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محنة العمل النقايب عىل ضوء االنتخاابت
املهنية لسنة 2021

كلمة العدد

جــرت االنتخابات املهنية يف منتصف
شهر يونيو  2021وكانت مناسبة للوقوف
على االعطاب البنيوية التي يعرفها العمل
النقابي باملغرب .همت هذه االنتخابات
مؤسستني اثنتني وهما مؤسسة مناديب
العمال يف القطاع اخلــاص والشبه العام
ومؤسسة اللجان الثنائية يف القطاع العام

.

فإذا حظيت انتخابات اللجان الثنائية
بتغطية اعــامــيــة هــامــة فــان انتخابات
مناديب العمال جــرت يف معظمها حتت
جنح الكثير من الضبابية او حتى التستر
والكتمان .يرجع األمــر األول إلــى توجه
تــاريــخــي لــلــمــركــزيــات النقابية للعمل
يف الوظيفة العمومية وســهــولــة تأطير
الشغيلة بــهــذه القطاعات بينما تركت
الــقــطــاع اخل ــاص إمــا طــواعــيــة أو مكرهة
ولم تسع لتأطير الطبقة العاملة بالشكل
املطلوب والــضــروري ،ناهيك على محاربة
الباطرونا للعمل النقابي سواء بتجرميه او
برغبتها يف االستمرار يف التواجد بالقطاع
الغير مهيكل قطاع االستغالل الفاحش
والرافض لتطبيق القانون الذي سنته دولة
الباطرونا نفسها

.

مــرت الــفــتــرة األولـــى مــن االنتخابات
املهنية وكانت املنافسة شرسة بني املركزيات
والنقابات القطاعية من أجل احلصول على
مرتبة النقابة األكثر متثيلية .تقتضي
مصلحة القواعد العمالية واملستخدمني
واملوظفني ان جتري هذه االنتخابات من
أجل التوفر على مؤسسة املناديب وعلى
املمثلني يف الــلــجــان الثنائية ملــا لها من
دور يف الدفاع على مصالح القواعد ضد
الباطرونا أو اإلدارات احلكومية .واملصلحة
الطبقية تقتضي أن يتم انتخاب املمثلني

األكــفــاء والــواعــن والصادقني املخلصني.
وتــواجــد هــذه النوعية مــن املناضلني يف
هذه املؤسسات سيساهم يف جتويد العمل
النقابي ودمقرطته بخلق أنوية قاعدية
لها وزنــهــا ام ــام االجــهــزة البيروقراطية
املتعفنة .انها مــدرســة استعادة النقابة
للقواعد وهــذا مــا يجهله او ال يريد ان
يراه دعاة مقاطعة هذه االنتخابات وهم
يف احلقيقة حملة فكر العمل النقابي
الفوضوي وهو فكر برجوازي صغير قصير
النفس سريع االنكفاء والفرار من املعارك
ومواجهة البيروقراطية املتعفنة يف اجلسم
النقابي املنظم

.

بــانــتــخــاب اعــضــاء مجلس املستشارين
ألن الصراع سيكون على املقاعد املجزية
للريع االنتخابي وهنا ستتدخل القيادات
البيروقراطية املتنفذة يف الدفع بعناصرها
وباستعمال كل الطرق املفلسة التي دأبت
الكائنات االنتخابية املخزنية واملمخزنة
يف استعمالها يف االنتخابات البرملانية.
سيغيب املــنــاضــلــون الــطــائــع عــن هــذه
االنــتــخــابــات يف املــرحــلــة الــثــانــيــة ألنهم
اتــخــذوا ق ــرار مقاطعتها ترشيحا .لكن
ورغــم كل ذلك سيطلب من هاته الطالئع
النقابية ان تراقب احلملة وان تسهر على
عدم متزيق الصفوف او النفخ يف العداوة
بني القواعد العمالية خدمة ملصالح بعض
املنتفعني على ظهر الطبقة العاملة خاصة
وكل املأجورين عامة

خــاضــت الــقــواعــد املــنــاضــلــة احلملة
االنــتــخــابــيــة ويهمنا هــنــا الــوقــوف على
ظاهرة جديدة الحت تباشيرها املشجعة
على أن هناك وعي جديد بدأ يأخذ مكانة
نوعية يف خوض الصراع والعمل النقابي
املناضل .متثلت هــذه الظاهرة يف خوض
الطالئع النقابية حملتهم االنتخابية وهم
ساهرون على خدمة مصالح الطبقة العاملة
واملأجورين بعيدا عن الذاتيات واالنتهازية
أو اجلــري وراء الكسب غير املــشــروع؛ هذا
اوال ،ثانيا ،خاضت هاته الطالئع املعركة
وهــي حتافظ على الوحدة النضالية وال
تــســب املستقبل وال تخلق الــعــداوة بني
القواعد العمالية بدعوى تعدد االنتماء
النقابي

ان احلــالــة املـــأزومـــة للعمل النقابي
هــي مــا يشجع كــل ممثلي الــبــرجــوازيــة
واألرستقراطية العمالية على املضي يف
هــذا املنحى والدفع بالعمل النقابي الى
املأزق التاريخي الذي زجت فيه القيادات
البرجوازية النقابات ودفعت عبره الى
املزيد من التشتت وتقسيم صفوف الطبقة
العاملة ،وتنفيرها مــن العمل النقابي
وتشجيع الباطرونا على التضييق على كل
مبادرة نقابية ،وإطالق يد الدولة لتجرمي
العمل النقابي باإلبقاء على الفصل 288
السيئ الذكر من القانون اجلنائي

فـــإذا بـــرزت ه ــذه الــظــاهــرة اجلــديــدة
– خ ــوص احلــمــلــة االنــتــخــابــيــة ورعــايــة
الــوحــدة للطبقة العاملة املأجورين  -يف
هذه املرحلة االولى من االنتخابات املهنية؛
فمن املرجح أنها ستخفت أو تزول يف املرحلة
الثانية من االنتخابات املهنية املتعلقة

الستعادة مدرسة النضال العمالي أي
النقابات ال مناص للعمال مــن النهوض
القوي لتأسيس حزبهم السياسي املستقل
وهــو الرافعة االساسية لتحويل مصالح
الطبقة العاملة الــى مــشــروع مجتمعي
حترري

.

.

لقد أخطأ اليسار موعده مع
التاريخ سنة 2011

مقدمات نظرية لفهم
تشكل الرأسمالية
التبعية باملغرب
النمودج التنموي الفاشل
من  1960الى 2035
حول النزعة التحريفية
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الثانية
2
النهج الدميقراطي يحمل الدولة مسؤولية تبعات إرضاب الريسوين عن الطعام ،ويطالب
بتحرير املدن والجزر املغربية املحتلة ،ويندد مبناورات األسد اإلفريقي
العدد 415 :
من  22إلى  28يونيو 2021

تدارست الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي يف اجتماعها
ليوم األحــد  13يونيو 2021أهم املستجدات الطارئة على
الصعيدين الوطني واخلارجي ،وانطالقا مما مت تداوله  ،فإنها:
 تهنئ قطاعنا العمالي يف النهج الدميقراطي على جناحمجلسه الوطني يف دورته اخلامسة والذي يشكل دفعة أخرى

قوية نحو بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني.
 تشيد بــنــضــاالت الطبقة العاملة وعــمــوم اجلماهيرالشعبية يف جميع أرجــاء الوطن ،وتعبر عن دعمها ووقوفها
إلى جانب الطبقة العاملة يف نضاالتها من اجل الدفاع عن
مكتسباتها وعن حقها يف االنتماء النقابي ومن اجل الزيادة
يف األجــور ووقــف كل مظاهر التردي والهشاشة ورمــي مئات
اآلالف من العامالت والعمال إلى الشارع و البطالة  .وتشجب
الزيادات يف أسعار املواد الغذائية واخلدمات التي باتت تثقل
كاهل الكادحني والكادحات ،وتدعو كافة القوى الدميقراطية
واحلية إلى توحيد نضاالتها من اجل تغيير موازين القوة
لصالح اجلماهير الشعبية التي تكتوي بنيران السياسات
الليبرالية املتوحشة املنتهجة من طــرف الكتلة الطبقية
السائدة ونظامها املخزني

.

 تضم صوتها من جديد إلى كل األصــوات احلــرة إلنقاذحياة سليمان الريسوني ،وتدين صمت الدولة وعدم حتركها
للحفاظ على السالمة البدنية لسليمان  ،ولتفادي حدوث
فاجعة إنسانية ،وتطالب بإطالق سراحه  ،وحتملها مسؤولية
تبعات اإلضراب " الذي تجاوز الهشرين"على صحته وحياته.
 تطالب بإطالق ســراح جميع معتقلي القضايا العادلةويف مقدمتهم املعتقلني السياسيني والصحافيني واملدونني
وغيرهم

.

 تندد باحلصار املخزني للقوى املناضلة̜ ويف مقدمتهاالنهج الدميقراطي مبختلف األشكال  ،واستمرار وتكريس
الدولة للمقاربة القمعية مع تعميم مظاهر الدولة البوليسية;
وذلك بقمع كل األشكال االحتجاجية واالعتقاالت باجلملة يف
أوساط مناضلي احلركات االجتماعية واملدونني والصحفيني،

واستمرار مسلسل فبركة الشكايات الكيدية إلخراس األصوات
احلرة التي تعري متظهرات الفساد املستشري باملناطق (مثال
بخنيفرة :التضييق على الرفيق قاشا كبير ،وببنسليمان
:متابعة الرفيق متلوف محمد ،وبتازة االنتقام من املناضل
واملسؤول النقابي الرفيق كرمي حاجي عبر طرده من العمل...
( .وتــديــن هــذه االعــتــقــاالت واملتابعات والطرد.وتعبر عن
استعدادها خلوض كافة األشكال النضالية تضامنا مع الرفاق
و احتجاجا على محاولة إسكاتهم

.

 تؤكد رفضها ملــا يسمى بالنموذج التنموي اجلديد،وتعتبر أنه ال يختلف يف شيء عن النموذج القائم ألنه يكرس
االستبداد السياسي والرأسمالية املتوحشة ويتجاهل حق
الشعب املغربي وخاصة الطبقة العاملة يف العيش يف ظل نظام
دميقراطي مما يتطلب من عموم القوى احلية مواجهته وتعرية
زيف ادعــاءاتــه وفضح مضمونه الرجعي املعادي لطموحات
شعبنا ،والتصدي للميثاق الوطني للتنمية

.

 تدين ماعرفته انتخابات مناديب العمال واللجان الثنائيةمن خروقات وانتهاكات حيث التواطؤ بني السلطات والباطرونا
واملنع واملماطلة من تسلم لوائح ترشح العمال وتفويت الفرصة
عليهم  ،وجلوء بعض املقاوالت إلى طرد العمال املترشحني أمام
عجز مندوبيات الشغل عن القيام مبهامها

.

 -تسجل فشل النظام يف تدبيره للسياسة اخلارجية

وانعكاساته على الــكــادحــن والــعــمــال املهاجرين .وتطالب
بتحرير املدينتني احملتلتني سبتة و مليلية و اجلزر الشمالية
املستعمرة من طرف اسبانيا ومعتبرة التحرير شان الشعب
املغربي

.

 -تدين قرار االحتــاد األوربــي اعتبار سبتة تدخل ضمن

حدود االحتاد األوربي وجزء من وحدته الترابية.
 تندد مرة أخرى بإجراء املناورات العسكرية األمريكية(األسد اإلفريقي) ما بني  7و  18يونيو  2021يف جنوب املغرب
والصحراء الغربية وتعتبر ذلك من أخطر مظاهر الهيمنة
االمبريالية على املنطقة

.

 تشيد بــاملــبــادرات النضالية للجبهة الوطنية لدعمفلسطني وضد التطبيع من مقاطعة مواد الكيان الصهيوني
وكنس وتعقيم األماكن التي دنسها القائم بأعمال الكيان
الصهيوني ببالدنا ،وتطالب بإغالق مكتب االتصال فورا

.

 تعلن مساندتها للنضال املشروع الذي يخوضه الشعبالفلسطيني من اجل استرجاع حقه املشروع يف بناء الدولة
الدميقراطية العلمانية على كامل تراب فلسطني ،وحتيي عاليا
املقاومة الوطنية الفلسطينية وتدعو إلى تكثيف النضال
الشعبي من أجل إلغاء قرار التطبيع مع العدو الصهيوني وإقرار
قانون بتجرمي التطبيع

.

 تعبر عن دعمها لنضال الشعوب عبر العالم  ،خاصة يفأمريكا الالتينية (كولومبيا ،الــبــرازيــل )...،ضد السياسات
الليبرالية املتوحشة  ،و توجه التهنئة للشعب الشيلي وقواه
التقدمية على االنتصار الذي حققته يف انتخابات املجلس
التأسيسي  ،وحتيي فوز مرشح اليسار يف االنتخابات الرئاسية
يف البيرو

.
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

بركان

طنجة

نضال العامل الزراعيني بضيعة هشام
الكروج ضد االستغالل والتعسف

يشتغل يف ضيعة "دومــن شاطر"
املــمــلــوكــة لــلــبــطــل الــريــاضــي هــشــام
الكروج  21عامال ميارس عليهم أبشع
أشكال االستغالل والتعسفات مبا فيها

الفالحي (ا م ش) بــزيــارة ميدانية
للعمال بالضيعة املــذكــورة بتاريخ
 10يـــونـــيـــو 2021عــبــر خــالــهــا عن
تضامن اجلامعة مع نضاالتهم محمال

هزالة األجور وعدم انتظام صرفها يف
أوقاتها احملــددة واحلرمان من ابسط
احلــقــوق الــتــي تــنــص عليها مــدونــة
الشغل والــطــرد التعسفي مــن العمل
كما حــدث مؤخرا ألحــد العمال.ويف
إطار دعم العمال قام وفد من املكتب
اجلــهــوي للجامعة الوطنية للقطاع

مسؤولية ما يتعرض له العمال من
استغالل وتعسفات للسلطات احمللية
ومــنــدوبــيــة وزارة الــشــغــل ومــســؤولــي
الضمان االجتماعي بسبب تقاعسهم
عــن تطبيق الــقــانــون وعــجــزهــم عن
إرغـــام الــبــاطــرون عــلــى االســتــجــابــة
للمطالب املشروعة للعمال

.

اشتوكة آيت باها

اعتداءات رحل تغضب السكان
يف إمي امقورن

خرجت ساكنة باجلماعة الترابية
إم ــي ام ــق ــورن ،الــواقــعــة ضــمــن نفوذ
إقــلــيــم اشــتــوكــة آيــت بــاهــا ،أم ــس ،يف
وقــفــة احتجاجية أم ــام مــقــر قــيــادة
إمــي امــقــورن ،للتنديد مبــا وصفته
بـــــاالنــتــهــاك املــتــكــرر لــلــمــســتــغــات
الــزراعــيــة وأمـــاك الساكنة وم ــوارد
املــيــاه ،واالعــتــداءات اجلسدية التي
تطال كــل مــن جتــرأ على الــدفــاع عن
ممتلكا ته

.

وشجبت تصريحات للمشاركني يف
الشكل االحتجاجي كل االعتداءات
التي أبطالها رعاة رحل يرعون آالف
قــطــعــان املـــواشـــي بــاملــنــطــقــة ووســط
الدواوير ،ولم يقتصروا على رعيها يف
األراضي اململوكة للساكنة ،بل انتهكوا
حرمة املقابر ،مع تخويف األطفال
والنساء وترهيبهم

.

ندين بشدة االعتداءات املتوالية
لــلــرعــاة ال ــرح ــل ال ــذي ــن اســتــبــاحــوا
ممتلكاتنا وأراضــيــنــا ومــصــادر املياه.
ورغـــم تــدخــل الــســلــطــات احملــلــيــة يف
أكــثــر م ــن مــنــاســبــة غــيــر أن الــوضــع
أضحى قابال لالنفجار ،فما خلقته
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االعــتــداءات املتوالية لــهــؤالء ينذر
باحتقان كبير يف هذه اجلماعة ،حيث
تهدد االعتداءات السالمة اجلسدية
للسا كنة .

وأضـــاف املــتــحــدث أن االعــتــداءات
طالت شجر األركان الذي أصبح يحظى
بــاهــتــمــام املــنــتــظــم ال ــدول ــي ،بــإقــرار
يوم عاملي له ،مردفا :بعد املعاناة مع
هجومات اخلنازير البرية واجلفاف
وانــتــشــار الــســرقــات ،تــكــوى الساكنة
بتواصل كل مظاهر االستقواء وفرض
األمــر الــواقــع مــن طــرف الــرعــاة ومن
يقف وراءهـــم مــن مستثمرين كبار،
خاصة يف مجال تربية اإلبل

عائالت ضحايا  8فرباير يحملون الدولة مسؤولية الفاجعة
واالستخفاف مبطالبهم
بعثت عائالت ضحايا فاجعة طنجة ليوم 8
فبراير  2021التي ذهب ضحيتها  29عامال/ة
برسالة ثانية لرئيس احلكومة سعد الدين
العثماني مــؤرخــة يف  15يونيو  2021تتأسف
فيها على عــدم جتــاوبــه مــع رسالتهم األول ــى
التي مر على إرسالها له شهرين.معتبرة أن يوم
 8فبراير سيظل يوما اسودا يف ذاكرتها ووصمة
عــار على جبني من تسبب يف اغتصاب فلذات

أك ــبــادهــا  ،مطالبة إيــاه أن يــبــادر إل ــى تلبية
مطالبها البسيطة واملشروعة يف اقرب اآلجال

.

وأكــــدت الــعــائــات يف هـــذه الــرســالــة على
مسؤولية املؤسسات احمللية التابعة للحكومة
يف وق ــوع الــفــاج ــع ــة بــع ــدمــا رخ ــص ــت السلطات
احمللية للباطرون بالعمل يف ســرداب بإحدى

.

.

لــإشــارة ف ــان الــدولــة وأج ــهــزتــهــا الوطنية
واجلهوية واحمللية تتعامل باستخفاف مع امللف

إذ لم تقدم حلد الساعة على اتخاذ اإلجراءات
الــازمــة لــلــكــشــف عــن احلــق ــيــقــة يف الــفــاج ــع ــة
وحتــديــد امل ــس ــؤول ــيــات وجــبــر الــض ــرر بالنسبة
ألســر الضحايا بعدما فــقــدت م ــوارد عيشها.
ممــا يــؤكــد اصطفافها إلــى جــان ــب ال ــبــاط ــرونــا
املتوحشة على ح ــس ــاب صحة وح ــيــاة العمال
والعامالت

.

فاس

عامالت وعامل رشكة "فيداسو" لإلعالميات
يحتجون عىل سوء رشوط العمل والتسيري
خــــاض ع ــم ــال وعـــامـــات ش ــرك ــة فــيــداســو
لــإعــامــيــات بــفــاس مــجــمــوعــة مــن الــوقــفــات
االحتجاجية أمام مقر الشركة لالحتجاج على
األوضــاع املأسوية التي أصبحوا يعيشونها من

.

