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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 470 / 471 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

جناح باهر حققه املؤمتر اخلامس حلزب النهج الدميقراطي 
الذي متكن مناضالته ومناضلوه من عقده في تاريخه، أيام 
والقمع  احل��ص��ار  ظ���روف  رغ���م   ،2022 ي��ول��ي��وز  و24  و23   22

والتضييق.
والهيئات  اليسارية  األح���زاب  النجاح  ه��ذا  ف��ي  س��اه��م  وق��د 
النقابية واحلقوقية وإطارات املجتمع املدني وعموم اليساريات 
هذا  وش��رف��اء  والدميقراطيني  والدميقراطيات  واليساريني 
الدولية  والنقابية  احلقوقية  والشبكات  واملنظمات  ال��وط��ن 
وذل��ك من خالل  ال��دول��ي،  املستوى  الصديقة على  واألح���زاب 
تضامنهم ودعمهم حلق النهج الدميقراطي في عقد مؤمتره 
فقد  عليه؛  سلط  ال��ذي  للقمع  ورفضهم  عمومي  فضاء  في 
أثار وقوف أشاوس النهج الدميقراطي في وجه اآللة القمعية 
2022 تعاطفا عارما. وتفاعلت هذه  18 يوليوز  املخزنية يوم 
متابعة  عبر  ونتائجه  املؤمتر  مع  بقوة  والشخصيات  الهيئات 

أخبار أشغاله واالتصال للتهنئة بنجاحه.
فتحية لكل من تضامن معنا ودعمنا وناصر حقنا في عقد 

مؤمترنا في فضاء عمومي. 
وحتية للماسكات واملاسكني على اجلمر من أجل أن يصبح 
الذين  شهدائنا  ألرواح  وإكبار  إجالل  وحتية  حقيقة؛  حلمنا 
للطريق  أوفياء  وسنظل  احللم،  هذا  أجل حتقق  من  ضحوا 

الذي رسموه بدمائهم.
واملناورات  املماطلة  رغ��م  م��ؤمت��رن��ا  عقد  ف��ي  جنحنا  لقد 
استعمال فضاء عمومي  في  وحرماننا من حقنا  والتسويف 

لعقد أشغاله في ظروف عادية كباقي األحزاب.
الطبقة  ح��زب  اإلع��الن عن  وف��ي  في عقد مؤمترنا  جنحنا 
ال��ك��ادح��ات وال��ك��ادح��ني وأص��ب��ح "ح��زب النهج  العاملة وع��م��وم 

الدميقراطي" يحمل اسم "حزب النهج الدميقراطي العمالي".
جنحنا في تدبير مؤمترنا بشكل دميقراطي ومرت أشغاله 
ورغم  عليه،  ط��رح��ت  ال��ت��ي  القضايا  ضخامة  رغ��م  بسالسة 

الظروف والتحديات التي انعقد في ظلها.
التي  املؤمتر  وأط��روح��ات  وثائق  على  املصادقة  في  جنحنا 

تطلبت سنوات من النقاش والبحث واالجتهاد.
جنحنا في فرز قيادة مطبوعة بالتجديد والتأنيث والتشبيب 

وتوسيع حضور العامالت والعمال.
جنحنا في إحداث التغييرات الضرورية التي يتطلبها إعالن 

احلزب املستقل للطبقة العاملة.  
العاملة املغربية باإلعالن عن ميالد حزبها  فهنيئا للطبقة 
اآلنية  مصاحلها  عن  ويعبر  رايتها،  سيحمل  ال��ذي  املستقل 
التحرر  مهام  إجناز  أجل  من  نضالها  ويقود  واالستراتيجية، 

والدميقراطية واالشتراكية.
بروح  أج���واء مطبوعة  ظ��ل  ف��ي  امل��ؤمت��ر  لقد عشنا حلظات 
التطوع والعمل اجلماعي وبقناعة جماعية بالعمل على إجناح 
التي  الشروط  كانت  وكيفما  التضحيات،  كانت  مهما  املؤمتر 
أرغمنا على االشتغال في ظلها. وكان نضج وصالبة رفيقاتنا 
املخزنية،  املناورات  كل  عليها  تكسرت  التي  الصخرة  ورفاقنا 
كبير  واعتزاز  غامر  فرح  املؤمتر حلظة  اختتام  لتكون حلظة 
باالنتماء لهذا املشروع العظيم؛ حلظة تقدير للقيادة السابقة 
على املجهودات والتضحيات التي بذلتها للوصول لهذه احملطة 
النوعية في تاريخ حزبنا وحلظة تعبير عن الثقة في القيادة 
للطبقة  املستقل  احل���زب  ب��ن��اء  مواصلة  أج��ل  م��ن  اجل��دي��دة 

العاملة.

من  حرماننا  أج��ل  من  ومل��ن��اورات��ه  املخزني  للقمع  ك��ان  لقد 
عكسية  نتائج  به  معترف  سياسي  كتنظيم  حقوقنا  أبسط 
ألهدافه الرامية لعزلنا وإخضاعنا، إذ متكنا من تنظيمه في 
تاريخه، في ظل اهتمام دولي ومحلي كبير به؛ وانكشفت في 

اخلارج والداخل طبيعة النظام االستبدادية.
الكادحات  وع��م��وم  العاملة  الطبقة  ح��زب  ع��ن  اإلع���الن  إن 
ق��وان��ا، ومبشاركة  بكل  لنتجه  ال��ب��اب  لنا  فتح  ق��د  وال��ك��ادح��ني 
املشروع،  بهذا  املقتنعني/ات  املغاربة  واملاركسيني  املاركسيات 
وأهدافه،  مهامه  حتقيق  على  وال��ع��م��ل  احل���زب،  ه��ذا  لبناء 
وعموم  العاملة  الطبقة  في صفوف  التجذر  من خالل  وذلك 
والتبعية  والفساد  االستبداد  ومواجهة  والكادحني،  الكادحات 
الكيان  مع  املخزني  النظام  تطبيع  ومناهضة  لإلمبريالية، 
عن  والدفاع  النضالية  احلركات  وتوحيد  وتقوية  الصهيوني، 
املطالب الشعبية، وتقوية وتوسيع اجلبهة االجتماعية املغربية 

واجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع.
وقوتنا تنبع من نضالنا دفاعا عن احلق وباإلميان بحتمية 
االن��ت��ص��ار   على االس��ت��غ��الل وع��ل��ى ق��وى ال��ب��اط��ل وبضرورة 

االستعداد لتحقيقه.
التي  والعقبات  ال��ش��دائ��د  ك��ل  أن  وال��دان��ي  ال��ق��اص��ي  وليعلم 
زجاج  م��ن  فلسنا  وإص����رارا؛  عزمية  إال  تزيدنا  ل��ن  تعترضنا 
لنكسر...إننا من معدن ال يهزم؛ وأحالمنا ليست أحالم عاجز 
...إنها توقعات تنطلق من الواقع ومن الضرورة التاريخية ومن 

صالبة عزميتنا.
النهاية  حتى  الطريق  هذا  على  السير  على  مصممون  إننا 
ننجح...  أن  فإما  العاملة،  للطبقة  املستقل  احل��زب  وب��ن��اء 

وإما... أن ننجح. >
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العدد:  2471/470
من  4  إلى 31 غشت  2022

تقدمي ورقة اخلط التنظيمي حلزب "النهج الدميقراطي العمالي" 
عمر باعزيز

للنهج  ال���وط���ن���ي  امل����ؤمت����ر  م�����ق�����ررا، أص�������در  ك�����ان  ك���م���ا 
"حاليا"  العمالي  الدميقراطي  والنهج  الدميقراطي"سابقا" 
ضمن  شكلت  للحزب،  التنظيمي  اخل��ط  ح��ول  هامة  ورق��ة 
الوطني  املؤمتر  وامل��ق��ررات:أط��روح��ة  األوراق  من  مجموعة 
اخلامس املنعقد أيام 24-23-22يوليوز بالرباط حتت شعار:
"الى األمام من أجل بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة، 

كضرورة للتحرر الوطني و الدميقراطية واالشتراكية"
تتناغم  وه��ي  للمؤمتر  التنظيمي  اخل��ط  ورق���ة  تقدمت 
السياسي،املصادق  واخل���ط  ال��ن��ظ��ري  اخل���ط  م��ع  وت��ت��الئ��م 
العاملة  الطبقة  ح��زب  ب��ن��اء  اع���الن  م��ؤمت��ر  خ��الل  عليهما 
وع��م��وم��و ال��ك��ادح��ني.ب��ع��د اش��ت��غ��ال ون��ق��اش م��ف��ت��وح داخل 
النهج  الفرعية ثم داخل فروع  اللجنة التحضيرية وجلانها 
ندوات  تنظيم  عن  واحمللية.فضال  اجلهوية  الدميقراطي 
وطنية في محاور دقيقة لتعميق وتوحيد املفاهيم املعتمدة.

التنظيمي  ورق��ة اخلط  هكذا مت طرح 
ي����ت����ص����دره����ا ال����ق����ص����د م������ن اخل����ط 
التصور  بذلك:  يعني  مبا  التنظيمي. 
الذي يخص قضية التنظيم في بعديها 
باعتماد  وال��ت��ك��ت��ي��ك��ي  االس��ت��رات��ي��ج��ي 
والسياسية  ال��ف��ك��ري��ة  اجل���وان���ب  ك��اف��ة 
والعملية،التي متت بلورتها عبر مجهود 
ب��ن��اء ع��ل��ى مم��ارس��ة نضالية  ج��م��اع��ي 
في  الطبقي  ال��ص��راع  واق��ع  ف��ي  ممتدة 
وتعقيداتها. تناقضاتها  بكل  ب��الدن��ا 

وذلك استنادا الى:
)املاركسية  اإليديولوجية  الهوية   -

اللينينية(،
)التغيير  املرحلية  االستراتيجية   -
الشعبي(  الدميقراطي  الوطني  الثوري 
وال��ب��ع��ي��دة )ال���ث���ورة االش��ت��راك��ي��ة( على 

االستغالل  م���ن  خ����ال  ط��ب��ق��ي  م��ج��ت��م��ع ال  ب���ن���اء  ط���ري���ق 
واالستيالب )املجتمع الشيوعي(،

- جتربة 50 سنة من النضال في إطار منظمة "إلى األمام" 
ام��ت��دادا فكريا  ال���ذي يعد  ال��دمي��ق��راط��ي  النهج  إط���ار  وف��ي 
وسياسيا ونضاليا لهذه املنظمة الثورية وكفاحاتها املجيدة، 

فضال عن جتربة احلزب الشيوعي املغربي،
الصراع  وذات  موضوع  املغربية  االجتماعية  التشكيلة   -

الطبقي الدائر ببالدنا، 
- ه��وي��ة ال��ش��ع��ب امل��غ��رب��ي امل��رك��ب��ة ب��ك��ل أب��ع��اده��ا اللغوية 
للغزو  )مقاومته  التحرري  مبفهومها  والوطنية  والدينية 
واالستبداد  للمخزن  ومناهضته  واالس��ت��ع��م��ار(  األجنبي 
والتحرر  الدميقراطية  نحو  العميقة  وتطلعاته  والطغيان 
الوطني واالجتماعي وبناء الدولة الفيدرالية الدميقراطية، 

- موازين القوى في الفترة احلالية والتي تتسم باحتداد 
الصراع بني املخزن والقوى امللتفة حوله ونزوعه نحو إرساء 
دعائم الدولة البوليسية والقطب الشعبي بحراكاته الشعبية 
اليسارية  وق��واه  املتنوعة  العاملة  طبقته  ونضاالت  الهائلة 

والدميقراطية واحلية،
- جتارب احلركة الشيوعية والعمالية العاملية،

اعالن بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني:
اع��ت��ب��ارا ل��ك��ون ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة ه��ي ال��ط��ب��ق��ة النقيض 
للبرجوازية وهي الطبقة الثورية األساسية في منط اإلنتاج 
والتناحري  األساسي  التناقض  هذا  أن حل  الرأسمالي.غير 
بينهما وجتسيد الدور احلاسم للطبقة العاملة في القضاء 
على الرأسمالية واالنتقال الطويل واملعقد نحو االشتراكية 
أداتها األساسية  الشيوعية رهني بتوفرها على  على طريق 
أي احلزب وعدم االقتصار على النقابة والنضال االقتصادي 

لتلطيف شروط االستغالل.

ونظرا لطبيعة منط اإلنتاج السائد ببالدنا، كنمط إنتاج 
السائدة  الطبقية  الكتلة  وطبيعة  مخزني،  تبعي  رأسمالي 
)طفيلية وريعية وتابعة( ونظرا لإلفالس التاريخي للطبقات 

الوسطى في اجناز مهام الدميقراطية والتحرر الوطني 
قيادة  في  أيضا  حاسم  املغربية  العاملة  الطبقة  دور  فان 
ن��ض��ال شعبنا م��ن أج���ل ه���ذه امل��ه��ام وف��ت��ح ال��ط��ري��ق نحو 
السياسي  حلزبها  العاملة  الطبقة  االشتراكية.وبامتالك 
املستقل تتحول من طبقة في ذاتها إلى طبقة لذاتها تقود 
باقي الطبقات احلليفة من اجل التغيير الثوري في أفق بناء 

املجتمع الالطبقي.
ما  هو  العالم  عبر  العاملة  للطبقة  احل��اس��م   ال��دور  ه��ذا 
السيرورات  إل��ى  ب��اري��س  كمونة  م��ن  ال��ت��اري��خ  دروس  أثبتته 
الثورية مبنطقتنا.فالطبقة العاملة هي الطبقة التي تعيش، 
أساسا، من بيع قوة عملها اليدوية و/أو الذهنية للرأسمال 

وتنتج فائض القيمة أو تساهم في حتقيقه) التمويل والبيع 
وال��ن��ق��ل...( وم��ن خ��الل املساهمة ف��ي إن��ت��اج وص��ي��ان��ة قوة 
العمل) التغدية، التربية والتعليم، الصحة، النظافة، الترفيه، 
يعيشون  الذي  فهم  العمال  غير  الكادحون  الرياضة...(.أما 
يكونوا  أن  دون  أي من عملهم اخل��اص  أساسا من كدحهم 
بالضرورة أجراء )الفالحون الفقراء والصغار، التجار الصغار 
الساحقة  األغلبية  املتجولون، احلرفيون،  والباعة  والفراشة 
وال��ك��ادح��ون مبختلف  ال��ع��م��ال  ويشكل  امل��ع��ط��ل��ني...(.  م��ن 
ويعد  امل��غ��رب��ي  للمجتمع  ال��س��اح��ق��ة  األغ��ل��ب��ي��ة  أص��ن��اف��ه��م 
في  الشعبية  األحياء  وكادحو  والصغار  الفقراء  الفالحون 
املدن الكبرى وفي املناطق األكثر تهميشا بشكل خاص، أبرز 
وأهم الفئات الكادحة فيما يتعلق مبستقبل التغيير ببالدنا.

الكادحني  العاملة وعموم  الطبقة  يعد اإلعالن عن حزب 
وبنائه مهمة آنية بالنظر لتطورات الصراع ببالدنا ويتطلب  
من  والرفع  العمل  أساليب  وتثوير  واملثابرة  ال��دؤوب  العمل 
الصراع  بني  سديدا  متفصال  يفرض  كما  االشتغال  وتيرة 
لفئات  أفقية  تناقضات  بحل  املرتبطة  والنضاالت  الطبقي 
معينة )أشكال من االضطهاد والتهميش خاصة االضطهاد 
اجل��ن��س��ي واالث��ن��ي وال��ث��ق��اف��ي وال��دي��ن��ي ت��خ��ت��رق الطبقات 
الفكري  ال���ص���راع  ك��ذل��ك خ���وض  االج��ت��م��اع��ي��ة(.وي��ت��ط��ل��ب 
والسياسي ضد الشعبوية بكل أصنافها والتحريفية وفكر ما 
يسمى ما بعد احلداثة وما بعد املاركسية،ونقد النشاطوية 
النظرية في توجيه  )=احلركية املفرطة( وكذا تبخيس دور 
التوفر  ملحاحية  ثم  ومن  النضال  أفق  وتوضيح  املمارسة 

على نظرية للتغيير الثوري. 
ال��ره��ان على  أن��ه ليس ف��ي  ال��ى  ال��ورق��ة أن تشير  ل��م يفت 
نزعة عمالوية  أي  ودورها احلاسم  وحزبها  العاملة  الطبقة 
العاملة كطبقة  للطبقة  التاريخي  الدور  مبا هي خلط بني 

للثقافة  رجعية  متثالت  من  يخترقهم/ن  قد  وما  وأفرادها 
بغض  العمال  وللرفاق  لهم/ن  متجيد  هي  مبا  أو  السائدة 
أو  خاطئة  مسلكيات  م��ن  عنهم/ن  يصدر  ق��د  عما  النظر 
أصولهم  بدعوى  الثوريني  املثقفني  ل��دور  تبخيس  هي  مبا 

االجتماعية البرجوازية.
ما املبادىء التي يرتكز عليها احلزب؟

وخطه  النظري  خطه  في  اللينيني  املاركسي  احل��زب  هو 
السياسي،أي جزء من احلركة الشيوعية العاملية املناضلة من 
أجل بناء أممية ماركسية مناهضة للرأسمالية واألمبريالية 

وحلفائها من صهيونية ورجعية وباترياركا...
واحلركة  املغربية  العاملة  الطبقة  ح��رك��ة  م��ن  ج��زء  ان��ه 
التقدمية والدميقراطية عموما ويعمل على توطيد العالقات 
من  للتحرر  الشعبية  الطبقات  جبهة  لبناء  مكوناتها  بني 
السيطرة االمبريالية والتخلص من الكتلة الطبقية السائدة 
دميقراطي  املخزني.تنظيم  ونظامها 
والفكرية  السياسية  بالتعددية  يؤمن 
على صعيد املجتمع باعتبارها تعكس 

التعددية الطبقية داخله.
ي��رت��ك��ز احل����زب أس���اس���ا ع��ل��ى مبدأ 
عن  تعبير  وهي  الدميقراطية  املركزية 
وحدة اإلرادة والفكر واملمارسة العملية 
لها بني جميع هياكل احلزب  وضمانة 
وتنظيماته وأعضائه وجتسيد جلدلية 
واملركزية.كما  الدميقراطية  حلظتي 
يعتمد مبدأ: وحدة- نقد- وحدة. وهي 
وحدة واعية تتجسد في وحدة اإلرادة 
وال��ق��وي للنضال  ال��دائ��م  واالس��ت��ع��داد 
الثوري، وهي في ذات الوقت وحدة الفعل 
الناضج املبني على التفكير اجلماعي.
ال يفرط احلزب في القيادة اجلماعية 

و اعتماد النقد والنقد الذاتي واحملاسبة.
قراراته  في  لينيني،مستقل  ماركسي  تنظيم  هذا احلزب، 

من سيطرة أي جهة كانت.
ان بناء احلزب مرتبط جدليا بالسيرورات األخرى:سيرورة 
للجماهير  ال��ذات��ي��ة  التنظيمات  وت��وس��ي��ع  وت��ط��وي��ر  وب��ن��اء 
واملنظمات اجلماهيرية وعلى رأسها العمل النقابي،سيرورة 
بناء اجلبهة الشعبية املوحدة،وسيرورة بناء أممية ماركسية.

أجهزة حزب النهج الدميقراطي العمالي:
أجهزة  أو  منعزلة  حلقات  أب��دا،م��ج��رد  التنظيم  يكن  ل��م 
النهج  ح��زب  ارت��ق��ى  ذات��ه��ا.وك��ذل��ك  على  منغلقة  متصلبة 
ب:اللجنة  الوطنية  األجهزة  ب�تسمية  العمالي  الدميقراطي 
عوض  السياسي  الوطنية،واملكتب  اللجنة  ع��وض  املركزية 
الكتابة الوطنية.فضال عن املجلس الوطني والفروع اجلهوية 
واخلط  النظري  اخلط  مضمون  بذلك  واحمللية...مجسدا 
"املاركسية  باعتماد  باليقني  الشك  قطعا  اللذان  السياسي 
وطبيعة  هوية  في  واملطلوب  ال��الزم  الوضوح  اللينينية"بكل 

حزب يحمل اسم" حزب النهج الدميقراطي العمالي".  
حلزب  التنظيمي  اخل��ط  ف��ي  النوعي  التقدم  ه��ذا  أم���ام 
النهج الدميقراطي العمالي،تنتصب رهانات حقيقية رسمها 
التنظيمية  البنية  تطوير  ض��رورة  في  واملؤمترون  املؤمترات 
وبلترتها وانفتاحها أمام روافد طالئع النضال اجلماهيري 
كادحي  ونضاالت  العمالي  النضال  طالئع  وخاصة  الشعبي 
املراكز  ف��ي  التنظيمي  البناء  وحت��دي��ات  الشعبية  األح��ي��اء 
خالل  من  املخزن  عليها  يهيمن  التي  القروية  والتجمعات 
خدامه األوفياء أحزاب رجعية مخزنية منذ مئات السنني.
تطور  وفق  تتطور  دائمة  معركة  التنظيمية  العملية  تبقى 

متطلبات الصراع الطبقي في بالدنا >

المؤتمر الوطني الخامس
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تقدمي وثيقة اخلط السياسي حلزب "النهج الدميقراطي العمالي" 
محمد موساوي

مقدمة
ع��ق��د ال��ن��ه��ج ال��دمي��ق��راط��ي م��ؤمت��ره ال��وط��ن��ي اخلامس 

بالرباط أيام 24-23-22 يوليوز2022   حتت شعار:

"الى األمام من أجل بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة، 
واالشتراكية".  والدميقراطية  الوطني  للتحرر  ك��ض��رورة 
وبهذه املناسبة متت مناقشة وثيقة "اخلط السياسي" التي 

تتضمن االطروحات الهامة 

البعدين  على  مستقبال  احل��زب  عمل  تؤطر  س��وف  التي 
على  استجد  ما  مع  بعالقة  و  التكتيكي   و  االستراتيجي 

مستوى اخلط النظري. 

ال بد من اإلشارة الى كون الوثيقة متتد على ما يزيد عن 
60 صفحة؛ وباإلضافة الى حجمها املعتبر فإنها أتت زاخرة 
أثير  نوعية  التعقيد وقضايا  مبضامني غنية ال تخلو من 

بعضها بكثير من التفصيل ألول مرة.

للنقاش مدخال عاما يحدد  ع��رض  ال��ذي  النص    شمل 
هي  مستفيضة  أج���زاء  ث��الث��ة  و   السياسي  اخل��ط  معنى 
قضايا   ، الثوري  التغيير  استراتيجية  قضايا  التوالي:  على 
النضالية.  الراهن، جتربتنا في اجلبهات  والوضع  التكتيك 
وفر،  ملحوظ  باهتمام  مناقشتها  خ��الل  الوثيقة  حظيت 
وإغناءات  التفاعل اإليجابي، مالحظات صائبة  الى جانب 

النهائية  النسخة  قيمة ال شك ستساهم في جتويد 
التي  الوثائق  كل  يشمل  ك��راس  ضمن  ستصدر  التي 

اعتمدها املؤمتر الوطني اخلامس .

في  ك��ام��ال  حقها  اي��ف��اؤه��ا  ميكن  ال  عليه،  وب��ن��اء 
في  بها،  تعريف  تقدمي  يكون هدفها  اطاللة سريعة 
املقام األول. لذا سيكون لزاما االستشهاد مبقتطفات 

معبرة تغني عن التأويل.

مدخل عام: مدلول اخلط السياسي للحزب 
الدميقراطي  ال��ن��ه��ج  ال��س��ي��اس��ي حل���زب  "اخل���ط   -
العمالي هو مجموع التحاليل واالجتهادات السياسية 
عبر  ل��ل��ح��زب  امل��ل��م��وس��ة  ال��ت��ج��رب��ة  م��ن  املستخلصة 

األصعدة،  كافة  على  النضال  في  وإطاراته  أف��راده  ممارسة 
واملسترشدة باملاركسية- اللينينية كمنهج للتحليل ونظرية 
املستخلصة  التجربة  إل��ى  باإلضافة  ال��ث��وري،  التغيير  ف��ي 
السياسي  اخلط  إن  العاملية.  الشيوعية  احلركة  تاريخ  من 
يبنى عبر سيرورة طويلة من النضال في ارتباط جدلي مع 
املمارسة العملية. يتكون اخلط السياسي من استراتيجية 
التغيير الثوري املستخلصة من تاريخ شعبنا امللموس، ومن 
املغربية،  العاملة  الطبقة  عاشتها  التي  التجارب  مختلف 
وباستلهام الرصيد األممي للحركة الشيوعية العاملية. هذه 
االستراتيجية التي جتد التطبيق التكتيكي املادي والعملي 
أو القصيرة األج��ل.   إن  امل��دى  لها في اخلطط املتوسطة 
اخلط السياسي  حي غير جامد، يتطور عبر عملية التدقيق 
سديدا،  سياسيا  خطا  يكون  ولكي  املستمرين.  والتصويب 
وألنه  وال��ت��ق��ومي.  للتقييم  مستمر  بشكل  إخضاعه  يجب 
خط حي فهو ال يستكني لليقينيات اجلامدة، إنه يتعامل 
المتحان  خاضعة  يعتبرها  علمية،  بطريقة  احلقائق  مع 
أو  األخ��ط��اء  وي��ت��ج��اوز  ال��ث��وري��ة، فيتقوى عبرها  امل��م��ارس��ة 

التقديرات الضعيفة."

اجلزء االول: قضايا استراتيجية التغيير الثوري
اعتباره  ف��ي  العمالي  ال��دمي��ق��راط��ي  النهج  ح��زب  "ي��ض��ع 
طرف  م��ن  بالسلطة  الظفر  ف��ي  يتلخص  مرحليا  ه��دف��ا 
الطبقة العاملة املتحالفة مع الطبقات الرئيسية في التغيير 
والواعي  الثوري  املنظم  النضال اجلماهيري  إلى  باالستناد 
طريق  على  الدميقراطي  والبناء  الوطني  التحرر  لتحقيق 
حتقيق املجتمع االشتراكي كمرحلة انتقالية نحو املجتمع 

الشيوعي. ولبلوغ هذا الهدف يتبنى احلزب طريق التغيير 
الثوري، الذي يتحقق عبر مجموعة من اخلطط الفكرية، 

السياسية، والتنظيمية، تسمى إجماال "االستراتيجية".

تتأسس استراتيجية احلزب للتغيير الثوري على قاعدة 
في  وال��ث��ان��وي��ة  والرئيسية  األس��اس��ي��ة  التناقضات  حتليل 
مجتمعنا، أخذا بعني االعتبار التجربة التاريخية للثورات 
التي  الثورية  السيرورات  القائمة، وخاصة  السابقة والثورات 
تعيشها منطقتنا، وواقع التشكل التاريخي للشعب املغربي 
وهويته العميقة". و تفضي كل االستنتاجات الى استخالص 
عناصر البرنامج العام للتحرر الوطني الدميقراطي الشعبي. 

التناقض  جتليات  الوثيقة  أب��رزت   : األساسي  التناقض   
وطنيا  الرأسمالية  املنظومة  هيمنة  عن  املترتبة  األساسي 
و عامليا. إن تدقيق وحتديد استراتيجية احلزب، وتوضيح 
انتمائه اإليديولوجي والسياسي ضمن األحزاب الشيوعية 
تسعى  ال��ت��ي  التناقضات  اس��ت��ع��راض  ي��ف��رض  ال��ع��ال��م،  عبر 
الصراع.  تطور  مراحل  عبر  حلها  إلى  احلزب  استراتيجية 
بني  التناقض  ف��ي  يتجسد  االس��اس��ي  التناقض  ك��ان  ف���إذا 
العمل املأجور والرأسمال، فإن لهذا التناقض جتليات على 
الصعيد الوطني ثم على الصعيد العاملي وكذلك مع البيئة. 
إنها جتليات للتناقض االساسي في ابعاده الوطنية والعاملية 
النظري  احل���زب  خ��ط  م��وض��وع  حلها  يشكل  البيئة  وم��ع 

والسياسي استراتيجيا وتكتيكيا.

التناقض الرئيسي ومتطّلبات حّله:
توفر جتليات التناقض األساسي أفقا استراتيجيا لنضال 
احلزب. ويبقى من الضروري اإلمساك بخصائص التناقض 
الرئيسي كما هو معطى بشكل موضوعي في املرحلة احلالية 

من تطور الصراع الطبقي ببالدنا.

 حتيل الدراسة املنجزة من طرف النهج الدميقراطي في 
تناقض  وج��ود  إل��ى  االجتماعية  للتشكيلة  الثالث  مؤمتره 
مجموع  م��ن  األول  ال��ط��رف  يتكون   . طرفني  ب��ني  رئيسي، 
الفالحني  العاملة،  الطبقة  من  املشكلة  الشعبية  الطبقات 
البرجوازية  الشعبية،  األحياء  كادحي  املعدمني،  الفقراء، 
الصغرى والبرجوازية املتوسطة؛ و يتكون الطرف الثاني من 
واإلمبريالية )خصوصا الفرنسية(، والنظام املخزني التابع 
السائدة  الطبقية  الكتلة  املشكلة من  االجتماعية  وقاعدته 

وامتداداتها املجتمعية من أحزاب وجمعيات وأعيان. 

لذلك فإن االستراتيجية الثورية، هي في جزء منها حّل 
هذا التناقض الرئيسي حتت قيادة جبهة الطبقات الشعبية 
في أفق حل التناقض األساسي حتت قيادة احلزب املستقل 

للطبقة العاملة. 

الوطني  ال��ت��ح��رري  النضال  مبتطلبات  االمل���ام  يترتب  و 
إلجناز  ع��ام  تصور  النفس  الطويل  الشعبي  الدميقراطي 
املهام عبر طورين أساسيني يتجلى األول في خلق شروط 
استنهاض النضال اجلماهيري، و الثاني في  القيام بالثورة  

الشعبية والقضاء على دعائم االستعمار اجلديد.

والوضع  التكتيك  قضايا  وال��ث��ال��ث:  الثاني  اجل���زء   
الراهن وبناء اجلبهات النضالية

التطورات  أه���م  حت��ال��ي��ل  ع��ل��ى  التكتيك  ق��ض��اي��ا  ت��رت��ك��ز 
واملتغيرات لألوضاع على املستوى الدولي واإلقليمي واحمللي 
في أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
وتنبني على استخالص امتداداتها  املستقبلية  مع رصد 
احلقبة  م��دى  على  والظرفية  املزمنة  الكامنة  املتغيرات 
الفاصلة بني املؤمترين الرابع واخلامس؛  مع األخذ بعني 
االعتبار ملنعكسات جائحة كورونا كوفيد 19 و تبعات احلرب 
في أوكرانيا  و عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني احملتل 

ألرض فلسطني.

 ومي��ك��ن إج��م��ال ال��ت��ح��والت ال��ت��ي ط���رأت ع��ل��ى الصعيد 
الوطني في ما يلي:

- ف���رز ط��ب��ق��ي غ��ي��ر م��س��ب��وق، ف��م��ن ج��ه��ة ه��ن��اك املافيا 
الشعبية  اجلماهير  مجموع  أخ��رى  جهة  وم��ن  املخزنية، 
الوسطى، وحتى جزء من  الطبقات  مبا في ذلك فئات من 
ذرعا  تضيق  أصبحت  غيراالحتكارية  االغنية   البرجوازية 
بني  باجلمع  ع��دم  شعار  وت��رف��ع  االحتكارية  بالبرجوازية 

السياسةاالحتكارية واملال.

اإلدارية  األح��زاب  بني  غير مسبوق  ف��رز سياسي   -
والقوى  من جهة  االجتماعية  الدميقراطية  وأح��زاب 

الدميقراطية واحلية من جهة أخرى.

ال��ن��ض��ال واالحتجاج  ال��ش��ارع ه��و م��ج��ال  - أص��ب��ح 
ل��ل��ح��رك��ات ال��س��ي��اس��ي��ة واالج���ت���م���اع���ي���ة، واحل���رك���ات 
االح��ت��ج��اج��ي��ة واحل���رك���ات االج��ت��م��اع��ي��ة، مم��ا يؤكد 
لتنظيماتها  اجلماهيرية  احلركة  بناء  ض��رورة  على 
السياسية  ال��وس��ائ��ط  ان��دح��ار  بعد  املستقلة  ال��ذات��ي��ة 

واالجتماعية.

ب��ال��ن��ض��ال االجتماعي  ال��س��ي��اس��ي  ال��ن��ض��ال  ال��ت��ق��اء 
واإلسالمية،  الدميقراطية  املناضلة،  القوى  والتقاء 
وهو  الشعبية.  دعم احلركات  وفي  النضال  في ساحة 
وبعض  الصعوبات  رغ��م  حقيقية،  إمكانيات  إل��ى  يؤشر  ما 
احلسابات السياسوية لبعض القوى السياسية، لبناء اجلبهة 

الدميوقراطية واجلبهة امليدانية.

