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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 
 من 8  إلى 14 يونيو  2021

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

بين إعالم التخدير وإعالم التحرير

13
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شباب يغامر بحياته 

سباحة نحو سبتة هروبا 

من الفقر والعطالة

النقابية  ى  الـــقـــو مـــن  حــالــيــا  الــمــطــلــوب  إن 
ــار وخــاصــة  ــس ــي ال ى  ــــو ــــن ق الــديــمــقــراطــيــة وم
الماركسي هو االرتباط والتجذر وسط الطبقة 
الــعــامــلــة ودعــــم نــضــاالتــهــا مـــاديـــا ومــعــنــويــا 

وسياسيا وإعالميا

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

النهج الدميقراطي 

يعتبر  النموذج التنموي 

"اجلديد" تكريس 

لالستبداد السياسي

كلمة العدد

10

.  الثمن :  4 دراهم

 دور الشبيبة في بناء حزب 

الطبقة العاملة وعموم 

الكادحني/ات

413

العلم واملادة

احلراكات الشعبية واحلاجة إلى إعالم 
دميقراطي بديل

 جمال براجع ضيف العدد : 

احتكرته  مركزية  وسيلة  تاريخيا  اإلعــالم،  شكل 
الشعوب  مصير  يف  للتحكم  السياسية  األنــظــمــة 
العام  بالرأي  التأثير عليها وصناعة ما يسمى  بهدف 
مصلحة  تخدم  التي  األهـــداف  لتزكية  وتوجيهه 
اجلماهير  ملصلحة  مناقضة  هــي  والــتــي  األنظمة 
الديكتاتورية  األنظمة  تستعمل  كذلك  الشعبية. 
من  وإلهائه  الشعب   لتحذير  اإلعالم  واالستبدادية 

واجتماعية،  اقتصادية  ومشاريع  قوانني  مترير  اجل 
تكون ضد مصاحله األساسية.

كما استعملت هذه األنظمة اإلعالم إلخفاء جرائم 
املعارضني  واعتقاالت  اجلسدية  والتصفيات  اإلبادة 
العام  األمن  على  احلفاظ  ذريعة  حتت  السياسيني، 

ورعاية مصالح الوطن واملواطنني ضد أعداء األمة. 
احلــصــر،  ال  املــثــال  سبيل  عــلــى  جميعا،  نــتــذكــر 
الرهيب  السجن  معالم  املخزني  النظام  أخفى  كيف 
عن  لألحياء،  مقبرة  يعد  كــان  الــذي  بتازمامارت، 

كمحمية  املنطقة  إظهار  ومحاوالته  الدولي  اإلعالم 
طبيعية، تتميز بإنتاج الزهور وليس  فيها أي سجن.

إحداث  إلى  والتكنولوجيا  العلوم  تطور  أدى  لقد 
يف  ساهمت  بحيث  اإلعـــالم،  مجال  يف  هائلة  ــورة  ث
العالم  وأصبح  االجتماعي،  والتواصل  األخبار  عوملة 
يجوب  أن  ما  حلدث  ميكن  صغيرة،  قرية  عن  عبارة 

كافة أو مجمل مناطقه يف حلظة وجيزة.
 بالنسبة للنظام املخزني، فان إعالمه  أصبح  فاقدا 
اإلعالم  إلى  متوجها  الشعب  وهاجره  مصداقية  لكل 
يسارع  لذلك  الرقمية،  الثورة  وفرته  الذي  البديل 
التي  الزجرية املجحفة  القوانني  إلى سن ترسانة من 
أخبار  ينشرون  الذين  واملدونني  اإلعالميني  جترم 
مختلف التجاوزات التي تقترفها أجهزة دولة التكتل 
من  العديد  فمازال  الشعب.  حق  يف  السائد  الطبقي 
والعار،  الذل  زنازين  يف  يقبعون  واملدونني  الصحفيني 
اجلرائم  مختلف  فضح  حاولوا  ألنهم  إال  لشيء  ال 
غنى  زيادة  الى  تهدف  التي  والسياسية  االقتصادية 
املافيات املخزنية على حساب عيش وكرامة الطبقات 

الشعبية.
إن اإلعالم يشكل واجهة أساسية للنضال ضد الظلم 
والتفقير والتهميش الذي تقوم  به الطبقات املهيمنة، 
لذلك  السياسية،  الواجهة  عن  أهمية  تقل  ال  واجهة 
الدميقراطية  السياسية  وطبقته  الشعب  واجب  من 
صفاتهم،  مبختلف  املناضلني،  اإلعالميني  حماية 
اجلماهير  ــي  وع ــع  رف يف  يوميا  يساهمون  الــذيــن 
تستهدف  التي  اجلرائم  حجم  على  لتطلع  الشعبية 
يف  سيساهم  وهــذا  أبنائهم،  ومستقبل  مستقبلهم 

حتميسهم للمطالبة بحقوقهم املشروعة.     
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ماي   30 األحد  يوم  لها  اجتماعا  الوطنية  الكتابة  عقدت 
2021 حيث تدارست أهم مستجدات األوضاع واملتسمة،

التنموي  اللجنة اخلاصة بالنموذج  أ- محليا بتقدمي تقرير 

وبالصحراء  املغرب  بجنوب  األمريكية  العسكرية  واملــنــاورات 
الغربية واستمرار النضاالت العمالية والشعبية ويف السجون.

وتونس  الــســودان  من  كل  يف  الصراع  باحتداد  وجهويا  ب- 

السياسية  للحلول  عسير  ومخاض  والــعــراق  ولبنان  اجلزائر 

لسياسة  الصهيوني  الكيان  وتكثيف  وسوريا  واليمن  ليبيا  يف 
االنتقام من الشعب الفلسطيني بشن حمالت اعتقاالت واسعة 

يف الضفة وأراضي 48.

بني  اإليراني  النووي  امللف  حول  وشيك  باتفاق  ودوليا  ج- 

كولومبيا  يف  متواصل  عام  وإضــراب  األمريكية  واإلدارة  إيــران 
املجلس  انتخابات  يف  الشيلي  يف  لليسار  هام  سياسي  وانتصار 

التأسيسي.

وقررت إعالن ما ييل:

التنموي  بالنموذج  يسمى  ما  وتفصيال  جملة  ترفض   )1
اجلديد كما ورد يف تقرير اللجنة اخلاصة وتعتبر أنه ال يختلف 
الرأسمالية  نظام  إطار  يف  بالفعل  القائم  النموذج  عن  شيء  يف 
بتكريس  السياسي  االستبداد  يكرس  فهو  املخزني.  التبعية 
نظام احلكم الفردي املطلق للملك ويتجاهل حق الشعب املغربي 
يف العيش يف ظل نظام دميقراطي ويعمق االستبداد االقتصادي 
تنفيذه  متابعة  وجهاز  للتنمية  الوطني  امليثاق  عبر  املخزني 
املغربي  الشعب  يواجهها  التي  االختيارات  لنفس  استمرار  وهو 

واالحتكار  والريع  واخلوصصة  واملديونية  التبعية  يف  واملتمثلة 
القوى  وعموم  املناضل  اليسار  وتدعو  االجتماعي  واإلقصاء 
مضمونه  وفضح  ادعاءاته  زيف  وتعرية  مواجهته  إلى  احلية 
والكرامة  احلرية  يف  املغربي  شعبنا  لطموحات  املعادي  الرجعي 

والعدالة االجتماعية واملساواة الفعلية.

يف  العاملة  الطبقة  جانب  الى  ووقوفها  دعمها  عن  تعبر   )2
نضاالتها من اجل الدفاع عن مكتسباتها وعن حقها يف االنتماء 

التردي  مظاهر  كل  ووقف  األجور  يف  الزيادة  اجل  ومن  النقابي 
الشارع  إلى  والعمال  العامالت  من  اآلالف  مئات  ورمي  والهشاشة 

والبطالة.

3( تشجب الزيادات يف أسعار املواد الغذائية واخلدمات التي 
باتت تثقل كاهل الكادحني والكادحات.

الشهادات  حلاملي  الوطنية  اجلمعية  نضاالت  تساند   )4
املتورطني  العليا املعطلني وتطالب بالكشف ومحاسبة املسؤولني 

يف اغتيال شهداء حركة املعطلني.

ببالدنا  احلرة  األصوات  كل  إلى  جديد  من  صوتها  تضم   )5
الراضي  وعمر  الريسوني  سليمان  حياة  إلنقاذ  العالم  وعبر 
وإطالق سراحهما وسراح كافة املعتقلني السياسيني وعلى رأسهم 
بالريف  الشعبية  واحلراكات  االجتماعية  احلركات  معتقلي 
للقوى  املخزني  باحلصار  وتندد  وغيرها  وجــرادة  جتيت  وبني 
املناضلة ويف مقدمتها النهج الدميقراطي مبختلف األشكال من 
بينها حرمان فروعه من وصوالت اإليداع، أخرها فرع صفرو.

املناطق  ساكنة  ملطالب  الفورية  باالستجابة  تطالب   )6

البطالة  من  الشباب  وانقاد  والقار  املنتج  الشغل  يف  املهمشة 
والضياع.

7( تدين بقوة دفع السلطات املغربية خالل هذا الشهر، ويف 
إطار حسابات سياسية خاصة، بآالف من الشباب للهجرة ملدينة 
سبتة احملتلة كما تدين التعامل القمعي للسلطات اإلسبانية مع 

هذا احلدث.

األمريكية  العسكرية  املــنــاورات  بإجراء  أخــرى  مرة  تندد   

املغرب  2021 يف جنوب  18 يونيو  و   7 )األسد اإلفريقي( ما بني 
الهيمنة  مظاهر  أخطر  من  ذلك  وتعتبر  الغربية  والصحراء 

االمبريالية على املنطقة والبلدان اإلفريقية عموما.

الصهيوني  الكيان  ملمثل  االستفزازية  اخلرجات  تستنكر   )9
االتصال  مكتب  بإغالق  احلية  القوى  مطالب  وجتدد  ببالدنا 
قانون  وإقــرار  الصهيوني  العدو  مع  التطبيع  قرار  وإلغاء  فورا 
املغربية  للجبهة  النضالية  باملبادرات  وتشيد  التطبيع  بتجرمي 

لدعم فلسطني ومناهضة التطبيع.

ضد  الكولومبي  الشعب  لنضال  دعمها  عــن  تعبر   )10
والتهنئة  بالتحية  وتتوجه  املتوحشة  الليبرالية  السياسات 
يف  حققته  الذي  االنتصار  على  التقدمية  وقواه  الشيلي  لشعب 
انتخابات املجلس التأسيسي وهي خطوة تتوج مسارا طويال من 
الكفاح ضد الديكتاتورية والرأسمالية الهمجية لعل االنتفاضة 
2019 إحدى أبرز معاملها ومن  الشعبية واإلضراب العام يف نونبر 
الذكر  السيئ  بينوشي  الديكتاتور  عهد  طي  االجناز  هذا  شأن 

وعهد النيوليبرالية التي جربت مبكرا يف هذا البلد.

النهج الدميقراطي يعترب النموذج التنموي "الجديد" تكريس  
لالستبداد السيايس ولنظام الرأساملية التبعية
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

الــســابــقــة  ــاء يف االعـــــداد  كــمــا جـ
التجارب  من  سلسلة  نشر  بدانا  فقد 

لية النضا

ــاء  ــيـ لـــكـــادحـــي وكــــادحــــات االحـ
البيضاء  بــالــدار  واملهمشة  الشعبية 
سياسيني  /ات  مناضلني  مــع  بتضامن 
ــم  ــه ــني/ات لــيــصــنــعــوا ادوات ــي ــوق ــق وح
بعض  نيل  اجل  من  الذاتية  الكفاحية 
يف  مطالبهم  عــن  ــاع  ــدف وال حقوقهم 
هذا  يف  وسنتطرق  الئق  سكن  يف  حقهم 
الغالم  دوارمعزوزباهل  لساكنة  العدد 
ساكنته  استفادت  والذي  بالبرنوصي  
مهددة  كــانــت  ان  بعد  ــق  الئ سكن  مــن 

بالتشريد.

على  اتـــت  ان  بــعــد  املــافــيــا  عــمــلــت 
ــابـــس مـــن االراضـــــي  ــيـ االخـــضـــر والـ
تشريد  ــى  ال ــات  ــام االق لبناء  املــعــدة 
املزارعني  والعمال  الصغار  الفالحني 
ايام  منذ  بها  عملوا  التي  االراضــي  من 
ان  املباشروبعد  االستعمارالفرنسي 
يقومون  املــغــاربــة  مــن  وكـــالؤه  اصــبــح 
اســتــعــبــاد  ــقـــذرة يف  الـ املـــهـــام  بــنــفــس 
درجة  من  وكانهم  واذاللهم  املواطنني 

دنيا.

اهل  من هؤالء عائالت معزوز بدوار 
الغالم قرب اقامة اناسي والذين سكنوا

من  العشرينيات  منذ  االرض  تلك 
واشعارات  اال  يدروا  ولم  املاضي  القرن 
احد  اشترى  ان  بعد  تطاردهم  االفراغ 
مافيا العقار االرض التي هم عليها دون 
والذي  ذلك  من  متكن  كيف  يعرفوا  ان 
وتوفى  املغرب  غــادر  االرض  يف  تركهم 

من زمان.

حل  حــول  معهم  الــتــفــاوض  وبـــدل 

ــذا املــالــك اجلــديــد  ــرض تــركــهــم هـ مـ
لالرض عالة على القطاع العام  فاصبح 
تــتــفــاوض  مــعــهــم  ــاوض  ــف ــت ي ان  ــدل  بـ
ولو  الخراجهم  معهم  احمللية  السلطة 

بالقوة.

ليديك  شركة  تامرت  ذلك  ولتنفيذ 
الكهرباء  بقطع  وقامت  ايضا  امللف  يف 
ــم يــــؤدون واجــبــاتــهــم  ــه عــنــهــم مــع ان

اي تاخير. بانتظام ودون 

كما ان شركة العمران لم متكنهم من 
عدة تنظيم  بعد  اال  كاملة  استفادتهم 

الغالم. باهل  مكاتبها  امام  وقفات 

واملتضامنات  املتضامنون  ساند  وقد 
اجلمعية  /ات  مبــنــاضــلــي  مــرفــوقــني 
ــوق االنـــســـان والــنــهــج  ــق املــغــربــيــة حل
ــددة  ــه ــر امل ــ ــي تــلــك االس ــراط ــق ــدمي ال
بــالــتــشــريــد كــمــا شـــارك افـــرادهـــا يف 
كانت  التي  واملسيرات  الوقفات  اغلب 

باملنطقة.

مبثابة  االسر  هذه  افــراد  بقي  وقد 
حراس لتلك االرض حيث منعوا السكن

بعد  امتهنوا  كما  بها  الــعــشــوائــي 
"جمع  مهنة  بــورا  االرض  اصبحت  ان 

النفايات"

قوتهم  كسب  اجل  من  بيعها  واعادة 
. وقوت عيالهم 

وقد بلغت محاوالت االفراغ عشرات 
املرات لكن صمود العائالت واملتضامنني

ــى  ــة ال ــي ــل ــات احمل ــط ــل ــس اضـــطـــر ال
سكن  مــن  ومتكينهم  معهم  الــتــفــاوض 
ــى  ال تـــهـــدف  كـــانـــت  ان  ــد  ــع ب بـــديـــل 
تشريدهم وفرض االمر الواقع عليهم.

 معاناة ساكنة دوار معزوز 

بأهل الغالم
انعقد يومه اجلمعة 4 يونيو 2021 مبقر االحتاد 
احمللي للكنفدرالية الدميقراطية للشغل بدرب عمر، 
للجبهة  البيضاء  الدار  لفرع  التأسيسي  العام  اجلمع 

إشراف  حتت  التطبيع  وضد  فلسطني  لدعم  املغربية 
عضو السكرتارية الوطنية األخ عبد الصمد فتحي. 

اللجنة  وكلمة  الوطنية  السكرتارية  كلمة  وبعد 
املكونات  فيه  ساهمت  نقاش  افتتح  التحضيرية، 
السياسية والنقابية واجلمعوية والفعاليات املستقلة 
باملصادقة  التأسيسي  العام  اجلمع  وإنتهى  احلاضرة، 

على تشكيلة السكرتارية احمللية التالية :

-  عبد املجيد الراضي، منسق 

- بوبكر الونخاري، النائب األول للمنسق

 - الفاطمي ملروني، النائب الثاني للمنسق 

-  علي بنجلون، أمني املال

-  احلسني اإلدريسي، نائب أمني املال 

-  عبد الهادي بلكورداس، مقرر 

-  محمد الوايف، نائب املقرر 

-  بشرى الرويسي 

-  عائشة كنبوش 

-  خديجة حامض 

-  املختار مطيع 

-  عبد القادر بطاح 

-  محمد الدليمي 

-  ميلود قنديل 

-  محمد الزوكاري 

-  هاشم عبد اإلله 

  مستشارون ومستشارات مكلفون مبهام 

تأسيس فرع  الجبهة املغربية لدعم فلسطني 
وضد التطبيع بالدار البيضاء

مجلسه  التقدمي،  اليسار  طلبة  فصيل  عقد 
طالبية  قــيــادة    “ شــعــار  حتــت  الــثــامــن،  الوطني 
ــاالت احلــركــة  ــض مــكــافــحــة لــتــوحــيــد وتــنــظــيــم ن
واالنخراط  التعليم  يف  احلق  عن  للدفاع  الطالبية 

باملقر  مـــاي،   22-23 يــومــي  العام”،  الــنــضــال  بالرباط.يف  الدميقراطي  للنهج  املركزي 

األدبي  التقريرين  على  واملصادقة  عرض  وبعد 

واملالي، ومناقشة جميع مشاريع األوراق واملصادقة 
السكرتارية  الــوطــنــي  املجلس  انتخب  عليها، 
بينها،  املــهــام  وزعـــت  والــتــي  للفصيل،  الوطنية 
وطنيا  منسقا  حــبــراوي  أيــوب  الرفيق  وانتخبت 

للفصيل.

املغرب الوطين لطلبة  اإلتحاد  عاش 

ومستقل دميقراطي  تقدمي،  جماهريي، 

فصيل طلبة اليسار التقدمي يعقد مجلسه 
الوطني الثامن



العدد : 413   4
من 8  إلى 14 يونيو  2021 وحقوقية عمالية  قضايا 

      تفعيال خلطة العمل بني املؤمترين، وتنفيذا خلالصات 
املغربية  اجلمعية  مبقر  املنعقد  العادي  الوطني  املجلس 
 2021 فبراير   07 بتاريخ  فــاس  مبدينة  اإلنسان  حلقوق 
ماي   30 يوم  والعشرون  الثامنة  الذكرى  بتخليد  والقاضي 
احلقيقة  كل  "احلقيقة    : شعار  حتت   ، تاهلة  مبدينة   2021
 ، والكشف عن قبره  الشهيد مصطفى احلمزاوي،  إغتيال  يف 

 ." ومعاقبة اجلناة 
شهيد  احلمزاوي  مصطفى  الشهيد  لدماء  منا  ووفاء        
األبرار  شهدائنا  كافة  خطى  على  وسيرا  الوطنية  اجلمعية 
قام  والتنظيم،  الشغل  يف  واملشروع  العادل  بحقنا  وتشبتا 
مصطفى  الشهيد  عائلة  بــزيــارة  التنفيذي  املكتب  رفــاق 
اجلمعة  يومه  البيضاء  الدار  مبدينة  املتواجدة  احلمزاوي 
يومه  الترتيبي  الوطني  املجلس  إنعقد  كما   ،2021 ماي   28
حلقوق  املغربية  اجلمعية  مبقر  ماي2021   29 السبت 
الوطنية  للمعركة  اجليد  اإلعداد  أجل  من  بتاهلة  اإلنسان 
وبعد  وعضواته  أعضائه  بني  ومــســؤول  جــاد  نقاش  وبعد 
احملطة  هاته  فيه  نخلد  ــذي  ال الــعــام  السياق  إستحضار 

: العام   النضالية، أعلنا للرأي 
- جتسيد شكل نضالي تخليدا للذكرى الثامنة والعشرون 
الساعة  من  ابتداء  احلمزاوي  مصطفى  الرفيق  إلستشهاد 

2021 مبدينة تاهلة.  30 ماي  16h من يومه األحد 

مصطفى  الشهيد  معركة  عن  املفصل  التقرير  وإليكم        
30 ماي2021 : احلمزاوي يومه األحد 

الوطني  املجلس  خــالصــات  تنفيذ  يف  اســتــمــرارا           
تاهلة  فرع  إحتضن   ،2021 فبراير   07 يوم  بفاس  املنعقد 
باملغرب،  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  للجمعية 

يف  مجسدة  تاهلة،  مبدينة  املــمــركــزة  الوطنية  املعركة 
احلمزاوي،  مصطفى  الرفيق  إلستشهاد   28 الذكرى  تخليد 
 ،1993 16 ماي  الذي إنضاف إلى قائمة شهدائنا األبرار يوم 
منددة  شعارات  احلمزاوي  مصطفى  الشهيد  رفاق  رفع  حيث 
شهدت  قد  و  احلرية،  و  العدالة  مبجتمع  مطالبة  و  بالقمع 
الوطني  االحتاد  لرفاق  وازن  حضور  اإلحتجاجية  الوقفة 
تازة،  فاس،  سايس  فاس،  املهراز  ظهر  مبواقع  املغرب  لطلبة 
مكناس، القنيطرة، تطوان، باإلضافة حلضور عائلة املعتقل 
سجنا  سنوات   10 ب  صوريا  احملكوم  بنعز  بلقاسم  السياسي 
واجلمعية   ،2014 ابريل   24 مــؤامــرة  خلفية  على  نافذة 
والهيئة  تـــازة،  و  تاهلة  فرعي  اإلنــســان  حلقوق  املغربية 
اجلمعية  وقــدمــاء  تاهلة،  فــرع  اإلنــســان  حلقوق  املغربية 
النهج  وحزب  باملغرب،  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية 
واملكتب  الدميقراطي،  اليسار  وفيدرالية  الدميقراطي، 
االجتماعية  اجلبهة  و  الدميقراطي،  النهج  لشبيبة  الوطني 
مناضالت  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  تازة،  إقليم  املغربية 
النضالي  الشكل  هــذا  تــوج  إذ  املغربي،  الشعب  ومناضلي 
األطلس  شارعي  ملتقى  من  إنطلقت  عارمة  شعبية  مبسيرة 
مختلف  الشعبية(  )املسيرة  جابت  بوعنقود  قرب  وتــازة 
جلحافل  وتطويق  حصار  وســط  تاهلة  مبدينة  الــشــوارع 
)املعركة  لتختتم  والعلنية  منها  السرية  أصنافها  بكل  القمع 
املناضلة  اإلطارات  فيه  ألقت  خطابي  مبهرجان   ) الوطنية 

: التالي  احلاضرة  مداخالتها وكانت على الشكل 
حلملة  الوطنية  للجمعية  التنفيذي  املكتب  كلمة   -

باملغرب. املعطلني  الشهادات 
عائلة  طرف  من  املكلف  الطبيب  الكوثري  مراد  شهادة   -
املعطلني  الــشــهــادات  حلملة  الوطنية  واجلمعية  الشهيد 

املكتب  مستشار  ألقاها  الشهيد  جثة  بتشريح  باملغرب 
ملسيح.  احلليم  عبد  الرفيق  التنفيذي 

البشير  الــســابــق  السياسي  واملعتقل  الــرفــيــق  كلمة    -
عبد  الرفيق  التنفيذي  املكتب  مستشار  ألقاها  بنشعيب 

ملسيح.  احلليم 
اليسار الدميقراطي إقليم تازة.  -  كلمة فيدرالية 

الدميقراطي.  النهج  الوطني لشبيبة  املكتب  -  كلمة 
تازة  فرعي  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  كلمة    -

وتاهلة. 
الهيئة املغربية حلقوق اإلنسان فرع تاهلة.  -  كلمة 

-  كلمة جلنة املعتقل املنضوية حتت لواء اإلحتاد الوطني 
املغرب.  لطلبة 

الدميقراطي  النهج  حلــزب  اإلقليمية  الكتابة  كلمة    -
بتازة. 

