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.  الثمن :  4 دراهم

استغالل الشباب في 

"االنتخابات" 

428

ماذا تعني لنا 

املشاركة السياسية 

للنساء 

"انتخابات" 2021: السطو املخزني 
بدون قناع

ي ضيف العدد :   معاذ الجحر

 2021 أكتوبر   06 اخلميس  يوم  أعلن   
وتكونت  اجلديدة؛  احلكومة  تشكيلة  عن 
أحــزاب  ثالثة  مــن  احلكومية  األغلبية 
مجلس  يف  مــقــعــدا   260 عــلــى  حــاصــلــة 
التحالف  ويتوفر   .395 أصل  من  النواب 
الــبــرملــان  احلــكــومــي عــلــى األغــلــبــيــة يف 
املهنية  ــرف  ــغ ال إلـــى  ــة  ــاف إض بــغــرفــتــيــه 
اإلقليمية  املــجــالــس  ــب  ــل وأغ ــات  ــه واجل
الــوزارات  عدد  وبلغ  احمللية.  واجلماعات 
أي  نــســاء،  تولتها  وزارات   7 منها   ،25

الثلث. تقارب  بنسبة 

إن هذا التغيير احلكومي، الذي أفرزته 
ظل  يف  يأتي   ،2021 شتنبر   08 انتخابات 
كوفيد19-  بتداعيات  محكوم  دولي  سياق 
االمبريالية  العسكرية  التدخالت  وفشل 
عن  وتخليها  الرأسمالية  ــة  أزم وتعمق 
وعملها  العمومية  االجتماعية  اخلدمات 
الصعيد  وعلى  العام؛  القطاع  تفكيك  على 
املسلمني  اإلخوان  إبعاد  نالحظ  اجلهوي 
حتكمها،  كانت  التي  الدول  يف  احلكم  عن 
الــثــوريــة  ــرورات  ــي ــس ال ــم  ــع يف زخ ــراج وت
ــاء وتــدخــالت  ــوبـ بــســبــب تــداعــيــات الـ
أكثر  األوضـــاع  فــإن  محليا  أمــا  العسكر؛ 
إذ  قتامة،  كورونا  فيروس  وزادها  ترديا، 
وانتشرت  العمومية  اخلدمات  تراجعت 
لدعم  الدولة  إمكانيات  ووجهت  البطالة 
الشعبية  الفئات  تركت  حني  يف  املقاوالت 
والهشاشة،  ــوز  ــع وال الفقر  مــواجــهــة  يف 
ــى دولــة  ــت الـــدولـــة وحتــولــت إلـ ــول ــغ وت
وجتهز  العامة  احلريات  تخنق  بوليسية 
الزبى  السيل  وبلغ  االنسان؛  حقوق  على 
اجلديد"  التنموي  "النموذج  إصــدار  مع 

مكتسبات،  من  تبقى  ما  على  يجهز  الذي 
القطاع  أمـــام  الــعــام  الــقــطــاع  ويستبيح 
الدولة  رئيس  القرار يف يد  ويركز  اخلاص 
الــدســتــوريــة  ــات  ــس ــؤس امل أدوار  ويــلــغــي 
األحــوال  أحسن  يف  يحولها  أو  املخزنية 

تنفيذية. أجهزة  إلى 

والتنمية  الــعــدالــة  حـــزب  ــاد  ــع إب إن 
ــه لم  ــان مــنــتــظــرا ألنـ ــة كـ ــوم ــك عـــن احل
ــا فــيــه مـــن طـــرف الـــدول  ــوب ــرغ يــعــد م
ــاع  األوضـ حتتمله  تــعــد  ولـــم  الــغــربــيــة، 
ولكونه  املنطقة،  يف  اجليوستراتيجية 
للنظام.  خدمات  من  لديه  ما  كل  قدم  قد 
بها  أخرج  التي  املهينة  الطريقة  وتبقى 
الساعني  لكل  مريرا  درســا  احلكومة  من 
أن  غير  للمخزن؛  خدماتهم  تقدمي  إلى 
على  الــســائــدة  الطبقية  الكتلة  إصـــرار 
الشعب  قاطعهم  من  احلكومة  يتولى  أن 
ال  فساد  أو  ريــع  ملفات  يف  تــورطــوا  ومــن 
الطبيعة  باستحضار  إال  فهمه  ميــكــن 
إبــراز  يف  ورغبته  للنظام  االستبدادية 
الالشعبية  سياسته  لفرض  الدولة  تغول 
ينكر  ملن  اختيار  إنــه  والالدميقراطية. 
الــنــقــد  ــة احلـــق يف  ــارب ــغ م ــاب  ــب ــى ش عــل
سلوك  وهــو  تربية"؛  ــدون  "ب ويعتبرهم 
البورجوازية  ديكتاتورية  ظل  يف  عادي 
رغم ما تلوكه أبواق دعايتها من كالم عن 
النظام  أرادها  حكومة  إنها  الدميقراطية. 
مختلف  يف  شرسة،  طبقية  حرب  خلوض 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  ــاالت  ــج امل
مصالح  وخلدمة  الشعب  ضد  والسياسية، 
ــدة ومــصــالــح  ــائ ــس الــكــتــلــة الــطــبــقــيــة ال
اتفاقية  ولتنزيل  الغربية  االمبرياليات 

وهــو  الــصــهــيــونــي.  الــكــيــان  مــع  التطبيع 
طريق  عن  األحزاب  لهذه  للنظام  اختيار 
كل  طريق  وعــن  املعارضني  واقصاء  قمع 
وانتخابات  واملعنوي  املادي  الدعم  أشكال 
املــغــاربــة  ــن  املــئــة م قــاطــعــهــا ســبــعــون يف 
ولكي  والعنف.  والتزوير  املال  فيها  وحضر 
سياسة  تنفيذ  من  األحزاب  هذه  تتمكن 
يوفر  أن  على  األخير  هذا  حرص  النظام 
والــبــرملــان  احلــكــومــة  بــني  االنــســجــام  لها 
احمللية. واجلماعات  واألقاليم  واجلهات 

احلكومي  التحالف  أحــزاب  إعــالن  إن 
"الــبــرنــامــج  تنفيذ  عــلــى  ستعمل  بــأنــهــا 
ــرح الــتــســاؤل  ــط الــتــنــمــوي اجلـــديـــد" ي
وتنظيم  األحـــزاب  وجــود  مــبــررات  حــول 
من  الدراهم  ماليير  وصرف  االنتخابات 
مصير  هــو  ومــا  عليها،  الــدولــة  ميزانية 
لــم حتسن  ــاذا  بــرامــج هــذه األحـــزاب؟ ومل
ممثلة  كانت  حني  الشعبية  الفئات  أوضاع 

السابقة؟ احلكومات  يف 

 2021 شــتــنــبــر   08 ــات  ــاب ــخ ــت ان إن 
تأكيد  عنها  متخضت  الــتــي  واحلــكــومــة 
من  التغيير  على  الرهان  أن  على  جديد 
للزمن  وهدر  وهم  املخزن  مؤسسات  داخل 

التغيير. لفرص  وإضاعة  النضالي 

احلكومة  مع  ليست  الشعب  معركة  إن 
يتحقق  ولــن  ككل؛  النظام  مع  بل  فقط 
والبرملان  باالنتخابات  املنشود  التغيير 
على  للقضاء  بــالــنــضــال  بــل  واحلــكــومــة 
ومن  واالســتــغــالل  والــفــســاد  االســتــبــداد 
بناء  أفق  يف  شعبي  دميقراطي  نظام  أجل 

االشتراكي. املجتمع 
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دورتها  يف  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  اللجنة  اجتمعت 
مخلفات  ملواجهة  املناضلة  القوى  ــدة  "وح شعار  حتت   18
اجلماهير  ــاع  أوضـ وحتــســني  الــفــاســدة  شتنبر  انــتــخــابــات 
مشروعي  تدارست  حيث  املخزن"،  من  والتخلص  الشعبية 
الوطني  للمؤمتر  تقدميهما  املزمع  واملالي  السياسي  اخلامس.التقرير 

أبرز  ضــوء  على  بالدنا  يف  األوضـــاع  تــطــورات  وتــدارســت 
االمبريالية  ــاوالت  ــح م يف  املتمثلة  الــدولــيــة  املــتــغــيــرات 
إيجاد  عبر  باخلصوص  والصني  روسيا  محاصرة  األمريكية 
يف  وجناحها  الصراع   مناطق  من  عدد  يف  سياسية  تسويات 
إليها،  باإلضافة  يضم  الذي  األجنلوسكسوني  احللف  بناء 
سيعمق  ــذي  ال ــر  األم وأستراليا،  املتحدة  اململكة  مــن  كــل 

اخلالفات والتصدعات مع االحتاد األوروبي. وسيتأثر موقع 
احللف  ضمن  الصطفافه  اآلن  من  الترويج  يتم  حيث  املغرب 
مبررات  حتت  الصهيوني  الكيان  ليشمل  وتوسيعه  سياسية عدة أهمها قضية الصحراء.اجلديد 

 19  - كوفيد  وجائحة  االقتصادية  األزمة  استمرار  ومع 
احلريات  على  والتضييق  الشعبية  النضاالت  قمع  يتصاعد 
التي  والعنصرية  املتطرفة  اليمينية  النزعات  والنساء بشكل خاص.وتتنامى  للمهاجرين  توجه سمومها 

العدو  غطرسة  املكافح  الفلسطيني  الشعب  ويــواجــه 
ضد  وجرائم  احلرب  جرائم  أبشع  يرتكب  الذي  الصهيوني 
من  معه  الشامل  التطبيع  خطوات  تتسارع  بينما  اإلنسانية 
شيئا  تتضح  بدأت  فقد  تونس  يف  أما  املغربي.  النظام  طرف 
فشيئا األبعاد االنقالبية ملا أقدم عليه الرئيس قيس سعيد 
لثورة  الدميقراطية  املكتسبات  على  اإلجهاز  على  وعزمه 
املتصاعد  التوتر  كذلك  التطورات  اخطر  ومن   .2011 يناير 
البلدين ثم قطع العالقات الديبلوماسية مع املغرب.بني النظامني املغربي واجلزائري وتثبيت قرار إغالق احلدود  بني 

يف  سياسي  حدث  أبرز  املنصرم  شتنبر   8 انتخابات  وتعد 
عليها  أشرفت  التي  االنتخابات  هذه  وعرفت  حاليا.  بالدنا 
ومن  ــال  امل توزيع  من  جــدا  عالي  مستوى  الداخلية  وزارة 
الدميقراطي  النهج  وتعرض  بالنتائج.  والتالعب  التزوير 
التعبير  يف  املشروع  حقه  ممارسة  بسبب  والتنكيل  للقمع 

وعرفت  املهزلة.  االنتخابات  وفضح  مقاطعة  موقف  عن 
املائة من  30 يف  هذه االنتخابات مشاركة ضعيفة ال تتجاوز 
لغير  الواسعة  الكتلة  االعتبار  بعني  أخذا  الناخبة  الكتلة 
امللغاة. واألصـــوات  االنتخابية  اللوائح  يف  أصــال  املسجلني 
املجالس  على  املطلقة  السيطرة  من  األغنياء  مكنت  كما 
احلكومة.  على  وبالنتيجة  البرملان  وعلى  واجلهوية  احمللية 
فال  البرملانية  املعارضة  أســاس  ستشكل  التي  ــزاب  األح أما 
حكومات  يف  شاركت  أو  قادت  أن  بعد  إطالقا  لها  مصداقية 
منها  عانى  متطرفة  ليبرالية  سياسات  بحماس  نفذت 
الكيان  مع  اخلياني  التطبيع  عن  دافعت  أو  ووقعت  الصهيوني.الشعب 

فقد  املشهد.  من  جــزءا  ســوى  ليست  االنتخابات  ولكن 

املواد  من  مهم  عدد  يف  ضخمة  زيــادات  الفترة  هذه  شهدت 
استغالل  مت  كما  وغيرها  البناء  ومواد  األساسية  الغذائية 
التغول  العمال يف قطاعات عدة، ويستمر  اجلائحة لتشريد 
القوى  مختلف  مع  التعامل  يف  السياسي  والقمع  املخزني 

املناضلة. واألصوات  والفئات 

ودفاعية،  مشتتة  لكن  متنوعة،  بنضاالت  بالدنا   وتزخر 
بوجدة،  اجلامعي  باملستشفى  تــريــزو   )عــامــالت  للعمال 
املدينة  بهذه  الفاجعة  ضحايا  وعائالت  بطنجة  جماكوف 
شوز  واحملــمــديــة  وكورفينيك  بالبيضاء  ــادل  ع وخياطة 
مبكناس،  وسيكوم  بفاس  وفيداسو  باحملمدية  لألحذية 
الكندية  الشركة  باها،  ايت  باشتوكة  وروزافلور  وصوبروفيل 
مبراكش(  السياحة  وقطاع  تامية  باوالد  الفالحية  للتنمية 
براهمة  )كريان  املهمشة  واملناطق  األحياء  ساكنة  ونضاالت 
واملرس  وتالسينت  ميدلت  نواحي  وابرم  وكرامة  باحملمدية 
اجلهوية  املكاتب  وشغيلة  التقنيني  ونضاالت  وتنغير...( 
التعاقد  عليهم  فرض  الذين  واألساتذة  الفالحي  لالستثمار 

واملعطلني...  والطلبة 

بناء عىل ما سبق فان اللجنة الوطنية :

وغير  نزيهة  غير  شتنبر   8 انتخابات  أن  تعتبر   -  1
املؤسسات  وان  النهاية  إلى  البداية  من  وفاسدة  دميقراطية 

املنبثقة عنها ال متثل اإلرادة الشعبية.

الــقــوى  ــدة  ــوح الــقــصــوى ل الـــضـــرورة  2 -  تــؤكــد عــلــى 

املعتقلني  للنضال من أجل فرض إطالق سراح كافة  الشعبية 
أوضـــاع  وحتــســني  ــان  ــس اإلن حــقــوق  واحـــتـــرام  السياسيني 
يسمى  ما  تنزيل  ملخطط  والتصدي  الشعبية  اجلماهير 
بالنموذج التنموي اجلديد ومواجهة النتائج املشؤومة لهذه 
لهذه  العارم  الشعبي  الرفض  وحتويل  الفاسدة  االنتخابات 
املهزلة إلى قوة للتغيير لصالح الشعب األمر الذي يستوجب 
بناء  طريق  على  املناضلة  القوى  بني  عمومي  حوار  تنظيم 
وبناء  املخزن  من  التخلص  أجل  من  موحدة  شعبية  جبهة 
الرئيسية  العرقلة  ميثل  املخزن  أن  ذلك  دميقراطي،  نظام 
التاريخية أنه غير قابل لإلصالح.اآلن وهنا أمام حترر وانعتاق شعبنا حيث أكدت كل احملطات 

محلية  مجالس  لبناء  الـــدؤوب  العمل  إلــى  تدعو   -  3
املسؤولة.شعبية يف وجه املجالس املزورة والفاسدة للدفاع عن مطالب  والتفاوض بشأنها مع اجلهات  الساكنة 

4 - تنادي بإحلاح كافة املكونات املعنية إلى تفعيل وتقوية 
هامة  أداة  تعد  التي  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  وتوسيع 
الشعبية  اجلماهير  ألوسع  االجتماعية  القضايا  عن  املنشودة.للدفاع  املوحدة  الشعبية  ولبنة من لبنات اجلبهة 

فيما  املغاربة  حق  يف  الفرنسية  اإلجـــراءات  تدين   -  5
يخص الفيزا وتعتبر أنها تدخل يف مناورات الرئيس ماكرون 
املغربية  الدولة  وتطالب  املتطرف  اليمني  أصوات  الستمالة 
احلازمة  اإلجــراءات  واتخاذ  االنبطاح  منطق  عن  إلى نصابها.بالتخلي  الكفيلة بإرجاع األمور 

املكافح  الفلسطيني  الشعب  مع  تضامنها  عن  تعبر   -  6
بوجه عام وصمود األسرى يف وجه آلة االستعمار اإلحاللي 
اجلبهة  بعمل  وتشيد  الصهيوني  واالســتــيــطــان  وسائرمبادراتها.والــقــتــل  التطبيع  وضد  فلسطني  لدعم  املغربية 

7 - تدعو إلى إعادة ربط العالقات الديبلوماسية وفتح   
وتدعو  شعبينا  ملصالح  خدمة  واملغرب  اجلزائر  بني  احلدود 
أجل  من  لبلدينا  احلية  القوى  بني  املشترك  النضال  إلــى 
مغرب  وبناء  دميقراطية  أسس  على  املغاربية  البلدان  والصهيونية.وحدة  االمبريالية  السيطرة  من  املتحرر  الشعوب 

الشعب  مع  الدميقراطي  النهج  تضامن  عن  تعبر    -  8  
العمال  ــزب  ح مقدمتها  ويف  التقدمية  ــواه  وقـ التونسي 
نظام  فلول  يف  املتمثلة  احلاكمة  املنظومة  ضد  التونسي 
على  انقلب  الذي  سعيد  قيس  وكتلة  النهضة  وحركة  بنعلي 
الدستور وانفرد بالسلطة ساعيا إلىإرساء نظام حكم فردي 
هاما  مكسب  تعد  التي  السياسية  احلريات  على  التونسية.واإلجهاز  للثورة 

احلزب  رأسها  وعلى  التقدمية  القوى  بــدور  تعتز    -  9
يف قيادة نضال شعبيهما نحو التحرر واالنعتاق.الشيوعي السوداني واحلزب الشيوعي اللبناني ومساهمتهما 

لكافة  حــار  ــداء  ن توجيه  الوطنية  اللجنة  يفوت  وال 
الى  حزبنا  مــع  واملــتــعــاطــفــني/ات  ومناضلينا  مناضالتنا 
الكادح  بشعبنا  االرتــبــاط  مــن  واملــزيــد  اجلــهــود  مضاعفة 
مؤمتر  اخلامس  الوطني  مؤمترنا  وإجناح  العاملة  العاملة.وطبقته  اإلعالن عن تأسيس احلزب املستقل للطبقة 

الوطنية ، 3أكتوبر 2021 اللجنة 

لنعمل جميعا عىل تحويل الرفض الشعبي العارم ملهزلة االنتخابات إىل 
قوة للتغيري لصالح الشعب
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وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية

مع  سابقا  شرقاوة  براهمة  كاريان  ساكنة  موعد  مت 
بتوزيع  املتعلقة  "القرعة"  إجــراء  على  الساهرة  اجلهات 
أكتوبر        فاحت  يوم  وذلــك  "املستفيدة"،  األســر  على  البقع 
هذه املرة السلطات املوعد احملدد.2021 باملدرسة الفالحية ببادية "الويزية ". لقد احترمت 

عملية  يف  "احلاضرين"  من  العديد  تصريح  وحسب 
"القرعة"، فقد متت هذه األخيرة يف ظروف جيدة طبعتها 
إلى  نسجل  لم  املواطنني.  و  املواطنات  احترام  و  حدود اآلن أي احتجاج أو تعرض.الشفافية 

هذا اليوم.فهنيئا لألسر املستفيدة، التي ناضلت لسنوات من أجل 

الغير  السكن  ضحايا  حققته  الذي  املكسب  هذا  رغم  و 
املسؤولية  الــدولــة  فيه  تتحمل  الــذي  السكن  الــالئــق، 

األساسية، فإننا نسجل املالحظات اآلتية :

- بقعة ألسرتني ضيقة 

- هناك عائالت مركبة لم تستفيد جميع مكوناتها.

تكاليف   + سنتيم  ماليني   4 التحفيظ...:  تكاليف  منتظرة أخرى تقدر مبليون و 600 ألف سنتيم.- 

البحث  إلى  التكاليف، ستضطر األسر  - زيادة عل هذه 
أو  طبق  من  سيستفيد  حيث  للبناء  الشكارة"  "مول  على 
على  يتوفرون  ال  "املستفيدين"  جتاري....فجل  محل  من 

البناء.  إمكانيات 

كان  حقيقية:  استفادة  هناك  ليست  األمر،  نهاية  ففي 
أصال  هم  و  "املستفدين"،  أعباء  تخفف  أن  الدولة  على 
السكن،  املجاالت:  مختلف  يف  الدولة  اختيارات  ضحايا 

الشغل، التعليم، الصحة....

البنى  توفير  على  املعنية  اجلــهــات  تسهر  أن  نتمنى 
الــذي   " ــد  واح فتح   " املــشــروع  ففي  الــضــروريــة.  التحية 
معمل  نتيجة  خطير  بيئي  مشكل  هناك  البقع،  به  توجد 

"الياجور"، هناك مستوصف بدون طاقم طبي...

من  لكل  حتية  "املستفيدة"و  لألسر  جديد  من  سهر على إجناح عملية "القرعة".فهنيئا 

نضاالت  احملمدية،  فرع  الدميقراطي،  النهج  دعم  كما 
نزع  أجل  من  أســرة(   350 براهمة)حوالي  كاريان  ساكنة 
حقها يف السكن الالئق، فإنه سيتابع عن قرب مسار ما بعد 
كل  أو  القرعة  نتائج  إجهاض  محاولة  كل  لفضح  محاولة عرقلة إجناز املستفيدين لبناء مساكنهم.القرعة 

ساكنة كاريان براهمة 
تفرض جزءا من مطالبها

احملمدية 

 إن الطرد داخل شركة TRESO باملركز اإلستشفائي محمد 
وتزرع  بالشركة  العامالت  ، تثير جدال وسط  السادس بوجدة 
من  واالستفادة   ، احلمل  عن  باإلفصاح  صفوفهم  يف  اخلــوف 
تقوم  ،حيث   19 كوفيد  بفيروس  واإلصابة   ، السنوية  العطلة 
اإلدارة بتسريحهن بطريقة معروفة وهي مقولة »سيري حتى 

نعيطو عليك" 

النية  بالشركة  احلوامل  العامالت  بعض  عرفت  فبعدما 
على  التحايل  ســوى  وسعهم  يف  يكن  لم  طردهم  يف  املبيتة 
الشركة  عن  املسؤول  من  بدعم  األوراق  يف  التالعب  و  القانون 
السنوية  لعطلتهم  أخدهم  يف  املصالح  رؤساء  بعض  و  باملركز 
أثناء الوالدة و الرجوع الى مقر العمل يف فترة النفاس )املادة 

النوافس  األجيرات  تشغيل  ميكن  ال  الشغل:  مدونة  من  أثناء فترة األسابيع السبعة املتصلة التي تلي الوضع".153 

قررن    ، عاملة   18 طال  الــذي  الطرد   حالت  لتعدد  نظرا 
حقوقهن  انتزاع  أجل  من   ، نضالي  برنامج  وتسطير  النضال 

حتت شعار " بالوحدة و التضامن اللي بغيناه يكون يكون" 

2021  أمام  16  شتنبر  بداية بوقفة إنذاريه يوم اخلميس 
تضامنا  عرفت   ، بوجدة  السادس  محمد  اإلستشفائي  املركز 
احلقوقية  و  السياسية  الهيآت  من  مجموعة  طرف  من  واسعا 
و النقابية و اجلمعوية ، وبعد أسبوعني ، أي  يوم اخلميس 30 
و   ، جزئي  اعتصام  مع  احتجاجية  قفة  و  نفذن    2021 شتنبر 
توجهًن    يف اجتاه مقر والية اجلهة الشرقية، ، رافعني شعارات 
تعبر استنكارهم الشديد على إقدام الشركة على فصلهن من 

العمل  بدون موجب  قانوني أو مبرر معقول ، حيث مت :

- تسريح عاملة بعد إجازة األمومة

عوض  السنوية  العطلة  على  إرغامها  بعد  عاملة  تسريح  إجازة األمومة.- 

- تسريح مجموعة من العامالت بعد العطلة العادية.

