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النساء واملقاومة

ال تغيير حقيقي دون ادوات 
التغيير الثوري

نعيمة النايم ضيفة العدد : 

يــعــيــش املـــغـــرب مــنــذ االســتــقــال 
النضاالت  إيقاع  على  اآلن  إلى  الشكلي 
واالحتجاجات  واحلــراكــات  العمالية 
الــصــراع  ــداد  ــت الح نتيجة  الشعبية 
السائدة  الطبقية  الكتلة  بني  الطبقي 
مــن جــهــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة وعــمــوم 
أخرى؛  جهة  من  والكادحني  الكادحات 
أفرزتها  التي  املؤسسات  تتمكن  ولــم 
الــســابــقــة من  ــات االنــتــخــابــيــة  ــط احمل
التحركات  هــذه  حــدة  مــن  التخفيف 
ــتــجــاوب مع  ــادرة عــلــى ال ــ ولـــم تــكــن ق
على  بل  الشعبية،  اجلماهير  مطالب 
ــا  أدواره كانت  متاما  ذلــك  من  العكس 
مما  النظام؛  سياسة  تزكية  يف  تتلخص 
ضرورة  سؤال  طرح  استمرار  استدعى 

وأدواته. وسبله  التغيير 

االمبريالية  للدوائر  التبعية  ألزمت 
وجــهــاز  ــرب  ــغ امل يف  الطبقية  الــكــتــلــة 
إمـــاءات  بتنفيذ  املــخــزنــي  دولــتــهــا 
تعمق  وأمام  الدولية.  املالية  املؤسسات 
واستفحال  الرأسمالية  أزمــات  وتواتر 
واالجتماعية  االقتصادية  األوضـــاع 
النضاالت  وتنوع  وتعدد  والسياسية 
ــار  ــت واالحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة اخ
هجومه  وتــكــثــيــف  تــســريــع  ــنــظــام  ال
املــواطــنــات  وحــقــوق  مكتسبات  عــلــى 
الــعــام  الــقــطــاع  وتفكيك  ــني  ــن ــواط وامل
وإضعاف  خوصصته  تسهيل  أجــل  من 
على  ــاز  ــه واإلج العمومية  اخلــدمــات 

ــات الــعــامــة وحــقــوق االنــســان.  ــري احل
جائحة  تــداعــيــات  الــنــظــام  واســتــغــل 
وبرامج  قــوانــني  لتمرير   19 كوفيد- 
والفساد  االستبداد  ترسخ  شعبية  ال 
ــع. واتــســعــت ومتـــددت  ــري وســيــاســة ال
ــة هــذا  ــاوم ــق ــاالت الــشــعــبــيــة مل ــض ــن ال
عنه  التعبير  مت  الذي  املخزني  التغول 
"النموذج  تقرير  يف  وفج  واضح  بشكل 
ــذي أعــدتــه  ــ الــتــنــمــوي اجلـــديـــد" ال
التنموي".  بالنموذج  اخلاصة  "اللجنة 
لتلميع  األساليب  مختلف  تنفع  ولــم 
صورة املخزن يف إكسابه قاعدة شعبية، 
ثمانني  مــن  ــر  ــث أك مــقــاطــعــة  وتــؤكــد 
ــات واملــواطــنــني  ــن ــواط امل ــن  ــة م ــائ امل يف 
الشعب  فقدان  املخزنية  لانتخابات 
النظام.  مؤسسات  يف  للثقة  املغربي 
األوضــاع  لتغيير  ــاوالت  احمل كل  وظلت 
بدون  املخزنية  املؤسسات  ــل  داخ من 
لتبرير  املــخــزن  ويــســتــغــلــهــا  ــدوى  ــ ج

للشعب.  املعادية  قراراته 

الــســيــرورات  دروس  ــم  أه مــن  ولــعــل 
واملنطقة  العربي  العالم  يف  الثورية 
خال  من  التغيير  استحالة  املغاربية 
املؤسسات  العمل من داخل  الرهان على 
التغيير  أدوات  بناء  وضرورة  الرسمية 
السيرورات  هذه  جناح  لضمان  الثوري 

التاريخية.  مهامها  إجناز  يف  الثورية 

ــة  ــي ــس ــارك وقــــد مــكــن اعـــتـــمـــاد امل
من  الــدميــقــراطــي  للنهج  كمرجعية 

الثوري  التغيير  بضرورة  مبكرا  الوعي 
يبلور  أن  احلــزب  واستطاع  وشــروطــه؛ 
لذلك  رؤيته  النضالية  مسيرته  خال 

: وركزها يف أربع سيرورات ثورية 

السياسي  احلـــزب  بــنــاء  ســيــرورة   -
وعــمــوم  الــعــامــلــة  للطبقة  املــســتــقــل 

الكادحني.

احلركة  وتوسيع  تطوير  سيرورة   -
وتنويع  وتطوير  بناء  عبر  النضالية 

املستقلة الذاتية  تنظيماتها 

الطبقات  حتــالــف  بــنــاء  ســيــرورة   -
بــلــورة  يف  املــســاهــمــة  عــبــر  الشعبية، 
الوطني  التحرر  مهام  يركز  برنامج 
حوله  وتلتف  الدميقراطي  والــبــنــاء 
ممكنة. واجتماعية  سياسية  قوة  أكبر 

ماركسية  أممــيــة  بــنــاء  ســيــرورة    -
ــاوز الــرأســمــالــيــة وبــنــاء  ــن أجـــل جتـ م

االشتراكية.

خاصة  تقدم  السيرورات  هــذه  إن 
ــواقــع املــغــربــي  ــل لـــقـــراءة مــاركــســيــة ل
املاركسية  احلركة  جتربة  باستحضار 
الثورية  والتجارب  املغربية  اللينينية 
أدوات  حتديد  من  ومتكننا  العالم؛  يف 

وهي: بدقة  الثوري  التغيير 

وعــمــوم  الــعــامــلــة  الطبقة  حــزب   •
: الكادحني 

بــاعــتــبــارهــا  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  إن 
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القطاع النسايئ يمثن: 

االنتخاابت  مقاطعة  الدميقراطي  الهنج  قرار    -
ــال  ــددآم ــب ت بئيسة  مــرحــيــة  ويــعــتــرهــا   ،
واملساواة  والحرية  الكرامة  يف  النساء،خاصة، 

الفعلية.

الذي  الجديد  التمنوي  الــمنــوذج  رفــض   –  
لتصفية  ويسعى  واالستغالل  االستبداد  يكرس 

حقوق العمالت والعمال ومكتسباهتم/ن.

اجتمعت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي 
عن   ، السابعة  دورتها  يف  الدميقراطي  للنهج 
حتت    2021 يوليوز   18 األحــد  يــوم  بعد، 
ــزن شـــرط لبناء  ــخ امل الــقــضــاء عــلــى  ــار"  ــع ش
الشعب  ملتطلبات  يستجيب  تنموي  ــوذج  من
 " كرامتهن"   و  النساء  حقوق  ويضمن  املغربي 
املعتقلني  وكافة  الريسوني  سليمان   " ودورة: 
مستجدات  ــدارس  تـ   ، وبــعــد  السياسيني". 
العاملي  املستوى  على  املتسمة  العامة  األوضاع 

ب :

القوى  بــني  التناقضات  ــدة  ح اشــتــداد    -
حساب  على  أزماتها  االمبريالية،وتصريف 
بني  تتأرجح  التي  اإلقليمية  القوى  أنظمة 
دعم ومساندة شروط هذا القطب أو ذاك على 
حساب مصلحة شعوبها ،يف ظل هذه الوضعية 
أصولية،  ميينية  شعبوية  تــيــارات  تنتعش 
اجلنسني،  بني  التمييز  على  حتث  وفاشستية 
ونبذهم،مما  األجانب  ورفض  االنغاق  وعلى 
املساواة،   ، احلرية  شعارات  زيف  بالواضح  وحقوق النساء.بني 

طاحونة  يف  الفقيرة  الدول  شعوب  وقوع   -
استغال  حرب  شركات  األدوية االمبريالية 
على  معينة   لقاحات  ترويج  اجل  من  العاملية 
موجة  ظل  يف  العالم،  شعوب  صحة  حساب 
والتي   19 كــورونــا  من  متحولة  ــواع  أن ألصبحت تهدد حياة البشر.انتشار 

أما عىل املستوى العامل العريب 
واملغاريب: 

واملغاربي،  العربي  العالم  شعوب  فتظل 
ــة رجــعــيــة  ــم ــظ ــل هــيــمــنــة أن تــعــيــش يف ظـ
خاضعة  وبوليسية،  وعسكرية   ، واستبدادية 
بدعم  العاملية  البنكية  املؤسسات  ــاءات  إلم
مــبــاشــر مـــن  االمــبــريــالــيــتــني األمــريــكــيــة 
كورونا  جائحة  استمرار  ورغــم   . والفرنسية 
التي حتد من حترك اجلماهير ، ظلت مقاومة 
من  الثانية  املوجة  ضمن  مستمرة  الشعوب 
املنطقة   شعوب  قادت  الثورية،إذ  السيرورات 
النساء  تصدرت  احتجاجية   شعبية  حراكات 
مقدمتها يف كل من السودان ، اجلزائر، العراق، 
مطالبات  بحقهن يف الشغل ، واملساواة  والعيش 
ما  فرغم  الفلسطيني  الشعب  أمــا  الــكــرمي. 
ارمتت   إذ  لتصفيته،  مؤامرات  من  له  يخطط 
التطبيع  أحضان   يف  املنطقة   بلدان  أنظمة 
 ( القرن   صفقة  إطار  يف  الصهيوني  الكيان  مع 
اثبت  فقد   ،  )،،  ، ،السودان،السعودية  املغرب 
للعالم قدرته على الصمود واملقاومة ، وقدمت 

مما  والتصدي  املواجهة  يف  ملحمات  نساؤه 
القمع  من  وحملة   ، العنف  من  موجة  إلى  أدى 
"اجلبهة  يف  النشيطات  مست  واالعــتــقــاالت 
جلان  احتــاد   " و  فلسطني"  لتحرير  املرأة الفلسطينية " وجلان العمل الصحي.الشعبية 

- ويف املغرب 

تعرف الوضعية االقتصادية  يف ظل تبعية 
خاصة  االمبريالية  للدوائر  املغربي  النظام 
الدولة  وتعمل  الــتــأزم،  من  مزيدا  الفرنسية 
الشعب  حساب  على  أزمتها  حل  على  املخزية 
املغربي، متنكرة اللتزاماتها الدولية واحمللية ، 
هذا الوضع زادت من تكريسه وتعميقه جائحة 
كورونا ، فاملغرب يتذيل املرتبة األخيرة من بني 
الدخل  معدل  تصنيف  حيث  من  دولــة   122
يعتبرون   املغاربة  ونصف  السنوي،  الفردي 
العالم  يف   60% إلى  النسبة  وترتفع   ، فقراء 
مرات  سبع  تضاعف  الفقر  ومؤشر  الــقــروي، 
ااالجراء  عدد  وجتاوز  الصحي.  احلجر  خال 
ألف(   860( حوالي  املسرحني  واالجــيــرات 
مصادر  والكادحات  الكادحون  أغلبية  وفقد 
الوضعية  هــذه  عن  نتجت  وقــد  عيشهم/ن، 
من   مجموعة  يف  االحتجاجات  موجة  تأجج 

املناطق ) شتوكة ايت باها، تالسينت ....(

ــة،  ــي ــاس ــي ــس ال ــروف  ــ ــظ ــ ال يف ظـــل هــــذه 
يأتي   ، املتأزمة  واالجتماعية  واالقتصادية، 
يؤطرها   مقبلة،  انــتــخــابــات  ــن  ع ــان  ــ اإلع
تنظيمية  وقــوانــني   2011 ممــنــوح  دســتــور 
النساء  فقر  تستغل  وبئيسة  الدميقراطية 
للدعاية  كــواجــهــات   استخدامهن  اجــل  مــن 
من  املغربي  الشعب  موقف  عن  وللتغطية   ،
نسبة  رفع  بهدف  الشكلية  الدولة  املشاركة.مؤسسات 

ومن أجل فك عزلته ، يعرض علينا النظام 
كحل  اجلديد"  التنموي  "منوذجه  املخزني 
وهمي لهذه الوضعية ، حيث يعدنا برفع نسبة 
النمو إلى %6 لسنة 2035 وهي أرقام مزيفة 
وغير واقعية، ذلك إن النظام املغربي بسياسته 
املبنية على  واختياراته االقتصادية  الفاسدة 
ولن  لم  السلطة   واستبداد  واالحتكار  يحقق يوما منوا إيجابيا.الريع 

وهم  يف  النساء  موقع  مستوى  على  أمــا   
مدونة  اعتبر  اجلديد،فقد  التنموي  النموذج 
جريئة  إصاحات  اجلنسية  وقانون  األســرة 
حلقوق  ومتييز  إجحاف  من  يعتريهما  ما  رغم 
ببنوده   2011 دستور  على  وارتكز   ، النساء، 
لاستشراف   كعناصر  النساء  حلقوق  املقيدة 
ويف   ، الدولية  وتعهداته  التزاماته  متجاها 
النسائية  املشاركة  نسبة  رفع  ادعى  األهداف 
مــؤشــرات  ــي  وه  %  45 ــى  إل العمل  ــوق  س يف 
غير واقعية يف ظل غياب رافعة  واحدة حول 
والرجال  النساء  بني  الفوارق  من  احلد  كيفية 
يف سوق الشغل ،مغيبا احلديث عن الكادحات 
واحلديث   ، املهيكل  غير  القطاع  يف  املشتغات 
القروية،مما يجعل من موقف رفض  املرأة  عن 
هذا النموذج التنموي موقفا صائبا وسديدا. 

لذلك فإننا كقطاع نسايئ للهنج 
الدميقراطي: 

الدميقراطي  النهج  مقاطعة   قرار  نثمن   -
 ، بئيسة  مسرحية  ونعتبرها  لانتخابات  
تبدد أمال النساء يف الكرامة واحلرية واملساواة 
التنموي  النموذج  لرفض  وقـــراره  الفعلية، 
واالستغال  االستبداد  يكرس  الذي  اجلديد 
ــوق الــعــامــات والــكــادحــات   ــق ومكتسباتهن.وتــصــفــيــة ح

-  ندين بشدة قمع االحتجاجات  العمالية 
والشعبية ونطالب بتوقيف حملة االعتقاالت 
واحملاكمات الصورية وإطاق سراح الصحفيني 
الراضي  وعمر  الريسوني  )سليمان  واملدونني 
احلــراكــات  ومعتقلي  الــعــواج...(  الــديــن  ونــو 

الشعبية ومعتقلي حراك الريف...(

أمهات  وصــمــود  تضحيات  عاليا  نحيي   -
جندد  و  السياسني  املعتقلني  وبنات  وزوجــات 
أبنائهن  سراح  أجل  من  لنضاالتهن  و أزواجهن.مساندتنا 

املخزنية  الدولة  تواطؤ  بشدة  نستنكر   -
هجومها  يف  واألجنبية  احمللية  الباطرونا  مع 
العاملة  الطبقة  على  املتوحش  الرأسمالي 
ــة الــرأســمــالــيــة  ــ وحتــمــيــلــهــا انــعــكــاســات أزم
يف  التعنت  عبر  كــورونــا  جائحة  وتــداعــيــات 
التصريح  مــن  والــتــهــرب  الــعــمــل،  مــن  الــطــرد 
للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  بالعمال/ات 
اجورهم/ن.  أداء  عن  والتوقف  االجتماعي، 
كارثة  ضحايا   عائات  مع  تضامننا  وجنــدد 
النقابية  الدميقراطية  القوى  وندعو  طنجة، 
مسؤوليتها  حتمل  إلى  والنسائية   والسياسية 
إلى  الــوقــوف  ،عبر  العصيب  الظرف  هــذا  يف 
جانب ومع الكادحات والعامات وعموم الشعب 
والنضال  املشتركة  اجلهود  وتكثيف  الوحدوي ملواجهة تغول النظام املخزني.املغربي، 

ــد  الـــعـــدوان االمــبــريــالــي  ــأش -   نــديــن ب
ونظامه  الــكــوبــي  الــشــعــب  عــلــى  األمــريــكــي 

التقدمي غبر التدخل السافل يف قراراته. 

نــضــاالت  يف  الــنــســاء  إنـــخـــراط  نحيي   -
ضد  والعربية  املغاربية  مبنطقتنا  الشعوب 
عبر العالم  من أجل حقوقهن.الرجعية واإلستبداد، ونعتز بنضال كل النساء 

- جندد إدانتنا الشديدة للتطبيع املخزني 
جميع  شــمــل  ــذي  الـ الصهيوني  الــكــيــان  مــع 
املجاالت،  ونعبر عن تضامنا املطلق مع نضاالت 
سراح  بإطاق  ونطالب  الفلسطيني  الشعب 
خالدة   ( الفلسطينيات  واألســيــرات  األســرى 
اللواتي  العالم  اسيرات  وكل  وسعافني(   جرار، 
االمبريالية  وضــد  االستغال  ضد  والصهيونية.يناضلن 

بالعمل  التشبث  والعامات  العمال  ندعو   -
يف  واالنخراط  للمكتسبات،  حتصينا  النقابي 
السياسية  ،األداة  العاملة  الطبقة  حزب  للدفاع عن مصاحلهن الطبقية.بناء 

القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي يثمن قرار مقاطعة 
االنتخابات ويدين قمع االحتجاجات العاملية والشعبية اإلنتاج  وسائل  متلك  وال  منتجة  طبقة 

التغيير  قــيــادة  بــإمــكــانــهــا  ــي  ــت ال هــي 
الوطنية  الــثــورة  مهام  وإجنــاز  الــثــوري 
بناء  ــق  أف يف  الشعبية  الــدميــقــراطــيــة 
من  تتمكن  ولكي  االشتراكي؛  املجتمع 
من  تتحول  أن  من  لها  بد  ال  ذلك  إجناز 
وذلك  لذاتها  طبقة  إلى  ذاتها  يف  طبقة 
للطبقة  املستقل  احلزب  بناء  خال  من 
الطبقي  الصراع  سيقود  الــذي  العاملة 
الواجهات  مختلف  يف  البورجوازية  ضد 
ومهمة  تاريخية  ضــرورة  ذلــك  باعتبار 

آنية.

للجماهري  ــة  ــي ــذات ال الــتــنــظــمــات   •
: لشعبية ا

نــضــاالت  وتــنــويــع  تــطــويــر  يتطلب   
احلـــركـــة الــنــضــالــيــة الــشــعــبــيــة بــنــاء 
ــات الـــذاتـــيـــة املــســتــقــلــة  ــم ــي ــظ ــن ــت ال
عمل  ويتكامل  ويتمفصل  للجماهير. 
ــزب؛  ــذه الــتــنــظــيــمــات مــع عــمــل احلـ هـ
إطــار  يف  كلها  تعمل  أن  ــروض  ــف امل ــن  وم
الثوري.  للتغيير  العامة  االستراتيجية 
هذه  ضمن  خاصة  مكانة  النقابة  وحتتل 
املباشر  عملها  مجال  لكون  التنظيمات 
وظيفتها  وألن  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  ــو  ه
يف  الطبقي  الــصــراع  خــوض  يف  املتمثلة 
القدرة  تكسبها  االقتصادية  الواجهة 
أن  ــا  ومب ــقــوى.  ال مــوازيــن  تعديل  على 
ــة أســاســيــة لــبــنــاء قــوة  ــام ــدة دع ــوح ال
التشتت  ــع  واقـ فـــإن  الــعــامــلــة  الطبقة 
احلـــالـــي لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة يــفــرض 
الــوحــدة  أفـــق  الــنــضــالــيــة يف  الـــوحـــدة 

التنظيمية. النقابية 

الشعبية: الطبقات  جهبة    •

املــهــام  وتــشــعــب  الــقــوى  مـــوازيـــن  إن 
تــاريــخــيــة  ــة  ــظ حل كـــل  يف  املـــطـــروحـــة 
هذه  لتحقيق  حتالفات  بناء  يفرضان 
حاجة  يف  اليوم  العاملة  والطبقة  املهام؛ 
للنهوض  ممــكــن  حتــالــف  ــع  أوسـ لــبــنــاء 
مهمتي  فإن  وعليه  التاريخية.  بأدوارها 
الدميقراطي  والبناء  الوطني  التحرر 
الطبقات  جبهة  بناء  حاليا  تستلزمان 

لشعبية. ا

املاركسية: األممية   •

ضد  لــلــنــضــال  ــي  ــ األمم ــع  ــاب ــط ال إن 
املواجهة  تنظيم  يتطلب  الرأسمالية 
قادرة  ماركسية  أممية  ببناء  وذلك  معها 
الشروط  وتوفير  النضال  خــوض  على 
ــى االســـتـــغـــال وتــخــطــي  ــل لــلــقــضــاء ع
االشتراكي. املجتمع  وبناء  الرأسمالية 

التأكيد بأن  وكخاصة ملا سبق ميكننا 
املخزني  النظام  الصحيح على تغول  الرد 

الثوري. التغيير  أدوات  بناء  هو 

تمتة كلمة العدد 



العدد : 420   3
من  27  يوليوز  إلى  2 غشت  2021 وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية

يــوم   ، بــالــربــاط  ــره  ــق مب ــقــد  ــع ان    
العام  اجلمع   ،2021 يوليوز   14 األربعاء 
الــدميــقــراطــي  للنهج  الـــعـــادي  ــي  ــل احمل
واملالية  التنظيمية  األوضـــاع  لــتــدارس 
وتفعيل  وملناقشة  احمللية  واجلماهيرية 
اللجنة  اجتماع  عن  الــصــادرة  الــقــرارات 
الوطنية يف دورتها 17 ليوم 4 يوليوز. ويف 
ختام أشغاله صادق اجلمع العام على ما 

يلي :

ــم  ــ ــوه بــــانــــخــــراط ودعـ ــ ــن ــ ي  - 1
ــاالت  ــض ــن ــه ل ــي ــل ــاض ــن مــنــاضــاتــه وم
ــني  ــف ــوظ ــني وامل ــدم ــخ ــت ــس الــعــمــال وامل
الوقفات  كل  يف  ومبشاركتهم   باملدينة 
مدينة  تعرفها   الــتــي  االحتجاجية 
السياسي  باالعتقال  للتنديد  الرباط 
الشعب  ــال  ــض ن ــم  دعـ عــن  ولــلــتــعــبــيــر  
مع  التطبيع  ومناهضة  الفلسطيني 
القوى  كل  يحيي  كما  الغاصب.  الكيان 
وجه  يف  وصمودها  على  باملدينة  احلية 
السلطة  توظفها  التي  القمعية  اآللــة 
ــرار جتــاه  ــم ــت ــاس ــاط  وب ــرب ــال ــيــة ب احملــل
واحلقوقية  والنقابية  السياسية  القوى 
املغربية  "اجلبهة  رأسها   وعلى  املناضلة 
فلسطني"  ــم  ودعـ التطبيع  ملناهضة 
سليمان  ــانــدة  ــس مل املــغــربــيــة  والــهــيــئــة 
واملعتقلني  ــي  ــراض ال وعــمــر  الريسوني 

السياسيني"

2 -  يستنكر التضييق املمنهج على 
واحلقوقي  والنقابي  السياسي  العمل 
التأسيس  ملفات  تسّلم  برفض  ــاد  اجل
وتسليم  الــواليــة  طــرف  من  والتجديد 
اإلطـــارات  مــن  للعديد  ــداع  اإليـ ــوالت  ص
النظام  وضعه  الذي  القانون  على  ضدا 

املخزني لنفسه 

تنفيذ  يف  بحماس  ينخرط   - 3
مبقاطعة  املتعلق  الوطنية  اللجنة  قرار 
حدودها  تتجاوز  ال  التي  االنتخابات 
"دميقراطية  ومؤسسات  نخب  جتديد 
املجالس  أمـــا  لــاســتــبــداد.  ــة"  ــه ــواج ال
حتويل  يف  تقلص   فدورها   اجلماعية  
وغير  ــرة  ــاش ــب امل الــضــريــبــة  مــحــصــات 
البنكية  االرصـــدة  يف  لضخها  املباشرة 
لــشــركــات املــنــاولــة والــتــدبــيــر املــفــوض. 
ــربــاط  ال ملــديــنــة  ــي  اجلــمــاع فاملجلس 
نتجت  صراعات  "انتخابه"  منذ  يشهد 
ــه بــحــيــث لم  ــال ــغ عــنــهــا بــلــطــجــة ألش
من  السنوية  ميزانيته  اعتماد  يستطع 
سنة 2017  الى حدود هذه السنة 2021. 
التي  اجلماعة  ميزانية  جعل  مــا  هــذا 
تتصرف  سنويا  ــم  دره مليار   90 تفوق 
والية  هي  التي  الوصاية  سلطة  فيها 
ولصالح  مشاريع  يف  وتصرفها  الــربــاط 
شركات بعيدا عن مراقبة من يروج على 

انهم ممثلني "منتخبني" عن الساكنة 

4 -  يسجل  تواطؤ القضاء الطبقي 
مع السلطة وكبار املوظفني والباطرونا يف 
الطابع احلقوقي  امللفات احمللية ذات  كل 
التنكر  استمرار  عنه  نتج  ما  والنقابي، 

لذوي احلقوق يف تنفيذ االحكام الصادرة 
لصاحلهم كما هو الشأن بالنسبة لعمال 
ــات  ــام ــل وعــمــال وع ــاح ــس مــطــاحــن ال
وعمال  ــه  ــوان واخ السنونسي  ــركــات  ش
مؤخرا  هدمه  مت  الــذي  الشاطئ  مطعم 

مما قد يعمق ضياع حقوقهم.

