اإلمبريالية ومخططاتها وأطماعها )منودج املذابح التي قامت 
بها العصابات الصهيونية املسلحة يف فلسطني ما بني سنة 1936 
االستعمار  ضد  الفلسطيني  النهوض  بداية  ملواجهة  و1939 
الصهيونية  احلركة  سجل  به  يعج  مما  ذلك  وغير  البريطاني 

من أعمال قذرة(.

بنفسها،  الصهيونية  احلركة  أناطت  التي  املهام  كانت  وإذا 
للحركة  عاملي  وتنظيم  تواصل  وبناء  األمــوال  جمع  وخاصة 
عمال كبيرا جدا؛ فإن أصعب وأخطر املهام التي اشتغلت عليها 
الناشئة  عقول  دمغ  يف  تتمثل  والزالــت،  الصهيونية،  احلركة 
واألجيال الصاعدة ضمن اجلماعات اليهودية يف مختلف بقاع 
العالم برواية سياسية إديولوجية عنصرية، تقطع يف جانبها 
وبشعوبها  بتاريخها  اجلماعات  تلك  روابــط  اإلديــولــوجــي 
من  فريدة  يهودية"  ب"قومية  لتلحقها  وبأرضها؛  وبثقافاتها 
سوى  أفرادها  بني  مشترك  من  يوجد  ال  العالم،  عبر  نوعها 
الدين، ولتصنع بذلك ما يسمى ب"الشعب اليهودي"؛ وتروج يف 
جانبها السياسي واإلديولوجي كذلك ألطروحة األرض اخلالء 
بدون شعب، املوعودة ل"الشعب اليهودي" الذي هو بدون أرض، 
أرض  إلحتالل  وتسويغ  اإلنساني  للتاريخ  خبيث  طمس  يف 
والذي  العقائد  املتعدد  بشعبها  مأهولة  كانت  التي  فلسطني 

ميتد تاريخه على أرضه آلالف السنني.

الحتالل  الصهيوني  اإلديولوجي  التبرير  يستقر  أن  وقبل 
املجري  هرتزل،  تيودور  عند  مالمحه  أولى  ظهرت  فلسطني؛ 
ملا  مروجا  العالم  عبر  نشيط  سياسي  بعمل  قام  الذي  األصل، 
يعانيه اليهود عبر العالم جراء نزعة معاداة السامية التي كانت 
تعاطف  كسب  ومحاوال  املسيحية  األوساط  يف  بقوة  منتشرة 
اليهود  فيه  يتجمع  وطن  لفكرة  مروجا  والساسة؛  املسؤولني 
العالم،  عبر  اضطهاد  من  له  يتعرضون  مما  تخليصهم  قصد 
ومقترحا إنشاء ذلك الوطن يف فلسطني أو يف األرجنتني، نعم 

األرجنتني، وهذا ما ال تعرفه األغلبية الساحقة من الناس.

ومن  األول،  الصهيوني  املؤمتر  ترأس  الذي  هرتزل،  أن  غير 

أجل إعطاء نقلة نوعية حلمالته التعبوية والدعائية لصالح 
اإلستعمارية  لتوجهاتها  منه  وإظهارا  الصهيونية،  احلركة 
اإلمبريالية  الـــدول  وأطــمــاع  مصالح  خلدمة  واســتــعــدادهــا 
الشهير  تصريحه  يصدر  سوف  بريطانيا؛  خاصة  األوروبية 
"الشعب  تخلص  سوف  التي  إسرائيل  ودولة  امليعاد  أرض  حول 
سوف  إسرائيل  دولة  "أن  أكد  حيث  االضطهاد؛  من  اليهودي" 
ضد  ألوروبا  منيعا  حصنا  األوسط  الشرùق  منطقة  يف  تشكل 

آسيا، وسوف تكون طليعة احلضارة ضد الهمجية"

انبنى على جمع  الذي  الصهيوني  التبرير اإلديولوجي   إن 
شتات اليهود عبر العالم يف أرض فلسطني املستعمرة وتشكيل 
ما يسمى ب"القومية اليهودية"؛ سوف يستند كذلك، من أجل 
إخفاء طبيعته ووظائفه االمبريالية، على الترويج ألطروحة 
قوميتني،  بني  ما  صراع  اإلسرائيلي  الفلسطيني  الصراع  كون 
إخفاء  أجل  من  وذلك  العربية،  والقومية  اليهودية  القومية 
وعد  كشفها  التي  احلقيقية،  اإلمبريالية  ووظائفه  طبيعته 
1917( من أجل إقامة وطن "للشعب اليهودي"  بلفور )2 نونبر 
والدول  بريطانيا  مصالح  خلدمة  استعمارية  كبؤرة  بفلسطني 
سياسيا  بعد  فيما  تكريسها  مت  والتي  األوروبية،  اإلمبريالية 

عبر معاهدات رسمية مع الدولة الصهيونية.

من  به  ترتبط  مبا  الصهيوني،  املشروع  طبيعة  كانت  وإذا 
أطماع  كانت  وإذا  معروفة؛  طبيعة  مستحقة،  بغيضة  أوصاف 
الشرق  منطقة  مستوى  على  العاملية  اإلمبريالية  ــداف  وأه
األوسط الغنية بالنفط والهامة على املستوى اجلغرايف جلية 
هي األخرى، مبا يف ذلك ما تنيطه اإلمبريالية بدولة االحتالل 
الصراع  فــإن  املنطقة؛  مستوى  على  استراتيجية  أدوار  من 
الفلسطيني االسرائيلي بقي بشكل متواصل حتى اآلن، رهينا 
العاملي  املستوى  على  والعسكرية...  السياسية  القوى  مبوازين 
من جهة؛ وبتشبث الفلسطينيني بحقوقهم وأرضهم، وبوحدة 
وجزر  مد  من  يعرفانه  وما  الفلسطيني  األداء  ووحدة  الصف 
املستويات من جهة ثانية؛ وبدعم احللفاء والشعوب  على كل 
من  واملشروع  العادل  لنضالهم  للتحرر  والتواقة  للسالم  احملبة 

جهة ثالثة.

يومنا  إلى   1948 سنة  منذ  ترجمته  األمر  هذا  وجد  وقد 
هذا يف العدد الكبير جدا والقياسي، من القرارات الصادرة عن 
املتواصلة  إسرائيل  جرائم  تدين  التي  الدولي  األمن  مجلس 
أكدت  التي  الدولية  بالشرعية  لاللتزام  تدعوها  التي  تلك  أو 
إن  بــل  الفلسطيني؛  الشعب  حقوق  املتحدة  األمم  عبرها 
الفترات  بعض  يف  الفلسطيني  الكفاح  عرفه  الــذي  النهوض 
بعض  وحتى  بل  املتحدة،  األمم  جعل  احلديث  التاريخ  من 
والتي  الصهيونية  للحركة  ورعاية  دعما  األكثر  احلكومات 
االستراتيجية  واالقتصادية  السياسية  مصاحلها  ترتبط 
الشعب  لصالح  الهامة  التاريخية  القرارات  بعض  تصدر  بها، 

الفلسطيني. 

قرار  وهما  ذلك،  عن  بارزين  مثالني  الصدد  هذا  يف  ونسوق 
"أن  يعتبر  الذي   1975 سنة  الصادر   3379 رقم  املتحدة  األمم 
الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري"، 
وللشعب  للكفاح  كبيرا  ومكسبا  نصرا  شكل  الذي  القرار  وهو 
 1991 سنة  األسف  مع  إلغاءه  سيتم  لكن  حينها؛  الفلسطيني 
بضغط من اللوبي الصهيوني بعدما اختلت موازين القوى مرة 
أخرى لصالح الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل. كما ميكن 
البريطانية  احلكومة  إقرار  اإلطار،  نفس  يف  نسوق  أن  كذلك 
حماية  على  ينص  أن  يجب  كان  بلفور  وعد  بأن    2017 سنة 
احلقوق السياسية للعرب الفلسطينيني، وهو تأكيد العتراف 
مشروعية  كل  مباشر  غير  بشكل  ينزع   1939 سنة  لها  سابق 

بأن  التاريخ  ذلك  يف  البريطانية  احلكومة  أكدت  حيث  عنه؛ 
وعد بلفور تضمن صيغا عامة وغامضة وأنه كان من املفروض 
قبل  املوضوع  يف  الفلسطينيني،  أي  احملليني،  السكان  آراء  أخذ 

إصدار ذلك الوعد.

يف  البغيض  العنصري،  االستعماري  الصهيوني  املشروع   إن 
مضمونه، والذي تأسس منذ البداية على أن يكون أداة خلدمة 
واملؤامرات  الغدر  من  تاريخا  ورائه  ويجر  اإلمبريالية،  مصالح 
واملذابح واجلرائم التي تقشعر لها األبدان، لم يتغير أي شيء 
وممارسات  سياسات  يف  أو  جيشه  عدوانية  يف  أو  جوهره  يف 
باسم  اخلونة  معها  يطبع  التي  االحــتــالل،  ــة  دول حكومات 
الفلسطيني".  الشعب  إلى "سالم يف خدمة  الواقعية واجلنوح 
فكل  سياسات حكومات دولة اإلحتالل واصلت وعمقت مسلسل 
اإلبادة والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني؛ وقد كان بن 
1950 "وجوب  اقترح سنة  الشأن حني  غوريون واضحا يف هذا 
اإلسم،  بهذا  أرضا  ألن  إسرائيل"  بأرض  فلسطني  إسم  تغيير 
القائمة  الصهيونية  احلركة  ألن  ثم  لها؛  وجــود  ال  بحسبه، 
"أن  الشأن، وتعتبر  وراء دولة االحتالل واضحة كذلك يف هذا 
سنة  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  كامل  على  تقوم  إسرائيل 
)الضفة   1967 الفلسطينية احملتلة سنة  األراضي  1948 وعلى 
تاريخي  وملك  حق  األراضــي  تلك  وأن  غــزة(،  وقطاع  الغربية 
الشعب  أما  األرض؛  حيث  من  هذا  اليهودي"،  "بالشعب  خاص 
الفلسطيني فال وجود له يف قاموسها )فهي تسميهم وتعتبرهم 
عربا يف أراضي 48 وعربا يف أراضي 67( وال ميكن إلسرائيل أن 
تقبل بهم سوى يف إطار سيادة ما يسمى "باإلثنية اليهودية".

 بناء على هذه األسس الصهيونية، اإلستعمارية العنصرية، 
ذلك،  عن  فضال  والواضحة  العظمى  الغالبية  لذى  املعروفة 
هذا،  يومنا  إلى  إسرائيل  إليه  تسعى  الذي  "السالم"  ينبني 
التي   1993 سنة  أوسلو"  "اتفاقية  الوهم  اتفاقية  بنيت  وعليه 
قدمت فيها رآسة منظمة التحرير الفلسطينية تنازالت مذلة 
وغير مسبوقة عن حقوق الشعب الفلسطيني )حقه يف أرضه 
وإقامة دولته وحقه يف الكفاح من أجلها(؛ حيث تنكرت رئآسة 
املنظمة )حتى ال ننسب األمر للقيادة أو مجمل أجهزة املنظمة 
قصد  املسلح  الكفاح  يف  الفلسطيني  الشعب  حلق  وفصائلها( 
مبا  والتزمت  وحقوقه؛  كرامته  واسترداد  نفسه  عن  الدفاع 
يسمى "نهج احلوار ونبد العنف"، وأقرت بحق "دولة إسرائيل" 
القضايا  كل  حل  على  بالعمل  والتزمت  واألمـــن،  السالم  يف 
األساسية للشعب الفلسطيني واملتعلقة باألوضاع الدائمة من 

خالل املفاوضات واملفاوضات فقط. 

أمام كل هذه التنازالت لم تغير إسرائيل شيء من سياساتها 
عدوانيتها  من  زادت  بل  واالستعمارية،  العنصرية  وعقيدتها 
قتال  الفلسطينيني،  ضد  املستوطنني  عصابات  وعدوانية 
القانونية  ترسانتها  تقوية  من  كذلك  زادت  كما  وتهجيرا، 
كدولة  إسرائيل  وتــرســخ  العنصري  التمييز  تشرعن  التي 
باقي سكانها ومواطنيها،  لليهود على  دينية تعطي األفضلية 
األراضي  ومصادرة  اإلستيطان  من  املزيد  تشرعن  التي  وتلك 
واملمتلكات الفلسطينية، وتلك التي تشجع من خاللها مواصلة 
منوذج  إسرائيل،  إلى  بلدانهم  من  العالم  عبر  اليهود  هجرة 

قانون العودة اخلاص باليهود. 

