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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 
 من 9 إلى 15 فبراير  

2021

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

تصاعدا  املغرب  من  عديدة  مناطق  تعرف 
التدني  على  الشعبية  لالحتجاجات  وتنوعا 
املتواصل  وللتهميش  فيها  العيش  لشروط  الكبير 
النضاالت،  هذه  وتواجه  لها؛  املخزنية  للدولة 

كما هي العادة بالقمع واحملاكمات.

العالم  يف  واملــواطــنــن  املــواطــنــات  خــروج  إن 
طبيعية  نتيجة  غضبهم  عن  للتعبير  القروي 
واحلرمان  التهميش  من  السنن  عشرات  لتراكم 

من أبسط شروط العيش:

قساوة  من  للتخفيف  الدولة  تدخل  غياب   .
ــوادي خــاصــة الــبــرد والــثــلــوج يف  ــب احلــيــاة يف ال
الشتاء واحلرارة يف الصيف وباقي مخاطر احلياة 

يف اجلبال والصحاري؛   

البوادي  يف  صناعية  إنتاج  وحــدات  غياب   .
للرفع من دخل السكان؛

سنوات  تــوالــي  بعد  العطش  مــع  مــعــانــاة   .
شبكات  تصلها  التي  الدواوير  يف  وحتى  اجلفاف؛ 
ظل  يف  املــاء  على  احلصول  يصعب  الشروب  املــاء 

غياب دخل قار؛ 

خيرة  عــلــى  ــه  ــدام وخ ــزن  ــخ امل اســتــيــالء   .
األراضي وعلى مياه السدود واملياه اجلوفية؛

تزيد  مخزنية  وبــرامــج  سياسات  تــوالــي   .
الفقراء فقرا واألغنياء غنى؛

األرض  ــن  م الــصــغــار  الــفــالحــن  جتــريــد   .
مبختلف األساليب والطرق؛

ومنها  التحتية  البنيات  غياب  أو  ضعف   .
الطرقات؛

نسبة  وارتــفــاع  الــدراســة  متابعة  صعوبة   .
األمية.

التغطية  . ضعف اخلدمات الصحية وضعف 
الصحية؛

الالئق  السكن  بتوفير  اهتمام  أي  غياب   .
على  واملواطنن  املواطنات  يجبر  مما  بالبادية 

شروط  فيها  تنعدم  مساكن  يف  بالعيش  القبول 
واألكــواخ  الكهوف  يف  أوحتى  والسالمة  الصحة 

واخليام.

الفقر  انتشار  عــن  الــنــاجت  التغذية  ســوء   .
واملراكز  األسواق  وبعد  الشرائية  القدرة  وضعف 

احلضرية؛

والعمل  املقنعة  والبطالة  أنتشارالبطالة   .
خالل فترات جد قصيرة ويف ظروف جد شاقة؛

األمازيغية  للغة  الدولة  تهميش  تداعيات   .
على حياة املواطنات واملواطنن يف العالم القروي؛ 

. محاربة العمل السياسي اليساري يف العالم 
القروي واعتبارها مجاال خاصا باملخزن وأذنابه؛

لــظــرفــيــة جــائــحــة  الـــدولـــة  ــالل  ــغ ــت . اس
حقوق  مــن  تبقى  مــا  على  لإلجهاز  كــوفــيــد19- 
الشعبية   والفئات  الطبقات  لــدى  ومكتسبات 

ومنهم الفالحون الفقراء.

. عزلة شبه تامة عن العالم اخلارجي يف ظل 
املنزلي،  احلجر  فترة  طيلة   19  - كوفيد  جائحة 
ويف  العمومية  ــات  ــدم اخل يف  مــهــول  وخــصــاص 
القدرة  يف  كبير  وتراجع  الضرورية،  احلاجيات 

على بيع املنتوجات الفالحية. 

املــواطــنــات  يــعــانــيــه  ــا  مل قليلة  أمــثــلــة  هـــذه 
ألحد  مبرر  وال  الــقــروي؛  العالم  يف  واملواطنون 
معاناتهم/ فصور  بها،  علمه  عــدم  يدعي  لكي 
ــع الــتــواصــل  ــواق ــأ م ــن وصــرخــاتــهــم/هــن مت ه

االجتماعية.

وبــاي  يتحدثون؟  تنموي  ــوذج  من أي  فعن 
فالحة يبشرون؟

على  السائدة  الطبقية  الكتلة  حكمت  لقد 
وباستنزاف  والتهميش  باإلقصاء  القروي  العالم 
خيراته، الشيء الذي وسع دائرة الفقر والبطالة 
أو  املـــدن  نحو  الــهــجــرة  على  وشــجــع  واألمــيــة، 
ــا يف إطــار  أوروبـ ــواج نحو  بــركــوب األمـ املــغــامــرة 

االقتصادية  األوضــاع  هذه  إن  السرية.  الهجرة 
الفالحات  التي تدفع  املتدنية هي  واالجتماعية 
عن  للتعبير  الــفــقــراء  والــفــالحــن  الــفــقــيــرات 
غضبهم مبختلف األشكال النضالية؛ وهي أوضاع 
ميكن  ال  احلــالــي؛  قرننا  يف  تستمر  أن  ميكن  ال 
ظل  يف  ومواطنون  مواطنات  يعيش  بأن  القبول 
اخلدمات  وغياب  التغذية  وسوء  والعزلة  األمية 
فيه  يستفيد  الــذي  الوقت  نفس  يف  العمومية 
استغالل  املخزن ومن  استبداد وفساد  آخرون من 
للعيش  والكادحن  والكادحات  والعمال  العامالت 

حياة البذخ واللهو ومراكمة رأس املال.

وفئات  طبقات  بن  الصارخ  التفاوت  هذا  إن 
الفرز  بلغها  الــتــي  احلــدة  على  دلــيــل  املجتمع 
الطبقي  الصراع  تأجج  على  مؤشر  وهو  الطبقي، 
والطبقة  جهة  من  السائدة  الطبقية  الكتلة  بن 
الفقراء  الفقيرات والفالحن  العاملة والفالحات 
من  الشعبية  األحياء  وكادحي  كادحات  وعموم 

جهة أخرى.

إن التجارب األخيرة للشعوب يف مختلف بقاع 
أن  والهند تبن  الالتينية  أمريكا  وخاصة  املعمور 
بل  لها،  اعتبار  ال  هامدة  كتلة  ليسوا  الفالحن 
وتشكل  ثورية  مناضلة  قوة  إلى  التحول  ميكنهم 
يف  العاملة  للطبقة  األساسي  احلليف  موضوعيا 
نضالها ضد االستغالل الرأسمالي ومن أجل بناء 
أفق  يف  الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  الدولة 

االشتراكية.

إن هذا اخلط االستراتيجي للنضال يجب أن 
من  القروي  العالم  إلخراج  آني  نضال  مع  يتكامل 
يشارك  ولكي  والبطالة،  واألمية  والعوز  العزلة 
مع  الفقراء  والــفــالحــون  الفقيرات  الفالحات 
اجلماهير الشعبية يف النضال من أجل حقوقهم 
التهميش  أشــكــال  كــل  ــة  ــه ــواج وم ــة  ــروع ــش امل
االستبداد  على  القضاء  أجــل  ومــن  واإلقــصــاء، 

والفساد وسياسة الريع املخزنية. 

يف سياسة الهتميش واإلقصاء املخزنية للفالحني الفقراء
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6 السياسة الثقافية باملغرب

يضيف العدد :  عبد اللطيف الصرد

الــــمــــبــــذول  الـــمـــجـــهـــود  رغــــــم 
للنهج  الـثـقـافـي  الـــــمـــــشـــــروع  فـــــي 
بعض  تعتريه  الزالــــت  الديمقراطي 

الضبابية

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

القطاع العمالي للنهج 

الدميقراطي يندد بالوضعية 

الكارثية التي يعيشها العمال

كلمة العدد

الثقافة مرآة تعكس الواقع املجتمعي، وحلبة الصراع 
بن اجلديد التقدمي و القدمي احملافظ
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.  الثمن :  4 دراهم

معدن الرصاص بأنامل 

نسائية لعامالت منجميات

396

احتجاجات عمالية عارمة 

بالقارة األسيوية

الثقافة حلبة للصراع بن اجلديد التقدمي 
والقدمي احملافظ



العدد : 396   2
من  9   إلى 15   فبراير   2021 الثانية

عن  الــعــمــالــي  للقطاع  الــوطــنــيــة  الــســكــرتــاريــة  تــتــابــع 
شركة  عمال  يعيشه  الــذي  املــزري  الوضع  تطورات  كتب 
الطرد  ــراء  ج مــن  بخنيفرة  احلــضــري  للنقل  "الــكــرامــة" 

الشركة. إدارة  طرف  من  طالهم  الذي  التعسفي 

إلى  العمال  اضطر  احمللية  السلطة  وتواطؤ  صمت  وأمام 
مفتوح  باعتصام  توجت  احتجاجية  أشكال  عدة  تنظيم 

الشركة. مقر  داخل 

تضامنها  عن  تعبر  إذ  العمالي  القطاع  سكرتارية  إن 
أجل  من  نضالهم  يف  الكرامة  شركة  عمال  مع  الالمشروط 

فإنها: عملهم  الى  ارجاعهم  يف  املشروع  حقهم 

طــرف  مــن  طــالــهــم  الــذي  التعسفي  الــطــرد  تــديــن   -  1

عالتها  على  الشغل  ملدونة  سافر  خرق  يف  الشركة  ادارة 
الدولية. العمل  منظمة  والتفاقيات 

احمللية  السلطة  وعــجــز  وتــواطــؤ  صمت  تستنكر   -  2

احترام  على  الشركة  ادارة  إجبار  على  الشغل  ومفتشية 
فورا. عملهم  الى  العمال  بارجاع  وذلك  القانون 

العمال  يعيشها  التي  الكارثية  بالوضعية  تندد   -  3

ملــورد  وفــقــدانــهــم  التعسفي  الــطــرد  جـــراء  مــن  ــم  ــره وأس
والبطالة  بالفقر  يهددهم  الذي  الشيء  الوحيد  رزقهم 
املعنية  والــســلــطــات  الــشــركــة  ادارة  وحتــمــل  والــتــشــرد... 

من  عنها  ينتج  قــد  ــا  وم الــوضــعــيــة  ــذه  ه عــن  املــســؤولــيــة 
وأسرهم. العمال  على  وصحية  اجتماعية  تداعيات 

والــنــقــابــيــة  الــســيــاســيــة  الـــقـــوى  جــمــيــع  تــدعــو   -  4

مع  املعنوي  املادي  للتضامن  خنيفرة  مبدينة  واحلقوقية 

احلضري. للنقل  الكرامة  شركة  عمال  نضاالت 

العمالي  للقطاع  الوطنية  السكريتارية  تــدعــو   -  5

حتى  املشترك  والنضال  للوحدة  املغربية  العاملة  الطبقة 
الرأسمالي. االستغالل  على  القضاء 

العاملة الطبقة  عاشت 

املغريب الشعب  عاش 

القطاع العاميل للنهج الدميقراطي يندد بالوضعية الكارثية التي يعيشها العامل 

وأرسهم من جراء الطرد التعسفي

املغربية  االجتماعية  للجبهة  املتابعة  جلنة  اجتمعت 
تــطــورات  تــدارســت  حيث   2021 فبراير   4 اخلميس  يــوم 
خاص  بشكل  وسجلت  بــالدنــا.  يف  ــاع  األوضـ ومــســتــجــدات 
الى  الصهيوني  العدو  مع  الرسمي  االتطبيع  خطوات  تسارع 

ومتابعات  اعتقاالت  من  القمعية  الهجمة  تصاعد   املناضلة.جانب  التنظيمات  على  كبير  وتضييق  قضائية 

ومكتسبات  حــقــوق  عــلــى  الــهــجــوم  عــنــد  تــوقــفــت  كــمــا 
وانتهاك  للحقوق  هضم  مــن  املغربية  العاملة  الطبقة 

 66 الفصلن  حتريك  مت   وقد  وتسريح  النقابية  مرة.للحريات  ألول  الشغل  مدونة  من   67 و

لــلــمــقــاوالت وخــاصــة  ــي   ــخ ــاك دعـــم س ــن املــقــابــل ه يف 
االستغالل  يف  يدها  واطالق  واالحتكاري   الريعي  العاملة.الراسمال  للطبقة  املكثف 

لهذه  والعمالية  الشعبية  املقاومة  أهمية  سجلت  كما 
تخليد  إطار  يف  نضالي  برنامج  تسطير  وقررت  السياسات  
التي  املجيدة  فبراير   20 حركة  النطالق  العاشرة  راهنية.الذكرى  أكثر  أصبحت  بل  سديدة  شعاراتها  الزالت 

الى  اجلبهة  مكونات  تدعو  املتابعة  جلنة  فــإن  ولــهــذا 
الثالثاء  يوم  سيعقد  الذي  الوطني  امللتقى  اجتماع  اجناح 
املناضلة  القوى  لكل  حــارا  نــداء  وتوجه   2021 فبراير   9
املــخــزنــي  الــهــجــوم  لــصــد  الــنــضــال  يف  والــوحــدة  املعادي.للتعبئة 

املتابعة   لجنة 
2021 فرباير   4

الجبهة االجتامعية تقرر تخليد الذكرى العارشة لحركة 20 فرباير



العدد : 396   3
من  9   إلى 15   فبراير   2021 وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية

ــون  ــ ــي ــ ــزراع ــ يـــعـــيـــش الـــعـــمـــال ال
ــالت الـــزراعـــيـــات بــشــركــة  ــامـ ــعـ والـ
الفالحية  األمـــالك  املــغــرب/  عــطــور 
 les  Aromes  du  Maroc/les

بتيداس   Domaines  Agricoles

ــم اخلــمــيــســات  ــيـ ــلـ املــــعــــازيــــز/ إقـ
تكثيف  خـــالل  طــبــقــيــامــن  هــجــومــا 
االســتــغــالل اإلقــطــاعــي وتــكــريــس 
حيث  ــعــبــوديــة،  وال الــســخــرة  نــظــام 
ممارسة  على  الشركة  مسؤولو  يصر 
العمال  لتجويع  األساليب  مختلف 
حقوقهم/ على  والعامالتواإلجهاز 
من  وحرمانهم/هن  االجتماعية  هن 
فرص الشغل  وضرب االستقرار العمل 
املــدة  مــحــدودة  شغل  عــقــود  بــفــرض 
يف  ومصادرةاحلق  متعاقدين  لعمال 
املسؤولن/ على  بالتضييق  التنظيم 
واملــنــتــســبــن/ات  الــنــقــابــيــن/ات  ات 
الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة 
الــتــفــرقــة  زرع  عــلــى  UMTوالعمل 

ــات الــهــامــشــيــة والــتــحــرش  ــراع ــص وال
. . . ت مال لعا با

ونهجها  الشركة  غطرسة  وتتجلى    
ــام يف  ــ ــروب إلـــى األمـ ــهـ لــســيــاســة الـ
االتفاقات  كل  من  متلصها  استمرار 
احملــاضــر  يف  املتضمنة  الــنــقــابــة  ــع  م
للشغل  اإلقليمية  باملديرية  احملررة 

: ت خلميسا با

املتعلقة  االتفاقات  تنفيذ  عدم   •
ــف املــتــضــمــنــة يف  ــل بــاســتــخــالف اخل

2019 ماي   13 محضر 

املردودية  منحة  تعليق  استمرار   •
شهر  اتفاق  محضر  يف  تضمينها  رغم 

.2020 ماي 

املوقوفن  الــعــمــال  إرجـــاع  عــدم   •
ــال  ــم ــع ــة ال ــحـ ــن عـــلـــى الئـ ــ ــدرج ــ امل
بالرغم  التحويل  بوحدة  املرتبطن 
بالالئحة  اإلدارةبالعمل  التزام  من 
 22 اجتماع  محضر  يف  عليها  املصادق 
املغرب،  عطور  بشركة   2019 أكتوبر 
للقيام  عامالت   3 استقدام مت  حن  يف 

األعمال. بنفس 

لــلــعــمــال  الــشــغــل  ــرص  فـ ــاب  ــي غ  •
ــة األقـــدمـــيـــة يف  ــح ــالئ ــن ب ــدرجـ املـ
يشتغل  فــيــمــا  الــفــالحــي،  الــنــشــاط 
الــالئــحــة  ــذه  هـ يف  املــســجــلــن  بــعــض 

اليوم. يف  ساعة   12 ملدة

طبيب  ــارات  ــ زيـ ــام  ــظ ــت ان ــدم  عـ  •
 25 منذ  الضيعة  يزر  لم  الذي  الشغل 

.2020 دجنبر 

ــاة الــعــامــالت  كــمــا تــتــواصــل مــعــان
ــع ســيــاســة  ــال بـــاملـــعـــازيـــز مـ ــمـ ــعـ والـ
تعتمدها  التي  املمنهجة  التجويع 
الــشــركــة بـــغـــرض تــدجــيــنــهــن/هــم 
وضـــرب صــمــودهــن/هــم ووحــدتــهــن/
هـــم... ومــع الــســلــوكــات الــعــدوانــيــة 
ــذي ال  ــ ــؤول عـــن الــضــيــعــة ال ــس ــم ــل ل
الــذرائــع  كــل  عــن  البحث  يف  يتوانى 
ــرش  ــح ــت ــال وال ــم ــع ــام مـــن ال ــق ــت ــالن ل
ــن كــرامــتــهــن،  بــالــعــامــالت والــنــيــل م
الفصل  استمرار  ذلــك،  عن  وكمثال 
الطاهري  محمد  للعامل  التعسفي 

وواهية. غريبة  ألسباب 

عــمــال  أن  بـــالـــذكـــر،  ــر  ــديـ وجـ    
ــالت الــشــركــة، ســبــق لــهــم/هــن  ــام وع
أمــام  احتجاجية  وقــفــات  نظموا  أن 
أجل  مــن  اخلميسات  إقليم  عمالة 
ــط حــقــوقــهــم/هــن الــقــانــونــيــة  ــس أب
احترام  أجــل  ومــن  التعسفات  وضــد 
املسؤوالت  وإرجاع  النقابية  احلقوق 

املطرودات.  النقابيات 

سياسة  على  الشركة  إصرار  وأمام 
البئيس  الــواقــع  ولفضح  التجويع، 
أجل  ومــن  الضيعة،  داخــل  املــفــروض 
يواصل  واملشروعة،  العادلة  املطالب 
ــور  ــط ــة ع ــركـ ــالت شـ ــ ــام ــ ــال وع ــمـ عـ
باملعازيز  الفالحية  األمالك  املغرب/ 
ــة  ــع ــام ــم حتـــت لـــــواء اجل ــه ــت ــرك ــع م
 ،UMT الــفــالحــي  للقطاع  الوطنية 
احتجاجية  وقــفــة  بتنظيم  وذلـــك 
يوم  اخلميسات  إقليم  عمالة  ــام  أم
من  ابتداء   2021 فبراير   8 اإلثنن 

صباحا.  11 الساعة 

 عامالت وعامل رشكة عطور 
املغرب يف مواجهة الهجوم عىل 

حقوقهم 

انتصار عامل امانور يف معركتهم البطولية 

2021 من داخل  03 فبراير  هذا الصباح األربعاء  
مبناسبة  تاوريرت  جماعة  ببهو  االجتماعات  قاعة 
 ، عادية  دورة  تكن  لم  لكنها   . العادية  فبراير  دورة 
مناضلي  تــاوريــرت  أوزون  النظافة  عمال   حضور 
بكل  استثنائية  جعلها  للشغل  املغربي  االحتـــاد 
أثار  القاعة  داخــل  املنظم  حضورهم   . املقاييس 
عليها  مكتوب  يافطات  جباههم  وعلى  االنتباه  كل 
تطالب  شعارات   ... األلــوان  بكل  عمالية  شعارات  

بتصحيح أجور العمال  ... 
بدقة  وحــمــولــتــهــا  خــطــابــهــا  وجــهــت  يــافــطــات 

كبيرة....  

إلى  اجلماعة  رئيس  تدعو  جهة   من  يافطات   •
مقتضيات  بتنفيذ  وتطالبه  التماطل  عن  الكف 

2019 . )منقول( 31 أكتوبر  محضر 

تقدير   بكل  تلتمس  أخرى  جهة  من  يافطات  و   •

من السيدات والسادة العضوات واألعضاء يف مجلس 
اجلماعة بطرح قضية تصحيح أجور عمال النظافة 

يف دورة استثنائية .... 
بصوت  اليافطات  عنها  عبرت  قوية  رسالة  إنها 
يارئيس  حقوقنا  نريد   ، واضــحــة  وبلغة  العمال 
اجلماعة وال نريد الوعود املعسولة ... إن اغتصاب 
جرمية  يعتبر   أجورهم  و  النظافة  عمال  حقوق 

اجتماعية وجرمية ضد اإلنسانية ... 
من   ، يــوم  كل  ظهورهم  تتقوس  النظافة  عمال 
شــوارع  كنس  أجــل  مــن  صــبــاح،  كــل  االنحناء  كثرة 
املدينة و أزقتها . من أجل أن تبقى مدينتنا نظيفة 
وتغتصب  حقوقهم  تهضم  أن  والعار  العيب  من    ....