إن التقييم األساسي الذي نخرج به من خالل ما تقدم، 
هو أن اإلشكال األساسي يتجسد في  التحول إلى تنظيم 
العاملة  الطبقة  ف��ي  وم��ت��ج��ذر  جماهيري  ط��اب��ع  ل��ه  ق��وي 
وال��ك��ادح��ات. ألن ش��رط جن��اح اجلبهات  الكادحني  وع��م��وم 
ومن مستوى  امللموس،  الواقع  استقيناها من حتليل  التي 
تطور الصراع الطبقي، مرهون ببناء  الذات التنظيمية على 

املستوى الفروع واجلهات.

 لذا يتوجب العمل على واجهتني متكاملتني وهما:

- متفصل بناء احلزب وبناء التنظيمات الذاتية واجلبهات 
التكتيكية واالستراتيجية 

- صياغة برنامج إطار للمرحلة الراهنة يشكل الترجمة 
وتتطلب  للحزب،  االستراتيجي  السياسي  للخط  العملية 
القريبة  واأله��داف  للمهام  املستمر  التدقيق  الترجمة  هذه 
والشعارات واآلليات التنظيمية وأشكال التحالف والتنسيق 

والتشبيك للنضاالت وللحركات االجتماعية القائمة 

املؤمتر  ب��ني  الفاصلة  للفترة  عملي  برنامج  صياغة   -
اخلامس و السادس، والتي تتميز باحتمال حدوث حركات 
االقتصادية  األوض�����اع  ل��ت��ده��ور  ن��ظ��را  ق��وي��ة  اح��ت��ج��اج��ي��ة 

واالجتماعية و تراجع في احلريات السياسية. >

المؤتمر الوطني الخامس
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 حت����دد أول����ى أط����روح����ات امل���ؤمت���ر ال��وط��ن��ي اخل���ام���س للنهج 
الدميقراطي، اخلط النظري العام الذي يؤطر تصورات احلزب 
السياسي املستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحني 
اسم:  إع��ان تأسيسه حتت  املؤمتر،  وال��ذي مت، خال  باملغرب، 
ك��م��ا يشكل األرضية  ال��ع��م��ال��ي".  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ه��ج  "ح���زب 
النظرية جلميع خطط وبرامج احلزب التي تؤطرها تنظيميا 
والداخلي.  األس��اس��ي  القانونني  و  التنظيمي"  "اخل��ط  وثيقة 

وتؤطرها سياسيا وثيقة "اخلط السياسي" .

        تتألف وثيقة اخلط النظري من ثاثة أبواب رئيسية وهي: 
التاريخية،  املرجعية  ثانيا،  اإليديولوجية،  املرجعية  أوال، 

ثالثا، املرجعية السياسية.

 املرجعية اإليديولوجية:

     ع��ل��ى ع��ك��س ج��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��س��ي��اس��ي��ة ب��امل��غ��رب، فإن 
التنظيم  ه���و  ال���ع���م���ال���ي"، مب���ا  ال���دمي���ق���راط���ي  ال��ن��ه��ج  "ح�����زب 
اختار  املغربية،  العاملة  الطبقة  عن  السياسي  واملعبر  واألداة 
هي  مبا  اللينينية،  املاركسية-  بتبني  اإليديولوجي  الوضوح 
في  وكنظرية  للتحليل  "كمنهج  العاملة،  الطبقة  إيديولوجية 

اللذان  وال��ن��ظ��ري��ة  امل��ن��ه��ج  ال���ث���وري".  التغيير 
وأغناهما  ول��ي��ن��ني  وإجن��ل��ز  م��ارك��س  أسسهما 
ال���ق���ادة وامل��ف��ك��ري��ن ال��ش��ي��وع��ي��ني ك��م��او تسي 
غرامشي  وأنطونيو  لوكسومبورغ  وروزا  تانغ 
الفكر  ع����ص����ارة  ت��ش��ك��ل  ن���ظ���ري���ة  وغ���ي���ره���م. 
اإلن��س��ان��ي ال��ت��ق��دم��ي، ت��ن��ه��ل م��ن أه���م محاور 
"خلصت  ف��ق��د  وتصححها.  اإلن��س��ان��ي  ال��ف��ك��ر 
و"خلصت  امل��ث��ال��ي��ة"  م��ن  هيجل  دياليكتيك 
و"خلصت  امليكانيكية"  م��ن  ف��ي��ورب��اخ  م��ادي��ة 
االق��ت��ص��اد ال��س��ي��اس��ي اإلجن��ل��ي��زي م��ن الفهم 
و"طرحت  املضافة"  القيمة  لقانون  اخلاطئ 
االشتراكية  عن  كبديل  العلمية  االشتراكية 

الطوبوية الفرنسية". 

الفلسفة  ع��ل��ى  ت��ت��أس��س��ان  ون��ظ��ري��ة  منهج    
املادية اجلدلية، التي تتجاوز الفهم السطحي 

في  موجود  هو  ما  "كل  هي  امل��ادة  يعتبر  أعمق  فهم  إلى  للمادة 
اس��ت��ق��ال ع��ن وع��ي��ن��ا ل���ه" ك��م��ا ي��ق��ول ل��ي��ن��ني. وت��ت��ج��اوز دعوى 
ال��وع��ي وامل����ادة. فبحسبها ال وجود  ال��ت��ع��ارض واالن��ف��ص��ال ب��ني 
امل��ادة عن الوعي إال  امل��ادة فهي ال تطرح أسبقية  للوعي خ��ارج 
بشكل جدلي، تتحد فيه املادة والوعي أكثر مما تنفصان. وفي 
سياق عرضها للفهم اللينيني للمادية اجلدلية تنبه الوثيقة 
الديالكتيك،  قوانني  أله��م  اخلاطئ  الفهم  جت��اوز  ض��رورة  إل��ى 
وهو قانون "وحدة األضداد و صراعها" بالتأكيد على أن "وحدة 
فيما  املستمر  وال��ت��أث��ر  والتأثير  التفاعل  تقتضي  األض����داد" 
بينها كشرط أساسي لاستمرار و االستقرار النسبي للوحدة. 
كصراع  ليس  و  داخلي  صراع  أنه  على  فهمه  ينبغي  و"صراعها" 

شيئني مستقلني عن بعضهما.

ال��ت��ي تتسم بالتعقيد  ال��وح��دة االج��ت��م��اع��ي��ة  إط���ار  وف���ي      
عن  إال  وقوانينه،  تطورها  فهم  ميكن  فا  البنيوي،  والتركيب 
طريق فهم تعقيد وتركيب التناقضات التي تخترقها، وتصنيفها 
عبر حتديد التناقض األساسي واجلوهري الذي يحدد مصير 
والثانوية  الرئيسية  والتناقضات  ككل.  الوحدة  تطور  مسار  و 
ومن  االجتماعية.  الوحدة  لهذه  اجلزئية  البنيات  تأطر  التي 
أن الصراع الطبقي بني  التاريخية" لتؤكد  "املادية  هنا تنطلق 
الطبقات املالكة لوسائل اإلنتاج والطبقات املستَغلة، هو محرك 
االجتماعية  التحوالت  وأس���اس  التاريخ  وم��ح��رك  املجتمعات 
االقتصادي  ال��ع��ام��ل  م��رك��زي��ة  أن  إال  ال��ك��ب��رى.  واالق��ت��ص��ادي��ة 
االقتصادوية  إل��ى  تفضي  قد  والتي  الطرح،  ه��ذا  في  الظاهرة 
تنفي  ال  للماركسية،  السطحية  القراءات  بعض  تنتجها  التي 

تدخل األبعاد السياسية و االجتماعية و الثقافية في سيرورة 
تطور املجتمعات و حتوالتها. و هو ما يفسر تعدد التناقضات 
االجتماعية مما يستوجب تدخل عملية التصنيف )تصنيف 

التناقضات( من أجل الفهم و الفعل.

      بعد احلديث عن نشوء النظام الرأسمالي وظهور الطبقة 
املرحلة  ف��ي  القبلي  ال��ن��ظ��ام  تفكك  ب��ع��د  امل��غ��رب،  ف��ي  ال��ع��ام��ل��ة 
املامح  أهم  إلب��راز  النظري  اخلط  ورق��ة  تنتقل  االستعمارية، 
ارتفاع  تعرف  أصبحت  التي  املغربية،  العاملة  للطبقة  الراهنة 
وانخفاض  الهشاشة  نسبة  وارتفاع  الذهني  العمل  بلترة  نسبة 
نسبة األمية وانخفاض نسبة التأطير النقابي بسبب الهشاشة 
أهمية  ولتؤكد  األح��ي��ان.  غ��ال��ب  ف��ي  والتضييق  وامل��ن��ع  أحيانا 
وضرورة النضال الطبقي الذي تقوده الطبقة العاملة الواعية 
الوطني  التحرر  مهام  حتقيق  في  البرجوازية  ضد  واملنظمة 
والبناء الدميوقراطي في أفق االشتراكية. على عكس ما تروج 
له بعض الطروحات االنهزامية التحريفية أو طروحات ما بعد 
في  للتشكيك  يسعى  ال��ذي  الاعقاني  ال��ن��زوع  ذات  احل��داث��ة 
األنساق الفكرية الكبرى مثل الفكر املاركسي، بإنكاره للمعرفة 
والشك  للفوضي  دعوته  مقابل  والنظام،  واليقني  املوضوعية 

املطلق.

موقف  ال��ورق��ة  حت��دد  العام  النظري  اإلط��ار  بهذا  والتزاما     
"النهج الدميقراطي العمالي" في مجموعة من القضايا، حيث:

-  ت��ؤك��د ان��ص��ه��ار ال��ن��ض��ال ال��ت��ح��رري ال��وط��ن��ي أو ال��ق��وم��ي في 
النضال األممي ضد النظام الرأسمالي، والذي يتضمن النضال 
التي  ضد الصهيونية، كما تنبه لضيق أفق احلركات القومية، 
أو  الدينية  الثقافية،  أب��ع��اده  ف��ي  االجتماعي  ال��ص��راع  حتصر 

اإلثنية أو العرقية. 

املجتمع  بظهور  املرتبط  للمرأة  ال��دون��ي  ال��وض��ع  أن  وت��ؤك��د   -
النظام  ازدادا تفاقما مع ظهور  السنني،  البطريركي منذ أالف 
املزدوج، األول  الرأسمالي، حيث أصبحت تعاني من االستغال 
عنه،  تعويضها  ويتم  منتجا  عملها  يعتبر  حيث  املعمل،  ف��ي 
والثاني في البيت، حيث تقوم بعمل أساسي إلعادة إنتاج قوة 
عنه،  تعويضها  يتم  وال  منتج  غير  يعتبر  العمل  وه��ذا  العمل، 

رغم أن رأس املال يستفيد منه بشكل غير مباشر.

البيئة.  بتدمير  الرأسمالي  النظام  طبيعة  ارتباط  وتؤكد   -
على  ال���دؤوب  البحث  على  ينبني  ال��ذي  النظام  ه��ذا  أن  حيث 
االستغال  ج��ان��ب  إل���ى  ف��ه��و  األرب�����اح،  وج��ن��ي  امل��ض��اف��ة  القيمة 
الطبيعية  للثروات  املهول  باالستنزاف  يقوم  لإلنسان،  املفرط 
واالستمرار في إنتاج الغازات املسببة لاحتباس احلراري املنذر 

بالدمار الوشيك للبيئة.

في  الدين  يلعبه  ال��ذي  امل���زدوج  ال��دور  على  تأكيدها  وبعد   -
ك���أداة  وث��ان��ي��ا  للمضطهدين.  وم���اذ  كمتنفس  أوال  امل��ج��ت��م��ع: 

فهي  سيطرتها.  لتأبيد  احلاكمة  الطبقات  بيد  إيديولوجية 
واحلياة  للسياسة  حتريرا  باعتبارها  العلمانية  ض��رورة  تطرح 
كمجالني  حلقيقتيهما  وكشفا  دينية،  قدسية  أي  من  العامة 

لصراع املصالح.

املرجعية التاريخية:

امتدادا  نفسه  العمالي  الدميقراطي  النهج  ح��زب  يعتبر        
ال��ع��امل��ي��ة، وث���م���رة لنضاالت  امل��ارك��س��ي��ة  ال��ش��ي��وع��ي��ة  ل��ل��ح��رك��ة 
من  وشكا  املغربية،  اللينينية  املاركسية  احلركة  وتضحيات 
أشكال االستمرارية لها. استمرارية تتجسد في استمرار اخلط 
وانعتاق  حت��رر  أج��ل  من  النضال  واستمرار  اللينيني  املاركسي 
الشعب املغربي من هيمنة نظام رأسمالي تبعي في جبة املخزن 

العتيق.

ال��ت��ب��ع��ي وظهور  ال���رأس���م���ال���ي  ال���ن���ظ���ام  ف���رغ���م ه��ي��م��ن��ة         
املرحلة  بعد  املغربي  املجتمع  في  الرأسمالية  اإلنتاج  عاقات 
بعض  على  محافظا  ظل  املغربي  املجتمع  أن  إال  الكولونيالية، 
وأهمها  ال��ق��دمي��ة،  السياسية  وال��ب��ن��ي��ات  االن��ت��اج   م��ن ع��اق��ات 
النظام املخزني الذي يضفي على االستغال الرأسمالي طابع 
التشكيلة  هذه  إن  األوتوقراطي.  االستبداد 
وذات  "م��وض��وع  تشكل  املغربية  االجتماعية 
العمالي،  ال��دمي��ق��راط��ي  النهج  ح��زب  ن��ض��ال" 
الذي يعتبر هوية الشعب املغربي التي بنيت 
والتفاعات  الصراعات  من  طويل  تاريخ  عبر 
احلضارية والثقافية. تتشكل من أبعاد إثنية 
وتاريخية وثقافية وجغرافية متعددة، أهمها 
والعروبة واإلسام والوطنية، مبا  األمازيغية 
ارتباط باألرض ورفض لاستعمار  تعنيه من 
تأسست  وال��ت��ي  واحل���دي���ث،  ال��ق��دمي  بشكليه 
وتطورت في املقاومة املستمرة له عبر التاريخ. 
"إضافة إلى البعدين اإلفريقي و املتوسطي". 

 املرجعية السياسية:

       يعتبر احلزب أن الصراع ضد الرأسمالية، 
هو صراع ذو طابع أممي وال ميكن التخلص منه 
إال عبر نضال أممي يوحد كل عمال العالم. إال أن ذلك ال ينفي 
البناء الدميقراطي  و  التحرر  الوطني من أجل  النضال  ضرورة 
للنضاالت  الوسطى  الطبقات  قيادة  إن  االشتراكية.  أف��ق  في 
إلى  إال  ت��ؤدي  لم  إفريقيا،  وشمال  العربي  العالم  في  السابقة 
حزب  ف��إن  ول��ه��ذا  املنطقة،  لشعوب  التاريخية  الهزائم  ت��وات��ر 
العاملة،  الطبقة  بأن  جازما  يؤمن  العمالي  الدميقراطي  النهج 
هي  الرأسمالي،  اإلنتاج  مسلسل  في  األه��م  احللقة  باعتبارها 
مشروع  ال��ث��وري.  التغيير  مل��ش��روع  احل��ام��ل��ة  ال��وح��ي��دة  الطبقة 
القضاء على امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج وبناء االشتراكية 

في أفق املجتمع الاطبقي الشيوعي.

       ول��ك��ل ه��ذا ال��ت��داخ��ل املعقد ب��ني ال��وط��ن��ي واألمم����ي، فإن 
احمللية  التبعية  الرأسمالية  ضد  النضال  مهام  يحدد  احل��زب 
العاملية  وال��رأس��م��ال��ي��ة  امل��خ��زن��ي"  "ال��ن��ظ��ام  السياسية  وأدات���ه���ا 
بقيادة اإلمبريالية األمريكية، في أربع سيرورات أساسية وهي: 
أوال، "سيرورة بناء وتصليب حزب النهج الدميقراطي العمالي" 
والكادحني  الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  باعتباره 
الذاتية  التنظيمات  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء  س��ي��رورة  ث��ان��ي��ا،  ب��امل��غ��رب. 
املستقلة لنضاالت الشعب املغربي. ثالثا، "سيرورة بناء حتالف 
من  ماركسية  أممية  بناء  "سيرورة  رابعا،  الشعبية".  الطبقات 

أجل جتاوز الرأسمالية وبناء االشتراكية".>

تقدمي وثيقة اخلط النظري حلزب "النهج الدميقراطي العمالي"
أناس عوينات



العدد:  5471/470
من  4  إلى 31 غشت  2022

المؤتمر الوطني الخامس

األساسي  للقانون  وطبقا  اخلامس  الوطني  املؤمتر  خالل 
من  املنتخبة  املركزية  اللجنة  اجتمعت   ، الداخلي  والنظام 
انتخاب  أج��ل  م��ن   2022 يوليوز   24 األح��د  ي��وم  امل��ؤمت��ر  قبل 
املكتب السياسي وهي التسمية اجلديدة التي عوضت تسمية 
الكتابة الوطنية السابقة ، هذا اجلهاز احلزبي املهم من خالل 
االختصاصات املخولة له حيث ميثل احلزب داخليا وخارجيا 
ويدير عالقاته مع القوى السياسية واالجتماعية ويسهر على 
نشاط التنظيم ويدير ماليته ، ويشرف على إعالمه ومنشوراته 

وأدوات اتصاله الداخلية .
 وق���د أس��ف��ر اج��ت��م��اع اللجنة امل��رك��زي��ة ع��ن اع��ت��م��اد جلنة 
ترشح  ال��ذي   ، السياسي  املكتب  أع��ض��اء  الختيار  ترشيحات 
  22 الترشيحات  جلنة  منهم  اخ��ت��ارت  عضوا   25 لعضويته  
السياسي  املكتب  اجتمع   ، النتيجة  هذه  إع��الن  ،وبعد  عضوا 

اجلديد ليوزع املهام بني أعضاىه على الشكل التالي:
- األمني العام : جمال براجع

- نائبه األول : عبد احلميد أمني
 - نائبه الثاني : زهرة أزالف

 - نائبه الثالث : عبدالله احلريف
 - نائبه الرابع : عمر باعزيز
- أمني املال : حسني الهناوي
- نائبه : عبد املجيد اشهيبة

 - مستشارات ومستشارون مكلفون مبهام :
الضعيف، محمد  بلعتيق، عتيقة  التيتي احلبيب، محمد   
نورالدين  ي��زوغ��ت،  حفيظ  حكيمي،  زه���رة  ارج�����دال،  ن��اي��ت 
الرياضي، يوسف أحا، محمد دليمي، ربيعة مرباح، ع احلفيظ 
إسالمي، محمد أبو النصر، أنس عوينات، ع القادر احلمداوي 

وعبد احلق بيازي.

انتخاب املكتب السياسي حلزب 
النهج الدميقراطي العمالي 

جمال براجع  - 1
عبد احلميد أمني.   - 2
عبد الله احلريف،  - 3

زهرة حاكيمي،   - 4
عمر باعزيز.  - 5

احلسني الهناوي.  - 6
عبد املجيد شهيبة  - 7

احلبيب التيتي،   - 8
عتيقة الطعيف،  - 9
10 -  محمد بلعتيق،

11 -  عبد احلفيظ إسالمي،
12 -  محمد أبو النصر،

13 -  ربيعة مرباح،
14 -  زهور أزالف،

15 -  الرياضي نور الدين، 
محمد نايت أرجدال،  - 16

17 -  يوسف أحا،

18 -  حفيظ يزوغ،
19 -  أناس عوينات،

20 -  محمد الدليمي،
21 -  حمداوي عبد القادر،

22 -  عبد احلق البيازي.
عبد السالم العسال  - 23

أجوج ابراهيم  - 24
مصطفى عباوي  - 25
عبد الله السامي  - 26

عبد الرزاق ادريسي  - 27
أحمد القنديلي  - 28

أكان حسن  - 29
علي فقير  - 30

العاللي نبيل  - 31
أمني إيد حميدة  - 32
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الئحة عضوات و أعضاء اللجنة املركزية للنهج الدميقراطي العمالي 

امل��ؤمت��ر الوطني  ال��ت��ي ك��ان على  امل��ه��ام األس���اس    ضمن 
اخل��ام��س حل���زب ال��ن��ه��ج ال��دمي��ق��راط��ي ال��ع��م��ال��ي، )النهج 
مركزية  جلنة  انتخاب  بها،  القيام  سابقا(  الدميقراطي 
الفصل  ملقتضيات  طبقا  وذل��ك  الوطنية  اللجنة  تعوض 
أن  على  ينص  الذي  األساسي  القانون  مشروع  من  العاشر 
األخيرة  وه��ذه   ، املركزية  اللجنة  ينتخب  الوطني  املؤمتر 
وطبقا  الوطني.  امل��ؤمت��ر  بعد  تقريرية  هيئة  أعلى  متثل 
األولى  العامة  اجللسة  خالل  املؤمتر  رئاسة  طرحت  لذلك 
املنعقدة صباح يوم السبت 23 يوليوز 2022  اقتراحني حول 
طريقة اختيار أعضاء اللجنة املركزية ، االقتراح األول، هو 
بالبث في اختيار أعضاء  للترشيحات تتكلف  تعيني جلنة 
قدموا  الذين  املؤمترين  األعضاء  بني  من  املركزية  اللجنة 

هو  الثاني   واالق��ت��راح   ، اللجنة  ه��ذه  لعضوية  ترشيحهم 
اللجنة  أعضاء  على  السري  باالقتراع  التصويت  اعتماد 
املركزية. ونتيجة لذلك عرض املقترحان لتصويت اجللسة 
العامة والذي أفرز أغلبية لصالح تعيني رئاسة املؤمتر للجنة 
بعد  مباشرة  الرئاسة  جلنة  به  ماقامت  وه��و   . ترشيحات 
املناضلني  من  عشرة  واخ��ت��ارت   ، التصويت  نتيجة  إع��الن 
املشهود لهم بنزاهتم الفكرية والسياسية والنضالية .ومت في  
نفس اجللسة وزعت أوراق التشريح للمؤمترين الراغبني في 
الترشيح لعضوية اللجنة املركزية . وخالل اجللسة املسائية 
رئاسة  أعلنت   ، اللجان  أش��غ��ال  انتهاء  بعد  ع��ق��دت  ال��ت��ي 
املركزية. اللجنة  لعضوية  مرشحني   105 ترشح  امل��ؤمت��ر 

واجتمعت جلنة الترشيحات  ليلة نفس اليوم باملقر املركزي 

سابقا(  الدميقراطي  النهج   ( العمالي  الدميقراطي  للنهج 
قدمت  ثم   ، املركزية  اللجنة  أعضاء  اختيار  في  للتداول 
صباح األحد نتائج مداوالتها لرئاسة املؤمتر صباح األحد 
23 يوليوز 2022. وفي اجللسة العامة الثالثة قدمت رئاسة 
املؤمتر الئحة املختارين لعضوية اللجنة املركزية وعددهم 
اح��ت��رم��ت فيها احل��ص��ص املخصصة  وال��ت��ي   ، ع��ض��وا   81
للشباب والنساء ،إضافة إلى نسبة مهمة من العمال الذين 
أصبحوا يشكلون نسبة البأس بها في األجهزة الوطنية . 
املركزية اجلديدة ضمت  اللجنة  أن  باإلشارة  ومن اجلدير 
%81 عضوا جديدا مما يدل على اعتماد احلزب للتداول 
أسفله  .وجت���دون  احلزبية  املسؤولية  مهام  ف��ي  اإليجابي 

الئحة أعضاء اللجنة املركزية اجلديدة.

انتخاب جلنة  مركزية  جديدة حلزب النهج الدميقراطي العمالي  من طرف املؤمتر الوطني اخلامس

من مواليد 1961 بضواحي مدينة بركان. درس  االبتدائي 
على  احلصول  وبعد  املدينة.  بنفس  والثانوي  واالع���دادي 
الباكالوريا في 1981 انتقل  للدراسة في كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية بجامعة محمد بن عبد الله حيث حصل  على 
بسلك  ذلك  بعد  1985.فالتحقت  في  التاريخ  في  االج��ازة 

التعليم كأستاذ ملادة االجتماعيات مبدينة اجلديدة .
بالنسبة ملساره النضالي، تأثر  في املرحلة الثانوية كغيره 
من الشبيبة املدرسية  باألفكار اليسارية وخصوصا املاركسية 
القرن  من  السبعينيات  خالل  العام  اليساري  املد  إط��ار  في 
وبدا  التالميذية.  احلركة  نضاالت  في  فانخرط   املاضي. 

يتبلور وعيه اجلنيني الفكري والسياسي.
الطلبة  التحق بفصيل  التحاقه باجلامعة  بعد  ومباشرة 

ال��ق��اع��دي��ني ال���ذي اع��ت��ب��ره وع��ن ح��ق امل��درس��ة ال��ت��ي مكنته 
والسياسي  الفكري  مستواه  وتطوير  شخصيته  صقل  من 
وادبيات  املاركسي  الفكر  والنضالي من خالل االطالع على 
الى االمام ومن خالل  اللينينية وخاصة  املاركسية  احلركة 
لطلبة  الوطني  االحت���اد  إط���ار  ف��ي  النضال  عبر  امل��م��ارس��ة 

املغرب.
بعد التخرج   انخرط  في النضال النقابي في إطار النقابة 
الوطنية للتعليم/ك د ش وفي النضال احلقوقي في إطار 
جانب  الى  ساهم   ثم  االنسان.  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
.1995 رفاقه ورفيقاته في تأسيس النهج الدميقراطي في 

وحتمل  فيه مسؤوليات وطنية كعضو في اللجنة الوطنية 
ثم في الكتابة الوطنية منذ 2012 باإلضافة الى املسؤوليات 

احمللية واجلهوية.

نبذة عن حياة الرفيق جمال براجع 
 األمني العام حلزب  النهج الدميقراطي العمالي 



العدد:  6471/470
من  4  إلى 31 غشت  2022 السياسية

انعقد أيام 22 23 و24 يوليوز 2022 املؤمتر الوطني اخلامس 
“إلى األم��ام من أجل بناء  للنهج الدميقراطي حتت شعار 
العاملة، كضرورة للتحرر الوطني  احلزب املستقل للطبقة 
وإكبار  إج��الل  وقفة  فبعد  واالشتراكية“.  والدميقراطية 
ألرواح شهداء الشعب املغربي وعلى رأسهم شهداء احلركة 
املنبهي  وسعيدة  زروال  اللطيف  عبد  اللينينية  املاركسية 
وبوبكر  التهاني  وأم��ني  حمامة  وبوعبيد  رح��ال  وجبيهة 
الدريدي وبلهواري مصطفى… قرر املؤمتر الوطني اخلامس 
اإلع����الن ع��ن ح���زب ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة وع��م��وم الكادحني 
إلى “حزب النهج  وتعديل إسم “حزب النهج الدميقراطي” 

الدميقراطي العمالي”.

إنه إعالن عن االنخراط، بكل ما منتلك من قوة وصالبة 
في  ح��اس��م��ا  دورا  يلعب  عظيم  م��ش��روع  ف��ي  واس��ت��م��ات��ة، 
من  شعبنا  وحت��رر  االستغالل  من  العاملة  الطبقة  حت��رر 
نحو  والسير  السائدة  الطبقية  والكتلة  االمبريالية  هيمنة 

االشتراكية، وذلك رغم القمع واحلصار.

إنه التزام أمام الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحني 
لها  التي  الشعبية  الطبقات  وجميع 
نألو  ل��ن  أن��ن��ا  التغيير  ف��ي  مصلحة 
جهدا من أجل بلترة احلزب وتثوير 

وتصليب عضواته وأعضائه.

إنه التزام باالستمرار في مجهوداتنا 
م�����ن أج�������ل ت���وح���ي���د امل���ارك���س���ي���ات 

واملاركسيني ببالدنا.

العمالي  النهج الدميقراطي  إن حزب 
األساسية  امل���رت���ك���زات  ع��ل��ى  ي��ن��ب��ن��ي 

التالية:

اإليديولوجي:  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى   –
املاركسية-اللينينية، كمنهج للتحليل 
وضع  ال��ث��وري،  التغيير  ف��ي  ونظرية 
م��ارك��س وأجن��ل��ز ح��ج��ره��ا األس���اس 
جوهري  ب��ش��ك��ل  ل��ي��ن��ني،  وأغ���ن���اه���ا 
والسياسية  الفكرية  املستويات  وعلى 
على  وامل���ن���ف���ت���ح���ة  وال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة، 

تونغ  تسي  م��او  خاصة  آخرين،  ماركسيني  ق��ادة  إسهامات 
والقادة  املفكرين  وغيرهم من  وغرامشي  لوكسمبورغ  وروزا 

الشيوعيني الذين قدموا إضافات أغنت املاركسية.

العاملة  الطبقة  على  أس��اس��ا،  الطبقي:  امل��س��ت��وى  على   –
باعتبارها الطبقة النقيض للرأسمالية واملؤهلة، موضوعيا، 

لقيادة النضال من أجل القضاء عليها.

– على املستوى السياسي:

الوطنية  الثورة  مهام  إجن��از  االستراتيجي،  الصعيد  على 
انتقالية نحو االشتراكية  الشعبية، كمرحلة  الدميقراطية 
ألخيه  اإلن��س��ان  اس��ت��غ��الل  فيه  ينتفي  مجتمع  أف��ق  ف��ي 
الدميقراطية  الوطنية  ال��دول��ة  ب��ن��اء  خ��الل  م��ن  اإلن��س��ان، 
الشعبية الفيدرالية التي متثل احلل الدميقراطي املنسجم 
الطبقة  بقيادة  وذل��ك  والغنية،  املتنوعة  شعبنا  هوية  مع 
حتالف  يشكل  وال���ذي  الشعبية  الطبقات  جلبهة  العاملة 
العمال والفالحني الكادحني عمودها الفقري واملرتكزة إلى 

تنظيماتهم الذاتية املستقلة.

أجل  م��ن  جبهة  أوس���ع  ب��ن��اء  التكتيكي:  الصعيد  على 
التخلص من املخزن تضم كل الطبقات والفئات االجتماعية 

املتضررة من طغيان وافتراس املافيا املخزنية.

– على املستوى التنظيمي: املركزية الدميقراطية والقيادة 

اجلماعية ونبذ ورفض التكتالت والتيارات، واستعمال سالح 
النقد والنقد الذاتي لتقومي األخطاء واالنحرافات وجتاوز 
اجلماعي  املنظم  احل��زب  واع��ت��ب��ار  الليبرالية،  امل��م��ارس��ات 
للطبقة العاملة في صراعها ضد البرجوازية، حزب يستمد 
جماهيريته من خالل استقطاب طالئع العمال والكادحني 
العمال  ج��م��وع  حولهم  تلتف  ال��ذي��ن  ال��ث��وري��ني  واملثقفني 

والفالحني الفقراء والصغار وكادحو األحياء الشعبية.

– على املستوى األممي: يعتبر احلزب نفسه جزءا أصيال 
القضاء  أجل  من  املناضلة  العاملية  الشيوعية  احلركة  من 
على الرأسمالية وبناء االشتراكية عبر الثورة في أية حلقة 
من السلسلة االمبريالية نضجت شروطها والثورة الوطنية 
الدميقراطية الشعبية كمرحلة نحو الثورة االشتراكية في 
أية بقعة من بلدان احمليط نضجت شروطها. كما يتبنى 
املساهمة  إلى  ويسعى  الشعوب  تقرير مصير  مبدأ  احلزب 
في بناء أممية ماركسية كسيرورة أصيلة في خطه السياسي 

والنظري.

ينعقد مؤمترنا هذا في ظل تفاقم أزمة االقتصاد املغربي 

كوفيد19-  جائحة  واستمرار  والريعي  التبعي  الرأسمالي 
االجتماعية  واالنعكاسات  واجلفاف  أوكرانيا  في  واحل��رب 
الشعبية  الطبقات  على  مجتمعة  العوامل  لهذه  اخلطيرة 
الهشاشة  ونشر  العاملة  الطبقة  استغالل  تكثيف  )الغالء، 
العمال  من  غفيرة  ألع��داد  باجلملة  وتسريحات  وسطها 
االجتماعية،  اخل��دم��ات  تصفية  م��ن  امل��زي��د  وال��ع��ام��الت، 

العطش، احلرائق، خطر املجاعة…(.

