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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 
 من 29 يونيو إلى 5 يوليوز  2021

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

املؤسسات املخزنية ووهم كسب ثقة الشعب
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6

املمارسة السياسية 

واإلعالمية باملغرب

يمكن أن يكون  نظام سياسي فدرالي 
يشيده الفالحون والعمال المنتصرون 

حال لمعضلة بناء الدولة في المغرب

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

الطبقة العاملة 

واالنتخابات

كلمة العدد

11

.  الثمن :  4 دراهم

النساء وبناء حزب 

الطبقة العاملة

416

"الناتو" والدول املصنعة 

تتخندق خلف أمريكا

في مواجهة ضد الصني 

وروسيا

املاركسية ودور جهاز الدولة                 
يف الصراع الطبقي

 محمد أجرار ضيف العدد : 

ــوع ثـــقـــة الـــشـــعـــب يف  ــ ــوض ــ ــول م ــ حتـ
األخيرة  الفترة  يف  الدستورية  املؤسسات 
باقي  على  ومهيمن  متواتر  انشغال  إلــى 
الكتلة  لدى  وخاصة  السياسية  القضايا 
أصبح  إذ  دولتها،  وجهاز  السائدة  الطبقية 
يتطلب  مركزيا  ــؤاال  وس يؤرقها  هاجسا 
االهتمام؟  هذا  أسباب  فما  آنية.  إجابة 
استرجاع  على  قادر  املخزني  النظام  وهل 
من  وهــل  مؤسساته؟  يف  املفقودة  الثقة 
بظاللها  ترخي  التي  األزمة  لتجاوز  بديل 
واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  على 

والثقافية؟ والسياسية 

رقميا  صحفيا  لقاء  املغرب  بنك  نظم 
نتائج اجتماع  2021 لتقدمي  الثالثاء  يوم 
الثانية  لــلــدورة  للبنك  اإلداري  املجلس 
االنتباه  أثــار  ما  أن  غير  2021؛  سنة  من 
املغرب  بنك  والــي  تركيز  الندوة  هــذه  يف 
واملواطنني  املــواطــنــات  ثقة  فــقــدان  على 
الناس   " قال  إذ  الدستورية  املؤسسات  يف 
بصيغ  ذلـــك  وكـــرر  فــيــنــا"  تــثــق  تــعــد  ــم  ل
مسؤولية  محمال  إجاباته،  يف  مختلفة 
ــزاب؛ وبــلــغ بــه االنــفــعــال إلى  ــأح ــك ل ذل
ما  إن  والزعتر".  "الباكور  ب  وصفها  حد 
اجلواهيري  اللطيف  عبد  للسيد  وقــع 
لسان  فلتة  وال  فردية،  غضب  حالة  ليس 
عميق  قلق  عن  تعبير  إنه  محسوبة؛  غير 
وعن  احلاكمة،  الطبقية  كتلته  تعيشه 
التخفيف  عن  وعجزها  اخلانقة،  أزمتها 
أصبحت  التي  فيها  الثقة  انعدام  حالة  من 
والفئات. الطبقات  باقي  على  مسيطرة 

يتأكد  التي  املناسبات  تــواتــرت  لقد 
املؤسسات  يف  الشعب  ثقة  فــقــدان  فيها 

مختلف  ــا  ــرزهـ أبـ ــل  ــع ول الــدســتــوريــة، 
أكثر  يقاطعها  التي  االنتخابية  احملطات 
غياب  عن  كتعبير  املغاربة،  من   80% من 
أوضاعهم  لتغيير  عليها  لديهم  رهان  أي 

األحسن. نحو 

السابق  يف  يصر  املخزني  النظام  كــان 
وسيضطره  احلقيقة،  هــذه  طمس  على 
بفشل  االعــتــراف  إلــى  ــة  األزم استفحال 
وصياغة  احلــالــي"  التنموي  "الــنــمــوذج 
فقدان  هاجسه  جديد"  تنموي  "منــوذج 
يعترف  ــان  ك وإذا  مــؤســســاتــه.  يف  الثقة 
العمومي  الفعل  يف  الثقة  أزمــة   " بوجود 
ذلك  مسؤولية  يحمل  فإنه  الدولة"،  وإزاء 
السياسية  لأحزاب  وصريح  واضح  بشكل 
ومعيقة  للتغيير  مقاومة  عناصر  ويعتبرها 
التغليط  ــاب  ب ــن  وم التنموية.  لرؤيته 
لسياسة  الداعمة  األحــزاب  بني  اخللط 
واألحزاب  تنفيذها،  يف  واملشاركة  النظام 
بديل  أجــل  مــن  وتناضل  تواجهها  الــتــي 
جميع  ويف  احلالي؛  والفساد  لالستبداد 
واحلكومة  ــزاب  األح دور  يبقى  ــوال  األح
هو  املخزني  النظام  ألن  شكليا  والبرملان 
وفقا  املــجــاالت،  جميع  يف  القرار  صاحب 
املالية  املؤسسات  طرف  من  عليه  ميلى  ملا 
بذلك  وهو  االمبريالية؛  والدول  الدولية 
هذه  نتائج  عن  الكاملة  املسؤولية  يتحمل 
للثقة  فــقــدان  مــن  ولــدتــه  ومــا  السياسة 
لدى  عميقة  أمل  وخيبة  للفوارق  واتساع 
العمومية  للخدمات  تردي  ومن  املغاربة، 
احلس  وضعف  االقتصادي  النمو  وضعف 

النزاهة.  وقيم  األخالقي 

وطابع  للنظام  التبعية  الطبيعة  إن 

والــريــع  الفساد  ــى  إل إضــافــة  االســتــبــداد 
ــن إنـــتـــاج  ــ ــزا ع ــ ــاج ــ ــه ع ــل ــع ــل جت ــ ــوام ــ ع
بناء  على  ــادر  ق حقيقي  تنموي  ــوذج  من
احلالية  األزمـــة  ــاوز  وجتـ الدميقراطية 
مقيدا  وسيبقى  الثقة؛  فــقــدان  وحــالــة 
السائدة  الطبقية  الكتلة  مصالح  بخدمة 
والفئات  الطبقات  مع  دائمة  مواجهة  ويف 
العاملة؛  الطبقة  رأسها  وعلى  الشعبية 
من  كــل  ويــطــرد  ويحاكم  يقمع  وسيظل 
ما.  مطلب  طرح  أو  االحتجاج  على  جترأ 
ولــن تــخــرج ســيــاســة الــنــظــام عــن دائــرة 
مدافعة  الشعبية  للجماهير  ــداء  ــع ال
كانت  مهما  الــرأســمــالــي  االســتــغــالل  عــن 
ــى مـــا ســبــق،  ــل ــا ع ــس ــي ــأس ــه. وت ــت ــي ــش وح
باالكتفاء  األوضاع  هذه  تغيير  يستحيل 
وتنضاف  املؤسسات؛  داخــل  من  بالنضال 
جتــارب  النظرية  االستحالة  ــذه  ه ــى  إل
العربي  العالم  يف  الــثــوريــة  الــســيــرورات 
طرقا  اخــتــارت  التي  املغاربية  واملنطقة 

للتغيير. مختلفة  ثورية 

ــام احـــتـــداد الـــصـــراع الــطــبــقــي يف  ــ أم
إجناز  عن  البورجوازية  وعجز  املجتمع 
وجتــاوز  والدميقراطية  التحرر  مهمتي 
على  التاريخ  يفرض  الثقة،  فقدان  حالة 
العاملة،  الطبقة  أي  النقيض،  الطبقة 
الدميقراطية  الوطنية  الثورة  مهمة إجناز 
أجل  ومن  االشتراكي.  األفق  ذات  الشعبية 
والوظائف  األدوار  بكل  القيام  يف  النجاح 
إلى  العاملة  الطبقة  حتتاج  بها  املنوطة 
رأسها  وعلى  الثوري  التغيير  أدوات  بناء 
الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب 

والكادحني.  
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الكرمي. للحضور  تحية 

للنهج  الوطني  الكاتب  براهمة،  مصطفى  الرفيق  نشكر 
توضيح  أجل  من  وذلك  الفرع  دعوة  تلبية  على  الدميقراطي، 
، والوضع االجتماعي  الواقع السياسي  النهج من  بعض مواقف 

الراهنني.

نرحب  بضيفاتنا الكرميات، وبضيوفنا الكرام على احلضور 
الدميقراطي،  النهج  مواقف  بعض  على  االضطالع  أجل   من 

بآرائكم. اللقاء  هذا  واغناء 

: مساهتا  أهم  من  خاصة  ظروف  يف  اللقاء  هذا  ننظم 

: وبنسلميان  املحمدية  منطقيت  مستوى  عىل   -  1

الشعبية  اجلماهير  على  سلبيا  كرونا  جائحة  انعكاسات 
عــامــة وعــلــى الــكــادحــني و الــكــادحــات خــاصــة، مــن عــمــال، و 

البيوت... خادمات  و  وفراشة،  صغار،  فالحني 

إغالق بعض املعامل و النقص من عدد العمال و العامالت أو 
تطبيق  أخرى  معامل  باطرونا  رفض  العمل،  ساعات  تخفيض 
والقضاء،  الشغل  مندوبية  تدخل  الشغل...غياب  مدونة 
وسلطات وزارة الداخلية من أجل فرض احترام حقوق العمال 
ــي  األراض ناهبي  هجوم  الــبــرجــوازيــة  الباطرونا  طــرف  مــن 
. الصغار  الفالحني  أراضي  على  العقاريني  املضاربني  ومختلف 

التطبيب  يف  ــق  احل مــن  املــواطــنــات  و  املــواطــنــني  حــرمــان 
تتوفر  التي  العمومية  املدرسة  من  األطفال  وحرمان   املجاني، 

اجليد... التدريس  شروط  فيها 

الالئق. السكن  يف  احلق  من  محرومة  األسر  من  العشرات 

: الوطين  2 - عىل املستوى 

فلسطني ألرض  احملتل  الصهيوني  الكيان  مع  الدولة  تطبيع 

البرملانية و  اجلماعية  االنتخابات  ملسرحية  الدولة  تهيئ 

التعليم،  الصحة،  املواطنة)الشغل،  حقوق  ضرب  من  املزيد 
االحتجاج...( و  التنظيم  يف  احلق  النقابي،  احلق 

وحقوقيني  وسياسيني  صحفيني  من  احلرة  األصوات  قمع 
ونقابيني.

الطبقة  ــزب  ح لبناء  الــدميــقــراطــي  النهج  اســتــعــدادات 
املؤمتر  يف  ميالده  عن  سيعلن  والذي  الكادحني  وعموم  العاملة 

املقبل. اخلامس 

: املناسبة  وهبذه 

التي  املكاسب  على  بــودا  ولــد  وعائلة  جبار  عائلة  نهنئ 
املغربية  اجلمعية  فرع  وقوف  بفضل  نضالهما،  بفضل  حققتها 
النهج  تضامن  وبفضل  بجانبهما،  ببنسليمان  اإلنسان  حلقوق 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  وفرعي  احملمدية،  فرع  الدميقراطي 

والبرنوصي.    باحملمدية  اإلنسان 

من  االستفادة  يف  حقهما  نــزع  على  ــزوري  مل عائلة   نهنئ 
النهج  تضامن  وبفضل   ، صمودهما  بفضل  وذلــك  أرض،  بقع 
املغربية  واجلمعية  ووطنيا(  جهويا  )محليا،  الدميقراطي 

اإلنسان. حلقوق 

كورفينيك،  معامل  وعمال  عامالت  مع  تضامنا  عن  نعبر 
ضحايا  كل  مع  بيمو...و  شركة  سامير،  شركة  بيمو،  اجللد، 

بنسليمان. بإقليم  و  احملمدية،  بعمالة  والفقر،  الهشاشة، 

اجل  من  البادية  يف  الفالحني/ت  مع  تضامننا  عن  نعبر 
املدارس،  املستوصفات،  الكهرباء،  املاء،  املشروعة:  مطالبهم 
نقابتهم  معقولة...ونحيي  بأثمان  واحلبوب  العلف  توفير 

بوراس.   امينة  الرفيقة  رأسها  على 

كرمية حياة  أجل  من  كلنا 

الكتابة املحلية للنهج الدميقراطي باملحمدية يف لقاء تواصيل 

مع الكاتب الوطني 

وعموم  العاملة  الطبقة  الدميقراطي/حزب  النهج  يتابع 
شركة  ومستخدمني/ت  عمال/ت  اعتصام  كثب  الكادحني/عن 
الشركة  داخل    2021 ماي   19 منذ  الليلي  املبيت  مع    fedaso
طريق   28 رقــم  اخلطيب  ابــن  بشارع  املــوجــودة  أعــاله  املــذكــورة 

النضالية  الصيغ  ضمن  املفتوح  االعتصام  هذا  فاس.جاء  اميوزار 
من العمل.اليومية الذي يقررها العمال واملستخدمني على الطرد التعسفي 

معانات العمال قبل الطرد.

- غياب املسؤول اإلداري عن الشركة

- غموض الوضعية املالية والقانونية للشركة

للضمان  الوطني  الصندوق  خدمات  من  االستفادة  توقف   -
رغم  التكميلية  الصحية  التغطية  ــات  ــدم وخ االجــتــمــاعــي 

االقتطاعات

أعاله  املذكورة  الشركة  طرف  من  باالجور  التوصل  توقف 
بالعملة  مالية  مببالغ  التوصل  مت  حني  ويف   2020 دجنبر  مند 
  extra technologie اسمها  أخرى  شركة  طرف  من  األجنبية 

والتي توقفت بدورها مند مارس 2021.  

املعتصم 120 عامل ومستخدم.يصل عدد عمال الشركة 320 عامل ومستخدم ويوجد داخل 

اما العمال اآلخرين مت استقبالهم البرام عقود عمل جديدة 
مع شركة أخرى شريطة التخلي عن االقدمية.

لنتفاجأ  املعتصم  بزيارة    2021 يونيو   25 املساء  هذا  قمنا 
لصالح  العمل  مستلزمات  وجميع  العمال  من  الشركة  افراغ  بقرار 

 . Immo شركة أخرى اسمها

الشركة سنوافكم بالقرار يف آخر املقال.رغم هذا القرار ال زال العمال متشبتني باالعتصام داخل مقر 

يف األخري نعلن ما ييل:
اجلماهير  نــضــاالت  مــع  والــالمــشــروط  املبدئي  تضامننا   -

الشعبية ويف مقدمتهم ضحايا الطرد التعسفي من العمل. 

fedaso ندين بشدة الطرد الذي تعرضوا له عمال شركة -

بجانب  والوقوف  التضامن  احلية  القوى  جميع  من  نطالب  املطرودين.- 

للتحرر  االساسية  اداتها  خلق  العاملة  الطبقة  من  نطالب  والتحرير من االستغالل.- 

عاشت الطبقة العاملة وعموم الكادحني 

fedaso معاناة عامل/ت ومستخدمني/ت رشكة
حفيظ يزوغ
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

احلسني امنصور جاء شابا إلى البيضاء 
انه  ــن  وظ مبــراكــش  امزميز  منطقة  مــن 
بعمله يف مخبزة عصرية مبرس السلطان  
ومستقبل  مستقبله  ضمان  من  سيتمكن 
أبناءه ويعلمهم ويقتني لهم سكنا و...و..و

العمال  مــن  ولــغــيــره  لــه  ــع  وق مــا  لكن 
فأجورهم  احلسبان.  يف  يكن  لم  باملخبرة 

الشهرية لم تتجاوز قدرا معلوما ال يسد 
تعليم  من  وال  الكراء  من  ميكن  وال  الرمق 

األبناء..

ــالت معه  ــام ــع ــن الــعــمــال وال عــديــد م
إشهاد  على  التوقيع  على  إجبارهم  مت 
"توصلهم  مفاده  املشغل  لدن  من  واعتراف 

العطلة  ــرة  أج مــن  مستحقاتهم  بكافة 
أطول  فترات  العمل  وتعويضات  السنوية 
الصندوق  واجبات  وكذا  األعياد  وواجبات 

الوطني للضمان االجتماعي."

ــهــاد  ــم يــوقــع وثــيــقــة اإلش ــني ل ــس احل
واالعتراف وينتظر أن ميكنه الباطرون من 
اجر 8 سنوات عطلة سنوية ومن أقدميته 

التي وصلت من سنوات ل15 يف املائة..

عاد امنصور و أسرته إلى امزميز ومازال 
ويكتري  إليها  يسافر  واحلــني  احلني  بني 
انتظار  يف  العمال  من  مجموعة  مع  بيتا 
بلدته  ــى  إل ليعود  التقاعد  سن  بلوغه 

و"كأنك يا بوزيد ماغزيت".

محنة عامل يف مخبزة عرصية
طويلة... مسافات  مليل  وتيط  تيزنيت  بني 

تقارب  احلميني  وياسني  اهلي  اإلله  عبد  وبني 
ومــازال  خاضه  نضال  يجمعهما  املعاناة  يف  كبير 
املتعددة  ومتثيلياتهم  املتجولون  الباعة  يخوضه 
العام  والرأي  والسياسيني  باحلقوقيني  مساندين 

املناضل...

املتجول  البائع  احلميني  ياسني  الرفيق  معاناة 
وسجونها  مــغــربــيــة  مـــدن  عـــدة  تــعــرفــه  ــذي  ــ وال
الوطنية  التنسيقية  عــن  واملستشار  بــاألخــص 
تشكلت  والتي  الرصيف  وجتار  املتجولني  للباعة 
اعتقاله  مت  حيث   2014 يف  مــالل  بني  مبدينة 
تيزنيت. عمالة  امام  اعتصامه  بدء  عند  اليوم  

عربته  اســتــرجــاع  مطالبه  كــل  كــانــت  يــاســني 
السلطات  طرف  من  عامني  قبل  منه  صودرت  التي 
 " لبيع  ــي   اجلــمــاع املــلــك  الســتــغــالل  تــرخــيــص  و 
احتجاجا  االعتصام  هــذا  جــاء  كما   ،  " البابوش 
حسب  عائلته  له  تتعرض  التي  املضايقات  على 

 ... تعبيره 

الفراشة والباعة املتجولني  وقد أصدرت  "جلنة 
ــدار  بــال الشغلية  لــلــحــقــوق  تــقــاطــع  شبكة  ــن  ع

فيه: جاء  بيانا  البيضاء" 

ياسني  الرفيق  مــع  الــتــام  تضامننا  نعلن  "إذ 
نطالب  واملشروعة  العادلة  مطالبه  يف  احلميني 
السياسيني  املعتقلني  كافة  وسراح  سراحه  بإطالق 

االجتماعي."  االحتجاجات  ومعتقلي  ببالدنا 

كذلك االمر بالنسبة للبائع املتجول عبد اإلله 
ويحتجز  به  التحرش  يتم  أخرى  مرة  حيث  اهلي 
السلطات  طرف  من  احلسني  فتحي  صاحبه  رفقة 
بيعه  أثــنــاء  مبديونة  ــن  األم مبفوضية  احمللية  
كما  الطرقات  أن  رغم  يذكر  سبب  أي  بدون  للدالح 

سلعهم. يعرضون  بباعة  مملوءة  اجلميع  يتابع 

اللجنة  ــل  ــوص ت ســبــق  انـــه  بـــاإلشـــارة  ــر  ــدي ج
اجلمعية  عن  والنواحي  مديونة  القليم  احمللية 
من  بشكاية  بالبرنوصي  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
مبنطقة  يشتغل  والــذي  اهلي  اإللــه  عبد  السيد 
تستهدفه  والذي  للفاكهة  متجول  كبائع  مديونة 
ملكتب  تكوينه  بعد  خــاصــة  احمللية  السلطات 
2015 والذي  املغربي للشغل يف  نقابي تابع لالحتاد 
لتشتيته،  جهدها  بأقصى  السلطات  هذه  عملت 
املشتكي  بها  يقوم  الذي  البيع  مرات  إحدى  وأثناء 
عليه  واالعتداء  الثانية  للمرة  ميزانه  حجز  مت 
عجزه  مدة  حددت  عنيفا  ضربا  وضربه  باملقاطعة 

28 يوما. يف 

معاناة الباعة املتجولني مستمرة...

شــكــايــات،  مختلفة:  وبــأشــكــال  ــارك  ــع م بــعــد 
الفقيدين،العاملني  اعتصامات، تظاهرات... عائلتا 
يف  مكاسب  حتققان  بــودا  وولــد  جبار  معركتهما املشروعة من أجل األرض.الزراعيني، 

جبار،  مينة  الرفيقة  اعتقال  مت  فقد  وللتذكير، 
، ومرة بستة  وحكم عليها مرة بثالثة أشهور نافدة 
أشهور نافدة  و هناك ملف يف انتظار، كما مت اعتقال 

فاطنة أرملة ولد بودا و قضت شهر يف السجن...

التي  األرض  يف  بحقهم  الــورثــة  تثبت  بفضل 
اجلمعية  دعـــم  وبــفــضــل  لــســنــوات،  يستغلونها 
وبفضل  بنسليمان،  فرع  اإلنسان  حلقوق  املغربية 

عند  الضحايا  وجدته  ــذي  ال امليداني  التضامن 
فرعي  عند  و  احملمدية،  فرع   ، الدميقراطي  النهج 
باحملمدية  اإلنــســان  حلــقــوق  املغربية  اجلمعية 
املكلفة  الداخلية  وزارة  اضطرت  والبرنوصي...فقد 

يف  الــدخــول  إلــى  "املسترجعة"،  بــاألراضــي  فعليا 
العائلتني   مطالب  بــعــدالــة  لتعترف  القضيتني 
حــاول  التي  ــي  األراضـ باستغالل  لهم  البعض نهبها بدون حق.و"سمحت" 

و فرض مكاسب.و هكذا يبقى النضال أجنع طريق لنزع احلقوق 

ال مكاسب خارج النضال ــي جتــيــت  ــنـ مــــن أحـــــد أبــــنــــاء بـ
العديد  هرولة  بعد  هذا  و  الغيورين، 
لم   ، املنطقة  نــحــو  االنــتــهــازيــني  مــن 
نــضــاالت  يف  ســاهــمــوا  أن  لــهــم  يسبق 
جــمــاهــيــر املــنــطــقــة ضـــد الــتــهــمــيــش 

واالعتقال. واإلقصاء 

بني  حـــرائـــر  و  ألحــــرار  حتــيــاتــي 
جتــيــت، تــالــســبــنــت، بـــوعـــنـــان...ال 
مناسبات  يف  إال  االنــتــهــازيــون  يظهر 
مهمات  يف  أو  االنتخابوية  املسرحيات 
ــا إفـــشـــال مــقــاومــة  ــه ــدف مــخــزنــيــة ه

. كنة لسا ا

***********************

حلسن: إز.  كتب 

وتالسينت  جتيت  بني  أحرار  "إلى 
ن.  عنا بو و

مــواقــع  عــبــر  ــا  ــرأن وق سمعنا  لــقــد 
بعض  بــزيــارة  اإلجتماعي  الــتــواصــل 
ــني(  ــق ــاب األشـــخـــاص )بــرملــانــيــني س
املنطقة  إلــى  املــاضــي  األســبــوع  خــالل 
الساكنة  وفقر  وعطف  عقول  لكسب 

باملناصب  أخرى  مرة  والفوز  للوصول 
يعقل  كــيــف  ســابــقــا.  احــتــلــوهــا  الــتــي 
فيها  يترك  ولــم  اخــرى  مــرة  يعود  أن 
الفقر  وهــشــاشــة  ــاة  ــي احل ــرارة  ــ م إال 
دون  ــود  ــع ي ــراه  ــ ن الــيــوم  نــحــن  ــا  ــ .وه
اخرى  مظلة  حتت  النافذة  من  حياء 
الغيورين  ــرار  األح بأبناء  يستنجد 
واحتجاجات  مظاهرات  قادوا  الذين 
العنف  ضد  وصمدوا  مسيرات  ونضموا 
واإلعـــتـــقـــال، هــم أبــنــاء اليــبــاعــون 
ويأكلون  مــاء  يشربون  واليــشــتــرون، 
ــعـــون لـــلـــذل والـــهـــون  خـــبـــزا واليـــركـ

واالحتقار.

