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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 
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االمبريالية األمريكية: 

إلى أين؟

املوارد املائية باملغرب بني التحديات 
الطبيعية والسياسات املخزنية

 عبد هللا غميمط ضيف العدد : 

تلقائي  املغربي،بشكل  الشعب  يقاطع 
وخاصة  االنتخابية  االستحقاقات  وعارم، 

منها التشريعية.

فثمانون يف املئة من الكتلة الناخبة،على 
يف  بيضاء  ــة  ورقـ تضع  أو  تقاطع  األقـــل، 
عن  تعبر  بذلك  وهــي  االقــتــراع.  صناديق 
رفضها للمسلسل االنتخابي جملة وتفصيال 
إما لكونها، من خالل جتربتها الطويلة والتي 
1962 لالستحقاقات االنتخابية  ابتدأت يف 
بعدم  اقتنعت  عنها  املنبثقة  واملؤسسات 
املعاش  واقعها  على  تأثيرها  ألن  جدواها 
هذه  بــأن  الوعي  إلــى  وصلت  أو  سلبيا،  كــان 
املؤسسات املنتخبة عاجزة متاما على تغيير 
أوضاعها نحو األحسن،اذ ليس لها أي  تأثير 
والــقــرارات  والسياسات  االخــتــيــارات  على 
واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة  السياسية 
وأن  لــهــا.  بالنسبة  املصيرية  والثقافية 
والــقــرارات  والسياسات  االخــتــيــارات  هــذه 
القوانني  عن  القصر.ناهيك  بها  يستفرد 
االنتخابي  التقطيع  دميــقــراطــيــة)  الــال 
االنتخابات  تؤطر  التي  االقتراع...(  وشكل 
العملية  يشوب  ــذي  ال والــتــزويــر  والفساد 
االنتخابية والتدخل السافر للسلطة يف كل 
والتضييق  التهميش  ذلك  يف  مبا  تفاصيلها، 

املفروض على القوى املقاطعة.

الواعي،  أو  احلسي  اجلماعي،  الرفض  إن 
الشرعية  ينزع  التشريعية  لالنتخابات 
عنها  املنبثقة  املــؤســســات  على  الشعبية 
يتغنى  التي  الدميقراطية  زيــف  ويفضح 
والنظام  واد  يف  الشعب  أن  ويعبر  النظام  بها 
واد أخر. وهو، يف حد  املوالية له يف  والقوى 
إنه،   : عزوفا  وليس  سياسي  موقف  ــه،  ذات

من  الساحقة  االغلبية  تصويت  العمق،  يف 
التي  املأساة  عن  مسئول  نظام  ضد  الشعب 

تعيشها.

على  يعبر  ــذي  ال الــرفــض،  هــذا  أن  غير 
تطور هام لوعي الشعب بأعدائه ومصاحله، 
غياب  يف  اليأس  أو  االحباط  إلى  يؤدي  قد 
بديل. والنظام يعمل جاهدا من أجل ذلك، 
القوى  كل  أن  فكرة  ترسيخ  بواسطة  خاصة 
أو  فاسدة  واجلمعوية  والنقابية  السياسية 
السياسية  القوى  يضع  بذلك  وهو  عاجزة. 
والنظيفة  املناضلة  واجلمعوية  والنقابية 
نفس  يف  الشعبية  املصالح  عــن  واملــدافــعــة 
سلة القوى السياسية والنقابية واجلمعوية 
التي،  والرجعية  والوصولية  االنتهازية 
إلى  يسعى  أنــه  ويرعاها.  صنعها  ما  غالبا 

جتريد اجلماهير من أدواتها النضالية.

تــنــاضــل  الــتــي  الـــقـــوى  مــســئــولــيــة  إن 
مصالح  يــخــدم  حقيقي  تغيير  أجــل  مــن 
وعموم  العاملة  الطبقة  وخاصة  الشعب، 
هذا  لتحويل  جسيمة  الـــكـــادحـــني)ات(، 
الرفض الشعبي، من مجرد موقف) مقاطعة 
وتنظيمي  سياسي  فعل  إلــى  االنتخابات( 

ونضالي ملموس. 

وهو ما يتطلب القيام بعمل دعائي واسع 
املقاطعة  الشعب،  أغلبية  لدى  تتحول،  لكي 
السخط  من موقف حسي ينطلق فقط من 
املنتخبة  واملــؤســســات  االنــتــخــابــات  على 
املشاركة  والــقــوى  الفاسدين  واملنتخبني 
بطبيعة  واعــي  موقف  إلــى  االنتخابات  يف 
جدا  احملدودة  وصالحياتها  املؤسسات  هته 
وبالتالي عجزها بنيويا على احداث تغيير 

التغيير  هــذا  إن  الشعب.  لصالح  حقيقي 
خارجها  من  بالنضال  بــاألســاس،  سيأتي، 
وسيتم بواسطة التفاف اجلماهير الشعبية 
وتقويتها  املختلفة  النضالية  أدواتها  حول 

وحتصينها ضد إفساد النظام لها. 

بالدنا  أن  يعتبر  الدميقراطي  النهج  إن 
والبناء  الوطني  التحرر  مرحلة  تعيش 
الشعب  لصالح  التغيير  وأن  الدميقراطي. 
يتمثل يف إجناز مهام هذه املرحلة ويستوجب 

التقدم يف السيرورات التالية :

للطبقة  املستقل  احلزب  بناء  سيرورة   -
الدميقراطي  النهج  يسعى  ولذلك،  العاملة. 
من  البناء  هذا  يف  نوعية  نقلة  إحــداث  إلى 
خالل االعالن يف مؤمتره املقبل عن ميالده.

التنظيمات  وتــنــويــع  بــنــاء  ــرورة  ــي س  -
ويف  الشعبية،  للجماهير  املستقلة  الذاتية 

مقدمتها العمالية والكادحة بشكل عام.

الشعبية  الطبقات  جبهة  بناء  سيرورة   -
هيمنة  من  بالدنا  حترر  مصلحتها  يف  التي 

االمبريالية والكتلة الطبقية السائدة.

-  سيرورة بناء أممية ماركسية.

وانطالقا من حتليل الواقع، يعتبر النهج 
يشكل  املخزني  النظام  أن  الدميقراطي 
الشعب.  لصالح  تغيير  أي  أمام  كأداء  عقبة 
ولذلك، فإنه يدعو إلى تشكيل أوسع جبهة 
ضده، وخاصة نواته الصلبة املافيا املخزنية. 
مرجعيتها  كانت  أيا  القوى،  كل  تضم  جبهة 
كل  متثل  التي  الطبقي،  ومتوقعها  الفكرية 

املتضررين من هذه املافيا املخزنية.  
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انعقد اليوم 20 يونيو 2021 مبقر النهج الدميقراطي بالدار 
البيضاء  بالدار  الدميقراطي  النهج  لفرع  عام  جمع  البيضاء 
للفرع حتت  الكتابة احمللية  انكب على جتديد  الذي  الشمالية 
الدليمي  محمد  الرفيق  وانتخب  الوطنية  الكتابة  ــراف  اش
مناقشة  متت  كما  الشمالية،  البيضاء  الدار  لفرع  محليا  كاتبا 
االوضاع باملنطقة التي يشتغل بها الفرع وما تعرفه من احتقان 
يونيو   20 ذكرى  مستحضرين  واقتصادي  وسياسي  اجتماعي 
وقرر  واملعتقلني  واجلرحى  الشهداء  مئات  خلفت  التي  املجيدة 

اصدار البيان التالي :

عن  الشمالية  البيضاء  بالدار  الدميقراطي  النهج  يتابع 
كثب الوضعية السياسية واالقتصادية واالجتماعية وما ينشأ 
الدولة  لدن  من  املتبعة  السياسة  نتيجة  توترات  من  ذلك  عن 
واملمارسة طبق االصل من طرف املسؤولني احملليني حيث ازدادت 
انعكست  اقتصادية  ازمة  من  خلفه  وما  كورونا  وباء  مع  املعانات 
من  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  على  كبيرة  بدرجات 
استمرار  مع  متجولني  وباعة  زراعيني  وعمال  فقراء  فالحني 
الزيادة يف اثمان بعض املواد االساسية مع ما تعرفه االجور من 

جمود منذ سنوات.

التي  الشركات  مبختلف  النظافة  عمال  استمرار  ذلك  ومن 
اليها التنظيف والذين لم يتقاضوا اجورهم مما جعلهم  فوض 
االمر  وكذلك  حقوقهم  عن  دفاعا  متتالية  اضرابات  يخوضون 
اضرابات  يخوضون  الذين  موروسكو  شركة  لعمال  بالنسبة 

مستمرة دفاعا على حقوقهم ومطالبهم املشروعة.

وسوماتيم  عـــادل  خياطة  وعــامــالت  عــمــال  يستمر  كما 
والوقفات  االحتجاجات  يف  وغيرهم  ترونيك  وانتير  وسيكاليم 
من  بتمكينهم  مطالبني  واحملاكم  املغلقة  املعامل  ــواب  اب امــام 

مستحقاتهم يواجهون بها تكاليف احلياة.

الغالم  واهــل  مليل  بتيط  البادية  تشهد  اخــرى  جهة  ومــن 
هجمة شرسة من اجل اقتالع ما تبقى من االيدي العاملة سابقا 
يف املزارع التي تركها املعمرون الفرنسيون واستولى عليها بعض 
تلك  من  التخلص  اال  اآلن  لهم  الهم  والذين  العقاريني  املالك 
االيدي العاملة وتفويت االراضي للمافيا العقارية لتحيلها الى 

اقامات اسمنتية تذر عليهم الكثير من الربح.

وانطالقا من هذا كله فان الجمع العام :
-  يجدد مطالبته بكشف احلقيقة الكاملة حول ما تعرضت 
له انتفاضة 20 يونيو 1981 من قمع دموي ومحاسبة املسؤولني 

على هذه اجلرمية التي ال تقبل التقادم.

والتي  الدميقراطية  للنقابات  احمللية  االحتــادات  يدعو   -
دورها  تفعيل  الى  واملستخدمني  العاملة  الطبقة  بثقة  حظيت 
االستجابة  اجل  من  العمل  ارباب  على  الضغط  يف  االجتماعي 

ملطالبهم املشروعة والعادلة.

-  يهنئ املناضالت واملناضلني يف القطاع العام واخلاص الذين 
او  الثنائية  اللجان  حضوا بثقة رفاقهم ورفيقاتهم كممثلني يف 
انتخبوا  التي  القيام باملهام  كمنادب عمال ويشدد على ضرورة 

ألجلها والتي يحددها ويحميها القانون املنظم ملهنتهم.

عليهم  فــرض  الــذيــن  االســاتــذة  مــع  تضامنه  عــن  يعلن    -
االنتخابات  يف  التصويت  من  استثنائهم  مت  والذين  التعاقد 
ان  جلي  بشكل  ويوضح  املسؤولني  ادعاءات  يفضح  مما  االخيرة 

الوزارة تعتبرهم مؤقتني الرسميني.

للخالصات  والتفعيل  املتابعة  ضرورة  على  التأكيد  يجدد   -

وأهمها  الدميقراطي  للنهج  العمالي  القطاع  بها  جــاء  التي 
جلنة  تأسيس  ويثمن  واجلهات  الفروع  مستوى  على  التواجد 

للقطاع بالفرع.

-  يؤكد على ان استمرار تساقط املزيد من الضحايا نتيجة 
االخطاء الطبية خاصة يف املصحات اخلاصة ومنها حالة الشابة 
الى  امال بالبرنوصي مؤخرا مما يظهر بامللموس مدى احلاجة 
املرفق  هذا  ترك  بدل  العمومية  للمستشفيات  االساسي  الدور 
االساسي بيد القطاع اخلاص والذي همه االول واألخير الربح 

والربح فقط.

ضد  و  فلسطني  لدعم  الوطنية  اجلبهة  لفرع  دعمه  يعلن   -
التطبيع والذي مت االعالن عنه بالدار البيضاء ويعلن جتنيده 

ومناضليه ومناضالته للتواجد واملساندة له.

البيضاء  بالدار  االجتماعية  اجلبهة  تفعيل  الى  يدعو   -
من  الكثير  على  اجهاز  من  املدينة  تعرفه  ما  مستوى  يف  لتكون 

احلقوق واملكتسبات.

مطلب  تلبية  عــدم  يف  الدولة  تعنت  باستمرار  تنديده   -
املسؤولية  ويحمل  سراحه.  بإطالق  الريسوني  سليمان  املعتقل 
الكاملة للدولة يف كل ما يتعلق بحماية حياة املعتقل السياسي 
الريسوني سليمان الذي وصول اضرابه عن الطعام الى مرحلة 
االستقصائي  الصحفي  اعتقال  اســتــمــرار  وكــذلــك  حــرجــة 
لالصوات  االعتقاالت  من  حملة  هذا  كل  يرافق  الراضي  عمر 

املعارضة…

عن  مديونة  باقليم  احمللية  السلطات  بامتناع  يندد   -
االنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  مــراســالت  مــع  التجاوب 

وشكايات املواطنني واغالق االبواب يف وجوههم.

النهج الدميقراطي بالدار البيضاء يندد بتعنت الدولة يف عدم تلبية مطلب إطالق 
رساح الصحايف الريسوين

الصهيوني  الكيان  مع  اخلياني  التطبيع  وتيرة  تتسارع 
االستعدادات  تتواصل  حيث  باملغرب،  املجرم  االستيطاني 
بني  مباشرة  جوية  رحالت  تسيير  إلعــادة  وساق  قدم  على 
من  السياح  آالف  الستقبال  احملتل  الصهيوني  والكيان  املغرب 
جمعية  تعقد  كما  سياحية،  رزمات  أو  منظمة  رحالت  خالل 
للسياحة  اجلهوي  املجلس  مع  بشراكة  السياحيني  املرشدين 
دورة  ماسة  بسوس  واخلدمات  والصناعة  التجارة  وغرفة 
يف  التدريب  ظاهريا  تهم  السياحيني  للمرشدين  تدريبية 

العبرية. والثقافة  اللغة 

املخزي  اخلياني  التطبيع  على  اإلصـــرار  هــذا  ــام  وأم     
والهرولة  واستيطاني،  استعماري  مغتصب  كيان  مع  للمغرب 
اجلبهة  ــإن   ف املستويات،  كافة  على  وتيرته  تسريع  إلــى 

التطبيع: وضد  فلسطني  لدعم  املغربية 

أجواء  لفتح  الطريق  متهيد  يف  اإلمعان  بشدة  تدين   .1
خالل  من  الصهيوني  الكيان  يف  احلرب  مجرمي  أمام  املغرب 
أرض  لتدنيس  واستقبالهم  لهم  الطيران  رحــالت  تنظيم 

السياحة". "تنشيط  بدعوى  املغرب 

املروجة  املغربية  السياحة  وزيرة  تصريحات  تستنكر   .2
سافر  حتــد  يف  التطبيعية  السياحية  البرامج  هــذه  ملثل 

احلية. وقواه  املغربي  الشعب  ملواقف 

لتطبيع  ــؤوم  ــش امل لــالتــفــاق  املــطــلــق  رفــضــهــا  جتــدد   .3

بالتراجع  الدولة  وتطالب  الصهيوني،  الكيان  مع  العالقات 
مع  وتضامنه  منه،  املغربي  الشعب  موقف  واحــتــرام  عنه 

الفلسطيني.  الشعب 

بدعمها  احلية  املغربية  للقوى  املبدئي  االلتزام  تؤكد   .4

من  يتمكن  حــتــى  الفلسطيني  الــشــعــب  لــكــفــاح  املستمر 
يف  واملشروعة  التاريخية  الوطنية  حقوقه  كافة  استرجاع 
الفلسطيني  التراب  كامل  على  املستقلة  دولته  وبناء  التحرر 

القدس. وعاصمتها 

بكل  الشعبية  املقاومة  خيار  أن  جديد  مــن  تؤكد   .5
الرهان  خيار  أسقط  قد  للتحرير  وحيد  كطريق  أشكالها 
األخيرة  معركتها  يف  حققته  الذي  النصر  وأن  التطبيع،  على 

الكيان  مع  الصراع  مسار  يف  واستراتيجيا  نوعيا  حتوال  شكل 
واألنظمة  اإلمبريالية  ومــراكــز  االستعماري  الصهيوني 

جعية لر ا

شهداء  كافة  وأرواح  بنات  نــزار  الشهيد  روح  حتيي   .6
املغربي. الشعب  وشهداء  الفلسطينية،  املقاومة 

لدى  مركزية  قضية  الفلسطينية  القضية  تعتبر   .7
احلكومة  فيه  تواطأت  الذي  التطبيع  وأن  املغربي،  الشعب 
القوى احلية ببالدنا ومن  املغربيني هو مدان من كل  والنظام 

املغربي. الشعب  عموم 

قيم  ترسيخ  بدعوى  التطبيع  نحو  الهرولة  تعتبر    .8
هو  ما  وفاشستي  عنصري  مغتصب  مجرم  كيان  مع  التسامح 
الفلسطيني  الشعب  حق  يف  جرائمه  لتبييض  محاولة  إال 
للشعب  وطــعــن  عــظــمــى  خــيــانــة  وهـــو  املــنــطــقــة،  ــوب  ــع وش
وإقامة  التحرير  أجل  من  وملقاومته  ولصموده  الفلسطيني 

املستقلة. دولته 

إلى  واحلــيــة  الدميقراطية  املغربية  الــقــوى  تدعو   .9
أنــواع  كافة  يجرم  قانون  ــرار  إق أجــل  من  الضغط  تشديد 
والتمييز  اجلرائم   أشكال  وكل  املطبعني  وفضح  التطبيع، 
الشعب  ضــد   الصهيوني  الكيان  ميارسها  التي  العنصري 
وطرد  فورا  االتصال  مكتب  بإغالق  تطالب  كما  الفلسطيني، 

بالدنا. من  الصهاينة  وكل  الكيان  ممثل 

الجبهة املغربية لدعم فلسطني تجدد رفضها املطلق لتطبيع العالقات مع 

الكيان الصهيوين
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

عليهم  فرض  الذين  األساتذة  عبر 
الـــتـــعـــاقـــد  عـــن رفــضــهــم لــلــخــطــوة 
ــصــنــدوق  ال يف  بــدمــجــهــم  ــومــيــة  احلــك
مطلبهم  أن  ــدوا  وأك للتقاعد،  املغربي 
التعاقد واإلدماج يف أسالك  هو إسقاط 

يف  الدمج  وليس  العمومية،  الوظيفة 
التقاعد. صندوق 

التابعة  اإلعـــالم  جلــنــة  ــتــقــدت  وان
ــذة  ــات ــأس ــة ل ــي ــن ــوط لــلــتــنــســيــقــيــة ال
مترير  التعاقد،  عليهم  فــرض  الذين 
إشراك  أو  تفاوض  أي  دون  املشروع  هذا 
متهمة  وغيرها،  نقابات  من  للفاعلني 
ــة من  ــوع ــم ــج م ــر  ــري ــم ــت ب احلــكــومــة 

املغالطات.

من  أن  ــدت  أك قــد  احلكومة  وكــانــت 
عليه  صــادقــت  ــذي  ــ ال املـــشـــروع  ــأن  شـ
ــر  أط بـــني  ــة  ــل ــاث ــم امل ــدأ  ــب م ــد  ــؤك ي أن 
التدريس  هيئة  وأطـــر  ــات  ــي ــادمي األك
اخلــاص  ــي  ــاس األس للنظام  اخلــاضــعــة 
وهو  الوطنية،  التربية  وزارة  مبوظفي 
ــر الـــذي ســيــوفــر لــهــم االســتــقــرار  األمـ

الوظيفي. واألمن  املهني 

الذين  ــاتــذة  األس تنسيقية  ونفت 
هذا  يكون  أن  التعاقد  عليهم  ــرض  ف
إلى  مشيرة  االستقرار،  يوفر  املــشــروع 
ــي يــواجــهــهــا  ــت ــل ال ــاك ــش ــن امل جــمــلــة م
يــعــانــون  جتعلهم  ــي  ــت وال ــذة،  ــاتـ األسـ
ــرار املــهــنــي، ومــن  ــق ــت الــهــشــاش والــالاس
يزالون  ال  حيث  األسري،  الشتات  بينها 
ما  وهو  الوطنية،  احلركة  من  محرومني 
فضال  اجتماعية،  مشاكل  عنه  ينتج 

من  التقاعد  ــنــدوق  ص يــواجــهــه  عما 
السنوات  يف  بإفالسه  تنذر  حتديات، 

املقبلة.

ــرض  ــذة الــذيــن ف ــاتـ ــر األسـ ــب ــت واع
ــوة  اخلــط ــذه  هـ أن  ــاقــد  ــع ــت ال عــلــيــهــم 

يف  ــاورة  ــنـ مـ إال  هـــي  ــا  مـ ــة،  ــي ــوم ــك احل
محاولة  جتري  حيث  انتخابي،  سياق 
بعض  ــرف  طـ مــن  ــم  ــه ــت ورق ــالل  ــغ ــت اس
ــزب وزيــر  ــى رأســهــا حـ ــل األحـــــزاب، وع
أرقاما  ليسوا  أنهم  مؤكدين  التعليم، 
ستبوء  املــنــاورات  هــذه  وأن  انتخابية، 

بالفشل.

ملفها  أن  على  التنسيقية  وشددت 
وال  عليه،  تــنــازل  وال  واضـــح  املطلبي 
بشيء  تقبل  لن  وأنها  لتجزيئه،  مجال 
بــدون  معها،  املــبــاشــر  الــتــفــاوض  غير 

وصاية.

ــى أنــهــا  ــل وشــــددت الــتــنــســيــقــيــة ع
املقبل  الــدراســي  املوسم  خــالل  مقبلة 
قوية،  نضالية  بــرامــج  تسطير  على 
الصحي،  احلجر  من  سنتني  بعد  وذلك 
إلى حجر حقوقي، وأكدت  الذي حتول 
من  للتضحية  مستعدون  األساتذة  أن 

مطالبهم. أجل 

عليهم  فــرض  الذين  أساتذة  وأدان 
الــتــعــاقــد، املــتــابــعــات الـــتـــي تــطــال 
التي  ــرامــات  الــغ عــن  فضال  ــم،  ــالءه زم
املوقوف  والسجن  بعضهم،  على  فرضت 
اآلخر،  البعض  على  به  احلكم  مت  الذي 
نضاالتهم،  ــن  ع لثنيهم  مــحــاولــة  يف 
إلى  النضال  يف  استمرارهم  مؤكدين 

التعاقد. إسقاط  حني 

 األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعتربن خطوة 

صندوق التقاعد ليس بديال عن مطلبهم األسايس يف اإلدماج

لنقابة  الصيفية  اجلامعة  مبنع  تنديدي  بيان   
بتيزنيت  FNE

الوطنية  للجامعة  اإلقليمي  املكتب  اجتمع 

املنع  حيثيات  لــتــدارس  بتيزنيت   FNE للتعليم 
ــة الــصــيــفــيــة الــتــي  ــع ــام ــاط اجل ــش ــال ن ــذي طـ ــ ال
نقاش  وبعد  يوليوز،   4 و   3 يومي  مبرمجة  كانت 

: يلي  ما  اإلقليمي  املكتب  يعلن  مستفيض 

النقابة  نشاط  ــال  ط ــذي  ال باملنع  تنديده   -
احلريات  خنق  دوامــة  يف  يدخل  والــذي  بتيزنيت 
السلطات  تنهجها  ــي  الــت املــمــانــعــة،  واألصــــوات 
ــؤدي إلـــى إفـــراغ  ــي تـ ــت ــيــم، وال الــعــمــومــيــة بــاإلقــل
والترافعي  التأطيري  دورها  من  واملنظمات  الهيئات 

االحتقان. من  املزيد  يف  البلد  إغراق  وبالتالي 

ملاهية  بتيزنيت  السلطات  جهل  من  استغرابه   -

من  التنظيمية  األدبيات  يف  الصيفية"  "اجلامعة 
واعتبارها  املشاركني  عدد  ارتفاع  من  تخوفه  خالل 
مفتوحا  عموميا  نشاطا  الصيفية"  "اجلامعة 
هنا  نتحدث  أننا  الصدد  هذا  يف  ونذكرها  للجميع، 
يكون  واملنظمات  للهيئات  مغلق  داخلي  نشاط  عن 
املنتسبني  على  وتقتصر  بالدعوة  احلضور  فيه 

فقط. والضيوف  للتنظيم 

التي  املسوغات  أن  اإلقليمي  املكتب  يعتبر   -
خصوصا  واهية،  املنع  قرار  يف  السلطات  ضمنتها 
النقابة  فيها  التزمت  بالنشاط  اإلخبار  رسالة  أن 
وهو  بــه  املسموح  الــعــدد  نصف  حضور  باحترام 
الــتــدابــيــر  ــة  ــاف ــصــا، و بــاتــخــاذ ك خــمــســون شــخ

االحترازية.