املخزني  والتسلط  االستبداد  بطغيان  الوضع  يتسم  كما 
مثال(  كأسطع  الريف  )ح��راك  الشعبية  النضاالت  وقمع 
وللقوى واألصوات املعارضة ومنهم السياسيون والنقابيون 
واحل��ق��وق��ي��ون وال��ص��ح��ف��ي��ون وامل����دون����ون. إن ت��وات��ر هذه 
املمارسات القمعية ليس اال مظهرا جليا على أن ما سمي 
بل  يغلق  لم  اإلنسان  االنتهاكات اجلسيمة حلقوق  مبلف 
هو مستمر وجب التصدي له ويدعو احلزب الى انشاء هياة 
اغ��الق��ه. كما  للحقيقة ض��دا على كل م��ح��اوالت  مستقلة 
يتسم الوضع العام ببالدنا بتعمق تبعية النظام لإلمبريالية 
والعنصري  املجرم  الصهيوني  الكيان  أحضان  في  وارمتائه 
وامل��م��ع��ن ف��ي اغ��ت��ص��اب ك��ام��ل فلسطني واج��ت��ث��اث شعبها 

وإعالن قيام الدولة اليهودية…

كما ينعقد املؤمتر الوطني اخلامس وشعبنا يحيي الذكرى 
101 على ملحمة ان��وال وانتصار ق��وات املجاهدين بقيادة 
زالت  الوقت ال  ذات  وفي  الكرمي اخلطابي  بن عبد  محمد 

بالريف  شعبنا  جماهير  من  واالنتقام  التهميش  سياسة 
ومليلية  سبتة  ملدينتي  االس��ب��ان��ي  االستعمار  واس��ت��م��رار 

واجلزر الشمالية احملتلة.

إن حزب النهج الدميقراطي العمالي:
• يهيب بكل القوى املناضلة تصعيد النضال ضد االستبداد 
الصحية  ال��ط��وارئ  رف��ع حالة  أج��ل  والتسلط، وخاصة من 
التنظيم  )ح��ري��ة  الدميقراطية  احل��ري��ات  اح��ت��رام  وف��رض 
والرأي والتظاهر…( وحقوق اإلنسان وإطالق سراح جميع 
املعتقلني السياسيني وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف 
القمع املخزني، ومن  الرأي وغيرهم من ضحايا  ومعتقلو 

أجل التصدي للغالء وتصفية اخلدمات االجتماعية.؛

• يحيي نضاالت الطبقة العاملة ضد التسريحات وهشاشة 
احلريات  وانتهاك  النقابي  العمل  على  والتضييق  الشغل 
النقابية ومن أجل الزيادة في األجور وتطبيق السلم املتحرك 

لألجور واألثمان؛

• يحيي نضاالت احلركة الطالبية وتنسيقية األساتذة الذين 
فرض عليهم التعاقد وحركة املعطلني 
النظام  لسياسات  التصدي  أج��ل  من 
اإلجهاز  والتقشفية وضد  التفقيرية 
على التعليم كمرفق عمومي أساسي 

ألبناء وبنات اجلماهير الكادحة؛

ك��ل احل��رك��ات االحتجاجية  يحيي   •
الشعبية من أج��ل احل��ق في الصحة 
الغالء  وضد  الالئق  والسكن  والشغل 
املتدهورة  ال��ش��رائ��ي��ة  ال��ق��درة  وض���رب 

أصال للطبقات الشعبية؛

نهج  إل��ى  النقابية  املركزيات  يدعو   •
الوحدة  أف��ق  ف��ي  ال��وح��دوي  النضال 
املنشودة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ن��ق��اب��ي��ة 
بالنضاالت  االرت���ب���اط  م���ن  وامل���زي���د 
التزامات  تطبيق  وف����رض  احل��ال��ي��ة 
ال��دول��ة وال��ب��اط��رون��ا على اث��ر احلوار 
االجتماعي وعلى رأسها تساوي احلد 
االدنى لألجور في القطاع الفالحي مع القطاعات األخرى 
والرفع منه وتكثيف وتصعيد النضاالت دفاعا عن حقوق 
ومطالب ومكتسبات العامالت والعمال؛ بالتصدي ملشاريع 
القانون التكبيلي لالضراب والقانون التحكمي في النقابات 

والقانون االنتكاسي الساعي الى تعديل مدونة الشغل.

• ي��دع��و ك���ل ال���ق���وى احل��ي��ة إل���ى االن���خ���راط ف���ي اجلبهة 
االجتماعية املغربية واجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد 
التطبيع وتوسيعهما وتوطينهما في األحياء الشعبية باملدن 

وفي القرى؛

• يطالب بوضع سياسة حقيقية متكن من حتقيق احلماية 
اجله  من  قدمت  تاريخيا  مكسبا  باعتبارها  االجتماعية 
الطبقة العاملة والشعوب املناضلة اجسم التضحيات ولذا 
افراد  الى توفير تغطية صحية واجتماعية جلميع  ندعو 
العمال  بكافة  والتصريح  البطالة  عن  والتعويض  الشعب 

والشغيلة لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

اجلامعات  قي  الطلبة  واملناضلني  املناضالت  كل  يناشد   •
واملعاهد العليا النضال من أجل إعادة بناء اإلحتاد الوطني 
لطلبة املغرب كمنظمة نقابية واحدة وموحدة لكل الطالبات 
تقدمية  كنقابة  املؤسسة  مبادئها  قاعدة  وعلى  والطلبة 

دميقراطية جماهيرية ومستقلة؛

ي��دي��ن م��ن ج��دي��د ت��س��ارع التطبيع ال��رس��م��ي م��ع الكيان   •
السياسية  امل��ي��ادي��ن  مختلف  إل���ى  وت��وس��ع��ه  ال��ص��ه��ي��ون��ي 

البيان العام 
الصادر عن املؤمتر الوطني اخلامس للنهج الدميقراطي العمالي
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واالقتصادية والعسكرية واألمنية والثقافية وقمع اجلبهة 
الشعب  وي��دع��و  التطبيع،  وض��د  فلسطني  ل��دع��م  املغربية 
اختراق  الصهيوني  الكيان  محاوالت  مواجهة  إلى  املغربي 
املجتمع املغربي، وصهينة مؤسسات الدولة املغربية، ويطالب 

بإسقاط التطبيع وجترمي كل أشكال ممارسته.

ل��ب��ن��اء ح��رك��ة نسائية  امل��ن��اض��ل��ة  النسائية  ال��ق��وى  ي��دع��و   •
واالقتصادية  املدنية  املطالب  أجل  من  باألساس،  تناضل، 
واالجتماعية والسياسية للنساء العامالت والكادحات ومن 
اجل حتقيق املساواة الفعلية على كافة املستويات مع ضمان 

احلقوق اخلاصة للمرأة كامرأة وكأم؛

• يدعو إلى بناء حركة أمازيغية تربط بني النضال من أجل 
تفعيل ترسيم اللغة األمازيغية والنهوض بالثقافة األمازيغية، 
والنضال من أجل بناء الدولة الوطنية الدميقراطية الشعبية 
ذات اخلصوصية  املناطق  استفادة  التي تضمن  الفيدرالية 

من ثرواتها وازدهارها؛

• يدين تدمير البيئة في بالدنا )تدمير الفرشة املائية وتلويث 
األنهار والبحار وتقليص مساحات الغابات وانتشار صناعات 
إلى  ويدعو  للنفايات…(  مزبلة  إل��ى  بالدنا  وحتويل  ملوثة 

النضال من أجل التصدي له؛

يدعو كل القوى الدميقراطية إلى النضال من أجل إقرار   •
الدولة  ع��ن  للدين  كفصل  العلمانية 
الدين  استعمال  ويستنكر  والسياسة 

ألغراض سياسية.

العربية  للمنطقة  بالنسبة  أم���ا 
النهج  ح�����زب  ف�����إن  وامل����غ����ارب����ي����ة، 

الدميقراطي العمالي:
• يدعو بقوة إلى الوحدة املصيرية بني 
شعوب املغرب الكبير ونبذ كل النعرات 
تؤججها  التي  والتمزقات  الشوفينية 
األنظمة القائمة، ويدعو الى حل النزاع 
ف��ي ال��ص��ح��راء ال��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى قاعدة 
على  ج��اد  ح��وار  وفتح  املصير  تقرير 
ال��دول��ي��ة ذات الصلة  امل��ق��ررات  أس���اس 
املعاناة  من  مزيدا  املنطقة  لتجنيب 
أمام  الطريق  فتح  أجل  ومن  واملآسي 
ستمهد  التي  الدميقراطية  احل��ل��ول 

لبناء وحدة الشعوب املغاربية.

• يناشد كل القوى احلية في املغرب الكبير ملواجهة الشوفينية 
وخطر احلرب بني املغرب واجلزائر؛

• يعبر احلزب عن وقوفه القوي مع الشعب الليبي الشقيق 
في محنته احلالية ويطالب برفع يد كل القوى املتكالبة على 
وحدة ليبيا وكف التدخالت الرامية الى متزيق وحدة شعبها.

• يحيي عاليا نضال شعوب املنطقة العربية واملغاربية ضد 
االمبريالية الغربية والصهيونية والرجعية ومن أجل التحرر 
القوى  بكل  ويهيب  واالشتراكية؛  والدميقراطية  الوطني 
رص  والرجعية  والصهيونية  الغربية  لإلمبريالية  املعادية 

الصفوف ضد هذا الثالوث امللعون.

• يعبر عن تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني في نضاله 
من أجل حترير فلسطني من النهر إلى البحر وبناء الدولة 
الفلسطيني  ال��ت��راب  كامل  على  العلمانية  الدميقراطية 
قضية  الفلسطينية  القضية  ويعتبر  ال��ق��دس  وعاصمتها 
وطنية ويعتز ويحيي عاليا كل أنواع املقاومة التي يبدعها 
الشعب الفلسطيني ويدعو كل الضمائر احلية في العالم إلى 

النضال من أجل حترير األسرى واالسيرات؛

االمبريالية  من  وإيعاز  السعودية  بقيادة  ال��ع��دوان،  يدين   •
الغربية، ضد الشعب اليمني ويناشد كل القوى احملبة للسالم 
القذرة؛ كما يعبر  العمل على وقف هذه احل��رب  العالم  في 
واالمبريالية  الصهيونية  املشاريع  لكل  الصارمة  إدانته  عن 
ومنها  منطقتنا  وشعوب  بلدان  تستهدف  التي  والرجعية 

العراق وسوريا ولبنان، تلك التدخالت التي جتر شعوب هذه 
املنطقة الى احلروب والدمار لتسهيل املشاريع االستسالمية 

لإلرادة الصهيو-امريكية.

السودان  في  ال��ث��ورة  مع  ويعبر عن تضامنه  عاليا  يحيي   •
ويعتز بالدور الريادي الذي يلعبه احلزب الشيوعي السوداني 
لقد ساهم احلزب  الثورة.  إجهاض  التصدي حمل��اوالت  في 
الشعبية  اللجان  بناء  في  فعال  بشكل  السوداني  الشيوعي 
وعقد التحالفات مع القوى الثورية املسلحة وطرح أهداف 
وبرامج وشعارات تستجيب للمطلب الشعبي للتخلص من 
الطغمة العسكرية وبناء النظام اجلديد على انقاض النظام 

املطاح به.

الدميقراطي  النهج  حزب  فإن  االفريقي،  الصعيد  وعلى 
العمالي:

– يدين النهب البشع خليرات القارة األفريقية واالستغالل 
االمبريالية  ط��رف  من  خاصة  العاملة،  لطبقاتها  املكثف 
وعمالئها، ويحيي عاليا نضال الشعوب اإلفريقية من أجل 

التحرر الوطني والدميقراطية.

يعتز ويحيي عاليا انتفاضات شعوب غرب إفريقيا ضد   –
السيادة  أجل  ومن  وعمالئها  الفرنسية  االمبريالية  هيمنة 

الوطنية.

الى  والتقدمية  والدميقراطية  الوطنية  القوى  كل  يدعو   –
توحيد نضاالتها ضد الهيمنة االمبريالية وخاصة الفرنسية.

– يدين كل السياسات الرجعية التي ينهجها النظام القائم 
بحماية  املكلف  الدركي  دور  يلعب  حيث  الهجرة  ملف  في 
مصالح االحتاد االوروبي ضدا على املواثيق الدولية املنظمة 
حلقوق املهاجرين واملهجرين والالجئني الفارين من ويالت 

احلروب والكوارث الطبيعية.

الدميقراطي  النهج  الالتينية، فإن حزب  وبالنسبة ألمريكا 
العمالي:

يحيي عاليا االنتصارات االنتخابية لليسار في عدد من   –
دول أمريكا الالتينية ويدعو القوى الثورية، وفي مقدمتها 
التخلص  أجل  الشعبي من  النضال  إلى تصعيد  املاركسية، 
من هيمنة األوليغاشيا العميلة لإلمبريالية األمريكية على 

االقتصاد وعلى األجهزة األمنية والعسكرية.

– يدين السياسات االمبريالية االمريكية التي تسعى لضرب 
فرض  اجل  ومن  العالم  من  املنطقة  بهذه  الشعوب  حقوق 
أنظمة عميلة لها وتنظيم االنقالبات الدموية ضد االنظمة 

التقدمية.

الدميقراطي  النهج  ح��زب  ف��إن  ال��دول��ي،  املستوى  وعلى 
العمالي:

– يسجل استمرار أزمة الرأسمالية وعجزها عن جتاوز هذه 

إلى تكثيف استغالل الطبقة  األزم��ة. الشيء الذي يدفعها 
العاملة ونشر الهشاشة وسطها وتصعيد نهب ثروات الشعوب 
وتدمير  واحل���روب  التسلح  م��ن  امل��زي��د  نحو  العالم  وق��ي��ادة 

الطبيعة؛

– يهيب بكل القوى احملبة للسالم في العالم تكثيف النضال 
من أجل وقف احلرب في أوكرانيا على أساس احترام حق 
الشعبني الروسي واألكراني في األمن، وحل منظمة حلف 
الشمال األطلسي التي تشكل رأس رمح العدوان االمبريالي 

الغربي ضد الشعوب؛

– يسجل املأزق الذي بلغته الدميقراطية البرجوازية والتي 
يجسدها حجم املقاطعة لالنتخابات املقامة في العديد من 
الدول الغربية كما يسجل ازمة البديل اليساري مما يفسح 
ذات منحى عنصري  توجهات شعبوية  أم��ام سيادة  املجال 
ومييني متطرف الشيء الذي يشجع على استمرارية خرقها 
حلقوق االنسان ويعطي املصداقية لبدائل شعبية ذات افق 

اشتراكي.

يسجل تسارع ب��روز عالم متعدد األقطاب ال��ذي قد يوفر   –
للدول هامشا من االستقاللية وشروطا إيجابية أمام الشعوب 
لبناء  الثورية  الشيوعية  أحزابها  بقيادة  العاملة  والطبقة 
الهادف  الرأسمالية  للمنظومة  احلقيقي  النقيض  القطب 
الى تصفية هيمنة الرأسمال املالي الغربي الريعي واملفترس 
املسؤول األساسي عن انتشار احلروب 
والتدمير  الطبيعية  اخل��ي��رات  ونهب 
السياسات  وف���رض  للبيئة  امل��ت��س��ارع 
الفقر  تنشر  التي  املتوحشة  اللبرالية 
وتعمق الفوارق الطبقية، على مناطق 
سكان  وغالبية  امل��ع��م��ور  م��ن  شاسعة 

العالم.

ال��وط��ن��ي اخل��ام��س وبعد  امل��ؤمت��ر  ان 
توجت  وال��ت��ي  بنجاح  أشغاله  انتهاء 
واملكتب  امل��رك��زي��ة  اللجنة  ب��ان��ت��خ��اب 

السياسي، فانه يسجل ما يلي:

التي  ال���ع���راق���ي���ل  ل��ك��ل  اس���ت���ن���ك���اره   –
بعقد  مطلبنا  ال��دول��ة جت��اه  مارستها 
املؤمتر الوطني اخلامس في القاعات 
وادانته  جيدة  ش��روط  وفي  العمومية 
الذي  يوليوز   18 ليوم  الشرس  للقمع 
الوقفة  القمع جت��اه  ق���وات  ب��ه  ق��ام��ت 
املقرر تنظيمها أمام وزارة الداخلية والذي أسفر عن اعطاب 

جسدية للعديد من الرفيقات والرفاق.

لقد حظيت حمالتنا للدفاع عن حقنا املشروع في عقد   –
قوي  وسياسي  مبدئي  دعم  على  اخلامس  الوطني  املؤمتر 
تشكيل  عبر  واخل���ارج  بالداخل  املناضلة  القوى  ط��رف  من 
لالستنكار  ون���دوات  مهرجانات  وإق��ام��ة  وجل��ان  تنسيقيات 

وشجب ممارسة الدولة املستبدة.

ان حزب النهج الدميقراطي العمالي اذ يعبر عن اعتزازه   –
احملامني  بهيأة  أيضا  ينوه  فانه  التضامنية،  احلملة  بهذا 
بالرباط التي وفرت لنا القاعة، ولرفاقنا في حزب الطليعة 
الذين فتحوا لنا مقرهم بالرباط الحتضان أشغال إحدى 

جلان املؤمتر.

ان إرادة التضحية وعزمية رفع التحدي كانت قوية عند   –
من  ومكنهن  مكنهم  ما  وهي  املؤمترين  والرفاق  الرفيقات 
اجناز جميع مراحل مؤمترهم الوطني اخلامس في أجواء 
من الرفاقية العالية ساعدت على التغلب على كل الصعوبات 
النظام وضعه في  املادية وآثار التضييق واملنع الذي حاول 
الصمود  إرادة  لكن  واالف���ش���ال.  للتشويش  امل��ؤمت��ر  ط��ري��ق 
والتحدي انتصرت، وجنح مؤمترنا بشكل مرضي ويناسب 

الطموح واألهداف النضالية حلزبنا .
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1   عقد املؤتمر الوطني الخامس بعد ست سنوات 
من انعقاد املؤتمر الرابع عوض  املدة القانونية املتمثلة يف أربع 

سنوات، ما العوامل املوضوعية التي تفسر ذلك؟

شكرا جلريدة النهج الدميقراطي الغراء على استضافتي.

ما مييز النهج الدميقراطي وهو أنه يلتزم 
بدورية مؤمتراته كل أربع سنوات في إطار 
احترام قانونه األساسي. وكان من املفروض 
في  اخل��ام��س  ال��وط��ن��ي  م��ؤمت��ره  يعقد  أن 
كورونا  جائحة  انتشار  لكن   ،2020 صيف 
حال دون ذلك. وقد استغل النظام املخزني 
ممثال في وزارة الداخلية اجلائحة ملمارسة 
من  ملنعنا  علينا  والتضييق  والقمع  املنع 
عقد مؤمترنا. وهو ما جتلى في حرماننا 
من القاعات والفضاءات العمومية والضغط 
اليها بطلبات  التي تقدمنا  املؤسسات  على 
لنا  ت��رخ��ص  ال  حتى  فضاءاتها  استغالل 
االحتجاجية  وق��ف��ت��ن��ا  ق��م��ع  وف���ي  ب��ذل��ك 
االثنني  يوم  الداخلية  وزارة  أم��ام  السلمية 
18 يوليوز 2022 والتي جسد فيها مناضلو 
ال��دمي��ق��راط��ي أسمى  ال��ن��ه��ج  وم��ن��اض��الت 

معاني الصمود والتضحية وقوة اإلرادة واإلصرار على عقد 
بالفعل مبثابة  الوقفة  فكانت  الشارع.  في  ولو  املؤمتر حتى 

اجللسة االفتتاحية للمؤمتر.

يندرج في سياق  والقمع  املنع  ه��ذا  ان  ال��ى  اإلش��ارة  جتب 
النهج  على  النظام  ميارسه  ال��ذي  املمنهج  والقمع  احلصار 
إشعاعه  مساحات  وتقليص  وإضعافه  لعزله  الدميقراطي 
العاملة  الطبقة  وس���ط  وجت����ذره  ت��وس��ع��ه  دون  واحل��ي��ل��ول��ة 
ومتابعة  اعتقال  في  يتجلى  ما  وهو  الشعبية.  واجلماهير 
العموميني  وال��ف��ض��اءات  اإلع����الم  م��ن  وم��ن��ع��ه  مناضليه 
وح��رم��ان ف��روع��ه م��ن وص���والت اإلي����داع وت��ره��ي��ب شبابه 

وعائالتهم وسد أبواب التوظيف في وجههم ...

 

2  - رغم املعيقات واملحاوالت املخزنية اليائسة التي 
ذكرتم انعقد املؤتمر الوطني الخامس دون االستفادة من 
االستفادة  ودون  االفتتاح  لجلسة  عمومية  قاعة  استعمال 
من مقر عمومي إلقامة املؤتمرين/ات. كيف دبرتم فعاليات 

املؤتمر يف هذه الظروف؟

الوطني  وامل��ن��ع متكنا م��ن ع��ق��د م��ؤمت��رن��ا  ال��ق��م��ع  رغ���م 
 2022 يوليوز  و23و24   22 وهو  احمل��دد  وقته  في  اخلامس 
بثالثة أماكن متفرقة: قاعة نادي هيئة احملامني بالرباط 
القاعة  بجعل  مشكورين  عليها  امل��ش��رف��ون  تفضل  ال��ذي 
الطليعة  ح��زب  مبقر  وأي��ض��ا  اش��ارت��ن��ا،  ره��ن  وجتهيزاتها 
الرفاق  علينا  يبخل  ل��م  حيث  االش��ت��راك��ي  ال��دمي��ق��راط��ي 
و  فيه  لالشتغال  احل��زب  فضاء  من  ومكنونا  الطليعيون 
التقدير،  كل  منا  ولهم  العصيبة  املرحلة  هذه  في  دعمونا 

إضافة إلى املقر املركزي حلزبنا بالرباط. 

كنا ندرك أن النظام لن يسمح لنا باستعمال الفضاءات 
العمومية لذلك وضعنا خططا بديلة وضمنها عقد املؤمتر 

كاف  بوقت  القاعة  فحجزنا  احمل��ام��ني.  ن��ادي  قاعة  ف��ي 
بهذه  املؤمتر  عقدنا  وفعال  الضرورية.  بالترتيبات  وقمنا 
القاعة. واشتغلنا في شروط جيدة وبكيفية عادية حيث 

في  املؤمتر  ومر  لذلك.  كما خططنا  املؤمتر  فعاليات  جرت 
جو دميقراطي. لقد كان عرسا نضاليا رائعا. وبذلك ربحنا 

الرهان وهزمنا احملاوالت املخزنية اليائسة لعقده.

  

النهج  مؤتمر  أن  العام  ال��رأي  تلقى  مدة  منذ   - 3
العاملة  الطبقة  حزب  إعالن  مؤتمر  سيكون  الديمقراطي 
خالل  من  ذلك  املؤتمر  جسد  فكيف  الكادحني.  وعموم 

مخرجاته؟

اإلعالن   2016 في  الرابع  الوطني  املؤمتر  قرر  لقد  فعال. 
في  الكادحني  وع��م��وم  العاملة  الطبقة  ح��زب  تأسيس  ع��ن 
ضمن  جهودنا  كل  كرسنا  وق��د  اخل��ام��س.  الوطني  املؤمتر 

الالزمة  الشروط  لتوفير  امل��دة  هذه  خالل  مدروسة  خطط 
الفكرية  املستويات  كافة  على  اشتغلنا  اإلع��الن حيث  لهذا 
وقمنا  واإلع��الم��ي��ة.  واالش��ع��اع��ي��ة  والتنظيمية  السياسية 
ال���ف���روع وك����ذا ح��م��الت اشعاعية  ب��ح��م��الت م��ي��دان��ي��ة ف��ي 
وإعالمية وندوات ودورات تكوينية وخاصة 

للعمال/ات والكادحني/ات ...

ف��ج��اء اع���الن امل��ؤمت��ر ال��وط��ن��ي اخلامس 
وعموم  ال��ع��ام��ل��ة  الطبقة  ح���زب  لتأسيس 
الكادحني تتويجا لهذه السيرورة حتت اسم 
"حزب النهج الدميقراطي العمالي" وبخط 
الى  واض���ح يستند  أي��دي��ول��وج��ي وس��ي��اس��ي 
اللينينية كمرجعة نظرية والذي  املاركسية 
سيشكل نقلة نوعية في مسيرتنا السياسية 
والنضالية. وقد صادق املؤمتر على مشاريع 
بيانا  وأص��در  عليها  عرضت  التي  األوراق 
ورؤيته  احل��زب  مواقف  يوضح  هاما  عاما 

للمرحلة واملهام املطروحة عليه كآفاق.

أجهزة  احل������زب  ع���ل���ى  اآلن  وامل�����ط�����روح 
ومناضالت ومناضلني وهو االنكباب وبروح 
املؤمتر  م��خ��رج��ات  جتسيد  على  جماعية  ث��وري��ة  نضالية 
بناء  س��ي��رورة  ح��ول  أس��اس��ا  واملتمحورة  ال��واق��ع  أرض  على 
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني عبر تقوية التنظيم 
ال��ع��ام��ل��ة واجلماهير  ال��ط��ب��ق��ة  وت��وس��ي��ع��ه وجت����ذره وس���ط 
الشعبية واستقطاب الطالئع العمالية والكادحة في ارتباط 
وجبهة  للجماهير  املستقلة  التنظيمات  بناء  سيرورات  مع 

الطبقات الشعبية واالممية الشيوعية. 

4   كلمة أخرية:    

أحيي كافة الرفيقات والرفاق في حزبنا على نضالهن/هم 
املستميت واملستمر الى جانب الطبقة العاملة واجلماهير 
الشعبية والتضحيات التي يقمن/ون بها في سبيل تقوية 
احلزب وإشعاعه ֚ وبدورهن/م في إجناح املؤمتر الوطني. 
داخل  الصديقة  املناضلة  القوى  جميع  عاليا  أحيي  كما 
من  معركتنا  في  ودعمتنا  ساندتنا  التي  وخارجه  املغرب 

أجل عقد مؤمترنا.

وك��م��ا ج���اء ف��ي ال��ب��ي��ان ال��ع��ام ل��ل��م��ؤمت��ر أن��ن��ا ملتزمون 
ب��االن��خ��راط بكل ق��وة ف��ي إجن���از ه��ذا امل��ش��روع التاريخي 
الطبقة  ف��ي حت��رر  احل��اس��م  ال���دور  ال��ذي سيلعب  العظيم 
احلقيقية  الدميقراطية  وبناء  املغربي  والشعب  العاملة 
في أفق االشتراكية. وبالتالي فهو مشروع مفتوح في وجه 
جميع املاركسيني/ات واملثقفني الثوريني والطالئع العمالية 
أننا ملتزمون  مبواصلة اجلهود من أجل  والكادحة. كما 
املناضلة  القوى  جميع  مع  واملشترك  ال��وح��دوي  النضال 
وبناء  وتقوية  تفعيل  أج��ل  من  والتنسيقيات  واحل��راك��ات 
جبهات النضال واملقاومة الشعبية في مواجهة االستبداد 
֚ومن  الصهيوني  العدو  مع  املخزني  والتطبيع  والفساد 
أجل الدميقراطية واحلرية والكرامة والعدالة االجتماعية 

واملساواة.>

عددها   في  اجلريدة  تستضيف  تقدمي:  
فيه ملفا  ال���ذي تخصص   ه���ذا،  اخل���اص 
للمؤمتر الوطني اخلامس في كل مراحله، 
الرفيق جمال براجع باعتباره األمني العام 

اجلديد الذي انتخبه املؤمتر، وجتدون في 
مختصرة  نبذة  املؤمتر  ملف  م��واد  إح��دى 
الذي نشكره  للرفيق،  النضالية  عن احلياة 
على استجابته الفورية بقبول هذا احلوار.

حوار مع األمني العام حلزب النهج الدميقراطي العمالي

المطروح اآلن 
على الحزب أجهزة ومناضالت 

ومناضلين وهو االنكباب وبروح 
نضالية ثورية جماعية على تجسيد 
مخرجات المؤتمر على أرض الواقع 

والمتمحورة أساسا حول سيرورة بناء حزب 
الطبقة العاملة وعموم الكادحين عبر تقوية 

التنظيم وتوسيعه وتجذره وسط الطبقة 
العاملة والجماهير الشعبية واستقطاب 

الطالئع العمالية والكادحة في ارتباط مع 
سيرورات بناء التنظيمات المستقلة 

للجماهير وجبهة الطبقات 
الشعبية واالممية 

الشيوعية. 



العدد:  9471/470
من  4  إلى 31 غشت  2022

الدميقراطي  النهج  حل��زب  السياسي  املكتب  عقد   
 ،2022 يوليوز   31 بتاريخ  الثاني،  اجتماعه  العمالي  
اخلامس  املؤمتر  جناح  بعد  بالرباط،  املركزي  باملقر 
حصار  رغ��م   ،2022 يوليوز  و24  و23   22 أي��ام  للحزب 
وتضييق النظام املخزني، وأصدر، للرأي العام الوطني 

والدولي، البيان التالي:

 بعد وقوفه على معاناة اجلماهير الشعبية من جراء 
اختيارات الكتلة الطبقية السائدة وتطبيق السياسات 
النيوليبرالية املمالة على النظام من طرف املؤسسات 
ما  على  اإلجهاز  تستهدف  والتي  االمبريالية  املالية 
تبقى من مكتسبات حققها الشعب املغربي، والتي قدم 
من أجلها قوافل من الشهداء واملعتقلني، فان املكتب 

السياسي:

 - يحيي مناضالت ومناضلي 
العمالي  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ه��ج 
الوطني  امل���ؤمت���ر  إجن����اح  ع��ل��ى 
اخل���ام���س ل��ل��ح��زب. ل��ق��د شكل 
تاريخية  انعطافة  املؤمتر  ه��ذا 
متثلت في اإلع��الن عن احلزب 
املستقل للطبقة العاملة وعموم 
ويدعو  وال��ك��ادح��ني،  ال��ك��ادح��ات 
ومختلف  ال��ع��م��ال��ي��ة  ال��ط��الئ��ع 
ببالدنا  واملاركسيني  املاركسيات 
إل����ى امل��س��اه��م��ة ف���ي ب���ن���اء هذا 
املكتب  ي��غ��ت��ن��م  ك��م��ا  امل����ش����روع، 
ليقدم  املناسبة  ه��ذه  السياسي 
ج���م���ي���ل ع������ب������ارات االم���ت���ن���ان 
وال����ت����ق����دي����ر ل����ك����اف����ة ال����ق����وى 
الداعمة واملتضامنة  والفعاليات 
معه، في الداخل واخل��ارج، ضد 

احلصار والقمع املخزني.

 - يؤكد انخراطه في مختلف النضاالت الشعبية 
امل����واد األساسية  أث��م��ان  ت��ص��اع��د  ض��د اس��ت��م��رار 
االحتكارية  اللوبيات  تسلط  بسبب  واحمل��روق��ات، 
اليومي  ال��ق��وت  حساب  على  الفاحش  واغتنائها 
بالتراجع عن  ويطالب  واملعدمني   الفقراء  ملاليني 
وتسقيفها  أثمان احملروقات  في  املتتالية  الزيادات 
وب��اس��ت��رج��اع األم����وال امل��ن��ه��وب��ة م��ن ط���رف مافيا 
احملروقات وإعادة تشغيل املؤسسة الوطنية لتكرير 

البترول " السامير".

امل��خ��زن��ي��ة بحياة  ال���دوائ���ر  ب��اس��ت��ه��ت��ار  ي��ن��دد   -  
ال��ذي��ن ت��ع��رض��وا للحرائق  امل��واط��ن��ات وامل��واط��ن��ني 
االعتماد  خ��الل  من  مصيرهم  يواجهون  وتركهم 
يشجب  كما  املتواضعة،  الذاتية  إمكانياتهم  على 
جت��اه��ل وت��ق��اع��س ه���ذه ال���دوائ���ر امل��خ��زن��ي��ة  أمام 
االنتشار الكبير لظاهرة  العطش التي أصبحت تهدد 
العديد من املناطق والدواوير، في حني يتم تبذير 
كميات هائلة من املياه في مالعب الكولف واملسابح 
من  للتصدير  املوجهة  الزراعات  وتوسع  اخلاصة، 
اإلقطاعيني  وك��ب��ار  الرأسمالية  ال��ش��رك��ات   ط��رف 
والتي تستهلك كميات هائلة من املياه، فضال عن 

وإقامة مشاريع  ألفالحي  للمجال  الصهاينة   اقتحام 
استثمارية أكثر استهالكا للمياه مثل االفوكا وغيرها، 
ويدعو القوى املناضلة لتكثيف النضال وتوحيده من 

اجل حتقيق املطالب املشروعة للجماهير الشعبية.