إن من أشد ما تسعى دولة االحتالل وحلفاءها إلى طمسه 
السجالت  تلك  هــي  الشعوب  ــرة  وذاكـ التاريخ  صفحات  مــن 
الشعب  حق  يف  الصهيونية  وباحلركة  بها  املرتبطة  اإلجرامية 
كذلك  املغربي  الشعب  حق  ويف  املنطقة  وشعوب  الفلسطيني 
األسف،  كامل  مع  اإلقــرار،  ويجب  العالم؛  شعوب  من  والعديد 

بأنها قد جنحت يف ذلك إلى حد بعيد. 

الطاهر  الدريدي
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القضية الفلسطينية مجددا وأبدا:" االتفاق االبراهيمي" وما وراء التطبيع 

العلني مع الكيان الصهيوين
األخير  التآمر  ميز  ما  استئنافه  أو  التطبيع  إشهار  ليس 
ذلك  تسويق  ــا  وإمن الفلسطينية،  القضية  حــســاب  على 
االبراهيمي".  االتفاق   " مسمى  حتت  التآمر/االستسالم 
أتى  وإمنــا  'ماركتيني'  اجتهاد  مجرد  املسمىمليكن  هذا  إن 
سنني  منذ  اخلاصة  وسط  انطلقت  مدروسة  عملية  نتيجة 

املنحى  هــذا  خــطــورة  إن  مــؤخــرا.  إال  للعموم  تتبلور  ولــم 
برواجه  سمح  الذي  السياق  وتوضيح  املسمى  شرح  تستدعي 

الصهيوني. الكيان  مع  املطبعني  عند  سياسيا 

'إسرائيل'  بخصائصتشكل  التذكير  من  بد  ال  هذا  وقبل 
املغزى. يستقيم  حتى 

عنصري   اســتــيــطــانــي  اســتــعــمــاري  كــيــان  ــل'  ــي ــرائ 'إس  -
سياسي   ملشروع  كتجسيد  ــارج  اخل من  زرعــه  مت  مصطنع. 
حركة  إلــى  دينية  جماعة  من  اليهود  حتويل  على  يقوم 
املعا  محو/تشويه  و  شعب  إبادة  على   تأسس  بهذا  و  قومية. 
وبهذا  فلسطني.  ألرض  اجلغرافية  و  التاريخية،الثقافية  لم 

طبيعية. دولة  إلقامة  املشروعية   ملكونات  يفتقد 

األمم  منظمة  من  فريدة  برعاية  الكيان  هــذا  حظي   -
الدولتني  بحل  القبول  حتى  التقسيم  قرار  منذ  املتحدة، 
نفس  تساهل  من  استفاد  كما   .1967 حــدود  أســاس  على 
قــرارات  عشرات  من  أي  تطبيق  بعدم  أجهزتها  و  املنظمة 
1948حتى جرائم احلرب  اإلدانة التي صدرت يف حقه منذ  

غزة. قطاع  يف 

توسعي.  عنصري   استيطاني  كياناستعماري  -'إسرائيل' 
القوى  طرف  من  توظيفه  بفعل  ومنا  الكيان  هذا  ترسخ  فقد 
كل  له  وفرت  والتي  املنطقة  يف   املصلحة  ذات  اإلمبريالية 

إدامة  و  لضمان  واإلرهابية  العدوانية  األساليب  و  الوسائل 
التاريخية،  فلسطني  كامل  على  الصهاينة  اليهود  تفوق 
الفرات.  الى  النيل  من  الكبرى  إسرائيل  إلحالل  كمقدمة 
ــدود  احل تغيير  يف  املتمثلة  العجيبة  املــفــارقــة  هنا  ــن  وم
الثابتة  احلدود  مبدأ  مع  يتناقض  مما  فأبعد  أبعد  بدفعها 

دولة. لكل  العادية  األوضاع  يف 

يف  الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  انـــخـــراط  -أدى 
اعترافها  بعد  املواجهة،  سالح  تفكيك  السالمالى  مفاوضات 
ضد  املسلحة  املقاومة  خيار  على  والتنازل  إسرائيل  بدولة 
فلسطينية  سلطة  وإنشاء  الدولتني  حل  مقابل  االستعمار 

الشعبي  الدعم  تراجع  هكذا  فلسطني.  كل  من  جزء  على 
لفائدة  تباعا  الــقــوى  مــيــزان  واخــتــل  الــعــاملــي،  التقدمي 
مزيد  ضم  و  احلاق  يف  املتمثل  التخريبي  و  التوسعي  املسلسل 
من  الكثير  برضى  الغاصب  الكيان  الى  احملتلة  األراضي   من 

املنطقة. دول 

؟ االبراهميي"  االتفاق   " من  املراد  ما 

املنتسبني"  كل  أن  يفيد  إبراهيم  الى  االتفاق   نسبة  إن  
و  يهود  من  املنطقة  يف  انبثقت  التي  االبراهيمية"  للديانات 
التواجد   يف  التاريخي  احلق  نفس  لهم  مسلمني  و  مسيحيني 
الشرعية  إضفاء  هو  األســاســي  والــهــدف  جنب؛  الــى  جنبا 
مبرر  ــاء  إرس مع  الصهيوني  الكيان  نشأة  على  التاريخية 

به.  والقبول  معه  للتطبيع  ديني 

ــع األســـف،  م ــبــعــض،  ال يــتــبــنــاه  الـــذي  ــم  ــزع ال إن هـــذا 
اإلبراهيمي«  مقال:»االتفاق  يف  الــواردة  العناصر  )أنظر 
يف  املنشور  املتعددة.  والشرائع  الواحد  الدين  وإشكالية 
أن  يعدو  ال   )2020 أكتوبر   23 بتاريخ    العربي'  'القدس 
القضية  تصفية  به  يراد  تدليسا  األحوال  أحسن  يف  يكون 
الرجعي  للتحالف  قائدة  إسرائيل  وتنصيب  الفلسطينية 
وهــذا  أمريكية.  وعسكرية  سياسية  برعاية  اخلليجي 
خاصيته  متطور  جيوسياسي  لسياق  يستجيب  التحالف 
الشرق  من  املتحدة  للواليات  االنسحابالتدريجي  االساسية 
واألمنيبمقومات  العسكري  تواجدها  وتبديل  ــط  األوس
إقليمية  كقوة  إيــران  صعود  تصد  و  نفسها  حتمي  جهوية 
اخلليجي  التمويل  ترسيم  يتم  الطريقة  وبهذه   فاعلة. 
العسكري  جانبه  يف  يكون  أن  منه  يراد  الذي  التحالف  لهذا 

األطلسي.   للحلف  مثيال  واألمني 

التي  التطبيع  استئناف  التطبيع/  حملة  يف  اجلديد  ما 
؟ املغرب  تشمل 

السياسية  املبادرات  من  العديد  التطبيع  حملة  صاحب 
منها  الــوافــر  بالقسط  املــغــرب  حظي  التي  واالقــتــصــاديــة 
سياسي- محور  تشكل  الى  يشير  ذلك  أن  شك  ال  إعالميا. 
الصهيوني  الــكــيــان  مبــشــاركــة  و  ألمــريــكــا  مـــوال  عــســكــري 
يعنيه  مبا  له.  املمنوح  الرسمي  الغطاء  من  سيربح  الــذي 
املقاومة  بــحــركــات  الفتك  يف  مشاركته  حتسب  مــن  ــك  ذل
بشراكة  الكثيرة  الفرص  من  اقتصاديا  االستفادة  مقابل 
من  املنحى  هذا  يخلو  وال  اجلــدد.   و  القدامى  املطبعني  مع 

أساسا. الغربية  إفريقيا  بلدان  يف  أكثر  للتغلغل  التمدد 

؟ التطبيعوالتحالفات  بعد  وماذا 

الكيان  مــع  للتطبيع  ــة  ــالزم امل الــتــحــالــفــات  عملية  إن 
واستقواؤهم  املتآمرين  انكشاف  ألن  متــر.  لن  الصهيوني 
إفريقيا  ويف  املنطقة  عبر  خيراتهم  وناهبي  الشعوب  بأعداء 
مقاومةجديدةأوسع  و  الــوعــي  ــوح  وض على  يحفز  ســوف 
كل  حترير  طريق  على  اخلليج  الى  احمليط  من  متتد  وأشد   

 . فلسطني

موسوي محمد

ن  ائيل' كيا 'إسر
استيطاني  ي  ر استعما
ي  مصطنع. تم  عنصر

رج كتجسيد  الخا رعه من  ز
يقوم  وع سياسي   لمشر

اليهود من  يل  على تحو
ينية إلى حركة  جماعة د

قومية
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نظرية  قضايا 

مسألة األممية يف ظروف عرصنا
ــة  ــي ــس ــارك نـــشـــرت "نـــــدوة االحــــــزاب واملـــنـــظـــمـــات امل
ظــروف  يف  االممــيــة  مــســالــة  "حــول  وثــيــقــة  اللينيينية" 
حول  واسع  نقاش  فتح  اجل  من  للفائدة  وتعميما  عصرنا" 
هذه  من  واالخيرة  اخلامسة  احللقة  هنا  ننشر  املوضوع 

ثيقة  لو ا

اليوم؟ نبدأ  مبا   -  5
األسئلة،  أصــعــب  ــدوام  الـ على  الــســؤال  ــذا  ه ظــل  لقد 
ــق  ــري ــط ــل مـــالمـــح ال ــدد كـ ــ ــه حت ــي ــل ــا لـــإلجـــابـــة ع ــق ــوف ف
إدراكنا  حسن  إن  والبعيدة.  واملرحلية  املباشرة  مبهماته 
املهمات  ثمة  ومــن  الــيــوم  العالم  تشق  التي  للتناقضات 
أن  يجب  أنه  إلى  بنا  ينتهي  الشيوعيني  على  املستوجبة 
نقف  وأن  واجهتني  على  سلفا  لذلك  انتهينا  كما  نشتغل 
من  نعمل  أن  يجب  األممي،  نضالنا  واجهة  يف  ساقني  على 
الشيوعية  األممــيــة  تأسيس  إعــالن  شــروط  إنــضــاج  أجــل 
واإليديولوجي  الفكري  للخط  ضبط  من  تقتضيه  مبا 
ما  أن  ونعتقد  األممية،  والتنظيمية  السياسية  وللمهمات 
مهم  قرن  ربع  طيلة  واملنظمات"  األحزاب  "ندوة  به  قامت 
الشيوعي.  األممي  للمشروع  األصلية  املادة  ويشكل  ومفيد 
تــقــويــة  مــهــم  ــارج  ــ خ لـــه  مــعــنــى  ال  الـــظـــروف  إنـــضـــاج  إن 
الطبقي  بالصراع  ارتباطها  جهة  مــن  وخــاصــة  األحــزاب 
فهمنا  وإنضاج  بلداننا،  يف  املطروحة  السياسية  واملهمات 
هذا  ومهماته.  عصرنا  ألوضــاع  وحدتنا  ثم  واستيعابنا 
حزب  كل  قبل  من  به  االضــطــالع  من  البــد  ضــروري  عمل 
اآلن  يف  جماعيا.  حركتنا  مجمل  قبل  ومــن  حــدة  على 
على  النضال  بحركة  دون  اليوم  للنضال  معنى  ال  ذاتــه 
والقارات،  البلدان  كل  يف  تندلع  والتي  الواجهات  مختلف 

صدارته.  ويف  النضال  هذا  قلب  يف  نوجد  أن  هو  األصل  إن 
حقوق  عن  دفاعا  العالم  يشق  عارما  اجتماعيا  نضاال  إن 
وذوي  والشباب  والنساء  والكادحني  والفالحني  العمال 

رفــض  يــهــم  كــمــا  و...،  والــبــيــئــة  اخلــصــوصــيــة  احلــاجــيــات 
وخلق  احلــرب  طبول  ودق  اخلارجي  والتدخل  االحتالل 
ذلك  يف  مبا  املختلفة  بأشكاله  اإلرهاب  وتنامي  التوتر  بؤر 
هذه  مواجهة  والعنصرية...إن  الفاشية  النزعات  تصاعد 
قطاعات  تهم  بل  كشيوعيني،  لوحدنا  تهمنا  ال  األوضــاع 
النزعات  ذات  سواء  واملناضلة  الثورية  القوى  من  واسعة 

يف  باالنخراط  ال  مطالبون  ونحن  غيرها،  أو  االشتراكية 
القوى  كل  مع  بالعمل  وأساسا  أيضا  بل  فقط  النضال  هذا 
املناضلة  الفضاءات  على  االنفتاح  وجب  لهذا  به.  املعنية 

وعملية،الفضاءات  سياسية  تقاطعات  معها  لنا  الــتــي 
املشاركة  ألجل  املضطهدة  والشعوب  بالطبقات  املرتبطة 
باألفكار  وتسليحها  تطويرها  اجل  ومن  النضال  حركة  يف 

احلقيقية. الشيوعية 
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املاركيس املشتبك والغري مشتبك: حالة مدرسية