العاملة  الطبقة  بصمود  ينوه   - 5
منظماتها  إطار  يف  سواء  تخوض،  التي 
مستمرة  نضاالت  خارجها  أو  النقابية، 
مكتسباتها  عــلــى  ــاظ  ــف احل أجـــل  ــن  م
واإلدارة  الباطرونا  عليها  أجهزت  التي 
تستمر  حيت   السلطة.  مــع  بــتــواطــؤ  
الطبخ  وعامات  احلراسة  عمال  نضاالت 
شركات  من  مجموعة  وعمال  واملربيات 
الــقــطــاع  وشــغــيــلــة  باملنطقة  ــة  ــاول ــن امل
والتقنيني  الوطني  واإلنعاش  الفاحي  
واملــســاعــديــن  التقنيني  ــســاعــديــن  وامل
الشواهد،  حاملي  واملوظفني  االداريـــني 
ومناضلينا  مناضاتنا  على  يحتم  مما 
من  املــزيــد  ــذل  ب احلية  الــقــوى  وجميع 
ــم هـــذه الــنــضــاالت من  ــدع اجلـــهـــود ل
تأطيرها  على  والعمل  نقاباتها   داخــل 
ــا، وبـــنـــاء الــصــف  ــه ــاالت ــض ــد ن ــي ــوح وت
تخليق  اجل  من  الدميقراطي  النقابي 
واالنخراط  ومأسسته،  النقابي  العمل 
الشعبية  النضاالت  دعم  يف  واملساهمة 
ــال "اجلــبــهــة  ــن خـ ــر ومـ بــشــكــل مــبــاش
تفعيلها  يــجــب  ــي  ــت ال االجــتــمــاعــيــة" 
إلى  بها  والرقي  فيها  العضوية  وتوسيع 

االنخراط يف النضال الشعبي احمللي.

إبـــان  ــذي  ــ ال ــود  ــم ــص بــال تــعــتــز   -  6
سليمان  الصحفيني  املــنــاضــلــني  عــنــه 
وجميع  ــراضـــي  الـ ــر  ــم وع ــي  ــون ــس ــري ال
وينوه  واملدونني...  السياسيني  املعتقلني 
جتعل  ان   استطاعت  التي  بعائاتهم 
كل القوى احلية وهيئات الدفاع النزيهة 
جعل  ما  العادلة،   قضيتهم  حول  تلتف 
النشز  واحملللني  األجــهــزة  صحافة  دور  
يــتــراجــع لــصــالــح الــصــحــافــة الــدولــيــة 
الذائعة  الصيت والتي ساهمت يف فضح 
البرامج  عن  وكشفت  الصورية  احملاكمات 
الغاصب   الكيان  يوفرها  التي  اخلبيثة 
لــدعــم  فــلــســطــني  أرض  ــى  عــل اجلــاثــم 
الطغمة الفاسدة املطبعة واحليلولة دون 

إقرار نظام وطني دميقراطي باملغرب. 

عن  العام  اجلمع  يعبر   ، األخير  يف 
الدميقراطي  للنهج  الرباط  فرع  انخراط 
بحماس وتباث يف إجناح احملطة النوعية 
لدجنبر  اخلامس  مؤمترنا  يشكلها  التي 
"حــزب  ــس  تــأســي عــن  لــإعــان   2021
الــكــادحــني"  ــوم  ــم وع العاملة  الطبقة 
منذ  املغاربة  املاركسيني  راود  كمطمح 
احلــركــة  مــؤســســي  ــن  م األول  ــيــل  ــرع ال
التي  املغربية  اللينينية  املاركسية- 
كقطيعة  ــدان  ــي امل ويف  نفسها  فــرضــت 
ألحــزاب  املتكررة  الفاشلة  احملــاوالت  مع 

النخبة يف إصاح النظام املخزني.

النهج الدميقراطي فرع الرباط يستنكر التضييق 

املمنهج عىل العمل السيايس والنقايب والحقوقي 

فرع  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  تتابع 
للمياه  اخلطير  االستنزاف  قلق  بشكل  الرشيدية 
وبإقليم  عام  بشكل  الشرقي  باجلنوب  اجلوفية 

خاص. بشكل  الرشيدية 

ــوم انــخــفــاض  ــي ــاش كــبــيــر ال ــده ــان ــظ ب ــاح ي
مــســتــوى املــيــاه اجلــويــة اجلــوفــيــة بــكــل جــوانــب 
ملعب   - اجلــرف   - تــنــجــداد   - كلميمة  اإلقــلــيــم 
 - الــرشــيــديــة   - بــوذنــيــب   - الــريــصــانــي  ــود-  ــ أرف
من  التساقطات  لقلة  الــراجــع  الــشــيء  مــدغــرة، 
هذه  يف  الفاحية  الضيعات  انتشار  وكــذا  جهة، 
الوطنية  الطريق  أطراف  على  واملترامية  اجلوانب 
الكبير  والطرق اجلهوية ويف سفوح جبال األطلس 

أخرى.    جهة  من 

نتجت  التي  اخلطيرة  السلبية  النتائج  بني  ومن 
والــامــســؤول  املعقلن  غير  االســتــغــال  هــذا  عــن 
للمياه  الــســلــطــات  ــرف  كـ مــن  ــة  ــب ــراق م وبــــدون 
ــن طــرف كــبــار الــفــاحــني وأصــحــاب  اجلــوفــيــة م
وانعكاسه  املياه  لهذه  املهول  النقص  هو  الضيعات 
)اخلطارات(  السطحية  واملياه  الشرب  مياه  على 

اآلبار... ومياه 

النقص  لــهــذا  نتيجة  أيــضــا  املنطقة  وتــعــرف 
على  للمياه  املتكرر  االنقطاع  اجلوفية  للمياه 
 ... الرشيدية  اجلرف  ملعب  مثال  ونذكر  الساكنة 
الوقوف  يتم  لم  إذا  العطش  بكارثة  ينذر  وهذا 

املشكل. هذا  على 

يف  كبير  دور  تلعب  ــة  ــواح ال أن  املــعــلــوم  ــن  وم
للعاقة  ــرا  نــظ بــاملــنــطــقــة  الــســاكــنــة  ــرار  ــق ــت اس

ــا. وقــيــمــتــهــا  ــاه ــع ــة والـــوجـــوديـــة م ــي ــدان ــوج ال
طبيعي  دور  تلعب  كما  املغرب.  تاريخ  يف  التاريخية 
الكائنات  ملختلف  البيولوجي  التنوع  يف  مهم 

عليها. واحلفاظ  احلية 

للمنطقة  اجليولوجيا  للطبيعة  وبالرجوع 
من  استنزافها  اليوم  يتم  التي  اجلوفية  فاملياه 
غير  فهي  ــدا  ج كبير  وبشكل  الضيعات  ــرف  ط
حول  استفهام  عامات  ويضع  للتجديد،  قابلة 
ــات  ــواح املــســؤولــيــات الــتــي تــرتــبــط بــتــدمــيــر ال

اإلنسان. وتعطيش 

املـــاء مبــخــتــلــف احلــقــوق  ويــرتــبــط احلـــق يف 
احلق  وهو  احلياة  يف  احلق  رأسها  وعلى  األخــرى 

احترامه  يجب  الذي  املقدس 

وبالتالي  املاء  ضمان  يف  مسؤوليتها  تتحمل  أن 
وحماية   ... و  ــرار  ــق ــت واالس والــتــنــمــيــة  ــاة  ــي احل
احتجاجات  وجتنب  العطش  من  تافيالت  سكان 

لعطش. ا

فرع  اإلنــســان  حلــقــوق  املغربية  اجلمعية  إن 
تعلن  فهي  مسؤولياتها  من  وانطاقا  الرشيدية 

واحمللي: الوطني  العام  للرأي 

العاجل لوقف االستهاك  - مناشدتها للتدخل 
وحماية  باملنطقة  اجلوفية  للمياه  العقاني  غير 

العطش. من  واإلنسان  الدمار  من  الواحات 

للسلطات  الــكــامــلــة  ــة  ــي ــؤول ــس امل حتــمــيــهــا   -
األوضاع.  إليه  ستؤول  ملا  باملنطقة 

انقذوا واحات تافياللت من الجفاف وسكان 

املنطقة من العطش

ــداف  ــه ــت ــل  واالس ــاك ــش وعــيــا مــنــهــا بــحــجــم امل
بعدالة  وإميانا  املغربي،  النظام  طرف  من  املمنهج 
قررت  املأزوم،  الواقع  بهذا  القبول  وعدم  القضية 
أن تكسر حاجز  الثاني  جماهير تالسينت لألسبوع 
متمثلة  احتجاجية  أشــكــال  يف  وتــخــرج  الصمت 
بفتح  نضالية...للمطالبة  مسيرات  وقــفــات،  يف 
توفير  وكــذلــك  التخصصات  متعدد  مستشفى 
وجتهيزه  لتالسينت  الصحي  باملركز  الطبية  األطر 
املجاورة  والقرى  بالبلدة  اإلسعاف  سيارات  وتوفير 
يف  عــدة  مشاكل  كذلك  البلدة  وتعرف  البعيدة. 

البنيات  السكن،  النقل،  التعليم،  أخرى  قطاعات 
تخرج  اقتصادية  وبدائل  التنمية  وغياب  التحتية 
منذ  تعانيه  الذي  والتهميش  الفقر  من  الساكنة 
األخير  ويف  اليوم.  حدود  إلى  الشكلي  االستقال 
واملسيرة  للوقفة  تأطيرهم  على  املناضلني  نحيي 
التي  للجماهير  النصر   شارة  ونرفع  االحتجاجية، 
التاريخ،  صانعة  أنها  جيدا  تعي  والتي  النداء  لبت 
أن تقول كلمتها وتعصف  ويف أي حلظة قادرة على 
من  أمرجيج  السام  عبد  واليابس.)عن  باألخضر 

تالسينت(.

تالسينت تقاوم، تصمد، تنترص
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تنتفض من اجل املاء وضد العطش.. 
املعدنية  ــاه  ــي امل ــركــة  ش جففت  لــقــد 
الكبرى  والضيعات  باملنطقة  املتواجدة 
سكانها  وتــركــت  ــوزار  ــامي ب املــاء  منابع 

ــان  ــك ــش..س ــط ــع ــة لــلــجــفــاف وال ــرض ع
الصغار  وفاحيها  كندر  إميوزار  مدينة 
ثم  وقفة  نظموا  وكادحيها  وكادحاتها 
حقهم  عن  للدفاع  احتجاجية  مسيرة 
السلطان  عني  مياه  وخصوصا  املاء،  يف 
ــرب  ــاه الــش ــي ــي تــعــتــبــر مـــصـــدرا مل ــت ال
املنطقة  جلاذبية  ومــصــدرا  والسقي، 

مت  احلـــق  هـــذا   . مــعــاشــيــا  و  ســيــاحــيــا 
االحتكارية  الشركات  إلحدى  تفويته 
ــس  ــتـــر حتـــمـــات مـــع املــجــل وفــــق دفـ
بحقوق  خطيرا  مسا  شكل  اجلماعي 

املاء.  يف  الساكنة 

تنظيمه  مت  هــذا  النضالي  الشكل 
الفرع  مبؤازرة  و  املدينة  شباب  طرف  من 
حلقوق  املــغــربــيــة  للجمعية  ــي  ــل احمل
احمللية  ــكــتــابــة  وال بــصــفــرو  اإلنــســان 
وفعاليات  بصفرو  الدميقراطي  للنهج 

خياطي( )مصطىف  أخرى.  

إميوزار كندر- إقليم صفرو

رزوگ"  "والد  بــوتــزارت/  ساكنة 
ــتــابــعــة جلــمــاعــة بــنــي تــدجــيــت  ال

اإلقصاء سياسة  ضد  ينتفضون 
سيرهم  ــون  ــل ــواص وي والــتــهــمــيــش 
عمالة  جتاه  مسيرة  يف  األقدام  على 

حر. موجة  يف  بوعرفة 
حتقيق  أجـــل  مـــن  ــهــا  ل مــثــيــل  ال 
تتعدى  ال  ومشروعة  عادلة  مطالب 

عطشهم. يروي  ماء  خزان 

عتمتهم.  تضيئ  شمسية  ــواح  وأل
أعوام  منذ  الزبى  السيل  بلغ  فلقد 

ــارس ســيــاســة  ــ ــت واملـــخـــزن ميـ ــض م
بقضيتهم  واالســتــهــتــار  الــتــمــاطــل 
نحو  مسيرة  يعلنونها  جعلهم  ممــا 
رجعة  الــعــمــالــة،ال  مقر   ، بــوعــرفــة 
اهلل.... شــاء  إن  النصر  حتى  فيها 

وعزو( )ندير 
بنعزوزي الصادق   عبد 

مسرية ساكنة "بوتزارت" ضد التهميش

ــات احلـــق يف  ــاك ــه ــت ان مــن  - منـــوذج 
شيشاوة  إقليم  ودواويــر  مبناطق  املاء 
ــدي  ــي ــر،س ــدي ــع،ال ــرواف ــدة، ال ــديـ )اجـ
عطش  احملــتــار،املــزوضــيــة،أكــنــزا.....(: 
ــدا  ــة ج ــي ــاس ..عـــطـــش.. ومــعــانــاة ق
احلياة  أســاس  ــاء  م قــطــرة  عــن  بحثا 
الدولية  التشريعات  كل  تكفله  الذي 
الدولة  تتحمل  اإلنسان...ولم  حلقوق 
توفيره. مسؤولية  املختص  وقطاعها 
املعطلة  ــســنــني"  "احمل مــشــاريــع  حــتــى 
تنمية  أيــة  بإصاحها.فعن  تقم  لم 
من  املطلوب  نــتــحــدث؟!-  ــوذج  من وأي 
التدخل  واملسؤولية  املختصة  اجلهات 

إنقاده ميكن  ما  النقاذ  العاجل 

ــدر، اجلــرف،  ــن ك ــوزار  ــ امي - ســاكــنــة 
العطش،  من  بوتزارت...تعاني  كرامة، 
لضعيات  املياء  توجه  الــذي  فالوقت 
ــب  مـــاكـــي األراضــــــي الـــكـــبـــار، ملــاع
يف  لبيعها  األغنياء،  ملسابح  الكولف، 
خليرات  الناهبني  طرف  من  ــارورات  ق

الباد...

االختيارات  ضحايا  مع  التضامن  كل 
. ملخزنية ا

املسؤلة  اجلهات  جلميع  ــة  إدان كل 
عــن مــصــالــح تــزويــد الــســاكــنــة بــاملــاء 

للشرب. الصاحلة 

مع زحف الجفاف، من يستفيد من 
مياه الثلوج والسدود؟

تساعد  لــم  استثنائية  ــروف  ظ يف 
العيد،  فرحة  أهلهم  مشاركة  املعطلني 
املفتوح  املعتصم  يف  الستمرارهم  وذلك 
لليوم  زايـــو  بــاشــويــة  أمـــام  ــد  املــتــواج
حقهم   ــل  اج مــن  والــعــشــريــن،  الــثــالــث 

واخلبز  الشغل  يف  ــروع  ــش وامل ــادل   ــع ال
والكرامة...

الكرامة. ملعتمص  المصد  تحية 

التضامن كل 

زايو : عيدنا يف معتصمنا 

بني جتيت 
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حتى ال نجرب عىل نعي سليامن الريسوين

ماذا  املخابرات؟  أجهزة  تريد  ماذا  املغربي؟  النظام  يريد  ماذا 
يريد القضاء املغربي؟ ومن املسؤول على ما آلت إليه الباد؟ من 
املسؤول على احلكم على سليمان بخمس سنوات سجنا نافذ؟ من 
الطعام  عن  إضرابه  يف  الريسوني  سليمان  استمرار  على  املسؤول 
الظلم  على  اإلصــرار  هذا  ملاذا  العبث؟  هذا  ما  ؟  كلها  املدة  هذه 
أن  أيغيظكم  الوصول؟  تريدون  من  إلــى  بطشا؟  حتــول  الــذي 
يعيش صحايف بكرامة ويخوض معركة األمعاء الفارغة يف سبيل 
ما  أوالد؟  لديكم  أليس  رحمة؟  قلوبكم  يف  أليس  الكرامة؟  هذه 

هذا البؤس؟
سليمان  عن  كتبوا  وخارجه  املغرب  داخــل  الشرفاء  من  كثير 
واد.  يف  صرخة  مثل  كان  نداءهم  لكن  سراحه،  بإطاق  وطالبوا 
يف  حقه  ميــارس  إنه  سليمان؟  فعل  مــاذا  التعنت؟  هذا  كل  ملــاذا 
تخيفكم؟  التعبير  حرية  باتت  الدرجة  ألهذه  التعبير،  حرية 
احلكم  بذلك  جتازوه  حتى  سليمان  فعل  ماذا  عليكم  باهلل  قولوا 
ذلك  وتؤكد  بطانها.  اجلميع  يعرف  التي  التهمة  وبتلك  القاسي 
دليا  فيها  القضاة  ميلك  ال  التي  للمحاكمة  املتكررة  التأجيات 
عاقة  له  من  إفــادات  جميع  تؤكده  كما  سليمان،  يدين  قريبة من سليمان.واحــدا 
األمعاء  معركة  يوما  املائة  يناهز  ما  منذ  يخوض  سليمان 
الفارغة، بعد أن يئس من محاكمة عادلة، فماذا كان رد فعلكم؟ 
هو يحتضر أمام أنظاركم وأمام أنظار العالم، وال من مجيب.صم اآلذان عن كل استغاثة هو ديدنكم. لم ترحموا سليمان، وها 
يف  العيش  يف  يرغب  وحالم،  مسالم  رجل  أعرفه،  كما  سليمان 
مجتمع تسوده احملبة والتآزر، مجتمع ينضح بأسباب الوفاق ضدا 
لم  واملفسدين.  الفساد  عن  يكتب  كان  لذا  والصراع.  الفرقة  على 
يكن يهتم مبراتبهم يف السلطة، وكانت معارفه، وبحثه عن اخلبر 
يف التعبير عن مواقفه.عاوة على أسلوبه السلس، املتني والعارف بخبايا اللغة يساعده 
ماذا فعل سليمان كي يستحق منكم كل هذا؟ كتب افتتاحيات 
يف جريدة أعدمتموها قبل أن توقعوا على إعدامه. هذا هو ذنبه 
احلقيقي. نشر مقاالت كشفت عن عوراتكم، وعن درجة فسادكم، 
امرأته  يحب  كان  سليمان؟  فعل  مــاذا  األبــد.  إلى  فأخرستموه 
الصغيرة وطفله الرضيع، فجئتم قبل العيد وسقتموه إلى حتفه 
مبجرد بلوغ خبر وفاته.وأرخ لذلك إعامكم، وأرختم أنتم لفضيحة ستندلع يف وجوهكم 
 أذكر يوم تعرفت على سليمان يف املكتبة الوطنية، كان آنذاك 
مرموقة  سياسية  شخصيات  مع  لقاءات  املساء  جريدة  يف  ينشر 
شاركت يف احلركة الوطنية وشخصيات ثقافية وحقوقية بارزة. 
فيه  أرى  كنت  وحــواراتــه.  بكتاباته  إعجاب  أميــا  معجبة  كنت 
محاوره  يعرف  كما  املعرفة  حق  موضوعه  يعرف  نــادرا  صحافيا 
بثقافته  مبهورة  كنت  معه.  يعيش  كان  وكأنه  أشياء  عن  ويسأله 
ومعارفه املتعددة. استقبلني بابتسامته ومرحه املعهودين وكأنه 
صديق حميم قبل أن يصبح كذلك. ثم توالت األحداث وازدادت 
معرفتي به، والتقيته يف عدد من األنشطة احلقوقية والثقافية، 
أخبار  يف  ليحط  األول  موقع  إلــى  املساء  جريدة  من  تــدرج  ثم 
األسد  فم  يف  كان  بوعشرين.  توفيق  مديرها  اعتقال  بعد  اليوم 
التعبير  يف  حقه  ممارسة  على  إصراره  أن  غير  ذلك،  يعرف  وكان 
دفعه لكتابة افتتاحيات جريئة يدافع فيها عن حقوق املظلومني 
محاكمة  جلسات  يحضر  كان  الفساد.  مظاهر  كل  فيها  ويفضح 
يف  وكان  احملاكمة،  تعترض  التي  اخلروقات  ويفضح  بوعشرين، 
لقاءات  نظمت  التي  اللجنة  هذه  بوعشرين،  عن  الدفاع  جلنة 
الشرطة  اللواتي رفضن مقترحات  الصحافيات  متعددة مع بعض 
برناني  عفاف  ومنهن  بهن،  حترش  بوعشرين  بأن  االعتراف  يف 
التي كلفها رفضها لشهادة الزور قضاء ستة أشهر سجنا نافذا. كان 
هذا  يجد  أين  أتساءل  وكنت  كلل،  دون  هناك  وينط  هنا  يجري 
ال  يومه  أن  لي  يبدو  كان  األشياء،  هذه  كل  لفعل  الوقت  الرجل 
ألنه  ساعة،  وعشرين  أربعة  من  أكثر  فيه  يومه  أن  يومنا.  يشبه 
احلادية  حتى  بالرباط  يظل  والبيضاء.  الرباط  بني  ينط  كان 

عشرة ليا يف مهمة حقوقية ثم يصبح يف البيضاء للقيام مبهامه 
يف  الفساد  مواطن  كل  تفضح  افتتاحيات  يكتب  مقتدر  كصحايف 
بلده. وأذكر أنه نشر سنة 2015 مقاال عن الفساد الثقايف والذي 
طال احتاد كتاب املغرب، وكان هذا املقال هو أول مقال يف تصوري 

عبد  عهد  يف  حدث  الذي  واألخاقي  املالي  الفساد  انتقد  الذي 
الرحيم العام إبان رئاسته الحتاد كتاب املغرب.

وقد  ومنفتحا،  بشوشا  الذهن  متقد  صحافيا  الريسوني  كان    
الفساد  فيه  أفضح  مقاال  له  بعثت  عندما  األول  موقع  يف  كــان 
املالي واألخاقي داخل احتاد كتاب املغرب، وكان أن نشره مبجرد 
بنسليمان  بغابة  منتجع  يف  وكنت  بي  اتصل  ثم  بــه،  التوصل 
يف  أوردتها  التي  القضايا  بعض  عن  يضحك  وهو  معي  مقالي.وحتــدث 
بالكاتب  القطار  محطة  يف  بالصدفة  التقيت  يوم  أيضا  أذكر    
واألستاذ اجلامعي عبد الغني أبو العزم وكنت وإياه نزمع الذهاب 
جريدة  اقتنني  قد  وكنت  البيضاء،  الدار  يف  الكتاب  معرض  إلى 
افتتاحية  قراءة  بعد  العزم  أبو  الصديق  لي  وقال  اليوم،  أخبار 
القامة  بهذه  رجل  وشأنه.  يتركوه  لن  أنهم  الريسوني  سليمان 
سيعيش مشاكل حقيقية مع السلطات املغربية. لن يتركوه وشأنه 
أبدا. وهذا ما كان. جاؤوا ذات يوم واعتقلوه، حاولوا فصل لسانه 
عليه  واحلكم  به،  التشهير  حاولوا  استطاعوا،  وما  جسده،  بخمس سنوات يف قضية جنائية.عن 
العدالة  يف  أملها  خيبة  تعلن  األمريكية  باخلارجية  فجوبهوا    
ما  يفهم  من  املغرب.  يف  التعبير  حرية  مآل  من  وتخوفها  املغربية 
إلى  ذهبت  وكنت  خلود  بزوجته  لقائي  أذكر  املغرب؟  يف  يحدث 
املوحد  االشتراكي  حزب  مبقر  ازع  زع  اهلل  لعبد  التأبيني  احلفل 
على  ذلك  وأثر  اعتقاله  ظروف  عن  فحدثتني  البيضاء،  بالدار 
عن  إضرابه   عن  حدثتني  ثم  مريعا  حزنها  وكان  هاشم،  ابنهما 
املركب  خارج  نتحدث  كنا  له.  وإهمالها  السلطة  وتعنت  الطعام 
السياسي  واملعتقل  احملامي  نحونا  فقدم  التأبني،  فيه  أقيم  الذي 
الطعام  عن  اإلضــراب  إن  لها  وقــال  الباهي  السام  عبد  السابق 
ينقسم إلى ثاث مراحل، املرحلة التي ال تتجاوز الشهر وهي التي 
شهرين  تبلغ  التي  واملرحلة  املضاعفات،  بأقل  املضرب  منها  يخرج 
أما بالنسبة  35 يوما،  املنبهي بعد  التي توفيت فيها سعيدة  وهي 
غير  مدة  بيننا  الصمت  ساد  "يحتضر".  عمليا  فهو  للريسوني 
أن تشير  الصدمة، قبل  استيعاب  إذ كانت كل منا حتاول  خلود برأسنا وتتحرك باجتاه القاعة.يسيرة، 
ماذا أقول بعد كل هذا؟ شخصيا لم أعد أفهم شيئا. ملن أتوجه 
بالنداء بعدما أصم املعنيون باألمر آذانهم عن كل النداءات سواء 
وأنزه  أجــرأ  تأكل  الباد  إن  خارجه.  أو  الوطن  داخــل  من  جــاءت 
إلى  بنزهائها  وترمي  واملفسدين  الفساد  تشجع  باد  هي  أبنائها. 
فيه  مبا  صمدت  لقد  سليمان،  عزيزي  لك  أقول  فماذا  الكاب. 
الكفاية، وجربت جميع الوسائل النضالية، ولم يبق أمامك اآلن، 
سوى فك اإلضراب إلنقاذ ما ميكن إنقاذه يف جسدك املتهالك، إذ 
ألن  بيننا  تظل  أن  نرغب  فنحن  متوت.  أن  أحد  مصلحة  يف  ليس 

معركتنا ما تزال طويلة ...
طويلة جدا عزيزي، وأنمل أن تخوهضا معنا ...