 - يتضامن مع نضاالت الطبقة العاملة في مختلف 
وحتسني  مكتسباتها  ح��م��اي��ة  اج���ل  م��ن  ال��ق��ط��اع��ات 
وشروط  الصحية  التغطية  ف��ي  وحقوقها  أوضاعها 
يحذر  كما  الشغل،  ف��ي  االس��ت��ق��رار  أج��ل  وم��ن  العمل 
من ضغوطات الباطرونا ومطالبتها بتعديل مضمون 
في  ب��امل��رون��ة  م��ا يسمى  إدم���اج  الشغل، قصد  م��دون��ة 
من  املزيد  تعميم  من  ميكنها  ال��ذي  ال��ش��يء   الشغل، 

الهشاشة في الشغل.   

  

القطاعية  والنقابات  النقابية  امل��رك��زي��ات  يدعو   -  
ورص  جهودها  توحيد  إل��ى  والتنسيقيات  بالتعليم 
احلكومة،  محاوالت  كل  إجهاض  اج��ل  من  صفوفها 
من خالل حوار مغشوش بغاية مترير قوانني أساسية 
تعصف بحق رجال ونساء التعليم وكافة شغيلة هذا 
بفرض  الكفيلة  هي  النضالية  الوحدة  هذه   . القطاع 
كل املطالب املشروعة والتصدي لتنزيل بنود البرنامج 
املفروض من طرف الدوائر االمبريالية والبورجوازية 

الطفيلية التي اغتنت من خالل خوصصة التعليم. 

 - ينبه إلى تغلغل السرطان الصهيوني في مختلف 
اقتحام  إل��ى  احلثيثة  وم��ح��اوالت��ه   ال��دول��ة  مفاصل 
امل���راف���ق وال��ق��ط��اع��ات ال��ش��ع��ب��ي��ة م��ن ث��ق��اف��ة وتعليم 
إلى  ويدعو  امل��ج��االت،  من  وغيرها  وري��اض��ة  وسياحة 
توسيع اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع 
ضد  امل��غ��رب��ي  ال��ش��ع��ب   لتعبئة 
تهديدات هذا الكيان الصهيوني 
هويته  تفتيت  يستهدف  ال��ذي 
والسيطرة على ثرواته ومصادرة 
تضامنه  وي����ج����دد  س����ي����ادت����ه. 
م���ع ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي في 
االستيطان  نضاله ضد سياسة 
وال���ت���ق���ت���ي���ل  وض�����د م���ح���اوالت 
الرجعية  واألنظمة  االمبريالية 

تصفية قضيته.  

 - يدعو إلى توحيد النضاالت 
اجلبهة  وت���وس���ي���ع  ال��ش��ع��ب��ي��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة وت��وط��ي��ن��ه��ا في 
بهدف  ال���ش���ع���ب���ي���ة،  األح�����ي�����اء 
مبهامها  وال���ق���ي���ام  ت��ق��وي��ت��ه��ا 
الشروط  ظ���ل  ف���ي  ال��ت��ع��ب��وي��ة، 
بتعميم  امل��ت��س��م��ة  امل��وض��وع��ي��ة 
التفقير  س���ي���اس���ات  وت���وس���ي���ع 
للتصدي  القوة  موازين  خلق  أفق  في  والتهميش، 

للتغول املخزني املتزايد.

 - يطالب بإطالق سراح كل املعتقلني السياسيني 
حرية  ض��د  املمنهجة  القمعية  السياسات  ووق��ف 
التعبير وحرية التنظيم والتجمع والتظاهر وإلغاء 

قانون الطوارئ الصحية.

 - ي��ت��ض��ام��ن م��ع ث����ورة ال��ش��ع��ب ال��س��ودان��ي ضد 
ال��ت��ون��س��ي ضد  ال��ش��ع��ب  وم���ع  ال��ع��س��ك��ري��ة  الطغمة 
محاوالت استعادة أمجاد الديكتاتورية املقيتة من 
الشعب  لفظها  التي  وه��ي  احلالي،  الرئيس  ط��رف 
النظام  ب��رأس  أطاحت  التي  املجيدة  ثورته  خ��الل 

الديكتاتوري البائد.

يطالب بوقف احلرب في اوكرانيا والكف عن فتح 
التراب  في طايوان، كجزء من  أخرى  بؤرة حربية 
األطلسي  احللف  بحل  مطالبته  ويجدد  الصيني 
الدول  املسؤول  عن إشعال احل��روب قصد تفتيت 

والسيطرة على ثرواتها وخيراتها الطبيعية. 

الرباط في 02/08/2022

في بيانه األول بعد املؤمتر، املكتب السياسي حلزب النهج الدميقراطي العمالي: 
كل اإلصرار على بناء حزب الطبقة العاملة و عموم الكادحات  والكادحني 

مع جتديد وتقوية انخراطه في كل النضاالت الشعبية

المؤتمر الوطني الخامس

 
يحيي مناضالت 

ومناضلي النهج الديمقراطي 
العمالي على إنجاح المؤتمر الوطني 

الخامس للحزب. لقد شكل هذا المؤتمر 
انعطافة تاريخية تمثلت في اإلعالن عن الحزب 

المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحات 
والكادحين، ويدعو الطالئع العمالية ومختلف 

الماركسيات والماركسيين ببالدنا إلى المساهمة 
في بناء هذا المشروع، كما يغتنم المكتب السياسي 

هذه المناسبة ليقدم جميل عبارات االمتنان 
والتقدير لكافة القوى والفعاليات الداعمة 
والمتضامنة معه، في الداخل والخارج، ضد 

الحصار والقمع المخزني.
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تضامن وطني ودولي واسع مع النهج الدميقراطي العمالي
في املهرجان الدولي يوم 21 يوليوز2022

ب . العربي

نظم النهج الدميقراطي العمالي يوم اخلميس 21 
يوليوز2022 مهرجانا دوليا تضامنيا عبر آلية املناظرة 
الرقمية في إطار اجللسة االفتتاحية ملؤمتره الوطني 
اخلامس مبشاركة منظمات وأحزاب تقدمية صديقة 

من مختلف دول العالم ومن مختلف القارات. 

وي��ن��درج ه��ذا امل��ه��رج��ان أي��ض��ا ف��ي إط���ار ال���رد على 
احلملة الشرسة ضد النهج الدميقراطي املتمثلة في 
تصعيد التضييق على أنشطته وخاصة إعاقة جميع 
الوطني  ملؤمتره  االفتتاحية  اجللسة  لعقد  مساعيه 
توفير  دون  األش��ك��ال  مبختلف  واحليلولة  اخلامس 
امل��ؤمت��ر ف��ي وق��ت��ه احملدد.  ف��ض��اء الحتضان أش��غ��ال 

الوطنية  الكتابة  أن  علما 
اإلج����راءات  بجميع  ق��ام��ت 
بحيث  املطلوبة،  القانونية 
مت وضع العديد من طلبات 
باستعمال  ال���ت���رخ���ي���ص 
على  ع���م���وم���ي���ة،  ق����اع����ات 
موعد  ع��ن  ع��دة  أشهر  بعد 
امل����ؤمت����ر، ب���ك���ل م����ن ال�����دار 
لكن  وال�����رب�����اط،  ال��ب��ي��ض��اء 
جوبهت كلها باملماطلة أوال 
ثم بالرفض البطن ألسباب 
وم��ب��ررات غير واض��ح��ة. إن 
القمعية  امل���م���ارس���ات  ه���ذه 
تتوج  ب��ل  ب��اجل��دي��دة  ليست 
التضييق  م����ن  س�����ي�����رورة 
واحل���ص���ار امل��س��ل��ط��ني على 
النهج الدميقراطي العمالي 
وال��ت��ي الزم��ت��ه ول��م تتوقف 
م���ن���ذ ت��أس��ي��س��ه ف����ي خرق 

الدولية  وال��ع��ه��ود  وامل��واث��ي��ق  احمللية  للقوانني  سافر 
ولضربا حلقوقه  ال��دول��ة  ط��رف  م��ن  عليها  امل��ص��ادق 

كحزب قانوني مرخص له.

األخيرة  السنوات  ف��ي  عرفت  الهجمة  ه��ذه  أن  إال 
ت��ص��ع��ي��دا غ��ي��ر م��س��ب��وق خ��اص��ة ب��ع��د ت��ه��دي��د وزارة 
السلطات  أصبحت  وبهذا  احل��زب.  بحظر  الداخلية 
الدميقراطي  النهج  ح��رم��ان  ممنهج  بشكل  مت��ارس 
إلقامة  العمومية  والفضاءات  القاعات  من  العمالي 
أنشطته، باإلضافة إلى منعه من الولوج إلى اإلعالم 
اإليداع  تسليم وصوالت  السلطات  ورفض  العمومي، 
أو  محلية  وف����روع  م��ك��ات��ب  جت��دي��د  أو  تشكيل  ع��ن��د 
العديد  وضع  وكذا  للقوانني،  سافر  في حتد  جهوية 
بهدف  ال��س��وداء  اللوائح  في  وعضواته  أعضائه  من 
ممارسة التمييز ضدهم في برامج التشغيل واإلجهاز 
وعضواته  أعضائه  وترسيب  العمل،  في  حقهم  على 
عن  ناهيك  العمومية،  للوظيفة  الولوج  مباريات  في 
اإلع��ت��ق��االت واحمل��اك��م��ات ال��ص��وري��ة وإص����دار أحكام 
جائرة ضد بعض أعضائه وعضواته بسبب نضالهم 
النضاالت  م��ع  تضامنهم  أو  ع��ادل��ة  قضايا  أج��ل  م��ن 
بأنشطة  اخل��اص��ة  الالفتات  تعليق  ومنع  الشعبية، 
احلزب في األماكن العمومية، وقمع حمالت احلزب 

اخلاصة مبقاطعة االنتخابات عبر اعتقال ومحاكمة 
تلك  ف��ي  يشاركون  ال��ذي��ن  تعسفي  بشكل  مناضليه 
احلمالت، والتضييق على املناضلني/ات الشباب من 
خالل الضغط على عائالتهم لثنيهم عن االنخراط 

في احلزب. 

لكل هذه األسباب، وخاصة منها املنع التعسفي من 
احلصول على قاعات عمومية لتنظيم املؤمتر الوطن 
الدميقراطي  النهج  وقته احمل��دد، نظم  اخلامس في 
العمالي صباح يوم اإلثنني 18 يوليوز 2022 أمام مقر 
أجل  م��ن  سلمية  احتجاجية  وقفة  الداخلية  وزارة 
الدفاع عن حقه في تنظيم مؤمتره الوطني اخلامس، 

األحزاب  وكباقي  العمل  بها  اجل��اري  القوانني  وف��ق 
بأي  صدرها  يضيق  التي  السلطة  أن  إال  القانونية. 
صوت يخالفها الرأي، استنفرت أجهزتها وواجهت هذه 
مبرر،  وغير  ومتوحش  شرس  بقمع  السلمية  الوقفة 
بحيث خلفت إصابات متفاوتة في صفوف مناضالت 
الرفيق  استهدفت  بل  الدميقراطي،  النهج  ومناضلي 
مصطفى براهمة الكاتب الوطني والرفيق عزيز غالي 
رئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، ومت تكسير 
إثرها  الذي نقل على  لغليمي  الرفيق بلحاج  أصابع 
برفاق  والتنكيل  باملستشفى،  املستعجالت  قسم  إلى 

ورفيقات آخرين. 

إن م��ا ح��ص��ل ي���وم اإلث��ن��ني 18 ي��ول��ي��وز، ل��دي��ل ملن 
املخزني  النظام  مت��ادي  على  دليل  إل��ى  بعد  يحتاج 
احلقوق  كافة  على  اإلج��ه��از  ف��ي  القمعية  وأجهزته 
هذا  كل  ورغ��م  البوليسية.  ال��دول��ة  وتغول  واحل��ري��ات 
الذي  ال��دمي��ق��راط��ي  فالنهج  العراقيل  وه���ذه  القمع 
خبر مناضلوه ومناضالته سجون النظام في سنوات 
تنته، مصر كل  لم  أنها  التي يبدو  والرصاص  اجلمر 
اإلصرار على عقد مؤمتره الوطني اخلامس في وقته 
احملدد وهو 22/23/24 يوليوز 2022 حتت شعار "إلى 
األمام من أجل بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة، 

كضرورة للتحرر الوطني والدميقراطية واالشتراكية"، 
تأسيس حزب  اإلع��الن عن  وال��ذي من خالله سيتم 

الطبقة العاملة وعموم الكادحني والكادحات.

النهج  ومناضالت  مناضلي  صمود  ك��ان  ما  وبقدر 
كان  القمعية،  الهجمة  على  بليغا  ردا  الدميقراطي 
لقي هذا  وقويا، بحيث  واسعا  التضامني كذلك  الرد 
واسعة  تضامنية  حملة  ال��ش��رس  القمعي  ال��ت��دخ��ل 
العديد  طرف  من  والدولي  الوطني  الصعيدين  على 
الصديقة  والتقدمية  الدميقراطية  التنظيمات  من 
واألساليب  السياسة  وأدان���ت  بالهجمة  ن���ددت  ال��ت��ي 
القمعية للنظام املخزني، وعرت بذلك عن مساحيق 
التي  الواجهة  دميقراطية 
يتستر وراءها. احلملة التي 
تداولتها العديد من وسائل 
التواصل  ووسائط  اإلع��الم 

االجتماعي بشكل واسع.

ال�����ق�����وى  ت�����ن�����دي�����د  إن 
والتقدمية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
من  الوطني  الصعيد  على 
التضامنية  بياناتها  خالل 
ال��ت��رخ��ي��ص حلزب  ب���ع���دم 
ش�����رع�����ي ف������ي احل����ص����ول 
لعقد  عمومية  ق��اع��ة  على 
م������ؤمت������ره، ومب����ن����ع����ه من 
احلزبي،  نشاطه  مم��ارس��ة 
يدل بوضوح على أن املغرب 
ل��م ي���رق ب��ع��د إل���ى مستوى 

دولة احلق والقانون.

الدولي  ال��ص��ع��ي��د  وع��ل��ى 
حضر املهرجان التضامني ممثلو األحزاب والهيئات 
الدولية الصديقة من مختلف البلدان والقارات منهم 

 ........

مع  الدولي  التضامني  املهرجان  إدارة  توصلت  كما 
النهج الدميقراطي بفيديوهات تضامنية من ممثلي 
فلسطني  لتحرير  الشعبية  كاجلبهة  دول��ي��ة  هيئات 
ال��ت��ح��ري��ر واالش��ت��راك��ي��ة ب��ال��والي��ات املتحدة  وح���زب 
املتحدة  الشعبية  الدميقراطية  واحلركة  األمريكية 
بسويزيالندا، فيما توصل النهج الدميقراطي العمالي 
برسائل وبرقيات التضامن واملتمنيات بنجاح املؤمتر 
من حزب اليسار األوروبي والرؤساء املشتركني للحزب 
الدميقراطي  الشعب  وح��زب  الدميقراطي  الشيوعي 
إدراج  يتم  أن  على  أص��روا جميعهم  الذين  األردن���ي، 
برقياتهم التضامنية ضمن برنامج املهرجان والذين 
عبروا من خاللها على أنهم يعلنون تضامنهم املطلق 
ويطالبون  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ه��ج  م��ع  وال��الم��ش��روط 
للنهج  املشروع  احلق  وص��ون  بضمان  املغربية  الدولة 
ع��ق��د مؤمتره  م��ن  أج���ل متكينه  م��ن  ال��دمي��ق��راط��ي 
ال��وط��ن��ي اخل��ام��س ف��ي م��وع��ده احمل����دد وف���ي قاعة 

عمومية.>

المؤتمر الوطني الخامس



العدد:  11471/470
من  4  إلى 31 غشت  2022 المؤتمر الوطني الخامس

رسائل إلى املؤمتر الوطني اخلامس للنهج الدميقراطي العمالي 
إعداد: محمد شاع��ر

تلقى املؤمتر الوطني اخلامس للنهج الدميقراطي رسائل 
املنظمات  من  العديد  ط��رف  من  ومصورة  وصوتية  مكتوبة 
الدميقراطي  النهج  مناضلي  فيها  ،حتيي  والدولية  الوطنية 
سابقا النهج الدميقراطي العمالي حاليا على صمودهم من 
أجل انتزاع حقهم في عقد مؤمترهم اخلامس ضد عل كل 
للحؤول  اليائسة  املخزنية  االستبدادية  القمعية  احمل��اوالت 
له  تعرض  ال��ذي  الشرس  القمع  ومنها  امل��ؤمت��ر،  انعقاد  دون 
مناضلو احلزب خالل الوقفة االحتجاجية التاريخية يوم 18 
عبرت  الوقت  نفس  وفي   ، الداخلية  وزارة  أمام   2022 يوليوز 
بنجاح  العاملة  الطبقة  حل��زب  تهانيها  عن  املنظمات  ه��ذه 
املؤمتر الذي متخض عنه إعالن حزب الطبقة العاملة وعموم 
هذه  من  مقتطفات  الصفحة  ه��ذه  في  ونعرض  الكادحني. 

الرسائل.
من رسالة احلزب الشيوعي السوداني: 

حتية النضال والهم املشترك
بإسم الرفيقات والرفاق باحلزب الشيوعي السوداني ننقل 
يأتي  وال��ذي   ، اخلامس حلزبكم  املؤمتر  بنجاح  تهانينا  لكم 
اليوم، خاصة  بها عاملنا  التعقيد مير  حتت ظروف غاية في 
في إطار محيطنا اإلقليمي ، حيث تشتد مخططات القوى 
الدولية واالمبريالية عبر وكالئها احملليني للقضاء علي كل 
حتي   ، منظمتكم  مقدمتها  وفي  والتقدمية  الثورية  القوي 
ومقدرات  م��واردن��ا  ونهب  االستمرار  في  الفرص  لهم  تتثني 

شعوبنا.
تضامننا  عن  بها  ونعبر  التحايا  ه��ذه  لكم  نرسل  اذ  اننا 
لها  تعرضت  التي  والوحشية  القمعية  األح��داث  مع  الكامل 
ثقة  على  كنا  ولكن   ، املؤمتر  ه��ذا  قيام  أج��ل  من  منظمتكم 
النضاالت  ه��ذه  ُكللت  وق��د  االزم���ات،  ه��ذه  لتجاوز  بقدرتكم 
التقدمية  للقوى  قوية  دفعة  نعتبره  ال��ذي  امل��ؤمت��ر  بنجاح 

باملغرب وشعبها الثائر.
بني  ت��رف��رف  دائ��م��ا  االمم��ي  التضامن  راي���ات  تظل  ختاما 

شعوبنا إلعالء قيم احلرية والسالم والعدالة.
دمتم ودامت نضاالتكم

 حزب العمال من تونس:
 أرسل حزب العمال التونسي تهنئة إلى الرفيقات والرفاق 
عبارات  أص��دق  فيها  وق��دم  العمالي   الدميقراطي  النهج  في 
إجناز  في  والنجاح  واملنع  القمع  حتدي  بعد  حلزبنا  اإلكبار 
أشغال املؤمتر وإعالن تأسيس حزب الطبقة العاملة كاستمرار 
. كما توجه حزب  املغربية  الثورية  نضالي للحركة والتجربة 
املنتخبة  القيادية  للهيئات  التحيات  بأحر  التوزنسي  العمال 

وعلى رأسها الرفيق األمني العام جمال براجع.

فلسطني  لتحرير  الدميقراطية  للجبهة  رس��ال��ة  ف��ي 
-إقليم أوربا والفروع اخلارجية :

تابعت اجلبهة وقائع املؤمتر اخلامس للنهج الدميقراطي 
التهنئة  آي��ات  أسمى  عن  وعبرت   ، الباهر  وجناحه  العمالي 
الرفاقية على جناح املؤمتر ، كما عبرت عن مساندة اجلبهة 
مصالح  أج��ل  م��ن  نضاله  ف��ي  العمالي  ال��دمي��ق��راط��ي  للنهج 
والعدالة  الدميقراطية  أجل  ومن  الكادحني،  وعموم  العمال 
االجتماعية ، وأثنت اجلبهة على نضاالت النهج الدميقراطي 
العمالي املتواصلة إلى جانب الشعب الفلسطيني وعلى دعمه 
العادلة  وقضيته  الفلسطيني  للشعب  املشروط  غير  الدائم 
وعلى رفضه املطلق لكل أشكال التطبيع . وفي األخير أكدت 
جتمع  التي  النضالية  بالعالقة  اجلبهة  اعتزاز  على  الرسالة 

الهيئتني انطالقا من وحدة النضال والفكر.

  وتضمنت  رسالة  وجهتها اجلبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني إلى الرفيق جمال براجع  مايلي: 

  
أمينها  باسم  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  تتقدم 
العام  أمينها  ون��ائ��ب  س��ع��دات،  أحمد  القائد/  الرفيق  ال��ع��ام 

الرفيق القائد/ جميل مزهر والرفاق أعضاء املكتب السياسي 
النهج  ف��ي  وال��رف��اق  للرفيقات  بالتهنئة  امل��رك��زي��ة  واللجنة 
اخلامس،  الوطني  املؤمتر  بانعقاد  املغرب  في  الدميقراطي 
وانتخاب الهيئات القيادية اجلديدة املمثلة باللجنة املركزية 

واملكتب السياسي واألمني العام.
إن ان��ع��ق��اد ه���ذا امل��ؤمت��ر رغ���م امل��ع��ي��ق��ات وم���ح���اوالت منع 
انعقاده، هو اجناز لم يكن ليتحقق لوال متتعكم بروح اإلرادة 
معركة  خ��وض  خاللها  استطعتم  التي  واإلص���رار  والعزمية 
توجت  وال��ت��ي  املطبع،  املغربي  النظام  م��ع  وع��ادل��ة  مبدئية 
بانعقاد مؤمتركم املوقر، كما يشكل اجناز هذا املؤمتر رافعة 
املخططات  كل  مواجهة  وف��ي  القومي،  املستوى  على  مهمة 
منها  القلب  وف��ي  العربية  األم��ة  تستهدف  التي  وامل��ؤام��رات 

القضية الفلسطينية.
ونعبر في اجلبهة الشعبية عن افتخارنا واعتزازنا بالعالقة 
على  النهج  في  الرفاق  مع  تربطنا  التي  املشتركة  التاريخية 
كافة األصعدة، ونستذكر في هذا السياق سنوات طويلة من 
النضال املشترك ضد املشروع االمبريالي الصهيوني الرجعي، 

وفي التصدي لتعسف النظام املغربي املطبع.
أملها  ع��ن  تعرب  املناسبة  ه��ذه  وف��ي  الشعبية  اجلبهة  إن 
بأن يساهم انعقاد هذا املؤمتر في تعزيز العمل املشترك مع 
من  العربي،  الوطن  في  التقدمية  الدميقراطية  القوى  كافة 
أجل العمل على بناء مشروع عربي نهضوي قومي قادر على 
العربية  واألنظمة  الصهيوني  والكيان  االمبريالية  مواجهة 

الرجعية املطبعة….
 عاش املغرب حرا أبيا

تقدميا  فصيال  العمالي  الدميقراطي  النهج  حزب  وع��اش 
ثوريا.

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني :
 أب���رق ال��دك��ت��ور أح��م��د م��ج��دالن��ي االم���ني ال��ع��ام للجبهة 
وباسم  باسمه  العمالي  الدميقراطي  النهج  حزب  إلى  رسالة 
الشعبي  النضال  جلبهة  املركزية  واللجنة  السياسي  املكتب 
الفلسطيني ، تقدم فيها بالتحية إلى جميع مناضلي النهج 
من  طويلة  مسيرة  بعد  امل��ؤمت��ر   انعقاد  مبناسبة  العمالي 
النهج الدميقراطي  التي تعرض لها حزب  املعاناة والتضييق 
السلطات املخزنية … واعتبر هذا االنعقاد  العمالي من قبل 
الذي أخذ على عاتقه املضي  انتصارا ملسيرة ومسار احلزب 
في مواجهة التطبيع واالنحياز إلى الفئات الشعبية الفقيرة 
واملهمشة واالستمرارفي بناء حزب الطبقة العاملة والكادحني 
، كما ثمن الرفيق مجدالني ،املواقف املبدئية والثابتة للنهج 
ومواقفه   ، الفلسطينية  القضية  جتاه  العمالي  الدميقراطي 
في  واملشروع  العادل  حقه  في  الفلسطيني  للشعب  الداعمة 
اجلهود  مواصلة  على  بالتأكيد  واختتم  االحتالل  مواجهة 
احلريةو  طريق  على  شعبينا  تطلعات  يخدم  مبا  املشتركة 

والدميقراطية والتقدم واالشتراكية."
 في رسالة غازي الصوراني :

العمالي  ال��دمي��ق��راط��ي  النهج  ف��ي  للرفاق  التهاني  أج��م��ل 
املاركسي  املناضل  الرفيق  وانتخاب  مؤمترهم  عقد  بنجاح 
جمال براجع أمينا عاما للحزب ،عالوة على انتخاب اللجنة 
النضال بروح  ،لكي تستمر عملية  املركزية واملكتب السياسي 
عالية من التحدي للظلم املخزني وأدواته القمعية والتصدي 
للشروط  واخل��ض��وع  والتطبيع  والتبعية  اليمني  ق��وى  لكل 
النضال  وال��ع��ه��د…مب��واص��ل��ة   … وال��ص��ه��ي��ون��ي��ة  االم��ب��ري��ال��ي��ة 
السياسي والتحرري والطبقي االجتماعي … وحتقيق أهداف 
وعبر   … االشتراكية  بآفاقها  الدميقراطية  الشعبية  ال��ث��ورة 
مصطفى  املاركسي  للقائد  العميق  تقديره  ع��ن  ال��ص��وران��ي 
وسلوكه  وآرائ��ه  مواقفه  في  يحتذى  مثال  واعتبره  البراهمة 
إلى  باملسير  احل��زب  مناضلي  الصوراني  ودع��ا  رف��اق��ه.  جت��اه 
الثورة  ال��ن��ض��ال ح��ت��ى حتقيق أه����داف  األم����ام ع��ل��ى ط��ري��ق 

الوطنية الشعبية الدميقراطية بآفاقها االشتراكية.

حزب الطليعة الدميوقراطي االشتراكي
ال���ى ال��رف��ي��ق ج��م��ال ب��راج��ع، األم���ني ال��ع��ام حل���زب النهج 

الدميوقراطي العمالي.
 حتية النضال والصمود

وبعد،في اجتماعها األخير ليوم السبت 30يوليوز 2022،وفي 
تداولها للمستجدات السياسية  استحضرت الكتابة الوطنية 
نتائج املؤمتر اخلامس حلزبكم الذي انعقد في موعده رغم 
ذلك،وبهذه  اج��ل  من  واجهتكم  التي  والتحديات  العراقيل 
املناسبة  اتقدم لكم بتهاني وحتيات رفاقكم في حزب الطليعة 
الدميوقراطي االشتراكي،وتطلعهم الستمرار وتعزيز نضالنا 
امل��ش��ت��رك ف��ي اط���ار اجلبهة االج��ت��م��اع��ي��ة، وف��ي ك��ل املواقع 
والواجهات حتى يتمكن شعبنا من حتقيق تغيير دميوقراطي 
حقيقي كمدخل ملجتمع احلرية والدميوقراطيةواالشتراكية.
ال���ع���ام حل���زب الطليعة  ال��ك��ات��ب  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ك��ت��اب��ة  ع���ن 

الدميوقراطي  -علي بوطوالة.

فصيل طلبة اليسار التقدمي -االحتاد الوطني لطلبة 
املغرب ، في تهنئته جاء : 

نتقدم في السكرتارية الوطنية لفصيل طلبة اليسار التقدمي 
بأحر التهاني للرفاق والرفيقات أعضاء وعضوات حزب النهج 
الدميقراطي العمالي على جناح مؤمترهم الوطني اخلامس 
الذي أجنحوه رغم املنع والقمع والتضييق املمنهج من طرف 
املخزن، ونتقدم بأحر التهاني لقيادة احلزب اجلديدة أعضاء 
وعضوات املكتب السياسي وعلى رأسهم الرفيق جمال براجع 

األمني العام اجلديد للحزب.
امتدادًا  باعتبارنا  التقدمي  اليسار  طلبة  فصيل  في  إننا 
س��ي��اس��ي��ًا ل��ل��ن��ه��ج ال��دمي��ق��راط��ي ن��ع��ب��ر ع���ن اع���ت���زازن���ا بهذا 
االحتاد  بناء  أجل  من  نناضل  سوف  وإننا  املكافح  التنظيم 
الوطني لطلبة املغرب باعتباره أحد أهم أدوات الدفاع الذاتي 

للجماهير.

النهج  ال��ن��س��ائ��ي  حل���زب  ال��ق��ط��اع  ف��ي تهنئة  وج�����������اء 
الدميقراطي العمالي:

  نتقدم في السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي بالتهنئة 
العمالي  الدميقراطي  النهج  والرفاق في حزب  الرفيقات  إلى 
على جناح مؤمترهم االوطني اخلامس الذي أعلن عن حزب 
الطبقة العاملة وعموم الكادحني والكادحات رغم قمع وحصار 
النظام املخزني …ووجهت  السكرتارية حتية تقدير للهيئات 
جمال  العام  األم��ني  الرفيق  رأسها  وعلى  املنتخبة  القيادية 
براجع … وعبرت أيضا عن اعتزازها باالنتماء إلى هذا الصرح 
االلتزام  وعن  العمالي"   الدميقراطي  النهج  حزب   " العظيم 

بالعمل وفق توجهاته لتحقيق مشروعنا السياسي.

 في تهنئة شبيبة النهج الدميقراطي زف مكتبها الوطني  
النهج  حل��زب  السياسي  املكتب  ف��ي  وال��رف��اق  الرفيقات  ال��ى 

الدميقراطي العمالي:
  كل عبارات التهاني للرفيقات والرفاق على جناح املؤمتر 
الوطني اخلامس الذي عقد في ظروف القمع واملنع واحلصار، 
العاملة  الطبقة  ح��زب  إع��الن  في  ال��ذي جتسد  النجاح  وه��و 
وعموم الكادحني/ات املغربي.  و توجه بتحية خاصة للرفيق 
الشباب  ال��رف��اق/ات  و  للحزب  ال��ع��ام  األم��ني  ب��راج��ع  جلمال 
الى  وعبرهم  املركزية  واللجنة  السياسي  املكتب  في  املمثلني 
كل اعضاء وعضوات القيادة اجلديدة في  املكتب السياسي و 
اللجنة املركزية.  وأكد في الشبيبية باعتبارها جزء ال يتجزأ 
م��ن احل���زب ان��ه��ا ستمتح م��ن االط��روح��ات امل��ص��ادق عليها 
من طرف املؤمتر قصد تطوير التصور  السياسي في العمل 
الشبيبي، حتى  التنظيم  الشبيبي من أجل جتدير وتصليب 
تصبح حقا شبيبة حزب العمال والكادحني والكادحات، لكي 
تساهم بكل فعالية وروح وحدوية في مواصلة العمل املنظم 
واملنتظم في بناء هذا املشروع التاريخي املؤهل الجناز مهام 

التحرر الوطني والبناء الدميقراطي ذي االفق االشتراكي>
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شهادات  حول املؤمتر الوطني اخلامس 

 الشكر موصول جلهود لرفيقاتي ورفاقي في جريدة النهج 
الدميقراطي العمالي                                                                        رغم 
املخزني على  النظام  الذي شنه  واملنع واحلصار  التضييق 
وعزمية  صالبة  فإن  العمالي،  الدميقراطي  النهج  تنظيم 
معنا  املناضلة  ال��ق��وى  ومساندة  ومناضليه  مناضالته   
عن  ون��ع��ل��ن  اخل��ام��س  م��ؤمت��رن��ا  ون��ع��ق��د  ننتصر  جعلتنا 
والكادحات  الكادحني  وهموم  العاملة  الطبقة  ح��زب  بناء 
نظري  في  العمالي.املؤمتر  الدميقراطي  النهج  اسم  حتت 
لوضعية  دقيقا  ت��ص��ورا  ق��دم  النسائي  للقطاع  كمنسقة 
املرأة في املرجعية السياسية والفكرية اذ اعتبر ان وضعية 
الدونية هي نتيجة صيرورة تاريخية أدت منذ آالف  املرأة 
وامللكية  وال��دول��ة  البطريركية  العائلة  ب���روز  إل��ى  السنني 
اخلاصة واملجتمع الطبقي بشكل عام. كما أن الرأسمالية 
أكثر من  ال��دون��ي الستغاللها  ال��وض��ع  اس��ت��ف��ادت م��ن ه��ذا 
ال��رج��ل )أج���ور أق��ل وظ���روف عمل أس��وأ ف��ي ال��غ��ال��ب(. مما 
أنتج وضعا تتعرض فيه املرأة الستغالل مزدوج، األول في 
العمل والثاني في البيت إذ تعتبر األعمال املنزلية وعملية 
إعادة إنتاج قوة العمل التي تتحمل النساء جزءها األكبر 
فيها،  مسؤولية  أية  من  الرأسمال  يتهرب   خاصة  أعماال 
لذلك اعتبر ان نضال النساء من أجل املساواة مع الرجل 
للمرأة  اخلاصة  احلقوق  ضمان  مع  املستويات  كافة  على 
كامرأة وكأم يصب في النضال العام ضد الرأسمالية كنظام 
النضال  هذا  مقدمة  العامالت  النساء  وحتتل  استغاللي، 
واضطهاد  استغالل  من  وكعامالت  كنساء  يعانني  لكونهن 
املجتمع  إطار  إال في  للمرأة  فعلي  النظام، فال حترر  هذا 
الوطني  للتغيير  العام  البرنامج  االشتراكي.واستحضر في 
الدميقراطي الشعبي ذي األفق االشتراكي قضية املرأة اذ 
أج��ل  تضمني   النضال من  الى  ومناضليه  دعا مناضالته 
املساواة في  دستور جديد بحيث يقر املساواة الفعلية بني 
املرأة والرجل في كل املجاالت املدنية، السياسية، االقتصادية 

كامرأة  للمرأة  اخلاصة  احلقوق  ضمان  مع  واالجتماعية 
وكأم؛  ومالءمة القوانني احمللية مع املواثيق الدولية وعلى 
املساواة  يجسد  علماني،  دميقراطي  أس��رة  قانون  رأسها 
التامة بني اجلنسني في احلقوق والواجبات مبا فيه اإلرث 
وملكية األراضي؛ أما في مجال الشغل فقد طالب بضمان 
وتوفير احلماية  املساواة في األجور  وإقرار  للنساء  الشغل 
الكفيلة  التحتية  البنيات  توفير  م��ع  ل��ه��ن؛  االجتماعية 
بتحرير النساء من عبودية العمل املنزلي؛  ولم ينس املرأة 
واحترام  عنها  التهميش  رفع  على ض��رورة  أكد  إذ  القروية 

ذلك  ت��وج  االمازيغية.  للمرأة  االثنوثقافية  اخلصوصية 

نسائية  حركة  بناء  ال��ى  املناضلة  النسائية  للقوى  بدعوة 
واالقتصادية  املدنية  املطالب  أج��ل  من  باألساس  تناضل 
واالجتماعية والسياسية للنساء العامالت والكادحات ومن 
مع  املستويات  كافة  على  الفعلية  امل��س��اواة  حتقيق  أج��ل 
ضمان احلقوق اخلاصة للمرأة كامرأة وكأم وذلك في بيانه 
للنهج  اخلامس  الوطني  املؤمتر  أن  اعتبر  اخلتامي.لذلك 
تصور  وض��ع  ف��ي  بامتياز  جن��ح  ق��د  العمالي  الدميقراطي 
نظري متكامل في بناء عناصر خطه السياسي والتنظيمي 

لقضية املرأة.