أجورهم... 
ايعامل / فلتمسعنا كل الدنيا : إن اغتصاب 

حقوق عمال النظافة  يعترب فضيحة 

احتجاج عامل النظافة

اخلميسات   

حلسن موموش

طنجة 

إن املكتب النقابي، باسم جميع عمال ومستخدمي 
واعتزاز،  فخر  وبكل  األبــطــال،  أمانور  شركة  وأطــر 
الصمود  من  أيــام  وعشرة  سنة   بعد  مرفوع   وبــرأس 
والــكــفــاح والــنــضــال يف شـــروط قــاســيــة، حتـــدوا يف 
صلبة،  بعزمية  واملعاناة   والطرد  التشريد  معمعانها 
والعائالت،  لأسر  القوي  االلتفاف  صالبتها  من  زاد 

وبعد مخاض طويل من املعارك النضالية البطولية، 
للرأي  يعلن  ماراطونية،...  وحوارات   ومرها،  بحلوها 
البطولية  املعركة  رفع  عن  والدولي،  الوطني  العام 
وتطوان  طنجة  مــن  بكل  املــطــروديــن   كافة  بــعــودة 
فاحت  االثنن  يــوم  من  ابتداء  عملهم  إلــى  والــربــاط 
، وذلك بعد إمضاء بروتوكول اتفاق مع إدارة  فبراير 
املدير  بحضور   01/02/2021 االثنن  اليوم  الشركة 
لنقابات  اجلهوي  والكاتب  فيوليا  ملجموعة  العام 
طنجة... وقد مت االتفاق على الدخول يف مفاوضات 
كمرحلة  عالقة،  زالت  التي  اإلشكاالت  حل  أجل  من 

أولى، يف أفق توقيع اتفاقية جماعية ....

 وبهذه املناسبة  يعلن املكتب النقابي لشركة أمانور 
أنه قد مت رفع االعتصام بعد التوقيع على بروتوكول 

االتفاق.

إن عمال ومستخدمي وأطر شركة أمانور، يتوجهون 
بالتحايا اخلالصة والصادقة، صدق وفائهم والتزامهم 
مبعركتهم البطولية، لكل املناضالت واملناضلن، ولكل 

واملكتب  النقابية  املكاتب  ولكل  اإلعالمية،  املنابر 
للشغل  املغربي  لالحتاد  العامة  واألمــانــة  اجلهوي 
تضامنهم  على  الشرفاء  واملناضلن  اإلطـــارات  وكــل 
أشكال   لكل  وتقدميهم  أشواطها،  طيلة  معركتنا  مع 
الدعم، ووقوفهم املشرف دفاعا عن احلق، و كذا لكل 
اإلطارات النقابية الدولية املتضامنة مع معركتنا ويف 
والكونفدرالية  للصناعات،  الدولي  مقدمتها االحتاد 

العامة للشغل بفرنسا.

عاش االتحاد املغريب للشغل

عاشت نضاالت الطبقة العاملة

تاوريرت 



العدد : 396   4
من  9   إلى 15   فبراير   2021 وحقوقية عمالية  قضايا 

مناجم  ــداء  ــه ش الـــى 
املــــــوت بــبــنــي جتــيــت 

الصامدتن.. وجرادة 

لقمة  ــداء  ــهـ شـ ــى  ــ إل
كل  وإلى  املريرة  العيش 
من كان له يف دروب الغار 
صــديــق بــالــدم والــعــرق 
لكم  واملـــوت  لنا  عشتم 

يف كل خطوة رفيق...

بعد  التاريخ  ينساكم 
الوطن  لهذا  عبدمت  أن 

الطريق

حتمل  ــورا  ــ زه ــم  ــ أراك
تسقي  و  ــواك  األشـ وزر 

الرحيق. الناس 

ــا  ــدن ــق ف وان  ــق  ــبـ سـ
ــم   ــيـ ــراهـ بــولــعــيــد وابـ
املنجم  ومـــزال  مــبــارك 

.. يقول هل من مزيد 

مـــع املــــوت املــتــربــص 
ــم لــلــعــمــل بــحــب  ــتـ دأبـ

العشيق..

حقكم  اخلونة  وأضاع 
بــالــغــوغــاء  اخلــطــب  يف 

والنهيق.....

لكم  ــود  ــل واخل املــجــد 
ــم الــطــاهــرة  ــكـ والرواحـ

ألف سالم ..

ليك ال ننىس ...
 محمد بريشو

الفنيدق  مدينة  عرفته  ما  إثر  على 
على  احتجاجا  جماهيري  نهوض  من 
واالقتصادية  االجتماعية  األوضــاع 
غــيــر  ــتــدبــيــر  ــل ل نــتــيــجــة  و  ملـــزريـــة  ا
للعديد  واالنـــفـــرادي  لــدميــقــراطــي  ا
وضعية  على  أثرت  التي   , القضايا من 
لــة  لــلــبــطــا اســتــفــحــال  مـــن  لــســاكــنــة  ا
ملـــورد  ا ســبــتــة  بـــاب  مــعــبــر  ــالق  ــ إغ و 
ملــنــطــقــة  بــا لـــوحـــيـــد  ا االقـــتـــصـــادي 
السياسة  ظــل  يف  ــاق  األفـ نــســدادا  وا
املدني  املجتمع  تقصي  التي  املخزنية 
املبادرات,  ــع  ــي ــم ج يف  لــســيــاســي  وا
الوبائية   اجلائحة  فاقمته  وبعدما 
لــهــا يف  ملــخــزنــي  ا لــنــظــام  ا ــالل  ــغ ــت واس
ــوي يف  ــط ــل ــس ل ا لــتــحــكــم  ا مـــن  ملـــزيـــد  ا
على  والتضييق  املواطنن/ات  أنفاس 
واالقتصادية  التجارية  أنشطتهم/ن 

للخروج  الشعبية  اجلماهير  دفع  مما 
هذه  كل  على  احتجاجا  الشوارع  إلى 
املخزن  أجهزة  فإن  كعادتها  و  األوضاع 
لــنــهــوض اجلــمــاهــيــري  ا ــت هــذا  ــه واج
واالعــتــقــاالت.  لــتــنــكــيــل  وا لــقــمــع  بــا
النهج  يف  نــنــا  فــإ هــذا  كــل  إثــر  وعــلــى 
ما  نــعــلــن  ــوان  ــط ت فــرع  لــدميــقــراطــي  ا

: يلي

االعــتــقــاالت  و  لــلــقــمــع  ــا  ــن ــت ن إدا  •
احملتجن. طالت  التي  التعسفية 

كل  عن  الفوري  باإلفراج  نطالب   •
االحتجاجات  خلفية   على  املعتقلن 
لــســاكــنــة  ا ــي خــاضــتــهــا  ــت ل ا لــســلــمــيــة  ا
يف  املتابعات  إيقاف  الفنيدق  مبدينة 

. حقهم

مــع  ملـــطـــلـــق  ا ــا  ــن ــامــن تــض نــعــلــن   •

لكل  ومساندتنا  املنتفضة  اجلماهير 
تــعــتــزم  ــي  ــت ل ا لــيــة  لــنــضــا ا اخلـــطـــوات 

. بها القيام  الساكنة 

ملـــســـؤولـــة  ا ــات  ــ ــه ــ اجل لـــب  نـــطـــا   •
لــبــهــم  ملــطــا ــة  ــوريـ ــفـ لـ ا االســـتـــجـــابـــة 
ــة  ــادي ــص ــت االق األوضـــــاع  ــن  ــس حت يف 
ــل  ــدي ب ــدمي  ــقـ تـ و  ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
للساكنة  حقيقي  االنـــي  اقــتــصــادي 
 - مضيق   - الفنيدق   " املنطقة  بكل 

." مارتيل   - تطوان 

قوى  من  الغيورين/ات  كل  ندعو   •
مواقف  التــخــاذ  دميقراطية  و  حية 
ــة  ــع واس ــة  ــه ــب ج إطــــار  يف  ــة  ــرك ــت ــش م
ــع  وض و  ــي  ــزن ــخ مل ا ــول  ــغ ــت ل ا ــة  ــه ــواج مل

دميقراطي. بديل 

النهج الدميقراطي بتطوان يتضامن مع ساكنة الفنيذق 

تطوان 

ــة "ولـــــد  ــ ــل ــ ــائ ــ ــت ع ــمـ ــظـ نـ
بنسليمان(  بادية  بودا")من 

ــر  مــديــريــة  ــق ــام م ــ ــة أم ــف وق
ــــالك الـــدولـــة بــاحملــمــديــة  أم
ــة  ــاول ــح احــتــجــاجــا عــلــى م
ــي  ــاب ــه ــن ــا ل ــ ــه ــ ــويـــت أرض ــفـ تـ
بنسليمان. بإقليم  األراضي 

أن  ــة  ــل ــائ ــع ــل ل ســـبـــق  وقــــد 
مــقــرات  أمـــام  وقــفــات  نظمت 
اجلـــهـــات املــعــنــيــة)مــديــريــة 
ببنسليمان،  الفالحة  وزارة 
ــة  ــدولـ مـــديـــريـــة أمـــــالك الـ

باحملمدية...(.

للمتضامنن  متميز  حضور 
واملـــتـــضـــامـــنـــات )اجلــمــعــيــة 

ــان  ــس ــوق اإلن ــق املــغــربــيــة حل
بــبــنــســلــيــمــان، بــاحملــمــديــة، 
ــج  ــهـ ــنـ بــــالــــبــــرنــــوصــــي، الـ
بادية  فالحي  الدميقراطي، 

) جبار...  كامينة  بنسليمان 

كـــل الــتــضــامــن مـــع عــائــلــة 
بودا. ولد  إبراهيم  املرحوم 

جميع  مـــع  ــتــضــامــن  ال كـــل 
ضــحــايــا نــاهــبــي األراضـــــي 
وببادية  بنسليمان  بإقليم 

احملمدية.

وقفة احتجاجية دفاعا 
عن األرض  

بنسليمان

عــزوز   اوالد  سكان  مــن  العشرات 
بــاديــة  ــن  م ــن  ــوم م ــدي  ــي س واوالد 
ــة أمـــام  ــف ــة يــنــظــمــون وق ــدي ــم احمل
مــحــكــمــة احملـــمـــديـــة لــلــمــطــالــبــة 
املعتقلن  األخــويــن  ســراح  بــإطــالق 
ــظ بــوكــرمــة  ــي ــف ــد احل ــب ــا: ع ــم ــل ظ

بوكرمة.  وموسى 

اعــتــقــال بــتــهــمــة ضـــرب الــقــائــد، 
الساكنة  فيه  تشهد  الذي  فالوقت 
بخلق  الــقــائــد  مــتــهــمــة   بــالــعــكــس 
اإلعــتــداء  و  املــنــطــقــة  يف  الــرعــب 

مقدمة  النساء....يف  على  بالضرب 
األخوين. أم  الضحايا 

مع  والــعــامــلــن  الساكنة  وتــقــول 
عــبــد احلــفــيــظ )عــامــل(أنــه كــان 

األحداث. خالل  الشركة  داخل 

ومتضامنات   متضامنن  حضور 
ــة والـــبـــرنـــوصـــي.... ــدي ــم مـــن احمل

اجلمعية  فـــرع  رئــيــس  يــتــقــدمــهــم 
ــان  ــ ــس ــ ــوق اإلن ــ ـــق املـــغـــربـــيـــة حلـ
ــرع  ــي، ورئـــيـــســـة فـ ــوصـ ــرنـ ــبـ ــالـ بـ
اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 

ــبــة الــعــامــة  ــات ــديــة، والــك ــم ــاحمل ب
احملمدية  ببادية  الفالحن  لنقابة 
والنهج  للشغل(،  املغربي  )االحتــاد 

الدميقراطي....

ــول احملـــكـــمـــة؟ هــل  ــق ــت ــاذا س ــ مـ
أخاك  أنصر  املنطق:  نفس  ستسلك 
أنصر  مبعنى  مظلوما؟  أو  ظاملا  اكان 

الضعفاء.  حساب  على  القائد 

عبد  ســراح  إطــالق  أجل  من  كلنا 
موسى. واخيه  احلفيظ 

احتجاج ساكنة اوالد عزوز وسيدي مومن من اجل اطالق رساح املعتقلني 

احملمدية 
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العامل املؤقتون بالوساطة باملكتب الجهوي لالستثامر الفالحي بدكالة، مسار 

نضال حافل بالتضحيات
املكتب  لدى  بالوساطة  املؤقتن  العمال  نقابة  تأسست 
للجامعة  التابعة  لداللة  الفالحي  لالستثمار  اجلهوي 
االحتاد  لواء  حتت  املنضوية  الفالحي  للقطاع  الوطنية 

.5/2/2011 يوم  للشغل  املغربي 

ــن خــالل  م الــكــرميــة  ــاة  ــي هــدفــهــا ضــمــان احلــق يف احل
الفالحي  لإلستثمار  اجلهوي  املكتب  يف  املباشر  اإلدمــاج 
لدى  واملعنوية  املــاديــة  املستحقات  وإسترجاع  لدكالة 

الوساطة. شركة 

النضايل املسار 

من  مــجــمــوعــة  الــنــقــابــة  ــت  ــاض خ الــتــأســيــس  بــعــد   1
وسيدي  باجلديدة  واملطلبية  اإلحتجاجية  الوقفات 
مدينة  بــاشــا  مــع  موقعة  محاضر  ــع  أرب عنها  نتج  بــنــور 
الوطني  الصندوق  ومندوب  الشغل  ومفتش  بنور  سيدي 
العمال. وممثلي  والشركة  وممثل  االجتماعي  للضمان 

شبكة  تسيير  مقاطعة  مبقر  اعتصام   2011 مايو   2

بتقدمي  انتهى  يوم   20 من  أكثر  دام  بنور  بسيدي  الري 
ــر املــكــتــب اجلــهــوي  ــدي ــرف م ــود بــالــتــرســيــم مـــن طـ ــ وع
اإلقليمية  السلطات  بحضور  لدكالة  الفالحي  لالستثمار 

اإلنسان. حلقوق  املغربية  واجلمعية 

لإلستثمار  اجلهوي  املكتب  إدارة  عملت   2014 أبريل   3
الفئوية  وخلق  العمال  تشتيت  على  لدكالة  الفالحي 
السن  )كــتــحــديــد  جــديــدة  شـــروط  إحـــداث  ،و  داخــلــهــم 
من  العمال  بعض  اقصاء  آجل  من   )..... مدرسية  وشواهد 
النشطاءالنقابين. وإستهداف  السقي  مياه  موزعي  فئة 

إدارة  مــع  إســتــمــراراحلــوار   2019 ــى  إل  2014 مــن    4

وانــتــزاع  لــدكــالــة  الــفــالحــي  لالستثمار  اجلــهــوي  املكتب 
الشواهد  وإعتماد  السن  حتديد  كإلغاء  املطالب  بعض 

األجرة... يف  والزيادة  املدرسية 

كوفيد  وجائحة  اجلــفــاف  ظــاهــرة  بحكم   2020  –  5

العمل  أيام   قلة  نتيجة  بشدة  املؤقتن  العمال  تأزم   19

قد  التنقيط  ومع  أشهر  ثالثة  سوى  يشتغلوا  لم  ،حيث 

شهر  خالل  بهم  التصريح  وعدم  واحد  شهر  إلى  تتقلص 
اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الــصــنــدوق  لــدى  فبراير 
كورونا  دعم  صندوق  تعويضات  من  حرمانهم  يف  ساهم 

الشغل. فقدان  عن  التعويض  من  استفادتهم  وعدم 

الــنــقــابــي  املــكــتــب  عــضــو  أقـــدم   21/10/2020  –  6

احتجاجا  نفسه  يف  الــنــار  ــرام  إض على  الدهيسي  فــاحت 
إليها.  وصل  التي  املأساوية  علىاالوضاع 

للعمال  طــارئ  عــام  جمع  انعقاد   25/10/2020  –  7

تصعيدي. نضالي  برنامج  تسطير  عن  أسفر  املؤقتن 

مقرعمالة  أمام  احتجاجية  وقفة   27/10/2020  –  8

بنور. سيدي 

سيدي  امامقرعمالة  ثانية  وقفة   4/11/2020  –  9

.10/11/2020 يوم  باحلواي  بوعد  إنتهت  بنور 

اجلهات  مــع  ــوار  ح يف  الــدخــول   17/11/2020  –  10

بحضور  بنور  سيدي  دائــرة  رئيس  إشــراف  حتت  املعنية 
الفالحي  لالستثمار  اجلهوي  املكتب  وممثل  الشغل  مفتش 
بنور  بسيدي  للشغل  املغربي  لالحتاد  اإلقليمي  والكاتب 
خلص  وقد  الشركة.  وممثل  للمؤقتن  النقابي  واملكتب 

: التالية  املخرجات  إلى  االجتماع 

:وصل  التالية   الوثائق  بإحضار  الشركة  ممثل  تكليف 
التصريح  شــهــادة  األداء-  أوراق   – حــســاب  كــل  تصفية 

التنقيط. لوائح   – العمل  عقد  من  منوذج   – األجور 

الفالحي  لالستثمار  اجلــهــوي  املكتب  ممثل  تكليف 
مت  الــتــحــمــالت.وقــد  دفــتــر  مــن  نسخة  بإحضار  لدكالة 
الوثائق. هذه  لتسليم  موعدا   08/12/2020 يوم حتديد 

اآلن.  حتى  بالتزاماتها  تف  لم  الشركة  أن  إال 

سيدي  عمالة  مقر  أمام  إعتصام   21/12/2020 –  11

ليلية  مسيرة  إلى  حتول  ليال   9 مع  بالقوة  فضه  بعد  بنور 
الدرك  طرف  من  مجددا  اعتراضها  مت  اجلديدة  اجتاه  يف 
بكل  مدججا  بنور  سيدي  دائرة  رئيس  التحاق  و  امللكي 
بفتح  األخير  هذا  تعهد  حيث  العمومية  القوة  تالوين 

اآلجال. أقرب  يف  حوار 

الكاتب  رئــاســة  حتــت  إجــتــمــاع   26/12/2020  –  12

املدينة  باشا  بحضور  بنور  سيدي  إقليم  لعمالة  العام 
إلى  ،خلص  النقابي  واملكتب  بنور  سيدي  دائــرة  ورئيس 

.17/11/2020 حوار  مخرجات  بتنفيذ  املطالبة 

للعمالة  العام  الكاتب  ترأسه  إجتماع   4/1/2021 –  13

الري  شبكة  تسيير  قسم  رئيس  و  الشغل  مفتش  بحضور 
شركة  بباطرون  باإلتصال   األخير  هذا  تكليف  مت  قد  و 

.17/11/2020 حوار  مخرجات  تنفيذ  أجل  من  سنن 

الــدائــرة  رئــيــس  تــرأســه  إجــتــمــاع   12/1/2021  –14

الــري  شبكة  تسيير  ورئــيــس  النقابي  املكتب  وبحضور 
ــر بــاســتــدعــاء ممــثــل الــشــركــة  ــي حــيــث تــعــهــد هـــذا األخ
املطلبي  امللف  تصفية  أجل  من  يومن  غضون  يف  للحضور 

الوعود. زيف  تبن  املهلة  بانصرام  ،و 

عمالة  امــام  احتجاجية  وقفة   25/1/2021  –  15

بنور. سيدي 

أمام  مفتوح  إعتصام  يف  الدخول   -27/1/2021  16

احتجاجية  بــوقــفــة  بـــدءا  بــنــور  ســيــدي  عــمــالــة  مــقــر 
لأسبوع  اإلعــتــصــام  ويــســتــمــر  أبــنــائــهــم.  مــع  لــلــعــمــال 

االكراهات. كل  برغم  التوالي  على  الثاني 

تزيد  ال  التي  الصعوبات  كل  برغم  النضال  ويستمر 
السترجاع  سعيا  العادلة  مبطالبهم  تشبتا  إال  العمال 
وال  اجلوع  وال  العراء  وال  البرد  فال  املهضومة،  حقوقهم 

النصر. نحو  قدما  املضي  عن  يثنيهم  الظالم 

من  مبزيد  أييت  ابلنضال  أييت  فمال 
. ل لنضا ا

صامدون  صامدون 

   

يوسف اإلدريسي

الحق  ن  ضما هدفها 
من  يمة  الكر الحياة  في 
المباشر  اإلدماج  ل  خال

ي  الجهو المكتب  في 
الفالحي  ر  لإلستثما

وإسترجاع  لدكالة 
ية  الماد المستحقات 

شركة  ى  لد ية  المعنو و
الوساطة
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الثقافة 1 - يف 
الزوايا  كون  للضبط  املفاهيم  أصعب  من  الثقافة  مفهوم  إن 
الذي  الواقع  عن  معزولة  غير  لكنها  مختلفة،  لها  النظر 
سوسيولوجية  كتابه  يف  لبيب  الطاهر  د.  فحسب  فيه.  تنتج 
يصنعه  ما  هي  "الثقافة  يعرفها  هرسكوفيتش  الثقافة، 
إال  الثقافة  تكون  ال  للغرائز  فخالفا  البيئة"  يف  اإلنسان 
والتحليل  واالجتماعي،  الطبيعي  الوسط  يف  اكتساب  نتيجة 
الربط بن  إطار  لينوفسكي يعرف يف  ما  الوظيفي مثال عند 
"األسس  بانها  األخيرة  هذه  البشرية"  و"الطبيعة  الثقافة 
تكون  األولية  احلاجيات  إشباع  ألن  للثقافة"  ثقافة.البيولوجية  كل  لها  تخضع  التي  للشروط  األدنى  احلد 
 – غذاء   – جوع  التتابع   " أن  يعتبر  املاركسي  التصور  أما 
شبع هو أساس احلوافز البشرية " أما ليفي ستراوس فيؤكد 
بأن ليس هناك ثقافة إال بعد جتاوز الطبيعة، ووسائل هذا 
 )1( اتصال  كوسيلة  اللغة  أهمها  ومتنوعة،  كثيرة  ــرور  امل
مبادرة  أبرز  أن  يعتبر  والتوحيد  موسى  كتابه  يف  وفرويد 
مبدأ  اعتناق  هو  الثقافة  إلى  الطبيعة  من  للمرور  إنسانية 
ادغــار  ويــؤكــد   )inceste( القربى  ــذات  ب ــزواج  الـ حتــرمي 
بيولوجية  كلية  هو  إنسان  كل  بأن  "بيان"  كتاب  يف  مــوران 