من  شفائهن  فترة  بعد  العامالت  من  مجموعة  تسريح  اإلصابة من كوفيد 19.- 

الهيآت  مــن  واســعــا  تضامنا  النضالية  املــعــركــة  وعــرفــت 

والنقابية  الشبابية  و  اجلمعوية  و  السياسية  و  احلقوقية 
باالستجابة  مطابقتهم  و  التعسفي   الطرد  هذا  أدانوا  الذين 
مع للمطالب  املشروعة لعامالت الشركة ، وعلى رأسها عودتهن 
بني  للعالقات  املنظمة  القانونية  املقتضيات  واحترام  العمال و أرباب العمل، و احلق يف ظروف عمل الئقة.للعمل، 

استمع  ــذي  ال للسلطة  مبمثل  باتصال  املعركة  وانتهت 
فرع  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  من  أعضاء  و  للعامالت 
، الذين طلبوا  منه التدخل من أجل إرجاع املطرودات  وجدة  
حيثيات  على  أكثر  لالطالع  العامالت  مع  بلقاء  ،ووعد  الطرد.للعمل 

ملحوظة:

بعد االحتجاجات على شركة TRESO باملركز االستشفائي 
جديدة،  صفقة  بإبرام  فوزها  وبعد  بوجدة،  السادس  محمد 

عمدت إلى مطالبة العامالت املشتغالت لديها بتوقيع إشهاد 

املادة  حساب"  كل  تصفية  توصيل  إشهاد:   " عنوان  حتت 
طايلة  حتت  :يجب   74 املادة  تقول  احلالة،  هذه  مثل  يف   ."74
البيانات  حساب،  كل  تصفية  توصيل  يتضمن  ان  البطالن، 

التالية :

مع بيان مفصل لألداءات.  1 - املبلغ املدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب، 

واضح تسهل قراءته. 2 - اجل سقوط احلق احملدد يف ستني يوما، مكتوبا بخط 

يسلم  نظيرين  يف  محررا  التوصيل  كون  اإلى  اإلشــارة   -  3  
احدهما لألجير. يجب ان يكون توقيع األجير على التوصيل 
أميا،  اذا كان األجير  ووافقت". يجب،  مسبوقا بعبارة "قرات 
قبل  من  بالعطف  موقعا  حساب  كل  تصفية  توصيل  يكون  ان 

العون املكلف بتفتيش الشغل."

و هذا ما لم حتترمه الشركة

بومسحة هبلول

TRESO نضاالت العامالت برشكة

وجدة
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الجمعية الوطنية لحملة الشهادات 

املعطلني باملغرب تدين القمع املسلط 

عىل نضاالت الشعب املغريب

حلملة  الــوطــنــيــة  اجلــمــعــيــة  عــقــدت 
مجلسها  بــاملــغــرب  املعطلني  الــشــهــادات 
 2021 أكتوبر   03 يــوم  الــعــادي  الوطني 
بالرباط  للشغل  املغربي  ــاد  اإلحت مبقر 
... و مما جاء يف البيان العام  الصادر يوم 

 :  2021 أكتوبر   6

نعلن  الوطني  املجلس  يف  ...فــإنــنــا   "
يلي:      ما  والدولي  الوطني  العام  للرأي 

: ب  تشبثنا 

العتيد  إطـــارنـــا  الــشــرعــي  املــمــثــل   -
الــشــهــادات  حلملة  الــوطــنــيــة  اجلمعية 
الكفاحية  وبهويته  بــاملــغــرب  املعطلني 

مية. لتقد ا و

والتنظيم. القار  الشغل  يف  حقنا   -

: ب  مطالبتنا 

باجلمعية  الــقــانــونــي  ــراف  ــتـ االعـ  -
املعطلني  ــادات  ــه ــش ال حلــمــلــة  الــوطــنــيــة 

باملغرب.

على  ومــســؤول  ــاد  ج مــركــزي  حـــوار   -
املطلبية. مذكرتنا  أرضية 

مصطفى  الشهيد  قبر  عن  الكشف   -
اجلناة. ومعاقبة  احلمزاوي 

يف  احلــقــيــقــيــني  ــاة  ــنـ اجلـ مــعــاقــبــة   -
وشهداء  احلساني  كمال  الشهيد  اغتيال 
وحركة  بالريف  االحتجاجية  احلركة 
الشعب  شهداء  وكافة  املجيدة  فبراير   20

. عامة  املغربي 

املــعــتــقــلــني  ــة  ــافـ كـ ســـــراح  إطـــــالق   -
الوطنية  اجلمعية  معتقل  السياسيني 
فرع  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة 
معتقلي  بــوجــردة،  محمد  الــســوق  طهر 
معتقلي  بالريف،  اإلحتجاجية  احلركة 
ــة ومــعــتــقــلــي الـــرأي  ــي ــالب ــط احلـــركـــة ال
وإســقــاط  ومــدونــيــني...،  صحفيني  ــن  م
حق  يف  الــبــحــث  ومـــذكـــرات  ــات  ــع ــاب ــت امل
وكافة  الوطنية  باجلمعية  مناضلينا 

املغربي.  الشعب  مناضلي 

إقــتــصــاديــة  إجــــــــراءات  ــاذ  ــ ــخ ــ ات  -
املغربي  الشعب  صــالــح  يف  وإجتماعية 
أوضاع  على  اجلائحة  إنعكاسات  من  حتد 

الشعبية.     اجلماهير 

والــتــعــلــيــم  ــة  ــح ــص ــال ب ــام  ــتـــمـ اإلهـ  -
متناول  يف  وجعلهما  أساسيني  كقطاعني 
مجاني. بشكل  املغربي  الشعب  أبناء  كافة 

كمكون  لــألمــازيــغــيــة  اإلعــتــبــار  رد   -
. املغربي  الشعب  هوية  من  أساسي 

      إدانتنا ل :

تهدف  التي  التصفوية  املخططات   -
العمومية. الوظيفة  اقبار  الى 

لإلمبريالية  العميلة  لــألنــظــمــة   -  
ــم الــتــي  ــه ــم ــرائ ــى ج ــل ــة ع ــي ــون ــي ــه ــص وال

الفلسطيني.  الشعب  حق  يف  يرتكبونها 

يف  املــســتــمــر  الــصــهــيــونــي  لــلــكــيــان   -
الفلسطيني. الشعب  حق  يف  جرائمه 

الشعب  نضاالت  على  املسلط  القمع   -
من  املــمــارس  املمنهج  وللتضليل  املغربي 

الرسمي. اإلعالم  طرف 

تطال  الــتــي  الــصــوريــة  احملــاكــمــات   -
املغربي. الشعب  مناضلي  و  مناضالت 

الــــرأي  ــة  ــريـ حـ عـــلـــى  ــق  ــي ــي ــض ــت ال  -
لتعبير. ا و

: مع  تضامننا 

ســجــون  يف  الــســيــاســيــني  املــعــتــقــلــني   -
. عائالتهم  و  القائم  النظام 

الــطــبــقــيــة  الـــســـيـــاســـات  ضــحــايــا   -
طلبة،  فالحني،  عمال،   " التبعي  للنظام 

أساتذة،...

للتحرر  التواقة  الشعوب  نضاالت   =
الــشــعــب  ــم  ــه ــت ــدم ــق م ويف  واإلنـــعـــتـــاق 
ضد  الــبــاســلــة  ومــقــاومــتــه  الفلسطيني 

الصهيوني. الكيان 

: ل   دعوتنا 

اجلمعية  مــنــاضــلــي  و  ــالت  ــاض ــن م   -
إطــارهــم  حــول  اإللــتــفــاف  إلــى  الوطنية 

الشرعي ج و ح ش م م 

: ل  تحياتنا     

للشغل  املغربي  بــاإلحتــاد  الــرفــاق    -
ألشغال  مقرهم  إحتضانهم  على  بالرباط 

العادي.  الوطني  مجلسنا 

إجناح  يف  واملساهمني  الداعمني  لكل   -
للجمعية  الــنــضــالــيــة  األشـــكـــال  ــة  ــاف ك

طنية. لو ا

ــت اجلــمــعــيــة الــوطــنــيــة إطـــارا  ــاش ع
ومكافحا.  صامدا 

األبرار. شهدائنا  لكافة  واخللود  املجد 

املعتقلني  لكافة  احلرية  كل  احلرية 
سيني. لسيا ا

حلم موزع أوراق انتخابية

دراسته  إنــهــاء  بعد  الــســالم  عبد  يكن  لــم 
اجلامعية يعتقد أن أبواب العمل ستكون مقفلة 
وعائلته  يكفيه  عمال  سيجد  وانه  وجهه،  يف 
كما  الدراسي  مبستواه  يليق  ال  عمل  امتهان 

تقول والدته.

غير انه البد مما ليس منه بد، فبدا يبحث 
عن أي شغل يدخل إلى جيبه بعض املال لسداد 

خصصه وخصص األسرة ...

وهكذا كان يف شهر رمضان ميتهن بيع التمور 
ــروف"  اخل "فندق  ينصب  األضحى  عيد  ويف 
أبناء  من  ومجموعة  إخوته  معه  يشغل  حيث 

الدرب العاطلني.

كما انه كان ميتهن عمال قد نسميه موسميا 
من انتخاب إلى انتخاب حيث يعمل إلى توزيع 
رفقة  متييز  أي  دون  السياسية  األحزاب  أوراق 
اجللبانة"  بيع"  معه  متتهن  التي  املجموعة 
و"الفحم-الفاخر" و"تشويط الرؤوس واألرجل 

يرفض  باملقابل  لكنه  األضــحــى  عيد  يف   "
أن  ويؤكد  مرشح  ألي  صوته  يبيع  أن  وبشدة 
للسماسرة  سوقا  أصبحت  االنتخابات  هــذه 
واالنتهازيني وأنها لن تنتج إال مزيدا من الفساد 

واإلفساد ولن تعود بالفائدة .

إلى  اقــرب  االنتخابات  من  موقفه  يف  كــان 
لم يبلور  لكنه  باملشاركة  املقاطعة منه  موقف 
أي موقف سياسي يدفعه لرفض تلك اللعبة أو 
األزقة  ملء  من  الطريقة  بتلك  فيها  املساهمة 
فيها  النظافة  عمال  يجد  بـــأوراق  والــشــوارع 

إرهاقا وتعبا فوق ما يعانونه.

وضع املبلغ البسيط الذي جمعه من احلملة 
على  عينيه  وأغمض  رأسه  حتت  االنتخابية 

حلم أن يصبح عامال ذا أجرة ذات يوم

الراييض  الدين  نور 

حول محاكمة الرفيق كبري قاشا
احلضور  كــان   .2021 أكتوبر   7 اخلميس 
تكبد  من  منهم  املناضلني،  من  عصارة  نوعيا، 
ومنهم  وأجلموس  مريرت  من  التنقل  عناء 
مع  تضامنا  والــتــزامــاتــه،  وقــتــه  اســتــرخــص 
تواجد  ذلك  على  زد  اخللوق،  الغضنفر  هذا 
أيضا  هم  أتوا  الكلوي،  القصور  مرضى  بعض 
واملترهلة،  املتدهورة  الصحية  أوضاعهم  رغم 
واملبدئية  العفوية  مساندتهم  عن  للتعبير 
القعود  فضلوا  مرضهم  وشدة  وحلدة  جتاهه، 

الطريق.. لقارعة  احملادي  الرصيف  على 

دجنبر   16 ل  احملاكمة  تأجيل  مت  إن  مــا 
امُلَطَوقة  القاعة،  املتضامنني  غــادر  القادم، 
القمعية،  الــســيــارات  مــن  غــفــيــرة  ــداد  ــأع ب
ــروط  ش ــق  ووفـ الــكــالم،  يف  ورد  أخـــد  وبــعــد 
القمعي  التواجد  وســط  سيما  ال  املرحلة، 
مازحا  قاشا  لرفيقي  قلت  والرهيب،  املكثف 
العدد  يخلعك  ما  بال  قاشا  يا  شوف  ومحفزا: 
سانكارا   راه  ديالنا،  العدد  ويحبطك  ديالهم 
فرد  فاسو"،  "بوركينا  ف  خبلة  دار  بوحدو 
مبلتمس  وخرجنا  عريضة،  بابتسامة  علي 

الظلم  فيها  مبديا  للكلمة،  إلقائه  ــرورة  ض
ويطاله.. طاله  الذي 

فبدأنا  كلمته،  إلــقــاء  مــن  قاشا  إنتهى    
الصورية  باحملاكمات  منددة  شعارات  برفع 
واالعتقاالت السياسية، ويف غفلة منا نتفاجأ 
والعلني،  الــســري  البوليس  مــن  بتظاهرة 
وكبار  العمومية،  والقوات  السلطة  وأعــوان 
النضالي،  بشكلنا  يلتحقون  القمع،  رجاالت 
ــن نــصــدح:  ــح ــدا ون ــدي ــه تــنــكــيــال ودفــعــا وت
هذا  النظام،  طبيعة  من  باملجان،  "اعتقاالت 

يحسب  ما  صورية"،  محاكمات  تهم،  لو  لفقو 
املسيرة  جنحت  ملا  الغفير  عددهم  لوال  لهم، 
انتصروا  ولألسف  املتوقع،  غير  احلجم  بهذا 
وليس  النضالية  احملطة  هذه  نهاية  يف  علينا 

معهم.. املستمر  الصراع  نهاية  يف 

ــوال عـــطـــاءات وتــضــحــيــات  ــ أرددهـــــــا، ل
احلقوقي  النضال  شرارة  ملاتت  قاشا  الرفيق 

بخنيفرة..

بودا   غسان 

خنيفرة 
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الغرفة الثانية بدون متثيلية عاملية 
عبد املجيد الراضي

مجلس  انتخابات  نتائج  عن  أعلن  فقد  متوقعا،  كان  كما 
الداخلية  لــوزارة  املدبر  العقل  أن  واملالحظ  املستشارين 
انتخابات  أفرزته  ملا  السياسية  القوى  نفس  على  حافظ 
ومندمجة  ومشوهة  رديئة  نسخة  إنها  شتنبر2021،   08
وهكذا  اخلرائط  وصناعة  والضبط  التحكم  بعقلية  معها 

: يليك  ما  إلى  نخلص 
املجالس  مكاتب  انــتــخــابــات  لنتائج  اســتــمــرار  هــي   •
الكلية  الهيمنة  عبر  املهنية  والغرف  واجلهوية  اجلماعية 

واالستقالل. والبام  لألحرار 
الــصــدارة  متــكــني  مت  املــأجــوريــن  للمثلي  بالنسبة   •
املتنفذة  لقيادتها  اجلميل  رد  عبر  للشغل  املغربي  لالحتاد 
املركزية  لهاته  لصالح  املستقلة  اللوائح  وتوظيف  بالدعم 
.)2021 شتنبر   04 بتاريخ  الوطنية  األمانة  بيان  )أنظر 

مجلس  عــلــى  كــلــي  شــبــه  اســتــحــواذ  بــالــنــتــيــجــة،   •
تعكس  والتي  مطلقة  بأغلبية  النواب  ومجلس  املستشارين 
ــدور  ال وفضحت  ــرت  ع حيث  والــضــبــط،  الــتــغــول  عقلية 
االنتخابية  العملية  إلفساد  االنتخابي  املال  يلعبه  الذي 

وشرعيتها. ومصداقيتها  نزاهتها  يف  والضرب 
بتسخير  الطبقية،  التحالفات  لنفس  استمرار  إنها   •
وأحزابها  "الباطرونا"  وتواطؤ  الكبار  بالناخبني  يسمى  ما 
اخلرقات،  من  جملة  يف  تورطت  التي  الداخلية،  وسلطات 

: همها أ
اللجان  وأعضاء  املناديب  من  العديد  توصل  عدم   -  1
وإشعارات  الناخبني  بلوائح  النقابية،  واالحتادات  الثنائية 

التصويت. مكان 
نقابات  لصالح  البشرية  املوارد  مدراء  بعض  تواطؤ   -  2

التصويت. أماكن  إلى  للعمال  اجلماعي  النقل  عبر  محددة، 
املرشحني  املندوبني  على  واإلكراه  والضغط  التوظيف   -  
انتخابي  خزان  يعتبرون  الذين  املستقلة،  اللوائح  ضمن 

بعينها. لنقابة  للتصويت  ودفعهم  لـ"الباطرونا" 
صالح  يف  كــانــت  املخزنية  الدميقراطية  بالنتيجة، 
موضوعيا  ألنها  واقتصاديا،  سياسيا  املسيطرة  الطبقة 
الكادحني  وعموم  العاملة  للطبقة  إمكانية  أية  تعطي  ال 
أو  احلكم  لسلطة  سياسيا  متقدمة  مواقع  إلــى  للوصول 
هذه  تعتمدها  التي  االنتخابية  األلية  ألن  املؤسسات، 
املسيطر  واإلعالم  املال  سلطة  على  ترتكز  الدميقراطية، 

البرجوازية. طرف  من  عليه 
يتبني كذلك، أن النظام املخزني ال زال مصرا على إعادة 
األقلية  لسيطرة  املنتجة  واملؤسسات  البنيات  نفس  إنتاج 
دميقراطية  أزمــة  عمق  يعكس  مــا  ــو  وه األغلبية  على 

االستبدادي. السلطوي  املضمون  ذات  الواجهة 
للتحالف  ــريف  ــظ ال ــار(  ــص ــت )االن أن  منطقيا،  يــبــدو 
برايتها  مالية  للرأس  التبعية  بتوجهاته  ببالدنا  الطبقي 
التناقضات  تفجر  وأن  نهائيا  ليس  املتوحشة  الليبرالية 
منها  مــحــال  ال  قــادمــة  ــي  وه ثناياه  يف  محمولة  ستظل 
حــاالت  نهوض  يف  تساهم  أن  التناقضات،  لهذه  وميكن 
استعداد  مبــدى  مرتبط  النهاية  يف  األمــر  يبقى  ثورية، 
باحلاجة  مرتبط  وحلفائها،  فئاتها  بكل  العاملة،  الطبقة 
فكري  تأطير  من  يوفره  ملا  العمالي،  حلزبها  التاريخية 
إطــالق  يف  للمساهمة  كفاحي  وتنظيم  وإيــديــولــوجــي 
االشتراكي. بأفقه  الدميقراطي  والبناء  التحرر  سيرورة 

تنتجه  ومـــا  املــزيــفــة  الــدميــقــراطــيــة  أزمـــة  واقـــع  إن 

أجل  مــن  الــنــضــال  مهمة  يجعل  ــة،  ــوري ص مــؤســســات  مــن 
الطبقة  فصائل  كل  فيها  تنخرط  حقيقة،  دميقراطية 
الذي  الشيء  مصيرها،  تقرير  يف  احلق  أجل  من  العاملة 
وفتح  واالستغالل  القيود  بأسباب  الوعي  عنه،  سينتج 
الطبقية  مصاحلهم  اجتاه  يف  الواقع  تغيير  نحو  أرحب  أفق 
من  احلقيقني  أصدقائها  ومعرفة  االستغالل،  نظام  بإلغاء 
بدميقراطيتها  املخزنية  املؤسسات  أن  وإدراك  أعدائها 
ــاب اخلــطــاب  ــح ــي مــجــرد أوهـــام يــروجــهــا أص املــزيــفــة، ه
النقابية  البيروقراطية  القيادات  يف  املتمثل  اإلصالحي، 

الدميقراطية. االشتراكية  القوى  وكذا 
وحتويلها  إدماجها  الطبقي،  التحالف  استطاع  والتي 
بأن  والترويج  العمال،  صفوف  يف  األوهام  لنشر  أدوات  إلى 
حتسني  إلى  تلقائيا  سيقود  باملؤسسات  اإلصالحات  تراكم 
طبيعة  يف  نوعية  حتــوالت  وإلــى  االجتماعية  أوضاعها 

السياسي. النظام 
الرأسمالية  ــة  األزمـ ــدام  ــت اح تــزايــد  ــام  وأمـ والــيــوم، 
املكتسبات  إلى شن هجوم على  الطبقي،  التحالف  واضطرار 
اإلصالحي  التوجه  هذا  فإن  العاملة،  للطبقة  االجتماعية 
درجة  إلى  ستوصله  والتي  حادة  أزمات  من  يعاني  سيظل 

املصداقية. وفقدان  والتفسخ  االنحطاط  من  عالية 
مجابهة  املناضلة،  املاركسية  القوى  على  يطرح  مما 
عن  والبحث  املرحلة  بطبيعة  الوعي  عبر  احلالة  هــذه 
وتقوية  بناء  يف  اجلماعي،  واإلسهام  الوحدوي  املشترك 
وبــلــورة  العمالي  احلــزب  رأســهــا  على  الــذاتــيــة،  األدوات 
ما  مــع  املتناسبة  النضالية  والــبــرامــج  االستراتيجيات 

الراهن.   الواقع  يفرضه 

الطبقة العاملة الروسية
                           صانعة ثورة أكتوبر 1917 املجيدة )الجزء األول( 

تاريخ  يف  ثــورة  أول  الروسية   1917 أكتوبر  ثــورة  تشكل     
السياسية،   السلطة  على  املنتجون  فيها  يستولي  اإلنسانية 
ــاوالت  املــق مختلف  و  املــنــاجــم  و  املــعــامــل  فــيــهــا  يــحــولــون 
الرأسمالية...من ملكية خاصة، من ملكية الرأسماليني كأفراد، 
الكبار  املالكني  من  األراضي  وينتزعون  جماعية،   ملكية  إلى 
إطار  يف  منظمني  الفقراء  الفالحني  على  منها  جزء  لتوزيع 
 ،)kolkhoz كوخلوز  )جمع  بالكوخلوزات  سميت  تعاونيات، 
واجلزء األخر حتول  إلى مزارع الدولة سميت بالسوفخوزات 

.) sovkhoz جمع سوفخوز(
   تنعت ثورة أكتوبر العظيمة بالثورة البروليتارية، بالثورة 
للدور  البلشفية، نظرا  السوفياتية، بالثورة  العمالية، بالثورة 
احلاسم الذي لعبته الطبقة العاملة يف إجناحها، تلك الطبقة 
العاملة املنظمة يف أطار مجالس تسمى السوفياتات، وبتأطير 

من احلزب البلشفي، احلزب الشيوعي الروسي.
االنتصار  خاصة،  والعمال  عامة،  الكادحون  متكن  فكيف    
األراضــي  ومــالكــي  الرأسماليني  مــن  دمائهم  مصاصي  على 
الكبار، وهزم الدولة مبختلف أجهزتها، وحتويل النظام امللكي 
وقع  ما  لفهم  السوفياتية؟  اجلمهوريات  نظام  إلى  القيصري 
القيصرية  روسيا  عرفتها  التي  التطورات  إلى  الرجوع  يجيب 
التي  الثورة  تلك   ،1917 أكتوبر  ثورة  سبقت  التي  العقود  يف 
املقهورين  ومختلف  املنتجني  طبقات  بني  الــصــراع  حسمت 
البرجوازية  وطبقات  جهة،  مــن  العاملة  الطبقة  بقيادة 

الرأسمالية ومالكي األراضي الكبار )اإلقطاعيني والرأسماليني 
الزراعيني(، والبرجوازية البيروقراطية التي كانت تتحكم يف 
التي  الثورة  تلك  ثانية...الخ،  جهة  من  الدولة  أجهزة  مختلف 
ومصالح  جهة  من  الكادحني  مصالح  بني  التناقض  حسمت 

مصاصي دماء الكادحني من جهة أخرى.
أوال. الواقع الرويس يف بداية القرن التاسع عرشة.