الرفاق  يعذرني  ان  ارجو  املدرسية  احلالة  هذه  عرض  قبل 
الفرنسية  للجملة  احلرفية  الترجمة  هذه  على  واألصدقاء 
)cas d école( واحلالة هي التعامل مع املاركسية ومؤسسيها 
مختلفني  منوذجني  جند  التعامل  هذا  يف  واجنلس.  ماركس 

جوهريا:

وبالضرورة  وبالتالي  كعلم  املاركسية  مع  يتعامل  االول   +
توسعت  والتجربة  املــمــارســة  توسعت  وكلما  مكتمل  غير 
اكد  الفهم  وهذا  وحقائق.  قوانني  من  واستنباطاته  مداركه 
اقوالهم  ان يحرف  عليه ماركس واجنلس وحاربا كل من يريد 
وجــامــدة.  ثابتة  خــالــدة  حقائق  ليجعلها  واستنتاجاتهم 
يتعدى  لم  واجنلس  ماركس  ان  اعتبروا  الفهم  هذا  اصحاب 
الزاوية  حجرة  وضعا  كونهما   – وجبار  هائل  وهو   – دورهــم 
هي  هــذه  وكانت  االجتــاهــات  جميع  يف  تطويره  وجــب  لعلم 
الصياغة املوفقة والسديدة التي قام بها لينني احد املؤسسني 

اجلديد. العلم  لهذا  واملطورين 

بان  ابدا  يشتكوا  لم  انهم  النموذج  هذا  اصحاب  خاصية 
كذا...انهم  يف  نظرية  عنده  تكن  ولــم  كــذا  يقل  لم  ماركس 
عصرهم  يف  احلارقة  القضايا  مع  االشتباك  ميزتهم  مناضلون 
يف  للعلم  احلدود  وسعوا  لكنهم  ماركس  راية  حتت  اقتحموها 
ويف  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  املجتمعية  القضايا 
العلوم  وتطور  املادة  قوانني  حيث  من  والكون  الطبيعة  قضايا 

الطبيعية. العلوم  او  احلقة 

* النموذج الثاني هو نوع من االساتذة اجلامعيني او اعضاء 
والتاريخ...الخ.هؤالء  احلقة  العلوم  يف  العلمي  البحث  مراكز 

القضايا  عن  منفصلني  العظمى  غالبيتهم  يف  الذين  املثقفني 
احلزبي  التنظيمي  باملفهوم  مشتبكني  غير   – املجتمعية 
االكادميية  وللدراسات  للثقافة  منتجون  فهم   - والنقابي 
ويف  الطلب  حتت  الكتب  او  العلمية  الــدوريــات  يف  وينشرون 
التقليد  اطار  ويف  املاركسيني  هؤالء  التجارية.  املنافسة  اطار 
ذاتهم  خــارج  كمدرسة  املاركسية  مع  يتعاملون  االكــادميــي 

معينة  قضية  معاجلة  عند  فتراهم  املدارس  باقي  مثل  مثلها 
اعلنوا  يــجــدوا  لــم  وان  واجنــلــس  مــاركــس  أللـــواح  يــرجــعــون 

الظاهرة.  معاجلة  من  املاركسية  بفراغ  الباهر  اكتشافهم 

هؤالء املثقفني هم من ينتج وعلى ايديهم تعلم العديد من 
من  اخلفيفة  الوجبات  انتجوا  مثقفون  املاركسية.انهم  الطلبة 
ماركس واجنلس وغيرهما والطلبة تناولوا تلك الوجبات على 
الدولة  يف  نظريته  او  ملاركس  الرأسمال  قراءة  اجل  من  شاكلة 

القضايا. من  غيرها  او 

مثل  كبار  ومناضلني  مبثقفني  مدنا  االول  النموذج  كان  فإذا 
غرامشي  انطونيو  اليبنيخت  كارل  لوكسمبورغ  روزا  لينني 
العشرات  اعطانا  الثاني  فالنموذج  تــونــغ...الــخ  تسي  مــاو 
معينة  حــدود  يف  املشتبكني  او  مشتبكني  الغير  املثقفني  من 
خدمة  ويف  املثالية  احضان  يف  لينتهي  ماركسيا  بدا  من  منهم 

الرأسمالية.

لعل اطروحة ماركس حول واجب الفالسفة الى جانب فهم 
املمارسة  يف  االنخراط  أي  تغييره  على  العمل  العالم  وتأمل 
كان  كلما  املمارسة  هذه  يف  الفيلسوف  انخرط  وكلما  العملية. 
االول  النموذج  اعضاء  وسط  املرموقة  مكانته  واحتل  مشتبكا 
هبط  كلما   – البراكسيس  العملية   املمارسة  عن  ابتعد  وكلما 

الثاني. النموذج  الدرك االسفل وسط اصحاب  الى 

احلبيب التيتي 
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يف السياسة الخارجية لنظام االستبداد املخزين 

بناء  إلــى  ــدول  ال جميع  تسعى  أن  جــدا،  الطبيعي  من 
يضمن  اليوم،مبا  عاملنا  يف  باستمرار  جتديدها  و  تقاطباتها 
واألطماع  التهديدات  جتاه  مصاحلها  يؤمن  أو  هيمنتها 
البلدان  لصالح  مختلة  قوى  موازين  وفق  وذلك  العاملية.اخلارجية.  السياسات  يف  املستحكمة  الرأسمالية 

ــا ســيــاســاتــهــا  ــدة قـــرارهـ ــي فــبــيــنــمــا تــبــنــي الـــدولـــة س
لشعبها  ــان  األم و  االستقرار  على  بالتأسيس  اخلارجية 
تعزز  حــضــارات  ــاق  آف لبناء  احمليط  على  تنفتح  ثــم  أوال 
يف  التابعة  الدول  أشباه  اإلستراتيجية،تتورط  أهدافها 
مطامح  حساب  على  األسياد  امالءات  على  مبنية  لشعوبها.عالقات  اإلستراتيجية 

االستبدادي  النظام  طبيعة  وبحكم  املــغــرب،  يف         
إن  اخلارجية  السياسات  نــوع  ما  متيز  تكاد  ال  املخزني، 
ومرامي  محددات  هي  ما  الدفاعية  أهدافها  ما  وجــدت، 
بني  القائمة  العالقة  أوجــه  للمغرب؟ما  الدبلوماسية 
خارجية  وســيــاســة  دميــقــراطــيــة  غــيــر  داخــلــيــة  ســيــاســة 

استراتيجي  إطــار  ألي  كامل  غياب  يف  منفعلة  حلظية، 
محدد؟

تعريفها  يبسط  كما  اخلارجية  السياسة  بأن  سلمنا  إذا 
سلبي  أو  ايــجــابــي  ســلــوك  باعتبارها  الــبــاحــثــني،  بعض 
توجهه  اخلارجي،سلوك  باحمليط  عالقاتها  يف  ما  لدولة 
ذاتها...فان  حد  يف  القرارات  اتخاذ  وميكانيزمات  آليات 
للمغرب،  اخلارجية"  "السياسة  عليها  التي  للحالة  املتتبع 
حلظية  مــتــرددة،  انفعالية،  كسياسة  متييزها  يف  يحار 
تأتيها  ال  لكن  أحيانا،  ومتناقضة  اإلستراتيجية  عدمية 
الداخلي  الوضع  شأن  ذلك  يف  أبدا.شأنها  الدميقراطية 
اخلارجية. السياسة  يف  كاريكاتيري  بشكل  ينعكس  الذي 
اخلارجية  القضايا  من  العديد  يف  بوضوح  ذلك  يتجلى  شعبه.كما  و  املغرب  تهم  التي 

للمغرب  اخلــارجــيــة  للسياسة  الــعــام  اإلطـــار  ــان  ك إذا 
وحول  الصحراء،  قضية  حول  االنفعال  يف  عموما  ينحصر 
خطوات  للمغرب  تسجل  األوربي،فلن  االحتــاد  مبادرات 
موقع  من  إال  اخلارجية  السياسة  بحور  يف  عمل  برامج  أو 
املصالح  مــع  يتوافق  ومبــا  الرأسمالية  للبلدان  التبعية 
خاصة.يف  فرنسا  و  األمريكية  املتحدة  للواليات  احليوية 
الداخلي  للوضع  مفيدة  احمليط،و  يف  مؤثرة  سياسة  .غياب  للشعب  احليوية  واملصالح  الوطنية  روح  على  املؤسس 

مع  القائمة  العالقة  يف  ضعيف  موقع  من  املغرب  يخضع 
أن  ميكن  ال  و  بعيد،  زمن  منذ  األمريكية  املتحدة  الواليات 
االعتبارات  كانت  مهما  مراجعة  إلى  العالقة  هذه  اإلقليمية.تخضع  واملستجدات 

التجارة  اتفاقية  مبوجب  بأمريكا  املغرب  يرتبط  هكذا 
وتعتبر   2006 سنة  منذ  التنفيذ  حيز  دخلت  التي  احلرة 
حلف  منظمة  خــارج  من  رئيسيا  "حليفا  املغرب  أمريكا 
مساعدات  املتحدة  الــواليــات  وتقدم  األطلسي".  شمال 
يف  للتنمية.و  األمريكي  الصندوق  عبر  للمغرب  املقابل.هامة 

عام  ــني  دورت يف  املستقبل"  منتدى   " املغرب  استقبل    
2009 يف إطار املشروع األمريكي للشرق  2004 و أخرى عام 

  BMENA إفريقيا  شمال  و  املوسع  األوسط 

للجمعية  املقدمة  الــقــرارات  جميع  يف  شريك  املغرب 
ــه عضو يف  أن بــشــأن ســوريــا.كــمــا  املــتــحــدة  ــألمم  ل الــعــامــة 
الدول  مجموعة  يف  و  السوري  الشعب  أصدقاء  مجموعة 

 2012 دجنبر  خالل  اجتماعها  استقبل  التي  مبراكش.األساسية 

دول  تعاون  مجلس  يف  شريك  صفة  للمغرب  أصبحت 
خمس  يبلغ  ماليا  دعما  بذلك  منحه  ومت  العربية  اخلليج 
و   2012 عام  بني  ما  سنوات  خمس  مدته  دوالر  مليارات 

2016

املغرب. فيها  انخرط  التي  اخلــطــوات  من  ذلــك  وغير 
غير  عالقات  من  املغرب  ينزلق  فيما  التساؤل  ميكن  أال 
يستفتى  أن  األولى  أم  ذلك  يف  رأي  للمواطن  متوازنّة؟وهل 
ــوع الــعــالقــات  الــشــعــب املــغــربــي كــكــل لــيــقــرر مــصــيــره يف ن

سيادته؟ و  مصاحلة  فيها  يرى  التي  اخلارجية 

املغرب  يف  الــنــظــام  يــتــورط  أن  حــاصــل،  حتصيل  ــن  وم
و  الشقيق.  اليمني  الشعب  على  احلــرب  يف  انخراطه  يف 
اجلنود  من  العديد  لتقدمي  البرية  احلرب  يف  أكثر  يتورط 
الدول  لفائدة  رحاها  تدور  حرب  يف  أسرى  أو  قتلى  احلروب.املغاربة  وجتار  االستيطان  متعددة  والشركات  التوسعية 

وما  للمغرب،  اخلارجية  السياسة  من  أخرى  لوحة  ويف 
سجلت  فقد  أولى"  "قضية  الصحراء  قضية  جعل  قد  دام 
ودبلوماسية  ــتــردد،  ال مــن  كثيرة  مشاهد  اللوحة  هــذه 
أن  يحاول  بخطاب  احمللي  العام  الرأي  إلى  بالتوجه  الكذب 

أو  امللف  يف  كبيرة  نقط  ربح  يف  التقدم  أحيانا  فيها  يظهر 
املنطقة.بينما  شعوب  ومعاداة  الشوفينية  تسعير  بخطاب 
باالستعداد  املعنية  واألطراف  املتحدة  األمم  يخاطب  هو 
أخرى.  تارة  والسري  تارة  العلني  واحلوار  السياسي  للحل 
ميكن  هام  استراتيجي  بعد  ذات  الصحراء  قضية  أن  علما 
أمنا،بل  اقتصاديا،أكثر  أقوى  محيط  لبناء  عليه  االرتكاز 
املغرب  شعوب  بني  ما  جتمع  كبيرة  إنسانية  حضارة  وبناء 
ــراه. اك او  تنقيص  ــدون  ب ارادتــهــا  احملترمة  كلها  الكبير 
تركها  وبالتالي  والــعــداء  الشوفينية  نعرة  اذكــاء  بــدل 
اجلماعات  تقيمها  التي  التهديدات  مختلف  أمام  عرضة 
او  بالبشر  واملتاجرة  والتهريب  املخدرات  ومافيا  السرية.اإلرهابية  بالهجرة  معروفا  أصبح  ما 