يومه  يف  ظلما  املعتقل  عمر  البنه   رسالة  يف 
يقول:  الراضي  إدريس  كتب   358

األضحى  عيد  قبل  يومني  ولدي  يا  اعتقلوك 
يومني  نافذة  سنوات  بست  عليك  وحكموا  املاضي 
املخزن  لوغاريتمية  حسب  العيد،  ــذا  ه قبل 
الظاملة  أحكامه  تنفيذ  على  دائما  دأب  الــذي 

العيد. أيام 
ــن عــيــديــن وخــطــطــوا  ــا م حــرمــوك  وحــرمــون

قادمة. سنوات  يف  األعياد  كل  من  حلرمانك 

العالم  عبر  الظالم  احلكم  هــذا  خبر  انتشر 
والصحف  املواقع  كبريات  واجهة  صورتك  وزينت 
عن  ومــنــظــمــات  دول  وعــبــرت  ــتــشــارًا  ان األكــثــر 

احلكم. لهذا  واستنكارها  استيائها 
األمر  وهو  العالم  نظر  يف  وبريء  حر  اآلن  أنت 
منك  لانتقام  خططت  التي  البنية  أزعج  الذي 
قلوبهم  يف  الذين  بعض  إال  الصمت  إلى  فركنت 

مرض.
بيتنا  يف  ــوك  ــوض ع ورفــاقــنــا  ــك   ــاق رف لــكــن    
بيت  زارت  كما  زارتتنا  تضامنية  قافلة  ونظموا 
نورالدين  منزل  إلى  انتقوا  ثم  وخلود  سليمان 
املعتقلني. أُلسر  احلب  من  إنسانية  رسالة  حاملني 
حقك  يف  الفضيحة  األحكام  هذه  وضعت  لقد 
الدول  وضع  يف  الدولَة  وعماد  سليمان  حق  ويف 
الــدســتــوريــة  الــتــزامــاتــهــا  كــل  مــن  حتللت  الــتــي 
حرية  ــرام  ــت واح احلــقــوق  مــجــال  يف  والــدولــيــة 

والصحافة. التعبير 
املنتظم  ماحظات  على  بالرد  ُملزمة  اآلن  وهي   
إلى  والهروب  اإلنكار  يف  االستمرار  عوض  الدولي 

األمام.
ولن  أزمتها  من  الباد  ُيخرج  لن  الهروب  هذا   
وستتعرض  والدولية،  اإلقليمية  عزلتها  يفك 
الفقراء  وسيكون  الضرر،  من  املزيد  إلى  مصاحلنا 

الضحية. هم  الشعب  أغلبية  يشكلون  الذين 
صــوتــًا  الــبــلــد  يــحــكــم  ممــن  نــســمــع  أن  ــد  ــري ن
هناك  وأن  استثناء  حالة  يف  لسنا  أننا  يطمئننا 
روايته  لها  ويقدم  األحــزاب  مع  يتواصل  محاور 
وحضور  للسياسة  غياب  من  املغرب  يعيشه  ما  يف 

لألمننة. مطلق 
ننتظر. نحن  ها 

ليلى الشافعي
عيدك حرية أيها الغايل
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السياسية

املناورات املخزنية ودولة الالقانــون

يصبح  لم  لكن  الشكلي،  االستقال  على  املغرب  حصل     
ورغــم  التعليمات،  دولـــة  دائــمــا  ــان  ك بــل  الــقــانــون،  دولـــة 
لاستهاك  صورية  مؤسسات  بناء  املخزني  النظام  محاولة 
لها  رسمها  التي  الــدائــرة  عن  تخرج  لم  فإنها  اخلــارجــي، 
رغم  القائمة  الــقــوانــني  عــن  البعد  كــل  وبــعــيــدة  الــنــظــام 
معينة  قضايا  يف  واألحكام  القرارات  بعض  وتبقى  عاتها، 
السياسية،  اللحظة  تلك  يف  القوى  ملوازين  فقط  خاضعة 
صفوف  يف  ــام  األوهـ زرع  مــن  يتوقف  لــم  الــنــظــام  أن  غير 

الذي  الدميقراطي  باملسلسل  بــدءا  املتذبذبة  الطبقات 
األلفية  نهاية  ومع  السبعينات،  منتصف  منذ  ينتهي  لم 
قام  اجلديد،  امللك  إلى  بساسة  احلكم  ولتقرير  الثانية 
التناوب  بحكومة  سميت  حكومة  بتعيني  الــراحــل  امللك 
امللك  اجتماع  أثناء  القرآن  استحضار  مت  حيث  التوافقي، 
املرحلة  معالم  لتحديد  اليوسفي  الرحمان  وعبد  الراحل 
تكريس  يتم  هكذا  قانوني،  التزام  أي  عن  بعيدا  املقبلة 
القانون  دولة  املغرب  جعل  على  بعيدة  قيم  من  تنهل  ثقافة 
ليغطي  سياسي  انفراج  حصل  لذلك  ونتيجة  واملؤسسات، 
عــلــى اخلــطــأ الــتــاريــخــي لــلــتــوافــق بــني املــخــزن واحلــركــة 
ومجموعة  الدميقراطي  النهج  لكن  عامة.  الدميقراطية 
ــراج،  ــف اإلن بــذلــك  تنخدع  لــم  الــدميــقــراطــيــة  الــقــوى  مــن 
املخزن  جــدار  اخــتــراق  نتيجة  أنــه  والزالــت  اعتبرته  بل 
التي  احلقوقية  املكتسبات  بعض  وأن  الشعبية  بالنضاالت 
لم  النظام  بنية  مادامت  هشة  تبقى  عليها  احلصول  مت 
يسترجع  عندما  عنها  التراجع  سيتم  ما  وسرعان  قوته.تتغير  املخزن 
النظام  أرســل  احلكم،  إلــى  اجلديد  امللك  وصــول  ومــع     
املعارضة  للقوى  املغناطيسي  التنومي  بعملية  للقيام  إشارات 
جديدة  نخبا  يستقطب  ــدأ  وب منها،  املتذبذبة  خاصة 
اخلمسينية  تقرير  إجناز  ومت  اليسارية  القوى  من  خاصة 
املجاالت  مختلف  يف  الكائنة  االخــتــاالت  على  للوقوف 
قبيل  من  شعارات  ورفع  مشروعه  يخدم  ما  وفق  الستغالها 
ربط  ذلك  وبعد  للسلطة،  اجلديد  املفهوم  اجلديد،  العهد 
اإلنصاف  هيأة  بخلق  قام  كما  الخ  باحملاسبة...  املسؤولية 
وجه  لتبييض  وسعها  يف  مــا  كــل  عملت  الــتــي  واملــصــاحلــة 
الرفوف،  يف  توصياتها  والزالت  لها  تقريرا  وأصدرت  النظام 

اللجن  أســس  الــذي  اإلنسان  حلقوق  الوطني  املجلس  ثم 
اجلمعية  جتربة  من  مستفيدا  اإلنسان  حلقوق  اجلهوية 
الواقع  تزييف  أجل  من  ذلك  كل  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
املواطنات  وسط  األوهــام  زرع  مت  هكذا  بالباد.  احلقوقي 
مرة،  من  أكثر  املخزن  من  يلذغون  زالوا  ال  الذين  واملواطنني 
أمام  احلمراء  البطاقة  لرفع  فبراير   20 حركة  جاءت  حتى 
يتوفر  التي  واإلمكانيات  بحنكته  األخير  هذا  لكن  النظام، 
انتهازية  استغل  عسكرية...  أمنية،  اقتصادية،  عليها، 

وعرض  للعاصفة  وانحنى  والنخب  اإلطـــارات  من  عديد 
عنه  ترتبت  شيء،  أي  وال  شيء  كل  يتضمن  جديدا  دستورا 
الرجعي  اإلساموي  احلزب  يقودهما  رجعيتان  حكومتان 
املخزن  يستطع  لم  التي  والقوانني  القرارات  أبشع  مرر  الذي 
الدولة  تقوية  يف  وبدأ  الشكلي،  االستقال  منذ  متريرها 
يف  الــدولــيــة  واملــواثــيــق  الــعــهــود  لكل  متنكرا  البوليسية 
املغربية  الدولة  عليها  صادقت  التي  اإلنسان  حقوق  مجال 
على  تسمو  الدولية  املواثيق  جعل  الذي   2011 كيافطة.ولدستور  احمللية  القوانني 
االجتماعية  للمطالب  االستجابة  يف  املخزن  فشل  إن     
دفعت  املناطق،  من  عديد  يف  الشعبية  اجلماهير  ألغلبية 
بحقوقها  واملطالبة  السلمي  النضال  إلــى  األخــيــرة  هــذه 
درعا  ذاق  أن  بعد  املخزن  لكن  الريف،  كحراك  املشروعة 
املئات  واعتقال  بقمع  قام  وتوهجه،  احلراك  استمرار  من 
أحكاما  حقهم  يف  وأصــدر  وأهمية  بتهم  املنطقة  أبناء  من 
الشيء  ونفس  منهم،  للعديد  بالنسبة  سنة   20 إلى  وصلت 
احلــاج  ــاط  ــ وأوط وتالسينت  جـــرادة  شــبــاب  محاكمة  يف 
يسايرون  ال  الذين  للصحفيني/ات  تهم  تلفيق  ومت  وغيرهم 
املهداوي  الصحفي  محاكمة  متت  هكذا  املخزنية،  األطروحة 
احلراك  ناشطي  بعمل  الدولة  أجهزة  إخبار  عدم  بتهمة 
أبشع  يف  السريالية  إنها  الباد،  إلى  دبابات  إدخــال  على 
مفاصل  كل  على  قبضته  إحكام  يف  املزيد  أجل  ومن  صورها، 
املناهضة  التنظيمات  على  التضييق  على  أقــدم  الدولة، 
واجلمعية  الدميقراطي  النهج  أساسا  ومنها  وسياساته،  له 
املنطقة  يف  حقوقية  جمعية  أكبر  اإلنسان،  حلقوق  املغربية 
اجلامعة  إلى  وصوال  واإلحسان  والعدل  والعربية  املغاربية 
محلية  جمعية  وأي  الدميقراطي  التوجه  للتعليم  الوطنية 

فيهم/ مــرغــوب  غير  عــضــوات  أو  أعــضــاء  تضم  مهنية  أو 
الوطنية  املبادرة  جمعيات  تشجيع  إلى  جلأ  باملقابل  هن، 
من  عليها  ويغدق  احمللية  النخب  لشراء  البشرية  للتنمية 
العام دون أي محاسبة، هدفه األساسي، جعلها كجيش  املال 
خاصة  محتملة،  شعبية  هبة  أي  مواجهة  يف  احتياطي 
العظمى  للغالبية  املعيشية  األوضــاع  تدهور  استمرار  مع 
للصحافة  سمينة  منحا  قدم  اإلجراءات،  هذه  مع  وباملوازاة 
للعب  واملستعدة  لسياساته  املطبلة  وللصحافة  احلزبية 
أي  خــارج  واملناضلني  باملناضات  كالتشهير  قــذرة  أدوارا 
املستقلة  الصحافة  على  بالتضييق  قام  وباملقابل  محاسبة 
أجهزة  وزرع  امللفات  طبخ  إلى  السياسي  البوليس  فلجأ  عنه، 
والصحفيني  واملناضلني  املناضات  هواتف  يف  التجسس 
منازلهم/هن  يف  أو  كنموذج   PEGASUS تطبيق  األحــرار، 
من  ذلك  غير  إلى  املومني،  عبد  فؤاد  الناشط  مع  وقع  املواطنة.كما  حقوق  ألبسط  املنتهكة  املمارسات 
واملدونني   الصحفيني  من  عديد  متابعة  متت  هكذا     
يف  منهم  العديد  وحكم  واهية  بتهم  األزرق  الفضاء  ورواد 
احلكم  مهزلة  آخرها  العادلة،  للمحاكمات  شروط  أي  غياب 
الزال  حني  يف  الريسوني  سليمان  الصحفي  حق  يف  الصادر 
اإلنسان  حقوق  ومنتهكو  العام  املال  ناهبو  باحلرية  ينعم 
املغرب،  عرضها  التي  اجلسيمة  االنتهاكات  عن  واملسؤولون 
التي  اخلدمات  مقابل  املخزني  الريع  من  ويستفيدون  بل 
ممارساته،  يف  متماديا  النظام  فــازال  للمخزن.  قدموها 
الدميقراطي  النهج  حتليات  سدادة  بامللموس  يثبت  وهذا 
بعض  كــون  يف  احلــقــة،  الدميقراطية  الــقــوى  مــن  وعــديــد 
وهذا  النظام  عليها  سيلتف  ما  سرعان  هشة  املكتسبات 
بــدفــوعــات  وال  بــشــعــاراتــه  يــنــخــدع  ــم  ول اآلن  يحصل  مــا 
من  مجموعة  تستخلص  أن  عــوض  لألسف  لكن  أذنــابــه، 
والــيــســاري  الــدميــقــراطــي  الــصــف  على  احملــســوبــة  الــقــوى 
تغيير  إمكانية  أسطوانة  تكرر  الزالت  أنها  ناحظ  الدروس، 
على  األوهام  توزيع  يف  بذلك  وتستمر  الداخل  من  النظام 
التي  للمبادئ  حتى  تنكر  من  منها  بل  الكادحة،  اجلماهير 
واإلنصاف  احلقيقة  أجل  من  املغربي  كاملنتدى  عليها،  أسس 
حلقوق  الوطني  املجلس  لسان  قيادته  أصبحت  والــذي 
االنتهاكات  ضحايا  عن  للدفاع  إطار  كونه  من  أكثر  واجلماعي.اإلنسان  الفردي  الضرر  وجبر  وذويهم/هن  اجلسيمة 
فمؤخرا  ومــنــاوراتــه،  سياساته  يف  مــاض  النظام  إن     
برنامج  وكذلك  القدمي  اجلديد  التنموي  مشروعه  طرح 
الكادحات  إلهاء  من  ملزيد  واالجتماعية  الصحية  التغطية 
احلال  واقع  من  تغير  لن  التي  السياسات  هذه  والكادحني، 

متى؟ إلى  السؤال،  لكن  الساحقة  لألغلبية 
   إن األزمة بنيوية وعميقة، لذلك فإن التغيير احلقيقي 
تأسيس  يتطلب  مما  املخزن  دائــرة  خــارج  من  إال  يكون  لن 
واليسارية  احلية  القوى  كافة  تضم  واسعة  سياسية  جبهة 
للتغيير  واضــح  سياسي  ببرنامج  احلقة،  والدميقراطية 
سيرورة  على  يؤثر  أن  ميكن  ما  وكل  اآلفاق  يحدد  وميثاق 
البرجوازية  من  الواسع  اجلزء  على  يستوجب  كما  اجلبهة، 
واالنخراط  املتفرج  وضع  من  اخلروج  واملتوسطة  الصغيرة 
األغلبية  ــزول  ون اجلبهة  هــذه  بناء  عملية  يف  اإليجابي 
يف  واملساهمة  أبراجها  من  اليساريات/ين  من  الساحقة 
القادر  الكادحني/ات،  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء 
قوة  أما  الكادحة،  اجلماهير  نضاالت  قيادة  على  لوحده 
ليس  املعارضة  القوى  بضعف  جدليا  مرتبطة  فهي  إال.املخزن 

حسن جعفاري
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ال تغيري حقيقي دون ادوات التغيري الثوري

دور الحركة العاملية كحركة سياسية ونقابية
 من أجل التغيري الدميقراطي الشعبي

الروليتاراي  عليه  تتوفر  الذي  األقوى  السالح  هو  "التنظمي 

من أجل تحررها" لينني

يشكل سؤال التغيير أهم األسئلة التي تؤرق كل املناضات 
و املناضلني التقدميني ، ويتمحور هذا السؤال حول محورين:

• األول هو سؤال الفهم )التحليل التشخييص(: 

االحتجاجية  واحلركات  والهبات  االنتفاضات  رغم  ملاذا   •

بل   ، الشعبي  الدميقراطي  التغيير  يحدث  ال  اجلماهيرية 
شراسة  األكثر  للثورة  املضادة  القوى  وصول  إلى  تؤدي  أحيانا 

إلى احلكم ؟
عموم  و  العاملة  )الطبقة  الشعبية  اجلماهير  تفقد  ملاذا   •

الكادحني ( تدريجيا الثقة يف تنظيمات التغيير الثوري و يف 
مقدمتها : احلزب والنقابة ، وتعتبرهما أحيانا مجرد دكاكني 

أو دكاكني ال مناص منها؟
•  الثاين : كيف التغيري؟  

املعروفة  التغيير  أدوات  عن  باالستغناء  التغيير  ميكن  هل 
يف أدبيات وجتارب احلركة العمالية العاملية: احلزب والنقابة 
؟ هذه األدوات التي تعتبر، يف املناهج التحريفية ، ك"أدوات 

للنضال". تقليدية 
ما هو نوع احلزب والنقابة املطلوبني يف األلفية الثالثة وما 
مشروع  خدمة  يف  وجلعلهما  لتقويتهما  واملداخل  وسائل  هي 

الثوري؟ التغيير 
السياسية  الوضعية  حــول  النظرية  األسئلة  طــرح  إن 
التغيير يفرض علينا اجلواب  العمالية و حول مهمة  للحركة 
املاركسية  النظرية  املرجعية  من  انطاقا  األسئلة  هذه  على 
للحركتني  امللموسة  التجربة  مسار  من  وانطاقا  السياسية والنقابية التقدمية ويف بادنا.اللينينية 
من املعروف أن احلركة النقابية باعتبارها حركة تنظيمية 
للعمال يف وحدات اإلنتاج هدفها األساسي هو حتسني شروط 
االستغال ، وهذا يتفق عليه املاركسيون مبختلف توجهاتهم 
يخترقها  املركز  دول  يف  العمالية  النقابية  احلركة  لكن   ،
إما  الغالب  املؤطرة سياسيا يف  العمالية  ويشتغل فيهاالطائع 
أو بالنقابية الفوضوية )بدون الدخول يف التفاصيل(.بأحزاب شيوعية ثورية ، أو بأحزاب اإلصاحية االشتراكية 
احلركة  لــدور  نظرته  وسياسي  إيديولوجي  تيار  ولكل 

النقابية واحلركة العمالية عامة يف املجتمع. 
أهمية  على  يركز  االشتراكية  اإلصاحية  تيار  كان  فإذا 

التوافقات الطبقية يف ظل النظام الرأسمالي 
للنظام  أحيانا  ــاذع  ال نقذه  رغــم  الفوضوي  التيار  فــإن 

يطرح  ال  أنه  إال   ، البشرية  شرور  على  كمسؤول  الرأسمالي 
صلبا  تنظيما  العاملة  الطبقة  لتنظيم  كمهمة  التغيير  مهمة 
يجعلها قادرة على حسم السلطة السياسية للتغيير الثوري.
التمفصل  أهمية  على  الثوريفيركز  الشيوعي  التيار  أما 
حتسني  يف  اإلصــاحــي  النقابية  احلركة  دور  بني  اجلدلي 
حلسم  العاملة  للطبقة  الثورية  واملهمة  االستغال  شروط 
املهمة  هذه   ، الرأسمالي  احلكم  نظام  على  للقضاء  و  السلطة 
التنظيم  بــدون  إجنــازهــا  البروليتاريا  تستطيع  ال  السياسي الطليعي الذي هو احلزب البروليتاري.التي 
التحريفية  التيارات  تأثير  إلى  باإلضافة  أنه  كذلك  أكيد 
على  عملت  البورجوازية  فــإن   ، العاملة  الطبقة  وســط  يف 
اليمينية  التيارات  بتشجيع  العمالية  احلركة  متييع  محاولة 
ــا  دوره وحتــريــف  العمالية  واحلــركــة  بالطبقة  لاهتمام 
النظام  سقف  حتت  للعمل  وترويضها  الطبقي  الصراع  البرامج السياسية للبورجوازية.عن  الرأسمالي و 
إن هذا االهتمام البورجوازي باحلركة العمالية و احلركة 
البورجوازية  الطبقات  أن  على  دليل  أكبر  لهو  النقابية 
منذ  امللموسة  التاريخية  التجربة  عبر  تــدرك  العالم  يف 
االشتراكية  الثورات  ومختلف  البلشفية  الثورة  و  الكومونة 
فقط  ليس  العاملة  للطبقة  املفصلي  و  الكبير  الدور  العالم  يف 
يف إمكانية إسقاط أنظمة سياسية بل كذلك يف إمكانية دك 
السلطة  بحسم  الثوري  التغيير  وإحداث  الرأسمالي  السياسية لصالح الطبقة العاملة و املشروع االشتراكي.النظام 
لقد تراجعت احلركة العمالية عامة واحلركة االشتراكية 
من  الكثير  ووقــع  خصوصا  التسعينات  منذ  أيضا  الثورية 
الشك والتشكيك ، ولم يعد لهذه احلركة اجلاذبية التي كانت 
ضد  الصراع  من  عاما   70 طيلة  و  البلشفية  الثورة  منذ  الرأسمالية.لها 
الرفاه  دولــة  على  الرهان  أوهــام  تبخر  فإن  ذلك  مع  لكن 
الثروة  ومعضلة  السلطة  معضلة  على  اجلواب  يف  الرأسمالية 
 ، احتكارية  رأسمالية  أوليغارشيات  ــرف  ط مــن  احملتكرة 
الطبقة  مكاسب  على  املتوحش  الليبرالي  الهجوم  واستمرار 
اليسارية  واحلركات  التنظيرات  والكادحني،وعجز  العاملة 
املستبعدة لدور احلركة العمالية و أدواتها )احلزب والنقابة( 
التغيير االشتراكي املنشود ، سيؤدي من جديد  على حتقيق 
النظرية  إلــى  الــعــودة  وبفعل  لألشياء  املــاديــة  القوة  بفعل 
بدور  االستخفاف  خطورة  إدراك  إلى  اللينينية  املاركسية 
احلركة العمالية )النقابة واحلزب( يف مهمة التغيير الثوري.
أما يف بلدان األطراف فإن وضعية الطبقة العاملة واحلركة 