سيستمر  أنه  للجامعة  اإلقليمي  املكتب  يعلن   -
ورجــال  نساء  لعموم  التأطيرية  رسالته  أداء  يف 
والنضالية  الترافعية  رسالته  جانب  إلى  التعليم، 
الوطن. أبناء  لعموم  العادلة  احلقوق  عن  للدفاع 

جميع  اإلقليمي  املكتب  يحيي  األخــيــر  ويف 
على  نــون  واد  وكلميم  ماسة  ســوس  جهتي  ــروع  ف
الهيئات  كافة  ويحيي  اجلامعة،  إلجناح  انخراطهم 
ضد  بتزنيت  فرعنا  مــع  املتضامنني  واملناضلني 
منعنا  وضد  باإلقليم،  العمومية  السلطات  شطط 

الدستوري. حقنا  ممارسة  من 

نقابة   FNE للتعليم  الوطنية  اجلامعة  وعاشت 
مناضلة مستقلة 

نقابة FNE تندد مبنع جامعتها 

الصيفية بتزنيت

السياسي  املعتقل  لدعم  احمللية  اللجنة  طالبت 
التي  املآسي  لهذه  حد   بوضع  ــواج،   ع الدين  نور 
يف  واحلريات  احلقوقية  األوضاع  سوء  من  فاقمت 

املغرب.

ثاني  يف  احتجاجها   إن  اللجنة،  حقوقيو  وقال 
الزجرية  باحملكمة  ”الــعــواج”  محاكمة  جلسات 
الوضع  ظل  يف  يأتي  البيضاء  بالدار  السبع  بعني 
والتي  املغرب  التي يعرفها  والردة احلقوقية  القامت 
السياسية  واإلنتكاسات  التراجعات  يف  تتجلى 
على  تشن  التي  الشرسة  والهجمات  واحلقوقية 

والصحفيني. واملدونني  النشطاء 

العواج  اعتقال  أن  احلقوقية  اللجنة  واعتبرت 
مطالبة  باملغرب،  التعبير  حلرية  وضرب  حتكمي 
املفبركة  التهم  كافة  إسقاط  مع  سراحه  بإطالق 
سليمان  للصحفيني  الــعــادلــة  احملاكمة  وتوفير 
يف  بالسراح  متتيعهما  مع  الراضي  وعمر  الريسوني 

إليهم. املوجهة  التهم  كافة  من  تبرئتهما  انتظار 

املعتقل  لــدعــم  احملــلــيــة  اللجنة  واســتــنــكــرت 
اخلروقات  أسمته  مبا  عواج،  الدين  نور  السياسي 
التي تشهدها كافة احملاكمات مبوقع الدار البيضاء 
وباقي املواقع األخرى الفتة إلى ما أسمته العيوب 

الريسوني. الصحايف  محاكمه  شابت  التي 

عواج،  املعتقل  لدعم  احمللية  اللجنة  وطالبت 
سوء  مــن  فاقمت  الــتــي  املــآســي  لــهــذه  حــد  بــوضــع 
والكف  املغرب  يف  احلريات  و  احلقوقية  ــاع  األوض
واحلقوقيني  السياسيني  النشطاء  متابعة  عــن 
مع  والقطع  آرائهم  بسبب  واملدونني  والصحافيني 
واحملاكمات  االنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات 
املعتقلني  ــة  ــاف ك ــراح  ــ س ــالق  ــ إط مـــع  الــصــوريــة 

السياسيني دون قيد أو شرط.

حقوقيون يطالبون بإطالق رساح الناشط “نور الدين العواج” 

والقطع مع انتهاكات حقوق اإلنسان



العدد : 417   4
من  6  إلى 12 يوليوز  2021 وحقوقية عمالية  قضايا 

يوم اجلمعة 18 يونيو 2021، مبقر دار احملامي، التابع لهيئة 
املستقل  الصحفي  دفاع  هيئة  نظمت  البيضاء،  بالدار  احملامني 
سليمان الريسوني املعتقل بصفة تعسفية منذ أزيد من سنة، 
بتاريخ  وصل  الطعام  عن  محدودا  ال  إضرابا  يخوض  والــذي 

تنظيم الندوة 72 يوما.

كل  أشغالها  أدار  التي  الندوة،  لهذه  املنظمة  الهيئة  وحسب 
محمد  واألستاذ  بنعمرو  الرحمان  عبد  النقيب  األستاذ  من 
صادقو )من هيئة الرباط( واألستاذة سعاد لبراهمة )من هيئة 
دادسي  حلسن  واألستاذ  بناصر  أيت  أحمد  واألستاذ  سطات( 
البيضاء(، فإن هناك  الدار  واألستاذ ميلود قنديل )من هيئة 
التصريح  يف  أوردتها  الندوة،  هذه  لتنظيم  دفعتها  أسباب  عدة 
التي  والصحفية  اإلعالمية  املنابر  على  تلته  الذي  الصحفي 

حضرت أشغال الندوة، ومن بني هذه األسباب :

الريسوني  لسليمان  اخلطيرة  الصحية  احلالة  جتاهل    •
إذ  الطعام،  عن  الالمحدود  إضرابه  من  يوما   72 وصل  الــذي 
أنه  حيث  ومقلقة،  جدية  بصفة  مهددا  احلياة  يف  حقه  بات 
30 كيلوغراما من وزنه، ولم تعد له القدرة على  فقد أزيد من 

احلركة والكالم وبالتالي على إمكانية الدفاع عن نفسه.

تشوب  زالت  وما  شابت  التي  املسطرية  اخلروقات  تعدد   •
امللف، ومنها بصفة خاصة :

الشرطة  العام بعدد كبير من عناصر  الشارع  اعتقاله يف   •
وذلك مثبت بالصوت والصورة، يف حني جاء يف محضر الضابطة 
-الذي  الشرطة  ضابط  طرف  من  استقباله  مت  أنه  القضائية 
حرر احملضر-يف مكتبه بوجود ضابطني اثنني، ويف هذا تزوير 

ملعطيات واقعية ملموسة مثبتة.

• تصوير الريسوني خالل عملية االعتقال من طرف أحد 
للمعارضني  واإلســاءة  بالتشهير  املعروف  اإللكترونية  املواقع 

السياسيني والنشطاء احلقوقيني والصحفيني املستقلني؛

• وضع سليمان الريسوني يف االعتقال االحتياطي على ذمة 
التحقيق ملدة حوالي سنة كاملة دون توجيه أية تهمة واضحة 

له.

• ضرب قرينة البراءة مبتابعة سليمان الريسوني يف حالة 
واالمتثال  للحصور  الضمانات  كافة  على  توفره  رغم  اعتقال 

أمام القضاء يف حالة سراح.

• مواصلة التشهير به حلد عقد هذه الندوة.
الهيئة  إلى  وجها  الدميقراطي  النهج  جلريدة  سؤالني  ويف 
من  امللف  يف  املسطرية  اخلروقات  وأخطر  أهم  حول  املنظمة، 
جهة، وتفسير هيئة الدفاع لدالالت ومرامي تصوير الريسوني 
املنظمة  الهيئة  أجابت  ثانية،  جهة  من  اعتقاله  عملية  خالل 
للندوة بأن من بني أخطر اخلروقات واالنتهاكات املرتبطة مبلف 

سليمان، ما يلي :

سليمان  الصحفي  تطال  التي  التشهير  حملة  استمرار   •
الريسوني، والتي وصلت حد التطاول على سلطة القضاء، ونشر 
العام،  الــرأي  على  وافتراء  الصحة،  من  لها  أساس  ال  ادعــاءات 
احلضور  عن  امتنع  الريسوني  سليمان  الصحفي  بان  بالقول 
جللسة محاكمته التي أشعر مسبقا بتاريخها، متجاهلة وضعه 

الصحي الذي حال دون حضوره.

سليمان  للصحفي  الصحي  الــوضــع  خــطــورة  جتــاهــل   •
عن  محدود  ال  إضــراب  يف  للدخول  اضطر  الــذي  الريسوني، 
الطعام لغاية يومه )72 يوما( بسبب ما طاله من ظلم وحيف 

وتشهير، وهو األمر الذي قد يسفر عن فاجعة حقيقية، بحيث 
أن حقه يف احلياة أصبح مهددا بشكل خطير، إذ أنه على شفا 

حفرة من املوت.

 ،2021 يونيو   15 بتاريخ  لبالغ   العامة  النيابة  إصــدار   •
بداية  صحيحة،  غير  معطيات  يتضمن  امللف،  يف  طرف  وهي 
متهيدي  بحث  مباشرة  إلى  بــادرت   التي  اجلهة   اعتبارها  من 
املوقع  يف  منشورة  مستعار،  باسم  تدوينة  مجرد  على  بناء 
لشخص  جرمية  أفعاال  فيها  تنسب  "فايسبوك"،  االجتماعي 
مجهول، دون حتديد مكان وزمان وقوع تلك األفعال اجلرمية، 
البحث  إلجراء  الترابي  االختصاص  عن   التساؤل  يطرح  مما 
كما  ج؛  م  ق  من   49 املادة   ملقتضيات  خالفا   املذكور  التمهيدي 
على  بالغ  بتعميم  البراءة،  لقرينة  صارخ  انتهاك  ويف  قامت، 
السيد  باعتقال  يخبر  واخلاصة،  العمومية  اإلعــالم  وسائل 
أجلها،  من  اعتقل  التي  اجلرمية  واألفعال  الريسوني  سليمان 

مهما  اجلنائية  امللفات  بباقي  بها  املعمول  العادة  غير  على 
ملف  أن  منه  يستشف  ما  وهو  املرتكبة،  األفعال  خطورة  كانت 

الصحفي سليمان الريسوني ليس ملفا عاديا.

املــواقــع  بعض  نــشــرت  األخــيــر،   هــذا  اعــتــقــال  فقبل    •
االلكترونية املعروفة بعملها التشهيري، ومبجرد صدور تدوينة 
باسم مستعار  تنسب أفعال جرمية لشخص مجهول، خبرا يفيد 
الريسوني  سليمان  السيد  إال  ليس  التدوينة  من  املقصود  بأن 
وذلك يف سياق حملة تشهير مغرضة وممنهجة وصلت حد نشر 
أحد هذه املواقع، وقبل انطالق أي بحث قضائي، ملقال يتوعد 
العيد؛ وفعال  أبواب "جهنم" عليه يوم  فيه هذا األخير  بفتح 
حتقق الوعيد عشية العيد عبر اعتقاله، ومت تأكيد هذا العلم  
واملكان  الوقت  يف  االعتقال  ملكان  املوقع  هذا  بحضور  املسبق 
دومنا  وتعميمها  ونشرها  اعتقال  عملية  وتصوير  احملددين  
حسيب وال رقيب؛ كما طالت هاته احلملة التشهيرية املمنهجة 
أنظار  على  حاليا  املعروض  الريسوني  سليمان  السيد  ملف 
القضاء وصلت حد اتهام دفاعه باملماطلة والتسويف  وحتميله 

مسؤولية طول مدة احملاكمة.

 ،22/05/2020 بتاريخ  الريسوني  سليمان  اعتقال  منذ     •
يحقق  لم  أشهر،  ستة  لفترة  دام  الذي  معه  التحقيق  وخالل 
 25/5/2020 ــن  )م جلسات  ــالث  ث يف  إال  سليمان  مــع  فيها 
بتاريخ  إال  االحالة  قــرار  حترير  يتم  ولم   )3/11/2020 الى 
21/12/2020، ولم يتم عقد جلسة احملاكمة العلنية إال بتاريخ 

9/2/2021 أي بعد تسعة أشهر من االعتقال. 

•  إن التأخير الذي طال ملف القضية، مرده باألساس لطول 
فترة التحقيق القضائي معه الذي دام  ملا يقارب التسعة أشهر، 
والذي أشرف عليه السيد قاضي التحقيق مبحكمة االستئناف 
بالدار البيضاء،  رغم أن هذا  التحقيق لم يضف أي جديد مللف 

القضية أكثر مما قدم به لديه وبالتالي لم يكن يستدعي كل 
تلك املدة، وأما  بعد  إحالة امللف من لدنه جللسات احملاكمة، فلم 
يتم التأخير بطلب من الدفاع إال خالل اجللستني األولتني من 
أجل تسجيل املؤازرة للمحامني  وإعداد الدفاع، وهو حق أصيل 
من حقوق الدفاع؛ وضمانة أكيدة من ضمانات احملاكمة العادلة، 
وأما باقي التأجيالت فكانت بسبب تعنت إدارة السجن ورفضها 
تسليم وثائق القضية للسيد الريسوني قصد االطالع وإعداد 
دفاعه بالرغم من احملاوالت املتكررة لدفاعه لدى إدارة السجن، 
طريق   عن  تأتيها  أن  يتعني  الوثائق  بأن  تتحجج  كانت  التي 
االستجابة  يف  متاطلت  التي  األخيرة   هذه  العامة،  النيابة  
للمحكمة   للتوجه  للوقت  وربــحــا  بــنــا،  ــدا  ح ممــا  لطلبنا، 
واستصدار حكم بتاريخ 15/4/2021  بتمكني السيد الريسوني 
من وثائق امللف )محاضر، وقرار اإلحالة وغيرها... (، من أجل 
إعداد دفاعه، وهو ما يعد حقا من أبسط حقوقه املخولة له 
قانونا، أما باقي التأجيالت فقد فرضها  الوضع الصحي للسيد 
سليمان الريسوني  الذي دخل  يف إضراب المحدود عن الطعام  
مند 8/4/2021، بعد أن ضاق ذرعا بالتضييقات التي مورست 
عليه، وخاب ظنه  يف االنتصاف  بعد طول انتظار منذ تاريخ 
يف  أمله  وخفت   التحقيق،  على  وعرضه  تقدميه   ثم  توقيفه 
وأولها  وشروطها،  ضماناتها  لكافة  مستوفية  عادلة  محاكمة 
النيابة  طعن  وزكــاه  عززه  الذي  الشعور  وهو  البراءة،   قرينة 
العامة يف قرار السيد قاضي التحقيق،  بعدم متابعته من أجل 
جنحة االحتجاز  واحلكم بإرجاعها، ثم رفض طلبات السراح، 
التي وصلت إلى 14 طلب، املقدمة ابتدائيا واستئنافيا رغم توفر 
كافة ضماناته. وهو األمر الذي فرض بالضرورة تأخير جلسات 
للسيد  الصحي  للوضع  واملطرد  اخلطير  التردي  أمام  احملاكمة، 
سليمان نتيجة إضرابه عن الطعام باعتباره الوسيلة الوحيدة 

املتاحة له من أجل االحتجاج.

مسطرية  خروقات  امللف  يتضمن  ذلــك،  إلى  باإلضافة    •
ملف  أن  تؤكد  الدفاع  هيئة  يجعل  مما  خطورة،  تقل  ال  أخرى 
السيد سليمان الريسوني ملف سياسي بامتياز، يستهدف ضرب 
سليمان  وأن  خاصة  الصحافة،  وحرية  والتعبير  الرأي  حرية 

معروف بكتاباته الالذعة واملنتقدة للسلطات العمومية.

•  لكل ما سبق فإن هيئة الدفاع تتشبث بحق موكلها سليمان 
الريسوني يف املتابعة يف حالة سراح وهو أحد شروط وضمانات 
كرستها  التي  البراءة  قرينة  ملبدأ  تفعيال  العادلة،  احملاكمة 
املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان والدستور والقانون، مادام أن 
االعتقال االحتياطي هو استثناء حدد القانون الدولي حلقوق 
اإلنسان شروطه بدقة، إذ ال يجب ان يكون معقوال فقط، بل أن 

يكون ضروريا ومشروعا.

تصوير  للندوة  املنظمة  الدفاع  هيئة  تفسير  وبخصوص 
عملية اعتقال سليمان الريسوني من طرف أحد املواقع املعروفة 
يشكل  وحده  ذلك  أن  تسجل  الهيئة  فإن  واإلســاءة،  بالتشهير 
الريسوني هي محاكمة  أن محاكمة سليمان  دليال قاطعا على 
وتوقيت  بتاريخ  املوقع  هذا  أخبر  فمن  وإال  بامتياز،  سياسية 
التصوير؟  وملاذا  وملاذا االعتقال أصال؟ بل  ومكان االعتقال؟ 
مادام أن األمر يرتبط بشكاية عادية حول جرمية افتراضية 
عادية من جرائم احلق العام التي تقع مثيالتها بشكل يومي؟

ويف ختام هذه الندوة، وجهت هيئة دفاع سليمان الريسوني 
رسالة مفتوحة إلى كافة اجلهات املختصة لتحميلها مسؤولية 
سليمان  يخوضه  الذي  الطعام  عن  لإلضراب  جتاهلها  تبعات 
الريسوني منذ 72 يوما، والذي باتت معه حياته يف حالة خطر 
حقيقي، وطالبت بضرورة نقله إلى املستشفى إلنقاذ حياته.

تقرير عن ندوة صحفية لهيئة دفاع املعتقل الصحفي سليامن الريسوين
ر. مرباح
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مستجدات الحالة الوبائية باملغرب
عزيزة الرامي 

بسبب  الصحية  األزمات  أقوى  أحد  يعيش  العالم  يزال  ال 
عامليا  اإلصابات  عدد  بلغ  حيث   19 كوفيد  التاجي  الفيروس 
19 219 432 ) بزيادة 49+ 856 حالة (  و فيما يخص الوفيات 
التلقيح  وثيرة  يخص  فيما   ,  762 965 3 تسجيل  مت  فقد 
عامليا  امللقحني/ات  األشخاص  عدد  بلغ  فقد  الفيروس  ضد 
هي  و  العالم  ساكنة  من  املئة  يف   11.2 بنسبة    690 059 867
ناهيك   , الفيروس  تفشي  و  خطورة  مع  مقارنة  ضعيفة  نسبة 
عن سرعة و قوة ظهور املتغيرات ) الطفرات ( للفيروس التي 
حث  السياق  هذا  يف  و  محدقا  خطرا  تشكل  و  حتديا  تعتبر 
التصدي  على  الــدول   العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  مدير 
زيادة  خالل  من  كورونا  لفيروس  اجلديدة  املروعة  للطفرات 
أن متغير  العامة, محذرا من  الصحة  التطعيم وتدابير  جهود 
وهو ما يضعنا يف فترة خطيرة للغاية من اجلائحة.دلتا سرعان ما أصبح الساللة املهيمنة يف العديد من البلدان 
التقني  الفريق  رئيسة  كيرخوف،  فــان  ماريا  د.  وقالت 
ألول  ظهوره  منذ  يتطور  الفيروس  إن   ،19  - بكوفيد  املعني 
املتغيرات  الفيروسات.  تفعله  ما  "هذا  تقول:  وأضافت  مرة. 
غاما  بيتا،  ألفا،  أربعة:  هي  حاليا  نتتبعها  التي  للقلق  املثيرة 
ودلتا. ستستمر بالتطور وسيكون هناك املزيد من الطفرات، 
مثيرا  سيكون  بعضها  املتغيرات،  من  املزيد  اكتشاف  وسيتم 

للقلق."

دلتا  ملتغير  الفرعية  الــســالالت  بعض  ثّمة  أن  وأضــافــت 
البلدان على توسيع جهود  اجلينومي.يتتبعها اخلبراء حاليا وقد حثوا  التسلسل 

الطوارئ الصحية متديد حالة 
 ) حالة   844 بــزيــادة   (  994 532 ل   املغرب  وصــول  بعد 
الصحية  الطوارئ  حالة  متديد  املغربية  احلكومة  أعلنت 
ملدة شهر إضايف، وفق ما أعلنته اخلميس يف سياق اإلجراءات 
حظر  استمرار  مع  كورونا،  فيروس  تفشي  ملواجهة  واجلنائز.املتخذة  واألعراس  التجمعات 
الــطــوارئ  "متــديــد   اخلميس  بيان  يف  احلكومة  وأعلنت 
الفيروس،  تفشي  ىملواجهة"  البالد  أرجاء  بسائر  10 غشت املقبل.الصحية  وذلك لغاية 
إلى  املخبرية  التحاليل  توسيع   " على  احلكومة  وتراهن 
ما  وفق  اإلنتاجية"،  القطاعات  داخل  ممكنة  درجة  أوضح وزير الصحة هذا األسبوع.أقصى 
تدابير  يف  يونيو،  مطلع  احلجر  خففت  السلطات  لكن 
فرض  يستمر  املقابل،  ويف  نفسه.  الشهر  من   25 يف  تسارعت 
للمخالفني.  عقوبات  طائلة  حتت  الواقية  الكمامات  وضع 
وأتاح تخفيف إجراءات اإلغالق إعادة فتح املقاهي واملطاعم 
استئناف  وكــذلــك  الرياضية  األلــعــاب  وصـــاالت  والــفــنــادق 

فتح  يعاد  أن  على  املــدن،  بني  والتنقل  الداخلية  السياحة 
الوبائية  للحاالت  تبعا  املقبل  األسبوع  من  ابتداء  .املساجد  محليا
املواطنني  أمــام  احلــدود  فتح  أيضا  املقبل  األسبوع  ويعاد 
إمكانية  مع  املغرب  إلى  للعودة  األجانب  واملقيمني  املغاربة 
فتح  موعد  عن  بعد  يعلن  لم  حني  يف  وبحرا.  جوا  احلدود لعموم املسافرين والسياح األجانب.مغادرتها 
بؤر  ظــهــور  بسبب  للقيود  خاضعة  ــدن  م ســت  تـــزال  وال 
للفيروس "يف أماكن عمل"، ال سيما يف مزارع الفراولة الواقعة 
242.يف غرب املغرب. وفاق عدد املصابني بالوباء  حتى األربعاء 15  ألفا تويف منهم 
عملية  بخصوص  جديدا  بالغا  الصحة  وزارة  وأصــدرت   
إطار  ويف  دبأنه  خالله،  من  أكــدت  اجلمعة،  اليوم  التلقيح، 
للتلقيح  مراكز  فتح  سيتم  الوطنية،  التلقيح  عملية  تسريع 
الفئات  تتمكن  وحتى  بأنه  البالغ  وأضاف  األحد.  يوم  خالل 
من  بعد  تتمكن  لم  والتي  سنة،  أربعني  أعمارها  تفوق  التي 
مراكز  فتح  سيتم  أنــه  الصحة  وزارة  تعلن  جرعاتها،  أخــذ 
املواطنات  على  ويتوجب  هــذا،  األحــد.  يوم  خالل  للتلقيح 
أيام  طيلة  التلقيح  مراكز  إلى  التوجه  املعنيني  األسبوع مبا يف ذلك يوم األحد.واملواطنني 