ملف  تدبير  يف  انعدامها  و  الدميقراطية  غياب  أليس 
وضعية  تستغل  املــخــزنــيــة  املــافــيــا  يجعل  مــا  الــصــحــراء 
ملعيش  االجتماعية  الكلفة  من  الرفع  يف  والالحرب  احلرب 
املزعوم. باإلجماع  متقادمة  ذريعة  حتت  اليومي  املغاربة 
اجليش  جنراالت  جتعل  التي  عينها  األسباب  هي  أليست 
دميقراطي  ال  وضع  وتأبيد  التهريب  من  تغتني  اجلزائر.اجلزائري  يف 

االحتــاد  مــع  العالقة  عصب  الــصــحــراء  قضية  وتبقى 
مواد  )تصدير  املبرمة  االتفاقات  تفعيل  وشروط  األوربي، 
الفجائية  القرارات  حسب  البحري...(  والصيد  الفالحة 
العالقة أي االحتاد  الطرف صاحب االمتياز يف  التي تخدم 
حزب  أحرزه  الذي  التقدم  من  الساسة  انفعال  طبعا.وما 
جتاه  مواقفه  باسم  اسبانيا  انتخابات  يف   PODEMOS
تعكس  مصغرة  صــورة  إال  البوليساريو  وجبهة  الصحراء 
استراتيجة  ألية  وفقدانها  اخلارجية  السياسة  عشوائية 
رد  نفس  يكون  يكاد  وهــو  البعيد.  أو  املنظور  املــدى  على 
يخصه  لقرار  السويدي  البرملان  اتخاذ  اعتزام  مع  القضية.الفعل  حول 

مبــبــدأ  مـــشـــروط  ــيـــة،  ــارجـ اخلـ ــة  ــاس ــي ــس ال ــاح  ــ جن إن 
اقتصاديا،  سياسيا،  املستويات  جميع  يف  الدميقراطية 
وغير  ناقصة  تبقى  ذلك  غياب  ويف  وثقافيا.  اجتماعيا 
استدراك  يحاول  أو  يستكمل  النظام  جدوى.لكن  ذات 
"الرسمية"  املهاجرين  جمعيات  بعض  حتريك  مع  ذلــك 
أجل  ومــن  املــوازيــة.  بالديبلوماسية  يسمى  مــا  ــار  إط يف 
العام،لتتحرك  املــال  من  كثيرة  أمــواال  عليها  يغدق  ذلك 
ــص  ــراق وامل ــالت  ــف احل مــصــاريــف  يف  ــرف  ــس وت مناسباتيا 
السياسات  ذات  ترسيخ  عــدا  شــيء.مــا  يف  تفيد  ال  التي 
املــخــزنــيــة الــتــي يــرعــاهــا االســتــبــداد،عــســاهــا تــفــلــح يف 
أجل  من  العاملة  للمهاجرين  اجلــادة  اجلمعيات  مواجهة 
املسلوبني  كمهاجرين  و  األساسية،كمواطنني  حقوقهم 
استثناء  الــســيــاســيــة.يف  املــشــاركــة  يف  حقهم  ــن  م حــتــى 
اجلزائريون،  املهاجرون  يشارك  املغاربة،بينما  املهاجرين 
أجريت  التي  االنتخابات  جميع  يف  املصريون  التونسيون، 
البلدان  من  املغرب  أن  األصلية.علما  بلدانهم  يف  مؤخرا 
يف  اجلالية  من  كبيرة  نسبة  لها  التي  العالم  يف  القليلة 
أي  املائة  14 يف  و   12 أي بني  السكان  اخلارج نسبة مع عدد 
يقارب  سكان  عدد  أصل  من  مهاجر  ماليني  خمسة  يراوح  األوربي.ما  االحتاد  يف  منهم  املائة  يف  مليونا.70   35

قد ال تكون احلاجة ملحة لكل هؤالء، ما دام االستبداد 
مفاصل  جميع  يف  الكبيرة  و  بالصغيرة  متكفل  املخزني 
ومواطناته،  مواطنيه  يف  الثقة  انــعــدام  احلياة.نتيجة 
غياب  يف  سياساته  جميع  بنى  قد  أنه  اجليد،  ــه  سياساته.وإلدراك جميع  يف  املفقودة  الدميقراطية 
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إن التاريخ اإلجرامي األسود للصهاينة ودولتهم مرصع بكل 
شاركت  التي  االستخباراتية  واجلرائم  والقذارة  الغدر  أنــواع 
فيها عصاباتهم ضد الشعوب دعما للدكتاتوريات عبر العالم، 

يف أمريكا الالتينية ويف إفريقيا وآسيا.

 فإذا كانت كل حركة أو تنظيم أو دولة تعزز مكانتها معنويا 
وأخالقيا وإشعاعيا ما بني األمم بإجنازات فضلى، فإن لتاريخ 
وحاضر عصابات الصهاينة ودولتهم معالم أخرى مغايرة ظاهرة 
الثالثينات  مبذابح  بداية  وحقارة،  وإجراما  غدرا  يشع  ببروز 
حركتهم،  عود  يشتد  أن  قبل  حتى  وذلك  املاضي،  القرن  من 
مرورا مبجزرة فندق داوود سنة 1946 ونكبة 1948 ومجازر دير 
ياسني واللد والرملة والطنطورة وغيرها....فمجازر قبية وكفر 
والسبعينات...  الستينات  يف  البقر  وبحر  يونس  وخان  قاسم 
والسوري،  اللبناني  الشعب  ضد  واملجازر  البرج  مخيم  فمجازر 
خالل  وشاتيال  صبرا  ومــجــزرة  بــيــروت  يف  املقاومة  وحــصــار 
الثمانينات، فمجازر األقصى واحلرم اإلبراهيمي وقانا وغيرها 
القاتل  وحصارها  غزة  مجازر  عن  فضال  التسعينات،  خالل 
االنتفاضات  شهداء  قوافل  عن  احلديث  دون   .... املتواصل 
وألــوان  والفظاعات  والثالثة،  والثانية  األولــى  الفلسطينية 
االغتياالت  كتلك  مثيال،  التاريخ  له  يشهد  لم  الذي  اإلجرام 
والسياسيني  الــقــادة  الشهداء  وتطال  طالت  التي  احلــاقــدة 
الوطنية  التوجهات  كل  يف  الفلسطينيني  املبدعني  واملناضلني 
عباس  إلى  احلسيني  القادر  عبد  من  والتقدمية؛  واالسالمية 
املوسوى وفتحي الشقاقي، إلى أبو جهاد وأبو أياد، إلى أبو عمار 
وسمير القنطار، إلى وديع حداد وأبو على مصطفى، إلى شادية 
أبو غزالة ورزان النجان، إلى ناجي العلي وغسان كنفاني وإلى 
وإلى وإلى.... ضمن قافلة الشهيدات والشهداء التي ال تنقطع. 

واملخيمات  الالجئني  معاناة  احلقد  ذلــك  إلــى  وتنضاف 
حصار  من  الصهيونية  العار  سجون  يف  الفلسطينيني  واألسرى 

وتعذيب وقتل بطيء . 

إن هذا السرد املقتضب أعاله للنزر القليل من تلك اجلرائم 
معها  واملطبعون  الصهيونية  احلركة  تسعى  الذي  والفظاعات، 
إلى طمسه ومحوه من سجالت التاريخ وذاكرة الشعوب ليست 
حتاول  كما  اليهود،  ضد  والبغضاء  العداء  إذكــاء  منه  الغاية 
أنها  الكاذب  بادعائها  بهتانا،  له  الترويج  الصهيونية  احلركة 
"ضحية اإلرهاب الفلسطيني وداعميه" وكونها ال متارس سوى 
وكون  السامية"،  "معاداة  خطر  من  النفس  عن  مشروعا  دفاعا 
تتعرض  املنطقة  يف  للدميقراطية"  "منارة  تعد  التي  دولتها 
مستمر  دفاع  حالة  يف  يجعلها  ما  املتواصل،  وللعدوان  للحصار 
والتطبيع  إدانتها،  بذل  معها  التعاطف  يستوجب  النفس  عن 
والسالح  القوة  من  باملزيد  ودعمها  اخلونة،  يفعل  كما  معها، 

حماية رواح مواطنيها.

العدوانية  الفلسطيني يف مواجهة  الشعب  أن مناصري  كما 
ومن  االستقالل  أجــل  من  التحرري  نضاله  ويف  الصهيونية 
خلفها  ومن  االحتالل  دولة  طرف  من  املغتصبة  حقوقه  أجل 
يعتبرون  ال  االمبرياليني،  وحلفاءها  الصهيونية  احلركة 
وال  دينيا،  صراعا  إسرائيل  ضد  والصراع  الفلسطيني  النضال 
ضحايا  لليهود  مناصرين  إال  اإلطــار،  هذا  يف  يكونوا  أن  ميكن 
هيمنة  مــن  التحرر  ــل  أج مــن  الصهيوني  العنصري  الفكر 
قبضة  ومــن  إديولوجيتها،  وتأثيرات  الصهيونية  احلركة 
دولتها، البوليسية، خادمة اإلمبريالية وراعية مصاحلها على 
تام  التعايش ويف احترام  املنطقة، وذلك بهدف  حساب شعوب 

ملعتقداتهم الدينية.

 هذا يف ما يتعلق باحلركة الصهيونية وتاريخها اإلجرامي؛ 
وأفراد،  أنظمة وحركات سياسية  املطبعني من  أما فيما يخص 
احملسوبني كداعمني للحق الفلسطيني، فقد ساهمت األحداث 
العميقة  والتحوالت  األوســط  الشرق  منطقة  عرفتها  التي 
إسقاط  يف  املاضي  القرن  تسعينات  منذ  العالم  عرفها  التي 
فرز  إحــداث  ويف  الكثيرون،  بها  يتغطي  التي  التوت  أوراق  كل 

الساحة  مستوى  على  الفلسطينية،  القضية  بخصوص  هام 
السياسية والنضالية والفكرية عامليا.

شكليا  يعلن  انفك  ما  الذي  الرسمي  للمغرب  بالنسبة   أما 
الفلسطيني،  الشعب  وحلقوق  الفلسطينية  للقضية  دعمه 
السياسي  الكسب  بغاية  بعضها  املبادرات،  من  بالعديد  وقام 
املقدمة  اخلدمات  إطــار  يف  اآلخــر  وبعضها  جهة،  من  شعبيا 
املنطقة  مستوى  على  ومشروعهم  اإلمبرياليني  لوكالئه 
جهة  من  الدولي  املستوى  على  امللف  يف  دوره  إثبات  أجل  ومن 
أخرى؛ هذا املغرب الرسمي الذي يترأس جلنة القدس، له من 
طويل  تاريخ  اإلحتالل  ودولة  الصهيونية  باحلركة  العالقات 
خفي ومظلم يف جوانب عدة، ومعروف يف جوانب أخرى كثيرة 

منذ نهاية خمسينات وبداية ستينات القرن املاضي.

ففي ما يتعلق بتهجير اليهود املغاربة نحو فلسطني احملتلة، 
ال بد من اإلقرار موضوعيا بكونها لم تتخذ أي طابع قسري؛ 
حيث تعاملت الدولة مع هذا املوضوع بنوع من "املرونة"، والذكاء 
تغض  والسياسية  اإلداريــة  السلطات  فكانت  للخسة.  املضمر 
احلركة  بها  تقوم  التي  واإلغراء  الدعاية  حمالت  عن  الطرف 
بأي  تقم  ولم  املغربية،  اليهودية  األوساط  داخل  الصهيونية 
إجراء للتصدي أو للحد من نشاط التهجير القوي يف صفوف 
اليهود املغاربة، والذي وصل نسبا غير مسبوقة خالل ستينات 
القرن املاضي )حوالي 100 ألف يهودي مغربي مت تهجيرهم ما 
بني 1961 و1965(؛ مقابل ذلك، ووفقا لشهادات كل من جاكوب 
كوهني املفكر املغربي اليهودي الذي يعد ضمن أكبر املناهضني 
يعد  الــذي  أسيدون  وسيون  احلديث،  العصر  يف  للصهيونية 
للكفاح  الداعمني  املغاربة  اليهود  املناضلني  أنشط  من  بــدوره 
التهجير،  عمليات  من  ماليا  املخزن  استفاد  فقد  الفلسطيني، 
حيث كان يتم األداء عن كل يهودي )األداء عن كل رأس حسب 
املوساد االستخبارية  تعبير أسيدون( كما استعان مبساهمات 
من  استفادته  عن  فضال  أجهزته،  وتقوية  حمايته  قصد 
تكوين بعض ضباطه على يد املوساد ومن العديد من اخلدمات 

واملساعدات الفنية األخرى.