وسوسيولوجية.  سيكولوجية 
يف  "مساهمة  تقدمي  مــن  مقطع  يف  فيقول  مــاركــس  أمــا 
إنتاجهم  عند  البشر  يدخل  السياسي"  االقــتــصــاد  نقد 
ضــروريــة،  مــحــدودة،  عــالقــات  يف  لــوجــودهــم  االجتماعي 
درجــة  تناسب  إنــتــاج  عالقة  وهــي  ــم،  ــه إرادت عــن  مستقلة 
عالقات  وجملة  املادية،  اإلنتاجية  قواهم  تطور  من  محددة 
اإلنتاج هذه تكون البنية االقتصادية للمجتمع أي القاعدة 
وسياسية  قانونية  فوقية  بنية  عليها  تنبني  التي  امللموسة 
إن  االجتماعي.  الوعي  من  معينة  أشكال  تناسبها  والتي 
سيرورة   )conditionne( يكيف  املادية  احلياة  إنتاج  منط 
عامة،  بصفة  والفكرية  والسياسية  االجتماعية  احلياة 
وجودهم،   détermine يحدد  الذي  هو  الناس  وعي  وليس 
تؤكده  ما  وهذا  وعيهم)2(  االجتماعي  وجودهم  يحدد  بل 
طبيعة  حتليل  أنها  على  تعرف  التي  الثقافة  سوسيولوجية 
ومعطيات  الفكري  اإلنــتــاج  أمنــاط  بن  املــوجــودة  العالقة 
يف  ــتــاج  اإلن ــذا  ه وظــائــف  وحتــديــد  االجتماعية  البنية 
بعض  وجــود  فــرغــم  الطبقي،  التركيب  ذات  املجتمعات 
موضوعيا  توجد  ال  املشتركة،  االنتروبولوجية،  "العوامل 
أو  أرادت  ولو  حتى  للجميع"  "ثقافة  الطبقية  املجتمعات  يف 
اإلشارة  وتكفي  كذلك  تكون  أن  لنفسها  الثقافة  هذه  ادعت 
الفرض  تساوي  وعدم  الفكرية  الثقافة  بن  العالقة  إلى  هنا 
التعليم،  طريق  عن  إليها  الــوصــول  يف  واجتماعيا  ماديا 
يف  تباين  سوسيولوجية  هــي  الثقافة  )3(.فسوسيولوجية  الثقايف  املجال  يف  املساواة  وعدم  الثقافة 
التعبيرات  مجموع  باختصار  فتعني  اجلماهير  ثقافة  أما 
واملعنوي  املادي  واإلنتاج  التفكير  وأمناط  والسلوكات  والقيم 
ثقافة  هي  اجلماهير  فثقافة  ولإلشارة  اليومية،  احلياة  يف 
العامة عبر مختلف األوساط،  إلى  السائدة مررتها  الطبقات 
التأثير  أشكال  وكل  إعــالم  وسائل  املدرسة،  الدين،  رجــال 
بوعي  إنتاجها  وتعيد  اجلماهير  هــذه  تستنبطها  حتى 
اإلنتاج  إن  مهيمنة.  ثقافة  إلى  بذلك  وتتحول  بدونه  أو 
الفئات  طريق  عن  وظيفيا  بل  بذاته،  قائما  ليس  الفكري 
والطبقات  باألصناف  صالت  لها  مثقفة  كفئات  تنتجه  التي 
 ،)4( احلاكمة  الطبقة  أو  السلطة  ذلك  يف  مبا  االجتماعية 
الواسع  باملعنى  االقــتــصــادي  العامل  أن  يؤكد  فكروتشي 
غير  لتأثيرات  يخضع  بـــدوره  ــه  ألن مــحــددا  وحــده  ليس 
عام  بلوخ  إلى  رسالته  يف  اجنلز  أكــده  ما  وهــذا   )5( مادية 
مختلف  ولكن  القاعدة،  هو  االقتصادي  الوضع   ..."  1890
مجرى  يف  فعلها  أيضا  هي  تفعل  الفوقية...  البنية  عناصر 

مسيطرة  بارزة  بطريقة  شكله  وحتدد  التاريخية  الصراعات 
يف حاالت كثيرة )6( وميكن استحضار منوذج حراك الريف، 
وعجز  عديدة  شهور  والصمود  االستمرار  استطاع  باملنطقة.كيف  السائدة  الثقافة  بسبب  اختراقه  عن  املخزن 

ابملغرب؟ ثقافية  سياسة  أي   -  2
األرضية  الكرة  تاريخ  كبير  حد  إلى  يشبه  البشر  تاريخ  إن 
انه  غير  مــتــراصــة،  جيولوجية  طبقات  إنــتــاج  حيث  مــن 
سميكة  طبقات  اآلخر  هو  يولد  لكنه  أسرع  بشكل  يتحرك 

.)7( والتنقيب  واحلفر  البحث  إلى  حتتاج 
تراكمت  كيف  ــداث  األح سيرورة  أجوبة  إليجاد  لذلك 
لفهم  املــغــرب  ماضي  أعــمــاق  يف  احلفر  مــن  البــد  وتشكلت، 
خاللها  ومن  امللكية  فاملؤسسة  القائمة،  الثقافية  السياسة 

القرن  منذ  األقل  على  أساسين  عاملن  على  استند  املخزن 
19 وبعد االستقالل الشكلي لتثبيت شرعيته وهما النسب / 
أحقيته  وشرعنة  لتأكيد  النسب  إلى  استند  والدين،  الشرف 
لتثبيت  رجعي  مبضمون  الــديــن  وغلى  للحكم  وصــالحــه 
لتحقيق  كافين  يكونا  لم  العاملن  هذين  أن  غير  سنده، 
القبائل  بن  التحكيم  مبدئي  كذلك  وظف  لذلك  أهدافه، 
يدعي  بالتحكيم  للقيام  ــاء،  امل أو  األرض  حــول  املتنازعة 
نهج  على  وسيرا  لذلك  تؤهله  التي  البركة  من  ميتلك  بأنه 
انه من سليلته، وكلما جنح يف حتكيم ما تزداد  النبي خاصة 
القبائل  ضد  واحلركة  احلكم،  مفاصل  يف  وحتكمه  سلطته 
كالمية  إما  تكون  واحلرب  املركزية،  السلطة  على  املتمردة 
أو  "األوباش"  ب  الشمال  سكان  الثاني  احلسن  نعت  حن  مثال 
و84  و81   65 أحداث  أثناء  كذلك  فعل  كما  عسكريا  حربا 
الشرف  مفهوم  وظــف  سياساته  ولتعضيد  قبلها  ومــا  و90 
كل  ومكن  البيت  آل  ساللة  من  أنه  يدعي  من  كل  إلى  ووسعه 
منهم/هن  وجعل  االمتيازات  مبختلف  الدائرة  هذه  أفــراد 
من  كل  إلدماج  الريع  ثقافة  كرس  وعبره  العامة  فوق  ناس 
ممارساته،  بشرعنة  فقهاءه  ويقوم  املخزن،  دار  من  يقترب 
العلماء  طرف  من  مثال  الشرع  داخل  العرف  احتواء  فمسالة 
يستهدف  املخزنية،  للسلطة  متكامل  مشروع  إطار  يف  تدخل 
العرف  بن  العلماء  يقابل  ما  وغالبا  الهوامش  احتضان 
من  عديد  تدمير  من  متكن  أن  بعد  وهكذا   )8( واجلاهلية 
وإضعاف  واالسباني  الفرنسي  االستعمار  مبساعدة  القبائل 
ساللية  أراضي  من  إنتاجها  وسائل  على  استحوذ  مقاومتها، 
وإلى  امللكي  الهولدينغ  إلى  وتفويتها  ومياه  ومناجم  وغابات 
بترحيل  قام  كما  أجنبية  شركات  إلى  أو  اجلدد  اإلقطاعين 
عن  جغرافيا  تختلف  أخرى  مناطق  إلى  منها  جزء  أو  بعضها 
مجاط  لقبائل  بالنسبة  مثال  الشأن  هو  كما  األصلي  موطنها 
شيشاوة  قرب  ثم  بالصحراء،  اجزاء   4 إلى  تقسيمها  مت  التي 
أضروش  سكان  وكذلك  إلضعافها  مكناس  ناحية  ثم  والقباب 

بوفكران  بن  احلاجب  عمالة  إلى  ترحيلهم/هن  مت  الذين 
لتربية  مرزعته  الراحل  امللك  عليه  ليشيد  عيون  وسبع 
تقسيم  مت  هكذا  األمريكي،  النمط  شاكلة  على  األبــقــار 
يف  االندماج  من  املرحلون  يستطيع  ولم  مييل"  "أيت  قبائل 
جديدة.البيئة اجلديدة، مما دفع بغالبيتهم/ هن إلى بيع أراضيهم/ فالحية  بروليتاريا  إلى  والتحول  اجلديدة  هن 
واللغة  الثقافة  إقصاء  صاحبها  السياسات  من  النوع  هذا 
املــادي  أساسهما  عن  وفصلهما  وحتقيرهما  األمازيغيتن 
واملراعي  واملاء  لأرض  اجلماعية  امللكية  يف  أساسا  املتمثل 
ساعده  وقد  مثال،  "تويزا"  التضامن  قيم  من  ذلك  يتبع  وما 
بعد  إال  مواقفهم  ظاهريا  يغيروا  لم  الذين  مثقفوه  ذلك  يف 
املعادلة  يف  صعبا  رقما  وأصبحت  األمازيغية  احلركة  نهوض 
 2011 دستور  ثم  أجدير  خطاب  جــاء  هكذا  السياسية، 

للحركة  الدميقراطية  املطالب  على  لاللتفاف  املمنوح 
جديدة  اجتماعية  عــالقــات  ستظهر  هكذا  األمازيغية، 
جديدة،  ثقافة  عنها  ستنتج  القبائل  بهذه  هجينة  وتنمية 
ضعف  أو  واستمرارية  هيمنة  هو  املخزني  املشروع  أن  مبا 
كل  وتوظيف  استخدام  يف  يتوانى  ال  املــخــزن  فــإن  وزوال 
إلى  إضافة  لذلك  سائدة  ثقافته  جلعل  واآلليات  الوسائل 
مختلف  عبر  العمومية  املدرسة  تدمير  على  يعمل  سبق  ما 
والوالء  اخلنوع  ثقافة  تكرس  برامج  وضع  منها  اإلجــراءات 
وتلفزية  إذاعية  وبرامج  مبتذل  هو  ما  كل  مع  والتطبيع 
غناء،  مسرح،  الرديئة،  األعمال  وتدعم  السطحية  تكرس 
احلس  يحرك  أن  ميكن  مــا  كــل  وحتــاصــر  وتتغافل  سينما 
فناني  وكل  السنوسي  أحمد  أمثال  املتلقي،  لدى  العامة.النقدي  للسياسة  املنتقدين  الراب 
ضرب النموذج املثقف والتقليل من شأنه من خالل الرواتب 
سياسات  ملقاومة  اليات  تبدع  ما  دائما  اجلماهير  وألن  مثال، 
األودية  جمعيات  خلق  على  ساعد  األخير  هذا  فإن  املخزن 
أشباه  استقطاب  أجل  من  العام  باملال  عليها  وأغدق  والسهول 
عموم  بقضايا  وامللتزمة  اجلــادة  الثقافة  ملواجهة  املثقفن 
والكادحن ويساهموا يف نشر ثقافة ذات مضمون  مائع.الكادحات  أو  رجعي 
واضحة  للمخزن  الثقافية  السياسة  كانت  إذا  خالصة: 
فهل  الهيمنة،  أجل  من  اإلمكانيات  كل  وتستغل  األهــداف 
ستراجع  فهل  بالبالد؟  احلية  القوى  الوضع  هذا  يساءل 

املخزني؟  املد  هذا  ملواجهة  وأدواتها  أوراقها 
ذلك. أمتىن 

املراجع:

)1( – )2( – )3( – )4( – )5( – )6(:د. الطاهر لبيب، مطبعة 
فضالة.

السياسة الثقافية باملغرب
حسن جعفاري
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التدافع الثقايف نتيجة حتمية الحتدام الرصاع الطبقي

والرصاع  الثقافة  موضوع  العدد  هذا  مللف  التحرير  هيأة  اختارت 
من  تعكسه  وما  الفوقية  البنية  يف  الثقافة  ألهمية  نظرا  الطبقي 
عىل  الرصاع  يف  أسلحة  من  تشكله  وما  طبقية،  فكرية  امتدادات 

السلطة.

فــولــتــر،روســو...(  ــدرو،  ــ )دي الفرنسيون  املــفــكــرون  مهد  لقد 
مفكرو  مهد  كما   ،1789 والفلسفية...ثورة  األدبية  مبساهماهتم 
كــوريك...( تولسطوي،  دفتوسيك،  كوكول،  )بوشكني،  روسيا 
التحوالت السياسية اليت عرفهتا روسيا يف أخر القرن التاسع عرشة 
دورا  الصينية  مايو1919   4 حركة  ولعبت  العرشين،  القرن  وبداية 

ننىس  ال  أن  ويجب   ،1921 سنة  الشيوعي  الحزب  ميالد  يف  مهما 
 ،"Lamalif"و  "   souffles" و "أنفاس"  لعبته مجلة  الذي   الدور 

"انس الغيوان"...يف بروز الحركة املاركسية اللينينية املغربية.

الجماعية  امللكية  وفــرض  السلطة،  عىل  السيايس  االستيالء 
لوسائل اإلنتاج، ال يمضن اسمترارية املسرة نحو املجمتع الشيوعي 

يف غياب ثورة ثقافية، ثورة الجديد عىل القدمي.

الواقع املجمتعي، وحلبة الرصاع بني الجديد  الثقافة مرآة تعكس 
التقدمي والقدمي املحافظ.

الصراع الطبقي هو محور النظرية السياسية واالقتصادية 
. وتتأسس الفكرة على  باملاركسية  املعروفة  للمادية اجلدلية 
كون التاريخ عبارة عن صراع اقتصادي بن طبقات متناحرة 
عن  الــدفــاع  جتديد أساليب  على  منها  واحـــدة  كــل  تعمل 
جديدة  ظروف  إيجاد  على  وتعمل  مستمر  بشكل  مصاحلها 

للنضال  أو  الغن(  بكسر  )بالنسبة للمستغلة  لالضطهاد  إما 
شكل  التناحر  هذا  ويأخذ  بفتحه(.  للمستغلة  ، تارة ظاهرة وغالبا مستترة.)بالنسبة  حرب مستمرة 

إلى  املجتمعات  أغلب  بانقسام  احلاضر  العصر  ويتميز 
البرجوازية وما  هما  التناقض  شديدتي  رئيسيتن  طبقتن 
وعموم احلرفين،  العاملة  الطبقة  ثم  ــاب  أذن من  يتبعها 
الــصــراع بــن  ويتمحور  واحملـــرومـــن.  الــكــادحــن  املهنين، 
االجتماعي  للوضع  احملددة  القضايا  حول  الطبقتن  هاتن 
امتالك  واملتمثل أساسا يف  منهما  لكل  املميز  واالقتصادي 
فيه  التحكم  ــات  ــي وآلل ــاج  ــت اإلن لــوســائــل  ــى  األولـ الطبقة 
متلك الطبقة الثانية  ال  بينما  به،  االنتفاع  احتكار  ولقوانن 
زهيدة  أجور  مقابل  مكرهة  تبيعها  التي  سواعدها  قوة  .سوى  ويف ظل ظروف عمل وعيش شاقة 

مراكزها  على  واحلفاظ  الطبقية  العالقات  إنتاج  وإلعادة 
ال  الطبقة البورجوازية  فــإن  االســتــغــالل،  دميــومــة  وعلى 

بسلخ  الكفيلة  الــضــروب  الثقافية  تشجيع كل  يف  تتوانى 
عن  وذلك  من واقعهم املعاش  الشعب  عموم  وجماعات  أفراد 
ما  أقل  عيش  ومنط  فكرية  ومظاهر  إلباسهم سترات  طريق 
يفعل بهم استالب عقولهم وقتل كل حس باالنتماء الطبقي 

احلقيقي لديهم. 

إليها  آلــت  التي  الوضعية  نستغرب  ال  ــار،  اإلطـ هــذا  يف 
مهولة  بلغت أشواطا  فقد  ببالدنا.  والفنية  الفكرية  احلركة 
عن  االنسالخ  من  خطيرة  ودرجات  وامليوعة  من االنحطاط 
أول تــراجــع  جانب  يف  بحيث  املغربي  الشعب  وهموم  ــع  واق
الظواهر  من  مجموعة  تفسير  يف  واملنطق  للعقل  االحتكام 
العصر  االجتماعية  لصالح قوالب وأحكام موروثة  ال تساير 
ومتى  تشاء  وكيفما  تشاء  ما  حتــرم  أو  حتلل  بحيث  بتاتا 
ثقافة بورجوازية  برزت وتناسلت  ثاني  جانب  ويف  تشاء، 
مزيفة انساق وراءها الشباب باخلصوص أمال يف االنعتاق من 
رقي اجتماعي  ليس  حتقيق مظاهر  وطمعا يف  العيش  ضيق 
يف آخر املطاف سوى انتحار طبقي . فماذا عسانا أن  نقول عن 
غاب  حيث  الثقافية  احلياة  كل جوانب  التي مست  امليوعة 
ليحل  واحلق  كلمة الصدق  وتراجعت  الذوق  وانعدم  اإلبداع 
محلها التهريج والكذب والضحك على الذقون يف جل امليادين 
املوضوعية واملصداقية  حتى  والفنية كما أفلت  الفكرية 

ــى رأســـهـــا اجلــســم  ــل ــالم وع ــن اإلعـ ــة مـ ــاس ــس ــب ح ــوان يف ج
ــى  ــاس إل ــاألس ــايف وبــطــبــيــعــة احلــال فــمــرد ذلــك ب ــح ــص ال
على     ولو  والشهرة  مستنقعات املال  مخلوقات نحو  هرولة 
مع  وباملوازاة  حساب املصداقية والكرامة وعزة النفس ولكن 
منذ  خاصة  ـ  عديدة  سجالت  يحفظ  املغرب  فتاريخ   ، ذلك 
على مجموعة  من  التفاف النظام  ـ عن  السبعينات  بداية 
اإلقصاء  شمل  حيث  ببالدنا  اجلادة  الثقافية  احلياة  أوجه 
ــن املــيــاديــن الــفــكــريــة والــفــنــيــة  والــتــهــمــيــش مــجــمــوعــة م
املسرح  الــغــنــاء،   ، الشعر  القصصي،  األدب   ، )الفلسفة 
نشر  يف  دورها الرائد واملتميز  من  بغرض احلد  والسينما …( 
إلى  وصل األمر  بل   ، األجيال  صفوف  بن  الطبقي  الوعي 
من  الساحة  واملفكرين والفنانن  عن  ــاء  األدب تنحية  حد 
بسبب  اإلذاعة والتلفزة  قبل  من  ومنعهم  حرمانهم  خالل 
ولوال   . الشعب  هموم  إنتاجاتهم املصطفة بجانب  مواقف 
قد  املمنهجة  حملة التهميش  لكانت  اختراع "الكاسيت" 
احلــق".  مــن "أصــوات  مجموعة  إقــبــار إبــداعــات  يف   جنحت 
عزل  عبر  درجة االستئصال  احلصار  إلــى   آلــة  وصلت  بل 
مزرية موسومة  بالفقر  حياة  روادها ليعيشوا  ونبذ بعض 
ــرة ويف  ــي ــث ــك ك ــ ــى ذل ــل ــة ع ــلـ ــثـ ــن . واألمـ ــغـ والـــتـــشـــرد والـ
آخرها بالطبع  يكون  جميع امليادين الفكرية والفنية ولن 
ما  ـ  بــاســتــمــرار  ويــحــتــد  قــائــم  الطبقي  ــراع  ــص ال دام  مــا  ـ 
امللتزمن املوهوبن  الشباب  مــن  يعانيه حاليا مجموعة 
ــالم   اإلع وســائــل  مختلف  يف  إقــصــاء  ميادين  من  عــدة  يف 
بهم  للزج  ومن محاكمات صورية  بل   ، وحتى  املستقلة" منها 
اصطفوا" بجانب  لكونهم  فقط  واهية  بتهم  و  السجون  يف 
من  املقصية  املهمشة  فئاته  وانــتــظــارات  الشعب  تطلعات 
احتدام  يف  الطبقي  دام  الــصــراع  ــا  .وم التنمية  فــرص  كــل 
االســتــغــالل  وطـــأة  ــد  ــزاي ت نتيجة  مــتــصــاعــد  و  مــتــواصــل 
تزايد  الكرمية  جــراء  أبسط شروط احلياة  من  واحلرمان 
لدن  من  واملدعومة  املسخرة  احمللية  البورجوازية  ضغط 
غير  يكون  لــن  القوى اإلمبريالية، فإن التدافع الثقايف 
 ، املفكرين  من  العديد  كــون  ــدرا  جت إال  يزيد  لن  بل  ذلــك 
كبرياءهم  ــول  وحت نفوسهم  يحز  يف  املبدعن والفنانن 
تعادي  أجندة  خلدمة  مسخرة  وأدوات  دمى  يكونوا  أن  دون 
العريضة  للفئات  والثابتة  املــصــالــح واحلــقــوق املــشــروعــة 
كرة  مــيــاديــن  يف  "اإللـــتـــرات"  الشعب. وتبقى  ظــاهــرة  مــن 
البيضاوي(  الــرجــاء  جمهور محبي  مــع  )وخــاصــة  الــقــدم 
باهرا  منوذجا  االجتماعي  لإلقصاء  الثقايف.عبر اللوحات املناهضة  / الصراع  التدافع  لهذا 
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عن الفن واألدب واملجتمع
>> إن األدابء هم مهندسو األرواح البرشية <<

  ما عالقة الفن واألدب ابلواقع االجمتاعي للبرش ؟ 

ما  بكل  اإلنساني  الواقع  تعكس  مــرآة  واألدب  الفن  هل 
الفن  أن  أم   . وطموحات  وصراعات  تناقضات  من  فيه  يعتمل 
التي جتعلها مكتفية  لها قوانينها  واألدب بنية دالة مستقلة 

بذاتها ؟ 

؟  سياسية  أو  أخالقية  أو  اجتماعية  رسالة  لأدب  وهل 
أم هو تعبير عن هموم الذات والوجدان مبعزل عن الشروط 

أشكال  من  كشكل  أفــرزتــه  التي  واالجتماعية  التاريخية 
الواقع  حــدود  تتجاوز  رؤيــا  واألدب  الفن  أليس  التعبير؟ 
لتعانق اخليال واحللم وتستشرف املستقبل ؟ وهل له دور يف 
عمليات التغييراالجتماعي باعتباره وسيلة لفهم الواقع من 
الفن  له من غاية سوى  أم هو ترف وفن ليس  أجل تغييره ؟ 

نفسه ؟ 

هي جملة من األسلة واإلشكاالت التي أرقت دارسي األدب 
واملقاربات  والتصورات  املــواقــف  حولها  واختلفت  ونــقــاده، 
جتاوز  إلــى  يسعون  والنقاد  الــدارســون  بــدأ  أن  منذ  وذلــك   ،
والذاتية  املزاجية  و  الشخصية  واالنطباعات  القيمة  أحكام  
لأعمال  والتقييمات  األحكام  اصدار   جتاوز   الى  ،ويسعون 
وسم  ممــا   ، مناهج  وال  مقاييس  أو  قــواعــد  بــال  اإلبــداعــيــة 
وغياب  واملزاجية  االنطباعية  يف  باإلغراق  األدبــي  النقد 
الفنية  و  األدبية  لإلنتاجات  املنهجي  و  املوضوعي  التقييم 

واللغوية. البنيوية  بخصوصياتها 

لقد انتبه الفالسفة واملفكرون  للعالقات القائمةبن الفن 
واألدب والواقع االجتماعي الذي يصدر عنه اإلبداع  عموما 
. وميكن اإلشارة يف  القدم  إليه يف اآلن نفسه منذ  ، ويتوجه 
الشعر  فن  كتاب  وخاصة  اليونانية  الفلسفة  إلى  الصدد  هذا 

ألرسطو ، وايضا  تصورات أفالطون من قبله.