ــرار الــذيــن  ــهـــؤالءاألحـ فــطــوبــى لـ
باللسان  ويناضلون  بالقلم  يكتبون 
ومحاربة  ككل  املنطقة  كرامة  أجل  من 
ــفــتــرســة. وأخـــيـــرا أقــول  الـــذئـــاب امل
ــن أجـــل احلـــق وجـــاور  ــن مــنــاضــال م ك
يحترمك  مــن  وحــاور  اهلل  يــخــاف  مــن 
يحبك  من  وشاور  يخذلك  من  واحذر 
معززا  وعش  عليك  يخاف  من  وصاحب 

". مكرما

إىل أحرار بني تجيت وتالسينت 
وبوعنان

بني جتيت 

الدار البيضاء 
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الدميقراطي  النهج  فرع  ينظمها  التي   األنشطة  إطــار  يف 
وعموم  العاملة   الطبقة  حزب  "تأسيس  عن  اإلعــالن  أفق  يف 
الكادحني"، و يف إطار توضيح مواقف النهج من ما يعرفه الصراع 

الطبقي باملغرب ، مت تنظيم لقاء تواصليا أطره الكاتب الوطني، 
الرفيق مصطفى براهمة.

الشغل  بهشاشة  بنسليمان  إقليم  و  احملمدية  عمالة  تتميز 

ساكنة  منه  تعاني  الــذي  اإلقــصــاء  و  بالتهميش  املعامل،  يف 
الالئق،  السكن  من  كاحلرمان  الدواوير،  ومختلف  الكاريانات 
العمومية  املدرسة  الكهرباء،  املــاء  األساسية:  املرافق  وغياب 

اجليدة، املستوصفات...

ناهبي  بطش  من  البادية  فالحات  و  فالحي  يعاني  كما 
طرف  من  املدعمني  العقاريني  املضاربني  مختلف  و  ــي  األراض

ضمنهم  من  القضاء...(،  احمللية،  )السلطات  الدولة  مؤسسات 
"منتخبون"، وكبار أطر الدولة...

تواصل الرفيق براهمة مع الضحايا يصادف هرولة العديد 
املسيرين  والبرملان  اجلماعات  "مقاعد"  نحو  االنتهازيني  من 

ب"تليكومند télécommande " وزارة الداخلية.

حددت  حلبة  يف  يتم  املسرحية  مرشحي  بني  "التنافس" 
أعــوان   " املصارعة  "حلبة  ــل  داخ يتحكم  حــدودهــا.  الــدولــة 

السلطة، املال، املسجد.

اختياراته  يخدم  ملا  املخزن  اختصاص  من  األخير  الفائز 
اإلستراتيجية وذلك انطالقا من :

- متطلبات الظرفية السياسية محليا جهويا، و عامليا 

املتحدة  ــات  الـــواليـ ــا،  ــس ــرن ")ف ــاء  األصـــدقـ نــصــائــح   "  -
األميركية...(.

- إمالءات املؤسسات املالية األمربايلية
خصوصا  مقزم،  "البجبدي"  إلــى  حاجة  يف  املخزن  فهل 
تنفيذا  مهمة  خدمات  أدى  املمخزن  السياسي  ــالم  اإلس وأن 
الصحة  على  العمومي،  التعليم  على  اإلجــهــاز  للتعليمات: 
العمومية، على مكاسب األجراء، على قطاع الطاقة...التطبيع 
)الصحفيني،  املمنهج  القمع  مباركة  الصهيوني،  الكيان  مع 
املعارضة:  اإلطـــارات  على  التضييق  االجتماعية،  احلركات 

سياسية نقابية حقوقية ...(؟ 

املحمدية 20 يونيو2021: لقاء تواصيل مع
 بعض ضحايا الباطرونا و ناهبي األرايض

عندما تقدم احلمير والكالب ماعجزت عن تقدميه الدول 
والعمال  والوالة  واجلماعات  واملجالس  والبرملان  واحلكومات 

والقواد...

قصر  لتالميذ  يضمن  أسفله  الصورة  يف  احلمار  فمعالي 
قرابة  عنهم  تبعد  التي  املدرسة  نحو  التنقل  حق  بوجراد 
األمن  يوفران  برفقته  احملترمان  والكلبان  كيلومترات،  السبع 
التي يقطعها أطفال  املوحشة  الطريق  التالميذ طيلة  لهؤالء 

صغار ليصلوا يف غاية اإلنهاك للصف الدراسي. 

نعم لقد مر عام دراسي آخر، كواحٍد و عشرين عاما مضوا 
احلمير  على  املسافة  هذه  يقطعون  التالميذ  وهؤالء  قبله، 
آباؤهم  املدرسة، و ال يزال  التي تتقدمها كالبهم ليصلوا نحو 
ينتظرون طوال هذه السنوات يوما تتحقق فيه وعود القيادة 
سنوات  خمس  كل  يزورونهم  الذين  البرملانيني  أو  اجلماعة  أو 
النقطة  سيكون  األطــفــال  هــؤالء  مشكل  أن  لهم  ويــؤكــدون 
لم  النزال.  ربح  من  نحن  كنا  إذا  األعمال  جــدول  يف  األولــى 
تتحقق الوعود ، و لم تلتفت أية جهة لهؤالء األطفال ليظلوا 
شــروط  عــن  البعد  كــل  بعيدين  و  جهة،  مــن  ــم  دائ خطر  يف 
يصيب  الــذي  فاإلرهاق  ثانية.  جهة  من  العلمي  التحصيل 
األطفال جراء الطريق الطويلة التي تفرض عليهم االنطالق 
احلارقة  الشمس  يف  و  شتاَءَ  القارس  البرد  يف  و  الفجر  صيفا، يقف حاجزا منيعا بينهم و بني الفهم و االستيعاب.قبل 

الدراسة  عن  البلدة  هــذه  أطفال  عــزوف  يفسر  ما  وهــذا 
جتد  فلن  ــك،  ذل قبل  أو  اإلعـــدادي  السلك  ــول  وص مبجرد 
اجلامعة)  أو  الثانوي  السلك  بلغ  و  هنا  درس  واحــدا  تلميذا 
فذهب  البكالوريا  على  يحصل  لم  أحدهما  تلميذان  عدا  ما 
فعاد  اجلامعة  يف  يتوفق  لم  و  عليها  حصل  آخر  و  للجيش، 
... و كل الذين متدرسوا من قبل هنا عادوا  أدراجه للبادية( 
حلياة الرعي و الزراعة و ما تقتضيه احلياة البدوية من مهام 
و  إنتاج  يف  النظام  هذا  لرغبة  حتقيقا  آبائهم  مع  يقتسمونها 

إعادة إنتاج نفس عالقة اإلنتاج القائمة منذ القدم.

الطفل يف الصورة أسفله، قضى ست سنوات يف هذه احملنة، 
تفصل  التي  املسافة  هــذه  يتوسط  مكان  يف  أشتغل  وألنني 
منزله عن املدرسة، فهو يقف عندي رفقة أختيه لإلستراحة 

ستنهي  فأنت  تقلق  ال   " مواسيا  له  قلت  أيام  قبل  املاء.  وشرب 
بوعنان  ببلدة  للداخلية  ستذهب  و  هنا  السنة  هذه  دراستك 
لكن  معدودة".  دقائق  سوى  القسم  بني  و  بينك  يفصل  لن  و 
الطفل أجابني بكل حسرة فقال " بل ينتظرني عام آخر هنا 
فالطريق  جيدا،  ندرس  لم  إننا  السنة...  هذه  أجنح  لن  فأنا 
طويلة و متعبة من جهة، و من جهة ثانية شهد املوسم املاضي 
من  آباءنا،  إن  ثم  بلة،  الطني  زادت  كثيرة  إضرابات  واحلالي 
العواصف  بسبب  بالتغيب  يأمروننا  ما  كثيرا  ثالثة،  جهة 
الطريق  تقطع  التي  الوديان  وبينهم  بيننا  تفصل  أن  ومخافَة 

غير املعبدة إذا ما سقط املطر....

وانتقلوا  املاضية  السنة  جنحوا  الــذيــن  مــن  آخــر  طفل 

فتعثر  ليقرأها  الكلمات  بعض  له  كتبت  اإلعدادي  للمستوى 
عن  سألته  فــقــرأهــا...  منفصلة  حــروفــا  لــه  كتبت  بــشــدة، 
إنني  بوجراد،  بقصر  جيدا  نقرأ  لم  نحن   " فأجاب  مشكلته 
أعرف احلروف منفصلة عن بعضها، لكني ال أستطيع قراءتها 

لة يف كلمة واحدة!" وهي مَشكَّ

نحو  انتقلوا  الذين  سواء   ، التالميذ  هؤالء  جل  هكذا  هم 
االبتدائية،  املدرسة  يف  يدرسون  مازالوا  الذين  أو  اإلعدادي 
ومتحصنني  حميرهم  ممتطني   ... يقطعون  منهم  ثالثة 
تالميذ  سبعة  من  وأزيد  كيلومترات،  سبعة  قرابة  بكالبهم... 
آخرين يقطعون قرابة العشرة كيلومترات. وقد طالب آباؤهم 
مرارا و تكرارا السلطات بتوفير النقل ألبنائهم أو بناء أقسام 
مرة  كل  يف  تلقوا  و  األطفال،  هــؤالء  معاناة  إلنهاء  جديدة 
دزينَةَ من الوعود التي أثبتت األيام كذبها، شخصيا حضرت 
مبعية هؤالء السكان حلوارين مع قيادة بوعنان الزلنا لم نر 
من وعودها شيئا، علما أن قصر بوجراد يعتبر املدشر األكثر 
هنا  للدولة  بصمة  فال  اجلماعة،  هذه  مداشر  بني  سوى قسمني اثنني يبعدان عن جل التالميذ بأميال طويلة.تهميشا 

وللتذكير، فقصر بوجراد يوجد باجلماعة الترابية لبلدة 
منذ  البارتني  معدن  كومابار"   " شركة  تنهب  حيث  بوعنان 
تكلفها  أو  نفسها  تكلف  أن  دون  رقيب  ال  و  حسيب  بال   1978
التي  اجلماعة  قصور  بأوضاع  النهوض  يف  باملساهمة  الدولة 
تعتبر رغم غناها من أفقر جماعات إقليم فجيج األكثر فقرا 
بعد  الثانية  الرتبة  البارتني  ويحتل  املغربية،  األقاليم  بني 
املنتجة  املناطق  حتتضن  لكن  املغرب،  صادرات  يف  له أفقر ساكنة املغرب.الفوسفاط 

مع  بوجراد  ساكنة  لتضامن  الثالثة  الصورة   : ملحوظة 
قنطرة  حتت  احملــاصــرات  جتيت  بني  بلدة  معتقلي  أمهات 

الوادي. 

حول منطقة بوجراد)جامعة بوعنان(
عبد الصادق بنعزوزي
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رسالة الصمود من بنسليامن
محمد متلوف

صح من قال : "من ال تنظمي له ال قوة له" و"ابلوحدة والمصود 
الحقوق ستعود ".

االحتجاجية العفوية  احلــركــات  مــن  العديد  خــرجــت 
وحتى  بــل  األقــالــيــم والــعــمــاالت  واملؤطرة مبختلف  منها 
من  بديهية،  بحقوق  للمطالبة  النائية  والــقــرى  املــداشــر 
أن تــبــح  دون  للمحتجني واحملتجات  حتقيقها  ــروض  ــف امل
االحتجاجات  من  مجموعة  عبر  وحناجرهن  حناجرهم 
واالعتقال   القمع  وجتنيبهن  ولتجنبهم  األشــكــال،   بكل 
والتوزيع  االمتيازات  ونظام  الريع  اقتصاد  نهج  عن   الناجت 
احلقوق  ومتكينهن من  متكينهم  عوض  للثروات،  العادل  غير 
ونقابية  حزبية  ــارات  إطـ غياب  ،ويف  واملــشــروعــة  العادلة 
بتأطير املواطنني  كفيلة  وتقدمية  جماهيرية   وجمعوية  
ملفاتهم  وتبني  واملشروعة،  العادلة  مطالبهم  يف  واملواطنات 
واحلــكــرة  والــعــقــار  الــفــســاد  مــافــيــا  مــواجــهــة  يف  وملفاتهن 
املستضعفة  الشعبية  اجلماهير  ــذه  ه جتــد  لــم  والــظــلــم، 
لتبني  احلية  القوى  وبعض  الدميقراطي  حزب النهج  سوى 
يف  جلي  بشكل  ساهم  مما  وتأطيرها وتأطيرهن،  ملفاتهم 
احتجاجية  قــوة  وأصبحوا يشكلون  وتكوينهن،  تكوينهم 
أعداء الدميقراطية  ــرف  ط مــن  الفاشلة  احملـــاوالت  ــم  رغ
غضبها  المتصاص  اختراقها وتشتيتها  يف  اإلنسان  وحقوق 
كل  .قبيل  الكالم  عسل  يف  تذوب  وعود  مجرد  عبر  وتفريقها 
وقضايا  بهموم  املتاجرة  التاريخ  عبر  لعبة انتخابية املستغلة 

املآسي. الشعبية وهي سبب كل  اجلماهير 
ذات  االحتجاجات  أن مختلف  عليه  الوقوف  ينبغي  ومما 

جتد  لم  أنحاء املغرب  مبختلف  واملشروعة  العادلة  املطالب 
سواء  إلى جانبها  ملؤازرتها والوقوف  الدميقراطي  النهج  سوى 

كحزب سياسي آو من داخل اإلطارات التي يناضل من داخلها 
اإلنسان  حلقوق  املغربية  كاجلمعية  املسؤولية  بها  ويتحمل 
الدميقراطي  النهج  نضاالت  على  الوقوف  من  البــد  ،وهنا 
باحملمدية وكذلك اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بكل من 
للنهج  النسائي  والقطاع  واحملمدية،  والبرنوصي  بنسليمان 
جانب  إلى  ...الخ،  باحملمدية  الفالحني  ونقابة  الدميقراطي 
ابراهيم  ورثة  وعائلة  جبار  مينة  الكادحة  الفالحة  عائلة 
يف  حقوقهم  من  جــزءا  حققوا  أن  إلــى  سنني  منذ  بــودا  ولــد 
شهورا  قضوا  بعدما  بنسليمان،  بإقليم  العقار  مافيا  مواجهة 

واقتنعوا  الصمود  على  وإصرارا  قوة  .زادهم  ظلما  بالسجون 
بدعم من النهج الدميقراطي أن "ماال يؤخذ بالنضال يؤخذ 
والدعم  ــؤازرة  امل ضــرورة  بقناعة  ولكن  النضال"  من  مبزيد 
ومعتقلني  شهداء  أعطى  إطار  بل  إطار  ككل  ليس  اإلطار  من 
الطبقة  مصالح  حتقيق  اجل  من  مصلحته  يذوب  سياسيني 
العاملة وعموم الكادحني من طلبة ومعطلني وعمال وفالحني 

بكل أنحاء البالد.
من  هو  الدميقراطي  النهج  حزب  فان  والتاريخ  ولأمانة 
من  ســواء  واملواطنات   املواطنني  احتجاجات  ــؤازر   وي يقود 
من  أو  الستينيات  ــط  أواس إبــان  األمــام"  "إلــى  منظمة  عبر 
تأسيس  يف   1979 سنة  ومناضالته  مناضليه  مساهمة  خالل 
املغربية حلقوق اإلنسان وحتى من داخل اإلطارات  اجلمعية 
وعامليا  وقــاريــا  وطنيا  والشبكات  والتنسيقيات  النقابية 
انتخابية،  أو  وصولية  أهداف  ادني  دون  فبراير   20 وحركة 
عن  بديل  ال  بــان  ومناضالته   مناضليه  من  اقتناعا  وإمنــا 
واالستبداد  الفساد  إلسقاط  الشعبية  اجلماهيرية  املقاومة 
،كما  االجتماعية  والعدالة  واحلرية  الكرامة  مغرب  اجل  من 
انه كحزب سياسي يؤدي ضريبة اصطفافه إلى جانب قضايا 
حققها  التي  املكاسب  حجم  يترجمه  مما  الشعب  وهموم 
السياسيني  املعتقلني  من  الهائل  الكم  وكذلك  للمتضررين 
مناضليه  من  مجموعة  ومتابعة  احلزب  من  الرأي  ومعتقلي 
ومناضالته بالكثير من املواقع يف حالة سراح بسبب فضحهم 
اجلماهير  جانب  إلى  ووقوفهم  واالستبداد  الفساد  مللفات 

الشعبية.

ع. ازوكاغالطبقة العاملة واالنتخابات
العام  االقتراع  على  املبنية  الدميقراطية  تشييد       يشكل 
احلر ، و لو بشكلها البرجوازي، تقدما هاما يف تاريخ اإلنسانية. 
و قد متكنت الطبقة العاملة يف العديد من البلدان الرأسمالية 
، و بفضل نضاالتها و ضغوطاتها، أن تفرض على البرملانات سن 
يفسر  ما  هذا  و  الشغل(،  قانون  )مثل  املتقدمة  القوانني  بعض 

مساهمة الكادحني يف االنتخابات التي جتري يف تلك البلدان.
   فما هي الوضعية يف املغرب؟

املغرب  عرفها  التي  االنتخابية   التجارب  مختلف  تتميز      
منذ 1962 بالظواهر اآلتية : 

- لقد جرت كلها يف إطار دساتير غير دميقراطية..
وزارة  تستعملها  مغشوشة  لوائح  أســاس  على  جــرت  لقد   -

الداخلية للتحكم يف النتائج.
- يتم تقدمي مساعدات مالية من اخلزينة العامة لأحزاب 
التي تقبل املشاركة يف انتخابات غير نزيهة و بعيدة كل البعد 

عن الدميقراطية.
- تدعم السلطة املرشحني املطيعني.

- يتم تزوير نتائج االنتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر.
- يحتكر امللك على مستوى القمة كل الصالحية األساسية 
العمال على  و  الوالة،  السلط، و من طرف  ويتحكم يف مختلف 
صالحيات  حساب  على  هــذا  كل  يتم  و  اإلقليمي،  املستوى 
"املنتخبني". فاملنتخبون بعيدون كل البعد عن هموم اجلماهير 
ففاقد  خاصة.  العامالت  و  العمال  هموم  وعن  عامة،  الشعبية 

الشيء ال يعطيه.
     يف غياب استقالل السلطة التشريعية عن اجلهات النافذة، 
توجيهات  حسب  يعمل  للمخزن  ذيليا  جهازا  البرملان  يبقى 
وللمالكني  األعــمــال"،  لرجال  و "  للوصوليني  وناديا  القصر، 

العقاريني، و ملختلف السماسرة و املضاربني .
وزارة  أجهزة  عن  اجلماعية  املجالس  استقالل  غياب      ويف 
الداخلية، تبقى هذه املجالس صورية، تشتغل حسب توجيهات 

الوالة و العمال و حتت رحمة البشوات و القواد، و سجناء ابتزاز 
الشرطة و الدرك الذين يورطونهم يف ملفات الرشوة، و العهارة، 

و املتاجرة يف املمنوعات...الخ
إلى  السنوات األخيرة كيف تلتجئ اجلماهير  رأينا يف   وقد 
اجلهات  مع  مشاكلها  لطرح  "املنتخبني"  خارج  ممثليها  تعيني 
تنغير،  ــالل،  م بني  بــوملــان،   - سكورة  افني،  )سيدي  املعنية 
األحياء  بوعرفة،  تالسينت،  جتيت،  بني  احلسيمة،  خنيفرة، 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  إلــى  تلتجئ  كما   ،)... الشعبية 
األسعار  الرتفاع  املناهضة  التنسيقيات   جلن  وإلى  اإلنسان، 
احملمدية،  العرائش،  )بوعرفة،  كرمية  حياة  أجل  من  للنضال 

احلسيمة، صفرو، ميسور...(
بعد  ترق  لم  باملغرب  اجلماعية  و  البرملانية  االنتخابات   إن 
مسرحيات  مجرد  إنها  البرجوازية،  الدميقراطية  مستوى  إلى 
يحاول من خاللها احلكم املغربي تزيني و جهه البشع أمام الرأي 
العام اخلارجي، إنها عمليات تضليلية تقوم بها الدولة املغربية 
إليهام  "الشكاير"  "أصحاب  و  السياسيني  السماسرة  ومختلف 
اجلماهير الشعبية بإمكانية حتسني األوضاع دون اللجوء إلى 

املقاومة من أجل التغيير اجلدري.
  إن  البرملان  و املجالس "املنتخبة" والدولة و الباطرونا ومالكي 
يف  االنتهازيني  ومختلف  العقاريني  واملضاربني  الكبار  األراضي 

واد، و اجلماهير الشعبية يف واد آخر.
هذه  داخــل  الكادحني  ولكل  وللعامالت،  للعمال  مكان   ال 

املجالس املمسوخة.
الخالصة:

املشاركة يف مثل هذه  الكادحون من  أن يربحه  ماذا ميكن      
االنتخابات؟ ال شيء.