األراضــي  إلــى  املغاربة  اليهود  بتهجير  يتعلق  فيما   هــذا 
دولة  عن  العزلة  فك  يخص  فيما  أما  احملتلة،  الفلسطينية 
الكثير من  اندماجها مبحيطها، يؤكد  واملساهمة يف  االحتالل 
السلطات  سمحت  كيف  اإلسرائيلي  العربي  بالصراع  املهتمني 
املغربية للموساد اإلسرائيلي بتسجيل أشغال ومجريات القمة 
وظفت  وكيف   ،1965 سنة  البيضاء  يف  انعقدت  التي  العربية 
1967. ومن احملللني، وضمنهم  إسرائيل ذلك يف اإلعداد حلرب 
محمد حسنني هيكل، من يؤكد أن امللك احلسن الثاني هو أول 
السادات،  وأنور  بيغني  مناحيم  بني  ما  لقاء  تنظيم  اقترح  من 
وأنه هو من خطط ورتب شخصيا لألمر، مساهما بذلك وبشكل 
غير مباشر يف عقد اتفاقية كامب ديفيد سنة 1978 ومعاهدة 

السالم ما بني مصر والكيان الصهيوني سنة 1979.

ويف السنوات األولى من عقد الثمانينات من القرن املاضي، 
الشعب  ضد  أوجها  يف  الصهيونية  العدوانية  كانت  وبينما 
على  )اإلعتداء  اللبناني  الشعب  وضد  ومقاومته  الفلسطيني 
املقاومة  وحصار  االحتالل  جيش  طرف  من  اللبنانية  األراضي 
الفلسطينية يف بيروت، ومذابح صبرا وشاتيال... وغير ذلك(، 
عمق املخزن من خطواته التطبيعية وأمعن فيها دون أي اعتبار 
ملشاعر الشعب الفلسطيني ومشاعر الشعب املغربي، حيث كان 
فتم  وعميقا،  داميا  مفتوحا،  الزال  وشاتيال  صبرا  جرح  وقتها 
استقبال شمعون بيريز الوزير األول الصهيوني يوم 22 يوليوز 
مذبحة  بعد  سنوات  ثالثة  للمغرب،  رسمية  زيــارة  يف   1986
املغربي  الشعب  مكونات  إجماع  جتاهل  ومت  وشاتيال،  صبرا 
وقواه احلية واملناضلة على إدانة تلك الزيارة وعبرها التطبيع 
احلسن  ليقوم  الصهيوني؛  الكيان  مع  املغربية  للدولة  الرسمي 
بتلك   1987 أبريل  شهر  يف  ذلــك  بعد  أشهر  ثمانية  الثاني 
اخلرجة التي ال ميكن تصنيفها، والتي ال يوجد لها من مثيل 
لذى كل قادة ورؤساء الدول عبر العالم؛ حيث تهجم يف خطاب 

رسمي على منظمة التحرير الفلسطينية وهدد كل واحد من 
املغاربة "استمر يف دعم فلسطني، رمزيا أو ماديا، بتلطيخ باب 
بيته بالشيء الذي ال يذكر اسمه...". وإنه التاريخ احلقيقي، 
الذي ال ميكن محوه من الذاكرة أو عدم إطالع األجيال الناشئة 

عليه وتزويره بالبهثان وطمسه بالشعارات التي ال معنى لها. 

الدولة  بني  ما  رسمية  عالقات  إقامة  عــدم  من  وبالرغم 
قط  املغاربة  املسؤولون  يخف  لم  الصهيوني،  والكيان  املغربية 
كانوا  بل  االحتالل؛  دولــة  مع  واملتواصلة  القائمة  عالقاتهم 
يعملون على ترويض الشارع املغربي والقوى التقدمية واملناضلة 
على القبول باألمر الواقع، فتم سنة 1993 االستقبال الرسمي 
إلى  الدعوة  صاحب  رابني،  إسحاق  لإلرهابي،  باملغرب  والعلني 
انتفاضة  يخوضون  كانوا  الذين  احلجارة  أطفال  أيادي  كسر 
بطولية ضد االحتالل؛ وليتم بعد ذلك سنة 1994 اإلعالن عن 
إقامة عالقات رسمية ما بني احلكومتني من خالل فتح مكاتب 

اتصال لكل واحدة منهما يف كال البلدين.

لفكرة  الترويج  املعهودة  بدمياغوجيته  النظام  حاول  لقد 
كون التطبيع الذي قام به مع الكيان الصهيوني، ينبع من ذكاء 
الفلسطينية  احلقوق  يف  يفرط  ال  أنه تطبيع  على  ثم  خارق، 
وإمنا هو يف خدمة تلك احلقوق. كما عمل أيضا على الدخول 
لكن  الصهيوني  الكيان  حكومة  مع  احلبل  لشد  مسرحيات  يف 
الذين  املطبعني  وككل  لذلك  ومقرفا؛  هزيال  كــان  إخراجها 
الدولة  تقوم  سوف  امللف،  هذا  يف  القرار  سلطة  ميتلكون  ال 
املغربية سنة 2003 يف عهد إحدى أكثر احلكومات الصهيونية 
دموية، حكومة شارون، بإعادة ربط العالقات رسميا مع الكيان 
الصهيوني، بعدما كان قد مت توقيفها. مت ليستمر هذا املسلسل 
اخلياني املخزي بأشكال متعددة حتى بداية سنة 2019، حيث 
سيتم البوح الرسمي بتطبيع العالقات ما بني الدولتني وإعالنه 

للرأي العام على القنوات اإلذاعية اإلسرائيلية والعاملية.

دولة  بني  ما  الثنائي  السياسي  التطبيع  ملسار  وباإلضافة 
لعبته  ــذي  ال احملـــوري  والـــدور  املغربية،  والــدولــة  االحــتــالل 
الكيان  وقعها  التي  السالم  معاهدات  مجمل  يف  األخيرة  هذه 
الصهيوني مع الدول العربية، مت تنشيط التطبيع االقتصادي 
بشكل  االحتالل  ودولة  املغرب  بني  ما  االقتصادية  والعالقات 
علني منذ نهاية القرن املاضي؛ وتقدر قيمة املبادالت التجارية 
يف  وهي  سنويا،  دوالر  مليون   30 يناهز  مبا  الدولتني  بني  ما 
الثقافية  االختراق  عمليات  كل  تسهيل  مت  كما  مطرد.  تزايد 
واالجتماعي  الثقايف  للنسيج  الصهيونية  واالجتماعية 
املغربي. وموازاة خلنق األصوات احلرة املناهضة للتطبيع التي 
تعكس النبض واملشاعر األصيلة للشعب الغربي جتاه القضية 
الفلسطينية، من مثقفني ومبدعني وإطارات ثقافية وجمعوية 
جادة، يتم تضييق اخلناق على النضال الشعبي الداعم للحق 
تعد  لم  بل  اخلياني،  للتطبيع  واملناهض  الفلسطيني  وللكفاح 
وقمع  منع  عن  األحيان  من  كثير  يف  املغربية  السلطات  تتورع 
شبيهة  مشاهد  يف  باملوضوع  الصلة  ذات  الشعبية  النضاالت 
يد  على  دمــوي  قمع  من  الفلسطينيون  له  يتعرض  ملا  متاما 

الصهاينة وجيش االحتالل.

لم  الغائرة،  وجراحاته  مأساويته  ورغم  الوضع  هذا   أمام 
تستطع احلركة الصهيونية ودولة احتاللها بكل ما تتلقاه من 
زحزحة  ومن  الفلسطيني  الكفاح  توقيف  من  إمبريالي،  دعم 
قصد  الــتــحــرري  نضاله  مواصلة  عــن  الفلسطيني  الشعب 
وبنفس  فلسطني؛  أرض  كامل  على  حقوقه  كامل  استرجاع 
القدر وبنفس الشكل لن يستطيع املطبعون تسويغ خياناتهم 
ال  فهم  والنار،  احلديد  بقوة  واقع  كأمر  فرضها  وال  للشعوب 
وال  الغارقة،  املتهالكة  سفنهم  يف  أخرى  ثقوبا  سوى  يضيفون 
طرف  من  منبوذ  عنصري  استعماري  بكيان  سوى  يتشبثون 
شعوب املنطقة وغريق هو اآلخر، يحمل يف أحشاءه ما ال يعد 
التناحرية التي جتعل من استمراره يف احلياة  التناقضات  من 

أمرا مستحيال.

تتمات 
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قراءة يف رواية شتاء غونرت

لخوان مانويل ماركوس
ظــل  يف  الـــشـــبـــاب/ات  مـــعـــانـــاة  او  غـــونـــتـــر،  شـــتـــاء 
أخــرى  حــكــايــة  أســمــيــهــا،  أن  ــب  أح كــمــا  الــديــكــتــاتــوريــة 
عن  حتكي  روايــة  ــم،  واالل واآلســى  الــدمــوع  حكايات  من 
الالتينية  أمــريــكــا  يف  الــغــابــر  املــكــان  ــك  ذل ــبــارغــواي  ال
الديكتاتوري  العسكري  احلكم  حتــت  رضوخها  أثــنــاء 
القصة  أبطال  االمريكية،  االمبريالية  طرف  من  املدعم 
منصب  يشغل  الــذي  اخلبير  االقتصادي  "غونتر"  هم 
"اليزا"  وزوجته  الدولي،  النقد  صندوق  يف  رفيع  قيادي 
والتي  "غونتر"  اخته  وابنة  املتألقة،  اجلامعية  األستاذة 
الشقيقني  وأيضا  "سوليداد"،  مع  قصتها  كثيرا  يف  أثرت 
"فيرونيكا"  بــاراغــواي  يف  الغنية  للطبقات  املنتميان 

. " تو لبير ا " و

التواقني/ الــشــبــاب/ات  معاناة  عــن  الــروايــة  جتسد 
وذلــك  املــســتــبــدة  احملــافــظــة  املجتمعات  يف  للتحرر  ات 
فرغم  والشاب،  الشابتني  حياة  على  الضوء  بتسليطها 
وغيرها  احملافظة  املدارس  تفرضه  الذي  احملافظ  اللباس 
الشباب/ات  فإن  السلطوية،  الالتربوية  األساليب  من 
يجدون  لباس  خارجها،  أخــرى  وثقافة  لباس  لهم  كــان 
و"فــيــرونــيــكــا"  ــيــداد"  "ســول احلقيقية،  ــم/ن  ــه ذات فــيــه 
انتماءهما  اختالف  رغم  مقربتني  جد  صديقني  كانتا 
جنس  كعاملة  تشتغل  فقيرة  كانت  سوليداد   - الطبقي، 
بل   - واحلياة  الــدراســة  مصاريف  لتوفر  مستعار  باسم 
من  كانتا  كما  حقيقية،  حب  عالقة  بينهما  وأصبحت 

آنذاك. التقدمية  الطالبية  احلركة  قادة 

ــه  ــت وزوج ــن  ــري ــاص ق ــه  ــائ ــن أب أن  مبــا  الــشــقــيــقــني  أب 
بعد  عليهم  وصــي  ــن"  "الرايـ تكليف  سيقرر  مجنونة، 
السن  يبلغوا  ان  حني  إلــى  ثروتهم  يف  بالتصرف  مماته 
"الرايــن"  القدمي  صديقه  على  اختياره  وسيقع  الرشد 
االب  اغتيال  سيتم  مباشرة  الــقــرار  هــذا  بعد  انــه  غير 
والـــروايـــة بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة تــوحــي ان  ــه  ــت وزوج
كــفــايــة يف  والــشــرطــة ال حتــقــق  ــرم،  ــج امل ــو  ــن" ه ــ "الراي
تتم  حتى  طرف  ليس  اليسار  أن  )طاملا  كعادتها  اجلرمية 
قتلت  بانها  املجنونة  زوجته  يف  التهمة  وستعلق  إدانته( 

نفسها. قتلت  وبعدها  زوجها 

يا  سيخيرهم  األوالد  على  وصي  أصبح  الذي  القاتل 
وتربيته  التسلطية  لقوانينه  ويخضعوا  يطيعوه  ان  إما 
أبيهم،  ثـــورة  مــن  يحرمهم  او  الــعــســكــريــة  الــســلــطــويــة 
نهاية  ملسرحية  يهيئون  ــم  وه وســولــيــداد  الشقيقني 
أثناء  ــك  وذل "الرايـــن"  قتل  يــقــررون  البيت،  يف  السنة 
من  هو  البرتو  وأن  فيهم،  أحــد  يشك  ال  كي  املسرحية 

باملهمة. سيقوم 

إال أن "البرتو" بعد اجتاهه إلى مقر "الراين" ولتردده 
ويغتاله  سالحه  لينزع  الفرصة  سينتهز  النار  إطالق  يف 
أيضا. بالرصاص  يرميه  مجهول  شخص  ليأتي  احلني  يف 