النقابية فتزداد تعقيدا نظرا لتداخل مهام التحرر الوطني مع 
التحرر الطبقي والذي يسمح لبورجوازيات األطراف التابعة 
الشوفينية  والهوياتية  الوطنية  النزوعات  وتر  على  باللعب 
النقابية  احلــركــة  انــخــراط  إمكانية  بــني  ــاط  ــب االرت لفك 
والعمالية يف الفكر واحلركة الشيوعية ، فهذه البورجوازيات 
نقابية  حركة  بني  املمكن  التمفصل  خطورة  تدرك  الوكيلة 
قوية موحدة تطالب بتحسني شروط االستغال وتناضل من 
شيوعية  ثورية  تنظيمية  قوة  وبني  الدميقراطية  املهام  أجل 
وتطرح  االستغال  مقاومة  يف  الطبقي  الفكر  على  البديل االشتراكي للنظام الرأسمالي ككل.ترتكز 
بالفكر  البداية  املغربية يف  العمالية  ارتبطت احلركة  لقد 
الذين  املــغــاربــة  الشيوعيون  تنظيماتها  ــاد  وق الشيوعي 
 ، العاملة  الطبقة  حزب  لتأسيس  يطمحون  كانوا  بدورهم 
آنذاك  الفرنسي  الشيوعي  احلزب  ألطروحات  التبعية  لكن 
للحركة  املشروع مما سمح  لهذا  النوعي  التطور  إمكانية  أعاق 
موقع  له  يصبح  بأن  التقدمي  جلناحها  خصوصا  و  الوطنية 
يقود  وأن  العمالية  األوساط  يف  تأثيرا  أكثر  يصبح  وأن  قدم 
االشتراكية  ــزاب  ألحـ تابعة  ويجعلها  العمالية  اإلصاحية قبل تشتيت شملها ميينا.احلــركــة 
مهام  يف  كبير  دور  النقابية  واحلركة  العمالية  للحركة  إن 
التحرر من االمبريالية و إجناز التغيير الثوري ، وقد ساهمت 
و  بتذريرها  املخزني  للنظام  السماح  يف  البنيوية  عوائقها 
الشكلي  النقابي  التعدد  تشجيع  خال  من  شملها  تشتيت 
الذي يسيل لعاب األحزاب البورجوازية لتجد قدما لها وسط 
والستخدام  االنتهازية  أهدافها  لتحقيق  العاملة  .الطبقة  الطبقة العاملة ألغراضها احلزبية الضيقة 
أدواتها  و  الدولة  عن  املستقلة  النقابية  التنظيمات  إن 
بواسطتها  تناضل  التي  التنظيمية  األشــكــال  أهــم  تعتبر 
االستغال  شروط  لتحسني  منها(  شرائح  )أو  العاملة  الطبقة 
الكثير  يف  جدواها  و  أهميتها  عن  برهنت  قد  و   ، اآلن  حلد 
 ، املهمة  احملطات  من  الكثير  يف  مجتمعنا  يف  و  املجتمعات  من 
احلركة  على  سلبا  أثر  أخرى  محطات  يف  دورها  غياب  أن  كما 
ما  لكن  مثا(،  فبراير   20 )حركة  للشعب  العامة  النضالية 
يجب استيعابه هو أن التنظيمات النقابية إذا بقيت محدودة 
التفكير حتت سقف مطالب خبزية محضة بعيدة عن الربط 
السياسي)املفهوم  والنضال  النقابي  النضال  بني  اجلدلي 
الزائف لاستقالية( فإنها سرعان ما تفقد الهوية الطبقية 
الصراع  وتائر  أمــام  جاذبيتها  وتضعف  النقابية  ملرجعيتها 
املخططات  وأمــام  جهة  من  وجــزر  مد  من  وحركته  الطبقي 

الوضع ال يطاق. مختلف الطبقات الشعبية تعيش مآيس: الفقر، الخصاص يف أهم الخدمات 
واملاء  العمومي،  واملستشىف  العمومية،  واملدرسة  الالئق،  والسكن  كالشغل،  االجمتاعية 
بكرامة  املاسة  اليومية  االهاانت  عىل  زايدة  املواصالت....  وطرق  والكهرابء،  للرشب،  الصالح 
مختلف  حماية  تحت  الرأمسايل  االفــراس  ضحية  العاملة  الطبقة  واملواطنات.  املواطنني 
ابلعمال  ترصيح  األجور،عدم  تخفيض  قانوين،  ال  إغالق  التعسفي،  الطرد   : الدولة  أجهزة 
االقتصادية  املعاانت  إىل  أضفنا  الجاد...وإذا  النقايب  العمل  محاربة  الخاصة،  الصناديق  لدى 
سياسيني،  من  الحرة  األصوات  جميع  ويمشل  مشل  الذي  السيايس  القمع  واالجمتاعية، 
وصحفيني، وحقوقيني... ومحارصة التنظمات السياسية الجذرية، أمام كل هذا مل ولن يبىق 

أمام القوى الثورية إال طريق واحد: العمل الجاد من أجل تغيري جدري، 

مقدمهتا  ويف  التغيري،  أدوات  بناء  هي  التاريخية  املهمة  هذه  النجاز  الوحيدة  والمضانة 

"مايسرو" حركة هذا التغيري، الحزب املستقل للطبقة العاملة، املنظم و املؤطر لعموم الطبقات 
الشعبية عامة وللفئات الكادحة مهنا خاصة. 

نظراي هناك عدة أشكال تنظمية، هناك عدة طرق التغيري، لكن الدور الطليعي لحزب الطبقة 
العاملة عر أجهزته الخاصة وعر دور مناضليه و مناضالته يف مختلف التنظمات الجماهريية 
الطبقية  الجهبات  وبناء  الشعبية،  النضاالت  وتوحيد  توجيه  يف  حــامس  دور  والجهبات، 
والسياسية الرضورية لمضان االسمترارية يف أفق مجمتع خايل من امللكية الخاصة لوسائل 

ورشوط اإلنتاج، خايل من الطبقات االجمتاعية، ينعدم فيه استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان.

لكل هذا، اختارت جريدة الهنج الدميقراطي تخصيص ملف عددها 420 لهذه األدوات، و لطرق 
جميع  أمام  واالجهتاد  للنقاش  مفتوح  مهم  ورش  وهذا  التجارب،  بعض  من  انطالقا  التغيري 

املاركسيني املغاربة. 

حفيظ إسامي
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الحركات االجتامعية واالنخراط  
يف سريورة التغيري السيايس

احلركات  مامسة  جاهدة  حاولت  التي  الكتابات  هي  كثيرة 
الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ما  زمن  يف  خاصة  االحتجاجية 
تتوخى  كانت  مــا  غالبا  التي  ملطالبهم  بالنظر  واختزالها 
اليومية من شغل  املعيشية ومتطلبات احلياة  أوضاعها  حتسني 
على  االحتجاج  باإلضافة  وكهرباء...الخ  ،صحة،تعليم،ماء 
ثرواتها  من  اقتربوا  كلما  واجلباة  املسؤولني  وشطط  تعسفات 
هذه  تعريف  مت  ،وهكذا  االجتماعية  باحلركات  رزقها  وموارد 
جماعات  من  وتتكون  اجلماعي  العمل  من  "نوع  بأنها  احلركات 
غير رسمية أحيانا بأعداد كبيرة أو مؤسسات لتركز على قضية 

أو اقتصادية ،مبعنى آخر تقوم احلركة  أو اجتماعية  سياسية 
اجتماعي  تغيير  تنفيذ  أو  رفض  أو  مقاومة  على  االجتماعية 
واالنتفاضات  احلركات  والتعريف  االصطاح  هذا  أن  "،بيد  ما 
فإنه  الفترات  من  فترة  يف  صح  وان  االجتماعية  باحلركات 
تعرفه  أصبحت  الذي  التطور  يساير  لم  ضيقا   تعريفا  يبقى 
اقتنعت  والتي  العالم  أنحاء  مبختلف  الشعبية  االحتجاجات 
التي  واملستدامة  الكبرى  اجلذرية  السياسية  التغييرات  بأن 
أن تتحقق عبر  املواطنني واملواطنات من املستحيل  متس حياة 
وبشكل  تسمى"  كما  خبزية  مطالب  "ذات  اجتماعية  حركات 
بإصاحات  املطالبة  خــال  من  ــا  ــريف،وإمن وظ ــري  وس عفوي 
للمطالب  لاستجابة  املــدخــل  هــي  تبقى  الــتــي  سياسية 
دائمة  ثورية  احتجاجية  وحركات  بانتفاضات  االجتماعية 
حزبية  تنظيمات  طرف  من  مؤطرة  األقــل  على  أو  ومنظمة 
حاملة  ...الخ  وحقوقية  ونسائية  وشبابية  وجمعوية  ونقابية 
احلقوق  بأن  مقتنعة  الشعبية  اجلماهير  بهموم  ومؤمنة  بل 
املشاكل  فكل  وشمولية   كونية  هي  وإمنا  للتجزئة  قابلة  غير 

االجتماعية واالقتصادية هي ترجمة لألزمة سياسية ..
القرن  أواخر  األمس  مغرب  بفاس  الدباغني  لثورة  كان  لقد 
التاسع عشر الدور الكبير يف الرفع من سقف املطالب السياسية 
اشترط  حينما  واالقتصادية  االجتماعية  املطالب  لتحقيق 
احملتجون املنتفضون من الدباغني مبايعة العرش آنذاك بوقف 
السياسي   النظام  أرغــم  ما  وهو  "للمكس"    اجلباة    جتــاوزات 
ألن  ملطالبهم،  العاجلة  باالستجابة  آنــذاك  باملغرب  القائم 
ولكن  النظام،  مست  انتفاضة   كانت  االحتجاجية  حركتهم 
استخاص  يف  التجاوزات  لنفس  اجلباة  عاد  مبايعته  مبجرد 
"املكس" بسبب عفويتها وعدم تنظيمها او تأطيرها  والتخلص 
إبان احلقبة االستعمارية   باقي مكوناتها.  من قادتها وتدجني 

من  سرية  كل  يف  ستعمل  مغربية  احتجاجية  حركات  ستظهر 
كانت  وان  املغاربة  من  التاميذ  وأولياء  آبــاء  جمعيات  داخــل 
االستعمارية  اإلدارة  عن  مستقلة  مدنية  جمعية  الظاهر  من 
واألحزاب السياسية فإنها يف واقع األمر كانت تعبر عن مطالب 
التي  اجلمعيات  هذه  وكانت  آنذاك  االستقال  حلزب  سياسية 
التعبئة  يف  كبيرا  دورا  تلعب  التعليمية  باألمور  شكا   تعني 
"رميي  الفرنسي  الكاتب  كتابات  حسب  باالستقال  لوفو" يف كتابه الشهير "الفاح املغربي املدافع عن العرش".للمطالبة 
بني  الصراع  ظل  ويف   "1955 سنة  املغرب  "استقال  وبعد 

ذلك  تا  وما  الوطنية  احلركة  عن  املنبثقة  واألحــزاب  القصر 
بنبركة  املهدي  املغربي  الشعب  شهيد  اغتيال  اغتياالت  من 
فترة  يف  وخاصة  املعارضني  من  تبقى  ما  تهميش  و  آخرين،  و 
إبراهيم  اهلل  عبد  كاالستاذ  املاضي  القرن  من  الستينيات 
وعبد  باالستقال  يعرف  ما  بعد  مغربية  حكومة  رئيس  أول 
بالعالم  الدستوري  للقانون  الروحي  األب  القادري  الرحمان 
العربي،  ستعود احلركات االحتجاجية الثورية للعمل السري 
زمن  يف  بالضبط  والنفي  واالعتقاالت   واالغتياالت  تفاديا 
احلسن الثاني ،هذا األخير ويف إطار الثنائية القطبية  استشعر 
الذي   1962 دستور  مترير  بعد  وأعلن  العرش  على  اخلطر 
اهلل  عبد  بزعامة  الشعبية  للقوات  الوطني  االحتــاد  اعتبره 
1965 لقمع  املمنوح حالة االستثناء سنة  ابراهيم بالدستور 
الشعبية  اجلماهيرية  واالحتجاجات  واالنتفاضات   املعارضني 
الثورية الطواقة للفكر الشيوعي واملاركسية اللينينية ،وهكذا 
للسرية  االجتماعية  وليست  االحتجاجية  احلركات  عادت 
مؤسسيها  أبرز  واغتيلت  اغتيل  التي   األمــام"  "إلى  كمنظمة 
مجهولي  وبينهن  بينهم  من  عقولها  أبرز  واعتقل  ومؤسساتها 
االنتفاضات  هذه  واستمرت  هذا  ليومنا  املصير  ومجهوالت 
االقتصادية  املطالب  إلحقاق  السياسية  املطالب  ذات  الثورية 
رفع   1977 سنة  غاية  إلى  السرية  يف  تشتغل  حالة االستثناء.واالجتماعية 
وعائات  واملثقفني  السياسيني  املعتقلني  مــن  ومبــبــادرة 
جمعية  أول  الوجود  إلى  خرجت  املصير  مجهولي  املختطفني 
األحزاب  وعن   الدولة   عن  مستقلة  اإلنسان  حلقوق  مغربية 
يف  اإلنــســان  بحقوق  تؤمن  تقدمية  جماهيرية  السياسية  
سابقة  أوقات  يف  تأسيسها  محاربة  رغم  وشموليتها،  كونيتها 
االحتجاجية  احلركات  كل  شمل  جامعة  للوجود  خرجت  و 

اجلذري  السياسي  اإلصاح  بأن  املؤمنة  سلمية  بطرق  الثورية 
الطريق  مبثابة  هو  ومضمونا  شكا  دميقراطي  دستور  عبر 
وهكذا   ، واالقتصادية  االجتماعية  املطالب  لتحقيق  املعبدة 
وكل  بالتنظيم  تؤمن  املغربية  االحتجاجية  احلركات  بدأت 
التقدمي  الدميقراطي  التنظيم  غير  شــيء  وال  التنظيم 
اجلمعية  للعلن  وخرجت  والسرية  العفوية  عوض  اجلماهيري 
وهي   1991 سنة  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية 
حريصة على ضمان استمراريتها عبر عقد مجالسها الوطنية 
قضية  واعتبار  هذا  ليومنا  فروعها  على  واحلفاظ  ومؤمتراتها 
التشغيل  مجال  يف  الدولة  سياسات  وأن  طبقية  قضية  الشغل 
منها  اجتماعية.ال وطنية وال شعبية وال دميقراطية وهي مطالب سياسية أكثر 
ميدانيا  املغربية  االحتجاجية  احلركات  لتاريخ  املتتبع  إن 
والسرية  العفوية  من  حتولت  أنها  على  سيقف  أكادمييا  ال 
لتحقيق  سياسية  وحمولة  ومطالب  والعلنية  التنظيم  إلى 
حركة  على  والوقوف  واالقتصادية،   االجتماعية  املطالب 
بإسقاط  طالبت  ثورية  حركة  أنها  على  دليل  فبراير   20

دستور  ووضع  مبجلسيه  البرملان  حل  عبر  واالستبداد  الفساد 
العربي  الربيع  إبان  عجل  ما  وهو  ومضمونا  شكا  دميقراطي 
تغييرات  بإحداث  القاضي  مارس  تاسع  بخطاب   2011 سنة 
مبكرة  انتخابات  وإجــراء  البرملان  وحل  علتها  على  عجلت بصعود اإلساميني بني قوسني للحكومة.دستورية 
وتدجني  النخب  استقطاب  لسياسة  حتمية  وكنتيجة 
غير  واجلمعوية  والنقابية  احلزبية  اإلطـــارات  وتركيع   بل 
بخصوص  التاريخي  اإلرث  من  جعل  الصامدة  وغير  املناضلة 
ما  أثناء  جسيمة  انتهاكات  عرف  بلد  يف  السياسية   املمارسة 
النضال  من  تخلق  األسر  جعل  مما  الرصاص،  بسنوات   يسمى 
العمل  ويات  متاعب  من  أبنائها  لتخويف  "الغول"  السياسي 
السياسي ،إن غياب الدور املدرسي واجلامعي يف تأطير وتكوين 
بل وعلى األقل تأهيل الشباب للمشاركة السياسية وحتفيزهم  
قنوات  خللق  منها  يعانون  التي  املشاكل  ومعاجلة  اإلبداع  على 
احلزبي  العمل  وتضييع  واإلداري  املالي  الفساد  ،انتشار  احلوار 
عنصر  جعل  مما  باحملاسبة  املسؤولية  حتمل  ــط  ورب ــاد  اجل
الثقة يغيب يف العملية السياسية، ألحزاب فشلت يف استيعاب 
املطالب العادلة واملشروعة للجماهير الشعبية ،وما كان لها إال 
وجدت  وأخرى  بالقوة  وجدت  أحزاب  غالبيتها  ألن  تفشل  إن 
سياسية محتملة.بالفعل غير مرغوب فيها وثالثة أريد لها أن توجد لسد ثغرة 
األمس  مغرب  يف  والثمانينيات  السبعينيات  شباب  كان  إن 
االجتماعية  الطبيعة  ذات  ومطالبهم  آرائــهــم  عن  يعبرون 
داخــل  اجلامعية  الساحات  يف  سياسية  ومطالب  بحمولة  
املقرات احلزبية واجلمعيات احلقوقية واجلمعوية ،فان شباب 
العمومية كحراك  الساحات  اتخذوا  من  و االلفني  التسعينات 
يعبرون  منصات  الرياضية  واملاعب   ، الخ   ... وجــرادة  الريف 
بهدف  قبلهم  عائاتهم  أوضــاع  على  غضبهم  عن  خالها  من 
إسماع صوتهم للمسؤولني عبر رسائل حتمل يف طياتها الكثير 
األحــزاب  مطالب  سقف  فاقت  التي  السياسية  املطالب  من 
بالقضية  وتغنت  بل  للعاملية  ووصلت  والنقابات  السياسية 
الفلسطينية حلبيبة يا فلسطني  ويف بادي ظلموني ،خاصة 
القول فإن احلركات االحتجاجية انتقلت من السرية والعفوية 
من  العاديني  على  تقتصر  تعد  ولم  والتنظيم  البنيوية  املواطنني بل امتدت إلى أوساط أخرى ...الخ.إلى 

محمد متلوف
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عاملي  امتداد  ذي  فعل  رد  أول  كان    
وحترير  النيوليبرالي  التوجه  ضــد 
 2001 سنة  كــان  وعوملته،  االقتصاد 
االجتماعي  املنتدى  انعقاد  خال  من 
انعقدت  التي  األولى  دورته  يف  العاملي 
حلدث  موازيا  احلدث  وكان  بالبرازيل. 

اجتمع  الذي  بسويسرا  دافوس  يف  آخر 
ــاده الــســيــاســات  ــم ــال ع ــم ــدول أع ــج ب
فيمكن  هــكــذا  املــعــوملــة.  االقــتــصــاديــة 
كأضخم  االجتماعي  املنتدى  اعتبار 
املناهضة  للحركة  ــي  ذاتـ ــاع  دفـ أداة 
التي  والنيوليبرالية  لامبريالية 
ــل الــشــعــوب يف  جــثــمــت عــلــى حــيــاة ك
داخــل  وكــذلــك  املــركــز  رأسمالية  دول 
أكبر.  بــحــدة  التبعية  الـــدول  شــعــوب 
عن  للدفاع  الشعوب  هذه  نهضت  وقد 
تارة  وممتلكاتها  ومكتسباتها  حقوقها 
بــانــدالع  ــارة  وتـ املتقطع  باالحتجاج 
بتنظيم  تارة  و  وهناك  هنا  انتفاضات 
الزمن  يف  ممتدة  اجتماعية  حــركــات 
واضعة مجموعة من املطالب ذات العمق 
ــي وكــذلــك  ــاع ــم ــت ــادي/االج ــص ــت االق
لها  كهدف  التجارب،  بعض  يف  السياسي 
حل  أو  دميقراطي  بدستور  كاملطالبة 

واحلكومة. البرملان 

االجتماعية  ــات  ــرك احل وتــتــســم    
الدفاع  أدوات  من  ــدة  واح ،باعتبارها 
ــد اجلــمــاهــيــر الــرافــضــة  الــذاتــي يف ي
مغاير  مبــفــهــوم  أتــت  بــأنــهــا  احملــتــجــة، 
وضخت  التقليدي،  السياسي  للعمل 
الشعوب  مقاومة  روح  يف  جديد  نفس 
غالبا  حيث  األنظمة،  وتسلط  لظلم 
معروفة  حزبية  قيادات  لها  تكون  ال  ما 
وأفقها   ، إيديولوجية  مرجعية  وذات 
سطرتها  الــتــي  املــطــالــب  يف  مــحــصــور 
رسمتها.  التي  املدى  القصيرة  والبرامج 
بدون  شباب  امليدانية  قيادتها  ويتولى 
السلطة.  يف  طموح  وال  سياسية  خبرة 

بعد  احلــركــات  هــذه  تظهر  بــدأت  وقــد 
ــن طــرف  ــاق املــشــهــد الــســيــاســي م ــغ ان
ــة الــقــائــمــة.  ــدادي ــب ــت األنــظــمــة االس
عدة  الــشــارع  عــرف  مثا  املــغــرب  ففي 
االستقال  سنوات  مر  على  انتفاضات 
65-81-84-90-2007-( الــشــكــلــي 

تندلع  الــغــالــب  يف  كــانــت   .)...2008
أو  نقابية  مركزيات  من  ــوات  دع بعد 
 )2007 )صــفــرو  حقوقية  جمعيات 
احلركة  ملفهوم  ــرز  األب النموذج  ،لكن 
 20 حركة  جسدته  ما  هو  االجتماعية 
وأنزلت  الزمن  يف  امتدت  التي  فبراير 
مضمون  خــال  مــن  للشارع  السياسة 
التنظيم  وآليات  رفعتها  التي  الشعارات 
موقع.   120 من  أزيد  على  املوزع  احمللي 
ومــغــربــي  ــاءت يف ســيــاق عــربــي  ــ وجـ
التي الزالت  الثورية  مشهود بسيرورته 

الثانية. موجتها  يف  مستمرة 

سريورة ثورية أبدوات جديدة.

ــده الـــســـودان،  ــه ــا ش  عــلــى غـــرار م
رفض  مــن  والــعــراق  لبنان  يشهده  ومــا 
،تستمر  الــطــائــفــي  لــلــنــظــام  شــعــبــي 
التعبير  يف  اجلزائري  الشعب  مكونات 
أما  العسكر.  نظام  لقبضة  رفضها  عن 
الرافضة  ومكوناته  املغربي  الشعب 
وحتكم  الــريــع  واقــتــصــاد  لــاســتــبــداد 
القرار  مصادر  يف  واملافيات  اللوبيات 
والسيطرة   ، العامة  احلياة  ومفاصل 
من  واملصنعة  املدجنة  األحــزاب  على 
 ، الــســائــدة  الطبقية  الــكــتــلــة  طـــرف 
البرجوازية  ملصالح  مكشوف  والؤهــا 
األجنبي.  والرأسمال  والكمبرادورية 
ــام هـــذا االنــحــبــاس يف ظـــل تـــأزم  ــ أم
بقائها،  عــلــى  وخــوفــهــا  الــرأســمــالــيــة 
ــام إغـــاق احلــقــل الــســيــاســي من  ــ وأم
النقابي  العمل  وتشتت  النظام  طرف 
وأمام   ، مركزية(  و  نقابة   32 من  )أزيد 
حل  يف  التنموية  الــنــمــاذج  كــل  فشل 

أدوات الدفاع الذايت

ظهور  مع  لكن  عديدة،  مبراحل  البشرية  مرت     
بينها  الصراعات  بدأت  الطبقية  واملجتمعات  امللكية 
على  عنيفة  الصراعات  هذه  وكانت  طبقاتها،  وبني 
شكل حروب مسلحة سواء بني املجتمعات املختلفة أو 
داخل نفس املجتمع، لكن مع ظهور املجتمع الرأسمالي 
أشكال  تظهر  بــدأت  الفرنسية  الثورة  بعد  وخاصة 
أخرى للصراع منها ما يهدف فقط إلى إصاح األوضاع 
تغيير  دون  اإلجتماعية  أو  االقتصادية  أو  السياسية 
بنية الدولة وأخرى تسعى إلى تغيير جذري للبنيات 
بعاقات  املرتبطة  اإلجتماعية  وللعاقات  القائمة 
اإلنتاج السائدة، يف هذا اإلطار ظهر شكل للصراع بني 
املتمثل  الغني  بفتح  واملستغلني  الغني  بكسر  املستغلني 
شكل  اختيار  أن  اإلشارة  من  والبد  املدني.  بالعصيان 
طبيعة  نتيجة  وإمنا  إرادويــا  ليس  الصراع  أشكال  من 
املعارضة  للقوى  الــذاتــي  والــشــرط  القائمة  وأهداف املعارضة.الــدولــة 

  هكذا ميكن أن يكون هذا الشكل انقابا عسكريا 
أو كفاحا مسلحا أو حرب حترير شعبية طويلة املدى 
كما  العام  اإلضراب  إلى  وصوال  قطاعية  إضرابات  ميكن أن يتخذ شكل العصيان املدني.أو 

ويكيبديا  حسب  إنه  املدني؟  العصيان  هو  فما     
أو  تنظيم  أو  قوانني  الئحة  أو  لقانون   اخلضوع  رفض 
سلطة تعد يف عني منتقديها ظاملة، وهو أحد الطرق 
وقد  العادلة،  غير  القوانني  على  الناس  بها  ثار  التي 
استخدم يف حركات مقاومة سلمية عديدة، مثا يف 
الهند، حمات غاندي من أجل العدالة اإلجتماعية 
من  وكــذلــك  بريطانيا  عــن  االســتــقــال  ــل  أج ــن  وم
الهنود  وتوجيه  املستعمر  ملح  شــراء  مقاطعة  أجل 
الستخاصه من ماء البحر ومقاطعة ألبسة الشركات 
نسج  واملــواطــنــني  املــواطــنــات  وتعليم  البريطانية 
قماشهم/ هن بأنفسهم/ هن... الخ وكذلك يف جنوب 
احلقوق  حركة  ويف  العنصري  امليز  ملناهضة  إفريقيا 
املدنية األمريكية بقيادة مارتن لوثر كينغ، وبالرغم 
خصوصا  واإلضـــراب  املــدنــي  العصيان  اشــتــراك  مــن 
تستخدمهما  وسيلتان  كونهما  يف  العام  اإلضـــراب 
اجلماهير للمطالبة برفع ظلم أصابها، إال أن اإلضراب 
الباطرونا  مواجهة  يف  العمال  بحقوق  أساسا  متعلق 
املدني  العصيان  مصطلح  ويرجع  احلكومات.  فيها  مبا 
يف  استخدمه  ــذي  ال ــورو  ث دافيد  هنري  األمريكي 
ضريبة  دفــع  رفضه  أعــقــاب  يف   1849 عــام  بحثه 
بعنوان  املكسيك  ضــد  احلـــرب  لتمويل  مخصصة 
على  راولز  جون  ويعرفه  املدنية"  احلكومة  "مقاومة 
عمل  ولكنه  كامل  بوعي  يتم  سلمي،  عام،  عمل  أنه 
إلحداث تغيير يف القانون أو يف سياسة احلكومة.سياسي، يتعارض مع القانون ويطبق يف أغلب األحوال 

   فهو يخاطب حس العدالة لدى غالبية املجتمع 
التعاون  مبادئ  بأن  ناضج،  وتفكير  لرأي  وفقا  ويصرح 
واملساواة  باحلرية  يتمتعون  أفــراد  بني  اإلجتماعي 
هابرماس  أما  احترامها.  حاليا  يتم   ال  احلقوق  يف 
القانونية،  غير  األعمال  من  مجموعة  أنه:  فيعرفه 
ونظرا لطابعها اجلماعي، فإنها توصف بأنها عمل عام 
ورمزي يف آن واحد وتتضمن مجموعة من املبادئ: إن 
على  بالقدرة  تنادي  عنيفة  غير  اإلحتجاج  "وسائل 
ويتسم  الشعب"  لدى  العدالة  حس  وتخاطب  العصيان املدني بست خصائص.التعقل 

لقاعدة  انتهاك  إنه  للقانون،  ومتعمد  واع  خرق   -
التي  كينغ  لوثر  مارتن  حملة  مثا  وضعية،  قانونية 
مبقتضى  املخصصة  لألماكن  السود  شغل  إلى  القانون للبيض.تهدف 

-  عمل عام، أي هو سلوك شعبي وهذا ما مييزه عن 

العصيان اإلجرامي.