 يتميز واقع روسيا خال تلك املرحلة باالستبداد السياسي 
ومختلف  اإلقطاعيني  بسيادة  )امللوك(،  القياصرة  بقيادة 
وذلك  خاصة،  والصناعة  عامة  اقتصادي  بتخلف  النبالء، 
من سكان   90% مقارنة مع واقعي فرنسا و اجنلترا...أكثر من  
روسيا القيصرية يعيشون يف البادية يف ظل األمية و التخلف 
عدديا،  العاملة  الطبقة  ضعف  نفهم  هنا  مــن  الــثــقــايف... 
وليدة  العلمي  مبفهومها  العاملة  الطبقة  إن  سياسيا.  وغيابها 
مع  مقارنة  روسيا  يف  ضعيفة  كانت  والرأسمالية  الرأسمالية، 
املبني على العالقات اإلقطاعية، لذي نفهم  اإلنتاج الفالحي 
ضعف دور كل من الطبقة العاملة و البرجوازية الرأسمالية.

اثنيا. بروز "الحركة الشعبوية" كحركة سياسية مناهضة 
لالستبداد القيرصي.

  أمام الفقر الذي تعاني منه اجلماهير الفالحية, واضطهاد 
بعض  اقتصادية...قرر  و  سياسية  بإصالحات  ينادي  من  كل 
تنظيمات  و  جمعيات/تعاونيات  تشكيل  "النييرين"  املثقفني 
على  ذلــك  يف  معتمدين  السائد،  الــواقــع  لتغيير  سياسية 

البادية عامة وعلى الفالحني الفقراء و "األقنان" خاصة. ويف 
"الشعب"،  اسم  حتت  سياسي  تنظيم  تأسيس  مت  اإلطار  هذا 
حتديث  هو  الشعبويني  هدف  كان  "شعبوي".   تنظيم  وهو 
على  القضاء  تعاونيات،  إطار  يف  الفالحني  تنظيم  الفالحة، 
مالكي  طــرف  من  "األقــنــان"  )متليك  اإلقطاعيني  العالقات 
أألراض الكبار...(.  وقد فشلت احلركة "الشعبوية" يف حتقيق 
ورفض  ملناضليها،  الدولة  قمع  أهدافها:  من  األدنى  احلد  ولو 
االنضمام  أجل  من  الشعبويني  لنداءات  االستجابة  الفالحني 

إلى صفوفهم.
اثلثا- من "الشعبوية" السلمية إىل اإلرهاب النخبوي.

  أمام فشل التيار الشعبوي يف جتنيد الفالحني، و انهزامه 
لنظام  املعارضون  املثقفون  التجأ  اإلمبراطوري،  القمع  أمام 
اإلطار  هذا  ففي  اإلرهابية.   العمليات  اختيار  إلى  القيصر 
الشعبية".  اسم"العزمية  يحمل  جديدا  تنظيما  تأسيس  مت 
مقدمتها  يف  و  الــدولــة،  رمــوز  من  العديد  ــاب  اإلره استهدف 
اغتيل  الذي   "Alexandre II/الثاني "الكسندر  القيصر/امللك 

سنة 1881.
  و قد زادت خطة اإلرهاب و الفوضوية إلى املزيد من القمع 

واملزيد من لعزلة عن اجلماهير الشعبية.
قادها  فاشلة  عسكري  مترد  محاولة  املرحلة  تلك  عرفت    
امللكية  من  بدل  دستورية  ملكية  بناء  بهدف  شباب  ضباط 

االستبدادية.

علي فقير 
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السياسية

مملكة الكيف والدميقراطية املخزنية

ملاذا هذا املوضوع؟
قمنا  التي  الزيارة  إثر  على  جاء  املوضوع  هذا  اختيار  إن    
ألحد  العزاء  واجب  لتقدمي  الرفاق   من  مجموعة  نحن  بها، 
مريانة،  بدوار  أسبوعني،  ظرف  يف  والديه  فقد  الذي  رفاقنا 
زراعة  انتشار  الحظنا  حيث  تاونات،  إقليم  تبودة  جماعة 
جرف  مدينة  غرب  إلى  وصلت  التي  )الكيف(  الهندي  القنب 
امللحة إقليم سيدي قاسم، بعد أن كانت تقتصر على منطقة 
للبنيات  كلي  شبه  غياب  انتباهنا  أثار  كما  وشفشاون،  كتامة 
الضرورية  املرافق  ومختلف  مسالك  صاحلة،  طرق  التحتية، 
املاء  إلى  إضافة  الشباب  ودور  واالعــداديــات  كاملستوصفات 
نقاشات  فتح  إلى  دفعنا  الوضع  هذا  الخ.  للشرب...  الصالح 

وكانت  املزري  الواقع  هذا  حول  املنطقة  شباب  من  عديد  مع 
أجوبتهم بصفة عامة تؤكد على أن زراعة الكيف بقدر ما هي 
بقدر  املتواطئني،  السلطة  ورجال  الكبار  البارونات  على  نعمة 
الواقع  يجبرهم  الذين  الصغار  الفالحني  على  نقمة  هي  ما 
القانون"  "نطاق  خارج  بذلك  ويصبحون  الكيف  زراعة  على 
خاصة  دائمة،  قضائية  متابعة  حالة  يف  يكونون  وبالتالي 
ويف  املــزري  الواقع  هذا  مناهضة  يريد  واحــد  ألي  بالنسبة 
منتجاتهم  بيع  املخدرات  مافيا  طرف  من  مينعون  اآلن  نفس 
احلشيش  بيع  على  يرغمون  حيث  مشتري،  ألي  مباشرة 
و2000 درهم   1000 املستخلص من الكيف مببلغ يتراوح بني 
 20000 بحوالي  املافيات  تبيعه  حني  يف  األحوال  أحسن  يف 

درهم بسواحل تطوان مثال.
زراعة  بتقنني  املتعلق   13.21 قانون  صدور  سياق  هو  فما 
وما  دواعيه؟  هي  وما  له؟  املشروعة  واالستعماالت  الكيف 

هي اجلهات املستفيدة من هذا القانون؟
  إن التحول الذي حصل حول املواد املخدرة على املستوى 
املتحدة  لألمم  التابعة  املخدرات  جلنة  صوتت  حيث  الدولي، 
املواد  قائمة  من  الهندي  القنب  أزالت  التي   2020 دجنبر  يف 
القنب  زراعة  بتقنني  اللبناني  البرملان  وإقرار  خطورة  األكثر 
 2020 ــارس  م يف  والصناعي  الطبي  لالستخدام  الهندي 
وكذلك شرعنة بيع مخدر احلشيش بشكل قانوني يف متاجر 
مجموعة  وعمل  بالبرملان  طويلة  نقاشات  بعد  بفرنسا 
نفس  اتخاذ  على  األوروبــي  املستوى  على  خاصة  الــدول  من 
الفرصة  هذه  استغالل  إلى  املغربية  بالدولة  دفعت  القرارات 
وأن  خاصة  السائدة،  الطبقات  ملصالح  خدمة  التاريخية 
االحتاد  مع  مفاوضاته  يف  النظام  على  عبئا  كان  املشكل  هذا 

اربــاع   3 أن   2018 سنة  له  تقرير  يف  ذكــر  ــذي  ال ــي  األوروبـ
يف  احلشيش  من  أراضيه  على  املضبوطة  اإلجمالية  الكمية 
عام 2016 كان مصدرها املغرب، كما أن بعض الدراسات تقدر 
املبالغ التي ميكن حتصيلها من خالل هذا التقنني تتراوح بني 
يزيد،  وما   2023 سنة  من  ابتداء  دوالر  مليار  و10  مليار   7,5
خزينة  منها  ستستفيد  ضريبية  عائدات  من  عنها  ينتج  وما 

الدولة، وهذا ما أسال لعاب الطبقات السائدة. 
جهة  فمن  متعددة،  فهي  القانون  هذا  إصدار  دواعي  أما   
كون  يف  تتمثل  حقيقية،  سوسيولوجية  مشكلة  هــنــاك 

وضعا  تعيش  الكيف  فيها  يزرع  التي  الشمال  مناطق  ساكنة 
فمن  أبعادها.  بكل  الهشاشة  األساسية  سمته  طبيعي  غير 
وطقس  تربة  تناسب  التي  الزراعة  بهذه  متشبثة  هي  جهة 
فهي  وبالتالي  "القانون"  خارج  يجعلها  وهذا  املنطقة  هذه 
املستفيدين  أن  علما  باستمرار،  القضائية  للمتابعة  معرضة 
احلقيقيني هم مافيا املخدرات التي لها امتدادات مع مافيات 
اإلجتار بالبشر وباإلرهاب وباملافيا املخزنية دون أن تستفيد 
كما  الزراعة،  هذه  مداخيل  من  ضريبي  عائد  اي  من  الدولة 
إلى  أدخلت  املخدرات  مافيا  إن  حيث  بيئي،  مشكل  هناك  أن 
مردودية  لها  الهندي  القنب  من  جديدة  أنواعا  املناطق  هذه 
أثر سلبا على  املياه، مما  أفضل لكن تتطلب كميات كبيرة من 
األعلى  املناطق  بهذه  األوديــة  مياه  وعلى  املائية  الفرشة 
العامل  ويعتبر  وطنيا  املطرية  التساقطات  حيث  من  نسبة 
عديد  فحسب  القانون،  هذا  إصدار  أسباب  أهم  االقتصادي 
اجلانب  يف  الكيف  مستخلصات  استعمال  فإن  الدراسات  من 
خاصة  كمهدئ  استعماله  ومنها  عديدة  والصيدلي  الطبي 
للمرضى املصابني بأمراض عصبية كالسرطان عوض املورفني 
استعماله  إمكانية  أخرى  دراسات  بينت  كما   ،)Morphine(

يف صناعة مواد التجميل وأدوات البناء الورق... الخ. 
فإذا كانت للكيف كل هذه الفوائد، فما هي الجهات

زراعته واستعماالته؟  اليت ستستفيد من تقنني 

الكيف  زراعـــة  تقنني  فـــإن  الــداخــلــيــة،  وزارة  حــســب    
تزرعه  التي  التاريخية  املناطق  فقط  سيهم  واستعماالته، 
هذه  أن  هي  اآلن،  احلقيقة  لكن  وشفشاون  كتامة  منطقة  أي 
الزراعة امتدت إلى كل إقليم تاونات ورمبا مناطق أخرى، مما 
االستغالل  مطرقة  بني  املناطق  هذه  سكان  دائما  سيجعل 

املخدرات  مافيا  وسندان  القطاع  يف  للمستثمرين  الرأسمالي 
الصغار بيع منتجاتهم بشكل مباشر. الفالحني  التي متنع 

التجمع  التاريخية  باملناطق  الفالحني  يحث  فالقانون    
للشركات  منتجاتهم  بيع  كيفية  وتقنني  تــعــاونــيــات  يف 
ستفرض  أكيد  والتي  لها  واملــرخــص  القطاع  يف  املستثمرة 
قوة  وال  حــول  ال  الذين  الفالحني  على  وأثمنتها  شروطها 
لهم، أما بارونات املخدرات فمزودوهم سيكونون من املزارعني 
املستثمرة  الشركات  إن  بل  للكيف،  التاريخية  املناطق  خارج 
خارج  املزارعني  طرف  من  السلطة  أعني  أمام  تزويدها  سيتم 
السلطة  الطلب ورمبا ستضطر  ارتفع  التاريخية كلما  املناطق 
وخاصة  الرأسمال  كان  إذا  الكيف  زراعة  مناطق  توسيع  إلى 
معاهد  سنرى  األقل  على  فهل  ذلك.  إلى  حاجة  يف  الدولي 
حتى  باملناطق  النبتة  بهذه  املتعلقة  العلمي  للبحث  وطنية 
يتم خلق صناعات وطنية مرتبطة بها يف مختلف املجاالت؟ 
هذه  لسكان  االجتماعية  األوضاع  على  هذا  سينعكس  وهل 
حتقيق  إن  لها؟  املجالي  الضرر  جبر  سيتم  وهل  املناطق؟ 
هذه  وكادحي  كادحات  نضاالت  مبستوى  رهني  املطالب  هذه 
املناطق، غير أن األجهزة املخزنية توظف هذا الواقع لكبح أي 
هبة نضالية، فأغلبية أفراد هذه املناطق خاصة الذكور منهم 
براءتهم،  تثبت  حتى  وزراعتها  باملخدرات  باإلجتار   متهمون 
لكن لغرابة األمر عندما يحتاج املخزن هؤالء مثال للتصويت 
اللعب  الذي يتقن  إنه املخزن  املتابعات،  جلهة ما يتم جتميد 
البرملان  يف  دائرة  كانت  التي  النقاشات  أما  األوتــار،  كل  على 
اإلشكالية  هذه  حجم  مستوى  إلى  ترقى  ال  فهي  املخزني، 
هذا  عن  فاملدافعون/ات  األبعاد،  املتعددة  السوسيولوجية 
كانت  مهما  املخزنية  للسياسات  مطبلون/ات  إما  هم  القانون 
دون إبراز أي مبررات علمية واقتصادية واجتماعية متكاملة 
الضمانات  طــرح  ودون  القانون  لهذا  دعمهم/هن  لتبرير 
الزراعة  هذه  تصبح  حتى  القانون  هذا  يتضمنها  أن  املفروض 
بالبحث  النهوض  يف  مساهمة  بها  املرتبطة  والصناعات 
مصالح  أساسا  تخدم  حقيقية  لتنمية  ورافعة  وطنيا  العلمي 
الفالحني الصغار وذويهم الذين من أجلهم وضع هذا القانون 
يف  املتابعني  إدمــاج  ضمانات  هي  وما  الداخلية  وزارة  حسب 
بطرح  املبادرين  بعض  أما  واالجتماعي،  االقتصادي  النسيج 
على  اعتمدوا  فإنهم/هن   2016 حوالي  منذ  القانون  هذا 
دراسات أجنبية وبقوا يف حدود ما تطرحه الدولة دون طرح 
انعكاسات،  من  القوانني  من  النوع  لهذا  ما  لكل  متكامل  تصور 
أو  البيئي  أو  االجتماعي  أو  االقتصادي  املستوى  على  إن 
العدالة  حزب  موقف  هو  حقا  املقرف  املوقف  ويبقى  الثقايف 
والتنمية الذي حاول بناء رفضه على اجلانب األخالقي كما 
سيساهم  قانون  هكذا  واعتبار  املرأة  قضية  حول  سابقا  فعل 
البرملان  خــارج  التنظيمات  أمــا  الناشئة،  أخــالق  إفساد  يف 
أهمية،  املوضوع  لهذا  تعط  فلم  الدميقراطي  النهج  ومنها 
الفاعل،  وليس  سياسيا  املنفعل  وضع  يف  دائما  يجعلها  مما 
هي  السياسة  إن  حسنة.  النوايا  أن  رغم  ضعفها  نتيجة  وهذا 
ممارسة يومية وآنية واتخاذ املبادرات وليس مجرد انفعاالت 

أو تفاعالت مع قضايا مجتمعية.
الكيف  ــة  زراع يف  ليس  نظري  يف  احلقيقي  املشكل  إن    
الفالحي  املجال  يف  خاصة  املتبعة  السياسات  طبيعة  يف  وإمنا 
التكامل  يغيب  حيث  والصيدالنية،  الغذائية  والصناعات 
على  عائداتها  انعكاس  وعدم  العلمي  والبحث  القطاعات  بني 

مصالح عموم كادحات وكادحي كل منطقة.

حسن جعفاري
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لقد شكلت محطة "انتخابات" سنة 2021 حتوال نوعيا يف سياسات املخزن، 
حيث قرر أن يستفرد مبعية كمشة من العائالت البرجوازية، املسيطرة 

اقتصاديا، على البالد عبر االستيالء على مختلف السلط بدون "مشارك" 
وبدون قناع: السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية و السلطة القضائية، 

زيادة على التحكم احلديدي يف مختلف األجهزة "األمنية و العسكرية" 
بهدف فرض قمعيا "االستقرار" ودميومة االستبداد،  و على احتكار احلقل 

العقائدي لتبرير دينيا النهب و االستبداد.
لقد برزت هذه احملطة ضعف و هشاشة القوى  السياسية التي راهنت 

على "انفتاح" النظام، و على الدميقراطية املخزنية: فمن حزب العدالة 

والتنمية الذي قبل "الصفعة" مع استعداده ملد اخلد األخر للصفعة أخرى، 
إلى االحتاد االشتراكي و حزب التقدم و االشتراكية اللذان اكتفيا بالبكاء 

بعد استبعادهما من احلكومة "اجلديدة"، مرورا باألحزاب اإلدارية التي 
وجدت نفسها، و ألول مرة منذ عقود، خارج احلكومة )احلركة الشعبية، 

االحتاد الدستوري...(.
و يف محاولة لفهم ما وقع و يقع، اختارت جريدة النهج الدميقراطي 

تخصيص ملف العدد 428 لهذا املوضوع من خالل قراءة أولية و رقمية 
لنتائج "انتخابات 2021" مبختلف مراحلها )من يونيو إلى أكتوبر(.

انتخاابت 2021:  عملية السطو بدون قناع. قراءة أولية

االنتخابات املخزنية ل 8 شتنرب: بني رهانات النظام املخزين يف تكريس االستبداد 

والليربالية املتوحشة ورهانات الشعب املغريب يف التغيري الدميقراطي الحقيقي
جمال براجع 

انتهت انتخابات 8 شتنبر كما هندسها وخططها لها النظام 
املخزني لصالح ممثلي الرأسمال االحتكاري الريعي ) األحرار 
املذلة،  العدالة والتنمية بتلك الطريقة  والبام( وإبعاد حزب 
الليبرالية  ممهدا الطريق ملرحلة جديدة يف تطبيق سياسته 
املتوحشة واملؤطرة مبا يسمى بالنموذج التنموي اجلديد يف 
والدوائر  املالية  املؤسسات  وتوجيهات  وتوصيات   2035 أفق 
من  املزيد  إلى  موضوعيا  سيؤدي  الذي  لشيء   ، االمبريالية 
الطبقي  الصراع  سيؤجج  و  الشعبية  الطبقات  أوضــاع  تأزمي 
مقدمتها  ويف  املناضلة  الــقــوى  على  يطرح  مــا  .وهـــذا  أكثر 
املنظم  الفعل  يف  مسؤولياتها  حتمل  والدميقراطية  الثورية 
الدميقراطي  التغيير  نحو  لتوجيهه  الصراع  هذا  يف  واملوحد 

احلقيقي.
وما  االنتخابات  لهذه  السياسية  خالصات  أهم  هي  فما 
الطبقية   السياسة  ملواجهة  املناضلة  القوى  على  املطروح 

املخزني للنظام 
1 - أهم الخالصات السياسية لالنتخاابت املخزنية

الشعبية  الشرعية  انتخاباته  إكساب  يف  النظام  فشل   -  
واللوجستيكية  املادية  اإلمكانيات  كل  والدميقراطية.فرغم 
الــتــي وفــرهــا لــهــذه االنــتــخــابــات والــدعــم املــالــي لــألحــزاب 
الكثيفة  الدعائية  واحلــمــالت  فيها  املنخرطة  السياسية 
التشريعية  االنتخابات  املقاطع وجتميع  الرأي  وإقصاء وقمع 
واجلهوية واحمللية يف يوم واحد" فان نسبة املقاطعة الشعبية 
أقصى  يف  تتعدى  ولم  املدن،  يف  وخاصة  مرتفعة"  جد  كانت 
احلاالت 30./. إذا اعتمدنا القاعدة االنتخابية الفعلية التي 

25 مليون ناخب/ة. تفوق 
إن هذه املقاطعة العارمة تؤكد على ارتفاع منسوب الوعي 
وفقدان  والالشعبية  الالدميقراطية  النظام  بطبيعة  الشعبي 
مراهنتها  وعدم  النظام  هذا  يف  لثقتها  الشعبية  اجلماهير 
قبليا  فيها  واملتحكم  واملخدومة  ــزورة  امل االنتخابات   على 
واملؤسسات الصورية التي تفرزها يف تغيير أو حتسني أحوالها 

واالجتماعية. االقتصادية 
بعدما  والتنمية  العدالة  حــزب  مــن  النظام  تخلص    -
التي هبت على  الثوري  التغيير  وظفه بنجاح يف تخطي رياح 
حركة  مغربيا  جسدتها  والتي  واملغاربية  العربية  املنطقتني 
عمقت  متوحشة  ليبرالية  سياسة  تطبيق  ويف  فبراير،   20
الوسطى،  الطبقة  أوضاع  وتدهور  الشعبية  اجلماهير  معاناة 
ويف مترير اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني وما نتج عن 

ذلك من فقدانه جلزء كبير من قاعدته االنتخابية.
والدولية  اإلقليمية  الظروف  استغل  قد  النظام  أن  ويظهر 
الطريقة  وبتلك  القاسية  الضربة  تلك  لتوجيه  املناسبة 
املذلة والتشهيرية حلزب العدالة والتنمية لتصفية احلساب 

 ،  2016 "بلوكاج"  منذ  مؤشراته  بدأت  والذي  معه،  السياسي 
املغرب  يف  سياسيا  املسلمني"  "اإلخوان  بنهاية  رسالة  ولبعث 

كما هو الشأن مغاربيا وعربيا.
من  ستتكون  االنتخابات  هذه  أفرزتها  التي  احلكومة  إن   -