التزوير،  تزكية  تعني  االنتخابات  هذه  مثل  يف  املشاركة   إن 
وإعطاء الصالحية للعديد من السماسرة و اللصوص واملستغلني 
سياستها  يف  املخزنية  الدولة  وتشجيع  الوطن،  خيرات  لنهب 

املعادية ملصالح الكادحني، و ملصالح كل املهمشني واملضطهدين.
الواقع  يف  تشكل  التي   املغشوشة  االنتخابات  يف  إن املشاركة 
مبدئيا  مرفوضة  اجلماهير   على  واحــتــيــال  نصب  عملية 

ومنبوذة أخالقية.
مختلف  حــق،  وعــن  الــدميــقــراطــي،  النهج  قــاطــع  لقد      
الدولة  إال  تهم  ال  االنتخابات  هذه  ألن  السابقة،  االنتخابات 
النية(  حسن  )عــن  املتوهمني  وبعض  السماسرة،  ومختلف 
"املنتخبة"  املؤسسات  ــل  داخ من  األوضـــاع  تغيير  بإمكانية 
الفاقدة أصال للشرعية الشعبية. فالنهج الدميقراطي، احلامل 
لهموم الكادحني، لم  إلى حد اآلن عن اإلغراءات املخزنية، ولم 
يسقط يف مستنقع االنتهازية و الوصولية. إن احلق يف التعليم 
التطبيب  يف  واحلــق  الشعب،  ولبنات  ألبناء  املجاني  العلمي 
سن  وللبالغات  للبالغني  الشغل  يف  واحلــق  للمرضى،  املجاني 
الوسائط  وخارج  و"املعارف"،  احملسوبية  و  الرشوة  خارج  العمل 
السياسي  التنظيم  يف  ــق  واحل ــزاز،  ــت االب وخـــارج  املشبوهة، 
والنقابي واجلمعوي، واحلق يف التعبير و التظاهر...كلها حقوق 

تنتزع بالنضال و الكفاح اجلماهيري، الواعي و املنظم.
أن  التغيير،  لقوى  احلقيقيني،  للدميقراطيني  ميكن  ال    
تظاهرت  التي  الشعبية  اجلماهير  اخللف  من  يطعن  يطعنوا 
فبراير   20 حركة  طار  يف  املغرب،  أرجاء  مختلف  يف  وتتظاهر 
أو خارجها، من اجل إسقاط االستبداد، من أجل الدميقراطية 

احلقيقية، من أجل الكرامة...
قار.  مببدأ  ليست  املقاطعة  أو  املشاركة  ــال،  احل  بطبيعة 
السؤال  على  باجلواب  مرتبط  معينة  انتخابات  من  املوقف 
اآلتي: ماذا ستجني اجلماهير الشعبية من تلك االنتخابات؟ 
االنتخابات  يف  املشاركة  تبقى  احلالية،  القوة  مــوازن  إطار  يف 

املخزنية مجرد عملية بيع أوهام لتك اجلماهير.  
عامة،  املغربية  الثورية  احلركة  لشهداء  أوفــيــاء   فلندم 

ولشهداء منظمة "إلى األمام"، و حركة 20 فبراير خاصة.
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املامرسة السياسية واإلعالمية باملغرب
عىل ضوء أزمة املغرب مع إسبانيا وأملانيا

وعلى  املشتركة  املصالح  على  الدولية  العالقات  تتأسس 
عليها  تتوفر  التي  اإلمكانيات  استغالل  وحسن  القوى  موازين 
كل دولة وموقعها اجليواستراتيجي وعلى الظروف السياسية 
واالقتصادية يف كل مرحلة ومعرفة استغالل التناقضات بني 
وإمنا  دائمة  عداوة  أو  دائمة  صداقة  هناك  فليست  الــدول. 
املصالح هي وحدها الدائمة، يف هذا اإلطار برزت إلى العموم 
عرفت  التي  وإسبانيا  املغرب  بني  ثم  وأملانيا  املغرب  بني  أزمة 
األسباب  حتليل  املقال  هــذا  من  الهدف  فليس  أكبر،  حــدة 
وحدودها  وأملانيا  املغرب  بني  القائمة  األزمة  وراء  احلقيقية 
عند  الوقوف  أو  الدولتني  بني  السياسية  العالقات  وآفــاق 
خاصة  وإسبانيا  املغرب  بني  والكمينة  احلقيقية  األسباب 

الصحراء  ملنطقة  مستعمرة  كانت  التي  هي  األخيرة  هذه  وأن 
مثل  ألن  اجلعفرية  واجلزر  مليلية  و  سبتة  ملدينتي  والزالت 
سواء  املجاالت  مختلف  يف  متخصصني  يتطلب  العمل  هذا 
اجليواستراتيجية  التموقعات  أو  االقتصادية  أو  القانونية 
لكل دولة إلى غير ذلك من املعطيات التي تتطلب فرق عمل، 
الفاعلني  مختلف  ممارسة  عند  الــوقــوف  هو  الهدف  لكن 
السياسيني واإلعالميني مع هذه األحداث التي ال تقل أهمية 

الوطنية. السياسية  الساحة  املوجودة يف  القضايا  باقي  عن 
نظام  هو  املغربي  النظام  أن  على  التأكيد  من  البد  بداية 
العاملية  استبدادي ال دميقراطي ال شعبي خادم لالمبريالية 
والتقدمية  احلية  القوى  يعفي  ال  هذا  أن  غير  والصهيونية، 
من حتديد طبيعة التناقضات القائمة، انطالقا من التحليل 
امللموس وترتيبها يف إطار عالقة جدلية بني  للواقع  امللموس 
القضاء  أفق  يف  الدميقراطي  والبناء  الوطني  التحرر  عملية 
للقوى  بالنسبة  االشتراكي  املجتمع  وبناء  االستغالل  االشتراكية.على 
إلى  انقسمت  باملغرب  واإلعالمية  السياسية  املمارسة  إن 
على  السياسة  القوى  عجز  تبني  كلها  رئيسية،  أقسام  ثالثة 
وعقم  فقرها  بل  السياسية،  ــداث  األح مع  اآلنــي  التفاعل 
حققها  التي  االنتصارات  نظري  يف  يفسر  ما  وهذا  السياسي.تفكيرها  املخزني وحتكمه يف احلقل  النظام 
أسلوب  إلى  سنة  من  أكثر  منذ  يلجأ  بدأ  القائم  فالنظام 
قضية  خاصة  القضايا،  مجموعة  مع  التعامل  يف  أردوغاني 
من  اخلــروج  األوروبــي  االحتــاد  دول  يطالب  حيث  الصحراء، 
مواقفها  عن  لدوله  الصريح  والتعبير  الرمادية  املنطقة 
عوض االختباء وراء موقف "نحن مع احلل األممي واستمرار 
الصحراء  مبغربية  ترامب  اعتراف  بعد  خاصة  املفاوضات..." 
القاعدة  نقل  سيتم  ورمبا  الصهيوني  الكيان  مع  والتطبيع 
املغرب،  جنوب  إلى  باسبانيا  املتواجدة  األمريكية  العسكرية 
إلى  يلجأ  جعلته  مهمة  جد  أوراقا  ميتلك  املغربي  النظام  فهل 

وراء  احلقيقية  اخللفيات  هي  وما  الهجومي؟  األسلوب  هذا 
مبصالح  املس  حتاول  التي  وإسبانيا  أملانيا  من  كل  ممارسات 
واجليواستراتيجية  االقتصادية  اخللفيات  هي  وما  املغرب؟ 
كنت  التي  القضايا  بعض  تلكم  ــاورات؟  ــن امل هــذه  كــل  وراء 
املغاربة  احملللني  لدى  سماعها  أو  التحاليل  يف  قراءتها  أمتنى 
خاصا  رأيا  تكوين  املتتبع  يستطيع  حتى  تالوينهم  مبختلف 
عن الصراع الدائر باملنطقة ومييز بني رؤى مختلف الفاعلني.
فاألحزاب املندمجة يف البنية املخزنية وإعالمها واإلعالم 
معطيات  إلى  يستند  علمي  خطاب  إنتاج  تستطع  لم  الرسمي 
للدفاع  وجيواستراتيجية  سياسية  أو  اقتصادية  أو  قانونية 
اخلارجية  جلنتي  حتى  بل  وخرجاته،  املخزن  ممارسات  عن 

والدفاع يف مجلسي البرملان واملستشارين لم جتتمعا لتناقشا 
اخلارجية  ــر  وزي واســتــدعــاء  جوانبها  مختلف  مــن  األزمـــة 
للقرارات  التطبيل  هــو  تفعله  مــا  كــل  بــل  الســتــفــســاره... 
قوة  عن  وتعبيرا  انتصارا  منه  مبادرة  كل  واعتبار  املخزنية 
املغرب وما إلى ذلك من خطابات لم تعد تقنع حتى أصحابها 
لكونها  نفسه  املخزن  على  حتى  عالة  القوى  هذه  يجعل  ال متتلك مقومات دعمه.مما 
ــي فــيــتــكــون مـــن الـــقـــوى الــوطــنــيــة  ــان ــث ــقــســم ال أمـــا ال
الصحراء  حول  املخزن  بأطروحة  تؤمن  التي  والدميقراطية 
الدميقراطي،  بالبناء  الترابية  الوحدة  رهان  ربح  تربط  لكن 
القائمة  التناقضات  طبيعة  حتــدد  لم  كذلك  القوى  هــذه 
إلى  تـــوارت  بــل  الــقــائــم،  الــصــراع  ــاق  وآفـ دقيقة  مبعطيات 
بعض  فباستثناء  األزمـــة،  بهذه  معنية  غير  كأنها  الـــوراء 
الرسمي  الطرح  على  يدافعون  الذين  اجلامعيني  األساتذة 
تفرعات  حول  املتناثرة  املعطيات  بعض  إلى  باالستناد  لكن 
األزمة، فإن هذه التنظيمات رمبا حتاول تقدمي شهادة حسن 
تراهن  التي  االنتخابات  اقتراب  مع  خاصة  للنظام  سيرتها 
قضيناها  حاجة  مــن  "كــم  مقولة  طبقوا  وبالتالي  عليها 
قسمني:  إلــى  تقسيمه  فيمكن  الثالث  القسم  أمــا  بتركها" 
مناهض  إســالمــوي  تنظيم  أكبر  كونه  واإلحــســان،  الــعــدل 
املاركسية  املجموعات  وباقي  الدميقراطي  والنهج  للمخزن 
دراسة  أو  املوضوع  يف  بيانا  ولو  تصدر  لم  واإلحسان  فالعدل 
يف  محقة  وهي  الفلسطينية  القضية  حول  به  تقوم  ما  عكس 
ذلك، غير أن مثل هذه املمارسة تفرض علينا طرح تساؤالت 
والقومية  الوطنية  واألمة وبني  الوطن  العالقة بني  من قبيل 
ليس  التساؤالت  هذه  من  فالهدف  واألممية،  الوطنية  بني  أو 
كل  لفهم  وإمنا  وممارساته  املخزنية  الطروحات  عن  الدفاع 
فيه  الفعل  وكيفية  القائم  الصراع  لطبيعة  ولرؤيته  الشعبية.توجه  اجلماهير  عموم  مصالح  يخدم  مبا 
فهي  املاركسية،  املكونات  وباقي  الدميقراطي  النهج  أما 
الذي  املخزن  ــة  إدان فباستثناء  الــواقــع،  هــذا  عن  تخرج  ال 

بعد  خاصة  القاصرين  ومنهم  املغربي  الشباب  أزمة  استغل 
إغالق احلدود مع سبتة ومليلية حتت مبرر محاربة التهريب 
اسبانيا  على  للضغط  النظامية  غير  الهجرة  إلى  ودفعهم 
ألسباب  معمقة  دراســة  نرى  لم  سياسية،  مكاسب  لتحقيق 
باملتغيرات  وربطهما  أملانيا  مع  وكذلك  األزمــة  هذه  وجــذور 
الكبرى  الــقــوى  متوقع  محاولة  ومنها  اجليوستراتيجية 
األمريكية،  املتحدة  الــواليــات  روســيــا،  الصني،  بإفريقيا، 
إن  األوربـــي.  ــاد  واإلحت بريطانيا  إلــى  إضافة  ــران  إي تركيا، 
تستند  بل  العامة،  باملواقف  تتم  ال  السياسية  املمارسة 
ما  وفق  استغاللها  حسن  يجب  التي  اآلنية  املعطيات  على 
السياسية  املواقف  يف  فالوضوح  السياسي،  مشروعنا  يخدم 
لإلطار  املصداقية  يعطي  الــذي  هو  حلظتها  يف  واتخاذها 
األزمـــات،  مــع  التعامل  يف  حنكته  مــدى  ويــحــدد  السياسي 
تتم  ال  اإلعالمية  خاللها  ومن  السياسية  املمارسة  أن  كما 
يف  يدخل  فهذا  صديقي"  عدوي  "عدو  مبنطق  أو  بالشماتة 
فهي  املاركسية  األطروحة  أما  االنقسامية،  األطروحة  إطار 
لالقتصاد  املكثف  التعبير  هي  السياسة  كــون  إلــى  تستند 
حتديد  أجــل  من  وترتيبها  التناقضات  حتديد  وبالتالي 
وهكذا  أرقى  مستوى  إلى  تتطور  حتى  فيها  التأثير  مداخل 
عدى  تراكم  أي  تنتج  فلن  العموميات  أما  التراكم،  يحصل 
أصحاب  بأنهم  اليسراويني  نلوم  كنا  فإذا  الذات،  على  الرضى 
اجلــاهــزة،  املــواقــف  أصــحــاب  نحن  فإننا  الــثــوريــة  اجلملة 
الشهيد  قال  كما  احلقيقة  سياسة  هي  احلقيقية  فالسياسة 
والــرؤيــة  الشجاعة  تتطلب  فالسياسة  بنبركة،  املــهــدي 
الوراء من  إلى  الثاقبة للقيادة. فلينني عندما قال "خطوتان 
الظروف  لكن  بالسهل،  قراره  يكن  لم  األمام"  إلى  خطوة  أجل 
ينقص  ولم  أملته،  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
ذلك من قيمة الرفيق لينني وال مت التشكيك يف رؤيته للثورة 
احلرب  نتيجة  أنــه  كما  حنكة.  ذلــك  اعتبر  بل  البلشفية 
دفعته  اجلنينية  البلشفية  الثورة  بعد  الروسية  األهلية 
معاهدة  خــالل  من  إذاللها  مت  التي  أملانيا  مع  التقارب  إلــى 
القتالية  العمليات  توقيف  اتفاقية  توقيع  مت  هكذا  فرساي، 
1918 وبدأت العالقات االقتصادية بينهما  3 مارس  بينهما يف 
إلى احلكم  1933 بعد وصول أدولف هتلر  والتي تضاءلت عام 
 1939 سنة  ذروتها  وبلغت  ارتفعت  ما  سرعان  لكن   ،1933 سنة 
بعد   1941 يونيو   22 حتى  ريبنتروب  مولوتوف.  باتفاق 
بيان  وحتى  السوفياتية.  لأراضي  األملاني  اجليش  اجتياح 
لم  يونيو   13 بتاريخ  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  الكتابة 
النظام  فشل  بتسجيل  فقط  واكتفى  املوضوع  هذا  يتناول 
الكادحني  على  وانعكاساته  اخلارجية  السياسة  تدبير  يف 
واجلزر  ومليلية  سبتة  بتحرير  وتطالب  املهاجرين  والعمال 
حتديد  دون  املغربي،  الشعب  شأن  التحرير  معتبرة  الشمالية 
املمكنة  والبدائل  للنظام  اخلارجية  السياسة  فشل  مكامن 
القوى  موازين  ويجعل  الكادحة  اجلماهير  مصالح  يخدم  مبا 
العسكرية  ــاورات  ــن امل بــإجــراء  البيان  نــدد  كما  لصاحلها. 
كنهج  موقفنا  كــان  فــإذا  الغربية،  الصحراء  يف  األمريكية 
يعفي  ال  فهذا  العاملية،  اإلمبريالية  مناهضة  هو  دميقراطي 
القيادة الوطنية من حتديد تناقضاتها سواء االستراتيجية 
وأن  خاصة  املغرب،  مبصالح  إضرارا  األقل  هي  وما  الثانوية  أو 
بينهما  اتفاقا  عقدتا  وروســيــا  كالصني  عظيمتني  قوتني 
للتعاون االقتصادي والعسكري والسياسي وساهموا يف إنشاء 
األمريكية  املتحدة  الواليات  ملواجهة  " البريكس"    مجموعة 

كاملغرب؟ تابعة  بدولة  بالكم  فما  وحلفائها، 
تكوين  مــن  يطور  لــن  والــرفــض  بالتنديد  االكــتــفــاء  إن 
اجلماهير  أوســع  لف  يف  يساهم  ولــن  واملناضلني  املناضالت 
مجهودات  بــذل  من  البــد  لذلك  تنظيمنا،  حــول  كبيرة حتى نكون يف مستوى كل حلظة سياسية.الكادحة 

حسن جعفاري
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كثري الحديث عن جهاز الدولة، ودوره يف الرصاع الطبقي. هناك من يعتقد أن الدولة مبختلف مؤسساهتا  فوق الطبقات، و أهنا ميكن أن تكون محايدة 
األحداث  من  العديد  يف  مساهمهتا/تورطها  تربير  إىل  مثال(  املغرب  حالة  )يف  املعارضة  القوى  من  العديد  االعتقاد  هذا  يدفع  الدائرة.  الرصاعات  يف 
)االنتخاابت...(، وتدافع عن ممارسات منافية لواقع الرصاع الطبقي: السلم االجمتاعي، املقاولة املواطنة، اإلجماع الوطين...و لتعرية بعض خلفيات 

هذا املنظور لدور الدولة كبنية فوقية للرصاع الطبقي، اختارت جريدة الهنج الدميقراطي موضوع" املاركسية و الدولة" كملف لهذا العدد .

املاركسية: الدولة جهاز قمعي للحفاظ عىل مصالح طبقية يف مواجهة طبقات معارضة

دولة االستعامر الجديد تأكيد للمقولة املاركسية للدولة
مرتضى العبيدي )تونس(

"الدولة الحديثة هي التنظمي الذي متنحه الطبقة الرأمسالية 
هجمات  مواجهة  يف  الرأمسايل  اإلنتاج  منط  عىل  للحفاظ  لنفهسا 
كان  مهما  الحديثة،  والدولة  الفرديني.  والرأمساليني  العمال 
للرأمساليني،  دولة  رأمسالية،  آلة  األســاس  يف  هي  شكلها، 

للرأمسايل الجماعي  املثايل"

Antidühring فريدريك إنجلز ، 

املتعلقة  بالتحاليل  الكالسيكية  املاركسية  األدبيات  تزخر 
منفردا  كتابا  ماركس  كارل  يخصص  لم  وإن  الدولة.  مبفهوم 
إشارات  نصوصه  عديد  تضمنت  فقد  املفهوم،  لهذا  للتطرق 
التاريخي  وملآلها  ونقدا  تعريفا  البورجوازية  للدولة  عميقة 
واكبت  التي  كتاباته  تضمنت  وقــد  االضمحالل.  وهــو  أال 
التاسع عشر وعلى  القرن  أحداث عصره وخاصة منها ثورات 
أسالفه  اعتمدها  كافية  ماّدة  املجيدة  باريس  كومونة  رأسها 
لصياغة وتطوير مفهوم للدولة من وجهة نظر املاركسية. ولنا 
الفرعي  وعنوانه   ،)1917( والثورة"  "الدولة  لينني  كتاب  يف 
"العقيدة املاركسية للدولة ومهام البروليتاريا يف الثورة" أبرز 
مثال على ذلك. ويبقى كتاب فريدريك اجنلس املنشور سنة 
والدولة"،  الفردية  وامللكية  العائلة  "أصل  عنوان  حتت   1884
من  املاركسية  نظر  وجهة  لتبنّي  عنه  غنى  ال  الــذي  املرجع 
الدولة يف تاريخيتها. ولعل املفهوم املاركسي للدولة يبقى أحد 
املنظومة  خارج  من  فقط  ال  للتشويه  عرضة  األكثر  املفاهيم 
أشار  وقد  كذلك.  داخلها  من  بل  طبيعي،  أمر  وهو  املاركسية 
لينني إلى ذلك يف كتابه املذكور وخصص جزءا منه للرد على 
الدميقراطية  االشتراكية  اإلصالحية  مبنظري  أسماهم  من 
بدايات القرن املاضي كارل كاوتسكي )1854ـ1938(.وعلى رأسهم زعيم احلزب االشتراكي الدميقراطي األملاني يف 
على  إال  تنطبق  ال  للدولة  املاركسية  املقوالت  أن  هل  لكن 
العصرين  يف  أوروبــا  عرفتها  كما  البورجوازية  الدولة  حالة 
باإلمكان  هــل  أو  الــبــعــض،   يزعم  كما  واملــعــاصــر،  احلــديــث 
بلداننا  يف  القائمة  الدولة  جهاز  لتوصيف  بها  االستئناس 
بالذات،  الزاوية  هذه  من  وشكلها/أشكالها؟  طبيعتها  لفهم 
ملا  وحتــديــدا  تونس،  يف  الــدولــة  ملوضوع  التطرق  سنحاول 
طبيعتها  وحتديد  كنهها  لفهم  االستقالل"  "دولة  بـ  يسّمى 

وشكلها. 
بكونها  الدولة  لينني  يعّرف  والثورة"،  "الدولة  كتابه  يف 
طبقة  عن  ما  طبقة  هيمنة  ملمارسة  وهيئة  طبقيا  جهازا 
اقتصاديا  املسيطرة  الطبقة  أداة  فهي  ــرى.  أخ طبقات  أو 
على  السياسية  سيطرتها  الستكمال  تستعمله  املجتمع  يف 
هذا  عن  التونسية  احلالة  تخرج  فهل  ــرى.  األخ الطبقات 

التعريف؟ 
األخيرة  هذه  اتبعتها  التي  السياسات  ملجمل  املتفحص  إن 
واملالي  القانوني  الطابع  ذات  اإلجراءات  مختلف  أن  يالحظ 
واجلبائي التي اتخذتها وتتخذها، كانت تتجه  باستمرار إلى 
املستوى  على  أما  الكبيرة.  البورجوازية  شرائح  مختلف  دعم 
مختلف  اضطهاد  إلى  نشأتها  منذ  توجهت  فإنها  السياسي، 
الصغيرة  البورجوازية  فيها  مبا  الشعبية  والفئات  الطبقات 
البورجوازية  مــع  تتقاسم  أنها  احملللني  بعض  يزعم  التي 
الكبيرة الهيمنة املذكورة، وخاصة منهم الفالحني واحلرفيني 
يف  اجلديد  االستعمار  دولة  كرست  وقد  الصغار.  واملوظفني 
تونس يف سياستها الداخلية واخلارجية نهجا معاديا للوطن:
على  احلفاظ  يف  دورهــا  متثل  الداخلي،  الصعيد  فعلى  ـ 
بواسطة  باستمرار  وتعميقها  اجلديدة  االستعمارية  التبعية 
املــعــاهــدات  ــرام  ــ وإب واألطـــر  الهياكل  وخــلــق  الــقــوانــني  ســن 

مبختلف  للتبعية  املكّرسة  الرساميل  وجلب  واالتفاقيات 
تقف  والتي  والعسكرية   والثقافية  االقتصادية  أشكالها 
 1972 إبريل  )قانون  لتونس.  مستقل  تطّور  أمام  عثرة  حجر 
املتمّيز  الشريك  اتفاقية  كليا،  املصّدرة  باملؤسسات  اخلاص 
السنوات  يف   األليكا  اتفاقية   ،1995 ــي  األوروب االحتــاد  مع 

األخيرة الخ...(
الدبلوماسية  نشاط  فإن  اخلارجي،  الصعيد  على  أما   -
الدبلوماسية  اإلستراتيجية  ضمن  دوما  انخرط  التونسية 

معظم  ذلــك  على  وتشهد  الغربية،  االمبريالية  للبلدان 
فيتنام  )قضية  وحاضرا  ماضيا  الدولية  القضايا  من  مواقفها 
الفلسطينية  والقضية  املاضي،  القرن  ستينات  يف  وكوريا 

وحاضرا...(  ماضيا 
التبعية  غير  تثمر  أن  ميكنها  ال  االقتصادية  فالتبعية 
احلديث  ميكن  ال  اقتصادي  استقالل  دون  ومن  السياسية، 
عن  عزلهما  ميكن  ال  مستويان  فهما  سياسي،  استقالل  عن 
اقتصادية  ظاهرة  ليس  اجلديد  االستعمار  أن  إذ  بعضهما. 
والثقايف  االقتصادي  فيها  متشعبة  عالقة  ولكنه  فحسب، 
والسياسي، واالستعمار اجلديد ُيخضع البلدان الواقعة حتت 
هيمنته على جميع هذه املستويات. وهو ما يفّند أطروحات 
التيارات االنتهازية الني تعتبر أن تونس وغيرها من البلدان 
أنها  مبجرد  السياسي  استقاللها  حققت  قد  عليها  املهيمن 
أمضت على بروتوكوالت تقّر ذلك، وأنها لم تعد يف حاجة إال 
إلى االستقالل االقتصادي. وقد مّرت اليوم ما يزيد عن ستة 
السياسي  استقاللها  على  البلدان  هذه  حصول  منذ  عقود 
االقتصادي،  االستقالل  باجتاه  منها  أّي  تتقدم  ولم  املزعوم، 
بل العكس هو الذي حصل ويحصل، إذ أن التبعية لهذه القوة 

االمبريالية أو تلك يتعمق يوما بعد يوم. 
اآلخر  هو  يؤكد  الدول  لهذه  الديكتاتوري  الطابع  أن  ثم 
موقعه  له  طبقيا  جهازا  الدولة  تعتبر  التي  املاركسية  املقولة 
املهيمنة  الطبقة  سيطرة  جهاز  أنها  أي  الطبقي،  الصراع  من 
"دولة  أقيمت  تونس  ففي  الطبقات.  بقية  على  اقتصاديا 
بالبالد  يــؤدي  كــاد  الــذي  الدموي  القمع  على  االستقالل" 
إلى  منهم  كل  الطامح  األعــداء،  اإلخوة  بني  أهلية  حرب  الى 
البورقيبي  اليوسفي  الصراع  هنا  ونعني  بالسلطة،  االنفراد 
صالح  )اغتيال  أحداث  من  تالها  وما   1957 ـ   1955 سنوات 
بورقيبة،  على  االنقالب  محاولة   ،1961 سنة  يوسف  1962(.بن  ديسمبر 