- حركة ذات رسالة جماعية، يف هذا اإلطار تشير 
هنا ارندت أن العصيان املدني، بعيدا عن انطاقه من 
أنه  إال  غريبي األطوار،  األفراد  لبعض  ذاتية  فلسفة 
ينتج عن تعاون مقصود بني أعضاء مجموعة تستمد 
العمل  على  قدرتها  من  التحديد  وجه  على  املشترك، لذلك العصيان املدني عمل جماعي.قوتها 

إلى  يهدف  املدني  العصيان  إن  سلمية،  حركة   -
الغافل  "الضمير  يخاطب  فهو  عامة،  حوارات  إطاق 
تدعو إلى استخدام القوة لبلوغ غاياتها.لألغلبية" وهذا ما مييزه عن الثورة التي من املمكن أن 

تعديل  األقل  على  أو  إلغاء  إلى  العصيان  يهدف  القاعدة محل النزاع، دستور أو فقط قانون أدنى.- 

عليا"  "مببادئ  العصيان  على  القائمون  ينادي   -
تتفوق على الفعل موضع نزاع مما يضفي عليه نوعا 
دستورية  مبادئ  أو  احلرب  كمناهضة  الشرعية  من 
من  ملجموعة  املدني  العصيان  مثل  دستورية  فوق  أو 
ضد   1997 عام  بفرنسا  والفنانني/آت  املثقفني/ات 
يفرض  كان  الذي  ديبري  لويس  قانوجنون  مشروع 
خاصة  ــارة  زي يف  أجنبيا  يستضيف  إنسان  أي  على 
هذا  مغادرته،  مبوعد  املدينة  عمدة  إخطار  العصيان فرض احلكومة التخلي عن هذا املشروع.بفرنسا 

الــذي  املــدنــي  العصيان  يف  النساء  مساهمة  إن 
عن  تقل  ال  الــعــالــم  مناطق  مــن  مجموعة  تعرفه 
مساهمة الرجال، غير أن اإلعام يحاول طمس هذه 
احلقيقة إال يف حاالت نادرة، فتجربة أمهات وأخوات 
السبعينات  يف  باملغرب  السياسيني  املعتقلني  وزوجات 
احلرية  قوى  نساء  مساهمة  أن  كما  تدرس،  أن  يجب 
الثورية  السيرورات  مختلف  ويف  بالسودان  والتغيير 
القوى  على  تفرض  والعربية  املغاربية  باملنطقة 
الستخاص  علمي  بشكل  ــا  ــه ــراءت ق الــتــقــدمــيــة 
علينا  يخفى  أن  يجب  ال  كما  املستقبل،  يف  الــدروس 
ما  وهــذا  دقيقا  تكوينا  يتطلب  املدني  العصيان  أن 
أي  إضعاف  أو  إلسقاط  حاليا  االمبريالية  به  تقوم 
نظام مستهدف كما وقع سابقا يف أوروبا الشرقية وما 
وهونكونغ  البيضاء  وروسيا  روسيا  من  بكل  اآلن  يقع 
الاتينية  أمريكا  جتارب  وتبقى  وغيرها  وفينزويا 
على  بالطرق  يقومون  ــدول  ال هــذه  فشعوب  ــدة،  رائ
األوضاع  من  امتعاضهم  عن  تعبيرا  املنزلية  األوانــي 
من  بتخطيط  شــمــاال  بفنزويا  بـــدءا  السياسية 
النار  بأرض  وانتهاء  شافيز  ضد  األمريكية  املخابرات 
خبيرة  قالت  حيث  لألرجنتني،  اجلنوب  أقصى  يف 
الشؤون السياسية "بأوالمونتيا" أن تظاهرات الطرق 
على األواني هي مبثابة رد فعل الطبقة املتوسطة التي 

أدركت أن التصويت لم يعد كافيا إلبداء االعتراض.

أدوات  أن  األرجنتينية  الصحف  إحدى  اعتبرت     
نفسه  املوقع  التاريخ  يف  ستحتل  املتواضعة  املطبخ 
عام  البرتغالية  الثورة  يف  القرنفل  وردة  شغلته  الذي 
1974 أو الوشاحات البيضاء لألمهات اللواتي جتمعن 
كل يوم خميس يف ساحة مايو للمطالبة بالتحقيق يف 
اجلرائم التي ارتكبتها الدكتاتورية يف األرجنتني بني 

عامي 1976 و1983.

خالصــة:
العصيان  كفة  يرجح  العاملي  السياسي  الوضع  إن    
الثوري  للتغيير  كأداة  عام  بإضراب  مصحوب  املدني 
يف  تكوين  يتطلب  وهذا  األخــرى،  الطرق  باقي  هذا املجال للصمود أمام اآللة القمعية للدولة.على 

 

العصيان املدين :

حسن جعفاريتجارب نسائية مصطفى خياطي
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القواعد  عن  النقابية  النخب  لعزل  للبورجوازية  الطبقية 
العمالية. 

يجب  وأعطاب  أمراض  عدة  من  يعاني  النقابي  العمل  إن 
النضال ضدها و يف مقدمتها:

الطبقة  )تشتيت  الزائفة  التعددية  و  النقابية  *البلقنة 
الكفاحية  و  والفكرية  التنظيمية  وحدتها  وضرب  العاملة 
من   %6 يتعدى  ال  ما  تتقاسم  مركزية   20 من  أزيد  املمكنة( 

نقابيا. املنخرطة  العاملة  الطبقة 
مسميات  حتت  القيادات  من  للعديد  الطبقية  العمالة   -
كثيرة ك"السلم االجتماعي" و "النقابة املواطنة" و "النقابة 

اجلادة"
- التسييس البورجوازي )اعتبار النقابة ملحقة حزبية(

إخضاعها  قصد  التسييس  عن  العاملة  الطبقة  إبعاد   -
"املطالب  يف  النقابة  مهمة  حصر  بدعوى  القائمة  للسياسات 

اخلبزية" و بدعوى "االستقالية" امليتافيزيقية الزائفة .
و احلركة  العاملة  الطبقة  الفكر االشتراكي وسط  ضعف   -
النقابية ، فمن الناذر أن جتد النقابيني اليوم يتحدثون عن 

أهمية مقاومة النظام الرأسمالي و بناء البديل االشتراكي .
التوجه  بناء  ــرورة  ض بني  التمفصل  مهمة  طــرح  *عــدم 

ــزب  ــرورة بــنــاء احل ــ ــني ض الــنــقــابــي الــتــقــدمــي املــكــافــح و ب
البروليتاري للتعبير عن مصاحلها اإلستراتيجية يف مواجهة 
البديل  بناء  يف  املساهمة  و  التبعي  الرأسمالي  النظام  ودحر 

الشعبي بآفاق اشتراكية. الدميقراطي 
*تكلس وبيروقراطية األجهزة النقابية الرافضة لتجديد 

غياب   - وقتها  يف  املــؤمتــرات  عقد  )عــدم  والطاقات  األطــر 
- عدم جتديد األطر والقيادات  التكوين النقابي و السياسي 
الوحدوي  للعمل  العداء   – ريع  إلى  النقابي  التفرغ  حتويل   -

املناضل...(
إن جرد هذه السلبيات ال يقود حتما إلى التسليم ب"موت 
على  السطو  مت  النقابة  أن  اعتبار  إلى  يقود  بل   ، النقابة" 
قياداتها من طرف من هم ليسوا عمال واقعا أو فكرا فأصبحت 
حقل من حقول الصراع بني مشروعني اجتماعيني، األول ضد 
عمالي أو بيروقراطي )العمالة الطبقية( و الثاني أي املشروع 
له  يجد  أن  يجب  الــذي  و  الدميقراطي  التقدمي  الكفاحي 
موقعا متقدما يف وسط هذا الصراع الضاريو أن هذا التموقع 
وبناء  العاملة  الطبقة  تسييس  مهمة  عن  بتاتا  منفصل  غير 

حزبها.
االستغال  تلطيف  أجل  من  النضال  مهمة  بني  الربط  إن 
)مهمة النقابة(  ومهمة القضاء على االستغال )مهمة احلزب 

البروليتاري( بشكل خاق وجدلي من شأنه أن يعدل بوصلة 
والتشتيت  البلقنة  ملشروع  املضاد  االجتاه  يف  النقابي  النضال 
للقواعد  الواسع والوحدوي  إن االنخراط  الطبقية،  والعمالة 
القواعد  تأثير  لتقوية  ضرورة  املناضلة  النقابات  يف  العمالية 

العمالية يف الصراع.
يف  للتنظيم  أخــرى  أشكال  العاملة  الطبقة  عرفت  لقد 
مجالس  مثل  للمجتمعات  الطبقي  ــثــوري  ال ــد  امل مرحلة 
وغيرها  البلشفية  للثورة  بالنسبة  )السوفييتات(  العمال 
دورهـــا  اســتــلــهــام  يــجــب  ــي  ــت وال التنظيمية  الــتــجــارب  ــن  م
للطبقة  املباشرة  الدميقراطية  تكريس  يف  االستراتيجي 
تكوين  كان  ،وإذا  العمالية(  للمجالس  السلطة  )كل  العاملة 
ضد  الطبقي  الوعي  من  مستوى  يتطلب  العمالية  املجالس 
تدقيق  كذلك  يتطلب  فإنه  السياسية  وسلطتها  الرأسمالية 
الرؤية يف األدوار والتمفصات بني احلزب والنقابة واملجالس 
جتارب  ــراءة  ق خــال  ومــن   ، أوال  ريادية  كتجارب  العمالية 
عمالية أخرى يف جتربة االشتراكيات املطبقة ثانيا و جتربة 
مثا  السودانيني  املهنيني  جتمع  )جتربة  األطــراف  بلدان 
يف  العمالية  احلركة  منها  لتستفيد  باالهتمام...(  جديرة 
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الذاتي  التنظيم  شرارة  اندلعت  والفئات،  القطاعات  مشاكل 
الذي  التنظيمي  النهوض  ــذا  وه  ، فئاتها  بكل  للجماهير 
للغاء  مناهضة  تنسيقيات  أو  مهنية  تنسيقيات  يف  جتسد 

 20 لروح  امتدادا  إال  ،ليس  عمل  مجموعات  أو  جمعيات  أو 
القمع  احتماالت  أمــام  اخلــوف  حاجز  كسرت  التي  فبراير 

االعتقال. و  والتنكيل 

العليا  الدراسات  وخريجي  الدكاترة  مجموعات  انبثقت    
نضاالت  وخاضت  املتدربني  األســاتــذة  تنسيقية  وانبثقت 
أجل  من  البرملان  أمام  بعضها  مركزت  و  املدن  أغلب  يف  مريرة 
األساتذة  تنسيقية  ُولــدت  ثم   ، ــني  وزاري مرسومني  إسقاط 
أجل  من  تناضل  حركة  وهــي  التعاقد  عليهم  فــرض  الذين 
الــتــعــاقــد يف الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، والــدفــاع عن  إســقــاط 
مناهضة  تنسيقيات  قبلها  انبثقت  كما  العمومية.  املدرسة 
للمطالبة  ميدانيا  منظمة  شعبية  حراكات  واندلعت  الغاء 

الــذي  الــريــف  ــراك  ح أهمها  و  أساسية،  حقوق  مبجموعة 
خلف اعتقاالت و أحكام انتقامية قاسية، ثم الننسى حراك 
ما  املشترك،  قاسمها  عديدة  والنماذج   ..... وزاگورة  جرادة 

قضائية  وأحكام  باجلملة  واعتقاالت  شرس  قمع  من  شهدته 
الاشعبية.  أجنداته  على  خطورتها  أدرك  النظام  ألن  ظاملة 
الدفاعية  وأدواتــهــا  احلــركــات  هــذه  ظهور  يف  ــاس  األس فيما 
إلى  ومكوناته  البرملان  انــصــراف  هو  الذاتية  وتنظيماتها 
بتمثيلية  لها  عاقة  ال  واقتصادية  سياسية  أجنداته  خدمة 
حتت  تتكتل  بل  وهمومه،  وطموحاته  بتطلعاته  وال  الشعب 
املؤسسات  طرف  من  مماة  تصفية  مخططات  لتمرير  القبة 
والدوائر املالية االمبريالية و الدائنني و الرأسمال األجنبي.

ذاتها  تنظيم  على  املهنية  الفئات  و  اجلماهير  إصرار  إن    
الذاتية  الدفاعية  أدواتها  لتملك  حاجتها  من  نابع  بنفسها 
القيادات  لبيروقراطية  االرتهان  وجتنب  التصدي  وتنظيم 

النقابية الفاسدة، و خشية أن تصبح قضيتها ورقة انتخابية 
سياسية  ريعية  مكاسب  النتزاع  اإلطــارات  هذه  بها  حتتفظ 

ومالية. 

تتشابه  ال  التجارب  بأن  نقول  أن  ميكن  الكام،  خاصة    
الشعبية  التعبيرات  كون  يف  تتقاطع  لكنها  آلخــر،  بلد  من 
واالستبداد.  القمع  بقوة  السائدة  لألنظمة  رفضها  يف  تلتقي 
واالجتماعية  الشعبية  احلراكات  أن  املتتبع  يظن  قد  ولهذا 
للمنتديات  امتداد  هي  عنها  املنبثقة  الذاتي  الدفاع  وأدوات 
يحصل  الذي  لكن  النيوليبرالية.  و  للعوملة  املناهضة  الدولية 
املتوحش  النظام  هذا  تداعيات  ضد  تفاعل  و  تأثر  مجرد  هو 
االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  إال  منظما.  امتدادا  وليس 

انتشار األفكار و املعطيات. ساهمت كثيرا يف 
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بعد قرابة عقدين من الزمن أمريكا تنسحب من أفغانستان
وهي تجر أذيال الهزمية

تنسيق  أي  دون  من  أفغانستان  من  األمريكية  اجليوش  خرجت 
يف  "بــغــرام"  قــاعــدة  ــاء  اخ مت  لقد  االفــغــانــي.  اجليش  مــع  يذكر 
يتم  ولم  بها  األضواء  كل  إطفاء  بعد  مباغت  وبشكل  الظام  جنح 
سمح  الذي  الشيء  املغادرة،  بعد  ساعتني  اال  بذلك  األفغان  اشعار 
خلفته  ما  ونهب  القاعدة  على  لاستاء  اللصوص  من  جلماعات 

بها. القوات احملتلة 

انسحب  بأفغانستان،  سنة   20 لقرابة  فعلي  تــواجــد  فبعد 
اركان احلرب  ان رئيس  بالرغم من  2 يوليوز منها  ليلة  االمريكيون 
ان االنسحاب سيكون بشكل  املنصرم على  أكد شهر ماي  االمريكية 
بينت  امليدانية  الوقائع  لكن  األفغانية.  القوات  مع  مسؤول ومنسق 
مت  انه  األفغانية  النظامية  اجليوش  احست  لذلك  ذلــك،  عكس 
يكن  ولم  الزاحفة،  الطالبان  قوات  هجمات  لتواجه  عنها  التخلي 

للبلدان املجاورة. الهروب  بوسعها اال 

املركزية  املخابرات  للوكالة  "كارتر"  الرئيس  سماح  فبعد  هكذا 
النفود  مواجهة  يف  األفغان"  "للمجاهدين  املالي  الدعم  بتقدمي 
هــؤالء  مــع  مواجهات  يف  الــدخــول  ثــم  بأفغانستان،  السوفياتي 
إثر  وذلــك  لــإرهــاب  التصدي  بــدعــوى  أنفسهم،  "املــجــاهــديــن" 
رسمية  ومباني  التجارية  االبـــراج  استهدفت  الــتــي  الهجمات 
والتضحية  مدمرة  حــرب  من  عقود  وبعد  فاليوم،  بنيويورك، 
هي  ها  الــدوالرات،  بايني  وإنفاق  بكامله  بلد  وتخريب  بــاألرواح 
ينسحبون  "الناتو"  من  وحلفائها  العالم  يف  اقتصادية  قوة  أكبر 
تسمح  لم  مدمرة  حرب  على  يتحسر  افغانيا  شعبا  ورائهم  مخلفني 
ال باحتواء طالبان وال بالقضاء على الفساد الذي ينخر املؤسسات 
احلكومية، بل ساهمت يف اغتناء اقلية من امراء احلرب يف حني ان 
غالبية الشعب االفغاني ترزح حتت وطأة الفقر املدقع و التخلف.   

 لقد استولى الطالبان على مقاطعات بشمال الباد بعد هروب 
القوات النظامية منها، ومنذ ان صرح "بايدن" مبا سماه إنهاء "حرب 
الباد.  مقاطعات  كل  على  احلركة  زحفت  بأفغانستان،  نهاية"  با 
يتواجد  حيث  الشمالية  باملناطق  بارز  بشكل  الفتا  تقدمها  كان 
الى  واملساهمني  االمريكية  املتحدة  للواليات  املوالني  احلرب  امراء 
جانبها يف هزمية احلركة 2001. ويؤكد متحدث باسم هذه احلركة 
مقاومة  دون  من  مت  الشمالية  املقاطعات  جل  على  االستياء  ان 
من  به  خرجوا  الذي  النحو  على  األمريكيون،  انسحب  لقد  تذكر. 
2011، تاركني ورائهم آلة حربية أفغانية متضعضعة بالرغم  العراق 
من مليارات الدوالرات التي انفقت لتأهيلها. اما عواقب احلرب وما 
هذا  وليس  لوحدهم،  األفغان  الشعب  فسيواجهه  ديون  من  خلفته 
احلديث.  أمريكا  تاريخ  يف  معزولة  بحالة  الشكل  بهذا  االنسحاب 
بنفس   1970 فيتنام  بجنوب  امريكا  عماء  مــر  ان  سبق  فقد 
 ،2011 سنة   مشلول  شبه  ترك  الــذي  العراق  عاش  كما  الوضع، 
ان  ايضا  للسوفييت  سبق  فقد  فقط  وللتذكير  ــاع.  األوض بنفس 
1989، لكن مت ذلك بشكل منسق واحترايف،  خرجوا من أفغانستان 
مدربة  وجيوشا  قائمة  مركزية  سلطة  ورائــهــم  خلفوا  بحيث 
االنسحاب  اجراءات  ان  كما  والتأطير.  الدعم  لهم  ويقدم  وجاهزة، 
السوفييتي نفسه فقد متت وفق مخطط اقتصادي وعسكري سمح 
اجلمهورية  وحلكومة  منظم،  بشكل  باخلروج  السوفياتية  للقوات 
بأفغانستان،  آنــذاك  القائمة  األفغانية  الشعبية  الدميقراطية 
بالرغم  نفسه.  السوفييتي  االحتاد  انهيار  بعد  حتى  باالستمرار 
عليها  وطــالــبــان  باكستان  لتكالب  نــظــرا  طــويــا  تعش  لــم  انــهــا 
قضاه  الذي  املضاعف  فالوقت  هكذا  السوفييتي.  للدعم  وفقدانها 
اإلمكانيات  وكل  الباد  بهذا  "الناتو"  من  وحلفائهم  االمريكيون 
يذكر،  هداف  اي  حتقق  لم  هناك  انفقوها  التي  الطائلة  واألموال 

فخرجوا منه وهم يجرون أذيال هزمية نكراء.

ان مراجعة االستراتيجية االمريكية بأفغانستان غدت ضرورية 
املستوى  على  لألوضاع  الكبير  التدهور  منها  عدة.  العتبارات  نظرا 
من  باملزيد  تطالب  االمريكية  العسكرية  القيادة  حيث  امليداني 
االليات العسكرية وذلك منذ مطلع 2016، والتقارير حول األوضاع، 
بأفغانستان،  الداخلي  السياسي  املستوى  على  او  باملنطقة  سواء 

تبني ان أهداف أمريكا ال تزال بعيدة املنال، كما ان الصراع االفغاني 
للواليات  اجلديد  للرئيس  بالنسبة  أولوية  يشكل  يعد  لم  نفسه 
بداخل  احلالة  اما  أهمية.  أكثر  دولية  بأزمات  املنشغل  املتحدة 
أفغانستان فقد تدهورت بشكل خطير حيث فقدت حكومة كابول 
حتى  مفقود  شبه  االمــن  وأصبح  بالباد  الوضع  على  السيطرة 
نفس  ويف  مكوناتها،  بني  صراعات  تتجاذبها  واحلكومة  بالعاصمة، 

الوقت اشتدت هجمات املجموعة املسلحة و اخطرها حركة طلبان 
احلرب  من  سنة   16 مدى  على  والقتال  املواجهة  على  تدربت  التي 
السكان  من  كبير  قبائل" البشتون " وجزء  بدعم  وحتظى  املسلحة، 

الذين عانوا االمرين من التواجد اخلارجي ببادهم.