ويف ســيــاق متصل عــبــر احملتجون
عن امتعاضهم من املمارسات املستفزة
للرعاة الــرحــل ،موضحني أن عملية
ح ــص ــاد احملــاصــيــل الـــزراعـــيـــة متت
بــحــمــايــة الــســلــطــات احملــلــيــة ،الــتــي
استعانت بعناصر احلــرس الترابي،
وهي العملية التي تكررت عدة مرات
بسيدي بوسحاب وإمــي امــقــورن ،ما
أوص ــل الــوضــع إلــى درج ــة كبيرة من
التوتر يف املنطقة

الفيالت يفتقر لشروط الصحة والسالمة ويف
غياب تام للمراقبة من طرف مفتشية الشغل
ومفتشي الضمان االجتماعي.ويف األخير أكدت
العائالت على الظروف املأساوية التي أصبحت
تعيش فيها وما يتهددها من عوز وفقر وتشرد

جراء اخلطة املمنهجة التي تتبعها إدارة الشركة
للدفع بها نحو اإلفـــاس الــشــيء الــذي يهدد
بتشرد حوالي  400عامل/ة وأســرهــم .وحسب
شكاية ملندوبي العمال/ات موجهة الى والي جهة
فاس مكناس وعامل عمالة فاس  12يونيو 2021

فإن إدارة الشركة تتعمد الدفع بها نحو اإلفالس
مــنــذ  3ســنــوات وحتــديــدا مــنــذ تــفــويــت أسهم
الشركة ملستثمرين أجانب.ومن مظاهر ذلك :
غياب املسؤول اإلداري عن الشركة ،التخبط يف
التدبير وغموض الوضعية القانونية واملالية
للشركة وعرقلة اخلــدمــة امل ــؤداة للزبناء عن
طريق توقيف العمل وحتويل العمل الى الشركة
االم باخلارج "اكسال تكنولوجي" وعرقلة جلب
زبناء ومشاريع جديدة والتأخير املتكرر يف أداء
أجــور العمال/ات وعــدم صرف املنحة السنوية
 2019و 2020ووقــف استفادة الــعــمــال/ات من
خدمات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
بسبب عــدم أداء الشركة ملساهمتهم ،وإجبار
الــبــعــض عــلــى الــعــمــل عـــن بــعــد بــوســائــلــهــم
اخلـــاصـــةدون تــعــويــض،وســوء شـــروط العمل
ووسائله اللوجستيكية واالنقطاعات املتكررة
للكهرباء واملــاء  ....وقــد طالب املندوبون من
والي اجلهة التدخل العاجل إلنصافهم ومعاجلة
امللف

.

خريبكة

قضايا عمالية وحقوقية

جهة الرباط سال

وقفة احتجاجية لعامل الوساطة باوراش
الفوسفاط دفاعا عن حقهم يف الشغل

نــظــم عــمــال ال ــوس ــاط ــة بــــأوراش
الفوسفاط املنضوون يف إطار النقابة
الــوطــنــيــة لــلــفــوســفــاط الــعــضــو يف
الكونفدرالية الدميقراطية للشغل

انتهاء الصفقة بعد اشتغالهم باوراش
املؤسسة ملا يقارب  17سنة ودفاعا عن
حقهم يف االستمرار يف الشغل .وقد
قرر العمال احملتجون وهم من ضحايا

وقــفــة احــتــجــاجــيــة يـــوم الــســبــت 12
يــونــيــو  2021أمـــام مــعــمــل بــنــي ديــر
رفقة أبناءهم وعائالتهم احتجاجا
على التوقيف الــذي طالهم بحجة

اإلقـــصـــاء مــن اإلدمـــــاج ســنــة ،2011
االستمرار يف برنامجهم النضالي حتى
حتقيق مطلبهم املــشــروع يف الــعــودة
للعمل .

الدار البيضاء

إرضاب عام عامل
النظافة

يــخــوض عــمــال النظافة
بــالــشــركــتــن املــفــوض لهما
تدبير النظافة بجهة الدار

البيضاء الكبرى وهما "أرما"
و"افــــيــــردا" إضـــرابـــا عــامــا
احــتــجــاجــا عــلــى الــتــمــاطــل
يف أداء أجــــورهــــم وعـــدم
االستجابة مللفهم املطلبي
وخــصــوصــا النقط املتعلقة
بالظروف املزرية للعمل حيث
يــعــانــون مــن غــيــاب وســائــل
العمل والصحة والسالمة.
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استنكار الجامعة الوطنية للتعليم /التوجه الدميقراطي
متاطل األكادميية يف رصف مستحقات املربيات واملربني
أصدرت املكاتب اإلقليمية ملربيات ومربي
التعليم االولي بالرباط سال متارة الصخيرات
التابعة للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه
الــدميــقــراطــي بــيــانــا تستنكر فــيــه متــاطــل
األكــادميــيــة يف صـــرف املــســتــحــقــات املــالــيــة
للمربيات واملربني رغم هزالتها منذ حوالي
السنة وتنكرها لوعودها بخصوص موعد
صــرفــهــا .وتــنــدد بــاالخــتــاالت والــتــجــاوزات
ال ــت ــي ط ــال ــت عــمــلــيــات تــدبــيــر الــشــركــات
املفوض لها تسيير التعليم األولــي ،مطالبة

اجلهاتاملسؤولة التدخل مــن اجــل تصحيح
املسار الفاشل لتدبير التعليم األولــي على
مستوى جهة الرباط سال القنيطرة

.

وقــد عــبــرت املــكــاتــب النقابية يف بيانها
عن عزمها تسطير برنامج نضالي تصعيدي
احتجاجا على هذه األوضاع املأسوية حددت
أولـــي خــطــواتــه يف تنفيذ إضــــراب إنـــذاري
يوم الثالثاء  15يونيو  2021مرفوق بوقفة
احتجاجية أمام مقر أكادميية اجلهة

.

“إفدي” الدولية تدق ناقوس الخطر حول الوضع الصحي للريسوين
وتطالب السلطات بحامية الحق يف الحياة
نبهت منظمة “إفــدي” الدولية إلــى التدهور اخلطير للحالة
الصحية للصحايف سليمان الريسوني ،إثــر دخــول إضــرابــه عن
الطعام يومه  ،72احتجاجا على استمرار اعتقاله احتياطيا منذ
سنة كاملة.

على أن احلــق يف احلــيــاة واحلــق يف العناية الطبية مكفوالن يف
القانون الوطني والدولي.
وأكــدت “إفــدي” على أن استمرار اعتقال سليمان الريسوني
وعمر الراضي ،دون احترام شروط احملاكمة العادلة ودون ضمان

ودقـــت “إفــــدي” نــاقــوس اخلــطــر بــخــصــوص الــوضــع الصحي
للريسوني ،محملة السلطات املغربية املسؤولية الكاملة ملا ميكن ان
يؤول إليه هذا وضع سليمان .

حقوقهما األساسية يف الدفاع بحرية عن نفسيهما ،ضرب ألسس
دولة احلق والقانون وانتهاك حلق أساسي من حقوق املواطنة .

كما دعــت املنظمة يف بــيــان لــهــا ،إلــى االنــتــبــاه حلــالــة املعتقل
الصحفي عمر الراضي والتعاطي االيجابي معها مبا متليه عليها
التزاماتها الدولية يف مجال حماية السجناء واملعتقلني ,مشددة

وطالبت “إفدي” الدولية ،السلطات املغربية بالتعجيل بإطالق
سراح سليمان وعمر تفاديا ألية كارثة انسانية ومتتيعهما باحلق
يف محاكمة عادلة .
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مقدمات نظرية لفهم تشكل الرأساملية التبعية باملغرب

التيتي احلبيب

يف مؤلف "راس املال" درس ماركس الشروط املوضوعية
التي حتكمت يف ميالد املجتمع اجلديد والــذي خــرج من
أحــشــاء املجتمع اإلقــطــاعــي بــأوروبــا .لقد صــاغ ماركس
القوانني التي ميزت منط االنتاج الرأسمالي.شكل تطور
هذا النمط لإلنتاج القاعدة املادية التي قامت عليها بنية
طبقية جديدة متثلت يف سيطرة البرجوازية كطبقة متتلك
وسائل االنتاج ،واستطاعت ان تنجز ثورة شملت املجاالت
الفكرية والسياسية والعلمية،مكنتها من إقامة الدولة
البرجوازية باعتبارها األداة الطبقية لتسهيل وتيسير كل
الظروف القانونية والعسكرية خلدمة مصالح الرأسمال
وخاصة توفير مقتضيات توسيع تراكمه ومواجهة انعكاسات
ميل معدل الربح للتدني(baisse tendancielle du taux
.)de profitفبعد استنفاد كل املصادر املمكنة على الصعيد
الوطني للدولة الرأسمالية توجه الرأسمال الى اخلارج من
أجل البحث عن األسواق لتصريف املنتجات ومن اجل جلب
املواد االولية واخلام .كان للدولة البرجوازية دورا مركزيا
وأساسيا يف هــذه االستراتيجية ،ألنها اهتمت بالقوانني
الدولية وتدبير الطرق البحرية والبرية ثم عقد االتفاقات
الدولية وصوال الى فرض مناطق النفوذ واالستعمار وتقسيم
املناطق بني الدول الرأسمالية ،وهي سياسات واكبت انتقال
الرأسمالية من مرحلة الرأسمالية التنافسية الى مرحلة
الرأسمالية االحتكارية واالمبريالية

وألجــل حتقيق إنتاج مــا ،ال بد من جمعهما.إن الطريقة
اخلاصة لتحقيق هذا اجلمع هي ما متيز مختلف احلقب
اقتصادية التي مرت منها البنية االجتماعية املعنية .يف
احلالة التي تشغلنا تبدأ نقطة االنطالق من فصل العامل
احلــر عن وسائل انتاجه؛ لقد رأينا كيف ويف ايــة شروط
يجتمع هذان العنصران بني ايدي الرأسمالي:بصفتهما منط
الوجود املنتج لرأسماله.إن املسلسل الفعلي حيث تدخل
بشكل مشترك العناصر املكونة للسلعة ســواء الشخصية
او املادية ،مسلسل اإلنتاج ،يصبح هو نفسه أحد وظائف
الرأسمال .إنه مسلسل اإلنتاج الرأسمالي و الذي مت توضيح

جبة االستعمار وبالتالي تعلن عن التحاقها خلدمة مصالح
الرأسمال االوروبي خاصة الفرنسي.
ال يسع املجال هنا للتفصيل ،لكننا نؤكد بان املغرب التحق
مكرها كشعب ومرحبا كنظام سياسي بالدول املستعمرة
وفتح مجاله امام الرأسمال االوروبــي ،وأنشئت املؤسسات
الــرأســمــالــيــة حتــت الــرعــايــة االســتــعــمــاريــة ،ومتــكــن منط
االنــتــاج الرأسمالي امل ــزروع من تطوير نفسه باالستيالء
على اراضــي اجلــمــوع ونــزع ملكية وســائــل انــتــاج احلرفيني
وحتويل الفالحني الفقراء والصغار الى جيش احتياطي
خضع الى عملية تهجير نحو مراكز حضرية او منجمية

.

على عكس أمنــاط االنتاج السابقة يتميز منط االنتاج
الــرأســمــالــي بخاصية االنــتــشــار والــتــوســع على اخلريطة
والبحث عن االس ــواق ومــصــادر املــواد األولــيــة واخلــام عبر
العالم.ويف هذا البحث احملموم عن مناطق النفوذ استعملت
البرجوازية سياسة اإلخضاع لكل البلدان التي تقع حتت
نفوذها

.

تعرض ماركس لهذه اخلاصية لنمط اإلنتاج الرأسمالي
يف مؤلفه "راس املــال".وشــكــلــت إشـــارات مــاركــس العميقة
مدخال للبحث و التعميق قام به فيما بعد عدد من القادة
املاركسيني ،االمر الذي سمح باستنتاج مهام البروليتاريا
على الصعيد احمللي و االممــي .هكذا ساهم يف بلورة شعار
يعمق ويطور شعار ماركس واجنلس ملا ناديا "يا عمال العالم
احت ــدوا" وذلــك ملــا رفــع لينني شــعــارا جــديــدا يجسد مهام
املرحلة اجلديدة من تطور الرأسمالية عندما نادى "اي عمال
العامل واي شعوبه املضطهدة اتحدوا".
ففي الكتاب الثاني من "راس املــال" استعرض ماركس
خاصية توسع منط االنتاج الرأسمالي وبني كيف يتم تثوير
البنية االقتصادية التي ينغرس فيها هذا النمط اجلديد :

((جــانــب اخــر من املــســالــة:ان نفس الــظــروف التي تولد
الشرط األساسي لإلنتاج الرأسمالي  -وجود طبقة العمال
املــأجــوريــن  -هــي الــتــي تستوجب على أي انــتــاج للسلع،
االنتقال الى إنتاج السلع الرأسمالي.وبقدر ما يتطور هذا
األخير فإنه ميارس مفعول تفكيك و تذويب ألي شكل سابق
لإلنتاج املوجه يف بداية األمر لالستهالك الشخصي املباشر،
وال يحول الى سلعة إال الفائض من االنتاج.إن إنتاج السلع
الرأسمالي يجعل من بيع االنتاج همه الرئيسي :يف البداية
ومن دون ان يواجه ظاهريا منط االنتاج نفسه ( هكذا كان
مثال التأثير االول للتجارة الرأسمالية العاملية على شعوب
مثل الصني والهنود والعرب الخ).؛ثم وحيثما استطاعت هذه
التجارة ان تغرس جذورها ،فإنها دمرت كل اشكال االنتاج
السلعي املرتكز على العمل الشخصي للمنتجني،اوعلى
البيع فقط للمنتوج الفائض كسلعة.انها تبدأ بتعميم إنتاج
السلع،ثم حتول تدريجيا كل إنتاج للسلع الى إنتاج رأسمالي.
كيفما كانت األشــكــال االجتماعية لإلنتاج ،فــإن العمال
ووسائل اإلنتاج يبقون دائما عوامل لإلنتاج .لكنهما يبقيان
كعوامل افتراضية ما داما منفصلني عن بعضهما البعض.

طبيعته بتفصيل يف الكتاب األول من هذا املــؤلــف.إن كل
مؤسسة إلنتاج السلع ،تصبح يف ذات الوقت مؤسسة استغالل
قــوة العمل ،لكنه وحــده اإلنتاج الرأسمالي للسلع هو ما
يفتح عهدا جديدا لالستغالل ،والذي يف تطوره التاريخي
يتم تثوير كل البنية االقتصادية للمجتمع فتتجاوز مبا ال
يقاس جميع العهود السابقة وذلك بفضل التنظيم ملسلسل
االنتاج والتطوير الكبير للتقنية )).هذه ترجمة ذاتية
لفقرة من الصفحتني 37.و  38من الكتاب الثاني من مؤلف
"راس املال" /الطبعة الفرنسية

.

انطالقا من فهم هذه املقدمات النظرية يف تطور منط
االنتاج اجلديد يف الــدول التي لم تعرف التطور الطبقي
الذاتي والداخلي -نسميها من أجل تسهيل التحليل بدول
األطــراف  -نظرا للوضع الطارئ الذي عرفته دول أوروبــا-
نسميها من أجــل تسهيل العرض بــدول املركز  -ودخولها
مرحلة االنتصار املظفر لنمط اإلنتاج الرأسمالي .اصبحت
مهمة كــشــف طبيعة الــتــغــيــرات الــتــي شهدتها البنيات
االقتصادية لدول األطــراف وتشكيالتها االجتماعية من
أهم القضايا النظرية يف فهم طبيعة السياسة التي يجب
اتباعها من اجل اخلروج من وضع التخلف املركب و االوضاع
الصعبة التي تعيشها شعوبها.هكذا وعلى قاعدة هذه األسس
النظرية ميكننا إدراك ما جرى عبر تاريخ املغرب منذ أولى
البعثات التجارية االوروبية الى وصول القوى االستعمارية
واحتالل أراضيه ،على انه تدخل افضى الى تفكيك املجتمع
القبلي وذلك بتوقيف او كبح ذلك التطور البطيئ واملتردد
اجلــاري بفعل العوامل الداخلية لهذا املجتمع والــذي كان
سيؤدي الى بروز الدولة اجلديدة املعبرة عن مصالح طبقات
وفئات اجتماعية ناشئة على انقاض القبيلة وأعيانها.لقد
استغل االستعمار حلظة من هذه الدينامية االجتماعية
وهي تلك اللحظة التي كانت تعرف فيها القبائل نوعا من
التمرد والرغبة يف التحرر من استبداد السلطة املركزية،
كانت آنــذاك كل املــؤشــرات تنذر بتفسخها وبظهور بــوادر
سلطة مركزية بديلة.هكذا استنجدت السلطة القائمة
بالقوى االستعمارية وأبرمت معاهدة احلماية لتدخل حتت

للعمل يف املؤسسات الصناعية والتجارية واخلدماتية
املستحدثة.سمحت كل فترة االستعمار املباشر بقيام طبقة
برجوازية مختلطة على هرمها جند األوروبيني خاصة يف
الصناعة واألبناك واملناجم والتجارة الكبيرة ويف الزراعة
الرأسمالية ،ويف اسفلها جند برجوازيني محليني يشتغلون
يف مؤسسات متوسطة إلى صغيرة وهامشية.لم تتغير البنية
االجتماعية لهذه البرجوازية كثيرا مع مرحلة االستقالل
الشكلي إال من حيث اخلروج الظاهري للرأسمال االوروبي
ولكنه يف احلقيقة تخفى من خالل الشراكة مع نوع جديد
مــن البرجوازية الكمبرادورية او الوكيلة والــتــي ربطت
مصاحلها يف مختلف املجاالت مع الرأسمال االمبريالي.
هكذا ساد منط إنتاج الرأسمالية التبعية ،وهو منط إنتاج
هجني يحمل يف جيناته كل مظاهر االستغالل املفترس لقوة
العمل و خليرات البلد ويتخلى او يتنصل من كل القيم التي
حملتها البرجوازية كطبقة ثورية حني كانت تصارع سلطة
االقطاع .شكل منط اإلنتاج الهجني هذا القاعدة املادية
لقيام دولة استبدادية تسلطية مهدت السبيل للبرجوازية
الطفيلية وملالك األراضي الكبار من أجل النهب واالستغالل
ومن أجل تهريب اخليرات إلى اخلــارج وحماية كل مظاهر
البذخ والتبذير

.

عند حتليل مهام إجناز التغيير الثوري الذي باتت تتطلبه
األوضاع املتأزمة ببالدنا وهي املهام التي شرعت فيها احلركة
الوطنية إبــان معارك النضال من اجــل االستقالل والتي
أجهضت بسبب غياب القيادة الطبقية احلازمة واملنسجمة
مع طبيعة التناقضات االجتماعية والدولية ،فإننا نصل الى
أن ما يطرح على قوى التغيير ببالدنا هو نفسه الذي تعرفه
نضاالت شعوب اخــرى ،أي النضال من أجــل بناء املجتمع
اجلديد  -مجتمع الدولة الوطنية الدميقراطية الشعبية
 مجتمع يحقق ما عجزت عنه البرجوازية لكنه يتخطاهيف إطار فتح عهد بناء االشتراكية ،ألنها هي اجلواب على
التناقضات األساسية القائمة بني قوة العمل والرأسمال
وبني البروليتاريا و البرجوازية ،وكذلك بني االمبريالية
والشعوب املناضلة

.
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النموذج التنموي الفاشل من  1960اىل 2035

احلسني العنايت

هذا النموذج ينبني على فرضية مفادها ان اإلقطاع ميكن
ان يؤسس "طبقة بورجوازية" مبفهوم القرن الثامن عشر
بأوروبا

.

يعتمد هذا النموذج على تطبيق وصفة إثقال كاهل خزينة
الــدولــة بالدين اخلارجي مبا يساعد على تقوية القطاع
اخلاص وتشجيع املبادرة اخلاصة مبا يحقق النمو و الرفاه.

• يف البداايت الخاطئة

هذه الوصفة الغريبة التي طبقت منذ سنة  ،1960تعتمد
مبدأ "الدولة الليبرالية" التي تتحمل عبء نسبة  75باملائة
من االستثمارات العمومية يف خدمة "طبقة بورجوازية" ال
تتجاوز نسبة مساهمتها يف االستثمار  30باملائة وعلى امتداد
 60سنة

.