وكيف  اجلرمية  بكشف  كثيرا  مهتمة  تبد  لم  املخابرات 
االستفادة  أرادوا  أنهم  بدا  بل  و"البرتو"،  "الرايــن  قتل 
احلركة  زعماء  مع  حساباتهم  لتصفية  الواقعة  هذه  من 
فيرونيكا  الناشطتني  وبــاألخــص  اليسارية  الطالبية 
هم  الفتاتني  بأن  رسميا  االتهام  ستوجه  إذ  وسوليداد، 

احلني،  يف  سوليداد  اعتقال  ليتم  باالغتيال  قاما  من 
هربها،  بسبب  مدة  بعد  وفيرونيكا 

لتبقى  ــد،  ــع ب فــيــمــا  ــا  ــه ــراح س ســيــطــلــق  فــيــرونــيــكــا 
دائما  كانت  السجن  يف  وهي  املسجونة  وحدها  سوليداد 
فيها  تعبر  معبرة  جد  رسالة  وشعر  حب  رسائل  ترسل  ما 
والثورة  والوطن  احلرية  وعن  الشباب/ات  تطلعات  عن 
يقال  مــا  اقــل  رســائــل  الــصــايف  ــدي  االب واحلــب  والــعــدالــة 

إيصال  يف  فعال  الكاتب  فيها  ــدع  أب فقد  ســاحــرة  عنها 
. . لته سا ر

بعد  "غــونــتــر"  ــي  ــدول ال الــبــنــك  يف  ــي  ــدول ال ــؤول  ــس امل
سيحاول  أخــتــه  ابــنــة  اعــتــقــال  خلــبــر  املــتــأخــر  ســمــاعــه 
دولــة  يف  الـــدولـــي  لــلــبــنــك  كــمــمــثــل  مــنــصــبــه  ــالل  ــغ ــت اس
الكاتب  لنا  سيوضح  وهنا  سراحها  إلطــالق  البارغواي 
املــفــاوضــات  تــكــون  كــانــت  كــيــف  مــبــاشــرة  غــيــر  بطريقة 
مفاوضات  الطغاة  واحلكام  البنك  مسؤولي  بني  الفعلية 
االجتماعية،  ومشاكلهم  الشعوب  هي  فيها  هم  آخر  يكون 
حول  أساسا  وتتمحور  املظلمة  الغرف  يف  تكون  مفاوضات 
مصالح  ــني  وب الــطــغــاة  احلــكــام  امــتــيــازات  بــني  الــتــوفــيــق 
محاوالته  جميع  ان  إال  الــكــبــرى.  االمبريالية  ــدول  ال
كيف  الرواية  لنا  ستكشف  وهنا  بالفشل  بــاءت  األولــى 
حيث  املستبدة  األنظمة  يف  واحملاكمات  االعتقال  يكون 
بل  يدينها  دليل  وال  محاكمة  ألي  تعرض  لم  الفتاة  ان 
التعذيب  عن  ناهيك  لها  أهلها  بزيارة  حتى  يسمحون  ال 
وحتى  له  تعرضت  الــذي  املتكرر  واالغتصاب  الوحشي 
ميكن  ما  هناك  ليس  انه  صراحة  العائلة  يخبر  محاميها 

حني  وسيطلقها  سجنها  من  االبدي  "احلاكم  بقوله  فعله 
ذلك". هو  يريد 

"غونتر"  أخيرا  سيتمكن  محاوالته  يف  استمراره  يف 
الذي  اجلــنــرال  هــذا  الكبيرة،  اجلــنــراالت  أحــد  لقاء  يف 
إلطالق  التدخل  أخيرا  سيقرر  له  استماع  جلسة  بعد 
"سوليداد"  املؤلم،  اخلبر  وهنا  سيحدث  ما  هذا  سراحها، 
من  هامدة  جثة  تابوت،  يف  ستخرج  لكنها  فعال  ستخرج 
أنها  حيث  رجليها،  على  واقفة  وليس  البوليس  مركز 
تعرضت  الذي  البشع  والتعذيب  اإلهمال  جراء  توفيت 
فتح  بعدم  أمرها  مع  لكن  اجلثة  ستسلم  والسلطات  له، 
أصبحت  بهذا  اجلثة،  تشريح  عدم  وبحتى  بل  التابوت 
اليسارية  الطالبية  وللحركة  للتحرر  رمزا  "سوليداد" 
الصحف  وهي  الرسمية  الصحف  حني  يف  بــاراغــواي،  يف 
الدكتاتورية  حكم  يف  بالصدور  لها  املسموح  الوحيدة 
تلقت  وقــد  طبيعي  كــان  موتها  ان  ستعتبر  العسكرية 
)امهر  لها  األطباء  امهر  وزيارة  السجن  يف  جيدة  معاملة 

احلقيقة(. يف  اجلالدين 

الرواية  هذه  مؤلف   " ماركوس  مانويل  خوان   " املؤلف 
الالتينية  االدبية  االعمال  أروع  من  تعتبر  والتي  الرائعة 
والتعذيب،  والنفي  السجن  واجــه  األخيرة،  العقود  يف 
عاد   1989 عام  بارغواي  يف  الديكتاتورية  انتهاء  عند 
كاليفورنيا  يف  جامعي  استاذ  منصب  تركه  بعد  إليها 
فيها  رحب  الشمال"  "جامعة  هناك  مؤسسا  االمريكية، 
املالحقني/ واملقاومني/ات  التقدميني/ات  باملثقفني/ات 
أكبر  االن  تعتبر  اجلامعة  هذه  الطغاة،  حكامهم  من  ات 

البلد. يف  اجلامعات 

مقتطف: اقتباس 
سلخوا  للنجوم.  ينظر  بقي  لكنه  عينيه،  انتزعوا   "
ساعديه  قطعوا  القبالت.  يعطي  بقي  لكنه  شفتيه، 
لكنه  يديه،  قطعوا  امللعب.  يف  إخوته  يعانق  بقي  لكنه 
ولغته  ولسانه  صوته  انــتــزعــوا  القيثارة.  يعزف  بقي 

ويغني... ويغني  يغني  بقي  ولكنه 

يليه،  فيما  أو  شهر  يف  قتله  ميكن  املرء،  تعذيب  ميكن 
وحرمانه  ذويــه،  عن  وإبعاده  بالسالسل  تقييده  ميكن 
وتشويه  عليه،  اسمه  وإنكار  ومنعه  ونفيه  احلياة  من 
لم  إن  يكره  أن  على  إجباره  نستطيع  ال  لكننا  سمعته، 

224 ص: يريد"  هو  يكن 

وحيث  هنا،  تسود  الديكتاتورية  بأن  تعي  أال  كيف.   "  
باستطاعة  أن  تظن  ماذا  القانون.  لدولة  وجود  ال  تسود 
أنه  تعتقد  كنت  إن  جيدا  اعلم  يفعلوا؟..  أن  احملامني 
مخطئ،  أنت  القانون  باعتماد  سراحها  إطالق  باإلمكان 
سراحها  وسيطلق  أختك،  ابنة  األبدي  احلاكم  سجن  لقد 

273 ص: له.."  يحلوا  عندما 

مع  كتف  ــى  إل كتفا  لــواصــلــت  الــوقــت  لها  تسنى  ــو  "ل
بالكلمة  سواء  اإلنسان،  حرية  أجل  من  الكفاح  اآلخرين 
لوجب  احلــب  اإلنــســان  أراد  لــو  بلدنا  يف  البندقية،  أو 
دون  بساطة  ممكنا  ليس  هذا  ألن  ثوريا،  يكون  أن  عليه 

316 ص  شيء."  كل  نغير  أن 

سعد مرتاح
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الثقافة  و التغيري

الثقافية

ولم/لن  النقد  دنيا  أقــامــت  التي  املفاهيم  مــن  التجريب 
معتصمني  له  تنكروا  والتأصيل  التقعيد  أنصار  أن  تقعدها؛ذلك 
بحبل الضوابط واملعايير،يف حني هّلل له أكثر من ناقد حداثّي..
مبا  باملفهوم،اعترف  يحف  ما  بعض  مبالمسة  استأنس  إذ  وأنا 
االعتراف  إلى  يقود  إبستيمّي  حذر  من  "التجريب"  هذا  يثيره 
مفهوم  أنه  ومالحظات،السيما  إشارات  من  لي  يعّن  ما  بنسبية 
 Claude Bernard الذي أطره  العلمّي  ُهّجَر من احلقل  رّحالة 
املالحظة،الفرضية،التجربة،القانون)النظ املعروف:  التأطير 
مغنم  عند  سأعّف  أنني  إلى  األدبّي،باإلضافة  احلقل  رية(،إلى 

"التجريبّي". و  متييز"االختبارّي"، 
املزعوَم،مدثرا  األمنوذج  يخترق  مترد  التجريب  أن  والواقع 
بجزافية ممتدة،قد تعرف الضفاف.ورمبا حتولت احلرية لدى 
جنم:)).. د.السيد  تخوم.يقول  إلى"ليبرالية"بال  املجّربني 
والفضول  االجــتــهــاد  على  حتــث  فنية  رؤيـــة  هــو  التجريب 
السرب،واالبتعاد  خارج  التحليق  يف  املبدع  رغبة  واملغامرة،مع 
والتجريب.مجلة"أدب  الرقمية  )الــروايــة  احملــاكــاة..((  عن 
.2020 اغسطس،سبتمبر   .12: ص  العدد:390.  ــد"،  ــق ون

بتصرف.(
فإن  املــجــّرب  املبدع  موقف  املجتَزُأ  النص  هــذا  أورد  ولئن 
القدامى  النقاد  تصورات  يف  متطابقا  يك  لم  احملاكاة  مفهوم 
أفالطون  َوفق  احملاكاة  تعدو  فال  الفلسفية؛  املرجعيات  ذوي 
ال  أنها  اعتبار  إلى  مال  فقد  أرسطو  الواقِع،أما  تشويَه  كونها 
يبز  الشاعر  أن  األول  املعلم  رأى  االستباقية،لذلك  الرؤى  تعدم 
وّلى،مبكان،ما،بل  زمان  يف  الواقعة  باألحداث  املرتهن   ، املؤرخ 
قلبي،لكن  على  عزيز  أفالطوَن  ))إن   : املشهور  قوله  قال  إنه 

منه.(( علّي  أعز  احلقيقة 
أمــُر  يــكــن  أثــيــنــا.ومــهــمــا  لــوحــة  سجلته  مــا  هــو  ذلــك  كــان 
معادل  يف  اختلفوا  املتقدمني  الــعــرب  الــنــقــاد  احملــاكــاة،فــإن 
التشبيه  هي  اليونانية  احملاكاة  اعتبر  من  منهم  املفهوم،إذ 
هي  اليونانية  امللهاة  أن  ثمة  مــن  بعضهم  العربّي،واعتقد 
العربّي)متى،  املديح  فهي  اليونانية  املأساة  أما  العربّي،  الهجاء 

تبعه(. ومن 
التجريب  فيها  أزهر  التي  التربة  أن  املتواضع  تقديري  ويف 

." "ما بعد احلداثة  هي تربة 
بعد  مفهوم"ما  ــارب  ق أن  السطور  هــذه  لكاتب  سبق  وقــد 
النهج  جريدة  سابق،نشرته  مقال  نقدية،يف  احلداثة"مقاربة 

الدميقراطّي.
بعد  "مــا  سمات  أهــّم  األذهــان  إلــى  أعيد  أن  حسبي  لذلك 
باإلضافة  التشظي،والتناقض،والالحدود  احلــداثــة"،وهــي 
يحيى  د.رانيا  حددت  ما  الفنون..نحو  ومتاهي  االلتباس  إلى 
ونقد.العدد  احلـــداثـــة.")أدب  بعد  مــا  "فلسفة  مقالها:  يف 

نفسه.ص.ص:36/37.بتصرف.(.
أن  كليا،مبعنى  اختراقا  يكون  ال  االخــتــراق   أن  جــَرم  وال 
مبا  محتفظا  معينة  مــكــونــات  يــتــجــاوز  أن  ميكن  التجريب 
متثيال  الروائّي  اجلنس  يف  نرصده  ما  عناصر،وهو  من  تبقى 
الفاعلة،أو  بالقوى  "ضحى"،الروائّي،املجّرب  رمبا  حصرا؛إذ  ال 
البعدين:النفسّي  أحــد  تناسى  الــزمــكــان،أو  إلــى  يلتفت  لــم 

معا... تناساهما  أو  واالجتماعّي 
احملك  باعتباره  التطبيقّي،  البعد  عن  مندوحة  ال  أنه  ومبا 
أرِجُئ اختبار ما ذهبت  أّي نظر ثاقب،فإنني  إليه  الذي يستند 

آخر. زمن  إلى  السابقة  السطور  يف  إليه 

حول مفهوم التجريب
تستيقظ األم   •

جتده ال   
يعد لم  الضال  اإلبن 

كان خبر  يف  أصبح 
عنه املبحوث  اإلبن 

السري البوليس  فخ  يف  سقط 
الصغير الطفل  و 

األنظار عن  اختفى 
يعد لم  و  خرج 

أخرى قصة  ويف 

مات الطفل 
حتتضر  كانت  واألم 

نيام واجليران 
عليهم خوف  وال 

الظالم من 
الصباح  وحتى 

يأتي  لن 
مولوي  بقرار  إال 

اإلذاعة يف  يقرأ 
شريف... بصوت 

ثالثة قصة  ويف 
صعاليك رواها 

الزمان و  الليل  آخر 
البالشفة املالحدة 

رمضان وكالي 
الطاعة يرفضون  اللذين 

الــبــلــد  ــل هـــذا  ــوي ويـــريـــدون حت
لسعيد ا

اليمن و  وليبيا  سوريا  إلى 
ثوان يف 

السنني عشرات  بعد  الطفل  جاء 
الذي  املاضي  رماد  من  بيته  حرر 

مه هز
اجلميع وأيقظ 

الشجعان بصوت  وقال 
يرجتف وهو 

هلل الساعة 
للملوك ال 

للجميع وطن  وهذا 
اجلياع وأولهم 

السالطني ال 
بالفرح اجلميع  فتظاهر 

الرابعة روايتهم  صنع  وبدأوا 
عني  املنقولة 

بريء منها  وأنا 
ية ا و لر فا

لشعر كا
ــني  ــب ــي ــط لـــلـــمـــســـاكـــني ال ــك  ــلـ مـ

ئهني  لتا ا
ما  آخـــر  ــي  ه روايـــة  ــادس  سـ ويف 

اإلمكان به  أمكن 
ن ما لز ا و

ن ملكا ا و
رأيته لشاب  هي 

عيناي بأم 
الدود سيأكلها  التي 

وحده يتظاهر 
شخص عن  دفاعا 

زنزانة يف  عذب 
أنا رمبا  هو 

بالبطولة لي  ادعاء  وهو 
...