العدد اإلجماليالحاالت الجديدةتاريخ 2 يوليوز 2021
844532994الحاالت المؤكدة

99307الوفيات
540518641المتعافون

5046الحاالت النشطة

18175التحاليل الجديدة المنجزة

6340705التحاليل اإلجمالية

عدد اإلصابات و توزيعها 
حسب الجهات

حسب  ــرب  ــغ ــامل ب ــة  ــي ــائ ــوب ال احلـــالـــة  مــعــطــيــات  تــشــيــر 
لتزايد    2021 يوليوز   2 بتاريخ  الرسمية   اإلحصائيات 
844 حالة إصابة جديدة بفيروس  اإلصابات حيث بلغت ل  
املاضية. 24 ساعة  الـ 9 حاالت وفاة خالل   ، املستجد  كورونا 

لإلصابات  اجلــديــدة  احلصيلة  أن  املعطيات  تشير  كما 
املؤكدة  اإلصابة  حلاالت  اإلجمالي  العدد  رفعت  بالفيروس 
أول  عن  ــالن  اإلع منذ  حالة  و994  ألفا   532 إلــى  باملغرب 
الشفاء  حاالت  مجموع  بلغ  فيما   ،2020 مارس   2 يف  حالة 
يف   3،97 تعادل  تعاف  بنسبة  حالة،  و641  ألف   518 التام 
بنسبة  حالة،   930 إلى  الوفيات  عدد  ارتفع  بينما   ، املائة 

املائة. يف   1,7 فتك قدرها 
24 ساعة األخيرة  تتوزع حاالت اإلصابة املسجلة خالل الـ
وجهة   ،)382( البيضاء-سطات  الدار  بني  املغرب  جهات  عبر 
 ،  )114( اســفــي  مــراكــش  )144(،و  ســال  قنيطرة  الــربــاط 
واد نون  باملرتبة األخيرة جهة كلميم  و  وسوس-ماسة )84(، 

.)8(
املغربية   الصحة  وزارة  عنها  أعلنت  التي  النشرة  وبحسب 
يبلغ  باملغرب  التراكمي  اإلصابة  مؤشر  أصبح  و   ارتفع  فقد 
لكل   2,3 يبلغ  إصابة  مبؤشر  نسمة،  ألف  مائة  لكل   1464,8
يصل  فيما  املنصرمة،  ساعة   24 الـــ خالل  نسمة  ألف  مائة 
 7,8 هو   19 لكوفيد  املخصصة  اإلنعاش  األسرة  ملء  معدل 

املئة. يف 
بأقسام  اجلديدة  احلرجة  أو  اخلطيرة  احلاالت  عدد  وبلغ 
ساعة   24 ـــ الـ ــالل  خ املسجلة  املــركــزة  والــعــنــايــة  اإلنــعــاش 
38 حالة، ليصل العدد اإلجمالي لهذه احلاالت إلى  األخيرة، 

االختراقي،  االصطناعي  التنفس  حتت  منها   8 حالة،   247
االختراقي.  غير  االصطناعي  التنفس  حتت  و147 

وزارة  يف  العامة”  الصحة  طوارئ  “مركز  منسق  أعلن  وقد 
تنبئ  مقلقة  مــؤشــرات  تسجيل  املــرابــط،  معاذ  الصحة، 
على  يبعث  ما  إن  وأضاف  جدًا”،  “محتملة  وبائية  بانتكاسة 
القلق أكثر هو أن هذه املؤشرات تأتي يف ظرفية دولية تتسم 
العاملي،  املستوى  على  “دلتا”  ملتحور  النطاق  واسع  بانتشار 
الرحالت  واستئناف  الصيفي  املوسم  انطالق  مع  وتزامنًا 
مختلف  من  سياح  أو  مواطنني  بدخول  ستسمح  التي  اجلوية 
البلدان، مع ما يترتب عن ذلك من ارتفاع يف وتيرة التنقالت 
رئيسية،  مؤشرات  ثالثة  رصد  جرى  أنه  وأوضح  واألنشطة. 
بالفيروس  لإلصابة  جديدة  موجة  حدوث  الحتمال  منبهة 
اآلخذة  الفحوص  إيجابية  بنسبة  األمر  ويتعلق  املغرب،  يف 
وسرعة  ــددًا(  ــج م الــفــيــروس  انــتــشــار  )مـــدى  ــاع  ــف االرت يف 
مؤشر  وتسارع  ساعة(   24 خالل  اإلصابة  )معدل  احلاالت.االنتشار  توالد 
احلــاالت  وأن  فأكثر،  أكثر  ينتشر  الفيروس  أن  وسجل 
حــاالت  عــدد  بــارتــفــاع  تلقائيًا  ترتفع  واحلــرجــة  اخلــطــرة 
عدد  كان  املاضية  األسابيع  خالل  أنه  إلى  مشيرًا  اإلصابة، 
املركزة  والعناية  اإلنعاش  أقسام  يغادرون  الذين  األشخاص 
يلجأون  من  عــدد  من  أكثر  السريري  وضعهم  حتسن  بعد 
يتم  من  عدد  وأصبح  حاليًا  املنحى  هذا  تغير  حني  يف  إليها، 

املغادرين. عدد  يفوق  األقسام  هذه  إلى  نقلهم 
19 كوفيد  ضد  للتلقيح  الوطنية  الحملة 

 1 بتاريخ  اليومية  كورونا  نشرة  يف  الصحة  وزارة  أعلنت 

 937 و  ألفا   59 و  ماليني   10 تلقيح  جرى  أنه   ،2021 يوليوز 
 , األولــى  اجلرعة  خالل  باملغرب   19  - كوفيد  ضد  شخصا 
فبراير   19 اجلمعة  انطلقت  التي  الثانية  للجرعة  وبالنسبة 
و  ألفا   159 و  ماليني   9 إلى  امللقحني  عدد  وصل  فقد  املاضي 
اجلرعتني  يف  امللقحني/ات  عدد  يصل  وبهذا  شخصا.  432 شخصا باملغرب.495  و  ألفا   219 و  19 مليونا  إلى 
السكان،  من  املائة  يف   80 تلقيح  على  الصحة  وزارة  وتراهن 
الطبيعية.  احلياة  إلى  والعودة  كورونا،  وباء  كبح  أجل  من 
مراحل،  على  تدريجية،  بطريقة  التطعيم  حملة  وجتري 
األمامية  الصفوف  يف  العاملني/ات  باستفادة  بــدأت  حيث 
املواطنني  جميع  لتشمل  تعميمها  يتم  أن  على  واملسنني/ات، 
17 سنة. و قد تلقى  املغاربة واملقيمني، الذين تفوق أعمارهم 
اللقاح ضد الفيروس،  19.5 مليون جرعة من  املغرب أكثر من 
منها 10.5 ماليني جرعة من لقاح )أسترازينكا(، و8.5 مليون 
دفعتني  املغرب  وتسلم  الصيني،  )سينوفارم(  لقاح  من  )كوفاكس(.جرعة  لنظام  طبقا  كورونا  لفيروس  املضاد  اللقاح  من 

للمغرب  الدلتا  الهندي  املتحور  دخول 

اجلديد  دلتا  للمتحورالهندي  بؤر   3 اكتشاف  تسجيل  مت 
على  يشار  و  بالقنيطرة  رابعة  بؤرة  و  البيضاء  الدار  مبدينة 
70 باملئة أكثر من  أن سرعة انتشار هذا املتحور الهندي تبلغ 
املتحور البريطاني و يشار على أنه يف إطار مراقبة املخالطني 
17 شخصا من  للمصابني باملتحور دلتا فإنه مت وضع أكثر من 
املخبرية  الفحوص  أكدت  و  الطبية  املراقبة  حتت  دلتا.املخالطني  الهندي  املتحور  بعدوى  إصابتهم  عدم 
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االنتخابات وسؤال مستقبل فيدرالية  اليسار؟

ألحزاب  مشترك  ثالثي  تصريح  وضع  من  أسبوعني  بعد 
الداخلية  وزارة  مصلحة  لدى  الدميوقراطي  اليسار  فيدرالية 
املكونات  مبشاركة  يقضي   ، االنتخابات  تنظيم  على  املشرفة 
احلزب   ، االشتراكي  الدميوقراطي  الطليعة  حزب   : الثالثة 
يف  االحتـــادي  الوطني  املــؤمتــر  وحـــزب  املــوحــد  االشــتــراكــي 
وحدوي،  بشكل  والبرملانية  واجلماعية  املهنية  االنتخابات 
من  توقيعها  سحب  على  املوحد  االشتراكي  قيادة  أقدمت 
بذلك  معلنة   ،  2021 يونيو   29 يوم  إداريا  املشترك  التصريح 
، وإعالنه  بالفيدرالية  املوحد  االنتخابي  ارتباط احلزب  فك 
 ، عنها  مستقال  والبرملانية  اجلماعية  االنتخابات  خــوض 
باستمرار  االشتراكي   والطليعة  الوطني   املؤمتر  تشبت  بينما 
إطار  يف  موحدين  االنتخابية  املــعــارك  بدخول  التزامهما 

الفيدرالية.
يثير   أن  واحلذر  بالتوجس  مشحون  مناخ  يف  طبيعيا  وكان 
بني  املوحد  االشتراكي  يف  الرفاق  بني  حادة  نقاشات  احلدث 
حد  إلى  فيها   االنفعال  درجة  وصلت    ، للقرار  ومؤيد  والتالسن.منتقد  التنابز 
الفيدرالية يف  فما ماهي األسباب واخللفيات ؟ وما مصير 

ضوء هذا "االنكسار" ؟
اخللفيات  وكشف  الصورة  لتركيب  محاولة  املساهمة  هذه 
ــري  يف  فــيــدرالــيــة الــيــســار  ــج ــاذا ي ــ الدميوقراطي.لــفــهــم مـــاذا حـــدث وم

= االنقالب عىل الوحدة.
للحزب  العامة  األمينة  منيب  لنبيلة  املعارض  االجتاه  رأى 
االنتخابي يف  التنسيق  إقدامها على خطوة االنسحاب من  يف 
حتالف الفدرالية مقدمة واضحة لالنقالب على قرار الوحدة 
الوطني  املؤمتر  أقرها  التي  الفيدرالية   لتحالف  اإلندماجية 
البناء  سيرورة  وتعطل  تربك  خطوة  بوصفها   ، للحزب  الرابع 
يف  حلفائه  أمام  احلزب  التزام  من  وتتنصل  اليسار،  لفيدرالية 
الفيدرالية ، واتهم األمينة العامة بعدم وفائها ملقررات املؤمتر 
الدميوقراطي«  "األفق  األغلبية  وثيقة  أرضية  على  الوطني 
الوحدة  اجتاه  املترددة  األقلية  مواقف  مترير  على  وعملها   ،
بدل  للحزب  كتوجه  وتسييدها  الفيدرالية  يف  ماقرره املؤمتر الوطني الرابع.اإلندماجية 
وذهب مصطفى الشناوي عضو املجلس الوطني للحزب إلى 
وصف عملية سحب التوقيع من التصريح االنتخابي املشترك 
بالنظر   ، الشرعية  عن  اخلارج  الطائش«  األرعن  »التصرف  ب 
الثالثة  القضايا  من  االنتخابات  مسألة  يف  التقرير  أن  إلى 
فيها  القرار  اتخاد  على  بااللتزام  االتفاق  مت  التي  املشتركة  

وتدبيرها يف إطار  حتالف الفيدرالية ال بشكل انفرادي .
 ، االنتخابي  التحالف  فك  قرار  على  االعتراض  سياق  ويف 

ذهب بعض رفاق منيب إلى اتهامها بالتضحية مبصلحة احلزب 
مبقعد  لديها  الفوز  هواجس  تضخم   لصالح  الوحدة  ومشروع 
اجلهوية  لالئحة  وكيلة  ترشيحها  أن  أدركت  بعدما   ، القبة  يف 
اتفاق  يبرز  وأخد    ، مضمون  غير  الدارالبيضاء-سطات  جلهة 
اجلهة  وكيلة  بتخصيص  لالنتخابات  اجلهوية  اللجنة  للمؤمتر الوطني االحتادي.داخل 
على  محسوبني  أعضاء  حسب  العامة   األمينة  كشفت  لقد 
بامللموس  الوحدوي"  "اليسار  تيار  يف  ومجاهد  الساسي  رفاق 
اليسار  فيدرالية  ملشروع  املــعــارض  األقلية  لــرأي  انحيازها 
املشاركة  اتفاق  من  التنصل  على  باإلقدام   ، الدميوقراطي 
الوحدوية ، يف ظل تقدم التحضير ملشروع الوحدة اإلندماجية 
الفكري  التحضير  على  منكبة  مشتركة  جلنة  بواسطة   ،

السياسي  واملــشــروع  ــط  واخل الهوية  تهم  األوراق  السياسي 
االتفاق الثالثي عليه بعد االنتخابات مباشرة.والبرنامجي والتنظيمي ملشروع الوحدة اإلندماجية الذي مت 

= نقطة نظام من أجل الوضوح
اختزال  املوحد  االشتراكي  لتجربة  املتتبع  على  يصعب 
العامة  األمينة  يف  االنتخابي  التحالف  من  انسحابه  حدث 
فهي   ، املوحد  االشتراكي  داخــل  وقوتها  نفوذها  كــان  مهما 
يف  طريقتها  على  ومجتهدة  مبدعة  االفتراضات-  -أفضل 
يف  النافذة  القيادة  عن  تعبر  قــرارات  واتخاد  توجه  احلزب.ترجمة 
االنسحاب  عن  املدافعة  القيادات  أحد  حسب   - حدث  فما 
يكن  ولم   ، منيب  لنبيلة  انفراديا  قرارا  يكن  لم    - االنتخابي 
الئحة  وكيل  على  املوحد  االشتراكي  حصول  لعدم  فعل  ردة 
بأغلبية  السياسي  املكتب  قــرارا  كان  بل   ، سطات   - البيضاء 
اخلطة  حسم  يف  والتلكؤ  الغموض  ــى  إل ويــرجــع  أعــضــائــه، 
على  االتفاق   يتم  لم  اليوم  حد  فإلى   ، والبرنامج  واملرشحني 
مرشحي الفيدرالية ، وال على وكالء اللوائح ، وال اللوجيستيك 
التعثرات  ملعاجلة  وطنية  جلنة  تشكيل  واقترحنا   ، املالية  وال 
املشترك  التصريح  ، وطلبنا تأجيل وضع  لكن دون جدوى.يف اجلهات واألقاليم 
فيدرالية  حتالف  يف  الوحدة  لسيرورة  مربك  تعثر  أهم  إن 
اليسار الدميوقراطي هو تناقض التصور ملفهوم الوحدة ذاته 
أن   ، منيب  نبيلة  مؤيدي  بعض  انتقادات  خالل  من  يتضح  إذ   ،
املؤمتر  النقابي(  )اجلناح  أن  هو  دفوعاتهم  يف  به  الالمصرح 
 ، ــدوي  ــوح ال السياسي  العمل  يتصور  االحتـــادي  الوطني 
الغطاء السياسي ، لتحصني مواقعها النقابية.وبالتالي مشروع الوحدة ، كأنه ملحقة للنقابية يلعب وظيفة 
من  الفيدرالية  داخــل  النقابي  اجلناح  يتوقع  لم  لذلك 
احلزب الذي حتدده األمينة العامة .تدخله يف خالفات احلزب وتنسيقه معهم وانحيازه ضد قيادة 

= خطوة إلى الوراء للتقدم أم انفجار عقد الفيدرالية.
مستقلني  االنتخابات  ــى  إل الفيدرالية  ــريف  ط بــدخــول 
العمل  فرصة  نفسها  على  الفيدرالية  ستفوت  بعضهما  عن 
يف  املشاركة  قبلت  مادامت   ، التراكم  حبل  وستقطع  املشترك 
برملاني  فريق  على  احلصول  هاجس  ومع   ، االنتخابية  اللعبة 
املوحد وبني  الصراع االنتخابي بني االشتراكي  وأمام مخلفات 
ذات  حول  الطليعة  وحزب  املؤمتر  حزب  مبكونيها  الفيدرالية 
 ، الثالثة  لأحزاب  املفترضة  املشتركة  االنتخابية  القاعدة 
ميكن تقدمي شكلني ملا سيترتب  عن سناريو الطالق االنتخابي 
املوحد  االشتراكي  خروج  أن   : األول   ، الفيدرالية  مكونات  بني 
إلعادة   ، نظام  نقطة  مبثابة  سيكون  االنتخابي  التحالف  من 
النزوع  تضخم  من  احلد  أساس  على  الوحدي  البناء  استئناف 
أقلية  مجرد  املكونني  مــادام   ، للنقابي  املوضوعي   الهيمني 
االحتــادي  الوطني  املؤمتر  ميثل  التي  النقابية  املركزية  امتدادا لها.يف 
  ، النقابة  مع  اإلحلــاقــي"  "التعاطي  سطوة  من  وسيحد 
كما   " الكبير  االشتراكي  "احلــزب  يسمى  ملى  مضمر  جسدتها التجربة االحتادية إبان زخمها وقوتها.كتصور 
االنتخابية  املبارزات  تفرضها  قد  التي  الصراعات  ورغم 
بني الرفاق فإن العمل الوحدوي هو الطريق الواضح  لتخطي 
تأهيل  نحو   - فبراير   20 انتفاضة  كشفته  الــذي   - الضعف 
اليسار لقيادة "التحول" نحو الدميوقراطية ، وللقدرة -مبوازة 
على  املخزني  الزحف  وقف  يف  املفترض  دوره  لعب  على  ذلك-  
املغرب  حتويل  لسياسة  التصدي  يف  ومهامه  العامة  احلريات 
مسلسل  وقف  وبالتالي  والعاملي  احمللي  للرأسمال  سوق  إلى 
 ، الشعب  منه  يعاني  الــذي  واالستغالل  والهشاشة  التفقير 
ورمبا جتربة الصراع الثانوي داخل اليسار املناضل يف احملطات 
تعاطي  نضج  على  مؤشر  واملشاركة  املقاطعة  بني  اليسار مع تناقضاته الثانوية.االنتخابية 
نار  على  الــزيــت  االنتخابية  املعركة  صــب  هــو   : الــثــانــي 
التناقضات الثانوية ، بني املؤمتر الوطني االحتادي والطليعة 
أخرى  جهة  من  املوحد  االشتراكي  وبني  جهة  من  االشتراكي 
مجرد  االنتخابي  االرتباط  فك  أن  فرضية  ستتحقق  حيث   ،
وسنشهد   ، الفيدرالية  وبــني  املــوحــد  بــني  للطالق  مقدمة 
فيدرالية من مكونني بدل ثالثة ، خصوصا إذا لم تنجح قيادة 
جعلت  التي  الثانوية  تناقضاتها  حل  يف  املوحد  االشتراكي 
إلى عباءات  أقرب  التيارات جتربة متعثرة تكاد تكون  جتربة 
املكونات القدمية االشتراكي املوحد بكل حموالتها السياسية 
منها إلى تيارات مبنية أسبقية اإلديولوجيا بدل االرتباطات 

الفردية. 
واحملصلة أن تصدر التنظيمي كتعبير عن تناقضات املواقع 
يبدو   ، الدميوقراطي  اليسار  الفيدرالية  البناء  سيرورة  يف 
عائقا يف ظل تواري أسئلة السياسة احلارقة ، وأولها استحضار 
بعيدا  الرؤية  وجتديد  الرهان  حتديد  سياق  يف  البناء  مهمة 
للنضال  املــتــذبــذبــة"  الــبــورجــوازيــة  "الــقــيــادة  عــن جتــربــة 
بتقدم  انتهت  التجربة   ، عقود  ستة  طيلة  الدميوقراطي 
 20 فبراير واحلراكات الشعبية يف الريف ويف اجرادة .االستعداد الشعبي للنضال واالحتجاج ،كما مثلته حركة 
كبير"  اشتراكي  "حــزب  ب  اليسار   تقوية  إلــى  فاحلاجة 
انطلق  الــذي   " الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  وب"حــزب 
يف  بفعالية  ومتوقعه   ، سيرورته  بناء  يف  الدميوقراطي  النهج 
أمال  تشكل  ملحة  حاجة   ، املأمول  الدميوقراطي  البديل  قوى 
الفساد  واقــع  تخطي  أجل  من  املغاربة  الدميوقراطيني  لكل 
للمغاربة  تضمن  وطنية  شعبية  ثورة  أجل  من   ، واالستبداد 
العدالة واحلرية والكرامة.مغربا متحررا من التبعية واالستبداد ، مغربا عنوانه العريض 

محمد لعنيبي 
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يف موقع جيوسرتاتيجي ممتزي،ومبعطيات طبيعية مناخية وجيولوجية غنية،يقبع املغرب يف 
مصاف البلدان اليت تعاين من شح يف الرثوات املائية.

اذا كانت رشوط توفر املياه محددة مسبقا،بني معطيات طبيعية ورشوط االستغالل وتدبري 
هذه الرثوة النادرة بحكم ما تحتله يف سلم حاجيات االنسان يف العيش والمناء،فالتدابري 
الحيوية. املادة  هذه  من  واالشباع  الرمق  سد  املغريب  للشعب  تؤمن  ال  بالدان  يف  املعمتدة 
املستمثرين  بني  الفالحية  األرايض  سقي  اىل  املوجهة  للمياه  العادل  التوزيع  توفر  ال  كما 
أراضهيم  ضاعت  الذين  املعدمني  الصغار  والفالحني  التصدير  اىل  املوجه  ابالنتاج  املرتبطني 
وفالحهتم مع سياسات السدود اليت مل توفر حىت املاء الرشوب مبجموع الساكنة يف العديد 

من املناطق املهمشة.

املحكم  التدبري  اسرتاتيجية  وغياب  وطنية  ثــروة  تدبري  يف  الالشعبية  السياسات  مع 
ما  وسياسة  عامة  املخزنية  الدولة  سياسات  لفشل  محوراي  عنواان  اشكالية  للماء،تبىق 
حياة  مهددا  هبا  يعبث  وكيف  املاء  الــرثوات  املغرب  يضيع  األخرض".كيف  "املغرب  ب  مسي 
أجيال املستبقل،وكيف يعمق الفوارق الطبقية واملجالية محافظا بذلك عىل مصالح الكتلة 
مقدمهتم  ويف  شعبنا  جماهري  من  املاليني  حساب  عىل  األوفياء  املخزن  وخدام  الطبقية 

العامالت والعمال الزراعيني والفالحني الفقراء؟

ذلك ما يتقدم به ملف الجريدة لقرائنا من تدارس لقضية املاء كرهان اسرتاتيجي يف بناء 
الدولة الوطنية واملجمتع املنشود.