هذا ما جعل معدل نسبة الناجت الداخلي اخلام الصناعي
(القطاع الثاني) يستقر يف  26باملائة نظرا ملا يتميز به من
قيمة مضافة ضعيفة باستثناء قطاع الفوسفاط وصناعاته
التحويلية الذي أرباحه يتراجع ضخها يف خزينة الدولة
سنة بعد سنة منذ  . 1960أمــا القطاع اخلــدمــاتــي فهو
يتصاعد واصبح نسبة مساهمته يف الناجت الداخلي اخلام
تفوق  50باملائة نتيجة التخلي عن معمل الصلب واحلديد
وصناعة السيارات صوماكا وعن الوحدات الصناعية كمعامل

على شكل اسنان املنشار ملعدل النمو باملغرب .ما له انعكاس
سلبي دائــم على القدرة الشرائية ألغلب اجلماهير باملدن
والقرى والتي يرتبط دخلها السنوي بكيفية مباشرة أو غير
مباشرة بالفالحة البورية واملعاشية التي لم تستفد اال على
اقل من  3باملائة من مجموع االستثمارات الهائلة يف القطاع
الفالحي املوجه للتصدير واملستمدة من الدين اخلارجي على
امتداد  60سنة

.

• الجري وراء الرساب

يف سنة  1960كان الناجت الداخلي الفردي بكل من املغرب
وتونس وماليزيا متساوين ،لكن يف سنة  2018وحسب البنك
الدولي اصبح الناجت الداخلي الفردي (ب"ثنائية القدرة
الشرائية" العزيزة جدا عند جلنة بنموسى) يف املغرب 7613 :
دوالر امريكي ،يف تونس  11026 :دائما يف ماليزيا28229 :
دأ  .جاء يف إحدى الدراسات التي اجنزتها املندوبية السامية
للتخطيط لسنة " ، 2005أن املغرب تلزمه  31سنة كي يصل
الى مستوى تونس و 65سنة الى مستوى ماليزيا"  ،الشيء
الذي سيتحقق اذا خلدت تلك الدولتني للنوم العميق

.

• منوذج تمنوي مييش عىل رأسه

هذه االختالالت املركبة لم تنتج عن إضاعة فرص ظرفية
للتنمية ،أو مــرده اختالل يف االستثمارات التي لم توجه

التاريخية يف العالم كله تعلم للمبتدئني بأن البورجوازية هي
النقيض لإلقطاع

.

فاحلاكم املستبد املقاول يستحيل أن يبني اقتصاد السوق
الــذي يدخله مع مقاولني أخرين بنفس احلقوق وبنفس
الــواجــبــات ،وإال أصبحت اللعبة مغشوشة من وجهة نظره
ألنها بالضرورة ستحد من استبداده السياسي وافتراسه
االقتصادي

.

• منوذج جديد بحكامة جديدة تتجاوز املعيقات
الشكلية للدميقراطية

فإذا تتبعنا التطور التاريخي مند ستينيات القرن املاضي
سنجد أن الدولة التي أرادت أن تكون ليبرالية بــدون ثورة
بــورجــوازيــة ،كــانــت يف بداياتها حتــتــرم بعض الشكليات،
فاملخططات واملـــســـارات اخلــمــاســيــة والــثــاثــيــة والــبــرامــج
"اإلمنائية" التي تتبعها كانت تضعها األطر العاملة املرسمة من
مهندسني واقتصاديني وقانونيني وسوسيولوجني مبختلف
الــوزارات وبعدها يناقشها البرملان (رغم انه مزور) وتنفذها
احلكومة وبعدها يتم تقييم ما اجنز منها

.

يف حدود الثمانينيات ،بعد أن أعلنت "الدولة الليبرالية"
افالسها من جراء عدم قدرتها على أداء فاتورات فوائد الدين
اخلارجي اصبح البنك الدولي هو الذي يسير أمور االقتصاد
عبر ممثليته باملغرب .هكذا فوتت املؤسسات العمومية ذات
املردودية لالفتراس وتقلص دور البرملان وأصبحت احلكومة
جلنة لتسيير االعمال

.

بعد سنة  2017التي اعلن فيها احلاكم عن فشل النموذج
الذي استمر يف التطبيق ملدة  60سنة بدون ان يكون على علم
بنتائجه الكارثية ،سحب التخطيط يف أمور االقتصاد من
البرملان ومن احلكومة وتشكلت جلنة بنموسى لبناء "منوذج
تنموي جديد" يتمحور على وضع "ميثاق للتنمية" تسهر عليه
جلنة يعينها امللك وتشتغل حتت توجيهاته .ومن مهام اللجنة
مراقبة كل مؤسسات ومرافق الدولة السياسية واالقتصادية
االجتماعية والثقافية وتوظيف الدين اخلارجي لتشكيل
"الطبقة البورجوازية" التي ستحقق النمو والرفاه للمغاربة

.

فإذا كان املغاربة يعيشون يف سنة  2021ويدركون الوضع
الذي وصلت اليه بالدهم و يعرفون من يستحوذ على ثوراتهم ،
فلجنة بنموسى تريد ان ترجع بهم  60سنة الى الوراء ليكونوا
شاهدين محايدين على إعــادة نفس الوصفة من جديد:
تشكيل طبقة بورجوازية من طرف االقطاع حتت قيادة حاكم
مستبد ومقاول

.

• منودج تمنوي فاشل من  1960إىل 2035

تكرير السكر والصناعات التحويلية الفالحية التي أصبحت
مدخالتها ال تتجاوز  0,3من مجموع املنتجات الفالحية
(مقارنة ب  1.5لصالح فرنسا التي تستورد نصف ما تنتجه
من املدخالت الفالحية لتطوير صناعتها التحويلية يف املواد
الغذائية ) ،كل هذا من أجل حتويل االستثمارات الى املضاربة
املالية (ما يسميه أصحاب "هولدينك املدى" ب "انتاج القيمة
املضافة املالية")

مصدر هــذه االخــتــاالت أعمق من ذلــك ،فاالشكالية ال
ترتبط بالنموذج بل باملنهج املتبع الــذي نتج عنه "منوذج
تنموي" ميشي على رأسه

هذه الوصفة ،التي تعتمد على الدين اخلارجي كمحرك
للتنمية تعدم االدخار الداخلي الذي يشكل حجر الزاوية يف
"تشكل طبقة بورجوازية" .هذا ما جعل معدل نسبة النمو
خالل  60سنة األخيرة ال يتجاوز  4.2باملائة 1.7 ،نقطة منها
حتددها التساقطات املطرية .مبعنى أن األراضــي البورية،
املخصصة لزراعة احلبوب ،والتي تتواجد على حالها منذ
مئات السنني بدون أي استثمار هي التي تتحكم فيما يفوق
 30باملائة من معدل النمو .هذا ما يفسر املنحنى التطوري

فإذا كانت البورجوازية بأوروبا قد قامت بثورات متتالية
وعنيفة على امتداد  100سنة ( )1750-1850لبناء "الدولة
الوطنية" التي عجز االقــطــاع عــن بنائها بــل كــان عائقها
وبذلك وجبت إزاحته ،ففي املغرب ساهم عقد احلماية ل
 30مارس  1912يف بسط نفود حاكم يزاوج بني كونه مستبد
ومن اكبر املقاولني يتحكم يف كل دواليب الدولةالسياسية
واالقتصاديةواالجتماعية والثقافية وأراد أن يوظفها يف بناء
اقتصادي ليبرالي  .مبعنى أن االقطاع يريد ان يشكل "طبقة
بورجوازية" حتت طاعته يف حني أن املادية اجلدلية والتجربة

.

• االنعكاسات السلبية

الــى القطاعات التي توفر قيمة مضافة عالية ،او ناجتة
عن التسيير الغير املعقلن والغير الناجع ،أو مصدرها غياب
احلكامة اجلــيــدة ...الى غير ذلك من الكلمات املفتاح التي
انتجها ايديولوجيو املؤسسات املالية الدولية

.

.

إن التجاوز اجلدلي لهذه املعادلة "تشكيل البورجوازية من
طرف االقطاع" التي يستعصي حلها تتطلب تغيير املرجع رأسا
على عقب .حيت يستحيل ان تنمو طبقة بورجوازية وطنية
وازنة يف الدول التابعة لكون االمبريالية ال ميكن ان تضمن
استمرارها اال اعتمادا على البورجوازية الريعية احلاضنة
لالقطاع او احملتضنة من طرفه مبا يوفر شــروط التبادل
الالمتكافئ ويساعد على حتويل القيمة املضافة للبنوك
الرأسمالية سواء بواسطة فوائد الدين اخلارجي او التهريب
او تزوير وثائق التصدير واالستيراد ...مبا يقوض شروط
"التراكم الداخلي

.

لذا فإن املرجع الــذي يجب أن نشتغل فيه حلل إشكالية
النمو وحتقيق الرفاه للمغاربة هو ذلك الــذي يعتمد على
الطبقة العاملة وعموم الكادحني كقيادة للثورة الوطنية
الدميقراطية الشعبية التي هدفها إزاحة االقطاع يف شكله
الــعــصــري :الــبــورجــوازيــة الــكــومــبــرادوريــة واملــاكــن الكبار
ومؤسساتهم الصورية العمودية الفوقية وإرساء دولة املجالس
الشعبية القاعدية التي تتحكم يف كل دواليب االقتصاد
واالجتماع

.
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اليسار املغريب ...بني المتفصالت التاريخية واملهام العاجلة
يتناول ملف هذا العدد من الجريدة موضوع اليسار املغريب واملهام العاجلة .أهمية
املوضوع ترتبط برضورة إعادة تشخيص القوى اليسارية الفاعلة يف الرصاع الطبقي ببالدان
اليوم وهذا يفرض تناول املوضوع عرب التطور التارييخ الذي يمسح ابلنظر السديد لكون
اليسار مل يكن واحدا او منسجما بل كان عبارة عن وجود تعبريات سياسية متناقضة
ومتباينة وممتحورة حول توجهني رئيسيني توجه إصالحي يسعى لالندماج يف الحياة
السياسية ويرى انه ميكن تحقيق مصالحه وأهدافه من داخل مؤسسات النظام القامئ،
وتوجه ثوري يعترب أن النظام غري قابل لإلصالح وأن سياساته تخدم مصالح كتلة طبقية
طفيلية مرتبطة ابالستعمار الجديد ومعادية ملصالح الشعب وطبقاته األساسية .عرف
املغرب عدة محطات شكلت مناسبات لهذا الفرز ومهنا محطة  20فرباير وما حبلت به من

نفس ثوري هنا ابملغرب ويف الجوار .ومن خالل هذا الفرز اتضح أن الرصاع الطبقي ببالدان
يتقدم خطوات هائلة وأن اإلجابة عىل املهام التاريخية إليجاد املخرج من مأزق األزمة
البنيوية اليت تتخبط فهيا الطبقات الشعبية واليت لها مصلحة يف التغيري ابتت تفرض عىل
اليسار املناضل مهام عاجلة وعىل رأهسا توضيح املرشوع االجمتاعي والربانمج النضايل
الذي يوجه هذه االستعدادات القوية لدى جماهري شعبنا.
يسعى هذا امللف إىل فتح نقاش واسع داخل املناضالت واملناضلني من أجل التعريف
ابليسار املكافح ومن أجل تطوير صفوفه وتجدير الوعي مبهامه العاجلة اسرتاتيجيا
وتكتيكيا.

بصدد التشكل التاريخي للحركة االصالحية واليسار باملغرب
محمد شويا

حتاول هذه الورقة مقاربة التشكل التاريخي للحركة االصالحية
املغربية وميالد اليسار املغربي وقبل الدخول يف صلب املوضوع البد
من إبداء بعض املالحظات األساسية :

وضوحه السياسي واإلديولوجي و متزقه بني شعار وحدة األمتني يف
مواجهة النازية و تاثيرات حركات التحرر الوطني انذاك الى ان مت
منعه سنة .. 1960

 أن اإلصــاحــيــة املغربية ال عالقة لها باليسار و مبشروعاليسار كما سيتبلور الحقا ،وقد تكون يف بعض حلظات تطورها
اتخذت موقفا نقديا ألوضاع البالد أو شكلت معارضة برملانية يف
إطار ما أسمته باإلصالح من الداخل لكن ظلت بعيدة عن اليسار
ومرجعياته وشعاراته بل يف الكثير من احملطات كانت معادية له ..

 شكلت انتفاضة الريف االولى  1958/59وانتفاضة  23مارس 1965وحسم السلطة من طرف التحالف الطبقي السائد حتت
امللكية املطلقة وإعالن حالة االستثناء واملوقف النقدي للحركة
الوطنية من طــرف املهدي بن بركة تنامي املــد اليساري العاملي
انتفاضة مايو  1968منطلقا مليالد اليسار السبعيني اي احلركة
املاركسية اللينينية املغربية (منظمة  23مارس ثم حركة إلى األمام
ثم لنخدم الشعب

 إن سياقات ومــســارات وشــروط تشكل اإلصالحية املغربيةتختلف عموما عن شروط تشكل اليسار املغربي بل متتد بعيدا يف
الزمان إلى قرن و نصف تقريبا (اإلصالحات املخزنية آواخر القرن
 19م يف عهد احلسن األول إلى اإلفالس الفكري والسياسي ألحزاب
احلركة الوطنية مع مطلع األلفية الثالثة)
 أن التشكل التاريخي لليسار املغربي جاء الحقا عن احلركةالوطنية وبرنامجها إلى ما بعد احلــرب العاملية الثانية بل جاء
انطالقا من نقد مبكر للتصور والبرنامج واملشروع السياسي للحركة
الوطنية واحملكوم بسقف إصالح املخزن والذي كان ماضيا يف إرساء
النظام التبعي ما بعد االستقالل الشكلي ..
 أن التشكل التاريخي لليسار جــاء بهوية ايديولوجية وسياسية و تنظيمية تختلف جذريا عن احلركة الوطنية والتي ظل
افقها السياسي اصالحويا ومتفقا مع مخرجات مفاوضات اكس -لي-
بان و الذي خلصه عبد الرحيم بوعبيد  -والذي كان قد انقلب على
برنامج التحرير الذي وضعته جلنة القاهرة حتت رئاسة محمد
بن عبد الكرمي اخلطابي  -خلصه عبد الرحيم ب " نريد استقالال
مبساعدة فرنسا بعد عودة محمد بن يوسف "
اذن انطالقا من هذه املالحظات فان مقاربة املوضوع تستند على
الفصل املنهجي بني مسارات ومآالت احلركة االصالحية املغربية يف
كل امتدادها الزمني الطويل عبر ثالثة محاور فرعية وهي :
 مرحلة ميالد الوعي اإلصالحي الوطني ما قبل السيطرةاالستعمارية وسط تناقضات النخبة التقليدانية.
 يف ظل احلماية و تناقضاتها وخالل فترة ثالثينيات القرناملاضي احلركة الوطنية و مطالب كتلة العمل الوطني يف اإلصالح و
التي ستكثفها وثيقة  11يناير  1944يف مطلبني كبيرين هما مطلب
االستقالل ومطلب امللكية الدستورية على النمط املشرقي...
 مرحلة االستقالل الشكلي وإرساء التبعية واختيار اإلصالحمن الداخل بعد تصفية اجلناح التقدمي لالحتاد الوطني للقوات
الشعبية واإلطاحة بالبرنامج الوطني لالستاذ عبد اهلل إبراهيم
و النقد الذاتي الــذي قدمه املهدي بن بركة من ثالثة نقاط يف
التقرير السياسي املقدم للمؤمتر الثاني لالحتاد الوطني للقوات
الشعبية سنة  1962يف ظل حسم السلطة لفائدة امللكية و االنقالب
على املجلس التأسيسي وفرض أول دستور مكتوب و ممنوح وتأسيس
جبهة الدفاع عن املؤسسات كتعبير سياسي عن التحالف الطبقي
قيد التشكل حتت امللكية .
وبني سياقات و تطورات تشكل اليسار املغربي من خالل ثالثة
سياقات :
 -سياق تاسيس احلــزب الشيوعي املغربي سنة  1943وعدم

 خروج املعتقلني السياسيني وانطالق نقاش اإلطار الدميقراطياملنشود حول جريدتي االفق واليسار الدميقراطي بعد منع جريدة
املواطنة فتبلور اليسار املغربي الى اربعة مجموعات (الفعاليات ثم
احلركة من اجل الدميقراطية ثم املستقلون ثم النهج الدميقراطي)
 يف التشكل التاريخي للوعي االصالحي واحلركة االصالحيةمغربية و تطورها :
الوعي االصالحي ما قبل نظام الحماية :
تشكل الوعي االصالحي املغربي متاثرا باالصالحات العثمانية
و املشرقية يف مصر ولبنان والــشــام بعيدا عن احلــداثــة يف اوربــا
اواخرالقرن  19بالنظر الفقه الفكري طبيعة نخبه احملافظة ...
وقد تركزت اهم املطالب االصالحية يف ما يلي :
 مطالب االصالح التعليمي من طرف نخبة من داخل التقليدانيةالتي الحظت انسداد االفق الفكري بعد طول عثر االنحطاط ومن
سخرية التاريخ ان هذا املطلب الزال مطروحا بعد ازيد من قرن و من
االصالحيني جند ابن املواز وعبد السالم الصبيحي وعمر احلجوي
وهم نخب املدن الساحلية التي كانت منفتحة على اوربا القوية..
 مطلب االصالح السياسي  :وقد قادته نخبة تنتمي لالوساط التجاريةاملدينية على املدن الساحلية ومنها رسالة علي زنيبر من مدينة سال
الى السلطان عبد العزيز سنة  1904وطالبه فيها باقرار دستور
على غرار املشارقة بعد ان عاد من زيارة الى لبنان والشام ومصر ..
ثم دستور جماعة لسان املغرب من طنجة املستوحى من التقاليد
الدستورية االجنليزية سنة  1908والذي ال ترقى له الدساتير
املمنوحة الــيــوم وجــاء مباشرة بعد مؤمتر اخلــزيــرات وشروطه
القاسية التي انهت عمليا استقالل املغرب سنة  .. 1906لكن التيار
التقليدي احملافظ والقوي من علماء فاس وجتارها املتضررين من
تراجع الوساطة والتجارة القوافلية للمدن الداخلية تافاللت وفاس
وتلمسان مع بالد السودان وافريقيا هذا التيار سيفرض ما يسمى
بالبيعة املشروطة على السلطان عبد احلفيظ الذي وقع احلماية
واستقال ...
الحركة االصالحية خالل الحماية :
بعد صــدور الظهير البربري وجنــاح سياسة التهدئة انتهزت
احلركة الوطنية وهي حركة اصالحية الظروف اجلديدة آلطالق
برنامج النضال السياسي املطالب بالتزام احلماية بوثيقة احلماية
 30مارس  1912باعتبارها وثيقة اصالحية سنة  1934من خالل كتلة
العمل الوطني أول تكتل سياسي و كان سقفها إدماج بعض النخب
يف اإلدارة االستعمارية ونظرا ملعطيات تأثيرات احلرب الثانية على