حتى  السياسة  بالسلطة  البورقيبي  الشق  استفرد  أن  وما 
من  ترسانة  )ســنّ  وممارسات  نّصا  الديكتاتورية  تقنني  مّت 
الرئاسة  واجلماعية،  الفردية  للحريات  السالبة  القوانني 
الذي   1959 دستور  ملنطوق  صارخة  مخالفة  يف  احلياة(  مدى 
لم يجف حبره بعد. ومت إلغاء تعّدد األحزاب واحتكر احلزب 
الدستوري احلياة السياسية وبسط نفوذه املطلق على احلياة 
التي  اجلماهيرية  املنظمات  على  يده  ووضع  بالبالد  العامة 
الفالحني،  احتاد  الشغل،  )احتاد  له  مكّملة  أجهزة  منها  جعل 

احتاد الباطرونا، احتاد املرأة(، ولم يسمح بتشكيل املنظمات 
الشباب  من  خاصة  املواطنني  بعض  ؤ  جتــرّ إن  بل  املستقلة، 
أدى  والتنظم  التعبير  يف  حقهم  ممــارســة  على  اجلامعي 
حكمي  خالل  تنته  لم  السياسة  احملاكمات  من  سلسلة  إلى 

بورقيبة وبن علي. 
ارتباطا  مرتبط  التونسية  للدولة  الديكتاتوري  الشكل  إن 
فالبورجوازية  املجتمع.  يف  املهيمنة  الطبقة  بطبيعة  وثيقا 
بهدف  الشكل  لهذا  تلجأ  لالمبريالية  العميلة  الكبيرة 
واستغالل  االمبريالية  االحتكارات  ومصالح  مصاحلها  صيانة 
البالد نهبا  الكادحة استغالال وحشيا، ونهب ثروات  الطبقات 
العامة  السمة  هو  الديكتاتوري  الشكل  أن  واملالحظ  فظيعا. 
أن  إلى  املستعمرات اجلديدة، ويرجع ذلك  ألنظمة احلكم يف 
البلدان  هذه  يف  البورجوازية  للدميقراطية  املادية  القاعدة 
يف   " لينني:  يقول  محدود.  لديها  املناورة  وهامش  ضعيفة 
قليلة  حفنة  يعرف  بينما  املــال،  سلطة  على  يقوم  مجتمع 
أن تكون هناك  ، ال ميكن  من األثرياء كيف يكونوا طفيليني 

وحقيقية". فعلية  "حرية" 

على  سحبه  ميكن  التونسية  احلالة  عن  إليه  أشرنا  وما 
خمسينات  يف  "استقاللها"  على  احلــائــزة  البلدان  مجمل 
مدى  اليوم  حّد  إلى  نعاين  نحن  إذ  املاضي،  القرن  وستينات 
التدخل  يف  مثال  الفرنسيني  االمبرياليني  ووقاحة  صلف 
التي  اإلفريقية  الــدول  عديد  يف  عسكريا  فيه  مبا  املباشر 
اليوم  ويحدث  حدث  ما  هذا  القدمية.  مستعمراتها  من  كانت 
فاسو  وبوركينا  ديــفــوار  وكــوت  وتشاد  مالي  مثل  بلدان  يف 
"االستقالل"  مقولة  قطعي  بشكل  يفند  ما  وهــو  وبينني. 
االستعمارية  الطبيعة  ويكشف  البلدان،  هــذه  بخصوص 
تكون  أن  تــعــدو  ال  والــتــي  فيها  القائمة  لــلــدول  اجلــديــدة 
االمبرياليني  أسيادها  مصالح  حلماية  طبقية  أجهزة  سوى 

احملليني.   وعمالئهم 
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 الدولة والتمثيلية الشعبية
يف  يعيش  كــان  الــقــدم.  منذ  اجتماعي  كائن  اإلنــســان     
قبائل  إلى  األخيرة  هذه  تتطور  أن  قبل  صغيرة  مجموعات 
إطار  يف  الطبيعة  مع  عالقاته  تطورت  كلما  دول.  إلى  ثم 
أفراد  بني  العالقات  كذلك  تطورت  احلياة،  أجل  من  الصراع 
تكاثر  ومع  املنتوج...(؛  توزيع  العمل،  )قسمة  املجموعة 
الثروات  محدودية  ومع  األفــراد،  عدد  وازديــاد  املجموعات 
بالعمل  آنذاك  اإلنسان  فيها  يتحكم  أن  ميكن  التي  الطبيعية 
تكوينه  ملستوى  نظرا  الفالحة(  و  والرعي  )الصيد  اليدوي 
)لأرض  الفردية  امللكية  ظهرت  املتخلف،  البدائي  الفكري 
داخل  تناقضات  تظهر  وبدأت  البداية(،  يف  الصيد  وألدوات 
مصالح  ذات  اجتماعية  فئات  بــروز  عنها  نتج  املجموعة، 
على  اجتماعية  طبقات  إلى  بعد  فيما  تطورت  أوسع.متناقضة،  مستوى 
ضرورة  اتضحت  البشرية،  تطور  من  املستوى  هذا  يف      
داخل  و  القبيلة  داخل  و  املجموعة  داخل  العالقات  تنظيم 
ثم  القبائل  وبــني   ، املجموعات  بني  العالقات  ثم  الــدولــة، 
فما  سيصبح  )الذي  التنظيم  هذا  من  الهدف  و  الدول؛  بني 
من  احلد  هو  اجلميع(،  نظريا  تلزم  بقوانني  مضبوطا  بعد 
املكونة  الفئات  و  االجتماعية  الطبقات  بــني  الــصــراعــات 
يف  تفسيرها  جتد  التي  الصراعات  هــذه  الطبقات،  لهذه 
احتكرت  التي  الطبقات  مصالح  بني  املوجودة  التناقضات 
ــم اإلقــطــاعــيــون،ثــم  ــل اإلنـــتـــاج )مــثــل األســـيـــاد، ث ــائ وس
ثم  )العبيد،  احملرومة  و  املضطهدة  الطبقات  و  العمال(.الرأسماليون(  ثم  "األقنان"، 

الدولة جهاز  إىل  البدائية  التنظميات  من 
البدائية،  املجموعة  ألفــراد  ــدودة  احمل لأعداد  نظرا     
كانت  املشاكل  األمور/  أغلب  فان  بعد،  من  القبيلة  عمومية.وألفراد  و  عامة  جتمعات  داخل  حتسم  و  تناقش 
القبيلة  إلى  ثــم  البدائية،  املجموعة  تــطــورت     لقد 
دورا  التوسعية  والغزوات  احلروب  فيه  )لعبت  كبير  مجتمع 
انقطعوا  األفراد  من  فئات  التوسع  هذا  عن  وتولد  حاسما(، 
عن العمل املنتج وتخصصوا يف تدبير "الشأن العام": احتراف 
"األمن  ضمان  النزاعات،  فض  الضرائب،  حتصيل  احلــرب، 
شرائح  ومختلف  الدولة  جهاز  وتطور  ظهر  وهكذا  العام"...، 
واملؤسسات  أجهزتها  مبختلف  الدولة  وأصبحت  املوظفني، 
حل  يف  املواطنات  وعن  املواطنني  عن  تنوب"   " بها  املطروحة.املرتبطة  القضايا  أهم 
يف  محايدا  جهازا  األيام  من  يوم  يف  تكن  لم  الدولة  إن     
باألساس  تخدم  تزال  وال  كانت  لقد  الطبقية.  الصراعات 
اإلنــتــاج  وســائــل  حتتكر  الــتــي  الــســائــدة  الطبقات  مصالح 
انفردت  قد  )األراضـــي...(.  اإلنتاج  وشــروط  )املــعــامــل...( 
املؤسسات  مختلف  يف  و  الدولة  أجهزة  يف  املتحكمة  اجلهات 
مختلف  تنظم  التي  القوانني  وفــرض  بسن  بها  املرتبطة 
تستجيب  التي  القوانني  هــذه  املجتمع،  ــل  داخ األقوياء.العالقات  ملصالح  أساسا 

الربجوازية الدولة  إىل  اإلقطاعية  الدولة  من 
له،  املشابهة  واألنــظــمــة  اإلقــطــاعــي  النظام  يتميز      
النبالء/  )اإلقطاعيون/  األقلية  طرف  من  األرض  باحتكار 
الفالحون  )األقنان،  لأغلبية  كذلك  امتالكها  و  األسياد...( 
األساسيتني  الطبقتني  هاتني  وبجانب  أرض...(،  ــدون  ب
اليدوية،  والصناعة  التجارة،  من  تعيش  أخرى  فئات  توجد 
الهرم  هذا  رأس  على  ويوجد  األخرى؛  األنشطة  بعض  ومن 
صاحب  هو  يعتبر  الذي  )امللك(  واحد  شخص  و من عليها.االجتماعي  األرض 
واألنظمة  اإلقطاعي  اإلنتاج  منط  امللكية  واكبت  لقد      
من  ينتقل  وراثيا  احلكم  وأصبح  سياسي،  كنظام  له  املشابهة 
األب إلى االبن، و أصبحت الدولة، املرتكزة على اإلقطاعيني 
ــردات  مت بقمع  يتكلف  جــهــازا  ــة،  ــي ــاب اإلره ومليشياتهم 
وجمع  التجار...(  )األقنان،احلرفيني،  الشعبية  الطبقات 

األخرى... الشعوب  وغزو  الوطن"  عن  و"الدفاع  الضرائب 
الدولة  يف  السلط  جميع  االمبراطور(  )أو  امللك   يحتكر 

غير  وهو  للنقاش،  قابلة  غير  قراراته  وتبقى  اإلقطاعية، 
ويشكل  ومسلكياته،  ممارساته  كانت  كيفما  للمسائلة  قابل 

الرعايا فقط. من  قطيعا  املجتمع  أفراد 
الربجوازية الدولة 

نظامه  ــل  ظ يف  و  ــي،  ــاع ــط اإلق ــاج  ــت اإلن ــط  من ــل  ظ يف     
ازدهــرت  و  التجارية،  املــبــادالت  تطورت  امللكي،  السياسي 
باالكتشافات  االزدهـــار  هــذا  ســيــرورة  )ارتبطت  الصناعة 
لقد  الهائلة(.  والتقنية  العلمية  واالبتكارات  واالختراعات 

الكثير   ، اجلديد  اإلنتاج  منط  أي  الرأسمالية،  اكتسحت 
على  الــرأســمــالــي  ــاج  ــت اإلن منــط  يعتمد   املجتمعات.  مــن 
اجتماعيتني  طبقتني  واضح  بشكل  أفرز  مما  املأجور  العمل 
وسائل  أهم  حتتكر  التي  الرأسمالية  البرجوازية  جديدتني: 
تتكون  و  ثانية،  جهة  من  العاملة  والطبقة  جهة،  من  اإلنتاج 
عملهم  قــوة  بيع  إلــى  يضطرون  الذين  األخــيــرة   من  هــذه 

الهشاشة... رغم  احلياة  يف  االستمرار  لضمان 
ــدن،  امل ســكــان  نسبة  ارتــفــاع  و  احلــضــري،  الــتــوســع  إن      
فائض  ــم  ــراك ت )بــفــضــل  لــلــرأســمــالــيــة  الــســريــع  الــتــطــور  و 
البرجوازيني  طرف  من  العمال  استغالل  عن  الناجت  القيمة 
)الــهــروب  القروية  الهجرة  ظــاهــرة  وبــروز  الرأسماليني(، 
لقد  املــأجــور(،  العمل  عن  والبحث  اإلقطاعيني  بطش  من 
املستوى  على  البرجوازية  مكانة  العوامل  هذه  كل  دعمت 
الزدهار  املادية  األسس  شكلت  و  االجتماعي،  و  االقتصادي 
البرجوازية  بقيت  سياسيا،  لكن،  بأوربا،  ــوار"  "األن احلكم.ثقافة  عن  بعيدة 
الوجود  إلى  ظهرت  اإلقطاع،  هيمنة  مناهضة  إطار      يف 
ــرايف.  اخل الفكر  مــن  نسبيا  متحررة  فكرية  تــيــارات  عــدة 
الثقافة،  الفكر:  مجاالت  مختلف  احلركة  هذه  همت  لقد 
العلمي  التطور  ذلك  يف  ساعدها  السياسة...و  الرأسمالية.االقتصاد،  منو  جدليا  صاحب  الذي  والتقني 
البرجوازيون  املفكرون  طرح  اجلديد،  الواقع  هذا  يف     
اإلقطاعية  ــة  ــدول ال عــلــى  الــقــضــاء  ــرورة  ضـ الــلــيــبــرالــيــون 
العصرية  الدولة  وتشييد  سياسي(  كنظام  امللكية  )وعلى 
يف  الصاعدة  البرجوازية  متكنت  وهــكــذا  )اجلــمــهــوريــة(. 
الطبقات  مختلف  وقيادة  جتنيد  من  البلدان  من  العديد 
واملساواة  احلرية  على  املبنية  الدميقراطية  باسم  اإلقطاعي.الشعبية،  بالنظام  القانون...لإلطاحة  أمام 
)مثل  بامللكية  احتفظت  البلدان  هذه  بعض   أن  ورغــم    
)مثل  فــقــط  شكليا  بــقــي  الــنــظــام  هــذا  أن  إال  ــتــرا(،  املنتخبني.اجنــل بأيادي  أصبحت  الفعلية  السيادة  ألن  الديكور(، 
    إن القضاء على اإلقطاع هو نتاج سيرورة ثورية طويلة 
قيادة  من  البرجوازية  خاللها  متكنت  قرون،  عدة  استغرقت 
الشعبية، و وحدت نضاالتها حول شعارات  الطبقات  مختلف 
اجلمعية  بنفسه(،  نفسه  يحكم  )الشعب  مثل:الدميقراطية 
املواطنني  بني  املــســاواة  املنتخبة،  البرملان(  )أو  العمومية 
حرية  املبادرة،  حرية  االجتماعي،  التضامن  القانون،  أمام 

العلمانية... املعتقد، 
املبادئ  على  عام  بشكل  البرجوازية  اجلمهورية   ترتكز 

اآلتية:

مجلس  انتخاب  يتم  قانون:  كأسمى  الدستور  وجــود   -
ملناقشته  الشعب  على  يعرض  دستور   مشروع  يهيئ  تأسيسي 

النزيه. و  احلر  العام  االستفتاء  قبل  واغنائه 
صراع  بعد  ونساء  )رجال  املواطنني  جميع  بني  املساواة  الواجبات.-  و  مرير(  يف  احلقوق 
العام.- ينتخب رئيس الدولة ) رئيس اجلمهورية...( من طرف  االقتراع  عبر  الشعب 
العمومية...(  اجلمعية  )أو  البرملان  أعضاء  ينتخب    - 

ونزيه. حر  بشكل 
داخل  من  احلكومة(  رئيس  )أو  األول  الــوزيــر  يعني   - البرملانية.   األغلبية 

وزراء حكومته األول  الوزير  - يختار 
ورئيس  احلكومة  ومحاسبة  مراقبة  البرملان،  مهام  من   -

الدولة
السلطة  األخرى:  عن  واحدة  الثالثة  السلط  استقالل   -
)احلكومة(،  التنفيذية  السلطة  )البرملان(،  عام(.التشريعية  بشكل  العدالة   ( القضائية  والسلطة 
بلد  من  وتتغير  تختلف  قد  املبادئ  هده  أن  واملالحظ      

الفعلية.       املمارسة  معها  تتناقض  وقد  أخر،   إلى 
االشرتايك املرشوع 

اإلنسانية،  تاريخ  يف  البرجوازية  اجلمهورية  شكلت  لقد 
اجلماهير  منه  تعاني  كانت  ملا  نظرا  مهمة  تقدمية  ثــورة 
كانت  وإذا  االســتــبــدادي؛  امللكي  النظام  ظــل  يف  الكادحة 
مبدأ  على  بــاألســاس  ترتكز  الــبــرجــوازيــة  الدميقراطية 
العام كأسلوب  القانون، وعلى االقتراع  أمام  املواطنني  مساواة 
ترق  لم  الدميقراطية  هذه  فان  السياسيني،  القادة  الختيار 
االجتماعية.بعد إلى مستوى حترير اإلنسانية من االستغالل واالستالب  الطبقات  على  والقضاء 
بني  للتوافق  إطارا  البرملان  أصبح  السياسي:  –  املستوى  أ 

الكادحني. مصالح  حساب  على  البرجوازية  الفئات  مختلف 
العمل،  قوة  استغالل  تفاقم  االقـــتـــصـــادي:  –  املستوى  ب 
شعبية  فئات  تهميش  ومت  االحتكارية،  البرجوازية  وتقوت 

والبؤس... الفقر  وانتشر  واسعة، 
االستعمار  ظــاهــرة  تفشت  لقد  ــــي:  ــدولـ ــ الـ – املستوى  ت 
مرحلتها  يف  الرأسمالية  أنتجت  حيث  املباشر،  الغير  و  املباشر 
منها  تعاني  تزال  وال  عانت  التي  االمبريالية  االحتكارية، 

مدمرة... حروبا  وإشعال  الشعوب،  مختلف 
جديد  تناقض  ظهور  الرأسمالية  بــروز  صاحب      لقد 
التي  الرأسمالية  البرجوازية  بني  التناقض  املجتمع:  يف 
الثروات،  وتراكم  الربح  أجل  من  "االستثمار"  إال  يهمها  ال 
منها  تستفيد  وال  الوطن  خيرات  تنتج  التي  العاملة  والطبقة 
لالستغالل،  الكادحني  مقاومة  يفسر  ما  هذا  و  كايف؛  بشكل 
الفكر  مــقــدمــتــهــا  ويف  جــديــدة  فــكــريــة  تـــيـــارات  وظــهــور 
أساسيا  دورا  التيارات  هذه  لعبت  وقد  املاركسي،  االشتراكي 
جتاوزه  ضــرورة  إلى  الدعوة  ويف  الرأسمالي  النظام  نقد  يف 
تسييره  على  يسهر  نظام  جديد،  نظام  بناء  طريق  على 
ال  النظام  وهذا  املبدعون،  ومختلف  الكادحون/املنتجون 
اإلنسان  استغالل  فيه  ينعدم  اشتراكيا،  إال  يكون  أن  ميكن 
وتسود  االجتماعية،  الطبقات  فيه  وتنعدم  اإلنسان،  احلقيقي.ألخيه  مبفهومها  العدالة  فيه 
النقط  يف  االشــتــراكــيــة  املــبــادئ  بعض  تلخيص    ميكن 

: اآلتية 
السكان  حاجيات  تلبية  هو  لالقتصاد  األساسي  الهدف  الربح.-  وليس 
األقلية،  طرف  من  اإلنتاج  وسائل  احتكار  على  القضاء  الطبقي.-  االستغالل  على  القضاء  وبالتالي 
للثروة.- ضرورة حتكم املنتجون/الكادحون يف وسائل اإلنتاج، يف  العادل  التوزيع  يف  و  اإلنتاج  عملية 

الكادحني. مجالس  "جمهورية"/سلطة  تشييد   -

على فقير
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ــات، و  ــاوش ــن ــن م ــا تــعــرفــه الــســاحــة الــوطــنــيــة م يــشــكــل م
مظهرا   ،2021 "انتخابات"  مبناسبة  وصراعات،  "جتــاذبــات"، 
علينا  يحجب  أن  يجيب  ال  لكن  الطبقي،  الصراع  مظاهر  من 
عبر  واملضطهدين  احملــرومــني  مختلف  نــضــاالت  املظهر  هــذا 
األراضــي،  ناهبي  ضحايا  العمال،  )املعطلني،  الوطني  التراب 
املستشفى،  من   ، للشرب  الصالح  املــاء  من  احملرومني  الفراشة، 
التناقضات  عمق  تعكس  التي  النضاالت  هذه  املدرسة...(،  من 

"الصايف" الطبقي  الصراع  مظاهر  من  ومظهرا  الطبقية 

باقتضاب  أتــنــاول  السياسي-االجتماعي،  الــواقــع  هــذا  يف 
كجهاز  الدولة  و  التاريخية  دينامكيتها  يف  الدميقراطية  مفهوم 
على  احلديد  و  بالقوة  ولو  احلفاظ  األساسية  مهمتها  طبقي 
األراضــي  مالكي  و  الرأسماليني،  من  السائدة  البقات  الراهن.هيمنة  الواقع  املستفيدة من  الفئات  و مختلف  الكبار 

ملنطلق ا

للشعب،  شعار"السلطة  يف  تتلخص  احلقيقية    الدميقراطية 
للشعب  السيادة  و  للشعب،  السلطة  أضيف:"  للشعب"،  املبدعني".والسيادة  : السلطة والسيادة للمنتجني و ملختلف  أفق  يف 

السلطة/احلكم  خارج  الدميقراطية  عن  احلديث  ميكن   ال 
والسيادة

ال  للشعب"  السيادة  و  للشعب،  "السلطة  شعار  مرجعية   – سياسية.1  مرجعية  لغيره، 

نسبي،  تاريخي  مصطلح  الشعب؟ الشعب  معنى  مــا   – الرئيسي.أ  التناقض  يحدده 

الطبقي  الصراع  يحرك  الرئيسي الذي  التناقض  هو  - ما  ب 
الراهنة؟ التاريخية  املرحلة  يف  باملغرب 

الشعب  بني  املوجود  التناحري/العدائي  التناقض  ذلك  هو 
والكتلة  جهة،  مــن  الشعبية(  )الطبقات  طبقاته  مبختلف 
واملعسكر  االمبريالية  طرف  من  املدعمة  السائدة  العاملي من جهة ثانية.الطبقية  الرجعي 

البرجوازية  من  أساسا  السائدة  الطبقية  الكتلة  -       تتكون 
املالية،  الصناعية،   :fractions/شرائحها مبختلف  الكبيرة 
الــتــجــاريــة...مــن مــالكــي األراضـــي الــكــبــار، مــن الــبــرجــوازيــة 
أطر  مــن  الــضــبــاط،  كــبــار  مــن  أســاســا  املكونة  البيروقراطية 
العمال،  و  الوالة  من  املئات  فيهم  مبن  وزاراتها  مبختلف  الدولة 
املؤسسات  مديري  مختلف  من  املتقاعدون،  العامون"  "الكتاب  و 
الشريف  املجمع  ــال  ــث )أم العمومية  واملــالــيــة  االقــتــصــاديــة 
اجلنس...الخ.للفوسفاط، ...(، من املضاربني العقاريني، من بارونات املخدرات  وجتار 

هذه  بنيان  تقوي  التي  األسمنت  امللكية  املؤسسة  تشكل 
الخ  ... الطبقية  الكتلة 

تستفيد  التي  الفئات  ومختلف  احملليون،  "املنتخبون"  يشكل 
وقيادات  )agréments الخ...(  واالمتيازات  الريع،  اقتصاد  من 
اجتماعية- دعامة  امللكية  واجلمعيات  والنقابات،  األحــزاب 
سياسية للكتلة الطبقية السائدة وامتدادات املخزن يف مختلف 
االجتماعية  وضعيتها  عن  النظر  بغض  وهذا  املغرب،  احلاالت.مناطق  من  للعديد  بالنسبة  املتواضعة 

التي  الكادحة  الطبقات  مختلف  من  الشعب  =     يتكون 
الطبقة  للعيش:  الذهني(  أو  )البدني  عملها  قوة  على  تعتمد 
أشباه  مثقفة(،  وغير  )مثقفة  الصغيرة  البرجوازية  العاملة، 
الفراشة،  الهشاشة:  يف  تعيش  التي  )املــاليــني  البروليتاريا 
واملهمشني  املــعــطــلــني،  ــح  ــرائ ش مختلف  ــن  م ــون...(،  ــاومـ ــيـ املـ

التالميذ...الخ. و  الطلبة  من  الرثة(،  )البروليتاريا 

ميكن  ال  تناحري.  عدائي/  تناقض  الطرفني  بني  التناقض 
ضمان مصالح طرف بدون املساس مبصالح الطرف األخر.