تبكي وهي 
ي تهو و

حتتضر و
األرض رجال  تعلم  أم 

لة جو لر ا
...

الرواية تقول 
الناس ماليني 
للشارع نزلوا 

النظام وأسقطوا 
السالم و  الصالة  عليه 

اإلعالم... به  و 
تدعي اللعينة  األلسنة 

يعد لم  الطفل  أن 
يرحل ولم 

أصال يوجد  ولم 

املتوفرة الروايات  حسب 
عام أربعني  بعد  طفل  عاد  وإن 

الطفولة فيه  ماتت  فقد 
ــة اخلــامــســة فــقــد  ــ ــرواي ــ ال ــا  ــ أم

املخابرات يد  يف  سهوا  سقطت 
الوطن  ثوابت  رابع  وجعلتها 

سبب بدون 
للعجب فيا 

ــك مـــنـــع اخلـــــوض فــيــهــا  ــ ــذل ــ وب
الكالم وانتهى 

لم... ومن 
عاريا نفسه  يجد 

كاميرا  أمام 
مؤخرة تصور 

الدنيا  يف  العباد  فيها  يخوض 
واآلخرة 

يقال خفنا  وان  احلق  و  وهو 
باهلل والعباد 

م ا حر
فلن... وبذلك 

هب ذ سأ و
سالم ألف  مني  الرعب  وململكة 

الــتــبــجــيــل  ــارات  ــبـ مـــع كــامــل عـ
إلحترام و  والتقديس 

الطفل والبوليس السيايس
سعيد سليم

نور الدين موعابيد
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تتحملون  الــذي  اإلطــار  هذا  لنا  تقدموا  أن  ميكنكم  كيف    
أجل  من  مناضلة  كحركة  عمله  تنسيق  لجنة  يف  املسؤولية 

التضامن مع الشعوب؟

الشعوب  مــع  للتضامن  املغربية  الدميقراطية  الشبكة 
السياسية  املغربية  الهيآت  مــن  ــددا  ع يضم  تشبيكي  ــار  إط
واجلمعوية  والشبابية  والنسائية  واحلقوقية  والنقابية 
ضد  الشعوب  لنضاالت  واملــنــاصــرة  الداعمة  الدميقراطية 
وتقرير  التحرر  يف  حقها  أجــل  ومــن  الديكتاتورية  األنظمة 
للهيمنة  ومقاومتها  والثقايف  واالقتصادي  السياسي  مصيرها 

اإلمبريالية. 

مناضلني/ مع  تضامنية  ملبادرات  تطور  الشبكة،  أي  وهــي، 
زمن  ومعتصمني  الطعام  عن  مضربني  كانوا  تونسيني/ات  ات 
احتجاجا  بنعلي،  العابدين  زيــن  املخلوع  الديكتاتور  حكم 
كانوا  الذي  والقمع  واالعتقاالت  البوليسية  املالحقات  على 
التونسي  الشعب  مع  تضامنية  للجنة  فتحولت  له؛  يتعرضون 
يف   2011 سنة  الشبكة  تشكلت  الياسمني،ثم  ثورة  اندالع  عند 

خضم حراكات وثورات شعوب املنطقة العربية واملغاربية. 

وتضم الشبكة يف صفوفها أكثر من 20 هيأة وائتالفا، ويدعم 
لتنظيمات  وحتالفا  تنظيما   40 يقارب  ما  ومواقفها  مبادراتها 

دميقراطية وتقدمية.

          

تعددت أساليب وسياسات اإلمربايلية يف رضب حقوق            
السيطرة  أتبيد  محاولة  إىل  وسارعت  مصريها،  تقرير  يف  الشعوب 

األمم  وعهود  مواثيق  ذلك  يف  مبا  اإلنسانية  القمي  كل  عىل  ضدا 

املتحدة،كيف ذلك؟

تسمى  ولذلك  اإلمبريالية  طبيعة  هي  تلك  احلقيقة،  يف 
بسط  ــى  إل والــوســائــل  الــطــرق  بكل  تسعى  فهي  إمبريالية، 
أجل  من  العالم  عبر  والثقافية  والعسكرية  السياسية  هيمنتها 
تأبيد النظام الرأسمالي واستغالله وحتكمه يف خيرات وثروات 
اإلعالمية  البروباكاندا  ذلك  يف  وتستعمل  والشعوب.  البلدان 
تعارض  التي  األنظمة  وقلب  الفنت  وخلق  الثقايف  واالختراق 
املوالية  والديكتاتورية  االستبدادية  األنظمة  ودعم  مصاحلها 
العالم  شعوب  لكل  عدوة  بذلك  وهي  ملصاحلها،  والراعية  لها 

وللسلم والسالم العامليني.

          طلعت علينا الدولة املغربية مؤخرا بقرار تطبيع العالقات مع 
الكيان الهصيوين، مستغلة قوانني الطوارئ الصحية اليت تحولت 

إىل حجر عىل الحقوق والحرايت،يف رأيكم ما خلفيات هذا القرار؟

الكيان  مع  لعالقاته  املخزني  النظام  تطبيع  األمر،  واقع  يف 
استمر  وإمنا  اليوم،  وليد  ليس  الصهيونية  واحلركة  الصهيوني 
من  جزء  ضد  تآمر  ملا  املاضي  القرن  من  الستينات  بداية  منذ 
من  الصهيونية  املخابرات  ومّكن  اليهود  املغاربة  املواطنني 
الكيان  ميــدون  صهاينة  ليصبحوا  فلسطني  نحو  تهجيرهم 
باليد العاملة الفالحية والصناعية وباجلنود ويحتلوا ويعّمروا 
بعد  عليها  السطو  مت  التي  الفلسطينية  والبيوت  ــي  األراض

تهجير أهلها وإجالئهم بقوة السالح.  

وتطور  معلن،  غير  بشكل  ذلك  بعد  التطبيع  استمر  ولقد 
والتعاون  والفالحي  التجاري  التبادل  مجاالت  إلى  ليتعدى 

األمني والعسكري واألكادميي والرياضي والفني بدون اإلفصاح 
الصريح للدولة عنه. بل كانت إلى وقت قريب تنكره. 

حتقيق  من  الصهيونية  واملــخــابــرات  احلركة  متكنت  وقــد 
لها  أنشطة  تنظيم  طريق  عن  املغربي  املجتمع  داخل  اختراق 
املواطن  جلعل  وتأطيرها  ومتويلها  مدنية   جمعيات  وخلق 
القبول  ذلــك  وبعد  الصهيوني  التمويل  مــع  يطبع  املغربي 

بالصهيونية. 

للقضية  الــداعــمــة  املغربية  الــقــوى  إليه  انتبهت  مــا  وهــو 
وطالبت  فضحه  على  وعملت  طويل  وقت  منذ  الفلسطينية 
بضرورة سن قانون يجرم كل أشكاله وأنواعه... وكانت احلركة 
النظام  محاوالت  تفشل  دائما  املناضلة  املغربية  السياسية 
الفرصة  عن  يبحث  النظام  وكــان  التطبيع.  نحو  بالدنا  جر 
ظروف  الكيان....فاستغل  مع  عالقاته  تطبيع  إلعالن  املالئمة 
قراره  وإعالن  العام  الفضاء  على  سلطته  لبسط  ليعود  الوباء 
على  احتجاج  أي  ملنع  القمعية  قواته  جتنيد  مع  التطبيعي 
وتبريرها  اخليانية  لسياسته  للترويج  أبواقه  وجتنيد  ذلك 

والتنظير لها.  

الكيان  التطبيع مع            كيف ميكنكم املساهمة يف مواجهة 
خطوة  كل  مينع  اســتــبــدادي،  مخزين  نظام  ظل  يف  الهصيوين 

تضامنية يف هذا االتجاه؟

أوال، يجب التأكيد على أن الشعب املغربي كان دائما مناصرا 
جيوش  يف  القدم  منذ  املغاربة  وشــارك  الفلسطيني،  للشعب 
صالح الدين، ولهم آثار ومعالم ال زالت قائمة مبدينة القدس؛ 
الفلسطينية  املقاومة  صفوف  يف  مغاربة  مناضلون  وجتند 

الصهيونية  ضد  احلــرب  ميدان  يف  شهداء  وقدموا  احلديثة، 
وعلى أرض املغرب.  

وضد  الفلسطيني  الشعب  جانب  إلــى  النضال  إن  ثانيا، 

الشعب  نضال  مــن  جــزء  هــو  الصهيوني  الكيان  مــع  التطبيع 
السياسي  مصيره  تقرير  وحق  الدميقراطية  أجل  من  املغربي 
ومتالزمتان،  مرتبطتان  واجهتان  وهما  والثقايف،  واالقتصادي 
عدوان  هما  صنعتها  التي  واإلمبريالية  الصهيونية  أن  بحكم 

مشتركان للشعبني املغربي والفلسطيني ولشعوب العالم. 

ثقافية  عــديــدة:  مــداخــل  لــه  التطبيع  مقاومة  إن  ثالثا، 
االحتجاج  جانب  إلى  وتوعوية...،  وتربوية  وسياسية  وفنية 
بالبالد  احلية  الــقــوى  كــل  لها  تتجند  أن  يجب  واملــســيــرات. 
تثقيفا وحتسيسا وتوعية، وتضم إليها كل الفعاليات الثقافية 
مواجهة  أجل  من  والتربوية،  واألكادميية  والفكرية  والفنية 
لتواجد  اخلبيثة  األهـــداف  وفضح  الثقايف  التطبيع  خطر 
احلركة الصهيونية ببالدنا، والتوعية بخطورتها على النسيج 
يف  املغربية  الدولة  نفاق  وتعرية  الوطنية،  والسيادة  املجتمعي 

الفلسطينية. القضية 

ومن هنا، فإن العمل على توحيد الفعل النضالي لكل الطيف 
أن  للتطبيع، يجب  واملقاوم  الفلسطيني  للشعب  املناصر  املغربي 
للرؤى  مهم  توحيد  حتقق  ولقد  اهتماماتنا.  رأس  على  يكون 
واملفاهيم واألهداف من خالل مبادرة االئتالف املغربي من أجل 
لوعد  املئوية  الذكرى  مبناسبة  التطبيع  ومناهضة  فلسطني 
بلفور املشؤوم سنة 2017. وهو ما يجب االستمرار يف استثماره 

وتطويره يف أفق خلق قوة موحدة يف املوضوع . 

هذا، طبعا، إلى جانب تعبئة كل تلك القوى من أجل أن تعيد 
املستجدات  ضوء  على  النضالية  وبرامجها  أولوياتها  ترتيب 
اخلطيرة، وتكون القضية الفلسطينية من ضمن هذه األولويات  

كما كانت دائما يف السابق. 