فرنسا فقد كثفت احلركة الوطنية مطالبها االصالحية يف وثيقة
 11يناير  1944من نقطتني كبيرتني هما االتفاق على صيغة مع
فرنسا حول االستقالل ثم بناء نظام ملكية دستورية على غرار
االصالحات يف املشرق العربي رغم أن العالم يف تلك الفترة كان
يعرف مدا حترريا كبيرا يرتكز على مبادىء تصفية االستعمار و
تقرير املصير .
انتهت هــذه املرحلة مبفاوضات اكــس-لــي-بــان و التي اسفرت
عن اتفاق سياسي خلصه عبد الرحيم بوعبيد يف جملة واحدة "
اننا نريد استقالال لبلدنا مبساعدة فرنسا بعد رجوع محمد بن
يوسف " فكان استقالال شكليا يضمن مصالح فرنسا كاملة ولفائدة
امللكية و قاعدتها االجتماعية من كبار املالكني والكامبرادور ووكالء
االستعمار اجلديد والضباط ورجال اإلدارة الذين كانوا يشتغلون يف
جهاز احلماية و أيضا تيار برغماتي وانتهازي من احلركة الوطنية
كان ميثله عبد الرحيم بوعبيد الذي انقلب هو وبورقيبة على
برنامج جلنة القاهرة برئاسة محمد بن عبد الكرمي اخلطابي
لتحرير شمال افريقيا ..
الحركة االصالحية يف ظل االستقالل الشكيل و ارساء النظام
التبعي :
بعد االطــاحــة بالبرنامج الوطني لعبد اهلل ابراهيم وحسم
السلطة بفرض دستور يركز السلطة يف يد امللكية وإنشاء جبهة
الدفاع عن املؤسسات الفديك كــأداة سياسية للتحالف الطبقي
الناشىء والقمع الدموي النتفاضة الريف األولى  1958/59وايضا
انتفاضة الشباب يف  23مــارس  .. 1965وبعد النقد الذاتي الذي
قدمه املهدي بن بركة من خالل التقرير السياسي امام املؤمتر الثاني
لالحتاد الوطني للقوات الشعبية والذي اسفر عن حتول اطراف من
احلركة االحتادية الى االختيار الثوري وجناحه املسلح مسترشدا
بالنقاط النقدية الثالثة لتصور احلركة الوطنية و هي -:القبول
بانصاف احللول اي القبول بشروط امللكية وفرنسا وباستقالل شكلي
وجزئي  -الكواليس على اجلماهير يعني تهميش دور جيش التحرير
وعدم اشراك الشعب  -عدم الوضوح االديولوجي اي العزلة على
حركات التحرر العاملي و االفريقي و العربي و االعنشداد الديلوجية
وطنية ضيقة ومحافظة وبعد فترة من القمع الشرس و حالة
االستثناء و فرض دستوري  1970و  1972مت التخلص من اجلناح
التقدمي لالحتاد ليخلو اجلو لفائدة تيار إصالحي براغماتي يرفع
شعار اإلصــاح من الداخل اي عبر املؤسسات بعد تطهير احلزب
خالل املؤمتر االستثنائي سنة  1975والذي قطع نهائيا مع اجلناح
التقدمي والتنكر له بعدم املصادقة على التقرير االديلوجي الذي
أجنزه عمر بن جلون والذي ستتم تصفيته يف نفس السنة وايضا
الدكتور محمد عابد اجلابري..
وقد اقتصرت مشاركة االحتاديني إلى جانب االستقالليني على
املعارضة البرملانية الى أن مطلع التسعينيات  1991وتقدمي الكتلة

إلصالحات دستورية شكلية استجاب لها امللك الراحل سنة 1992
ثم إصالحات دستور  1996وهو بداية إدماج ما كان يسمى باحزاب
املعارضة البرملانية و ال عالقة لها باليسار يف ما يسمى بالتناوب
التوافقي فانتهت احلركة الوطنية و املعارضة إلى اإلفالس السياسي
وسيادة االجتاهات االنتهازية املمخزنة بعد ان قال اليوسفي بعدم
احترام املنهجية الدميقراطي و اختار املنفى من جديد.
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حركة  20فرباير ومتفصل قوى اليسار
قبيل انــدالع شــرارة ثــورات الربيع العربي بشكل عام
وحركة عشرين فبراير بشكل خاص ،كانت الدولة املخزنية
ترتب املشهد السياسي احلزبي وتعيد تشكيله وفق اخلط
السياسي اجلديد للدولة يف إطــار حقبة سياسية تؤطر
وتؤسس لعالقة جديدة بني الــدولــة املخزنية واألحــزاب
السياسية ،رفعت خاللها شعارات جديدة من قبيل التوافق
واالنتقال الدميوقراطي واملفهوم اجلديد للسلطة ...توهم
مبرحلة جديدة يف تاريخ الدولة املخزنية ،إذ مت تفكيك

التوجه أحزاب فدرالية اليسار(قيد التشكل) وبهذا تكون
قد وضعت سقفا للحركة وســط جتــاذبــات سياسية أخرى
رافضة تدعو إلى عدم حتديد سقف احلركة اجلماهيرية
وأن ال أحد له احلق يف ذلك سوى اجلماهير ذاتها ومتترس
خلف هذا التوجه حزب النهج الدميوقراطي والتنظيمات
اليسارية الراديكالية (التروسكيون بتياراتهم واملاويون وتيار
البديل اجلذري والبرنامج املرحلي) على اعتبار أن القضية
أكبر مــن ذلــك وتتجلى يف حتقيق قطيعة مــع كــل أشكال

اليسار اإلصالحي التقليدي وقابله تفريخ جديد لفطريات
حزبية جــديــدة لــإعــداد لهذا التشكل اجلــديــد إلــى حد
السريالية .reconfiguration du champ politique

اإلقطاع والرأسمالية املتوحشة ومن أجل إرساء نظام برملاني
دميوقراطي البد له من دستور شعبي دميوقراطي تصيغه
هيأة تأسيسية منتخبة من أجل جتاوز االستبداد والتحكم.

يف حني اقتصر اليسار اجلــدري على مراقبة املشهد مع
القيام مببادرات تنظيمية وتنسيق مناسباتي حول قضايا
ذات طابع اجتماعي/حقوقي /مطلبي ،وأصبحت الدولة
املخزنية تلعب دور األحزاب وهي املوجه الناهي بعدما فشلت
بنية األحــزاب السياسية فشال ذريعا بفقدانها ألية ِرؤية
وألي مشروع مجتمعي ،وحتولت وظيفتها إلى ملء املؤسسات
الشكلية التي أنتجتها الدولة ضمن سيرورة اإلصالحات
الشكلية وتنشيطها .لم يعد ما كان يعرف باألحزاب الوطنية
واألحزاب اإلدارية وأقفل املشهد السياسي متاما وبدأ محرك
الدولة املخزنية يشتغل يف أفق إعــداد رأي سياسي جديد
بأقطاب وأدرع سياسية جديدة وبتركيب املشهد السياسي
ليعلن عن نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة

وبــن هــذه التمفصالت تــعــززت بــرامــج أحـــزاب اليسار
بشقيه اإلصــاحــي والراديكالي مبفاهيم سياسية أزالــت
الغموض الذي ظل يكتنف احلياة السياسية لليسار اجلذري
(اجلديد) وبداية تشكل اصطفافات اليسار على قواعد
وأســس واضحة رسمت خطه اإلديولوجي والسياسي .ويف
خضم هذه التجاذبات السياسية وحركات الصراع السياسي
واالقتصادي أخذت كفة ميزان القوى متيل لصالح النظام
الــذي كانت عينه على إبطال مفعول قــوة احلركة .أخرج
النظام املخزني النسخة املعدلة للدستور التي رفضته
احلــركــة منذ الــبــدايــة لكونه دســتــورا ممنوحا أعــدت له
الدولة صخبا إعالميا كبيرا وحتركت آلة املخزن السياسية
الوظيفية(األحزاب املخزنية واجلمعيات الصفراء) والقوة
االحتياطية (العدالة والتنمية واألصالة واملعاصرة) التي
كان يعدها املخزن إلضفاء املشروعية على الدستور اجلديد.
وعقب حــدث الدستور جــاء اإلعــان عن إجــراء انتخابات
مبكرة قاطعتها أحزاب اليسار مبختلف مشاربها باستثناء
حــزب املؤمتر الوطني االحتـــادي ،فــاز فيها حــزب العدالة
والتنمية الذي ركب املشهد بانتهازية ـ إسوة بأحزاب اإلسالم
السياسي التي ركبت الربيع العربي ـ ومأل مربع األحــزاب
التقليدية الوطنية ببالغة خطاب سياسي شعبوي وبوعي
وطني زائف

كرمي احلسن

القوى لصالح جبهات الطبقات الشعبية يف حني اصطفت
تنظيمات اليسارية الراديكالية خلف موقف فدرالية اليسار
وتكرس خط أحمر جديد بني النهج وفدرالية اليسار حول
التعامل مع اإلسالم السياسي (العدل واإلحسان) متهمة إياه
باخليانة التاريخية كما أنه ال يوجد تقارب وتقاطع سياسي
وإيديولوجي بني اليسار واإلســام السياسي الــذي ينشد
دولــة اخلالفة وبــن الدولة الدميقراطية العلمانية التي
ينشدها اليسار

.

ووسط هذه التجاذبات والتقاطبات خفت وهج حركة 20
فبراير ،ويف يناير  2014أعلن رسميا عن تشكل فدرالية
اليسار بعدما أجــرت مراجعات على ركامها اإليديولوجي
والسياسي وذلك بتبني :
 استراتيجية النضال الدميوقراطي ببعده املؤسساتياجلماهيري خوفا من الدخول يف العزلة

.

 مقاطعة االنتخابات هي خيار تكتيكي ومرحلي وأناملشاركة لها جوانب إيجابية ،متكن من التواصل مع اجلماهير
والتغلغل وسطها

.

.

غيرأن انفجار حركة  20فبراير عطل إرادة املخزن وأعاد
الــروح للحياة السياسية باملغرب .ولعل من إيجابياتها أنها
كشفت عن عورة هذه األحــزاب حينما اصطفت إلى جانب
املخزن وأدارت ظهرها ملطالب احلركة اجلماهيرية

.

كانت تنظيمات اليسار اجلدري آنذاك مبختلف مكوناتها
يف قلب حركة  20فبراير بتنظيمات شبيباتها ومناضليها
وإلى جانب اجلماهير الشعبية فتبنت مطالبها وحتت ضغط
التظاهرات العارمة أعلن النظام يف خطاب  9مارس 2011
عن إجراءات وإصالحات تهم هياكل الدولة بتعديل الدستور
وإجراء انتخابات سابقة ألوانها ،مت مبقتضاها تعيني جلنة
إعــداد الدستور وفــورة التظاهرات تصدح برحيل الفساد
ومحاسبة املفسدين بشعارات قوية أوجعت بنية النظام
املخزني وطفت على السطح السياسي للحركة وبــالــذات
يف صفوف اليسار خالفات تتعلق بطبيعة درجــة ومستوى
املطالب حيث انقسمت األحــزاب اليسارية إلــى توجهني :
توجه إصالحي (جديد) وضع حدا وسقفا ملطالبه يف احلركة
اجلماهيرية مكتفيا بسقف امللكية البرملانية واصطف يف هذا

.

وهــنــا حــدث متفصل أســاســي يتجلى يف انــســحــاب أحد
مكونات  20فبراير(العدل واإلحــســان) لتعبيد الطريق
لبني جلدتهم (حزب العدالة والتنمية) هذا اجلانب شكل
نقطة مفصلية بني قوى اليسار بجميع تياراتهم باستثناء
حــزب النهج الدميوقراطي الــذي بلور خطه السياسي يف
غمار هذه املتغيرات الوطنية واإلقليمية بالنضال والعمل
على جبهتني :اجلبهة امليدانية واجلبهة الدميوقراطية
يف إطــار تــوازن اخلط السياسي والتكتيكات لتغيير ميزان

وبهذه املراجعة للمواقف تكون أحــزاب الفدرالية قد
كتبت على نفسها شهادة حالة فقر لقبولها العمل إلى جانب
قــوى املخزن ووقوفها على اخلطوط احلمر التي سطرتها
بنفسها ويرجع هذا إلى غياب التمفصل السديد بني العمل
اجلماهيري والعمل السياسي والتنظيمي والعمل والنضال
من أجل حتسني األوضاع املادية واملعنوية وربطه باألهداف
االستراتيجية .وشكلت انتخابات  2016احلــدث األبــرز
ملوقف فدرالية اليسار بالدخول فيها واملشاركة باللوائح
املشتركة ،وبقي النهج ومعه التيارات اليسارية الراديكالية
يف صــف املقاطعة لرفضهم إضــفــاء الشرعية على نفس
العملية املغشوشة ،وبني مسافة االنتخابات  2011و2016
عملت الدولة على احلفاظ على الوضع العام مع هيمنة
شاملة على أجهزتها وانتقلت إلى السرعة القصوى بتطبيق
سياسات نيو ليبيرالية ،وتعمقت األزمة االقتصادية قابلها
فشل عــام لكل املخططات اإلصالحية (التعليم ،الصحة،
املغرب األخضر ،املشروع التنموي األول) فانفجرت العديد
من احلراكات اجلهوية تطالب بحقها يف التنمية والشغل
واحلياة الكرمية وبقيادات سياسية محلية أخدت العبرة من
حركة  20فبراير (حراك الريف ،جرادة  ،زكــورة )...عادت
الدولة ـ بعدما تبني لها ضعف القوى اجلماهيرية واليسارـ
إلى ما قبل  20فبراير معتبرة أن زمن األسئلة واملطالب قد
انتهى حيث تعاملت باحلديد والنار مع جميع احلراكات
وتكبيل احلريات العامة .وهنا ظهرت الفروقات على املستوى
السياسي وسط القوى اليسارية حيث وقف اليسار اجلدري
وجها لوجه ضد توجهات الدولة لكونها عائقا أمام التطور
الدميوقراطي واالقتصادي وبني محاولة الفدرالية استغالل
وجودها ضمن نسق املؤسسات الرسمية وبني ادائها النضالي
وسط دوائر العمل اجلماهيري الذي يكون مشروطا بحجم
خطها السياسي ،وبهذا فقد اليسار بشكل عام قوة الضغط
على النظام .وجتسدت سياسة التحكم يف كل القضايا وظهر
بوضوح خــال جائحة كرونا بإخضاع البالد حتت قانون
الطوارئ الصحي وأكمل آخر حلقات االجهاز على مكتسبات
الشعب املغربي

.

وحتت جنح كرونا أعلنت دولة املخزن التطبيع مع الكيان
الصهيوني وأغلقت جميع املجاالت حلرية التعبير والتظاهر
ومنعت قوى املمانعة من التعبير عن رأيها الرافض لسياسة
الدولة املخزنية

.

ومع هذا االنقسام الذي يطبع اليسار اجلذري بني مختلف
مكوناته والتباينات يف مواقفه ازاء الدولة وتأرجح جزء منه
وتخبطه يف خط سياسي وتنظيمي ،حد من مساحة حركته
إال يف اجتــاه قبلة الــدولــة ،وبذلك يكون قد رســخ لنفسه
اعتقادا يتماهى إلى حد اإلميان اخلرايف بالدولة (امللكية
البرملانية) ونقلها إلــى الوعي الوطني باعتبارها مجاال
للحقيقة والعدالة األزليتني

.
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أية مهام عاجلة لليسار املغريب اليوم؟
إن احلديث عن املهام اآلنية أو العاجلة لليسار باملغرب اآلن
يــفــرض حتــديــد م ــاذا نقصد بــهــذا اليسار وتشخيص واقعه
وتناقضاته يف ارتباط بتحليل وتشخيص الصراع الطبقي الدائر
يف بالدنا

.

ماذا نقصد ابليسار املغريب اليوم؟ وما هي ابرز مالمح
واقعه؟
حدثت حتوالت عميقة يف اليسار املغربي خالل سيرورته
التاريخية أفــرزت خريطته احلالية بعناصرها املنظمة وغير
املنظمة بعد انــدمــاج مكونني تاريخيني من مكوناته يف بنية
النظام املخزني وهما حزب االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية
وحزب التقدم واالشتراكية.وعليه فان هذا اليسار أصبح يتكون
من قسمني هما :
 اليسار الدميقراطي املمثل يف أحــزاب فيدرالية اليسارأو ما يسمى باليسار اإلصــاحــي والــذي يتبنى إستراتيجية
النضال الدميقراطي التي تركز على إصــاح النظام من خالل
التواجد داخل مؤسساته عبر االنتخابات مما يجعل افقها ال
يتجاوز الدميقراطية الليبرالية وأنسنة النظام الرأسمالي من
داخل بنيته.وهو اخلط السياسي الذي تتبناه جميع األحزاب
االشتراكية الدميقراطية عبر العالم

والقضايا اجلزئية للتغطية على اجلوهر االستغاللي واالستالبي
للرأسمالية.والى جانب ذلك يعاني اليسار من ضعف االجتهاد
الفكري يف معاجلة التحديات واإلشكاالت التي يفرضها الصراع
الطبقي ببالدنا ويجاد أجوبة علمية لها رغم بعض املجهودات
املبذولة يف هذا اإلطار.
إلى جانب حتدياته وعوائقه الذاتية ،ويف عالقة معها ،يواجه
اليسار املغربي شروطا موضوعية غاية يف الصعوبة والتعقيد
ترتبط بتعمق أزمــة الرأسمالية التبعية ببالدنا وانعكاساتها
اخلطيرة على مجمل األوضاع االقتصادية واالجتماعية لعموم
اجلماهير الشعبية̜ وتكريس السياسة القمعية للدولة املخزنية
ضد كل القوى واألصوات املعارضة ويف مقدمتها قوى اليسار من
حصار سياسي وإعالمي وقمع واعتقاالت ومحاكمات صورية
ملناضليه/ته...
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جمال براجع

وقف الهجوم املخزني على احلريات العامة.

 خلق جبهة نقابية دميقراطية تقدمية مــن اإلطـــاراتالنقابية املناضلة ملواجهة الهجوم الرأسمالي املتوحش الذي
يشتد يوما بعد يوم دفاعا عن مكتسبات الطبقة العاملة ومن
اجل انتزاع حقوقها.ومن شان ذلك إعادة الثقة للطبقة العاملة يف
العمل النقابي واالنخراط الكثيف فيه

.

 تقوية وتعزيز النضال الــوحــدوي بني شبيبات اليسار(شبيبات فدرالية اليسار وشبيبة النهج الدميقراطي) وانفتاحه
على احلساسيات اليسارية األخرى وخاصة من اجل إعادة بناء
االحتــاد الوطني لطلبة املغرب إلعــادة الوحدة والقوة للحركة
الطالبية ملواجهة املشاريع الطبقية الرأسمالية التي تستهدف
خوصصة التعليم العالي وضــرب مجانيته ووظيفته العلمية

.

 اليسار اجلذري املاركسي واملاركسي اللينيني الذي يشكلالنهج الدميقراطي نواته األساسية.و يؤمن بالتغيير الدميقراطي
اجلذري لألوضاع القائمة وبناء الدولة الوطنية الدميقراطية
الشعبية يف أفــق االشــتــراكــيــة.مــع اإلشــــارة إلــى أن الــتــيــارات
التروتسكية تطرح الثورة االشتراكية كمهمة يف املرحلة لالنتقال
من الرأسمالية إلــى االشتراكية بحكم انــدراج تصورها ضمن
إستراتيجية الثورة االشتراكية العاملية للتروتسكية

.

ويتوفر اليسار بقسميه على وجود وتأثير مهم يف الساحة
النقابية ( كدش و ا م ش و فنو والنقابة الوطنية للتعليم العالي
واالحتاد الوطني لطلبة املغرب )...واحلقوقية (اجلمعية املغربية
حلقوق اإلنسان واملنتدى املغربي من اجل احلقيقة واإلنصاف
واجلمعية املغربية حلماية املال العام واجلمعية الوطنية حلملة
الشهادات املعطلني باملغرب.)...وهويساهم ، ،إلى هذا احلد أو ذاك،
يف احلركات والنضاالت الشعبية يف عدة مناطق وحول عدة ملفات.
كما أن مكوناته الرئيسية أسست اجلبهة االجتماعية املغربية
كإطار للنضال املشترك حول امللفات ذات الطابع االجتماعي.
وساهمت مؤخرا يف تأسيس اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد
التطبيع ملواجهة التطبيع املخزني مع العدو الصهيوني.كما انه
يتوفر على تراكم سياسي وفكري هام ساهم يف تكريس فكرة
اليسار كتيار اجتماعي سياسي فكري فاعل يف الساحة السياسية
واالجتماعية رغم كل احلصار والقمع املخزني

.