املوارد املائية ابملغرب بني التحدايت الطبيعية والسياسات املخزنية

هكذا دبر املخزن مسألة املاء باملغرب منذ االستقالل السيايس
عبد الرحيم الهندوف 

غير  مجالي  وتوزيع  محدودة  جد  مــوارد  باملغرب:  املــاء 
متوازن

عندما  املغرب  يف  به  واالهتمام  املــاء  عن  احلديث  يكثر 
أهمية  أقل  املاء  مسألة  تصبح  ذلك  وبعد  اجلفاف.  يحدث 
املــوارد  فمجموع  بالدنا.  يف  املائية  ــوارد  امل محدودية  رغــم 
 22 تتعدى  ال  معقولة  بتكلفة  تعبئتها  ميكن  التي  املتجددة 
 611 مليار م3 يف السنة )16 سطحية و4 جوفية(. أي نسبة 
املغرب يف خانة  النسبة تضع  2020. وهذه  م3 لكل فرد سنة 
البلدان التي تعرف إجهادا مائيا )stress hydrique( )أقل 
مستوى   2055 سنة  املغرب  وسيبلغ  فرد(.  لكل  م3   1000 من 
لكل  م3   500 يف  املتحدة  األمم  حتدده  الذي  املاء  يف  فرد.النقص 
متكافئ،  غير  جغرايف  بتوزيع  املوارد  هذه  تتتميز  كما     
يف  أي  سبو  وحــوض  الشمال  يف  منها    %  50 تتمركز  حيث 
تعرف  املوارد  هذه  أن  كما   . للمغرب  الكلية  املساحة  من   7%
 5( التساقطات  حسب  أخــرى  إلى  سنة  من  كبيرة  تفاوتات 
مليارات م3 يف سنة جافة و50  مليار م3 يف سنة جد ممطرة(. 
الوضع.  هذا  تفاقم  إلى  املناخ  تغير  يــؤدي  أن  املتوقع  ومن 
بنسبة  انخفضت  السطحية  املياه  و  تزداد  اجلفاف  2006-1977.سنوات  1976-1947 والفترة  35 يف املائة بني الفترة 
أن  جند  املـــوارد،  هــذه  استعمال  مجاالت  يخص  وفيما   
السقي يستحوذ على 85 % منها مقابل 12 % للماء الشروب 
سياسية  اختيارات  نتيجة  هو  التوزيع  وهذا  للصناعة.  و3% 

: واقتصادية ومالية واجتماعية فكيف مت ذلك 
لسياسة  استمرار  والسقي  للفالحة  األولــويــة  إعــطــاء 

االستعمار
 ، طنجة  يف  ألقاه  خطاب  خالل   ،  1967 سبتمبر   18 يف 
نهاية  الثاني عن مشروع ري مليون هكتار قبل  أعلن  احلسن 
املسقية  املساحة  تكن  لم   ، الوقت  ذلك  يف  العشرين.  150،000 هكتار .القرن  تتجاوز  
فكرة  هــي  هكتار  مليون  سقي  فكرة  فــإن  احلقيقة  ويف 
يشجع  لكي  الثالثينات  يف  االستعمار  لها  خطط  قدمية 
واالستيطان  القدوم  على  واألوروبيني  الفرنسيني  املعمرين 

يف املغرب. 
من  املائة  يف   70 يعيش  مغربا  تــرك  االستعمار  رحــل  ملا 
تقليدية  فالحة    يف  أساسا  ويشتغلون  البادية  يف  سكانه 
فالحة  تزدهر  كانت  جانبها  إلــى  ضعيفة.  مــردوديــة  ذات 
نحو  موجهة  عالية  مــردوديــة  ذات  عصرية  كولونيالية 
ذات  أو  السقوية  املــنــاطــق  يف  خــاصــة  تــتــواجــد  التصدير 
كبيرة.  مساحات  ذات   ضيعات  على  مهمة  مطرية  تساقطات 
من   %  30 من  بأكثر  يساهم  كان  برمته  الفالحي  والقطاع 
املغربية  الفالحة   .1965 حدود  إلى  اخلام  الداخلي  الناجت 
مردودية  ذات  معيشية  فالحة  أي  الوضع  نفس  تعيش  اليوم 
عبر  الداخلي  السوق  أو  الذاتي  لالستهالك  موجهة  ضعيفة 
يف  صغار  فالحني  طرف  من  متارس  تقليدية  تسويق  شبكات 

غالب  يف  3هكتارات  تتعدى  ال  صغيرة  مساحة  ذات  ضيعات 
راسمالية  أخرى  تتواجد  الفالحة  هذه  جانب  إلى  األحيان. 
أو  التصدير  نحو  موجهة  عالية  مــردوديــة  ذات  عصرية 
بعض  مع  متطورة.   للتسويق  شبكات  عبر  الداخلي  السوق 

: التالية  التغييرات 
الفالحة  من  يعيشون  الذين  القرويني  نسبةالسكان   -  
النصف   إلى  لبالذنا،  السياسي  االستقالل  منذ  انخفضت، 

)% 35(
نهاية  ومــنــذ  فائضا  ــان  ك الفالحي  الــتــجــاري  املــيــزان   -

متواصال  عجزا  يسجل  أصبح  الستينات 
كبار  مبــالكــني  استبدالهم   مت  األوروبــيــون  املــعــمــرون   -

مغاربة ورأسماليني 
الداخلي  الناجت  يف  الفالحي  اتلقطاع  مساهمة  نسبة   -
.% 15 اخلام مرتبط بالتساقطات املطرية وال يتعدى نسبة 
النموذج  نفس  على  سارت  املغربية  الدولة  أن  يعني  وهذا 
التنموي الذي سطره االستعمار لكل املستعمرات ومن ضمنها 
التي  التصديرية  خاصة  الفالحة  على  التركيز  وهي  املغرب 
ميارسها املعمرون ذات طابع عصري ومردودية عالية ليضمن 
اسقرار املعمرين يف املستعمرة من جهة وضمان متويل السوق 
يتم  كان  كذلك  حتتاجها.  التي  الغذاءية  باملواد  املتروبولية 
تزويد  لضمان  تصنيعها  دون  املعادن  تصدير  على  التركيز 
تساهم  وكانت  األولية.  باملواد  املستعمر  البلد  يف  الصناعات 
 35 بنسبة   )1955( االستقالل  عند  مكوناتها  بكل  الفالحة 

)1( % 29 % يف الناجت الداخلي اخلام. والصناعة ب 
على  املخزنية  الدولة  حافظت  السياسي  االستقالل  بعد 
املصالح الفرنسية، إذ لم تسترجع أراضي االستعمار الفرنسي 
من  ابتداء  إال  اخلاص  االستعمار  وأراضي   1963 سنة  يف  إال 
املنبثقة  املعارضة  السياسية  القوى  ضغط  حتت   1973 سنة 
التي  السياسية  الوطنية وحتت ضغط األحداث  السبعينات.عن احلركة  املغرب يف بداية  عرفها 
باستثناء  الكبرى  االقتصادية  املؤسسات  تأميم  يتم  لم 
واملالية  والصناعية  التجارية  املقاوالت  وجل  املغرب  بنك 

الفرنسيني.  يد  يف  رساميلها  بقيت 
ورغم ذلك فإن  احلركة الوطنية التي شاركت يف مختلف 
متكن  سياسات  تبني  حاولت   1960 حــدود  إلى  احلكومات 
التصميم  واعتمدت  وعصرنته  اقتصاده  تنويع  من  املغرب 
االقتصادي.   االستقالل  شعار  حتت   1960-1964 اخلماسي 
سنة  للري  الوطني  املكتب  إحداث  عبر  بالفالحة  فاهتمت 
الفالحية  لأشغال  واملركزية  السقي  قطاع  لتنمية   1960
سنة   القروي  للتجديد  الوطني  املكتب  مكانها  حل  الــذي 
تبني  وحــاولــت  املسقية.  غير  بــاالراضــي  لالهتمام   1962
السيارات  سياسة صناعية كإحداث شركة صوماكا  لصناعة 
لتكرير  السامير  ومحطة  الشاحنات  لتركيب  فولفو  وشركة 
الصلب  لصناعة  مركب  إحـــداث  مــشــروع  وتبنت  الــبــتــرول 
إلخ...   وأحدث  الكميائي بأسفي  واحلديد بالناظور واملركب 

لهذا الغرض املكتب الوطني للدراسات واملساهمات الصناعية 
.1973 التنمية الصناعية سنة  الذي حل محله مكتب 

لم   1960 ماي  يف  إبراهيم  اهلل  عبد  حكومة   إقالة  لكن 
التراجع  ومت  تنجز.  أن  الصناعية  املشاريع  من   لعدد  يسمح 

التصنيع بعد ذلك.  تدريجيا عن سياسة 
استتب  وبعدما   1965-1967 الثالثي  املخطط  خــالل 
 1965 ســنــة  االســتــثــنــاء  حــالــة  عــن  وأعــلــن  األمـــن  للنظام 
االنفتاح  تكريس  ومت  التصنيع  عــن  نهائيا  الــتــراجــع  مت 
وتكوين  والسياحة  للفالحة  األسبقية  وإعطاء  االقتصادي  
الــدولــي  الــنــقــد  ــدوق  ــن ــك طبقا إلمــــالءات  ص وذلـ ــر  األطـ
للفالحة  األسبقية  منح  سياسة   املغرب  على  فرض  الــذي 
العملة  املغرب  على  ستذران  اللتان  والسياحة  التصديرية 

الديون اخلارجية.  الصعبة لكي يتمكن من تسديد 
واملوارد  العمومية  االستثمارات  جل  على  استحود  الري 

التسعينات إلى  الستينات  منذ  املائية 
محدودة والحصيلة 

ارتبطت  السدود  بسياسة  يسمى  ما  أو  املائية  السياسة 
منذ البداية بالري. حيث أن املكتب الوطني للري كان مكلفا 
وجتهيز  الــري  قنوات  مد  الوقت  نفس  ويف  السدود  ببناء 
الدوائر السقوية وتأطير الفالحني يف املناطق السقوية. وقد 
التقدمي  الوطني  بتوجهها  العمومية  املؤسسة  هذه  عرفت 
الذي استمدته من توجهات حكومة عبد اهلل إبراهيم  التي 
تؤطرها  كانت  التي  التقدمية  األطر  من  وكذلك  أحدثتها 
حل  الثاني  احلسن  لكن  وآخرون.  باسكون  بول  ضمنهم  ومن 
سنة  الفالحي   االستثمار  مكتب  مكانها  وأحل  املؤسسة  هذه 
1965 الذي استبدل بدوره بسبعة مكاتب جهوية لالستثمار 
ماسة  وسوس  اللوكوس  آخرين  ومكتبني   1966 سنة  الفالحي 
األشغال  وزارة  بــه  فكلفت  الــســدود  بناء  أمــا    .1975 سنة 

العمومية. 
قدراتها  استغالل  وســوء  البداية  يف  األطــر  لقلة  ونظرا 
ــاد وســــوء الــتــدبــيــر  ــس ــف فــيــمــا بــعــد وتــفــشــي ظـــواهـــر ال
بطبيعة  املرتبطة  واحملسوبية  والزبونية  والبيروقراطية 
الطبيعة  ذات  املشاكل  وتعدد  واإلداري   السياسي  النظام 
الهياكل  تستطع  لم  والعقارية،   واالقتصادية  االجتماعية 
إجناز  الري  شبكات  وتدبير  الهيدروفالحي  باإلعداد  املكلفة 
املشاريع املبرمجة  يف الوقت احملدد إلجنازها حيث لم تتعد 

% 50 نسبة استهكالك امليزانية املرصودة 
ذلك  ورغم  االستثمارات  جل  على  الري  قطاع  استحود 
املطرية  بالتساقطات  مرتبطا  هشا  بالدنا  اقتصاد  وتتراجع نسبة منوه كل ما حل اجلفاف.بقي 
يستورد  هكتار،  مليون   1.5 سقي  رغــم  املــغــرب،   أن  كما 
تغطية  ونسبة  والزيت.  والسكر  احلبوب  من  حاجياته  جل 
مع   67% تتعدى   ال  الفالحية  الصادرات  من  الــواردات  هذه 
بالعملة  مالية  كلفة  من  التجاري  العجز  هذا  عن  يترتب  ما 

الغذائية.   السيادة  الصعبة  وفقدان 
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السياسة املائية بني التدبري الرأساميل وشح املوارد

بأزمة   املغرب تنذر  أصبحت وثيرة توالي سنوات اجلفاف يف 
شحة املوارد املائية و تهدد العديد من املناطق بنقص حاد، سواء 
تعلق األمر باملياه السطحية أو بالفرشة العميقة، و بالنتيجة، 
أصبحت ظاهرة العطش تتربص باملواطنات و املواطنني يف هذه 
املناطق، لتحكم عليهم بالرحيل من أراضيهم و منازلهم للبحث 

عن مصادر املياه. 
لقد بينت األبحاث والدراسات العلمية أن معدل التساقطات 

 20 من  بأكثر  يقدر  عاما  انخفضا  عرف  املغرب،  يف  السنوية، 
يتزايد  أن  ينتظر  و  اآلن،  إلى  الستينات  أواخر  منذ   ، املائة  يف 
أن  بالذكر  فاجلدير   .2030 أفق  يف  املائة  يف   15 ب  االنخفاض 
منذ  ملحوظ،  بشكل  يتمظهر،  بدأ  للجفاف  السلبي  التأثير 
السنوات  وثيرة  أن  تبني،  حيث  املاضي،  القرن  ثمانينات  بداية 
يكاد  مبعدل  الفترة،  هذه  خالل  مضطردا،  منوا  عرفت  اجلافة 
يكون سنة على اثنتني. وزادت خاصية عدم انتظام التساقطات 
من سنة إلى أخرى من تفاقم األزمة، كما يتجلى ذلك يف اتساع 
رقعة التصحر التي تزحف بشكل تصاعدي لتهم حتى املناطق 
ألفالحي  اإلنــتــاج  يف  الهامة  مبساهمتها  املعروفة  الفالحية 
الوطني، على اخلصوص إنتاج احلبوب و القطاني، اللتني تعدان 
املناطق  كانت  أن  فبعد  الشعب.  لتغذية  األساسية  املــواد  من 
جنوب  من  محدودة  أجزاء  يف  تتمركز  القاحلة  والشبه  اجلافة 
مثل  الفالحية:  املناطق  أهم  مؤخرا  أصبحت،  وشرقه،  املغرب 
سهول الرحامنة  و السراغنة وصوال إلى مشارف الشاوية  تعرف 
نقصا حادا يف التساقطات مما يؤثر سلبا على مخزون الفرشة 

املائية و مرد ودية  املزروعات.
احلجم  أن  امليدانية  البحوث  و  ــات  ــدراس ال مــن  يستنتج 
يقدر  باملغرب   أشكالها،  مبختلف  للتساقطات،  اإلجمالي 
بحوالي 150 مليار متر مكعب سنويا، لكن 121 مليار، أي ما يناهز 
متناول  يف  هي  التي  الكمية  لتبقى  سنويا.  يتبخر  املائة  يف   81

االستعمال حوالي 29 مليار متر مكعب.
مع  دخول  االستعمار الفرنسي، قامت  سلطاته على االستيالء 
التي  القبائل  من  انتزاعها  عبر  الفالحية  األراضي  أجود  على 
تصرف  حتت  ووضعتها  جماعي،  بشكل  تستغلها  و  متلكها  كانت 
املعمرين الذين أقاموا عليها  ضيعات  شاسعة. ويف إطار تشجيع 
املعمرين، سارعت إلى بناء السدود لالستفادة من تخزين املياه 

ففي  آنذاك.  السهول  تضرب  كانت  التي  الفيضانات  من  احلد  و 
أول سد " سد سعيد معاشو" لتزويد مدينة  انشات   1925 سنة 
الدار البيضاء التي كانت تأوي نسبة كبيرة من املستعمرين باملاء 
الصالح للشرب و كذا لتوليد الطاقة، بعد ذلك سيتم االستمرار 
التي مت بنائها ما بني  يف بناء السدود، حيث بلغ عدد السدود 
1925 و 1956، 13 سد بطاقة استيعابية إجمالية 1.8 مليار متر 
يف  املخزني   النظام  سيستمر  الشكلي،  االستقالل  بعد  مكعب.  

تطبيق سياسة السلطات االستعمارية، بحيث استمر يف  بناء 3 
سدود إضافية، خالل الفترة ما بني 1956 و 1966، لتصل الطاقة 
سيتم   ،1967 سنة  خــالل  مكعب.  متر  مليار   2.2 اإلجمالية 
السدود  بناء  سياسة  مواصلة  على  رسمي  خطاب  يف  اإلعــالن، 

بهدف سقي مليون هكتار يف أفق سنة 2000.
 21 تقدر كمية املياه املتحكم يف استعماالتها، حاليا، حوالي 
مليار متر مكعب، منها 16 مليار متر مكعب من املياه السطحية و 5 
مليار متر مكعب من املياه اجلوفية. و يتمركز ثلثي هذا احلجم 
و  يف ثالثة أحواض رئيسية هي حوض سبو و حوض بورقراق 

حوض ام الربيع. فاستعماالت املياه لأغراض الفالحية، متثل 
90 يف املائة من مجموع االستعماالت اي ما يناهز 19 مليار متر 
مكعب يف حني ال يستهلك القطاع الصناعي اال 1 مليارمتر مكعب، 
مليارمتر   0.7 يتعدى  فال  للشرب  الصالح  املــاء  استهالك  امــا 
مكعب. جتدر االشارة الى ان الطاقة التخزينية لكافة السدود 
تعرف، حاليا، انخفاضا كبيرا بسبب األوحال التي تراكمت فيها 

نتيجة اجنراف التربة.
1 - بعض التدابري املقرتحة للحفاظ عىل الرثوة املائية

كان  للماء،  الكبير  املستهلك  هو  الفالحي  القطاع  أن  مبا 
على  للحفاظ  املستعجلة،  التدابير  بعض  اتخاذ  يستوجب 

الثروة املائية و تنميتها لتبقى رهن إشارة األجيال القادمة.
 ميكن تلخيص  بعض أهم هذه التدابير يف احملاور التالية:  

- دعم املعهد الوطني للبحث الزراعي باملوارد البشرية وكافة 
املستلزمات الضرورية و توجيه األبحاث نحو استنباط أصناف 
توقيف  و  للجفاف،  املقاومة  املــزروعــات  من  جديدة  محلية 
استيراد البذور املستنبطة  من طرف الشركات العابرة للقارات 

التي باتت حتتكر قطاع البذور.
يتم  التي  كبيرو  بشكل  للمياه  املستهلكة  املزروعات  منع   -
توجيهها للتصدير كاحلمضيات و املوز و الدالح، والتركيز على 
كميات  تتطلب  ال  التي  و  الشعب  لتغذية  األساسية  املزروعات 

كبيرة من املياه، كاحلبوب و القطاني و النباتات الزيتية.
على  احلفاظ  يف  تساهم  التي  الزراعية  التقنيات  اعتماد   -
املاء  على  حتافظ  التي  الري  تقنيات  تعميم  مع  املاء،  و  البيئة 
العقاريني  املالكني  على  ضريبة  وفرض  الصغار  املزارعني  على 

الكبار الذين يستهلكون املاء بشكل غير معقلن.
جتدر  اإلشارة  إلى أن هذا النوع من التدابير يستلزم خوض 
باألخطار  وتوعيته  الشعب  تعبئة  إلى  الهادف  املنظم  النضال 
السياسات  جــراء  مــن  أبنائه  و  بناته  مستقبل  تهدد  التي 
الليبيرالية املتوحشة التي تستهدف تدمير اإلنسان و الطبيعة  

على السواء.
2 - أهم ممزيات السياسة الفالحية ابملغرب

ترتكز السياسة الفالحية على قطاعني فالحيني متباينني: 
عليه  يسيطر  كــان  التي  الضيعات  يضم  و  احلديث  القطاع 
 1.3 بحوالي  اإلجمالية  مساحته  تقدر  و  الفرنسيون،  املعمرون 
مليون هكتار، وهي ضيعات متواجدة يف أراضي خصبة و تستهلك 
سيستحوذ  الشكلي،  االستقالل  وبعد  املياه،   من  هائلة  كميات 
عملية  ــان  إب الــطــرق،  مبختلف  عليها  املغاربة  الرأسماليون 
استرجاع األراضي. هذا القطاع يعتمد على املكننة  و التقنيات 
احلديثة و يحظى بحصة األسد من دعم وإعانات الدولة، كما 
منتوجاته  فأهم  للماء،  استهالكا  األكثر  الزراعات  على  يعتمد 
تبني  املعادلة   هذه  اخلارجية،  األسواق  نحو  للتصدير  موجهة 
ان النغرب، الذي يشكو من قلة املياه، يف وضعية تصدير املاء إلى 

الدول األوروبية التي تتوفر على ثروة مائية هائلة . 
القطاع العتيق يتشكل، يف اغلبه، من استغالليات متوسطة 
و  قدمية،  تقنيات  و  عتيقة  بطرق  الفالحة  تــزاول  وصغيرة، 
يسمى  ما  وهو  املطرية،  التساقطات  على  مطلق  بشكل  تعتمد 
التجهيزات  من  يستفد  لم  القطاع  هذا  املعاشية.  بالفالحة 
تقدراملساحة  السهول.  و  املناطق  يف  املقامة  الهيدروفالحية 
اإلجمالية لهذا القطاع بحوالي 6.5 مليون هكتار، جلها أراضي 
اخلصوبة  وذات  املالئمة  الغير  البورية  املناطق  يف  متواجدة 
التي  اآلبار  مياه  على  تعتمد  الضيعات  هذه  أغلبية  املتدنية. 
مخزون  يف  احلاد  التناقص  نتيجة  متزايدا  نقصا  تعرف  باتت 

الفرشة املائية. 

احلسني لهناوي 

مع  دخول  االستعمار 
الفرنيس، قامت  سلطاته 
عىل االستيالء عىل أجود 

األرايض الفالحية عرب 
انزتاعها من القبائل اليت 
كانت متلكها و تستغلها 

بشكل جماعي، ووضعهتا 
تحت ترصف املعرمين 

الذين أقاموا علهيا  ضيعات  
شاسعة
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أقلية  منها  استفادت  السدود  سياسة  إن   
محدودة.  جغرافية  رقعة  وعلى  الفالحني  من 
 %  15 تتعدى   ال  املسقية  ــي  األراضـ فنسبة 
والفالحون  لــلــزراعــة.  القابلة  األراضـــي  مــن 
مجموع  من  فقط   13% تتجاوز  ال  املستفيدون 
الفالحني، %30 منهم يستحودون على  76 % 

من املساحة املسقية.

أدى  السقوية  للمناطق  االسبقة  إعطاء  إن 
تهميش  وكذلك  البورية  املناطق  تهميش  إلى  
املناطق اجلبلية وساكنتها الشيئ ألذي نتج عنه 
واستفحال  االمية  وتفشي  الفقر  نسبة  ارتفاع 
وجل  التحنية  البنيات  وغياب  املدرسي   الهدر 

اخلدمات العمومية يف هذه املناطق.

املياه  ومعاجلة  الشروب  املاء  قطاع  تهميش 
كنتيجة  البيئي  الــوســط  وتــدهــور  الــعــادمــة 

للسياسة املائية

باإلضافة  مندمجة  مائية  سياسة  غياب  إن 
إلى تدني الظروف املعيشية يف البوادي خاصة 
تدهور  إلــى  ــازال  ومـ أدى  اجلبلية  املناطق  يف 
أصبح  الذي  التربة  واجنــراف  النباتي  الغطاء 
يؤدي  النجراف  وهذا  هكتار.  ماليني   10 يهدد  
 75 مبعدل  السدود  حقينات  توحل  إلى  بدوره 
مليون م3 سنويا أي ما يعادل سقي على األقل 

7500  هكتار سنويا.

تضيع  املعبأة  املياه  من  م3  مليار   4 أن   كما 
تقليدية  السقي  يف  تقنيات  استعمال  بسبب 
الــري  شبكات  تدبير  وبــســوء  مالئمة  وغــيــر 
املجال احلضري  السقي. ويف  مياه  والطلب على 
الشروب  املاء  من  املكعبة  األمتار  ماليني  تضيع 

من شبكات املاء الشروب.

مليون   6.9 حــوالــي  يعيش  الــبــاديــة   ويف 
الشروب بشكل دائم  باملاء  التزود  محرومني من 

وقريب.

ــيــاه الــعــادمــة الــتــي يبلغ  وفــيــمــا يــخــص امل
يطرح  سنويا  م3  مليون   800 حوالي  حجمها 
دون  الــوديــان  أو  البحر  يف  منها    80% حوالي 
من  هامة  لكميات  هدرا  يشكل  وهذا  معاجلة، 
السطحية  املياه  لتلوث  ومصدرا  املائية  املــوارد 
واجلوفية والشواطئ الشيء الذي ينعكس سلبا 

على صحة االنسان وعلى الوسط البيئي. 

اجلفاف  وتيرة  وتزايد  السدود  بناء  أن  كما 
الرطبة  املناطق  مــن   %  50 انــدثــار  إلــى  أدى 

)بحيرات( خالل ال 50 سنة املاضية. 

اللجوء إلى حتلية ماء البحر الستعماله يف 

السقي، بعد استنزاف املياه اجلوفية وانخفاض 
خاصة  خطيرة  مستويات  إلى  املائية  الفرشة 
أمواال  الدولة  خزينة  سيكلف  ماسة،  سوس  يف 
الكبار  الرأسماليون  منها  ليستفيد  باهضة 
مدمرة  عواقب  له  وستكون  وأجــانــب  مغاربة 

للبيئة.