وخالل القرن الثامن عشر ،تناول  املفكر اإليطالي "فيكو" 
 –  1725 سنة  صــدر   –  " اجلديد  العلم  مبادئ   " كتابه  يف 
وذهب  االجتماعي  باملرجع  عالقتها  يف  األدب  موضوعة 
لتظهر  كانت  ما  وأجناسه  األدب  ــواع  أن من  العديد  أن  إلــى 
االجتماعية   والشروط  التاريخية  السياقات  لوال  للوجود 
بطبيعة  نظره  يف  ارتبط  مثال  امللحمة  فجنس   . أفرزتها  التي 
خصوصياتها  مع  وتالئم   ، والقبلية  العشائرية  املجتمعات 
ويقصد  الدرامي  اجلنس  بينما   ، واالجتماعية  التاريخية 
الدولة   / املدينة  مجتمع  خلصائص  مالئما  كان   ، املسرح  به 

،حيث يتجمع الناس ملشاهدة العروض الدرامية . أما الكتابة 
، تطورت فيه  الروائية، فكانت يف نظره نتيجة لواقع جديد 
صناعة الورق و انتشر فيه التعليم . ونفس الهاجس النقدي 
هو الذي كان وراء املنجز الفكري والنقدي لأديبة والناقدة 
يف  خصوصا   )1817 )1766ـ   " ستايل  دو  "مــدام  الفرنسية 
كتابها " عالقة األدب باملؤسسات االجتماعية " الصادر سنة 
و االجتماعية  السياسية  التحوالت  ، حيث ربطت بن   1800
الكبرى وتطور أشكال اإلبداع األدبي مضمونا وشكال . وكذلك 
يذهب الناقد الفرنسي " هيبوليت تن " )1829ـ1893 ( الذي 
واجلنس  البيئة   : هي  حاسمة  بعوامل  األدبي  اإلنتاج  ربط 

إنتاج  ، باعتبارها عوامل أساسية يف كل  التاريخية  واللحظة 
أدبي أو فني . وتوالت بعد ذلك التصورات و املقاربات وانتهى 
واألدب  الفن  بكون  اإلقــرار  الى  الطويل  الفكري  املسار  هذا 
انتاجه  حيث  من  انساني  مجتمع  بوجود  مشروط  عموما 
االبداع  منطلق  هو  يكون  إنساني  وتداوله,مجتمع  وتلقيه 
االدبي والفني وهومنتهاه يف نقس الوقت.لقد كان من نتائج 
طبيعة  تسائل  نقدية  ورؤى  تصورات  تبلورت  ان  ذلــك  كل 
العالقات  تلك  وحدود  والواقع  االدبي  االبداع  بن  العالقات 

واشكالها.

واالدب  الفن  يقيمها  التي  العالقات  رصــد  هاجس  ان 
من  العديد  افــرز  قد  والتاريخي  االجتماعي  محيطه  مع 
العديد  فيها  ساهم  املنهجية  واملقاربات  النظرية  التصورات 
املشارب  مختلف  من  االدب  ونقاد  واملفكرين  الفالسفة  من 

وااليديولوجية. الفكرية 

يف  نوعية  مساهمة  املاركسية   االدبــيــات  ساهمت  لقد 
التأصيل الفكري والنظري للعالقات التي تربط االدب والفن 
حتديد  خالل  من  وذلــك  والتاريخي  االجتماعي  مبرجعه 
ان  بحيث  الفوقية  والبنية  التحتية  البنية  بن  العالقة 
االنتاج  وعالقات  االنتاج  قوى  يف  املتمثلة  التحتية  البنية 
اشكال  كل  هي  مبا  الفوقية  البنية  طبيعة  حتدد  التي  هي 
فكل  لذلك  وتبعا  واالدب  والفلسفة  والفن  والفكر  الوعي 
واالجتماعية  االقتصادية  البنيات  مستوي  على  حتــول 
الناس  وعــي  .ف"ليس  الوعي   اشكال  يف  حتــول  عنه  ينتج 
فالوجود  العكس  بل  االجتماعي  وجودهم  يحدد  الذي  هو 
االجتماعي هو الذي يحدد الوعي".مما يعني أن  الواقع هو 
تفاعل  يف  للبشر  املادي  فالواقع  الوعيوبالتالي  يحدد  الذي 
التعبير  اشكال  ومختلف  والفكر  الوعي  مع  مستمر  جدلي 
الرمزي , وألن االبداع الفني واالدبي جزء من البناء الفوقي 
فالبد ان يتفاعل مع واقعه االجتماعي واالقتصادي بكل ما 
وبقدر ما   , يعتمل فيه من صراعات وما يختزنه من امكانات 
يكون العمل االدبي أو الفني ذا أصول راسخة يف وعي العصر 
عنها  يصدر  التي  التاريخية  املرحلة  خصوصيات  واستيعاب 

ويتوجه إليها  تزداد أهميته وتعظم  قيمته.

للبنية  انعكاس  مجرد  ليس  والفني  األدبــي  اإلنتاج  لكن 
واالجتماعي  االقتصادي  الواقع  تعكس  مرآة  وليس  التحتية 
بشكل ميكانيكي بل هو فعالية اجتماعية تتمتع باستقاللية 
نسبية عن شروط إنتاجها لكون األدب بناء رمزي له قواعده 
وإبعاده  البنيوية  وعناصره  الشكلي  ونظامه   الداخلية 
شديدة  االجتماعي  باملرجع  عالقته  جتعل  التي  اجلمالية 
انه  ذلك  لأدب  املاركسي  النقد  أصالة  تكمن  وهنا  التعقيد. 
امتلك القدرة على جتاوز النظرة امليكانيكية  التي تذهب إلى 
فقد  مرآوي  انعكاس  عالقة  واملجتمع  األدب   بن  العالقة  أن 
رفض نقاد هذا االجتاه النظرة السطحية واالختزالية للفن 
...ان  للواقع  استنساخا  األدب  يكون  أن  رفضوا  كما  واألدب 
الن  مركبة  عالقة  بالواقع  ــي  واألدب الفني  اإلنتاج  عالقة 
اإلبداع فعالية اجتماعية وإنسانية تتداخل فيه  العديد من 
العناصر النفسية واالجتماعية والثقافية والسياسية داخل 
نسق جمالي وفني له أسس وقواعد تنتظم داخل شبكة من 
منهجية  مقاربة  فكل  وبالتالي  والبنائية  الشكلية  العناصر 
خصوصية  تراعي  أن  األول  املقام  يف  يجب  ــي  األدب للنص 
للغة  خاصا  واستعماال  لغويا  نسقا  باعتباره  األدبي  اإلبداع 
مما يضفي عليه طابع األدبية وأحقية االنتماء جلنس أدبي 
خالل  من  فتتحدد  االجتماعي  مبرجعه  عالقته  محدد..أما 
للعالم  الرؤية  عن  تكشف  التي  الدالة  األدبي  النص  بنيات 
تتجاوز  قد  والتي  ثناياه  يف  ــي  األدب النص  يضمرها  التي 
خالل  من  املمكن  الوعي  لتستشرف  القائم  الوعي  حــدود 
املجتمع  بنية  هي  واشمل  اعم  بنية  ضمن  النص  بنية  إدماج 
األدبي  النقد  وجوه  ابرز  احد  لوسيانغولدمان  يذهب  كما   .
الشكلية  العناصر  يدمج  أن  مبنهجه  استطاع  والذي  احلديث 

للنص األدبي بعناصر البنيان االجتماعي.

مضن مهنج عرف ابملهنج البنيوي التوليدي.

لفتح  خصبة  أرضية  لأدب  املاركسية  املقاربة  شكلت  لقد 
آفاق جديدة وواسعة أمام الدرس النقدي احلديث من خالل  
ساهموا  ماركسين  ونقاد  مفكرين  طروحات  وأصالة  عمق 
والتماسك   الفكرية   بالرصانة   تتميز  نقدية  رؤى  بلورة  يف 

النظري. والعمق  املنهجي 

لكن اإلنتاج األدبي 
والفني ليس مجرد 

انعكاس للبنية التحتية 
وليس مرآة تعكس الواقع 

ي واالجتماعي  االقتصاد
بشكل ميكانيكي بل هو 
فعالية اجتماعية تتمتع 
باستقاللية نسبية عن 

شروط إنتاجها

مهدي حلباس
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امللف

أي دور للعامل الثقايف يف بناء حزب الطبقة العاملة 
العاملة،  الطبقة  حــزب  بناء  شــروط  تهيئ  ــواء  أج ظل  يف 
العاملة  الطبقة  حزب  بناء  يتصور  ماركسي"  تقليد  يسود" 
احلزب  حاسمن:  عاملن  خــالل  من  ات،  الكادحن/  وعموم 
الثقايف  العامل  عن  التجاهل  أو  التغاضي  يتم  بينما  والنقابة، 
بوعي أو بدون، رغم أنه يجسد رافعة أساسية للوعي الطبقي، 
وشرط " قبلي" ال مندوحة عنه لالنخراط يف واجهات الصراع 
بالشكل  املسألة  هذه  توضيح  أن  األوجه.غير  املتعدد  الطبقي 
من  التخلص  يقتضي  مضافة،  قيمة  تقدمي  يف  يساهم  الذي 

بعض األفكار التبسيطية واالختزالية للنظرية املاركسية.

كمجموعة  العاملة  الطبقة  أطــروحــة  نقد  -يف   1
سوسيولوجية

التي تتسم  التبعية ببالدنا  الرأسمالية   من خالل دينامية 
االقتصاد  بعجلة  ارتباطها  بسبب  اإلنــتــاج  سالسل  بتفكك 
وحدة  تصور  ميكن  ال  االستبداد،  نظام  وبهيمنة  اإلمبريالي، 
الطبقة العاملة كقوة اجتماعية وتاريخية، من خالل اختزالها 
فقط يف أقسام اإلنتاج واالستهالك والتوزيع "التقليدية" ، أي 
اإلنتاج، بل  اندماجها غير متكافئ يف مسلسل  فقط من خالل 
لكن  اإلنتاج،  عملية  من  املقصي  األكبر  قسمها  خالل  من  أيضا 
غير  تاريخي  طابع  ذات  كجدلية  الوقت  نفس  يف  بتصورها 
منفصلة عن مجمل الصراعات الطبقية التي تتوافق مع الطور 
املهيمن يف الرأسمالية التبعية. من هذه الزاوية تكتسي املسألة 
الصراع  يف  مواردها  استثمار  ويصبح   ، أهميتها  كل  الثقافية 

الطبقي ذو أبعاد استراتيجية.

2 - كيف ميكن استمثار هذه املوارد اسرتاتيجيا ؟

آليتن  عــلــى  الــســيــاســي  الــنــظــام  إســتــراتــيــجــيــة  تستند 
تدعم  التي  االجتماعي  اإلنتاج  ــادة  إع أجــل  من  مرتبطتن 
األولى  واالقتصادية:  السياسية  للسلطة  القائمة  الهياكل 
التي  البضائعي"  االستالب   " إيديولوجية  بتعميم  مرتبطة 
هي من صميم قوانن النظام الرأسمالي كان تبعي أو امبريالي، 
وليس فقط من أجل إعادة اإلنتاج املوسع لقوة العمل ، بل أيضا 
الثانية  أما  املجتمع.  حياة  مناحي  كل  على  الهيمنة  أجل  من 
تكرس  التي  األوتوقراطي  النظام  بإيديولوجية  مرتبطة  فهي 
حيث  املطلق،  الفردي  احلكم  طريق  عن  السياسي  االستبداد 
مستقل  غير  والقضاء  يشرع  ال  والبرملان  حتكم  ال  احلكومة 

واإلعالم منحاز للسلطة .

3 - من أجل تفكيك إيديولوجية " االستالب البضائعي"

االرتباط  أشد  مرتبط  وحتررها  العاملة  الطبقة  وعي  إن 
يفصلها  الــتــي  واالســتــالب  االســتــغــالل  نظرية  باستيعاب 
األول  قسمها  يف  خصوصا  ملاركس،  الرأسمال"   " كتاب  جيدا 
بشكل  ماركس  يحلل   ، السلعة  بصنمية  املعنون  الفصل  ففي   ،
العالقات  بتشيئ  يقوم  العمل،  ة-  قيم  قانون  أن  كيف  جدلي، 
البضائع  واستهالك  التبادل  عالقات  أطــار  يف  االجتماعية 
ومن  االجتماعية،  احلياة  مناحي  كافة  على  تنسحب  والتي 
"االستالب  هي  السائدة  اإليديولوجية  أن  يستخلص  ثمة 
وجتعل   ، الرأسمالي  االستغالل  تخفي  التي   ،" البضائعي 
 " بشكل  عملهما  قوة  يبيعان  أنهما  يتوهمان  لعاملة  وا  العامل 
حر"مقابل أجر، وما لم يستوعبا يف صيرورة نضالهما ضد هذا 
عن  مستقلة  سياسية  هوية  لبلورة  أساسي  كشرط  االستالب، 
باقي الطبقات األخرى، يف مواجهة سلطة الرأسمال، ومختلف 
ستظل   ، وغيره  واملالية  واالقتصادية  السياسية  مؤسساته 
عالقات  نفس  إنتاج  لتعيد   ، مسيطرة  السائدة  اإليديولوجيا 

اإلنتاج الرأسمالية التبعية واإلمبريالية .

 " الــبــضــائــعــي  االســـتـــالب   " إيــديــولــوجــيــة  متــفــصــل   -  3
وإيديولوجية اآلداب السلطانية "

الطبقي  الوعي  تطور  تعوق  التي  الكبرى  املعضالت  بن  من 
على  فقط  يركز  ماركسي"  تقليد   " تصور  سيادة  هو  العمالي 
املعزول  السياسي  الدعائي  أو  احملــض  االقــتــصــادي  النضال 
احلقول  يف  أو  اإلنتاج  مؤسسات  داخــل  الثقافية  املعارك  عن 
العاملة  الطبقة  ، ويالحظ رغم طول نفس نضاالت  الفالحية 
، غياب برامج ذات طابع ثقايف تكون مقرونة بالنضال النقابي 
البنيات  وتربوية  بيداغوجية  بطرق  تفكك  التي  والسياسي 
التقليدية يف التفكير والتخطيط واإلجناز ، وتعويضها ببنيات 
بن  اجلدلي  الربط  أن  ذلك  وبناءة،  وتقدمية  منفتحة  أخرى 

سيادة " إيديولوجية االستيالب السلعي" التي تكرس اغتراب 
العامل إزاء نتاج عمله واستحواذ

الرأسمال على فائض عمله ، وانتزاع فائض القيمة، من أجل 
التنمية الذاتية للرأسمال مع " إيديولوجية اآلداب السلطانية 
التي  اإلالهي"  احلق   " نظرية  على  القائم  السياسي  للنظام   "
العاملة  الطبقة  على  فقط  ليس  الهيمنة  تتكرس  مبوجبها 
بتطوير  تسمح  املجتمع،  كل  على  بل  الكادحن/ات،  وعموم 
الصراع  تلطيف  فقط  أجــل  من  ليس  البروليتارية  الثقافة 
الطبقي ، بل أيضا من أجل حتررها الشامل من النظام الرأسمالي 
للنظام  متجاوز  انتقالي  اشتراكي  اجتماعي  نظام  عتبة  وولوج 
السابق على مستوى الكفاءة االقتصادية وكذلك على املستوى 

التحرر االجتماعي والبناء الدميقراطي.

واالستيالب  االستغالل  أنظمة  متفصل  رضورة  أجل  من   -  4

الطبقيني وأنظمة الهمينة الثقافية والسياسية

أنظمة  ــالل  خ مــن  الــســائــدة  الطبقة  سيطرة  تتكرس  ال 
االستغالل واالستيالب الطبقين فقط ، والتي تسري قوانينها 

األساسية من خالل ترجمة أشكال اإلنتاج الرأسمالي التبعي أو 
اإلمبريالي، بل أيضا من خالل توظيف أشكال الهيمنة الثقافية 
املتكيفة  أو  السابقة،  العهود  عن  املوروثة  ســواء  والسياسية 
بن  اجلنسي  العمل  كتقسيم  الرأسمالي،  التراكم  شروط  مع 
النساء والرجال، خاصة يف ظل " االقتصاد غير الرسمي" حيث 
العمل  قوة  إنتاج  يعيد  الذي  املنزلي  بالعمل  االعتراف  يتم  ال 
مستقبل  إنتاج  إعادة  الوقت  نفس  ويف  العمل  مؤسسات  داخل 
التي  االجتماعية  الرعاية  أعمال  خــالل  من  العمل"  قــوة   "
تقوم بها املرأة من والدة وتربية وصحة وعبر مؤسسة "العرق" 

تشمل  عتيقة  سياسية  مؤسسات  خالل  من  و"الدين"  و"اللغة" 
الدينية،  والثقافة  والتربية  التعليم  ومؤسسات   ، احلكم  نظام 
املرأة  الذي يكرس تبعية  البطريركي  النظام  ففي ظل سيطرة 
والثقافة  اللغة  تقصي  التي  "العرقية"  واإليديولوجية  للرجل 
األمازيغية بارتباط مع نهب أراضي الناطقن باللغة األمازيغية 
يف  رئيسية  أدوارا  تلعب  والسياسية  الثقافية  الهيمنة  هذه   ،
التراكم الرأسمالي التبعي واإلمبريالي، وأهم من ذلك أنها تزرع 
التي تدافع عن  الشقاق واالنقسام وسط احلركة االجتماعية 
منفصلة  أو  معزول  بشكل  إما  السياسية،  أو  الثقافية  هوياتها 
املرتبطة  /ات،  الكادحن  وعموم  العاملة  الطبقة  نضاالت  عن 
االنقسامات  بهذه  عدمالوعي  إن   ، للثروة  العادل  بالتوزيع 
وعموم  العاملة  الطبقة  مكونات  مختلف  وسط  االجتماعية 
الطبقية وهوياتها  والدفاع عن وحدة مصاحلها  الكادحن/ات، 
الثقافية والسياسية هو ما يعترض فعال تشكل الوعي الطبقي 
الروافد  ملجموع  شامل  تصور  قاعدة  على  العاملة  للطبقة 

التاريخي. الثقافية والسياسية لتشكلها 

5 -ما هو الوعاء التنظميي ملالمسة هده األوضاع الثقافية 
الراهنة ؟

املشروع  هذا  إنزال  تصور  السياسية  السذاجة  من  سيكون 
للحزب  الطليعية  األدوار  فقط  خــالل  مــن  الــواعــد  الثقايف 
والنقابة، ذلك أن تعقد إشكاليات تطوير وعي الطبقة العاملة 
تفترض  الطبقي،  للصراع  امللموسة  الشروط  ظل  يف  وتعميقه 
تأسيس شبكات للقراءة والكتابة والتداول يف مثل هذه القضايا، 
من خالل منتديات أو نوادي ومنشورات ثقافية، لكنها مختلفة 
حتديد  حيث  مــن  ومتميزة  التنظيمية  هياكلها  حيث  مــن 
التعاطي  يف  البرجوازية  األساليب  عن  تنأى  أنها  أي  أهدافها، 
يسارين  كانوا  املثقفن  فئة  وتشرك  القضايا،  هذه  مثل  مع 
الهيمنة  أســس  تفكيك  عملية  يف   ، دميقراطين  نقدين  أو 
الثقافية والسياسية، واجتراح البدائل القمينة بفرض التحرر 
خالل  من  /ات،  الكادحن  وعموم  العاملة  للطبقة  االجتماعي 

مجموع أدوات املقاومة السياسية والنقابية والثقافية.