المؤتمر الوطني الخامس

عقدنا مؤمترنا في وقته احملدد وهذا كان أول انتصار لنا، 
الذي حاول  املخزن  القوية ضدا في رغبة  انتصار إلرادتنا 
وأنت  املؤمتر  تبدأ  وعرقلته.أن  املؤمتر  عقد  منع  جاهدا 
منتشي باإلنتصار كان أمرا مهما لنا، مما جعل املؤمتر مير 
في أجواء رفاقية ودميقراطية، ساد فيها النقاش واإلقناع 
واالقتناع والتصويت في األمور اخلالفية وانضباط األقلية 
أخ��الق��ي��ة كما  أح��داث��ا ال  م��ؤمت��رن��ا  ي��ع��رف  ول��م  لألغلبية، 
يحصل في بعض مؤمترات األحزاب املخزنية من مشادات 
كالمية وعراك باأليادي، وهذا ما يؤكد أن ما يجمعنا هو 
املبدأ والفكر الثوري ورغبة التغيير وليس املناصب والرغبات 
الشخصية. انتهت أشغال مؤمترنا بانتخاب جلنة مركزية 
تضم عددا مهما من الشباب وهذا ما يؤكد أن تنظيمنا له 
رغبة قوية في تشبيب القيادة، وتضم عددا كبيرا من العمال 
حزب  وأن  يديهم  بني  التغيير  ب��أن  منا  إميانا  والكادحني 
الطبقة العاملة لن يكون قويا ولن يلعب دوره السياسي في 
الدفاع عن مصالح امُلضطهدين إن لم تنخرط فيه الطالئع 
العام  أمينه  سياسي  مكتب  انتخاب  ومت  الثورية.  العمالية 
الرفيق جمال براجع الذي يعرف اجلميع أخالقه وتواضعه 
من  ال��ع��دي��د  ال��ى  امل��ؤمت��ر  وخ��ل��ص  التنظيم،  ف��ي  ومكانته 
النقاط املهمة أهمها اخلط النظري والذي مت ايضاحه أكثر 
الثورة  وسياسيا  اللينينية  للماركسية  حزبنا  تبني  بإعالن 
الدميقراطية الشعبية.أخيرا نحن كمناضلي الفصيل نعتز 

بهذا التنظيم املناضل ونعتبر نفسنا جزءا من سيرورة بناء 
إعالنه  حدود  إلى  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب 
ونحن مستمرون في النضال من أجل بناء االحتاد الوطني 
لطلبة املغرب باعتباره أهم أدوات الدفاع الذاتي للجماهير 

تنظيمنا  يطرحها  ال��ت��ي  ال��ث��وري��ة  وال��س��ي��رورات  انسجاما 
الدميقراطي  للنهج  سياسيا  امتدادا  وباعتبارنا  السياسي 

العمالي ونتبنى طرحه في قضية التعليم باملغرب.

عن القطاع النسائي للنهج الدميقراطي العمالي:  املنسقة عتيقة الطعيف

عن فصيل طلبة اليسار التقدمي:  أيوب حبراوي املنسق الوطني    
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المؤتمر الوطني الخامس

حت����ت ش���ع���ار "إل������ى األم�������ام م����ن أجل 
العاملة  للطبقة  املستقل  احل���زب  ب��ن��اء 
والدميقراطية  الوطني  للتحرر  كضرورة 
النهج  ف�����ي  ع���ق���دن���ا  واالش�����ت�����راك�����ي�����ة" 
اخلامس  الوطني  مؤمترنا  الدميقراطي 
ب��ك��ل ع��زمي��ة وقناعة  ف���ي وق��ت��ه احمل����دد 
القائم  النظام  يستطع  لم  فوالذية  وإرادة 
إركاعنا  ج���اه���دا  ح����اول  ح��ي��ث  ت��ذوي��ب��ه��ا 
ذل��ك - عبر حرمان  ف��ي  ل��م يوفق  لكنه   –
القاعات  استعمال  في  احل��ق  من  حزبنا 
التنديد  املرور بدون  العمومية. وال ميكن 
وجها  يشكل  والذي  واملنع  التضييق  بهذا 
وبالرغم  االس��ت��ب��دادي.  النظام  أوج��ه  من 
مناضالت  وبإصرار  وبحنكة  هذا  كل  من 
وم��ن��اض��ل��ي ح��زب��ن��ا األح����رار م���رت أجواء 
الدميقراطي  النقاش  من  في جو  املؤمتر 
ك��ل فقرات  م��ن خ��الل  املتميز  وال��رف��اق��ي 
امل��ؤمت��ر م��ن��ذ رف���ع ال��س��ت��ار ع��ن األشغال 
املؤمتر  هذا  فعالياته،  اختتام  ح��دود  الى 
الذي شكل نقلة نوعية في تاريخ احلركة 

يراود  ك��ان  حلما  وجسد  عامة،  اليسارية 
املغاربة مند  واملاركسيني  املاركسيات  كافة 
باملغرب  اللينينة  املاركسية  احلركة  ب��روز 
حيث مت االع��الن عن بناء حزب الطبقة 
وباعتبارنا  ال��ك��ادح��ني،  وع��م��وم  ال��ع��ام��ل��ة 
ع���م���اال وع���ام���الت س��اه��م��ن��ا ال����ى جانب 
في  واعتزاز  فخر  وكلنا  ورفاقنا  رفيقاتنا 
قبل  التاريخية  اللحظة  ل��ه��ذه  التهييء 
حزب  قيادة  تشكيل  حتى  املؤمتر  واثناء 
في  املتمثلة  العمالي  الدميقراطي  النهج 
بنسب  السياسي  واملكتب  املركزية  اللجنة 
مهمة من العمال والعامالت وهذه اشارات 
الدميقراطية  النهج  ح��زب  أن  تؤكد  كلها 
قرارته  وات��خ��ذ  تامة  باستقاللية  يتمتع 
مبناضالته ومناضليه املؤمترين واملؤمتر

ات.                                                       كما 
لكل  والتقدير  النصر  رفع شارة  ال يفوتنا 
املتضامنني سواء من داخل املغرب او من 

خارجه تنظيمات كانت او شخصيات.

اخلامس  الوطني  املؤمتر  املاضي  األسبوع  في  مر    
للنهج الدميقراطي العمالي في أجواء نضالية، أسفر 
عن انتخاب  قيادة جديدة وعن تغييرات جوهرية في 
وااليديولوجي، حتوالت  والتنظيمي  السياسي  اخلط 
تتماشى مع إرادة املناضلني واملناضالت الرامية لتحويل 
وعموم  املغربية  العاملة  للطبقة  ح��زب  إل��ى  حزبهم 
الستار ع��ن أشغال  وب��إس��دال  وال��ك��ادح��ات،  ال��ك��ادح��ني 
املؤمتر واإلعالن عن نتائجه، تنطلق مرحلة جديدة 
في حياتنا احلزبية تتطلب بلورة املبادئ واألطروحات 
العامة، ووضعها على شكل خطط وبرامج عمل قابلة 
نقيس  حتى  املوضوعي،  والتقييم  العملية  ل��ألج��رأة 
الطبقة  مدى تقدمنا في استيعاب مطالب ومطامح 
واالستراتيجية،  اآلن��ي��ة  ال��ك��ادح��ني  وع��م��وم  العاملة 
والشعارات  واملطالب  البرامج  صياغة  على  قدرتنا  إن 
املتناسبة مع اللحظات السياسية التي يفرزها الصراع 
الطبقي باملغرب في عالقته اجلدلية بالقضايا الدولية 
هو  حزبنا  يكون  أن  في  حاسما  سيكون  واالقليمية، 
الكادح  شعبنا  جماهير  طموح  على  احلقيقي  املعبر 
واملناضلني.  املناضالت  لطالئع  احلاضن  يكون  وأن 
ره��ني مب��دى قدرتها  اجل��دي��دة  القيادة  أن جن��اح  كما 
املستوى  ع��ل��ى  ه��ات��ه  ال��ت��ح��ول  عملية  تسهيل  ع��ل��ى 
الداخلي ومتتني اجلبهة الداخلية، عبر فتح فضاءات 
مختلفة لتبادل وجهات النظر في مختلف القضايا، 
أرقى  وح��دة  عن  وبحثا  الدميقراطية  ملبدأ  جتسيدا 
أن  كما  واملمارسة.  الفهم  وح��دة  حتصني  على  ق��ادرة 
جناح املؤمتر األخير يطرح علينا كقطاعات مرتبطة 
تنظيميا بالنهج الدميقراطي سابقا، التحضير لعقد 
في  مستجداته،  مع  املالءمة  قصد  وطنية  مؤمترات 
لعقد  الدميقراطي  النهج  شبيبة  تستعد  اإلط��ار  هذا 
وهي  السنة،  ه��ذه  نهاية  ال��س��ادس  الوطني  مؤمترها 

التوجيهية،  ورقتها  تطوير  بضرورة  الوعي  كل  واعية 
وب��ن��اء ت��ص��ور ج��دي��د ي��ح��دد األول���وي���ات ان��ط��الق��ا من 
نتائج املؤمتر األخير، مع مراعاة خصوصيات القطاع 
السياسيات  نتيجة  حت��والت  من  يعرفه  وما  الشبيبي 
والبطالة...  واخلوصصة  الهشاشة  مثل  النيوليبرالية 
مما يتطلب منا التفكير اجلماعي وإيجاد التمفصل 
ال��ن��ض��ال ال��ش��ب��ي��ب��ي وال���ص���راع الطبقي  ال��دق��ي��ق ب��ني 
جتعل  اختزالية  رؤي��ة  ف��ي  السقوط  دون  ع��ام  بشكل 
تكرر  نسخة  أو  حزبية  ملحقة  الشبيبي  النضال  من 
رؤية قطاعية ضيقة  بعيدا عن  وكذلك  احلزب  عمل 
تصور  ب��ل  ال��ع��ام،  النضال  ع��ن  الشباب  نضال  تفصل 
ال��دور احمل��وري للشباب في عملية التجذر  يؤكد على 
وسط الطبقة العاملة وعموم الكادحني نظرا ملستوى 
التفكير  استيعاب  على  وقدرتهم  التعليمي  الشباب 

اإللكتروني، فضال  اإلعالم  وسائل  واستعمال  العلمي 
الكبيرة منحدرة من طبقات شعبية  أن األغلبية  عن 
خصائص  زائ���د  امل��خ��زن��ي،  االف��ت��راس  بنيران  مكوية 
الشباب كفئة عمرية ثورية على التقاليد االجتماعية 

والثقافية وكل القيود املفروضة عليها. 

املؤمتر  عقد  على  وامل��ن��اض��الت  املناضلني  ق��درة  إن 
ف��ي ظ���روف خ��اص��ة، حت��ت احل��ص��ار وال��ق��م��ع واملنع، 
كل  لتذليل  الشعبية  اجلماهير  ملصلحة  وتغليبهم 
اخلالفات السياسية وااليديولوجية... دليل على أننا 
التحديات  رف��ع  وق���ادرات كل من موقعه على  ق��ادرون 
الوطني  املؤمتر  نتائج  جتسيد  في  العملي  وال��ش��روع 
قوة  األفكار  تصبح  حتى  الواقع  أرض  على  اخلامس 
مادية متارس تغييرها واقعيا داخل احلزب واإلطارات 

اجلماهيرية واملجتمع عموما.

شهادات  حول املؤمتر الوطني اخلامس

عن القطاع الشبيبي :  الكاتب الوطني إبراهيم نافعي  

عن القطاع العمالي: الر فيق يوسف أحا  
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         في الذكرى 52 لتأسيس منظمة إلى األمام 
التيتي احلبيب

بحلول 30 غشت 2022 تكون منظمة إلى األمام املاركسية 
اللينينية املغربية قد أشعلت شمعتها ال 52 . ما ميز شمعة 
هذه السنة عن سابقاتها كونها تصادف حدثا عظيما هو 
إعالن النهج الدميقراطي العمالي احلزب املستقل للطبقة 
املؤمتر  عن  ال��ص��ادر  اخلتامي  البيان  في  ورد  كما  العاملة 

الوطني اخلامس.

تأسست منظمة إلى األمام في 30 غشت 1970 من أجل 
إجناز مهمة مركزية لم تعد تقبل التسويف أو التأجيل، إنها 
اللينيني  البروليتاري املاركسي  مهمة بناء احلزب املستقل 

املغربي. اتخذ القرار بعد التقييم العلمي للشروط 
الطبقي  ال��ص��راع  ت��ط��ور  عرفها  ال��ت��ي  املوضوعية 
القوى  بقيادة  ال��ت��ح��رري  النضال  وفشل  ببالدنا 
البرجوازية الوطنية، وبعد أن مت إجهاض النضال 
التام والناجز عن االستعمار  من أجل االستقالل 
أن  بعد  املشروع  القناعة بضرورة  وزادت  الفرنسي، 
في  املتنفذة  ال��ق��ي��ادة  وردة  عجز  بامللموس  ت��أك��د 
للبرجوازية  وذيليتها  املغربي  الشيوعي  احل��زب 
العاملية  للتحريفية  العمياء  وتبعيتها  املغربية 
بعد  العاملية  الشيوعية  التي هيمنت على احلركة 
املشروع  عن  وانقالبه  خروتشوف  اجت��اه  استيالء 

السوفياتي العظيم.

واملناضلني  امل��ن��اض��الت  عند  القناعة  تشكلت 
من داخل احلزب الشيوعي املغربي، ومن صفوف 
الى  باإلضافة  الشعبية،  للقوات  الوطني  االحت��اد 
املغربي  الشباب  لدى  والسياسي  الفكري  املخاض 
الشرط  ب��أن  والطالبية  التالميذية  احل��رك��ة  ف��ي 
املتجددة  الثوري  النهوض  لقيادة  ببالدنا  الذاتي 
باجناز  إال  يتم  ل��ن  وحتقيقه  األك��ب��ر،  الغائب  ه��و 
والتحريفية،  اإلصالحية  مع  القطائع  أهم  أحد 
البروليتاريا  الثورة بإجناز بناء حزب  وفتح طريق 
حلقات  أول��ى  تنظمت  املهمة  ه��ذه  ح��ول  املغربي. 
التي  أل��ف"  "منظمة  مجموعة  عبر  املنظم  العمل 
ستصبح معروفة مبنظمة إلى األمام و"مجموعة 
م��ارس. سيعمل   23 والتي ستعرف مبنظمة  ب��اء" 

التنظيمان اآلنفي الذكر كل واحد على حدة و/او بشكل 
مشترك على توفير شروط بناء احلزب املستقل للطبقة 
 23 العاملة، و بعد ذلك أي بعد انشقاق أصاب منظمة 
سعت  الشعب"  لنخدم  "مجموعة  عنه  وانبثقت  م��ارس 
شكلت  وال��ت��ي  اللينينية  امل��ارك��س��ي��ة  ال��ث��الث��ة  املنظمات 
إلى  املغربية  اللينينية  املاركسية  باحلركة  سيعرف  ما 
بناء  أج��ل  من  صفوفها  توحيد  في  النشطة  املساهمة 
احلزب البديل احلزب املستقل للطبقة العاملة. لم تكن 
وأن  خاصة  وعراقيل  عقبات  وب��دون  سهلة  املهمة  ه��ذه 
الرهيب  القمع  الى  نشأة هذه املنظمات نفسها تعرضت 
ومحاولة االجتثاث حتى قبل ان تبذر بذرتها في األرض 
والسياسية  الفكرية  النقاشات  تفجرت  هكذا  املغربية. 
بغية وضع اخلط النظري والسياسي والتنظيمي للحزب 
اخللفيات  وت��ع��ق��دت  األط���روح���ات  فتباينت  امل��ن��ش��ود، 
وظهرت تقديرات سياسية وتنظيمية ترى التركيز على 
حملة  خمود  وانتظار  لألطر  الداخلي  التكوين  حلقات 
البطش، وهذا رأي ذهبت له القيادة في منظمة 23 مارس 
بينما خالفتها الرأي منظمة إلى األمام وتبنت اطروحة 
بناء احلزب في معمعان النضال وحتت نيران العدو. كان 
لهذين التقديرين أثر تاريخي على كل تنظيم على حدة 

الشعوب  تقرير  ومنها قضية  أخرى  وتضافرت مستجدات 
ليتباعد البون بني التنظيمني وميضي كل واحد في طريق 
لم يعد له مجال للوحدة والتالقي، ليس بسبب نزوات ذاتية 
احلركة  داخ��ل صفوف  ح��دث  موضوعي  ف��رز  كنتيجة  ب��ل 
املاركسية اللينينية املغربية ومن جملة ما أفرزه هو التحاق 
ما سميناه باالجتاه االيجابي في منظمة 23 مارس بقيادة 
مع  ال��وح��دة  أج��ل  م��ن  التنسيقي  بالعمل  جبيهة  الشهيد 
"إلى األمام" واالنخراط في عملية إعادة البناء والتأسيس 
للحزب املستقل للطبقة العاملة املاركسي اللينيني املغربي، 

هذه  لكن  السجون،  ف��ي  باملنظمة  التحاقات  حدثت  وق��د 
الرفيق جبيهة  استشهاد  فجأة ألن حدث  توقفت  العملية 
مواتية  غ��ي��ر  وس��ي��اس��ي��ة  تنظيمية  ف��ت��رة  ف��ي  ج���اء  رح���ال 

للمشروع برمته ساعتها. 

املعتقلني  س��راح  إط��الق  وبعد  امل��ؤق��ت،  التعثر  ه��ذه  بعد 
السياسيني، انطلق املسلسل من جديد لكن بصيغ مختلفة 
العمل  كتجربة  الدميقراطي  النهج  تأسيس  أهمها  ك��ان 
من  وال��س��ري��ة  القانونية  ب��ني  م��ا  زاوج  العلني  التنظيمي 
التنظيم عقد مؤمتره  2004 حيث فرض  غاية  الى   1995
الوطني األول بعد العديد من النضاالت وتكثيف 
الضغوطات النتزاع االعتراف به من طرف النظام 
القائم. أعطى هذا العمل التنظيمي اجلديد دفعة 
من  تأسست  الذي  العظيم  املشروع  ملواصلة  قوية 
في  التنظيم  بناء  وه��و  االم��ام  ال��ى  منظمة  اجله 
في  املشروع  حضر  هكذا  الطبقي.  الصراع  خضم 
القطاعات  جميع  وف��ي  واجل��ه��ات  ال��ف��روع  جميع 
النضالي  ال��ت��راك��م  عملية  وب����دأت  اجل��م��اه��ي��ري��ة 
والتجربة امللموسة التنظيمية وفي اخلط النظري 
وال��س��ي��اس��ي لتصل ال��ى أن��ض��ج ط��رح ع��رف��ه تطور 
20 فبراير،  الدميقراطي بعد تراجع حركة  النهج 
وبعد تقييم األسباب واملعوقات، والتي تشير كلها 
للطبقة  املستقل  الى غياب هذا احلزب  باألساس 
خوض  أرك���ان  بهياة  لينني  يعرفه  م��ا  أو  العاملة 
الصراع الطبقي من طرف الطبقة العاملة. هكذا 
الصيغة  تلك  من  الرابع  الوطني  املؤمتر  تخلص 
االنتظارية والتي صيغت مبقتضاها السيرورة في 
السياسي وعوضت األداة باحلزب املستقل  اخلط 
للعمل  مركزية  مهمة  واعتبرت  العاملة  للطبقة 

املقبل.

إل���ى األم�����ام وأه�����داف ن��ض��ال��ه��ا كانت  إن خ���ط 
النهج  ف��ي  جتربتنا  وج��ه��ت  ال��ت��ي  البوصلة  دوم���ا 
ال��دمي��ق��راط��ي، ك��م��ا أن اإلص����رار ع��ل��ى ب��ن��اء هذا 
مع  ق��وي  وبارتباط  النضال  معمعان  في  احل��زب 
املثقفني  وت��أه��ي��ل  وال��ك��ادح��ة  العمالية  ال��ط��الئ��ع 
ك��ل ه��ذه احمل��ف��زات قادت  الكبير،  ل��الن��خ��راط  ال��ث��وري��ني 
وال��ذي حدد  اخلامس  الوطني  للمؤمتر  التهييء  عملية 
كموعد اإلعالن عن تأسيس هذا احلزب املستقل للطبقة 
االمام  إل��ى  تأسيس  ذك��رى  نحيي  ونحن  إننا  العاملة. 
الذي  بالعهد  أوفينا  ق��د  نكون  اخلمسني  بعد  الثانية 
قطعناه على أنفسنا بالسير على خطى املعلمني والقادة 
وجبيهة  املنبهي  وسعيدة  اللطيف  عبد  زروال  الشهداء 
من  وال��ع��ش��رات  بوعبيد  وحمامة  التهاني  وأم��ني  رح��ال 
املناضلني الشهداء الذين التحقوا بخط القادة الشهداء 
املغربي ومنهم  اللينيني  املاركسي  بناء احلزب  أجل  من 
وبلهواري  بوبكر  الدريدي  احلصر  ال  الذكر  سبيل  على 
مصطفى  وشباضة عبد احلق ... لقد عمد هؤالء درب 
تأسيس احلزب املستقل للطبقة العاملة بدمائهم الزكية 
يتركوها  ولم  اللينينية خفاقة  املاركسية  راية  كلهم  رفع 
تتمرغ في وحل االصالحية والتحريفية وها هي سواعد 
يتلقفونها  العمالي  ال��دمي��ق��راط��ي  النهج  وأب��ن��اء  ب��ن��ات 
ليشيدوا  العدو  نيران  بدورهم/ن بعزمية وإصرار وحتت 
صرح هذا احلزب النوعي والطبقي الذي يحتاجه نضال 
شعبنا اليوم بنفس القوة أو أكثر مما كان ذلك باألمس.>

المؤتمر الوطني الخامس

إن خط إلى 
األمام وأهداف نضالها 

كانت دوما البوصلة التي وجهت 
تجربتنا في النهج الديمقراطي، كما أن 

اإلصرار على بناء هذا الحزب في معمعان 
النضال وبارتباط قوي مع الطالئع العمالية 

والكادحة وتأهيل المثقفين الثوريين 
لالنخراط الكبير، كل هذه المحفزات قادت 
عملية التهييء للمؤتمر الوطني الخامس 

والذي حدد كموعد اإلعالن عن 
تأسيس هذا الحزب المستقل 

للطبقة العاملة.
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

قضت احملكمة اإلبتدائية مبراكش، بثالث أشهر موقوفة 
التنفيذ، في حق السيدة ربيعة العبوري، التي سبق إعتقالها 
أثناء  موظف  إهانة  بتهمة  إعتقال،  حالة  في  ومتابعتها 
اإلدارية  امللحقة  قائد  شكاية  على  بناءا  ملهامه،  مزاولته 

أسكجور مقاطعة املنارة مبراكش.

وكانت السيدة ربيعة قد أعتقلت إثر إحتجاجات ساكنة 
دوار حاحا على إنقطاع املاء الصالح للشرب بالدوار وبعض 
13 يوليوز اجلاري، وقد أعتقلت من  أحياء اسكجور يوم 
مل��دة ست  إحتجزها  ال��ذي  اإلداري���ة  امللحقة  قائد  ط��رف 
حتت  وضعها  مت  حيث  للشرطة  تسليمها  قبل  س��اع��ات 
التي  العامة  النيابة  إلى  لتقدم  النظرية،  احلراسة  تدابير 
عليها  احل��ك��م  ليتم  إع��ت��ق��ال،  ح��ال��ة  ف��ي  متابعتها  ق���ررت 
يوليوز،   28 اليوم  بجلسة  التنفيذ  موقوفة  أشهر  بثالث 
لتغادر سجن لوداية بعد قضائها مدة 15 يوما من إعتقال 

اإلحتياطي.

امل��ن��ارة م��راك��ش للجمعية ع��ن تهنئته  ف��رع   وق��د عبر  
والعودة  حلريتها  بإستعادتها  ال��ع��ب��وري  ربيعة  للسيدة 
باحترام  وط��ال��ب  ال��ق��اص��ري��ن،  األرب���ع  أبنائها  الحتضان 

ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ي��ر ووق����ف 
القضائية  امل��ت��اب��ع��ات  ك��ل 
 " اجلاهزة  التهمة  بسبب 
ادائه  أثناء  اهانة موظف 
م���ه���ام���ه" وب���ض���م���ان حق 
اإلحتجاج  ف��ي  ال��س��اك��ن��ة 
ال���س���ل���م���ي واإلس����ت����م����اع 
ومعاجلتها  مل��ط��ال��ب��ه��ا، 
السكان  ومتكني  باحلوار، 
م�����ن ح���ق���ه���م ف�����ي امل�����اء 
ال����ص����ال����ح ل���ل���ش���رب وك���ل 
الالئق  السكن  متطلبات 

والعيش الكرمي.

وتقدم بالشكر اجلزيل لالستاذ عبد االله تاشفني الذي 
آزر الضحية باسم فرع اجلمعية للمغربية حلقوق االنسان 

فرع املنارة.

رفيقنا سعيد  ف��ي ح��ق  ق��اس  اب��ت��دائ��ي  حكم 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  ف��رع  رئ��ي��س  ع��م��ارة 
 7   ،2022 يوليوز   21 اليوم  زم  ب��وادي  االن��س��ان 
أشهر، منها 3 أشهر نافذة و4 موقوفة التنفيذ، 
قائد  ض��ده  رفعها  ال��ت��ي  الكيدية  الشكاية  إث��ر 
امللحقة اإلدارية األولى املعروف في وادزم مبثل 

هذه الشكايات التي طالت عدة مواطنني.

املناضل  لدعم  وطنية  جلنة  تأسيس 
املعتقل سعيد عمارة

السياسي  للمناضل  التعسفي  االعتقال  إثر  على 
واحلقوقي والنقابي واجلمعوي سعيد عمارة، انعقد 
يوم اجلمعة 29 يوليوز 2022 مبقر احلزب االشتراكي 
املوحد بتمارة لقاء تشاوري جمع ممثلي/ات هيآت 
ونقابية  وحقوقية  سياسية  دمي��ق��راط��ي��ة،  وطنية 
وبحضور ممثلني عن تنسيقية اللجنة احمللية بوادي 
زم لدعم ومساعدة الرفيق سعيد عمارة وممثل عن 
وسبل  االعتقال  مستجدات  للتداول  وذلك  عائلته، 
نقاش  وبعد  الوطني.  املستوى  على  وم��ؤازرت��ه  دع��م 

مستفيض خلص إلقاء إلى ما يلي:
للمناضل  االنتقامي  لالعتقال  اللقاء   إدان���ة   -
واملطالبة  التضامن معه  سعيد عمارة واالعالن عن 
باخلطوات  عاليا  واالش����ادة  ف���ورا  س��راح��ه  ب��إط��الق 

النضالية للجنة الدعم احمللية، 
اعتقاال  عمارة  سعيد  الرفيق  اعتقال  اعتباره   -
املمانعة  املناضلة  األص��وات  إخ��راس  هدفه  سياسيا 

بقلعة النضال وادي زم، 
بالدعم  ال��وط��ن��ي��ة احل���اض���رة  ال��ه��ي��ئ��ات  ال���ت���زام   -
السياسي واحلقوقي والقانوني وبحث فروعها على 
النضالية  اخل��ط��وات  ك��اف��ة  ف��ي  العملي  االن��خ��راط 

املتخذة من طرف اللجنة،
 : اس��م  حت��ت  للدعم  الوطنية  اللجنة  تأسيس   -
"اللجنة الوطنية لدعم املناضل السياسي واحلقوقي 
والنقابي سعيد عمارة" واالبقاء على العضوية فيها 
اليسارية  والفعاليات  اإلط���ارات  وج��ه  ف��ي  مفتوحة 

والدميقراطية، 
- تنظيم ندوة صحافية بالرباط لتسليط الضوء 

على حدث االعتقال ومستجداته وذلك يوم األربعاء 
وقفة  11 ص��ب��اح��ا  ال��س��اع��ة  ع��ل��ى   2022 غ��ش��ت   10
احتجاجية مركزية أمام البرملان في نفس اليوم على 

الساعة السابعة مساء أمام البرملان،  
الرفيق  ل��دع��م  ش��ام��ل  وط��ن��ي  ب��رن��ام��ج  تسطير   -
مضامينه  باقي  عن  سيعلن  عمارة  سعيد  املعتقل 

الحقا،
- تشكيل سكرتارية اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ 

القرارات املتخذة واختيار منسقات لها. 
سكرتارية اللجنة الوطنيةلدعم املناضل املعتقل 

سعيد عمارة
متارة،  في 29 يوليوز 2022 

توقيع التنظيمات والهيئات الوطنية :
امل��ك��ت��ب املكتب  امل��وح��د -  * احل���زب االش��ت��راك��ي 

السياسي،
* النهج الدميقراطي العمالي- املكتب السياسي، 

امل��غ��رب��ي لهيئات ح��ق��وق االن��س��ان -  * اإلئ��ت��الف 
التنسيقية الوطنية،

املكتب   - االن��س��ان  حلقوق  املغربية  اجلمعية    *
املركزي، 

ال���ه���ي���ئ���ة امل����غ����رب����ي����ة حل����ق����وق االن������س������ان -   *
املكتبىالتنفيذي، 

* منظمة حريات التعبير واالعالم  حامت - املكتب 
التنفيذي،

املتابعة  الشغلية - جلنة  للحقوق  *شبكة تقاطع 
الوطنية، 

للحزب  ال���دمي���ق���راط���ي���ني  احمل����ام����ني  ق���ط���اع   *
االشتراكي املوحد - اللجنة الوطنية،

* جمعية أطاك املغرب، 
املكتب   - االن���س���ان  ع���ي���ون حل���ق���وق  م��ؤس��س��ة   *

التنفيذي،
الهيئة الوطنية حلماية العام والشفافية - املكتب 

التنفيذي،
لدعم  زم  ب�����وادي  احمل��ل��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  تنسيقية   *

ومساعدة الرفيق سعيد عمارة،
 - االنسان  وحقوق  للمواطنة  املغربية  الرابطة   -

املكتب التنفيذي.