املغربية  االجتماعية  اجلبهة  كلمة  إعطاء  تعدر  فيما    -
إقليم تازة نظرا لتدهور الصحي ألحد مناضليها مما تطلب 

نقله على وجه السرعة إلى مستشفى إبن باجة بتازة.
      ويف األخير  أكد عضو املكتب التنفيذي على استمرار 
يف  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية 
معاقبة  وكذلك  والتنظيم،  القار  الشغل  يف  باحلق  املطالبة 
الوطنية  اجلمعية  شهداء  اغتيال  يف  احلقيقيني  اجلناة 

املغربي. الشعب  شهداء  وكافة 
الحزماوي  مصطىف  الهشيد  عاش 

األبرار  عاش هشدائنا 

السياسيني املعتقلني  لكافة  والحرية  للهشداء  املجد 

         جمعية املعطلني  تحيي ذكرى الشهيد مصطفى الحمزاوي

الوطني  مجلسه  التقدمي  اليسار  طلبة  فصيل  عقد 
مكافحة  طالبية  قــيــادة   " شــعــار  حتــت  حــضــوريــًا  الثامن 
عن  للدفاع  الطالبية  احلركة  نضاالت  وتنظيم  لتوحيد 
 22-23 احلق يف التعليم واالنخراط يف النضال العام" يومي 

بالرباط. الدميقراطي  للنهج  املركزي  باملقر   2021 ماي 
ــي و  ــال بــعــد تــقــدمي ومــنــاقــشــة الــتــقــريــريــن األدبـــي وامل
الدولية  املستجدات  مختلف  يف  والتداول  عليهما  املصادقة 
املغربية  واجلامعة  الطالبية  احلركة  ومستجدات  والوطنية 

يلي: ما  نسجل 
العاملة  الطبقة  على  الرأسمالي  الهجوم  حدة  تزايد  ـ   1
احليوية  القطاعات  كــل  بجر  ذلــك  و  الكادحني  عموم  و 
الطبقة  حصنتها  التي  املكتسبات  بذلك  ضاربًا  للخوصصة 
األقطاب  بني  الصراع  اشتداد  و  التاريخ،  مر  على  العاملة 

العامليني. و األمن  السلم  اإلمبريالية مما يهدد 
وانهيار  األرواح  حصد  يف   19 كوفيد  فيروس  استمرار  ـ   2
لتسليع  نتيجة  الرأسمالية  األنظمة  يف  الصحية  النظم  كل 

الصحة.  قطاع 
مأكدًا  فلسطني،  على  الصهيوني  الهجوم  حدة  تزايد  ـ   3
يف  استمراره  و  الدموية  و  االستيطانية  طبيعته  على  بذلك 
تهرول  الرجعية  األنظمة  الزالت  املقابل  يف  املدنيني.  قتل 
إرادة  يف  ــدًا  ض مصاحلها  حفاظاعلى  معه  التطبيع  نحو 

الشعوب.
املغاربية  باملنطقة  الشعبية،  النضاالت  استمرار   -  4
ــل احلــريــة والــدميــقــراطــيــة والــعــدالــة  والــعــربــيــة، مــن أج

يغلق  لم  التي  الثورية  للسيرورات  كامتداد  اإلجتماعية، 
على  امللموسة؛  والتجارب  األمثلة  تقدم  مازالت  بل  قوسها، 

والطغيان. الشعوب قادرة على إسقاط االستبداد  أن 
ــات  ــرك احل كــل  قــمــع  يف  املــخــزنــي  ــنــظــام  ال ــادي  ــ مت ـ   5
التعاقد,  عليهم  فــرض  الذين  )األســاتــذة  االحتجاجية 
ــات تــنــديــديــة  ــاج ــج ــت ــدق, اح ــي ــن ــف ــال االحــتــجــاجــات ب
الزال  املقابل  يف  الــطــوارئ.  حالة  مستغاًل  بالتطبيع...( 
لتنزيل  النيوليبرالية  سياساته  يطبق  القائم  النظام 
إمالءات الدوائر اإلمبريالية )صندوق النقد الدولي، البنك 

للخوصصة. احليوية  القطاعات  بجر  وذلك  الدولي...( 
رغم  بعد  عن  التعليم  بصيغة  املخزني  النظام  تشبت  ـ   6
نهجها  منذ  الصيغة  لهذه  الطالب  ورفــض  بفشلها  ــراره  إق

املاضي. املوسم  نهاية 
السياسية  احلريات  على  املخزني  الهجوم  استمرار  ـ   7

املغربية. اجلامعات  داخل  من  والنقابية 
8 ـ تزايد نضاالت احلركة الطالبية يف العديد من املواقع 
التعليم  قطاع  يف  الطبقية  للسياسات  رفــضــًا  اجلامعية 
خصوصًا صيغة التعليم عن بعد و إغالق االحياء و املطاعم 

الطبقية. الفوارق  تكريس  من  زادت  التي  اجلامعية 
للرأي  نعلن  التقدمي  اليسار  طلبة  فصيل  يف  فإننا  ومنه 

العام الوطين والدويل ما ييل :

وفــق  ــرب  ــغ امل لطلبة  الــوطــنــي  بــاالحتــاد  تشبتنا  ـ   1
التقدمية،  الدميقراطية،  اجلماهيرية،   : األربــع  مبادئه 

االستقاللية.

الصامد  واملقاومة  البطل  الفلسطيني  للشعب  حتياتنا  ـ  انتصارها.2  على  املقاومة  نهنئ  كما  الصهيونية  أمام 
الصهيوني  الكيان  مع  القائم  النظام  بتطبيع  تنديدنا  ـ   3
من  للنضال  التقدمية  الدميقراطية  القوى  لكافة  دعوتنا  و 
التطبيع  فيه  مبا  التطبيع  اشكال  كل  جتــرمي  فــرض  اجلامعية.أجــل  املؤسسات  داخل  من  الثقايف 
السياسيني  املعتقلني  كافة  سراح  بإطالق  مطالبتنا  ـ   4
حــراك  )معتقلي  املــخــزنــي  الــنــظــام  ســجــون  يف  القابعني 
معتقلي  مع  وتضامننا  جـــرادة..(  حــراك  معتقلي  الريف، 
سليمان  الصحفي  رأسهم  على  الطعام  عن  املضربني  الريسوني.الرأي 
التقدمية  الدميقراطية  الفصائل  كافة  دعوتنا  ـ   5
ينهجها  التي  الطبقية   السياسات  ضد  الوحدوي  التعليم.للنضال  قطاع  يف  املخزني  النظام 
ودعوتنا  بعد  عــن  التعليم  لصيغة  املطلق  رفضنا  ـ   6
شاملة  وطنية  ملعركة  للتعبئة  الدميقراطي  التوجه  العمومية.فصائل  اجلامعة  عن  دفاعًا 
يف  كطالب  موقعنا  من  املــســؤول  و  اجلــاد  انخراطنا  ـ   7
الكادحني وذلك  و عموم  العاملة  الطبقة  بناء حزب  سيرورة 
التغيير  يف  العاملة  الطبقة  ستلعبه  الذي  بالدور  منا  البناء الدميقراطي دي األفق االشتراكي.إميانًا  و  الثوري 
باملنطقة  الطالبية  احلركة  نضاالت  كل  مع  تضامننا  ـ   8
ضد  الــنــضــال  لثكتيف  دعــوتــنــا  و  املــغــاربــيــة،  و  التعليم.العربية  قطاع  يف  النيوليبرالية  السياسات 

 يف مجلسه الوطني الثامن 

 فصيل طلبة اليسار التقدمي يدعو لقيادة طالبية مكافحة لتوحيد وتنظيم نضاالت الحركة الطالبية 
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مستجدات الحالة الوبائية بالعامل
كورونا  جائحة  تفشي  وقع  على  العالم  يعيش  يزال  ال 
الصعيد  على   هائل  تطور  تعرف  التي  املتحورة  والسالالت 
بلغ  بينما   507 712 172 اإلصابات  عدد  بلغ  قد  و  العاملي 
عدد الوفيات ما يناهز 3 715 132, أما فيما يخص عملية 
األشخاص  عدد  بلغ  حيث  تطور  يف  فهي  العاملية  التلقيح 
 )5.8%(  457 246 454 واحـــدة  جــرعــة  تــلــقــوا  الــذيــن 
 616 617 091 2 جــرعــتــني   تــلــقــوا   الـــذي  ــاص  ــخ واألش

)3.9%(

موافقة  العاملية  الصحة  منظمة  منحت  املقابل,  يف 
 Covid-19 ضد  الصيني  اللقاح   ،  CoronaVac لـ  طارئة 
التابعة  اللقاح  خبراء  جلنة  أوصت   .  Sinovac بـ  اخلاص 
إلى  أسبوعني  بفاصل  جرعتني  يتطلب  الذي   ، باللقاح  لها 
أو  عاًما   18 أعمارهم  تبلغ  الذين  لألشخاص   ، أسابيع  أربعة 
أكبر. وهو ثاني لقاح صيني يحصل على الضوء األخضر من 
متت  الذي   ،  Sinopharm بعد   - العاملية  الصحة  منظمة 
وجه  على  املمكن  من  يجعل  مما   - ماي   7 يف  عليه  املوافقة 
اللقاحات  لتوزيع  الدولي   Covax نظام  يف  دمجه  اخلصوص 

احملرومة. البلدان  يف 
أن  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
B.1.617 ، الذي أعيدت تسميته  السطر الفرعي من املتغير 
يف  مرة  ألول  اكتشافه  مت  الذي   ،  Covid-19 من   ،  Delta بـ 

تخفيض  مت  بينما   ، للقلق"  "مثيًرا  يعتبر  يزال  ال   ، الهند 
صنفت  قد  العاملية  الصحة  منظمة  وكانت   . أخريني  رتبتني 

املاضي. الشهر  للقلق"  "مثيرة  أنها  على  بأكملها  الصيغة 
الوبائي  حتديثها  يف  العاملية  الصحة  منظمة  وقالت 
املزيد  أن  الواضح  من  أصبح  "لقد  الوباء:  حول  األسبوعي 
بينما   ،  B.1.617.2 بـ  مرتبطة  اجلمهور  على  املخاطر  من 
الفرعية  الــســالالت  مــع  ــل  أق انــتــقــال  مــعــدالت  لوحظت 

األخرى".
الصحية الطوارئ  حالة  متديد 

بينها  من  مؤكدة  حالة     520769 ل  املغرب  وصول  بعد 
و  الطبية  الــرعــايــة  تتلقى  تـــزال  ال  نشطة  حــالــة   3030
متديد  املغربية  احلكومة  أعلنت   , وفــاة  حالة    169064
البالد  أرجاء  بسائر  الصحية  الطوارئ  حالة  مفعول  سريان 
تخفيف  األسبوع  بداية  قرر  قد   ,  2021 يوليوز   10 حتى 
بتنظيم  السماح  تشمل  و  االحترازية  القيود  من  عــدد 
 50 من  ألقل  املغلقة  الفضاءات  يف  األنشطة  و  التجمعات 
مع  شخص   100 من  ألقــل  املفتوحة  الفضاءات  و  شخص  
و  احمللية,  السلطات  لدن  من  رخصة  على  احلصول  إلزامية 
حتديد الطاقة االستيعابية لوسائل النقل يف 75 يف املائة,
قاعات  و  املــســارح  افــتــتــاح  الــتــدابــيــر  ــذه  ه تشمل  كما 
حدود  يف  و  املآثر  و  املتاحف  و  الثقافية  املراكز  و  السينما 

لقاعات  والسماح  االستيعابية,  طاقتها  من  املائة  يف   50
من  املائة  يف   50 حــدود  يف  باالشتغال  ــراح  األف و  احلفالت 
 100 احلضور  عدد  يتجاوز  أال  على  االستيعابية  طاقتها 
مع  الشاطئية  الفضاءات  بارتياد  السماح  كذا  و  شخص, 
العمومية  املسابح  فتح  و  اجلسدي  التباعد  احترام  ضرورة 
يف حدود 50 يف املائة من طاقتها االستيعابية, مع االلتزام 
تباعد  من  عنها  املعلن  االحترازية  التدابير  بكافة  الصارم 
الكمامة  ارتداء  إلزامية  و  العامة  النظافة  قواعد  و  جسدي 

الواقية.   
ملنع  أغلقت  التي  املساجد  فتح  إعادة  عن  املغرب  وأعلن 
ألف   40 وعددها  تدريجي،  بشكل  كورونا،  فيروس  تفشي 

البالد. أنحاء  مختلف  يف  مسجد 
احلكومة  أعلنت  العلمية،  اللجنة  لتوصيات  تطبيقا  و 
ــواز تــلــقــيــحــي ميــكــن لــألشــخــاص  ــ ــا عـــن وضــعــهــا جل ــض أي
حتميله   ،19 لكوفيد  املضاد  اللقاح  جرعتي  من  املستفيدين 

07 يونيو. ابتداء من يوم االثنني 
وثيقة  هو  اجلــواز  هذا  أن  بالغها  يف  احلكومة  وأضافت 
ميكن  السلطات،  لــدن  مــن  بها  ومعترف  وُمــؤّمــنــة  رسمية 
على  التنقل  من  إضافية  وثيقة  إلى  احلاجة  بدون  حامله 
التنقل  ومن  استثناءات،  دون  من  املغرب  مدن  جميع  مستوى 

اخلارج. إلى  والسفر  ليال   23:00 الساعة  بعد 

عزيزة الرامي

الفرتة املمتدة بني  4 و 5 يونيو 
2021

العدد اإلجماليالحاالت الجديدة

426521195الحاالت المؤكدة
49173الوفيات

280508850المتعافون
3172الحاالت النشطة

9891التحاليل الجديدة المنجزة

6030140التحاليل اإلجمالية

عدد اإلصابات وتوزيعها 
حسب الجهات

ــرب حسب  ــغ ــامل ب ــة  ــي ــائ ــوب ال مــعــطــيــات احلــالــة  تــشــيــر 
إصابة  حالة   346 بتسجيل  فــإن  الرسمية  اإلحصائيات 
و4  شفاء،  حالة  و360  املستجد  كورونا  بفيروس  جديدة 

املاضية. 24 ساعة  الـ وفاة خالل  حاالت 
لإلصابات  اجلديدة  احلصيلة  أن  املعطيات  تشير  كما 
املؤكدة  اإلصابة  حلاالت  اإلجمالي  العدد  رفعت  بالفيروس 
أول  عن  ــالن  اإلع منذ  حالة  و769  ألفا   520 إلــى  باملغرب 
الشفاء  حاالت  مجموع  بلغ  فيما   ،2020 مارس   2 يف  حالة 
يف   6،97 تعادل  تعاف  بنسبة  حالة،  و570  ألف   508 التام 
بنسبة  حالة،   9891 إلى  الوفيات  عدد  ارتفع  بينما  املائة، 

املائة. 1,8 يف  فتك قدرها 
ساعة   24 ـــ الـ ــالل  خ املسجلة  اإلصــابــة  حـــاالت  تــتــوزع 
البيضاء-سطات  الــدار  بــني  املــغــرب  جهات  عبر  األخــيــرة 
طنجة  جهة  )66(،و  سال  قنيطرة  الرباط  وجهة   ،)205(
وسوس-  ،)35( آسفي  مراكش   ،)  )38  ( احلسيمة  تطوان 
والعيون-الساقية   ،)13( وفــاس-مــكــنــاس   ،)22( مــاســة 
 ،)9( ودرعــة-تــافــيــاللــت   ،)10( والــشــرق   ،)11( احلــمــراء 
 ،)6( مالل-اخنيقرة  وبني   ،)8( الذهب  والــداخــلــة-وادي 
جميعها  فسجلت  الوفاة  حاالت  أما    .)3( نون  وكلميم-واد 

.)4( البيضاء-سطات  الدار  جهة  يف 
املغربية   الصحة  وزارة  عنها  أعلنت  التي  النشرة  وبحسب 
 1431,7 يبلغ  باملغرب  التراكمي  اإلصابة  مؤشر  أصبح  فقد 
مائة  لكل   1,2 يبلغ  إصابة  مبؤشر  نسمة،  ألف  مائة  لكل 
يصل  فيما  املــنــصــرمــة،  ســاعــة   24 الـ ــالل  خ نسمة  ــف  أل
إلى  حاليا  العالج  تتلقى  التي  النشطة  احلــاالت  مجموع 

حالة.  3172

ــاالت اخلــطــيــرة أو احلــرجــة اجلــديــدة  وبــلــغ عــدد احلـ
 24 الـــ خــالل  املسجلة  املــركــزة  والعناية  اإلنــعــاش  بأقسام 
لهذه  اإلجمالي  العدد  ليصل  حالة،   27 األخــيــرة،  ساعة 
االصطناعي  التنفس  حتت  منها   8 حالة،   210 إلى  احلاالت 
غير  االصــطــنــاعــي  الــتــنــفــس  ــت  حت و104  االخـــتـــراقـــي، 
لـ  املخصصة  اإلنــعــاش  أســرة  مــلء  معدل  أمــا  االخــتــراقــي. 

6,6  يف املائة. 19(، فقد بلغ  )كوفيد - 
ابلصيدليات كوروان  لكشف  اختبار  إطالق  احمتالية 

وحدة  إطالق  إلى  توصلت  املغربية  "جيغاالب"  شركة  إن 
عن  الناجت  كوفيد19-،  مرض  اختبارات  إلنتاج  صناعية 
  )PCR( ــف  األن مسحة  وهــي  كــورونــا،  بفيروس  اإلصــابــة 
للشركة  العام  املدير  أعلن  وقد  آخرين.  سريعني  واختبارين 
لكل  وحدة  مليوني  إنتاج  على  قادرة  الصناعية  "الوحدة  أن 

الشهر". يف  اختبار  نوع 
عن  على   يعتمد  السريعني  االختبارين  أحد  أن  وأضاف 
فقط  دقائق   10 مدة  يستغرق  الذي  السريع  اللعاب  اختبار 
100 درهم ، الذي يأمل  80 و  و يتوقع أن يحدد سعره ما بني 
الصيدليات  يف  بطرحه  السماح  على  الصحة  وزارة  توافق  أن 

على غرار فرنسا و عدة دول أخرى.
ابملغرب. التلقيح  عملية 

ملا  باملغرب  اللقاح  تلقوا  الذين  األشخاص  عدد  وصل 
 24,9( األقل  على  واحدة  جرعة  شخص   9108843 يناهز 
تلقوا  شخص   5898644 يناهز  وما  الساكنة(  من  املائة  يف 
قررت  قد  و  للتطعيم  الوطنية  إطار احلملة  يف  جرعتني 
ليشمل  التلقيح  من  االستفادة  توسيع  املغربية  الصحة  وزارة 
، وتسعى  سنة   45 إلــى   40 بني  أعمارهم  تــتــراوح  الذين 
أجل  السّكان من  %80 من  تلقيح  إلى  الصحية  السلطات 

الطبيعية. احلياة  إلى  والعودة   ، من   احلد 
الصيني  اللقاح  من  حقنة  ألف  و160  مليونا  يتلقى  املغرب 
“سينوفارم”  لقاحات  من  جديدة  دفعة  املغرب   تلقى 
أكبر  وهذه  حقنة.  ألفًا  و160  مليونا  مجموعها  بلغ  حيث 
كانت  بعدما  املغرب،  إلى  تصل  الصيني  اللقاح  من  شحنة 
حقنة.  ألف   500 كميتها  تتجاوز  ال  السابقة  الشحنات 
به  توصل  الذي  الصيني  “سينوفارم”  لقاح  إجمالي  وبلغ 
لقاح  من  ماليني   7 و  جرعة،  ماليني   4 يناهز  ما  املغرب 
و200  آالف   307 إلى  باإلضافة  البريطاني،  “أسترازينيكا” 
لدعم  عاملية  مبادرة  إطار  يف  كوفاكس”  “لقاح  من  حقنة 

الدول.
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السياسية

شباب يغامر بحياته سباحة نحو سبتة هروبا من الفقر والعطالة

حوالي  لتدفق  صــور  مــؤخــرا  اإلعـــالم،  وســائــل  تناقلت 
للحدود  واقتحامهم  القاصرين،  من  اغلبهم  شــاب،   8000
احملادية   سبتة   ملدينة  االسباني   االستعمار  أرساها  التي 
الشأن  هو  كما  قرون،  لعدة  احتلها  أن  منذ،  الفنيدق  ملدينة 
كيلومترات  ببضع  إال  تبعد  ال  التي  مليلية  ملدينة  بالنسبة 
من مدينة الناضور و كذلك اجلزر الواقعة يف املياه املغربية. 