املخزن  صنع  من  أحزاب  منهما  اثنان  مخزنية  أحزاب  ثالثة 
رموز  فيهما  يتجمع  اللذين  البام  وحزب  األحرار  حزب  وهم 
املخزنية  باملافيا  قوية  ارتــبــاطــات  ولهما  والــريــع  الفساد 
ــد رمـــوز الــرأســمــال  ــذه احلــكــومــة اح احلــاكــمــة. وســيــقــود ه
سبق  الــذي  اخنوش  عزيز  وهو  التبعي  الريعي  االحتكاري 
على  دليل  شركاته.وهذا  إحــدى  قاطع  أن  املغربي  للشعب 
توجه النظام" وبشكل أكثر سفورا" نحو املزيد من الليبرالية 
على  والسلطة  الثروة  بني  املزج  وتكريس  واملفترسة  املتوحشة 
املستوى  على  املعمم  والقمع  والتسلط  االقتصادي  املستوى 
السياسي اكثر من أي وقت مضى.مما يعني أن الشعب املغربي 
املعاناة والتفقير والتهميش  مقبل على مرحلة جد صعبة من 
االرتفاعات  مع  نفسها  االنتخابات  أثناء  مالمحها  بــدأت 

املهولة ألسعار املواد االستهالكية األساسية.
 - نهاية وهم الرهان على حتقيق اإلصالح والدميقراطية 
من داخل مؤسسات النظام وعبر انتخاباته املتحكم فيها.لقد 
يستعمل  النظام  أن   " السابقة  كما   " االنتخابات  هذه  بينت 
السياسة  لقتل  املنبثقة  الصورية  واملؤسسات  االنتخابات 
مضمونها  من  وإفراغها  األحــزاب  والختراق  النبيل  مبعناها 
الطبقية  سياساته  لتنفيذ  أدوات  مجرد  إلــى  وحتويلها 
االجتماعية  قاعدته  وتوسيع  وإرشاءها  النخب  والستقطاب 
الدميقراطية.  ظل  يف  يعيش  بأنه  الشعب  وسط  الوهم  وزرع 
بالدميقراطية  االنــتــخــابــات  لــهــذه  عــالقــة  ال  وبــالــتــالــي 
االنتخابات  كانت  الليبرالية.وقد  حدودها  يف  ولو  وقواعدها 
ولعل  وحاضرا.  ماضيا  اإلصالحي  اليسار  على  وباال  املخزنية 
احتواء  واالشتراكية من  والتقدم  ما وقع لالحتاد االشتراكي 
الدميقراطي  اليسار  فدرالية  وسط  ويقع   وقع  وما  ومخزنةٔ 

من صراعات وانقسامات ما يؤكد ذلك.   
للنظام  الطبقية  السياسة  ملواجهة  البديل   -  2  

املخزين:
الالدميقراطية  طبيعته  وبحكم   " املخزني  النظام  إن   
املــزورة  االنتخابات   عبر  إصالحه  ميكن  ال   " فيه  املتأصلة 
احلل  إن  فيها.  املتحكم  الــصــوريــة  مؤسساته  داخــل  ــن  وم
أمام  الرئيسية  العقبة  هو  ألنه  منه  التخلص  هو  احلقيقي 
الرئيسية  الصراع  ساحة  أن  يعني  شعبنا.وهذا  وتقدم  حترر 
ستكون، كما كانت دائما" هي الشارع/امليدان. فمهمة التغيير 
واجلماهير  العاملة  الطبقة  عاتق  على  إذن  ملقاة  احلقيقي 
والدميقراطية  اليسارية  والفعاليات  والــقــوى  الشعبية 
هذه  على  يفرض  مما   ، املخزني  للنظام  املناهضة  واحلية 
واملوحد  املشترك  امليداني  النضال  خوض  والفعاليات  القوى 
امللفات  مختلف  حول  والوطنية  احمللية  املستويات  كافة  على 
العامة   احلريات  وملفات  الشعبية  للجماهير  االجتماعية 
برنامج  أســاس  على  الواسعة  الشعبية  اجلبهة  بناء  أفق  يف 
املخزن  من  التخلص  هدفه  للتغيير  شعبي  دميقراطي  وطني 
وبناء  الشعب  وسلطة  إرادة  يجسد  دميقراطي  دستور  محوره 
للقوى  التبعية  مع  يقطع  الذات  حول  متمركز  وطني  اقتصاد 
للشعب  األساسية  احلــاجــات  خلدمة  وموجه  االمبريالية 

املغربي.
بني  وحقيقي  واســع  سياسي  نــقــاش  فتح  يتطلب  وهــذا 
اجلبهة  وتفعيل  املخزني  للنظام  املناهضة  املكونات  جميع 
التطبيع  املغربية لدعم فلسطني وضد  االجتماعية واجلبهة 
وبناء وتفعيل التنظيمات اجلماهيرية املستقلة والتنسيقيات 
الدميقراطي  النقابي  النضال  ــم  ودع الشعبية  الفئوية 
لالنخراط  الشغيلة  وعــمــوم  العاملة  الطبقة  لتشجيع 
الهيمنة  عن  وبعيدا  الفعلية  مصاحلها  موقع  من  النقابات 
املناضلني/ات  وكافة  املناضلة  القوى  وانخراط  البروقراطية 
الشعبية  اجلماهير  تأطير  يف  املاركسيون/ات"  مقدمتهم  "ويف 
ودعم نضاالتها وحراكاتها وتوجيهها لبناء املجالس الشعبية 
لصياغة  املخزنية  املجالس  عن  كبديل  والقرى  األحياء  يف 
ملفاتها املطلبية بشكل دميقراطي والنضال من اجل حتقيقها 

بشأنها. والتفاوض 
بناء  مهمة  تندرج  معه  متفصل  ويف  النضال  هذا  قلب  ويف 
يتطلب  ما  الكادحني.وهذا  وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب 
املاركسيني/ات  املناضلني/ات  وجميع  املاركسية  القوى  من 
والضرورية  امللحة  التاريخية  املهمة  هذه  اجناز  يف  االنخراط 
نحو  املغربي  والشعب  العاملة  الطبقة  نضال  اجتاه  لضمان 
والبناء  الوطني  التحرر  وهــو  أال  الصحيح  السياسي  افقه 

الدميقراطي ذي األفق االشتراكي.
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أدوات  أبرع  كون  يف  املخزنية  االنتخابات  سريالية  تتجلى 
التحليل السياسي و السوسيولوجي سوف تقف إلى حد كبير 
العجيبة، ألنها ببساطة  نتائجها  استيعاب  و  أمام فهم  عاجزة 
الغير مسبوق حلزب  و  املدوي  ال تخضع ألي منطق، فاالنهيار 
125 مقعدا سنة  انتقلت نتائجه من  والذي  والتنمية،  العدالة 
يكن  لم   .2021 سنة  الــنــواب  مبجلس  مقعدا   13 إلــى   2016
متوقعا من أكثر التحليالت تشاؤما و حتى من طرف مهندسي 
االنتخابات يف مطبخ الدولة العميقة و وزارة الداخلية، و إال ملا 

جلأوا للقاسم االنتخابي بغية حتجيمه، والذي حتول يف آخر 
والصعود   ، النواب  مبجلس  االنعدام  من  له  منقذ  إلى  املطاف 
نتائجه  انتقلت  الذي  لألحرار  الوطني  للتجمع  الصاروخي 
القاسم  ولــوال   ،2021 مقعدا   102 إلى   2016 مقعدا   37 من 
من  السابقة  األرقام  كل  حلطم  ضده  انقلب  الذي  االنتخابي 
احملصل  األصــوات  حيث  من  حطمها  كما  املقاعد،  عدد  حيث 
صوت ! متجاوزا ما    2  100  000 والتي بلغت ما يناهز  عليها 
مقداره   مبا   2016 سنة  والتنمية  العدالة  حزب  عليه  حصل 
مقعدا   20 من  االشتراكي  االحتاد  انتقل  و  صوت !   600  000

21 مقعدا. 12 إلى  35 مقعدا, والتقدم و االشتراكية من  إلى 

والتنمية  العدالة  شــاركــت  التي  األحـــزاب  أن  واملــالحــظ 
أو  بنكيران  ترأسها  التي  تلك  ســواء  احلكومية  االئتالفات 
االحتاد  اللهم   ، مقاعدها  عدد  يف  مهما  منوا  عرفت  العثماني 
ملاذا  املثير،  والــســؤال  ــدا،  واح مقعدا  فقد  الــذي  الدستوري 
عوقب بقسوة فقط حزب العدالة والتنمية دون سواه؟ وملاذا 
تتقدم  لم  وملاذا  جزيال؟  لألحرار  الوطني  التجمع  جزاء  كان 

األحزاب التي لم يسبق لها أن شاركت يف أية حكومة؟

االنتخاابت  يف  والتمنية  العدالة  حزب  اندحار  عن   •
املخزنية

ما لم يفقهه حزب العدالة والتنمية،و باألخص قادته، أن 
االقتراب من دائرة املخزن، و لو من موقع اخلادم املطيع حارق، 
نوعها  كان  ما  كيف  جماعة  أي  من  يقبل  ال  املخزن،  أي  وأنه 
)بتشديد  منها  له،  تسديها  التي  اخلدمات  كانت  ما  وكيف   ،
يدعي  عندما  باألخص  و  بها،  التفاخر  و  عليه  النون(  فتح  و 
من  والدولة  املغاربة  النقاد  جــاؤوا  "بأنهم  السابق  زعيمهم 
حركة 20 فبراير"، كما أنهم هم أيضا لم يفهموا مثل سابقيهم 

من قادة األحزاب املنحدرة من احلركة الوطنية، بأن السلطة 
التداول،  أو  لالقتسام  قابلة  غير  امللكية  للمؤسسة  بالنسبة 
 , التمكن  بغية  الدولة  مبفاصل  االلتصاق  محاولتهم  عبر 
تفضل  و  ذلــك،  تكره  أنها  متناسني  عليها،  أنفسهم  وفــرض 
تقريب من تشاء و إبعاد من تشاء متى تشاء، ناهيك عن كونهم 
االشتراكي  لالحتاد  البئيس  املآل  من  الدروس  يستخلصوا  لم 
الدولة،  رأس  تصريح  اجلد  محمل  على  يأخذوا  لم  و  غيره،  و 
ال  بأنه   " ويكيليكس  طرف  من  املتسربة  البرقيات  إحدى  يف 

أن  على  زيــادة  ومتشدديهم"،  معتديلهم  اإلسالميني  يف  يثق 
املخزن ال يطيق متتع أية قوة سياسية باالستقاللية عنه، أو 
بتمتعها بشعبية ما متكنها من فرض نفسها عليه، أو منافسته 
يف مشروعيته"، كما ال يقبل أن تأتي أية إصالحات من غيره، 
من  و  العربية،  الرجعيات  جهود  تضافر  بلة  الطني  زاد  وقد 
ورائها االمبريالية، يف تصفية مخلفات السيرورات الثورية يف 
املخزن يف إغالق قوس حركة  ورغبة  واملغاربي،  العربي  20 فبراير التي سهلت وصولهم إلى قيادة احلكومة.العالم 

ساهمت  التي  للفئات  العملي  بتنكرهم  سبق  ما  ربطنا  وإذا 

يف وصولهم، وعدم وفائهم بالشعارات والوعود التي قرصنوها 
الفساد  "محاربة  قبيل  من  االنتخابية،  حملتهم  إبان  و  قبل 
من  عكسها،  ساروا  والتي  بإصالحات"  و"القيام  واالستبداد" 
سلف"  عما  اهلل  شعار"عفا  عبر  الفساد  مع  التطبيع  خالل 
الشيء  الدولة"  هيبة  "استرجاع  شعار  عبر  االستبداد  ومع 
الذي أدى إلى املزيد من استشراء الفساد، وتغول الدولة التي 
املؤسسات  تعليمات  تنفيذ  يف  واجتهادهم  بوليسية،  أصبحت 
والتي  مقاومة،  أدنــى  دون  املخزني  والنظام  الدولية  املالية 
الشعبية،  واجلماهير  الشغيلة  مكتسبات  ضرب  يف  ورطتهم 
الكيان  مــع  اخلياني  التطبيع  على  الــعــام  أمينهم  وتوقيع 
اثر  مما  مصداقيتهم،  فقدوا  مدى  أي  إلى  لتفهم  الصهيوني، 
ال محالة على تقلص قاعدة مؤيديهم و داعميهم، وزاد الطني 
التي  الداخلية،  تناقضاتهم  على  اللعب  يف  النظام  إمعان  بلة 
بنكيران  تشكيل   عرقلة   مع  أساسا  قوي،  شرخ  إلى  حتولت 
بحكومة  واســتــبــدالــهــا   ،2016 انــتــخــابــات  بعد  للحكومة 
احلزب  عن  ــالح  واإلص التوحيد  حركة   وابتعاد  العثماني، 
بالنسبة ملؤيديه  الكارثية، وكذلك األمر  من احلركة اإلسالمية.للتبرؤ من حصيلته 

خلصومه  الــعــنــان  ــالق  إطـ إلــى  ــارة  ــ اإلش مــن  مــنــاص  وال   
ذلك  يف  مبا  والتجاوزات،  اخلروقات  بكل  للقيام  األساسيني 
من  مــرأى  على  عليهم  والتضييق  مرشحيه  على  التهجم 
يف  األخيرة  هذه  وتدخالت  ساكنا،  حترك  لم  التي  متثيليته.السلطات  وتقزمي  منافسيه،  لدعم  العمليات  مختلف 

إليه،  املشار  املــدوي  االندحار  إلى  أدى  ذلك  بان  ريب  وال   
املعارضة، الفتقاره لفريق  القيام بدور  نيابي.بحيث حرمه حتى من 

الوطين  للتجمع  الــصــاروخــي  الصعود  يف   •  
لألحرار.

كبير  ــع  ــراج ت هــنــاك  يــكــون  أن  يــفــرض  ــور  ــ األم مــنــطــق 
والتنمية   العدالة  ــارك  ش فهو  لــألحــرار،  الوطني  للتجمع 
أساسية  ــة  وزاري مناصب  قياديوه  وتقلد  احلكومات،  كل  يف 
والصيد  واخلدمات،الفالحة  والتجارة  الصناعة،  )املالية، 
 ،2007 منذ  احلكومة  يبرح  لم  احلالي  ورئيسه  البحري(، 
طالت  لها،  مثيل  ال  احتجاجية  شعبية  حلملة  هدفا  وكــان 
ولفضيحة  إلــيــه،  املنسوبة  للمحروقات"  إفريقيا  "شــركــة 
الذي  املجروقات  لوبي  اقتسام  عبر  املواطنني،  جيوب  سرقة 
17 مليار درهم، زيادة على انه أي التجمع  يتزعمه ملا مقداره 
التمدد  من  متكنه  أدرع  وإلــى  اجتماعية،  لقاعدة  يفتقد 
القوة  هذه  كل  استمد  أين  فمن  فيه،  التأثير  و  املجتمع  داخل 

والطاقة للصعود بهذا الشكل الالفت و احملير؟

بان  عناء  دون  يرمق  ببالدنا،  الــعــام  للوضع  املتتبع  إن 
عبدت  الطريق  وأن  سلطويا،  تفضيال  األكثر  هو  التجمع 
حتركات  خالل  ومن  االنتخابي،  املشهد  صدارة  يف  ليكون  له 
عليها  تسلط  والتي  لــه،  يحشد  ما  ملالقاة  الواسعة  رئيسه 
أضواء قوية كاشفة، واستغالل "جمعية جود للتنمية" للقيام 
دعاية  عديدة  أحزاب  اعتبرتها  مختلفة  اجتماعية  بأعمال 
توزيع  على  رئيسها  إشراف  وخاصة  ألوانها،  سابقة  انتخابية 
 200 إلى   150 بني  ما  قيمتها  الفائت  رمضان  يف  قفة  مليون 
جتييش  عن  ناهيك  بعضهم،  تقديرات  حسب  درهم،  مليون 
يف  كبيرة  حشود  وتوظيف  متنوعة،  إعالمية  ومواقع  منابر 
الدعاية االنتخابية واالجتار يف األصوات والبلطجة، والعزف 
ورقة  إلى  وحتويلها  االمازيغية،  املسالة  على  الدمياغوجي 
الشوفينية  األوساط  على  االستقطاب  تركيز  مع  انتخابية، 
ساهم  هذا  كل  السلطة،  دعم  و  تواطؤ  عن  فضال  واملتصهينة، 

يف رسيالية االنتخابات املخزنية "مجلس النواب منوذجا"
عبد اهلل حسبي 

إن املتتبع للوضع العام 
ببالدان، يرمق دون عناء ابن 

التجمع هو األكرث تفضيال 
سلطواي، وأن الطريق 

عبدت له ليكون يف صدارة 
املهشد االنتخايب، ومن 

خالل تحركات رئيسه 
الواسعة ملالقاة ما يحشد 

له، واليت تسلط علهيا 
أضواء قوية كاشفة
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امللف

واجلــهــات  اجلــمــاعــات  يف  ــني/ات  ــن ــواط امل متثيل  يــعــرف 
له  ممــن  مجموعة  مــن  كبيرا  تهافتا  بــاملــغــرب  والــبــرملــان 
وقابلة  مسبقة  مرسومة  ذاتية  وأهــداف  شخصية  مصالح 
التي  واحملــســوبــيــة  واالرتــشــاء  الــفــســاد  ظــل  يف  للتنفيذ 
مرور  مع  املجموعات  هذه  منت  وقد  املصالح  هذه  تعرفها 
يصطلح  أصبح  مما  تواجدها  يف  األحزاب  وجتاوزت  الوقت 
تتكون  هيكلة  على  يتوفرون  أصبحوا  والذين  باألعيان 
الذين  األشخاص  من  ومجموعة  للعب  وفرق  جمعيات  من 

والدعاية.  اإلعالم  ومنها  املجاالت  جميع  يف  يعملون 

يتفق  اجلميع  جند  اجلماعي  للمنتخب  بالنسبة  فمثال، 
املجلس  يف  الساكنة  ميثل  اجلماعي  "املستشار  أن   على 
احمللية؛  العامة  شؤونهم  تدبير  على  يسهر  الذي  اجلماعي 
يف  التدبير  هذا  يف  بآخر  أو  بشكل  يساهم  فهو  وبالتالي 
حــدود  ويف  الــقــانــون  لــه  يخولها  الــتــي  الصالحيات  ــار  إط

اجلماعة." اختصاصات 

يضطلع  "لــكــي  ــه  ان عــلــى  يتفق   اجلــمــيــع  أن  جنــد  كــمــا 
تواصل  مــن  لــه  البــد  كاملة  ــأدواره  بـ اجلماعي  املستشار 
املدني  للفاعل  يتيح  مبــا  املجتمعي  محيطه  مــع  مستمر 
ورمبا  املجلس،  وبرامج  مقررات  صنع  يف  املشاركة  وللساكنة 
ذلك  عكس  يبني  الواقع  وتتبعها"لكن  إجنازها  يف  املساهمة 
بدائرته. السابق  املرشح  هذا  من  اهتمام  أي  نرى  ال  حيث 

لها  مطمح  ال  أحزاب  لدن  من  احلزبية  املرافقة  وتغيب 
املنتخبني  من  العديد  صرح  حيث  واملكاسب  املناصب  يف  إال 
عشرات  تساوي  اجلماعي  الترتيب  يف  ــى  األول املــراكــز  أن 
كما  حــرج،  وال  فحدث  اجلهوية  املجالس  يف  أمــا  املــاليــني، 
ومنذ  يشوبه  واجلهة  اجلماعة  رئيس  على  التصويت  أن 
واالحتجاز"  "االخــتــطــاف  و  الكتابية  التعهدات  ســنــوات 
بــدء  حــتــى  احملــصــنــة  ــازل  ــنـ واملـ ــالت  ــي ــف ال ويف  الــفــنــدقــي 

يت. لتصو ا

الـــفـــوضـــى تـــعـــم انـــتـــخـــاب مـــكـــاتـــب الــجــمــاعــات 

والجهات:

كل  يف  كبير  وبــشــكــل  الــســلــطــة  لــرجــال  احلــضــور  رغــم 
فقد  الرئيس  وخاصة  واجلهات  اجلماعات  مكاتب  انتخابات 

والطاوالت  بالكراسي  وضربا  وسبابا  صراعات  جلها  شهدت 
مقاطعة  مجلس  رئيس  "انتخاب  شهده  ما  مثال  ذلك  ومن 
لعناصر  وتدخل  فوضى  البيضاء،من  بالدار  رشيد  موالي 

غياب  عقب  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  بسبب  األمن، 
اجللسة  وشهدت  اجللسة.  عن  املستشارين  من  عضوا   15
السلطات  تقرر  أن  قبل  وصراخا  كالمية  ومشادات  مناوشات 

" الحق  موعد  إلى  ونوابه  الرئيس  انتخاب  عملية  تأجيل 

تأجيل  إلى  احمللية،  السلطات  ممثل  اضطر  وبالهراويني" 
اجلماعي،  املجلس  تركيبة  وباقي  الرئيس  انتخاب  جلسة 
الفوضى  بسبب  واملكتب  الرئيس  انتخاب  تعذر  بعدما 

االنتخاب. قاعة  شهدتها  التي  العارمة 

جلسة  تأجيل  إلــى  اجلماعة  بــاشــا  الــوضــع  هــذا  ــع  ودف
مع  أخر  يوم  غالى  املكتب  تركيبة  وباقي  الرئيس  انتخاب 
والتدافع   الصراخ  ساد  الفرق."كما  إحدى  اعتصام  استمرار 
على  أغمي  حيث  السبع  عني  ملقاطعة  املسير  املكتب  انتخاب 

الباب  إقفال  بعد  التدافع  نتيجة  العضوات  إحدى 

عراك  إلى  الكالمية  املشادة  "تطورت  حربيل  وبجماعة 
استعمال  ــى  إل ــار  ــص األن بــعــض  يعمد  أن  قــبــل  ــدي،  ــاألي ب
يف  تسبب  ممــا  بــاحلــجــارة  والــتــراشــق  البيضاء  األســلــحــة 

التصويت،"  جلسة  تأجيل 

عبد  ــزل  ع يف  ــوي  ق وبــشــكــل  جليا  ــراع  ــص ال ظــهــر  ــد  وق
األصالة  حلزب  سابًقا  مرشًحا  "كان  الذي  بلفقيه   الوهاب 
حزبه  لكّن   ، نون  واد  كلميم  جهة  مجلس  لرئاسة  واملعاصرة 
من  رصــاصــات  "ولتصيبه  املنصب  لــهــذا  ترشيحه  سحب 

وانتحاره. تصفيته  بني  األقوال  ولتتضارب  بندقيته 

ــــي يـــــدعـــــو الــــجــــمــــاهــــيــــر  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الــــنــــهــــج الـ

: الشعبية  المجالس  تشكيل  الى  الشعبية 

"هذه  ان   على  الدميقراطي  النهج  حزب  حزبنا  أكد  وقد 
القوى  بــني  ضــار  لــصــراع  مناسبة  شكلت  قــد  االنتخابات 
رهــان  لكسب  بينها  فيما  تتنافس  املــخــزن  حــول  امللتفة 
بالنموذج  يسمى  ما  يف  واملتمثل  سلفا  املعد  برنامجه  تنفيذ 
والتقومي  التقشف  لسياسات  كاستمرار  اجلديد  التنموي 
من  وأشكاال  مسبوق  غير  للمال  استعماال  وعرفت  الهيكلي. 
منذ  اجترارها  يتم  التي  الفاسدة  اللوائح  خالل  من  التزوير 
االلكترونية  واملعاجلة  الذكر  السيئ  البصري  ادرسي  عهد 
تسليمها.  ورفــض  باحملاضر  والتالعب  للنتائج  املخدومة 
والبلطجة. العنف  منسوب  يف  ملحوظا  ارتفاعا  عرفت  كما 

واألخالق  للسياسة  منظور  عن  القوى  هذه  عبرت  لقد 
والثروة  املال  عبادة  درجة  يعكس  للغاية  ومتعفن  منحط 
ــاه واالفـــتـــراس واالســتــغــالل املــكــثــف والــنــهــب الــذي  واجلـ
االقــتــصــادي- الصعيد  عــلــى  املــخــزنــي  ــروع  ــش امل يــجــســده 

عي. جتما ال ا

هــذه  ملــقــاطــعــة  مــشــرفــة  بحملة  قــام  فــقــد  حــزبــنــا  أمــا 
االجتماعي  التواصل  وسائل  وعبر  امليدان  يف  االنتخابات 
القيادية  وأطره  قواعده  طال  واالعتقال  للتعنيف  وتعرض 

الوطني. كاتبه  رأسهم  وعلى 

اجلماهير  عــمــوم  ــوة  دع إلــى  ــزب  احل بــيــان  خلص  وقــد 
عن  للدفاع  الشعبية  املجالس  تشكيل  على  للعمل  الشعبية 
مع  حولها  والتفاوض  تقطنها  التي  األحياء  يف  مطالبها 

احمللية. والسلطات  اجلماعات 

االنتخابات بني متثيلية املواطن ومتثيلية املصالح الشخصية
نور الدين الرياضي

يف النتيجة األسطورية احملصل عليها من طرفه.