بخصوص االنسحاب االمريكي، وارتكازا الى معلومات ميدانية، 
تكتيك  تغيير  هدفها  خدعة  مجرد  يكون  ان  يعدو  لن  انه  فيبدو 
بكل  اخلطة  نفس  اعتماد  مت  ان  سبق  وقد  طالبان،  مع  املواجهة 
صد  من  متكن  ان  شأنها  من  بالوكالة  فاحلرب  والعراق.  سوريا  من 
الطالبان عن مراكز املقاطعات األفغانية احملاصرة واستدراج زعماء 
املقاتلة،  املجموعات  مواجهة  يف  لانخراط  األفغانية  القبائل 
صفوف  يف  البشرية  اخلسائر  من  سيقلل  ما  مالية  اغراءات  مقابل 
من  جتريبه  مت  املعركة  يف  جديد  أسلوب  وتطبيق  األمريكيني 
"الصحوات"  وظــف  الــذي   )Petraus( األمريكي  اجلنرال  طــرف 
السكان  تسليح  ان  التكفيرية".  "اجلماعات  ملواجهة  بالعراق   2007
يسمح  ان  شأنه  من  أسلوب  هو  والعقائدية  القبلية  انتماءاتها  وفق 
احملتلة.  للقوات  بالنسبة  تكلفة  وبأقل  طويلة  مدة  احلرب  مبتابعة 
مت  استراتيجية  لتكريس  مــنــاورة  املــزعــوم  االنسحاب  ان  يتضح 
التدخل  عن  تكف  لن  فأمريكا  العالم،  من  عدة  مبناطق  جتريبها 
سيتم  عماء  على  اعتمادا  مباشر  غير  بشكل  لكن  أفغانستان  يف 

محليا. جتنيدهم 

بعض وسائل االعام تروج خلبر يفيد ان "االنسحاب األمريكي" 
مطار  حتصني  األساسي  هدفه  تركي  عسكري  تدخل  سيخلفه 
وهنالك  املجموعات.  من  وغيره  طالبان  هجمات  من  الدولي  كابول 
"الناتو"،  بحلف  عضو  تركيا  ان  منها  الطرح،  هذا  ترجح  عدة  أمور 
ومن احملتمل ان يكون قد مت االتفاق معها على هذا االمر يف القمة 
مع  الــتــداول  مبادرة  اخــدت  جانبها  من  وتركيا  للحلف  األخيرة 
الترويج  يكون  ان  مستبعدا  يكون  ال  قد  كما  الشأن.  بهذا  طالبان 
مختلف  وإظهار  النبض  جلس  محاولة  مجرد  االخبار  هــذه  ملثل 
والقيام  وبخارجها،  تركيا  بداخل  القضية،  هذه  بخصوص  املواقف 
فقد  االستطاع.  هذا  معطيات  وفق  املناسبة  بالترتيبات  ذلك  إثر 
بليبيا،  مؤخرا  املسلمني  االخوان  توظيف  "أردوغــان"  نظام  يغري 
القوة  استخدام  أسلوب  نفس  لنهج  والعراق،  سوريا  من  بكل  وكذا 
تركيا  استدراج  يف  أمريكا  جنحت  وإذا  أفغانستان.  يف  بالوكالة 

حماية  يف  االمريكي  اجليش  دور  فسيقتصر  االفغاني  للمستنقع 
ودعم  األفغانية  للقوات  املشورة  تقدمي  ويف  الدبلوماسية  هيئته 
تركيا  تدخل  وبخصوص  اإلرهاب".  على  "للقضاء  الرامية  اجلهود 
املرتقب بأفغانستان فقد وضح الطلبان ان على كل القوى االجنبية 
سيعد  البقاء  على  يصر  من  كل  وان  تنسحب،  ان  ببلدهم  املتواجدة 

محتا.

يعد  ال  بأفغانستان  التركي  والتدخل  األمريكي  االنسحاب 
بالنسبة لدول املنطقة مجرد مؤشر على هزمية ما، بل هو يف نفس 
والصني  روسيا  من  كل  تدخلت  لهذا  كبيرة.  ومعضلة  حتد  الوقت 
يترتب  ان  ميكن  وما  االنسحاب  تداعيات  من  احلد  بغرض  وإيران 
غشت   31 ففي  باملنطقة.  لاستقرار  وزعــزعــة  فوضى  من  عنه 
ما  منها  عدة،  أمور  عنه  وستترتب  األمريكي  االنسحاب  سينتهي 
مؤخرا  صعدوا  طلبان  وان  خاصة  أفغانستان  داخل  بالوضع  يتعلق 
الى  للفرار  األفغانية  النظامية  القوات  أرغــم  ما  هجماتهم،  من 
الدول املجاورة وهو ما يفتح املجال امام احلركة لبسط نفوذها على 
االنعكاسات  هي  فما  االحتمال  لهذا  االعتبار  بعني  واخذا  الباد. 
الدول  واستقرار  امن  وعلى  برمتها  باملنطقة  األوضاع  على  احملتمل 

لروسيا؟  املجاورة ألفغانستان وهي يف غالبيتها حليفة 

000 20 جندي بهدف  هذا االحتمال جعل طاجيكستان تعبئ 
واستجابت  روسيا  حليفتها  من  الدعم  طلبت  كما  حدودها  حماية 
هذه األخير لهذا الطلب. ومعلوم ان تواجد نظام " سلفي تكفيري" 
لذلك  للدولتني،  ازعاجا  يشكل  الروسية-الصينية  احلــدود  على 
فابد لها من اتخاذ التدابير الازمة للحد من هذا اخلطر الداهم. 
إيران،  قامت  حيث  اإلطــار  هذا  يف  االولية  اخلطوات  بدأت  وفعا 
حلكام  لقاء  باستضافة  اخلارجية،  الــشــؤون  يف  بوزيرها  ممثلة 
وزير  سيقوم  الصيني  اجلانب  ومن  طالبان.  عن  وممثلني  كابول 
الشؤون اخلارجية "Wang Yi" بزيارة لثاثة دول بأسيا الوسطى، 
مجاورة  دول  وكلها  وأوزبكستان،  طاجكستان  تركمنستان،  هي 
يف  تدخل  هذه  الزيارة  فان  صينيني  محللني  وحسب  ألفغانستان. 
التقني  الدعم  لتقدمي  مستعدة  والصني  األمني،  التنسيق  إطار 
عن  الوضع  تراقب  بدورها  روسيا  اإلطار.  هذا  يف  الضروري  واملالي 
االتفاق  ومت  مبوسكو  لطابان  وفــدا  مؤخرا  استقبلت  وقــد  كتب 
الدول  واستقرار  بأمن  املساس  عدم  منها،  أساسية  نقاط  على  معه 
األفغانية  باألراضي  "داعش"  عناصر  لتواجد  التصدي  باملنطقة، 
ومحاربة تهريب املخدرات. وبالنسبة لروسيا هنالك خط احمر لن 
وعند  باملنطقة،  حلفائها  بأمن  املس  وهو  أال  بتجاوزه،  ابدا  تسمح 
القوة، وطالبان يذركون ذلك  استخدام  تترد من  لن  فإنها  الضرورة 

جيدا. 

 

احلسني بوتبغى
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قراءة يف موقف اإلتحاد األورويب 
بصدد األزمة بني الرباط ومدريد )الجزء الثاين(

ال  )إذ  و"األعداء"  "احللفاء"  على  الضوء  تسليط  فبعد    
أهم  إبراز  وبعد  دائم(  عدو  وال  دائم  حليف  ال  ثابت،  شيء 
لهاته  ــددة  احمل بينها  ما  يف  املتصارعة  واملصالح  اخللفيات 
احلديث  بقي  تلك،  أو  اجلهة  هاته  من  احلبل  وشد  التوترات 
املخزن  طرف  من  عليه  املعول  )احلليف  أمريكا  عاقة  عن 
)رجل  ترامب  كان  فإن  ودوله،  األوروبي  اإلحتاد  مع  املغربي( 
ملف  يف  ســواء  أوربـــا  مــع  التوتر  بعض  خلق  قــد  الــبــزنــس( 
للصحة.. العاملية  واملنظمة   .. ــران  إي مع  الــنــووي  االتــفــاق 
بدا  بايدن  بحضور  الناتو  حللف  األخير  فاالجتماع  الــخ،  
جلدها  تغير  حلظة  كل  يف  اإلمبريالية  أن  للجميع  جليا 
على  وتفوقها  للصني  العاملية  الريادة  ضغط  حتت  وخاصة 
للتضحية  مستعدة  هاته  أمريكا  أن  القول  عن  وغني  أمريكا. 
من  هل  وهكذا  صفوفها،  وتعزيز  لتقوية  الضعيفة  باحللقات 
بأكملها،  شعوبا  دمرت  التي  أمريكا  يف  يثق  من  لعقله  فاقد 
املوقف  العكس من ذلك ستستغل هذا  أمريكا نفسها على  بل 
الورقة  نفس  وهي  أكثر  املغرب  البتزاز  املغرب  من  املغرب.األوروبــي  جانب  إلى  بوقوفها  تتظاهر  التي  فرنسا  ستستغلها 
املؤيدان  العربي  والبرملان  اإلفريقي  ــاد  اإلحت موقف    
اآلن  بعد،  من  أكثر  لهما  األوروبي  اإلحتاد  قرار  ضد  للمغرب 
الصراعات  إشارات رغم  لكنهما يعطيان  قد يبدوان ثانويان، 
بينها  فيما  املتصارعة  الكبرى  القوة  وأن  خاصة  الداخلية 
الفضائني  هاذين  من  األولية  موادها  على  احلصول  يف  واخلليج.تركز  إفريقيا  الترابيني/اجلغرافيني: 
عاقتها  يف  ترامب  عنه  عبر  ما  نفس  متــارس  فأمريكا   
أن  وعليكم  امللكية  أنظمتكم  على  ندافع  "نحن  بالسعودية، 
رغم  املغرب  على  سيطبقه  املنطق  فنفس  هذا"  ثمن  تدفعوا 
تظاهره بكونه احلليف والصديق املقرب: املناورات العسكرية 
دعوة  الصحراء،  على  املغرب  بسيادة  االعتراف  املشتركة، 

بأملانيا...  ليبيا  املغرب حلضور قمة فرانكفورت حول 
  املغرب يتواجد بني مخالب املفترسني الدوليني واملفترس 
املغربي  الشعب  هذا  على  يتكالب  واجلميع  املخزني،  احمللي 
مبا  له  املناسب  املوقف  اتخاذ  يف  للسيادة  الفاقد  األعــزل 

السياسي  أو  الترابي،  املستوى  على  ســواء  مصاحله  يخدم 
أعــزل  شعب  إنــه  والــثــقــايف،  االقــتــصــادي  أو  االجتماعي  أو 
الهائلة،  الثروات  رغم  الفقر،  مستوى  يف  منه   60% يعيش 
األنقى  بل  االجتماعية،  بالعدالة  طالب  أو  إحتج  إن  يقمع 
سبتة  إلى  للعبور  بالبحر  وبالقاصرين  به  يرمى  ذلك  من 
للمهاجرون  اإلسبانية  املوانئ  عبر  العبور  عملية  وإغــاق 
وفرنسا،  بإيطاليا  وفتحها  حتديدا  وبإسبانيا  بأوربا  املغاربة 
وال  دميقراطي  غير  ممنوح  لدستور  نتاج  شكلية  شعبي.انتخابات 
املتناقضة  والعاقات  التشبيكات  كثرة  يف  نتيه  ال  فحتى 
ركزناها  كما  تلك،  أو  القوة  هاته  بني  غدا  واحلميمية  اآلن 
صديقي"  عـــدوي،  ــدو  "ع بــالــضــرورة  ليس  أسلفناه،  مــا  يف 
سياسات  يف  ثــابــت"  صديق  وال  ــم  دائ عــدو  هناك  "ليس  و 
املغرب  مشكلة  أن  إلى  نخلص  اإلمبريالي  الرأسمالي  النظام 
املفترسة  الــدول  لهاته  اخلارجي  التكالب  هذا  فقط  ليست 
مع  يقطع  باملغرب  دميقراطي  نظام  غياب  يف  عمقه  يجد  بل 
نظام  غيرهما،  أو  فرنسا  أو  ألمريكا  أكانت  للخارج  التبعية 
مصيره  تقرير  وحق  السيادة  صاحب  املغربي  للشعب  يجعل 
مغرب  وثــرواتــه،  ترابه  كامل  على  والسياسي  االقتصادي 
وبتنوعها  اجلهات  بخصوصيات  يعترف  دميقراطي  فيدرالي 
بينها  ما  يف  متكاملة  كوحدات  منها  يجعل  اإلثنو-ثقايف 
أو  كانت  باطنية  ثروات  من  الذاتية  اإلمكانيات  كل  توظف 
بشرية من أجل بناء اقتصاد وطني موجه خلدمة احلاجيات 
محيطه  على  منفتح  وتــطــوره  بنموه  الكفيلة  األساسية 
دميقراطية  دولية  خارجية  عاقات  أرضية  على  اخلارجي 
والتقدم.  االزدهــار  يف  التاريخية  لضرورته  دائما  تخضع 
يعتبر  ال  الدميقراطي  النظام  هــذا  الــوقــت  نفس  يف  لكن 
يقطع  دميقراطي  دستور  املغربي  للشعب  كان  إذا  إال  كذلك 
والطبقية  اخلارجية  والهيمنة  والفساد  االستبداد  ماضي  مع 
املافيوزية التي جتد ضالتها يف اقتصاد الريع وخدمة املصالح 
اخلارجية للتغطية على جرائمها التي ال تغتفر. وسيرا على 
للنظام  املؤسس  الدميقراطي  الدستور  هــذا  املنهج،  نفس 

لن يتحقق يف غياب جبهة دميقراطية مناضلة  الدميقراطي 
املناضلة،  النقابية  الدميقراطية  ــارات  اإلط كل  من  مكونة 
املدني  املجتمع  ومنظمات  الشبيبية،  النسائية،  احلقوقية، 
وكل  والشخصيات  واإلعــامــيــون  املثقفون  وكــل  املكافحة 
املواطنون ذووا املصلحة يف التغيير، يف قلب كل هذا ال مناصة 
أي  للنظام،  األهــوج  القمع  بفعل  املغيب  التنظيم  فرض  من 
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني، املنفتح يف أفقه على 
ألخيه  اإلنسان  استغال  فيه  ينتفي  أين  وأرحب  أوسع  اإلنسان، أي إلى النظام اإلشتراكي احلقيقي.نظام 
موازين  وتقلبات  أمواج  بني  نتاطم  سنبقى  هذا،  دون  من 
السائدة  الطبقية  الكتلة  وهيمنة  واإلقليمية  الدولية  القوى 
باملغرب التي تسعى دائما إلى دعم هذا الطرف أو ذاك، وبهذا 
يزينون  شعارات  مجرد  والوطنية  الوطن  عن  احلديث  يصبح 
حقيقة  دافع  من  كل  واعتقال  لقمع  ومداخل  خطاباتهم  بها 
والبناء  للخارج  القاتلة  التبعية  من  الوطني  التحرر  واالستبداد.عن  الفساد  ضد  الدميقراطي. 
  أيا عاقة اخلارج بالداخل، إن كان داخل املغرب مسلسل 
جسيمة  تضحيات  تقدم  مستمرا  القمع  ومقاومة  النضال 
تكسر  أرضيته  على  قــوي،  دميقراطي  حر  مغرب  أجــل  من 
ومليلية  سبتة  نسترجع  خاله  مــن  الصعاب،  كــل  وتــذلــل 
نبني  الغربية،  الصحراء  مشكل  نحل  اجلعفرية،  ــزر  واجل
إقليمية مغاربية بشمال  الشعوب كقوة  الكبير، مغرب  املغرب 
من  السمراء  القارة  داخل  واالمتداد  للتطور  قابلة  إفريقيا 
االنفتاح  أخرى  جهة  ومن  لشعوبها  حقيقي  استقال  أجل 
وهيمنة  التبعية  ــع  م والــقــطــع  املــتــوســطــي،  شــعــوب  عــلــى 
نتكلم  دمنا  ما  املطروح،  فالسؤال  إلخ،    .. اجلديد  االستعمار 
املناضلني  دور  فما  باملغرب،  عاقته  يف  األوربــي  الواقع  عن 
مغربي،  أصل  من  أو  عمامة،  واملهاجرون  املغاربة  واملناضات 
باخلارج  واقعهم  من  انطاقا  باملغرب  التغيير  صيرورة  ضمن 
والتحديات  التنظيمي  املستوى  على  الــوضــع  هــو  وكيف 
وصدى بالداخل والعكس بالعكس صحيح !؟.املطروحة، وما العمل من أجل جعل نضاالت اخلارج لها تأثير 

كرمي العثماني 

اآلليات االجتامعية للسلطة

األولى  بالدرجة  هو  السياسية  بالسلطة  العناية  اياء  إن 
مقولة اجتماعية. فالصراع من اجل السلطة السياسية لم يكن 
أبدا من اختراع الشيوعيني. واملجتمع ميتلك آلياته لامساك 
ليست  والتعبئة  والتحريض  فالدعاية  السياسية،  بالسلطة 
من اختراع املاركسية، والعنف، االنتفاض، الثورة، قمع الثورة، 
االشتراكية  اختراع  من  منها  واحــدة  أية  وال  تكن  لم  احلــرب 
من  ليست  والثورة،  إسقاطها،  الدولة،  االشتراكية.  واحلركة 
اختراع الشيوعيني. فكل تلك، ظواهر وآليات اجتماعية. وتلك 
هي اخلاصية املوضوعية للمجتمع حيث يقول للشيوعي كيف 
بإمكانه  موقع،  أي  ويف  من،  السلطة،  على  تستولي  أن  ميكن 
وليس  بها،  اإلمــســاك  ميكن  مرحلة  أيــة  ويف  بها،  اإلمــســاك 
مخترعي  لسنا  نحن  وأساليبنا.  وطرقنا  املسبق  برنامجنا 
التاريخ. فإذا كانت مسألة  منجنيق سياسي جديد لفتح قاع 
ما  هي:  املطروحة  األسئلة  أول  فان  قضيتنا،  السلطة  كسب 
االستقواء  وآليات  السلطة،  لكسب  االجتماعية  اآلليات  هي 
هو  وهذا  املعاصر؟  املجتمع  يف  السياسي،  امليدان  يف  والنصر 
بحث ملموس جدا. دعونا نسأل، كيف ميكن زيادة عدد الناس 
املخاطبني، كيف ميكن زيادة عدد الناس املتحدين واملنظمني، 
البشر  أفكار  على  تأثيرها  تترك  حركة  تنظيم  ميكن  كيف 
على صعيد أوسع؟ كيف ميكن محاربة اآلراء السائدة ؟ وهذه 

اآلراء السائدة يف العالم املعاصر كيف يتم صياغتها وإشاعتها 
ميكن  كيف  محاربتها؟  تتم  وكيف  آلياتها  هي  ما  الناس،  بني 
السياسية،  اإلنــتــاجــيــة،  اخلــصــائــص  بــهــذه  الــعــالــم  ــذا  ه يف 
قوة  إلى  التحول  التربوية،  الثقافية،  املعلوماتية،  العسكرية، 

أفراد  من  األشخاص  مايني  وإرادة  حياة  على  التأثير  ميكنها 
للحرية  املتطلعة  الواسعة  اجلماهير  وجموع  العاملة،  الطبقة 
االجتاه  صوب  وتوجيهها  وقيادتها  امليدان  وإدخالها  واملساواة، 
بعمل  القيام  عمالي  شيوعي  سياسي  حزب  أراد  إذا  الصحيح؟ 
لدرجة  يتقوى  أن  عليه  قويا،  يكون  أن  عليه  العالم  هذا  يف 
يستطيع معها إحلاق الهزمية بالبرجوازية املعاصرة يف عاملها. 
شئ  لتغيير  ينبغي  حيث  ملاركس  القدمية  الكلمات  هي  وهذه 

قوانني  معرفة  ويجب  عمله،  كيفية  معرفة  إلفنائه،  وحتى 
حركته. لسنا نحن الذين سنقرر كيف ميكننا التحول إلى قوة 
استنادا  نفسه  فاملجتمع  املعاصر،  العالم  يف  مقتدرة  سياسية 
إلى خصائصه، يعرف آليات تقلباته كذلك. يجب معرفة تلك 
اآلليات. اآلليات التي متنحنا نحن، احلركة واحلزب الشيوعي 
العمالي، الفرصة للتطور، كسب النفوذ، جمع القوى، وتدفعنا 

للثورة، واخذ السلطة و تطبيق برنامجنا.
بذلك  اعني  ال  نفسه  املجتمع  آليات  عن  أحتــدث  وحــني 
آليات  هما  والثورة  فاالنتفاضة  للمجتمع،  القانونية  اآلليات 
آليات  هم  احلــرب  الثورة،  الهياج،  للتغيير.  املعاصر  املجتمع 
مع  التعامل  يف  السم  دس  ولكن  للتغيير.  املعاصر  املجتمع 
لرمبا  املجتمع،  هذا  مع  ينسجم  ال  العشاء،  وليمة  يف  األعداء 
استخدم املأمون اخلليفة العباسي هذا األسلوب ملرات عديدة. 
احتاد  هنا  اعني  ال  بالطبع  )سربداران(،  مراتب  سلسلة  ويف 
إلى احلكم بهذه  الساطني  الشيوعيني اإليرانيني، يصل احد 
الطريقة، حيث يقتل األمير الذي كان جولة بالسكني و يعلن 

نفسه أميرا. إال أن هذا اخليار ليس مطروحا امامنا اليوم....
الحزب الشيوعي العمايل اإليراين )مقتطف(
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والتغييرالفريوس الخبيث يختطف فيلسوف الحداثة محمد سبيال الثقافة  

املنحنيات  االقل--برصد  على  العجالة  هذه  معنيا--يف  لست 
االصطاحّي،  املعنى  الــى  اللغوّي  املعنى  بتجاوز  وال  اللغوية، 
السياسية،  االنظمة  اليات  من  اعتبارهما  وكدَي  ماسيكون  بقدر 
النقدّي  التفكير  تطّلق  التي  املنبطحة،  الرسمية  والثقافية 
ان  املفروض  املثقف،  ثمة  من  فيتحول  وحجاجيته  باشكاالته 
تلميع  االساس  هّمه  موظف  مثقف  الى  تثويريا،  تنويريا،  يكون 
،منتصرا  يبرر  املثقف  بينما  يقرر،   الذي  املستبد،  احلاكم  للتسلط.صورة 
االنتفاعية  لصالح  ويعّطله  عقَله،  اليمينيُّ  هذا"املثقُف  ُيقيل 
الضيقة، و هو يؤّمن التارجَح بني ثنائية :الوهم/االيهام.  الواقع 
ضامر،  محتشم،  الرجعية  االنظمة  سياسات  يف  الثقايّف  الشأن  ان 
يؤثث  شاءنا  كونه  يعدو  ال  فانه  بعُضه،  انفلت  ما  اذا  وحتى 
متظهرات متدنية، متردية، مبتذلة ابعد ما تكون عن"الهادفية"، 
االرداف  هز  مثا،  الرقص،  يف  املذكورة  االنظمة  سدنة  يشيع  اذ 

املفارقات  الغث.ومن  الرث ويهيمن  املوسيقى يسود  و يف  والبطون، 
املفجعة، املخجلة ان يخصص العاَلُم للعمال يوما واحدا يحتفلون 
اسابيع  واالضــرحــة  للخيل  تخصص  حــني  يف  مـــاي(،  بقضهاوقضيضها يف املجتمعات املتخلفة.بــه)فــاحت 
انتبهت  املستبدة  االنظمة  ان   نــاره  ويؤجج  القلق  يثير  ومما 
سعيا  اوتيت  ما   كل  عّبائت  اليسارّي،لذلك  املثقف  خطورة  الى 
بقول  اقتنعت  وكانها  خدمته،  بدل  واستخدامه  تدجينه،  الى 
على  االقــدر  النهم  اخليانة  على  االقــرب  هم  املثقفني  لينني:"ان 
تبريرها"، لذلك ال تتلكاء يف االفتراء والتلفيق، والعمالة، بل انها 
ادنى غضاضة حني تستقوي بنظريات من قبيل نظرية  ال جتد 
والتخوين..هكذا  التكفير،  "املعادية"،   اجلهات  وخدمة  املؤامرة، 
ال  مبررات  "فيبدع"  نعمته  الياء  بفضات  املوظف  املثقف  يقتات 
التكتيك، االستراتيجيا، التوافق، الواقعية..متت الى املسّوغات بصلة..فيتورم خطاب "الظرفية، ميزان القوى، 
اما الثقافة امللتزمة، املؤمنة بقضايا اجلماهير فتغوص يف الغنب 
و التهميش، اللذين يقبران اّي مشروع ثقايّف تقدمّي، وقد قاربت 
يف مقال موسع ، نشرته اجلريدة منذ سنوات خلت، مفهوم املثقف 

العضوّي،عنوانه:"احلامل الثقايّف واحملمول السياسّي."
ويبدو ان كاتب هذه السطور مقتنع اكثر من اّي وقت مضى بان 
مفهوم "الثقافة" زبقّي،هامّي  منفتح على العلوم االنسانية،محّمل 
من  الينجو  وذاك  التخمة..لهذا  حتى  االيديولوجية  القراءات املؤّولة،بل ال مندوحة له عن تاويل التاويل.بالسياسة 
اخيرا اقول ان الثقافة اما ان تكون مزعجة،او ال تكون،و مصدر 
الدعة والسكون،فا  الناِقدة،التي ال تستمر  ابعادها  تهادن وال تخاتل قيد امنلة.ازعاجها هو 
ان املثقف احلقيقّي ال يستقيل من اداء مهمة كشف الفضيحة 
حني يكتشفها، حتى ال تلتهمنا، نحو ما قال، وحسب الشاك  و/او 
كلها، ويف النهضات جميعها، اكثر من موطؤ قدم.املتشكك يف جدوى الثقافة الهادفة انه كان للمثقفني يف احلضارات 

يوليوز   20 الــثــاثــاء  صــبــاح  تــويف 
سبيا  محمد  املغربي  املفكر   .2021
بسبب  عاما   79 ال  ناهز  عمر  عــن   ،

.19 إصابته بكوفيد 
الراحل يعد من أهم األسماء التي ملع 
اسمها يف عالم الكتابة العربية الفكرية 
الذين  املفكرين  بــني  مــن  ــان  ك ــد  وق  ،
الفلسفية  املدرسة  تأسيس  يف  أسهموا 
الفكرية  أعمالهم  طريق  عن  املغربية 
الفلسفية  بالكتابة  األمر  تعلق  سواء 
إلى  األصــلــيــة  للنصوص  والــتــرجــمــة 
الراحل  انشغل  كما  العربية،  اللغة 
اإلجتماعية  اإلشــكــالــيــات  مبختلف 
دائم  جعله  الــذي  األمــر   ، واإلنسانية 
إذ   ، املعرفية  احلــقــول  بــني  الــتــرحــال 
والفلسفة  السوسيولوجيا  على  اشتغل 