دفعت  التي  األهداف  و  احلقيقية  الدوافع  عن  النظر  وبغض 
العدد  هذا  حق  يف  اجلرمية  هذه  الرتكاب  املخزني  النظام 
يف  الالشعبية  سياساته  ســدت  الــذي  الشباب،  من  الكبير 
للضياع  عرضة  وأصبحوا  الكرمي  العيش  أبواب  كل  وجههم 
استعداده  عن  أخــرى  مــرة  يكشف،  فانه  البطيء،  ــوت  وامل
الشابة  الفئات  اخلصوص  وعلى  الشعب  مباسي  للمتاجرة 
بشكل  ــي،  األوروب واالحتــاد  خاص  بشكل  اسبانيا،  البتزاز 
مبصلحة  لها  عالقة  ال  مادية،  أهداف  حتقيق  اجل  من  عام 

مطلق. بشكل  الشعبية  اجلماهير 
 وللتذكير، مع سقوط  منظومة الدول االشتراكية خالل 
إحكام  من  العاملية  االمبريالية  متكنت  املاضي،  القرن  نهاية 
املبنية  العوملة  تطبيق  إلى  وسارعت  العالم   على  سيطرتها 
هيمنة  خالل  من  املتوحشة،  الليبيرالية  السياسات  على 
العالم.  اقتصاديات  على  االستيطان  املتعددة  الشركات 
مرات،  عدة  تضاعفت  الشركات،  هذه  ثروات  ان  فاملالحظ 
أخطبوطي،  بشكل  وتوسعت  عقود،  ثالثة  تتعدى  ال  مدة  يف 
هذا  مقابل  سيادتها.  وتصادر  الشعوب  مصير  يف  لتتحكم 
فضيعا  تناميا  العالم  سيشهد  الهائل،  الرأسمالي  التوسع 
القارة  بلدان  شعوب  تتصدر  حيث  بقاعه،  مختلف  يف  للفقر 
القارة  فهذه  وتهميشا.  فقرا  األكثر  الدول  قائمة  األفريقية 
لصناعات  ضــروريــة  هائلة  طبيعية  ثـــروات  على  تتوفر 
استغاللها،  والســتــمــرار  الكبيرة،  الرأسمالية  الــشــركــات 
الديكتاتورية  األنــظــمــة  دعــم  يف  االمــبــريــالــيــة  جتتهد 
تئن  التي  الشعوب  نضاالت  فرملة   حملاولة  واالستبدادية 
حتت وطأة  هذا االستعمار اجلديد، نحو التحرر واالنعتاق. 
شكلت  الطبيعية،  بثرواتها  الغنية  إفريقيا  أن  املعلوم  فمن 
مختلف  بــني  الــضــاريــة  لــلــصــراعــات  مــســرحــا  الــقــدم  مــنــذ 
إال  ــروات.  ــث ال هــذه  على  لالستيالء  االستعمارية  الــقــوى 
القوى  جعلت  والصينية،  السوفياتية  الثورتني  جنــاح  أن 

مقايضة   إلى   وتسارع  العاصفة   أمام  تنحني  االستعمارية 
مصاحلها  على  احلفاظ  مقابل  شكلي  باستقالل  مستعمراتها 
يأمترون  لها  عمالء  حكام  تنصيب  خالل  من  اإلستراتيجية 

عروشهم.  حماية  مقابل  بأوامرها، 
ــذي يــحــتــل مــوقــعــا جــغــرافــيــا  ــ بــالــنــســبــة لــلــمــغــرب ال
احمليط  و  املتوسط  األبيض  البحر  ملتقى  على  استراتيجيا، 

اإلفريقية  للقارة  الرئيسية  البوابة  يعتبر  فهو  األطلسي، 
احلدود  على  نقطة  واقرب  االمبرياليات  عليها  تتكالب  التي 
االستعماريتني  القوتني  سيما  وال  ــيــة،  األوروب الــقــارة  مع 
كافة  على  احتفظتا،  اللتان   اسبانيا،  و  فرنسا  التاريخيتني، 
املشئومة  االتفاقيات  مبقتضى  اإلستراتيجية،  مصاحلها 
االمبريالية  فشركات  معهما.  املخزني  النظام  ابرمها  التي 
النظام  مع  املبرمة  الصفقات  أهم  على  تتحكم  الفرنسية، 

الكبرى  باملشاريع  يسمى  مــا  يف  اخلــصــوص  على  املغربي، 
الفائق  القطار  ترمواي،  احلضري:  القطار  السيارة،  )الطرق 

هاتني  مع  تتم  التجارية  املبادالت  أهم  كذلك  السرعة...( 
األسلحة. اقتناء  لصفقات  بالنسبة   الشيء  ونفس  القوتني 

كنقطة  املغرب،  على  املهاجرين  تدفق  عمليات  تشكل   
الــدول  ســكــان  مــن  العديد  يـــراود  أوروبــا،حــلــمــا  إلــى  عــبــور 
مسرحا  االمبرياليات  تبقيها  والتي  املفقرة  اإلفريقية 
املتتالية.  العسكرية  االنقالبات  وويالت  األهلية  للحروب 
لينصب  اجلــغــرايف  الــريــع  هــذا  يستعمل  املــغــربــي،   النظام 
ضد  األوروبــيــة  احلــدود  حماية  على  قــادرا  دركــيــا  نفسه 
اعــتــبــارهــم، يف  الــذيــن يتم  األفــارقــة،  املــهــاجــريــن  تــدفــق 
يف  شرعيني،  غير  مهاجرين  العاملية،  االمبريالية  قوانني 
كانت  ولو  شرعية  وتعتبر  لها  حــدود  ال  الرساميل  أن  حني 
اخلدمة،  هذه  مقابل  الشعوب.  ثــروات  نهب  من  مصادرها 
وابتزازها.  األوروبية  االمبريالية  على  الضغط  إلى  يلجا 
على  التوترات  بعض  فيها  تنشا  التي  الفترات  بعض  ويف 
ال  االستعماريتني،  القوتني  إحــدى  مع  العالقات  مستوى 
شعوب  امن  لتهديد  أمنية  مشاكل  اختالق  يف  النظام  يتوانى 
أو  املهاجرين  تدفق  تشجيع  عبر  سواء  ــي،  األوروب االحتــاد 
ففي  ومصادره.  أشكاله  مبختلف  اإلرهــاب  ورقــة  استعمال 
وسيلة  استعمال  على  النظام  ــدم  أق األخــيــرة،  األسابيع 
ضغط خطيرة و تتمثل يف سحب قواته التي حترس احلدود 
من  كبير  عدد  دفع  يف  واملساهمة  احملتلة  سبتة  مدينة  مع 
من  عــددهــم  تقدير  مت  الــقــاصــريــن،  مــن  اغلبهم  الشباب 
 8000 بحوالي  االجتماعي  التواصل  وسائل  مختلف  طرف 
الدخول  قصد  البحر،  يف  السباحة  عبر  للعبور،  شخص  
قوانني  من  االستفادة  من  ليتمكنوا  االسباني،  التراب  إلى 
حق  يف  املشئومة  اخلــطــوة   هــذه  طبعا  األوروبـــي.  ــاد  االحت
سياسات  تنفيذ  لوال  لتنجح  كانت  ما  الزهور،  عمر  يف  شباب 
إلى  الشعبية  أوصلت اجلماهير  عدة سنوات،  ، منذ  الشعبية 
ال  و  املمنهج،  والتفقير  البطالة  جحيم  من  الفرار  عن  البحث 
الدونية  بإحساس  تشعر  باتت  التي  الشبابية،  الفئات  سيما 
مواطنات  أنهم  أو  الوطن،  هذا  عن  غرباء  وأنهم  والتحقير 
الرأسماليني  من  شرذمة  أمام  الدنيا،  الدرجة  من  ومواطنني 
االمبريالية  مبصالح  عضويا  املرتبطني  الكمبرادوريني 
للحرية  املعادية  السياسات  هذه  احلماية.  لهم  تضمن  التي 
للهروب  الفرصة  تنتظر  الشباب  من  أفواجا  جعلت  والكرامة، 

عليها. املفروض  اجلحيم  هذا  من 
األصلية  الشعوب  تصفية  الى  تهدف  التي  األنظمة  إن 
هذا  تنهج  التي  هي  حضارتها  وتخريب  قيمها  تدمير  عبر 
النوع من السياسات بدوافع هدف التهجير اجلماعي وإقامة 
املغربي  الشعب  تاريخ  إن  األولى.  أنقاض  على  وأنظمة  دول 
الدخيلة  االستعمارات  ملختلف  التاريخية  مبقاوماته  يزخر 
التي كان املخزن، يف اغلب احلاالت، يستعني بها ضد القبائل 
البنيوي  بالعداء  يتميز  الشعب  هذا  تاريخ  أن  كما  الثائرة. 
طفيلية  فئة  مصالح  خدمة  على  مبني  كجهاز  للمخزن، 
الشعب.  من  األعظم  السواد  ثــروات  ونهب  ريع  على  تعيش 
حلماية  االستعمارية  القوات  إلى  اللجوء  عن  يتوانى  وال 
من  مهمة  أجــزاء  يف  التفريط  األمــر  اقتضي  إن  و  مصاحله 
املتاخمة لسبتة  إن ما تعيشه ساكنة منطقة الشمال  البالد. 
للكرامة  هدر  و  إذالل  من  ملليلية  املتاخمة  الريف  ومنطقة 
وال  املخزني.  النظام  جبني  على  عار  وصمة  يعتبر  اإلنسانية 
اللواتي يخرجن محمالت  النساء  ادل على ذلك مأساة مئات 
تفصل  التي  املسافة  لقطع  ظهورهن  على  الثقيلة  بالسلع 
اهانة  حتت  املغربية،  واجلمارك  االسبانية  اجلمارك  بني 

صباح.            كل  االسباني  احلرس 

الدحماني علي

تشكل عمليات تدفق 
املهاجرين عىل املغرب، 

كنقطة عبور إىل أورواب،حلما 
يراود العديد من سكان 
الدول اإلفريقية املفقرة 

واليت تبقهيا االمربايليات 
مرسحا للحروب األهلية 

وويالت االنقالابت العسكرية 
املتتالية
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مضمون  بأخرى  أو  بصورة  يعكس  الذي  الفوقي  البناء  من  جزء  اإلعالم  يعتبر 
التحكم  على  قــادر  املــادي  اإلنتاج  وسائل  ميلك  ومن  ويركزه،  الفوقي  البناء 
والبرامج  الصور  كل  حصر  ليتم  وتوزيعه،  وضبطه  الرمزي  اإلنتاج  وسائل  يف 
الطبقة  ــذه  ه تــخــدم  وايديولوجية  ثقافية  مضامني  نشر  يف  اإلعــالمــيــة 
االجتماعية أو تلك فأدوات االعالم هي وسائل غير محايدة طبقيا وإمنا حقل 

املجتمع. مهم للصراع وكل من حتكم فيها استطاع توجيه ذهنية 
سالحا  وجعله  بكامله  الرسمي  اإلعالمي  احلقل  يف  الرأسمالية  حتكم  ومع 
احلصول  من  ومنعها  املعارضة  القوى  قبل  من  للتغيير  محاولة  كل  إلخماد 

على  التغطية  أو  تارة  مطالبها  تشويه  عبر  بها  اعتراف  أو  اجتماعي  دعم  على 
البديل  اإلعالم  أصبح  العمومية،  االعالمية  املؤسسات  من  بحرمانها  مطالبها 
وما يوفره من إمكانيات مهمة يف اآلونة األخيرة امللجأ للحركات الشعبية وقوى 
تخوض  وعبره  وتصوراتها  مواقفها  عن  التعبير  اجل  من  واالشتراكية  التحرر 
هذا  ملف  يف  الدميقراطي  النهج  جريدة  قررت  لهذا  الطبقي،  الصراع  معارك 
يف  البديل  اإلعــالم  يحتلها  أصبح  التي  األهمية  على  الضوء  تسليط  العدد 
زويا  من  تقاربه  مقاالت  بتخصيص  وذلك  واالشتراكية،  الدميقراطية  معركة 

عدة.

اإلعــالم  يعتبر  الرأسمالية  السلطوية  األنظمة  ظل  يف 
الدين  إلــى  )إضافة  االجتماعي  الضبط  أدوات  أهــم  إحــدى 
األفكار  وتلقينه  املجتمع  ضبط  يتم  خالله  فمن  واملدرسة(، 

واألسس والتي تغذي هذه األنظمة السلطوية.

املؤسسات االجتماعية  واملؤسسات اإلعالمية هي جزء من 
التي متثل قيم وآراء النظام الرأسمالي وأداة للتعبير عن آرائه 
طريق  عن  واالستالب  آليةللتدجني  فهي  مصاحله،  وخدمة 
التكنولوجيا  واستعمال  والــشــراء  االستهالك  ثقافة  نشر 
املتطورة )احملطات الفضائية، اإلنترنيت، الهواتف النقالة( ما 
فوارق  توجد  ال  بأنه  وهم  بث  على  الرأسمالي  النظام  يساعد 

اجتماعية يف املجتمع. 

واملرئية  املسموعة  أنواعها  بشتى  ــالم  اإلع وسائل  وألن 
بشكل  يعمل  فهو  الرأسمالي،  النظام  سلطة  من  جــزء  هي 
مصاحله،  خدمة  يف  موجهة  وجعلها  احتكارها  على  مستمر 
وفرض  املال  قوة  فتظهر  متعددة،  وآليات  وسائل  باستعمال 
منطق الربح والتحكم يف االستثمار والزيادة فيه ورهن مصالح 
بربط  عنه  والدفاع  االستغالل  بواقع  اإلعالمية  املؤسسات 
لتحديد  األعمال  ونساء  ــال  ورج باملمولني  ــالم  اإلع وسائل 
النظام  تالئم  التي  والتقارير  والصور  والبرامج  املضامني  نوع 
الرأسمالي وأيديولوجيته حتت يافطة: "ماذا نبث ومتى؟".

خاصة  اإلعــالم  فإن  والقطاعات  احلقول  كباقي  أنه  غير 
غير الرسمي )املقصود هنا بالرسمي تلك املؤسسات والوسائل 
للسلطة  قــانــونــيــة  نــصــوص  مبــوجــب  الــتــابــعــة  اإلعــالمــيــة 
ــإن أصــنــاف اإلعـــالم األخـــرى تــعــرف صراعا  احلــكــومــيــة(، ف
إعالم  هو  آخر  وإعالم  رأسمالي،  رجعي  إعالم  بني  ما  وتناقضا 
واملناضلة  التقدمية  التيارات  فيه  تنخرط  شعبي  دميقراطي 
الرأسمالي  للمجتمع  الطبقية  الطبيعة  كشف  ــل  أج مــن 
الفئات  مختلف  منه  تعاني  التي  واالضطهاد  واالستغالل 
الشعبية إضافة إلى استعماله كمنارة للتثقيف األيديولوجي 

والسياسي.

اإلعالم املغريب ما بني الرمسي والبديل:

التمييز  ميكن  املغربي،  اإلعالمي  للحقل  عامة  بدراسة 
الرسمي  اإلعـــالم  ــالم،  اإلعـ مــن  نوعني  بــني  عامة  بصفحة 
البديل  واإلعــالم  السياسية،  السلطة  قبل  من  فيه  املتحكم 
املعارضة احلقيقية ومختلف احلركات  الذي تنشط فيه قوى 

االحتجاجية والصحافة املستقلة اجلادة.

- اإلعالم الرسمي املخزني  
املغربي  الرسمي  الشكلي لم يخرج اإلعالم  منذ االستقالل 
حوله،  امللتفة  السادة  والطبقات  املخزني  النظام  دائــرة  عن 
اعتمد  فقد  اإلعالمية  املؤسسة  يف  النظام  حتكم  ولضبط 

تاريخيا على أسلوبني :

قانونية  ترسانة  بسن  وذلك  الــقــانــونــي:  األســلــوب   -  
احلقل  يف  الوحيد  املتحكم  السياسية  السلطة  مــن  جتعل 
واجلهوية  اإلعالمية  القنوات  فغالبية  الرسمي،  اإلعالمي 
مبوجب النصوص القانونية املنظمة لقطاع اإلعالم هي تابعة 
إداري.  مجلس  ويسيرها  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  للشركة 

تعيينه  ويتم  لشركة  العام  املدير  يترأسه  الذي  املجلس  هذا 
األعلى  املجلس  وأيضا  أيضا.  القانون  مبوجب  امللك  طرف  من 
السمعي البصري الذي يعني نصف أعضائه إلى جانب الرئيس 
املخزن  يجعل  ما  واليتهم،  مــدة  حتــدد  وال  امللك،  طــرف  من 
وتوجيه  وتدبير  بتسيير  ينفرد  القانونية  النصوص  طريق 

كل املؤسسات اإلعالمية العمومية.

اإلعالمية  للمؤسسات  االحتكار  أسلوب  الثاني:  األســلــوب   -
على  املالي  الضغط  سياسة  املخزن  باستخدام  وذلك  اخلاصة 
ما  املــالــي..  الدعم  ورقــة  استغالل  اإلشــهــار،  املؤسسات:  هــذه 
والسياسي  االقتصادي  الواقع  رهينة  املؤسسات  هذه  يجعل 

ووجودها مرتبط به.

السلطة  فــرضــت  فــقــد  األســلــوبــيــة  هــذيــن  طــريــق  وعـــن 
السياسية رؤيتها لإلعالموجعلته يخدم مصاحلها ومشاريعها، 

وقد كانت عموما هذه الرؤية املخزنية تنبني أساسا على :

املنضبطة  والتصورات  القيم  نفس  إنتاج  وإعــادة  إنتاج  للطابع الرجعي والتقليدي املغرق يف احملافظة.-  

مبختلف  السياسية  املعارضة  على  الالأخالقي  التهجم    -
أطيافها واحلط من كرامتها.    

- مهاجمة الفكر النقدي التقدمي.

- الترويج حلوادث مجتمعية مفتعلة أو حقيقية وخلق رأي 
عام مزيف

• اإلعالم البديل:  

كما  املغرب  شهد  األلفية  من  األخير  العقد  ــر  أواخ منذ 
اإلعالم  هو  آخر  إلعالم  ملحوظا  منوا  بأسره  والعالم  املنطقة 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  تــطــور  مــع  خــاصــة  الــرقــمــي 
)فايسبوك، يوتيب، واتساب..(، ونظرا لسيطرة املخزن الكلية 
بديال  املنابر  هذه  شكلت  فقد  والورقي  العمومي  اإلعالم  على 
للمواطنني املغاربة وجميع شعوب العالم وسطا خصبا للتعبير 
عن آرائها وتصوراتها بكل حرية وإبداع. لذلك سميت باإلعالم 
التقليدي  لــإلعــالم  مناقض  حــديــث  كمصطلح  "الــبــديــل" 
متحكمة  نخبة  تــوجــد  ال  البديل  االعـــالم  الــرســمــي،كــون 
فيه  للدخول  للجميع  متاح  هو  وإمنا  اعالميني  قادة  فيهوال 

واستخدامه واالستفادة منه طاملا متكنوا واجادوا ادواته.

الشباب واإلعالم البديل:

من  املنطقة  شهدتها  التي  الثورية  السيرورات  بداية  مع 
الثانية،  االلفية  هذه  من  الثاني  العقد  أوائل  يف  املغرب  بينها 
على  املــغــرب  يف  احلــركــات  هــذه  ناشطو  الــشــبــاب/ات  اعتمد 
ثالث  على  الوقوف  وميكن  صوتهم،  إليصال  البديل  اإلعالم 
طريق  عن  فيها  الشبيبة  أبدعت  نضالية  تاريخية  حلظات 

اإلعالم البديل :

• حركة 20 فرباير

الشباب واإلعالم البديل:
إبداع شعبي شبيبي وإحباط للرهان املخزين

سعد مرتاح

الحراكات الشعبية والحاجة إىل إعالم دميقراطي بديل
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الحراكات الشعبية واالعالم البديل
املراد باإلعالم  اجلديد  أن  التأكيد على  ال بد بداية من 
اتــخــذ بــديــال عن  الـــذي  الــبــديــل هــو االعـــالم  أو االعـــالم 
وال  الناس  عن  تعبر  ال  التي  التقليدية  االعالمية  الوسائل 
راهنا  مسخها  دائــرة  استكملت  وقد  بالتعبير،  لهم  تسمح 
صار  الذين  لألمنيني  بوق  و  مداحني  جوقة  مجرد  لتصبح 
صناعة  أيضا  وفظيع  ومفضوح  علني  وبشكل  بإمكانهم 
املخزية  واملتابعات  والشائعات  والفضائح  والتشهير  التهم 

الناس  وجعل  اخلراب  لتلميع  قلمه  جهد  ينفق  لم  من  لكل 
صلتهم  قطع  وامتام  ببلدهم  يحدث  عما  شيئا  يعرفون  ال 
سير  حلــســن  بنيوية  ضـــرورة  وهـــذه  الــيــومــي،  انتاجه.مبعيشهم  واعادة  االستبداد 
االعالمالذي  من  النمط  هذا  يعتمدون  الناس  اصبح  لقد 
موظفني  ال  و  مــقــرات  دون  مــن  اعــالمــيــة  ملــؤســســة  حتــول 
تقدمه  ما  لتصحيح  اليه  ويلجؤون  للخبر  رئيسية  كمصادر 
غابت  التي  االذاعية  واحملطات  التلفزيونية   القنوات  لهم 
الكالم  يف  احلق  واحتكرت  الرأي،  عن  التعبير  فرص  كل  فيها 
جلوقة من الذين جعلوا من انفسهم كالب حراسة للحاكمني 
اعالم  السياسية،  مواقفهم  وتصريف  قراراتهم  لنشر  وقناة 
يشاهده  ملــن  يلتفت  وال  ميــولــه  مــن  نــظــر  وجــهــة  يــصــرف 
كل  يقوله  ما  بنقل  مكتفيا  البلد  داخل  يحدث  ما  البلد.ويتجاهل  خربوا  الذين  اولئك 
من  كل  به  نريد  نحن  و  اجلديد  االعــالم  هذا  صار  لقد 
الفايسبوك"  و"  االلكترونية  واملواقع  الشخصية  املدونات 
االعالمي  للمشهد  مضادا  ...إعــالمــا  واليوتوب   والتويتر 
بالنظر   وذلــك  املاليني  ادراكـــات  تشكيل  ومصدر  السائد، 
يف  داللــة  له  وممــا  الرقمية،  املعطيات  استهالك  ملعدالت 
الوطنية  الوكالة  عن  الصادر  البالغ  حسب  أنه  الشأن  هذا 
املغاربة  عدد  فان   2021 مارس   4 بتاريخ  املواصالت  لتقنني 