• برملان "الشكارة" ابمتياز.  

تعد  لم  بحيث  بــارت،  االنتخابية  لعبته  أن  املخزن  يعرف 
املريرة  التجارب  بحكم  وذلك  واسعة،  شعبية  جماهير  تعني 
من  الرفع  شانها  من  نظيفة  انتخابات  إجــراء  وأن  السابقة، 
كل  نظم  لذا  مسبوق،  غير  قياسي  مستوى  إلى  املقاطعة  نسبة 
التي  الوسائل  لكل  العنان  وأطلق  واحدة،  دفعة  االستحقاقات 
من شانها الرفع من نسبة املشاركة فيها، و لعل الوسيلة األجنع، 
الشرس  القمع  هــي  للموقف،  النسبي  بــاإلنــقــاذ  والكفيلة 
الدعم  أن  مبا  و  فيها.  االجتــار  باب  وفتح  املقاطعة،  لألصوات 
بالغرض،  لاليفاء  كاف  غير  املشاركة  لألحزاب  املقدم  املالي 
الكمبرادور  مصالح  املطاف  أخــر  يف  تخدم  االنتخابات  وأن 
عليهم  االعتماد  مت  فقد  األعيان،  و  العقاريني  املالكني  وكبار 
النظر عن ذوي السوابق منهم، و هكذا  على نطاق واسع، بغض 
بشراء  األحزاب  لوائح  تصدروا  قد  احلاالت  اغلب  يف  جندهم 
لالجتار  حقيقية  سوق  إلى  االنتخابات  وحولوا  التزكيات، 

ذوو  وجــد  وأمامهم  املتنافسني،   بني  للمواجهات  حلبة  وإلــى 
بحمالت  القيام  يريدون  من  أو  املتواضعة،  املالية  اإلمكانيات 
استحوذوا  بحيث  اللئام،  مأدبة  يف  كاأليتام  أنفسهم  نظيفة، 
مرتع  إلى  القبة  محولني  املقاعد،  من  الساحقة  األغلبية  على 

ألصحاب "الشكارة" كما يسميهم عامة الشعب.

• يف أتثيث الغرفة والتغيري من الداخل.  

تأثيت  يف  التفكير  املخزنية  االنتخابات  مهندسو  يفت  لم 
التواجد  البرملان، لتمكني أقصى ما ميكن من األحزاب من  قبة 
صورة  ولتسويق  ــع،  واس نطاق  على  بتزكيتها  وللقول  فيها، 
وقد  فيها،  املــرأة  تواجد  من  الرفع  عبر  التقدم"  و  "االنفتاح 
الترتيب  على  أساسا  املبنية  اجلهوية  النسائية   اللوائح  لعبت 
اعتبرته  الــذي  االنتخابي  والقاسم  التنافس،  على  وليس 
منها  املوحد  االشتراكي  احلزب  انسحاب  قبل  اليسار  فيدرالية 
العاملني ملا كان لهما  "ريعا سياسيا" دورا يف ذلك، و لوال هذين 
انسحابهما  عن  ممثالتهما  تعلن  لم  ملاذا  وأتساءل،  بها.  تواجد 
وكذا  سياسيا؟  ريعا  ذلــك  تعتبر  إطاراتهما  دامــت  ما  منها، 

لالحتجاج على التزوير الكبير إلرادة شعبنا.

عن  السابقة  التجارب  كما  احلالية،  التجربة  أثبتته  ما  إن 
استحالة التغيير من الداخل يف إطار حتكم املخزن فيها، و يكفي 
النظر إلى مصير االحتاد االشتراكي، و التقدم و االشتراكية و 
جبهة القوى الدميقراطية الستخالص الدروس و العبر، و قد 
اعتبرها"أسوأ  إذ  لذلك،  مزكيا  اليسار  فيديرالية  بيان  جاء 
من  شابها  ملا  األخيرين،  العقدين  يف  املغرب  عرفها  "انتخابات 
جعلها  و  دميقراطي،  محتوى  أي  من  أفرغتها  سافرة  خروقات 
التحكم  آلية إلعادة هيكلة املشهد السياسي، مبا يحافظ على 

املنتخبة. املؤسسات  يف 

خالصة:

دميقراطي  وطني  نظام  وإقامة  املخزن،  من  التخلص  دون 
والتخلص  لشعبنا،  حقيقية  متثيلية  هناك  تكون  لن  شعبي، 
من  فيها  املتحكم  مؤسساته  داخل  من  أبدا  يتم  لن  املخزن  من 

طرفه، بل من خالل النضاالت امليدانية املنظمة لشعبنا.

تمتة مقال  يف رسايلية االنتخاابت املخزنية "مجلس النواب منوذجا"
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الرإي

مداخلة الرفيق محمد هاكاش يف ندوة
''االنتخابات يف املغرب وسؤال الدميقراطية"

يف  ــدرج  ــن ي كــونــه  يف  أهميته  تتجلى  املــوضــوع  هـــذا  إن   
الدميقراطي"   والتمثيل  العمل   " إشكالية   وهي  كبرى  إشكالية 
 Travail et éthicité الدميقراطية  ــالق  واألخـ العمل  أو 
انه  البداية  يف  أسجل  أن   إلى  يدفعني  ــذا  démocratiqueوه

يف بلد  اختار منط إنتاج أو منوذج تنموي رأسمالينيو ليبيرالي 
هو  الشكارة "   الرأسمال/ "مول  حيث  مخزني  احتكاري  تبعي 
السيد  والعمل /العامل هو العبد املسخر جلمع األرباح والثروات 
لصالح "مول املال" مقابل اجر هزيل ال يرقى حتى للحد األدنى 
الضمان  صندوق  الدولة)حسب  حتدده  الذي  لألجور  القانوني 
االجتماعي 45 ٔ من املصرح بهم يتقاضون اقل من احلد األدنى 
مذلول.  وعيش  مستمر  وقهر  قاسية  شغل  ظروف  ويف  لألجور( 
الرأسمالي يتعسف ويعنف ويطرد بدون سبب وال يتم حتريك 
يف  يجرجرونهم  العمال  مئات  نرى  باملقابل  ضده  متابعة  أي 
الباطرونا  ضــدهــم  قدمها  كيدية  شكاية  ألبــســط  احملــاكــم 
الرأسمالي.  وهنا يتضح للجميع أن العامالت والعمال يف بالدنا 
آخر من يتمتع بالدميقراطية من اجل الدفاع عن مصاحلهم وان 
الرأسمال هو الذي يتحكم يف الدميقراطية ويعطي منها فقط 
ووحدتها.ال  العاملة  الطبقة  ونضاالت  القوى  ميزان  فرضته  ما 
شك أن اجلميع سيتفق معي إذا توقفت  عند هذا احلد ألجعل 

من هذا خالصة تدخلي.

االنتخابات  على  سريعة  إطاللة  من  البد  ذلك  رغم  الكن 
املهنية للمأجورين لنرى إلى أي حد ما قلته صحيحا.

االنتخابات  هذه  وعناصر  مميزات  أهم  إلى  أتطرق  أن  وقبل 
اعتماد  مت  األصل  يف  ملاذا   " ومعكن  معكم  أتساءل  أن  أوال  أريد 
التي  النقابة  تواجد  رغم   1962 ظهير  وإصدار  العمال  مناديب 
االجتماعيللماجورين  التأطير  على  املسئولة  األداة  األصل   يف 
والدفاع   )2011 دستور  يف  حذفها  مت  التأطير  مهمة  أن  )رغم 
العمال  مناديب  إحاطة  ومت  واملعنوية  املادية  مصاحلهم  عن 
 10 شغل  التي  املقاوالت  يف  تواجدهم  إجبارية  مع  بالتسهيالت 
ضرب  مسلسل  يف  األجراء  مناديب  أتت  نظري  يف  وأكثر.  عمال 
وهذا  والسياسي.  االجتماعي  دورها  وإضعاف  النقابية  الوحدة 
يتضح من خالل مدونة الشغل التي ال تسمح بوجود ممثل نقابي 
اجيرفأكثر   100 تشغل  األخيرة  هذه  كانت  إذا  إال  املقاولة  يف 
أما  ضئيلة،  العدد  هــذا  تشغل  التي  املــقــاوالت  نسبة  أن  علما 
كان  كيفما  املقاولة  يف  يتواجد  أن  فيمكن  األجـــراء  مندوب 
أوراقهن  يرتب  وهو  مبكر  وقت  ويف  للمخزن،  اتضح  .لقد  العدد 
قوة  وتوحيد  الطبقي  للصراع  األولــى  املدرسة  تشكل  النقابة 
األجراء وتنظيمهم وبالتالي كان خلق اللجن اإلدارية املتساوية 
النقابي  العمل  إلضعاف  الطرق  احد  العمال  ومناديب  األعضاء 
مصحوبا طبعا بتشتيت الوحدة النقابية باسم التعددية التي 

مت التسويق لها باسم الدميقراطية.

متزي  الــيت  العنارص  أو  النقط  بعض  هــذه  التوضيح  هــذا  بعد 

انتخاابت مناديب األجراء:

ويف  املنظم  القانون  ويف  التمثيلية  نسبة  يف  الالمساواة   -  1
اإلشراف على االنتخابات

نالحظ  جهة  من  حيث  متساوية   غير  التمثيلية  فنسبة 
يف  ومنخفضة  العمومية  اإلدارات  يف  عالية  النسبة  هــذه  أن 
املؤسسات واملنشات العمومية  يف القطاع اخلاص. إذا أخذنا مثال 
املوظفني/ات  لدى  التمثيلية  نسبة  أن  سنالحظ  الفالحة  وزارة 
وكالة  ملستخدمي/ات  بالنسبة  النسبة  هذه  وان    ،  37/1 هي 
اخلاص  للقطاع  بالنسبة  أما   .445/1 هي  العقارية  احملافظة 

مندوب   38763 ميثله  والــذي  مليون   4 ــدده  ع يقارب  ــذي  ال
من  منه  كبير  جــزء  حرمان  إلــى  باإلضافة  فانه   ،100/1 أي 
يعني،  هذا   24414 هي  احملصية  املؤسسات  عدد  )أن  االنتخاب 
تشغل  التي  باملؤسسات  يتعلق  األمر  أن  الشغل،  قانون  حسب 
10 أجراء فقط. ألن هذا العدد لو ضمناه أو أضفنا له  أكثر من 
املؤسسات التي تشغل أقل من 10 أجراء لوصلنا ألكثر من مليون 

قطاعاته)عدد  بني  بالالمساواة  يتميز  كذلك  (،فانه  مؤسسة 
عدد  يفوق   )10.32( ــاص  اخل التعليم  يف  األجـــراء  مندوبي 
واملطاعم )5.54 يف  الفنادق  مندوبي األجراء يف  قطاع اإليواء 
املؤسسات  عدد  بكثير  يفوق  القطاع  هذا  عدد  أن  رغم  املائة( 

التعليمية بالقطاع اخلاص(.

اإلدارات  جميع  مــنــاديــب  ــدد  ع أن  ــى  إل ــارة   ــ اإلش  وميــكــن 
اجلماعات  مناديب  عدد  تقريبا  يساوي   )  3838( العمومية 
العملية  من  األجــراء  من  كبير  عدد  حرمان  احمللية)3760(. 
يف   85 تشكل  )التي  املؤسسات  كثرة  مع  خاصة  االنتخابية، 
اللجان  انتخابات  أن  الوطني(جند  أملقاوالتي  النسيج  من  املائة 
إدارات  جميع  يف  املوظفني  كل  تشمل  العام  القطاع  يف  الثنائية 

الدولة.

األجراء  انتخابات  فان  القانونية   لالمساواة  بالنسبة  أما 
القطاع  أما  العمومية  للوظيفة  تخضع  للموظفني  بالنسبة 
لقانونه  يخضع  املناجم  وقطاع  الشغل،  ملدونة  فيخضع  اخلاص 

اخلاص وهذا تنتج عنه اختالف فيما يخص اإلشراف.

نقابي  انتماء  بدون  مندوبني  املائة  يف   35,51 نسبة   أن   -  2
  2015 انتخابات  مع  مقارنة  املائة  يف   1,69 بزيادة   )24429(
بالئحات  التحقوا  مناديب  الضخم  العدد  هذا  إلى  أضفنا  وإذا 
يعطينا  هذا  فان  بالنقابة  لهم  عالقة  ال  أنهم  رغم  النقابات 
خزان ضخم ميكن استعماله حسب رغبات املخزن.  وهذا العدد 
واجلماعات  اخلاص  القطاع  يف  أكثر  يتواجدون  الالمنتمني  من 
احمللية وبالنسبة للنساء ) كما ييل: بدون 25 ، امش 13، و كدش 
10 ( ويف األطر: 17 بدون، و 10 امش، وكدش 10. أما فيما يخص 
املستوى الدراسي: الباك فما فوق، 36 بدون، وامش 26، وكدش 

20

3 -  الرتشيح الذكوري: 80 يف املائة  رجال،و20 يف املائة نساء

الشباب البالغ بني 20 و30 سنة بنسبة 12.67 يف املائة أي ما 
مجموعه فقط 4911 مندوبا شابا لألجراء.

اآللة  حتريك  ويتم  املستشارين  ملجلس  الولوج  هاجس   -  4
احلزبية يف هذا املجال.مثال العمال الزراعيني قبل 2009 وهنا 
مندوبي  مؤسسة  من  جتعلوا  ال  الالمنتمون.  خزان  يستعمل 

األجراء مطية للوصول ملقاعد الغرفة الثانية.

 72 العدد120:   املــســتــشــاريــن.  مــجــلــس  تــركــيــبــة   -  5
  .CGEM للجماعات...، 20 للغرف، 20 للنقابات، 8 نقابة املشغلني
وهنا نالحظ، أن أغلبية األعضاء تنتمي إلى الباطرونا. أما إذا 
عامل  أي  يوجد  ال  حيث  النقابات  أعضاء  لنخبوية  انتبهنا 
والحظنا التشتت )7 نقابات يف املجلس السابق( وسجلنا غياب 
االستقاللية عن األحزاب والباطرونا، فيمكن أن نخلص إلى أن 
القرار  أن  علمنا  إذا  أما  املجلس.  يف  لها  الصوت  العاملة  الطبقة 
األخير والنهائي واحلسم مبشاريع القوانني،يبقى يف يد مجلس 
النواب فانه لو افترضنا تواجد متثيلية عمالية حقيقية فإنها 
قانون  من   48 املادة  التشريع.)انظر  مسار  يف  تأثير  بدون  تبقى 

املستشارين( مجلس 

التمثيل  مــن  مقصية  العاملة  الطبقة  أن  يتضح  وأخــيــرا 
ــال  امل رأس  هيمنة  ــل  ظ يف  للكلمة  وفــاقــدة  الــدميــقــراطــي 
أثرياء  اكبر  احد  برئاسة  اجلديدة  احلكومة  واألثرياء،وتأتي 
حكومة  ستواجه  العاملة  الطبقة  االستنتاج.  هذا  لتأكد  البلد 

الباطرونا واألثرياء واملقاولني واملستثمرين.

ويبقى اجلواب على كيف ميكن  حتقيق دميقراطية حقيقية 
تضمن للطبقة العاملة مشاركة فعالة وفاعلة  إشكالية سياسية 
وحتقيقها رهنب بوحدة اليسار املرتبط مبصالح الطبقة العاملة 
وعموم الكادحني واملهمشني واملقصيني من الشعب  واملدافع على 

مطالبها واملناضل من اجل القضاء على االستغالل.

واألكيد انه ال دميقراطية حقيقية يف ظل  تهميش الطبقة 
العاملة واستمرار إعطاء األسبقية لألرباح على حساب األرواح 
كما كشف عن ذلك وباء كورونا . وطبعا ونحن نتطرق النتخابات 
الذي أصبح يتآكل  النقابي  الوضع  إلى  نلتفت  أن  األجراء يجب 
اليسار  ليعمل  متثيليته،   وتضعف  واستقالليته  قوته   ويفقد 
االقتصادي  دوره  ليستعيد  النقابي  العمل  وحدة  حتقيق  على 
إعادة  شك  وال  سيتم  اإلطار  هذا  ويف  والسياسي.  واالجتماعي 
النظر يف منظومة انتخابات األجراء يف اجتاه حتقيق متثيلية 

حقيقية. عمالية 

من تنظمي الجامعية املغربية لحقوق اإلنسان ، بتاريخ 
الخميس 30 شتنرب  2021

وأخريا يتضح أن الطبقة 
العاملة مقصية من المتثيل 
الدميقراطي وفاقدة للكلمة 

يف ظل همينة رأس املال 
واألثرايء،وأتيت الحكومة 

الجديدة برائسة احد اكرب أثرايء 
البلد لتأكد هذا االستنتاج. 

الطبقة العاملة ستواجه حكومة 
الباطروان واألثرايء واملقاولني 

واملستمثرين
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ازمة الدميقراطية البورجوازية
اسهامات  مــن  والديكتاتورية  الدميقراطية  مفهومي 
تبلورت  مضامني  عن  تعبر  البورجوازية،  السياسية  العلوم 
عبر تطور النظام الرأسمالي. وكونها من ابتكار البورجوازية 
تدقيقها  هو  املطلوب  بل  عنها،  سنستغني  اننا  يعني  ال 
بداياته  منذ  البورجوازي  فالنظام  لها.  صحيح  فهم  وإرساء 
الفيودالية ضرورة  األولى جعل من حترير االنسان من قيود 
املناطق  بأوسع  بضاعته  بيع  يف  رغب  الذي  فالتاجر  ملحة. 
بكل  مستخدميه  تشغيل  يود  الذي  الصانع  كما  اجلغرافية، 
حرية، كانوا كلهم يف حاجة ماسة للدميقراطية واحلرية.