حسن الصعيب

إن وعي الطبقة 
العاملة وتحررها مرتبط 

أشد االرتباط باستيعاب 
نظرية االستغالل 

واالستالب التي يفصلها 
جيدا كتاب " الرأسمال" 
لماركس، خصوصا في 

قسمها األول
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امللف

دور الثقافة يف الرصاع االجتامعي واستنهاض الوعي الجامهريي    
محمد الزياني

والتزال  ظلت  التي  املواضيع  من  واملثقفن  الثقافة  تعتبر 
بالفن  املهتمن  وكل  والسياسين   املفكرين  باهتمام  تستأثر 
التي  الطالئعية  األدوار  مــن  انطالقا   ، واإلبــداعــي  األدبــي 
الراسمالية  البديلة يف ظل األنظمة  الثقافة  تضطلع بها  هذه 
املستبدة مبا هي الرافعة الستنهاض الوعي الفردي و اجلمعي 
والفكرية  العقلية  القدرات  لتحرير  اآلفاق  فاحتة  تطويره   و 
اإليجابي  التأثير  ذات  تقدمية  رؤيــة  بتشييد  القمينة 
بديل  مجتمع  وتشييد  التغيير  لصالح  الــصــراع  مــوازيــن  يف 
ثروات  ونهب  والفساد  االستغالل  مظاهر  كل  إطاره  يف  تنمحي 
واملثقفن  الثقافة  مفهوم  تفاصيل  يف  اإلبحار  ودون   ، الشعب 
الفكرية  ومدارسهم  املفكرين  منطلقات  بتيان  تتباين  التي 
ثقافية  جتربة  عند  ..بالوقوف   سنكتفي   ، واإلديولوجية 
الثقافة  تتضمنها  التي  والدالالت  املعاني  كل  تختزل  بعينها 
واستيعاب  فهم  على  منبنية   ، جماهيرين  وممارسة  كفعل 
ما  تغييره  يستحيل  الذي  الواقع  هذا   . والواقع  الفكر  جدلية 
نقدديا  حتليال  حتليله  ثم  وقراءته  إليه  اإلنصات  نحسن  لم  

املطلوبة..    العلمية  بادواته 
باملغرب  ،تبلور  نعنيه  الذي  الثقايف  الفعل  هذا  فمثل     
ومــجــاالت  آفــاقــا  يفتح  مختلف  وتفكير  ــي  وع ظــهــور  بعد 
كلية  يقطع  املغربي  والسياسي  الثقايف  املجال  داخل  متعددة 
أقطاب  مع  وبعدها   1912 قبل  ساد  الذي  احملض  التقليد  مع 
احلركة الوطنية ، وازى ذلك ظهور نخب جديدة ذات التكوين 
بقضايا  النوعي  الوعي  تاطير  يف  كبير  دور  لها  كان  العصري  
مباشرة  مواجهة  يف  النخب  هذه  دخول  احلديث...بعد  املغرب 
املركز  احتكار  على  حافظت  التي  التقليدية  املنظومة  مع 
وحدة  أساسها:  قومية  إيديولوجية  ضمن  ـ  والنفوذ  للسلطة 
االعتبار  بعن  األخــذ  مع  واملصير،  والدين  والثقافة  اللغة 
املستويات  كل  طالت  حتوالت  من  اجلديد  الواقع  أفــرزه  وما 
التسلح  املثقفن  مــن  اجلــديــد  اجلــيــل  هــذا  عــلــى  ..حــتــمــت 
الواقع  محك  على  توضع  )النظرية(  بديلة   فكرية  مبنظومة 
مقدمة  نقديا  لتحليلها  فيه  املؤثرة  العوامل  أهم  الستيعاب 

ه.  لتغيير
الفترة  ــذه  ه ــالل  خ بــاملــغــرب  الــثــقــايف  للوضع  ــد  الب فــكــان 
أن   ) الثمانينات  ومنتصف  والسيبعينات  الستينات  )عقود 
السياسية  اخلطابات  أصبحت  مبوجبه  مغايرا  منحا  يتخذ 
البادية    : الهامش  يف  ظلت  مواضيع  على  تنفتح  والثقافية 
إلخ    . الوطنية  الثقافة   ، األمازيغية   ، الطفل   ، املرأة   ، املغربية 
عاما  شأنا  ليصبح  الثقايف  العمل  دائرة   توسيع  على  ساعد  مبا 
مرتبطا بهموم وانشغاالت مختلف القطاعات  املجتمعية التي 
حد  على  واحلواضر  بالبوادي  واإلقصاء  التهميش  من  عانت 
عكسته  كما  التنويري  الثقايف  املشروع  لهذا  البد  وكان  سواء.. 
ويف   ، والفرنسية  بالعربية  املكتوبة  واملجالت  الدوريات  بعض 
بطاقمها   )souffles - 1966/1972 أنفاسـ  مجلة   ( مقدمتها 
شعراء  كتاب  اجلــديــد:  اجليل  هــذا  مــن  عينة  يشكل  ــذي  ال
 ، باملغرب  الثقافية  والثورة  األمل  جيل   : تشكيلين  وفنانن 
الذين عرفوا  كيف ميزجوا بهذا املنبر اإلعالمي " بن مختبر 
تخطت  بعدما  خصوصا  والسياسي"   الثقايف  وااللتزام  الكتابة 
للحركة  منبرا  ــارت  ص أن  إلــى  أدبــيــة  محض  املجلة  مرحلة 
وقساوة  القمع  عنف  يطالها  أن  قبل  اللينينية  أطرها.املاركسية  أبرز  اعتقال 
انفاس  مجلة  له  أسست  الذي  الثقايف  الوضع  سمات  أبرز  إن 

مجلة   : ك  لها  املجايلة  املنابر  بعض   ، متفاوتة  بنسب   ، ومعها  ـ 
الثقافة  متلك  إعــادة  ب"  الوعي  بــروز  ـ     lamalif الماليف 
األدب   : الفني  التعبير  أشكال  كافة  على  واالنفتاح  الوطنية  
بعث  إلى  ساعية   )...( السينما   ، املسرح   ، التشكيلية  الفنون   ،
بطموح  محكومة  الوطني(  )الثقافة  رحمها  يف  جديدة  طفرة 
التي  الضرورة  تلك   )1( جديد"  ورمزي  جمالي  نسق  إيجاد" 
وتوزيع  إلنتاج  ك"معامل  الثقافية  اجلمعيات  تنامي  واكبها 
واجلهوي  احمللي  الصعيد  على  واإلبــداعــي  الثقايف  املنتوج 
من  قربه  مبدى  جناعته   تقاس  أضحت  منتوج   " والوطني  

... احلقيقية  لقضاياها  وتلمسه  اجلماهير   أوسع  هموم 
جمعيات  عدة  تأسست  والتاريخي،  الثقايف  السياق  ذات  ويف 
الثقافة  على  اهتمامها  انصب  التي  منها  الوطني  الصعيد  على 
لآلمازيغية،  اهتمامها  فشيئا  شيئا  تخصص  أن  قبل  الشعبية 
 1967 سنة    AMREC الثقايف  والتبادل  البحث   " جمعية  منها 
)ثماينوت(  الشعبية  وللفنون  للثقافة  اجلديدة  واجلمعية 
 1978 يناير   29 بتاريخ:  ظهرت  الفترة   نفس  ،يف   1978 أواخر 
كإحدى  تأسست  التي  الثقافية  االنطالقة  جمعية  بالريف 
للعمل  املــغــايــر  املــنــظــور  ــذات   بـ املتسلحة  اجلمعيات  ــذه  ه
نظرت  التي  املــرامــي  اهــم  مع  املتقاطع  اجلماهيري  الثقايف 
شرسة  مقاومة  يف  دخولها  معلنة    ، أعــاله  انفاس  مجلة  لها 
القومي  الفكر  مد  مواجهة   : جبهة  أبرزها  جبهات  عدة  على 
الشعبية  الثقافية  التعابير  دعم  يف  يرى  كان  الذي  البعثي 
السياسية  النخبة  على  خطرا  باخلصوص  منها  واألمازيغية 
التي بدأت تطفح على  النخبة احمللية اجلديدة  واجهة  .ومعها 
 ، والبحار  والسهول  والهضاب  جمعيات  ضمن  مؤطرة  السطح 
كانت  التي  املواجهات  هذه  إحدى  على  شاهدا  التاريخ  وسيظل 
التي   " املتوسط  البحر األبيض  املنطقة.1978 بن االنطالقة و"جمعية  من  املغربية  احلكومة  يف  وزير  وقتها  ترأسها 
متمثلة  عديدة  اجتماعية  بأدوار  االنطالقة  جمعية  قامت 
احمللية  الشبيبة  وتنشيط   ، الريف  منطقة  أبناء  توعية  يف 
أيضا  وسعت  الثقافية،  واملهرجانات  والعروض  الندوات  عبر 
الهوياتية،  التوعية  بواسطة  االجتماعية  احلياة  متزيغ  إلى 
واملعاهد  املؤسسات  خللق  ملتمسات  ذلــك  مبـــوازاة   وصاغت 
وصارت   ... الريف    منطقة  أبناء  لصالح  والثقافية  الفنية 
والتكوين  والتثقيف  للتعليم  مجتمعية  مــدرســة  بــذلــك 
تقليد  وترسيخ   . الدميقراطي  بالفكر  والتشبع  والتأطير 
وشوق  بلهفة  الشباب  تلقفه  لزمانه  وسابق  متقدم  ثقايف 
احتضان  عبر  والتربية  واملعرفة  للعلم  حاجتهم  حجم  يوزيان 
أجل  من  وانشغاالتهم  إلبداعاتهم   " الثقافية  االنطالقة   "
منطقة  إخراج  يف  املساهمة  شأنها  من  حقيقية  ثقافية  تنمية 
التهميش  مخالب  من  وتخليصها  املفروضة  العزلة  من  الريف 
يعيش  وحده  باخلبز  ليس   " أنه  ذلك   ... والضياع  والتجهيل 
، فهذا اإلنسان  البيولوجية هذه  ، فإضافة حلاجته   " اإلنسان 
تؤهله  التي  والفكرية   اإلبداعية  حاجاته  إشباع  إلى  يسعى 
مجتمع  يف  وطموح   وأمل  عزمية  إلى  ومعاناته  مآسيه  لتحويل 
بديل ضامن حلقه يف امتالك القيم واملعارف التي تغذي فكره 
االستغالل  و  الفكري  االستيالب  من  لتحرره  سبيال  ووجــوده 

املادي والرمزي . ...
سياسة  عنف  الثقافية  االنطالقة  جمعية  قاومت  لقد 
التقاليد  أسيرة  وأبقتها  املنطقة  اجتاحت  التي  التجهيل 
...مخترقة  باملرصاد  لذلك  فكانت   ، املتوارث  السلفي  والفكر 

تعكس  استراتيجية  بإبداع  املنطقة  غطت  التي  العتمة  هذه 
استنطاق  إلــى  الرامي  الدميقراطي  الثقايف  برنامجها  أفــق 
وحقول   تيمات  من  تكتنزه  ما  أروع  واستبيان  الشعبية  الثقافة 
تنظيم  عبر  ــك  وذل  ، املفروضة  الطابوهات  ــداد  ع يف  ظلت 
وتظاهرات  الثقافية  واملنتوجات  الكتاب  ومــعــارض  ــدوات  ن
مختصن  اساتذة  و  اجلامعيون  الطلبة  قبل  من  مؤطرة  فكرية 
اجلمعية  مقر  ظل  الذي  للجمهورالواسع  الكلمة  فيها  منحت 
محجا لها على مدار حياتها ، هذا املقرالذي حتول إلى جامعة 
الفالح  مــن  االجتماعية  الــشــرائــح  جــل  استقطبت  شعبية 
واألســتــاذ  الطالب  إلــى  والتاجر  واحلــريف  والصانغ  والعامل 
محطمن  األم  بلغتهم  ويــبــدعــون  ينتجون  ــاروا  صـ الــذيــن 
تنامي  "  مما شجع على  النخبة  "ثقافة  بذلك أسطورة  ووهم 
يف  منخرط    2300 عددهم  بلغ  الذين  اجلمعية  منخرطي 
يف  وقالبا  قلبا  انتصهروا  الــدؤوب  العمل  من  سنوات   4 ظرف 

 .. واملتعدد  املتنوع  الثقايف  الهم  هذا 
مغامرتها  يف  كبير  حد  إلى  الثقافية  االنطالقة  توفقت  لقد 
والهامش   النسيان  عــداد  يف  ظلت  مواضيع  بولوج  الثقافية  

: البث فيه" مثل  البث فيما ينبغي   " حتت شعار 
ورمزي يف  ملا تشكله من بعد ثقايف  الهجرة:   •  

الريفي   اإلنسان  هوية 
من  جزءا  شكل  الشعبية  بالثقافة  االهتمام   • حضور.  إلى  فإضافة  ؛  بالشعب  االهتمام 
الــذي  السماء  مــن  ىالنصف  هــذا   : املـــرأة   • الكلمة.  من  واحلرمان  اإلقصاء  عانى 
اهــتــمــام  يف  مــهــمــا  ــزا  ــي ح شــغــل   : الــظــفــل   •  

االنطالقة 
لــلــهــويــة  كــــدرع   : ــة  ــي ــن ــوط ال ــة  ــاف ــح ــص ال  •  

الوطنية.
جانبا  الثقافية  االنطالقة  أولت  السينما:   •  
انقالبا  اجنــزت  التي  السينما  لثقافة  اهتماماتها  من  مهما 
باستهالك  املعروفة  باملنطقة  اجلمعي  الوعي  يف  حقيقيا 
إلى  وحولته  إال...  ليس  فرجوي  كمعطى  السينمائي  املنتوج 
التفكيروالنقد  العبر وتنمية ملكة  مواضيع للقراءة واستنباط 
منفتح  السابع  للفن  نادي  خلق  عبر  الواسع  جمهورها  .لدى  املثمر  النقاش  حلقيات  على 
نظمت  فقد   : املهرجانات  لثقافة  إبداعها   •  
1979 حضره  ما يقارب  06  ماي  أولى مهرجانها للشعر  بتاريخ 
 : االجتماعية  املواقع  مختلف  من  شباب  جلهم  مشارك   300
نساء  ـ  معطلون    ، فيون  حر  عمال  ـ  اساتذة  ـ  معلمون   ، ورجاال من داخل اإلقليم وخارجه.طلبة 
يف     : الشعبية  لأغنية  السنوي  املهرجان   •  
االنطالقة  اكتشفت  الثقايف  للموروث  االعتبار  إعــادة  إطــار 
 ، الثقافية  الهوية  عن  التعبير  يف  الشعبية  األغنية  اهمية 
والبراعم  املوسيقية  املواهب  تأطير  على  البداية  يف  فانكبت 
إلى  بذلك  لترتقي  املتواضع(  مقرها  حــدود  )يف  الصاعدة 
املهرجان  صيغة  يف  الفنية  امللتقيات  اهم  إحدى  إبداع  مستوى 
تضع  جــديــدة   لثقافة  كتجل  الشعبية  لأغنية  السنوي 
باقي  حتتضنها  كانت  التي  الفجة  الفلكلرة  مظاهر  لكل  حدا 

املركز.   مدن  بأهم  الرسمية  املهرجانات 

"مع نشوء املجتمع الطبقي بدأ الناس بالتحول تدريجيا من كونهم منبعا ومصبا يف آن واحد للثقافة إلى  أن يكون قسم صغير منهم )املثقفون( هو املنبع ، وأن يكون القسم اآلخر األعظم 
)اجلماهير( هو املصب ),,.(. إنه تقسيم عمل: املثقفون فاعلون ثقافيا ، واجلماهير منفعلة ، وهو جزء من عملية الفصل بن العمل الفكري والعمل اليدوي )...( فاملثقفون ليسوا حيادين 
بل مفروض فيهم أن يحتلوا موقعا يف الهرم الطبقي للمجتمع طاملا هم أعضاء فيه ، كما انه مفروض عليهم أن ينحازوا إلى إحدى الطبقات املتسارعة حلظة تناولهم بإنتاجهم الثقايف أحوال 
وحركات املجتمع )...( فاملثقف يختلف عن احلريف املغترب عن منتوجه االقتصادي ..فتسعى الطبقات املهيمنة ان تعطي للمثقفن دور " األقنية الثقافية " لتضخ عبرهم ـ فيما ـ تضخ 

أقذارها الثقافية وليصبها هؤالء املثقفون يف عقول ونفوس اجلماهعير)...( بذلك ميسخ هؤالء املثقفون إلى مطايا ودمى ثقافية .."  )بوعلي ياسن()*(



العدد : 396   11
من  9   إلى 15   فبراير   2021 الدولية 

اإلعالم الربجوازي  يحجبها:
احتجاجات عاملية عارمة بالقارة األسيوية

اجلائحة  أن  مفادها  لفكرة  يــروج  الــبــورجــوازي  ــالم  اإلع
ادعاء.  مجرد  ذلك  أن  غير  االحتجاجات،  خفوت  يف  تسببت 
فالنضاالت من اجل املطالب االجتماعية والدميقراطية، قد 
باخلصوص،  واالجتماعية  اجلغرافية  مواقعها  غيرت  تكون 
لكن ال تزال مستمرة وبشكل أقوى و أكثر حزما. رمبا اختفت 
على  تظهر  أن  عوض  أخــرى،  وبــدول  دول،  يف  الكبرى  باملدن 
ال تزال مستمرة.شكل احتجاجات ضخمة، تتخذ مظهر معارك متفرقة لكنها 

العاملي،  الرأسمالي  النظام  بقلب  مستمرة  االحتجاجات 
إلى  األخيرة  العقود  يف  النيوليبرالية  العوملة  حولتها  بدول 
نظرا  حتولت  التي  األسيوية  القارة  إلى  أي  صناعية،  ورشات 
العالم  إلى معمل كبير ميد  لتوفرها على يد عاملة رخيصة، 
بكل حاجياته. الغريب بصدد املعارك األخيرة بآسيا، هي أنها 
والعراق  بلبنان  مثيالتها  تضاهي  قوية،  و  مكثفة  احتجاجات 
فلم تظهر على القنوات الفضائية.و ببوليفيا و الشيلي، لكن قام اإلعالم البورجوازي بطمسها، 

سنحاول، يف احليز املخصص لهذا املقال، أن نتطرق لبعض 
التأكيد  مع  أسبابها  وتوضيح  بها  للتعريف  املعارك  هذه  من 
بداية، على ان دواعي تغييبها عن األنظار من طرف االعالم 
حيث  من  وترمز،  عماليا  طابعا  تكتسي  معارك  كونها  هو 
يف  الرأسمالي،  النظام  ضد  الصراع  إلى  ومراميها،  أسبابها 
املعوملة.شكله النيوليبرالي،  مبناطق من العالم تشكل القلب النابض  للرأسمالية 

أوال. ابلبنغالديش عمال ينتفضون يف ظل الجائحة

2018 دخلت البنغالديش يف إضرابات دامت 3 أشهر بسبب 
اإلضرابات  هذه  عامل،   80  000 يفوق  ملا  أجورهم  أداء  عدم 
 2019 بداية  بأكملها.  البالد  فعمت  املعامل  لباقي  امتدت 
قرابة 000 50 من العاملن بقطاع املالبس اجلاهزة يضربون 
السنة  نفس  يف  بهم  فالتحق  األجــور،  يف  بالزيادة  مطالبن 
وبذلك  والطلبة  البحري  والنقل  العمومي  النقل  قطاع  عمال 
426 حركة احتجاجية حولت  تكون البالد قد عرفت قرابة 
 2020 بداية  ومع  بامتياز.  العمالي  احلراك  سنة  الى   2019
املصانع  واغــالق  األجــور  وتخفيض  التسريحات  وملواجهة 
الوطني، تعددت اإلضرابات  رافعة االقتصاد  النسيج،  بقطاع 
و أحصت "الشرطة الصناعية"، وهي شرطة مختصة يف قمع 
279 اضراب و"عصيان" عمالي، وهي  احصائيات لم يسبق تسجيلها.االحتجاجات العمالية، 