مليون   29,80 يتجاوز  االنترنيت  خدمات  من  املستفيدين 
4 ماليني مشترك مقارنة بالسنة  مشترك اي بارتفاع جتاوز 
من  املائة  يف   83 بلغت   النفاذ  نسبة  فان  )بذلك  املنصرمة 
الهاتف  عبر  اخلدمة  لهذه  تصل  منهم  مليون   23 املغاربة(، 
ملدة  االجتماعي  التواصل  مواقع  يتصفحون  وانهم  احملمول، 
يعني  هذا   ،2020 معطيات  حسب  يوميا   الساعتني  تفوق 
وتنقله  ونومه  عمله  بعد  للمغربي  املتبقي  الوقت  نصف  ان 

للفايسبوك. يخصص  وطعامه 
باالنترنيت  مرتبط  شخص  كل  الويب  شبكة  جعلت  لقد 
تغيير  من  متكنت  وبذلك  تصورها،  ميكن  تكلفة  بأدنى  ناشرا 
بالقضايا  الوعي  درجة  رفع  على  وعملت  االعالمي  املشهد 

يف  النقاش  وفتح  القيم  وتغيير  والسياسية   املجتمعية 
و  بذاتها  عالقتها  يف  والــذات  البلد  تهم  التي  القضايا  كل 
االنصات  و  الصمت  عوض  أيضا،  للعالم  ورؤيتها  اآلخرين 
جتعلهم  التي  الكاذبة  املعلومات  من  لسيل  السلبي  والتلقي 
مبلدة  مقلوبة   بصورة  الــواقــع  لهذا  رؤيتهم  يستبدلون 
بالشكل  السياسي  ووعيهم  الفكرية  ويقظتهم  مشاعرهم 
ليصنع  اليومي  واملعيش  باألرض  لهم  صلة  كل  يقطع  الذي 
اال  االرض  فــوق  تقف  ال  مجنحة  خرافية  كائنات  همومها.منهم  كل  عن  مبتعدة  جديد  من  لتحلق 
ــد هو  ــدي ــه االعـــالم اجل ب يــقــوم  ــذي  الـ الـــدور  ان هـــذا 
الرأي  بحرية  املستمر  التحرش  منه  جزء  يفسريف  الــذي 
االلكترونية  املواقع  و  املدونني  محاكمة  و  والكالم  والتعبير 
)الريسوني  اجلريئة  االقالم  لها  تتعرض  التي  واالنتهاكات 
قانون  ملــشــروع  ــوال  وص املـــوت(،  عتبة  على  الــراضــي  وعمر 
االجتماعي  التواصل  شبكات  باستعمال  املتعلق   22.20
قانون  مشروع  املماثلة،  والشبكات  املفتوح  البث  وشبكات 
 1997 لعام  االتصاالت  مرسوم  مع  عريضة  خطوطا  يتقاسم 
يلزم  والذي  بتونس  البوليسي  علي  بن  لنظام   501.97 رقم 
مزودي خدمة االنترنيت مبراقبة وحذف مع حفظ احملتوى 
يف  الستعماله  احلميدة  واألخالق  النظام  مع  يتعارض  املتابعات.الذي 
النظام  انقاذ  املخزية  الترسانة  هذه  استطاعت  هل  ولكن 

واخراسه؟ التونسي  الشعب  خنق  يف  اسعفته  وهل 
اضعاف  أو  االنترنيت  قطع  أيــام  يف  وحتى  ال،  بالطبع 
الــســاحــات  و  املــيــاديــن  يف  احملــتــجــني  عــدد  ارتــفــع  صبيبه 
حجبهدورا  حلظات  يف  حتى  البديل  قدماالعالم  وبذلك 
وكسر  شرارتها  يف  والنفخ  الياسمني  ثــورة  اسناد  يف  جبارا 
وعرى  تونس  مقدرات  يف  املتحكمة  العصابة  جبروت  هيبة 
الدولية  املالية  املؤسسات  و  الرأسمال  دور  وكشف  همجيتها 
أحالم  امــام  عثرة  حجر  ووقوفها  العصابات  هــذه  دعــم  يف 
ساهم  كما  العدالة،  و  والدميقراطية  احلرية  يف  الشعوب 
نظامها  اسقاط  مهمة  التــزال  التي  الطغمة  رأس  كنس  مهامها.يف   جدول  على  النقطة  هذه  تضع  التي  للقوى  موكولة 
من  أيضا  باملغرب  االحتجاجية  احلركة  استفادت  لقد 
والدعاية  للتحريك  املواقع  هذه  توفرها  التي  االمكانات  كل 
التي  واملــعــارك  النضالية  باملبادرات  والتعريف  والتعبئة 
وتوحيدها  وتنسيقها  واملــداشــر  ــدن  وامل القرى  يف  تخاض 
وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  ومسيرات  )وقفات 
ألفراد  اصبح  وقد  خصوصا  عنا(،  ببعيدة  ليست  التطبيع 
بأرجاء  يحدث  ما  على  منها  يطل  نافذة  الرقمي  اجليل  هذا 
اضحى  النافذة  هــذه  على  يتوفر  ال  من  ان  لدرجة  البلد 
التفاعل  هذا  فبواسطة  عامله،  عن  القطيعة   من  بنوع  يشعر 
االحتجاجية  احلركة  متكنت  والتواصل  التقنية  بني  اخلالق 
باملغرب من االنفالت من سلط الرقابة و املنع لكي متنح فرصا 
وكلنا  النضالية،  ومبادراتها  تطلعاتها  و  مواقفها  عن  للتعبير 
ثالث  ملنتجات  املقاطعة  حملة  السياق  هذا  يف  يستحضر 
والوقود"  علي"  سيدي  واملاء"  سانترال"  )احلليب"  شركات 
خالل  من  مرهقة،وذلك  خسائر  وتكبيدها  غاز"(  افريقيا 
وافتراضيني  مقيمني  املواطنني  كــل  جهود  بــني  التوحيد 
التواصل  على  قدرتها  احلملة،مترجمة   هذه  يف  ومهاجرين 
كل  مع  التواصل  ويف  بل  الوطن  وخارج  داخل  من  املاليني  مع 
من  سواء  االرض  على  يحدث  مبا  لتنويرهم  العالم  شعوب 
أيضا  االنفتاح  ويف   ، الفيديوهات  مقاطع  او  الصور  خالل 

م الكبير قاشا

ان هذا الدور الذي 
يقوم به االعالم الجديد 

هو الذي يفرسيف جزء 
املسمتر  التحرش  منه 
والتعبري  الرأي  بحرية 

املدونني  ومحاكمة  والكالم 
االلكرتونية  واملواقع 

تتعرض  اليت  واالنهتاكات 
الجريئة  االقالم  لها 

الرايض  )الريسوين وعرم 
عىل عتبة املوت(
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 20 حركة  ظل  يف  البديل  االعالم  املغربية  الشبيبة  طورت 
املخزن على وسائل  التي وضعها  الرهانات  فبراير، محطمة كل 
يف  توضيحها  )كما  املسيسة  الكالسيكية  التقليدية  احملور الثاني( التي تخضع لسيطرته.االعالم 

أسس  بلورة  يف  فبراير   20 حركة  وشابات  شباب  أبدع  فقد 
للمجتمع  احلقيقية  القضايا  ينشر  بديل  دميقراطي  إعالم 
املغربي ويفضح زيف إدعاءات التي روجتها السلطة السياسية 
صفحات  رأينا  فقد  املغربي"،  "االستثناء  قبيل  من  ــذاك  20 يف مختلف املدن.آن الفايسبوك مليئة مبظاهرات حركة 

يف  الوسائل  هــذه  على  اعتمدت  احلــركــة  أن  إلــى  إضــافــة 
خاضع  غير  حر  فضاء  أنها  ومبا  حتركاتها،  ملختلف  التعبئة 
عن  عاجزا  نفسه  األخير  هــذا  وجــد  فقد  النظام،  وضبطها.لرقابة  حصارها 

هذا  من  يوم  بعد  يوما  الشباب/ات  طور  اللحظة  تلك  ومنذ 
اإلعالم، وتعامل مع أحداث شهدها املجتمع املغربي باحترافية 
دانيال،  األطفال  مغتصب  عن  امللكي  اإلعفاء  كملف  وإبــداع، 
حيث  من  ســواء  للعلن،  خــرج  ملا  البديل  ــالم  اإلع لــوال  الــذي 
املنظمة  الدعوات  حيث  من  سواء  أو  الظاهرة،  لهذا  تغطيته 
امللك عن مغتصب  املغرب احتجاجا على عفو  األطفال.يف مختلف مدن 

• حرايك الريف وجرادة:  

عرفت عدد من مناطق املغرب حراكات شعبية امتد بعضها 
لشهور. كان أولها وأبرزها حراكي الريف وجرادة، وقد اشتركت 
رفع  تروم  اجتماعية  مطالب  حملت  كونها  يف  احلراكات  هذه 
"برامجه  حول  املخزن  دعاية  تهافت  عرت  حيث  التهميش 
وكشفت  املتوسط"منوذجا(  منارة  )"احلسيمة  التنموية" 

وعوده الكاذبة.

أمدوها  حيث  فيها  أساسيا  دورا  الــشــبــاب/ات  لعب  وقــد 
أشكال  بلورة  يف  وساهموا  معتقليها،  ومعظم  البارزة  بوجوهها 

ملواقع  املكثف  االستعمال  خالل  من  اتخذتها  التي  التنظيم 
اإلعالم  مواقع  عجت  حيث  االجتماعي،  التواصل  وشبكات 
الشباب  اعتمد  كما  ضخمة،  جد  شعبية  مبسيرات  البديل 
اإلدالء  حيث  من  ســواء  البديل  االعــالم  على  احلــراك  قــادة 
من  اآلالف  مئات  حصدت  واألخــرى  الفينة  بني  بتصريحات 
أو من خالل بث مباشر للمسيرات الضخمة بشكل  املشاهدات، 

عنصر  وأفقده  شلل  حالة  يف  العمومي  الرسمي  اإلعالم  جعل 
املبادرة، فأي دعاية حتريضية من طرف اإلعالم الرسمي كان 
الشباب  طرف  من  مبهر  وبشكل  اليوم  نفس  يف  عليها  الرد  يتم 
للجميع  أثبت  بشكل  البديل،  اإلعالم  خالل  من  احلراك  حجم الكذب والتزوير الذي ميارسه اإلعالم الرسمي املخزني.قادة 

• حركة املقاطعة االقتصادية الشبابية:  

برزت  الراهن  السياسي  الصراع  يف  البديل  قوة االعالم  لعل 
شهد  حيث  الرقمية،  االقتصادية  املقاطعة  خالل  بقوة  أيضا 
منتجات  مقاطعة  حلملة  دعــوات  إطــالق   2018 أبريل   شهر 
"سنترال  أسهم  فغالبية  بالسلطة  مرتبطة  كبرى  3شركات 
دانون" كانت يف ملكية الهولدينغ امللكي قبل أن يبيعها لشريكه 
أما "إفريقيا"  الشركة الفرنسية املتعددة االستيطان "دانون". 

و"أوملاس" فتتحكم فيهما عائلتان مقربتان من القصر )بنصالح 
مواقع  يف  الهشيم  يف  كالنار  الدعوة  انتشرت  وقد  وأخنوش(. 
طرف  من  واسعة  استجابة  وعرفت  االجتماعي.  التواصل 
وقد  واملتوسطة.  الكبرى  باملدن  والشعبية  الوسطى  الطبقات 
حلملة  دعاية  وتعبئة  انخراطا  أكثر  الفئة  أن  احلملة  املقاطعة هي فئة الشباب.بينت 

تمتة مقال الشباب واإلعالم البديل 

حركات  نشطاء  مع  املعلومات  تبادل  و  العاملية  الصحافة  على 
تشجيعهم  و  دعمهم  وكسب  مختلفة  أوطان  من  احتجاجية 
العنيفة  القمعية  التدخالت  همجية  عرت  كما  ومساندتهم؛ 

بها  للتشهير  وذلك  والتعذيب  العنف  قوى  عليها  تقدم  التي 
نافذا  سجنا  بسنة  )النطق  تعدياتها  وجلم  عليها  والتأثير 
االجتماعي  التواصل  شبكات  ضغط  حتت  سلطة   عون  على 
احتجاجي  شكل  لفض  بطشه  ومقاطع  صور  تقاسمت  التي 
التعاقد(،  عليهم  فرض  الذين  لألساتذة  بالعاصمة  ممركز 
القنوات  عدسات  تلتقطها  ال  التي  املشاهد  تلك  كل  ونقل 

فقد   ، خبرية  مــادة  تعدها  ال  و  االنباء  وكــاالت  تبثها  وال 
االنترنيت  بشبكة  وربطا  محموال  هاتفا  ميلك  من  كل  اصبح 
الذي  ذلك  غير  للمغرب  أخرى  صورة  يقدم  حقيقيا  مراسال 

تفوق  ومساءالت  وانتقادات  رسائل  للسياح،وحمل  يقدم 
الشفوية  االسئلة  تؤديها  ان  ميكن  التي  املنبرية  الوظيفة 
للوظيفة  هامشا  يحفظ  ان  ميكن  سياسي  نظام  يف  والكتابية 
االعالم  أدوات  جتهد  الذين   اولئك  لكل  والرقابية   املنبرية 
شدة  حيث  من  يفوق  به  يقومون  ما  بأن  لنا  لتظهر  احلديد.نفسها  لتسوية  جهد  من  احلداد  يبذله  ما  ارهاقه 

املخزن  عمل  البديل،  االعــالم  هذا  إلمكانات  استثمارا 
الصفحات  عشرات  وتفريخ  "املؤثرين"  بعض  صناعة  على 
املواقع  بعض  واغالق  واملدونات  احلسابات  بعض  واستهداف 
بخطاب   تلفزيونية  لبرامج  ضيوف  استدعاء  مع  مــوازاة 
وتبلور  وحــدتــه  االحتقان  مستويات  تــزايــد  مــع  متناسب 
بانفتاح  لاليهام   وذلك  نضالية  مبادرات  أو  حتركات  مالمح 
كما  للتوتر  وتخفيف  وتفريج  اطفاء  سوى  حقيقته  يف  ليس 
من  املطلوب  فان  ولهذا  السلوكي،  النفس  علم  ذلك  يؤكد 
السياسية  بالقوى  املرتبطني  البديل  االعــالم  نشطاء  كل 
منصة  لكل  والرشيد  احملكم  للتغييراالستغالل  تطمح  التي 
وفئاته  املــســتــهــدف  اجلــمــهــور  بــنــوع  واالهــتــمــام  اعــالمــيــة 
االشباع  اي  البديل   االشباع  خدعة  مسايرة  وعدم  العمرية 
والتمرد  االحتقان  عن  التنفيس  الى  يهدف  الذي  الوهمي  
الفرص  اتاحة  واملظالم،بتعمد  الفساد  على  واالحتجاج 
واطفاء  الغضب  فائض  امتصاص  اجل  من  بالتدوين  للتفريج 
اخلوف  البديل  االعالم  اسقط  لقد  امليداني،  النضال  اخلوف.جذوة  بهذا  ويحتمي  يتلفع  من  بعده  وسيسقط  
بناء  جتنب  ضــرورة  الــى  ختاما  ننبه  سلف  مــا  كــل  ومــع 
سمك  ازيــاد  مع  حتجب  االفتراضي  العالم  هــذا  يف  شرانق 
االنفتاح  ضرورة  هو  الواقعي،فاملطلوب  العالم  رؤية  نسيجها 
الــواقــع،  هــذا  تغيير  ادوات  وتصليب  بناء  يف  واالنــخــراط 
أن يطلق شرارة وإن  فاإلعالم ال ميكنه ان يسقط انظمة وال 
ومسؤولية  بذلك  يقوم  من  وحدهم  الناس  يتعهدها،  كان 

... الفايسبوك  على  وليس  الشعوب  على  ملقاة  التغيير 

تمتة مقال الحركات الشعبية واإلعالم البديل 



العدد : 413   10
من 8  إلى 14 يونيو  2021 نظرية  قضايا 

االشتراكية العلمية، هكذا سمى ماركس واجنلس مذهبهما 
االشتراكية  التيارات  انواع  باقي  عن  مييزاه  حتى  االشتراكي 

التي كانت قبلهما او حتى يف عهدهما.
الفلسفة  ارضية  على  تقف  ألنها  علمية  اشتراكية  وهــي 
حقائق  على  املتأسسة  املادية  أي  والتاريخية  اجلدلية  املادية 
العلم. وقد اعتبرا وأكدا على ان العلم يتوصل الى حقائق وهي 
احلقيقة املطلقة التي بدورها تتشكل من حقائق نسبية. هكذا 
توقف  بدون  وتتطور  المحدودة  وهي  ممكنة  معرفتنا  تصبح 
تأسيس   اجنلس  ورفيقه  ماركس  استطاع  وبذلك  انقطاع.  او 
نظرية املعرفة نظرية علمية. ففي الوقت الذي واصال البحث 
والتنظير، برز من صفوف مناضلي االشتراكية العلمية فيلسوف 

لقد  ديتزغن.  يوسف  العامل  الفيلسوف  هو  اخرى  طينة  من 
توصل هذا الفيلسوف العصامي بطريقة تكاد تكون " مستقلة" 
عن معلميه ماركس واجنلس الى خالصات ونتائج خول املادية 
تصدر  ألنها  خاصة  النتائج  بهذه  ماركس  انبهر  الديالكتيكية. 
عن أحد تالمذته العمال. عبر ماركس عن ذاك يف رسالة الى 
رفيقع كوغلمان مع اشارة سريعة لبعض حتفضاته ومالحظاته 
حول التعبير والصياغة الغير الدقيقة من شخص غير مختص 
يف االنتاج الفلسفي. هذه املالحظة جعلت ماركس يعد بالعودة 
ملوضوع الفلسفة ليضع تصوره للمادية الديالكتيكية بطريقته 
اخلاصة والعبقرية، لكنه لم يتمكن نظرا للوقت الذي استغرقه 

كتاب راس املال واملرض الذي ارهقه حتى الوفاة.
تولى اجنلس هذه املهمة وكان ذلك يف حياة ماركس وتبادال 
الرسائل واملخطوطات االولية يف نقد دوهيرينغ. توصل اجنلس 
الديالكتيكية  اعتمدها ايضا  املادية  الى صياغات اساسية يف 
صحافة  يف  ينشرها  كان  التي  الفلسفية  مقاالته  يف  ديتزغن 
وكراس  املقاالت  هذه  االملاني.  الدميقراطي  االشتراكي  احلزب 
ودراســة  متابعة  موضوع  كانت  اجلدلية  املادية  عن  ديتزغن 
دقيقة من طرف لينني الذي اراد ان يفي بالدين او الوعد الذي 
قطعه ماركس على نفسه ملا قال بأنه  سيرجع ملالحظاته حول 
الفلسفية. كان تصرف لينني هذا هو تصرف  كتابات ديتزغن 
املاركسيني احلقيقيني املشتبكني فلم يقعد يندب حظه وحظ 
البشرية الن ماركس لم يكتب لنا عن املادية الديلكتيكية كما 
العلمي على اساس  الى استكمال الصرح  وعدنا بل سارع لينني 

وفوق الركائز التي وضعها ماركس واجنلس.
الفاصلة  الفترة  يف  خاصة  املادية  بالفلسفة  لينني  اهتم 
البلشفية  والثورة   1905 لسنة  االولــى  الروسية  الثورة  بني 
لسنة 1917 – وهي الفترة التي لم يتسنى الوقت وال الفرصة 
النظري  السالح  اعطاء  هو  همه  وكــان   - لتناولها  الجنلس 

كانت  البلشفي.  احلــزب  أي  البناء  قيد  زال  ال  الــذي  للحزب 
والرجعي  البرجوازي  الفكر  مع  صراع  جبهة  الفلسفية  اجلبهة 
بني  يوفق  ثالث  خط  تأسيس  يريدون  الذين  التوفيقيني  ومع 
النقدي  واملذهب  "املادية  كتاب  مضمون  كان  واملثالية.  املادية 
فيه  دحض  لينني،  به  قام  قويا  فلسفيا  صراعا  التجريبي" 
ادعاءات التوفيقيني التجريبيني واعتبرهم مثاليني يدلسون 
ويدخلون  العلوم  نتائج  يف  يشككون  رجعيون  وهم  املادية  على 
النظري  التشويش  وكل  وامليتافيزيقا  املثالية  الــروح  عليها 
والالدرية. كما ساهم يف هذا الكتاب يف مناقشة وكشف اخطاء 
ديتزغن وهفواته، لكنه يف املقابل دافع عنه بشراسة باعتباره 

احد مؤسسي املادية الديالكتيكية ونظرية املعرفة العلمية. 

التجريبي  النقدي  واملذهب  املادية  كتابه  يف  لينني  يخلص 
الى ان الفلسفة تنقسم الى اجتاهني اثنني ال ثالث لهما وهما 
االسبق  من  عن  االجابة  عند  انقسما  وقد  واملثالية؛  املادية 
اجلوهري  السؤال  هذا  عن  االجابة  وبحسب  الوعي؟  او  املادة 
تتحدد طبيعة الفلسفة. يف الرصد واملتابعة التاريخيني يتبني 
املدارس:  العديد من  ان كل اجتاه من هذين االجتاهني هناك 
فالفلسفة املادية كاجتاه شهدت وستشهد العديد من املدارس 
بحسب التفريعات والقضايا اجلانبية ابتداء من مادية ابيقور 
واملادية امليكانية الى مادية فيورباخ الى املادية الديالكتيكية، 
كما ان االجتاه املثالي بحد ذاته يتفرع الى عدة مدارس ابتداء 
وكانت  هيغل  مثالية  الى  الذاتية  املثالية  الى  االلكليروس  من 
ثم هيوم وغيرهم من التجريبيني والالدريني. لقد كان هذين 
الطبقي  الصراع  باستمرار  ومستمر  دائم  صراع  يف  االجتاهني 
التحكم  او  فهمها  محاولة  او  الطبيعية  الظواهر  ضد  وبالصراع 

فيها.
ومبا ان العلم هو مجموع االنشطة االنسانية الواعية املتجهة 
او للطبيعة والكون قصد  او الشخصي  نحو واقعه االجتماعي 
الفعل او التفاعل؛ فانه انتج نظريات وقام باملمارسات والتجارب 
وباحلقائق  بالقوانني  املعرفة  تنتج  التي  احلياتية  او  املخبرية 
العامة والنسبية. لذلك كان العلم محط اهتمام بالغ من طرف 
االجتاهني يف الفلسفة. فأصبح العلم يوسع من رؤية الفلسفة 
وليتجاوز  ليتطور  للعلم  االفق  وتفتح  توجه  الفلسفة  ان  كما 
العالقة اجلدلية  اليها. هذه  التي يتوصل  محدودية احلقائق 
التاريخية  العلم والفلسفة اتضحت وتأكدت عبر الفترات  بني 
وكان  وشكوكه  ازماته  من  العديد  يتجاوز  ان  العلم  استطاع  ملا 

للمادية الديالكتيكية الفضل الكبير يف فتح هذا االفق.
يف هذا االطار اعتبر لينني ان من بني التخصصات العلمية 
التي شهدت تطورات هائلة وهي يف نفس الوقت محط اهتمام 

وصراع بني االجتاهات الفلسفية وهي علوم الفيزياء.