االستغالل املفرط للمياه اجلوفية يف املناطق 
مياه  تــســرب  ــى  إل يـــؤدي  أن  ميكن  الساحلية 
 intrusion( البحر املاحلة إلى الفرشات املائية
فالحية  مناطق  سيوحل  وبالتالي     )marine
يف  وقع  كما  جدباء  قاحلة  أراضي  إلى  خضراء 

منطقة  شتوكة بناحية أزمور. 

والكهرباء  ــاء  امل شبكات  تدبير  تفويت  إن 

منتصف  مــن  ابــتــداء  كــبــرى  حــواضــر  لثالثة 
الرباط  الكبرى،  البيضاء  ــدار  )ال التسعينات 
منها  تستفد  لم  تطوان.(  طنجة  متــارة،   سال 
االستيطان.  متعددة  الفرنسية  الشركات  إال 
فلم تقم باالستثمارات التي التزمت بها. فاملياه 
البحر  يف  بها  يلقى  احلواضر  هذه  يف  العادمة 
من دون معاجلة مع ما ينتج عن ذلك من تلوث 
الفيضانات  أن  كما  للمواطنني.  صحي  وتهديد 
املدن  هذه  تغمر  فاملياه  مألوفا.  أمــرا  أصبحت 
يترتب  ما  مع  شتاء   فصل  كل  مستمر  بشكل 
عن ذلك من كوارث بالنسبة للمواطنني الذين 
االرواح.  ويف  مادية  جسيمة  خسائر  يتكبدون  
التي  طنجة  فيضانات  آخرها  وليس  وأخيرها 
معمل  يف  وعــامــلــة  عــامــال   28 ضحيتها  ــب  ذه
الشركات  هــذه  تفرض  ذلــك  مقابل  للنسيج. 
املاء  فواتير  يف  زيــادات  املتوحشة  الرأسمالية 
املواطنني  احتجاجا  و  سخط  وسط  والكهرباء 
الرأسمالي  اجلبروت  هذا  رد  عن  الدولة  وعجز 

عن جبروته.

خالصة
املخزن  طرف  من  املتبعة  املائية  السياسة  إن 
حيث  االستعمار  لسياسة  استمرار  إال  هي  ما 
وجلب  لتعبئة  الدولة  استثمارات  جل  خصصت 
فئة  منها  لتستفيد  محدودة  رقعة  لسقي  املياه 
حساب  على  وذلــك  احملضوضني  من  مــحــدودة 
واجتماعية  وصــنــاعــيــة  اقــتــصــاديــة  تنمية 
بالتساقطات  مرتبط  هش  اقتصاد  والنتيجة 
املطرية وغياب أمن غذائي وعجز ميزاني كبير 
من   %  80 تفوق  وداخلية  خارجة  ومديونية 
اجتماعية  وأوضاع  وفقر  احلام  الداخلي  الناجت 
البادية   يف  خاصة  الشعب  ــراد  أف جلل  مزرية 
للرأسمال  فاحش  واســتــغــالل  بيئي  وتــدهــور 

األجنبي والكمبرادور احمللي.    

السياسة املائية تعمق الفوارق االجتامعية والجغرافية

عبد الرحيم الهندوف
اسس  لها  والتي  املتداولة  التعريفات  يف 
الــزراعــات  بلد  فــالحــي.  بلد  املــغــرب  ان  هــو 
املــتــنــوعــة والـــغـــابـــات الــواســعــة واألنـــهـــار 
هذا  الثلوج.  ــزان  خ اجلــبــال  كما  والــوديــان 
بقوة  ــالف  ــإلت ل تــعــرض  الطبيعي  املــعــطــى 
البلد  صــفــة  يــفــقــد  ــرب  ــغ امل يــجــعــل  وعــمــق 

املسؤول؟ فمن  بامتياز  الفالحي 

ــان  ــسـ ــة بـــني االنـ ــرك ــت ــش املـــســـؤولـــيـــة م
الطبيعة  مسؤولية  كــانــت  وان  والطبيعة 
االنسان.  مسؤولية  كبير  حد  الــى  تشتمل 
الرئيسية  املسؤولية  ان  نــقــول  فباملجمل 
ــا نــتــنــاول املــوضــوع  ــون تــعــود لــإلنــســان. دع
سوس.  منطقة  حالة  وهي  ملموسة  بحالة 
جميع  يف  جنده  املنطقة  هذه  له  تعرضت  وما 
او  احلــد  هــذا  إلــى  مشابهة  بأشكال  املناطق 

ذاك.

اجليدة  بأراضيها  مشهورة  سوس  منطقة 
الغطاء  شكلت  التي  اركــان  شجرة  وبغابات 
الشجرة  بل  للمنظفة  واملناسب  الطبيعي 
دخــول  مــع  الــعــالــم.  يف  نوعها  مــن  الــفــريــدة 
الزراعة  يف  الرأسمالية  إقحام  االستعمار- 
أالف  وحتــويــل  اركــــان  ــرة  ــج ش اقــتــالع  مت 
احلوامض.  لزراعة  ضيعات  إلــى  الهكتارات 
للماء  مستهلكة  الغير  اركان  شجرة  استبدال 
يف  ساقها  تكون  ان  تتطلب  غريبة  بشجرة 
او  الشمس. كان يكفي ثمانون  ورأسها يف  املاء 
حتى  الدخيلة  الزراعات  هذه  من  سنة  مائة 
منذ  تشكلت  التي  املائية  الفرشة  تنقرض 
هذه  سقي  ضمان  اجــل  ومــن  السنني.  أالف 
الشكلي  االستقالل  دولــة  شيدت  الزراعات 
جدا  كبير  تلف  حالة  قي  اليوم  هي  سدودا 
مطمور  نــصــفــهــا  وبــعــضــهــا  حقينتها  ثــلــث 
أو  إزالــة  عملية  ألي  تتعرض  ولم  باألوحال 
انهيار  الــى  يضاف  األتربة  لتلك  )دراكـــاج( 
اجلفاف.  سنوات  توالي  نتيجة  امللء  نسبة 

الساكنة  عطش  خطر  حتــت  ســوس  تعيش 
الزراعات. سقي  وتوقف  والكسيبة 

الفالحون  يواصل  احلالة  هــذه  ملواجهة 
استفادة  كبير  بــدون  ــار  االب وتعميق  حفر 
ألنها  ابارهم  مياه  ملوحة  زيادة  تسبب  اللهم 
من  املتسربة  اجلوفية  املــيــاه  عمق  وصــلــت 

األطلسي. احمليط 

التخبط  مــن  كثير  يطبعها  خــطــوة  يف 
اجلفاف  هذا  اسباب  معاجلة  وبدون  والتسرع 
سنة  ملائة  الفالحية  السياسات  عن  الناجت 
يف  الــشــروع  على  الــدولــة  أقــدمــت  املــاضــيــة، 
البحر  مــيــاه  تصفية  ــدة  وح مــشــروع  ــاز  اجن
للشرب  باملاء  خاصة  االولى  شبكتني  وتزويد 
إنهاء  املقرر  من  للسقي.  موجهة  ــرى  واألخ

.2021 سنة  يف  األشغال 

الكبيرة  البرجوازية  من دون شك ستصفق 
يستغلون  الــذيــن  ــيـــون  األوروبـ واملــعــمــرون 
سيمدهم  ألنه  املشروع  لهذا  سوس  خيرات 
ــم املـــدمـــرة لــأرض  ــه ــزارع بــاملــاء لــســقــي م
الذي  بالتغير  معنيني  غير  انهم  وللطبيعة. 
ارتفاع  يف  تتسبب  ملا  املياه  هــذه  ستحدثه 
الى  سوس  سيغادرون  ألنهم  االرض.  ملوحة 

خارجه. او  املغرب  من  اخرى  جهات 

االرض  معطيات  تغيير  ان  يتضح  هكذا 
وإتـــالف  تــفــقــيــرهــا  ــاه  ــ اجت يف  األســاســيــة 
االنسان  صنع  من  بــاألســاس  هو  خصوبتها 
ــالك  ــة وم ــوازي ــرج ــب ــة الــطــبــقــات ال ــاص وخ
راعية  املستبدة  والــدولــة  الكبار  األراضـــي 
تدمر  الرأسمالية  الفالحة  ان  مصاحلهم. 
الفالح  تفقير  جانب  إلى  والطبيعة  االرض 
تشغله  عبد  الى  وحتويله  والصغير  الفقير 
إلى  تهجره  أو  الضيعات  يف  زراعــي  كعامل 
احتياطي  جيش  إلى  لينضاف  املدن  ضواحي 

هناك. العاملة  لليد 

خطر تغيري املعطيات األساسية لألرض
احلبيب التيتي 
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يف  األساسية  املفاهيم  من  واحــدا  االغتراب  مفهوم  يعد 
تتحول  حالة  إلى  يشير  واالغتراب  ماركس،  سوسيولوجية 
بالطبيعية  اإلنسان  وعالقة  باإلنسان  اإلنسان  عالقة  فيها 
إلى  العالقة  لهذه  الطبيعية  األشــيــاء  وبسياقات  وبــاملــادة 
سياقات  وإلـــى  بــل  ــة،  ــادي م وغــيــر  طبيعية  غير  ســيــاقــات 
ميتافيزيقية. هناك مثال عالقة طبيعية بني العمال وبني ما 
وتتمثل  وأدوات عملهم،  تنتجه قوة عملهم وبني مادة عملهم 
العمال  بني  الطبيعية  الوحدة  يف  الطبيعية  العالقة  هذه 
ونتاج  واملــادة  واألدوات  ناحية،  من  القيمة  لفائض  املنتجني 
الرأسمالي  اإلنتاجي  النظام  إطار  يف  أخرى  ناحية  من  العمل 
القيمة  فائض  على  الرأسمالي  استيالء  إلى  يستند  الــذي 
الذي تنتجها قوة عمل العامل. وبالتالي يصبح العامل، الذي 
ُيْفَصُل عن أدوات ووسائل إنتاجه وُيـْنـَتَزُع منه فائض القيمة، 
ومغتربا  عمله  قوة  أنتجته  عما  مغتربا  عمله،  قوة  إنتاج 
عمله  ينتجه  ما  ملكية  يفقد  وبالتالي  الطبيعي.  عامله  عن 
الرأسمالية  اإلنتاج  عالقات  حولت  أن  بعد  القيمة  فائض  من 

العامل إلى عامل مأجور، وحولت قوة عمله إلى بضاعة وإلى 
الذي  القيمة  فائض  العمل،  رب  الرأسمالي،  ـُُب  وَيْسل سلعة. 
أجر  على  سوى  العامل  يحصل  وال  العامل  عمل  قوة  تنتجه 
احلياة  يف  لالستمرار  عمله  قــوة  استعادة  من  فقط  ميكنه 

ولالستمرار يف العمل إلنتاج فائض القيمة. 
وال يجسد هذا األجر على اإلطالق سوى نسبة قليلة من 
يرتبط  ثمة  ومن  العامل،  أنتجه  الذي  الفعلي  اإلنتاج  قيمة 
الرأسمالي  اإلنــتــاج  وعــالقــات  بنمط  ببساطة  االغــتــراب 
الرأسمالي  الســـياسي  وبالنظام  االجتماعية  وبالعالقات 
ـْب الطـبقة البرجوازية فائـض القيمة  الذي يتأسـس على َسل

الذي تنتجه قوة عمل الطبقة العاملة.  
لقوة  الطبقي  واالســتــغــالل  الــرأســمــالــي  اإلنــتــاج  ــط  ومن
عــمــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة وعــالقــات اإلنــتــاج الــرأســمــالــيــة 
يف  البرجوازية  الطبقة  سلطة  تفرضها  التي  واإليديولوجية 
املجتمع الرأسمالي، كل ذلك يؤدي بالطبقة العاملة، التي لم 
تكتسب بعد وعيا سياسيا بسبب هذا االستغالل واالستالب، 
واعية  الغير  العاملة  الطبقة  ر  ُتـَفِسّ ولذلك  االغتراب.  إلى 
االغتراب واالستغالل بالَقَدرية وبالدين. وهو اغتراب يسود 
يف  سياسيا،  واعية  الغير  الشعبية،  الطبقات  ثقافة  كذلك 
الرأسمالي  املجتمع  يف  وخصوصا  عموما،  الرأسمالي  املجتمع 

وسـائل  عن  وفصله  العامل  واقع  تبرر  ثقافة  ألنها  التبعي، 
ملكية  يف  الرأسمالي  حق  الثقافة  هذه  تبرر  عمـله، كما  إنتاج 

وسائل اإلنتاج واستيالئه على فائض القيمة.  
ليست  الرأسمالي  املجتمع  يف  فالبروليتاريا  وبالتالي، 
إنها كذلك تتعرض  اإلنتاج،  إطار عالقات  َـّـة يف  ُمـْسَتَغـل فقط 
املجتمعية،  احلياة  ميادين  جميع  يف  ولالستالب  للَسْيَطرة 
السائدة  األفكار  ألن  اإليديولوجي،  امليدان  يف  وخصوصا 
على  املسيطرة  الــبــرجــوازيــة  طبقة  تفرضها  املجتمع  يف 
االجتماعية،  احلياة،  مجاالت  جميع  يف  السياسية  السلطة 
اإلنــتــاج  عــالقــات  طبيعة  ويف  والثقافية،  واالقــتــصــاديــة، 
يف  السائدة  الطبقية  االجتماعية  والعالقات  الرأسمالية 

املجتمع.     
اإليديولوجي  االستالب  من  العاملة  الطبقة  ولتـتحرر 
السياسي  الــوعــي  اكتساب  مــن  لها  بــد  ال  ــراب،  ــت االغ ــن  وم
لها  بد  وال  الطبقي،  االستغالل  من  حتررها  وعي  الطبقي، 
نضالها  أداة  أي  الطبقي،  لنضالها  مستقل  سياسي  تنظيم  من 

لالستيالء على السلطة ولتـتحرر من هذا االستغالل الطبقي 
الدولة  من  املجتمع  وحتــرر  االغــتــراب،  ومن  االستالب  ومن 

الرأسمالية.  
املساهمة  هــي  واملاركسية  املاركسي  فمهمة  وبالتالي، 
يف  الــثــوري  السياسي  وعيها  العاملة  الطبقة  تكتسب  كــي 
واإليديولوجي  السياسي  الشامل،  الطبقي  صراعها  مجرى 
النظام  لتجاوز  امللموس،  والثقايف  واالقتصادي  واالجتماعي 

الطبقي.  واملجتمع  الرأسمالي  السياسي 
 لنعد إىل موقف ماركس من الدين 

       وبالعودة إلى جوهر موقف ماركس من الدين، فإن حتليله 
واإليديولوجية  والثقافية  الدين  مكانة  ارتباط  على  يؤكد 
ويشكل  مزيف،  وارتياح  كتعويض  وهمي  الشعبي،  بالواقع 
عالقاته  ويف  املجتمع  يف  اإلنسان  مزورا  لواقع  انعكاسا  الدين 
املزيف  وعيه  لتبلور  سببا  الدين  ويعتبر  واإلنسانية،  املادية 

للواقع  ولتبلور اغترابه كإنسان عن هذا الواقع. 
وقد أوضح إجنلز يف كتابه "ضد ديهرينغ" أن "كل  دين لم 
يكن إال انعكاسا خياليا يف أدمغة البشر لقوى خارجية تهيمن 

على الوجود اليومي".  
امُلْسَتـَلـب  الوعي  يتبلور  يف  الديني  فاالغتراب  لذلك 
الواقـع  يف  االقتـصادي  االغـتراب  يتبلور  حني  يف  لإلنسان، 

اإلنتاج  لعـالقات  كنتيجة  االجتماعية  للعالقات  امللمـوس 
"وعي  هو  أنه  على  كذلك  الدين  ف   ُيـَعـرِّ و ماركـس  املــادي. 
الذات والشعور بالذات لدى اإلنسان الذي لم يجد بعد ذاته، 

أو الذي فقدها "]1[ . 
ذاته  يف  ــع  واق للماركسية  بالنسبة  فالدين  ثمة،  ومــن 
اجتماعية  ظروف  أنتجته  واقع  لكنه  اخلــاص،  منطقه  وله 
فقط  ليس  وإجنلز  ماركس  مفهوم  يف  الدين  لذلك  محددة. 
بل  الطبقي،  املجتمع  واقع  يف  واحلرمان  البؤس  عن  تعبيرا 
الدين كذلك احتجاج ضد واقع البؤس واحلرمان واالستغالل 
الطبقي. لكن الدين ال يبلور يف الواقع امللموس شروط جتاوز 
لإلنسان  اإلنسان  استغالل  فيه  ينتفي  بواقع  الواقع  هــذا 
انفصام  واقـــع  يبلور  الــديــن  ألن  واالغـــتـــراب،  ــالب  ــت واالس
انفصام، ال ميكن جتاوزه إال بالقضاء  شخصية اإلنسان؛ وهو 
الناجت  على االغتراب االقتصادي، ألن االغتراب االقتصادي 
عن االستغالل الطبقي يشكل األساس احلقيقي ألي اغتراب 

آخر ديني وثقايف وسياسي واجتماعي. 
الدين- ينتقد  فإنه  الدين  ماركس  كارل  ينتقد  وعندما 
طبقة  سيطرة  ويساند  يبرر  رجعي  كتصور  اإليديولوجيا 
ماركس  كارل  وبالتالي  اإلنتاج.  لوسائل  املالكة  البرجوازية 
ينتقد الوعي الوهمي الذي يبرر االستغالل الطبقي، ويخذر 
والتجادل  بالواقع  االرتباط  عن  ويفصله  البروليتاريا  وعي 
نضال  ويعيق  الــذات،  وإرادة  قوة  عجز  سلوك  ويعمق  معه، 
الطبقي  االستغالل  ضد  الشعبية  والطبقات  البروليتاريا 

واالستالب.  
فماركس وإجنلز ال ينتقدان الدين كدين، وكسؤال روحي، 
ميــارس  بأنه  الديني  اعتقاده  خــالل  مــن  اإلنــســان  يتصور 
حياة  يف  املؤملة  احلقيقة  لكن  الكون.  خلق  بخالق  عالقته 
اغتراب  إلى  االعتقاد  هذا  ُل  ــوُّ حَتَ هو  األرض  فوق  اإلنسان 
كينونة  حقيقة  لوعي  فاقـدا  ويصبح  ــه،  ذات عن  اإلنــســان 

وجوده.  
والرأسمالية  املتقدمة  الرأسمالية  مجتمع  يف  لذلك 
فيه،  السائدة  االجتماعية  والعالقات  املتخلفة،  التبعية 
عن  فضال  وعيه  الستالب  واإلنسان-الشعب  العامل  يتعرض 
املجتمعات  هذه  يف  ويسود  بضاعة.  إلى  وحتويله  تشييئه 
والشعبي  العامل  بالنظر لكون اإلنسان  استالب وعي اإلنسان 
ُمْسَتـْعـَبـدا،  القوى،  خائر  يعيش  الطبقية  املجتمعات  يف 
الواقع  هذا  ُمْحَتـَقـرا.  إلنسانيته،  فاقدا  ملصيره،  متروكا 
وبلور  البروليتاري،  الوعي  سوسيولوجيا  لبلورة  ماركس  دفع 
واالقتصادية  السوسيولوجية  امللموسة  العلمية  بتحاليله 
والفلسفية للواقع وللوعي االجتماعي واالقتصادي لإلنسان، 
الواقع  لتغيير  علم  ماركس  عند  فالسوسيولوجيا  وبالتالي 

وليس إيديولوجيا أو نظرية لوصف الواقع.      
نتيجة  سوى  ليس  خصوصا،  والعامل  اإلنسان،  اغتراب  إن 
اإلنتاج  ولعالقات  الرأسمالي  اإلنتاج  لنمط  املــادي  للواقع 
الرأسمالي  استغالل  ــع  واق الطبقي،  املجتمع  يف  السائدة 
التي تنتجها قوة عمل  القيمة  واستيالئه على فائض  للعامل 
عالقات  تفرض  الرأسمالية  الطبقة  وسلطة  العامل.  هذا 
الطبقي.  االستغالل  على  مبنية  اجتماعية  وعالقات  إنتاج 
اغتراب  الكادحني،  وعموم  البروليتاريا  فاغتراب  وبالتالي 
املجتمع  هذا  مثل  ويف  ثقايف.  واغتراب  واجتماعي  اقتصادي 
يغترب  مقلوبا،  االجتماعية  العالقات  وعي  يكون  الطبقي 
الوهم  ويصبح  ــادي،  امل واقعه  وعــن  ذاتــه  عن  اإلنسان  فيها 
وهميا،  تعويضا  املقهور  روح  زفرة  وتصبح  ذهنية،  "حقيقة" 
بدل وعي وممارسة ملموسني يف الواقع الطبقي وتناقضاته. 