لكن لألسف لم تتمكن مكونات اليسار حلد اآلن من حتويل تلك
اإلمكانيات السياسية والفكرية والنضالية إلى قوة مادية حاسمة
يف تغيير موازين الصراع الطبقي لصالح قوى التغيير من طبقة
عاملة وجماهير شعبية رغم املجهودات املبذولة يف هذا اإلطار
وخاصة من طرف النهج الدميقراطي من خالل تبنيه لتكتيك
الهجوم الــوحــدوي .ويعود ذلــك إلــى عــدة أسباب منها جتذر
النزعة احللقية االنقسامية وسطها رغم تضخم خطاب الوحدة
وما تخلفه من تشرذم وتشتت وصراعات ذاتية  ،وتغليب أحزاب
فيدرالية اليسار الدميقراطي يف عالقتها بالنهج الدميقراطي
لعناصر االخــتــاف على عناصر الــوحــدة ،وضعف االرتباط
بالقوى األساسية يف التغيير من عمال وكادحني ونساء وشباب
،وهيمنة العناصر البرجوازية الصغيرة كقاعدة اجتماعية
وكقيادة لهذه املكونات مما يجعلها خاضعة للتأثيرات الفكرية
والسلوكية البرجوازية والليبرالية أو الفوضوية والعفوية
وخاصة يف ظل الهجوم اإليديولوجي الرأسمالي املتمحور حول
تكريس الفردانية والنزعة االستهالكية وحتوير الصراع على
املستوى العاملي من صــراع طبقي إلــى صــراع الهويات اخلاصة

حول املهام الراهنة لليسار
يفرض هــذا الواقع على قــوى اليسار إحــداث رجــة وسطها
للخروج من وضعية التردد واالنتظارية واالنتقال إلى وضعية
جديدة من املبادرة والفعل السياسي والنضالي امليداني الوحدوي
تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة واجلماهير الشعبية.ولن
يتم هذا إال إذا اقتنعت جميعها بضرورة النضال الوحدوي على
جميع اجلبهات من اجل بناء النظام الوطني الدميقراطي الشعبي
كبديل عن النظام املخزني ممثل التكتل الطبقي السائد

.

ومن ابرز املهام العاجلة أو الراهنة املطروحة على اليسار ككل
ملواجهة التحديات هي :
 إطالق نقاش حقيقي ومبدئي بني مكوناته حول القضاياالفكرية والسياسية األساسية للصراع الطبقي ومنها اخلالفية
إليجاد تفاهمات مشتركة حولها تخدم النضال الوحدوي فيما
بينها يف أفق بلورة برنامج سياسي مشترك يستجيب للمرحلة
ويؤسس لتحالف يساري

.

 تقوية وتفعيل اجلبهة االجتماعية املغربية وتوسيعهاجغرافيا ولتشمل باقي القوى الدميقراطية والتيارات اليسارية
املناضلة̜ وجتاوز الطابع املوسمي لنضالها وانفتاحها الفعلي على
الطبقة العاملة واجلماهير الشعبية املعنية الرئيسية بامللفات
االجتماعية التي تشتغل عليها اجلبهة وإشراكها يف بلورة ملفاتها
املطلبية والنضال حولها يف أفق خلق جبهة شعبية واسعة للنضال
من اجل التغيير

.

 االرتباط وااللتحام بالطبقة العاملة واجلماهير الشعبيةالكادحة ،وهي الطبقات األساسية للتغيير وللفعل اليساري،
واملساهمة يف بناء تنظيماتها املستقلة وتقويتها ،ونشر الفكر
االشــتــراكــي والتقدمي وسطها ،واالنــخــراط ودعــم نضاالتها
وحراكاتها والتعريف بها

.

 النضال املشترك من اجل إطالق سراح املعتقلني السياسينيوالصحفيني واملدونني ونشطاء احلركات االحتجاجية،ومن اجل

والثقافية .ومــن شــان ذلــك إعــادة ثقة الشباب يف فكر اليسار
والنضال السياسي املنظم

.

هذا بالنسبة لليسار بصفة عامة أما بالنسبة لليسار املاركسي
فان مهمته املركزية حاليا فهي االنخراط والنضال من اجل بناء
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني كمهمة ضرورية وعاجلة
ال تقبل التأجيل.وهي املهمة التي يناضل النهج الدميقراطي من
اجل إجنازها ،ويدعو كافة املاركسيني/ات إلى االنخراط فيها
باعتبارها مهمة تاريخية مشتركة.وهذا ما يتطلب فتح نقاش
ماركسي دميقراطي واسع حول اإلشكاالت املطروحة وخللق أجواء
الثقة والتفاهم والتفاعل االيجابي مبا يخدم التاريخي للطبقة
العاملة يف بناء حزبها السياسي املستقل لتحقيق مشروعها
التاريخي يف اجناز الثورة الوطنية الدميقراطية الشعبية على
طريق االشتراكية

.

وهذا احلوار بني املاركسيني/ات يجب يف نظري أن يركز على
القضايا األساسية للخط الفكري والسياسي للحزب املنشود من
املنظور املاركسي والقضايا الراهنة للصراع الطبقي وتناقضاته
والتكتيكات املناسبة ملعاجلتها مبا يخدم تطور هذا الصراع لصالح
التغيير الثوري.ومن شــروط جناح هذا احلــوار جتــاوز األحكام
املسبقة واحلساسيات الذاتية واالستناد إلى املبدأ املاركسي "
وحدة-نقد-وحدة "

.

خالصة عامة
رغم املشاكل والصعوبات التي يعاني منها اليسار املغربي  ،سواء
الذاتية أو املوضوعية ،فانه يتوفر على ما يكفي من اإلمكانيات
الفكرية والسياسية والنضالية التي تؤهله للعب أدوار أساسية
يف الصراع الطبقي الدائر يف بالدنا بشرط وعيه وإدراكه لقيمها
وحسن استثمارها بــروح وحدوية على قاعدة برنامج سياسي
مشترك يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة واجلماهير الشعبية
يف التغيير وبناء نظام دميقراطي حقيقي تكون فيه السلطة
والسيادة للشعب،نظام يقطع مع االستبداد والفساد والتبعية
لالمبريالية،ويفتح الطريق أمام بناء املجتمع االشتراكي

.

10

قضايا نظرية

حول النزعة التحريفية
اصبحت تهمة التحريفية شائعة و متداولة ،و ال يكاد يخلو
أي نقاش بني املناضلني املاركسيني من التراشق بها.بل أصبحت
تشكل حكما صارما تصدره املجموعات يف حق بعضها البعض،
و كل من صدر يف حقه هذا احلكم بات عدوا طبقيا ستنفذ
فيه عدالة االجتاه الغير التحريفي املمتلك لشرعية ثورية
مزعومة ضد العدو التحريفي ،لكن الطامة الكبرى تقع عندما
يحكم كل واحد على األخر بالتحريفية ،فتندلع حرب اهلية
بني جميع االطراف التحريفية.
لكن عند طــرح الــســؤال على مناضلني اثــنــن مــن نفس
التيار حول فهمهما للتحريفية غالبا ما يكون اجلواب غاية
يف الغرابة ،نتيجة ما يقدم من أجوبة يختلط فيها املزاجي
باملوقف الشخصي والنفسي وببعض مما علق لهما يف ذهنهما
من قراءة مضببة ملقال حول املوضوع

.

هناك أيضا من يرفض الكالم عن التحريفية يف املاركسية
بدعوى أنها ليست كتابا او نصا مقدسا ،لكن مثل هذا الرأي
يعتبر خاطئا ألنه ال يأخذ بعني االعتبار وجود مبادئ مؤسسة
للماركسية بدون االلتزام بها يضيع االنتماء للتوجه برمته،

احلسم الثوري.
 - 2التحريفية ظاهرة عاملية

فإلى جانب كونها ظاهرة حتمية نظرا جلذورها الطبقية يف
املجتمع املعاصر ،فإن الواقع املعاش يف جميع البلدان الرأسمالية
يف القرن التاسع عشر و ما بعده برزت مناذج من التحريفية
وسط احلركة االشتراكية او األحزاب الشيوعية وجتسدت يف
نوعني من التحريفية :حتريفية ميينية وحتريفية يسارية..
 - 3التحريفية هي شكل من اشكال الحرب الطبقية داخل
الحركة الشيوعية

بعد انتصار املاركسية على النظريات املعادية لها ،و بعد
احتاللها مكانتها الطليعية يف النشاط السياسي و الفكري و
قيادتها نضال الطبقة العاملة،لم تستسلم القوى الطبقية
احلاملة للنظريات املعادية للماركسية ولذلك غيرت من
طريقة تعاملها و هو ما حاولته عبر استعادة ادوارها ومواقعها
لكن هذه املــرة من داخــل املنظومة املاركسية او االشتراكية
نفسها".و هكذا بدأ النصف الثاني من القرن األول من وجود

العدد 415 :
من  22إلى  28يونيو 2021

التيتي احلبيب

امكانية خدمة مصالح الفالح الصغير يف إطار خدمة املالكني
الكبار و البرجوازية وهي بذلك تدفع الفالحني لالبتعاد عن
التحالف مع البروليتاريا

.

بإنكارها لــأزمــة البنيوية للرأسمالية تصبح النزعة
التحريفية أداة يف يد البرجوازية تستعملها لتأبيد السيطرة
الرأسمالية و معاداة الثورة البروليتارية الرامية إلى القضاء
على املجتمع الطبقي .إنها تتحول الى قوة التوافق الطبقي مع
األعداء

.

"لقد تعدلت أشكال بعض األزم ــات و تعدلت سيماؤها؛
ولــكــن األزمــــات ظلت جـــزءا ال يــتــجــزأ ،جـــزءا محتما ،من
النظام الرأسمالي .فان الكارتيالت والتروستات  ،بتوحيدها
اإلنتاج كانت تزيد يف الوقت نفسه ،و أمام أنظار اجلميع ،من
حدة فوضى اإلنتاج ،ومن تفاقم الشروط القاسية ملعيشة
البروليتاريا ،ومن شدة طغيان الرأسمال؛ وبذلك ،كانت تزيد
من حدة التناقضات الطبقية إلى درجة لم يعرف لها مثيل من
قبل .إن التروستات العصرية الهائلة هي التي أثبتت بصورة
واضحة وعلى مدى واسع ،إن الرأسمالية تسير نحو اإلفالس،
سواء من حيث مختلف األزمــات السياسية واالقتصادية أم
من حيث انهيار النظام الرأسمالي كله انهيارا تاما( ".لينني
املاركسية والنزعة التحريفية)

.

مما سلف يتضح ان النزعة التحريفية هي نزعة موضوعية
لها جــدور طبقية وهــي ذات صبغة عاملية ،وهــي تهدف الى
حرمان الطبقة العاملة من سالحها الفكري ومن أدوات خوضها
للصراع الطبقي وإجناز ثورتها الطبقية .ومحاربة التحريفية
هي مهمة كبيرة ويف غاية من األهمية وسيكون من الطفولية
ابتذال هذه املهمة وحتويلها الى مجال الشتائم والزعيق الفارغ.
إن الصراع مع النزعة التحريفية يتطلب وعيا قويا بأسبابها
وبحاالتها وبأسسها وشرح ذلك للمعنيني بها بهدف توعيتهم
وبهدف دفعهم لتصحيح ممارساتهم واستخالص الدروس من
سقطاتهم وكما ان للنزعة التحريفية جتليات متعدد سواء
منها النزعة التحريفية اليسارية او اليمينية وجب خوض
الصراع املوضوعي حتى ال يتم السقوط عند النقد يف احد
النوعني

.

.

كما انها رؤية خاطئة ألنها تهدف الى ترك املجال مفتوحا
أمام كل االطروحات باعتبارها جزء من املاركسية ولها احلق
بالتواجد والتساكن وهي نظرة ليبرالية طبعا

.

مساهمة مني يف تقريب مفهوم النزعة التحرفية ورسم
معالم هذه الظاهرة ،سأحاول استعراض بعض األسس التي
ميكن اعتمادها من اجل القياس بأن هذا الرأي او تلك املمارسة،
أو هذا التنظيم أو ذاك الشخص ،يعتبر حقا يف عداد من سقط
يف التحريفية او انه أصبح حتريفيا بالكامل .ويف هذا االطار
سأشتغل على مقالة لينني التي كتبها يف  1908وعنوانها
املاركسية والنزعة التحريفية وهي متضمنة يف املجلد الثالث
من املختارات ص.414
 - 1التحريفية ظاهرة حمتية يف املجمتع الرأمسايل.

يف املجتمع الرأسمالي يخلق تطور الرأسمالية نفسه جملة
من الشروط واألوضــاع تظهر فيها فئات اجتماعية متوسطة
تتشكل مــن منتجني صــغــارا ،يــدفــعــون بــدورهــم دفــعــا الى
اإللتحاق بصفوف البروليتاريا .وهي وضعية دائمة ،ولن تصل
احلالة أبدا يف ظل الرأسمالية الى حتويل أغلبية السكان الى
بروليتاريا ،و بدوام وجود هذه البرجوازية الصغيرة ستبقى
األسس الطبقية للتحريفية كتعبير طبقي على مصالح هذه
الفئة املنجرة إلى البروليتاريا وهي فئة متذبذبة ومتخاذلة
يف عالقتها بالبروليتاريا و ميكنها ان تلعب أخطر األدوار ساعة

املاركسية (بعد  )1890بنضال التيار املعادي للماركسية يف
قلب املاركسية"(لينني املاركسية والنزعة التحريفية).
 - 4جوهر الزنعة التحريفية الفكري هو التخيل عن الفلسفة
املادية.

اعتمدت النزعة التحريفية يف حقل الفلسفة على ما سماه
لينني بالعلم التدريسي البرجوازي ،حيث شرع اتباعه يف
التنقيب فيه عن كل الذرائع ليثبتوا دحض اسبقية املادة على
الفكر ،والبرهنة على موت الفلسفة املادية .وهكذا استجلبوا
فلسفة كانط واتباعه اجلدد،ورغم اعتناقهم الفلسفة املثالية
فإنهم تخلوا حتى على الديالكتيك الهيغلي واستعاضوا عنه
بالتحليل البسيط والرتيب الذي ينفي وجــود الطفرات او
القفزات النوعية الثورية

.

 - 5الزنعة التحريفية أتسس للتوافق الطبقي

على نقيض خالصات التحليل املاركسي لتطور االقتصاد
الرأسمالي تنفي النزعة التحريفية ظاهرة "متركز االنتاج
الكبير يف الفالحة وتطوره البطيء جدا يف الصناعة والتجارة".
كما تؤكد هذه النزعة على دور االنتاج الصغير و تطوره كما
ترى ان األزمات التي يعرفها االقتصاد الرأسمالي هي يف طريق
الزوال و أن املعطيات تظهر بأنها آخذة يف الندرة.على أرضية
هذه الرؤية تدعو التحريفية الى إصالح نظرية ماركس حول
القيمة والــى إعــادة النظر يف التناقضات الطبقية واعتبار

استقبل الــرأي العام املغربي املقاطع للكيان الصهيوني
باستغراب وانــدهــاش الــزيــارة التي قــام بها اسماعيل هنية
للمغرب .املتتبعون لهذه الزيارة يقولون بأنها زيارة غير رسمية
وهــي بدعوة من حــزب العدالة والتنمية وبهذه الصفة مت
استقباله يف أوساط احلزب ومؤسساته .لكن العارفني بخبايا
وخصوصيات احلياة السياسية باملغرب يعتبرون هذه الزيارة
قد حصلت على الضوء االخضر من املخزن او يكون هو من رغب
فيها ألسباب تهمه

.

بعيدا عن هذه احلسابات السياسوية فاننا نعتبر هذه
الزيارة استفزاز ملشاعر الرأي العام املغربي املناهض للتطبيع.
انها زيارة تضع حزب العدالة والتنمية القائد للجولة اجلديدة
من تطبيع الدولة املغربية مع الكيان الصهيوني يف مكانة
القبول والرضى من طــرف حركة حماس .إنها زيــارة تهدف
الى تبييض ممارسات قيادات البيجيدي امام قواعدها وزرع
الغموض يف اذهان ووعي اجلماهير الشعبية .وألن الفترة هي
فترة انتخابات فزيارة اسماعيل هنية جاءت لدعم قيادات
البيجيدي واحلزب وإبعاد وصمة عار التطبيع عن هذا احلزب

.

تعتبر هذه الزيارة طعنة يف ظهر القوى املناضلة املغربية
الرافضة للتطبيع وتسفيه لكل ما قامت به اجلبهة املغربية
لدعم فلسطني وضد التطبيع .وبهذه الزيارة التي قام بها
اسماعيل هنية لرفد ودعم اخوانه املسلمني يف املغرب يكون
قد وضع حماس موضع الشك والريبة وافقدها تعاطف القوى
املقاطعة يف املغرب .حماس تربح البيجيدي وتخسر اغلبية
الشعب املغربي

.

الدولية
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املقاومة تعيد فلسطني إىل جغرافيتها وتاريخها

د .وسام الفقعاوي

يرجع العمق الزمني ملا حدث سنة  ،1948يف حده األدنى
لسنتي  ،1916-1917أي التفاقية سايكس – بيكو وتصريح
بلفور ،حيث هدفت اتفاقية سايكس بيكو إلــى إخــراج
فلسطني (سوريا اجلنوبية)؛ من حيزها اجلغرايف الطبيعي
مــن خــال عملية تفكيك وتقسيم اجلغرافيا العربية،
على طــريــق تفكيك وتقسيم اجلغرافيا الفلسطينية،
والذي كان حيزه األكبر ما جرى من تطهير عرقي ومجازر
وجرائم وتدمير للبنية املادية واالجتماعية واالقتصادية
والسياسية عــام  ،1948حيث جــرى تدمير  530قرية
فلسطينية واقتالع ما يزيد على  800ألف فلسطيني من
ثالثة أربــاع وطنهم األصلي وطردهم إلى مواقع اللجوء
والشتات يف مختلف أصقاع العالم .أما تصريح بلفور ،ومن
خالل الوعد الــذي حمله؛ بإقامة "وطــن قومي لليهود"،
فقد أراد إخ ــراج فلسطني مــن الــتــاريــخ إلــى غير رجعة،
وجتسد ذلك بإقامة "إسرائيل" واالعتراف الدولي الذي
حصلت عليه ،مبا يعني نفي وإلغاء ،ليس فقط السم املكان،
بل ولشعبه الذي اُقتلع من جذوره التاريخية املمتدة يف
حيزه اجلغرايف الطبيعي

جــهــة ،وعــلــى حــدود فلسطني مــع دولــهــا مــن جهة أخــرى،
وكأني بها تقول أن كل مسار االستسالم الرسمي العربي
ومــا جسده مــن مخاطر ،لــم يكن ســوى أكثر مــن مرحلة
عابرة مؤقتة  -دون أي تقليل أو استخفاف من حجم العبء
الكبير واملصاعب الذي كرسها  -لكن الثابت فيها أن املقاومة
كانت يف اللحظات احلاسمة هي املعادل املوضوعي لوجود

التصفوية ،بالتحليل والتشخيص وإشــهــار املظلومية
واالستجداء والركون ملا يسمى باملجتمع الدولي وقراراته
ً
وصـــول إلــى الــقــبــول بــاســتــمــرار وجــود
أو االســتــســام لــه
إسرائيل فوق جغرافيتنا وعلى حساب تاريخنا

؟

ميــكــن الــقــول ومــن واقـــع مسيرتنا وســيــرتــنــا احملققة
أن الفشل السياسي كــان شبه دائــم احلــضــور يف احلالة

.