املادية  تضع  وهي  الوضع.  حالة  يف  املعاصرة  الفيزياء  ان   "
والقادر  احلي  الكائن  وعدا  عسيرة.  والــوالدة  الديالكتيكية. 
امليتة  املنتوجات  بعض  مناص  بال  الوضع  يعطي  احلياة  على 
عداد  ويف  املزبلة.  الــى  ارسالها  يتعني  التي  النفايات  بعض 
النقدية  الفلسفة  كل  الفيزيائية  املثالية  كل  النفايات  هذه 
التجريبية وما  التجريبية واالحادية  الرمزية  التجريبية مع 

شاكلهما." 
املادية واملذهب النقدي التجرييب صفحة 366 سنة 1908.

لعلنا  لينني  طــرف  مــن  الــواضــح  التقرير  هــذا  ضــوء  على 
سنستفيد من وضعه على طاولة البحت واملتابعة مع التطورات 
القرن  علماء  اكبر  احد  كان  التي  وخاصة  االخيرة  العلمية 
واذا  اينشتاين.  البيرت  وهــو  استاذها  او  قائدها  العشرين 
بحوث  بني  واالستمرارية  التواصل  يبني  الفيزياء  تاريخ  كان 
واينشتاين  ولورانتز  بونكاريه  هنري  مثل  العلماء  من  العديد 
املقالة وهي  فان متابعة هذه العالقات تخرج عن اهتمام هذه 
بكل تأكيد قضية مهمة جدا. فاراء بوان كاريه الفلسفية كانت 
محط انتقاد قوي من طرف لينني التي اعتبره الى جانب كونه 
عالم عبقري يف مجال الفيزياء فانه من الناحية الفلسفية كان 
مثاليا لم يستطع ان يحقق االنسجام املعريف واالبستمولوجي 
السؤال  ازاء  الفلسفي  وموقفه  موقعه  وبــني  تخصصه  بني 

اجلوهري الذي واجهته الفلسفة عبر التاريخ.
عالقة  كانت  كيف  هي  القصيرة  املقالة  هذه  يف  يهمنا  ما 
أي اجتاه  والى  الفلسفي  وموقفه  املعرفة  نظرية  مع  اينشتاين 
املدارس  ان  الى  االشــارة  جتدر  املر  هذا  استعراض  فبل  انحاز. 
الى  اينشتاين  جلب  جهتها  من  واحــدة  كل  حاولت  الفلسفية 
على  ووضعها  وتصريحات  مقوالت  اختالق  حتى  او  جهتها 

لسانه.
بالنسبة ملوقف اينشتاين من نظرية املعرفة وموفع العلوم 
علمية  جتربة  قــاد  اينشتاين  فــان  الفيزياء  وبخاصة  منها 
متنوعة وتكاد تكون فريدة من نوعها. انه قام ببحوث متفرقة 

يف 3 ميادين كما وضح ذلك ميشيل باتي :   
نشرت  التي  ألينشتاين،  أعمال  ثالثة  أهــم  فــإن  هكذا   "
األوســاط  انتباه  استرعت  اليه  وجهت  والتي   ،1905 عام  يف 
جيدا  مــحــددة  مختلفة،  مواضيع  بثالثة  تتعلق  العلمية، 
بالنظرية  أألول  يتعلق  متميزة.  نظرية  مبنهجية  وعاجلها 
وآالخير  الضوئي،  اإلشعاع  بطاقة  والثاني   للمادة،  الذرية 
يتعلق  الكهربائية  الديناميكيات  يف  احلركات  بنسبية  يتعلق 

بالنظرية الذرية للمادة.
 سنعود إلى ذلك. وينتمي االثنان االوالن إلى دراسة تركيب 
او تشكل املادة، الذي لن يتوقف آينشتاين عن االهتمام به يف 
عندما  للغاية   غنية  مساهمات  طريق  عن  وذلك  الحق،  وقت 
 la théorie( طورت وقدمت  ما سيصبح فيما بعد نظرية الكم
الثالث، املعروف بنظرية النسبية اخلاصة،  أما   .)quantique
نظرية  نحو  لبحثه،  جــدا  الواسعة  السبل  أحــد  فتح  فقد 
العامة ملختلف مجاالت احلركة ومجاالت اجلاذبية،  النسبية 
 sur le( املوحد  املجال  ويف  الكونيات  علم  يف  امتداداتها  مع 
هذين  يف  بحثه  اينشتاين  ــل  واص لقد   .)champ unifié
االجتاهني بشكل مستقل، ويف الغالب بشكل متناوب. الصفحة 

" Michel Paty 5 من كراسة اينشتاين وفكر املادة
اينشتاين تعامل بتجرد  ان  املنهجية يتضح  من خالل هذه 
مع موضوعه العلمي ولم يقم بتفضيل افتراضا ومنطلق معني 
ادرك  معا.  املجالني  يف  اليها  توصل  التي  النتائج  مع  وتعامل 
الى  حتما  تقود  املادة  ملوضوع  العلمية  املقاربة  بان  اينشتاين 
التعرف  اشكال  او  متظهراتها  تعدد  رغم  كوحدة  املادة  معاجلة 
عليها وهذه الوحدة ستكون موضوع التطورات العلمية القادمة 

وهو يف هذا املجال متفائل.

العلم واملادة
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الحركات الشعبية ومهام االشرتاكيني
يجب أن ال ننسى أن النيولبرالية مكون عضوي للرأسمال 
ما  وهو  مهيمنا.  أصبح  الذي  املضارباتي  االحتكاري  املالي 
تضخم  لفائدة  للدول  االجتماعي  الــدور  إضعاف  إلى  أدى 
وإضعاف  الرأسمالي،  احمليط  دول  يف  خاصة  القمعي،  دورها 
وهجوم  التمثيلية  الدميقراطية  وأزمــة  النقابية  احلركة 
وفئات  الكادحني  وكل  العاملة  الطبقة  أوضاع  على  مستمر 
الرأسمالية،  تطور  أن  كما  الوسطى.  الطبقات  من  واسعة 
متعددة  مناطق  تهميش  إلى  يؤدي  احمليط،  دول  يف  خاصة 
يف  والثروة  االقتصادي  النشاط  متركز  خالل  من  وشاسعة 

باألساس. كبيرة  ومدن  متروبوالت  بضع 
همجية  من  أنفسهم  حلماية  الناس،  يجعل  الذي  الشيء 
واألحــزاب  املؤسسات  يف  الثقة  فقدان  ظل  ويف  الرأسمالية 
بالبنية  مرتبطة  إما  خاصة،  هوية  على  ينطوون  والنقابات، 
أو  معينة  بفئة  أو  اإلثــنــيــة...(  الهوية  )الــديــن،  الفوقية 
كمواطني  هويتهم  حساب  على  ــك  وذل مهمشة،  منطقة 
أو  الطبقة  هذه  وعضوات  وكأعضاء  معينة  دولة  ومواطنات 

تلك.
ومع  بينها  اجلاد  والنقاش  النضالي  التضامن  تطوير  إن 
واالنخراط  واجلمعوية  والنقابية  السياسية  احلية  القوى 
الشعبية  النضالية  احلركات  هذه  يف  القوى  لهذه  اجلــدي 
الوحدوي  الهجوم  أن  نعتبر  لذلك  األهمية.  بالغة  مسألة 
يجب  سديد  موقف  الدميقراطي  النهج  بــه  يقوم  ــذي  ال
النضال  ــزيء  وجت تقسيم  مــحــاوالت  كل  رغــم  به  التشبث 
هجومنا  بدأ  وقد  به.  باالنفراد  املخزن  ميكن  الذي  الشعبي 
بالنسبة لقضية  األمر  الثمار كما هو  الوحدوي يعطي بعض 
امليدانية  اجلبهة  بناء  طرحنا  أن  نعتبر  كما  مثال.  التعليم 
بالغة  مسألة  واحلية  الدميقراطية  القوى  كل  أمام  املفتوحة 

األهمية.  
اآلن  يتخد،  الطبقي  الــصــراع  إن  سبق،  مــا  على  ــالوة  ع
ذاتية  تنظيمات  تخوضها  نــضــاالت  شكل  أســاســا،  وهــنــا، 
واجلمعوية  والنقابية  السياسية  القوى  عن  مستقلة  شعبية 
النهج  عليها  يشتغل  التي  السيرورات  أهــم  ومــن  املناضلة. 
املستقلة  الذاتية  التنظيمات  بناء  سيرورة  الدميقراطي 
باحترام  يلتزم  الــذي  اآلن  نفس  ويف  الشعبية.  للجماهير 
معها  األستاذي  التعامل  ويرفض  ودميقراطيتها  استقالليتها 
عن  داخلها  يدافع  محلها،  النضال  وخــوض  عنها  والنيابة 
التنظيمات  هذه  أن  يعرف  ألنه  اخلاص  التقدمي  منظوره 
تخترقها األفكار املتواجدة يف املجتمع والصراع بني توجهات 
تعكس مصالح طبقية مختلفة وأحيانا متناقضة ومتناحرة. 
بسبب  للعرقلة  يتعرض  الشعبية  اجلبهة  هذه  بناء  إن 
احلمراء  اخلطوط  أحد  أيضا  وهو  اليسار.  فيدرالية  فيتو 
أوخم  له  سيكون  اجلبهة  هذه  بناء  يف  تأخر  أي  إن  للنظام. 

التغيير.  أجل  من  النضال  على  العواقب 
مجاال  يدع  ال  مبا  تبني،  السودان  يف  الثورية  السيرورة  إن 
ولبرالية  يسارية  سياسية،  قوى  تضم  قيادة  توفر  أن  للشك، 
ومجتمعية،  اجتماعية  وحركات  ونقابية  معتدلة،  وإسالمية 
واالقتصادي  السياسي  النظام  لتغيير  واضــح  برنامج  لها 
شعارات  بواسطة  تدريجيا  تصرفه  القائم  واالجتماعي 
القيادة  هــذه  فتوفر  حاسمة.  مسألة  فترة  لكل  مالئمة 
وعدم  املبادرة  على  احلفاظ  على  قادرة  جعلها  برنامج  على 
البدائل  النظام، بل طرح  رأس  االكتفاء بطرح ضرورة رحيل 
حركة    لها  افتقدت  التي  القيادة  هذه  فترة.  لكل  املناسبة 

فبراير.  20
للحزب  الريادي  بالدور  السودان  يف  الثورة  تتميز  كما 
مــحــاوالت  كــل  بــحــزم  يــواجــه  الــذي  الــســودانــي  الشيوعي 
إعــالن  ــوى  "ق حتالف  ــدة  وح وشــق  الــثــورة  على  االلــتــفــاف 

الطويلة  التجربة  دروس  مستلهما  والتغيير"،  احلــريــة 
السودانيني  والكادحني  العاملة  والطبقة  للحزب  واملريرة 
بضرورة  موقفنا  سالمة  يؤكد  ما  وهو  الدموي.  النظام  مع 
نوعية  بنقلة  للقيام  والنضال  واالجتهاد  اجلهود  مضاعفة 

الكادحني. العاملة وعموم  الطبقة  بناء حزب  يف سيرورة 
يف: أولوايتنا  تمتثل  القول،  وخالصة 

الطبقة  حزب  بناء  يف  نوعية  بقفزة  للقيام  األداء  رفع   -
العاملة وعموم الكادحني الذي يشكل الضمانة لكي ال ينتكس 
النقابي  والنضال  الشعبية  فاحلراكات  املنشود.  التغيير 
وباقي  النضالية  احلركات  من  وغيرها  التنسيقيات  ونضال 
إلى  حاجة  يف  الكادحني  وكافة  العاملة  الطبقة  نضال  أشكال 
ويسعى  نضالهم  توحيد  يف  بقوة  يساهم  الذي  احلزب  هذا 
إلى إعطائه أفقا سياسيا يتمثل يف التخلص من املخزن على 
أن  كما  الشعبية.  الدميقراطية  الوطنية  الدولة  بناء  طريق 
احلركة  تصحيح  يف  إيجابيا  دورا  سيلعب  احلزب  هذا  بناء 
استخدامها  عوض  العاملة  الطبقة  تخدم  وجعلها  النقابية 
للطبقة  الطبقي  الصراع  أدوات  بني  سديد  متفصل  بناء  ويف 
واجلبهة  واحلزب  االقتصادي  للصراع  كأداة  النقابة  العاملة) 
الذاتية  والتنظيمات  السياسي(  للصراع  كأداتني  الشعبية 

الشعبي. النضال  حركات  مقدمتها  ويف  للكادحني،  املختلفة 
خالل  من  الشعبية،  اجلبهة  لبناء  واملثابر  اجلاد  العمل   -
حول  الشعبي  النضال  روافد  كافة  لتوحيد  الصبور  النضال 
يكثف  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  للتغيير  برنامج 
كل  يف  التركيز،  بواسطة  ويصرفه  للتغيير  املشترك  التصور 
العدو  هو  املخزن  أن  ونعتقد  واحد.  أساسي  عدو  على  فترة، 

الكأداء  لعقبة  اال  عمل  لكونه  الراهنة،  الفترة  يف  األساسي، 
على  تبنى  التي  اجلبهة  الشعب.هذه  لصالح  تغيير  أي  أمام 
الطبقات  كل  من  أيدلوجي  وليس  البرنامج(  سياسي)  أساس 
كانت  أيا  احلية،  والقوى  االجتماعية  والشرائح  والفئات 
ذلك  من  املتضررة  الطبقي،  موقعها  أو  الفكرية  مرجعيتها 
الليبرالية  القوى  تضم  أن  ميكن  التي  اجلبهة  هذه  العدو. 
املخزنية  املافيا  من  املتضررة  البرجوازية  مصالح  عن  املعبرة 
والقوى  والسلطة  الــثــروة  بــني  الفصل  شعار  ترفع  والــتــي 
اإلسالمية املناهضة للمخزن والغير تكفيرية والغير التبعية 
واحلركات  الشعبية  واحلراكات  اليسارية  والقوى  للخارج 
ومنظمات  املناضلة  والنقابات  واالجتماعية  االحتجاجية 
تنسيقا  ليست  الشعبية  اجلبهة  إن  اجلادة.  املدني  املجتمع 
إن  يجب  للتغيير  كجبهة  بل  فقط،  مشتركة  معارك  خلوض 
والثقايف  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  البديل  تقدم 
ذريعا.  فشال  فشل  الذي  الرسمي  التنموي  للنموذج  والبيئي 
على  تتوفر  تكن  لم  أنها  فبراير   20 حركة  نواقص  أحد  إن 
فبراير(   20 حركة  )أي  مكتفية  بديل  على  توافقت  قيادة 

اجتماعية. عدالة  كرامة،  حرية،  فضفاضة:  بشعارات 
التوجهات  ومواجهة  الشعبية  احلركات  يف  االنخراط   -
الفئوية الضيقة والعداء للعمل احلزبي والنقابي واجلمعوي 
الوحدوي داخلها، من خالل  النضالي  الفكر  املناضل وترسيخ 
واحتضان  األخــرى،  املناضلة  القوى  ومع  بنيها  اجلسور  مد 

ضدها. املوجه  القمع  ضحايا 
على  وتركيزه  العمومي  للحوار  كبرى  أهمية  إعطاء   -

السودان. غرار  على  للتغيير،  برنامج  بلورة 
الشعارات  طرح  يف  تتجسد  التي  اليسراوية  ضد  الصراع   -
الواقع  يف  حتقيقها  كيفية  حتديد  دون  الثورية  واألهداف 
الثورية  اإلستراتيجية  على  التوفر  دون  أي  املــلــمــوس: 
تنظر  التي  اليمينية  النزعة  وضد  والتحالفات  والتكتيكات 
إلمكانية  الترويج  أو  االستقرار  باسم  القائم  بالوضع  للقبول 
التمثيلية  مؤسساته  يف  العمل  خــالل  من  النظام  إصــالح 

املتطرفة. االنعزالية  الهوياتية  والنزعات  والفوضوية 

عبد اهلل احلريف 

النضايل  التضامن  تطوير  إن 
القوى  ومع  بيهنا  الجاد  والنقاش 

والنقابية  السياسية  الحية 
الجدي  واالنخراط  والجمعوية 
الحركات  القوى يف هذه  لهذه 

ابلغة  مسألة  الشعبية  النضالية 
الهجوم  أن  نعترب  لذلك  األهمية. 

به الهنج  الوحدوي الذي يقوم 
يجب  سديد  موقف  الدميقراطي 

به رغم كل محاوالت  التشبث 
الشعيب  النضال  وتجزيء  تقسمي 

الذي ميكن املخزن ابالنفراد به
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تقرير الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان
"الحق يف الصحة 2020"

على  تؤكد  اإلنــســان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  مــازالــت 
الوضعية املزريةلقطاع الصحة خالل سنة 2020 التي تتفاوت 
أزمة  عرفت  التي  السنة  وهي  املغرب،  اجلهات  حسب  شدتها 
جائحة  تفشي  بسبب  العاملي  املستوى  على  خطيرة  صحية 
صحية  وتعبئة   "19 "كوفيد  املستجد  التاجي  الــفــيــروس 
شاملة.فقد وجد املغاربة أنفسهم جراء تفشي فيروس كورونا 
اإلجــراءات  ولــوال  ومشاكل،  ــات  أزم يعاني  صحي  قطاع  أمــام 
البداية،  منذ  صحي  حجر  وفرض  احلدود  كغلق  االستباقية، 

لكانت البالد أمام كارثة حقيقية.
كنا  الذي  باملغرب،  الصحي  الوضع  أن  على  كورونا  وأكــدت 
وأنه  هــزة  أي  حتمل  يستطيع  ولــن  هش  أنــه  ذلــك  قبل  نقول 
من  وهناك  األمر،  هذا  تستوعب  تكن  لم  الناس  ولكن  متأزم، 
يقول أننا نبالغ يف هذا األمر بالرغم من أننا كنا نقدم أرقاما، 
يلزمه  الصحية  حلاجياته  يستجيب  لكي  املغرب  أن  نقول  كنا 
17 ألف طبيب/ة و25 ألف ممرض/ة. ومع اكتشاف  على األقل 
الصحة  وزارة  خصصت  كــورونــا،  بفيروس  إصابة  حالة  أول 
املديريات اجلهوية واملندوبيات اإلقليمية للتكفل مبرضى هذا 
أصحاب  على  التخلي  مت  الذي  الوقت  يف  بهم،  والعناية  الوباء 
 16 من  الصحة  ميزانية  انتقال  من  بالرغم  املزمنة،  األمراض 
مليار درهم إلى 18.6 مليارا يف السنتني املاضيتني. فقامت وزارة 
واملجهزة  األساسية  واألقسام  املصالح  جميع  بحجز  الصحة، 
أصحاب  على  واحلــكــم  ــا،  ــورون ك بفيروس  املصابني  لفائدة 
مستشفيات  على  قهرا  وتوزيعهم  باإلفراغ،  املزمنة  األمــراض 
ومستوصفات صغيرة، كما أن االستشارة الطبية أصبح احلصول 
عليها حلما. فقد خصصت الوزارة الوصية،  50 مؤسسة صحية 
املغرب،  يف  استشفائية  مؤسسة   149 مجموع  من  أطقمها،  بكل 
مبعنى أن حوالي 99 مؤسسة مازالت، نظريا، مفتوحة يف وجه 
حتولت  إذ  مختلف،  األمــر  الواقع  يف  لكن  اآلخرين،  املرضى 
باستثناءات  تقريبا،  مهجورة  أماكن  إلى  املستشفيات  جميع 
قليلة تعد على رؤوس األصابع، والغريب يف األمر هو أن بعض 
بعض  تغطي  كانت  التي  الطبية  والعيادات  اخلاصة  املصحات 
اخلصاص يف املنظومة الصحية العمومية، فضلت هي األخرى 
وهذه  العدوى.  انتقال  من  خوفا  واالختياري،  الصحي  احلجر 
باملغرب،  الصحية  املنظومة  حقيقة  أمــام  وضعتنا  اجلائحة 
وبني  بالوباء،  مبصابني  التكفل  بني  التوفيق  عن  يعجز  الذي 

املرضى العاديني، كما يحدث يف جميع بلدان العالم.

حماية  ضمان  تستطع  لم  الدولة  فإن  ذلك،  من  وبالرغم 
املستوى  أو  السن  أو  النوع  بسبب  متييز  دون  الصحة  يف  احلق 
االجتماعي أو اإلعاقة بشكل متساو... الخ.وهو احلق املضمون 
عامليا حسب مبدأ عدم التمييز للحق يف الصحة وفق القانون 
الدولي اإلنساني.وبحسب إحصاءات رسمية ، فإن “نحو نصف 
األطباء يف البالد يتمركزون يف مدينتي الرباط والدار البيضاء 
يف  الطبية  األطر  توزيع  يف  التفاوت  يبني  ما  وهو  ونواحيهما، 

البلد، باإلضافة إلى محدودية التأمني الصحي".