الطرف  مصالح  على  يسهر  طبقي  جهاز  الــدولــة،     جهاز 
وذلك  السائدة  العالقات  إنتاج  إعادة  أجل  من  ويعمل  السائد، 
ــالم،  اإلع وســائــل  مختلف  عبر  املسجد،  عبر  املــدرســة،  عبر 
أحسن  املعاصر  املــغــرب  فتاريخ  القمع.  بواسطة  وخصوصا 
اجلمعة،  خطب  التعليمية،  السياسة  أقــولــه:  ما  عن  شاهد 
الدموي  القمع  الرسمي،  اإلعالم  يف  اجلانب  الوحيد  اخلطاب 
 ،73 مــارس   ،70 خليفة  أوالد   ،65 مــارس   ،1958/59 )الريف 
اإلعدامات،  على  زيادة  90....الخ،  دجنبر   ،84 يناير   ،81 االختطافات....الخ(.ينيو 

الكتلة  على  "تفرض"  و  تتدخل  أن  امللكية  للمؤسسة  ميكن 
على  للحفاظ  الثانوية  التنازالت  بعض  السائدة  اجلوهر.الطبقية 

"املنتخبة"،  املؤسسات  ومختلف  البرملان،  دور  ينحصر    
تزكية  يف  اإلنــســان...(،  حلقوق  الوطني  )املجلس  واملعينة 
الطبقية  للكتلة  امليادين  يف مختلف  امللكية خاصة.االختيارات اإلستراتيجية  للمؤسسة  و  عامة،  السائدة 

فاقدة  الراهن  الوضع  يف  تتحكم  التي  املؤسسات  مختلف    
"املنتخبة"  املؤسسات  كــون  على  ــادة  زي الشعبية،  للشرعية 

التنفيذية. و  التشريعية  الصالحية  ألهم  دستوريا  فاقدة 

أجل  من  النضال  إطار  يف  الطبقي،  الصراع  إطار  يف  ميكن  ال 
القوة،  موازين  تغيير  أجل  من  الرئيسي،  التناقض  هذا  حل 
السائدة"  الطبقية  الكتلة  سيادة  و  "سلطة  استبدال  أجل  من 
معينة،  طبقة  على  فقط  االعتماد  الشعب"،  وسيادة  وال أن ينفرد معبر سياسي واحد الجناز مهمة التغيير املنشود.ب"سلطة 

التعبيرات  فلكل  وبالتالي  ــا،  دوره الشعب  طبقات  فلكل     
املرجعية  عن  النظر  بغض  كذلك،  دور  الشعبية  السياسية 
الفكري  الصراع  ينفي  ال  وهذا  تنظيم.  بكل  اخلاصة  الفكرية 
التكتيكات  حول  التغيير،  استراتيجيات  حول  البدائل،  حول 

الظرفية...الخ

2 – مرجعية شعار" من سلطة و سيادة الرأسمال، إلى سلطة 
الشعب". فخالفا  العمل، مرورا مبرحلة سلطة و سيادة  و سيادة 

سياسية.  – إيديولوجية  مرجعية  فهي  السابقة،  للمرجعية 

الرأسمالي  اإلنــتــاج  منــط  فيه  يــســود  الــذي  املجتمع  يف    
من  يتشكل  األساسي  التناقض  فطرفا  اليوم(،  مغرب  )حالة 
العمال/ قوة  ومن  جهة،  من  الرأسمالية  الرأسمال/البرجوازية 
الثورة  التناقض يتم عبر  العاملة من جهة ثانية. وحل  الطبقة 
وسائل  "اجتماعية"/socialisation مختلف   : املبدعني.االشتراكية  و مختلف  املنتجني  اإلنتاج وسيادة سلطة 

الشعبي،  الدميقراطي  الوطني  التغيير  املهمتني،  وكلتا    
أدوات  غياب  يف  مستحيلة  شبه  تبقيا  االشتراكي،  والتغيير 

جمعيات...الخ نقابات،  جبهات،  أحزاب،  من  التغيير 

بناء  ضــرورة  هناك  التغيير،  سيرورة  استمرارية  ولضمان 
هذا  خيرات  تنتج  التي  العاملة  بالطبقة  اخلاصة  التنظيمات 
املؤهلة  الطبقة  فهي  عملها،  ثمار  من  محرومة  وهــي  الوطن 
تنتفي  مجتمع  نحو  الثورية  مسيرتها  يف  للذهاب  تاريخيا 
ألخيه  اإلنسان  استغالل  فيه  ينتفي  وبالتالي  الطبقات  فيه 
املتشبع  الثوري  حزبها   ، التنظيمات  هذه  مقدمة  يف  اإلنسان. 
املناهض  السياسية  للجبهة  الفعلي  والقائد  الثورية،  بنظريتها 
ذات  للقوى  املركزية  املهمة  هي  وهــذه  الطبقي.  املاركسية.لالستبداد  املرجعية  العاملة،  الطبقة  مرجعية 

خالصة 

 فرغم األقنعة، و املاكياج "ألتزييني"، فان كل خطاب/موقف 
الدولة  توجد  وال  طبقية،  بسمات  طياته  يف  يحمل  سياسي، 
الطبقية  الطتلة  خدمة  يف  جهاز  الدولة  كحكم.  الطبقات  فوق 
télécommande تليكموند"   " ب  يشغتل  جهاز  املخزن.السائدة، 

األخـــرى،  املــؤســســات  ومختلف  والــنــقــابــات  األحـــزاب  إن    
بشكل  انعكاسا  املطاف  أخر  يف  تبقى  الفوقية،  البنية  التحتية.كمكونات  البنية  ملكونات  بآخر  أو 

الدميقراطية والسلطة والسيادة
 تغناميتي
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نظريته  أســس  حينما  مــاركــس،  كــارل  من  ذكية  ــارة  إش يف 
حتكم   التي  والقوانني  البرجوازي  املجتمع  حــول  احلديثة 
جديدة  تاريخية  منهجية  ابتدع  الرأسمالي،  إنتاجه  منط 
على  تناقضاته   وفهم  احلاضر  استيعاب  أولوية  من  تنطلق   ،
ملعرفة   العلمي  املقياس  هو  واعتباره  العتيق  التاريخي  املاضي 
»إن  بليغة:  عبارة  يف  ذلــك  خلص  بحيث   ، ذاتــه  املاضي  هــذا 
أن  ميكن  ال  وباملثل  اإلنسان"،  تشريح  هو  القرد  تشريح  مفتاح 
إلى  باالستناد   ، املغرب  يف  احلديثة  الدولة  تاريخ  نستوعب 
تاريخ السالالت التي تعاقبت على حكم املغرب ، حسب الرواية 
التشكيالت  أو  األنظمة  وخارج  فقط  حتصره  ،التي  الرسمية 
االجتماعية-االقتصادية ، يف تاريخ امللوك والسالطني  كتاريخ 
خالل  من  ولكن   ، الطبقي  للصراع  كتاريخ  »وليس  "طبيعي 
الرأسمالية"  "احلداثة  يف  العتيقة  املخزنية  الدولة  انخراط 
التي تزامنت مع الطور اجلديد من الرأسمالية أي االمبريالية، 

التي سمحت لها بالتعبير عن وجود اجتماعي وسياسي جديد 
يف  كما  الشكل  يف  جذريا  يختلف  "الــوجــود"  هــذا  كــان  وإن  املضمون عن الترسيمة الكالسيكية للدولة-األمة يف الغرب.، 
ففي ظل "النظام العاملي الرأسمالي" لم يعد ممكنا استيعاب 
بالدرجة  تخدم  طبقية  مصفوفة  قاعدة  على  الدولة-األمة 
معني،  وطني  تــراب  داخــل  وتنميته  الرأسمال  تراكم  ــى  األول
اقتصادية  عالقات  قلب  يف  ــراف،  األط مع  املراكز  تتواجه  إذ 
عالقات هيمنة وحروب عسكرية واقتصادية.وسياسية غير متكافئة، وحتول هذه التفاعالت الطبقية إلى 
التراكم  تنمية  قاعدة  على  املخزنية  الدولة  تأسيس  إن 
السياق  هــذا  يف  تكتسي   ، االمبريالية  لصالح  الرأسمالي 
التاريخي، طابعا طفيليا، وال متتلك اآلن وحتى يف املستقبل إال 
أدوات اإلكراه املادي ، ومتارس فقط ألدوات اإلكراه الرمزي يف 
فترات »االستقرار النسبي"، لذلك فسوء التدبير الذي يطال 
توزيع الثروات واالختالالت البنيوية التي تقف حائال أما بناء 
دولة احلق والقانون، هي تعبير موضوعي عن رأسمالية مشوهة 
أحدثها قانون القيمة املعوملة واالستقطاب الغير متكافئ، مما 
القاتلة  بالثنائية  اإليديولوجي  الصعيد  على  ويترجم  ينتج 
إلى  و"املعاصرة"  "األصالة"  بني  »أو  و"احلداثة  "التقليد"  درجة تأسس حزب بهذا االسم خلدمة املشروع املخزني.بني 
"ومفهوم  املــخــزن  دولـــة  مفهوم"  بــني  اجلــدلــي  الــربــط  يف 

"اإلمبريالية"

أصبح مفهوم"املخزن"باعتباره جهازا سياسيا وإداريا يخفي 
والسياسية  الطبقية  السيطرة  عالقات  ،مجمل  ستاره  خلف 
الكومبرادورية،أكثر  البرجوازية  أو  الوكيلة  للبرجوازية 
قاع  ،يف  يحدثها  التي  السلبية  اآلثار  بسبب  ووضوحا  املجتمع من تفكيك النسيج االجتماعي والثقايف.شفافية 
الفردي  والنجاح  البرجوازي  االستهالك  قيم  وتسييد 
ضد  والعنف  اإلداري  والفساد  والرشوة  الزبونية  والوصولية 

الفئات الهشة وضد املرأة والقمع وهدر الكرامة.
ويف  الريف  يف  احلراك  مع  االجتماعي،  الشرخ  هذا  وتعمق 
تكريس  خالل  من  متقدمة  مستويات  بلغ  أن  ،إلــى  مكان  كل 
وكل  املــلــك  مؤسسة  يف  ممثال  الــرســمــي  احلــقــل  بــني  الفصل 
املنظومة القانونية واإلدارية والسياسية والقضائية واألحزاب 
السياسية ووسائط اجلمعيات املدنية واملنظمات غير حكومية 
الفئات والطبقات  الرسمي ممثال يف مختلف  وبني احلقل غير 

من  تناضل  والقرى،والتي  البوادي  ،يف  املتضررة  االجتماعية 
التي تدعمها أو تقود بعض نضاالتها.اجل انتزاع حقوقها االجتماعية وكذا مختلف القوى املناضلة 
مختلف  بني  تداوال  أكثر  "املخزن"  مفهوم  غدا  ذلك  بسبب 
مستوياتها  إلى  الدنيا  مستوياتها  من  بدءا  املجتمع  األعلى.طبقات 
والثقافية،  السياسية  الساحة  املفهوم  هذا  اكتساح  مقابل 
متنوعة  ألسباب  »اإلمبريالية"  مفهوم  اخللف  إلــى  ــوارى  ت
بعض  ،باستثناء  مستقلة  حلقة  موضوع  ستكون  ومختلفة، 
التوظيف النزر من قبل جزء من اليسار الراديكالي ،فإن املفهوم 
يف طريقه إلى الزوال ،إن لم يتم تدارك األمر والعودة إليه بقوة 

من طرف مجموع مكونات اليسار واحلركة التقدمية ببالدنا
السيطرة  عالقات  تكريس  »اإلمبريالية"  مفهوم  يعني 
البلد  ،على  والتكنولوجية  والتجارية  واملالية  االقتصادية 
»التابع" أو "املسيطر عليه"، عبر مختلف اآلليات مثل التبادل 
العاملية  والتجارية  النقدية  واملؤسسات  متكافئ  غير  التجاري 
كصندوق النقد الدولي والبنك العاملي واملنظمة العاملية للتجارة 
الثنائية  الدولية  واالتفاقيات  للقارات  العابرة  والشركات 
املؤسساتي،  التعاون  والشراكات  الدولية  واملساعدات  واملتعددة 
إذ تنتزع بفضل هذه السيطرة أرباحا وريوعات تفوق من حيث 
تستثمر  الذي  للبلد  اخلام  الناجت  النقدية  والسيولة  احلجم 
بلدها  »يف  االجتماعي  "السلم  شراء  يف  تساعدها  ،والتي  فيه 

األصلي ،وضمان تقدمها االقتصادي والتكنولوجي والعسكري 
مقابل اإلبقاء على "منو التخلف "دميومة االستبداد والقمع" 
"للتفكك" و"االنحالل".يف البلد "التابع" يف مسلسل تاريخي موحد احللقات غير قابل 
إليه  املشار  مفهوم"املخزن"باملعنى  بني  اجلدلي  الربط  إن 
بقوة  تطبيقه  جــاري  هو  سابقا،ومفهوم"اإلمبريالية"كما 
احلديد والنار يف املناخ السياسي واالقتصادي لبلدنا واستيعاب 
تبادل األدوار بينهما ملن شأنه تقدمي ،إحدى املفاتيح األساسية 
عليها،حتى  يستند  التي  القوة  وعناصر  النظام  عقدة  لفك 
نتجنب استصغار قوة العدو وعدم السقوط يف فخ تغييب الدور 
اخلطير الذي تلعبه اإلمبريالية ،عندما تشتد أزمة النظام،من 
أجل إنقاذه ،وال أدل على ذلك من دعمها القوي للثورات املضادة 
انفلتت جزئيا من  التي  واليمن وتونس  يف ليبيا ومصر وسوريا 

عقالها،بسب وجود قوى ثورية مهيكلة نسبيا. 
تكتيك  بلورة  من  يسعفنا  ،قد  ذلك  كل  من  االستفادة  وإستراتيجية مالئمتني للتحرر  اليوم وغدا.إن 

يف الدولة املنشودة كبديل اترييخ
من  السياسية  الوثيقة  يف  املنشودة  الدولة  حتديد  جاء 
ومشروع   2016 لسنة  الرابع  الوطني  املؤمتر  أطروحات  خالل 
الوثيقة النظرية للمؤمتر اخلامس لسنة 2021، وهو حتديد 
الثورة  على  الالحقة  ــثــورات  ال تقييم  خــالق  بشكل  يدمج 
التي قامت على أساس تصور يعقوبي )أي مركزي(  الفرنسية 
لبناء الدولة، وبذلك "غيبت التنوع اللغوي والثقايف واحلضاري 
سوسيو-ثقافية،  خصوصيات  ذات  اجتماعية  جماعة  لكل 
الشيء الذي استغلته اإلمبريالية لتفجير التناقضات يف هذه 
البلدان على أساس إثني وعربي ولغوي". ويف ذات الوقت يقوم 
أكد  حيث  للدولة،  العروبي  املفهوم  نقد  على  التحديد  هذا 
يف  عروبية"  قومية  نزعة  سيادة  على  الثانية  الوثيقة  مشروع 
املنطقة العربية واملغاربية، وبغض النظر عن الدور الذي لعبته 
فإن  والتبعية،  لالستعمار  التصدي  يف  العرب  القوميني  حركة 
مشروعا  كونها  من  تنطلق  ال   ، املنطقة  شعوب  لوحدة  نظرتها 
شامل  حترير  إجناز  أي  العصر،  حتديات  تفرضه  مستقبليا، 
على  العروبة،  مفهوم  مركزية  مبدأ  على  يقوم  بل  وحقيقي، 
نحو يكاد يجعل منها ظاهرة طبيعية ، تسري كالدم يف العروق 
وتطمس التنوع والتعدد الثقايف الذي يطبع املنطقة ومينحها 

هوياتهم املغايرة"
املنشودة  الدولة  مفهوم  حتديد  يف  التدقيق  هذا  أن  غير 
نضال  خالل  من  الشامل  املفهوم  مستوى  إلى  ارتقى  أنه  رغم   ،
الفدرالية  الدولة  جتسيد  عبر  السلطة،  لغزو  استراتيجي 
الدميقراطية كوعاء سياسي ، يستجيب ويحتضن على قدم من 
املساواة  كل مكونات هوية الشعب املغربي، على قاعدة التحرر 
من كل أشكال االستبداد السياسي والهيمنة الطبقية والتمييز 
التدقيق،  هذا  رغم  قلت  واجلنس،  والعرق  اللغة  أساس  على 
إنضاج  هــو  الثورية  الــســيــرورة  هــذه  يف  احلــاســم  العامل  فــإن 
مع  ومتفصله  املغربي،  التراب  كامل  يف  الطبقي  الصراع  شروط 
اخلصوصيات السوسيو-ثقافية ، خصوصا يف املناطق الناطقة 
الفالحية  اجلماعات  بني  االنــدمــاج  خــالل  من  باألمازيغية 
وأرضها ، هذه السيرورة التي حتتاج إلى نفس طويل يف التعبئة 
هي  األساسية  املادية  ومرتكزاتها  واإليديولوجية،  السياسية 
ثقايف  مشروع  على  حتوز  التي   املستقلة  الذاتية  التنظيمات 
للطبقة  الثورية  التنظيمات  مع  بارتباط  للهيمنة،  العاملة وعموم الكادحني.وسياسي  

الدولة املخزنية:
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"الناتو" والدول املصنعة تتخندق خلف أمريكا
يف مواجهة ضد الصني وروسيا

وروسيا  الصني  مع  صراعها  ــرة  دائ بتوسيع  أمريكا  قامت 
العسكرية  امليادين  شملت  عدة  مبادرات  على  باإلقدام  وذلك 
الرئيسي  هدفها  والدعائية،  والدبلوماسية  واالقتصادية 
وشيطنتها،  الصني  اقتصاد  خنق  وأساسا  الدول،  هذه  تطويق 
عسكرية  حلرب  التهيء  إطــار  يف  املــبــادرات  هذه  تندرج  محتملة.وقد 
األمريكي  الدفاع  سكرتير   )Lloyd Austin( أكد  مؤخرا 
العسكرية األمريكية. هذا  للقوات  الهدف األول  ان الصني هي 
األمريكي  الشيوخ  ملجلس  قانون  تقدمي  بعد  يأتي  التصريح 
الصني،  ضد  التنافسية  لدعم  دوالر  مليار   250  000 خصص 
يقدم دعما سخيا للشركات التي تقوم بتوطني إنتاجها بأمريكا، 
منها  تستمر  من  على  عقوبات  بإنزال  الوقت  نفس  يف  يهدد  و 
باإلنتاج يف الصني. نفس املشروع مينع املسئولني األمريكيني من 
تسفك  الصني  ان  ويقر   ،2022 ببكني  األوملبية  األلعاب  حضور 
املسلمني، كما يحث على مقاطعة شركاتها  دماء مواطنيها من 
الصناعية، ألنها تخرق حقوق امللكية الفكرية األمريكية. هذا 
ال  بكني  من  واشنطن  تخوف  ان  على  حجة  الواقع  يف  القانون 
أمريكي  إجماع  هو  بل  املنتهية،  حكومة"ترامب"  على  يقتصر 
يدعو للعمل على جتاوز الصني يف كل امليادين واحليلولة دون 
املستوى  على  دولة  كأقوى  ومركزها  هيبتها  أمريكا  تفقد  العاملي.ان 
مفاوضات  يف  بالدخول  أمريكا  قامت  للصني  مواجهتها  يف 
العالقات  تاريخ  ما يعد سابقة يف  "تايوان"  جتارية مع جزيرة 
التطبيق  حيز  دخلت  التي  املوحدة"  "الصني  مع  األمريكية 
الذكر،  السالف  القانون  على  زيـــادة  ــادرة،  ــب امل هــذه   .1970
قمتي  حلضور  ألوروبا  األمريكي  الرئيس  لسفر  مقدمة  شكال 
مجموعة السبع )G7( واالحتاد األوروبي بهدف إقناع حلفائه 
الصني  ضد  اجلديدة  الباردة  احلرب  يف  باالنخراط  األوربيني 
كواحد  حدد  األبيض  للبيت  "بايدن"  دخول  فمنذ  وروسيا. 
كل  يف  الصاعدة  قوتها  من  واحلد  الصني  مواجهة  أهدفه  من 
املجاالت. لذلك عمل على إقناع نظرائه األوروبيني مبواجهتها 
يغور"واحلركات  ــو  "ال املسلمني  من  مواطنيها  تقمع  لكونها 
اإلكراه  متارس  كونك" كما  "هونك  يف  بالدميقراطية  املطالبة 
االقتصادي يف حق عدد من الدول، منها أستراليا، وال تكف عن 
القيام بتحركات عسكرية مستفزة ببحر الصني. لنفس الغرض 
مت اتهام الصني على أنها كانت وراء األزمة الصحية احلالية ومت 
اخلسائر  عن  بتعويضات  للمطالبة  املتطرف  باليمني  الدفع 
األزمة.  هذه  جراء  باألمريكيني  حلقت  التي  والبشرية  املادية 
هذه الدعاية ترمي إليجاد مسوغ أيديولوجي يبرر استفزازات 
الرأي  وتأليب  ضحية،  أنها  على  األخيرة  هذه  ويقدم  أمريكا 
ضدها.العام ضد الصني وخلق مبرر كاف للدخول يف مواجهة عسكرية 
األمريكية  اجلــريــد  نشرت  للحرب،  ــداد  اإلعـ بخصوص 
يف  األمريكي  السكرتير  ان  على   )Journal Wall Street(
ستعيد  أمريكا  بان  السعودي  العهد  ولي  مؤخرا  أخبر  الدفاع 
تنظيم قواتها باململكة وبالشرق األوسط عموما، حيث ستقوم 
وسحب  جنودها  عدد  بتخفيض  العسكري  تواجدها  بتقليص 
للصواريخ.  املضاد  األنظمة  خاصة  احلربية،  معداتها  من  عدد 
إطار  يف  اإلجــراءات تدخل  هذه  ان  على  اجلريد  نفس  تضيف 
تركيز القوات العسكرية األمريكية على التحدي الذي تشكله 
روسيا والصني. و معلوم ان قوة تأثير الصني يف الشؤون الدولية 
على املستويات اجليو-سياسية و اجليو-اقتصادية تزداد بشكل 
حتركاتها  ويبرر  أمريكا  مضجع  يقض  الذي  األمر  وهو  مطرد، 
العدوانية نظرا لعدم قبولها بقيام عالم متعدد األقطاب. ومبا 
فقد  فيها  رجعة  ال  سيرورة  هو  اجلديد  العالم  هذا  تشكل  أن 
قامت أمريكا بقيادة الغرب االمبريالي قصد إنهاء تأثير الصني 

على الشؤون الدولية وتقويض وثيرة منوها.
فــأمــام اخلــطــر الـــذي يــداهــمــهــا، شــرعــت اإلمــبــراطــوريــة 
شهر  حظرت  صفوفها.  وتنظيم  جيوشها  تعبئة  يف  األمريكية 
يونيو اجلاري قمة احللف األطلسي، ممثلة بالرئيس"بايدن" 
الصني  مواجهة  يف  به  لاللتحاق  األوروبيني  حلفائه  دعا  الذي 