مع هزمية  1948وما ترتب عليها من نتائج؛ أصبحت
إسرائيل وانتصارها حقيقة مادية ،حيث حاول رعاة املشروع
الصهيوني؛ من الــدول الغربية االستعمارية والتابعني
من الرجعية العربية؛ تعميم وكأن ما حصل هو احلقيقة
الكاملة أو نهاية التاريخ؛ فمن جهة كان هذا نصف احلقيقة
ونصفها اآلخر هو عدم تسليم الشعب الفلسطيني بهذه
احلقيقة/الهزمية ،كما لم يكن ما حصل نهاية التاريخ،
حيث فتحت صفحة جديدة عنوانها املقاومة واملجابهة
واملمانعة التي أبداها الشعب الفلسطيني وعمقه الشعبي
العربي ،قبل وبعد قيام "إسرائيل" .لقد راهن كثيرون على
ستعمر
ستجد/ا ُمل
ِ
حصول "ثنائية" هوية وتعايش بني ا ُمل َ
ستعمر ،مبا يعني االندماج واملزاوجة ،والذي
واألصيل/ا ُمل
َ
كان يعني يف احلقيقة؛ االحتواء أو االبتالع على طريق
تاريخيا وبحسب الوقائع احملققة،
اإللغاء ،لكن ما جرى
ً
ستعمر؛ متحفزً ا
متاما ،حيث بقي األصيل/ا ُمل
عكس ذلك
ً
َ
حلفظ وجــوده ،بخزين هائل من الــقــدرة على االنبعاث
والتجدد؛ يشكل قــوة دفــع أساسية للمقاومة واملجابهة
واملــمــانــعــة الطبيعية الــتــي تغذيها بــاســتــمــرار العناصر
املادية واملعنوية املسببة للصراع التاريخي والشامل مع
العدو الصهيوني ،ولم يكن مشروع التسوية أو االستسالم
بكلمة أدق – مهما مت متويهه مبسميات جتميلية  -الذي
شقت مــســاره بكل مقدماته ونتائجه الكارثية؛ النظم
خاصا ،سوى
فلسطينيا
مسارا
الرسمية العربية وشقت له
ً
ً
ً
محاولة لقطع السياق الطبيعي ملقاومة وممانعة الشعب
الفلسطيني واألمــة العربية التي جسدتها قوى وأحزاب
التحرر العربي والثورة الفلسطينية بانطالقتها املعاصرة
واالنتفاضات والهبات الشعبية التي خاضها ،ومنها معركة
دفاعا عن القدس وحي الشيخ
"سيف القدس" التي خيضت؛
ً
جراح ،يف وجه اعتداءات االحتالل ومستوطنيه املستمرة
يف خلق وقائع وتقسيمات زمانية ومكانية؛ وتطهيرية
تــهــويــديــة يف الــقــدس وأقــصــاهــا وأحــيــائــهــا ،إال أن هــذه
املعركة فرضت وقائع جديدة؛ جتسدت يف حالة املقاومة
واالشتباك على كامل اجلغرافيا/األرض الفلسطينية؛
بتناغم قل نظيره مع التجمعات الفلسطينية يف مواقع
اللجوء ،وتعميق حضور فلسطني وسط شعوبها العربية
ـزء ا منها ذلك عبر االحتشاد يف امليادين من
التي أكد جـ ً

االحتالل وإفــرازتــه وأهــدافــه التصفوية ،وهــي من يعيد
ومعنويا من جهة،
ماديا
فلسطني إلى جغرافيتها وتاريخها؛
ً
ً
ولبعدها وعمقها القومي العربي واألممــي واإلنساني من
جهة أخرى

.

إن اجلديد الــذي يفرض نفسه وبقوة هــذه املــرة عن
ما عداها ميكن أن نوجزه يف السؤال التالي :هل ميكن أن
نكتفي يف إدارة الــصــراع مع املــشــروع الصهيوني وأهدافه

حيث حاول رعاة املرشوع
الهصيوين؛ من الدول الغربية
االستعمارية والتابعني من
الرجعية العربية؛ تعممي وكأن
ما حصل هو الحقيقة الكاملة
أو هناية التاريخ؛ فمن جهة
كان هذا نصف الحقيقة
ونصفها اآلخر هو عدم تسلمي
الشعب الفلسطيين هبذه
الحقيقة/الهزمية

الفلسطينية ،مقابل النجاح يف مجال املقاومة والفعل
ً
إجمال ،وهذا يف أحد مضامينه يعبر عن تناقض
الكفاحي
تأسيسي بــن ق ــدرة الشعب الفلسطيني العالية على
املقاومة واملجابهة واملمانعة ،ودفع تضحيات وأثمان باهظة
لقاء ذلك ،وبني انقسام وتشرذم وفقدان الرؤية الواضحة
والشاملة املوحدة لدى حركته الوطنية ،وبالتالي قدرتها
على إدارة الصراع واالستثمار واإلجناز السياسي وتركيم
عناصر التقدم وتقليص الفجوة واملــســافــة بيننا وبني
متهيدا لتحقيق انتصارات كبيرة أو فرضها على
العدو؛
ً
طريق هزمية املشروع الصهيوني ودولــة احتالله والقوى
اإلمبريالية والرجعية العميلة التي تقف خلفه وتراكم
قوته ومتده بسبل البقاء واالستمرارية

.

إن ما سبق يفرض أن ُتقرأ املعطيات الواقعية والظروف
املستجدة التي فرضتها معركة سيف القدس ،أي مقاومة
الشعب الفلسطيني يف سياق أنها إحدى اجلوالت املهمة التي
استطاعت فيها املقاومة أن ترسم مالمح مرحلة جديدة،
قــد تفتح إلع ــادة بــنــاء احلــركــة الوطنية الفلسطينية
على قــاعــدة ترتكز ملــشــروع التحرر الوطني والتخلص
من االحــتــال وذيــولــه؛ مبا يتجاوز كل احللول املرحلية
والتجزيئية التي يحاول من خاللها العدو إعــادة إنتاج
نفسه وامتالك زمــام املبادرة يف استمرار تقدم مشروعه
املعادي ،وهذا ما ال يجب أن ُيعطى للعدو ،بل إبقاء األبواب
مشرعة ملواصلة الصراع ،مبا يحقق خطوات عملية باجتاه
االقــتــراب من حتقيق كامل األهــداف واحلقوق الوطنية
والتاريخية لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية

.
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املرأة املناضلة
اغتيال الكلمة الحرة
"حول قضية الصحفيني املعتقلني سليامن
الريسوين وعمر الرايض"
فتحية اليعقوبي

اغتيال الكلمة احلرة ظاهرة حقوقية وسياسية قدمية
وعامة تشمل جميع البلدان والشعوب .لكنها تتجذر أكثر
يف األنظمة االستبدادية الفاسدة .وتشمل أساسا األصوات
املعارضة من مفكرين وسياسيني وصحفيني ومدونني وكل
من يعبر بحرية وشجاعة عن موقفه او رأيــه يف فضح
الفساد واالستبداد.
ويف املغرب تفجرت يف السنوات األخيرة وخاصة بعد
ما سمي بالربيع العربي وأحداث  20فبراير عدة متابعات
ومضايقات من منع وحصار وقمع املعارضني وتضييق على
للحركات االحتجاجية والصحفيني واملدونني املعروفني
مبعارضتهم للنظام وفضحهم الفساد .من أمثال عمر
الــراضــي وسليمان الريسوني واملعطي منجب وشفيق
العمراني وتوفيق بوعشرين ومعتقلي حــراك الريف
وجرادة.
كــل ه ــؤالء مت ايــداعــهــم الــســجــون بعد فبركة تهم
صورية كيدية ذات طبيعة جنسية يف الغالب من قبيل
تهم التحرش واالغتصاب واالختطاف والتحريض على
الفساد ..وغيرها.
و بالنسبة لسليمان الريسوني الصحفي املعتقل و
املضرب عن الطعام منذ  70يوما واملعتقل منذ أكثر من
سنة بدون محاكمة يف قضية كيدية مفبركة مبنية على
تدوينة ألحد األشخاص يتهمه فيها بالتحرش به و دون
وجود أية شكاية رسمية به من لدن هذ الشخص؛ حيث
استغلت النيابة العامة هذه التدوينة و عمدت الى اعتقال
سليمان بشكل تعسفي من منزله و ابداعيه السجن و
متابعته يف حالة اعتقال .مستعملة القضاء لتصفية
احلسابات السياسية معه بسبب موافقه املعارضة و
كتاباته الصحفية الفاضحة للفساد و االستبداد و مقاالته
اجلريئة يف اجلريدة التي كان يرأس هيأة حتريرها .
و منذ اعتقاله تعسفا و إيداعه السجن و متابعته يف
حالة اعتقال واملماطلة يف محاكمته منذ أزيد من سنة دون
وجود تهمة واضحة ضده بالدالئل والشهود ،قرر الدخول
يف إضراب مفتوح عن الطعام منذ  70يوما .و رغم ارتفاع
األصوات احلرة للتضامن معه و املطالبة بإطالق سراحه و
متابعته يف حالة سراح مع توفير شروط احملاكمة العادلة،
فإن القضاء يرفض هذه املطالب إمعانا يف إذالله و االنتقام
منه .رغم تدهور حالته الصحية حيث فقد أكثر من 32
كيلوغراما من وزنه و أصيب بعدة مضاعفات خطيرة على
صحته بلغت حد االحتضار و اإلشراف على املوت فإن إدارة
السجن متتنع عن نقله إلى املستشفى و احملكمة ترفض
متابعته يف حالة سراح .
ورغـــم عــدة مــبــادرات الــهــيــآت سياسية و حقوقية
وجمعيات مدنية و فعاليات من أجل ثنيه على مواصلة
إضرابه عن الطعام فإنه الزال متشبتا مبطالبه العادلة
واملشروعة إما احلرية أو االستشهاد.
ونفس الشيء بالنسبة للصحفي عمر الراضي الذي
لفقت له نفس التهمة ومت ايداعه السجن بدون محاكمة
ملدة طويلة حيث دخل هو اآلخــر يف إضــراب مفتوح عن
الطعام ،لكن تدهور حالته الصحية وإصابته مبرض مزمن
خطير على مستوى األمعاء حتم تدخل األطباء وإرغامه
على إيقاف االضــراب عن الطعام لكنه الزال معتقال إلى
اآلن،
هذه القضايا السياسية واحلقوقية تتطلب تضامنا
دوليا وأمميا من طرف جميع الدميقراطيني/ات الشرفاء/
ات واملدافعات واملدافعني عن حقوق االنسان ألن سياسة
تكميم األفــواه وإخــراس األصــوات احلــرة هي من طبيعة
األنظمة الديكتاتورية املستبدة الفاسدة ونحن كمناضالت
ومناضلني سنواصل كفاحنا وتضامننا الالمشروط واملبدئي
مع القضايا العادلة من أجل بناء أوطان حرة وشعوب أبية
تنعم باحلرية والكرامة والعدالة االجتماعية.
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حوار مع ام الصحفي عمر الرايض

اجــرى الرفيق نــور الدين الرياضي هذا
احلوار السريع مع السيدة الفاضلة فتيجة
الــشــاربــي والــــدة املعتقل الــســيــاســي عمر
الراضي.
يرس جريدة الهنج الدميقراطي ان تستضيف
الرفيقة فاتحة عىل صفحاهتا يف اطار التضامن
مــع قضية الــرفــيــق الصحفي عــر الــرايض
والصحفي سلميان الريسوين .هل ميكن ان
نعايش تجربتك كأم مل تكن بعيدة عما يحدث
ابملغرب بحكم الوسط السيايس الذي تنمتني
اليه وكيف تتابعني االن مراحل اعتقال عرم
ومــا مير به من معاانة نتيجة مرضه املزمن
ونتيجة العزلة املرضوبة عليه؟

شــــكــــر ًا لـــلـــرفـــاق يف جــــريــــدة الــنــهــج
الدميقراطي ،ولي الشرف أن أكتب بعض ًا من
معاناتي كأم والتي ال تختلف كثير ًا عن ما
عانته وال زالت تعانيه أمهات معتقلي حراك
الريف وزوجــة الصحايف توفيق بوعشرين
و وزوجــة الصحايف سليمان الريسوني وما
عانته زوجة الصحايف حميد املهداوي.
املعاناة ال تقتصر على املرأة األم أو الزوجة
ولكن جند أيض ًا اآلباء فنحن نرى ما يعانيه
والــد ناصر الــزفــزايف ووالــد الصحايف عمر
الراضي وغيرهما كثير .فاملعاناةال جنس لها
أن وقعها يكون أكبر يف املؤنث.
ولو َّ

هل كنت تخشني عىل عرم بحكم عملهكصحفي استقصايئ ان يعتقل وهل حاولت
ولــوداخــل هواجسك ان تثنيه عــن مساره
الصحفي هذا؟
تخوف كبير منذ
بالنسبة لي كان لدي
ُّ
بدأ عمر الكتابة وامتهن الصحافة بوعي

شقي.
لــم يستطع عــمــر أن ُيــكــمــل مــســاره مع
أطلنتيك راديو رغم الراتب ا ُملغري لشاب يف
سنه (أواخر  ،)2008ولكن عمر الراضي لم
يكن يبحث عن االستقرار املــادي بقدر ما
كان يبحث عن ذاتــه يف الصحافة املكتوبة
بالفرنسية والــعــربــيــة ،وكـــان يــرفــض كل
اخلطوط وبكل األل ــوان .يقول عمر يجب
ً
مناضال
على الصحايف أن يكون صحافيا
،فكان يتتبع األحداث ويعرضها بكل نزاهة
وموضوعية على املواطنني.
كنت فخورة جدا وال زلت بأفكاره ،لقد
بدأنا باخلوف عليه مع بدايات حركة 20
فبراير ومــا تالها من أح ــداث ،ولكنه كان
يخفي عنا الكثير خوف ًا علينا.
فــقــد بـــدأت املــضــايــقــات مــع  20فبراير
وبعدها مع أحداث حراك الريف وما تالها
هدت كل ما متَّ التَّ غني
من محاكمات والتي َّ
به بعد خطاب التاسع من مارس .2011
عاش عمر هذه املضايقات عبر منعه من
العديد من املنابر اإلعالمية التي كانت تفتح
أبوابها يف وجهه من قبل ،وكان هذا املنع إما
بشكل مباشر أو غير مباشر ،حيث متنع
حصص اإلشهار والدعم عن من يستقبله
مما كان يضطره للتوقف عن العمل احتراما
ملن قبلوا به ومت التضييق عليهم.
ابني عمر لم تكن من عادته التباكي أو
اجلــري وراء املناصب ،كان وال يــزال عفيف ًا
وكرمي ًا .بالرغم من كل هذه املضايقات اختار
عمر العمل الصحفي احلر واملستقل(free-
يتوان يف البحث عن كل السبل
 )lanceولم
َ

إلجناز عمله الصحفي االستقصائي ،فكان
يقوم بالتدريس عن بعد مع جامعات عاملية
ً
جيال جديد ًا من صحافيي التحقيق
وكون
َّ
الشباب يف عــدة مناطق من املغرب حــول "
الداتا جورناليزم"» Data Journalisme
وهو تخصص جديد ميكن من قــراءة وفهم
وحتليل قــواعــد املعلومات الكبيرة (Big
.)Data
لقد خضع عمر لتكوينات عميقة جدا يف
هذا التخصص ويف صحافة التحقيقات مع
منظمة مراسلون بال حدود .RSF
أجنز عمر الراضي عدة حتقيقات حول
الفساد والريع ونهب ثروات املغرب من طرف
خدام الدولة ،ونال على حتقيق مقالع الرمال
جائزة دولية .وكان بصدد إجناز بحث كبير
وضخم حول السطو على األراضي الساللية
وعقار الدولة منذ  1959ولكنَّ هم أخذوه إلى
السجن ليمنعوه من إمتام هذا العمل الكبير.
كــأم معتقل هــل تفكرين يف إط ــار ميكن
ان يجمع امهات سنوات الجرم والرصاص
وسنوات الحراكات الشعبية يف اطار لتبادل
التجارب وتطوير أساليب املواجهة للدفاع
عن األبناء املعتقلني وكيف تتابعني األشكال
التضامنية مع عرم وطنيا وخارجيا؟

حتت هذه الظروف ال بد من تظافر اجلهود
وتوحيد املقاومات جلميع من أصابهم بطش
هذا املخزن والتصدي لسياساته القمعية و
تغول سلطته.
من أجل حماية أبنائنا من ُّ

نحن مع أن تتوحد كل عائالت املعتقلني
ً
جبهة واحــدة يف وجه هذه املقاربة
لنشكل
األمنية الغاشمة.

اغتيال رانيا ..شكل آخر لفضح قباحتنا!!!

د .نهاية برقاوي

ه ــذه املـــرة لــيــس الــشــرف .بــل أتــفــه مما
تتخيلون!!

وردة يف عــمــر تــفــتــح الــــــورد ..فــقــط يف
احلادية والعشرون من عمرها ..تقطن إحدى
ضــواحــي العاصمة االردنــيــة عمان تــدرس
مبنحة دراسية ،متفوقة ،لكن احلظ خانها
يف أحد املساقات .تدنت عالماتها اجلامعية،
مما دفــع األب الــى ضربها بطريقة وحشية
حيث ذكر تقرير الطب الشرعي أن الكدمات
غطت خمسني باملئة من جسدها!! ضربها
مبعاونة شقيقها و أمام صمت وتخاذل أمها..
التي هي باألصل معنفة من قبل هذا الزوج
 ،وكــانــت أصــا ( حــردانــة) ملــدة ستة أشهر
عـــادت مــن فــتــرة وجــيــزة لتكون الشاهدة
واملتواطئة بجبنها على مقتل ابنتها ..وبدل
ان تدافع عنها حاولت أن تكتم صوتها خشية
الفضيحة!!!!!!

أي هوان تورثه هكذا ام؟؟؟

خشية أن يدفع األب مبلغ مائة دينار أي
ما يعادل املائة وخمسون دوالرا ثمن املساق
إن خسرت رانيا املنحة ..دفع حياتها بأبشع
الوسائل ..جترد من كل املشاعر اإلنسانية
وتسلح بــســوط مــن سلك كهربائي وأنــزل
على جسدها الغض جام حقده وعبوديته
حلكومة أفقرت شعبها واذلته وحولته الى
مشاريع وحوش!!
تولد االنثى يف مجتمعاتنا عاراً .وتستقبل

على مضض..

نقبع بكل هذا الوحل؟؟

وال يغرنكم بعض ما ترونه من معالم الفرح
الكاذبة..

من املسؤول ..وزارة التربية والتعليم التي
يتضمن منهاجها اقرار ًا بعبودية املرأة بدء ًا من
كتاب القراءة يف الصف األول..إلى اجلامعة!!

فلقد مــارســت عملي يف التوليد سنني
ً
مفضال حتى من
طوال ،وكان كل الوقت الذكر
النساء!!
نشأنا وترعرعنا على عنصرية جندرية
تستعبد املرأة باسم اهلل وباسم العادات..
وال اعــرف كــم مــن الــوقــت يف ظــل صمتنا
وخرسنا املقيت هذا سنبقى نسمع بقصص وأد
االناث ،ألسباب ال معنى لها وال يقبلها عقل
وال ضمير  ،وال متت لإلنسانية بصلة!!
مــن يتحمل املسؤولية جتــاه هــذا القبح
والوحشية؟؟
كلنا ..نعم كلنا…

من املسؤول ..نحن النساء ً
أوال فنحن من
نعزز خنوعنا وذلنا وعبوديتنا للذكر اي ذكر
وأي كان مسماه!!

مــن املــســؤول ديــكــورات جمعيات حقوق
االنسان واحتــادات النساء واملــرأة التي تلوذ
بصمتها أو تتحدث على استحياء!!
من املسؤول .األحزاب التي ال تعنيها هذه
االمــور والتي تقف وقفة املتفرج من هكذا
حدث وحشي ..كل األحزاب من أقصى اليمني
ألقصى اليسار وال استثناء!!!
اذ كيف بربكم حترر األوطان وتزدهر ونحن

من املسؤول الدولة بكل أركانها..الدولة
الــتــي تــشــرع متييز ًا عنصري ًا يف املواطنة
بحق املــرأة ،اذ تعتبرنا مواطنات باحلقوق
من الدرجة الثانية وبالواجبات من الدرجة
األولى والتي تشرع قانون ًا يخفف احلكم على
هكذا وحوش بأي مسمى؟؟
والسبب هذه املرة…امتحان جامعي ..اهلل
أكبر؟؟!!
يجب ان تغير املناهج وتقر مادة اجتماعية
تــعــزز قيمة األنــثــى كــفــرد مــســاو للذكر.
وأن تكون مــادة أساسية تــدرس مــن ريــاض
االطــفــال ولغاية اجلامعة كمساق إجباري
لكل التخصصات ،علنا نردم مخلفات عصور
الظالم الذي ال يفارقنا ..وتكون أهم مادة يف
التقييم ألي طالب ،قبل اللغات والرياضيات!!
علينا ان نشكل جلــان من اطباء نفسيني
وباحثني اجتماعيني إلجراء اختبارات ما قبل
الزواج ألنها أكثر اهمية من فحص التالسيميا
مؤكد!!!
الكثير الكثير يدور برأسي واعلم ان الذين
سيقرأون مقالي هــذا قلة ،لكنه طــرق على
خزان من نوع اخر أولى بالطرق!!!