وللتغلب على القوانني واملمارسات واملواقف التمييزية التي 
حتد من حتقيق احلق يف الصحة. ينبغي أن يكون للناس حرية 
أن  شعورهم  حالة  يف  للمساءلة  املناسبة  اآلليات  إلى  الوصول 
احلق  وانتهاك  انتهاكها.  مت  قد  العالج  أو  الــدواء  يف  حقوقهم 
يف الصحة هو انتهاك صريح حلق من حقوق اإلنســان، وتكون 
التعليم  يف  )كاحلق  خطيرة  صحية  وغير  صحية  عواقب  له 
قادر  غير  اإلنسان  يصبح  حيت  والسكن...(  والغذاء  والشغل 

على القيام بدوره يف املجتمع.
اإلنسانلوضعية  حلقوق  املغربية  اجلمعية  تتبع  خالل  ومن 
املستشفيات،تبني لها من خالل كل التقارير الوطنية والدولية 
الكارثية  الوضعية  الدستورية،أن  املؤسسات  بعض  حتى  بل 
التي  املزرية  للوضعية  وذلــك  أيضا.  الوطنية  باملستشفيات 
ــراءات  إج اتخاذ  يستدعي  مما  املستشفيات،  تلك  تعيشها 
يعانيها  التي  املــعــانــاة  حلجم  نظرا  استعجالية،  وتــدابــيــر 
حالة  بسبب  مقلقة،.  مستويات  إلى  وصلت  وعائلتهم  املرضى 
بنظيرتها  مقارنة  كارثية  املغرب  يف  العمومية  املستشفيات 
تتجسد  قامتة  صورة  العسكري،  والقطاع  اخلاص  القطاع  يف 
اكتظاظ  متآكلة،  جدران  متهالكة،  أسرة  الصور،  من  كثير  يف 
وإجراء  الفحص  مواعيد  جهة،  من  واحــدة،  قاعة  يف  املرضى 
أخرى.  جهة  من  كثيرة،  لشهور  متتد  إذ  جدا  بعيدة  العمليات 
الستقبال  منها  العديد  حتويل  الوضع  كارثية  من  زاد  ومما 
من  الوضعية  تردي  إلى  أدى  والذي  كورونا  بفيروس  املصابني 

أسوء ألسوء.
املغربية  اجلمعية  تسجله  كانت  ما  هي  الوضعية  وهــذه 
تؤكد  كانت  حيث  وبالغاتها،  تقاريرها  يف  اإلنسان  حلقوق 
وخالل  عام  بشكل  الصحية  املنظومة  لوضع  وتــردي  تراجع 
سنة 2019 - 2020 بشكل خاص، إذ أن احلق يف الصحة أصبح 
املغربي.  طرفاملواطن  من  املستحيالت  باب  من  عليه  احلصول 

واملتدخلني  احلقوقي  مدني  كمجتمع  علينا  يستوجب  مما 
وفق  الترافع  اخلصوص  وجه  على  الصحية  القضايا  شأن  يف 
من  مسلوب  احلق  هذا  اكتساب  أجل  من  محكمة  استراتيجية 

طرف الدولة على حساب صحة املواطن.
التشخيص الوضعية الصحية ابملغرب:

 1-1 تشخيص وضعية القطاع بيناإلصالح الحكومي وطموح 

امليدان الصحي:

وتردي  تراجع  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  سجلت 
2020،حيث  خاللسنة  عام  بشكل  الصحية  املنظومة  وضع 
املغربي. للمواطن  التحقيق  صعب  الصحة  يف  أصبحاحلق 
وأعادت  باملغرب،  الصحة  واقع  على  كورونا  عرجتائحة  بينما 
واإلداريني  والتقنيني  واملمرضني  األطباء  مطالب  الواجهة  إلى 
على الواجهة من خالل سلسلة من االحتجاجات ورفع الشارات 

بالرغم من قيود حالة الطوارئ الصحية باملغرب.
فاالحتجاج السابق لألطباء واملمرضني لرفع األجور وتوفير 
وسائل العمل يف سنوات األخيرة، لم يجد آذانا صاغية، إال أن 
كورونا عجلت باإلصالح، وأن "استجابة املغرب السريعة ألزمة 
الصحة  أزمــة  مواجهة  على  للدولة  الهائلة  والقدرة  كورونا، 
العامة، بّينت أن حتسني جودة قطاع الرعاية الصحية يعتمد 
أواًل على وجود اإلرادة السياسية أكثر من اعتماده على القيود 

املرتبطة بامليزانية "..
التصنيف  معاير  من  بالصحة  العناية  أن  من  فبالرغم 
املقدمة  اخلدمات  وجودة  التطور  وقياس  التنمية،  يف  العاملي 
للمواطنني، وإذا كان املغرب من الدول األوائل التي تتوفر على 
يف  التكوين  ومراكز  وجامعات  وخاصة  عامة  مستشفيات  عدة 
ملموسة  حقيقة  لنا  يؤكد  املعاش  الواقع  فإن  الصحي،  املجال 
خدمات  تقدمي  بإمكانها  مستشفيات  على  يتوفر  ال  املغرب  أن 
طبية للمواطنني، حيث صنف املغرب من طرف منظمة الصحة 
البشرية  املوارد  57 دولة تعاني نقصا حادا يف  العاملية من بني 
وهذا  ممرض،  و9000  طبيب   6000 إلى  املغرب  يحتاج  حيث   ،
يؤدي إلى صعوبات يف االستفادة من اخلدمات الصحية يضاف 
البنيات  أما  املالية،  الضمانات  غياب  أو  اجلغرايف،  البعد  إليها 
بنايات  من  جزء  إذ  حاد  نقص  من  تعاني  أيضا  فهي  التحتية 
نصف  من  أكثر  وبــات  متقادما،  أصبح  االستشفائية  الشبكة 
باملائة   30 وأن  سنة،   40 عمرها  جتاوز  املتوفرة  املستشفيات 
الــوزارة  على  كان  الــذي  الوقت  ويف  سنة.   50 من  أكثر  جتــاوز 
مستشفيات  بترميم  قامت  جديدة،  مستشفيات  ببناء  القيام 
من  الــقــروض  ــم  ورغ خلت،  سنة  وخمسني  ثالثني  إلــى  تعود 
األوربــيــة  للسوق  مالية  ومساعدة  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
املشتركة، فميزانية وزارة الصحة تساوي 4.5 باملائة من الناجت 
تقول  للصحة  العاملية  واملنظمة   ، ضعيفة  فهي  اخلام  الداخلي 
إنه إذا أرادت أية دولة أن يكون لديها نظام صحي متوازن، فمن 
 ، اخلام  الداخلي  الناجت  من  باملائة   10 إلى  يصل  أن  الضروري 
وهذا ما يفسر املشاكل التي يعرفها القطاع: فمثال جند وفيات 
وهذه  ألف   100 كل  يف  وفاة   50 إلى  تصل  واألطفال  األمهات 
بعض  أن  كما  اجلوار،  بدول  باملقارنة  حتى  مرتفعة  جد  نسبة 
والعقلية  النفسية  وباألخص  بها  االهتمام  يتم  ال  األمــراض 
 ، األدويــة  وغــالء  الصحية  اخلدمات  وضعف  هشاشة  حيث 
فوزارة الصحة ال تصرف حتى نسبة 01 يف املائة من ميزانيتها 
لصالح األمراض النفسية،رغم تزايد عدد املرضى النفسانيني 
من  هامة  نسبة  املائة،فهي  يف   20 نسبة  ويشكلون  والعقليني 
والعوامل  الفقر  عوامل  بسبب  املغربي  املجتمع  يف  األمــراض 

االجتماعية واألسرية ...
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 دور الشبيبة يف بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني/ات

الكادحني هي  العاملة و عموم  تعتبر مهمة بناء احلزب الطبقة 
لإلعالن  الشروط  لتهييئ  الزمان  يف  ممتدة  سيرورة  و  أنية  الكادحني.مهمة  عموم  و  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  عن 
الذاتية  الشروط  تهييء  على  الدميقراطي  النهج  حزب  يعمل  و 
عموم  و  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  سيرورة  انطالق  عن  لإلعالن 
مبا  متوفرة  فهي  املوضوعية  للشروط  بالنسبة  أمــا  يكفي.الكادحني 
الشعبية  الطبقات  لعموم  موجهة  هي  احلــزب  بناء  مهمة  إن 
الدميقراطي  النهج  ومــنــاضــلــي/ات  املــغــاربــة  وللماركسيني/ات 
كل  عن  لالنفتاح  احلزب  عن  اإلعالن  بحملة  نخوض  اليوم  املاركسيني.ونحن  املناضلني  و  الكادحة  خصوصا  اجلماهير 

الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  الحزب  "ماهو   
/ات" 

عن  تعبر  التي  السياسية  األداة  هو  احلزب  أن  باعتبار  ننطلق 
املصالح  )اآلنية:   العاملة  للطبقة  اإلستراتيجية  و  اآلنية  املصالح 
الوطني  )التحرر  واإلستراتيجية  واالجتماعية(  االقتصادية 
اإلنسانية  لتخليص  االشتراكي(  األفق  ذي  الدميقراطي  املتوحش.والبناء  االستغالل  ونير  ويالت  من 
وفقط  العمال  النخراط  مفتوح  ليس  العاملة  الطبقة  حزب  إن 
األحياء  كادحي  فراشا   ( الشعبية  باألحياء  للكادحني  أيضا  إمنا  و 
ثم  املوسميني(  الزراعيني  وعمال  والهشاشة  الفقر  املهن  ذوي 
ال  بسيطة  استغالليات  على  يعيشون  الذين  الفقراء  الفالحني 
الثوريني  املثقفني  أيضا  و  احتياجاتهم  لسد  األحيان  ببعض  تكفي 
و الذين اختاروا عن طواعية و وعي االنتحار طبقيا و االصطفاف 
جلانب الطبقة العاملة و الكادحني/ات واختاروا النضال داخل هذا 
العاملة؟ للطبقة  اإلستراتيجية  و  اآلنية  املصالح  أجل  من  احلزب 

كلها  تنصهر  حــيــث  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  حـــزب  مــكــونــات  إنــهــا 
السياسي  املشروع  اجل  من  للنضال  احلزب  داخل  واالعــضــاء/ات 

االشتراكي( األفق  ذي  الدميقراطي  البناء  و  الوطني  )التحرر 
اآلنية  املصالح  عن  باألساس  يعبر  طبقي  حزب  فهو  وبالتالي 
إذ  املهمشة,  و  الكادحة  الفئات  وباقي  للعمال/ات  وإلستراتيجية 
جميع  أو  اجلميع  مصالح  عن  يدافع  حزب  يكون  أن  ميكن  ال  أنه 
املجتمع  داخل  املصالح  متناقضة  هي  الطبقات  هذه  ألن  الرأسمالي.الطبقات 
؟ الكادحني/ات  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  ملاذا 

مبختلف  البرجوازية  مصالح  عن  باملغرب  األحزاب  أغلب  تعبر 
العاملة,  الطبقة  مصالح  عن  يعبر  حزب  يوجد  ال  لكن  و  تالوينها 
فمثال  الباطرونا لديها نقابة واحدة تعبر عن مصاحلها باإلضافة 
حتمي  و  تدافع  التي  املوحدة  قوانينها  و  مؤسساتها  بكل  لدولة 
اجلائحة  اجتياح  منذ  بامللموس  طبعا  تبني  الذي  الشيء  مصاحلها 
اثر  على  للمقاوالت   دعم  بتخصيص  اتخذت  التي  القرارات  عدة.بكل  لسنوات  للثروات  لألرباح  مراكمتها  رغم  التداعيات 
قصيرة  لفترة  هزيل  دعم  لها  قدم  العاملة  الطبقة  املقابل  يف 
االســتــغــالل  و  لــلــعــمــال/ات  باجلملة  الــتــســريــحــات  عــن  نــاهــيــك 
النقابي  التعدد  ثم  األرواح.  ــاق  إزه حلد  وصــل  الــذي  املتوحش 
محاربة  عن  يعبر  الذي  و  العاملة  الطبقة  عن  تعبر  التي  للنقابات 
نقابة  باملغرب  هناك  الذي  الوقت  يف  تشتيتها  و  النقابية  الباطرونا.الوحدة  مصالح  عن  تعبر  واحدة 
العاملة  الطبقة  أن  الذاتي  املستوى  على  أنه  فنعتبر  بالتالي  و 
للتشتت  الصراع حول مصاحلها نظرا  ال متلك األدوات لكي متارس 
النقابات بشكل متفاوت. السائدة داخل  البيروقراطية  و   النقابي 
يف املقابل الباطرونا متلك نقابة واحدة وأجهزة الدولة و الدولة 
املخططات  كل  مترير  يسهل  .مما  مصاحلها  للحماية  موحد  بشكل 
النقابات  )قانون  احلقوق  و  املكتسبات  وضرب  القوانني  و  الرجعية 
القطاعات  مجانية  وضرب  العمومية  الوظيفة  ضرب  و  واإلضراب 
هنا  وطبعا  الضرائب(  والصحة....وقوانني  كالتعليم  احليوية 
العاملة  الطبقة  هي  التمرير  هذا  من  أساسا  املتضررة  الصراع.فالطبقة  خلوض  الالزمة  لألدوات  تفتقر  التي 
نتيجة  تشكل  تبعي  رأسمالي  إنتاجي  بنمط  املغرب  يتميز 
التغلغل  هــذا  وبــفــعــل  الــتــجــاري  الــغــزو  أو  الــعــســكــري  ــول  ــدخ ال

تبعية  بــرجــوازيــة  تشكلت  فقد  واملــغــرب  باملنطقة  الرأسمالي 
وعاجزة  قادرة  غير  فهي  التبعية  وبطبيعتها  املستعمر(  )وكيلة 
تبعية  ألنها  الدميقراطي  البناء  و  الوطني  التحرر  مهام  اجناز  عن 
الوطني بقيادة  التحرر  الدوائر االمبريالية. ولعل جتارب  وعميلة 
نظام  إمــا  النتيجة  وكانت  تنجح  لم  الــدول  ببعض  البرجوازية 

الرأسمالية  و االرمتاء يف أحضان  استبدادي 
غير  طبقة  أي  على  رهان  ال  أنه   اعتبار  ميكننا  كخالصة  إذن 
التحرر  مهام  ــاز  إلجن املوضوعيني  وحلفائها  العاملة  الطبقة 
التخلص من  و  البناء الدميقراطي ذي األفق االشتراكي  و  االمبريالية.الوطني  الدوائر  تبعية 
الدميقراطي  النهج  وشبيبة  الــدميــقــراطــي  بالنهج  ونــحــن 
باعتبارنا جزء ال يتجزأ من احلزب نحمل على عاتقنا مهمة بناء 
الطبقة  هي  التي  و  املوضوعيني  حلفائها  مع  العاملة  الطبقة  حزب 

البناء  و  الوطني  التحرر  اجناز  على  القادرة  النهاية  حتى  الثورية 
اإلنسانية  تخليص  يتم  حيث  االشتراكية  األفق  ذي  الدميقراطي 
فقط  للربح  تتوق  الذي  الرأسمالية  بفعل  املتوحش  االستغالل  من 
هذا  صحة  على  واضح  دليل  اجلائحة  كانت  و  اعتبار  كبل  فوق  االعتبار.و 

العاملة  الطبقة  حزب  لبناء  املسهتدفة  الشبيبة 
الكادحني/ات  وعموم 

الشباب  الشعبية  الطبقات  الشباب  نحو  نتوجه  أساسا  نحن 
نحن  يستحيل  ألنه  الفالحني,  و  العمال  بنات  و  أبناء  و  الكادح 
بوسط  أخر  و  جدا  ميسور  عائلي  بوسط  شاب  بني  نقارن  فقير.كشبيبة  عائلي 
مفتوحة  األفاق  فاألول  الدراسي  مبسارهما  إنهما  افترضنا  إذا 
منصب  أســاس  على  اخلاصة  واملــدارس  للمعاهد  للدخول  أمامه 
أحسن  يف  الثاني  و  عائلته  ثــورة  و  ملشاريع  كوريث  متوفر  شغله 
األحوال وحتى لو جتاوز كل العقبات والعراقيل الكثيرة باملنظومة 
املهني  التكوين  معهد  أو  العمومية  للجامعة  سيتوجه  التعليمية 
أو  بالعقدة  موظف/ة  أو  معطل/ة  مشروع  سيصبح  أوضــح  مبعنى 
بالتالي   و  مصنع.  رب  أصبح  قد  األول  بينما  املصانع  بأحد  عامل/ة 
من  طبقيا  املنحدر  الشباب  نحو  أساسا  نتوجه  كشبيبة  نحن 
طبقيا  املنتحرين  الــشــبــاب/ات  و  الكادحة  الشعبية  الطبقات 
عن  اختار  و  طبقيا  انتحر  و  به  مقتنع  و  املاركسي  الفكر  تبنا  الدميقراطي.الذي  النهج  بشبيبة  االلتحاق  طواعية 

حزب  بناء  يف  الدميقراطي  الهنج  شبيبة  دور  ماهو 
الكادحني/ات وعموم  العاملة  الطبقة 

العاملة  الطبقة  حــزب  بناء  يف  املساهمة  مهمة  لدينا  ألنــه 
جنازه  ميكنإ  ال  الذي  باملغرب  التغيير  أجل  من  الكادحني  وعموم 

: إال بإجناز ثالث مهام 
: الالتنظمي  نزعة  محاربة  مهمة  أوال 

التنظيم  أن  تقول  الشباب/ات  من  الكثير  وسط  فكرة  تسود 
واالنتماء حلزب هو خيانة و انه ال جدوى منه و هذه الفكرة قامت 
الذي يروجون  أنهم بالوقت  السائدة و هنا نرى  الطبقة  بترويجها 
ونقابة  الراعية ملصاحلهم  الدولة  الفكرة فهم منظمون داخل  هذه 
الطبقات  وبــنــات   أبــنــاء  يحرمون  وباملقابل  وأحــزابــهــم  واحــدة 

اخليانة  بــدعــوى  التنظيم  مــن  واملــغــربــيــات  املــغــاربــة  الشعبية 
جيدا  تعلم  البرجوازية  التنظيمات.ألن  داخل  والبيروقراطية 
العمال/ات  يتوحد  أن  وجودها  بل  مصاحلها  على  اخلطر  من  أنه 
السالح  باعتباره  الصراع  أدوات  ببناء  يقوما   وأن  والكادحني/ات 
تسعى  فالبرجوازية  ولذلك  العاملة  الطبقة  يدي  بني  الوحيد  
و بيروقراطية  التنظيم خيانة  النزعة حول  جاهدة لتسييد هذه 
وطبعا إن جزء منها واقعيا حقيقي يوجد تنظيمات فعال  تسود 
يف  اخليانات  من  الكثير  اقتراف  متت  فعال  انه  و  البيروقراطية  بها 
حق الطبقات الشعبية باملغرب  بقرارات و توجهات تفضي لقوانني 
املمارسات  وطبعا  الشعبية  الطبقات  مصالح  على  ضدا  وقــرارات 

حوله. امللتفة  واألحزاب  املخزني  النظام  كرسها  والتي  السياسية 
التنظيمات  كافة  يحاصر  اليوم  املخزني  فالنظام  وبالتالي 
يعلم  و  التنظيم  فكرة  من  خائف  و  واعي  ألنه  املناضلة  و  مصاحله.اجلادة  على  خطرا  ستشكل  املسالة  هذه  أن  جيدا 
محاربة  و  الصراع  عاتقنا  على  نحمل  النهج  كشبيبة  نحن  إذن 
نزعة الالتنظيم و نعتبر أنها ضرورة قصوى للتقدم يف بناء احلزب. 
التحريض وسط  و  الدعاية  على  يركز  أن  اليوم يجب  ولهذا عملنا 
ملراكمة  الوحيد  الضامن  باعتباره  التنظيم  على  حلثهم  الشباب 

الطبقي. الصراع  للممارسة  اخلبرة  كسب  و  التجربة 
. للجماهير  الذاتي  الدفاع  أدوات  بناء  مهمة 

يف  مهمة  تراكمات  حتقيق  دون  احلزب  بناء  يف  التقدم  ميكن  بالشباب.ال  اخلاصة  الذاتي  الدفاع  أدوات  بناء  مسألة 
نقابي  عمل  خلق  من  بد  ال  اذ   : الــشــبــابــيــة  الــنــقــابــيــة  الــواجــهــة 
النقابي  لعمل  دينامية  إطالق  و  املغربية  العاملة  الشبيبة  جاد و قادر على خوض الصراع على املستوى االقتصادي.داخل 
أبجديات  لتعلم  األولية  املدرسة  هي  املطاف  بأخر  فالنقابة 
قيادية  على  قــادر  ثــوري  عمالي  شباب  خللق  الطبقي.  الصراع 
على  للتمرن  بالنقابة  ــرور  امل من  البــد  الــثــوري  العمالي  احلــزب 
اخلطط  تسطير  و  التفاوض  كيفية  تعلم  و  الطبقي  الصراع  خوض 

املطالب لتحقيق  والتكتيكات 
: الطالبية  الواجهة 

احلــزب  بــنــاء  مهمة  و  العمومية  اجلــامــعــات  عــن  هنا  نتكلم   
ما  املخزن  أن  اعتبار  على  للطالب  كنقابة  أوطم  بناء  أيضا  تقتضي 
احلرم  جتزيء  و  رجعية  مخططاته  و  قوانني  بتمرير  سيقوم  كان 
نقابي  كإطار  أوطم  الطالب  نقابة  هناك  كان  لو  بسهولة  القواعد.اجلامعي  و  القيادة  مستوى  على  موجود  و  مهيكل 
حتتضن  هي  العمومية  اجلامعات  كون  يف  هنا  األهمية  تكمن  و 
إن  و  الفالحني  و  العمال  الشعبية  و  الفقيرة  األســر  ابنا  الطلبة 
اطر  تكوين  يف  سيساهم  اجلامعة  داخل  أوطم  نقابي  إطار  الطبقي.وجود  الصراع  خوض  من  متمكنة  شابة 

: املعطلني  واجهة 
من  بالتالي  و  الشغل  فرض  خلق  عن  عاجز  املغربي  االقتصاد 
املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  تطوير  الضروري 
من  النضال  يف  واسعة  جتربة  راكم  الذي  اإلطار  باعتباره  الشغل.باملغرب  اجل 

: الثقافية  مسألة 
داخل  الثقافية  اجلمعيات  و  الشباب  دور  داخل  للعمل  السائدين.العودة  الثقافة  و  الفكر  حملاربة  الشعبية  األحياء 