حكم ابتدائي قاس في حق الرفيق سعيد عمارة 
رئيس فرع اجلمعية املغربية حلقوق االنسان 

السجن موقوف التنفيذ لضحية العطش بدوار حاحا

إيموزار كندر  

مناذج من املعاناة اليومية  للعمال والعامالت
 في الضيعات الفالحية 

الضيعات  ف����ي  ال���ع���ام���الت  ت���ع���ان���ي 
البشع  الكثير من االستغالل  الفالحية 
الرأسمالية  ال��ب��ورج��وازي��ة  ط���رف  م��ن 
البورجوازي  ي��أت��ي  ح��ي��ث    وممثليها 
ف���ي ال���ص���ب���اح ال���ب���اك���ر إل����ى م���ا يسمى 
فيه  يتواجد  ال��ذي  املكان  أي  "امل��وق��ف" 
قاصرات،  بعضهن  وال��ف��ت��ي��ات  ال��ن��س��اء 
ل��ل��ب��ح��ث ع���ن قوتهم  ال���رج���ال  وأي���ض���ا 
عاملة  طبقة  يشكلون  وكلهم  اليومي 
يريد  ما  منهم/هن  ينتقي  مضطهدة، 
العمال  ه��ؤالء  يستقل  حاجته.  حسب 
"بيكوب"  ن��وع  من  سيارات  والعامالت   
)ة(  35عامال/  إل��ى  عددهم  يصل  وق��د 
في جو صعب مما يعرض حياتهم الى 
اخلطر بسبب االكتظاظ احلاصل لهم.  
متعبون  وه��م  الضيعات  ال��ى  ويصلون 
داخل  لهم  احل��اص��ل  االزدح����ام  بسبب 
حتى  العمل  ف��ي  ويستمرون  "ب��ي��ك��وب" 
الى  الطريقة  ويعودون بنفس  4 مساءا 
العمال  حتتضن  ال��ت��ي  امي���وزار  مدينة 

والعامالت من كل صوب من املغرب. 

2 -عمال وعامالت املقاهي والفنادق:

اللواتي  ال���ع���ام���الت  ب���ع���ض  ه���ن���اك 
باملقاهي  االوان����ي  غ��س��ل  ف��ي  يشتغلن 
35-30درهما.  بني  ما  أجورهن  تتراوح 
بينما يتقاضى عمال املطاعم 40 درهما 
الباطرون  ط��رف  م��ن  لهم  السماح  م��ع 
بنهب ال��زب��ن��اء ع��ن ط��ري��ق ال��زي��ادة في 
ورائهم  م��ن  رب��ح��ا  ليحققوا  األث��م��ن��ة 
أنهم غير راضني عن  واعترف بعضهم 
هذا العمل ولكنهم يخافون من فقدان  
عملهم إن لم ميتثلوا لصاحب املطعم. 

zalagh aGri 3 - شركة

املتواجدة  ال��ش��رك��ة  ل��ه��ذه  بالنسبة    
بضاية عوا - امي��وزار كندر كانت تسير 
م��ن ط���رف م��واط��ن م��غ��رب��ي  وانتقلت 
م��ؤخ��را إل���ى م��ال��ك أورب����ي .ك��ان��ت هذه 
تستخدم   zalagh agri اي  ال��ش��رك��ة 
أكثر من 1000عامل وعاملة في مجال 
الورديات املثمرة وتربية الدجاج والديك 
ل��دي��ه��ا مخازن  ال���روم���ي  وال��ك��ت��اك��ي��ت و 
كالتفاح  ال����وردي����ات  م���خ���زون  ل��ت��ب��ري��د 
.ك�����ان مجموع  ذل����ك  وغ���ي���ر  واخل������وخ 
الى  سنة2001يصل  والعامالت  العمال 
على   العمل  وب���دأ  وعاملة  1000عامل 
ال��ذي��ن اشتغلوا   ال��ع��م��ال  ن��ق��ص ع���دد  
20سنة وب��دأت تلفق لهم تهم  أزيد من 
لكي يرهبونهم وبالتالي )يوقفونهم من 
العمل(حتى وصل العدد الى 400عامل 
مؤخرا  بالكونطرا.  يشتغلون  وعاملة 
طردهم  بسبب  وعامل  40عاملة  احتج 
أكثر  اشتغلوا  ال��ذي��ن  وه��م  العمل  م��ن 
على  وح��ص��ل��وا  العمل  م��ن  من26سنة 
والعمل في هذه  70000درهم.  تعويض 
)الكونطرا  بعقدة  أصبح  اليوم  الشركة 
( مع ما يرافق ذلك من ضغط نفسي 
لتحويل  العامل إلى مستعبد .       وهذه 
    zalagh agro ال��ش��رك��ة  ه���ذه  ب��داخ��ل 
ال��ت��ي حت��رس ممتلكاتها  ش��رك��ة االم���ن 
وال��ت��ي ي��ص��ل ع���دد احل����راس االمنيني 
فيها الى 100حارس بدون وثائق شغلية 
اما  بالكونطرا  يشتغلون  ك��ذل��ك  وه��م 
بالنسبة لألوقات االشتغال فإن حراس 

االمن يشتغلون 12ساعة في اليوم.  

وادي زم

مراكش



العدد:  16471/470
من  4  إلى 31 غشت  2022 قضايا عمالية وحقوقية

على اثر خبر وفاة الكومسير السابق املدعو "اليوسفي قدور"، 
أصدرت جلنة التنسيق لعائالت املختطفني مجهولي املصير 
وضحايا االختفاء القسري باملغرب، )تابعة للمنتدى املغربي 

من أجل احلقيقة واإلنصاف( بالغا حتت شعار: 

"اإلسراع بإقرار اآللية الوطنية املستقلة للحقيقة قبل وفاة 
اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  في  املتورطني  كل 
باملغرب وفي مقدمتهم اجلالدين"، حتى ال ننسى ضحايا 

االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان باملغرب جاء فيه:

املعروف  السابق  اجل��الد  وف��اة  معلومات خاصة عن  أف��ادت 
بقدور اليوسفي يوم اخلميس 28 يوليوز 2022 دون معرفة 
اإلنسان  حل��ق��وق  اجلسيمة  االن��ت��ه��اك��ات  ح���ول  احلقيقة 
ببالدنا ومحاسبة اجلالدين، والذي اقترن اسمه بشكل قوي 
مبا سمي "سنوات اجلمر والرصاص"، فقد كان مسؤواًل عن 
أحد أكبر مراكز التعذيب في املغرب املعتقل السري الرهيب 

-السيء الذكر- درب موالي الشريف بالدار البيضاء.

اليوسفي على استنطاق وتعذيب  لقد أشرف اجلالد قدور 
املنتمني  وال��ن��س��اء واألط��ف��ال  ال��رج��ال  آالف 
ب��ب��الدن��ا نذكر  املناضلة  أب���رز احل��رك��ات  إل��ى 
االحتادية،  احلركة  املثال  سبيل  على  منها 
احلركة املاركسية اللينينية، االحتاد الوطني 
لطلبة املغرب... ، واستشهد عدد منهم بسبب 
اللطيف  ع��ب��د  زروال  بينهم  م��ن  ال��ت��ع��ذي��ب 
والتهاني أمني، أو اإلنهاك وسوء التغذية إبان 
)الفلقة،  عليها  يشرف  ك��ان  التي  املمارسات 
وأن��واع متعددة ومختلفة  الشيفون  الطيارة، 
م���ن ال��ت��ع��ذي��ب اجل���س���دي وال��ن��ف��س��ي أثناء  
ضحاياه  بصرخات  متلذذا   ،) االستنطاق 
حتت وابل ضربات السياط التي كانت حتفر 

أخاديد دموية على ظهورهم.

لعائالت املختطفني  التنسيق  إننا في جلنة 
مجهولي املصير وضحايا االختفاء القسري 
باملغرب نعتبر وفاة قدور اليوسفي أحد أبرز 

اجلالدين باملعتقل السري الرهيب درب مالي الشريف، دون 
معرفة احلقيقة، محاسبة اجلالدين، احلفاظ على الذاكرة 
وع��دم اإلف��الت من العقاب وتكرار ما جرى وما يجري من 
انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ببالدنا، دليال على أن ملف 
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ببالدنا ال زال مفتوحا 
وضحايا  املصير  مجهولي  املختطفني  ملف  وخ��ص��وص��ا 
النظام  أن  على  آخ��ر  ودل��ي��ال  ب��امل��غ��رب،  القسري  االخ��ت��ف��اء 
االنتهاكات  ه��ذه  عن  األول  امل��س��ؤول  االس��ت��ب��دادي،  املغربي 
ليست له اإلرادة السياسية حلل هذا امللف  بل يسعى جاهدا 
إلقباره عبر مؤسساته الرسمية وشبه الرسمية. وباملناسبة 
نعيد اآلن أكثر من أي وقت مضى طرح السؤال التالي: كفى 
من اإلفالت من العقاب حتى ال يتكرر ما جرى وما يجري 
أجل  م��ن  النضال  ف��ي  ولنستمر  جسيمة؟،  انتهاكات  م��ن 
وضع اللبنات األساسية لبناء دولة احلق والقانون والسيادة 
الشعبية. إننا نطالب اإلسراع بإقرار اآللية الوطنية املستقلة 
للحقيقة قبل وفاة كل املتورطني في االنتهاكات اجلسيمة 
حلقوق اإلنسان باملغرب وفي مقدمتهم اجلالدين. كما نذكر 

بأن املطالبة بإقرار اآللية الوطنية املستقلة للحقيقة للكشف 
وضحايا  املصير  مجهولي  ملف  في  الكاملة  احلقيقة  عن 
احلركة  بإجماع  يتميز  ظرف  في  تأتي  القسري  االختفاء 
احلقوقية واألحزاب التقدمية والدميقراطية بضرورة إعادة 
فتح ملف االختفاء القسري وضحايا االنتهاكات اجلسيمة 
حلقوق اإلنسان واملطالبة من جديد بآلية مستقلة للحقيقة 
العاملي لالختفاء  ملواصلة معاجلة هذا امللف وفق اإلع��الن 

القسري واملبادئ العامة للعدالة االنتقالية.

إن ضمانات عدم التكرار تستوجب معاجلة ملف االنتهاكات 
االنتقالية  العدالة  مبادئ  وفق  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة 
االنتقال  رأسها  وعلى  القسري  لالختفاء  العاملي  واإلع��الن 
من حكم تسلطي استبدادي إلى حكم دميقراطي يكون فيه 
الشعب سيد نفسه في تقرير مصيره. كما ستوجب الكشف 
عن احلقيقة كاملة واحملاسبة واحلفاظ على الذاكرة وعدم 
تركها لإلهمال )ٌقلعة مكونة، أكدز، PF3...( أو تدمير معالم 
اجلرمية كما وقع في تازمامارت أو تفويتها ملافيا العقار كما 
الواقع يعلو وال يعلى عليه فالتكرار  إن  الكربيس.  وقع في 
التدمير  يطالها  وال���ذاك���رة  مستمرا  الزال 
واإلهمال. إننا جندد دعوتنا جلميع الهيئات 
احلقوقية والسياسية والنقابية وباخلصوص 
الوطنية  امل��ن��اظ��رة  ت��وص��ي��ات  متابعة  هيئة 
الثانية واملزيد من  املناظرة  إلى عقد  األول��ى 
آل��ي��ات جديدة  وض��ع  ف��ي  والتفكير  ال��ن��ض��ال 
للترافع وتقومي مسار تسوية ملفات  وفعالة 
ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 
اس���ت���دراك���ه إنصافا  م���ا مي��ك��ن  واس����ت����دراك 
على  العمل  فيها  مب��ا  ولذاكرتهم  للضحايا 
املستقلة  الوطنية  اآللية  وإن��ش��اء  التأسيس 

للحقيقة.

جلنة التنسيق لعائالت املختطفني مجهولي 
املصير وضحايا االختفاء القسري باملغرب

البيضاء في  1 غشت 2022

عائالت املختطفني وضحايا االختفاء القسري باملغرب
تطالب باإلسراع بإقرار اآللية الوطنية املستقلة للحقيقة

   أصدرت احملكمة التجارية بالدار البيضاء من جديد، أمس اخلميس، 
“سامير”  النشاط ملدة 3 أشهر بشركة  ب��االذن باستمرار  حكما يقضي 
التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016   .وقال احلسني 
اليماني رئيس املكتب النقابي للكونفدرالية الدميقراطية للشغل بشركة 
“سامير”، أنه من خالل هذا احلكم اجلديد ستستمر احملافظة على 
العقود اجلارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميني بالشركة، وتفتح 
احملكمة األمل من جديد في مواصلة املساعي بغاية التفويت القضائي 
ألصول شركة سامير من أجل احملافظة على التشغيل وتغطية ما ميكن 
تغطيته من الديون املتراكمة على الشركة، والتي ميثل فيها املال العام 

زهاء 80٪.

وقال اليماني في تصريح توصل به “األول”: “وإن كانت السلطة القضائية 
تتفادى الوصول للكارثة الكبرى واعالن ضياع كل الديون وخسارة اآلالف 
من مناصب الشغل وتدمير كل املكاسب املرتبطة ببقاء واستمرار شركة 
سامير كوحدة إنتاجية في تكرير البترول، فإن املوقف للحكومة والسلطة 
التنفيذية يتطلب املراجعة العاجلة في اجتاه االنتقال للتدخل االيجابي 
عبر استرجاع أصول شركة سامير وفتح الطريق أمام عودة هذه اجلوهرة 
الصناعية من أجل مساعدة املغرب في جتاوز التداعيات اخلطيرة لألزمة 

الطاقية العاملية التي ال يعلم أحد نهايتها”.

شركة “سامير” احملكمة  تقضي باستمرار نشاط الشركة ملدة 3 أشهر 
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في البداية هناك حتية واجبة ومباركة لكل تلك العقول والقلوب الشجاعة 
واملجتهدة، من شباب فلسطني الذين خاضوا محطة الثانوية العامة، ولذويهم 
لتلك  وص��واًل  املدرسي  تعليمهم  عاتقهم طيلة سنوات  على  الذين حملوهم 
لهذه  وأوصلتهم  األب��ن��اء،  ه��ؤالء  حرست  التي  وقلوبهن  لألمهات  امل��رح��ل��ة، 
املرحلة، رغم كل التعقيدات والصعوبات املالية واالقتصادية وما يلقيه العدو 

على رؤوس أهلنا في كل يوم.
الفقر  وحواجز  االحتالل  مقصلة  من  للناجني  مشرق،  مستقبل  نرجو  أن 
والعوز واإلذالل والتجهيل، يعني أن نبصر هذه احلواجز، وندرك ما ينتظر 
مبحطة  ولنبدأ  األي���ام،  ق��ادم  ف��ي  العامة  الثانوية  خريجي  م��ن  اجليل  ه��ذا 
تعليمهم اجلامعي، وحتديًدا قضية الرسوم اجلامعية في ظل موجة الغالء 
اليومي رحلة معاناة  أعباء األسر وجتعل صمودها  التي تضاعف  املستشري 
ما  اجلانب  هذا  في  واألخطر  والصعوبات،  واآلالم  باملخاطر  شاقة محفوفة 
حدث من تسليع للتعليم في جامعاتنا، مبا يعنيه ذلك من ضرب للمسؤولية 
االجتماعية والوطنية للمؤسسات التعليمية؛ فاجلامعات دورها تخريج أجيال 
جديدة بقدرات تخصصية مالئمة الحتياجات هذه البالد وشعبها، وتشكيل 
ال  وغرسها،  وامل��س��اواة  العدالة  قيم  تعميم  على  تعمل  للطالب؛  حامية  بيئة 

التعامل بكل نقيض لها.
إن الرسوم الدراسية قد باتت فاعاًل رئيسًيا في حرمان جزء أساسي من طالبنا 
من حقهم في التعليم، وفي جانب آخر ثقل يكسر ظهور ذويهم ويدفعهم نحو 
الفقر ومعاناة الضوائق االجتماعية ألجل تعليم أبنائهم، أبناء فلسطني، ذلك 
في ظل تقويض ملنظومات الرعاية والضمان واملساندة للطالب بكافة أشكالها، 
فال صندوق الطالب وال املنح توزع بعدالة؛ هذا إن وجدت من األساس، وأيًضا 

ال نوايا وال خطط وال قرارات للمعاجلة مطروحة على الطاولة.
للدوائر  أواًل  ولكن  للتسجيل،  للجامعات  يتوجهون  ال  طالبنا  أن  احلقيقة 
املالية في اجلامعات ملعرفة مصيرهم وقدرتهم على الدراسة أم ال، وال اعتبار 
في ذلك للقدرة الدراسية أو الكفاءة العلمية أو معدل الدرجات؛ املعيار هو املال، 
فمن معه املال بوسعه أن يدرس ما يشاء- غالًبا- إما بشكل مباشر أو بنظام 
التسجيل "املوازي"، الذي ابتدع خصيًصا ليتمكن الغني من دراسة تخصص ال 

تؤهله درجاته الدراسية للتسجيل فيه.
نعم لقد أبدع نظامنا التعليمي في إيجاد احللول ملن معه املال، ولكنه يأنف 
الفقير في  العدل املطلوب لتوفير حق  حتى عن أي دراسة جدية ملقتضيات 
سيحوز  فالغني  املستمر؛  والتجويع  اإلفقار  ملعادلة  بذلك  مؤسًسا  التعليم، 
الشهادة العلمية ويزداد غنى، والفقير سيحرم مما يحتاج ويريد ويزداد فقًرا، 
أو يضطر لالقتطاع من قوت أخوته ليتمكن من التعليم أماًل أن يتمكن ذات 

يوم من العمل في وظيفة الئقة يساعد فيها أهله.
إن "اخلطة" املالية لألسرة الفلسطينية متوسطة احلال أو الفقيرة، حتتاج 
لسلسلة من املعجزات كي تنجح في انقاذ مجموع أفراد األسرة من املستقبل 
املظلم ومن التردي املعيشي مستقباًل، وال ميكن ألي خطة اعجازية مشابهة 
واملالي، فقط احلفاظ على  التطور االجتماعي  لهم قدر من  أن تكفل  حتى 
طبقاته  بني  ال��ف��وارق  تتزايد  ال��ذي  االجتماعي  السلم  في  احلالي  وضعهم 

ومكوناته.
إن املسؤولية عن مواجهة هذا التداعي الكارثي لقيمة ودور العملية التعليمية 
ليس منوًطا فقط بالطلبة وذويهم أو احلركة الطالبية التي ميزق االحتالل 
كادراتها  حلم  واالنقسام  السياسي  واالعتقال  األمني  والتضييق  وال��ع��دوان 
والقوى  الفصائل  عاتق  على  باألساس  ولكن  وأعمارهم،  مستقبلهم  ويأكل 
الوطنية واملجتمعية والقطاع اخلاص الذي يزداد ثراًء وجتبًرا ووقاحًة، وهنا 
السلطات  السؤال على  امُلرّكبات العتبار أساسي هو سقوط  السؤال لكل هذه 
احلكومية من احلسابات، فلقد قررت هذه السلطات مبدأ اإلفقار منذ قررت 
هذه املوازنات املزرية لقطاع التعليم وضخمت قطاعات األمن وأحالت التوظيف 
والتعليم  المتياز خاص بحواشيها، وما نأمله اآلن فقط أن تثبت لنا أي جهة 
سلطة في هذا الوطن أننا على خطأ وأن بوسع كل طالب فلسطيني الوصول 

حلقه في التعليم، ليس بعد عام أو ٢٠ عام.. اآلن وفي هذا العام الدراسي.

ألجل احلق في التعليم

رآي  مجلة                              الفلسطينية

د. وسام الفقعاوي

"ناتو" شرق أوسطي:
 عن الدولة الوظيفيّة

ل��م ي��ع��ْد أم���ُر ت��ش��ك��ي��ِل "ن���ات���و" ش���رِق أوسطّي 
حديٍث  مجّرَد  إقليمّي(   - إسرائيلّي   – )عربّي 
إع��الم��ّي، ف��ال��ع��دي��ُد م��ن ال��ش��واه��ِد ت��ؤّك��ُد ذلك، 
ال��ت��ي ص���درت من  ال��رس��م��ّي��ُة  ومنها اإلع���الن���اُت 
املعلنِة  الفعلّيِة  واالج��ت��م��اع��اِت  األردن���ّي  امللك 
التي  ال��ث��الث��ّي��ة  ال��ق��ّم��ة  وامل��خ��ف��ّي��ة، س����واًء  منها 
إسرائيلّية   – )م��ص��رّي��ة  الشيخ  ش��رم  ف��ي  ج��رت 
إم��ارات��ّي��ة(، وم��ا تالها من اجتماٍع في النقب   –
لدول "حتالف أبراهام"، إلى ما أعلنته صحيفُة 
"وول ستريت جورنال" األمريكّية، بأّن الوالياِت 
ا في مصر خالل  املّتحدَة عقدت اجتماًعا سرًيّ
من:  مسؤولني عسكرّيني،  املاضي، جمع  مارس 
"إس��رائ��ي��ل وال��س��ع��ودّي��ة وق��ط��ر وم��ص��ر واألردن 
بأن يتّم  توّقعاٌت  والبحرين"، وهناك  واإلم��ارات 

الرئيس  زي��ارة  ا خ��الل  ذل��ك رسمًيّ اإلع���الُن عن 
منتصف  للمنطقة خالل  بايدن  جو  األمريكّي 
مت��وز/ي��ول��ي��و ال��ق��ادم؛ ي��أت��ي ك���ُلّ ذل��ك على وقِع 
األزم����ة ال��روس��ّي��ة األوك���ران���ّي���ة واس��ت��غ��الاًل لها، 
أّن  ال��واض��ح  وم��ن  ��ل��ني.  احمل��لّ بعُض  يذهب  كما 
"إس��رائ��ي��ل" م��ع��ن��ّي��ٌة أك��ث��َر م��ن غ��ي��ره��ا ف��ي هذا 
القدس"  "س��ي��ف  معركة  بعد  خ��اّص��ًة  احل��ل��ف، 
ال��ت��ي كشفت ع��ن ظ��ه��ور ال��ث��غ��رات ال��ك��ب��ي��رة في 
كانت  ث��َمّ  ومن  "اإلسرائيلّية"،  الدفاعّية  الِبنية 
واملسّيرات  الصواريُخ  شّكلتها  التي  التهديداُت 
اليمنّية التي طالت أهداًفا حيوّيًة في السعودّية 
العديد من  واإلم��ارات، وعليه أجرت "إسرائيل" 
الدراسات التي توّصلت من خاللها إلى أّن ضيق 
أحَد  كان  عليه  تسيطر  الذي  اجلغرافّي  احلّيز 
القّبة  فعالّية  انخفاض  في  األساسّية  األسباب 
للجبهة  واحلماية  املناعة  تؤّمن  التي  الفوالذّية 
واسعِة  كشٍف  مبنظومة  العمل  وأّن  الداخلّية، 
االنتشار بعيًدا عن فلسطني سيعّزز من فعالية 
منظومة الدفاع اجلوي، ويرفع من قدراتها في 
إليها،  املوّجهة  وامل��س��ّي��رات  الصواريخ  اع��ت��راض 
راداراٍت  نشر  إلى  الصهيونّي  العدُوّ  ولذلك سارع 
وهذا  والبحرين،  اإلم��ارات  كّل من  في  متطّورٍة 
ما يؤّكُدُه ترويُج امللك األردني "عبدالله الثاني"  
لالجتماع  اخلتامي  البيان  ضمًنا  حمله  وم��ا 
املنعقد في جده كجزٍء من مهمة وجهد الرئيس 
األميركي "بايدن"، حيث كان يطمح لبلورة إطاٍر 
أوسطي  الشرق  "التحالف  مسّمى  حتت  جامٍع 
للدفاع اجلوي" الذي ترّشح "إسرائيل" لعضويته 

10 دوٍل عربّيٍة وإقليمّية... طبًعا شركاء/حلفاء 
أمريكا من األنظمة الرسمّية العربّية هم شركاُء 
معها  وّق��ع��وا  س��واًء  الصهيونّي،  ال��ع��دّو  وحلفاُء 
اّت��ف��اق��اِت ت��س��وي��ٍة ف��ي ك��ام��ب دي��ف��ي��د، أو أوسلو 
يوّقعوا  لم  أو  "أب��راه��ام"  أو حلف  وادي عربة  أو 
العربّية  الدولة  دوِر  طرَح  يعيُد  ما  وهذا  بعد... 
الوظيفّية التي نشأت مبوجِب اّتفاقّية سايكس 
بيكو املعروفة، من خالل تقسيم الشرق العربّي 
فرنسا  وخاّصًة  االستعمارّية،  املتروبوالت  بني 
وبريطانيا، حيث مَتّ ربُط هذا التقسيم من قبل 
األماِن  صماَم  اعتبره  مبا  األوروب��يّ  االستعماِر 
سوريا  متزيُق  وك��ان  بلفور،  وعد  وهو  الضرورّي 
الطبيعّية أخطَر هذه االستحقاقات، وفيما بعد 
إّما  اجلديدة،  القطرّية  ال��دول  غالبّية  ارتبطت 

بصفقاٍت مع امُلستعِمر أو رجال الوكالة اليهودّية، 
وأصبح رجاُل االستقالِل في العديد منها، هم 
رجال  معظمهم  التقى  حيث  ال��وك��ال��ة،  رج���اُل 
ودخلوا  العشرين،  ال��ق��رن  ب��داي��ات  منذ  الوكالة 
معها في اّتفاقاٍت مبّكرة، ومنهم من شارك في 
افتتاح اجلامعة العبرّية عام 1924، ومنهم من 
 .1948 قبل عام  يهودّيٍة  دول��ٍة  إقامة  واف��ق على 
أّن اجلميَع ظَلّ  إلى  د. موفق محادين  ويذهب 
وسايكس  بلفور  وعد  بني  العالقة  عن  يتحّدث 
والهالل  الطبيعّية  س��وري��ا  قّسمت  ال��ت��ي  بيكو 
اخلصيب، دون أن يترجموا ذلك في مراجعاٍت 
يدخَل  أن  قبل  الكيانّي  اخلطاب  ملجمل  نقدّيٍة 
مرحلَة األفول لصالح الكانتونات وغير املركزّية، 
ديفيد  كامب  مثل:  واتفاقّياٍت  معاهداٍت  عبَر 
فقد  ال���ق���رن.  وص��ف��ق��ة  ع��رب��ة  ووادي  وأوس���ل���و 
أّسست جميعها لتجزئة املجّزأ وتوفير الشروط 
املوضوعّية ملزيٍد من التوّسع الصهيونّي، وشطب 
الكيانات القطرّية نفسها، لصالح االستراتيجّية 
الصهيونّية املعلنة: مركز إسرائيلّي حمليٍط تابٍع 
بال دول، كانتونات ومجاميع طائفّية متناحرة.

ي��ك��ون هذا  أن  ن��س��أل: ه��ل ميكن  أن  لنا  وه��ن��ا 
احللُف املعلُن هو كتابُة النهاية للدور الوظيفّي 
القدمي للدولة العربّية التي كانت نتاج سايكس 
– بيكو – بلفور ومساهم في تأسيس دولِة العدّو 
الصهيونّي، لدوٍر وظيفٍيّ جديٍد مرتبٍط بالدفاع 
الدول  هذه  وج��ود  على حساب  الدولة  هذه  عن 

القطرّية وشعوبها؟!
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بعد االستفتاء املهزلة:  
علي جلوليتونس تدخل طورا جديدا من األزمة احلادة

دستور  على  االستفتاء  مترير  ل��ه،  مبرمج  ه��و  كما  مت 
قيس سعيد يوم 25 جويلية الذي يصادف  الذكرى األولى 
بقيادة  احلكم  منظومة  م��ن  اآلخ��ر  الشق  على  النقالبه 
ضعيفة  إقبال  بنسبة  لكن  االستفتاء  مت  النهضة،  حركة 
)%31( فيما  االن��ت��خ��اب��ي  ت��ت��ج��اوز ثلث اجل��س��م  ل��م  ج��دا 
وصلت نسبة  املقاطعة وعدم املشاركة ثلثي املسجلني/ات. 
وفيما لم يكن سعيد معنيا بحجم املشاركة بل  كان معنيا 
فقط بإجناز استفتاء شكلي لم تتوفر أبسط شروطه من 
أغلب  كانت  لقد  مستقلة...  مراقبني   وشبكة  عام  نقاش 
مكاتب التصويت دون مراقبني فيما كانت هيئة االنتخابات 
معينة  بحسب الوالء فيما تعتبر اإلدارة االنتخابية مرتعا 
االختراق السياسي من أنصار سعيد إلى  أنصار النهضة، 
لذلك مت االستفتاء في أجواء قل نظيرها إال في أنظمة 
واملعطيات  م��رة  أكثر من  تغيرت  األرق���ام   االس��ت��ب��داد، في 
يوما  ديوانه  رئيس  إقالة  عن  الهيئة  رئيس  وأعلن  تبدلت 
واحدا  بعد املهزلة، فيما منع أعضاء من الهيئة من حضور 

مداولتها الحتجاجهم على كم العبث  والتبعية.  

احلدود  أقصى  إل��ى  عاديا  يوما  االستفتاء  ي��وم  مر  لقد 
م����ع موجة  ت����زام����ن  وأن������ه  خ���اص���ة 
العديد  يشكك  ل��ذل��ك  ووب�����اء،   ح��ر 
م���ن ال��ن��اش��ط��ني وامل���الح���ظ���ني في 
املقدمة ح��ول نسبة  األرق���ام  ن��زاه��ة 
امل���ش���ارك���ة.  وك����ان س��ع��ي��د ع��ل��ى أحر 
االقتراع  مكاتب  إلغالق  اجلمر  من 
ال��ت��ي ام��ت��دت م��ن ال��س��ادس��ة صباحا 
إلى  العاشرة ليال في سابقة عاملية، 
فتوجه بخطاب إلى الشعب من مركز 
التصويت، وخرج رافعا  شارة النصر 
بعيد إغالق املكاتب في حركة اعتاد 
كان  مبا  التونسيني  وتذكر  تكرارها 
يفعله بن  علي الذي لم يكن الشعب 

لديه سوى "حفنة من التراب" كما قال بورقيبة.  

ل��ق��د ق��اط��ع��ت االس��ت��ف��ت��اء ك��ل امل��ع��ارض��ات م��ن اليسار 
واالجتماعية  امل��دن��ي��ة   ال��ق��وى  قاطعته  كما  اليمني،  إل��ى 
االستبدادي  املضمون  على  اعترضت  وال��ت��ي  والسياسية 
ال��ظ��ال��م ال��دس��ت��ور س��ع��ي��د،  ه���ذا ال��دس��ت��ور ال���ذي سينتقل 
إلى  متعفنة،  متثيلية  بورجوازية  دميقراطية  من  بتونس 
نظام شعبوي  قائم على االستبداد واحلكم الفردي املطلق 
تريد  التي   العميلة  الكبيرة  البرجوازية  أزمة  كجواب على 
األوضاع"  "استقرار  من  ال��ذي مس  احلريات  قوس  إغ��الق 
االستعانة  ق��ررت  لذلك  وسيطرتها   نفوذها  استقرار  أي 
وحفنة  واإلداري��ة  والعسكرية  األمنية  الدولة  بيروقراطية 
العائالت  املتنفذة وأسيادهم من اخلارج الباحثون جميعا 
سوى  سعيد   وليس  مصاحلهم،  حلماية  "االستقرار"  عن 
الواجهة والعبارة عن هذا التغير في شكل السلطة الذي ال 
ولن يطال طبيعة الدولة كجهاز  سيطرة في يد الطبقات 

املهيمنة   

ملسار  تصحيحا  ليس  دستوره  ومترير  سعيد  انقالب  إن 

الثورة، بل هو حسم لصراع بني شقني  رجعيني في منظومة 
ما بعد 14 جانفي، وه و صراع ال مصلحة للشعب فيه، بل 
هو يتم على  حساب مصاحله وتطلعاته ويستغل نقمته 
وسخطه. ففي الوقت الذي مت مترير الدستور  االستبدادي 
النقد  ص��ن��دوق  م��ع  التفاوض  احلكومة  ت��واص��ل  الظاملي، 

الدولي إلمضاء اتفاق متويل 

مقابل اخلضوع الكامل وغير املشروط جلملة لالمالءات 
ال��ش��ع��ب  االقتصادية   ال��ع��م��ق ح��ق��وق  ف���ي  ت��ض��رب  ال��ت��ي 

واالجتماعية  

لقد دخلت تونس طورا جديدا من األزم��ة احل��ادة التي 
على  ازداد  لقد   ،  2021 جويلية   25 منذ  خاصة  تعيشها 
الشرعية  أزمة  يتمثل في  القائمة مشكل جديد  املشكالت 
قانوني  ف��ال��دس��ت��ور ال  ال��س��ي��اس��ي،  ال��ن��ظ��ام   يدخلها  ال��ت��ي 
هي  ترافقه  ال��ت��ي  واخل��ي��ارات  ظ��الم��ي،  رج��ع��ي  ومضمونه 
خيارات  ال وطنية وال شعبية، إنها أزمة قانونية ومشروعية 
)légitimité la et légalité la(وسعيد  يسير نحو فرض 
في  (انتخابات  البرملان  مثل  حكمه  تدعم  صورية  هيئات 
الدستورية  )واحمل��ك��م��ة  ال��ق��ادم  ديسمبر   17
ثالثة  إل��ى  قسمها  )ال��ت��ي  القضاء  ومجالس 
عدلية ومالية وإدارية(، كما يتجه  إلى ضرب 
األحزاب والنقابات وكل وسائط العمل املدني 
ال��ت��ي ي��ع��ادي��ه��ا م��ث��ل ك��ل ال��ش��ع��ب��وي��ني. لذلك 
للشعبوية  املناهضة  التقدمية  القوى  تلتف 
بن  )أن��ص��ار  ال��دس��ت��وري  واحل���زب  والظالمية 
املواجهة  س��ب��ل  إلب����داع  بعضها  ح���ول  ع��ل��ي( 
املناسبة  اآلل���ي���ات   خلقت  وك��م��ا  وامل��ق��اوم��ة، 
اليوم  مؤهلة  هي  االستفتاء،  ض��د   للنضال 
ق��ي��ام قطب دميقراطي  ب��ل��ورة ش���روط  مل��زي��د 
شعبي يطرح جديا  تصحيح مسار البالد على 
أنقاض كل األطروحات والسياسات الرجعية>

الدولية

زيارة جو بايدن إلى الشرق األوسط .. 
صالح محمودالنتائج واالنعكاسات على الوضع في السودان

إن زيارة بايدن للشرق األوسط لها صلة وثيقة بالصراع 
الدائر بني اإلدارة األمريكية وحلفائها في االحتاد األوروبي 
وحلفائها  االحتادية  روسيا  وبني جمهورية  الناتو،  وحلف 
من جهة أخرى، حيث أن الصراع أجبر القوتني العظميتني 
الشرق  منطقة  في  نفوذهما  لبسط  احلثيث  السعي  في 
األوسط آسيا وأفريقيا عن طريق خلق حتالفات سياسية 

واقتصادية وعسكرية.