مفهوم ماركس لالغـتـراب 
عبد الغني القباج
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االمربيالية األمريكية: إىل أين؟
أهم العناصر التي متكننا من حتديد تصور موضوعي آلفاق 

التطور يف أمريكا هي :
- أزمة اقتصادية مستدمية تتجسد يف االنخفاض املستمر، 
الناجت  معدل  منو  لنسبة  املاضي،  القرن  ستينات  نهاية  منذ 
1969 إلى 4،1 يف املئة سنة  َ الداخلي اخلام من 4،4 يف املئة سنة 
1978 إلى 3،5 يف املئة سنة 2002 إلى 2،0 يف املئة سنة 2019. 
وعمقت جائحة كوفيد- 19 هذا املنحى االنحداري. إن إمكانية 
نهب باقي مناطق العالم واالستغالل الوحشي لطبقاتها العاملة 
الشعوب  مقاومة  بفعل  تتقلص  االنحدار  هذا  عن  للتعويض 
بشكل  كوفيد،  جائحة  كشفت  التي  للنيولبرالية  املتزايدة 
تنمويا حقيقيا.واضح،  خطرها على البشرية والبيئة وإذا قدمت الصني بديال 
هذا الوضع، إذا أضفنا له هيمنة الرأسمال املالي االحتكاري 
على االقتصاد االمريكي ونهمه بل إفتراسه، يعنى أن احلزبني 
مصالح  على  يعبران  باعتبارهما  والدميقراطي،  اجلمهوري 
الرأسمال االحتكاري، يتوفران على هامش ضيق جدا لتحسني 

االوضاع االجتماعية للشعب االمريكي. 
أي  يف  بانفجارها  ويهدد  االجتماعية  االزمــة  يعمق  ومما 
جتسده  الــذي  االمريكي  للمجتمع  احلــاد  االنقسام  حلظة، 
العنصرية ضد السود أساسا وأيضا ضد الالتينو وذوي األصول 

اآلسيوية. 
يف  نسبيا  ولو  ومتجذر  ومنظم  قوي  حقيقي  يسار  غياب   -
أن  على  وقــادر  العاملة،  الطبقة  وخاصة  الشعبية،  اجلماهير 
الذي  الشيء  والدميقراطي.  اجلمهوري  للحزبني  بديال  يشكل 
يدفع املناضلني واجلماهير الساخطة عن االوضاع االجتماعية 
واالقتصادية إلى دعم مرشح "تقدمي" من احلزب الدميقراطي) 
بيرني ساندرز مثال( يستطيع جهاز احلزب الدميقراطي مدعوما 
باملال واإلعالم من تهميشه. وحتى لو افترضنا، جدال، بوصوله 
إلى رآسة الدولة، فإن الدولة العميقة التي تتجسد قي احلزبني 
اجلمهوري والدميقراطي ويف قيادة اجليش ومكتب التحقيقات 
الفدرالي والوكالة املركزية لالستخبارات ستتصدى له وتفرض 
عليه شروطها أو ستصفيه. إن الوهم  بأمكانية التغيير لصالح 
يتركه  احلزبني،  أحد  على  الرهان  بواسطة  االمريكي،  الشعب 
جهة  من  للبراليني  املسكنة  ــراءات  واالج لدميغوجية  فريسة 
والعنصرية  أوال(  )أمريكا  والشوفينية  الشعبوية  والشعارات 
منذ  أيضا،  نشهده  ما  وهذا  أخــرى.  جهة  من  اجلدد  للفاشيني 

مدة، يف عدد من بلدان أوروبا باخلصوص
استطاعتهم  رغــم  اجلــدد،  الفاشيني  أن  املالحظ  أن  غير 
اكتساب قاعدة شعبية عريضة، لم يتمكنوا من فرض سيطرتهم 
على مجتمعات أوروبا الغربية وأمريكا. ويرجع ذلك، إضافة إلى 
اإلرث الهمجي للفاشية والنازية يف الذاكرة اجلماعية للشعوب 
خلداع  دميقراطي  مبظهر  الظهور  إلــى  االمبريالية  وحاجة 
املخادعة  التبريرات  أهم  أليست أحد   ( العالم  شعوبها وشعوب 
هو  البلدان  من  العديد  يف  العسكرية،  ذلك  يف  مبا  لتدخالتها، 
يف  يتمثل  موضوعي  عنصر  إلى  الدميقراطية؟(،  عن  الدفاع 
ارتكزت،   - أشكالها  كأحد  النازية  تتضمن  التي   - الفاشية  أن 
تاريخيا، على الوطنية الشوفينية، ليس كايدولوجيا فحسب، 
على  باألساس،  مبني،  وطني  اقتصاد  بناء  إلى  سعت  ألنها  بل 
الصناعية  البرجوازية  على  يعتمد  سياسي  ونظام  الصناعة 
كأساس طبقي. وبفضل ذلك، استطاعت أن توفر الشغل للطبقة 
خالل  منها  عانت  التي  العارمة  البطالة  بعد  خاصة  االزمة التي هزت الرأسمالية يف الثالثينات من القرن املاضي.العاملة، 

هل نحن، اآلن، أمام نفس الوضعية؟
ال، وذلك ألن العوملة الرأسمالية أدت إلى تفكيك الصناعات 

يف دول املركز ونقل اجلزء األكبر منها إلى دول احمليط الرأسمالي 
إلى  الصناعات  هــذه  إسترجاع  املستحيل  ومــن  الصني.  وإلــى 
املتحدة  والواليات  الغربية  )أوروبا  السابقة  الصناعية  الدول 
االمريكية(. فالشركات املتعددة االستيطان والرأسمال املالي يف 
اليد  إلى استغالل  الربح،  العاملة الرخيصة.حاجة ماسة، لضمان أعلى مستويات 
وعلى سبيل املثال، تبني دراسة قام بها معهد تريكونتنطال 

بالكامل  أنتج  لو  إكــس،  أيفون  ثمن  أن  االجتماعية  لأبحاث 
بينما  دوالر   30000 سيكون  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
ثمنه، اآلن، ال يفوق 1000 دوالر ألنه يصنع يف الدول التابعة 
إلى  الصناعة  باسترجاع  ترامب  ولذلك ظلت وعود  الصني.  أمريكا مجرد دميغوجية ودعاية انتخابية.ويف 
)أمريكا  الشوفينية  الوطنية  على  يركز  ترامب  ظل  لذلك، 
 Make America عظيمة  أمريكا  لنجعل  أوال( وعلى تفوقها) 
العنصرية  القوى  للمهاجرين،  ومساندة  العداء  تسعير   Great
لضمان قاعدة شعبية له واستفاد من انتعاش اقتصادي ممول، 
اخلليج،  شعوب  وخاصة  الشعوب،  خيرات  نهب  من  باألساس، 
كوفيد  جائحة  لكن  باخلصوص.  السود  ضد  العنصرية  وعلى 
ترامب  قاعدة  وبدأت  مسبوق.  غير  اقتصادي  انهيار  إلى  أدت 
تتطلب  راسخة  شعبية  قاعدة  بناء  ألن  تتفكك  االجتماعية 
للطبقة  القار  الشغل  يوفر  الــذات  على  متمركز  اقتصاد  بناء 

هيمنة  ظــل  يف  املستحيل  الــشــيء  ــو  وه والشغيلة.  العاملة 
أن  صحيح  املالي.  والرأسمال  االستيطان  املتعددة  الشركات 
أساليب  يستعملون  املتطرف  اليمني  قــادة  من  وغيره  ترامب 
ومناهج فاشية) االرتكاز إلى القوة وإلى تقوية االجهزة القمعية 
األمنية والعسكرية والقضائية واستعمالها ضد الشعوب ودعم 
"الفاشية  ب  تسمى  ما  لكن  املتطرفة(.  اليمينية  امليليشيات 
االجتماعية  والقاعدة  املــادي  األســاس  إلى  تفتقد  اجلديدة" 

القرن  يف  الفاشية  االنظمة  عليها  تتوفر  كانت  التي  الراسخة 
املاضي. 

ألزمتها  إضــافــة  تعيش،  الرأسمالية  أن  هــي  ــة  ــالص واخل
عميقة  سياسية  ــة  أزم والعميقة،  املستدمية  االقتصادية 
وتآكل  دميقراطيتها  حقيقة  انفضاح   يف  تتمثل  ومستدمية 
الدميقراطي  احلــزبــني  بشقية  )اليمني  التقليدية  نخبها 
اجلديدة"(  )"الفاشية  املتطرف  اليمني  وعجز  واجلمهوري( 
لقاعدة  الفتقاده  اليمني  أحزاب  إلفالس  قارا  بديال  يشكل  أن 
شعبية راسخة نسبيا. لكن غياب بديل يساري حقيقي سيترك 
تأسيس حزب جديد ذو نزوع فاشي، كما لوح بذلك ترامب.الشعب االمريكي يتأرجح بني احلزبني التقليديني ورمبا سنرى 

ما العمل ابلنسبة للقوى اليسارية الحقيقية؟
االقــتــصــاديــة  ــة  ــأزم ل كــانــعــكــاس  السياسية  ــة  ــ االزم واالجتماعية توفر شروطا موضوعية إيجابية لليسار.إن 
ولكي تستفيذ قوى اليسار من هذا الوضع، يجب أن تناهض، 
بلباس  أحيانا  يتغطى  الــذي  اللبرالي  اليمني  اآلن،  نفس  يف 
الفاشي،  النزوع  ذي  واليمني  اجتماعي-دميقراطي  "يساري" 
من خالل فضح طبيعتهما وسياساتهما وقيادة نضاالت الشعب 
ال  أن  توضح  وأن  ضدهما  العاملة،  الطبقة  وخاصة  االمريكي، 
النظام  ظل  يف  االمريكي  الشعب  منها  يعاني  التي  لأزمات  حل 
أن  األمد،  الطويل  النضال  هذا  معمعان  ويف  احلالي.  السياسي 
وخاصة  الكادحة،  الطبقات  وسط  وتنغرس  صفوفها  توحد 
حملاربة  خــاصــة  أهمية  تعطي  أن  ويــجــب  العاملة.  الطبقة 
والالتينو واالمريكيني من  السود  والعنصرية ضد  أصول آسيوية )أنظر نتائج االنتخابات االمريكية األخيرة(.والبطرياركا 
تعفن  وصـــل  إذا  ــه  ألنـ تــاريــخــيــة  الــيــســار  مسئولية  إن 
االمبريالية االمريكية إلى مستوى خطير و اصبحت انعكاساتها 
االجتماعية كارثية وأدت إلى انتفاضات شعبية عارمة قد تلجأ 
الدخول  وإلى  إقامة دكتاتورية مكشوفة  إلى  يف مغامرات عسكرية ال تبقي وال تدر.الطبقة احلاكمة 

عبد اهلل احلريف

هذا الوضع، إذا أضفنا له 

همينة الرأمسال املايل االحتكاري 

عىل االقتصاد االمرييك وهنمه 

بل إفرتاسه، يعىن أن الحزبني 

الجمهوري والدميقراطي، 

ابعتبارهما يعربان عىل مصالح 

الرأمسال االحتكاري، يتوفران 

عىل هامش ضيق جدا لتحسني 

االوضاع االجمتاعية للشعب 

االمرييك
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املساواة بني الجنسني يف الدول العربية

منظمة  هدف  لتحقيق  جوهري  أمر  اجلنسني  بني  املساواة 
وتبني  للجميع.  الئق  عمل  توفير  يف  املتمثل  الدولية  العمل 
يف  للمرأة  االقتصادية  املشاركة  معدل  أن  املنظمة  إحصاءات 
مقارنة  املائة  يف   26( العالم  يف  األدنى  هو  العربية  املنطقة 
النقيض  وعلى  املائة(.  يف   56 يبلغ  الذي  العاملي  باملتوسط 
من ذلك، فإن معدل مشاركة الرجل يف القوى العاملة )76 يف 
املائة. وظلت  74 يف  الذي يبلغ  العاملي  املعدل  أعلى من  املائة( 
املستويات  حتسن  رغــم  التغيير  بعناد  تأبى  األرقــام  هــذه 

للنساء. التعليمية 
مقيدة  ــر  األج مــدفــوع  املنتج  العمل  يف  املـــرأة  ومشاركة 
منزل.  ربة  واملــرأة  لأسرة  معياًل  الرجل  ُتِعد  أبوية  بأعراف 

مالئمة  ُتعد  ما  غالبًا  فإنها  املنزل،  خارج  املرأة  تعمل  وعندما 
القوالب  وهذه  اإلجنابي.  بدورها  عادة  تتعلق  محدودة  ملهن 
وامللقى  الرعاية  ألعمال  املتناسب  غير  العبء  تدمي  النمطية 
على عاتق املرأة، وحتد من قدرتها على القيام بعمل مأجور أو 
البقاء فيه خارج املنزل. واالفتقار إلى مرافق الرعاية والنقل 
املرأة على عمل. كما أن عدم  اآلمن يعيق بشكل أكبر حصول 
األجور  تدني  عن  فضاًل  السوق  وطلب  املهارات  بني  التطابق 
املشاكل  يضاعف  ما  كثيرًا  جذابة  عمل  فرص  إلى  التي تواجهها املرأة يف عالم العمل.واالفتقار 
الصراع.  أو ما بعد  الصراع  القيود يف حاالت  وتتفاقم هذه 
والعراق  وسوريا  كاليمن  بلدان  يف  عمل  على  املرأة  فحصول 
محدود أكثر، وقضايا السالمة أشد حدة، والهياكل التمكينية 
يجدن  النساء  من  كثيرًا  أن  رغم  متدنية  والفرص  ضعيفة، 
الرئيسي  املعيل  بدور  يقمن  احلاالت  هذه  يف  فجأة  أنفسهن 
الدول  أو مهارات سابقة. كما ُسجل يف  وغالبًا دون أي خبرات 
عدد  ويف  نساء  ترأسها  التي  األسر  عدد  يف  ارتفاع  العربية 
احملتاجة  الفئات  أضعف  الغالب  يف  هم  الذين  اإلعاقة  للمساعدة.ذوي 
يجدن  أن  لالجئات  ميكن  ولبنان،  األردن  مثل  بلدان  ويف 

وخاضعات  مألوفة،  غير  مجتمعات  يف  مــعــزوالت  أنفسهن 
واحلصول  والكسب  العمل  على  قدرتهن  تقيد  قانونية  لقيود 
على دخل. وما يزيد الطني بلة االفتقار إلى املعلومات والدعم 
لدخول سوق العمل. ويف البلدان اخلليجية األغنى، غالبًا ما 
القوى  يف  املــرأة  مشاركة  مع  عكسية  عالقة  لالزدهار  يكون 
إلى  احملتاجة  "غير  للمرأة  قيمة  املجتمعات  متنح  إذ  العاملة، 
بدور  املهاجرون  العمال  يضطلع  البلدان،  هذه  ويف  العمل". 
جزءًا  املهاجرات  العامالت  تشكل  حيث  العمل،  سوق  يف  مهم 
محفوفة  ظروف  يف  وغالبًا  احمللية،  العاملة  القوى  من  كبيرًا 

باخلطر ودون حماية ُتذكر.
عددًا  العربية  الــدول  يف  املــرأة  تواجه  ذلــك،  على  عــالوة 

متنوعة  قضايا  عن  الناجمة  األخرى  التحديات  من  كبيرًا 
كما  السكانية.  والعوامل  املناخ  وتغير  واألمتتة  كالتكنولوجيا 
وقوانني  األجور  تكافؤ  عدم  ومنه  النطاق،  واسع  التمييز  أن 
االجتماعية  احلماية  بانعدام  مقرونة  التقييدية  العمل 
أيضًا  يعيق  واملــرض،  واألمومة  واملعاشات  بالبطالة  العربية.املتصلة  حتقيق املساواة بني اجلنسني يف املنطقة 

خطة منظمة العمل الدولية يف الدول 
العربية

إن املكتب اإلقليمي يف الدول العربية التابع ملنظمة العمل 
واملجتمع  العمل  وأصحاب  والعمال  احلكومات  يدعم  الدولية 
واقتصادية  اجتماعية  وممــارســات  سياسات  لوضع  املدني 
تعزز املساواة بني اجلنسني والفرص املتكافئة يف مكان العمل. 
مراعاة  إدراج  أولهما  ذلــك:  لتحقيق  نهجني  املنظمة  وتتبع 
أكانت  الالئق، سواء  العمل  النوع االجتماعي يف شتى عناصر 
وثانيًا،  املهنيتني.  والسالمة  الصحة  أم  التنظيم  يف  احلــق 
برامج تركز على املرأة، مثل تنمية املهارات ودعم فرص العمل 

لزيادة مشاركة املرأة يف القوى العاملة.

مجاالت الرتكزي يف الدول العربية
مع  املنظمة  تعمل  القوانني:  وإصالح  السياسات  إعداد    -
أصحاب  من  وغيرهم  والعمال  العمل  وأصحاب  احلكومات 
سياسات  يف  االجتماعي  النوع  مراعاة  إدراج  على  املصلحة 
القوانني  ومراجعة  املــهــارات،  وتنمية  العمل  فــرص  وتعديلها لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف مكان العمل.ومسوح 
تعمل  العمل:  سوق  يف  االجتماعي  النوع  تراعي  حوكمة   -
األدوات  مراجعة  على  العاملة  اليد  إدارة  نظام  مع  املنظمة 
اجلنسني،  بني  الثغرات  لسد  العمل  تفتيش  يف  املستخدمة 
احتياجات  وتلبية  معرفة  على  العمل  مفتشي  قدرات  وبناء 

املرأة والرجل، وكذلك تعزيز تعيني مفتشات عمل. وخبرات 
- تنمية املهارات: يف ظل إدراج مراعاة النوع االجتماعي يف 
العمل،  فرص  وتعزيز  املهارات  بتنمية  املتعلقة  البرامج  جميع 
تعمل املنظمة مع احلكومة وأصحاب العمل والعمال واملنظمات 
السياسات  صعيدي  على   – املدني  واملجتمع  احلكومية  غير 
وغير  الرسمي  التوفير  لتعزيز   – سواء  حد  على  واملشاريع 
يراعي  أن  وضمان  واملهني،  الفني  والتدريب  للتعليم  االجتماعي.الرسمي  النوع  وتنفيذها  البرامج  هذه  تصميم 
تعمل  العمل:  مكان  يف  اجلنسني  بني  املساواة  ممارسات   -
واخلــاص  الــعــام  القطاعني  يف  العمل  أصــحــاب  مــع  املنظمة 
يف  اجلنسني  بني  املساواة  تعزز  وممارسات  سياسات  لتصميم 
ألطفال  رعاية  وتوفير  األمومة،  حماية  مثل  العمل  مكان 
العمل  مكان  يف  املضايقات  ملنع  وآلــيــات  ــات،  ــه واألم اآلبـــاء 
التي  العمل  وترتيبات  ــازات،  اإلج وسياسات  لها،  تدعم العمال ذوي املسؤوليات األسرية.والتصدي 
التنظيم واملفاوضة اجلماعية: تعمل املنظمة مع نقابات   -
بناء  أعمال  باملرأة بتنفيذ  والنهوض  العضوية  لزيادة  العمال 
وحقوق املرأة يف العمل.القدرات والتوعية بشأن املساواة بني اجلنسني يف مكان العمل 

عن موقع منظمة العمل الدولية
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الشباب والدميقراطية:
أية عالقة وبأي مضمون؟

-الذي  االكادميي  البرجوازي  العلم  يف  الدميقراطية  إن 
"للنزعة  انسجاما  اليوناني  الصلها  املفاهيم  جميع  يرجع 
Eurocentrisme"  املعتقدة بان اصل احلضارة  االورومركزية 

للعصر  يعود  اصطالحي  تعبير  هــي  ــا،-  ــاوروب ب والزال  كــان 
حكم،  مبعنى   gratosو الشعب  وتعني   démos اإلغريقي 
اشكال  من  شكل  اي  الشعب"،  "حكم  لها  املباشر  املعنى  فيكون 
السلطة يعلن رسميا خضوع االقلية الرادة االغلبية ويعترف 
البرجوازية  توظف  وإذ  بينهم.  واملــســاواة  املواطنني  بحرية 
االقتصادية  وظروفه  شروطه  عن  أيــاه  مجردة  املفهوم  هذا 
تسود  كمجتمع  الرأسمالي  مجتمعها  تظهر  كي  واالجتماعية 
حلقت  التي  للتشويهات  ونظرا  احلرية.  و  املساواة  قيم  فيه 
مفهوم الدميقراطية من طرف الطبقات السائدة يف املجتمعات 
البرجوازية  طــرف  من  حلقته  التي  تلك  وآخرها  الطبقية 
املواضيع  من  يعد  منه  جتعل  املعاصر،  الرأسمالي  السياسية األكثر تعقيدا و خلقا للسجال يف القرنني املاضيني.باملجتمع 
النظام  ذلك  عامة  بصفة  تعني  الدميقراطية  كانت  فإذا 
السياسي املبني على السيادة الشعبية عبر مشاركة املواطنني/
ات يف العملية السياسية، والفصل احلقيقي بني السلط الثالث 
ويف  وتصرفاتهم،  أفعالهم  عن  احلكام  مساءلة  فيه  تتم  والذي 
من  أساسها  يف  مستمدة  املجتمع  تؤطر  وتشريعات  قوانني 
وشموليتها.  كنويتها  يف  اإلنسان  حلقوق  الدولية  املواثيق 
بعيدة  مسافة  على  احلالي  الوقت  يف  باملغرب  فالدميقراطية 
السياسية  النظام املخزني باللعبة  من حتقيقها يف ظل حتكم 
والرشوة  والفساد  والقمع  النخب  وإفساد  االنتهازية  و تشجيع 
واختراق األحزاب واستغالل الدين ورفض اي تغيير دميقراطي 
أسسه  من  نابعة  ممارسات  يعد  ذلــك  كل  للدستور  حقيقي 
ومنافية طوال وعرضا للدميقراطية. ونظرا للعالقة الوطيدة 
الشبيبة  على  يجب  فإنه  والــشــبــاب/ات  الدميقراطية  بني 
املخزن  لسياسات  املعارضني/ات  مقدمة  يف  تكون  ان  الالدميقراطية.املغربية 
التنشئة  ستكون  الدميقراطي  غير  املجتمع  يف  وطبعا 
مكتملة،  وغير  ناقصة  الرسمية،  املؤسسات  يف  الشبابية 
وبالتالي من الطبيعي أن تكون أغلب الشبيبة املنتمية للطبقات 
لهذا  الدميقراطية،  فهم  يف  بالغة  صعوبة  جتد  الشعبية 
حرة  فضاءات  بخلق  تقوم  أن  الدميقراطية  التنظيمات  على 
بديلة للشبيبة املغربية تشيع من خاللها القيم الدميقراطية 
إنشاءها  ميكن  التي  للفضاءات  كثيرة  أمثلة  وهناك  احلقيقية 
خالل  من  تساهم  أن  بإمكانها  وأيضا  مثال،  الشباب  دور  أبرزها 
النقابات واجلمعيات بصفة عامة التي تقودها يف خلق إطارات 
شبابية موازية تتمتع بأكير قدر ممكن  من التسيير والتقرير 

هذه  الشبيبة،  عموم  وجه  يف  مفتوحة  تكون  وأن  والتنفيذ 
وعلى  الدميقراطية  على  الشباب  تربي  أن  يجب  التي  ثقافة االختالف وتقبل جميع اآلراء.اآلليات 

 ويف هذا الصدد هناك عدة قضايا مرتبطة بالدميقراطية 
قدر  أكبر  إشــراك  حتاول  أن  املناضلة  التنظيمات  على  يجب 

ممكن من الشباب فيها أبرزها :
الدستور الدميقراطي:

أول  ومضمونا،  شكال  دميقراطي  دستور  إقرار  قضية  تعتبر 
ومن  عموما،  واجلماهيري  الشبابي  للنضال  جوهرية  قضية 
و  الدميقراطية  القوى  كافة  عاتق  على  امللقاة  النضاالت  أهم 
فتح  خوضها  اجل  من  البد  والتي  اليوم،  الشبابية  التجمعات 
اجل  من  النضال  كيفية  حول  النطاق  واسعة  شبابية  نقاشات 
يف  دميقراطية  وأي  اليوم،  املغرب  يف  دميقراطي  دستور  فرض 
الدميقراطي،  الدستور  هذا  عليها  ينص  أن  يجب  التفاصيل 
دميقراطي  شبابي  فهم  بناء  ميكن  فقط  ذلــك  خــالل  ومــن 
ارضيته خوض نضاالت شبابية ستساهم  مشترك ميكن على 
اجل  من  العام  الدميقراطي  اجلماهيري  النضال  يف  محالة  دستور دميقراطي ببالدنا.ال 

القضية األمازيغية:
التي  الهامشية  واملكانة  األمازيغية  القضية  كانت  لطاملا 
العمومية  السياسات  ويف  املخزني  الرسمي  اخلطاب  يف  حتتلها 

للمخزن،  الدميقراطية  الشعارات  وزيــف  على  شاهد  أكبر 
فاحلل السديد للقضية األمازيغية لن يكون إال يف إطار نظام 
على  واللغات،  والثقافات  اللغات  جميع  ينصف  الشبيبة املغربية الطامحة للدميقراطية أن تعطيها دور هام.الدميقراطي 

القضية الفلسطينية:
القضايا  أهــم  مــن  الفلسطينية  القضية  كــانــت  لطاملا 
التنظيمات  حث  وبالتالي  كامل،  العالم  يف  الدميقراطية 
للقضية  املــغــربــيــة  الشبيبة  تــبــنــي  عــلــى  الــدميــقــراطــيــة 
القضايا  جميع  تبني  من  مستقبال  سيمكنهم  الفلسطينية 
واألهــم  عنها،  الترافع  ومــن  أجمع  العالم  يف  الدميقراطية 
املضطهدة،  الشعوب  مع  التضامن  روح  سيكتسبون  ذلك  والتضامن هو مبدأ دميقراطي أصيل.من 

االعالم الحر  وحرية الراي:
وثيقا  ارتباطا  ورقيها  البشرية  املجتمعات  ازدهار  يرتبط 
وإحــدى  احلــريــات  أعظم  مــن  هــي  يف  التعبير،  حرية  مبــدى 
الركائز األساسية الدميقراطية، ولهذا على الشبيبة املغربية 
املتعطشة للدميقراطية، أن تناضل من أجل فرض حرية الرأي 
لهذا  أي طائلة كانت،  والتعبير وعدم مصادرة هذ احلق تخت 
على  الشباب/ات  تشجيع  الدميقراطية  التنظيمات  يجب 
وحاميتهم  العامة  املواضيع  مختلف  يف  والتصريح  الكتابة 
خلق  يجب  ذلك  من  اكثر  بل  سلطوي.  قمع  أو  تضيق  أي  من 
املاركسي  الشباب  يكون  الرسمي  لالعالم  موازي  شبابي  اعالم 
للشباب  املشترك  بالعمل  اال  ذلــك  يتأتى  ولــن  مقدمته،  يف 
االشتراكي املاركسي ببالدنا على بناء هذا االعالم. واذ نتطرق 
للشباب  الضعيف  بالتأثير  علم  على  ونحن  املــوضــوع  لهذا 
للحسابات  االنــزالق  و  املخزني  احلصار  نتيجة  ــالم  االع يف 
خطط  يف  التفكير  عــوض  الضيقة  السياسوية  واملــزايــدات 
وتطوير  وتقوية  واملساهمة  بناء  اجــل  من  املشترك  للعمل 