: الشباب  املاركسيني  توحيد  مهمة 
منها  والصعوبات  التحديات  من  العديد  تتخللها  املهمة  هذه 
املناضلني  والتشتت  املاركسية  الشبيبية  التنظيمات  ضعف 
احلزب  بناء  مهمة  يف  التقدم  اجل  من  و  اجلماهيرية  باإلطارات 
لذلك  املاركسي  الشباب  اجتــاه  متنوعة  مبادرة  إطــالق  من  البد 
املناطق  الــى  الــوطــنــي  املــســتــوى  مــن  املــهــمــة  تــنــزيــل هــذه  يــجــب 
املهمة  حول  للحوار  املناضلني  هؤالء  مع  مفتوحة  نقاشات  لتنظيم 
و  مقترحاتهم  و  النتقاداتهم  اإلنصات  و  احلزب  بناء  التاريخية 
هذه  يف  مساهماتهم  ــاج  وإدم حولنا  اخلاطئة  املفاهيم  الكبرى.تصحيح  التاريخية  املهمة 

عزيزة الرامي 
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الثقافة  و التغيري

الثقافية

الغامض  او  الغامض،  الواضح  املعنى  املعاني  من  يكون  قد 
Baudelaire على الرغم من  الواضح، نحو ما قال ادونيس عن 
بعض  يف  »ونقرا  كاملاس.  غامض  رمزيا:انه  شعريا  كونا  له  أن 
السامع  سمعها  ان  التي  هي  البالغة  العربية:  البالغة  تعاريف 
االٔفعى. يحِك  ولم  اقعى،  حاول  فإذا  مبثلها،  يأتي  انه  ظن 
»السهل  سموه  ما  الــي  القدامى  العرب  النقاد  انتبه  ولرمبا 
جشمنَي  صاحبَي  ان  على  للداللة  سقت  ما  املمتنع »سقت 
هو  احلقيقّي  الصديق  ان  فأقول  أجازف  ذلك  ومع  وعرا،  مركبا 
االستقاللية  بعد  التماهي  بعد  البعدان:  فيه  يتصادى  الذي 

والتنوير. باإلضاءة  مغرية  مثيرة،  معادلة  وهي 
رفيق،  الى  الصديق  حتول  يؤكد  ما  التاريخ  ذاكرة  وحتفظ   
انا  له"يا  قائال   ،  ENGELS ب    MARXاعترف حني  األمر  كما 
وهو  حتى  دربه  رفيق  عن  هذا   ENGELS يبخل  الثانية."ولم 
عاشه  ما  نتيجة  االقتصادية  أحواله  ساءت  بعدما  عنه  بعيد 

ابنته. شهادة  َوفق  مالحقات،  و  تضييق  من 
يف  االنــدمــاج  يستسيغ  ــذي  ال ذلــك  هــو  املتماهي  الصديق 

لدى احللول  يضارع  فيما  صديقه 
تقدميا،  أنسانيا،  واياه صاغني مشروعا  ينخرط  املتصوفة، 
ذلك  يف  مستميتني  عنه  فيدافعان  الكونية،  القيم  وعزاه  الته 
تالحمهما  قشدة  ميثل  وقد  االستشهاد.  كلفهما  ولو  الدفاع 

فال ويقاوم  يقاوم،  الذي   ، النضاليُّ  االلتزاُم 
يساَوم. وال  يساِوم، 

  / الصحاب   من  تستكثرّن  فال  مستفاد  صديقك  من  عدوك 
انقالب  / فدع  الى  انقلب الصديق غدا عدوا مبينا واألمور  إذا 
حني،  يف    / مستطاِب  قليِل  وكم  يعاف  كثير   فكم  الكثيَر  عنك 
معدوم،  واحلــفــاظ  مرفوضة،  »الصداقة  العسجدّي:  يقول 
البذل،  على  موقوفة  الرعاية  لــه،  حقيقة  ال  اســم  والــوفــاء 

مات..." فقد  والكرم 
مواقف  على  يجمعوا  لــم  واملــفــكــريــن  األدبـــاء  ان  ــواقــع  ال
االٔراء  اختلفت  اذ  ثيمة"الصداقة"،  بخصوص  متجانسة 
بقول  التوحيدّي،  حيان  ابو  يستشهد  هناك.  واتلفت  هنا، 

ومثلك هفا،  أخطأ:"مثلَي  لصيق  أحدهم 
ـــذر مــثــلــي  ــت ــب: »ومـــثـــلـــك اعـ ــاَطـ ــخـ ــا"، فـــاجـــابـــه املـ ـــفـ ع
معطيات  ــدون  ــ 07.بـ ص:  ــق،  ــدي ــص وال اغــتــفــر")الــصــداقــة 

التوثيق.(
ابي  قــول  ــح  أرج فإنني  محمود،  فضل  للترجيح  كــان  وإذا 
خلوا  اذا  فانهم  العلم  واهل  الكتاب  "واما  أخرى،  مرة  حيان، 
صحت  فرمبا  والتماحك،  والتماري،  والتحاسد،  التنافس،  من 

منهم  وظهر  الصداقة،  لهم 
ص:04.( القليل...")نفسه،  األصل  من  قليل  وذلك  الوفاء، 

قيم  ديدنهم  متنطعني،  وليسوا  حقيقّي،  علم  ذوو  أنهم 
النقد  وقيمة  التسامح،  قيمة  احلــب،  قيمة  منها  راقــيــة، 
الذاتّي، التي اعتبرها اسمى ثقافة اعتراِف، ان وعاها اإلنسان 

شرور  كفته  ومارسها 
املّمن  االنفتاح،  سبل  له  ويسرت  والتنابز،  والتنايف،  التنابذ 
فال  الرياح،  املتهالكة  الهياكل  على  يذرو  وبذلك  االنبطاح،  ضد 

ترشح... بالصداقة  عوالَم  نسج  يف  أحدهم  يتلكأ 
الصديق  ــك  ذل ــال  س عــن  ــواب  اجلـ مالمسة  حــاولــت  هــكــذا 
للمعيش  ــان  ب ممنا  أكــادميــيــة،  املــالمــســة  تــكــون  اال  متعمدا 
والسلوكات،  املواقف  يف  تأثيرها  متارس  التي  الرمزيَة،  سلطته 
فحسب  اخفق  وان  اشتهي،  ما  فذاك  التوّفق  بعَض  ــق  اَوفَّ فان 

القلب... الى  القلب  من  كانت  انها  الكتابة 

- إلى ناس أغبارالطيبني -
فيأغبار

صامتايقفاملاء
فيأعني الطفولة

كما الفاكهة على الضفاف
يف أغبار

اجلبال دموع حتجرت
يف الطريق إلى السماء

يف أغبار
النهارات جتري عند حافة الهاوية

وترقص على اجلسر

كي تبقى احلياة
على قيد احلياة

يف أغبار
وحدها يد اهلل

تضع باقات ضوء
عند النوافذ والعتبات

يف أغبار
يستريح األلم

عند ظل اجلوز و نهر األغنيات
يف أغبار

الباب األخيريف كتاب األمنيات

تطرقه األحالم
الغياب فيفتحه 

يف أغبار
الكالم الذي أتعبهركض

االستعارات
ميوت عند نشيد الغبار

يف أغبار
الوطن جرح حتضنه الغيمات

فيسافر يف املنعرجات
األنني

 سألين صديق، عن معین 
الصديق..

أغبار
جرح تحضنه الغميات

ابو نزار  ومها

ابراهيم قازو

أخيرا نطق املسؤول األول عن الشركة 
ما  ــق  وف والتلفزة  ــة  ــإلذاع ل الوطنية 
بأنه  تناقلته وسائل اإلعالم  حني قال 
مرة  يتكرر  أن  للسيتكوم  يسمح  لــن 

ثانية... 
ذنب  مــا  ولــكــن   ,,. حقا  جميل  ــالم  ك

السيتكوم ؟ 
يهدف  تــلــفــزي  ــرض  عـ الــســيــتــكــوم 
نفوس  يف  والتسلية  املتعة  بعث  ــى  إل
املشاهدينٔ  كما يسعى      إلى  السخرية 
والنقد البناء  و ذلك يف قالب كوميدي 
له  التصدي  ما ينبغي   ... فني وجمالي 
بكل شجاعة , وما ينبغي محاسبته هو 
وعرض  ومتويل  إنتاج  على  صــادق  من 
هذه املهزلة الرمضانية ؟                             

القناة  عــرضــتــه  ــذي  الـ السيتكوم 
أســوأ   ــن   م ــان  ك اإلفــطــار  ــت  وق الثانية 
عن  أحتدث  ال  أنا   . املعروضة  األعمال 
خيرة  مــن  فهم   . واملــمــثــالت  املمثلني 
الــشــابــة وال احــد  املــغــربــيــة  الــنــجــوم 
 . الفنية  ومواهبهم  مهاراتهم  يف  يشك 
لكنني ما أعيب عليه هو احللقات التي 
يتدخل           ولم  رمضان  شهر  طيلة  امتدت 
ــذه املــهــزلــة وهــذا  ــف هـ ــوق مــســؤول ل
املعني  السيتكوم  سأنتقد   . التهريج 
الشكلية                                                                                              الناحية  مــن  زاويتينا-  مــن 
يف  النسوي  العنصر  السيتكوم  ــدم  ق
صورة منطية مبتذلة أصبحت متجاوزة 
يف   . والتاريخي  الواقعي  املستوى  على 
لهن  هم  ال  نسوة  رأينا  احللقات  جميع 
بجمالهن          فيها  املبالغ  العناية  ســوى 
خالل  ومــن  املساحيق  كثرة  خــالل  من 
عنصر  أن  كــمــا    . ــاء  ــ ــ األزي عــــروض 
الثانية  الــزوجــة     من  واخلــوف  الغيرة 
جميع  يف  مناسبة  ــدون  ب حــاضــرا  ظــل 
عبو  وزوجها  مينة  )الــزوجــة  احللقات 
والريح (.صورة     أخرى بئيسة  للمرأة 
)عبد  الشاب  تطارد  وهــي  العالية(   (

اللطيف ( لتظفر بالزواج منه ... فكلما         
التقى االثنان إال وكان الزواج هو هدف 
العالية بينما عبد اللطيف ال يهتم بها 
                                                                                                             . فائدة  بدون  كثيرا      املشهد  تكرر   ...
كان العنوان ) كلنا مغاربة ( شيقا يغري 
باملشاهدة , إال انه خيب الظنون . لم نر 
مغاربة مختلفني ايجابيا يف بناء الدراما 
احللقات  جميع  يف  للعنوان  أثرا  نر  ولم 
أصيلة  مدينة  على  االخــتــيــار  ــع  وق  .
لتصوير احللقات .. لم نشاهد أصيلة يف 
بعدها التاريخي , وال يف بعدها الثقايف 
أين   .. االجتماعي  بعدها  يف  أو  والفني 
لقد  ؟  للمدينة  التاريخية  املآثر  هي 
الضيق  الزقاق  يف  املدينة  اختزال  مت 
األحداث   فيها   تدور  التي   العمارة  ويف 
 ) فناينة  و  )عبده  الثنائي  يقدم  لم   .
اإلضافة املنتظرة من االختيار . بل قدم 
الــزوج الذي  صــورة سلبية عــن    عبدو 
ال  يشتغل  الن زوجته متون مشروعه 
كرمية  سمحة  امرأة  فناينة  قدم  كما   .
كأنها     مؤسسة بنكية . فهي ال تستفيد  
وطالب  أفلس  وكلما  زوجها.  أخطاء  من 
ال  أنــا      . حساب  ــدون  ب مولته  املــزيــد 
أحتدث عن الفنان موس ماهر والفنانة 
الشخصيات  انتقد  بل   , عدنان  هاجر 
قدمت  هل   . منهما  كل  تقمصها  التي 
ب-  ؟  ايجابية  إضافات  السلسلة  إلى 
السيتكوم  حــاول  املضمون  ناحية  من 
واملمثالت  املمثلني  من  توليفة  يقدم  أن 
عبر التراب الوطني . لكن هل استجاب 
هـــذا االخــتــيــار لــلــهــدف املــتــوخــى من 
إشراك ممثلني ذوي انتماءات جغرافية 
هــذا  قـــدم  هــل  ؟  ومــتــنــوعــة  مختلفة 
االختيار األجوبة االيجابية واملنتظرة 
ــذي تــزخــر بــه بــالدنــا  لــهــذا الــغــنــى الـ
الثقايف؟لقد  وتعددها  تنوعها  ويدعم 
القيم  السيتكوم  يقدم  أن  حريا  كــان 
وهي  املناطق  لتلك  االيجابية  احمللية 
رائعة  واجتماعية  وفنية  قيم أخالقية 

األجـــداد  تركها  ــة  ــوروث م قيم  إنــهــا   .
حلقة  ــل  ك تخصص  كـــأن   . لــألحــفــاد 
لم   . منطقة  لكل  اخلفي  الوجه  إلبراز 
على  نوعية  إضافة  السيتكوم  يقدم 
كل   . للجمهور  والفني  الفكري  املستوى 
يغلب  تافهة  مواضيع  طــرح  هنالك  ما 
.)يف  والــتــكــرار  التهريج  طــابــع  عليها 
لغزال  املنظفة  تبدو  احللقات  اغلب 
وجهها  وتصور  احملمول  هاتفها  حاملة 
 . املساحيق  أفــســدتــه  الـــذي  اجلميل 
حول  مرة   كل  واملونولوج   احلوار  يدور 
مشروعها الفني الذي حتلم به ليحولها 
ــروة  ث ستحقق   مــشــهــورة  جنــمــة  إلـــى 
العلم أنني ال اطعن يف  خيالية... (  مع 
لعروسي  ابتسام  املقتدرة  املمثلة  هذه 
تقمصته  الـــذي  ــدور  الـ انتقد  لكنني 
تصنع  لم  أنها  ومبا   . السلسلة  هذه  يف 
مسؤولة  ليست  فهي  الشخصية  هــذه 
والتهريج سمتان  املواضيع  .تفاهة  عنها 
سيطرتا على املشهد طيلة شهر رمضان 
التالي                                                                                                            ــؤال  ــس ال إلــى  يــقــودنــا  ــذا  وهـ  .
مبراقبة  املكلفة  اللجنة  هــي  أيــن   -
قبلية  ــة  ــب ــراق م الــفــنــيــة  األعـــمـــال 
امتدت  التهريج  ثقافة  ؟لعل  وبعدية 
يف  أيضا  والغنائي  الفني  املــجــال  إلــى 
اصحبنا  لقد   . صارمة  ضوابط  غياب 
وتافهة  رخيصة  قيم  مترير  من  نعاني 
وتقدمي مناذج ملغنني شبيهة باملنحرفني 
ويتجولون  السيوف  يحملون  الذين 
بني  )قارنوا   . خجل  بدون  شوارعنا  يف 
وأصحاب  الشباب  الغناء  جنــوم  بعض 
السعادة  وجتلب  ومتتعهم   .. السكاكني  
بني  حتمل  كما   , عنهم  وتــرفــه  إليهم 
نبيلة  وإنسانية  أخالقية  قيما  طياتها 
والكرم  والتسامح  التضامن  قيم  مثل 
ليست    قيم  ــي  وه  . ــاء  ــوف وال والــصــدق 
قيم  إنها   . آخر  دون  مبجتمع  مرتبطة 
يف  مرة  كل  إليها  نحتاج  خالدة  كونية 
واالبتذال.  والسخافة  التفاهة  زمــن 

  السيتكوم بني الهتريج واإلبداع
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تستضيف جريدة الهنج الدميقراطي الرفيق جمال براجع،عضو الكتابة الوطنية.واحد من املناضلني الذين ال يتوقف عن تتبع النضاالت 
الشعبية واالنخراط فهيا ميدانيا،وابملساهمة يف تطورات أوضاع الطبقة العاملة خاصة يف ظل جائحة كوروان...تحاور الجريدة ضيفنا العزيز 
وقد خرب النضال الجماهريي منذ عقود وتحاول أن تفتح معه قضااي الوضع السيايس بشكل عام وما أهم مساته يف املرحلة؟نشكر الرفيق 

جمال واليه األسئلة التالية:

        

               ما رأيكم ، عىل ضوء املستجدات، المسات العامة 
للوضع السيايس ببالدان؟

املرحلة احلالية احتداما  الطبقي يف بالدنا يف  الصراع  يعرف 
واالجتماعية  االقتصادية  العامة  األزمة  تعمق  بفعل  متواصال 
مع  وخاصة  السائد  التبعية  الرأسمالية  لنظام  والسياسية 
االقتصادية  احلياة  على  كورونا  جلائحة  الكارثية  التداعيات 
واالجتماعية من ركود اقتصادي وإفالس اآلالف من املؤسسات 
واتساع  واملتوسطة  الصغيرة  وخاصة  واخلدماتية  اإلنتاجية 
لدائرة البطالة والفقر والبؤس االجتماعي ) أكثر من 700 ألف 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  يف  بهم  مصرح  عامل 
وضعية  يف  يعيش  مغربي/ة  مليون   22 من  وأكثر  عملهم  الفقر...(.فقدوا 
الطبقية  الكتلة  ممثل  املخزني  النظام  هناك  جهة  فمن 
املزيد  سوى  األزمة  ملواجهة  وسيلة  من  يجد  لم  الذي  السائدة 
واالعتقاالت  االحتجاجية  واحلــركــات  للنضاالت  القمع  من 
وحصار  املعارضة  و  احلرة  األصــوات  لكل  الصورية   واحملاكمات 
بديل  وال  يعطيه.  ما  لديه  ليس  فالنظام  املناضلة.  القوى 
االستفراد  بعد  وخاصة  القمعية  املقاربة  غير  إليه  بالنسبة 
وزارة  عبر  الدولة  بأجهزة  املخابراتي  األمني  للجهاز  الكلي 
الداخلية والتمكن خالل العقدين األخيرين من بولسة الدولة 
هي  البوليسية  الدولة  إن  واإلعالمي.  السياسي  احلقل  وإغالق 
لتدبير  املخزنية  للمافيا  السياسي  للتصور  العملي  التجسيد 
الشعبية  النضاالت  وتنامي  اخلانقة  ــة  األزم ظل  يف  املرحلة 
استقراره  تهدد  قد  مخاطر  أية  جتنب  اجل  ومن   ، والعمالية 
لسياسته  إيديولوجيا  غطاءا  يوفر  الوقت  نفس  ومصيره.ويف 
األوهــام  لــزرع  طبقية  مشاريع  طــرح  عبر  القمعية  الطبقية 
التنموي  "النموذج  رأسها  وعلى  الشعب  وســط  واالنتظارية 
يف  هــي  والــتــي  االجتماعية"  احلماية  و"مخطط  اجلــديــد" 
التبعية  الرأسمالية  نظام  ستكرس  طبقية  مشاريع  جوهرها 
النظام  يزيد  بذلك  ارتباط  املخزني.ويف  واالستبداد  املتوحش 
والصهيونية وتكريس  الدوائر االمبريالية  من رهن بالدنا لدى 
وتشريع  واخلوصصة  الديون  من  املزيد  عبر  التبعية  عالقات 
اتفاقية  توقيع  بعد  الصهيوني  الرأسمال  أمــام  املغرب  اخليانة والعار مع الكيان الصهيوني.أبــواب 
ومن جهة أخرى هناك تنامي وتواصل النضاالت اجلماهيرية 
للدفاع  واملناطق  القطاعات  مختلف  يف  العمالية  مقدمتها  ويف 
واالجتماعية  االقتصادية  بحقوقها  واملطالبة  مكتسباتها  عن 
القوى  نضاالت  مع  النضاالت  هذه  وتتمفصل  التهميش.  وضد 
الدميقراطية واحلية من اجل احلريات العامة وضد االستبداد 
الشعب  انتفض  حيث  الصهيونية  أحضان  يف  واالرمتاء  املخزني 
دعم  اجل  ومن  املخزني  التطبيع  ضد  فئاته  مبختلف  املغربي 
وعي  تطور  النضاالت  هذه  جتسد  و  الفلسطينية.   القضية 
لتحسني  لها  سبيل  ال  أن  العاملة  والطبقة  اجلماهير  إدراك  و 
وتغيير أوضاعها سوى تنظيم صفوفها والنضال والتضامن فيما 
العميقة  الثورية  احلركة  تلك  يعكس  التطور  هدا  إن  بينها. 
العمال  وسط  املغربي"وخاصة  املجتمع  أعماق  يف  تختمر  التي 
للشعب  التاريخي  النضالي  التراكم  إلى  والكادحي"واملستندة 
وهي  االستبدادي.  املخزني  النظام  وفساد  تسلط  ضد  املغربي 
االستغالل  ــات  ودرجـ أشــكــال  وتــوســع  تعمق  مــع  أكثر  تتجدر 
لدلك  املدمرة  واالنعكاسات  السياسي  واالستبداد  الرأسمالي 
للجماهير  والنفسية  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع  الشعبية.على 
وبصفة عامة ميكن القول أن النظام عاجز عن إيجاد حلول 
الزمته اخلانقة ولويف حدودها مما يؤشر على املزيد من القمع 
أخرى  جهة  ومن  جهة  من  احلديدية.هذا  البوليسية  والقبضة 
أن  على  يؤشر  مما  والعمالية  الشعبية  النضاالت  تنامي  هناك 

الصراع الطبقي سيزداد قوة مستقبال.وهذا ما يفرض على قوى 
الصراع من اجل التغيير.اليسار وخاصة املاركسي حتمل مسؤوليتها التاريخية يف قيادة 
تبىق مكوانت اليسار الدميقراطي هي املؤهلة نظراي            
املعيقات  هي  املخزنية.ما  السياسات  عن  البديل  إلقامة 

الذاتية واملوضوعية أمام هذا املرشوع؟

أمام  األساسي  العائق  أن  على  التأكيد  من  البد  البداية  يف 
احلقيقي  الدميقراطي  النظام  وبناء  املغربي  الشعب  حتــرر 
آفاق  له  الشعب ويفتح  الذي يجسد قوال وفعال سلطة وسيادة 
التقدم والتنمية بأبعادها الشاملة والدائمة هو النظام املخزني 
للكتلة  السياسي  واملمثل  الفرنسية  وخاصة  االمبريالية  خادم 
وكيلة  الكمبرادورية  البرجوازية  من  املكونة  السائدة  الطبقية 
االمبريالية ومالك األراضي الكبار والبرجوازية البيروقراطية 
النواة الصلبة للكتلة  الطبقة السائدة.أو ما يصطلح عليها باملافيا املخزنية وهي 
وملواجهة هذا النظام يف أفق إسقاطه البد من توحيد صفوف 
حد  سياسي  برنامج  قاعدة  على  والثوري  الدميقراطي  اليسار 
حول  يتمحور  احلقيقي  الدميقراطي  للتغيير  مشترك  ادنى 
النضال من اجل دستور دميقراطي يجسد سلطة الشعب ويقطع 
متحرر  وطني  اقتصاد  بناء  وحول  املطلق،   الفردي  احلكم  مع 
جميع  وتنمية  للشعب  األساسية  احلاجيات  خلدمة  وموجه 

مكونات الشعب املغربي يف جميع املجاالت. 
لكن لألسف هناك مجموعة من العوائق الذاتية التي تعرقل 
والنزعات  الصراعات  وطغيان  التشتت  ومنها  ذلك  إلى  الوصول 
الوحدة  ثقافة  وضعف  اليسار،  هــذا  مكونات  وســط  الذاتية 
حساب  على  اخلــالف  لنقط  قــواه  بعض  تغليب  نالحظ  حيث 
اليسار  فديرالية  ــزاب  أح ــان  وره واالشــتــراك،  التالقي  نقط 
مؤسسات  داخل  من  التغيير  على  أساسي  بشكل  الدميقراطي 
على  كبير  بشكل  تركز  يجعلها  مما  دمقرطته  اجل  من  النظام 
االنتخابات رغم أن التجربة التاريخية بينت استحالة حتقيق 
مخزنته  متت  ذلك  على  راهن  من  أن  أكدت  بالعكس  بل  ذلكٔ 
التقدم واالشتراكية مما  كما حدث لالحتاد االشتراكي وحزب 
هو  ما  يتجاوز  ال  الدميقراطي  النهج  مع  حتالفها  سقف  يجعل 
اليسار  وسط  تسود  .كما  سياسي  هو  ما  ويستبعد  اجتماعي 
عفوية  ثقافة  وتقديس  والفوضوية  االنعزالية  النزعات  بعض 

اجلماهير والالتنظيم واجلمود الفكري ...
تدرك  أن  والثوري  الدميقراطي  اليسار  وتيارات  قوى  على  إن 
يتحرر  أن  تاريخه.فإما  يف  مفصلية  مرحلة  يعيش  املغرب  أن 
وإما  والتقدم،  املستقبل  نحو  ويتجه  واالستبداد  التبعية  من 
النكوص إلى الوراء نحو املزيد من االستبداد والفساد والتخلف 
والتبعية.وبالتالي يجب عليها أن تنتفض على واقعها هذا على 
مبا  والسياسي  الفكري  واالجتهاد  الذاتي  والنقد  النقد  قاعدة 
الذي يجعل مصالح ومستقبل  اليساري األصيل  املشروع  يخدم 
ويؤسس  اعتبار،  كل  فوق  العاملة  والطبقة  الشعبية  اجلماهير 
لعالقات النضال املوحد واملشترك بني فصائله املختلفة.             