لــوضــع حــد لــكــل اشــكــال االحــتــجــاج وتــفــريــق الــعــمــال، 
العمال  ارغـــام  مــع  الــعــام  الصحي  احلجر  احلكومة  فرضت 
وسائل  لتوقف  نظرا  يعني،  ما  األصلية،  لبلداتهم  بالرجوع 
ملسافات  العمال  هــؤالء  ترحال  العمل،  عن  العمومي  النقل 
فرضت  العمال  هــؤالء  وإلســكــات  بالهند.  وقــع  كما  طويلة 
وتوقيف  للمستخدمن  األجور  أداء  الباطرونا  على  احلكومة 
البطالة.  عن  مادي  دعم  بتقدمي  وعدت  كما  التسريحات، 
غير ان الباطرونا كفت عن أداء األجور، بحيث انه إلى غاية 
300 مصنع بأجورهم. أرباب  ماي، لم يتوصل عمال ما يفوق 
الشركات بدورهم لم يقوموا بإغالق مؤسساتهم، كما دعتهم 
للمعامل  الرئيسية  ــواب  األب بإغالق  اكتفوا  بل  احلكومة، 
ويدخلون العمال باألبواب اخللفية. احلكومة نفسها سمحت 
تطبيق  على  التأكيد  مع  باالشتغال  اجلاهزة  املالبس  ملصانع 
أصحاب  له  يعر  لم  أمــر  وهــو  الوقائية،  الصحية  املعامل أي اهتمام.التدابير 

من  ميــنــع  ــم  ل الــصــحــي  احلــجــر  بسبب  الــعــمــال  تــفــريــق 
عن  والتعويض  الصحية  احلماية  اجل  من  استمراراملعارك 
كما  التسريحات.  وضــد  األجــور  متأخرات  وأداء  البطالة 
للعمال  التعسفي  التنقيل  ضد  االحتجاجات  لها  إنضافت 

بتوفير  طالبوا  األصلية،  لبلداتهم  طريقهم  يف  وهم  الذين، 
ألطرقي  العمومي  للنقل  احلواجز  فوضعوا  واألمــن،  الغداء 
من  وغيرهم  والفالحن  العمال  بدعم  وحضوا  والسككي 
ساكنة البادية. و يوم 26 ابريل ملا رفع احلجر الصحي و رجع 
العمل  من  مطرودون  أنفسهم  وجــدوا  مصانعهم  إلى  العمال 
من   6000 ان  بحيث  مستحقاتهم،  لهم  يؤدوا  لم  ومشغليهم 
حدود  إلى  تقم  لم  اجلاهزة  املالبس  لصناعة  شركة   7000
ماي، بتسوية متأخرات األجور لشهر مارس، فكان ذلك سببا 
يف  مصنع   770 فدخل  جديد،  من  االحتجاجات  ــدالع  الن
يف مواجهات مع قوات القمع.اإلضرابات واملظاهرات اليومية مع إغالق الطرقات والدخول 

باستهداف  مصنع  بكل  العمال  يقوم  هــذا  حراكهم  يف   
املعامل  ان  ومــع  إقامته.  يحاصرون  وأحيانا  املعمل  صاحب 
الى  الضواحي  هــذه  حتولت  فقد  املــدن  بضواحي  تتواجد 
لها  وفر  ما  العمال  من  آالف  عشرات  جتمع  ملعارك  ساحات 
وطنيا  بعدا  ولتأخذ  عارم  حراك  إلى  لتتحول  الشروط  وتتعدى الطابع االقتصادي إلى ما هو سياسي.كل 

 اثنيا. ابلهند عمال يواجهون نظام متفايش بقيادة 
"مودي"

تــواريــخ  بالهند   2020 دجنبر  و08  نوفمبر   26 كــان 
معركة  إطار  يف  بالفالحن  العمال  جمعت  عامة  إلضرابات 
نظرا  املزارعن،  انتفاضات  استطاعت  فقد  وموحدة،  ضارية 
ويف  العمالية  القواعد  تستقطب  أن  نفسها  ولطول  ألهدافها 
العمالية  للنقابات  الوطنية  القيادات  تشعر  أن  الوقت  نفس 
مدة  الن  فقط  ليس  يــديــهــا،  بــن  مــن  ينفلت  الــوضــع  ــان  ب
لم  أهدافها  الن  بل  يوم،  بعد  يوما  يتصاعد  املعارك  وحجم 
جتاوزته  بل  اجتماعي-اقتصادي،  هو  ما  على   تقتصر  تعد 
مبثابة  كانت  التي  شعاراتها  من  اتضح  كما  سياسي  هو  ما  إلى 
من  ثانية"  مرحلة  "بداية  عن  وإعالنا  للنظام  صريح  املواجهات.تهديد 

بحلقة  ــر2019  أواخ ابتدأت  احلــراك،  من  األولــى  املرحلة 
املوجهة  والعنصرية،  القمعية  احلكومة  سياسات  من  جديدة 
الهندية  اجلنسية  اكتساب  بتسهيل  املسلمة،  األقلية  ضد 
لالجئن األفغان والباكستانين والبنغال شريطة ان ال يكونوا 
باألخص  املسلمة،  الفئة  غضب  أثــار  القرار  هــذا  مسلمن. 
واالستغالل  القمع  ضد  شعبي  حراك  يف  تسبب  كما  النساء، 
استقطب كل الفئات الشعبية من كل الطوائف واألديان. هذا 

احلراك اخذ ابعادا غير متوقعة يف مجتمع قوى اليسار فيه 
الكل  فأصبح  الفساد،  ينخرها  النقابية  والقيادات  مشلولة 
إلى  املتطرف  اليميني  وفريقه  "مــودي"  وصول  منذ  مرتبكا 
القيادات  تلك  اضطرت  العارم  احلراك  هذا  ظل  يف  الرئاسة. 
شارك   2020 دجنبر   08 عام  إضــراب  عن  اإلعــالن  النقابية 
يف  اضراب  أكبر  وشكل  العمال،  من  مليون   250 يفوق  ما  تاريخ الهند.فيه 

مكنت اجلائحة الرئيس من الرد على االحتجاجات بحيث 
مكاسب  عن  التراجع  يف  شرع  الصحي  احلجر  اعالن  مبجرد 
التي  الواليات  وبكل  التظاهر.  إمكانيات  كل  وقمع  العمال 
فترة  بتمديد  العمال  حقوق  على  القضاء  مت  حزبه  يحكمها 
الصحية،  احلماية  على  اإلجهاز  و  األجور  بتخفيض  العمل، 
التسع  بالقرن  عليه  كانت  ما  الى  العمال  بأوضاع  بالرجوع  أي 
بتسريح  منشغلون  الكبرى  الشركات  أصحاب  وبينما  عشر. 
اآلالف  عشرات  بإرغام  يسايرهم  أن  إال  أبى"مودي"  العمال، 
ما  األصلية،  بلداتهم  إلى  بالرجوع  "املهجرين"  العمال  من 
تسبب يف فوضى عارمة. الرد على هذا الهجوم كان من أوساط 
تتكون  "حديثة"  بروليتاريا  بالهند  يشكلون  الذين  املزارعن 
يف  أقرب  وهي  نسمة،  مليون   600 ب  تقدر  مختلفة  فئات  من 
للفالحن.  منه  للعمال  عملها  ــروط  وش املعاشية  أوضاعها 
أكبر  هم  مليون،   150 ب  يــقــدرون  منهم  الزراعين  العمال 
مليون،   140 ب  يعدون  الذين  الصغار  الفالحن  من  عــددا 
حماية  من  الفئات  هذه  حلرمان  تهدف  احلكومة  وسياسة 
الغذائية.الدولة بوضعها هي وممتلكاتها يف خدمة كبار املستثمرين يف  الصناعات 

القرنن  يف  لــلــمــزارعــن  ضخما  حــراكــا   77 بالهند  مــر 
التي  اإلطـــار  هــذا  يف  تدخل   2020 وانتفاضة  االخــيــريــن، 
اندلعت شهر يونيو، وكانت أسبابها هي ثالثة قوانن مجحفة 
القوانن  بالكهرباء.  يتعلق  رابع  وقانون  الفالحة  قطاع  تهم 
ووضعها  الصغرى  االستغالليات  على  للقضاء  ترمي  الثالثة 
الشمال،  بواليات  االنتفاضة  انطلقت  الكبار.  الفالحن  رهن 
خاصة البنجاب و هرايانا )HARAYANA( فأوقفت القطارات 
متتد  االنتفاضات  أخذت  العام  االضــراب  بعد  شهرين.  ملدة 
جناحا  وعرفت  العمال  بها  التحق  حيث  األقاليم  هذه  خلارج 
املزارعون  استطاع  حيث  السياسي  املستوى  على  خاصة  باهرا 
وتوضيح  وفالحية  عمالية  لقواعد  مشتركة  معركة  الطريق السالك لتنحية الرئيس وما ميثله نظامه من مظالم.قيادة 

التنسيق  فالحية  منظمة   500 قررت  العام  االضراب  بعد 
فيما بينها لتنظيم مسيرة للعاصمة دلهي ومحاصرة البرملان، 
اوقفتها  حيث  العاصمة  مدخل  الــى  تصل  ان  فاستطاعت 
هنالك  املسيرة  توقيف  فتقرر  املسلحة،  القوات  من  جحافل 
طيلة  متقن.  بشكل  ذلــك  كل  تنظيم  ومت  اخليام  فأقيمت 
التهم  بكل  املنتفضن  اتهام  عن  الرئيس  يكف  لم  الفترة  تلك 
خارجية  أجندات  خدمة  إلى  لالنفصال  الدعوة  بتهمة  بدءا 
برد  الفالحن  منظمات  فاكتفت  خارجية.  لــدول  والعمالة 
واقتصادية  اجتماعية  مطالب  مطالبها  أن  موضحة  محضة.دفاعي 

املتخلفة،  البنيات  ذات  الــدول  أن  بينت  الهند  انتفاضة 
بشكل  حتولت  ألنها  اجتماعية  ــزات  ه محالة  ال  ستعرف 
عليه  تتوفر  ملا  للعالم  صناعية  ورشــات  الى  وعنيف  وحشي 
من يد عاملة شابة و رخيصة يتم استغاللها بشكل كما تعرف 
لم  وإذا  والدينية.  االثنية  ولأقليات  للنساء  شرسا  قمعا 
حتقق هذه الهزات االجتماعية أهدافها حاال فذلك ال يعني 
نهاية احلراك بل هو فقط بداية النتفاضات قادمة ستكون 
والسياسية،  منها  االقتصادية  مطالبها،  كل  وستحقق  متى توفر لها التأطير املناسب والقيادة احلازمة.أقوى 

احلسن بوتبغى

انتفاضة الهند بينت 
أن الدول ذات البنيات 
المتخلفة، ستعرف ال 

محالة هزات اجتماعية ألنها 
تحولت بشكل وحشي 

وعنيف الى ورشات صناعية 
للعالم لما تتوفر عليه من يد 

عاملة شابة و رخيصة يتم 
استغاللها
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املناضلة   املرأة 

معدن الرصاص بأنامل نسائية لعامالت منجميات

يعتبر استخراج معدن الرصاص والزنك وغيره من املعادن 
من  جتيت  بني  ببلدة  بوظهر  جبل  باطن  به  يزخر  التي 
البلدة  هذه  سكان  أغلب  يزاولها  التي  االقتصادية  املنسية من طرف الدولة.األنشطة 
ورمبا  مهما  دورا  النساء  فيه  تلعب  الــذي  النشاط  هــذا 
الرجل  شقيقها  مع  تتشارك  أنها  حيث  فيه.  األكبر  النصيب 
تغطية  دون  للمخاطر  والتعرض  للحقوق  وهضم  املعاناة  يف 
قواهم  تستنزف  حتى  يشتغلون  أي  تقاعد  وال  وفقط.صحية 
لكن  املنجمن  العمال  على  كتب  ممن  العديد  هناك  رمبا 
العامالت  عن  الكتابة  نسائي  بقلم  سنحاول  األسطر  هذه  يف 
جتيت  بني  مناجم  يف  املشتغالت  العامالت  نعم  املنجميات، 
فيه  تلعب  بل  الرجال  على  حكرا  ليس  الصعب  املجال  فهذا 
من  الرصاص  معدن  استخراج  بعد  حيث  مهما،  دورا  النساء 
لتبدأ غي تنقيته من الشوائب العالقة به.باطن اجلبل يتم نقله إلى البلدة ليأتي دور األنامل الناعمة 
صباحا  الرابعة  الساعة  من  العامالت  النساء  يوم  يبدأ 
حيث يستيقظن إلعداد وجبة اإلفطار التي تتكون عادة من 
قطعة خبز بارد وإبريق شاي وزيت زيتون إن توفرت، وبعدها 
بأسدال  وجوههن  ويغطن  قدمية  صوفية  مالبس  يرتدين 
رحلة  يف  لينطلقن  الباكر،  الصباح  برد  لسعات  من  البحث عن لقمة عيش بشرف رغم قساوتها.حلمايته 
تواجد  مكان  الى  وصولهن  فور  العمل  النساء  هؤالء  تبدأ 
املعدن )الكراج( على الساعة السابعة صباحا دورهن يف هذا 
التي  الشوائب  من  الرصاص  تنقية  هو  االقتصادي  النشاط 
زهيد  مالين  أدر  مقابل  يف  استخراجه  عند  به  عالقة  تكون 
غيرها  أو  البيوت  يف  االشتغال  من  أفضل  لها  بالنسبة  لكن 
املهنة  هذه  تعتبر  فهي  كرامتهن،  من  حتط  التي  االعمال  من 
شريفة ورمبا إن سألتها عن ظروف اشتغالها تقول لك جيدة 
مبشقة  إال  العمل  هذا  على  حتصل  لم  فهي  يكفيها  واألجر 
األنفس. أجر قليل يساعدن به يف مصاريف البيت ومدرسة 
النشاط  هذا  يف  تشتغل  التي  العمرية  فالفئات  أبنائهن، 
إلى  وسبب  حكاية  منهن  ولكل  ومتعدد  مختلفة  االقتصادي 
يف  احلظ  يحالفهن  لم  الزهور  عمر  يف  شابات  للعمل  اخلروج 
إمتام دراستهن أو رمبا لم يلجن أسوارها قط ونساء مطلقات 
ظروفهن  لكن  متزوجات  وأخريات  وأبنائهن  أسرهن  يعلن 
على  الــزوج  ملساعدة  للعمل  اخلــروج  إلى  دفعتهن  املعيشية 
الذي يتنفسه  الهواء  البيت واألبناء يف دولة حتى  فقراؤها ليس مجاني.مصاريف 
داخل مكان العمل )الكراج( يفترش هؤالء النسوة  أفرشة 
الرصاص عليها ووجوههن مغطاة  ال يظهر  بالية يلمع بريق 
تائهة  أمال  و  أحالم  بريقها   يحكي  ذابلة  عيون  سوى  منه 
سميكة  قفازات  تغطيها  أيديهن  الشاق,  العمل  هذا  وسط  
تزن  مطرقة  حمل  على  وتساعدهن  البرد  لسعات  من  تقهن 
رمبا  به,  العالقة  الشوائب  من   الرصاص  للتنقية  كيلوغرام 
يعتبر  )بــالــكــراج(  يسمى  ما  يف  املشتغالت  النسوة  هــؤالء 
مسافة  يقطعن  أخريات   هناك  ألن  ما   شيئا  محظوظات 
البلدة  ساعة من الطريق يوميا نحو جيل بوظهر املطل على 
يحملن على ظهورهن زادهن اليومي خبز وماء وشاي ليقمن 
بنفس العمل الذي تقوم به رفيقاتهن يف داخل البلدة وبنفس 
 , واحد  والشقاء  الظروف مختلفة  لكن  الثمن ونفس احلقوق 
الغذاء ثم يستأنفن العمل.النساء املنجميات لهن احلق يف ساعة للراحة والتناول وجبة 
املهنة  هذه  يف  املشتغالت  العامالت   هؤالء  أغلب  تنحدر 
املناطق  من  وغيرها  وتالسينت   بوعنان  مناطق  من  الشاقة  
األحياء  يف  العائالت   هــذه  معظم  تستقر  حيث  القريبة 
الشغل   فرص  وقلت  العيش  قساوة  دفعتهم  للبلدة  اجلانبية 
صعوبته  رغــم  عمل  عــن  للبحث  الهجرة  إلــى  بلداتهم  يف 

ذلك,  على  مرغمات  أنهن  إال  فيه,  خرتهن  وقلت  وقساوته 
احملور  هــذا  أو  املناطق  هــذه  بن  املشترك  القاسم  أن  حيث 
إلى  جتيت   ببني  مــرورا  ــا   ــره ودواوي تالسينت  من  املمتد 
طرف  من  املمنهجة  والتهميش  اإلقصاء  سياسة  هو  بوعنان 
املسؤولن والقائمن على تسير الشأن العام يف املنطقة ,وضع 
الثروات  رغم  منعدمة  شبه  محلية  وتنمية  هش  املعدنية التي يزخر بها باطن األرض.اقتصادي 
همهن  مدونته  وال  للشغل  قانونا  يعرفن  ال  النسوة  هؤالء 

بيوتهن  إلى  زواال  الرابعة  الساعة  على  يعدن  أن  الوحيد 
هذا  بسبب  تقع  أن  ميكنها  التي  الشغل  حــوادث  من  ساملات 
يف  يندمجن  ثم  الراحة  من  قسطا  ليأخذن  الشاق،  العمل 

األعمال البيتية واعداد الطعام ألطفالهن ...
فهن يتحملن أعباء العمل يف البيت وخارجة هو رتن يومي 
ومناضالت  كادحات  نساء  به  راضيات  لكنهن  غيره  يعرفن  من أجل لقمت عيش مغمسة ببريق معدن الرصاص الالمع.ال 
املنتجة حيث ال  الفئات  الفئة يف خانة  ورغم دخول هذه 
للبيع  أن تشحن  املنطقة  التي تعتبر شريان  املادة  ميكن لهذه 
هذه  يف  مهم  دورهن  أن  أي  الناعمة  أناملهن  تداعبها  أن  قبل 
أنها  إال  املنطقة،  بسببها  تنتعش  التي  االقتصادية  الــدورة 
جيد  وتطبيب  كرمي  عيش  من  حقوقها  أبسط  من  محرومة 
تعاني  بها  يقطن  التي  السكنية  األحياء  وحتى  جيد  وتعليم 
العمومية  واالنــارة  التطهير  شبكة  انعدام  مشاكل  عدة  من 

وغيرها من أليات العيش الكرمي.
هذا  يف  يشتغلون  املنطقة  سكان  نصف  إن  نقول  أن  ميكن 
تشغيل  يف  األولى  املرتبة  املعدني  القطاع  يحتل  حيث  املجال 
فيه  العاملة  اليد  من  مهمة  نسبة  النساء  وحتتل  السكان 
حيث  فيها،  يشتغلن  التي  الظروف  وقساوة  صعوبته  رغم 
تقليدية.  بوسائل  يتم  املنطقة  هذه  يف  التنقيب  يــزال  ال 
يناسب  ال  ــذي  ال الشاق  العمل  هــذا  على  مرغمات  لكنهن 

وتعيش  مهمشة  املنطقة  هذه  يف  املــرأة  اجلسدية.  بنيتهن 
فاألمر  أمية  أو  متعلمة  املرأة  هذه  كانت  سواء  صعبة  ظروفا 
سيان فالظروف املعيشية التي تعيشها هؤالء النساء هي من 
مقابل  طويلة  لساعات  الساعة  من  االشتغال  إلى  دفعتهن 
احلاجيات  أبسط  لشراء  حتى  تكفي  ال  دريهمات  بضعة 
من  أحسن  أبنائهن  مستقبل  يكون  أن  يتأملن  املقابل  يف  لكن 

مستقبلهن. 
لشباب  يحلو  كما  أو  جتيت  بني  بلدة  نصف  أن  نستطيع 
املنطقة أن يسميها )تكساس( بهبة جبل بوظهر فباطن هذا 
االستعمار  عهد  من  يزال  وال  املعدنية  بثروات  غني  اجلبل 
الكثير  جوفيه  من  يعطي  األسطر  لهذه  كتابتنا  حدود  إلى 
ال  وتنمويا  جغرافيا  واملعزولة  الصامدة  البلدة  هذه  أن  إال 
ينشؤون  املنطقة  أغنياء  فجل  شيء،  يف  ثرواته  من  تستفيد 
االقتصادي  الرواج  حملدودية  نظرا  البلدة  خارج  مشاريعهم 
وضعف املستوى املعيشي للجماعة القروية مما جعل املنطقة 
فوقها.تعيش الفقر املستدمي – غنى يف باطن األرض وفقر وتهميش 
املنجميات  النساء  عن  للحديث  البسيطة  احملاولة  هذه 
والتي  املنطقة  وأوضاع  أوضاعهن  على  حرقتنا  من  والنابعة 
ولو جزء بسيط  جدا من حياتهن  أكون قد وصلت  أن  أمتنى 
املناضلة  سيدتي  منكي  ,أريد  مقتضب  بشكل  ولو  اليومية 
كل  وضع  يف  وجتتهدين  اجلميلة  مرأتيك  أمام  تقفن  وأنت  
أنواع الزينة ومنها الكحل التي تسهر العامالت املنجميات  من 
بلدتي الصغيرة املنسية يف تنقية احلجر الذي يحتوي على 
احلجر   ذلك  تلميع  يف   تفنن  حيث  )الرصاص(   الكحل  أصل 
مختلفة  قهر  حكاية  يحكي  شق  كل  الشقوق  متلؤها  بيدين 
عن األخرى وبظهور مقوسة من الساعة السابعة صباحا الى 
مارس   8 يوم  الرنانة  خطاباتك  يف  تذكريهن  زواال.  الرابعة 
يجب  بسيطة وال  التفاتة  منا  وتستحق  نساء  أيضا  فهن 
واملساوات  املناصفة  شعارات  يف  النسائي  النضال  نحصر  أن 
معهن  نتقاسم  نساء  فهناك  الذكورية  باملمارسات  الوطن يحتجن منا أن نشعرهن أننا إلى جانبهن.والتنديد 

يمكن أن نقول أن نصف 
سكان المنطقة يشتغلون 
في هذا  المجال حيث يحتل 

القطاع المعدني المرتبة 
األولى في تشغيل السكان 
وتحتل النساء نسبة مهمة 

من اليد العاملة فيه رغم 
صعوبته  وقساوة الظروف 

التي يشتغلن فيها 

كرمية أتبير



العدد : 396   13
من  9   إلى 15   فبراير   2021 الشباب 

شبيبة النهج الدميقراطي فرع تطوان تندد بالقمع الهمجي املخزين املامرس  
عىل ساكنة الفنيذق 

حقوق  كافة  على  املخزني  النظام  بهجوم  يتسم  سياق  يف 
الــطــوارئ  حالة   " ذريــعــة  حتــت  املغربي  الشعب  حــريــات  و 
كان  الذي  احملتلة  سبتة  باب  معبر  اغالق  فبعد  الصحية". 