وروسيا. وقمة "الناتو" هذه سبقتها محطتني سياسيتني كانتا 
ــوزراء  ال برئيس  التقى  لقد  األمريكي.  الرئيس  مبادرة  من 
امليثاق األطلسي اجلديد، كما حظر  للتوقيع على  البريطاني 
مع  بلقاء  احملطتني  هاتني  وتوجت  األوروبـــي،  ــاد  االحت قمة 
عن  بعزلها  الصني  إضعاف  و  حتييده  بغرض  "بوتني"  الرئيس 
بلندن  توقيعه  مت  الــذي  األطلسي  امليثاق  الروسي.  حليفها 
القيم  "عن  للدفاع  أمريكا  وراء  لالصطفاف  احللف  دول  يدعو 
الغرض  لهذا  بها".  يتربص  من  كل  ومواجهة  الدميقراطية 
دول  إشارة  رهن  النووية  ترسانتهما  وبريطانيا  أمريكا  وضعت 
السبع  الـــدول  قمة  أشــغــال  ذهبت  املنحى  نفس  يف  احلــلــف. 
املصنعة املنعقد ببروكسيل حيث أكدت ان على روسيا الكف عن 
لتدخالتها  حد  لوضع  حثها  فتم  الدول،  لزعزعة  استهدافها 
يف النظم الدميقراطية للبلدان. يف نفس الوقت اتهمت القمة 
الصني "بتبني تصرفات جتارية معرقلة للسير العادل والشفاف 
الدولية". هكذا مت اإلعالن خالل هذه  للعالقات االقتصادية 
"ناتو  أجندة  إلى  يرتكز  للحلف  جديد  عهد  بداية  عن  القمة 
2030" ستتوطد فيها العالقات بني أمريكا واالحتاد األوروبي 
تطبيقا  موحدة.  إستراتيجية  اعتماد  مع  كلها،  األصعدة  على 
صواريخ  بنشر  قريبا  أمريكا  ستقوم  اجلديد  التوجه  لهذا 
ضد الصني.نووية متوسطة املدى بأوروبا موجهة ضد روسيا وأخرى بآسيا 
من جهة أخرى قدمت قمة الدول املصنعة برنامجا تنمويا 
الــدول.  لهذه  التحية  البنيات  تقوية  بهدف  النامية  للدول 
على  الصيني،  املــد  مواجهة  هــو  الــواضــح  هدفه  ان  والــواقــع 
اخلصوص مشروع "طريق احلرير اجلديد". فبخصوص مبادرة 
بوق  تيمز"،  نيويورك   " جريدة  علقت  هذه،  األطلسي  احللف 
مرة  ألول  قامت  الغنية  الــدول  بان  النيوليبرالية،  الدعاية 
واالستثمارات  اجلديد"  احلرير  "طريق  ملشروع  بديل  بطرح 
أمريكا  لــقــارات  لتصل  مــؤخــرا  امــتــدت  التي  للصني  الكبرى 
جعلت  أمريكا  ان  وضحت  اجلريدة  نفس  إفريقيا.  و  الالتينية 
حجر  املــزعــجــة"  ــا  ــي و"روس الــصــاعــدة"  "الــصــني  مواجهة  مــن 
على  تعمل  التي  السياسة  هذه  اخلارجية،  لسياستها  الزاوية 
"تناسل  من  واق  جدار  مبثابة  "ستكون  دميقراطية  أنظمة   " الديكتاتوريات" عبر العالم.بناء 
دون  من  العالم  على  هيمنتها  بسط  عليها  يصعب  أمريكا 
عن  االستغناء  مبــقــدورهــا  فليس  األطــلــســي،  احلــلــف  ــم  دع
منتجاتها  لتسويق  احليوي  املجال  األوروبــي،  االحتاد  أسواق 

استراتيجيا  عمقا  لها  بالنسبة  أوروبا  تشكل  كما  الصناعية، 
لها  توفر  بحيث  العسكرية  مواجهاتها  بتنظيم  لها  يسمح 
من  ترسانتها  وتوزيع  وتخزين  العسكرية  قواتها  نشر  إمكانية 
الصواريخ النووية. أما بخصوص احلرب التي تستعد لها فقد 
حقيقيا  خطرا  تشكل  روسيا  ان  األخير  الناتو  قمة  بيان  وضح 
التحديات،  من  مجموعة  تطرح  الصني  ان  وضح  كما  للحلف، 

أيضا  منها  العاملي،  للنظام  خرقا  تشكل  التي  تصرفاتها  منها 
كما  العسكرية،  لقدراتها  سريع  بشكل  تطوير  على  إصرارها 
أنها غير واضحة بخصوص حتديث هذه القدرات، زيادة على 
اهتمام  أي  تعير  وال  روسيا  مع  عسكرية  شراكة  تربطها  لتعهداتها الدولية.أنها 
يف  واقع األمر الصني ال تشكل أي تهديد للتحالف االمبريالي. 
كل ما هنالك هو ان هذا التحالف يرى يف الصني حتد كبير يف 
فلم  احللف  اتهامات  على  الصيني  الرد  أما  االقتصادي.  املجال 
تتأخر كثيرا بحيث مت توضيح ان النفقات العسكرية الصينية 
بليون   1,17 مقابل  دوالر،  مليار   209 حدود  يف  بقيت   2021
دوالر للحلف األطلسي، أي ما يقارب نصف النفقات العسكرية 
على املستوى العاملي، وما يقارب 6 مرات نفقات الصني. أما الرد 
العملي فكان بتقوية عالقات الصني مع االحتاد األوروبي. ومبا 
كل  على  إمالءاتها  فرض  على  قادرة  غير  املتحدة  الواليات  ان 
دول احللف، فان ذلك لعب دورا أساسيا لصالح الصني. ويف هذا 
للحلف  "ميركل"  األملانية  املستشارة  حتذيرات  تندرج  من خطورة محاولة إغالق الباب يف وجه الصني.اإلطار 
املخطط األمريكي واضح مبا ال يدع مجاال للشك.  لقد مت 
القمم بلقاء عالي  عقد قمتني يف ظرف وجيز واختتمت هذه 
التوتر بني "بايدن" و "بوتني"، ولكل ذلك معنى واحد هو تشتيت 
صفوف العدو وحشد أكبر عدد من الدول املصنعة وجعلها على 
املهددة  األمريكية  املتحدة  الواليات  امن  حلماية  احلرب  أهبة 
من طرف الصني وروسيا، و يعد كل هذا مبثابة إعادة سيناريو 
ال  املخطط  هذا  ان  غير  السبعينيات.  لسنوات  الباردة  احلرب 
يتوفر على حضوض للنجاح، فعهد القطب الواحد الذي تقرر 
فيه بعض الدول نيابة عن باقي العالم قد ولى، فشؤون العالم 
اليوم ال ميكن ان تناقش إال فيما بني كل األقطار. زيادة على كل 
هذا فالتحالف الروسي-الصيني تصعب زعزعته، كما ان الصني 
والتحالفات  الدولية  اجلمعيات  من  مجموعة  يف  عضو  دولة 
ومجموعة   )G20( مجموعة  يف  عضو  فهي  عزلها،  يصعب 
 .)ASEAN( وكذلك يف جمعية دول اجلنوب-الشرقي )1+17(
تستطيع  ال  صاعدة  اقتصادية  قــوة  فالصني  هــذا  كل  وفــوق 
االقتصادي  املستوى  على  هزمها  أملانيا  و  كفرنسا  أوروبية  دول 
"طريق  الصني،  مشروع  أما  االستثمارات.  مجال  ويف  والتجاري 
والدعم  بالقبول  يحظى  واعد  مشروع  فهو  اجلديد"،  احلرير 
من  أكثر  منها  دولية،  ومنظمة  دولــة   150 يفوق  ما  طرف  نصف 27 دولة التي يتشكل منها االحتاد األوروبي.من 

بوتبغى احلسني
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النساء وبناء حزب الطبقة العاملة 
وعموم الكادحني

اي  ناء  يستقيم  ال   ، الدميقراطي  التحرري  املشروع  يف 
تنظيم سياسي يف املغرب، دومنا املساهمة املباشرة للشباب، 
املرأة  و  النساء عموما  ان مساهمة  العامالت. غير  و  العمال 
تبتغي  الذي  احلزب  بناء  يف  التحديد  وجه  على  العاملة  
من خالله النساء حتقيق اختراق يف املجتمع ليتحررن من 
النقيض  على  الطبقي  املعبر  هو  اشكاله،  بكل  االستغالل 
لتخاريف  بالنسبة  الشأن  هو  كما  االمبريالية،  القيم  من 

املخزني. و  الرجعي  الرجعية يف وجهها 

مجاالت  تنوعت  و  نسائية  ــارب  جت ــدرت  جت وقــد  امــا 
غير  واملجاالت  االجتاهات  كل  يف  تكون  قد  بأهداف  فعلها، 
بشكل  التحرري  النسائي  بالفعل  يرتقي  الــذي  الهدف 

العالم حركة نسائية تنوعت بني: شامل، فاذا ما عمت 
واملساواة  السياسية  باحلقوق  باملطالبة  تكتفي  حركة 
شكل  على  ــرأة  املـ قضية  تــطــرح  و  ــال،  ــرج ال مــع  الــنــســاء 
املؤسسات  يف  شكلية  متثيلية  وفق  )كوطا(،  او  محاصصة 
واملناصب. فهي يف صف الدفاع عن منط االنتاج الرأسمالي 
االجــتــمــاعــيــة  و  ــة  ــادي ــص ــت االق احلــقــوق  يف  ــادل  ــ جت ال 
والثقافية. رغم انها قد تتوجه للدفاع عن بعض اخلدمات 
العمل  او  املعنفات،  للنساء  االستماع  مراكز  مثل  للنساء 
ونتائج االقصاء االجتماعي دون اخلوض يف  على مخلفات 

اسبابه....
الذكور  ضد  صراعها  توجه  راديكالية،  نسوية  حركة  
كأنهم طبقة واحدة، وليس فيهم من يدافع عن قضية املرأة 
النساء من يتشبثن  و سط  ان حتى  املجتمع، علما  وحترير 
الرأسمالي،  املجتمع  يف  لهن   احملفوظة  الطبقية  مبصالهن 
ليس  و  للمرأة،  اضطهاد  قوى  و  عدوا  الرجل  الى  تنظر  انها 

اسباب اخرى لالضطهاد. او  الرأسمالي  النظام 
يف  فعلها  وعمقت   ، االجتــاهــات  هــذه  انتشرت  بالفعل 
الهوامش، قبل احلواضر، نظرا للدعم املقدم لها، او بالنظر 
دول  او  منظمات  طرف  من  متويلها  يتم  برامج  وفق  لعملها 
النتائج  الى  نظرنا  ما  اذا  لكن  تنموية...  برامج   اطار  يف 
تتعدى  ال  املــبــادرات  هــذه  تبقى  كله،  هــدا  من  املتحصلة 
ان  دون  العملية،  هذه  على  القائمني  اوضاع  حتسني  فرص 

تخرج من الفقر و احلرمان و االقصاء االجتماعي.
يفترض  الذي  الدميقراطي،  التحرري  فاملشروع  هكذا 
هو  التحرر،  اجل  من  نضالهن  يف  النساء  اهتمام  يثير  ان 
كل  مواجهة  يف  بصف  صفا  الرجل  جانب  الى  انخراطها 
على  التأكيد  مع  جتلياته  كل  يف  الطبقي  االضطهاد  اشكال 
شاملة  مطالب  احل  من  النضال  يف  خاص  بشكل  املرأة  وضع 

يف  كما  والثقافية،  االجتماعية  و  االقتصادية  ابعادها  يف 
بعدها السياسي و املدني، دون انقاص من مهمة النضال من 
اجل الرحل الذي يحتاج هو عينه الى التحرر من مركبات 
البنية الفوقية التي يفرضها املجتمع خاصة يف املجتمعات 
حترر  اجل   من  النضال  ان  ذلك  املــرأة.  دونية  تكرس  التي 
االقتصادي،  املستوى  حــدود  يف  ابــدا  ينحصر  ال  النساء 
بالغة  قضية  الثقافية  الواجهة  تشكل  بينما  االنتاجي، 
التي  االيديولوجيةالسائدة  ضد  النضال  يف  االهمية، 
للدونية  املــكــرســة  الــعــالقــات  نفس  انــتــاج  وتعيد  تنتج 

واالضطهاد.
اقتحام  يف  طريقه،  شــك  دون  سيجد  املــشــروع  ــذا  وه
التي  اخلدماتية  و  الفالحية  و  الصناعية  االنتاج  وحدات 
كما  كجنس.  تضطهدهن  او  عملهن  قوة  يف  النساء  تستغل 
العامة  بالتوعية   مسبوقة  عملية  الى  يحتاج  املشروع  ان 
اللواتي  الرجال  نخبة  وســط  ما  ك  النساء  نخبة  وســط 
فهذا  املجتمع.  وحترر  املرأة  بتحرر  مقتنعون  هم  والذين 
يف  والنساء  الرجال  مهمة  ماركس،  يوضحه  كما  النضال 
حتسني  الن  وحدهن،  النساء  مهمة  وليس  ــزب،  احل ذات 

العاملني. و كل  املجتمع  العامالت تفيد  احوال 
والكادحات  الكادحني   وعموم  العاملة  الطبقة  حزب 
يف  النساء  ومساهمة  املهام،  هذه  مشاق  بحمل  الكفيل  هو 
العامالت  الى  االهتمام  مركز  بنقل  متر  احلزب  هذا  بناء 
ادوات حتررهن من جلان عمالية  والكادحات لينخرطن يف 
يف  احلقوق  وضرب  املفرط  لالستغالل  للتصدي  ونقابية 
اداتهن  من  الطبقيني.  واالضطهاد  االستغالل  صور  ابشع 
واجــهــات  يــقــود  الـــذي  احلـــزب  اي  الطبقية  السياسية 
والرجعية  االمبريالية  ثالوث  ضد  العام/  الطبقي  النضال 

والصهيونية.
ويوميات  العامالت الكادحات  واقع  ان  ايضا  املعلوم  من 
ان  بــاألحــرى  ــة،  ــراح ال ــت  وق منهن  تسلب   ، استغاللهن 
العمل   نحو  التوجه  من  ميكنهن  ما  الوقت  من  لهن  يتبقى 
االستقبال،  لبنيات  اصال  الفاقدة  النقابية  املركزيات  يف 
من  تعاني  انها  مبا  العمالي  والتثقيف  التأطير  وشــروط 
ومناضالت  اطر  من  املقرات  وافراغ  البيروقراطية،  تضييق 
واقعها  وفهم  العاملة،  املــرأة  هموم  مع  لاللتحام  قابالت 
والتحرشات  املنزلي  العمل  ويف  االنتاجية  الــوحــدات  يف 

تواجدن... حيثما  عليهن  املسلطة 
اكثر  خلق  واملناضالت  املناضلني  من  يتطلب  الواقع  هذا 
الفرص  كل  يف  والبحث   ، النساء  مع  للعمل  الئق  فضاء  من 
واقــع  بفهم  الكفيل  للتأطير  الــعــامــالت،  مــع  وامللتقيات 
الى  مباشرة  التوجه  بل  واالضطهاد.  االستغالل   واسباب 
ايضا  الواجب  من  االشتراكي.  الفكر  وقيم  مبادئ  بسط 
طالبات  مع  االستباقي  للعمل  التوجه  جدا  املفيد  ومن 
بدءا  اجلامعات  ووسط  املهني،  التكوين  ومــدارس  معاهد  
احملتوم  الواقع  ملواجهة  املبكر  االعداد  و  النقابي  بالتأطير 

الفالحية. الضيعات  او  املصانع  يف  مستقبال  الستغاللهن 
يف  املصلحة  اصحاب  كل  متكن  فرصة  البناء،  مشروع  ان 
التغيير، كل مناهضي االضطهاد واالستغالل الطبقيني من 
الكادحني.بناء اهم ادوات الصراع الطبقي/ اي احلزب املعبر السياسي  وعموم  العاملة  الطبقة  مصالح  عن 

أمال ريحان

لضامن حقوقها، ال خيار 
أمام املرأة خارج النضال 
من اجل تغيري املجتمع

تــعــرف  ان  اردت  اذا   ...
فانظر  ما  بلد  تقدم  مستوى 
كما  فيه،  النساء  ــاع  اوض الــى 
على  االوضـــاع  تلك  تخبرك 
طبيعة منط االنتاج السائد يف 
اية مرحلة من تاريخ البشرية.
ــروة يف  ــثـ فــكــلــمــا متـــركـــزت الـ
االستغالليني  مــن  حفنة  يــد 
النساء  اوضــاع  تدهورت  كلما 
وعــانــني مــن االضــطــهــاد وهو 
اضطهاد مزدوج........ وحدها 

ان  ــت  ــاع ــط ــت اس ــاركــســيــة  امل
تكشف حقيقة هذا االضطهاد 
التاريخية  اسبابه  عن  وتعري 
ففي  وتطوره.  واالجتماعية 
املــجــتــمــع الــرأســمــالــي ومــن 
املــغــربــي،  مجتمعنا  ضــمــنــه 
اخيها  كــمــا  ــرأة  ــ املـ تــتــعــرض 
الرأسمالي  لالستغالل  الرجل 
العمل  قوة  يبيعان  بصفتهما 
يف  يوظفها  والتي  للرأسمالي 
املنجم  او  الضيعة  او  املعمل 
على  االنــتــاج.زيــادة  وحــدة  او 
املرأة  تتعرض  االستغالل  هذا 
االنسان  انتاج  مصدر  بوصفها 
مانحة  بــوصــفــهــا  اي  نــفــســه 
خاص  اضطهاد  ــى  ال احلــيــاة، 
الن املجتمع الرأسمالي يرفض 
بل  هذا،  املرأة  بدور  االعتراف 
كاهلها  على  تبعاته  بكل  يلقي 
فتحت  وحــــــدهــــــا........... 
امام  جديدا  طريقا  املاركسية 
ان  اعتبرت  ملا  وذلك  البشرية 
زوال  الى  الطبقية  املجتمعات 
وحتما كل افرازات ونتائج هذه 
ايضا. ستنمحي  املجتمعات 

ايضا  املدرسة توضح  لكن هذه 
ان هذا التطور وهذه االهداف 
على  بالثورة  إال  تتحقق  لــن 
ثورة  انها  القائمة،  االوضـــاع 
على  وتندلع  تقوم  مجتمعية 
املوضوعية  القوانني  قاعدة  
لــلــتــشــكــيــلــة االجــتــمــاعــيــة 
ــورة يــحــل  ــ ــ نــفــســهــا.انــهــا ث
االساسي  التناقض  مبوجبها 
ــم الــتــشــكــيــلــة  ــك ــح الـــــذي ي
ــل يف  ــث ــم ــت ــة امل ــي ــاع ــم ــت االج

العمل  بني  املوجود  التناقض 
لهذا  ان  والــرأســمــال.  املــأجــور 
اوممثلني  حاملني  التناقض 
تناحرية،  مواجهة  متواجهني 
انهما الطبقة العاملة من جهة 
وسائل  مالكة  والــبــرجــوازيــة 
االنتاج من جهة اخرى .فبحل 
الطريق  تفتح  التناقض،  هذا 
من  والنساء  الــرجــال  لتحرر 
وايضا  الطبقي،  االســتــغــالل 
ــن االضــطــهــاد  ــرأة م ــ حتـــرر امل
لهذا  كامرأة.  بوضعها  املتعلق 
ال ميكن تصور اقتحام السماء 
راس  سلطة  اسقاط  اجــل  من 
العمال  سلطة  ــة  ــام وإق املـــال 
تشارك  ان  بــدون  والكادحني 
االصل  يف  هن  الالئي  النساء 
نــصــف الــســمــاء. فـــال حتــرر 
وللمجتمع  الــعــامــل  لــلــرجــل 
برمته بدون حترر النساء كما 
ال حترر للنساء بدون اقتحام 
ــاط  ــق ــل اس ــ ــاء مـــن اج ــم ــس ال
االنــســان  االســتــغــالل  سلطة 

ألخيه االنسان.
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الغش يف االمتحانات وغياب مبدأ تكافئ الفرص

الدراسية  السنة   نهاية  فترة   Gالفترة هذه  من  سنة   ككل 
الجتياز   والطالبات  والطلبة  والتلميذات  التالميذ  واستعداد 
يبرز  الفترة،  هذه  خالل  الدراسي   املوسم  نهاية  امتحانات 
كتبه  على  منكب  جتده   نوع  هناك  التالميذ.  من  نوعني   لنا 
ومراجعه ومحاضراته  والساعات اإلضافية على أمل أن يكون 
املقدمة  وحصوله  جاهزا يوم االختبار لإلجابة عن األسئلة 
جتده  أخر  ونوع  واستحقاق,  جدارة   عن  مشرفة   نقطة  على 
يف  املــوجــودة  الغش  وســائــل   ــدث  أح عن  البحث  يف   منهمك 

أخــرى.  بعد  سنة   مستمر  تطور  يف  الظاهرة  هــذه  السوق. 
ففي السنوات املاضية كانت وسائل الغش بسيطة  حيث يلجأ 
النسخ  مراكز  فتجد  ــدروس  ال وتصغير  نسخ  إلــى   التالميذ 
قبيل االمتحانات مكتظة بالباحثني عن أحسن وأجود النسخ 
يدعو  ال  عادي  األمر  وكأن  املجتمع  أنظار  أمام  يجري  للخجل خالل هذه الفترة من السنة.ّها كله 
بشكل  ومنتشرة  مرتبطة  املاضي  يف  كانت  الظاهرة  هذه 
وباخلصوص  التأهيلي  والثانوي  االعدادي  مرحلتي  يف  أوسع  
أنها جتاوزته يف اآلونة األخيرة  البكالوريا  غير  يف امتحانات 
، وانتقلت إلى املرحلة اجلامعية  ولم تسلم منها حتى املرحلة 
االبتدائية, إن  االنتشار الواسع لهذه الظاهرة أكسبها  شرعية  
حيث أن التالميذ  ال يشعرون باخلجل أو االثم مما يقترفونه  
بل يؤكدون  على  أنه لوال الغش ملا متكنوا  من حتقيق النجاح 
على ذلك.,هذه االفة لم تعد غريبة بل أصبح اإلباء يساعدون أبنائهم 
هذا االنتشار الواسع للغش أدى إلى تطور وسائله, وكذلك 
املأمورية,  هذه  تسهيل  يف  التكنولوجية   الوسائل  ساهمت 
حيث انتقلت مع مرور الوقت من تصغير امللخصات )التحراز( 
التي ال تكشفها وسائل التفتيش يف أبواب املؤسسات.إلى استعمال الهواتف الذكية  والعدسة و)VIP( هذه األخيرة 
سنوي  رزق  مــورد   البعض  لــدن  من  الظاهرة  هــذه  تعتبر 
عليهم  يذر  شاسعا  سوقا  أصبحت  بل  األشخاص،  من  للعديد 
أمواال طائلة كل سنة حيث جندهم ينتظمون يف مجموعات  
يف امتحانات البكالوريا مثال، يأخذون من التالميذ الباحثني  
الجتياز  منهم  شخصا  ويعينون  مهم  مادي  مقابل  الغش   عن 
األولــى  الدقائق   يف  األسئلة  ــال  ارس هي  مهمته  االمتحان 
األجوبة  بإرسال  مكلفة   خلية  تقوم  كي  األوراق  توزيع  من 
وكذلك   Gاخلدمة لهذه  املادي  املقابل  دفعوا  الذين  للتالميذ 
خاصة  )واتساب(  تطبيق  عبر  خاصة  مجموعات  تكوين  يتم 
بكل جهة  حيث يتم نشر األسئلة واألجوبة عبرها يف دقائق 
بإلقاء  املمتحن  ميكن  مما  االمتحانات  بداية  من  األولـــى  
على  حلصوله  املجموعة  على  الذكي   هاتفه  بواسطة   األجوبة.نظرة 

املرحلة  على   مقتصر  تعد  لــم  الظاهرة  هــذه  قلنا  كما 
السادس  املستوى  الــى  جتــاوزتــه  بل  ــة  ــدادي واالع الثانوية 
وسائل  بعض  أيضا  تعرف  أصبحت  األخيرة  هذه  ابتدائي، 
بسيطة   وسائل  على  تعتمد  ألنها  حدتها   عدم  رغم  ويشوبها شيء من اخلوف نظرا لصغر سن التالميذ.الغش 
املراقبني  متكن  بعدم  التالميذ  طــرف  من  التباهي   أمــا 
نظرا  وذلك  احلــدود،  جتاوز  فقد  غش  حالة  يف  ضبطهم   من 
منتشرا  جنده  الــذي  االلكتروني   االعــالم   وسائل  ملساهمة 

الذي  االعــالم  هذا  التالميذ  من  أكثر  االختبار  املراكز  أمام 
,وذلك  ورق  من  أبطال  وصنع  وهمي   حدث  خلق  وراء  يلهث 
مراهقني  من  ناضجة  وغير  مسؤولة  غير  تصريحات  بأخذ 
هذه  املسؤولية  عدم   , باستهتارهم  مبستقبلهم  يتالعبون 
من  سنة  كل  أننا  لدرجة  مشروعية  الظاهرة  لهذه  أكسبت 
الذين  األساتذة   ضد  شنيعة   نشاهداعتداءات  الفترة   هذه 
قاموا بواجبهم بكل مسؤولية و امانة  يف مراقبة االختبارات  
لم  حيث  املمتحنني،  بني  الفرص  وتكافئ  الشفافية  لتسود 
يف  ضبطوا  الذين  التالميذ  زجر  يف  يتهاونوا  ولم  يتسامحوا  
جمجمته   هشمة  من  التربوية  األطر  من  فهناك  غش,  حالة 
بواجبه  قام  أنه  ذنبه  املستشفى   الى  العنف  بسبب  نقل  ومن 
االعتداءات  حالة  يف  والغريب  ضميره  عليه  ميليه  وما  املهني 
هذه جند حاالت  يكون فيها أحد أفراد عائلة التلميذ حاضرا 

يف  االعتداء.