االعالم البديل. 
الشباب واملجمتع املدين:

مستقل  للشبيبة  مفتوح  عــام  مجال  وجــود  ذلــك  ــؤدى  وم
والهيئات  املؤسسات  على  الــدولــة  هيمنة  ألن  الــدولــة  عــن 
االجتماعية والثقافة واإلعالم يعدم الدميقراطية، لهذا يجب 
اجتماعية  شبكات  يف  انخراطها  ضرورة  على  الشبيبة  إقناع 
متنوعة كاألحزاب احلقيقية والنقابات واالحتادات الطالبية 
واجلمعيات املدنية والتعاونية، فكلما زادت القدرة التنظيمية 
الهيئات  عن  املستقلة  تنظيماته  إنشاء  على  للشباب/ات 
واملبادرة  احليوية  على  والقدرة  املجال  اتسع  كلما  الرسمية 
يف  والترافع  النضال  يف  إيجابية  بطريقة  ويشارك  القضايا التي تهم الشأن العام.والتنوع 

العلمانية:
بــدون  دميقراطية  تصور  أشــكــال  مــن  شكل  بــأي  ميكن  ال 
علمانية، فالعلمانية تعني فصل الدين عن الدولة والسياسية 
مبا  وأيضا  سياسي،  استغالل  أي  من  الدين  حماية  يضمن  مبا 
يضمن حرية الضمير واملعتقد لدى املواطن/ة، ولهذا للوصول 
إلى الدميقراطية ال بد من تربية الشباب على قيم العلمانية، 
سيني  الشيء  ومعتقداته،  اآلخر  ديانة  احترام  تعني  هي  مبا 
جيال  وأيضا  واالحــتــرام.  التسامح  بثقافة  متشبع  جيال  لنا 
هو األهم يف هذه املسألة.رافض لتبرير على سلوك ديكتاتوري على أساس الدين وهذا 
الهيئات  على  يجب  دميقراطية  قضايا  عامة  بصفة  إذن     
من  ممكنة  شريحة  ألوسع  إيصالها  والدميقراطية  التقدمية 
الشباب والشابات وإلقناعهم على تبينها، فدائما ما أقول أنه 
ات ال يضطلع بدوره اجلوهري واحلاسم يف هذا النهوض.ال ميكن قيام أي دميقراطية حقيقية يف املغرب، طاملا الشباب/

أدم روبي

تعترب قضية إقرار 
دستور دميقراطي شكال 

وممضوان، أول قضية 
جوهرية للنضال الشبايب 
والجماهريي عموما، ومن 

أهم النضاالت امللقاة 
عىل عاتق كافة القوى 

الدميقراطية والتجمعات 
الشبابية اليوم
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

لكائنها  حتى  تتواتر  السالبة  القيم  انفكت  ما  املوضوع:  يدي  بني   
منها   ،!! ذلك  لها  اّنى  لكن  وبينها،  بيننا  تطبيع  عالقة  الى  تدعونا 
طويلة(،  والقامة  والعسف،   ،" التجري   " )اجلــور  ومشتقاته  الظلم 
والظلم  القربى،  ذوي  ظلم  بعدين:  َوفق  الظلم  أالمس  ان  ارى  لذلك 
ابيات  احد  من  مستعار  عنوان  هو  القربى:  ذوي  االجتماعّي.-1ظلم 

العبد، الدالية: معلقة طرفة بن 
***     على املرء من وقع احلسام  وظلم ذوي القربى اشد مضاضة     

املهنِد
 هذا الشاعر الذي خرق سلطة قبيلته، الرمزية، فلفظته، وأفردته 
النفوس(،  ان )الظلم من شيم  الرغم من  املعبد(.. وعلى  البعير  )إفراد 

نحو ما قال املتنبي:
والظلم من شيم النفوس فإن جتد      ***      ذا عفة فلعلة ال يظلُم

اجلْمعية  الذاكرة  يدفع  مما  مستساغ  غيَر  األقــارب  ظلم  يتبدى   
ويرتد  كالعقارب".  "األقــارب  او  امك"  لك  تلده  لم  اخ  "رب   : تكرار  الى 
الى مجموعِة عوامَل منها متثيال  املشترك فيها  الظلم ذو اجلذور  هذا 
يف  اجلاهزة،  األحكام  وإصــدار  املواقف،  اتخاذ  يف  التسرع  حصرا:  ال 
العلم  ــة  ردد:"اف املنهج"،قد  ،صاحب"قواعد   DESCARTES ان  حني 
الشمولّي..افتقاد  ببعدها  النسقية  املقاربة  الى  التسرع"االفتقار 
اللتان  والالموضوعية  املوقَف..الالعقلنة  املوضوَع  تواُم  التي  املعطيات 
تيّسران التجّرَي والتجّنَي..الغلّو واالغراق يف رهافة احلّس..االسقاط 
غير  الواعيني،املتاّنيني..الى  والتقومي  التحليل  بدل  التبرير  وهيمنة 
 LE والتعاطف  العطف  استدرار  الى  الدفاع،الساعية  متاريس  من  ذلك 

SYMPATHISME، والتصالح مع الذات على سبيل التوهم،ليس غير.

حقوق  من  العدالة  تكون  ان  ُنَفاَجاء  ال  االجتماعّي:  الظلم   -  2  
من  البشرّي  الكائن  راكمه  ما  االختزال،بعد  على  االنسان،العصية 
نضاالت ضد االستبداد،اصل كل فساد،دومنا اشتراط وحدة الزمكان.
الذي  هو  ة..(  َرِعيَّ )النفعية،الذَّ البراغماتية  يف  االفــراط  كان  واذا 
ُووجهت  او  الدميقراطية،  ُغيبت  طاملا  االجتماعّي،  الظلم  الى  يدفع 
على  كان  "ما  محافظة  اليات  فيها،معّبئة  هوادة  بضراوة،ال  وحوربت 
البحث  بنا  يطول  ال  فانه  اخَر،  انا  انا،وبالترهيب  كان"،بالترغيب  ما 
ان   االجتماعية،حسبنا  العدالة  حتقيق  يف  الالظلم  جدوى  تاكيد  عن 
 A THEORY OF"العدالة ملف"نظرية   ،  JOHN RAWLS االمريكّي 
الباحثون  له  يجد  لم  مة،ما  مأزِّ اسئلة  ومن  ردود   من  اثار   ،  JUSTICE
حد  املناطقة،الى  يقول  كما  ،مانعة  كافية،جامعة  شافية،  اجوبة 
ايديولوجيا،فتارجحوا  تصنيفا    RAWLS تصنيف  يف  اختلفوا  انهم 
الى  اخــر  فريق  ومــال  يساريا،  عــده  من  و  ليبراليا،  اعتبره  من  بــني: 
"العدالة  كانت  ،كيف  قصير  زمن  منذ  االخالق".ونذكر  "اقتصاد  تبني 
،و  بتونس  العربّي  الربيع  مطالب  من  جوهريا  مطلبا  االجتماعية" 
ان  نسَي  منا  املغرب(..من  يف  فبراير  عشرين  وليبيا،)حركة  مصر، 
اخلمسة  اصولها  يف  احتفت  االخرى،  عقالنية،هي  ال  املعتزلة  فرقة 
"الوعد  "التوحيد"،ثالثها  )اولــهــا  االصـــول  تلك  ب"الــعــدل"،ثــانــي 
اخرها"املنزلة  املنكر"،  عن  والنهي  باملعروف  "االمر  والوعيد"،رابعها 
لكاتب  الكرمي--  القارئ  التمست--ايها  لو  حبذا  اخيرا  املزلتني".(  بني 
"نظرية  حاكمت  التي  االنتقادات  يعرض  لم  اذ  العذر،   السطور  هذه 
:املناصفة،  مقاربة  يف  صاحبها  ضعف  الى  تستند  كثيرة  العدالة"،وهي 

العائلة،العمل...
شخصية  ابن  مدبي  احد  بطلها  كان  الطريفة،قصة  القصص  ومن   
االبَن  ذلك  صفع  ان  حدث  املادَب،املرّبَي  ان  سياسّي،ملخصها  نفوذ  ذات 
املعاَقِب،وما  ذاكرة  يف  املوقف  معاقبته،فترسخ  ُيوِجُب  ما  ارتكابه  دومنا 
هي اال سنوات متضي حتى تسلم مكانة ابيه،وبعد ايام استدعَي املدب 
العقوبة،لم  تلك  سبب  عن  الياء(  هو  الهمزة  فُسؤل)كرسّي  السابق 
تظلم  الظلم،فال  بحرارة  تشعر  ان  القول:"اردتك  يف  صاحبنا  يتردد 
ما  و  مضمومة  الهمزة  الن  الواو  هو  الهمزة  )كرسّي  املرؤوسني  ثمة  من 
قبلها ساكن(،بعد ان تكون قد تقلدت الرئاسة.."، اما شارح االستبداد 
"اّن  الصراحة:  مبنتهى  قال  ،فقد  الكواكبّي"  الرحمان  "عبد  ومشّرحه 
الذي ال يشعر بالظلم ال يستحق احلرية "،وواضح ان املقصود اليه هو 
انتزاع  افق  يف  االحتجاج،  اليات  الظلم"مبختلف  ضد  يحتج  ال  :"الذي 

العدالة، احلرية، واالنصاف، و املناصفة..

أرجوَك، رفيقي

َرَحْلُت عن عاَلــِمــي إْن 

الــُمــْنهــاِر عاَلــِمــي 

َتــُزوَرني يف قــبـري،  أال 

عليَّ وتــبكَي 

َفُجْثماني ال يوَجُد فيِه...!

َبَحـْثــَت عـني وإْن 

فستجدني يف ذلك البحر

أمواُجْه  ا حملـتــني  ُرمبَّ الذي 

ها إلى املرافئ األخرى يف َمــدِّ

شة أو إلى أْعماِقِه املتوحِّ

ـَْوِف  أو جتدني يف جـ

َنـِهـــٍم حـوٍت 

ــأني الوطُن له وليمًة ! َهــيَّ

تْعــُثــُر عليَّ  ا  بل ُرمبَّ

يف ُكهوِف اجلباْل 

سوْر  والنُّ ئاُب  الذِّ تــنهـش 

جسمي الذي أصابه اْلُهـزاْل !

أو ُصْحبَة الطيوْر، 

الــَمــْنــثوْر ها  َقــشِّ على  تستضيفــني 

الـَمـْقهـوْر ! َلُهْم جسمي  ألوِلــَم 

أو سابًحا حتت النجوِم 

البهـيِم اللــيل  يف  اْلــُمــَتــْألــئــِة 

ِشعابي يف  لَتْهــِدَيــني 

أنا..وِصحابي !

َتــُلْمني، رفيقي ال 

إْن ألقْت بي أنياُب املوت

ِرهة ! يداِن الشَّ قوتا جَلحاِفـِل الدِّ

واسأْل عن ذاك الذي 

مني يف طبٍق للمجهوْل سلَّ

ومصيري به َمتبوْل ؟!

فأرجوَك، يا رفيقي

ال تُزْرني يف  قبري،

ْم عليَّ أو تــترحَّ وال تــبــِك، 

فوْس النُّ ُتــْثــِقــُل  أو 

ــقــوْس بالــطُّ اْلــَمــْشهــَد 

ني  فجثما

ال يوجُد يف قبري...!

"ظلم ذوي القرىب، والظلم 
االجمتاعّي"

َرجــــاٌء
إىل أبنائنا، ِفْلذاِت أْكباِدان، الذين يبتلعهم البحر!

 نورالدين موعابيد
العربي بنجلون

 )1961  -  1893( بــيــرم  محمود 
باإلسكندرية  ولــد   . الشعب  شاعر 
إلى  تونسيهاجر  وجد  مصري  أب  من 
شاعرا  ليس  هــو   .  1834 سنة  مصر 
حنا  حــيــاة  ــن  م مــزيــج  انـــه   . ــا  ــادي ع
جينيه  وجــان  شكري  ومحمد  مينة 
والفقر  واحلرمان  والتيه  التشرد  يف 
لالستعمار  شــرســا  مــعــارضــا  كـــان   .
للملك  ومعارضا   , مصر  يف  االجنليزي 
 1916 )النجاح(   . اصدر مجلة  فاروق 
)املسلة(  مجلة  ثــم  للمنع  تعرضت 
تصب  نــاريــة  كــانــت  1919.مقاالته 
الفساد  .حارب  االجتاهات  جميع  يف 
ــم       ــي بــقــلــمــه وبــشــعــره ول ــاس ــي ــس ال
كل  ينتقد  كــان   . يساوم  ولــم  يهادن 
 . الــشــعــب  ــم يــقــف يف صــفــوف  ل ــن  م
مجلة  االحــتــالل  ســلــطــات  ــادرت  ــ ص
املجيدة   االنتفاضة  بعد  )املسلة(  
سعد  ونفي  اعتقال  عقب    1919 سنة 
على  بشعره  تهكم   ... ورفاقه  زغلول 
املسيطرة.  والطبقة  احلاكمة  األسرة 
ــوت اجلـــريء  ــص ال ــهــذا  ل ــد  ب كـــان ال 
 1920 يف   . يــســكــت  أن  والـــشـــجـــاع 
تونس   ــى  إل بنفيه  احملكمة  حكمت 
يف   . سنة   27 وعمره  فرنسا  إلى  ثم 
وعانى  احلــرمــان  ــرارة  م ذاق  منافيه 
حماال   اشتغل   . الشديد  الفقر  من 
عاشر   ... %وبناء  مرسيليا  ميناء  يف 
واللصوص  واملــنــحــرفــني  املــنــبــوذيــن  
احلرب  انــدالع  وقبل   ... واملتسولني 
إلــى  متسلال  ــاد  ع الــثــانــيــة  الــعــاملــيــة 
محمود  يكن  .لم  الشام  بالد  من  مصر 
فقط  احلاكمة  للسلطة  مؤرقا  بيرم 

الفصحى  لشعراء  مــؤرقــا  كــان  بــل   ,
ــوا  ــوع الـــذيـــن ط ــل  ــ أوائـ مـــن  كـــان   .
عمود  عن  بخروجه  العربي  الشعر 
وعبارات  ألفاظا  وظــف  حني  الشعر 
يف  املتجولني  الــبــاعــة  مــن  استقاها 
يشبه  .انـــه  ــة  ــدري ــن ــك اإلس ــارات  ــ ح
موسيقاه  استقى  حني  درويــش  سيد 
                                                                                                      ... املتجولني  الباعة  صيحات  مــن 

احمد  قــالــه  ــا  م حــقــه  يف  ورد  وممــا 
على  ــى  ــش أخ ال  ــا  أنـ  ( فــيــه  ــي  ــوق ش
شيئا  او  احد  طغيان  العربي  الشعر 
كما   . الــشــعــبــي(  ــه  ــ وأدب ــرم   ــي ب إال 
احلميد  عبد  الدكتور  حقه  يف  قال 
هناك  إن  بيرم  مــن  )تعلمت  يونس 
حياته  وله  تاريخه  له  عظيما  أدبا 
أدبنا  جانب  إلى  املستمرة  املتدفقة 
(.كما    الفصحى  باللغة  يكتب  الذي 
العقاد  محمود  عــبــاس  عليه  علق 
بــأمــثــال  ضــنــني  الــزمــان  )إن  ــال   ــائ ق
بغير  منها  ينفق  ال   , العبقرية  حساب(.هذه 

قطيعة  بـــيـــرم  ــر  ــع ش يـــعـــرف  ــم  لـ
حياته  مراحل  خالل  ابستمولوجية 
ميكن  ــذا  ــك وه  . بــالــعــطــاء  الــزاخــرة 
قسمني                                                                                           ــى  إلـ ــرم  ــي ب شــعــر  تــصــنــيــف 
ــي                                                                                    ــن ــوط وال ــي  ــاس ــي ــس ال ــر  ــع ــش ال  -  1
الــوجــدانــي  او  العاطفي  الشعر   2-
القصيدة  بــني  يـــزاوج  بــيــرم  ظــل   -  1
 . العاطفية  وتلك  السياسية  الزجلية 
لقد كتب قصائد كثيرة هاجم    فيها 
كما   , ورمــوزه  االجنليزي  االستعمار 
فاروق  )عائلة  احلاكمة  األسرة  هجا 
لسانه  سلط  كما  احلاكمة.  (والطبقة 
البلدي  املجلس  على  ساخرة  بطريقة 
ــوان )املــجــلــس  ــن بــقــصــيــدة حتــمــل ع
الفجل  بائع  يا  فيها  يقول  البلدي(. 
وكم  للعيال  كم     **** واحدة   باملليم 
أصداء  انتشرت  ؟  البلدي  للمجلس 
مثلما  كلها  مصر  لتشمل  القصيدة 
درويش  سيد  صديقه  احلان  انتشرت 
اسكندراني  فكالهما   . الفترة  تلك  يف 
عاصمة  القاهرة  إلى  رحل  وكالهما 
وكالهما   . واآلداب  والفنون  الثقافة 
كما   . الفقيرة  الطبقات  من  ينحدر 
ــة وعــائــلــة  ــم ــاك ــم األســــرة احل ــاج ه
الثانية  وزوجته  أخته   )هجا  فاروق 
زماني  )مرمر  أهمها  بقصائد   نازلي( 
ما  او  مرمر(  زمــانــي   يــا    *** مــرمــر   
امللوكي  )الــبــامــيــة  بقصائد  يسمى 
إحــدى  ويف   ... السلطاني(  والــقــرع 
احملافظ(  على  اهلل  )لعنة  مقاالته 
)فوقية(  أخته  األميرة  تزوجت  حني 

القاهرة.        محافظ  من 

شاعر الشعب  محمود بريم التونيس
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تستضيف جريدتنا يف العدد االسبوعي هذا، الرفيق عبداهلل 
غميمط،وهو مناضل نقابي يتحمل مسؤوليات وطنية ومحلية 
الدميقراطي.هو  للتعليم،التوجه  الوطنية  اجلامعة  صفوف  يف 
ومناضل  االنسان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية  يف  مناضل  أيضا 
وتابع  شــارك  الدميقراطي.  النهج  صفوف  يف  منظم  سياسي 
ضمنها  هامة  جماهيرية  نضاالت  يف  غميمط  عبداهلل  الرفيق 

جتربة االحتاد الوطني لطلبة املغرب،كما شارك وتابع حراكات 
شعبية وطنية وجهوية.

النشيط  الهتمامه  وبالنظر  امليدانية  لتجربته  بالنظر 
بالتطورات االجتماعية والسياسية يف املغرب،نتقدم الى الرفيق 
قبول  على  ونشكره  الدنا  يف  العام  الوضع  حول  راهنة  بأسئلة 

دعوة جريدة النهج الدميقراطي.

العناوين الكربى املؤطرة للرمحلة يف  ماهي                  
املغرب بشكل عام ؟

أبعاده   يف  الوطني  الصعيد  على  الراهن  الوضع   مامييز  إن 
الرسمي  ــرار  االق هو  واالجتماعية   واالقتصادية  السياسية 
بفشل  املشروع املخزني   رغم كل محاوالت تكيفه مع املستجدات 

وتلميع صورته لدى الرأي العام اخلارجي .
املخططات  من  ملجموعة  تبنيه   على  أصر   القائم  فالنظام  
 ، الصناعة   ، )الفالحة  الواجهات   من  العديد  يف  الطبقية 
اخلدمات ، التعليم ، الصحة ، الضرائب ...(  مستهدفا حتريرها 
ما  وهو   ، العاملة  وقــواه  الشعب  اجتاه  الدولة  التزامات  كل  من 
ويف  االجتماعية  الفئات  من  للعديد  طبقية  حتــوالت  انتج 
عن  عاطل  منها  جزء  أصبح  التي   العاملة  الطبقة  مقدمتها  
املستمرة  واالغالقات  التعسفي  الطرد  سياسات  جراء  العمل 
وتغيير   ، املغرب  مناطق  من  العديد  يف  االنتاجية  للوحدات 
للعمال  االجتماعية  التكاليف  من  هروبا  املــقــاوالت  أنشطة 
حكومته  عبر  الالشعبية  خياراته  لتحصني  وسعيا   . والعامالت 
استبدادي  لضرب  انتصر بشكل   ، املنتهية صالحيتها  الرجعية 
الشعبية  احلراكات  كل  فواجه   ، والنقابية  السياسية  احلريات 
احلزبية  أدواته  كل  مستخدما  واالعتقاالت  والتنكيل   بالقمع 
مخططات  تنزيل  يف  يتوانا  ولــم    ، واالعــالمــيــة  واجلمعوية 
قانون  خالل  من  العمومية  والوظيفة  التقاعد  على  االجهاز 
أفقد  ، مما  التعليم  التعاقد يف قطاع  املشؤوم ومرسوم  التقاعد 
مقدمتها النقابات.الطبقة العاملة متاسكها االجتماعي وثقتها يف أدوات نضالها ويف 
الدولة بتناغم مع  التي تباشرها  الطبقية  ويف خضم احلرب 
الشرائية  القدرة  تراجعت   ، واحمللي  األجنبي  الرأسمال  مصالح 
والفقر  البطالة  معدالت  وارتفعت  الشعبية  اجلماهير  لعموم 
القدرة  ضعف  ظــل  يف   ، االجتماعية  ــراض  ــ واألم واجلــرميــة 
مما   ، املناضلة  واالحـــزاب  للنقابات  والتأطيرية  التنظيمية 
برمجة  مــن  للمزيد  السائد  الطبقي  التحالف  شهية  فتح 
خوصصة القطاعات االجتماعية ) التعليم ، الصحة ، احلماية 
عن  للدولة  الكلي   التخلي  أفق  يف   )....  ، النقل   ، االجتماعية 
اجلماهير  عموم  اجتاه  واالقتصادية  االجتماعية  الشعبية.مسؤولياتها 
كما اليفوتنا استحضار التحاق النظام املغربي يف هذه املرحلة 
بنادي املطبعني مع الكيان الصهيوني بشكل علني وواضح ، وهذا 
االسبداد  من  املزيد  يف  قوة  أعطاه  /القدمي  اجلديد  املوقف 
ودوس كل احلقوق واحلريات متحديا كل االتفاقيات الدولية يف 
ببطوالته  ومنتشيا   ، والرأي  والصحافة  التعبير  حريات  مجال 
االجتماعيني  والنشطاء  الصحفيني  اعتقال  مجال  يف  الوهمية 
 ، احلال  لواقع  الرافضة  املجتمع  تعبيرات  كل  على  والتضييق 
املغربية حلقوق االنسان  الدميقراطي واجلمعية  النهج  واجلامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي .وأبرزها 

            ماهي يف رأيكم املهام  املطروحة اليوم عىل اليسار 
الدميقراطي أمام اشتداد األزمة ؟

تتعلق  أزمــة  يعيش  باملغرب  الدميقراطي  اليسار  أن  أعتقد 
القمع  واالحتواء وتأثره بالتجارب الدولية .بجذور العاهات املرتبطة بأدوات بنائه  وتوسعه ، وأيضا بواقع 
املصلحة  ذات  الطبقات  وسط  انغراسه   ضعف  اليسار  يواجه 
احلــراكــات  مــن  العديد  يف  يظهر  كما   ، احلقيقي  التغيير  يف 
وجوده  رغم  قيادتها  على  قادر  غير  أنه  العفوية  ضمنها.اجلماهيرية 
مسيرة  التغيير   عملية  بأن  الوعي   اجلميع  على  يجب  أوال 
املشتركة  ــداف  ــاأله ب الــوعــي  وتستدعي   ، ومعقدة   طويلة 
املوحدة ،وترجمتها الى برامج مشتركة قاعديا ، يف ارتباط مع  