لتجد   ، املنطقة  عائالت  من  للكثير  الوحيد  الــرزق  مــورد 
وأمام غياب  والفقر   البطالة  تعاني  نفسها بعد هذا االغالق 

وإقتصادي. تنموي  بديل  أي 
احتجاحية  لوقفة  الفنيدق  ساكنة  دعت  السياق  هذا  يف 

يحقق  ــادي  ــص ــت اق بــبــديــل  املــطــالــبــة  ــل  أجـ ــن  م ســلــمــيــة، 
قوبلت  وقـــد   ، املنطقة  لــســكــان  ــرمي  ــك ال الــعــيــش  ــروط  شـ
مــطــاردات،  ــرب،  )ض من  عنيف   بقمع  اإلحتجاجات  هــذه 

يف  املواجهات  و  املــطــاردات  استمرت  حيث   ، اعــتــقــاالت...( 
أسفر  البارحة  ليلة  من  متأخرة  لساعات  الشعبية  االحياء 
اعتقال  و  املواطنن بجروح متفاوتة  العديد من  عنها إصابة 

اليوم. صباح  بعضهم  سراح  اطالق  مت  الشباب  من  مجموعة 

نعلن  تطوان  الدميقراطي  النهج  شبيبة  يف  إننا  ومنه 
: يلي  ما  الوطني  و  العام احمللي  للرأي 

الذي  القمع  الفنيدق بسبب  - تضامننا مع ساكنة مدينة 
االمس. له  تغرضت 

املخزني  النظام  الذي ميارسه  الهمجي  بالقمع  - تنديدنا 
يف حق  الساكنة مبدينة الفنيدق بذريعة   " حالة الطوارئ 

الصحية".
باعتباره  االحتجاج  يف  املغربي  الشعب  بحق  تشبثنا   -
الشعب  أجلها  من  ضحى  التي  التاريخية  املكتسبات  أحد 

املغربي.
ساكنة  ملطالب  اإلستجابة  املسؤولة  اجلهات  مطالبتنا   -

الكرمي. العيش  ظروف  وتوفير  املدينة 
لساكنة  واملشروعة  العادلة  للمطالب  الكامل  دعمنا   -  
تطوان  من  لكل  اقتصادي  بديل  بتوفير  مطالبتنا  و  املنطقة 

والفنيدق. املضيق  ،مارتيل، 
على  املعتقلن  كافة  سراح  بإطالق  السلطات  مطالبتنا   -

املتابعات. وايقاف  الفنيدق  احتجاجات  خلفية 

عاشت  طفلة  هــي  بلقايد  أســمــاء 
من  خوف  يف  ورحلت  املزدوجة  املعاناة 
املتسعة  الوطن  هــذا  ارض  تسعها  ال 

أرجاءه لآلخرين.
بجحر...نعم  عائلتها  رفقة  سكنت 

جحر بكريان الرحامنة بسيدي مومن 
بقلبها  مبرض  املريضة  وهي  ميكنها  ال 
األسمنتية  سالمله  يسمى  ما  تصعد  أن 

البئيسة. لتدخل غرفتها 
وعدوانا  ظلما  السجن  والدها  دخل 
ــدأت  وب عائلته  تشريد  ــض  رف ــه  ألن
تطوف يف كرسيها املتحرك مع والدتها 
/ات  متضامنن  عــن  بحثا   جميعة 
راجية  يف  تتطلع  كانت  باكية  بعيون 
املساندة من اجل أن ال تشرد وعائلتها 
ووالدها رهن احملبس بن اضلعها كانت 
املزيد  يحتمل  ال  ضعيفا  قلبا  حتمل 

من الهزات والضربات .
كانت  التضامن  من  األولى  األيام  يف 
متسك مبوضع قلبها املرجتف خوفا ان 
يفر من مكانها خوفا من املنفذ وأعوان 

ينزاح  اخلوف  بدا  الوقت  ومع  السلطة 
عنها.

عيناها  كانت  الــلــقــاءات  ــدى  إح يف 
ــدة الــنــهــج  ــريـ ــان تــغــطــيــة جـ ــع ــاب ــت ت
لرفيقنا  املفاجئ  للموت  الدميقراطي 
عزيز عسالي وكان لسان حالها يقول:

اململوء  الشاب  هــذا  يرحل  كيف   -
حيوية وقوة !

أســمــاء  صغيرتنا  ــدوء  ــه ب ــدي  ــ ارق
مع  التضامن  يف  نستمر  أن  لك  وعهدا 

الكادحن/ات حتى نيل حقوقهم.

رحيل فتاة عانت من األمراض والخوف الدائم 

من الترشد
ذي نور الدين الرياضي  ــر  ــريـ ــسـ الـ ــوق  ــ فـ ــدد  ــ متـ

اجلميل املزركش  الغطاء 
لذيذ...أشعل  كسل  يف  متطى 

العلبة  يف  املتبقية  السيجارة 
ارتـــشـــف قــهــوتــه املــعــتــادة 
على  ــه  ــ رأس قـــرب  املــوضــوعــة 

املائدة..
وهو  بالقلم  أصابعه  عبثت 
الكلمات  تكمل  أحــرفــا  يــخــط 

املتقاطعة...
ــاوج  ــم ــت ت ــت  ــانـ كـ صـــــدره  يف 
املــكــبــوت من  الــغــضــب  صــرخــات 
القرار  يكون  بان  الرفاق  قرارات 
ــاواة  ــس مــشــتــركــا وعــلــى قــدم امل

الرفاق... باقي  وبن  بينه 
التحكم  جلــهــاز  ــده  ي امــتــدت 
قناة  وأدار  للتلفزيون  بعد  عن 
عبر  املــنــتــشــرة  الــقــنــوات  مـــن 

الشاسع... الفضاء 
عن  مباراة  تنقل  القناة  كانت 
تسليم  عــبــر  اجلــمــاعــي  الــعــدو 

ألخر.. العب  من  املشعل 
... اللعبة  أعجبته 

والالعبون  كبير  بشوق  تابعها 
ــرون بــعــضــهــم الــبــعــض  ــظ ــت ــن ي
املشعل  وصول  اجل  من  متلهفن 
ــم لــيــكــمــلــوا جــري  ــه ــدي بـــن أي

النهاية... إلى  ويصلوا  اآلخر 
تــغــمــضــان بن  كــانــت عــيــنــاه 

واألخرى الفترة 
يــكــمــل  أن  حـــــاول  ــدا  ــ ــاه ــ ج

اجلري...
ــان  وك يـــده  املــشــعــل يف  "كـــان 

ــه أهــمــيــة  ــؤول يـــشـــرح لـ ــ ــس ــ امل
ــول بــســرعــة وتــســلــيــم  ــ ــوص ــ ال

لأخر  املشعل 
المـــبـــاالة  يف  يــســتــمــع  ــان  ــ ك
كان  ــه  دواخــل ويف  لــشــروحــاتــه  

بتوجيهاته  استهجان 
ــد  واح يــحــل  أن  ميــكــن  ــل  ه  -
أن  ميكن  مبا  ويقوم  مكانه  أخر 

ال هو؟حتما  به  يقوم 
مهما  باألخر  الوثوق  ميكن  ال 
على  وإصــــراره  عــزميــتــه  كــانــت 

الفوز
يجري وانطلق  املشعل  امسك 

تنقالن  بالكاد  ــاله  رج كانت 
البطيئة خطواته 

ينتظرون  املــربــع  يف  رفــاقــه   
املشوار... إلكمال  وصوله 

ــون  ــادل ــب ــت ــان اآلخــــــرون ي ــ ك
بسرعة املشاعل 

ولم  رفاقه  من  األول  على  مر 
ــد يــده ...وعــلــى الــثــانــي... مي

الثالث... وعلى 
ــري ويـــجـــري... ــج اســتــمــر ي

النهاية... حتى 
... الرفاق  غضب 

املسؤول... وغضب 
اإلقصاء... ومت 

يف  ــع  ــاب ــت ي ــة  ــ زاويـ يف  ــى  ــ ارمت
.... املتبارين  بقية  حائر  غضب 

... تصدقان  ال  عيناه 
هؤالء... يكون  من 

ــال... ...رح ...سعيدة  زروال 

ــاب يــتــســلــم مــن  ــ ــب ــ ــن...وش ــ أم
نحو  ويسرعون  املشعل  أيديهم 

األخير... املمر 
... تصدقان  ال  عيناه 

ويف  زروال  ــه  ــنـ مـ ــرب  ــ ــت ــ اق
كــانــت  وان  ــيــة  حــان ابــتــســامــة 
ــة  ــارم مــخــرجــات حــروفــهــا ص

أذنه: يف  همس 
أرفيق؟ الذاتية  هاذ  اش   -

تنبس  ولم  شفتاه  تتحرك  لم 
كلمة  أو  حرف  بأي 

حــديــثــه  يف  زروال  ــر  ــم ــت اس
الهادئ:

أيها  الــفــرســان  زمــن  مــضــى   -
لن  الشعوب  زمن  وهــذا  الرفيق 
تصل  أن  لـــوحـــدك  تــســتــطــيــع 
ــال املــشــعــل بـــل مـــد يــدك  ــام ح
يستمر  أن  ــل  ــ اج ــن  مـ لـــأخـــر 

النهاية!" إلى  مرفوعا 
كان  عينيه  فتح  كبير  بجهد 
فريق  صعود  ينقل  التلفاز  جهاز 
منصة  إلى  الفائزين  الالعبن 

يج  لتتو ا
يرفض  كأنه  عينيه  أغمض 

حلمه  من  االستيقاظ 
يتماثل  الالعبن  بــدل  كــان 
ورفـــاقـــه... زروال  مبــخــيــلــتــه  
والبقية  وأمــن  ــال  ورح سعيدة 
عاليا  املــشــاعــل  يــرفــعــون  ــم  وه

أذنيه: زروال يف  وصوت 
يا  املشعل  تسلم  أن  تنس  ال  رفيق!- 

حامل املشعل ..
نور الدين الرياضي 
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الثقافة  و التغيري

الثقافية

الرئيسيون  فاعلوه  شعبي،  مسرح  عــن  عــبــارة  "احللقة" 
وااللــعــاب  الغناء  ــاء،  االميـ احلــكــايــة،  فــن  يف  متمرسون  هــم 
احللقة  ففن  الــيــوم،  املسرح  ملفهوم  وخالفا  البهلوانية...، 

واملبادرة. بالتلقائية  االرتباط  اشد  مرتبط 
الذي  الدائري  الهندسي  شكلها  من  إسمها  "احللقة"  وتأخذ 
املتفلرجن.  جمهور  منحولة  ويتحلق  "احلاليقي"  يتوسطه 
ان يتمدد ويتسع يف االشكال  التي ميكن لقطرها  الدائرة  هذه 
اجلسدية  واالميـــاءات  احلركة  على  تقوم  التي  الفرجوية 
وااللــعــاب  احلــركــات  الجنــاز  وحركية  تنقل  مــن  تتطلبها  ملــا 
وعبيدات  املسيح  من  كل  حلقات  ذلك  على  ومثاال  البهلوانية،  

رحال... بويا  اوالد  و  اوموسى  حماد  سيدي  اوالد  و  الرمى 
ــدود،  احل اقــصــى  الــى  تضيق  أن  الــدائــرة  لــهــذه  ميكن  كما 
املتحدث  كالم  جزئيات  التقاط  الى  حاجة  من  تتطلبها  ملا 
كحلقات  احلميمية،  من  يكفي  ما  لتحقيق  وطلبا  )احلاليقي( 

احلظ. وجوالب  والعرافة  الشعبية  السير  رواة 
فضاء  دائما  فهو  "احللقة"،  قيام  مكان  مستوى  على  امــا 
عاما(  مكانا  الغالب  يف  )يكون  الطلق  الهواء  مفتوحاعلى 
السكنية  التجمعات  مــن  بالقرب  العموميةاو  كالساحات 
الشعبية  املــواســم  او  االســبــوعــيــة  ــواق  ــاالس ك الــتــجــاريــة  او 
موسى  سيدي  اوملغني،  احمد  سيدي  امغار،  اهلل  ع  م.  )موسم 
ساحات  اشهر  من  املدن.  "جوطيات"  يف  وكذلك  املجدوب...( 
الشعبي  املخيال  يف  بها  واملرتبطة  باملغرب،  "احللقة"  احتضان 
من  كل  بفاس،  الفتوح  باب  مبراكش،  الفنا  جامع  ساحة  جند: 
وساحة  الشطيبة  سوق  مبكناس،  اجلديد  وباب  منصور  باب 

بالدارالبيضاء. البحيرة 
"احللقة"  لبداية  محدد  وقت  فال  الزمنية،  الناحية  من 
ان  ميكنها  كما  طــوال،  لساعات  تطول  قــد  فهي  ونهايتها، 
عــدد  ــو  ه مــدتــهــا  يف  االول  واملــتــحــكــم  ــل،  اقـ مــدة  تــســتــغــرق 
زمن  وعـــادة  "احلــاليــقــيــة".  جتــاه  كرمهم  ــدى  وم املتفرجن 
اذان  مع  وينتهي  العصر  اذان  من  ينطلق  االعتيادي  احللقة 

العشاء.
يلي: ما  الى  نتطرق  ان  ميكن  "احللقة"  موضوع  مستوى  على 
ذات  الشعبية  التقاليد  إحياء  الى  تصبو  التي  "احللقة"  ـ 
ويتم  بالبادية.  واحلياة  الزراعي  واملجتمع  باالرض  االرتباط 
االسرة  مستوى  على  سواء  السلطة  مظاهر  نقد  خاللها  من 
املركزية)املخزن(  السلطة  مستوى  على  وحتى  القبيلة  او 
هو  املسيح  ويبقى   . والتهكم  السخرية  من  قالب  ي  وذلــك   ،

النوع. هذا  يجسد  الذي  النموذج 
ومن  التراثية،  واملــرويــات  الشعبية  احلكايات  "حلقة"  ـ 
وولد  وزعطوط  بزعير  القرع  من  كل  جند  الصنف  هذا  رواد 
عند  مألوفة  مواضيع  تناول  خاللها  من  ويتم  بدكالة.  القرد 
دسائس  او  الكيف"  "مــول  او  "السكايري"  كقصة  اجلمهور 

الزواج...
كالطقطوقات  والغناء  االنشاد  على  تقوم  التي  "احللقة"  ـ 
وهي  وتـــزنـــزارت...،  واملــرســاوي  واحلصبة  العيطة  واشــكــال 
واحلسناوي  نعينيعة   : روادهــا  من  وجنــد  بامتياز،  غنائي 

ارغية... اوالد  وارباعة  واملوتشو 
فيها  تتداخل  التي  الشاملة  "احللقة"  منــط  جنــد  كما  ـ 
واملــونــولــوغ،  والــعــزف  كالقفشلت  للفرجة  متعددة  ــاط  امن
التفاعل  على  تعتمد  كما  املألوف  الغير  نحو  بالنزوح  وتتميز 
من  كــل  الــنــوع  هــذا  يف  منجد  اجلــمــهــور،  مــع  واالنـــي  "بوغطاط".املباشر  و  "خليفة" 
الكرامات  أصحاب  "حلقات"  على  نعرج  ان  ميكن  االخير  ويف 
على  حفاة  واملــشــي  املغلى  ــاء  امل وشــاربــي  االفــاعــي  ومــروضــي 
واوالد  رحال  بويا  اوالد  كطائفة  املكسر...  والزجاج  االشواك 

سحيم...

نفضا لبعض الغبار عن فن "الحْلقة":

الزمان، املكان و املوضوع.
طني مو

لأسى منبع 
للظى  موقد 

احلطْب فيه  نحن 
الغضا جمر  نحن 
اللهب. فيه  نحن 

يخمد
امللتهب  وقده 

ينطفئ. ال  صالنا  لكن 
نازف جرحنا 

يندمْل ال 
يجْف. ال 

حارق حبنا 
يخْف. ال 

هامٌد َطّل  موطني 
شمسه

آفل وشم 
اجلبْل. تاج  سدة  يف 

أفق  موطني 
فاحٌم؛

لنا  مباح  التمني 
منى. والرجاء 

هنا مدان  والصراخ 
والغضب.

يغتفْر ال  جرم  والتبّرم 
فتنًة غدا  واحلراك 

ضجْر. والدبيب 
جّنة وطني 

الزَهْر، فيها  نحن 
إكليٌل نحن 

األرْج منه  فاح 
صامدا

العدْم وجه  يف 
البسمة يرسم 

واألمل.

موطين

حسن أيت اعمر

أان واملخرب واملدينة
بوجمعة بنطويهر

بوجمعة بنطويهر

بلدتي  هذه 

واصال جئتها 

األحمر والشفق 

الوروْد. بنسغ  األسوار  يصبغ 

ذاكرة ومض 

أشرق

الضياْء غزا 

يغسل

والضياْع. غربتي.. 

بها توحي  استنفار  حالة 

واألقفاْل املفاتيح  قرقعات 

الشائخه  األبواب  وصرير 

الذاكره يعلو  صدأ 

العالقْه الصور  يخدش 

أمشي شاردا 

باردة أرصفة  بن 

بحث أ

ذاكرتي خرائط  يف 

خالده أوقيات  عن 

يالحقني خلفي  األمس  طفل 

املرحْه روحه  تالحقني 

متعبه. أجساٍد  بن  أختفي 

عندك..

الغبي املخبر  قال 

الشريْد أيهذا 

لي قل 

تكون؟ من 

ذا أنا..

يعرفني املدينة  يف  ما  كل 

كل األسوار، وكل األبواْب

تعرفني احلدائق  أشجار 

صوتك فاخفظ 

احلاقد أيها 

سوطك احمل 

عنا وارحل 

احلاملْه مدينتنا  عن 

أرجاءها ميأ  الطير  اترك 

بالتغاريد..

.ْ والغناء 

هويتي بطاقة  خذ 

صورتي واحفظ 

سيرتي دّون 

التقرير وارفع 

لهم: قل 

حرية أتنفس  أنني 

ثائر أنني 

قم نا

الردى ال أخشى 

اقتلني أو  عذبني 

روحي.. خذ  قّيدني.. 