للواليات  الرئيسية  زيارته بإسرائيل احلليفة  بايدن بدأ 
مع  التطبيع  حلفاء  توسيع  عملية  أن  وي��ب��دو  امل��ت��ح��دة 
إسرائيل كان جنًدا رئيًسا في الزيارة وجنحت اخلطوة في 
العربية  اململكة  إع��الن  بعد  جنحت  وق��د  حلفاء،،  إضافة 
السعودية حني رفعت حظر الطيران اإلسرائيلي في عبور 
أجواء اململكة، ال سيما وأن طائرة الرئيس األمريكي أقعلت 

من مطار بن غورين إلى مطار جدة مباشرة.

توصل  ال��س��ودان  ف��ي  االنقالبي  النظام  أن  املعلوم  وم��ن 
األول��ى، ومن  التطبيع في فترة حكومة حمدوك  إلى قرار 
ستلعب  االنقالبي  والنظام  املشتركة  العالقات  أن  املرجح 
دوًرا مباشًرا في تنفيذ مخطط اإلدارة األمريكية في إقامة 
قواعد عسكرية على البحر األحمر، وعضوية السودان في 
واإلسرائيلية  األمريكية  املساعي  ستعزز  األفريكوم  حلف 

في التوسع االقتصادي والعسكري في أفريقيا.

من الواضح أن الرئيس األمريكي قدم تنازالت سياسية 
تراجع  عندما  السعودية  العربية  اململكة  عهد  لولي  مهمة 
عن مواقفه املعلنة جتاه ولي العهد بسبب مقتل الصحفي 
ع��دن��ان خ��اش��وق��ج��ي، وال��ه��دف م��ن ذل��ك اق��ن��اع السعودية 
وحلفائها من الدول املنتجة للنفط لزيادة اإلنتاج لتعويض 
ما فقدته من الواليات املتحدة وأوروبا من امدادات الوقود 
الروسي، مما يعني فشل السياسية األمريكية في احلصار 
االقتصادي السياسي ضد روسيا ولو كان فشال نسبيًا، جتدر 
الوقت  في  السودانية  االمريكية  العالقات  أن  الى  االش��ارة 
الراهن تعتمد على التحالف مع املكون العسكري االنقالبي 
املكون  وحلفاء  واإلم���ارات  السعودية  مصر  مع  املتحالف 
العسكري الداخليني من قوى الهبوط الناعم حيث ظهرت 
السيدة مولي  التحالف في اجتماع "قحت" مع  ب��وادر هذا 
األفريقية  للشؤون  األمريكي  وزير اخلارجية  في مساعدة 

في منزل السفير السعودي في اخلرطوم.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ع��الق��ات ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ظلت 
متوترة مع قائد قوات الدعم السريع حميدتي، خاصة بعد 
الروسية،  األوكرانية  اندالع احلرب  بعد  أي  لروسيا  زيارته 
واالتهامات األمريكية بتهريب الذهب السوداني إلى روسيا، 
اخلارجية  األس���واق  إل��ى  املهرب  الذهب  كميات  أن  معلوم 
تزيد عن 300 طن في العام وفًقا ملا ذكره السفير الروسي 

املركز  في  الشيوعي  احل��زب  قيادات  مع  جمعه  لقاء  أثناء 
العام للشيوعي، إال أن هذا الواقع لن يغير من دعم الواليات 
املتحدة للمكون العسكري االنقالبي يضاف إلى ذلك عالقة 
التي  االنقالبية  باملجموعات  السريع  الدعم  ق��وات  قائد 
وصلت إلى السلطة في عدد من غرب أفريقيا والتي لعبت 

فيها قوات فاغنر الروسية دوًرا رئيًسا. 

في  فاغنر  ل��ق��وات  ت��واج��د  هناك  أن  أي��ًض��ا  املعلوم  وم��ن 
ال��دول في  وع��دد من  الوسطي  أفريقيا  ال��دول مثل  بعض 
في  تتمثل  للسعودية  بايدن  زيارة  وتأثيرات  أفريقيا  غرب 
والتغيير  احلرية  قوى  بني  تنتظم  بدأت  التي  االرتباطات 
واملكون العسكري للتأثير على وحدة قوى الثورة ومن بينها 
جلان املقاومة وبعض منظمات املجتمع املدني في السعي 
للقيام  حمدوك   بحكومة  شبيهة  مدنية  حكومة  لتكوين 

بدور الواجهة املدنية للنظام االنقالبي.

وتأكيًدا على تعاظم الصراع بني القوتني أن وزير اخلارجية 
الروسي زار عدًدا من الدول األفريقية مما يؤكد سعي روسيا 
أدلى بها  أفريقيا وفًقا لتصريحات  لتوسيع حتالفاتها في 
الوزير سيرجي الفروف، والوجود الروسي في سوريا والبحر 
املتوسط والعالقات مع إيران وتركيا تسبب إزعاًجا لإلدارة 

األمريكية واإلسرائيلية.
عن الميدان 3951،، الخميس 28 يوليو 2022م.



العدد:  19471/470
من  4  إلى 31 غشت  2022

 

المناضلة المرأة 

شهادات عامالت حول املؤمتر الوطني اخلامس
نعيش  زلنا  ال  الدميقراطي  النهج  ج��ري��دة  ف��ي  ونحن 
أجواء ما بعد املؤمتر اخلامس حلزب النهج الدميقراطي 
الذي أعلن فيه عن احلزب املستقل للطبقة العاملة، ال زلنا 
نتابع في صفحة املرأة املناضلة ارتسامات عن انتظارات 
النساء العامالت والفالحات الفقيرات والكادحات من هذا 
احل���زب. م��ن خ��الل إج��اب��ة م��ن��اض��الت ع��ام��الت م��ن قلب 
التنظيم عن سؤال ما القيمة املضافة التي سيقدمها حزب 
الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحني للنساء بشكل 

عام؟

شهادة خ عاملة في اشتوكة أيت باها:
العمالي؛  الدميقراطي  النهج  حل��زب  منتمية  كعاملة 
مغربية  عمالية  ح��رك��ة  ب��ن��اء  ف��ي  يساهم  أن  منه  أنتظر 
قوية مسلحة بالعمل النقابي الصحيح والعمل السياسي 
الواضح عبر تغيير نظرة العمال والعامالت للعمل النقابي 
اوال ثم السياسي املنظم، ألننا اليوم بحاجة إلعادة الروح 
واملصداقية للنضال والعمل النقابي بعدما شوهه املخزن 
ال  التي  القيادات  هذه  النقابات،  بعض  قيادات  وتصرفات 
اخلاصة  مصاحلهم  قضاء  إال  النقابي  العمل  ف��ي  ت��رى 

وطاعة الباطرونة ولعب دور الكلب احلارس ملصاحلهم..

- كما أنتظر من حزب النهج الدميقراطي العمالي، زرع 
الثقة في العمال حتى ننخرط جميعا في حزب 
في  خاصة   ، الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة 
وأجهزوا  الباطرونا  فيه  تغول  ال��ذي  الوقت  ه��ذا 
على حقوق العمال والعامالت وهذا األمر سوف 
املؤسسات  الداخل  من  والتعبئة  بالتكوين  يبدأ 
أنوية صلبة مناضلة متماسكة  وبناء  اإلنتاجية 
وال خدام  فيها  لهم  مكانا  االنتهازويون  يجد  ال 

املخزن والباطرونا.

- هناك الكثير من األمور التي يجب أن تتغير 
الدميقراطي  النهج  ح��زب  يساهم  أن  ونتمنى 
التنظيمية  بالصيغ  وذلك  تغييرها،  في  العمالي 
اجل���دي���دة ال��ت��ي حت��ت��وي ال��ع��م��ال وت��ن��ش��ر اجلو 
الدميقراطي والتكويني الذي هم محرومون منه 
املنظم  العمل  وفي  أنفسهم  في  الثقة  يبنوا  لكي 

نقابيا وسياسيا.

-  وباعتباري عضو في حزب النهج الدميقراطي 
العمالي، فقد مررت بتجارب كثيرة استنتجت من خالل 
النقاش مع عمال وعامالت كثيرين أن الغالبية لها فكرة 
مغلوطة حول النضال وقوته واملطالب احلقيقية، وذلك 
بسبب اآلراء التي يسمعونها في السابق والتشويه الذي 
يعمل املخزن وأذياله عليه، إلفراغ النضال من محتواه 

القوي واحلقيقي في التغير. 

الدميقراطي  النهج  ح��زب  من  فاملنتظر  وم��ن مت    -
العمال  الثقة في نفوس  العمل على إعادة  العمالي هو 
وتسليحهم  وحتريضهم  امل��ن��ظ��م،  العمل  ف��ي  للرغبة 
امللفات  على  ال��ق��وى  جتمع  لكي  امل��ط��روح  بالبرنامج 
صفوف  وال��ع��ام��الت  العمال  ويتقدم  العامة  املطلبية 
النضال ألنهم أكثر املتضررين من هذا الوضع ألننا ال 

منلك ما نخسر سوى كرامتنا.

ف��ي حاجة ماسة،  وال��ع��ام��الت  العمال  إن��ن��ا، نحن    -
في هذا الوقت بالضبط، إلى احلزب الذي يتبنى حترر 
املعامل  أرب���اب  واضطهاد  رأس��م��ال  قبضة  م��ن  العمال 
الى  أوضاعهم  لتغيير  عنهم  ال��دف��اع  ويتبنى  وامل��خ��زن 

األحسن.

حلزب  تامة  بقناعة  ومنتمية  فالحية  وكعاملة    -

في   ، احمللي  املستوى  وعلى  العمالي،  الدميقراطي  النهج 
الفالحيون،  واملعامالت  العمال  يعاني  باها،  أيت  اشتوكة 
خاصة العنصر النسوي من االستغالل والعنف، استغالل 
من أرباب الشركات، وعنف املجرمني، وغياب السكن الالئق، 
الفالحيون بشكل غير الئق  والعامالت  العمال  نقل  وكذا 

ينتقص من إنسانيتهم 

- كما أن اغلب الشركات والضيعات ال تصرح بالعاملني 
ت��ق��دم أي  ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي وال  لديها ف��ي ص��ن��دوق 

تعويض عن املرض أو حوادث الشغل والعطل.

ومن خالل ما سبق يجب على حزب النهج الدميقراطي 
الكادحني،  العاملة وعموم  الطبقة  العمالي، بصفته حزب 

الدفاع عن حقوق العمال.

وكلنا أمل في حزبنا، حزب النهج الدميقراطي العمالي، 
أن ينجح في مهامه، خاصة الدفاع عن الطبقة العاملة..

شهادة م – م عاملة من صفرو:

هذا  عن  لإلعالن  التهييء  نتابع    ونحن  سنتني  منذ 
احل��زب اجل��دي��د س��واء م��ن خ��الل وس��ائ��ل اإلع���الم أو من 
بعض  بها  ي��ق��وم  ك��ان  ال��ت��ي  التنظيمية  ال���زي���ارات  خ��الل 

أي��ض��ا م��ن خ���الل احلمالت  أو  امل��ن��اض��الت وامل��ن��اض��ل��ني 
التعريفية باحلزب. 

إننا كعامالت نعيش داخل املعمل واقعا مريرا، تنعدم فيه 
مجموعة من الشروط املتعلقة بالكرامة اإلنسانية، وذلك 
رغم أننا نتمتع مبجموعة من احلقوق الشغلية باملقارنة 
نحن  فمثال  الصناعي.  احل��ي  في  هنا  أخ��رى  معامل  مع 
االجتماعي  والضمان  لألجور  األدن��ى  احلد  من  نستفيد 
أنه ال منلك  لكن نحس  ال��خ.  ال���والدة...  والعطلة وعطلة 
من  مجموعة  عن  للدفاع  النقابة  مثل  تنظيميا  سالحا 
املتطلبات، كما أن حياتنا كعامالت ال تقتصر على العمل 
إلى  ونطمح  وأطفال  أس��رة  لدينا  ولكن  فقط،  املعمل  في 
مستويات الئقة في العيش. وهذا غير متوفر ألنه ال أحد 
املجالس  في  وال  احلكومة  في  وال  البرملان  في  ال  ميثلنا 
اجل��م��اع��ي��ة ون��ح��ن مم��ن��وع��ون م��ن ال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ي. أما 
األحزاب السياسية املتواجدة في احلكومة والبرملان وكذلك 
التي سبقتها، تأتي خلدمة مصاحلها ومصالح أعضائها 
واألراضي  والشركات  الرأسمال  أصحاب  من  وأصدقائها 
برملانيا  أب��دا  نسمع  ول��م  التجزئات.  وأصحاب  واملقاولني 
ولهذا  وال��ف��ق��راء.  والكادحني  العمال  عن  يدافع  وزي��را  أو 
يدافع عنها.  الذي  لها حزبها  يكون  أن  فكل طبقة يجب 
وعليه )اي حزب الطبقة العاملة( أن يكون كبيرا ويضم كل 
الفقراء من أجل أن يفضحوا ويقطعوا َمع تلك 

السياسات التي أنتجت الفقر والبطالة....

لكن ما نخشاه فعال هو أن يلجأ املخزن إلى قمع 
هذا احلزب، ألن املخزن ال يقبل من يعارضه.

شهادة  ك. ل عاملة من صفرو: 
أن  أمتنى  ثانيا  احل���زب.  بهذا  لنا  هنيئا  أوال 
عن  ويدافع  والعمال  للعامالت  فعال حزبا  يكون 
حقوقنا، ليس فقط في العمل، ولكن كذلك فيما 
الذين  أبنائنا  وتعليم  والصحة  األسعار  يخص 
نضطر لتسجيلهم في املدارس اخلصوصية ألن 

املدارس العمومية أصبحت مكتظة وغير آمنة. 

لكنهم  امل��غ��رب،  ف��ي  كثيرة ج��دا  أح���زاب  هناك 
باملقاعد  ليفوزوا  االنتخابات  إال في  ال يظهرون 

وينصرفون خلدمة مشاريعهم. 

ننتظر من حزب الطبقة العاملة أن يكون قويا ملواجهة 
القوانني  اح��ت��رام  وإرغ��ام��ه��م على  ال��ش��رك��ات  أص��ح��اب 
مجهوداتنا  ل��وال  ألن��ه  كرامتنا،  واح��ت��رام  واح��ت��رام��ن��ا 
نصف  إال  نتوقف  وال  اليوم  في  ساعات   8( العمل  في 
ساعة( لوال هذا االستغالل ملا راكموا األموال. نتمنى 
تلك األحزاب  أال يتحالف مع  كذلك من هذا احل��زب 
التي كانت تكذب على املغاربة، وأن تكون سمعة ومكانة 
يئسوا  ال��ذي��ن  ال��ن��اس  فيهم  يثق  حتى  جيدة  أعضائه 
من األحزاب املوجودة اآلن في البرملان واحلكومة وفي 
البلديات؛ كي نثق في أقوال احلزب اخلاص بالعامالت 
التي  امل��ؤس��س��ات  ع��ن  بعيدا  يبقى  أن  أف��ض��ل  وال��ع��م��ال 
في  يناضل  وأن  نظيفا،  يبقى  كي  ه��ؤالء  فيها  يوجد 
أخذوا  الذين  البرجوازيني  وضد  احلكومة  الشارع ضد 

كل شيء حتى املاء. 

العاملة  الطبقة  حل��زب  التوفيق  أمتنى  ص��دق،  بكل 
الذي تأسس وأن يكبر وأن يدافع عن الفقراء والكادحني 

والعاطلني. 

ال أحد يمثلنا ال في البرلمان 
وال في الحكومة وال في المجالس 

الجماعية ونحن ممنوعون من العمل 
النقابي. أما األحزاب السياسية المتواجدة 

في الحكومة والبرلمان وكذلك التي سبقتها، 
تأتي لخدمة مصالحها ومصالح أعضائها 

وأصدقائها من أصحاب الرأسمال والشركات 
واألراضي والمقاولين وأصحاب التجزئات. 

ولم نسمع أبدا برلمانيا أو وزيرا يدافع 
عن العمال والكادحين والفقراء...
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الثقافة  والتغيير

د.طه  أخ��ط��أ  م��ت��س��اِئ��ل،م��وج��ز:ه��ل   متهيد 
إل��ى إدم��اج تعّلم اللغة  حسني حني دع��ا يوما 
ال��ي��ون��ان��ي��ة ف��ي ال��ب��رام��ج ال��ت��رب��وي��ة؟و ه��ل هو 
األثينيون  يستعمرنا  ب���أن  م��ش��روط  ت��ع��ّل��م 
االنفتاح  أّي حد حققنا  واإلسبارطيون؟وإلى 

على اللغات العاملية؟...

احتراس منهجّي:ليس في هذه احملاولة ما 
ميت إل��ى تقديس األص��ل-ال لشيء س��وى أنه 
متخُم القدامة-بأدنى صلة،فاخلمرة البابلية 
ال��ق��دم تضاعفت  ال��ت��ي كلما أوغ��ل��ت ف��ي  ه��ي 
نفاستها،كأني بها تلك املوروثات اليسير مما 
ُيرجى لديها عسير.و رمبا اكتفيت مبسّوغات 

منها متثيال ال حصرا:

- عالقة احلضارة باملثاقفة)التثاقف(: ُيفَهم 
احلضارات(أن  م��ن��اص��ري)ح��وار  أدب��ي��ات  م��ن 
احلضارة معمار ساهم فيه أكثُر من قوم بهذا 
القدر أو ذاك حتى أضحى بناء مرصوصا، ومن 
حول  مركزّي،متشرنق  فكر  أّي  يتهافت  ثمة 
ذاته،مهما نضجت كفاياته،ومهاراته، وقدراته 
..التي  توهمه بأنه مطلق،فريد،وحيد ال تعرف 
اختراقاته وبطوالته التخوَم..باإلضافة إلى أن 
املْعبر الذي أّمن املثاقفة هو الترجمة.والواقع 
أن هذا املسعى العاّم ال ميكن أن يخدش الُهوية 
السليم- التصور  في  -كما  بأنها  آمنت  ما  إذا 

ُهوية متحركة تتواصل وغيَرها من الُهويات.

- جدلية الصيرورة:الصيرورة هي التحوالت 
الكبرى)املاكروحتوالت(،التي تتفاعل والسيرورَة 
شيء  الثالثية:املاضي،احلاضر،املستقبل،فال 
املنزع  ذي  التاريخ  خ��ارج  يتصرف  ينصرف،أو 
الصراعّي بيده الطولى في األنسجة التطورية. 
غربلة  أن��ه��ا  احملتفرة  النهضة  تعاريف  وم��ن 
أمِس لبناء غد مختلف يعد بأنخاب جديدة 
ال  والشهد،لذلك  بالورد  بالسعد،ترشح  تنضح 
قتل"  ه��و"  الطريف  ب��أن  اقتنعت  ِإِن  أتعسف 
التليد فهما.  معروف أن العقاد ،مجايل عميد 
األدب، غرميه العنيد،ذهب مذهبه،فثمن تعّلم 
اللغة اليونانية تثمينا عالَي العيار،على الرغم 
من اختالف مرجعياتهما.وال أحد يشاكس أو 
مياكس متنكرا لثقافة األليغوريا،إذ أمست من 

التراث الفكرّي اإلنسانّي..

النقاُش  ُيبَعث  والفكر:قد  اللغة  متاهي   -
احمل����م����وُم ح����ول أس��ب��ق��ي��ة أح����د ش��ق��ي هذه 
لغة  تعّلم  أن  هو  به  أحتفي  ما  أن  العالقة،إال 
بناء  متكلميها،و  فكر  متّثل  إلى  يقود  معينة 
إليه،فإن  أش���رت  م��ا  قبيل  م��ن  حقيقة  ع��ل��ى 
استضمار اخلصائص اللسانية يثري الكفايات 
املعرفية،التواصلية ولعله يالمس الكفايات األ
خرى)املنهجية،االستراتيجية،اإلبداعية...(

ومن  باللغة،  نبدع  ب��ال..ه��ك��ذا  ذات  مالمسة 
العربية أمثلة  الثقافة  اللغة.وفي تاريخ  داخل 
أضربها لتأكيد أن املبدع ميكن أن يبّرز في لغة 
 ، كما هو معروف عن سيبويه  األم  لغته  غير 
خالويه،ابن  جني،ابن  الفارسّي،ابن  علّي  وأبي 
الرومّي،الفارابّي،اخلوارزمّي..والقائمة طويلة.       

 )Montaigneأمثال( امل���رب���ني  ي��ف��ت  ول���م 
إلى  ب��ال��ع��ودة  تتميز  النهضة  ب���أن  االع���ت���راف 
باعتبارهم  والالتينيني  اإلغريقيني  املؤلفني 
مرجعيات رئيَسة بالنسبة إلى اإلنسان الصادق
l'honnête homme،لكن هذا ال يحقق امتالَءه 
وجدواه إال إذا جتذر في احلياة ،وساعد  على 
 pierre Manent،Montaigne".التوجه
 enseigner à vivre.les grands dossiers
 des  sciences humaines.n:45.2016/2017
p:12.." واضح أن اآللية التي يعتمدها هؤالء 
ال��وص��ل/ال��ف��ص��ل.و يرصد  امل��ف��ك��رون ه��ي آلية 
اخُلُلقّي،احلس  ثالوثا:احلس  حّسا  أغلبهم 

العملّي)التطبيقّي(،احلس النقدّي.

إن  أح��س��ن م��ا ت��ك��ون امل��ع��رف��ة  ه���وأن تكون 
 savoir"-املضّعف ال��راء  حرف  محّرَرة-بكسر 
،التي  املغلقة  الذهنية  libérateur"،تواجه 
استقاللية  اجل���اه���ز،ف���ت���ُع���وُق  إن���ت���اج  ت��ع��ي��د 
العقل،و حتبط تفاؤل اإلرادة،  وسبق للمربي 
إلى  تعليم مستند  أّي  رف��ض  أن   Condorcet
اخلالصة،أو  السلطة  العاطفة،أو  أو  اإلغ���واء 

الوعظ واإلرشاد.)امللف نفسه،ص:22.(

أين نحن من االنفتاح املعقلن،الناقد؟:بنّيٌ 
أن نصيب املجتمعات ،التي يسودها االستبداد 
،م���ن ه���ذا االن��ف��ت��اح ه��و ن��ص��ي��ب ال��ن��ائ��م من 
ممنوح  انفتاح  املزعوم  انفتاحها  اخليال،ألن 
الدول  َوف��ق ما يخدم مصالح  إن��ه مُملى  ، بل 
ال��ت��ي اس��ت��ع��م��رت ت��ل��ك امل��ج��ت��م��ع��ات،إذ "خرج 
"م��ن��ه��ا االس��ت��ع��م��ار م���ن ال���ب���اب ل��ي��دخ��ل من 
قاصمة)الصاد  لعمري  الذيلية  النافذة..وهذه 
قبل امليم(ظهر أّي مجتمع ال يناضل نضاال 
رصد   ميكن  التبعية.و  م��ن  يخلصه  ج��ذري��ا 
ال��س��ي��اس��ات االس��ت��ع��م��اري��ة،الس��ي��م��ا  سياسة 
"نوم  ك��ت��اب  ف��ي  ورد  م��ا  باعتماد  "ال��ع��م"س��ام، 
شومسكي":))ماذا يريد العم سام؟((،باإلضافة 

إلى كتابه اآلخر:"الدولة املارقة".

أما"الترجمة" فمفترى عليها ،والدليل على 
هذا االستنتاج ما تعرفه من اختالالت،أخطرها 
العلمية،فال  بالشعب  م��ع��ادالت   في  تقزميها 
النصوص  إل��ى ترجمة  يرتد  أث���را   نكاد جن��د 
القارئ  أي��ه��ا  حسبك  واألدب���ي���ة..و  الفلسفية 
 Heideggerمفاهيم أح��د  أث����اره  م��ا  ال��ك��رمي 
العرب.ومن  امل��ت��رج��م��ني  ب��ني  اخ��ت��الف��ات  م��ن 
املعّممون   اإلص���الح  زع��م��اُء  ي��ك��ون  أن  املمتع 
اللغات)األفغانّي،الكواكبّي،شكيب  متعددي 
وبخاصة  أمني،الطهطاوّي..(  أرس��الن،ق��اس��م 

حينما  تكون ترجمة مبدعة .

        ف���ي س��ب��ي��ل اخل���ت���م:  ه���ذه السطور 
مجرد حصى يحرك ماء بحيرة آسنا، يستفز 
قلما آخ���ر ه��ن��ا أو أق��الم��ا أخ���رى ه��ن��اك في 
االسترسال  هّمَي  لم يك  القادم..لذلك  الزمن 
قضايا  مالمسة  إع��ادة  كان  والتقصي،بقدرما 

تبدت لي أكثر إحلاحية من غيرها.

.2022

من مصادر الثقافة الكونية
نور الدين موعابيد

بني هنا ولهيه 

اب��ت��ل وج��ه��ه ب��دم��وع��ه��ا، ت��س��رب بعض 
منها الى فمه دافئة ماحلة.

- اللعنة أ أكون قد مت؟!

عن  ع��ج��زي  يفسرون  ك��ان��وا  إذا  حتى 
احلياة،  فارقت  بأني  وال��ك��الم  احلركة 
أكون  كيف  مخطئون،  بالتأكيد  فهم 
ميتا وأنا أتابع ما يجري وأحتدث إلى 

الناس وإن لم يسمعوني. 

هل تكون الرحلة انتهت هنا؟! كل شيء 
ال��ث��وب األب��ي��ض والنحيب  ذل��ك،  يؤكد 
هذا  ثم  هندا،  يعزين  الالئي  والنسوة 
اهتز  عليه،  امل��م��دد  اخلشبي  ال��ف��راش 
يقينه بأنه حي وكل هؤالء من الغباء 
حتى ال مييزون بني حي وميت، لكن لم 
يجزع، لطاملا متنى املوت، لم يكن قط 
تقلبات  يخشى  كان  باحلياة،  متشبتا 
احلال واملستقبل، فكان يتمنى أن ينام 

دون أن يستيقظ.

ظل مشدوها ملا يجري أمامه، ما الذي 
يجمع كل هؤالء في بيته؟ وما سبب 
ه��ذا احل��زن املخيم ك��أن األم��ر مأثم؟ 
ثم ملاذا ال يقوى على احلركة والكالم؟ 
وهل ميكن ان يكون كل هؤالء باحلمق 
مات؟  أن���ه  ي��ع��ت��ق��دون  يجعلهم  ال���ذي 
ض��ح��ك ف��ي دواخ���ل���ه، ب���دا ل��ه املوقف 
كحلقة كاميرا خفية مما يعرض على 
ك��ل سنة،  م��ن  رم��ض��ان  ف��ي  التلفزيون 
األداء  متقنة  احللقة  ه��ذه  ان  ال��ف��رق 

والواقعية.

اشرأبت األعناق نحو املمر املؤدي من 
باب البيت الى الغرفة حيث يتمدد هو، 

ردد أكثر من واحد

- ها الفقيه جا

اتفق،  كيفما  بذقن مطلق  رج��ل   الح 
وش��ارب حليق مت��ام، ك��ان يرتدي ثوبا 
فضفاضا دون أكمام، بكتفني تتدليان 
من  طلب  العضدين.  منتصف  حتى 
العربي  ه��م  ال��غ��رف��ة،  م��غ��ادرة  اجلميع 
لكن  واملغادرة،  بالنهوض  أيضا  الزاهي 
جسده،  حت��ري��ك  ع���ن  ع���اج���زا  الزال 
ح���اول م��د ذراع���ه ألح��ده��م ليساعده 
على الوقوف، لكن ال أحد أبه له وال هو 

استطاع حتريك يده.

ج���يء ل��ل��رج��ل ب��دل��و م���اء وخ��رق��ة مما 
احلمام،  ف��ي  اجل��ل��د  ل��ف��رك  يستعمل 
أزاح الغطاء عن العربي، يا للعار إنه عار 
متاما، متاما كما انزلق من أحشاء أمه.

- أهو .. أهو ... غطيني .. غطيني!!

اجلانحة،  اللحية  ذو  إليه  يلتفت  ل��م 
ترى من يكون؟ هل هو معالج تقليدي 

العجز  ب��ه ليخلصه م��ن ح��ال��ة  ج���اؤوا 
ال��ذي أل��م به ه��ذا الصباح؟ ֚ه ال شك 
أن��ه م��ن ه���ؤالء ال��رق��اة ال��ذي��ن تكاثروا 
وتسيدوا  واألس������واق،  األزق����ة  ف��م��ل��ؤوا 

مواقع التواصل االجتماعي.

- ملاذا يا هند يكون هذا أول خياراتك؟! 
ل��ك��م ح��دث��ت��ك ف���ي م���وض���وع ه���ؤالء 
أال  على  أح��ث��ك  كنت  لكم  ال��دج��ال��ني، 
العقل والعلم! لقد  تفقدي ثقتك في 

خيبت ظني بك يا هند!

الساخن،  امل���اء  ببعض  ال��رج��ل  بلله   -
كان أسخن مما يحتمله جلده، صرخ 
امل��اء لكن الرجل كان  من ش��دة ح���رارة 
كأصم، ألبس كفه اخلرقة وراح يفرك 
يفرك جمادا،  كمن  ك��ان  العربي،  ب��دن 
على مختلف  اخلشنة  اخل��رق��ة  مي��رر 
الختالفات  م����راع����اة  دون  اجل���س���د 
ح��س��اس��ي��ة امل��ن��اط��ق، ي��دل��ك ال��ع��ني أو 
اإلبط أو العنق كما يدلك القدم، لقد 
أثار حفيظة العربي، كال له كل السباب 
الذي مر برأسه، حاول طرده من البيت، 
جهر له بأنه ي��درك أنه دج��ال محتال 
ي��س��ت��ول��ي ع��ل��ى م����ال اجل���ه���الء، وان���ه 
يرعى ويستفيد من التخلف، وتوعده 
يستطيع  عندما  ضربا  سيبرحه  أن��ه 
احل�����راك، ل��ك��ن ال���رج���ل ظ���ل منشغال 
بفرك كامل اجلسد يقلبه دون كياسة 
على كل جانب، لم يهمل حتى قضيبه 
وخ��ص��ي��ت��ي��ه، ي��وس��ع ب��ي��س��راه م���ا بني 

األرداف ويفرك فتحة السرج

 - يا لوقاحتك أيها الشاذ! هكذا انتم 
تتذرعون بضرورة االنفراد باملريض .. 
ثم تهتكون عرضه رجال كان أم امرأة! 