الوطنية   التربية  وزارة  دفــع  الظاهر  هــذه  تفاقم  ــام  أم
ملؤه  يتم  بالشرف  تصريح  احـــداث  إلــى  العالي  والتعليم 
العمل  قوانني  على  باالطالع  ويقوم  املترشحني   طــرف  من 
واملصادقة  املترشح  طرف  من  توقيعه  يتم  ثم  فيه،  املوجودة 
عليه من طرف السلطات احمللية  ومن هذه القوانني املوجودة 
إلكترونية   وسائط  وأي   النقالة  الهواتف  حيازة  متنع  فيه  
مبجرد  أنــه  على  ,مشددة  االمتحان  فضاءات  داخــل  أخــرى 
على  تعرض  غش  حالة  يعتبر  الفضاءات  تلك  داخل  حيازتها 
التأديبي  القرار  التخاذ  الغش  حاالت  يف  البث   جلنة  أنظار 
تطبق  التي  التأديبية  العقوبات  أما  مرتكبه,  حق  يف  املناسب 
يف حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش 
يف االمتحانات أثناء إجرائها, تبدأ باإلنذار من طرف املراقب  
املترشح  انتهاء بسحب ورقة االمتحان من  و  املكلف باحلراسة 
وحترير محضر بذلك كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات 
للسقوط واالقصاء ملدة سنتني من اجتياز االمتحان.املقررة حسب درجة خطورة الغش, منها اعتماد نقطة موجبة 
املشرع املغربي اعتبر كل ما يرتكب من خداع يف االمتحانات 
أو  العمومية  اإلدارات  احــدى  لولوج  العمومية  واملــبــاريــات  
.غيرأن  جنحة  مبثابة  الدولة  تسلمها  التي  االجازات  إلحراز 
بعض احلاالت.املالحظ يف الواقع أن هذه العقوبات القانونية ال تطبق إال يف 
البحوث  الغش من سرقة  فانتقل  املغربية  أما يف اجلامعات 
الطالب   يكلف  ال  حيث  والدكتوراه  املاستر  ورسائل  اجلامعية 
نفسه أي مجهود سوى تغير الغالف اخلارجي للبحث  وتقدميه  
حتى أنه ال يكلف نفسه مبراجعة ما بداخله،  انتقل  السرق  
والغش من البحوث إلى  الغش املباشر يف االمتحاناتGاملرحلة 
الفكري وتبني  والتكوين  النضج  التي تعتبر مرحلة  اجلامعية 
مبادئ  تساهم يف تطوير املجتمع  سياسيا واقتصاديا ...لكن 
دون  اخلريجني   من  أفــواج  تنتج   املغربية  اجلامعة  أصبحت 
أو  اجلامعية  الساحة  يف  ســوآءا  واضحة  بصمة  لهم  يكون  أن 
من  املعتمدة  الوسيلة  هو  النقيل  أو  الغش  Gاصبح  املجتمع  يف 
األحيان  بعض  ويف  االختبارات   يف  اجلامعيني  الطلبة  طرف 
شاهدناه   وما  األمر,  هذا  يف  متواطئة  اجلامعية  اإلدارة  جند 
طفيل  ابن  بجامعة  االمتحانات  قاعات  داخل  فيديوهات  بالقنيطرة خير شاهد على شناعة وانتشار هذه الظاهرة.من 
أن  بقولهم  للغش  جلوئهم  فيبررون   والتالميذ  الطلبة  أما 
بدون  إلى   يأدي  الطالب  بني  الفرص  تكافئ  عدم  هو  الدافع 
الطلبة  بــني  الــعــدل  ذلــك  خللق  الغش  الــى  ــردد  ت أو  تفكير 
مدرج   أو  قاعة  يف  األستاذ  أو  املراقب  فتساهل  والتالميذ، 
إلى   يــؤدي   أخــرى  مدرجات  أو  قاعات  يف  املراقبة  وتشديد 
اخفاقهم وجناح االخرين.غير أن أول املتضررين من السلوك 
الغش يف املرحلة اجلامعية أو غيرها من املراحل التعليمية هو 
وبسيط  سهل  أمر  النجاح  أن  يعتقد  ألنه  التلميذ  أو  الطالب 
اجتاه  املسؤولية  حياته.أما  يف  الفشل  هو  مصيره  وبتالي 
واملجتمع  االسرة  منها  متعدد  أطراف  فتتحملها  الظاهر  هذه 
االبتدائي  املستوى  من  حتتوي  لم   التي  التربوية  واملناهج 
واعتمدها  التلميذ  بها  تطبع  حتى  للغش  مناهضة   قيما 
وسيلة لكسب الشهادات بدون مجهودG كما يتحملها  وبشكل 
كبير املسؤولني  ألنهم ال يحركون ساكنا إزاء  املناظر املسيئة  
الغرباء  من  أفواج  اصطفاف  يف  واملتمثلة  الفرص  تكافئ  ملبدأ 
التقوميات  فترة  خالل  اجلامعية   خصوصا  املؤسسات  للمساهمة يف الغش بواسطة  وسائل التواصل احلديثة.أمــام 
الغش عالم غير محدود ومتطور ومتجدد بتجدد الوسائل 
احلديثة  وال ميكن زجره بنصوص قانونية جوفاء إن لم تكن 
ألحراز  واستعدادهم  والتالميذ  الطلبة  لدى  قناعة   هناك 
متطورة التي يلهثون وراءها ويدفعون  أمواال طائلة  مقابلها.النجاح بكفاءة, عوض اللجوء إلى سماعات وعدسات وأجهزة 

كرمية أتبير

هذه الظاهرة كانت يف 
املايض مرتبطة ومنترشة 
بشكل أوسع  يف مرحليت 

االعدادي والثانوي 
وابلخصوص  التأهييل 

يف امتحاانت البكالوراي  
غري أهنا تجاوزته يف اآلونة 

األخرية ، وانتقلت إىل 
املرحلة الجامعية  ومل تسلم 
مهنا حىت املرحلة االبتدائية
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

وبغياب  بالفوضى  املغاربة  اذهــان  يف  "السيبة"  ترتبط 
القوي  حيث  الغاب  قانون  وبسيادة  االمــن  وانعدام  القانون 

الضعيف. يأكل 
من  هم  فالرومان  إفريقيا !  شمال  سكان  قدرنا  هذا  رمبا 
الرقعة  هذه  على  اطلقوا  من  هم  والعرب  البربر،  علينا  اطلقوا 
الشيء  نفس  واالقصى(،  االوسط  )االدنى،  املغرب  اجلغرافية 
هو  والتوسع،  االحتالل  الى  الساعي  فاألخر  السيبة،  لتسمية 
"االخر"  من  تأتي  الغالب  يف  فالتسمية  مرة،   اول  اطلقها  الذي 

بها. قبوله  او  للمسمى  مطابقتها  مدى  عن  النظر  بغض 
فإذا  املخزن،  بالد  مقابل  يف  يستعمل  السيبة  بالد  فمصطلح 
خالل  املغرب  يف  ظهر  غموضه،  رغم  املخزن،  مصطلح  ان  علمنا 
ولكن  "املستودع"  حرفيا  تعنى  والكلمة  السعدية،   الدولة  عهد 

ومن  احلاكمة.  النخبة  إلى  يف املغرب كإشارة  استخدمت  طاملا 
والتي  متصل بالضرائب ،  للمصطلح  املجازي  املعنى  ان  املرجح 
تشير  العبارة   هذه  السلطان؛  مخازن  يف  ُتكدس  و  جُتمع  كانت 

باألساس. فيها  احلكم  ونظام  إلى الدولة  ايضا 
يف املغرب التي  احلاكمة  النخبة  على  اليوم  يطلق  املخزن   
تتمحور حول امللك. ويتألف من النظام امللكي واألعيان ورجال 
وكبار  االحــزاب  وزعماء  االثرياء،  األراضــي  ومالك  األعمال 
املخزن  مصطلح  يحمل  األمن...،  ورؤساء  وُمدراء   ، العسكريني 
 ، الدميوقراطية  غياب  عن  ُتعبر  ثقيلة،  سلبية  داللة  اليوم 
واالستبداد،  الديكتاتورية  الدولة  وسيادة  احلرية  وانعدام 

جرا... وهلم  واحملسوبية  والزبونية  الفساد  معنى  وله 
ودون  اعــاله،  االيــقــاع  على  يعيش  املــخــزن  بــالد  كــان  ــاذا  ف
"السيبة"  فبالد  املعاجم،  وال  التاريخية  املراجع  الى  الرجوع 
املخزن  واستبداد  ظلم  محالة  ال  سيرفض  له،  واملعارض  املقابل 
كرامة  فيها  حتترم  دولة  بناء  الى  وسيسعى  االولى  الدرجة  يف 
او  لسانه  او  "نسبه"  او  جنسه  عــن  النظر  بغض  االنــســان 

دينه... 
البقع  وكــل  وإميــيــضــر...  زاكـــورة  جـــرادة،  الــريــف،  ساكنة 
خانة  يف  تــدخــل  املــخــزن  ــالد  ب يف  "املــتــمــردة"  والتنظيمات 

"السيبة".
ورفــض  التعبير  وحــريــة  واملستشفى  بالشغل  املــطــالــبــة 
ــوف شــامــخــا  ــ ــوق ــ ــداد  وتــقــديــس االشـــخـــاص وال ــبـ ــتـ االسـ
واحلرائر  االحرار  جميع  على  يفرض  مستقيما  و"السلسول" 

"القومي".  سلوكها  واحتذاء  "السيبة"  ثقافة  من  النهل 

 "الخطأ املباح"
األمر  يف  ما  ونام فغفى، كل  كد وجد 
نستطيع  لــم  املــوعــد،  يف  نكن  لــم  أننا 
الليل  تعاقب  الــيــوم،  نسق  جنــاري  أن 
يحل  أن  شخص  ألي  ميكن  ال  والنهار، 
ــد منا  ــر، لــكــل واحـ مــحــل شــخــص آخـ
مــيــزتــه، صــفــتــه، جــمــالــه، أخــطــائــه 
يف  نفس  تدري  فال  وعيوبه،  محاسنه 
أي أرض متوت، لكنها تعلم أن مصيرها 

الفناء. 

الشتاء فصل غريب، األغرب يف هذا 
ميتلك  ال  من  كل  يحارب  أنــه  الفصل 
البرد  بــراثــن  مــن  يقيه  مــكــان  ملجأ، 

الصباح. ومخالب صقيع 

وقعت الواقعة والتفت الساق بالساق 
السياق،  سجينة  تــزال  ال  ــروح  ال لكن 
تائهون،  أنكم  أرى  قوم  يا   : املنادي  ناد 
ــم؟ ال أحــد  ــك ــاب ــاذا أص ــ مــخــتــفــون، م
اجلواب،  جهل  عالمة  السكوت  يجيب، 
لكن يف األخير يبقى السؤال رد صائب 
املنادي  يف  والبديع  اجلميل  ومناسب، 
ومتطابقة  متناسقة  كانت  كلماته  أن 
مع كلماته لدرجة أنني بدأت أرى شكل 

احلروف يف حركة أصابعه. 

مللموا  واشالئهم،  بقاياهم  جمعوا 
يف  ــادروا  ــغ ف أعــبــاءهــم،  مــن  تبقى  مــا 
ال  منه  جــاؤوا  الــذي  الوقت  كــأن  صف 
الوقت  اهــتــمــام،  أي  ــرون  اآلخـ يعيره 
بــثــروة  ــرء  املـ يحظى  أن  يــجــب  ثــمــني 
بثمن  تقدر  ال  ثــروة  ليمتلكه،  كبيرة 
مقابل  له  شيء  كل  أرقــام،  حتدها  وال 
الواقف  أو  املتوقف  الوقت  املوت،  حتى 
يستهني  أن  يجب  ال  لذلك  جــدًا،  مهم 
اللحظي  ــوت  ــ امل خــصــوصــًا  ــرء  ــ امل بــه 
ليطمئن  يوميًا،  األجساد  يزور  الذي 
وهذا  ــدان،  األب ويطمئن  األرواح  على 
األربــعــاء  الــكــل  يسميه  الـــذي  الــيــوم 
سميناه  معي  ومن  احلال  بطبيعة  وأنا 
ترجمة  ولكنه  حتريف  ليس  الثالثاء، 
املوت  زارنا  احلضور؛  دفتر  يف  يدون  ملا 
كاد  أنه  حتى  زيارته  وطالت  اللحظي 
يليق  ال  أحيانًا  ورزقنا،  متاعنا  يأخذ 
مبسمياتها،  األشياء  يسمي  أن  باملرء 
أشياء  املرء  والهدف وضع  الغاية  فلهذه 
وأطلق عليها إسم عيب، ولكنني أعشق 
تبعات  من  نفسي  أحرر  حتى  أصفها  أن 

األسماء وأضرار األلقاب.

الــوقــت  ببعض  مــعــي  ومـــن  حظيت 
تبقى  ما  فجمعنا  كــاف،  يكن  لم  لكن 
بعضها،  إحــيــاء  وحــاولــنــا  دقــائــق  مــن 

كــل منا ســاهــم مبــا ميــلــك، هــنــاك من 
دعمنا  ــن  ومـ دقـــائـــق،  بــعــشــر  ــم  ــاه س
أحاول  الدهن،  شارد  كنت  وأنا  بساعة، 
ــذي  وال ــوات،  ــط واخل احلـــروف  ترتيب 
كان  اخلــلــف  يف  وتــركــنــاه  عنا  تخلف 
أن  وغايته  الــنــار،  اضـــرام  يف  مشغول 
ينتهي  حتى  وحتترق  تشتعل  يتركها 
واملبادر  احلقيقي  الزعيم  أمــا  ــا،  زاده
لكي  ولــوح  بيده  أشــار  فقد  احلقيقي 
من  ونستريح  احلــي  بالوقت  نحظى 
وأخذ  سلكناه،  الــذي  الطريق  مشاق 
أن  لنا  كان  ما  الدقائق،  من  الكثير  منا 
نحظى به لوال املوت احلظي؛ إن احلياة 
ال متلك الكثير من احللول، فلها مفتاح 
الكل  مــوصــدة،  كثيرة  ــواب  وأبـ واحــد 
املفتاح  يطابق  الذي  الباب  عن  يبحث 
ركيزة  والـــذوق  ــة،  ــاص اخل بطريقته 
يتحكم  الذي  فهو  البحث  عليها  يبنى 
أن  ميكن  قرار  وخير  والقرار،  اخليار  يف 
البحث  هو  نتيجة  إلى  صاحبه  يصل 
ــواب  األب تفتح  ميكن  فــال  والتحليل، 
بلعنها وال بضربها، وأعظم باب يتمناه 
املرء هو ذاك الذي يطرق ويفتح بدون 
أن  يعلم  املرء  كان  إن  واألجمل  صرير، 
هناك من ينتظر طرقه يف الداخل.

 "الخائن "
ــس كــان  ــدام ــرداءه ال ــ جـــاء الــلــيــل ب
وخبث  بكيده  ثعلب  كقدوم  حضوره 
بعشيرة  تربص  أن  يريد  بنيته،  غراب 
بضحية  ينفرد  أن  وينتظر  ملتحمة 
بنبأ  أفراد  جاءت  حلمها،  ينهش  حتى 
الــوبــاء  يــدخــل  كما  مجمعنا  ودخـــل 
وخيمت  رسى  قد  وريــب  شك  اجلسد، 
ــى ،  ــوه نــظــرات حــزن وأسـ ــوج عــلــى ال
له  ُفسح  أن  بعد  فطغى  هيمنته  بسط 

املجال.

عن  وغــاب  رداءهـــا  الشمس  جمعت 
القاتل  الصمت  كان  الوضوح،  خواطرنا 
قيد  قد  اخلارق  والضجيج  املكان  يعم 
يف ثنايا بيت مأجور، ينتظر من يطلق 
املدوي  بأزيزه  املكان  سراحه حتى ميأ 
بــدأ  بثقله،  احلـــق  وُيــظــهــر  كــالــرعــد 
فغاب  خيمتها  احليلة  ونصبت  الكيد 
أرواحا  تخيف  عشيرتنا  القلوب،  هناء 
أن  وحتــاول  واحللي  الــدرر  فوق  رقــدت 

تزرع يف حقلنا عوسج وأشواك.

املكان وضجيج  واقفا بني صمت  كنت 
فأظنه  صيته  أسمع  كنت  األعــمــاق، 
هوت  قــد  ــورًا  ــص ق أن  أو  املــيــاه  خــريــر 
لم  معاملا  لتغير  اندلعت  قــد  وزالزل 
لها  تهنئ  ولـــم  ــري  ــاط خ بــهــا  يــرضــى 

أدراج  عــلــى  جــالــســا  كــنــت  حـــواســـي، 
إال  نافذا  ضــوء  رأيــت  وكلما  االنتظار 
بهندامي  ألعانقه  واستعددت  ووقفت 
الذي ارهقه امللل وطول اليأس، حتركت 
حتى  أفكر  ولــم  مبتغاي،  ــرف  أع ولــم 
مكاني  إلــى  عــدت  مرماي،  حتديد  يف 
لكن  لعلني أجد من يساعدني ألتقدم 
والوقوف  اجللوس  بني  جــدوى،  بــدون 
ومندهشًا  متسائاًل  اإلنــتــظــار  يقبع 
حتى  الثبات  بعض  العقل  يحتاج  لرمبا 
الصبر  ينقصه  اجلسد  أن  أو  يعمل، 
ــرب  ــوان حــتــى يــنــتــج، حـــال أق ــل ــس وال
يوم  من  نصيبه  ينتظر  من  حــال  إلــى 
أو  والعناد،  الشح  مالمح  عليه  ظهرت 
أن  األزقــة  ظلمات  يف  ينتظر  من  حال 
النشوة  أثقلت  بضحية  عليه  جتــود 
ليأخذ  وعيها  عن  وأخرجتها  خطواتها 
ينامون  أطفال  حال  أو  نواقصه،  منها 
واملطاعم  املقاهي  جـــدران  ظــل  حتــت 
لتأجل  الطعام  رائحة  منهم  تفوح  التي 
أصوات  تنسيهم  أو  العضال  اجلوع  وجع 
يعود  حتى  لقمة  تنتظر  التي  اجلوارح 

لها اإلحساس باحلياة.

يستطيع  ــد  أحـ ال  ؟  هــو  أم  ــت  أنـ
والفم  الصاغية  األذن  مــا  يــعــرف  أن 
عالم  يف  يروج  ما  تفشي  التي  الناطقة 
أن تظهر معالم  الكل ينتظر  عشيرتنا، 
هوية  ملعرفة  متشوق  والكل  الفاشي 
إال  ليس  يـــروج  مــا  كــل  لكن  ــن،  ــائ اخل
معاناة وهموم لم تأتي من نسج اخليال 
وال من عقول متمردة، كل ما يدور يراه 
والكبير،  واملتوسط  الصغير  املسؤول 
أجله  ــن  م وجنــتــمــع  يجمعنا  ــا  م ــل  ك
وحتسني  العمل  ظـــروف  حتسني  هــو 

العامل. مردودية 

خيوطها  نسجت  رواية  أصدق  لم  أنا 
ضبابية،  معالم  لها  ووضعت  سراب  من 
ــراد  ــامل ف يــــروى،  كــمــا  ــت  ــان ك وإن  هــي 
أفــراد  بني  الكيد  وتثبيت  الشك  نشر 
مضن،  وعــنــاء  عيش  لقمة  جمعتهم 
 ) عشيرتنا  )أفراد  وجوههم  إلى  أنظر 
البراءة  زي  وترتدي  مالمحها  فتتغير 
عيونهم  يف  ثغرة  أكتشف  أن  أحـــاول 
الوجوه  كل  لكن  إدانته  إلــى  تقودني 
بعدم  ومقتنعة  بــراءتــهــا  يف  بــارعــة 
ــرى مــن املــســؤول عــن تلك  تــورطــهــا، ت
احلكاية  وتلك  تسرب  التي  األقـــوال 
املسؤول  مكتب  يف  خيوطها  تنسج  التي 
جتعل  أن  وحتــاول  احلشد  إلى  لتخرج 

منه أشالء متناثرة.

يف الحاجة اىل إحياء ثقافة 
وسلوك "السيبة"

يوميات منجمي 

حسن أيت اعمر

عادل لعريف
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 416 لعددها  الدميقراطي  النهج  جريدة  تستضيف 
الرفيق محمد أجرار و هو من أطر منظمة "الى األمام" 
املاركسية اللينينة، لعب دورا مهما يف عملية اعادة بناء 
الثامنينات.  بداية  و  السبعينات  نهاية  خالل  املنظمة 
مستعار  اسم  حتت  تامة،  سرية  يف  الدخول  الى  اضطر 

املنظمة  استمرارية  على  وسهر   ،1985 اعتقاالت  بعد 
بالداخل يف ظروف جد صعبة.

وعضو  الدميقراطي،  للنهج  الوطنية  اللجنة  عضو 
الكتابة بفرع اخلميسات. ناشط يف احلركة األمازيغية. 

فالح صغير مبنطقة تيداس.