الشباب

إعادة بناء اوطم
مهمة عاجلة من داخل الحركة الطالبية
لقد أصبح من البديهي اليوم لكل طالب ومناضل من
داخل اجلامعة املغربية ،واقع الوضعية العصيبة التي متر
منها احلركة الطالبية و واقع االزمة العميقة التي تتخبط
فيها مند سنوات ،هذه االزمة التي تزداد تعقيدا يوما بعد
يوم ،فرغم النضاالت السيزيفية التي تخوضها اجلماهير
الطالبية يف العديد من املواقع و التي تقودها ما تبقى من
الفصائل الطالبية التقدمية كل يف موقعه يف شكل جزر
معزولة عن بعضها البعض ،هذه املعارك التي أضحت شبه
موسمية تقتصر مطالبها يف اقصى احلــاالت على مطالب
التسجيل يف بداية املوسم و تأجيل االمتحانات يف نهاية كل
دورة ،ليكون النظام بذلك قد جنح يف جعل احلركة الطالبية
شبه عاجزة عن مواجهة السياسات الطبقية التي يسارع
اخلطى من اجل تنزيلها و يف فك ارتباطها بالنضال اجلماهيري
العام  ،ورغم احملاوالت احلثيثة التي ببادر اليها انصار التوجه
الدميقراطي من أجل االستنهاض املنظم للحركة الطالبية
ومــن أجــل أن تسترجع مكانتها يف النضال العام ،التي كان
اخرها املبادرة الوحدوية لفصائل جلنة املتابعة املنبثقة عن
ندوة  23مارس و فصيل طلبة اليسار التقدمي سنة  2014و
مبادرات أخرى سبقتها) اللجان االنتقالية ( ......إال ان كل
هذه املبادرات لألسف لم تستطع حتقيق القفزة املوضوعية
املرجوة التي بإمكانها إخــراج احلركة الطالبية من احللقة
املفرغة و حتسني شروطها الذاتية التي تــزداد ســوء سنة
بعد أخرى رغم الشروط املوضوعية املواتية يف العديد من
املراحل

من قبل مواجهة البيروقراطية و العمل من اجل إفشالها
واإلسالميني أوال عبر العنف واإلرهاب املمارس على التوجه
الدميقراطي و عبر الهياكل املــوازيــة التي شيدوها على
دماء الطلبة كتكتيك هدفه التقسيم ووقف املد التنظيمي
اجلماهيري الدي حققته اللجن االنتقالية

.

اثلــثــا .املــوقــف الــســلــبــي لــعــدد مــن فــصــائــل الــتــوجــه
الدميقراطي التي تضع حاجزا منيعا بني مهام النضال النقابي
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حميد السوسي

مهمة مركزية أساسية وعاجلة هي توحيد وتنظيم النضاالت
الطالبية على طريق إعــادة بناء االحتــاد الوطني لطلبة
املغرب كمنظمة نقابية باعتباره السبيل الوحيد لرفع احلظر
العملي الدي يفرضه النظام على احلركة الطالبية و احلظر
الذاتي الدي يفرضه التوجه البيروقراطي عليها ،حيث ان أي
تقدم مهما كان بسيطا يف اجتاه هيكلة اوطم هو خطوة نحو
رفع احلظر العملي ،و أي تأخر يف اجناز هده املهمة سيزيد من

.

ان هذه الوضعية كان لها أثر كبير على الوضع الذاتي
للحركة الطالبية والفصائل اليسارية يف شقيها الدميقراطي
والبيروقراطي حيث عرفت الساحة الطالبية خالل السنوات:
 حتلل واندثار ثمانية فصائل يسارية على األقل إما بفعلعوامل ذاتية او هجوم النظام عليها أو بسبب صراع فصائلي
حيث كانت تتواجد هذه الفصائل مبواقع مراكش ،مكناس،
طنجة ،فاس سايس ،وجــدة ،أكادير وتطوان باإلضافة الى
عدم توفق جتربة فصيل الطلبة الدميقراطيني التقدميني
املرتبط باالشتراكي املوحد

.

 ضعف وتقلص تواجد وانتشار باقي الفصائل الطالبيةحيث فقد كل فصيل على األقل موقع او موقعني

.

 تآكل االحتاد الوطني لطلبة املغرب وتراجع تواجد اوطمحتى باالسم ،حيث انه من أصل  142مؤسسة جامعية ال يؤطر
مناضلو اوطم اجلماهير الطالبية سوى يف  32مؤسسة ،كما
تبقى معزولة على املعاهد والكليات ذات االستقطاب احملدود

.

 جلوء بعض الفئات الطالبية الى بديل نقابي منظم يفشكل تنسيقيات كاللجنة الوطنية لطلبة الطب وتنسيقية
الطلبة املهندسني

.

 إن هــذا الــواقــع لم يــأت مبحض الصدفة بل هو افــرازموضوعي ل:

أوال .واقع احلظر العملي حيث ان النظام لم يقف مكتوف
االيــدي امــام محاوالت توحيد وتنظيم احلركة الطالبية
وإعادة بناء اوطم ولعل أكثر مثال على ذلك هو حملة القمع
واالعتقاالت التي شنها حملاصرة محاولة جتديد وضمان
استمرار الهياكل التحتية بداية الثمانينات وحمالت القمع
بداية التسعينات وحملة االعتقاالت وحتريك أذنابه من
داخل اجلامعة حملاصرة فصائل التوجه الدميقراطي سنة
2014

.

اثنــيــا .الـــدور املــعــرقــل الـــدي لعبته فــصــائــل التوجه
البيروقراطي يف شقيه الــيــســاري التفريطي والظالمي،
باخلصوص عبر إفشال جتربة اللجان االنتقالية التي التقى
حولها طريف هدا التوجه البرنامج املرحلي حتت شعارات

من اجل الدفاع عن حقوق اجلماهير الطالبية ورفع احلظر
العملي من جهة والنضال من اجل فرض إعادة بناء االحتاد
الوطني لطلبة املغرب من جهة أخــرى ،فقد كانو والزالــو
يعتبرون ان إعادة البناء ستأتي تتويجا لرفع احلظر العملي
واحلال ان هذا الفهم امليكانيكي خاطئ إذ أن النضال من أجل
رفع احلظر العملي مير بشكل أساسي عبر فرض هيكلة اوطم
انهما سيرورتان مرتبطتان ال ميكن الفصل بينهما

.

إن األزمة الذاتية التي تعرفها احلركة الطالبية لم تتكرس
دفعة واحدة ،بل هي تراكم للعديد من العوامل بدأت بفشل
املؤمتر  17و تكريس التوجه التفريطي من داخل القاعديني
مـــرورا بــإغــراق الساحة النضالية بــاملــواقــف الشوفينية
واليساروية الطفيلية ،إن جتاوز هده االزمــة يتطلب إجناز

إن األزمة الذاتية اليت
تعرفها الحركة الطالبية
مل تتكرس دفعة واحدة،
بل هي تراكم للعديد
من العوامل بدأت بفشل
املؤمتر  17و تكريس التوجه
التفريطي من داخل
القاعديني مرورا إبغراق
الساحة النضالية ابملواقف
الشوفينية واليساروية
الطفيلية

تفكك احلركة الطالبية و من صعوبة مهمة استعادة اوطم.
ان الرفاق الدين يطرحون تأجيل مهمة إعادة بناء اوطم
الى حني رفع حظر العملي ال يطرحون عمليا أي برنامج لرفع
هدا احلظر بل إنهم يعتبرون حسب تصريحهم أن هذه املهمة
تتجاوز طاقة وقــدرات احلركة الطالبية وأن أزمــة احلركة
الطالبية مرتبطة بأزمة ‘’ حركة التحرر الوطين’’ او " الشارع
السيايس’’ فإن كانت هذه املهمة تتجاوز احلركة الطالبية
فمن سيتحمل هذه املسؤولية !!!!  .إننا نعتبر ان مصير
اجلماهير الطالبية بني أيديها و ان احلركة الطالبية بعدم
حسمها لشروطها الذاتية أساسا عبر البناء التنظيمي
على أرضية الكسب النضالي تفوت على نفسها فرص مهمة
وسانحة للتقدم يف هذه املهام كما وقع إبان احلراك الشعبي
العارم والنضال اجلماهيري الواسع الذي أنعشته حركة 20
فبراير ،و إننا نعتبر أنه من اخلطأ بل من العبث انتظار توفر
جميع الشروط بطريقة ميتافيزيقية للبدإ يف عملية إعادة
البناء ،ان اخليار اليوم هو بني حتمل مسؤولية النضال من
اجل رفع احلظر عبر فرض إعــادة البناء ،وبني التهرب من
املسؤولية وترك احلركة الطالبية تواجه مصير التفكك و
العزلة عن اجلماهير

.

إن احلقيقة التي يجب ان تعيها جميع أطــراف التوجه
الدميقراطي يف ظــل الــواقــع املــؤلــم الــدي تعيشه احلركة
الطالبية هي :

أوال :وحدة مصير فصائل التوجه الدميقراطي إذ أن تقدم
أو تراجع أحد هذه الفصائل سيؤثر بالضرورة على باقي
فصائل التوجه الدميقراطي سلبا او إيجابا ،حيث أن الدفاع
عن العمل الوحدوي أصبح ضــرورة ملحة تفرضها الشروط
التي أنتجتها الظرفية الراهنة

ثانيا

.

 :ارتباط مصير فصائل التوجه الدميقراطي بإعادة
بناء اوطم باعتباره تنظيما ذاتيا للجماهير الطالبية تعبر
من خالله عن تطلعاتها وتدافع عبره عن حقوقها

.

ٌ
جــــاء
َر
َ
أرجوكَ ،صديقي

الثقافية

أمواج ْه
الذي ُر َّبا حملـتــني
ُ

ــمــي
إن َر َحل ُْت عن عا َل ِ
ْ

ــدها إلى الضفة األخرى
يف َم ِّ

بوء
عا َل ِ
ــمــي ا َمل ْو ْ

ماق ْه
أع ِ
أو إلى ْ

ورني يف قــبـري،
أال َتــزُ َ

تائه
جــ ْو ِف
حوت ٍ
ٍ
أو جتدني يف َ
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الثقافة والتغيير
العربي بنجلون
أو ُص ْح َ
الطيور،
بة
ْ

تستضيفــني على َق ِّ
ــثور
الــمــنْ
ــشها َ
ْ

ــد َيــني يف ِشعابي
لتَ ْه ِ

أنا..وصحابي !
ِ

ال َتــ ُل ْمني ،يا صديقي

ُ
املوت قوتا للدود !
إن ألقى بي
ْ

واسألْ عن ذاك الذي
سلَّمني للمجهولْ

ومصيري به َمتبولْ ؟!

َ
فأرجوك ،يا صديقي
علي
َ
وتــبكي َّ
فيه!...
يوج ُد ِ
َف ُجثْ ماني ال َ

تع ُ
علي
ــث ُ
بل ُر َّبا ْ
ــر َّ
هوف اجلبالْ
يف ُك ِ

ــت عـني
وإن َب َحـثْ َ
ْ

تــنهـش ِّ
سور
ئاب والنُّ
الذ ُ
ْ

فستجدني يف ذلك البحر

ال تزُ ْرني يف قبري،

علي
تــبــك ،أو
وال
ِ
َّ
تــترح ْم َّ
فوس
ــل النُّ
أو ُتــثْ ِ
ــق ِ
ْ

ُّ
ْــم ْ
ــقــوس
بالــط
هــد
ــش َ
ال َ
ْ
يوجد يف قبري!...
فجثماني ال
ُ

قلوب تضحك من الوجع
بني همس الذكريات وشجن املاضي
ُ
خيوطها
 ..حكاية جــديــدة نُ سجت
بــن دروب غــبــراء وأزقــة ُفــقــدت فيها

اإلنسانية ،هناك حيث املعاني يسمع
عــنــهــا وال تـــوجـــد ،تــكــذيــب صـــادق
لقول اجلاحظ" :املعاني مطروحة يف
الطريق ،"...تنبعث أحداث قصة بطلها
الزمن وشخصياتها اللحظات وعمادها
أنــن قلوب ونزيف حبر وصرير قلم،
ٌ
قصة لم يعد مبقدور القلب اختزانها،
ٌ
أحداث ضاقت بقلوب أصحابها فانبرت

وال شــك أن الــتــســاؤل الـــذي يأكل
ذواتكم كما نهش ذاتي ،واستمرء قطف
كل تبسم وافــد أو بهجة خاطفة من
قلوب تضحك من الوجع ،قصة فقدت
فيها األضداد واملرادفات هويتها ...هو
ما احلاجة للخيال ،إن اخليال عند
العجز حلم واحلــلــم اســتــمــرار ،ولعل

اخترت هذه اللحظة تدوينها رمبا
تكون عزاء ملن نظر لنفسه مبتلى ،أو
سولت له نفسه أن العسر ال يعرف غير
طريقه وحده ،هي وجاء كل فرد أراد أن
يصنع ذاته مبنأى عن القطيع ،وبعيدا
عــن كــل املــاديــات و"الــكــمــالــيــات" ،هي
لشخصيات فريدة اختار بطل القصة

.

.

لــذلــك ال ج ــرم أن مت ــزج قــاطــرات
القصة بن الفينة واألخرى بني اخليال
املعاش ،واحلقيقة املزيفة ،وأن تربط
محطاتها بني خــراب األرض وعطف
السماء...

نور الدين موعابيد

ُس ِئ َل الشاعر مالك حداد عن جنسيته ،فاجاب دومنا تردد،
او تذبذب" :وطني هو االنسان".وهو جواب شاف ،كاف ،غائر
ومسامها ،بل انه يحضن
يف صبغيات ثقافة حقوق االنسان
ّ
و"اجلماعي" فاذا ذاته موضوعية ال
":الفردي "
الو جدانني
ّ
َ
ّ
حتتفي بــاالعــراض ،وامنــا اجلــواهــر هــي شغفها باعتبار ان
اجلوهر يدوم زمانني ،وال يحتاج الی غيره ،وهذا ما يحقق له
االرتعاش.
والتسامي حتی
احلظوة الی حد االنتعاش،
ِ
َ

اختياريا ،فان الشاعر
وإذا كان زمكان والدة الكان ليس
ّ
املذكور اجترح وطنا َ
ــر ،بديال صاغه صوغا اراديــا َو فق
اخ َ
رغبته ،وحسب تصوراته الشخصية ،و هي تــصــورات فيها
غير قليل من احلذق والكياسة ،واملجازفة...وال اتعسف ان
االنسان بانه "حيوان
قلت انّه ينهل من معني تعريف ارسطو
َ
سياسي"،متمرد علی الوزارتني :الداخلية و اخلارجية ،يحبط
ّ
محاوالت التضييق واالحتواء  ،فال ُيصادر ومن ثمة تتعطل
آليات "املخبرين" مبختلف االطياف.
هكذا تنكشف املغالطات التي تلبس "الوطنية" ب"املواطنة"،
ّ
َ
سياسي تخومه
االخری مفهوم
جغرايف ،بينما
فاالولی مفهوم
ّ
ثناية :حق/واجب.وسبق لنص

جواد ذو الهمة

محياهم ،وفضحت العبرات
مالمحها يف
ّ
شدة صبرهم ودرجة ك َل ِم ِه ْم

إنها قصة أو إن شئتم قل قصصا،
ـت" أحــداثــهــا مــن ثقافة العني
"نــبــشـ ُ
أكثر من ثقافة األذن ،فاألخيرة هي
منط العرب ،قرب وحفظ وولــع وحب
وحنان وألم وجور وضعف وانكسار ...
بسوى ،أما
مبعية ال
كلها معان تعاش
ٍ
ً
ثقافة العني فهي ثقافة بعد وتبصر
وقراءة وتكهن وافتراض ..كلها جتليات
للتجارب واملــــراس ،وإدراك فلسفي
المتداد األخر يف الذات

االنسان"
"وطين هو ٕ

جسمي الذي أصابه ال ُْهـزالْ !

النجوم
سابحا حتت
أو
ً
ِ
ْــمــتَ ــ ْ
البهـيم
لــئــة يف اللــيل
أل
ِ
ال ُ
ِ

ً
وليمة !
الوطن له
ــيــأني
ُ
َه َّ
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 نشرته جريدة النهج  -ان ميز "وطنيتهم" و"وطنيتنا"،فــاالولــی ممــاة ،ممنوحة ،بينما املواطنة تبنيها االٕرادة
الشعبية وشتان املعنيان !!!

الشيوعي "،
يتناص وصاحبي"البيان
ولعل الشاعر ايضا
ّ
ّ
امنا بشعار"يا عمال العالم احتدوا" ،اذ احملدد هو واقع
اللذين َ
االستغالل الذي تعانيه الطبقة العاملة ،وبذلك فان الثورة
املستغ ِّل هي اخلــاص ،ا ّنــی كــان هــاء العمال من حيث
علی
ِ
ُ
ُ
االصل والفصل  ،باالضافة الی ان ميثاق حقوق االنسان نص
علی ان الناس جميعا يولدون احــرارا ،متساوين يف الكرامة
واحلقوق.
كل قلوب الناس جنسيتي
فلتسقطوا عني جواز السفر
هذا ما قاله درويش ،وغنّ اه مارسيل خليفة:

يف القصص ما يسد فضولكم ويقنع
شهيتكم

.

تــهــمــس الـــذاكـــرة عــنــد الــشــدائــد
واحلـــــــزن ،بــشــجــن ذكــــريــــات حــول
شخصيات صادفتها يف حياتي ،يكاد
يكون فيها اإلنسان واحليوان سواء ،يف
حياة فقدت فيها األذن دورها وسيطر
اللسان عن كل تالبيبها وتالوينها..

أن يجمعني بهم يف أماكن متنوعة،
ودروب مختلفة ،ال يجمع بينها سوى
هذه األسطر وسمة التفرد واالنعزال
واملنتج
املقصود
ِ

.

أول هذه الشخصيات رجل مسن ما
يزال يحيا بني جدار يرفضه ويسعى
إلى أمنية تقطنه لن تغادره ال محالة
إال بعد املوت...

ـدر كالمه/ابداعه مبا يفيد التعميم
واضــح ان الشاعر صـ ّ
االطالقي  ،الذي ميتد فال يتناهی،
واالستغراق":كل" ،الدال
ّ
وال ينفد قيد امنلة ،وتلك كونيته املتدفقة كما الشالل بال
ملل وال كلل ،وهذا ديدنه يف عوالم القريض ،وما ادراك ما
القريض !..ومــن الــروايــات التي كــان الوطن حلمة نسيجها
وسداه ،رواية "حميدة نعناع"((:الوطن يف العينني ،)).وهو
الوطن الذي تزهر فيه عناقيد الكرامة،
وعــراجــن احلرية والعدالة االجتماعية ،حيث يٶسس
الفلسطيني دولته الدميقراطية ،التقدمية.
الشعب
ّ

كانت هــذه املساهمة املختزلة مساهمة ،متواضعة ،دفع
اليها تضخم اللغط حول "الوطنية ،و "املواطنة"،السيما حني
يتبدی هذا اللغط موغال يف التمويه والتضليل..