لتنسيقية  ممثل  مهندس،  ممضاض،  الطيب  املناضل  الرفيق  العدد  هذا  يف  الدميقراطي  الهنج  جريدة  تستضيف 
الشبكة الدميقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب اليت تمض عددا من الهيآت املغربية السياسية والنقابية والحقوقية 
والطيب  مصريها.  وتقرير  التحرر  أجل  من  الشعوب  لنضاالت  الداعمة  الدميقراطية  والجمعوية  والشبابية  والنسائية 
ممضاض هو يف نفس الوقت املناضل الحقويق الحارض بقوة يف امليدان وتقلد عدة مسؤوليات حقوقية هامة مهنا، 
عىل سبيل الحرص، أمني مال مث كاتب عام للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان ورئيس فرعها يف سال ومنسق للجهبة 

االجمتاعية بنفس املدينة...
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املناضلني  بعض  وســط  بالنابل  احلابل  اختلط 
لها  االعتبار  ورد  االمازيغية  للهوية  املتحمسني 
جرفت  املوجة  هذه  املغربي.  الشعب  لهوية  كمكون 
وهم  املاركسي  للصف  املنتسبني  بعض  حتى  معها 
والنظرة  املعرفة  تعوزها  قليلة  قلة  احلظ  حلسن 
االبعاد  املــتــعــددة  شعبنا  هوية  لقضية  العلمية 
التي  واالفريقية  والعربية  االمازيغية  االبعاد  تلك 
عرفته  ــذي  ال الطبقي  الــصــراع  فــرن  يف  انصهرت 
مراحل  مــن  ــرون  ق طيلة  االجتماعية  التشكيلة 

التاريخ.

مع  التطبيع  عن  املغاربة  املاركسيون  ميتنع  ملاذا 
املاركسيون  يعتبر  اجلــواب،  يف  الصهيوني؟  الكيان 
الصهيوني  الكيان  مــع  التطبيع  مــوضــوع  املغاربة 
هذا  املغربي،  الشعب  ــداء  اع حتديد  قضية  يهم 
الطبقية  الكتلة  جانب  الى  يدمج  الذي  التحديد 
ظاهريا  اخلارجي  العنصر  دولتها  وجهاز  السائدة 
وهو  ببالدنا  الطبقي  الــصــراغ  يف  يستدمج  لكنه 
العنصر االمبريالي وراس حربته الكيان الصهيوني. 
الوضوح،  وبهذا  الشكل  هذا  على  العدو  فتحديد 
من  احلــازم  املوقف  اتخاذ  املاركسيني  على  يفرض 
عملية  من  ميتنعون  ولهذا  العدو.  هذا  مكونات  كل 
اعتباره  او  االطراف  هذه  من  طرف  ازالة  او  التمييز 
ثانوي  صراع  معه  الصراع  ان  او  دنيا  درجة  من  عدو 
متحدة  تعمل  ــراف  االط هــذه  ان  لها.  اسبقية  وال 
دعم  هو  وهدفها  بينها  ما  يف  ومتضامنة  ومتشاركة 
او  انهياره  ومنع  الداخلي  الطبقي  العدو  ومساندة 
جميع  يف  للتدخل  مستعدة  فهي  ولذلك  تفككه. 
املطلوبة  اخلدمة  وتقدمي  الطبقي  الصراع  مراحل 

يف أي وضع او شرط.

وحاسما  حازما  موقفا  املاركسيون  يقف  لذلك 
املاركسي  املوقف  ميزق  ان  يريد  واحد  أي  وجه  يف 
الــدعــايــة  او  التطبيع  نــحــو  بــالــهــرولــة  ويــخــتــرق 
على  يجب  كـــان.  مــبــرر  ــأي  ب معه  التناغم  او  لــه 
صفوفهم  بني  من  يــطــردوا  ان  املغاربة  املاركسيني 
يدعو  شخص  كل  تنسيقياتهم  او  تنظيماتهم  ومن 
االشــخــاص  هــؤالء  مثل  ان  ميــارســه.  او  للتطبيع 
هذه  مثل  ــوا  روج او  االفــعــال  هــذه  مبثل  قاموا  ان 
ماركسيني  كــونــهــم  ــن  ع يــكــفــون  فــإنــهــم  االفـــكـــار، 
مصيره  تقرير  قي  املغربي  الشعب  بحق  مقتنعني 
وحلفائها  احمللية  الرجعية  على  االنتصار  يف  وبحقه 
عن  يكفون  انهم  الصهيوني.  والكيان  االمبرياليني 
والعدالة  احلــق  النتصار  يسعون  ثــوريــني  كونهم 
خيانة  يرتكبون  انهم  واالشتراكية.  والدميقراطية 
للنظام  عــمــالء  ــى  ال ــوا  ــول وحت وسياسية  فكرية 

وحلفائه.

ــن ســولــت له  لــكــل م لــكــل هـــذا يــجــب ان نــقــول 
بدعوى  ممارسته  او  له  الترويج  او  التطبيع  نفسه 
والتيارات  التنظيمات  وسط  والتعبير  الفكر  حرية 
املاركسية، انه اصبح خارج صفوفها، انه رمى بنفسه 
يف اجلهة املعادية و+انه انتقل الى مزبلة التاريخ.

من وحي األحداث

حىت نقطع الطريق عىل 
املطبعني من داخل صفوفنا

التيتي  الحبيب

كلمة  املكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي 
الجماعات املحلية –ا.م.ش-

يف حفل أتبني الفقيد والهشيد القائد سعيد الشاوي
الشهيد؛ وصديقات  أصدقاء 

الرفيقات؛ الرفاق 
ووئام(؛  والبنات )بسمة  األخت جميلة، 
التأبيني  املــســاء  ــذا  ه يف  الــيــوم،  نقف 
فقيدنا  لـــروح  ــا  ــرامـ وإكـ إجـــالل  املــهــيــب، 
أوفياء  ألحــد  الـــوداع  ولنجدد  وشهيدنا، 
املخلصني  القادة  أحد   ... والشعب  الوطن 
للشغل  املغربي  واالحتاد  الوطنية  للجامعة 
املغربية.  والعمالية  النقابية  واحلــركــة 

الشاوي سعيد  والشهيد  الفقيد 
نعم، ودعنا رجال نذر كل حياته خلدمة 
فئاتها  بكل  الترابية  اجلماعات  شغيلة 
عمال  ومــوظــفــات،  )موظفون  ومكوناتها 
وعامالت اإلنعاش الوطني، عمال وعامالت 

الطبقة  وخــدمــة   )... املــفــوض  التدبير 
والــكــادحــني  املستضعفني  وكـــل  الــعــامــلــة 

املغربي.  الشعب  وعموم 
الــيــأس  الــتــعــب وال  يــتــســرب  ــم  ل رجـــال 
طيلة  وروحـــه  جــســده  ــى  إل اإلحــبــاط  وال 
مدن  عباب  يشق  وهو  النضالية  مسيرته 
ليبني  ــرب  ــغ امل وهـــوامـــش  ودروب  وقـــرى 
وموظفي  لعمال  الوطنية  اجلامعة  ويقوي 
صادقا  صوتا  تكون  حتى  احمللية  اجلماعات 
الشغيلة  كــل  تطلعات  عــن  أمينا  ومعبرا 
املغربي  االحتــاد  رايــة  وليجعل  اجلماعية 
مدن  كل  يف  عالية  خفاقة  ترفرف  للشغل 

وقرى هذا الوطن اجلريح.
كل  ــراره  وإص عزميته  من  تنل  لم  رجال 
التي  ــراءات  ــ واإلغ واملضايقات  األساليب 
اعترضت طريق نضاله من أجل غذ أفضل. 
يف  يوما  يتوانى  لم  نقابيا  قائدا  ودعنا 
وسعادة  وراحته  وماله  بوقته  التضحية 
الوطنية  اجلامعة  تكون  أن  أجل  من  أسرته 
شغيلة  مــكــونــات  ــل  كـ ــط  ــ وس مــتــجــذرة 
 ).... وموظفني  )عماال  الترابية  اجلماعات 
نقابيا  تنظيما  اجلامعة  تكون  أن  أجل  من 

يستوعب اجلميع ... ويف ملك اجلميع ... 
اجلامعة  تكون  أن  رفض  مناضال  ودعنا 
مجرد رقم يوضع ضمن أعداد كثيرة ... بل 
مكافحا،  جماهيريا،  تقدميا،  إطارا  جعلها 
تضطلع  ومستقال  دميوقراطيا  وحــدويــا، 
ــي من  ــاس بــدورهــا الـــريـــادي وكــمــكــون أس

والعمالية.   النقابية  احلركة  مكونات 
مببدإ  اقتنع  عماليا  مناضال  ودعــنــا 
بكل  عنه  ودافع  وجسده  النقابية  الوحدة 
احملطات  مــن  طــويــل  مــســار  عبر  الــوســائــل 
الــتــنــظــيــمــيــة والــنــضــالــيــة مــتــحــديــا كل 

واملطبات. املنعرجات 
ــا مــنــاضــال جــمــاهــيــريــا آمـــن بــأن  ــن ودع
وأنها  التاريخ،  صانعة  هي  العاملة  الطبقة 

أجل  من  النضال  لقيادة  املؤهلة  وحدها 
والعدالة  والكرامة  احلرية  مجتمع  بلوغ 
هذا  إميانه  وجسد  واملساواة،  االجتماعية 
بوصلة  منه  جاعال   ... اليومية  حياته  يف 

ونشاطاته. حتركاته  كل  توجه 
خصال  بكل  يتحلى  كان  زعيما  فقدنا 

 : النموذج  القائد 
اإلنسانية  الــقــيــم  بــكــل  متمسكا  كــان 

اجلميلة؛
 متواضعا مع اجلميع؛ 

صادقا مع األعداء قبل األصدقاء؛ 
الغير؛ مع  وتعهداته  اللتزاماته  وفيا 

الــضــعــفــاء  ــا عــــن  ــ ــرس ــ  مـــدافـــعـــا ش
واملستضعفني؛ 

غيرنا،  عــرفــه  كــمــا  الــفــقــيــد،  عــرفــنــا 
قلنا  إن  نبالغ  وال   ... الزهد  حد  إلى  عفيفا 
الشاوي  سعيد  الفقيد  يف  األبرز  الصفة  إن 
العفة  ــي  ه واإلنـــســـان  الــنــقــابــي  الــقــائــد 

 ... والتضحية 
يف  ومكانته  الــرجــل  وزن  مــن  فبالرغم 
الفقيد  كــان  واملجتمعي،  النقابي  احلقل 

وعالقاته  حياته  يف  للتواضع  منــوذجــا 
بتواضعه  حقا  يخجل  كان   ... االجتماعية 
وذلك   ... قرب  عن  وعايشه  عاشره  من  كل 

احلقيقيني. القادة  شيم  من 
املبادئ  مــن  تشرب  ــذي  ال وهــو  ال  كيف 
وانــخــرط  شبابه،  ريــعــان  منذ  اليسارية 
ونضالية  تنظيمية  واجــهــة  مــن  أكــثــر  يف 
رصيدا  منها  يستمد  جعلته  جماهيرية 
يستوعب  بأن  أهله  وعمليا  ومعرفيا  نظريا 
ويتشبث  ببالدنا،  الطبقي  الصراع  تشعبات 
ــال الـــوحـــدوي  ــض ــن ــة ال ــي ــم ــرورة وأه ــضـ بـ
املساواة  ملجتمع  التواقني  كل  بني  واملشترك 
ألخيه  اإلنسان  اضطهاد  فيه  ينتفي  الذي 

اإلنسان.

وأصدقائه؛ فقيدنا  عائلة 
شهيدنا؛ ورفيقات  رفاق 

الشاوي،  سعيد  القائد  رفيقنا  برحيل 
أحد  والعمالية  النقابية  احلركة  فقدت 
وحجم  ومبدعيها،  ــا  ــوادره وك أعمدتها 
لم  للذين  بالنسبة  أقل  تبدوا  قد  اخلسارة 
بالنسبة  لكن  املعرفة،  حق  فقيدنا  يعرفوا 
وموظفي  لعمال  الوطنية  اجلامعة  يف  لنا 
املغربي  ــاد  االحتـ ويف  احمللية  اجلــمــاعــات 
وحجم  هـــول  جــيــدا  نــســتــوعــب  لــلــشــغــل، 

اخلسارة. 
فــســعــيــد لــم يــكــن فــقــط كــاتــبــا عــامــا 
يجتهد  ملناضل  منــوذجــا  كــان  بــل  وطنيا، 
لترسيخ  السبل  أجنع  عن  البحث  يف  دائما 

والتدبير.  للتسيير  كآلية  الدميوقراطية 
ــادة اجلــمــاعــيــة  ــي ــق ــال ــن ب ــ ــل آم ــاض ــن م
الكتابة  ملهمة  توليه  فترة  طيلة  وجسدها 

للجامعة. العامة 
ــة عــن وحــدة  ــراس ــش ــع وب ــ مــنــاضــل داف
داخل  النقابي  التنظيم  ووحدة  اجلامعة، 
االحتاد  وداخل  الترابية  اجلماعات  قطاع 

للشغل. املغربي 