  البورجوازية الناشئة رغبت يف كسر االغالل التي تكبلها 
فرفعت  الشعب،  بدعم  لالستعانة  فاضطرت  الفيودالية  بها 
شعار احلرية ودافعت عن احلق يف املشاركة يف االقتراع العام 
مبثابة  وكــان  ذلــك  لها  حتقق  وبالفعل  للجميع.  بالنسبة 
متر  االنتخابات  كانت  ان  فبعد  لها.  وانتصار  كبيرا  إجنــاز 
يف  اصبحت  االغريق،  عند  احلال  هو  كما  الشعب  غياب  يف 
منحت  الشعب"  مع  "ديمقراطية  البورجوازي  النظام  ضل 
لكن لم حترر  التصويت  الشعبية احلق يف  الطبقات  مبوجبها 

البورجوازية واالستغالل. الهيمنة  رغم ذلك من 
االحتكارية  الشركات  وهيمنت  البورجوازية  تطورت    
بني  التناقضات  فاحتدمت  االمبريالية،  املرحلة  يف  الكبرى 
الشعبية  والفئات  الطبقات  وباقي  جهة،  من  الرأسماليني 
طبقة  تهدد  التناقضات  هــذه  فأصبحت  ــرى،  أخ جهة  من 
أصبحوا  الشعبية  الطبقات  وباقي  العمال  الن  الرأسماليني 
من  بالرغم  والتعبير،  والتنظيم  التجمع  بحرية  يتمتعون 
محدوديتها. ومع استمرار النظام الرأسمالي املالي والصناعي 
يف التمدد ليكتسح كل العالم، بدأ يف نفس الوقت يتنكر لكل 
واملالحظ  سابقا.  رفعها  التي  والدميقراطية  احلرية  شعارات 
ويف  أزمــات،  بعدة  مر  النظام  هذا  ان  هو  التطور  هذا  خالل 
منها،  االقتصادية  من  التعايف  من  ما  حد  الى  يتمكن  مرة  كل 
يف  دخلت  مشجعة،  بــدايــات  وبعد  الدميقراطية،  غيران 
وعلى  اليوم،  البورجوازية  فالدميقراطيات  مستمر.  تراجع 
انكشفت  الوهن  أألمريكية، متر مبرحلة من  رأسها متزعمتها 
لالنحراف  العالم،  بقاع  من  كثير  يف  بها،  وأدت  ثغراتها  معها 
قادة  من  الكثير  جعل  الوضع  هــذا  ــى.  االول مقاصدها  عن 
هذا  سيشكله  فيما  جديا  يفكرون  أنفسهم  الرأسمالي  العالم 

الرأسمالية. مستقبل  على  تهديد  من  االنزياح 

بنفسه،  نفسه  الشعب  حكم  هــي  الــدميــقــراطــيــة  ان    
بتحليل  القيام  يستوجب  احلكم  هذا  اشكال  عن  واحلديث 
نقدي للدولة ككيان ولإلمكانيات التي تخولها الدميقراطية 
العام  الصالح  لتحديد  منتخبني  من  ميثلونه  وملن  للشعب 
هو  الدميقراطي  من  فالهدف  تدبيره.  مراقبة  يف  واملشاركة 
وتعزيز  االجتماعية  وللتراتبية  االستقواء  لقانون  حد  وضع 
الدميقراطية  وتقييم  واحلرية.  االجتماعية  العدالة  قيم 
املواطنني  مشاركة  نسبة  االعتبار  بعني  األخذ  يقتضي  هذه 
ــدى جنــاعــة أســالــيــب املــشــاركــة هــذه  يف االنــتــخــابــات، ومـ

نفسها.  املشاركة  ومجاالت  العام  الشأن  تدبير  يف  وتأثيرها 
واملثمر  اجلــاد  النقاش  عبر  بداية  املشاركة  هذه  تتم  وقد 
هذا  املواطنني،  عامة  بني  العام  بالشأن  املتعلقة  األمور  لكل 
التضامن والتوفيق فيما  ان تؤطره قيم  الذي ينبغي  النقاش 
التفاهم  أطــار  ويف  العامة  واملصلحة  الفردية  املصلحة  بني 
اتخاذ  على  يساعد  ان  شأنه  من  هذا  كل  السلمي.  والتعايش 
اإلشارة  وجتدر  اجلميع،  لدى  ومقبولة  عدال  أكثر  قــرارات 
قريب  عهد  فحتى  نسبيا،  حديثة  هي  الدميقراطية  ان  الى 
الدميقراطية  كانت  كما  التصويت  من  محرومة  املرأة  كانت 
تختزل يف بلدان كثيرة، حتى يومنا هذا، يف االكتفاء بإيداع 
أوراق التصويت بصناديق االقتراع وبعدها حتتكر املؤسسات 
الشعب،  عن  بعيدا  عملها  فتمارس  الدميقراطية  املنتخبة 

او مراقبة شعبية لهذه املمارسة. رافضة ألي مشاركة 
  اليوم يثير انتباه املتتبع لوضع "الدميقراطية مع الشعب" 
التمثيلية  بالدميقراطية  املواطنني  غالبية  اكتراث  عدم 
يف  املشاركة  عن  العزوف  نسبة  تفحص  عند  ذلــك  ويتضح 
متر  الوضع  ونفس  أخرى،  بعد  سنة  تتزايد  التي  التصويت 
للمنخرطني  متتالية  انسحابات  تسجل  التي  األحــزاب  به 
باملجتمعات  غائبني  شبه  والواجب  املسؤولية  فمعنى  فيها. 
فدفعت  الفردية  واحلقوق  االنا  فيها  تضخمت  التي  احلالية 
وضربت  اخلاصة  الفردية  بشؤونهم  أكثر  لالهتمام  بالناس 
بعرض احلائط كل ما ميت للصالح العام بصلة. وقد ساهم يف 
وهو  املنتخبني،  وممثليه  الشعب  بني  الثقة  ازمة  الوضع  هذا 
زمن  فمند  التمثيلية.  الدميقراطية  افالس  على  يؤشر  ما 
التمثيلية  للمؤسسات  كرههم  بل  املواطنني  احجام  يالحظ 
واملجتمع.  الدولة  على  خطير  امر  وهذا  السياسية،  وللنخب 
العامة  اعــني  يف  السياسيني  ان  تبني  ــرأي  ال فاستطالعات 

الشخصية  مصاحلها  على  تدافع  انتهازية  فئة  مجرد  هم 
وسائل  وساهمت  والسلطة.  املــال  أصحاب  طبقات  ومصالح 
تعرية  على  االجتماعي،  التواصل  وسائل  خاصة  االعــالم، 
وفسادها.  بحبائلها  واسع،  نطاق  على  والتعريف،  الفئة  هذه 
ــة  ازم لتفسير  كـــاف  غــيــر  ــده  ــوح ل ــب  ــان اجل هـــذا  ان  غــيــر 
بفقدان  يتعلق  آخر  جانب  فهنالك  التمثيلية.  الدميقراطية 
لهم  خولتها  متثيلية  ولكل  سلطة  لكل  دميقراطيا  املنتخبني 
لبارونات  واملتعاظم  القوي  النفود  ظل  يف  االقتراع  صناديق 
"النخبة  وأصبحوا  والسياسة  االقتصاد  يف  املتحكمني  املال 
احلقيقة  هذه  إدراك  ان  االجتماعية".  للتمثيلية  الجديدة 
يف  الثقة  يفقدون  جعلهم  املواطنني  اغلبية  طرف  من  اليوم 

العام. الشأن  السياسية ويف قدرتها على تدبير  الطبقة 
ومفكرين  لكتاب  مناسبة  السوفييتي  االحتاد  انهيار  كان    
الدميقراطية  بخصوص  زائــد  تفاؤل  إلبــداء  بورجوازيني 
األفــق  حينها  اعــتــبــرت  الــتــي  الــســوق  وحــريــة  الليبرالية 
قليلة  سنوات  ان  غير  بالعالم.  السياسي  للتطور  الوحيد 
بتصاعد  تنبئ  مؤشرات  عدة  دول  من  تصل  بدأت  ذلك،  بعد 
ــذاك،  آن ببلجيكا  ــال  احل هــو  كما  املتطرف  لليمني  مطرد 
"برلوسكوني".  مع  بإيطاليا  او  الوطنية  اجلبهة  مع  وبفرنسا 
احداث  وقعت  برلني  حائط  سقوط  عن  سنة  ثالثني  وبعد 
مبرحلة  منــر  اننا  لالعتقاد  دفعت  وسياسية  اجتماعية 
الليبرالية  فاملبادئ  البورجوازية.  للدميقراطية  تراجع 
التفتت  من  نوعا  تعرف  الثانية  العاملية  احلرب  عن  املوروثة 
هي  الليبرالية  الدميقراطية  ازمة  ان  يعتقد  البعض  جعل  ما 
اليوم  الغربية  الدول  فغالبية  ظرفية.  وليست  بنيوية  ازمة 
وهو  الشعبوي  لليمني  متثيليات  املنتخبة  مؤسساتها  حتتضن 
لكل  ميتد  بل  فحسب  الغربية  أوروبــا  على  يقتصر  ال  وضع 
وتونس  وتركيا  والبرازيل  الهند  الى  أمريكا  من  العالم  دول 

وغيرها.
كبيرا  عطب  من  تعاني  البورجوازية  الدميقراطية  إن    
لالقتصاد  البنيوية  االزمــة  منها  عدة  عوامل  ورائــه  كانت 
حروب  يف  تسببت  التي  النيوليبرالية  والعوملة  الرأسمالي 
الصناعية  الشركات  توطني  ــادة  إلع وأدت  كثيرة  مدمرة 
يف  تسبب  ما  الرخيصة  العاملة  اليد  توجد  حيث  الكبرى 
الصغيرة  الطبقات  للعمال وجتميد األجور وجعل  تسريحات 
قلق  يف  اليوم  تعيش  وهي  األسفل،  نحو  تتدحرج  واملتوسطة 
آخر  جانب  من  املستقبل.  يف  االمل  فقدت  ان  بعد  دائم  شبه 
وآثارها   2008 أزمة  على  احلالية  الصحية  االزمة  انضافت 
اليمني  لــقــوى  سمح  و  أكــثــر  ــاع  االوضـ فتفاقمت  املستمرة 
والقضايا  اللجوء  وطلب  الهجرة  مواضيع  بتوظيف  املتطرف 
استمالة  بهدف  انتخابية  معارك  يف  الثقافية-الهوياتية 
االجتماعية  االوضـــاع  مــن  املــتــدمــرة  الشعبية  الطبقات 
الهيكلي  القومي  الناجتة عن سياسات  الكارثية  واالقتصادية 
يف  احلكم  دوالــيــب  على  املتعاقبة  احلكومات  تبنتها  التي 

االخيرة. السنوات 
على  قـــادرة  وضــع  هكذا  مثل  يف  العمالية  احلــركــة  إن    
ما  بتوضيح  وذلك  القائمة  االزمة  من  اخلروج  على  املساهمة 
اساسا  ترجع  نواقص  من  التمثيلية  الدميقراطية  منه  تشكو 
الدفاع  على  تقوم  ان  عوض  واحلريات  للحقوق  شكلي  لتصور 
عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطنني 
على  املنحى  نفس  ويف  احلقوق.  لهذه  الضامنة  واملؤسسات 
الطبقية  الهيمنة  أساليب  لتوضيح  تعمد  ان  احلركة  هذه 
استيعاب  على  تقوم  بدائل  صياغة  اليها  يعهد  أوراش  واقامة 
واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  يف  املتحكمة  القوانني 
للدميقراطية  ملـــدارس  االوراش  هــذه  وحتــويــل  وغــيــرهــا 

املجتمعية.  البدائل  صياغة  على  تعكف  والتحرر 

بوتبغى احلسني
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ماذا تعني لنا املشاركة السياسية للنساء 
  يستغرب البعض ملا يطلع على جتارب التاريخ حيث يقرأن 
النساء كن يف طليعة تفجير العديد من االنتفاضات أو الثورات 
عدة  يف  أو  البلشفية  الثورة  أو  باريز  كمونة  يف  حدث  ما  مثل 
أنحاء من العالم كما كن أيضا يف طليعة  العديد من احلركات 
املجتمع  على  بالقضاء  معني  أول  هي  فاملرأة  االجتماعية،  
الطبقي الن ذلك يفتح لها املجال لنيل باقي احلقوق واسترجاع 

مكانتها التي ضاعت مع تقسيم العمل وامللكية اخلاصة.
عن  تبعد  خاصة،   والكادحة  والعاملة  عامة،  املــرأة  وتظل 
يعمق  ما  وهــو  وامللكية  اإلنــتــاج  إدارة  وعــن  القيادية  املــواقــع 
معاناتها. لكنها جتسد مشاركتها يف مجموعة من االنتفاضات 
الشعبية وانخراطها يف كل مجاالت النضال إلى جانب العامل .

  كما أن النساء أكثر عرضة لالضطهاد واالستغالل فقد قال 
االضطهاد  عبئ  اكتافهن  على  يحملن   ": تونغ  تسي  ماو  عنهن 

من  جبال  ثــالث  ــؤالء  ه يواجه  بينما  اذ  الــرجــال،  من  أكثر 
يستغلونهن  الرجال  الن  أربعة،  النساء  تواجه  االستغالل، 
املجتمع.  ويف  البيت  داخل  لالضطهاد  تتعرض  املرأة  إن  أيضا". 
إذا  الوعي  العمل و تعميق  املعاناة  جتعل منها قوة تثوير  هذه 
املناضلة  بالقوى  والتحمت  الذاتية   الشروط  لها  توفرت  ما 
من  جتد  ملا  هائلة  خطوات  وعيها  يتقدم  وقــد  والتقدمية. 
أما  يساعدها على الفهم ألسباب اضطهادها و كيف تواجهها. 
إذا انتفى هذا الشرط فيحدث فعال أن تتحول املرأة إلى نقيض 

ذلك.
1 - املشاركة السياسية للرمأة

التعبير  إطــار  يف  يندرج  السياسية  املشاركة  مفهوم  إن    
السياسي والشعبي وتسيير الشأن العام من قبل أطراف املجتمع 
ألنها  للدميقراطية  تعبير  أرقى  وهي  الرجال،  أو  النساء  سواء 
أو  املدينة  قضايا  يف  واملواطنات  املواطنني  مساهمة  على  تقوم 

احلي واملؤسسة. 
وتعتبر املشاركة  يف املجال السياسي حجر الزاوية يف إعادة 
املختلفة  للجماعات  الفرصة  وإتاحة  السلطة  نظم  تركيب 
حق  إن  االنتخاب.   أي  الدميقراطية  آليات  عبر  للمشاركة 
صنع  يف  يساهم  ألنه  احلقوق  أهم  من  هو  السياسية  املشاركة 

القرار واتخاذه.
عن  الــلــيــربايل  يتحدث  أن  ــدا  ج "طبيعي   : لينني  يــقــول 
الدميقراطية أما املاركيس فلن ينىس أبدا أن يطرح السؤال التايل 

: ملصلحة أي طبقة؟"

 كما تقاس درجة منو املجتمعات مبقدار قدرتها على دمج 
قدراتهن  وتعزيز  واخلاصة،  العامة  املجتمع  قضايا  يف  النساء 

مناقشة  ميكن  وال  فيه.  التنموية  العملية  يف  للمساهمة 
االجتماعية  الظروف  عن  مبعزل  للمرأة،  السياسية  املشاركة 

والسياسية التي مير بها املجتمع.
عناصر  أهم  من  السياسية  احلياة  يف  النساء  مشاركة  إن 
النظام  طبيعة  تعكس  وهي  ما  بلد  يف  الدميقراطية  العملية 

السياسي واالجتماعي يف الدولة.
2 -  مشاركة املرأة املغربية يف الحياة السياسية

ملبدأ  حقيقي  تفعيل  يستلزم  املــرأة  لوضعية  تغيير  أي  إن 
الدميقراطية تلك التي تربط الدميقراطية واملساواة  بدستور 

دميقراطي يضمن املساواة بدون قيد أو ثوابت.
على  مباشر  وبشكل  صراحة  ينص  ال  الدستور   ، املغرب  يف 
املساواة يف القانون بني النساء والرجال إمنا ينص على املساواة 

أمام القانون فقط، مع وجود العديد من القوانني التي تكرس 
التمييز ضد املرأة  خاصة يف احلقوق املدنية.

"عالم  حــول  اخلطابات  كل  من  بالرغم  انــه  نالحظ  كما  
أنها  يزعمون  التي  الــقــوانــني  جميع  مــن  وبــالــرغــم   ، املـــرأة" 
النساء  املستضعفات  شريحة  بالدنا  يف  تظل  املساواة،  تضمن 
مقدمة  يف  احلقوقي  و  السياسي  اإلعــراب  يف  لهن  دون  موقع 
هؤالء النساء ،العامالت يف البيوت و يف احلقول و يف املزارع ويف 
و يف  الضيعات  يف  و  الكبرى  باملدن  للخياطة  السرية  الورشات 
املتاجر  واملقاهي   واملطاعم ، و املشردات... و تبقى هذه الشرائح 
والتحوالت  التغيرات  الضحية  رغــم  كل  هي  من   املجتمع 

التي  تعرفها البالد.
السياسي  املجال  عن  بعيدة  طويلة  ولفترة  النساء  وتظل   
احلقيقي، أال وهو انخراطها الفعلي يف التغيير )خاصة داخل 
االهتمام  يتم  وال  اجلادة(،  النقابات  يف  و  التقدمية،  األحزاب 
احلصول  أجل  من  االنتخابية  االستحقاقات  فترة  يف  إال  بها 

على صوتها.
إن الوضع احلالي يطرح تساؤالت من نوع جديد بشأن نسبة 
املرأة يف املؤسسات املخزنية ومستوى أدائها وكيفيته،  مشاركة 
السياسية، ومدى صلتها  التأثير يف احلياة  ومدى قدرتها على 

بالنضال القائم من أجل احلريات العامة وحقوق اإلنسان. 
املؤسسات  يف  املنتخبات  النساء  هــل   : املــطــروح  الــســؤال   
املخزنية )املجالس احمللية واجلهوية و البرملانية( لديها القدرة 
املجتمع  املطروحة يف  النساء  بالنسبة لقضايا  بإحداث تغيير 

املغربي؟
يف  سواء  القرار  مواقع  إلى  وولوجها  النساء  مساهمة  هل   
مطالب  وحتقيق  للدميقراطية  مؤشر  البرملان  أو  احلكومة 

صورة  تلميع  هــدف  ضمن  يدخل  واهــم  رهــان  انــه   أم  النساء 
فقط  ويصبح  الواجهة(  )دميقراطية  للمغرب  الدميقراطية  
آلية للتسويق السياسي  مستجيبا لضغوطات خارجية فقط؟
املؤسسات  يف  حضورها  من  املغربية  ــرأة  امل استفادت  هل 
املخزنية و كانت مؤثرة يف اتخاذ القرارات على املستوى احمللي 

و الوطني سابقا؟
ستنفذها  التي  والتوجهات  والسياسات  االختيارات  ماهي 
النساء املنتخبات وما هي عالقتها مبصالح العامالت والكادحات 

والفالحات الفقيرات واملعطالت عن العمل، وعموم النساء ؟ 
ثمة الكثير من األسئلة يتم اإلجابة عنها من خالل التقييم 
حاليا  الكادحة  و  العاملة  املرأة  تعيشها  التي  للظروف  الفعلي 

وخاصة يف ظل جائحة كورونا " كوفيد  19 ".
وتوجهات  سياسات  ستنّفذ  دامــت  فما  واضــح  ــواب  اجل إّن 
والعقاريني،  الكبار  االراضــي  مالكي  و  الكومبرادور  وتعليمات 
االستبدادية  توجهاته  بتنفيذ  ملزمة  أنها  ذلــك  فمعنى 
نفس  تنفيذ  مبواصلة  ملزمة  أنها  كما  السياسي.  املجال  يف 
للتبعية  املكرسة  املتوحشة  الليبرالية  الرأسمالية  اخليارات 

والتفقير والتهميش والّنهب التي تتبعها الطبقة احلاكمة.
3 -  ما هو البديل؟  

أماكن  يف  النساء  مصالح  أجــل  من  النضال  يبدأ  أن  يجب 
يف  )النضال  النقابات  يف  العامالت  تنظيم  أجل  من  العمل،  
وتبقى  وعيهن.  وتطوير   )... الئقة  عمل  وظروف  أجور  سبيل 
وتـاطـيـرهـا  العمالية  النضاالت  دعم  يف  الرئيسية  املسؤولية 
النقابية  الـقـوى  وتـوفـيـر سبل جناحها وتـطـورهـا على عاتق 
اخلصوص  وعلى  اليسارية  والسياسية  الـدميـقـراطـيـة 
وتشجيعها  العاملة  بالطبقة  االرتـبـاط  خـالل  من  املاركسية 
على التنظيم واالنـخـراط يف العمل النقابي ومساعدتها على 
اكتساب الوعي الطبقي ونشر الفكر االشتراكي وسطها، وتعبئة 
عناصرها الطالئعية للمساهمة يف بناء حزب الطبقة العاملة 
يف  وقائدها  مطامحها  عن  السياسي  املعبر  الكادحني  وعموم 
الوطنية  الـدولـة  وبـنـاء  القائمة  لألوضـاع  الثوري  التغيير 

الدميقراطية الشعبية يف أفق االشتراكية.
املستويات،  املرأة على جميع  ضرورة تعزيز مشاركة وقيادة 
والكادحات  الفقيرات  والفالحات  العامالت  النساء   خاصة 
املهّمشات، يعد من مهام القوى التقدمية و ذلك بخوض النضال 

ضد االستغالل و االضطهاد والتمييز والتهميش .
قضية  حول  والرجال  النساء  تعبئة  ليست  اليوم  املهمة  إن 
مناضالت  ــراز  وإب إيجاد  أجل  من  النضال  وإمنــا  وفقط  املــرأة 
يف  متمرسة  قيادية  ــوادر  وك اجلماهيرية  للحركة  قياديات 
الثوري، وذلك بارتباط وثيق مع بلورة وجتسيد مهام  النضال 
وذات  شعبية  جماهيرية  قاعدة  ذات  نسائية  حركة  تطوير 

نفوذ وتأثير على مجرى الصراع الطبقي ببالدنا.
– للنساء  احلقيقي  التحرر  لتحقيق  الوحيد  الطريق  إن   
وجميع فئات املجتمع املضطهدة األخرى- مير عبر النضال من 
أجل إسقاط الرأسمالية واستبدالها باالشتراكية، ذلك النظام 
الرجال  من  لكل  احلقيقية  احلرية  يضمن  أن  ميكنه  الــذي 
وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب  بناء  يتطلب   مما  والنساء، 
لتحقيق  األســاســي  الشرط  البناء  هــذا  ونعتبر  الكادحني، 

التغيير املنشود.
املشاركة  ليست  السياسية  املساهمة  احلالي  املغرب  واقع  يف 
سيرورة  يف  الفعلي  االنخراط  هي  بل   ، املخزنية  املؤسسات  يف 

التغيير الثوري لبناء مغرب جديد يضمن املساواة الفعلية.
املرأة  إن  تونغ:"  تسي  ماو  مقولة  هو  به  نختم  ما  وأحسن 
نصف المساء  و علهين انزتاع النصف اآلخر". فهذا يستلزم وجوب 

وضعها يف صلب التغيير الثوري املنشود ببالدنا.