االختيارات الكبرى لليسار .
اجلماهير  على  اللبيرالي  الهجوم  منسوب  ارتــفــاع  ظل  يف 
املناضل  اليسار  ، فمهام  العاملة خاصة  الشعبية عامة والطبقة 
الواقع  ولــذلــك   ، الــوضــع  ــاه  اجت واستعجالية  تعقيدا  تـــزداد 
الطبقي  الــصــراع  ــذور  ب ــزرع  ل خصبا  مجاال   املــوضــوع   يشكل 
وتخصيبه عبر التواجد الفعلي واملباشر مع جماهير املتضررين 
واملستهدفة  الرأسمال  ملصالح  املوجهة  العمومية  السياسات  من 
لكل مساحات الضوء يف مصالح الطبقة العاملة وعموم املستغلني 
وأساسا  األساسية  الصراع  حقول  داخل  الفعل  تنظيم  فمهام   .
داخل  فعله  تنظيم  اليسار   من  يقتضي  االقتصادي  املجال 
قوة  ميزان  يفرض  مبا  وتوحيده  وجتويده  العمالية  النقابات 
العمال  طرف  من  وامتالكها  الصراع  يف  دورها  لها  يرجع  داخلي 
العمال  عموم  لدى  الطبقي  الوعي  سيادة  أفق  يف  فيها  وثقتهم 
إلى  تفضي  عمالية  معارك  بقيادة  لهم  يسمح  مبا   ، والعامالت 
النقابية البورجوازية واالنتهازية.استرجاع املكتسبات املسروقة منهم على خلفية تخاذل القيادات 

       هل ميكنكم تقيمي الخريطة النقابية يف بالدان  عىل 
ضوء نتائج االنتخاابت املهنية االخرية ؟ ما األفاق املمكنة؟
استطاع  محطة   ,2021 لسنة  املهنية  االنتخابات  شكلت 
والتزمير  التطبيل  عبر  نفسه   إنتاج  إعادة  املخزن   خاللها  من 
النقابات رغم  الذي رافقها  من لدن االجهزة الرسمية  وممثلي 

محدوديتها يف التأثير يف الصراع الطبقي  .
االحوال  أحسن  يف   5% من  أكثر  تؤطر  ال  باملغرب  فالنقابات 
كثيرا  تأثر  نشاطها  وواقــع   ,  )HCP( رسمية  مؤسسات  حسب 
بفعل عوامل موضوعية وذاتية ، فتراجع اليسار الطبقي عامليا 
ووطنيا كانت تداعيات على حضوره يف االحتاد الوطني لطلبة 
املغرب ومخرجاتها ، وامتد الى تراجع حضوره يف املجتمع عامة 
النقابات  أداء  .  اضافة لتضرر جودة  العمل اجلماهيري خاصة 
لها  الداخلية  للحياة  البيروقراطي  التدبير  بفعل  وتراجعها 
عن  ناهيك   ، الدولية  واملنظمات  الدولة   بأجهزة  وعالقتها   ،
ومصالح  ضغط  مجموعات  طرف  من  قراراتها  كل  يف  التحكم 
حتت مسميات عديدة  ، تدخل الدولة وأجهزتها يف صناعة قوة 

ونفوذ النقابات حسب طبيعة خطها و  عالقته بالدولة .  
فمن خالل النتائج النهائية املعلن عنها من طرف وزارة التشغيل 
عن  16يوما  من  أكثر  مرور  بعد   ,2021 يوليوز   02 اجلمعة   يوم 
واملؤسسات  العمومية  الوظيفة  قطاعات  يف  االنتخابات  إجراء 
عليهم  املفروض  العمال   نسبة  أن  نستنتج  أن  ميكن   ، العمومية 

الترشح بدون انتماء ملهام منذوب أجراء ،

نقايب  انمتاء  العاملة دون  الطبقة  أكرث من نصف           
العمال  ــوف  وخ النقايب  التأطري  لضعف  ــع  راج ــذا  وه  ،
النقاابت  قدرة  وعدم   ، والترسيح  الطرد  من  والعامالت 
حماية العمال من بطش الرأمسال يف ظل تواطؤ مكشوف  
للسلطات العمومية  ) ترابية وشغلية ( ، او فقدان الثقة 

يف النقاابت من طرف األجراء بعد تجارب نقابية فاشلة .
يظهر من خالل النتائج تقدم نقابة االحتاد املغربي للشغل يف 
قطاعات الوظيفة العمومية بشكل الفت ، وهذا راجع  للعديد 
من االلتحاقات بقطاعات الصحة واملالية والتعليم و....، وكذلك 
للتقطيع االنتخابي الذي قلص  متثيلية كل الفئات التي خاضت 
او تخوض معارك ، مقابل تضخيم متثيلية  فئات قليلة العدد، 
كما أن تقدم نقابة حزب االستقالل ،يف ظل ضعفها التنظيمي 
وغياب مبادرتها النضالية يف القطاع اخلاص والعام ، يطرح سؤال 
حقيقة  تعكس  وهل  املهنية  االنتخابات  مصداقية  عن  عريض 
العمل النقابي ومتثيلياته ؟  . كما يالحظ تراجع نقابة الكدش 
التي خاضتها يف قطاعات الوظيفة العمومية.على مستوى عدد املنذوبني والتريب، رغم التحركات النضالية 
العمومية  الوظيفة  قطاع  يف  العاملة  الطبقة   واستطاعت 

واجلماعات الترابية  أن توجه صفعة لنقابات أحزاب احلكومة  
للشغل  الوطني  االحتاد  نقابات  على   تصويتها  عدم  خالل  من 
خارج تصنيف النقابات األكثر متثيلية.والفيدرالية الدميقراطية للشغل ، ووضعهم يف مؤخرة الترتيب  
والتي  الدميقراطية  غير  املهنية  االنتخابات  تكون  وبهذا 
التأثير على اللوائح املناضلة ودعمه لنقابات التعاون الطبقي.عرفت تدخال واضحا للراسمال وحلفاؤه يف االدارات والوزارات  يف 
نحن االن أمام  نقابات التعاون الطبقي يف "مقدمة "الترتيب ، 
مقابل رهانات الرأسمال على رفع درجة افتراسه لكل املكتسبات 
واملؤسسات  العمومية  الوظيفة  واملهنية بقطاعات  االجتماعية 
املناضلة ويفرض  النقابية  العمومية، مما سيعقد مهام احلركة 
بالقطاعات  نقابية  تنسيقات  تأسيس   يف  التفكير  عليها 
يسمح  مبا  وجتذيرها  وتقعيدها  وتوحيد   نضاالتها  واالقاليم 
النقابية  للحركة  ويعيد  ؛  والترهل  الضعف  أشكال  كل  بتجاوز 
املجتمع  ومطالب  مطالبها  وفرض  القوة  موازن  تغيير  يف  على الرأسمال وممثليه السياسيني .دورها 

عالقة  حــول  نقاشات  وبقوة  جديد  من  ــادت  ع           
السيايس ابلجماهريي عامة وابلنقايب خاصة ، ما أسباب  

ذلك يف رأيكم ؟
يتم  معادلة  بالنقابي  السياسي  عالقة  دائما  شكلت  بالطبع 
النقابية  التجارب  أداء  على  والتحامل  التشويش   خاللها  من 
سياسية  رؤية  نتاج  هي  والتي  الفاشلة  التجارب  لكن  الناجحة، 
يف  دوره  طمس  و  الصراع  من  حتييده  إلى  ترمي  النقابي  للعمل 
عمالية  تربية  املأجورين  وتربية  النقابي  النشاط  تستحضر مصاحلهم يف مواجهة مصالح املشغلني.توجيه 
والنقابيني  السياسيني  وحلفاؤه  الرأسمال  ادعـــاءات  رغــم 
اخلطوط  لكل  ومهاجمتهم  النقابي،  النشاط  استقاللية  من 
اتضحت    " السياسة  ممارسة   " بدعوى  الكفاحية  النقابية 
الطبقية  املخططات  مضامني   خالل  من  الشغيلة  لدى  املعادية ملصاحلها ، واخللفيات املرتبطة بها.الرؤية 
نشاط  كــل  أن  تــؤكــد  والسياسية  النقابية  ــات  ــي األدب كــل 
 ، وأهدافه  منطلقاته  يف  مستقال  يكون  لن  )نقابي(  جماهيري 
ولكن هناك عمال جماهيريا )نقابيا( ينطلق من مصلحة الطبقة 
من  محرومة  لكنها  واملنافع  اخليرات  إنتاج  يف  ودورهــا  العاملة 
حقوقها املشروعة ،ويهدف  الى الدفاع عن مطالبها االجتماعية 
واملهنية عبر تنظيمها نقابيا . وهناك عمال جماهيريا)نقابيا(  
مجموعة بشرية.يستخدم الطبقة العاملة خلدمة مصالح الرأسمال أو احلزب أو 
ظلت احلركة النقابية املغربية لسنوات تخوض الصراع بشكل 
خاطئ ، وذلك راجع للخطوط النقابية  السائدة داخلها وغياب 
حزبها املستقل . فسيادة خطوط نقابية بيروقراطية تستعدي 
، أفقد  العمل السياسي التقدمي وتغلف نشاطها باالستقاللية 
مبدأ  من  واالستفادة  التطور  على  قدرتها  النقابية  احلركة 
اخللفيات  ذات  النقابية  الكفاءات  ومــن   ، النضالية  الوحدة 
السياسية العمالية ، ومقابل هذا عاش جزء من احلركة النقابية 
املغربية حتت رحمة خط نقابي انتهازي جيش الطبقة العاملة 
و انتصر ملصالح حزبية ضدا على املصالح االستراتيجية للطبقة 
املناضلني  وكــل  العاملة   الطبقة  منه  عانت  ما  وهــو   ، العماليني.العاملة 
 واقع الصراع الطبقي الذي يشتد يوما بعد يوم ويكتوي بناره 
العمال والعامالت يف املقاوالت الصناعية  والفالحية واخلدماتية 
، أصبح ينير طريق نضال العمال ويرشدهم يف العالقة اجلدلية 
احلقيقي  عدوهم   معرفة  يف  وضرورتها  بالنقابي  للسياسي 
 ، والنفسية  والصحية  االجتماعية  مآسيهم  كل  عن  وكيفية هزمه وحتقيق مطالبهم املعنوية واملادية .املسؤول 

 1

             2

             3

    4

       5



العدد : 417   16
من  6  إلى 12 يوليوز  2021 األخيرة

ــزاب  ــ اح صــفــوف  يف  وجــــود  ــا  جـــازمـ افـــتـــرض 
النضالية  االرادات  من  العديد  اليسار  فيدرالية 
احلد  هذا  الى  فاعال  سيكون  ودورها  تصلح  القوية 
منذ  املجهض  االجتماعي  التغيير  اجناز  يف  ذاك  او 

الوطني. والتحرر  االستقالل  معركة 

القطيعة  يف  ساهمت  االرادات  هذه  من  العديد 
وبداية  ستينيات  نهاية  توجت  التي  التاريخية 
ــي بــتــاســيــس احلــركــة  ــاض ــرن امل ــق ســبــعــيــنــيــات ال
القطائع  تلك  سعت  املغربية.  اللينينية  املاركسية 
العاملة  للطبقة  املستقل  احلــزب  تاسيس  ــى  ال
ــاض وضــــرورة هـــزم املــشــروع  ــق املــغــربــيــة عــلــى ان

النظام. مع  والتوافقي  التوفيقي  االصالحي 

الــى  مــســتــمــرا  زال  ال  ــه  ــوج ــت وال املــنــحــى  هـــذا 
ــه وضـــرورتـــه  ــعـ يــومــنــا هـــذا بـــل اصــبــحــت دوافـ
ما  هــي  واحلــجــة  املــاضــي  يف  كانتعليه  ممــا  اكــثــر 
تطور  مــن  املغربي  الشعب  اغلبية  وعــي  يعرفه 
فقدان  من  نفسه  النظام  تشكي  حد  الــى  هائل 
مؤسساته  ويف  فيه  الثقة  الساحقة  االغلبية 
اختياراته  أي  التنموي  منوذجه  بفشل  واعترافه 

تيجية. ا ستر ال ا

يف  الفرز  لتسارع  قوية  دفعة  نعطي  ان  يجب 
والجناز  لوهجه  التحرري  املشروع  استرجاع  اجتاه 
املستقل  الطبقي  احلزب  بناء  راسها  وعلى  مهامه 
بــالــدعــوة  نــتــوجــه  ان  يــجــب  الــعــامــلــة.  للطبقة 
من  بالقطيعة  املــؤمــنــة  االرادات  تــلــك  جلميع 
من  تتحول  وان  البناء  هذا  يف  تنخرط  ان  النظام 
وسياسيا  شعبيا  الهامش  على  تعيش  مجموعات 
على  تعبر  تنظيمية  قوة  الى  تتحول  وان  وفكريا 
التي  مائة  يف  ال80  أي  والكادحني  العمال  مصالح 
والفاقدة  الشكلية  املؤسسات  خــارج  احلــل  تــرى 
ان  يجب  املــشــروع  هــذا  الــى  الشعبية.  للشرعية 
لها  نوضح  وان  الصادقة  االرادات  تلك  كل  ندعو 
النتائج  تعالج  التي  احلالية  املشاريع  كل  خــواء 
لبعض  الهامشية  وهذه  التشتت  هذا  اسباب  وليس 
يف  االعتقاد  بان  لها  ونقول  التنظيمية  التيارات 
احتاد  الكبير.  اليساري  احلزب  سيبنى  اندماجها 
النهم  اساسية  قــوة  منهم  يجعل  لن  الهامشيني 
حزب  سيبقى  التيارات  احتاد  هامشيني  سيبقون 
الزعاميات  تتنازعه  نفسه  على  منقسم  التيارات 
من  املـــائـــة  يف   80 ــى  عــل املــنــفــصــلــة  الــســيــاســيــة 
املؤسسات  سياسات  لتبرير  والرافضني  املقاطعني 

للشرعية. الفاقدة 

انها  تقنية  تنظيمية  ابدا  تكون  ولن  لم  املعضلة 
سياسيا  حزبا  تبني  ان  املجتمعي.  باملشروع  تتعلق 
ارادتها  وفرض  السلطة  ألخذ  اجلماهير  يقود  ال 
املوجود  جلوقة  اضافة  احلــزب  هذا  من  سيجعل 
هامش  عــلــى  يــعــيــش  ــوال  ــ االح احــســن  يف  حـــزب 
ينتظر  برملانية  اقلية  ويف  املندمجة  االحـــزاب 
موقع  من  لالغلبية  الدخول  يف  موعده  يحني  ان 

التابع.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

فلتتوجه اإليرادات ملعالجة 

األسباب ال النتائج

    النهج الدميقراطي يعقد لجنته الوطنية يف دورتها 17 
األوىل حضوريا يف ظل جائحة كوفيد

اصدار أديب
" أريج الطباشري"

يوم    الدميقراطي  النهج  حــزب  نظم 
يف  ــزي  ــرك امل بــاملــقــر   2022 يــولــيــوز   04
الوطنية  للجنة   17 ــدورة  ــ ال ــاط  ــرب ال
حضوري،  وطني  اجتماع  أول  باعتبارها 
السياسي  التنظيم  أجهزة  دأبت  بعدما 
ــد االجــتــمــاعــات الــوطــنــيــة  ــق ــى ع ــل ع
شرعت  وقد  الرقمية.  الندوات  بصيغة 
اجتماعاتها  بتنظيم  الوطنية  الكتابة 
شروط  تخفيف  بعد  مباشرة  حضوريا 

انقطاع. دون  ومن  الصحي  احلجر 
ــدورة أن  ــذه الـ ــان مــن مــهــام ه ــد ك وق
جدول  تــدارس  الوطنية  للجنة  تتولى 
األساسية  القضايا  يهم  مكثف  اعمال 

اعمال: جدول  وفق 
والسياسي  األدبي  التقرير  تقدمي   -
للدورة مفصل  مالي  تقرير  عرض    -

النموذج  حول  بيان  مشروع  تقدمي    -
اجلديد  التنموي 

اللجنة  بـــدورة  ــاص  خ ــام  ع بــيــان    -
17 الوطنية 

املشاريع. على  واملصادقة  املناقشة   -
ناقشتها  التي  الهامة  القضايا  ومن 

: الوطنية  اللجنة 
الدويل: املستوى  عىل   -  1

الــشــعــبــي  ــال  ــض ــن ــل ل ــداد  ــعـ ــتـ االسـ  -
التعبيرات  عجز  ظل  يف  لكن  والعمالي 
ــول الــدميــقــراطــيــة  ــ الــســيــاســيــة ووصـ
وتفاقم  الــعــزلــة  مــازق  ــى  ال التمثيلية 
فشل  يــعــنــي  مبــا  الــشــعــبــيــة  املــقــاطــعــة 
يف  والــيــســاريــة  اليمينية  الــشــعــبــويــة 

الدميقراطية. وهم  تسويق 
ــني  ب ــات  ــ ــض ــ ــاق ــ ــن ــ ــت ــ ال ــم  ــ ــاق ــ ــف ــ ت  -
ــر الــتــصــعــيــد  ــطـ ــات وخـ ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ االمـ
وخاصة  النفوذ  مناطق  على  العسكري 

افريقيا. يف 
القوى  وسط  مهمة  دينامية  بــروز   -
املاركسية  االحـــزاب  وخــاصــة  املناضلة 
لــدورهــا  واســتــعــادتــهــا  مهمة  جــهــات  يف 
االجتماعية  بــاحلــركــات  االرتــبــاط  يف 

العاملة. الطبقة  ونضاالت 
على  ــدات  ــج ــت ــس امل ــم  أهـ إن  ــن  ومـ  -
مــحــاوالت  يف  تتمثل  الــعــاملــي  املــســتــوى 
بايدن  فوز  بعد  األمريكية  االمبريالية 
املستوى  على  الريادي  دورهــا  استعادة 
التي  التوثرات  جتاوز  خالل  من  العاملي 
األوروبي  االحتاد  مع  عالقتها  يف  عرفها 
بـــقـــيـــادة االمــبــريــالــيــتــني األملــانــيــة 
املهيمن  ــا  دوره واستعادة  والفرنسية، 
وسحب  االطــلــســي،  شــمــال  حــلــف  عــلــى 
أفغانستان  يف  انهزامها  بعد  جنودها 
األنظمة  بني  سلمية  حلول  عن  والبحث 
أفغانستان  يف  ومعارضيها  تدعمها،  التي 
العراق،  يف  تواجدها  وتخفيف  واليمن، 
ليبيا  يف  سلمية  حــلــول  عــن  والــبــحــث 

وسوريا.
ــدة  ــدي اجل الــتــرتــيــبــات  ــذه  هـ كـــل   -
احملــمــومــة  ــا  ــه ــت ــب رغ إطــــار  يف  تـــدخـــل 
الصني  مع  االقتصادي  للصراع  للتفرغ 
االقتصاد  تتصدر  اليوم  أصبحت  التي 
الـــعـــاملـــي، مـــتـــجـــاوزة االمــبــريــالــيــتــني 
روسيا  وحتــاول  واليابانية.  األمريكية 
دورها  واستعادة  مواقعها  على  احلفاظ 
الرئيسي  املزود  وأنها  خصوصا  األوروبي، 
ــاز الــطــبــيــعــي، وجتـــاوز  ــغ ــال ألوروبـــــا ب
على  األوروبية  االقتصادية  العقوبات 

أوكرانيا. مع  الصراع  خلفية 
الوطنية  اللجنة  نــقــاش  عــرج  وقــد 
ــم املــســتــجــدات  ــ ــى أه ــل بــالــتــفــصــيــل ع
واملنطقة  االفريقية  الــقــارة  تهم  التي 

املشاركات  اهتمم  تركز  املغاربية.بينما 
ــاع  األوض مستجدات  حــول  واملــشــاركــني 
ــات  ــن حــيــث األزمـ ــا م ــالدن ب الــعــامــة يف 
سياسي  نظام  عمل  حصيلة  كانت  التي 
عن  يجهز  أن  يــحــاول  مفترس  مخزني 
قــضــايــا  يف  حــتــى  والــيــابــس  األخـــضـــر 
من  املعارضني  أرواح  واستهداف  احلريات 
الشعبية  احلــراكــات  ونشطاء  صحافة 
الصورية  احملاكمات  يف  احلــال  هــو  كما 
الريسوني  سليمان  ضحيتها  ذهب  التي 
يوما   90 يقارب  ملا  الطعام  عن  املضرب 
الصحفي  وحال  انسانية،  ال  شروط  يف 
ــتــزم نــور  ــل ــل امل ــاض ــن عــمــر الـــراضـــي وامل
بشكل  الطعام  عن  املضرب  العواج  الدين 

مفتوح....
الوطنية  اللجنة  خلصت  وقــد  هــذا 
الـــى ضـــرورة عــقــداملــؤمتــر الــوطــنــي يف 
عمل  برنامج  وتسطير  املعقولة،  االجال 
يف  الدميقراطي  النهج  ملهام  يستجيب 
بناء  ومهمة  املاركسي  اليسار  توحيد 
الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب 
املوضوعية  التحديات  برغم  والتقدم 
امليدانية  اجلبهة  بناء  نحو  والذاتية 
باجلبهة  والــنــهــوض  املــخــزن  ملناهضة 
واألدوار  يــنــســجــم  مبــا  االجــتــمــاعــيــة 
وتــدعــم  تــثــمــن  بينما  حــولــهــا،  املــتــفــق 
فلسطني  لدعم  املغربية  اجلبهة  بقوة 
امللومسة  اجنــازاتــهــا  يف  التطبيع  وضــد 
الفلسطينية  القضية  على  يعود  مبــا 
الفلسطينية  الدولة  مشروع  بناء  بربح 
وعاصمتها  الوطني  التراب  كامل  على 

. فلسطني
اللجنة  بيان  اجلريدة  وستنشر  هذا 
ــوذج الــتــنــمــوي  ــم ــن ــول ال الــوطــنــيــة حـ

17 الدورة  وبيان  اجلديد 

أدبي  اصــدار  قريبا،  النور  سيرى   
صـــردي"  "عبداللطيف  لرفيقنا 
عنوان  حتت  الثالث  االصـــدار  وهــو 
رفيقنا  وشم  وقد  الطباشير(  )اريج 
ابداع  من  بلوحة  األدبي  العمل  هذا 
"نعيمة  املناضلة  رفيقتنا  الفنانة 
الــغــالف  بتصميم  ــام  وقـ الـــرايـــس" 
وضع  وقد  لعروصي"  "محمد  املبدع 
أحمد  األستاذ  اإلنتاج  هذا  تقدمي 

قنديلي....
 وقد سبق لرفيقنا "عبداللطيف 
أن أجنز املجموعة القصصية املعروفة 
الــتــمــاســيــح(.و)قــطــارات  )اوكــــار   :

االحــــــــاد( كـــنـــصـــوص...وجتـــذر 
النصوص  هذه  جل  ان  الــى   االشــارة 
من  مــروا  قد  والثاني،  االول  للعمل 
النهج  جلريدة  الثقافية  الصفحة 

الدميقراطي. 
يصنفها  الطباشير(  )اريــج  ان  اال 
مسار  .وهي  الرواية  جنس  يف  كاتبها 
مدرس مكافح يعبر بالقارئ جغرافية 
من  عقود  لثالثة  والقهر  البادية 

الزمن املوحش.
عبداللطيف  لرفيقنا  نتمنى 
الدميقراطي   النهج  عضو  ــردي  ص

التوفيق ومزيدا من التألق.