        

ماهي أهم املؤسسات اليت تدير الشؤون            
الداخلية للقبائل قبل القرن العرشين؟

النهج  ــدة  ــري ــرف عــلــى ج ــش امل الــطــاقــم  الــبــدايــة  اشــكــر يف 
مجرد  فيه  أصبح  الــذي  الوطني  الزمن  هذا  يف  ممارسة القول احلر , جرمية  قائمة األركان.الدميقراطي, 
قراء  مع  سؤاال  أشــارك  أن  أريد   , سؤالك  عن  اإلجابة  قبل   -
يف  والدولة  القبائل  إشكالية  حول  الدميقراطي  النهج  جريدة 
شمال  يف  األمازيغية  القبائل  تنشئ  لم  .ملــاذا  إفريقيا  شمال 
وليس   ( تاريخية  استمرارية   ذات  دوال  القدمي   منذ  إفريقيا 
عند  احلــال  هو  كما  ونختفي(   تظهر  التي  الظرفية  ــدول  ال
الصينيني , واليابانيني , والفرس , واإلغريق , والرومان....؟  مع 
العلم أن   العيش داخل دولة يستلزم تنازل األفراد والقبائل عن 
جزء من حرياتهم الطبيعية وقبولهم اخلضوع لإلرادة اجلماعية 

التي "متثلها " الدولة كتعاقد سياسي واجتماعي؟
يف  هي  القبيلة  أن  على  النظر  فبغض  سؤالك.  بخصوص  أما 
إفريقيا  شمال  يف  القبائل  فان  اجتماعية,  مؤسسة  ذاتها  حد 
واالقــتــصــاديــة  السياسية  املــؤســســات  مــن  الــعــديــد  ابــتــكــرت 
أن  من  مكنتها  التي  وهي  شؤونها.  لتنظيم  واحلربية  والثقافية 
فيه  نحن  ونعيش  ننعم  الذي  املجال  هذا  على  وحتافظ  حتمي 
اليوم وتسميه " القبائل  الطبقية" احلاكمة يف عصرنا احلالي 

املغرب واجلزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ومالي...
أمغار  يكون  وقــد  عــرصان(.  بلغة  )الرئيس  أمغار  مؤسسة   -  1
ظروف  يف  تأسس  قبليا  حلفا  تضم  لكنفدرالية  أمغار  أو  لقبيلة 

سياسية معينة.)ويسمي أمغار اخثار، أو أمغار نوفال(
على مستوى القبيلة يتم اختيار أمغار يف جمع عام ألعضاء 
القبيلة. أما على مستوى كنفدرالية القبائل فيتم اختياره من 
طرف امغارن القبائل املشكلة للحلف . والذين يشكلون بجانبه 
القبلي  االحتــاد  مجلس  وهو  "اجماعن".  او  انفالس"  مجلس" 
امن االحتاد.الذي يسير شؤون القبائل املتحدة يف املجال الوظيفي.ويضمن 
طرف  من  سنها  يتم  التي  العرفية  القوانني  وهي  ازرفــان.   -  2
"انفالس" ويتم كتابتها على ألواح إلشهارها يف األسواق وأماكن 
العبادة واألضرحة .ويتم تطبيقها للفصل يف املنازعات من طرف 
"قضاة" يتم توكيلهم من طرف املتنازعني حتت إشراف "أمغار" يف 

محاكم تسمى"ثغمورا" او "ثعققيذين".
واحللي  والزيوت  واحلبوب  للثروات  مخزن  وهي  ايكيدار.   -  3
.لتتفرغ للترحال والرعي.واملجوهرات يخضع لقانون خاص تخزن فيه القبيلة كل ثروتها 
وجتميع احملاصيل الزراعية، وشق الطرق.التويزة. وهي مؤسسة يتم عبرها جتنيد أفراد القبيلة جلني 
القطيع  رعي  على  التناوب  تنظيم  عملية  وهي  اذوال.   -  4

واالعتناء به. 
من الصعب اإلحاطة بجميع املؤسسات التي أبدعتها القبائل 
السنني، ولسعة االمتداد اجلغرايف لشمال إفريقيا.لتسيير شؤونها يف هذا احليز، لسعة العمق الزمني املمتد آلالف 

                              ماهي طبيعة العالقة بني املخزن املركزي 
والقبائل؟

أنتجته  الذي  املركزي  املخزن  املركزي؟  باملخزن  نعني  ماذا 
القبائل املغربية )السعديون، املرابطون، املرينيون، العلويون...( 
القائم  اإلنتاج  منط  على  الرأسمالي  اإلنتاج  منط  سيطرة  قبل 
سائدا  كان  الــذي  ــوارد  وامل واملــاء  لــأرض  املشتركة  امللكية  على 
الغربي  االستعمار  لوباء  تعرضه  قبل  املغرب  يف  القبائل  لدى 

الرأسمالي؟
رمبا  والعصبية  الغلبة  حول  خلدون  ابن  العالمة  نظرية  لعل 
املركزي  املخزن  دول  نشوء  كيفية  حتليل  من  قربا  األكثر  هي 
أما يف عصرنا احلالي بعد  الوسيط.  املغرب  تاريخ  واندثارها يف 
خضوع بالد القبائل املغربية للوباء الرأسمالي األوربي محموال 
له  أصبح  املركزي   فاملخزن  الطائرات،  وحامالت  الدبابات  على 

القبائل  هبت  الذي  اجلبار  املنتصر  فهادا  أخر.  ومفهوم  معنى 
ملقاومته "بساسبو" و"بوشفر"  هو الذي أصبح يعني القبيلة التي 
يجب أن تسود على كل القبائل، بعد أن سلمها  املغرب وهو"دولة 
حتى  بل  ولغتها  وقوانينها  مبؤسساتها   cle en main هويتها الوجودية.حديثة" 
املخزن  بني  العالقة  تكون  أن  هــذه  واحلالة  الطبيعي  فمن 
وجودي.  وصراع  نفي  عالقة  هي  القبائل  مع  احلديث  املركزي 
عليها  والغلبة،  احلكم  يف  بقائها  املختارة  القبيلة  تدمي  فلكي 
املغرب،  تاريخ  من  اسمها  ومتحي  األخرى  القبائل  كل  تدمر  أن 
سيما وان منط اإلنتاج الرأسمالي واحلضارة الغربية مكنتها من 
لأمن  ومؤسسات  والنقابات،  والبرملان  كاألحزاب  للحكم  واجليش، تسلح من معامل السالح الغربية وتدرب يف جامعاته.أدوات 

            ماهي أهم التغريات اليت ادخلها االستعمار 
يف العالقة بني الدولة والقبائل ؟

األوربية  االستعمارية  الــدول  ــول  دخ البداية.  من  لنبدأ 
احلماية.  باتفاقية  "القانوني"  شكله  يف  بدا  املغرب  الحتالل 

حماية من؟ ضد من؟
األوربية   الــدول  ــدات  ب  1830 سنة   اجلــزائــر  احتالل  منذ 
مبا  عديدة،  مؤمترات  وعقدت  املغرب  مصير  حــول  تتفاوض 
القرن  بداية  يف  املركزي.  املخزن  ممثلو  حضرها  مؤمترات  فيها 
املاضي "توافقوا" على أن يكون استعمار املغرب من نصيب فرنسا 
 ، ذالك  رفضوا  الشرعيني   البالد  وأصحاب  أهل  أن  إال  واسبانيا، 
حيث هبت كنفدراليات القبائل للدفاع عن وطنها يف كل مناطق 
البالد.ففي الوقت الذي وقع سلطان املخزن املركزي علي صكوك 
أمامهما  واسبانيا  فرنسا  وجدت  لأجانب،  املغرب  بالد  تسليم 
إلى ما  مقاومات عنيفة وبطولية دامت ثلث قرن، جلأت فرنسا 
سمته بسياسة "التهدئة" بعد أن اقتنعت بالرصاص بان الذي 
ميلك املغرب ليس هو سلطان فاس الذي سلمها معاهدة احلماية 

بل القبائل وكنفدراليات القبائل، التي واجهت اجتياحها يف كل 
مناطق املغرب..بعد احتاللها املغرب جلأت فرنسا فورا إلى تدمير 
اجلماعي  اإلنتاج  منط  وهو  أال  املقاومة  لهذه  املادية  األســس 
للقبائل املغربية)ظهير نزع ملكية الغابات من القبائل صدر سنة 
1919(، ثم بدا العد العكسي لغرس منط اإلنتاج الرأسمالي من 
املتغيرات  أهم  أما  املغاربة.  من  معهم  واملتعاونني  املعمرين  طرف 

إمعان  إلى  فباإلضافة  والقبائل  املركزي  املخزن  بني  العالقة  يف 
والسياسية  االقتصادية  البنيات  تدمير  يف  الفرنسي  املعمر 
األعيان  ــاج  إدم إلــى  عمد  فانه  املغربية،  للقبائل  والثقافية 
واملتعاونني سواء من أفراد القبائل أو من املخزن املركزي يف بنائه 
اإلنتاج  )الشركات،االبناك،  املغرب  يف  وطنه  الذي  الرأسمالي 
من  رحيله  موعد  حلول  بعد  مكنه  مما  العصري...(  الفالحي 
اختياره حلكم املغرب.إيجاد "طبقة" اجتماعية مؤهلة لدعم القبيلة التي وقع عليها 

            كيف تنظر إىل أطروحة "املغرب الفدرايل"؟

وعــدد  متقدمة.  حــضــارة  لــوجــود  شــرط  الــدولــة  ــود  وج إن 
بكثير  أكثر  العريق  املغرب  تاريخ  عرفها  التي  الصغيرة  اإلمارات 
لقراء  سؤالي  يف  أشرت  وقد  حكمته،  التي  املركزية  الــدول  من 
ونظمها يف شمال إفريقيا.النهج يف البداية إلى هذه اإلشكالية العويصة يف تاريخ القبائل 
أطروحة بناء"دولة فيدرالية" ملغرب املستقبل احلر واملنعتق 
من وباء الرأسمالية وسيطرة االمبرياليات العاملية، هي أطروحة 
الدولة اليعقوبية الفرنسية املصبوغة بلون املخزن املركزي.ظهرت يف "هوامش"املغرب املعاصر التي طحنتها سياسات منوذج 
الذي سبق وان قلنا انه يفكر بعقلية القبيلة املنتصرة، والنهج 
الدميقراطي فتح نقاشا يف هذه األطروحة التي قد تكون حال 
كل  املستقبل.لكن  يف  املغاربة  لكل  دولة  بناء  إلشكالية  ممكنا 
ولغويا  جغرافيا  متعدد  يلد  نحن  ماضيه.  يحمل  مستقبل 
وثقافيا، ويتعرض ملسخ  هوياتي لم يشهد له تاريخنا مثيال على 
للتنمية  منوذج  الرأسمالية  طرف  من  علينا  فرض  العصور،  مر 
يكون   أن  ميكن  البالد.  عمق  وهمش  البحرين،  على  متمركز 
ملعضلة بناء الدولة يف املغرب.نظام سياسي فدرالي يشيده الفالحون والعمال املنتصرون حال 
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على  الرسمي  اخلطاب  اعتمد  االخيرة  اآلونة  يف 
او تسويغ فشل  ترويج بعض االفكار من اجل تفسير 
بالكالم  قزمها  والتي  للدولة  االساسية  االختيارات 
االفكار  هذه  ومن  التنموي  النموذج  فشل  عن  فقط 
او ازمة الثقة. ورد هذا الكالم  الرائجة انعدام الثقة 
التي  الدورية  الندوة  ويف  بنموسى  جلنة  تقرير  يف 
اللطيف  عبد  السيد  املغرب  بنك  ــي  وال بها  يقوم 

جواهري.

جلنة بنموسى تتكلم عن فقدان الثقة بني الشعب 
ليرجع  بعيدا  يذهب  املغرب  بنك  ووالــي  واحلكومة 
يف  الثقة  الشعب  فقدان  يف  الثقة  ــة  ازن مسؤولية 
الشاذة  مطالبه  يف  واللجوء  السياسية  االحـــزاب 
الذي  الوحيد  امللجأ  باعتباره  امللك  الــى  والــفــادة 

يتوجه اليه املغاربة يف اخلارج والداخل.

معطى  النظام  عند  الثقة  ــة  ازم مــوضــوع  اصبح 
بنيوي يتعامل معه كمسلمة غير قابلة الضحد كما 
قدمية  لسياسة  تتويج  انها  الرياضياتيون.  يقول 
حتى  باملغرب  احلديثة  الدولة  بناء  جوهر  شكلت 
العتيقة.  املخزنية  الــدولــة  طبيعة  على  حتافظ 
فاملستجدات السياسية كانت تلزم نفس هذه الدولة 
للطبقات  السياسية  التعبيرات  مع  التعايش  الــى 
السائدة  الطبقة  لكن  االخرى  االجتماعية  والفئات 
تتثق  ال  كانت  االستعمار  كنف  حتت  تشكلت  والتي 
عدم  ترجم  االجتماعية.  والفئات  الطبقات  تلك  يف 
الثقة هذا يف تسخير تلك التعبيرات السياسية عبر 
فوتها  حسب  وتوظيفها  املخزن  سياسات  يف  دمجها 
التتريك  عبر  عليه  اجهزت  تقوى  فمن  وضعفها. 
حتى تقزمه ومن ضعف اغذقت عليه من الريع حتى 
يتقوى ويجلب له بعضا من القواعد وهكذا دواليك.

الثابت يف كل هذه السياسات هة حتكم الدولة يف 
حلمة  وتقوية  السياسية  احلياة  ومجريات  املعطيات 
القوى  تفتيت  هو  واملتغير  السائدة  الطبقية  الكتلة 
عند  صورتها  وتشويه  فيها  الفرقة  وزرع  السياسية 
مصاحلها  وراء  جتري  كاحزاب  وتقدميها  اجلمهور 
وان  واحــد  الواحد  عبد  اوالد  كل  وان  السياسوية 

ضامن الوحدة واالمن واالستقرار هو املخزن.

السياسة  ــذه  ه تعميم  مت  االخــيــرة  الــعــقــود  يف 
واملجاالت  امليادين  كافة  الى  والتشتيت  التفتيتية 
النقابي  املــجــال  يسلم  ــم  ل هــكــذا  االجــتــمــاعــيــة: 
الصفوف  لتفريق  االجــهــزة  يــد  الــدولــة  فاطلقت 
وحتقق  النقابي  العمل  مكونات  بني  العداء  ونشر 
ال  الذي  التنقيب  ضعف  اولهما  مرتبطان  هدفان  لها 
نقابة   20 من  اكثر  وثانيهما خلق   6% نسبة  يتجاوز 
والعشرات من التنسيقيات باتت متزق جسم الطبقة 
باملجتمع  يسمى  ما  على  االجهاز  مت  كما  العاملة 
ومت  اجلمعيات  من  االالف  عشرات  خلق  ومت  املدني 
"امليليشيات"  وخلق  الوالء  لشراء  بالتمويل  اغراقها 

النائمة. 

هذه السياسة هي التي وصلت الى مرحلها االخيرة 
الوحيد  الفاعل  هي  امللكية  املؤسسة  فيها  وباتت 
من  بالعديد  تقوم  نراها  ولذلك  العام  الوضع  يف 
تتحاشاها  كانت  واالجتماعية  السياسية  املبادرات 

يف السابق.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

 هذا ليس اال قمة جبل 

الجليد

مرص/ إثيوبيا: نزاع مبوازين قوة حديثة

ملحة تاريخية حول النزاع

رفــضــت اخلــارجــيــة اإلثــيــوبــيــة، من 
جامعة  قـــرارات   ، أصــدرتــه  بيان  خــالل 
النهضة  سد  بخصوص  العربية  الــدول 
يف  الــثــانــي  ملئه  مــوعــد  ــرب  ــت اق ــذي  الـ
حتاول  الذي  الوقت  ويف   .2021 يوليوز 
مــصــر تــســخــيــر عــالقــاتــهــا مــع أمــريــكــا 
الستصدار  الدولي  املجتمع  على  للضغط 
ــس األمـــــن الـــدولـــي،  ــل ــج قـــــرار مـــن م
وناقضا  ــة  األزمـ ــراف  ألطـ ملزما  يــكــون 
)وقد   2015 منذ  السابقة  لالتفاقات 
على  سابقة  أعــداد  يف  له  أشرنا  و  سبق 
تذهب  ذاتــه  الوقت  يف  الصفحة(،  هذه 
أروقــة  ــل  داخ امللف  إبــقــاء  إلــى  إثيوبيا 
ضرورة  إشرافه  وحتت  اإلفريقي  االحتاد 
ــات ثــالثــيــة مــبــاشــرة.  ــاوض ــف إجــــراء م
العسكري  باخليار  مصر  هــددت  ولطاملا 
القومي  أمنها  تعتبره  ما  على  للحفاظ 
ترددها  تبدي  ما  سرعان  لكنها  املائي، 
األمــريــكــيــة  اإلدارة  غــمــوض  بــســبــب 
مع  ــة  ــادي ــص ــت االق حــربــهــا  يف  ــة  ــارق ــغ ال
إيران  بتعنت  وانشغالها  روسيا  و  الصني 
العراق  داخل  وورطتها  النووي،  امللف  يف 
ــا وأفــغــانــســتــان، بــاإلضــافــة إلــى  ــوري وس
باحلقوق  الصلة  ذات  الداخلية  مشاكلها 
واملدنية  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
الــشــعــبــي يف  الــتــي تــهــدد بــاالنــفــجــار  و 
تناقضات  انــكــشــاف  بسبب  حلــظــة  كــل 
لالنهيار  العكسي  العد  وبدء  رأسماليتها 

الوشيك. 
التي  الــواقــع  األمـــر  ســيــاســة  ــام  ــ وأم
موقع  ويف  األرض  على  إثيوبيا  تفرضها 
من  العزم  هذا  يرافق  وما  املائية،  املنشأة 
وحرب  مضادة،  وتصريحات  تصريحات 
من  دولة  كل  تستمد  إذ  موازية،  إعالمية 

إثيوبيا(   - السودان  )مرص-  املعنية  الدول 
إحــدى  وخــدمــة  انصياعها  مــن  موقفها 
إلمالءات  خضوعها  ومدى  اإلمبرياليات 
هذا  كل  أمام  االمبريالية.  املالية  الدوائر 
يطرح السؤال األولي : هل تستطيع مصر 
خوض حرب مياه يف الوقت الراهن؟ و ما 

للنزاع؟  التاريخية  اجلذور  هي 
لتحرك  بالتمهيد  وصفت  حركة  يف 
رئيس  يــد  على  مصر  أمضت  عسكري، 
عسكرية  اتفاقات  أربــع  جيشها  ــان  أرك
بورندي  و  كينيا  و  الــســودان  من  كل  مع 
هــذه  أن  املــتــتــبــعــون  ــرى  ــ وي وأوغـــنـــدا. 
خريطة  على  جغرافيا  حتيل  االتفاقات 
بعمل  تهديدها  قبل  إثيوبيا  حملاصرة 
هــذه  أن  الــبــعــض  يـــرى  فيما  عـــدوانـــي. 
حتيل  مصر  من  رسالة  إال  هي  ما  احلركة 
املؤرخ املعاصر على االحتقان الذي عاشه 
لواء  حتت  ونصف  قرن  قبل  النيل  حوض 
آنــذاك  ــررة  احمل املصرية  اإلمبراطورية 
تصارع  ال  العثماني.،بينما  احلكم  من 

متر  مليار   55 حصة  ضمان  على  إال  اآلن 
تأبه  لم  إثيوبيا  ظاهريا  املياه.  من  مكعب 
موازين  أن  تعلم  ألنها  التحركات  لهذه 
نصف  ــالل  خ تغيرت  السياسية  الــقــوة 
القوة  تلك  مصر  تعد  لم  إذ  املاضي،  قرن 
حقيقة  ،وهي  اجلانب  املهابة  اإلفريقية 
تشاهد  أنها  حيث  نفسها  مصر  تدركها 
النيل  مــيــاه  يف  تــتــهــاوى  قــوتــهــا  أوراق 
باالنتهاكات  مثقل  احلــقــوقــي  وملفها 
وقمع  واعتقاالت  )إعــدامــات  اجلسيمة 
تلعب  ورقـــة  مــن  جتــد  وال   ، ــات(  ــري احل
نفوذها  بــتــاريــخ  املتعلقة  تلك  إال  بها 
الــنــيــل يف زمــن  وســطــوتــهــا عــلــى حـــوض 
االستعمارية  ببريطانيا  مسنودة  كانت 
ولكن  لــذاتــهــا  تقويتها  ــل  أج مــن  لــيــس 
للسهر  املنطقة  يف  كدركي  لها  تسخيرا 
والتوسعية  االستعمارية  أطماعها  على 
للمعادن  استغاللها  الستدامة  وضمانا 

املنطقة.  بها  تزخر  التي  والثروات 

مصطفى خياطي

كبرى  عقبة  احلبشة  شكلت  لطاملا 
القوى  طرف  من  االختراق  على  عصية 
االســتــعــمــاريــة خــالل الــعــصــر احلــديــث 
ــاع  ــم ألط ــدي  ــص ــت ــل ول  ،)19 )الـــقـــرن 
عهد  عــلــى  ــة  ــري ــص امل اإلمـــبـــراطـــوريـــة 
إمبراطور  طلب   ،1863 سنة  اخلديوي 
من  العسكرية  واملساندة  الدعم  احلبشة 
مسيحية  مملكة  إقامة  مقابل  بريطانيا 
صورته  الذي  اإلسالمي  للمد  للتصدي 
حاكما  عــلــي  مــحــمــد  صــعــود  يف  ممــثــال 
كان  حيث  العثمانية،  الدولة  جالء  بعد 
اجلديد  احلاكم  انشغال  مصدر  اجلنوب 
السيطرة  شكلت  للمعادن،  :فباإلضافة 
األزرق  الــنــيــل  ومــنــابــع  احلــبــشــة  عــلــى 
استراتيجية  ضمانة  اإلفريقي  والقرن 
ــة  ــدول ال ــة  ــراري ــم ــت اس و  ــاء  ــق ب لــتــأمــني 
احلكم  اخلديوي  تولي  وبعد  املصرية. 
التركيز  إلى  انصرف  علي،  محمد  بعد 

تعتمد  لدولة  املائي  األمــن  تأمني  على 
ضم  يف  فنجح  والفالحة،  الزراعة  على 
سيطرته  وبسط  السودان  غرب  دارفور 
البحر  عــلــى  املــطــلــة  املـــوانـــئ  ــل  ك عــلــى 
األحــمــر وصـــوال إلــى جــنــوب الــســودان 
مصر  سيطرت  وبذلك  وتنزانيا،  وأوغندا 
مما  املــصــب،  إلــى  املنبع  مــن  النيل  على 
جلأ  التي  للحبشة  خانقا  حصارا  شكل 
احلماية  طلب  إلى  الثاني(  )تيودو  ملكها 
يتم  لــم  ــذي  ال بريطانيا...الشيء  مــن 
الكراهية  عمقت  دموية   وقائع  وتلته 
ــات  ــاوش ــن ــرت امل ــم ــت ــني واس ــت ــدول بــني ال
احلــرب  انــدلــعــت  أن  ــى  إل االســتــفــزازيــة 
اجليوش  فيها  انهزمت   1875/1876 يف 

املصرية... 
معضلة  ،التــــزال   2021 ويف  واآلن 
تشوبها  النيل  نهر  يف  طــرف  كل  حقوق 
ترى  مصر  أن  حيث  عميقة،  تعقيدات 

تقزمي  مبثابة  عنها  النيل  مياه  قطع  يف 
تعتبر  كــدولــة  ــي  ــق ــري اإلف ــا  ــوده ــوج ل
إقليمية،  قوة  تكون  أن  تطمح  أو  نفسها 
سد  مـــشـــروع  أن  إثــيــوبــيــا  تـــرى  فــيــمــا 
االقتصادي  لنهوضها  اجلسر  هو  النهضة 
مصر  إفــريــقــيــا.  يف  ــارزة  بـ مكانة  وتـــوء 
مع  حربها  مصير  يكون  أن  تخشى  اآلن 
حيث  اخلديوي  حرب  كمصير  إثيوبيا 
أما  الباهظة.  املديونية  بسبب  اإلفالس 
إلى  اآلن  تسعى  فإثيوبيا  آخر  جانب  من 
ملك  أبرمها  التي   1902 اتفاقية  إسقاط 
أي  تشييد  بعدم  تقضي  والتي  احلبشة 

األزرق.  النيل  على  سد 
وتــغــيــرت  ــات  ــي ــط ــع امل ــت  ــدل ــب ت اآلن 
امبريالية  قــوى  ودخلت  القوة  موازين 
 ، األزمــة  خط  على  أخــرى  واستعمارية 

االحتماالت.  كل  على  مفتوح  وامللف 