واألنثروبولوجيا وعلم النفس.
ــام  أي آخـــر  إلـــى  سبيا  محمد  ــل  ظ
ــة  ــداث حــيــاتــه مــنــشــغــا بـــســـؤال احل
املغربي  باملجتمع  التحديث  وعوائق 
رفاقه  كباقي  املعاصر،  الفكر  وقضايا 
وأركــون  اجلابري  عابد  محمد  أمتال 
ووقيدي واخلطيبي، رحمهم اهلل ،حيت 
مركزيا  مفهوما  احلــداثــة  مــن  جعلوا 
مؤلفاتهم  يف  ،سواء  الفكرية  ألعمالهم 
النظري  الفكر  بني  باجلمع  أو  النظرية 

السياسي. والنضال 
كما   ، العربية  احلــداثــة  مفكر  ولــد 
بــالــدار   1942 سنة   ، البعض  يصفه 
األكادميية  دراســتــه  وزاول  البيضاء، 
السوربون  جامعة  ثم  الرباط  بجامعة 
على   1967 ســنــة  فحصل  بــبــاريــس، 
السنة  نفس  ويف  الفلسفة  يف  اإلجــازة 
سنة  ويف  املغرب،  كتاب  حتاد  با  التحق 
الــدراســات  دبــلــوم  على  حصل   1974
العليا، ونال دكتوراه الدولة سنة 1992 

بكلية العلوم اإلنسانية بالرباط 
بكلية  جامعيًا  ــاذًا  ــت أس اشتغل      
شعبة  رئيس  منصب  شغل  ثم  الرباط، 
النفس  وعلم  االجتماع  وعلم  الفلسفة 
1980، ثم  و   1972 بجامعة فاس ما بني 
ما  املغربية  الفلسفية  اجلمعية  ترأس 

بني 1994 و 2006 .
من  العديد  "سبيا"  الدكتور  نشر     
من  مجموعة  يف  واألبحاث  الدراسات 
والغربية  العربية  واملجات  حف  الصُّ
كـ"االحتاد اإلشتراكي" ، "أقام" ، "آفاق 
 ، املعاصر"  العربي  "الفكر   ، الــوحــدة" 
كما  "املناظرة"..   ، العربي"  "املستقبل 
مديرا ملجلة "مدارات فلسفية ".ساهم يف حترير مجلة "املشروع"، وكان 
ــرك املــفــكــر الـــراحـــل الــعــديــد  ــ   وت
البحث  بني  تتنوع  التي  املؤلفات  من 
،وهي  والترجمة  والفلسفي  الفكري 
ــوال  ــوات ط ــن ــرات جــهــد س مبــثــابــة متـ
والتفلسف،   والتفكير  الكتابة  مــن 
املاضي  القرن  سبعينيات  منذ  بدأها 
من  كتابا  العشرين  قاربت  كتبآ  مؤلفا 
 .1987 احلــداثــة«،  ــدارات  »مـ  : بينها 
 .1991 فلسفية«،  كــراســات  »سلسلة 

تكاملية«،  نظرة  نحو  »اإليديولوجيا: 
ــة«،  ــ ــداث ــ واحل »األصـــولـــيـــة   .1992
احلداثة«،  مواجهة  يف  »املغرب   .1998
احلداثة«،  بعد  وما  »احلداثة   .1999
وكتاب  بالسياسة«،  »للسياسة   .2000
عن  ــًا  ــاع »دف  .2000 سنة  ــاج«،  ــش »أم
وصــواًل   ...2002 ــة«،  ــداث واحل العقل 
الصادر   ،2020 احلداثي،  الشرط  إلى 
ــاألردن.  ــ ب ــال،  ــ وظ خــطــوط  دار  ــن  ع
وفلسفية  فكرية  ترجمات  جانب  إلى 
بعد  وما  احلداثيني،  الفاسفة  لكبار 
بني  »الفلسفة  بينها:  من  احلداثيني. 
أللتوسير،  واإليــديــولــوجــيــا«،  العلم 
»التقنية-احلقيقة-الوجود«،   .1974
1984م. »التحليل  ملارتن هايدغر سنة 
 .1985 أســون،  لــوران  لبول  النفسي«، 
»نـــظـــام اخلـــطـــاب«، ملــيــشــيــل فــوكــو، 
لكاترين  النفسي«،  »التحليل  2000. وغيرهم الكثير.1986...  كليمان، 
املدرسي  الّتأليف  يف  ساهم  كما     
الكتب  ــن  م مجموعة  يف  واجلــامــعــي 
الفلسفة"  "مــنــاهــج  منها  املــدرســيــة 
"الفلسفة  و  بكالوريا،  الثانية  للسنة 
، و "سلسلة دفاتر فلسفية"،  احلديثة" 
السام  عبد  'الدكتور  مع  باالشتراك 

بن عبد العالي"
ألسرة  اخلالصة  القلبية  تعازينا    
ومعلمنا  ألستاذنا  والرحمة  الفقيد، 
سبيا،  محمد  املغربية  احلداثة  أبــو 
جيل،  أستاذ  جامعتنا  تفقد  برحيلك 
بصم حضوره القوي بإجنازاته الفكرية 
ونصوصه الفلسفية ، حيت قرب النص 
خاصة  واملغربي  عامة  العربي  للقارئ 
اللفظ  تزيد  التي  اجلميلة  بترجماته 
إلي  ساعيا  وبهاء،  عمقا  واملعنى  مضاء 
مغرببة  فلسفية  مدرسة  تأسيس  ذلك 
قائمة الذات ، ينهل منها جميع طلبته 
الميوت  الفيلسوف  ألن   ، وتاميذته، 
يستمر  ،لكنه  بيولوجيا  ــوت  مي قــد 
تاميذته  أذهـــان  يف  وفــكــريــا  رمــزيــا 
األوفياء، لكي تستمر سفينة احلداثة، 
أمواجه  أمام  البحر وتصمد  كمنارة  يف 

التي تعيق طريقها ،
ــا الــثــقــافــة املــلــتــزمــة، املــؤمــنــة    امـ
و  الغنب  يف  فتغوص  اجلماهير  بقضايا 
مشروع  اّي  يقبران  اللذين  التهميش، 
مقال  يف  قاربت  وقــد  تقدمّي،  ثقايّف 
سنوات  منذ  اجلريدة  نشرته   ، موسع 
العضوّي،عنوانه:  املثقف  مفهوم  خلت، 

"احلامل الثقايّف واحملمول السياسّي."
العجالة على    لست معنيا--يف هذه 
اللغوية،  املنحنيات  االقــل--بــرصــد 
املعنى  الى  اللغوّي  املعنى  بتجاوز  وال 
ــا ســيــكــون  االصـــطـــاحـــّي، بـــقـــدر مـ
االنظمة  اليات  من  اعتبارهما  وكــدَي 
الــســيــاســيــة، والــثــقــافــيــة الــرســمــيــة 
النقدّي  التفكير  التي تطّلق  املنبطحة، 
فيتحول  وحــجــاجــيــتــه  بــاشــكــاالتــه 
يكون  ا*ن  املفروض  املثقف،  ثمة  من 
موظف  مثقف  الى  تثويريا،  تنويريا، 

احلاكم  صـــورة  تلميع  ــاس  االسـ هــّمــه 
املثقف  بينما  يــقــرر،   الــذي  املستبد، 

يبرر ،منتصرا للتسلط.
عقَله،  اليمينيُّ  هذا"املثقُف  ُيقيل 
الضيقة،  االنتفاعية  لصالح  ويعّطله 
وهو يؤّمن التارجَح بني ثنائية :الوهم/
يف  الثقايّف  الشان  ان  الواقع  االيــهــام.  
محتشم،  الرجعية  االنظمة  سياسات 
انفلت بعُضه، فانه  اذا ما  ضامر، وحتى 
متظهرات  يؤثث  شانا  كونه  يعدو  ال 
ما  ابعد  مبتذلة  مــتــرديــة،  متدنية، 
سدنة  يشيع  اذ  عن"الهادفية"،  تكون 
الرقص، مثا، هز  املذكورة يف  االنظمة 
االرداف و البطون، و يف املوسيقى يسود 
املفارقات  الــغــث.ومــن  يهيمن  و  الــرث 
العاَلُم  يخصص  ا*ن  املخجلة  املفجعة، 
به)فاحت  يحتفلون  واحدا  يوما  للعمال 
للخيل  ــص  ــص ــخ ت حـــني  يف  مــــــاي(، 
واالضرحة اسابيع بقضهاوقضيضها يف 

املتخلفة. املجتمعات 
ان   نــاره  يؤجج  و  القلق  يثير  وممــا     
خطورة  الى  انتبهت  املستبدة  االنظمة 
ما   كل  عّبأت  اليسارّي،لذلك  املثقف 
اوتيت سعيا الى تدجينه، واستخدامه 
بقول  اقتنعت  وكانها  خدمته،  بــدل 
على  أقــرب  اال  هم  املثقفني  لينني:"ان 
تبريرها"،  على  االقدر  النهم  اخليانة 
والتلفيق،  االفتراء  يف  تتلكأ  ال  لذلك 
والعمالة، بل انها ال جتد ادنى غضاضة 
قبيل  مــن  بنظريات  تستقوي  حــني 
ــة اجلــهــات  ــدم ــرة، وخ ــؤامـ نــظــريــة املـ
والــتــخــويــن.. التكفير،  ــة"،  ــادي ــع "امل
بفضات  املوظف  املثقف  يقتات  هكذا 
متت  ال  مبررات  "فيبدع"  نعمته  الياء 
خطاب  بصلة..فيتورم  املسّوغات  الى 
التكتيك،  الــقــوى،  ميزان  "الظرفية، 

الواقعية.. التوافق،  االستراتيجيا، 
الــســطــور  ــذه  هـ ــب  ــات ك ان  ــدو  ــب وي   
با*ن  مضى  وقــت  اّي  من  اكثر  مقتنع 
ــة" زبــقــّي،هــامــّي   ــاف ــق ــث ــوم"ال ــه ــف م
االنسانية،محّمل  العلوم  على  منفتح 
حتى  ــا  ــي ــوج ــول ــدي واالي بــالــســيــاســة 
من  ينجو  ال  وذاك  الــتــخــمــة..لــهــذا 
تاويل التأويل.القراءات املؤّولة، بل ال مندوحة له عن 
تكون  ان  اما  الثقافة  ان  اقول  اخيرا 
ازعاجها  مصدر  تكون،و  ال  مزعجة،او 
تستمر  ال  الناِقدة،التي  ابعادها  هو 
تخاتل  وال  تهادن  والسكون،فا  قيد امنلة.الدعة 
يستقيل  ال  احلــقــيــقــّي  املــثــقــف  ان 
حني  الفضيحة  كشف  مهمة  اداء  من 
ما  نحو  تلتهمنا،  ال  حتى  يكتشفها، 
و/او  الــشــاك   وحــســب   ،MARXقال
الهادفة  الثقافة  جــدوى  يف  املتشكك 
كلها،  احلضارات  يف  للمثقفني  كان  انه 
قدم.و يف النهضات جميعها، اكثر من موطئ 

ابو نزار .يوليوز 2021.

ِبئس املثقف املوظف

ابو نزار
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النقايب  النضال  يف  سنوات  لعدة  تجربة  لك              
تجربة  عشت  بل  التعلمي  ورجال  نساء  مع  فقط  ليس 
من  تفدينا  إن  لك  هل  والعمال،  العامالت  مع  مهمة 

تجاربك؟
كل من يعرف شيئا عن التاريخ يعرف أنه من املستحيل حدوث 
تحوالت اجمتاعية  كبرية  دون حركة نسائية  قوية" قولة ماركس

الثورات  خال  من  املقولة  هذه  صحة  التاريخ  أثبت  ولقد 
البروليتارية   والثورات   19 و   18 القرنني  يف  البورجوازية 
اجلزائرية,  الثورة   : الوطني(  التحرر  وثورات  واالشتراكية 
.)وكمناضات  الفلسطينية  ثم  والكوبية   الفيتنامية   الثورة 
بدون  قوية  نسائية  حركة  ال  أنــه  كذلك  نؤمن  ماركسيات 

والكادحات. العامات  النساء  مشاركة 
مبعية  الــنــســائــي  الــنــضــال  يف  جتــربــتــي  ــدأت  بـ وبــالــتــالــي 
دار  األمية يف  املناضات بإعطاء دروس محاربة  مجموعة من 
إما  أندية نسائية و كانت أغلبية املستفيدات  الشباب يف إطار 
وعيهن  من  الرفع  طموحنا  كان  إذ  فراشات  أو  البيوت  عامات 
بعد  لكن   . والصحية  والقانونية  األبجدية  األمية  مبحاربة 
 1985 حملة االعتقاالت التي طالت املناضلني   واملناضات يف 

أجهضت هذه التجربة وأغلق باب دور الشباب يف وجهنا.
لإحتاد  اجلهوي  بــاإلحتــاد  كمجموعة  إلتحقنا  بعدها 
الهدف  كان  و  العاملة  املرأة  للجنة  بتأسيس  بالرباط  املغربي 
األبجدية  األمية   محاربة  من  بداية  العامات  مع  العمل  هو 
النقابي  النضال  يف  اإلنخراط  على  التشجيع  إلى  والقانونية 
ثم  واملعنوية   املــاديــة  احلقوق  عن  للدفاع  أساسية  كآلية 
النقابي  العمل  دمقرطة  أجل  من  النقابة  داخل  من  النضال 
بني  واملساواة  الدميوقراطية  أجل  من  النضال  إلى  وصــوال   ,

اجلنسيني.
بخطة  وبدأنا  النقابة  يف  قليل  العامات  النساء  عدد  كان 
هذه  ــادف  وص بالنساء  النقابية  القاعدة  توسيع  أجــل  من 
الفترة برنامج التقومي الهيكلي و بداية اإلجهاز على احلقوق 
إنتشار  الوقت  نفس  يف  العاملة  الطبقة  لعموم  اإلجتماعية 
العاملة  اليد  على  أساسا  تعتمد  التي  النسيج  ملعامل  هائل 
فوجهنا  الشغلية،   احلقوق  أدنى  بدون  تشتغل  التي  النسائية 

التنقيب. إلى حملة  أوال  عملنا 
ملدونة  األول  املشروع  لتمرير  يهيئ  ــداك  أن النظام  وكــان 
تضمنها  كانت  التي  البسيطة  احلقوق  على  جتهز  التي  الشغل 

الشغلية. القوانني 
هيئنا نداء يحذر من مغبة  مترير هذه املدونة بل وصفناها 
يوميا  ننزل  خطة  ووضعنا  والعامات  للعمال   املوت  بخطر 
العامات خال استراحة  , نناقش مع  للحي الصناعي التقدم 
الغذاء . التحقت املئات من العامات لاحتاد اجلهوي و نظمنا  
بقوانني  للتعريف  ونـــدوات  واللغات  األمية  حملاربة  دروس 
وسبل  الشغل  واقع  دراسة  كذلك  املدنية  القوانني  و  الشغلية 

النضال من أجل تغييره و اآلليات العمل الدميوقراطي.
مجموعة  انفجرت  قدناها  التي  التوعية  حمات  بفضل 
بإسقاط  للمطالبة  كانت  كلها  املعامل  مختلف  يف  املعارك  من 
مشروع مدونة الشغل ونظمنا مبعية مناضلني  الدميوقراطيني 
مسيرة تاريخية بالرباط يف 17 ابريل 1996 أغلبيتها  نساء 
املدونة  مشروع  سحب  عن  اصفر  شرس  بقمع  مواجهتها  رغم 

البرملان. من 
التقدم  الصناعي  احلي  باطرونا  انتظمت  املعركة  هذه  بعد 
به  معمل  كل  اغاق  وثم  النقابي  العمل  على  هجمة  لتشن 
محاكمة  متت  بل  النقابيات  من  كبير  عدد  وطرد  نقابية  قوة 
العديد منهم بالفصل املشؤوم 288 الذي يجرم حق االضراب 
احلي  يف  النقابي  العمل  على  نهائيا  القضاء  الى  االمر  ليصل 

الصناعي.

بنفس  ــارة  مت و  ســا  الصناعي  احلــي  الــى  الوجهة  غيرنا 
الشغلية. احلقوق  عن  للدفاع  التحريض  وبنفس  النمط 

مستواه  يف  حرص  ان  أهميته   رغم  النقابي  العمل  أن  اال 
ضيق  يبقى  واملعنوية  املادية  احلقوق  عن  الدفاع  أي  املباشر 
أجل  من  النضال  وهو  استراتيجي  بهدف  يربط  لم  ان  األفق 

بناء مجتمع خال من االستغال أي النضال السياسي.

            اذا كانت هناك اكراهات تقلص من مشاركة املرأة 
يف النضال النقايب، ما هي طبيعة هذه االكراهات؟

للنضال  اشكال  عدة  ابتدعت  قد  العاملة  الطبقة  كانت  إذا 
على  النقابي  النضال  ووضعت  الرأسمالي.  االستغال  ضد 
بعثته  قد  النقابي  للعمل  لبنة  اول  فإن  االشكال  هذه  راس 
 1857 مارس   8 يف  االستغال  ضد  انتفاضتهن  خال  النساء 
مطالبات  نيويورك  شــوارع  يف  النسيج  عامات  خرجت  حني 
ورغم   . العمل  ساعات  وبتقليص  الشغلية   أوضاعهن  بتحسني 
وحلد  انــه  اال  النسائي  النقابي  للنضال  املبكر  الوعي  هــذا 
من  عدد  بسبب  منخفض  النقابة  يف  النساء  عدد  زال  ال  االن 
بطبيعة  املرتبط  وهو  املوضوعي  منها  والعراقيل  اإلكراهات 
االجتماعي  بالوضع  املرتبط   الذاتي  ومنها  النقابي  العمل 
وسط  اجلنسيني  بني  املتكافئة   الغير  العاقات  يف  املتجسد 

االسرة.

1 - املعيقات املوضوعية :
النقابي  العمل  متييع  دمقرطته,  وعدم  النقابي  التشتت    -

النقابي. والريع  االتكالية   والعقلية  بانتهازية  
املطلبية   امللفات  جل  يف  بالنساء  اخلاصة  املطالب  تغييب   -

لنقابات.
تراعي  ال  غالبا  االجتماعات   : نفسه  النقابي  العمل  طبيعة   -

ظروف النساء سواء يف مدتها او توقيتها.
للنقابات رغم  القيادية  النساء يف االجهزة  - ضعف تواجد 
ضــرورة  على  تنص  لنقابات   املنظمة   احلالية  القوانني  أن 

تواجدها.
النقابة جزء من املجتمع تسوده  نظرة النقابيني للمرأة :   -
التي ال تعترف  باملساوات بني اجلنسيني. العقلية الذكورية 

2 - املعيقات الذاتية :
- غياب البنيات التحتية التي من شأنها تخفيف على املرأة 
هذه  جتعل  التي  السائدة  التربية   ظل  يف  املنزلية   األعباء 

االدوار من اختصاصها.
يف  املشاركة  تتفادى  املرأة  جتعل  الشارع  يف  العنف  انتشار   -

التوقيت. متأخرة  االجتماعات 
خاصا  مجاال  النقابة  تعتبر  التي  الــســائــدة  التربية   -

بالرجال.
مساهمة  دون  حتول  التي  املعيقات  بعض  هذه  كانت  فــاذا 
النقابي  وتنظيميها  انخراطها  فان  النقابي  النضال  يف  النساء 
األوضاع  بتغيير  الكفيل  هو  النقابي  النضال  لغمار  وخوضها 
مجال  يف  كنساء  خصوصيتهن  واحــتــرام  للنساء  الشغلية  

العمل.

         رغم إن املرأة تشكل نصف املجمتع فإننا نالحظ تقزمي 
دورها يف املهشد السيايس، ما هي أهم األسباب؟

يف  املتنامي  ــرأة  امل حضور  بني  ــارز  وب واضــح  اختال  هناك 
عن  غيابها  شبه  وبني  القتصادي  االنتاج  مجاالت  مختلف 

السياسي. الفعل 
التناقض  مــن  التخلص  تستطع  لــم  الــســائــدة  فالعقلية 
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النامي،  نعمة  الرفيقة   ،420 عددها  يف  الدميقراطي  الهنج  جريدة  تستضيف 
عضوة الكتابة الوطنية للهنج الدميقراطي سابقا، وعضوة اللجنة الوطنية للهنج 

واللجنة الوطنية لقطاعه النسايئ حاليا. 

األضواء،  تحب  ال  ورشسة،  مبدئية  وسياسية  نقابية  مناضلة  النامي  "نعمة 
ال  املناصب  إىل  تطمح  وال  ابسمتاثة،  مواقفها  عن  وتدافع  مصت،  يف  تناضل 

السياسية وال النقابية، اال ما فرضهتا علهيا الظروف النضالية:

للشغل  املغريب  االتحاد  يف  سواء  عديدة  نقابية  مسؤوليات  تحملت  حيث 
الجهوي  لالتحاد  الجهوي  املكتب  عضوة  الوطنية،  اإلداريــة  اللجنة  )عضوة 
مؤسسة  عضوة  العاملة،  للرمأة  الوطنية  للجنة  مؤسسة  عضوة  ابلــرابط، 

التوجه  للتعلمي  الوطنية  ابلجامعة  او  ابلرابط(  العاملة  للرمأة  الجهوية  للجنة 
الدميقراطي كعضوة املكتب الوطين

العرش  فاقت  ملدة  والعمال  العامالت  من  العديد  وتكوين  أتطري  يف  وساهمت 
او  جهوي  مستوى  عىل  سواء  املفاوضات  من  العديد  يف  شاركت  كما  سنوات 

وطين .

)بلجيكا،ايطاليا،  ودولية  وطنية  محافل  يف  للشغل  املغريب  االتحاد  مثلت 
الصني...(.