زهرة أزالف
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استغالل الشباب يف "االنتخابات" 
انتخابية  عملية   2021 شتنبر  من  الثامن  يف  املغرب  شهد 
فريدة عن سابقاتها بانتخاب اجلماعات الترابية من جماعات 
محلية ومجالس اجلهات وكذلك انتخاب مجلس النواب يف يوم 
واحد وعبر ورقتني فريدتني، مراهنا على جناح هذه العملية 
صفوف  يف  وخاصة  والناخبات  للناخبني  املكثفة  باملشاركة 
سكان  مجموع  من  املائة  يف   43 نسبة   يشكل  الــذي  الشباب 
القاعدة  غياب  االنتخابية  العملية  هذه  أثبتت  كما  املغرب، 
الشبابية لألحزاب السياسية مبغرب اليوم وخاصة الشبيبات 
احلزبية ملعظم التنظيمات السياسية املشاركة يف هذه العملية 
والتاطيري  التكويني  دورهــا  عن  لتخليها  حتمية  كنتيجة 
لهذه الفئة العمرية الواسعة يف املجتمع، سواء عبر احتضانها 
باملقرات عبر طول السنوات مع القيام بأنشطة ترفيهية دالة 
أو  ومسرحية،  رياضية  وأنشطة  وملتزمة  جــادة  موسقى  من 
احلزبية  باملبادئ  الشباب  وإقناع  املخيمات  تنظيم  خالل  من 
والتصور العام، واملطالب العادلة واملشروعة التي تعتبر حقوقا 
رأس  على  إنتخابيا  الشباب  إستغالل  عوض  إمتيازات  وليست 

كل خمس أو ست سنوات.
الدريع  الفشل  على  ــدل  ي فإمنا  ــيء  ش على  دل  إن  ــذا  ه
بإقناع  فلكها  يف  تدور  التي  وتلك  اإلدارية  السياسية  لألحزاب 
الشباب والشابات يف االنخراط بصفوفها لغياب الدميقراطية 
مرجعيات  وغــيــاب  التاطيري  التوعوي  ــدور  والـ الداخلية 
باستثناء  وانتظاراتهن  انتظاراتهم  تعكس  عامة  وتصورات 
بعض القوى الوطنية التقدمية والدميقراطية التي جعلت من 
التنظيم وحتتضن كل  لبناء  املساواة واجلماهيرية كأس  مبدأ 
وعمال  فالحني  معطلني  طلبة  من  املقهورة  الشعبية  الطبقات 
إلى جانب باقي القوى املسحوقة والتي تناضل إلى جانبها يف 
كل وقت وحني وبشكل شبه يومي دون أدنى فكرة يف إستغالل 
الشباب إنتخابيا رغم املنع والقمع واملضايقات التي حتابه بها 

من قبل القوى املخزنية.
بأن  مقتنع  اليوم  مغرب  شباب  معظم  أصبح  فقد  ولإلشارة 
فشلها  عن  أبانت  والتي  املخزن  صنيعة  أحــزاب  من  جدوى  ال 
الدريع يف حتقيق الدميقراطية والتنمية املنشودة منذ بداية 
ومنهن  منهم  بالبعض  دفع  مما  املاضي،  القرن  من  الستينات 
إلختيار فضاءات أخرى للتعبير عن سخطها وغضبها ورفضها 
والثقافية  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  لألوضاع 
الرياضية  املالعب  الشباب  من  املاليني  أختار  وهكذا  ــخ،  ...ال
لرفع شعارات تطالب باحلرية والكرامة والعدالة االجتماعية 
وتطالب بإسقاط الفساد واالستبداد بل وتغنت حتى بقضايا 
صداها  وصل  والتي  الفلسطينية  كالقضية  املقهورة،  الشعوب 
للعاملية بكل املدن والقرى بل وحتي املداشر عبر االلترنت بل 
وحتى احلركة التالميذية خرجت يف مسيرات غاضبة ووقفات 
إحتجاجية رافعة شعارات قوية من قبيل )جيل 2000 ماشي 
املخزنية  لألجهزة  واضحة  رسائل  أعطى  الذي  األمر  عبيد(، 
كبيرة  انتخابية  قاعدة  سيشكل  ــذي  ال األلفني  جيل  بــأن 
وال  املعالم  واضــح  غير   2021 شتنبر  من  الثامن  إلنتخابات 
يف  فلكها  يف  يدور  ومن  اإلدارية  األحزاب  فشل  بعد  التوجهات 

استقطابهم.
من هذا املنطلق ستبدأ أولى طرق استغالل الشباب إنتخابيا 
وخاصة  الرياضات،  مختلف  يف  رياضية  جمعيات  املسماة  عبر 
اإلستغالل  خطوات  أولى  يف  مسيروها  ساهم  حيث  القدم  كرة 
واملقربني  واملنخرطات  املنخرطني  والشابات  الشباب  بتسجيل 
منهم ومنهن بعد استفادت هذه اجلمعيات من أموال طائلة من 
خالل الدعم من املال العام واخلاص ،وانتقلت بعد ذلك عملية 
رؤساء  غالبية  ترشح  خالل  من  إنتخابيا  الشباب  إستغالل 
هذه  يف  ومنخرطيها  املسير  مكتبها  وأعضاء  اجلمعيات  هذه 
أخرى  لوائح  ضمن  او  لوائح  كوكالء  سواء  اإلنتخابية  العملية 
ملختلف األحزاب اإلدارية ومن يدور يف فلكها، بل ولتأكيد هذا 
من  مجموعة  إقدام  الرياضي،  للشباب  اإلنتخابي  اإلستغالل 

رؤساء أكبر النوادي الرياضية وخاصة الكروية الترشح يف كل 
من الدارالبيضاء والرباط واحملمدية ...الخ لضمان مشاركة بل 
ووجلوا  الرؤساء  هؤالء  فاز  وفعال  إنتخابيا  الشباب  إستغالل 
ترابية  جماعات  مجالس  رأس  على  وتربعوا  البرملان  قبة 

ومجالس اجلهات. 
ونفس اإلستغالل اإلنتخابي للشباب الرياضي مس الشباب 
الفني عبر ترشيح فنانني وفنانات يف مختلف الفنون اجلميلة 
التي أقحمت يف معادلة خاسرة عبر الزج مبحبيها يف مسرحية 
ألن  درامية  إال  نهايتها  تكون  ولن  نوعها  من  فريدة  إنتخابية 

الفن رسالة إنسانية وليس لعبة انتخابية.
غير أن أبشع إستغالل للشباب إنتخابيا يتجسد يف إستغالل 
فني  الشباب  ــؤالء  ه غالبية  ألن  املـــال،  وقلة  ــال  احل ضعف 
الالشعبية  السياسات  بسبب  معوزة  أسر  من  ينحدر  ورياضي 
خيرات  نهب  من  طويلة  لعقود  حتمية  وكنتيجة  والالوطنية، 
إال  شــيء  كل  مسيروها  أتقن  صورية  مؤسسات  عبر  البالد 
املصداقية  إال  الصفات  بكل  واتصفوا  اجلاد  والعمل  اإلخالص 
والروح الوطنية، مسيرون اعتادوا االنتفاع باملال العام واخلاص 
، وذلك عبر إستغالل الشباب يف احلملة االنتخابية من خالل 
توزيع املناشير للمرشحني واملرشحات بإسم أحزاب ال يعرفون 

حتى أسمائها، بل يعرفون فقط اسم املرشح بإسم احلزب، مقابل 
يف  100درهم  تقدير  أبعد  على  يتجاوز  لم  والذي  يوميا  مالي 
اليوم من دون أدنى اقتناع منهم باحلزب وال باملرشح بل ومنهم، 
إبان ذات احلملة اإلنتخابية يف توزيع  الشباب، من اشتغل  أي 
املناشير ألكثر من حزب ومرشح ومنهم من قاطع هذه العملية 
القتناعه  املرشحني  من  واحــد  ألي  يصوت  ولم  اإلنتخابية 
باستغالل فقره خالل أربعة عشر يوما من احلملة ليستمر يف 
إستغالل الشباب والبالد لست سنوات، بل وهناك من الشباب 
والشابات من مت الزج بهم وبهن يف لوائح إنتخابية كمرشحني 

ومرشحات  ألحزاب فاقدة للقاعدة اجلماهيرية مبقابل مالي 
ولن   ، اإلنتخابية  األحزاب  جل  طرف  من  إنتخابية  بوعود  أو 
بعض  من  ومتكينهن  متكينهم  أو  كالتوظيف  سياسية  أقــول 

اإلمتيازات وهي وعود كالزبد تدوب يف عسل الكالم. 
فني  أو  رياضي  سواء  إنتخابيا  الشباب  إستغالل  جانب  إلى 
حول مرشحو األحزاب اإلنتخابية هذه اإلنتخابات إلى حرب 
عصابات عبر تسخير الشباب من أصحاب السوابق العدلية يف 
حمالتهم االنتهازية، عفوا اإلنتخابية، من خالل دعمهم ماليا 
والسيوف  املمنوعات  كل  من  ومتكينهم  كراء  سيارات  وتوفير 
والعصي والسالسل مما أودى بحياة مجموعة من الشباب املغرر 
به ومجموعة أخرى الزالت تقبع بالسجون بتهم ثقيلة وصلت 

للجنايات إنهم فعال ضحايا اإلنتخابات. 
ــن ضحى  ــن املــرشــحــني م ــرا فــهــنــاك م ــي ــرا ولــيــس أخ ــي أخ
أقحموهم  حيث  والشابات  الشباب  وبناته  أبنائه  مبستقبل 
واقمحهن يف لوائحه اإلنتخابية وهم وهن طلبة وطالبات، بل 
وحتى تالميذ وتلمذات ومنهم ومنهن من وجد نفسه ونفسها 
رئيس أو رئيسة بسبب صغر السن إلحدى اجلماعات وخاصة 
املادة  من  االخيرة  الفقرة  تنص  بحيت  األصوات  تساوي  عند 
مياي   17 بتاريخ  محينة  صيغة   11/59 رقم  القانون  من   24
متساويا  عددا  مترشحني  عدة  أو  مترشحان  أحرز  )إذا   2021
 ، السن  تعادل  حالة  ويف   ، سنا  أصغر  انتخب   ، ــوات  األص من 
جترى القرعة لتعيني املترشح الفائز  (، وهكذا سيجد الشباب 
إنتخابيا من طرف األحزاب  استغلوا  بأنهم  من تالميذ وطلبة 
العائالت  طرف  من  وحتى  بل  السياسية  وليست  اإلنتخابية 
ونفس  غالي  بكل  تضحي  التي  السياسية  وليست  اإلنتخابية 
املغربي  الشباب  هو  والضحية  الكراسي  رأس  على  لالستمرار 
الذي سيجد نفسه بعد ست سنوات عوض نيل الشواهد العليا 
باملال  اإلنتفاع  على  سيتربى  والعطاء  النفس  على  لالعتماد 
القائل  للمثل  طبقا  اإلنتخابية  العملية  عبر  واخلاص  العام 

ٔتبع حرفة بوك اليغلبوك#.

محمد متلوف

أخريا وليس أخريا فهناك من 
املرشحني من ضحى مبستقبل 
أبنائه وبناته الشباب والشاابت 
حيث أقحموهم واقمحهن يف 
لوائحه اإلنتخابية وهم وهن 

طلبة وطالبات، بل وحىت تالميذ 
وتلمذات ومهنم ومهنن من 
وجد نفسه ونفهسا رئيس أو 

رئيسة بسبب صغر السن إلحدى 
الجماعات
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

هو  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  إن 
يرتفع  ما  بقدر  وعقلها،  بهمتها  نفسها  اجلماهير  شأن 
انشطتها  وتــتــســع  تــتــكــامــل  اجلــمــاهــيــر  وادراك  وعـــي 
الطبقة  حزب  بناء  لنجاح  اكثر  فرصا  مامينح  النضالية 

الكادحني. وعموم  العاملة 
البرجوازية  االيديولوجية  مظاهر  ضد  النضال  إن 
الشيوعية  االخـــالق  إشــاعــة  على  والــعــمــل  واخــالقــهــا 

العمالي.  احلزب  هذا  بناء  صميم  يف  يدخل 
إنسانية  عالقات  إقرار  الى  تسعى  الشيوعية  أن  معلوم 

البشرية  وتخليص  الشعوب،  وبني  الناس  بني  بني  حقة 
واحلياة  الكوني  السالم  وإقرار  املبيدة  احلروب  خطر  من 

االرض. هذه  فوق  للجميع  السعيدة  احلرة 
احلزب  بناة  به  يقوم  ان  يجب  الذي  التربوي  فالعمل 
الغنى  بني  يجمع  جديد  انسان  تربية  الى  السعي  هو 
إيالء  مع  اجلسدي،  والكمال  االخالقي  والصفاء  الروحي 
ولن  الناشئ،  وللجيل  وللنساء  للشباب  القصوى  االهمية 
ومقرات  املعامل  يف  احلزب  خاليا  ضمن  اال  ذلك  يتأتى 

وغيرها... الطالب  ووسط  الشعبية  واالحياء  العمل 
االخالقية  املبادئ  بعض  الى  نشير  الذكر  سبيل  على 

: الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناة  لدى 
املتبادل:  واالحترام  الناس  بني  االنسانية  العالقات  ـ 

وأخوه. ورفيقه  االنسان  صديق  االنسان 
البساطة  االخالقي،  والصفاء  والصدق  االستقامة  ـ 

والشخصية. العامة  احلياة  يف  والتواضع 
الطفيلية  والروح  الظلم  مظاهر  حيال  التسامح  عدم  ـ 

والطمع. والوصولية  والغش 
يف  الــكــادحــني  وجميع  العمال  جميع  مــع  التضامن  ـ 

املظلومة. الشعوب  جميع  ومع  البلدان  جميع 
الفرد  الرفاقية:  املساعدة  وتبادل  اجلماعية  الروح  ـ 

للفرد. واجلميع  للجميع 
بإخالص  والعمل  االنساني  للواجب  العميق  االدراك  ـ 

املجتمع. خلير 

املكان  هو  فيه  ترتاح  الذي  املكان     
هو  الــوطــن،  هو  إليه،  تنتمي  الــذي 
ــهــويــة والـــعـــرق، وكـــل ما  ــل وال األصـ
لإلنسان،  الــوجــودي  العمق  يحمل 
ــى "خـــبـــاب"،  ــي أنــتــمــي إلـ ــن ــن أن أظـ
ــدي عـــدي"،  ــي " "س ــت عــيــاش"،  "ايـ
أماكن   ... ميرلفت"،   " الربيع"،  "ام 
والطمأنينة  بالراحة  فيها  أحسست 
يف  اآلن  ــا  أن الــوجــدانــي؛  واالنــتــمــاء 
ــاب"، جــالــس  ــبـ ــول "خـ ــق أحــضــان ح
من  نظر  يف  وحيد  بستان،  حد  على 
لكنني  بــجــانــبــي،  ميــر  ــن  وم ــي،  ــران ي
وقرينها،  نفسي  صديقاي،  برفقة 
عندما  ينتشلني  املوسيقى  إيــقــاع 
والكلمات  مستفزة،  النغمة  تــكــون 
عميق  معنى  لها  يكون  حني  جتذبني 
ُتقاطع  موسيقى  وجداني،  يف  ووقــع 
والذكريات،  األفكار  أيــادي   تشابك 
مع  وأتقاسم  بالهدوء  أقترن  أن  أردت 
خصوصًا  جسمه،  رقــصــات  النسيم 
وجنتي،  ثــوبــه  بــأطــراف  يــالمــس  ملــا 
الطائشة،   شعري  خصالت  ويذاعب 
شقي،  صبي  كطلب  النسيم  دعــوة 
يدعوني  فما  طائش،  مراهق  كحاجة 
أن  هــو  إليه  يرمي  ومــا  ألتبخر،  اال 
أو   ، غاز  إلى  صلبة  حالة  من  أحتول 
اإلنــســان  وأصــبــح حــالــة  أتــاكــســد  أن 
مواهب  أملك  ال  ولألسف  املؤكَسد، 

إليه. يدعوني  ما  حتقق  خارقة 
الناي  ملوسيقى  العنان  أطلقت         
يف  ونحيبه  صرخاته  تتراكم  وبدأت 
التي  الــوحــيــدة  األداة  فهي  جــويف، 
قطيع  الــســحــريــة  بــعــصــاهــا  تــهــش 

أفكاري. سرب  وتتزعم  مشاعري 
وصــم  تــنــاســل  ــوم  ــي ال ضــجــيــج       
إلــى  أقـــرب  الــيــومــي  جــعــل  اآلذان، 
زحمة   هائج،  مي  خضم  يف  السباحة 

السير  يقيد  املهام  وتناسل  الواجب 
أرض  ويف  النفس  جنان  جنبات  على 
الــقــريــن، أحــســســت كــأنــنــي غــريــب، 
ــي حــقــول "خــبــاب"  ــول ــرد وص ــج ومب
التقيت  فإنني  اآلن  أما  مغترب،  صرت 
ــني الــبــســاتــني،  ــن يــنــتــظــرونــنــي ب مب
ــع نــفــســي وقــريــنــي،  ــدأت أتــقــلــم م بـ

ــني  ــروت ومـــع "عـــــادل" اإلنـــســـان، ال
طال  كلما  مالمحي  يف  يؤثر  اليومي 
حتقيق  بــلــد  ــر،  ــج ــه امل يف  وجــــودي 
بلد  الــضــروريــات،  وتوفير  الطلبات 
وقــويف  طــريــقــة  مــن  أغــيــر  يجعلني 
أن  أحيانًا  يحتاج  اإلنسان  وجلوسي؛ 
يوبخ  أفكاره،  يعاتب  بنفسه،  يخلو 

ذكرياته. يشجع  مشاعره، 
فــهــو أســاس  املــاضــي مــهــم جـــدًا      
احلــاضــر وعــمــاد املــســتــقــبــل، رغــم 
ترويض  ك  للمستقبل  التطلع  أن 
مستقبل،  حــاضــر  ــل  ك ف  األســــود، 
كلما  املاضي،  احلاضر  من  غالبا  ويبدأ 
إال  "املستقبل"  كلمة  أصابعي  خطت 
اخللفية،  اجلهة  إلى  نفسي  وأخدتني 
برؤوس  مكتظ  مكان  يف  أنني  وشعرت 
جنبات  وعلى  سوادها،  الشيب  غطى 
ثالثية  إشــهــاريــة  لــوحــات  ــوارع  ــش ال

أضــواء  اسمنتية،  أرصــفــة  األبــعــاد، 
الشمس  حتــجــب  عـــمـــارات  مــلــونــة، 
من  قليل  ــاًل،  ــي ل والــنــجــوم  صــبــاحــًا 
ــة الــقــمــر، أمـــا الــنــجــوم  ــرؤي يــنــعــم ب
بريقها،  الــشــوارع  ضــوء  غطى  فقد 
متفرقة،  بيضاء  بقع  ســوى  تــرى  ال 
اي  سيروق  املستقبل  هذا  أن  أظن  ال 

يساهم  أن  إنــســي  يطمح  ــن  ول كــان، 
هــذا  ف  مــعــاملــه،  وتشييد  بــنــاءه  يف 
والعالم  القادمة،  األجيال  مستقبل 
ولكن  متشائم  لــســت  أنــا  ــد،  ــدي اجل
ما  كل  الغد،  من  ننتظر  فماذا  واقعي، 
املستقبل،  على  تأثيره  له  اآلن  يقع 
احلالي  اإلنسان  ابتكرها  التي  احلياة 
عالقة  وال  اآللي،  اإلنسان  حياة  هي 
حياة  فهي  ــي،  األدم وال  بالبشر  لها 
اإللكتروني،  الكائن  واقع  على  مبنية 
السري،  بالقن  مرتبط  يومه  مخلوق 
فيديوهات،  الــصــور،  وبالبصمات، 
بــالــك مبا  الــتــحــمــيــل، ومــا  ــط  ــ وراوب
كل  ينقلب  أن  فــإمــا  ــدًا،  ــ غ ســيــأتــي 
الــروح  وتعود  عقب  على  رأس  شــيء 
ويختزل  التطور  يتحول  أو  للحياة، 
العلمي  اخليال  درجة  ليصل  التقدم 

االلكترونية. واخلرافة 

الدور الرتبوي لبناة حزب الطبقة 
العاملة وعموم الكادحني

" االنتامء والوجود"
عادل لعريف

حسن أيت اعمر

بوثيقة الوعي 
الزيف تبدد 

يف مغار السكون
يف كياني

كبرى مغامرة  السؤال 
والضباب ُقّد من سواد أفكاري

القلق رياح 
التمني أشرعة  تقصف 

والوهم حصى من سجيل
الضليل الظل  حيث 

النور يقتات من 
يتقلب على صفحة األدمي

ماتعة اخلفاء  لعبة 
كبرى مغامرة  والظهور 

يف النور
ظلي يتبعني 

يتركني العتمة  ويِف 
وحيدا

ل للمجهو
على  يقتات  ــِرّي  ــ احَل ــوح  ــب وال

احَلَزن
الغياب على 

اجلنون على 
النهار رحيل 

العمر اجلاري يجر خلفه 
واحلنني بذور أرق

الليل تنمو يف تربة 
واحللم جسر عبور
العود األخير نحو 

يف رحلة شباب غرير

شذرات مرتبكة
بوجمعة بنطويهر
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حوار 

الذي  التقييم  أطار  ويف  عامة،  الوطنية  الساحة  يف  يجري  ملا  الدميقراطي  النهج  جريدة  تتبع  إطار  يف 
يقوم به النهج الدميقراطي لالنتخابات املخزنية مبختلف محطاتها )من يونيو إلى أكتوبر 2021( خاصة، 
استضافت اجلريدة الرفيق معاد اجلحري، أحد نواب الكاتب الوطني، لتوضيح جوانب من هذه احملطة التي 

عرفها الصراع الطبقي، و التي ستعرف ال محالة تداعيات خطيرا مستقبال.
فشكرا للرفيق معاد على قبول الدعوة. 

        

           ما تقييمك حلملة املقاطعة التي قام بها حزب 
الدميقراطي؟ النهج 

وسائل  على  وجريئة  مهمة  بحملة  قام  حزبنا  أن  تقديري 
امليدان  ويف  احلملة  من  األول  األسبوع  يف  االجتماعي  التواصل 

مناضالته  من  عــدد  خاللها  وتعرض  الثاني  األسبوع  خــالل 
ولالحتجاز  الوطني  الكاتب  رأسهم  وعلى  للتعنيف  ومناضليه 

ملدد متفاوتة قبل إطالق سراحهم.
أن  مؤكدين  املخزن  وهو  األساسي  العطب  على  ركزنا  وقد 
الدميقراطية واملخزن ال يلتقيان وأن ما يجري هو يف احلقيقة 
مسرحية سمتها املعارضة التقدمية يف الستينات بدميقراطية 
املناسبة  استثمرنا  كما  الصورية.  الدميقراطية  أو  الواجهة 
حزب  لبناء  وامللحة  املوضوعية  للحاجة  قوية  بدعاية  للقيام 

الطبقة العاملة وعموم الكادحني ببالدنا.

          هل جنحتم يف ذلك؟
للغاية  مهما  جتاوبا  حملتنا  لقيت  لقد  ذلك.  اعتقد  نعم، 
وكسبنا متعاطفني على مستوى عدد من الفروع وكسب حزبنا 

عموما تعاطفا وإشعاعا سياسيا معتبرا.
أطروحة  تفنيد  حاولنا  ذكره  سبق  ما  إلى  باإلضافة  نحن 
لإلصالح  قابل  غير  املخزن  أن  وأكــدنــا  الــداخــل  من  التغيير 
وانتقدنا بقوة وطبعا بشكل مسؤول اخلط االنتخابوي املهيمن 
على  الكارثية  وانعكاساته  ببالدنا  الدميقراطي  اليسار  على 

نضال شعبنا وعلى القوى املعنية نفسها.

           منذ تأسيس النهج الدميقراطي أي منذ أزيد 
قرار  هل  االنتخابات،  تقاطعون  وانتم  قرن  ربع  من 

املقاطعة أصبح ثابتا ال يخضع الي نقاش؟
أبدا. املوقف من االنتخابات قضية تكتيكية. وسدادة تكتيك 
األساسي  فيها.  يسري  التي  الزمنية  باملدة  ترتبط  ال  معني 
االستراتيجية  ــداف  األه مع  تناغمه  مدى  هو  لنا  بالنسبة 
أم  الشعب  التغيير لصالح  التحليل قضية  نهاية  وهل يخدم يف 
املركزي الذي ينبغي اجلواب عنه. ويجب  ال؟ هذا هو السؤال 
االنطالق يف اجلواب من الواقع وليس من االستيهامات واملصالح 
نشرع  وعندما  الشخصية.  أو  احلزبية  أو  الفئوية  الضيقة 
العام  وميوله  الشعب  ملزاج  ننتبه  أن  بد  ال  املوضوع  تفحص  يف 
املغربي  الشعب  اجلد.  محمل  وعلى  االعتبار  ذلك بعني  ونأخذ 
اليوم يرفض وبدون تردد املشاركة يف "اللعبة". بعد ذلك فقط 
الذي  السياسي  املناخ  مثل  األخــرى  العوامل  ندرس  أن  علينا 

والقوانني  منها  املستفيدة  واألطــراف  االنتخابات  فيه  جتري 
املؤطرة لها واإلطار الدستوري ...

فهم  على  وكادحيه  املغربي  الشعب  مساعدة  هو  كان  دورنا 
عمق اللعبة وحتويل وعيه العام مبقاطعة االنتخابات إلى وعي 
األساسي  املسؤول  هو  املخزن  نظام  بان  ويفهم  طبقي  سياسي 

واجلمعيات  والــنــقــابــات  األحـــزاب  فقط  ولــيــس  مآسيه  عــن 
املتعفنة والنخب الفاسدة. وطبعا هذه مهمة حيوية وينتظرنا 

يف هذا الصدد عمل صبور ويف العمق الشعبي.