حوار
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علي فقير ،من مواليد  1946ببني جتيت ،من مؤسسي منظمة "إلى األمام" املاركسية اللينينية
املغربية .عضو اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي وعضو الكتابة احمللية لفرع النهج الدميقراطي
باحملمدية.أستاذ متقاعد ،يف اإلقتصاد والتسيير.
 1إن أول ما يطرح يف موضوع حواران هذا هو السؤال
حول املفهوم ،ماذا يعين لكم اليسار يف املغرب راهنا ؟

اليسار مفهوم جديد يف القاموس السياسي املغربي .من
التقسيمات التي كــان يتداولها املناضلون قبل الثمانينات:
التقدمية مقابل الرجعية ،الــثــوريــة مقابل اإلصالحية،
الدميقراطية مقابل االستبداد...
ظهر مفهوم اليسار بــدايــة الثمانينيات مــع بــروز تيارات
تراجعية داخل احلركة االحتادية (طموح املساهمة يف احلكومة
على غرار مايقع يف أوربا ،جتنب احلديث عن اجلناح االحتاد
الثوري ،)...وداخل احلركة املاركسية اللينينية (محاولة إقبار
التسمية و ما ترمز إليه من برامج و كفاحات وتضحيات .)...

أو ماركسية لينينية .و هو متشبث بجوهر اطروحات منظمة
"إىل األمام" فيما يخص التشكيلة االجتماعية ،جوهر النظام،
ومراحل التغيير :من الثورة الوطنية الدميقراطية الشعبية
إلى املجتمع الشيوعي مرورا مبرحلة الثورة االشتراكية بقيادة
الطبقة العاملة

.

 ظهرت للوجود الفعاليات املاركسية األخــرى يف آواخــرالسبعينيات وبداية الثمانينات يف اجلامعة املغربية ،أغلبها
من رحم االحتــاد الوطني لطلبة املغرب .واملعروف أن احلركة
املاركسية اللينينية املغربية كانت تعيش يف تلك الفترة مشاكل
كبيرة (القمع ،املراجعات الفكرية والسياسية )...مما لم يسهل
تأطير احلركة الطالبية عامة والتيارات املاركسية التي برزت
يف الساحة اجلامعية خاصة .من املمكن أن تكون بعض األخطاء

 كانت فيدرالية اليسار الدميقراطي ،كقوة إصالحية ،ضدجتدير حركة  20فبراير ،و ضد أي تغيير ميس "الثوابت" .لقد
صرح محمد بنسعيد غداة خطاب  9مارس أنه يساند املطالب
الدميقراطية لشباب  20فبراير شريطة أن ال متس شعاراته
رئيس الدولة ،و قد ساهم هذا التصريح يف تبني كسقف ملطالب
احلركة " امللكية الربملانية " .كان هذا التصريح و الشعار ضربة
قاسية من اخللف للحركة

.

 رغم مواقفه السديدة ،و رغبته يف جتدير احلركة ،ودورمناضليه و مناضالته الــرائــد يف ميدان الــصــراع ،فــان النهج
الدميقراطي كان ضعيفا تنظيميا و امتداداته داخل الكادحني
عامة و داخل الطبقة العاملةخاصة دون املستوى املطلوب

.

وحسب رأيي ،هذا الضعف التنظيمي أثر على عالقاته مع
مكونات الفيدرالية من جهة ،و مع اإلسالم السياسي املعارض
من جهة ثانية .فالرهان على الطرفني ،أو على طرف منهما،
خاطئ و ميكن أن يكون قاتال يف املستقبل .تغيير موازن القوة
داخل املعارضة عامة وداخل اليسار خاصة مير عبر جناح النهج
الدميقراطي يف بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني،
ويقوي بشكل أو بآخر عالقاته النضالية ،خصوصا امليدانية
منها ،مع أهم التيارات املاركسية األخرى

.

 فيما يخص الفعاليات املاركسية اخلــارجــة عــن النهجالدميقراطي ،فقد كانت شبه غائبة .فاحلركة النقابية عامة
(العمالية ،الطالبية )...كانت خــارج حلبة الصراع .فبدون
انخراط الطبقة العاملة كطبقة واعية  ،منظمة ،مسلحة
بفكرها الثوري ،قائدة للجبهة الطبقية الشعبية (عمودها
الفقري حتالف العمال والفالحني الفقراء) ،ستبقى نتائج
الهبات الثورية واالنتفاضات الشعبية هزيلة

.

فبدل احلديث عن احلركة املاركسية اللينينية ،ظهر مكانها
"اليسار اجلــديــد" مقابل اليسار التقليدي (حــزب االحتــاد
الوطني للقوات الشعبية/االحتاد االشتراكي ،حزب التقدم
واالشتراكية/التحرر واالشتراكية)

.

اليوم ،أصبح اجلميع يتحدث عن اليسار.

يتكون اليسار السياسي ،حسب رأيي ،من مكونات فيدرالية
اليسار الدميقراطي ،من النهج الدميقراطي و من الفعاليات
املاركسية األخرى

.

 2انطالقا من هذا التحديد ما التطورات اليت ساهمت
يف تشكيل هذا اليسار؟

أهم التطورات التي ساهمت يف تشكيل يسار اليوم :املراجعات
السياسية نحو اليمني و الفرز الذي نتج عنها.
 تنحدر أهــم مكونات فيدرالية اليسار الدميقراطي مناحلركة االحتادية مطعمة ببعض العناصر التي انحدرت من
منظمة  23مارس إحدى فروع احلركة املاركسية اللينينية خالل
نشأتها .فهي تبتعد عن التيارات الثورية و تتنكر ملاضيها ،هذا
من جهة ،و غير مستعدة ركوب قاطرة النظام املخزني بجميع
شروطه من جهة أخــرى .إنها ال تتبنى اختيار القطيعة مع
النظام السياسي السائد ،فهي طرحت كسقف لنضالها امللكية
البرملانية .متثل يف نظري امتداد للقوى اإلصالحية التقليدية
التي كنا نتحدث عنها يف الستينات والسبعينات

.

 يعتبر النهج الدميقراطي شكال من أشكال استمراريةمنظمة "إلــى األمــام" املاركسية اللينينية ،فكريا وسياسيا،
والوريث احلقيقي للحركة الثورية املغربية ،أكانت احتادية

املصاحبة " إلعادة بناء إىل األمام" قد ساهمت يف تشتت التيار
املاركسي باملغرب

.

تنقسم الفعاليات املاركسية إلى أنوية تتبني "مرجعيات"
واضــحــة (الــتــروتــســكــيــة ،امل ــاوي ــة ،الستالينية،املاركسية
اللينينية )...والــى أفــراد بارزين "مستقلني" يف العديد من
املنظمات اجلماهيرية (االحتاد املغربي للشغل ،الكنفدرالية
الدميقراطية للشغل ،اجلامعة الوطنية للتعليم –التوجه
الدميقراطي ،جمعيات املعطلني ،تنسيقيات ضحايا التعاقد
املفروض)...

.

 3شكلت  20فرباير  2011لحظة من لحظات الهنوض
الشعيب ضد االستبداد والفساد ،كيف تقميون استغالل
اليسار لهذه اللحظة ؟

شكلت حركة  20فبراير ملحمة تاريخية يف النضال الشعبي
ضد االستبداد املخزني .لم يشهد مغرب ما بعد  1956ذلك
الزخم اجلماهيري .نالحظ اليوم ظهور روح حركة  20فبراير يف
العديد من احملطات النضالية .إنها لم متت ،ولم تنته انعكاساتها
على تطور الصراع الطبقي

.

لقد أخطأ اليسار موعده مع التاريخ سنة .2011

من األسباب التي جعلت اليسار دون مستوى متطلبات تلك
امللحمة ،تلك الفرصة التاريخية لبناء مغرب جديد على
أنقاض املغرب املخزني  ،مايلي :
 العامل املشترك ملكونات اليسار يتجلى يف ضعفها التنظيمي،وضعف تأثيراتها على اجلماهير الشعبية عامة ،وعلى الطبقة
العاملة خاصة.

 4يعرف الوضع الراهن عودة للتغول املخزين من خالل
قمع الحرايت ورضب الحقوق واملكتسبات ،ما هي يف تصوركم
مهام اليسار يف مواجهة هذا الوضع ؟

أمام تغول الثنائي ،النظام املخزني و الباطرونا الرأسمالية ،ال
مفر من تقوية اجلبهة الشعبية ،جبهة املقاومة ،و ذلك ب :
 دعــم ميدانيا ضحايا املفترسني ،أكانت هؤالءالضحاياسياسية ،أو نقابية ،أو جمعوية ،أو جتماعية...
 العمل من أجل بناء أدوات الدفاع الذاتي لدى اجلماهيرالشعبية (جلن ،تنسيقيات ،مجالس)...

.

 تشجيع االنــخــراط يف النقابات التقدمية املناضلة ،معمقاومة البيروقراطيات ،و فرض أنشطة التوعية داخل املقرات،
أنشطة من شأنها تسليح العمال نقابيا  ،سياسيا وفكريا

.

 توطيد العالقات مع القوى السياسية املعارضة للمخزن دونالسقوط يف رهانات ال مستقبل لها

.

 تأسيس إطارات وحدوية (وطنية ،جهوية ،محلية) حولقضايا معينة على غــرار ،اجلبهة االجتماعية ،جبهة دعم
فلسطني و ضد التطبع...
 ويبقى الــشــرط األســاســي لتحقيق التغيير ،وضماناالستمرارية نحو مجتمع تنعدم فيه امللكية اخلاصة لوسائل
وشروط اإلنتاج ،تنعدم فيه الفوارق الطبقية ،حتل فيه سلطة
املنتجني و املبدعني مكان الدولة الطبقية ،تسود فيه القيم
اإلنسانية/الشيوعية يف شموليتها و كونيتها ،شرط بناء احلزب
املستقل للطبقة العاملة القادر على بناء وقيادة جبهة الطبقات
الشعبية ،عمودها الفقري ،التحالف العمالي  -الفالحي

.
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األخيرة

الجزائر
وتتواىل صفعات الشعب يف وجه النظام

من وحي األحداث

أي لنب رضعه املخزن يف
اآلونة االخرية؟

محمد شاعـــــر

تطور مقاطعة الشعب الجزائري للعمليات االنتخابية ()2021-2019
العملية

االنتخاابت الرائسية

االستفتاء حول الدستور

االنتخابات التشريعية

اتريخها

 12دجنبر 2019

 1نونبر 2020

 12يونيو 2021

39,93%

23,67%

23,03%

نسبة املشاركة

تــتــوالــى صــفــعــات الــشــعــب اجلــزائــري
على خد النظام االستبدادي العسكري ،
فمنذ انطالق احلراك الشعبي يف فبراير
 2019ظــل الشعب اجلــزائــري والــطــاب
اجلـــزائـــريـــون يــخــرجــون يف مــســيــرات
منتظمة عــارمــة طــيــلــة أيـــام اجلمعة
والثالثاء  ،ورغم توقف احلراك للظروف
الــتــي فرضتها اجلــائــحــة  ،لــم يتوقف
الشعب اجلزائري عن التعبير عن نفس
املوقف الرافض بشكل مطلق ألي شكل
من أشكال استمرار األشخاص واالشكال
املرتبطة بالنظام القائم والذي عبر عنه
الشعب بعبارة " يتنحوا كــاع" أي تنحي
جميع كــل مــن كــان لــه عــاقــة بالنظام
السابق وكل أشكال عسكرة النظام التي
تتمثل يف حتريك قادة اجليش لدواليب
السلطة  .وجتسد الرفض الشعبي على
مــدى السنتني والــنــصــف الــتــي امتدها
احلـــراك يف أشــكــال نضالية متنوعة.
فإضافة إلــى املــســيــرات الــتــي استعادت

زخمها منذ فبراير املــاضــي تزامنا مع
الذكرى الثانية للحراك رغم السياسة
القمعية التي اعتمدها النظام حيث
تــوســع االعــتــقــاالت يف صــفــوف نشطاء
احلـــراك و تطويق مــحــاور املــســيــرات يف
املـــدن اجلــزائــريــة مبختلف تشكيالت
القمع األمنية والعسكرية ،عمل الشعب
اجل ــزائ ــري عــلــى صــفــع الــنــظــام برفض
م ــح ــاوالت االلــتــفــاف الــتــي اعــتــمــدهــا
بدء بإقالة عبد العزيز بوتفليقة إلى
غاية االنتخابات التشريعية األخيرة.
وكما تابعنا ذلك يف جريدتنا من خالل
متابعتنا لــتــطــورات احلـــراك الشعبي
اجل ــزائ ــري ،وكــمــا هــو مبني يف اجلــدول
أعــاه ،توالت صفعات الشعب اجلزائري
مــن خ ــال مقاطعة الــشــعــب املــتــزايــدة
لالستشارات واالنتخابات التي كانت من
ضمن محاوالت االلتفاف على احلراك،
والــتــي (أي املــقــاطــعــة) بلغت أوجــهــا يف
االنــتــخــابــات التشريعية املنظمة يوم

 12يــونــيــو 2021حــيــث لــم يتعد عــدد
املــصــوتــن  5,6مــلــيــون مــصــوت مــن بني
 24مليون مسجل وبنسبة ال تتجاوز
% 23,03وهي أدنـــى نــســبــة مــشــاركــة
عرفها تاريخ االنتخابات يف اجلزائر .إن
داللة هذه املقاطعة القوية لالستشارات
واالنتخابات املنظمة مــن قبل النظام
على امتداد احلراك ،واستمرار احلراك،
يؤشران على تطور مهم جدا يف املجتمع
اجلـــزائـــري ،ويف وع ــي الــشــعــب أن هــذه
التدابير ليست سوى حلقات يف اجندة
الــنــظــام الــتــي تستهدف استراتيجية
القضاء النهائي على احلــراك الشعبي.
ويف نفس الوقت تبرز مواقف النظام من
املقاطعة ،والتي عبر عنها تبون بالقول
أن " أن نسبة املشاركة غير مهمة" ،ان
النظام اجلــزائــري ميثل مصالح ضيقة
طبقية وبيروقراطية ويف قيادة اجليش
ويستميت للحفاظ عليها ضدا على حق
الشعب اجلزائري يف تقرير مصيره

.

بزيارة اسامعيل هنية حامس تربح البيجيدي
وتخرس الشعب املغريب
استقبل الرأي العام املغربي املقاطع
للكيان الصهيوني باستغراب واندهاش
الــزيــارة التي قــام بها اسماعيل هنية
للمغرب .املتتبعون لهذه الزيارة يقولون
بأنها زيــارة غير رسمية وهــي بدعوة
مــن ح ــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة وبــهــذه
الصفة مت استقباله يف أوســاط احلزب
ومــؤســســاتــه .لــكــن الــعــارفــن بخبايا
وخصوصيات احلياة السياسية باملغرب
يعتبرون هذه الزيارة قد حصلت على
الضوء االخضر من املخزن او يكون هو
من رغب فيها ألسباب تهمه

.

بعيدا عن هذه احلسابات السياسوية
فاننا نعتبر هذه الزيارة استفزاز ملشاعر
الرأي العام املغربي املناهض للتطبيع.
انها زيارة تضع حزب العدالة والتنمية
القائد للجولة اجلــديــدة مــن تطبيع
الدولة املغربية مع الكيان الصهيوني
يف مــكــانــة الــقــبــول والــرضــى مــن طــرف

حــركــة حــمــاس .إنــهــا زي ــارة تــهــدف الى
تبييض ممــارســات قــيــادات البيجيدي
امام قواعدها وزرع الغموض يف اذهان
ووعي اجلماهير الشعبية .وألن الفترة
هي فترة انتخابات فــزيــارة اسماعيل
هنية جاءت لدعم قيادات البيجيدي
واحلزب وإبعاد وصمة عار التطبيع عن
هذا احلزب

.

تعتبر هــذه الــزيــارة طعنة يف ظهر
الــقــوى املــنــاضــلــة املــغــربــيــة الــرافــضــة

للتطبيع وتــســفــيــه لــكــل مــا قــامــت به
اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد
التطبيع .وبهذه الزيارة التي قام بها
اسماعيل هنية لــرفــد ودعــم اخــوانــه
املــســلــمــن يف امل ــغ ــرب يــكــون ق ــد وضــع
حماس موضع الشك والريبة وافقدها
تــعــاطــف الــقــوى املــقــاطــعــة يف املــغــرب.
حماس تربح البيجيدي وتخسر اغلبية
الشعب املغربي

.

العدد 415 :
من  22إلى  28يونيو 2021

التيتي الحبيب
يف الشهور االخــيــرة اصبحت الــدولــة وكأنها
تدبر سياستها الداخلية عبر خــرجــات وزارة
اخلــارجــيــة .يــدخــل هــذا االمـــر يف حقيقة أن
السياسة اخلارجية لألنظمة والــدول جــزء ال
يتجزأ من السياسة الداخلية ،إنها آلية تسعى
لتقوية أركان الدولة وجلب موازين القوة تظهر
بها الكتلة الطبقية السائدة قوية ومتحكمة
ويتم توظيفها يف إفهام الشعب وقــواه املناضلة
أنهم حتت سيطرة نظام مسنود دوليا

.

بعد املناورة االخيرة والتي كانت خلطة بني
املوقف االمريكي من قضية الصحراء الغربية
واالعــتــراف العلني بصفقة الــقــرن مــع الكيان
الــصــهــيــونــي اعــتــبــر صــنــاع قـــــرارات الــســيــاســة
اخلارجية أنهم امتلكوا املفتاح السحري الذي
به ميكنهم اقتحام كل احملافل الدولية واجلهوية
وبه ستكون كلمتهم مسموعة وأوامرهم مطاعة
ال ترد .ويف هذا اإلطار أعطيت األولوية لضمان
االلتفاف السياسي الداخلي حول هذه اخلطة.
وهــكــذا أعطيت األوامـــر لــأحــزاب املخزنية يف
احلــكــومــة واملــعــارضــة على التصفيق والتهليل
لــهــذه الــســيــاســة وتسويقها لــدى الـــرأي الــعــام
الداخلي وكأنها النصر النهائي ومن جهة أخرى
بدأ تشغيل بنود االتفاقيات ووضعها على أرض
االمر الواقع وبالسرعة الفائقة منها استقبال
ممثل الكيان الصهيوني وتعيني نظير له وإرساله
لتولي مهامه ومنها ايضا إجراء الدورة  17ألسد
افريقيا للمناورة العسكرية املغربية االمريكية
ومساهمة دول اجنبية أخرى وقد شمل مجالها
مناطق من الصحراء الغربية

.

يف اجلهة األخرى من حتالفات النظام ظهرت
تــصــدعــات مصاحبة بحملة إعــامــيــة موجهة
لــلــداخــل وك ــان الــنــظــام قــرر تغيير مــوقــعــه يف
القسمة الدولية للمواقع .هكذا بدأت املواجهة
مع اسبانيا يف ملف ثانوي تعلق باستقبال االمني
العام جلبهة بوليساريو السيد ابراهيم غالي
لــضــرورات استشفائية وعالجية مــن اإلصابة
بكورونا .لقد وصل الصراع الى مرحلة استدعاء
السفراء وإغــاق مصالح اقتصادية وقنصلية
ليصل إلى ردهات البرملان األوروبــي الذي وقف
باألغلبية الساحقة مع الدولة اإلسبانية ويف
تصعيد سياسي غير مسبوق يتعلق بالتهديد
بحجب الــدعــم الــذي يتلقاه الــنــظــام املغربي
للعب دور الــشــرطــي ضــد الــهــجــرة ويف اعتبار
مدينة سبتة جزء من الوحدة الترابية لالحتاد
األوربي

.

كل املؤشرات تبرز ان النظام بات يشبه ذلك
الكلب الــذي يريد اصطياد جــرادتــن يف نفس
الوقت؛ ما إن يضع يده على االولى حتى تهرب
الثانية وهكذا دواليك

.

والبعض االخر يقول إنه يشبه الصياد الذي
بــاع جلد الــدب قبل اصــطــيــاده .امــا عــن اللنب
الذي رضعه املخزن فهو بكل تأكيد لنب سبب له
اإلسهال بدل االحساس بالقوة والنخوة

.