ابختصار نعمة النامي مناضلة فذة من الطينة النادرة." )تقدمي الرفيقة خ.غ(
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عملها  قوة  واستغال  املرأة  قدرات  توظيف  الى  احلاجة  بني 
هذه  جماح  كبح  على  االصــرار  وبني  املجاالت  من  العديد  يف 
الفعل  نحو  انطاقها  دون  ــوف  ــوق وال النسائية  الــطــاقــات 
املناهض  الصف  يف  انخراطهن  اال  ميكن  ال  آلنــه  السياسي 
ويساهم  يطالهن  الذي  والغنب  القهر  لرفع  الكفيل  باعتباره 
القيم  انتاج  تعيد  التي  الداخلية  األليات  وتفكيك  تعرية  يف 

املتخلف. التقليدي  األبوي  للمجتمع  األيديولوجية 
هذا  على  مرتكز  هو  ما  بقدر   , الــطــبــقــي  املــجــتــمــع  هـــذا  إن 
وباخلصوص  الشعبية   للطبقات  بل   , للنساء  القسري  اإلبعاد 
عملية  يف  لانصهار  قابل  منظم  فعل  أي  من  العاملة  الطبقة 

, بقدر ما يعتمد على املرأة يف اعادة انتاجه. التغيير 
امكانية   اية  منهن  ينزع  اخلــاص  املجال  يف  النساء  فحصر 
منهن  يجعل  الوقت  نفس  ويف   . السياسية  الفعلية  للمشاركة 
. وان تكسير هذه  و نشره  الفكر اسائد  حلقة أساسية  لتمرير 
يف  حقهن  أجل  من  نضالهن  يف  لنساء  ليس  رهــان  هو  احللقة 
 . االنسان  أنشطة  أرقى  باعتبارها  فحسب  السياسية  املشاركة 
بل لكل من يناضل من أجل الدميوقراطية  والتحرر  واالنعتاق 

من كل أشكال االستغال.
كيف ترين دور املناضالت يف سريورة بناء حزب              
تحديد  يف  األسايس  دورهن  لمضان  العاملة   الطبقة 

املنشود؟ الحزب  ومواقف  اختيارات 
تنظيم الطبقة العاملة و عموم الكادحني لعب دورا مهما  يف 
حترير العديد من املجتمعات من السيطرة االمبريالية  وبناء 

االشتراكية.
واألكثر  لاستغال  عرضة  األكثر  هي  العاملة  فالطبقة 
قابلية  األكثر  فهي  وبالتالي   , الرأسمالي  النظام  من  تضرر 
ذلك  من  استفادة  األكثر  هي  و  الثوري  التغيير  يف  للمشاركة 
ماركس   قــال  كما  اغالها  اال  تخسر  لــن  كونها  الــى  إضــافــة 
عن  أعلن  عندما  الدميوقراطي  فالنهج  وبالتالي   . واجنلوس 
لأليديولوجية   يرسخ  فهو  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  سيرورة 
املاركسية إميانا منه أن القاعدة الطبقية للتغيير هي الطبقة 
الطبقة  هذه  من  كبير  جزء  يشكلن  النساء  أن  ومبا   . العاملة 
ان يتم اال مبساهمتهن يف جميع مراحل  البناء  فا ميكن لهذا 

السيرورة.
الــعــامــات  وســـط  الــتــجــذر  املــنــاضــات  ــن  م يقضي  وهـــذا 

والكادحات وذلك ب :
كمدخل  العمالي  النقابي  العمل  يف  القوي  االنــخــراط   -

العاملة الطبقة  وسط  للتجذر  اساسي 
- العمل املباشر يف األحياء الشعبية إما عن طريق اجلمعيات 
للعمل  اخرى  اشكال  ابتداع  أو  والفاحات  بالعامات  املرتبطة 
من  االستفادة  ميكن  بحيث  الكادحات,  النساء  مع  املباشر 

: كالسودان مثا. النسائية  التجارب 
النساء  تقودها  التي  الشعبية  احلــركــات  يف  املــشــاركــة   -

وتأطيرها.
مع  بــه  والتسلح  املاركسي  التثقيف  مــن  النساء  متكني   -

اللغة و جعلها يف متناول العامات و الكادحات. تبسيط 
للثقيف  بــرنــامــج  ــع  وض يتطلب  ــثــوري  ال املــشــروع  ــذا  ه ان 
قادرة  عمالية  نسائية  قيادات  لتكوين  للمناضات  السياسي 
ترسيخ  يتطلب  كما   , احلزب  قيادة  يف  املسؤولية  حتمل  على 
للمناضلني  بالنسبة  خارجه  و  التنظيم  داخل  كمبدأ  املساواة 
السابقة  االشتراكية  التجارب  من  االستفادة  يستوجب  كما   ,
النسائي  الفكر  يف  اجلديدة  النظريات  االعتبار  بعني  أخذا 

الرأسمالية. النساء بالقضاء على  الذي يربط حترر 
    

الهنج  جــريــدة  وقـــارائت  لــقــراء  األخـــرية   الكلمة     
الدميقراطي؟ 

ــود االيــديــولــوجــيــة  ــي املــــرأة مــن ق الــوعــي بــتــحــريــر  أن 
املجتمع  حترير  عبر  مير  الطبقي  االضطهاد  و  االقطاعية 
 , االمبريالية  الرجعيني   واالضطهاد  االستغال  نير  من  ككل 
اال أن هذا الوعي ال ميكن أن يلغي  دور املرأة اخلاص يف حترير 
خضم  يف  الكاملة  مسؤوليتها  حتمل  ثم  ومن  بنفسها  نفسها 
االضطهاد  فخصوصية   . والطبقي  التحرري  النضال  هــذا 
خاصا  نضاال  كذلك  يفرض  النساء  على  املمارس  واالستغال 
هذا  من  و   . ككل  املجتمع  حترير  بعد  ما  الى  تأجيله  ميكن  ال 
النضال  يف  اليساريات   املناضات  مساهمة  ضــرورة  املنطلق 

السياسي و يف النضال اخلاص.
          

تتمة احلوار 

الــنــضــال من  إلــى  الــغــالــب  الــنــســويــة تــهــدف يف   احلــركــة 
حركات  هناك  أن  حني  يف  املتساوية للمرأة.  اجل احلقوق 
األسباب  يف  اختلفت  قــد  العالم  أنــحــاء  جميع  يف  نسويه 

البلدان. حسب  والنوايا  واألهداف 
ميكن  نضالها  أهـــداف  يف  تختلف  الــتــي  الــنــمــاذج  ــن  وم   
احلديث و التذكير بتجربة حركة أمهات املعتقلني واملختفني 
من  النساء  نضال  على  حًيا  مثااًل  تعتبر  التي  األرجنتني  يف 

االجتماعية. العدالة  و  الكرامة  و  احلرية،  أجل 
احلــركــات  ــم  أه مــن  مــايــو”  ســاحــة  “أمهات  حــركــة  كــانــت    
وقام  الاتينية،  أمريكا  تاريخ  يف  االحتجاجية  السياسية 
القمع  رغم  املستمر  النضال  على  النساء  إصرار  على  جناحها 
أنهن  على  مايو  ساحة  أمهات  أدبيات  ُتبنى  واخلوف.  والعنف 
التضامن  بل  مفجوعات،  أمهات  مع  التعاطف  عن  يبحثن  ال 
وجهة  من  العادلة  القضايا  لكل  منحازات  كمناضات  معهّن 
ألنهم  ُغيبوا  أبناؤهن  الن  األرجنتني.  وخارج  داخل  نظرهن، 
عدالة  أكثر  أفضل،  حياة  عن  البحث  عنوانها  ثوار،وقضية 
عن  الدفاع  عن  قضيتهن  تقتصر  ال  لذلك،  ومساواة.  وحرية 

، بل االستمرار يف  الطريق الذي اتبعوها.. عودة األبناء 
يف  ألمهات  بتجمع  احلركة  بــدأت   1977 إبريل   30 يف    
بيونس  العاصمة  وسط  يف  الرئاسة  قصر  أمام  مايو  ساحة 
وجود  مكان  عن  مبعلومات  للمطالبة  )باالرجنتني(  أيرس 
لن  متفرقات  جهودهّن  أن  على  واتفقت  املختفني،  أبنائهن 
كان  لقد  أفضل.  وجتميعه  العمل  تنسيق  وأن  نفعًا،  جُتدي 
على  ــدر  أق وجعلهن  لهن  قــوة  مصدر  مًعا  األمــهــات  تــواجــد 

االستمرار. وعلى  العسكري  القمع  مواجهة 
السياسية  مــايــو”  ســاحــة  “أمهات  حــركــة  ــى  إل وحتــولــت 
عن  مسئوليتها  بتحمل  وتطالبها  احلكومة  تتحدى  التي 
يف  مايو”  “ساحة  مازالت  هذا  يومنا  فحتى  األبناء.  اختفاء 
األبيض(  )املنديل  احلركة  رمز  حتمل  أيرس  بيونس  وسط 
الساحة،  أرضية  على  األبيض  بالسيراميك  مرسومة  ودائرة 
كن  حيث  احلرية  هرم  نصب  حول  األمهات  مسار  خط  تصور 
يتجمعن كل يوم خميس للمطالبة بعودة أبناءهم املختفني.

من  هــنــاك  يكن  لــم  بالتحرك  األمــهــات  بـــدأت  عندما    
حكم  زمن  يف  ذلك  على  ليجرؤ  أحد  يكن  لم  بل  يساندهن، 
باحلرب   “ عرفت  التي  الفترة  العسكرية،  الديكتاتورية 
يف  الدولة  إرهــاب  إلــى  إشــارة   )1983  –  1976( القذرة” 
واستقرارها. أمنها  يهدد  أنه  ترى  من  وكل  املعارضة  مواجهة 

بحمات  األرجــنــتــني  يف  الــقــذرة  احلــرب  ارتبطت  وقــد    
احلكومة  يــد  على  املــواطــنــني  واخــتــفــاء  واســعــة  اعــتــقــاالت 

الشيوعية. ضد  حربها  يف  العسكرية 
أطلق  فقط  انتقاد  مثار  األمهات  حترك  كان  البداية  يف    
أن  بــافــتــراض  باجلنون”،  ــنب  أص الــنــســاء   “ عليهم  الــنــاس 
كان  مجتمع  يف  الائق،  بالعمل  يكن  لم  الشارع  إلى  خروجهن 

تلزم بيتها. أن  املرأة  يؤمن بأن على 
األمهات  عــدد  وتــزايــد  تكبر  احلــركــة  ــدأت  ب الــوقــت  مــع    
ومساندة  وتعاطف  تأييد  تكتسب  ــدأت  ب كما  املنضمات، 
السياسية  احلركة  الوقت  ذلــك  يف  كانت  فقد  اجلماهير. 
واألحــزاب  احلركات  كافة  نشاط  حظر  مت  حيث  الوحيدة، 
رغم  احلركة  إيقاف  احلكومة  بوسع  يكن  ولم  السياسية. 
والتهديد  القمع  من  مختلفة  أشكال  من  معها  مارسته  ما 

. لتحجيمها
واالخــتــطــاف  السياسي  االعــتــقــال  مــع  ــرب،   ــغ امل يف  ــا  أم   
وأخوات...(  وزوجات  )أمهات  نساء  تتقدمها  حركات  ظهرت 
املنفيني  وعودة  السياسيني،  املعتقلني  إطاق  اجل  من  تناضل 
السياسيني"  املعتقلني  عائلة  "حركة  منهم:  واملختطفني 

املصير".... مجهولي  املختطفني  عائات  و"حركة 
ــدور  ال ــو  وه بــهــا،   التذكير  يجب  الــتــي  الــتــجــارب   مــن    
السياسيني  املعتقلني  ــوات  وأخ ــات  وزوج أمهات  لعبته  التي 
عائات  االحتـــاديـــني،  املعتقلني  عــائــات   1963 )أمــثــلــة: 
 ،1974 اللينينيني1972،  املاركسيني  السياسيني  املعتقلني 

)...1985

باملغرب  السياسيني   املعتقلني  عائات  حركة  تاريخ   إن 
واعتقال   :1972 اعــتــقــاالت  مــع  نضالية  كحركة  بـــدأت 
بلمجدوب،  مساوي،  أمني،  فقير،  أسيدون،  اللعبي،  مجموعة  

الطعام  التي ناضلت خال اإلضراب عن  اخلطبي، بلخضر..( 
يوم.  32 ملدة   للمعتقلني 

 ، والبيضاء  بالرباط   1985 و   ،1974 اعتقاالت   مع 
كبيرمن  عــدد  بتواجد  احلركة  يف  املنخرطات  عــدد  ازداد 
املعتقلني  عائات  )جند  مختلفة  شرائح  من  خاصة  النساء 
حسب  ومتنوعة  مختلفة  وفئات  طبقات  من  السياسيني 
مراحل االعتقال يف املغرب ولكل واحدة جتربة خاصة بها(.
أبنائهن  التضامن و مساندة  البداية مبساهمتهن يف    كانت 
الذي   ، للنضال  للخروج  بهن  دفع  مما  باعتقالهم،  والتعريف 
يف  متمرنات  مناضات  وأصبحن  وعيهن  من  الرفع  إلى  أدى 

احلركة.
وبطرق  السيئة  واملعاملة  لإهانات  تعرضن  أغلبيتهن    
طــرف  مــن  واملــتــابــعــات  املــراقــبــة  عــرفــن  وجــلــهــن  مختلفة، 
والتعذيب  لاعتقال،  تعرضن  منهن  والبعض  البوليس. 

والنفسي. اجلسدي 
  لكن رغم القمع واإلرهاب، تضامنت النساء)قمن بالزيارات 
لبعضهن البعض و أصبحن عائلة واحدة(، وتنظمن يف حركة 
السلطة  وواجهن  وعرائض  رسائل  كتنب  للمواجهة،  تضامنية 
وضغطن  العدل...(،   ( املسئولة  الوزارات  أمام  وقفات  ونظمن 
وحزب  االشتراكي  االحتاد  )خاصة  السياسية  األحزاب  على 
وراسلن  أبنائهن،  آنذاك...(ملساندة  واالشتراكية  التقدم 
يف  يجري  مبا  ــددن  ون وفضحن  والــدولــي،  الوطني  ــام  اإلع
بالقنيطرة(  املــركــزي  السجن  )خاصة  املغربية  السجون 
السياسيني،  املعتقلني  وكــتــابــات  ــور  وصـ بــيــانــات  ونــشــرن 
ربطن  لقد  بالرباط...  املتحدة  األمم  مقر  داخل  واعتصمن 
العفو  ومنظمة  املتحدة،  األمم   ( العاملية  إلهيات  مع  عاقات 
املغربي  النظام  على  للضغط  وذلك   )... الدولية)أمنيستي( 
داخل  أوضعهم  ولتحسني  السياسيني  باملعتقلني  للتعريف 
املساهمات   من  السياسيني  املعتقلني  عائات  كانت  السجن. 
حلقوق  جمعية  أول  لتأسيس  املغرب  يف  التقدمية  القوى  مع 

اإلنسان. لحقوق  املغربية  الجمعية   :  1979 سنة  اإلنسان 

ام صامدالنساء واملقاومة...
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الذكرى  حلت  قد  تكون   2021 يوليوز   21 يوم 
تاريخ  من  قــرن  مر  املجيدة،  ــوال  ان ملعركة  املئوية 
اجتمعت  حقيقية  حترير  معركة  اول  على  شعبنا 
النصر  لتحقيق  والذاتية  املوضوعية  الشروط  فيها 
امللحمة  هذه  على  قرن  مر  بداياته.  االقل  على  او 
واالستقال  التحرير  حرب  مهام  زالــت  وال  امللهمة 

واالجناز. التحقيق  تنتظر  ماثلة 

- ان اول استحقاق ينتظر االجناز هو ما افتقرت له 
انذاك وقد حتقق يف جتارب اخرى  التحرير  معركة 
التحرير  ربط  وهو  وفيتنام  الصني  يف  العالم  عبر 
قيادته  وضمان  املستقل  املجتمعي  باملشروع  الوطني 

من طرف القوى الطبقية االكثر جذرية. 

حترير  اجل  من  الريف  يف  التحرير  حرب  قامت   -
ثانيا  والفرنسي  اوال  االسباني  االستعمار  من  املغرب 
لكن وبعد قرن ال زالت سبتة ومليلية ومناطق اخرى 
قواعد  وتشكل  البغيض  االستعمار  حتــت  تـــرزح 
االحتــاد  ومعها  االسبانية  لامبريالية  متقدمة 
يف  لشعبنا  حتــرري  طموح  أي  يهدد  مما  االوروبـــي 

القادم من االيام.

سلطة  على  القضاء  على  طويل  وقت  ميضي  لم   -
املناطق  يف   1921 انوال  معركة  يف  املنتصرة  الثورة 
بعد   1926 حدود  الى  سنوات   5 دامت  وقد  احملررة 
ان حتالفت جيوش فرنسا واسبانيا ضد الثوار وبعد 
املغرب  مناطق  باقي  يف  االستقال  حــرب  اجهاض 
وإقامة نظام االستقال الشكلي؛ حتى انتقم النظام 
1959 ومت  القائم اجلديد من اهل الريف يف مجزرة 
فرض نظام العسكرة على مجمل املنطقة وهو الذي 
مت مبوجبه اخماد حراك الريف بعد طحن محسن 

 .2016 28 دجنبر  فكري يف ابشع جرمية وذلك يف 

انتفاضة  فكري  محسن  قتل  جرمية  اشعلت   -
شباب  اجنــاز  من  املــرة  هذه  كانت  بالريف  جديدة 
ملف  وحتقيق  التهميش  برفع  للمطالبة  الريف 
مــطــلــبــي متـــت صــيــاغــتــه بــطــريــقــة دميــقــراطــيــة 
وســارعــت  املــركــزيــة  السلطة  افــزعــت  وجــمــاعــيــة 
الشباب  وشيطنة  باالنفصال  الريف  ساكنة  باتهام 
واعتقاالت  استشهادات  عن  اسفر  بهم  والتنكيل 

هوليودية. ومحاكمات 

رفع  مطلب  التاريخية  املطالب  ــى  ال انــضــاف   -
حراك  قيادة  ســراح  ــاق  وإط الريف  عن  العسكرة 
معهم  والتحاور  املطلبي  مللفهم  واالستجابة  الريف 

من اجل تطبيقه.

اطار  يف  التاريخ  حلقات  ربط  اجل  ومن  واخيرا   -
انوال  سلسلة ال تنقطع وجب اعادة االعتبار ملعركة 
عبد  بــن  محمد  رأســهــم  وعلى  االمــجــاد  ولقادتها 
قلب  يف  ودفنها  رفاته  واسترجاع  اخلطابي  الكرمي 
على  االسباني  املستعمر  محاسبة  ملف  وفتح  الريف 
انتظار  يف  الريف  يف  اقترفها  التي  احلــرب  جرائم 
وهو  اعـــاه  الــيــه  املــشــار  ــي  ــذات ال الــشــرط  حتقيق 
استكمال مهام حترر  اليوم من اجل  الشرط احلاسم 
الصراع  معكرة  مع  التحرير  معركة  وربــط  املغرب 
املجتمع  وحتقيق  العاملة  الطبقة  بقيادة  الطبقي 

اجلديد.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

 يف ذكرى 100 سنة عىل 

معركة انوال

ماذا يحدث بكوبا األبية؟
االمبريالية  الدعائية  اآللــة  حتركت 
نحو  كراهيتها  سموم  ووجهت  كوبا  صوب 
الغرض  لهذا  وسخرت   ، الشيوعي  النظام 
انساق  الــتــي  اإللكترونية  ميليشياتها 
عن  املرتدين  التحريفيني  بعض  ــا  وراءه
الدعائية  اآللة  وأهدافها.  الثورة  مبادئ 
ترويجيا  إنـــزاال  وأحــدثــت  الــعــدة  هيأت 
الغربي  االستهاكي  االســتــاب  ملظاهر 
الذي  واملــزعــوم  املزيف  بالرفاه  وربطته 
وانحصر  الــكــوبــي،  الشعب  إلــيــه  يفتقر 
االستهاك  أمناط  على  فقط  التحريض 
و  الترفيه  ووســائــل  الكهرباء  و  الغذائي 
البذخ. لكن هذا الترويج الدعائية اخلبيث 
للذباب االلكتروني املدعوم أمريكيا وبقوة 
وأرقــام  حقائق  إظهار  قصد  عن  جتاهل 
كالتعليم  املجانية  العمومية  اخلــدمــات 
العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  والصحة 

و االكتفاء الذاتي. 
تقليدية  غير  حربا  تخوض  أمريكا 
تركيع  يف  فشلها  بــعــد  اآلن  كــوبــا  عــلــى 
عام   60 خال  من  وشعبها  الكوبي  النظام 
الشعب  على  املفروض  الظالم  احلصار  من 

الكوبي.
يعاني  البلد  ،كان  الكوبية  الثورة  فقبل 
األمراض االجتماعية.  و  الفقر  من تفشي 
الناس  حياة  يف  حتــوالت  أحدثت  الثورة 
ووعيهم  تطلعاتهم  يف  تغييرات  وأحدثت 
ومفهومهم للحياة داخل الدولة و املجتمع. 
عن  ابتعادها  بفضل  تتوفر  أصبحت  كوبا 

جامعة   26 على   ، املتوحشة  الليبرالية 
عالية  وبجودة  التخصصات،  كل  يف  للطب 
أمريكا  طلبة  على  ومنفتحة  التكوين  يف 
الوقت  ففي  لهذا  وأفريقيا.  الاتينية 
الذي انهارت فيه أكبر املنظومات الصحية 
مثل   ،  19  - كوفيد  تفشي  على  العالم  يف 
والــبــرازيــل  وإجنــلــتــرا  وإسبانيا  إيطاليا 
صمدت  بولسورانو(،  العميل  حكم  )حتت 
نــهــض عــلــمــاؤهــا  و  ــا  ــوب مــســتــشــفــيــات ك
ثمرات  وتقاسموا  والبيولوجيني  الطبيني 
ــر. ووأرســلــت  ــ ــم احل ــعــال بــحــوثــهــم مــع ال
يف  للمساهمة  الطبية  طواقمها  ميدانيا 
املنحدرة  األطقم  هي  ،و  البشرية  إنقاذ 
العمومي وجامعاته.  التعليم  من مؤسسات 
النجاح  وأرضــيــات  أســس  أن  يؤكد  والــذي 
النظام  طبيعة  هــو  والــصــمــود  والــتــقــدم 
املوضوعي  للمتتبع  هنا  بد  فا   ، القائم 
 2020( ــا  ــورون ك فــتــرة  خــال  يلتفت  أن 
واجهت  التي  األنظمة  ماهية  إلى   )2021/
واالقتصادية  الصحية  وتداعياته  الوباء 
الفييتنام  وهو  آخر   منوذج  هنا  وأســوق   ،
 7000 2020 سوى  الذي لم يسجل خال 
 90 يعد  ــذي  ال البلد  وهــو  إصــابــة  حالة 
شيوعي  نظام  فيه  ويسود  نسمة  مليون 
وليس  واملــواطــن  للوطن  األولــويــة  يعطي 
أو  وامللكية اخلاصة سواء محلية  للرأسمال 

أجنبية.
وأنتجت  أبدعت  الكوبية  املختبرات 
لم  لكنها   ،  92٪ بفعالية  لقاحات  ثاثة 

غــرار  على  اإلعــامــي  بالترويج  حتضي 
والروسية،  واألمريكية  األوربية  مثياتها 
يف  التشكيك  ملسلسل  املـــآل  بها  وانــتــهــى 

النجاعة.
تتعرض  ــا  مل تــتــعــرض  ســـادة  ــا  ي كــوبــا 
أكــذوبــة  فضحت  ألنــهــا  ــرات  ــؤام م مــن  لــه 
بنياتها  هشاشة  وكشفت  النيوليبرالية 
املــالــيــة واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة. 
ــا أمــريــكــا ال  ــه االمــبــريــالــيــة و عــلــى رأس
جزيرة  عن  عبارة  دولــة  وجــود  تستسيغ 
تــونــس،  مــســاحــة  تــتــعــدى  ال  مساحتها 
ولكنها جبارة يف تطلعاتها بطبيعة نظامها 
لديها  ترسخ  داخلية  مناعة  واكتسبت 
حتــدي االلــتــزام بــإجنــاز واحلــفــاظ على 

الثورة.  مكاسب 
ــرة ضــد هــوگــو  ــؤامـ فــكــمــا فــشــلــت املـ
فنزويا،  يف  مــادورو  ونيكوالس  تشافيز 
لها  التي  كوبا  يف  الغربية  املؤامرة  متر  فلن 
تشبثه  عن  للتعبير  للشوارع  خرج  شعب 
جماهير  ذلك  فعلت  كما  الثورة  بأهداف 
االنتخابات  لنتائج  حتصني  مؤخرا  البيرو 
التي بوأت أحد أبناء الشعب رئيسا للبيرو 

أمريكيا. املدعومة  املرشحة  أمام 
كوبا ليس فيها مظاهر بذخ استهاكي، 
العمق  ذات  املتناقضات  فيها  تنتفي  ولكن 
الــطــبــقــي الـــذي يــكــون ســبــبــه الــتــوزيــع 
وجــود  ال  كــوبــا  يف   الـــثـــروة.   التمييزي 
ملشردين وال متسولني وال من يبيت لياليه 

حتت أضواء يافطات اإلشهار الغربية. 

مصطفى خياطي

بيان مشرتك لـ 70 من األحزاب الشيوعية 
والعاملية تضامناً مع كوبا : كوبا تنترص

ــزاب  ــ األحـ ــن  مـ  70 ــن  مـ أكـــثـــر  ــع  ــ وق
العالم،  ارجــاء  يف  والعمالية  الشيوعية 
العراقي،  الشيوعي  احلــزب  بينها  مــن 
بـــا  ــوان "كـــو ــن ــع ــان مــشــتــرك ب ــي عــلــى ب
مع  تضامنها  فيه  أكــدت   ،"! ستنتصر 
العدوانية  االستفزازات  مواجهة  يف  كوبا 

وحلفائها. املتحدة  للواليات 

البيان: نص  ييل  وفما 

والعمالية  الشيوعية  األحزاب  تدين 
تقوم  التي  واألفعال  املدبرة  االستفزازات 
كوبا  يف  للثورة  املعادية  اجلماعات  بها 
وخارجها، والتي حتاول ان تخلق انطباعًا 
التدخل  لتبرير  االستقرار  تزعزع  عن 
مستغلني  وشعبها،  كوبا  ضد  اإلمبريالي 

احلصار  تشديد  عن  الناجمة  املشاكل 
تفاقمت  ــتــي  وال االجــرامــي  األمــريــكــي 
سياسة  كورونا.   ونستنكر  جائحة  بسبب 
وحلفائها،  األمريكية  املتحدة  الواليات 
عامًا   60 من  أكثر  مدى  على  شددت  التي 
حتٍد  يف  ــوض  ــرف وامل ــي  ــرام اإلج احلــصــار 
املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية  لقرارات 
الراعية  "الدول  قائمة  يف  كوبا  وأدرجت 
ــاب" بــشــكــل تــعــســفــي وأحــــادي،  ــإرهـ لـ
املغامرة  املرتزقة  مجموعات  كل  وحّرضت 
الكامل  تضامننا  وشعبها.جندد  كوبا  ضد 
واحلكومة  الشيوعي  واحلزب  الشعب  مع 
الكوبية ضد كل االعتداءات اإلمبريالية 

شعبها. وحقوق  كوبا  سيادة  على 
كواب! عن  أيديكم  ارفعوا 

األمرييك  الحصار  فورًا  ارفعوا 
التدخل اإلمراييل أشكال  كل  وأوقفوا 

الحزب  منشورات   : املصدر 
العرايق.  الشيوعي 