املالحظات  ــم  أه نــظــرك  مــن وجــهــة  مــا هــي            
هذه  مــن  املستخلصة  والــــدروس  واالســتــنــتــاجــات 

احملطة؟
يذكرنا  الــتــزويــر  مــن  مستوى  عــرفــت  االنــتــخــابــات  ــذه  ه
التزوير  يتم  كان  آنذاك  قبلها.  وما  املاضي  القرن  بثمانينات 
بطريقة فجة كالهروب بالصندوق. يف هذه احملطة كان هناك 
تدخل سافر للعلبة السوداء لوزارة الداخلية يف صنع النتيجة 
يف   95 لوحدها  الوزارة  هذه  احتكار  بدليل  املخزن  يريد  التي 

املائة من محاضر التصويت. هل هذا يعقل يف القرن 21؟ 
ربك  رحم  من  اال  املرشحني  من   الساحقة  االغلبية  ثانيا: 
النهار  واضحة  ويف  السكان  على  جدا  واسع  بشكل  املال  وزعوا 
أصوات  اشتروا  كما  ذلك  يف  مبن  أصواتهم  لشراء  لدار  دار  من 
اجلبار  املسيطر  هو  املال  كان  السوق  هذه  يف  الكبار.  الناخبني 
وكبار  األعيان  اكتساح  هي  والنتيجة  القوم.  وسيد  املهيمن 
والبرملان  اجلماعية  )املجالس  املؤسسات  لسائر  األغنياء 
وتسيير  تدبير  سيتولى  من  وبالتالي  واحلكومة(  بغرفتيه 
من  خادمتها  وليس  نفسها  املخزنية  املافيا  هي  أالن  من  األمور 

التعبيرات السياسية للفئات الوسطى.
الهياة  أساس  على  احملتسبة  الفعلية  املشاركة  نسبة  ثالثا: 
األصوات  عدد  االعتبار  بعني  وأخذا  مليون(   25.2( الناخبة 
يف  اقــدره   ( عنه  اإلعــالن  الداخلية  وزارة  ترفض  التي  امللغاة 

حوالي مليون ونصف على األقل( هي حوالي 30 يف املائة.
      

        كيف تفسر اندحار العدالة والتنمية؟
هناك تضافر عدة عوامل وراء هذا االنهيار: 

ملصالح  املعادية  وطبعا  املتطرفة  الليبرالية  -السياسات 
الشعب املغربي ملدة ما يقرب 10 سنوات.

-توقيع اتفاق التطبيع مع العدو الصهيوني يف دجنبر 2020 
والدفاع عن ذلك مببررات املخزن نفسها.

أن  ميكن  ال  امللكية  الن  مــنــه.  التخلص  يف  املــخــزن  دور   -

فينافسها  الدولة  مفاصل  من  يتمكن  قوي  بحزب  أبدا  تقبل 
هذا  وبرز  الدينية.  وبالشرعية  االنتخابية  الشرعية  باسم 
لسحب  احلزب  مرشحي  من  أالف  على  الضغط  يف  مثال  الدور 

ترشيحاتهم وهو ما مت بالفعل.

كيف تنظر لنتائج قوى اليسار الدميقراطي             
ووضعها؟

لم حتصل هذه القوى سوى على مقعدين يتيمني يف البرملان 
وعدد ضعيف جدا يف املجالس اجلماعية. والراي العام املناضل 
الذي يتابع األمور متذمر من االصطفافات غير املقبولة لقوى 
املجالس  مستوى  على  الرجعية  األحـــزاب  مع  هاته  اليسار 
باجلملة  تناقضات  القوى  هذه  تعيش  املقابل  يف  اجلماعية. 
األبرز  والنتيجة  احملطة.  هذه  مع  والتفاعل  التعامل  نتيجة 
املوحد  االشتراكي  وانقسام  اليسار  فيدرالية  تشردم  هي 
خالفات  بسبب  وليس  املواقع  حول  التنافس  بسبب  هذا  وكل 
املستاءين  الغاضبني  من  عــدد  هناك  وبالنتيجة  سياسية. 
ويتفرغون  النضالية  الساحة  من  ينسحبوا  قد  احملبطني 
القوى  هــذه  يغادر  قد  صنف  وهناك  الشخصية،  حلياتهم 
ويستمر يف النضال يف إطارات تقدمية أخرى خاصة اإلطارات 
املعارضة  بقوى  يلتحق  قد  آخر  صنف  وهناك  اجلماهيرية 
والتقدم واالشتراكية( يف إطار  البرملانية )االحتاد االشتراكي 
هناك  وطبعا  الكبير.  االشتراكي  باحلزب  يسمى  ما  مشروع 
احتمال إجراء مصاحلة وراب الصدع والعودة ملربع االندماج يف 

إطار فيدرالية اليسار.

            وماذا عن املعارضة البرملانية؟
البرملانية  املعارضة  عن  احلديث  مضمحلة.  بساطة  بكل 
والتنمية  العدالة  أي  املعنية  القوى  اإلعــراب.   من  له  محل  ال 
لها  مصداقية  ال  واالشتراكية  والتقدم  االشتراكي  واالحتــاد 
بسبب  العام  الرأي  طرف  من  سوداء  سخرية  مسار  وهي  باملرة 
ومعاداتها  متريرها  يف  ساهمت  التي  والسياسات  فسادها 
ينسى  أحد  ال  الواسعة.  ونضاالته  املغربي  الشعب  لطموحات 

موقف هؤالء السفلة من حراك الريف العظيم مثال.

          كيف ترى األفاق؟
املتبعة  بالسياسات  يتعلق  فيما  تغيير  يكون  لن  أنــه  أرى 
يسمى  ما  تنفيذ  خــالل  من  الهيكلي  التقومي  سياسات  وهــي 
وستنفذ  جديدا.  يحمل  ال  الذي  اجلديد  التنموي  بالنموذج 
املخزنية.  املافيا  صلب  من  األثرياء  حكومة  السياسات  هذه 
مضى.  وقت  أي  من  أكثر  الشارع  يف  طبعا  فستكون  املعارضة  أما 
يبدو املخزن قويا ولكن هذا يف الظاهر فقط ألن أزمته تتفاقم 
وعزلته عن الشعب تتوسع وتتعمق من خالل الفراغ الذي صنع 

من حوله. فهو اذن منر من ورق وساعة التغيير قادمة. 
يف  املوحدة  اجلبهة  وبناء  النضال  يف  الوحدة  هو  املطروح 
خضم النضال وعلينا أن نستفيد من النقمة الشعبية ضد هذه 
االنتخابات لبناء مجالس موازية يف وجه املجالس املزورة التي 

ال عالقة لها باإلرادة الشعبية.
واإلبــداع  واالجتهاد  والصبور  الــدؤوب  العمل  طبعا  وعلينا 
لبناء حزب الطبقة العاملة املستقل يف معمعان النضال وحتت 
األمــام  إلــى  ملنظمة  املؤسسون  رفاقنا  قــال  كما  العدو  نيران 

املجيدة. 
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من  اإلرهابية  امليليشيات  تواجد  ثقل  انتقل 
املتاخمة  البلدان  إلى  ليبيا  وحتى  وسوريا  العراق 
االنتقال  هذا  جاء  افريقيا.  يف  الكبرى  للصحراء 
التوازنات  نتيجة  امليليشيات  لهذه  االنتشار  كإعادة 
على  وصراعها  االمبريالية  الدول  بني  السياسية 
سوريا  ويف  ايران  العراق  منطقة  يف  النفوذ  مناطق 
هذا  كل  وقبل  افريقيا  شمال  يف  ثم  االردن  لبنان 

افغانستان.

مكلفة  ككتائب  امليليشيات  هــذه  استعملت 
استقرار  ــدم  ع مناطق  وخــلــق  ــروب  احلـ بــإشــعــال 
واالطاحة  الهشاشة  وخلق  الدول  سلطة  ومنازعة 
جديدة  حتالفات  يف  لالرمتاء  دفعها  او  باالنظمة 
والتسلح.  التبعية  ــن  م بــاملــزيــد  الــســلــم  وشـــراء 
ميليشيات  لتجميع  مجال  اكبر  افريقيا  تعتبر 
داعش  الــى  القاعدة  من  االرهابية  التيارات  كل 
أعطى  افريقيا  يف  الكتائب  هذه  وجود  ومشتقاتها. 
حتت  التدخل  جيوش  إلنشاء  لفرنسا  األلف  املبرر 
الناتو  ومبباركة  بــاهــكــان...  مثل  عــدة  مسميات 
قوات  جاءت  بل  األخرى،  االمبريالية  واملؤسسات 
حــدود  على  معسكرات  لتقيم  غيرها  امريكية 
فرنسا  وتشاد...استغلت  ومالي  النيجر  مثل  دول 
تنظيم  على  عــمــالءهــا  لتحرض  الــتــواجــد  ــذا  ه
االستقرار  عدم  يشيع  مبا  العسكرية  االنقالبات 
املزيد  إلى  البلدان  هذه  يف  السائدة  الطبقات  ودفع 
احلماية  وراء  واجلـــري  التبعية  يف  ــاء  االرمتـ مــن 
يبدو  ما  على  لكن  الفرنسية.  للدولة  العسكرية 
بدأت  ما  وذلــك  الساحر  على  السحر  ينقلب  قد 
شبه  ميليشيات  تأسيس  بعد  تظهر  مــؤشــراتــه 
خدمات  تبيع   - فاغنر   – لروسيا  تابعة  عسكرية 
محاربة اإلرهابيني لبعض دول الساحل مثل مالي.

التناقضات  تصعيد  ساحة  أفريقيا  أصبحت 
ــدول  ــ ــني ال ــاردة بـ ــ ــب ــ ــرب ال ــ وإشـــعـــال فــتــيــل احلـ
عقبان  طرف  من  مستهدفة  إفريقيا  االمبريالية. 
حصة  اكبر  على  االستحواذ  اجل  من  االمبريالية 
ومن  واحليوانية  والزراعية  املعدنية  الثروات  من 
احلربية  الصناعات  إلنعاش  األسلحة  تصدير  اجل 
األزمــة  ــار  آثـ وتخفيف  االمــبــريــالــيــة  الـــدول  يف 
هناك  اقتصادياتها.  منها  تعاني  التي  االقتصادية 
الغربية  االمبرياليات  بــني  محموم  ــراع  ص أيضا 
كسوق  إفريقيا  اكتساح  إلى  تهدف  التي  والصني 
اجل  ومن  واخلدماتية.  املادية  سلعها  فيها  تفرغ 
يف  لتدخلها  الصني  توليها  التي  األهمية  معرفة 
خارج  لها  عسكرية  قاعدة  أول  بنت  فإنها  أفريقيا 
البوادر  أولــى  إنها   .2017 عام  جيبوتي  يف  الصني 
الصينية  الرأسمالية  تطور  مستوى  تكشف  التي 
اقتسام  إعادة  يف  العسكري  التوسع  إلى  وانتقالها 

أخرى. قصة  وتلك  العالم  عبر  النفوذ 

يف  النفوذ  على  احملــمــوم  الــصــراع  هــذا  ــار  إط يف 
باعتباره  املغربي  النظام  حتركات  نتابع  أفريقيا، 
وتعاونه  املنطقة  يف  الفرنسية  االمبريالية  دركي 
يطلب  ما  تقدمي  قصد  األمريكية  االمبريالية  مع 
شعوبها. وإذالل  البلدان  استعمار  خدمات  من  منه 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

أفريقيا منطقة ساخنة يف 

إطار الحرب الباردة

تونس : مناورات إلرساء االستبداد وتأبيده

 26 ومــنــذ  تــونــس،  يف  اآلن  يــجــري  مــا   
داخل  إال  تصنيفه  ميكن  ،ال   2021 يوليوز 
السيرورة  مكتسبات  عن  التراجعي  املسار 
وهو   .2011 يف  انطلقت  الــتــي  الــثــوريــة 
شهدت  لتي  مصر  يف  انطلق  الــذي  املسار 
ــات  ــدام ــاالت و اإلع ــق ــت ــن االع فــصــوال م
من  السياسي  اإلســالم  إزاحــة  تلت  التي 
اإلســالم  واجهه  نفسه  املصير  السلطة. 
املـــغـــرب خــالل  ــزن يف  ــخ ــم امل الــســيــاســي 
اليزال  ،فيما   2021 شتنبر   8 انتخابات 
التطورات  من  مبزيد  يعد  التونسي  املشهد 

املهتمني. و  للمتتبعني  املفاجئة 
آخر  من  التقريبي  املقال  هــذا  نبدأ    
امرأة  تعيني  هو  و  التونسي  للرئيس  قرار 
املعمول  الدميقراطية  املنهجية  خارج  من 
وهو  حــكــومــة.  بتشكيل  وتكليفها  بــهــا، 
حركة  املــعــارضــون   ــراه  ي ــذي  ال التكليف 
عطف  استقطاب  تهدف  بائسة  شعبوية 
واملنظمات  املرأة  حقوق  أنصار  التقدميني 
السياسيني  خصومه  ــراه  وي النسوانية. 
التونسي  الــعــمــال  حـــزب  ــم  ــه رأس وعــلــى 
جنالء  أن  و  االنــقــالب  لتجميل  محاولة 
 ،2011 ــورة  ث يف  تــشــارك  لــم  التي  بـــودن، 
يف  الدولي  البنك  وتعليمات  برامج  ستنفذ 
العمال  حلزب  العام  األمني  وعبر  تونس. 
استطاع  إن  للرئيس  حتديه  عن  التونسي 
االتفاقيات  وإلغاء  البالد  ثــروات  تأميم 
ــارج  ــ ــة والـــســـريـــة مـــع اخل ــئ ــاف ــك ــر امل ــي غ
العائالت  مبصالح  واملــســاس  ،واملديونية 

تونس. يف  املتنفذة 
لهذا  ــوازي  املـ الفصل  بخصوص  أمــا    
معارضوه  وصفه  ما  فهو  التعيني/املناورة، 

ضد  املسبوق  وغير  اخلبيث  بالتحريض 
الــعــام  ــاد  ــورة. فــجــاء رد االحتـ ــث ال رمـــوز 
ــض  الــتــونــســي بــإصــدار بــيــان ثـــوري راف
ــي حــمــالت  ــام ــن ــتــحــريــض، وت ــاب ال ــط خل
ــتــخــويــن الــتــي تــســتــهــدف مــعــارضــني  ال

قيس. يقوده  الذي  االنقالب 
بها  يتخذ  التي  املفرطة  األريحية  إن    
االستبدادية  االنفرادية  قراراته  الرئيس 

اإلماراتي/ بالدعم  استقوائه  مدى  ،تبرز 
يتداول  يعد  لــم  إذ  املــصــري/الــســعــودي، 
الــتــونــســي  الــشــعــب  مــصــيــر  و  قــضــايــا  يف 
ــل صار  الــدســتــوريــة ،ب املــؤســســات  داخــل 
دواليب  و  الدعم  محور  بإمالءات  مرهونا 
واالرتــهــان  االمبريالية  املالية  الــدوائــر 
أينما  الشعوب  ملصالح  املعادية  ألجنداتها 
املنهجية  أسقط  حني  أنــه  حتى  ــدت.  ُوِج
جتميد  ــى  ــل ع ــدم  ــ أقـ الـــدميـــقـــراطـــيـــة، 
مناورة  وهي  حله،  دون  البرملان  صالحيات 
انتخابات  تنظيم  لــتــفــادي  منه  أخـــرى 
نيابية  تشكيالت  تفرز  ،قد  ألوانها  سابقة 

داعميه. ألطماع  ممانعة 
للتأزم  مرشح  تونس  يف  اآلن  الوضع    

ــة  ــي ــارج ــني املـــصـــالـــح اخل ــادم بـ ــصـ ــتـ والـ
على  االستيالء  يريد  فالرئيس  اإلقليمية 
باجليش  مسنود  السلطة  و  احلكم  مفاصل 
إماراتي/سعودي  و دعم  والشرطة داخليا، 
/مصري خارجيا، و تستمد حركة النهضة 
دعمها من قطر و تركيا. وكل هؤالء ليسوا 
كما  االحتقان  لتأجيج  إقليميني  وكالء  إال 

واليمن. وليبيا  سوريا  يف  فعلوا 
تصنيف  ميــكــن  أيــن  آخـــر،  جــانــب  مــن 
حركة  عضو   100 من  أكثر  مغادرة  حدث 
سعيد  قيس  إجــراءات  مع  تزامنا  النهضة 
خطاب  أن  ــو  ه ــد  ــي األك ــة؟  ــدادي ــب ــت االس
الدوغمائي  حيزه  يف  السياسي  اإلســالم 
ــدول  ال مختلف  يف  الــزجــاجــة  عنق  بلغ 
أو  احلكم  إلى  اجلناح  هذا  فيها  صعد  التي 
 ،2011 ل  الثورية  السيرورة  إبان  السلطة 
عمق  يف  يستند  ال  احلــقــيــقــة  يف  ألنـــه 
إرادة  على  السياسية  وبرامجه  مرجعياته 
التغيير  يف  وطموحاته  تطلعاته  و  الشعب 
اإلســالم  توجهات  والــتــحــرر..  واالنعتاق 
واختياراته  بالتبعية  تتسم  السياسي 
اخلاصة  امللكية  تكرس  املاكرواقتصادية 
ــثــروة ووســـائـــل اإلنـــتـــاج ،  ــل والــفــرديــة ل
مفهوم  تغلب  التنظيمية  ومنهجيته 
القاعدي. القرار  وتخشى  املريد  و  الشيخ 

ــوم بــكــل هــذه  ــوس امل   يف هــذا اخلــضــم 
املآالت  ،ولبس  واالصطفافات  التشعبات 
امُلغيب  ،يبقى  السيناريوهات  وضبابية 
األكـــبـــر هـــو مــصــيــر الــشــعــب الــتــونــســي 
الغائب  أما  والوسطى.  العاملة  وطبقاته 
وجامعة  االفريقي  ــاد  االحت فهو  األكبر 

العربية.  الدول 

مصطفى خياطي

قرأنا لكم : مجزرة يف حق الشيوعيني

إندونيسيا،  يف  الشهر  هــذا  مثل  يف 
وامليليشيات  اإلندونيسي  اجليش  بــدأ 
ــم مــن اإلمــبــريــالــيــة  ــدع ــة ب ــي ــالم اإلس
من  مــاليــني   3 بــتــصــفــيــة  ــة  ــي ــرك ــي األم
واملؤيدين  اإلندونيسيني  الشيوعيني 
من   6 وقتل  باعتقال  بــدأ  ــذي  وال لهم، 
يف  اإلندونيسي  اجليش  جنراالت  كبار 

.1965 أكتوبر   1 ليلة 
إندونيسيا  يف  الشيوعي  احلزب  كان   -
أول  وهــو  ــا،  قــوًيّ ماليزيا(  يف  )وكــذلــك 
ثم  الهولندي،  االستعمار  ــاوم  ق حــزب 
الياباني، فنال شعبية يف أوساط وطنية، 
احلــزُب  وعـــارض  لإلستعمار،  مناهضة 
الهيمنة  وناهَض  األجنبية  اإلستثماراِت 
البالد  واقتصاد  ثروات  على  اإلمبريالية 
فترة  خالل  الشيوعي،  احلــزب  ومنا   ...
سنة  أعضائه  ــدد  ع وبــلــغ  اإلســتــقــالل، 
نحو  املجازر(  قبل  واحــدة  )سنة   1964
وحوالي  منتسب،  عضو  ماليني  ثالثة 
وقـــّدرت  ونــصــيــر،  متعاطف  مليون   16
)بنهاية  ناخبيه  عدد  املخابرات  وكالة 

مليون،  عشرين  من  بأكثر   )1964 سنة 
ووجد  ــّرة،  ُح انتخابات  ــراء  إج حــال  يف 
الشيوعي  احلزب  يف  سوكارنو”  “أحمد 
بني  الرجعي  التحالف  مقابل  يف  درًعــا 
قيادات  من  وجزء  السياسي  الدين  قوى 
يف  سوكارنو(  )الرئيس  فأعلن  اجليش، 
 45 بالذكرى  االحتفال  أثناء   1965 أيار 
اإلندونيسي،  الشيوعي  احلزب  لتأسيس 
مما  الشيوعي،  للحزب  تأييده  و  دعمه 
الوطنية  الــقــوى  بــني  الــعــالقــات  ــّول  َحـ
ــا الــتــيــار  ــهـ ــى رأسـ ــلـ ــة )وعـ ــي ــدم ــق ــت وال
عالقات  من  سوكارنو(  ألحمد  امُلناِصر 
عالقات  ــى  إل “تكتيكية”،  أو  عرضية 
الواليات  ُيْرِضي  ال  ما  وهو  إستراتيجية، 

الّدْولي… النقد  وصندوق  املتحدة، 
اإلندونيسي  الشيوعي  احلزب  أنشأ   -
ضد  حــمــلــًة  وقـــاد  ا”،  “يسارًيّ حتــالــًفــا 
للدولة،  اململوكة  الشركات  يف  الفساد 
وُيشرف  ُيديُرها  كــان  التي  والشركات 
أجــل  مــن  حملة  وقـــاد  اجلــيــش،  عليها 
شركات  إدارة  مجلس  يف  العاملني  متثيل 

التخطيط  يف  ومشاركتهم  العام،  القطاع 
كما  واألهداف،  البرامج  ومتابعة  وتنفيذ 
قانون  استصدار  أجــل  من  حملًة  أطلق 
الــزراعــيــة،  ــي  األراضـ ملكية  مــن  للحد 
ــدة عــن هــذا  ــزائـ ــي الـ ــ وتـــوزيـــع األراضـ
الُعّمال  على  الكبيرة،  امِلْلِكّيات  يف  احلد، 
الذين  الُفقراء،  واملزارعني  الزراعيني، 
يف  األثــريــاء،  الفاّلحون  يستغّلهم  كــان 
بلد كان اقتصاده يعتمد على الزراعة… 
الشيوعي  احلزب  تصفية  قرار  ...كان 
اليمينية  الـــقـــوى  لــتــحــالــف  ــا  ــاًج ــت ن
ــي،  ــ ــة )كــبــار مـــاّلِكـــي األراض ــي ــل ــّداخ ال
مع  السياسي(  الــّديــن  وقــوى  واجلــيــش، 
ممّثَلة  اخلارجية،  اإلمبريالية  القوى 
التي  األمريكية،  املتحدة  الــواليــات  يف 
ــزب الــشــيــوعــي  ــ ــج احل ــام ــرن ــارض ب ــعـ ُتـ
احلزب  دور  وتعارض  ــاًل(،  َأْص ــوَده  )َوُوُجـ
نحو  إندونيسيا  نظام  دفع  يف  الشيوعي 
ودعــم  االنــحــيــاز،  عــدم  حركة  تأسيس 

التحرر... قوى 