نضاالت  تبىق   19 كوفيد  جائحة  مخلفات  من  ابلرغم         
الطبقة العاملة تتصدر االحتجاجات الشعبية.ما هي خلفيات 

هذه املقاومة؟ وما هي اآلفاق املنتظرة؟

فعال تتصدر نضاالت الطبقة العاملة االحتجاجات الشعبية.
أن  والقطاعت دون  املناطق  حيث ال مير يوم واحد ويف مختلف 
عمالية.وقد  اعتصامات  أو  وقفات  أو  إضرابات  نشاهد  أو  نسمع 
تكاثرت هذه النضاالت منذ بداية انتشار جائحة كورونا بسبب 
ومكتسباتها  أوضاعها  على  للجائحة  اخلطيرة  االنعكاسات 
تعرض  حيث  واالجتماعي  املهني  استقرارها  على  وخصوصا 
مئات اآلالف من العمال للتسريح والطرد بدون أية تعويضات أو 
دعم مالي من طرف الدولة وخاصة يف القطاعات غير املهيكلة، 

الوقاية  وسائل  وغياب  العمل  ــروط  ش ــردي  ت إلــى  باإلضافة 
والصحة يف أماكن العمل الشيء الذي حول املؤسسات اإلنتاجية 
العمال/ات  وسط  الوباء  وانتشار  لتفشي  بؤر  إلى  واخلدماتية 
برعاية  مت  ذلك  االجتماعي.كل  ومحيطهم/هن  وأسرهم/هن 
وتواطؤ مكشوف ألجهزة الدولة املخزنية مع الباطرونا اجلشعة.
أن  هو  والقوية  العمالية  النضاالت  هذه  على  يالحظ  وما 
التضامن  إلى  وافتقد  نقابيا  مؤطر  غير  مشتت  عفوي  اغلبها 
الباطرونا  على  يسهل  كــان  ممــا  والشعبي  النقابي  والــدعــم 
وبالتالي  أو االلتفاف عليها  املخزنية قمعها  بدعم من األجهزة 
إجهاضها.وبالنسبة للنضاالت املؤطرة فقد حقق بعضها مكاسب 
"فوغال"  وشركة  و"دلفي"  "امانور"  عمال  نضاالت  مثل  هامة 

للنقل احلضري بتازة ...
إن املطلوب حاليا من القوى النقابية الدميقراطية ومن قوى 
الطبقة  وسط  والتجذر  االرتباط  هو  املاركسي  وخاصة  اليسار 
وإعالميا  وسياسيا  ومعنويا  ماديا  نضاالتها  ــم  ودع العاملة 
وتشجيعها على االنخراط يف العمل النقابي الدميقراطي اجلاد 
ونشر الفكر التقدمي واالشتراكي وسطها وربط نضالها النقابي 
الثوري عبر توعيتها  التغيير  العام من اجل  بالنضال السياسي 
بناء حزبهم السياسي املستقل.سياسيا وفكريا عبر بوابة انخراط العمال والعامالت يف مشروع 

       تقدممت يف الهنج الدميقراطي مبرشوع كبري يتجسد يف 
اإلعالن عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني خالل املؤمتر 

الوطين املقبل.ماذا أعددمت؟ وهل تتوقعون بعض العراقيل؟

الذي  الرابع  الوطني  مؤمتره  يف  الدميقراطي  النهج  قرر  لقد 
انعقد يف صيف 2016 اإلعالن عن حزب الطبقة العاملة وعموم 
الكادحني يف مؤمتره الوطني اخلامس الذي كان مقررا أن ينعقد 
صيف 2020 لكنه تأجل بسبب ظروف اجلائحة. ويعتبر النهج 
الدميقراطي أن  مهمة بناء هذا احلزب هي مهمة ضرورية وانية 
تفرضها الشروط املوضوعية للصراع الطبقي يف املغرب بارتباط 
الطبقة  نضاالت  وتطور  عامليا  الرأسمالي  النظام  أزمة  بتعمق 
العاملة والشعوب عبر العالم.وتؤكدها الدروس املستخلصة من 
السيرورات الثورية يف منطقتنا ومنها حركة 20 فبراير املجيدة 
ويف مقدمتها ضرورة امتالك الطبقة العاملة حلزبها السياسية 
املستقل لقيادة اجلماهير الشعبية نحو التغيير الثوري وتوجيه 
الهدف بدل سرقتها من األطراف  الثورية نحو هذا  الرجعية.السيرورات 
النهج الدميقراطي بكافة  ومن اجل حتقيق هذه املهمة انكب 
كافة  على  اجلدي  اإلعداد  على  مناضالته  ومناضليه  أجهزته 
واإلعالمية  والتنظيمية  والسياسية  الفكرية  املستويات 
املؤمتر  إلجنــاح  الضرورية  الشروط  لتوفير  واللوجستيكية 
الوطني واإلعالن عن احلزب. وقام بحمالت تعريفية مبشروع 
عبر  او  الكتروني  وموقع  جريدة  من  إعالمه  عبر  إما  احلــزب 
الندوات  من  العشرات  نظم  حيث  االجتماعي  التواصل  وسائل 
الرقمية يف املوضوع او عبر تنظيم احلمالت التعريفية امليدانية 
من طرف فروعه وسط العمال والكادحني طبعا حسب إمكانياتها 
سواء يف شقه األدبي أو املادي.وظروفها. وهو حاليا بصدد وضع اللمسات األخيرة لهذا اإلعداد 
سيضايقنا  املخزني  النظام  أن  فأكيد  للعراقيل  بالنسبة  أما 
الشروط  يف  مؤمترنا  عقد  لعرقلة  العقبات  كل  وضع  وسيحاول 
التي نريدها،  خاصة وأننا سنعلن عن مشروع سياسي ومجتمعي 
بإرادتنا  املخزني.لكننا  للمشروع  اجلذري  النقيض  هو  تاريخي 
املناضلة  الدميقراطية  القوى  من  وبدعم  وإصرارنا  اجلماعية 
اخلامس  الوطني  مؤمترنا  عقد  يف  وسننجح  الرهان  سنربح 
إذا  الشارع  يف  ولو  الظروف  كانت  مهما  الطبقة  حزب  عن  ونعلن 

فرض علينا ذلك.   
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ببالدنا  النظام  مضجع  يقض  هاجس  من  كان  اذا 
حتاشي  اجــل  ومــن  اجلــيــاع.  ثــورة  مــن  خــوفــه  فهو 
بالتنمية  سماه  ما  سياسة  ابتدع  فإنه  شرارتها 
البشرية  التنمية  خطة  استعمل  باألمس  البشرية. 
 2005 منذ  درهما  مليار   40 من  اكثر  فيها  ضخ  التي 
 2019 و   2018 لسنتي  فقط  درهما  مليار   18 بينها 
الــداخــلــيــة.  وزارة  ملــصــالــح  ــراف  ــ االش حتــويــل  مــع 
وضعت  ولذلك  التمويل  مصادر  نضوب  هو  املستجد 
قسط  بتمويل  االبناك   – الزام  أي   - اشراك  خطة 

املشروع اجلديد. من 

وضع  البشرية  التنمية  من  الثالثة  املرحلة  يف 
 6 مبيزانية   2023  -  2020 فترة  يغطي  مشروع 
للسنة  مليار   2  – اقساط   3 على  توزع  درهم  مليار 
الواحدة – لتمويل مشاريع صغيرة الى صغيرة جدا 
 13500 تهم  وقد  والبوادي  املدن  يف  ضمانة  وبدون 
معلوم  هو  وكما  شغل.  منصب   27000 خللق  مشروع 
جلنة  فيه  تأسست  الــذي  الوقت  الفترة  هذه  تهم 

بديل. تنموي  برنامج  لوضع  بنموسى 

بنموسى  جلنة  ستتمخض  هل  املطروح  فالسؤال 
عن برنامج يختلف عن التنمية البشرية ام سيكون 
مطابقا لها؟ اليوم ميكننا اجلواب على هذا السؤال 

اوراق جلنة بنموسى. بعدما مت الكشف عن 

جــاءت  البشرية  التنمية  سياسة  كــانــت  فـــاذا 
عدد  فــإن  نسبيا،  وجنحت  اجلــيــاع  ــورة  ث لتجنب 
وهو  حجمهم  وكــبــر  اتــســع  بــل  ينقص  لــم  اجلــيــاع 
لقد   .  19 كوفيد  كورونا  جائحة  عنه  كشفت  ما 
الى  الرسمية  االرقــام  حسب  الفقراء  عــدد  وصــل 
هو  وهــذا  ومــواطــنــة  مــواطــن  مليون   20 مــن  اكــثــر 
النموذج  بفشل  للتصريح  والدافع  احلقيقي  السبب 
بــوضــع بديل  وتــكــلــيــف جلــنــة خــاصــة  الــتــنــمــوي 

جديد.

التنموي  النموذج  محتويات  قراءة  ميكننا  هكذا 
بآلية  اوصت  والتي  اخلاصة  اللجنة  وضعته  الذي 
الــتــوجــيــه  حتــت  تطبيقه  عــلــى  ــرف  ــش ت ــة  ــاص خ
البشرية  التنمية  سياسة  تغيير  مت  هكذا  امللكي. 
سميت  جــديــدة  بسياسة  الــقــدميــة  صيغتها  يف 
هو  االساسي  همها  اجلديد،  التنموي  بالنموذج 
ألن  عليه،  القضاء  وليس  الفقر  انعكاس  تلطيف 
الفقر  انتاج  مصادر  على  القضاء  ميكنها  ال  الدولة 
الطبقية  الكتلة  ملصالح  واخلــادمــة  الراعية  وهــي 
تتطور  ان  ميكنها  ال  التي  املصالح  تلك  السائدة، 
غالبية  جهة  يف  والبؤس  الفقر  يتراكم  ان  بــدون 

الكادح. الشعب 

املخزني  التنموي  النموذج  من  البعض  يطلب  أن 
يرى  وال  النظام  انشغاالت  يجهل  فهو  هــذا  غير 
االستغالل  جوهرها  ويف  املطبقة  السياسات  حقيقة 
يد  اطــالق  فيه  مبا  املتغول  واالستبداد  الفاحش 
وإظهار  التغطية  هاجس  بدون  البوليسية  الدولة 
يف  االمر  كان  كما  الشكلية  الدميقراطية  مساحيق 

القريب. املاضي 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

"المنوذج التمنوي الجديد" صيغة 
جديدة للتمنية البرشية

العام  التوجه  يصنف  أن  أراد  مــن 
بنموسى  شكيب  وضعه  الذي  للتقرير 
التنموي«  ــوذج  ــم ــن »ال جلــنــة  رئــيــس 
مفاهيمه  يف  يدقق  أن  إال  عليه  ــا  ،م
ومفاتيحه املستعملة يف ديباجة النص 

تعكس  رأسمالية  وثيقة  يعتبر  مصالح البرجوازية والباطرونا.الــذي 
على  أبــدا  يعثر  لن  للنص  فالقارئ 
عاملة«  »يد  أو  عاملة«  طبقة  عبارة« 
مرتني  كلمة«عمال«  استعمل  ،لكنه 
ــني ظــهــرت عــبــارة« مــال  فــقــط. يف ح
وأعمال« 38 مرة، و بانت كلمة »رأسمال« 
 18 »تنافسية«  كلمة  ظهرت  و  مرة  مرة، و كلمة »األعمال« وحدها 14 مرة.27 
للعمال/ املقصود  التجاهل  هذا  إن 
ات ، كطبقة تبيع قوة عملها وتستنزف 
لتنمية  والذهنية  البدنية  ملكتيها 

ــال  ــم ــرأس ــض الــقــيــمــة لــصــالــح ال ــائ ف
كتاب  أو  كــاتــب  إن  بــل  صــدفــة.  ،لــيــس 
عن  ــث  ــدي احل أن  يــدركــون  الــتــقــريــر 
داخل  فقرة  أو  حيز  يف  العاملة  الطبقة 
احلقوق  إثارة  و  احلديث  يعني  النص، 

أو  واملكتسبات،  املستحقة  الشغلية 
مدونة  يف  عليها  املنصوص  ــرى  األخـ
رغم  الباطرونا  تتجاهلها  التي  الشغل 
للرأسمال  وانــحــيــازهــا  عالتها  كــثــرة 
والــبــرجــوازيــة. وكــذلــك احلــديــث عن 
يجب  كطبقة  العاملة  اليد  أو  العمال 
برنامج  أو  خطة  تصور  وضــع  يليه  أن 
الصندوق  لــدى  والتصريح  للتسجيل 
ويعني   ، االجتماعي  للضمان  الوطني 
زمني  بسقف  مخطط  وضـــع  كــذلــك 
محدد وواضح لالستفادة من التغطيات 
 - التقاعد   - )التطبيب  االجتماعية 

الشغل....(،وكذا  فقدان  عن  التعويض 
عامل  أي  يبقى  ال  حتى  خطة   وضــع 
عمل  عقد  بدون  يشتغل  مستخدم  أو 

يضمن له االستقرار يف الشغل. 
من  مقصودة  كانت  النواقص  هــذه 
بهذا  ــاص  اخل التقرير  واضــعــي  طــرف 
ــذي ال ميــكــن وصــفــه إال  الــنــمــوذج الـ
األرضية  توفير  أرادوا  ألنهم  تصفويا، 
»ليونة  إطــار  يف  االستغالل  من  ملزيد 
الباطرونا  إليها  تسعى  التي  الشغل« 

جاهدة إلدامة أرباحها دون أي عائق..
و  مــجــمــلــه  يف  الــتــقــريــر  كـــان  وإذ 
البرجوازية  مصالح  يعكس  مضمونه 
االستبداد  يكرس  ،فهو  الكمبرادورية 
السياسي  و  االقــتــصــادي  واالحــتــكــار 
يف  املغربي  الشعب  حــق  حــســاب  على 
العيش الكرمي ، وهو كذلك نظام حجر 
وعموم  العاملة  الطبقة  تطلعات  على 
السياسية  وطــمــوحــاتــهــا  الــكــادحــني 
ــة واالجــتــمــاعــيــة. فال  ــادي ــص ــت واالق
النظام احلالي و مؤسساته الدستورية 
على  ــادر  ،قـ واحلكومية  والتمثيلية 
املفقرين  طبقة  انتظارات  عن  اإلجابة 
سوى  أمــامــهــا  بــديــل  ،وال  واملستغلني 
االنخراط  و  املنظم  النقابي  النضال 
و  آني  وبشكل  املستقل  حزبها  بناء  يف 
الكتلة  مخططات  إلحباط  مستعجل 
سياسة  وإفــشــال  الــســائــدة  الطبقية 
يحول  الــتــي  ــة  ــاري ــظ ــت واالن األوهــــام 
الطبقات  وسط  زرعها  املخزني  الشعبية.النظام 

باتي  مليشيل  اليها  املشار  الكراسة  يف 
التي  القضايا  اهــم  على  بتركيز  نتعرف 
حتدد نظرة اينشتاين املعرفية والفلسفية 
اينشتاين  هاهو  لينني  به  تنبأ  ما  يجسده بطريقة ملموسة وخصبة.ولعل 
لنستعرض هذه الفقرة املهمة من مقالة 

ميشيل باتي :
بوجود  هنا  اينشتاين  اعترف  "هكذا 
عدم اليقني يف أسس الفيزياء، مما يعني ، 
بالنسبة له ، من الطريقة التي يتعني على 
املرء اتباعها يف الواقع للحصول على نظرية 
مرضية للمادة، والتي تأخذ يف االعتبار كل 
 - املستمر  املجال  نظرية  يف  مضمون  هو  ما 
هو  وما   -  Gravation اجلاذبية   النسبية، 
واإلشعاع،  الذرية  املادة  مجال  يف  مضمون 
يف  سنوات  نفسه  هو  قضى  وقد  الكم.  أي 
محاولة يف االجتاه االول، دون أي يقني من 

أن ذلك هو االجتاه الصحيح. 
النقطة  هذه  بشأن  اليقني  عدم  ولكن 
القناعات  جميع  إلغاء  نظره  يف  يعني  لم 
ثابتا  ظل  شئ  يوجد  ال  "هــل  الراسخة: 
العلمي،  الفكر  يف  التغييرات"  هذه  كل  يف 
أن  يف  شك  وال  غاليليو؟  منذ  حدث  الذي 
املبادئ  "بعض  بـ  بثبات"  "يتمسك  العلم 

ثــالثــة منها،  أحــصــى  وقــد  ــة".  ــي ــاس األس
وضرورتها،  التجربة  بــدور  تتعلق  ــى  األول
للتمثالت  الزمني  املكاني  بالطابع  والثانية 
 " بـ  والثالثة   ،)  des représentations(
القوانني،    )  ”complétude“   ( تكاملية" 
غير مادي.وهي ضمان عدم وجود أي شئ يف الطبيعة 
يوجد  "ال  ــه  أن على  املــبــدأ  ــذا  ه ينص 
السببي  الــنــظــام  يف  ــادي  مـ غــيــر  عنصر 
ذلك  يف  مبا  الطبيعة،  حيث  من  لألحداث" 
الظواهر واحلاالت النفسية، خالفا ألفكار 
ارادة   "  "Libre arbiter" أو   Vitalism
من  ستستفيد  احلرية  أن  )مبعنى  حــرة" 
فرص التحديد املادي(. ليس االمر مسألة 
الفسيولوجية  أو  البيولوجية  اخــتــزال 
العصبية يف الفيزياء - أينشتاين قد حدد 
من قبل، كما رأينا، أن علم األحياء لم يكن 
مشاكله  حلل  للفيزياء  يخضع  أن  يجب 
وجود  عدم  على  التأكيد  ولكن   -- اخلاصة 
الطبيعة  يف  االستمرارية  عدم  من  نوع  أي 
وجه  وعلى  التخصصات.  هذه  ملوضوعات 
تعقيدا  أكثر  مستوى  وعلى  اخلــصــوص، 
احلرة  اإلرادة  رفض  تصور  اخلالفات،  من 
التحديدات  من  تفلت  أن  شأنها  من  التي 

عرضها  التي  الطريقة  وهــي  الطبيعية، 
سبينوزا يف أخالقه

النقطة  هذه  على  أينشتاين  أصر  كما 
االحتجاج  يتم  والتي  الكم،  نظرية  بإثارة 
بها أحيانا من قبل أنصار هذه اإلرادة احلرة. 
تنطوي  الذي  السببية  مفهوم  إضعاف  "إن 
يفتح  ال  للكوانتا  احلديثة  النظرية  عليه 
الباب الصغير أمام مؤيدي اإلرادة احلرة، إن 
كان لسبب فقط بعد ذلك: إن العمليات التي 
والتي ال  الكائن احلي،  حتدد ما يحدث يف 
ميكن عكس اجتاهها يف احلس احلراري، هي 
من طبيعة أن العنصر اإلحصائي املخصص 
عليه  القضاء  يتم  اجلزيئي  املجال  لعملية 
فعليا". واحلجة، يف الواقع، ال ميكن الطعن 
فيها. يتم تعويض الكم مبجرد انتقالنا إلى 
املستوى املاكروسكوبي  حيث توجد أعداد 
كبيرة من اجلزيئات وتلعب الالرجعة دورا. 
"عقيدته  بذلك  أينشتاين  يؤكد  حني  ويف 
حدة  من  خفف  أنه  إال  الطبيعية"،  للعلوم 
"أعتقد  العقيدة محددة؟  الشك. هل هذه 
ص  ص  اإلجابة".  من  أفضل  االبتسامة  أن 
االنفة  باتي  ميشيل  مقالة  من  و22  الذكر.21 

الطبقة العاملة : ‘‘ امُلَغّيُب األكرب يف تقرير

المنوذج التمنوي الجديد’’

تمتة مقال العلم واملادة 