الردى أخشى  لست 

القضبان خلف  بي  زّج 

عزمه عن  العزم  تثني  لن  لكّنك 

القيد رغم  البطش..  رغم 

القلب  خفق  تخمد  لن 

لن توقف دفق دمه.
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الثقايف لدى          كيف ميكن تتبع تجليات املرشوع 
الدميقراطي؟ الهنج  تنظمينا 

الدميوقراطي  النهج  لتنظيم  الثقايف  املشروع  عن  الباحث 
ميكن أن يالمسه من خالل مجموعة من القنوات أو اآلليات، 

اآلخر.   يكمل  منها  وكل 
املكافحة  جريدته  يف  الثقافية  الصفحة  تتبعنا  فــإذا 
وتثقيفية  تكوينية  أدوارا  تلعب  والتي  الدميوقراطي  النهج 
املكتوية  الشعبية  الطبقات  ــال  ح ولــســان  وحتــريــضــيــة، 
بحق  إنها  اليومي،  والقهر  والتهميش  االستبداد  بلهيب 
فاجلريدة  الثقايف،  الشق  أما  واملتعاطفن،  للمنتمن  بوصلة 
احلضور  على  العمود  ذلك  يواظب  ثقافية،  صفحة  تخصص 
)الثقافة  يافطة  حتت  اليسرى  اجلهة  على  لالنتباه  الالفت 
ذلك  ويحمل  ثقافية،  اشكاليات  يطرح  وهــو  والتغيير( 
التغيير  قصد  معينة  لثقافة  ــروج  ن أي  املــاركــســي،  احلــس 
قصيدة  تزينه  فقد  احليز  باقي  أما  الفكري،  للترف  وليس 
سواء باللسان الفصيح أو بالزجل، أو اخلاطرة وقراءة اصدار 
للكتاب  السنوية  التظاهرة  وتغطية  ثقايف،  نشاط  مواكبة  أو 

البيضاء. بالدار  املستعمل 
أو  منتمية  سواء  مبتدئة  أو  متمرسة  ألقالم  املجال  ويفتح 
املسلمات  ونقذ  واجلمال  العقل  قيم  مقتسمة  منتمية  غير 
تفكيك  ــروم  ت حــارقــة،  أسئلة  وتــطــرح  العقل  تكبل  الــتــي 
األنوار  فكر  ضد  هو  ما  كل  من  ينتح  الذي  املخزني  اخلطاب 

التراث.  يف  نكوصي  هو  ما  وكل  الغربي، 
الثقايف  الــبــديــل  جلمعية  ــروع  فـ سبعة  عــلــى  ويــتــوفــر 
ان  إال   ،)....  – كرسيف   – أكادير   – مراكش   – )القنيطرة 

أنشطتها. غالبا  يطال  املنع  سيف 
 7 اآلن  حلــد  منها  ــدرت  ص الــتــي  التحرر  مجلة  وكــذلــك 
وحتليلها  مالمستها  لطبيعة  بسرعة  تنفد  وهــي  ــداد،  أع
علمية  بجرأة  الساعة  ذات  سياسية  وأطــروحــات  ملفاهيم 

ماركسية.
يف  رياديا  دورا  اخلادلي  الرحيم  عبد  الراحل  لعب  وقد 
والنشر  التصحيح  من  تقطعها.  التي  املراحل  جميع  تتبع 
كما  الوطنية،  املسيرات  يف  النضالي  البيع  إلــى  والتوزيع 
خــارج  أقــطــار  مــن  ملنظرين  صــدرهــا  حتريرها  هيأة  تفتح 
 / األشقر  وجلبير  فلسطن،   / الصوراني  غازي  مثل  املغرب 
البروز  يف  جاهدة  تسعى  أي  األردن،   / غصيب  هشام  لبنان، 

أممي. فكري  كإنتاج 
تعتريه  الزالت  الثقايف  املشروع  يف  املبذول  املجهود  ورغم 
بــعــض الــضــبــابــيــة، وميــكــن اإلجــابــة عــلــى مــجــمــوعــة من 
على  واالنــفــتــاح  لتجربتنا  النقد  طريق  عــن  اإلشــكــاالت 
اجلماعي  والتفكير  املشارب  نفس  من  قريبة  أخرى  جتارب 

ونناصر ؟ نريد  ثقافة  أي  الرئيسي  السؤال  يف 
النواقص.  بعض  إبراز  من  البد  نتقدم  وليك 

الثقافية  ــور  األمـ لبعض  اهتماما  ــول  ن لــم  زلــنــا  ال   )1
واملجلة،  للجريدة  بالنسبة  كــالــكــاريــكــاتــور  الــضــروريــة 
وحتليل  السينمائي  والنقد  املسرح  حول  الدراسات  تنقصنا 
احلماسية  الــشــبــابــيــة  ــات  ــوم ــرس وال واألهـــازيـــز  اخلــطــاب 
مجموعتنا  جتربة  نطور  لم  أننا  كما  املالعب،  يف  الرافضة 
وأبانت  رائعة  فنية  عروضا  قدمت  التي  الشابة  الوطنية 

االحتفال  يف  نتقدم  ولم  املؤمتر،  افتتاح  يف  فني  مستوى  عن 
املقر  يف  سبق  كما  ورقصاتها  بفكلورها  األمازيغية  بالسنة 
باعتبارنا  املشاهدين  لدى  ارتياحا  ترك  والــذي  املركزي 

وحده. لألم  نخلق  ولم  بالفرح  نحتفل 
فقد  بعد،  عن  التواصل  من  نوعا  اجلائحة  فرضت  وإذا   )2
ندوات  طريق  عن  احلسن  البالء  الدميقراطي  النهج  أبلى 
وواقع  واملواطنة  الصحة  قضية  حول  الكثير  مسامع  شدت 
فيه. نتقدم  لم  الثقايف  اجلانب  يف  فإننا  واالنتفاضات،  املرأة 

للتعلمي  الوطنية  الجامعة  تجربة  تقمي  كيف         
؟ ومتقاعداهتا  متقاعدهيا  واتحاد  الدميقراطي  التوجه 

الدميقرطي  والتوجه  للتعليم  الوطنية  اجلامعة   جتربة 
حتى  ذلــك  على  ويشهد  والعبر  بــالــدروس  غنية  جتربة 
كــاملــارد  انبعثت  ولكنها  املـــوت  لــهــا  ــد  أريـ فــقــد  ــوم،  ــص اخل
ملك  من  إال  فيها  االنصهار  ميكن  ال  متسارعة،  بدينامية 
وتتطور  تتمدد  فهي  واقتراحية  وإبداعية  نضالية  قــوة 
جتد  فئة  وكل  والتربوية،  النقابية  اإلشكاالت  على  وجتيب 
والدميقراطي،  اجلماعي  التدبير  قوتها  وسر  فيها،  ضالتها 
هذا  نكران  ميكن  وال  دامــس،  ظالم  يف  مضيئة  شمعة  وهي 
هجرته  كانت  أو  وقر  آذانه  أويف  صمم،  به  كان  ممن  إال  األمر 
أنتمي  كمتقاعد  وبصفتي  قضاها،  فما  نفسه  يف  لغاية  لها 
للتعليم  الوطنية  اجلامعة  ومتقاعدات  متقاعدي  الحتاد 
العمل  عن  "تقاعدنا  لشعار  احلامل  الدميقراطي  التوجه 

النضال". عن  نتقاعد  ولم 
قبل  ومتقاعدات  كمتقاعدين  لنا  وجهت  التي  اإلهانة   إن 
الوصية،  الــوزارة  من  الرسالة  تلك  وهي  خلت،  سنوات  أربع 
قبيل  من  بالتكرمي،  تليق  مفرداتها  بعض  تكن  لم  أنها  حيث 
عليك"  ويشطب  ــوزارة،  ــ ال لــوائــح  مــن  عليك  شطب  "لــقــد 
أمضى  الذي  املتلقي  شعور  أن  أكيد  مقرف  أسلوب  إنه  حقا 
باخليبة  يصيب  فعل  إنه  يــدرس،  وهو  ونصف  عقود  ثالث 
جميعا،  حقنا  يف  ــادش  خ إنــه  للمجهول،  بني  واحلــســرة. 
دورة  خــارج  بها  رمــي  التي  العمرية  الفئة  لهذه  وبالعودة 

فإن  لهذا  الــرتــابــة.  حياة  تعيش  أن  لها  ــراد  ي الــتــدريــس، 
وينبغي  نبيلة  رسالة  أدت  ويعتبرها  مخالف،  النقابة  تصور 
لها،  للترفيه  أماكن  وخلق  الضرائب  من  وإعفائها  تكرميها 
األمراض  بعض  أعراض  ألن  أدويتها،  وتخفيض  واملصحات 
ســواء  ــالت  رح تنظيم  النقابة  ــاول  حت لهذا  تطفو،  تبدأ 
متقدمة  نقابية  جتارب  على  واالنفتاح  خارجية،  أو  داخلية 

اخلبرات. وتبادل  الدول  لبعض 
              

            ماذا عن تجربتك اإلبداعية ؟

إمن  قرب  تعين  أول  منذ  ابتدأت  اإلبداعية  التجربة 
ــدار  ال ــرأس  الـ مسقط  عــن  البعد  وبحكم   ،1982 تــانــوت 
نهما  قــارئــا  كنت  حيث  متوفر،  الــوقــت  وفــائــض  البيضاء، 
وغابرييل  مينة  حنة  منيف،  الرحمان  عبد  خاصة  للروايات 
أخط  بدأت  املرحلة  هذه  ويف  املالذ،  كانت  ماركيز،  غارسيا 
وتدرجت  البيان،  جلريدة  وابعثها  القصيرة،  القصص  بعض 
يشرف  كان  الذي  الثقايف،  البيان  يف  بالنشر  حضيت  أن  إلى 
عبد  الرفيق  أشكر  وباملناسبة  صوف،  محمد  الكاتب  عليه 
جلريدة  احملـــاوالت  هــذه  يحمل  كــان  ــذي  ال ناجم  الــواحــد 
جلريدة  الثقافية  الصفحة  يف  أنشر  بدأت  بعدها  البيان، 
يف  ــاوالت  احمل هــذه  جمعت   2009 ويف  الدميقراطي،  النهج 
وتطورت  التماسيح(،  )أوكار  عنوان  حتت  قصصية  مجموعة 
اخلــواطــر  ــن  م مجموعة  ــي  ل وصـــدرت  نسبيا،  الــتــجــربــة 
ــذي فرض  ــاء كــورونــا ال )قــطــارات اآلحـــاد(، وقــد حــال وب
حتكي  وهي  الطباشير(،  )أريج  األولى  روايتي  على  احلجر 
زمالء  طرف  من  تكرميي  يوم  إلى  التدريس  يف  يوم  أول  من 
الثالثة  لتلك  االعتبار  رد  ببرشيد،  بهيج  حفل  يف  وزميالت 
أبطال قصصي من  بالبادية، جل  التي قضيتها مدرسا  عقود 
والرعاة. املعدمن  والفالحن  كاخلادمات  املهمشة،  الفئات 

وال يفوتني أن أتوجه بالشكر جلريدة النهج الدميقراطي، 
العدد(  )ضيف  صفحتها  رحــاب  يف  الضيافة  هذه  واعتبر 

املتواضع. لشخصي  تكرميا 
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بضرورة  احلكومة  من  وعيا  إنه  العثماني،  قال 
طرف  من  املقدمة  للعروض  الوطنية  األفضلية  منح 
التعاونيات  واحتاد  والتعاونيات  الوطنية  املقاوالت 
من  االستفادة  مجال  توسيع  مت  الذاتي،  واملقاول 
حيث  العمومية  الصفقات  مجال  يف  األفضلية  نظام 
املقدمة  املالية  العروض  على  فقط  مقتصرا  يعد  لم 
من طرف املقاوالت الكبرى أو املتوسطة أو الصغرى، 
طرف  من  املقدمة  املالية  العروض  أيضا  شمل  وإمنا 

الذاتي. واملقاول  التعاونيات  واحتاد  التعاونيات 

التعليق يف 

عن  للدفاع  سياسية  إرادة  لها  التي  الــدول  يف 
االمبريالية  الهيمنة  ــد  ض ــة  ــاص اخل مصاحلها 
األفضلية  مــبــدأ  إلــى  اللجوء  يتم  منها  احلــد  أو 

الوطنية.

هي  تكون  أن  يجب  طبعا  الوطنية  واألفضلية 
التنافس  يف  شفافة  عالقات  على  مبنية  نفسها 

والرشوة.  والغش  احملسوبية  عن  بعيدة  الشريف 

املجمع  سيطبق  هل  العثماني  إلى  املوجه  السؤال 
األخــرى  الوطنية  واملكاتب  للفوسفاط  الشريف 
واملطارات  واملوانئ  واملاء  والكهرباء  احلديد  للسكك 

الوطنية؟ األفضلية  مبدأ  وغيرها 

بطريقة  املبدأ  هذا  املؤسسات  هذه  طبقت  إذا 
يف  ستساهم  فإنها  ومصداقية  وشفافة  معقولة 
الوطني.  واخلدماني  الصناعي  النسيج  تطوير 
االقتصادي  النسيج  تطوير  يف  القاطرة  دور  ستلعب 
املتوسطة  املــصــانــع  مــن  الــعــديــد  عــمــادهــا  والـــذي 
ــتــي لــهــا خــبــرة عــالــيــة يف اإلنــتــاج  والــصــغــيــرة وال
وغيرها  واملطاط  امليكانيكية  والكهرباء  امليكانيكي 
االندثار. أو  باالفالس  املهددة  االختصاصات  من 

التفاقيات  الدليل  برضوخه  القائم  النظام  إن 
إمــكــانــيــة نهوض  أيــة  الــتــبــادل احلــر قــضــى عــلــى 
ــرب إلــى  ــغ ــول امل ــا. حتـ ــالدن ــب صــنــاعــي مــســتــقــل ب
فيها  مبا  األجنبية  املنتجات  فيه  تباع  كونطوار 

والتركية. الصينية  واألحذية  املالبس 

احلنائية  من  ضرب  هي  الوطنية  األفضلية  إن 
التجارة  منظمة  أمـــالءات  على  التمرد  من  ــوع  ون
االمبريالية  الــدول  شــروط  تفرض  التي  العاملية 
الدول  تطبقها  وملا  التابعة.  الفقيرة  الــدول  على 
فإنها  إرادتها  وفرض  قرارها  الستقالل  تسعى  التي 
االقتصادي  النسيج  حماية  إلــى  تــؤدي  أن  ميكن 
اقتصادية  قطاعات  تطور  يف  وتساهم  البلدان  لهز 
ستسير  هل  القار.  العمل  لفرص  وخالقة  منتجة 
كثيرا  ذلــك  يف  نشك  املنحى؟  هــذا  يف  احلكومة 
السياسية  لــإلرادة  افتقادها  وهــو  واحــد  ولسبب 
االستقالل  أي  االستقالل  عهد  بدية  منذ  وذلــك 

لشكلي.   ا

من وحي األحداث

االفضلية الوطنية هي رضب من الحمائية

يف الخرب عن " دااب بريس "

التيتي  الحبيب

الحزب الشيوعي السوداين يهدد بإسقاط الحكومة االنتقالية

هـــدد احلـــزب الــشــيــوعــي الــســودانــي 
أنصاره  مع  بالعمل  االنتقالية  احلكومة 
املسؤولن  جميع  يقدم  لم  حال  استقاالتهم.إلسقاطها  فيها 

بعد   2021 العام  موازنة  احلزب  ورفض 
واملرض  اجلــوع  “ميزانية  بأنها  وصفها  أن 

والفقر”.

 ،2020 نوفمبر  يف  الشيوعي  وأعــلــن 
والتغيير  ــة  ــري احل قـــوى  ــن  م انــســحــابــه 
خالفات  سلسلة  -بعد  احلاكم  -االئتالف 
حول  االنتقالية  واحلكومة  ــزب  احل بن 

اإلصالحات االقتصادية التي ُتنفذها.

للحزب  املركزية  اللجنة  عضو  ــال  وق
صحفي  مؤمتر  يف  كبلو  صديق  الشيوعي 
أعلى   – املركزية  اللجنة  إن  االثنن  اليوم 
– قررت يف اجتماعها يوم  هيئة يف احلزب 
وعــدم  احلكومة  هــذه  “ذهاب  يناير   29
تشكيل أي حكومة محاصصات كما يجري 
مجلس  من  العسكري  املكون  وإبعاد  السيادة ” .اآلن، 

احلكومة  الســتــقــالــة  نــدعــو   “ ــابــع  وت
على  والعمل  والعسكري  املدني  تعديل الوثيقة الدستورية.بشقيها 

احلكومة  تستجب  لــم  إذا   “ وأضـــاف: 

لالستقالة، فإن احلزب ومن خالل حلفائه 
أنصاره  وبدعم  والتغيير  احلرية  قوى  يف 
سيعملون  الشارع  يف  الثورة  قوى  متحدين على إسقاط احلكومة ”.وداعمي 

االقتصادية  اللجنة  أن  إلى  كبلو  وأشار 
احلكومة  تفاوض  ظلت  والتغيير  للحرية 
امللحة،  االقتصادية  القضايا  مجمل  حول 
لكنها لم تصل التفاق معها ألن ” القادمن 
ظلوا  الدولية  املنظمات  يف  وظــائــف  مــن 
وعلى  املنظمات  تلك  لسياسات  مرتهنن 

رأسها صندوق النقد الدولي”.

بيان،  يف  الــشــيــوعــي،  احلـــزب  ووصـــف 
للجوع  ميزانية  بأنها   ،2021 “ميزانية 
والعمل  رفضها  يجب  لذا  والفقر،  على إسقاطها”.واملرض 

خالل  كبلو  تــاله  الــذي  البيان  وأضــاف 
أن  مستغرًبا  يكن  “لم  الصحفي:  املؤمتر 
املتفق  السياسات  لتنفيذ  احلكومة  تسعى 
وتعمل  الدولي  النقد  صندوق  مع  عليها 

على حتميل األزمة للجماهير”.

بتضليل  ــة  ــوم ــك احل ــان  ــي ــب ال واتـــهـــم 
بحيث  األرقــام،  ترتيب  بإعادة  اجلماهير 
لأجهزة  الضخمة  املخصصات  ,تختفي 
بنقل  واألمنية  والدفاعية  الدستورية 

أخرى  لـــوزارات  األجهزة  هــذه  منصرفات 
بدال عن وزارة الصحة ”.مثل مستشفيات اجليش والشرطة واألمن 

ــد الــدولــي  ــق ــن ــنـــدوق ال ويـــراقـــب صـ
من  االنتقال  حكومة  ُتنفذها  إصالحات 
والكهرباء  احملروقات  أسعار  حترير  وتخفيض قيمة العملة الوطنية.بينها 

ــات  ــالح ــن اإلص وتــدافــع احلــكــومــة ع
النمو  ــادة  ــزيـ لـ ــة  ــروريـ ضـ ــا  ــه إن بــحــجــة 
االقتصادي على املدى املتوسط والطويل، 
يف  اإلصالحات  هذه  بقسوة  إقرارها  الوقت احلالي.رغم 

ــت أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة  ــع ــف وارت
يف  كبيرة  بصورة  واخلدمات  والكهربائية 
قيمة  انخفاض  مع  بالتزامن  الــســودان، 
الـــدوالر  مقابل   352 بلغ  الـــذي  اجلنيه 
ظل  التضخم  مــعــدل  أن  كــمــا  الـــواحـــد، 
إذ بلغ معدله يف ديسمبر  يواصل االرتفاع 

2020 أكثر من 269%

امليزانية  إن  الشيوعي  احلــزب  وقــال 
والوقود  الكهرباء  أسعار  زيادة  على  ترتكز 
ــات  ــدم احلكومية.واخلــبــز والــضــرائــب ورســــوم اخل

املصدر : أخبار السودان.

مصطفي خياطي

لنصعد النضال ضد نظام املافيات وآلة قمعه البولييس

أجنحة  بن  الّصراع  فيه  احتّد  وقت  يف 
تثبيت  سبيل  يف  العميل  الرجعي  النظام 
وخدمة  املطامع  وضمان  السياسية   املواقع 
إلمالءات  واالنصياع  اإلمبريالين  األسياد 
املنظومة  وبلغت  الدولي،  النهب  صندوق 
انهيارها  أوج  واالجتماعية  االقتصادية 
الشعب  املستويات، وُسحق فيه  على جميع 
السياسات  ــام  أمـ متــامــا  فئاته  مبختلف 
سواء  ومعنوّيا  مادّيا  الغتياله  املمنهجة 
وتهميشه  وجتويعه  تفقيره  يف  بالتمادي 
افتراسا  للوباء  سائغة  لقمة  بتركه  أو 
ــاد وحـــصـــدا لـــــــأرواح، خــرجــت  ــس ــأج ل
إلى  اجلــهــات  ــلّ  ك يف  الشعبّية  اجلماهير 
نفسها  عــن  لتدافع  والــســاحــات  ــوارع  ــش ال
منخرطة  الــكــرميــة  احلــيــاة  يف  ــهــا  وحــّق
االحتجاجية  الــتــحــركــات  مــن  جملة  يف 
والنضاالت االجتماعية الّسلمية، حتّركات 
لم يجد االئتالف احلاكم من رّد عليها سوى 
سياسة احلديد والنار يف استشراس قمعّي 
سواء  وأساليب  وعــّدة  عــددا  مسبوق  غير 
ووحشّي   مفرط  بشكل  العنف  باستعمال 
استهدفت  التي  العشوائية  باالعتقاالت  أو 
الشباب  من  جّلهم  موقوف   1500 من  أكثر 
وحتى األطفال أو باالختطافات التعسفية 
والتكفير  التشويه  حمالت  ــى  إل وصــوال 
تزامنا  احملــتــّج  والشباب  الــثــورّيــة  للقوى 
األحزاب  من  مسؤولة  غير  تصريحات  مع 
والدستوري  اإلخواني  بشقيها  الرجعية 

على  والتحريض  التجييش   حــّد  أبناء الشعب األعزل.وصلت 

وتــعــقــيــبــا عــلــى مــا بــلــغــه الــوضــع من 
الدميقراطي  الوطني  احلزب  يهّم  خطورة، 

االشتراكي أن يعبر عن :

لــكــّل  مــســانــدتــه  و  دعــمــه  مــطــلــق    -
الّنضاالت الشعبية املشروعة التي يخوضها 
أبناء الشعب يف مختلف اجلهات إحتجاجا 
وآخرها  املتعاقبة  احلكومات  فشل  على 
ألّيــة  امتالكها  وعـــدم  املشيشي  حكومة 
على  قادرة  واقتصادية  اجتماعية  تقدمي حلول ألبناء الشعب.مقاربة 

-  إدانته الشديدة لإلعتقاالت و العنف 
من  رافقهما  ما  و  احملتجن  جتاه  الهمجي 
جتييش  من  و  العام  للرأي  إعالمي  توجيه 
ما يسمى بالنقابات األمنية ضد األصوات 

والتقدمية وهو  الوطنية  و األحزاب  احلرة 
البوليس  لــدولــة  قــوّيــة  عــودة  يعكس  واالستبداد.مــا 

مكان  كّل  يف  شعبنا  بجماهير  إهابته   -
الاّلئقة  التحّركات  ــوض  خل لالستعداد 
فيفري .بالوفاء للشهيد الرمز شكري بلعيد يوم 06 

-  دعوة كل القوى الوطنية و التقدمية 
أجل  مــن  املشترك  النضال  تصعيد  ــى  إل
اإلطاحة بحكم املافيات والفساد والعمالة. 

-  إستعداده املطلق ملقاومة كل السياسات 
الالوطنية والالشعبّية التي تعتزم احلكومة 
الفاشلة تنفيذها ارتهانا لتوصيات صندوق 
رفع  ــور،  ــ األج )مــراجــعــة  ــي  ــدول ال النقد 
الدعم، طرد العمال وخصخصة املؤسسات 

العمومية...(

مصطفي خياطي