سأقاضيك أيها الوغد

 عدم رد امللتحي البشع وجتاهله يثيران 
يستطيع  ك���ان  ل���و  ال��ع��رب��ي،  حفيظة 
ألمسك بحنجرته حتى ميوت، ولكسر 
هذا الفراش اخلشبي على رأسه، لكن 
غرميه ظل  مستمرا في أدعيته، عندما 
أنهى الفرك، صار ينظف جسد العربي 
على طريقة الغسل من اجلنابة، ثم لفه 
في ثوب أبيض غير مخيط، شده من 
جهة األقدام بعقدة، وصنع مثلها من 
جهة الرأس، كتلك التي تترك في كفن 

امليت من أجل إلقاء النظرة األخيرة.

ونتمنى  التفاعل.  على  لألخوة  يتبع 
أن ت��ك��ون ه���ذه ال��ص��ور ف��احت��ة شهية 
لرحلة جماعية .نسترد بها تلك األيام 

اخلوالد.

يوسف الطالبي
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ماذا حتقق من مطالب  حراك الريف؟
28 أكتوبر  اندلعت احتجاجات حراك الريف مع مقتل الشاب محسن فكري يوم 
2016، واعتمدت على مبدأ السلمية واملطالبة بتحقيق الئحة من املطالب للمنطقة. 
ويوم 29 ماي 2017 بدأت موجة اعتقاالت قادة احلراك، وفي ليلة الثالثاء 26 يونيو 
ملدة  النافذ  السجن  بلغت  قاسية  بأحكام  احل��راك  معتقلي  على  احلكم  مت   2018
20 سنة... وبعد صدور تلك األحكام، جاء بالغ هيئة الدفاع عن معتقلي احلراك 
الصادر في 13 شتنبر 2019 واملعنون ب "الُكلفة الثقيلة للمَحاكمة السياسية بالدار 
البيضاء مُلع�تقلي الريف" أن احملاكمة الكبرى لنشطاء احلراك التي عقدت استثنائيا 
أمام محكمة االستئناف بالدار البيضاء بقرار من محكمة النقض والتي "استوحت 
الكثير من فصولها بكل األسف من قواعد محاكمات عهد الرصاص نسبة للظروف 
التي شهدتها خالل العشرات من اجللسات، وخلفت في نهايتها عقوبات عشوائية 
فاسدة  مسطرية  أج��واء  في  معتقلني  ضد  السنني  بعشرات  قاسية  وجد  انفعالية 
لم تتردد احملكمة خالل جلساتها من طردهم من القاعة كلما تشبثوا بحقهم في 

على  ال��رد  في  من حقهم  الواقع  في  يستفيدوا  أن  من  رفضوا حرمانهم  أو  الدفاع 
اتهامات تصل عقوبة  التحقيق على ما دبجوه ضدهم من  العامة وقاضي  النيابة 
بعضها إلى اإلعدام، كما طبعت جلساتها  انتكاسات تاريخية حلقوق الدفاع ابتدائيا 
واستئنافيا، وما سبق ذلك خالل االعتقاالت اجلماعية والتحقيقات الشكلية التي 
مورس فيها التعذيب واملساس بالسالمة البدنية للعديد منهم، كل ذلك خلف اندالع 
واملظاهرات  وال��ع��ائ��الت  األس��ر  ب��أص��وات  التنديدات  وم��ن  االحتجاجات  م��ن  لهيب 
والتعليق بأقالم  والدولية  الوطنية  املدنية واحلقوقية  املنظمات  السليمة، وببيانات 

َحَملة الفكر والضمير واإلحساس اإلنساني والتاريخي ومن الصحافة واإلعالم".
أهم  فيه  نستعيد  حيزا  نخصص  الدميقراطي  النهج  جريدة  من  العدد  هذا  في 
التي ميزت احلراك وأوضاع املعتقلني السياسيني قادة احلراك وعائالتهم  الوقائع 

ومستلزمات تعزيز التضامن معهم ...

سؤال ال بد منه
بوثيقة  أت��ى  سلمي  شعبي  حل��راك  كيف  امل���رء:  يتساءل   
مطالب علنية واضحة أن يستتبع كل هذه التطورات النوعية 
التي طرأت وال تزال تتناسل في الوضعية السياسية باملغرب؟
وثيقة  ق��راءة  السياق،  استحضار  يلي:  ما  وج��ب  لإلجابة 
املطالب لالطالع على مضمونها وفهم مغازيها، واستنباط 

الشروط الضرورية لتحقيقها.
في السياق

محسن  امل��واط��ن  مصرع  ذك��رى  غشت،   28 بحلول 
فكري سحقا في حاوية شاحنة لنقل األزبال مبدينة 
احلسيمة. وقد نتج عن هذه الفاجعة األليمة زلزال 
منذ  ان��ت��ظ��م   � م��رك��زه احلسيمة  ك���ان   � اح��ت��ج��اج��ي 
أسبوعه األول في حراك شعبي سلمي ع��ارم، فرض 
أفلح  منوذجي  جماهيري  اجتماعي  كفاعل  نفسه 
وقد  متميزة.  مطالب  وثيقة  صياغة  في  البدء  منذ 
أبان وهو يتنامى ويتسع عن عزمية قوية في الثبات 
النضالي  واإلب����داع  للتضحية  ع��ال��ي  اس��ت��ع��داد  وع��ن 
أي���ام صار  غ��ض��ون بضعة  وف��ي  األش��ك��ال.  مبختلف 
احلراك الشعبي بالريف قضية كل احلرائر واألحرار 

في البالد كما حظي بتضامن مغاربة املهجر.
الشعبي  احل��راك  أن  املخزني  النظام  أيقن  عندما 

التطويع  كل محاوالت  رغم   - الترويض  عن  بالريف عصي 
اخلالصة  الوساطات  كل  فشل  وبعد  املختلفة  واالس��ت��دراج 
أو  إم��ا تضامنا واج��ب��ا  � وأن��ه آخ��ذ ف��ي االن��ت��ش��ار  واخلبيثة 
السواء، ش��رع  في  وباخلارج على  البالد   ق��دوة ملهمة عبر 
النيران  إخماد  بهدف  ت�صاعدية   صريحة  قمعية  مقاربة  
وقتل النموذج. كان من نتائج هذه احلملة/احلركة املخزنية 
اعتقال املئات ومحاكمة العشرات، كما تسببت في استشهاد 
العتابي  عماد  الشاب  هما  احلسيمة،  من  اثنني  مواطنني 
أدخلت  ال��وق��ت  نفس  وف��ي  احل���داد.  احلفيظ  عبد  والكهل 
النظام في ورطة سياسية نعتها الكثيرون بأخطر أزمة يعاني 
من تبعاتها في عهده اجلديد، إذ أصبح النظام في مواجهة 
جبهة عريضة تضم املعتقلني وعائالتهم واملناصرين لهم في 

الداخل واخلارج.  
في مضمون ومغازي وثيقة املطالب 

بناء على الوثيقة التي مت نشرها وتداولها على نطاق واسع 
)انظر النص املرفق في اإلطار(، من السهل تسجل ما يلي: 

العمومي اجلماعي حول  النقاش  باكورة  الوثيقة  �  تشكل 
الريف  يعيشه  ال���ذي  امل���زري  "ال��واق��ع  ع��ن  املترتبة  املشاكل 
االجتماعية،  )االقتصادية،  القطاعات  مختلف  في  عامة 

الثقافية،..("؛
 �  تضم الوثيقة مجموعة من املطالب يفوق عددها الستني، 

موزعة بحسب طبيعتها كالتالي: حقوقية )2(، قانونية )2(، 
متت  وق��د   .)5( وإداري���ة   ،)33( اقتصادية   ،)19( اجتماعية 
بلورتها بطريقة تشاركية انطالقا من قائمة أصلية من 21 

مطلبا؛
 � متثل الوثيقة مبادرة طموحة متميزة حيث تناولت كافة 
القضايا ذات األهمية ألي برنامج حقيقي للتنمية يستجيب 
حلاجيات املواطنني امللحة؛ ولهذا فإنها تشكل بديال شعبيا 
عن تقاعس الدولة في حتمل املسؤولية لإليفاء بااللتزامات 

احلقوقية التي صادقت عليها؛ 

الوثيقة على مطالب عمومية مشتركة )حقوقية،  � نصت 
قانونية، اجتماعية، اقتصادية  وإدارية( كما استهدفت في 
تدقيقها كل فئات الشعب: عمال،  فالحني صغار، معطلني، 
طلبة وطالبات، جتار صغار، مقاولني صغار؛ مع إيالء انتباه 
خاص ملقاربة النوع )أطفال، شباب، فتيات ونساء(؛  وقد مت 
إرفاق كل منها بتعليالت وشروحات مستفيضة، كلما اقتضى 

احلال، للبرهنة على عدالتها وتسهيال للفهم واإلقناع؛
- تشكل الوثيقة، حسب واضعيها )وهي حقا كذلك( أرضية 
"بقيادة  ومستقل  ح��ض��اري  سلمي  أص��ي��ل  حل���راك  صلبة 
النشطاء األحرار املمارسني لقناعاتهم بكل حرية ومسؤولية 
بعيدا عن وصاية أي تصور حلزب أو حركة أو تنظيم سياسي 

أو جمعوي".

 خالصة: احلق في التنمية
يتجلى مما سبق أن واضعي الوثيقة قرروا العزم اجلماعي 
عليه  متعارف  ه��و  كما  التنمية  ف��ي  حقهم  مم��ارس��ة  على 
كونيا. إذ يعرف إعالن احلق في التنمية الذي أقرته األمم 
املتحدة عام )1986م( عملية التنمية بأنها "عملية متكاملة 
تهدف  وسياسية  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  أبعاد  ذات 
وكل  السكان  ك��ل  لرفاهية  امل��ت��واص��ل  التحسن  حتقيق  إل��ى 
اإلنسان  حقوق  إعمال  طريقها  عن  ميكن  والتي  األف���راد، 

التنمية  اعتبار  على  اإلعالن  أكد  كما  األساسية".  وحرياته 
حقًا من حقوق اإلنسان وجعل الهدف من التنمية هو متكني 
اإلنسان من احلصول على حقوقه. والهدف من وراء احلق 
كرامة  تدعيم  والعمل على  الفقر  القضاء على  التنمية  في 
والدولة  املجتمع  إدارة  عن  فضاًل  حقوقه،  وإعمال  اإلنسان 
ب��ص��ورة ج��ي��دة وت��وف��ي��ر ف��رص متساوية أم���ام ك��ل األف���راد، 
بهدف حتقيق كل حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية 
في  اإلن��س��ان  ح��ق  ويشمل  وامل��دن��ي��ة.  والسياسية  والثقافية 
التنمية احمللية حرية املواطنني في تقرير املصير والتصرف 

الكامل في الثروات واملوارد الطبيعية.
ب��ن��اء ع��ل��ي��ه، إن ك��ل م���ح���اوالت ت��ب��رئ��ة ال���دول���ة من 
وبئيسة،  باطلة  التنمية  في  احلق  إحقاق  مسؤولية 
التي  الرفاهية  دول��ة  تقادم من��وذج  ذريعة  س��واء حتت 
انتهت صالحيتها )وقد أفتاها أحد منظري وجوب 
التحكم(، أو بدعوى عدم واقعية املطالب املطروحة، 
رغم عدالتها، نظرا لإلمكانيات املالية الكبيرة الواجب 
توفرها لالستجابة حلاجيات مماثلة في مناطق عدة 
أخرى )هذا ما تبنته كل األح��زاب احلكومية وجزء 

كبير من جمعيات الوساطة(.

في الشروط الضرورية لتحقيق املطالب
إن ما أزعج أو أفزع )حسب احلاالت( كل السلطات مبختلف 
بالريف  الشعبي  احل���راك  إق���ران  ه��و  ومستوياتها  أن��واع��ه��ا 
القول بالشروع في الفعل بناء على منظور جماعي للتغيير 
املستقل،  السياسي  للبعد  أيضا  الشامل  احل��ر  املجتمعي 
وبرنامج ملموس قابل للتحقيق رأت فيه الطبقات الشعبية 
عهدا ملزما ال عاش من خانه. لذا لم يتأخر كل املستفيدين 
والكشف  الناعمة  قفازاتهم  على متزيق  احلالي  الوضع  من 
ذلهم  لولي  اخل��ن��وع  آي��ات  وجت��دي��د  القمعية  قبضاتهم  ع��ن 
املشيطنة  النعوت  بكل  مشروعة  بحقوق  املطالبني  بإمطار 
بكل  ال��ق��ان��ون  لتطبيق  ال��دع��وة  تبرير  وح��ت��ى  والتخوينية 

صرامة السترجاع هيبة الدولة. 
االستجابة  الشروع في  بأن  اإلق��رار  الضروري  بات من  لذا 
ملطالب احلراك االجتماعي بالريف يبدأ باالعتراف الرسمي 
احل��راك كطرف  املطالب ومبمثلي  بعدالة  الدولة  من طرف 
طبعا  يستتبع  وه���ذا  امل��ط��ال��ب.  وثيقة  تفعيل  ف��ي  ش��ري��ك 

اإلفراج الفوري بدون قيد أو شرط عن معتقلي احلراك.
وإذا لم يتم هذا سريعا فليس مستبعدا أن يتطور احلراك 
إعمال  امل��واط��ن��ون  يتولى  حيث  املباشر  الفعل  مرحلة  إل��ى 
على  القضاء  أجل  من  لشؤونهم  الذاتي  التدبير  في  حقهم 
االستبداد والقهر والظلم والفساد وإحقاق مجتمع احلرية 
ال  حيث  الكاملة،  وامل��س��اواة  االجتماعية  والعدالة  والكرامة 

مخزن وال رعية. >

قراءة في وثيقة مطالب احلراك الشعبي بإقليم احلسيمة
محمد موساوي
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الملف

قراءة في تقرير جلنة تقصي احلقائق حول حراك الريف 
 لالئتالف املغربي لهيآت حقوق اإلنسان

ب . العربي

أزيد من سبعة أشهر من احلراك الشعبي بالريف،  بعد 
الذي انطلق ليلة 28 أكتوبر 2016، والذي رصدته العديد 
بدوره  شكل  وال��دول��ي��ة،  الوطنية  احلقوقية  التقارير  م��ن 
االئتالف املغربي لهيآت حقوق اإلنسان )شبكة تضم أزيد 
احلقائق حول  تقصي  "جلنة  منظمة حقوقية(،   22 من 
األوضاع بإقليم احلسيمة" قامت، أيام 8-7-6 يونيو 2017، 
بزيارة اإلقليم والنواحي وأجنزت تقريرا قيما في املوضوع 
املنظمات  ون��وع��ي��ة  ل��ع��دد  بالنظر  كبيرة  بأهمية  حظي 
احلقوقية التي صادق عليه واملصداقية والنزاهة املشهود 

وكذا  أجنزته  التي  للجنة  املشكلة  لألطر  بها 
املنهجية واملصادر التي اعتمدت في التقصي. 
التقرير،  ف��ي  ق���راءة أله��م م��ا ورد  ون��ق��دم هنا 
الذي يضم حوالي 48 صفحة، وأساسا سياقه 

العام وخالصاته.  

حول السياق العام الذي يؤطر احلراك، يشير 
الشعبي" من  "احل��راك  ش��رارة  أن  إلى  التقرير 
األوسط  ال��ري��ف  عاصمة  احلسيمة،  مدينة 
أكتوبر   28 ليلة  منذ  اندلعت  امل��غ��رب،  شمال 
للشهيد  املأساوية  ال��وف��اة  خلفية  على   ،2016
ولم  أزب��ال.  في شاحنة  فكري، طحنًا  محسن 
ي��ت��وق��ف غ��ض��ب واح��ت��ج��اج س��اك��ن��ة احلسيمة 
برفع  املطالبة  عن  منها،  القريبة  واحل��واض��ر 
اإلقليم.  وع���س���ك���رة  االق���ت���ص���ادي  احل���ص���ار 
غير  مظاهرات  شكل  في  االحتجاج  واستمر 
باحلقوق  واملطالبة  الفساد  ملناهضة  مسبوقة، 
والبيئية،  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

مقصود،  ت��اري��خ��ي  تهميش  طالها  امل��غ��رب  م��ن  جهة  ف��ي 
منذ  احلكم،  لنظام  املتوالية  السياسات  قبل مختلف  من 

استقالل املغرب.

وي��ؤك��د ال��ت��ق��ري��ر أن ش����رارة ه���ذا احل����راك ام��ت��دت إلى 
وتفاعل  تعاطف  مستقطبًا  املغربية،  املدن  من  مجموعة 
ريفية  املنحدرين من أصول  العالم وبخاصة، من  مغاربة 
إلى   امل��دن والعواصم  األوروب��ي��ة، باإلضافة  في عديد من 
تفاعل الرأي العام الوطني والدولي، بالنظر إلى تداعياته 
وسائل  خ��الل  من  واإلع��الم��ي��ة،  واالجتماعية  السياسية 
التواصل االجتماعي وعديد من منابر اإلعالم اإللكترونية 
التظاهرات  استمرت  كما  واملرئية؛  واملسموعة  واملكتوبة 
على  محافظة  أش��ه��ر،  سبعة  م��ن  ألزي���د  االح��ت��ج��اج��ي��ة، 
التضامنية والتعبوية لكل  سلميتها مبدعة في األساليب 

شرائح املجتمع، مبا فيها املشاركة غير املسبوقة للنساء.

الشعبي  احل��راك  ه��ذا  وعمق  زخ��م  أن  التقرير  ويضيف 
مرتبط  أنه  ما  بقدر  العابر،  باحلدث  ليس  أنه  إلى  يشير 
متتد  واجتماعية،  واقتصادية  وسياسية  تاريخية  بجذور 
وهي  ال��ري��ف؛  لساكنة  اجل��ري��ح��ة  اجلماعية  ال��ذاك��رة  ف��ي 
التهميش السياسي املقصود، بالرغم من أنها  التي طالها 
احلراك  وأن  االستعمار.  مقاومة  قيم  مع  تتماهى  ظلت 
تألق في استعادة رموز الهوية التاريخية، باالنتصار لقيم 
أساليب  بتمُثل  اإلنسانية،  والكرامة  االجتماعية  العدالة 
رفعه  وف��ي  اجل��م��اع��ي؛  التظاهر  ف��ي  السلمي  االح��ت��ج��اج 
لشعارات مناهضة لالستبداد و"احلكرة" والفساد واقتصاد 
الريع وكل أشكال االبتذال في التدبير السياسي؛ باإلضافة 
والتعليم  والصحة  الشغل  في  األجيال  بحق  املطالبة  إلى 

والثقافة والبيئة النظيفة.

وفي وصفه للوقائع يذكر التقرير أن صورة بائع السمك 
للحراك  وأيقونة  جمعيًا  متثاًل  أضحت  فكري  محسن 
املشيعني،  من  اآلالف  عشرات  جنازته،  شيعت  الشعبي: 

رجاال ونساًء؛ وُرفعت صورته، كعالمة على رفض "احلكرة" 
ُرفعت صور  كما  باإلقليم؛  التدبيرية  السياسات  واختالل 
محمد بن عبد الكرمي اخلطابي، أيقونة املقاومة الريفية 
وحركات التحرر الوطني، لتحتل مكان الصدارة في ميادين 
املطلوب  الضمير اجلمعي،  ولتأثيث  التظاهر واالحتجاج 
في استشراف مستقبل واعد بالعدالة االجتماعية وبدولة 
احلق والقانون؛ وعندما رفعت راية "اجلمهورية الريفية" 
ذلك  فكان  التقرير،  يقول  التظاهر،  ميادين  في   ،)1921(
ت��ق��اوم، فحققت مالحم  ب��روح ث��ورة ظلت  اع��ت��زاز ومت��اه 

وانتصارات )معركة أنوال(.

أربعة عقود  التقرير، مرت  املغرب، يؤكد  ومنذ استقالل 
العزلة  ح��ي��ث  ك��ام��ل:  ش��ب��ه  بشكل  ل��ل��ري��ف  التهميش  م��ن 
واملستشفيات  التحتية  البنيات  مستوى  على  واخلصاص 
خصوصا  البشرية  امل���وارد  مستوى  على  وك��ذا  وامل����دارس 
الفقر  باستفحال  املرحلة  ومتيزت  والتعليم،  الصحة  في 
وتردي األوضاع وبخروقات رهيبة حلقوق اإلنسان مازالت 

جراحها شاخصة للعيان.

أن  للحراك،  العام  للسياق  وصفه  في  التقرير  ويضيف 
احلملة القمعية النتفاضة الريف في 1958 و1959، والتي 
قادها األمير موالي احلسن )ولي العهد، آنذاك(، وخالل 
في  املغربية:  امل��دن  من  عديد  شهدتها  التي  االنتفاضات 
يناير 1984، سيتوجه امللك الراحل احلسن الثاني بخطاب 
والعنيفة، بنعته أهل  الشهيرة  ليؤكد، وصمته  الشعب  إلى 
الريف ب"األوباش"... هذا الوصم سيبقى أثره محفورًا في 
الذاكرة، تتداوله السجاالت والنعوتات ... بسخرية أحيانًا 

وبإمعان في القذف والسب، تارة أخرى.

فرصة  أضاعت  التقرير،  حسب  املغربية،  الدولة  أن  كما 
املصاحلة من خالل عدم تنفيذ كل التوصيات الصادرة عن 
واملصاحلة. كما ضيعتها من خالل عدم  اإلنصاف  هيئة 

تنفيذها لبرنامج إعادة اإلعمار. 

ويسجل التقرير أنه بالرغم من أن احلراك االجتماعي 
في  دول  ع��دة  ال��ذي شهدته  العربي"  'الربيع  ب  امل��وص��وف 
تعديل  وما عرفه من  املغرب،  ومنها   ،2011 منذ  املنطقة 
للدستور وبعض اإلصالحات، فإن الوضع ظل يبعث على 
الذي  اخلطير،  ف��االن��زي��اح  وال��ت��وج��س؛  واالرت��ي��اب  القلق 
تطورات خطيرة  األم��ور من  إليه  آل��ت  وم��ا  اآلن،  يحصل، 
املقاربة  خيار  انتهاج  إلى  الدولة  فيها  عمدت  ومتسارعة، 
األمنية، واعتماد املنحى التجرميي لنشطاء احلراك، مما 
أدى، وال يزال، إلى شن حملة اعتقاالت واسعة في صفوف 

ن��ش��ط��اءه. وب��ذل��ك ان��زاح��ت مؤسسات ال��دول��ة ع��ن منطق 
التفاعل اإليجابي، باالعتراف مبشروعية وعدالة املطالب، 

وعوضته مبنطق املقاربة األمنية. 

الذي قامت به جلنة  العمل  التقرير بناء على  ويخلص 
التي  تقصي احلقائق حول األوضاع في إقليم احلسيمة 
شكلها االئتالف املغربي لهيآت حقوق اإلنسان إلى ما يلي:

ي��ع��ود باألساس  إق��ل��ي��م��ه احل��س��ي��م��ة  ي��ش��ه��د  م��ا  إن    -  
والسياسية  امل��دن��ي��ة  ب��احل��ق��وق  م��س��ت  ال��ت��ي  ل��الن��ت��ه��اك��ات 
يتجسد  والبيئية.  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
التي  وال��ع��زل��ة  واإلق��ص��اء  التهميش  ف��ي  ه��ذا 
عشرينيات  منذ  الريف  منطقة  منها  عانت 
إل��ي��ه��ا اجلراحات  ل��ت��ن��ض��اف  امل��اض��ي  ال��ق��رن 
املتراكمة بفعل ما عانته املنطقة، في سنوات 
وممنهجة  جسيمة  انتهاكات  من  ال��رص��اص 
متثلت في أحداث 58 و59 ويناير 1984 وما 
اتباع سياسة  الدولة على  إص��رار  أعقبها من 
وغير  النافع  املغرب  بني  والتمييز  التهميش 

النافع؛

اإلنصاف  هيئة  توصيات  تنفيذ  ع��دم    -  
واملصاحلة ذات الصلة باملنطقة؛ 

اإلن������زال األمني  ب���ني  ال��ت��ن��اس��ب  ع���دم    -  
وتدخالته املفرطة في استعمال القوة، ضدًا 
والتي  واملطلبية،  االحتجاجية  احلركة  على 
عن  التعبير  ف��ي  السلمية  أش��ك��ال  اع��ت��م��دت 

مطالبها العادلة واملشروعة؛

املتناسب  غير  لالستخدام  األمنية  السلطات  جلوء    -  
العام  ال��رأي  لدى  استفهامات  عدة  يطرح  للقوة،  واملفرط 
احمل��ل��ي وال��وط��ن��ي ول���دى امل��راق��ب��ني احلقوقيني ع��ن مدى 
والوطنية في  الدولية  التزاماتها  الدولة في احترام  جدية 

موضوع حقوق اإلنسان؛

البحث األمني والقضائي، فيما يتعلق   -  عدم تعميق 
 ،2011 فبراير   20 أح��داث  في  بوفاة خمسة شبان حرقًا، 
في  يساهم  مم��ا  احلسيمة،  مبدينة  بنكية،  وك��ال��ة  داخ��ل 
والسلطات،  املجتمع  ب��ني  الثقة  وع���دم  ال��ت��وت��ر  اس��ت��م��رار 

ويؤدي إلى مزيد من االحتقان؛

واالعتصام  التظاهرات  العنف في فض  إلى  اللجوء    -  
ومالحقة احملتجني واقتحام بعض املنازل، في تعارض مع 

القوانني املنظمة؛  

على  العمومية،  ل��ل��ق��وات  االس��ت��ف��زازي��ة  ال��ه��ج��وم��ات    -  
ردود فعل مماثلة من قبل  إلى  أحيانًا  املتظاهرين دفعت 

بعض املتظاهرين؛  

ونشطاء  العمومية  السلطات  بني  امل��واق��ف  تضارب    -  
في  باملسؤولية  املتعلقة  ب��األح��داث  يتعلق  فيما  احل��راك 
إضرام النار في أحد املنازل التي كانت تأوي عناصر أمنية 
الذي يطرح عدة تساؤالت ويدعو  إم��زورن، األمر  مبدينة 

إلى حتقيق في املوضوع؛ 

 -  أن كثافة وجسامة االنتهاكات املرتكبة في حق ساكنة 
إقليم احلسيمة )االعتقاالت التعسفية، عسكرة املنطقة، 
منع التجول، ترهيب الساكنة،...(  يدعو إلى التخوف من 
حلقوق  جسيمة  انتهاكات  إل��ى  ترقي  قد  انتهاكات  وق��وع 

االنسان؛

 -  إن رفض املؤسسات احلكومية فتح باب احلوار املباشر 
مع نشطاء احلوار يؤدي إلى مزيد من االحتقان.>
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مقتل  مع  الريف  حراك  احتجاجات  اندلعت   -   1
واعتمدت   ،2016 أكتوبر   28 يوم  فكري  محسن  الشاب 
املطالب  من  الئحة  بتحقيق  واملطالبة  السلمية  مبدأ  على 
للمنطقة. ويوم 29 ماي 2017 بدأت موجة اعتقاالت قادة 
الحراك، ويف ليلة الثالثاء 26 يونيو 2018 تم الحكم على 
معتقلي الحراك بأحكام قاسية بلغت السجن النافذ ملدة 20 

سنة...

ما الذي يميز حراك الريف عن باقي الحركات االجتماعية؟ 
وملاذا واجهته السلطة بكل ذلك العنف وتلك األساليب؟

ال����ري����ف يعكس  ف����ي  احل�������راك 
الثقة ممتدة  "أزم����ة  ج��وه��ره  ف��ي 
املغربي"  ال��س��ي��اس��ي  ال��ت��اري��خ  ف��ي 
انطلقت  وال���ري���ف،  ال��ن��ظ��ام  ب���ني 
الكرمي  عبد  الزعيم  م��واق��ف  م��ن 
اخل����ط����اب����ي م�����ن "م����ف����اوض����ات 
إي��ك��س ل��ي��ب��ان"، وم���ا م����ورس من 
املنطقة:  ح�����ق  ف�����ي  اجل�����رائ�����م 
 ،1958-1959 ال��ري��ف،)  انتفاضة 
وما   .)  ...1984،2004،2011
ت��ك��رار ال��ن��ظ��ام ألس��ال��ي��ب تعاطيه 
وإقصائه  وتهميشها  املنطقة  مع 
التنموية،  امل��ش��اري��ع  وت��ع��ث��ر  ل��ه��ا، 
ي��ع��ك��س ط��اب��ع االس��ت��ث��ن��اء الذي 
واستمرار  املنطقة  ه���ذه  أخ��ذت��ه 
منذ  االن��ت��ق��ام.  ملنطق  خضوعها 
محسن  الشهيد  "ط��ح��ن"  مقتل 
فكري سحقا داخل شاحنة جلمع 

موجة  خلف  وال���ذي   .2016 أكتوبر   28 ف��ي  النفايات 
املهجر،  ب��الد  وف��ي  امل��غ��رب،  بكل مناطق  غضب عارمة 
تلته أشهر طويلة من االحتجاجات، والتظاهرات تقوم 
النضالية  بأشكالها  العالم  أبهرت  السلمية،  مبدأ  على 
املبدعة، من مسيرات ووقفات، واعتصامات، وإضرابات، 
بتقدمي ملف مطلبي يضم مطالب:  توج  الذي  املسار 
الظهير  وحقوقية(  ثقافية،  اجتماعية،  اقتصادية، 
العسكري...). بعدها شنت السلطات حملة استثنائية 
النشطاء،  واسعة في حق  اعتقاالت  متثلت في حملة 
ال��ع��ام��ة، لتنطلق بعد  وف��رض��ت ق��ي��ودا على احل��ري��ات 
تهم  توجيه  ماراطونية، مت من خاللها  ذلك محاكمة 
الصادرة  األح��ك��ام  وبلغت  للنشطاء،  وخطيرة  ثقيلة 
عنها 20 سنة. لقد تيقن اجلميع أن إدارة أزمة حراك 
وتعنت  تصلب  أب��رزه��ا  مخاطر  على  تنطوي  ال��ري��ف، 
الدولة املخزنية، التي ال ترى أي حل لألزمة سوى في 
لي عنق النشطاء، وإسكات كل صوت حر، وتركيعه، بدل 
فتح احلوار، وإيجاد آلية إدماج مطالبه واختياراته في 
مدارج التطور والتقدم، ويتم تشهير هذا التصلب حتت 
ذريعة استعادة هيبة النظام التي يستعملها بعض جتار 
على  ولو  الطبقية  امتيازاتهم  على  للحفاظ  األزم��ات 
يدفع  من  هم  ه��ؤالء  للوطن.  العليا  املصلحة  حساب 
النظام إلى االمتناع عن االعتراف بأخطائه السياسية 
نتاج  كانت  التي  السلمية  االحتجاجات  تدبير  حيال 
احتقان اجتماعي، وال شيء يحدث بالصدفة، وعندما 

املناسبة،  اللحظة  النظام عن قول كل شيء، في  يأبى 
معاناته  ع��ن  التعبير  ف��ي  الشعب  ب��دأ  كلما  أن��ه  وه��و 
بَحث  املتدخلون  يبدأ  احل��م��راء  اخل��ط��وط  متخطيا 
النظام على تهديد اجلميع باملصير املجهول. ومن هذا 
املنطلق ميكننا القول إن احلركة ساهمت في بناء وعي 
سياسي وثقافة احتجاجية من أجل احلرية والعدالة 

االجتماعية في املنطقة

2   كيف تنظرون اليوم للواقع االجتماعي والحقوقي 
للمنطقة وخاصة واقع املعتقلني السياسيني قادة الحراك؟

أكثر من خمس سنوات على احتجاجات  بعد مرور 
حراك الريف، ال تزال مشاعر السخط كامنة في املنطقة، 
واليأس من  بارتفاع مؤشر اإلحباط  املرتبط  السخط 
استمرار اإلقصاء والتهميش وارتفاع معدالت البطالة، 
خيار  نحو  السلطة  ن��زوع  وبني  الشباب.  وهجرة خيرة 
القوة في إدارة األزمة، وسعي القوى احلقوقية إلى نقض 
كشف  قد  الريف  ح��راك  أن  القول  النزعة، ميكن  تلك 
وف��ش��ل سياسة  كبير  ض��ع��ف  ع��ن 
ال��ت��ي تبنتها  وال��ب��رام��ج  ال��ن��ظ��ام، 
قرابة عقدين من الزمن "للتصالح 
"نخبة  الريف"، كما عّرى عن  مع 
السلطة  فيها  استثمرت  محلية" 
واقعها  ع��ن  م��ع��زول��ة  ب���دت  لكنها 
االج��ت��م��اع��ي وال��س��ي��اس��ي، ووضع 
احل��راك في مواجهة مباشرة مع 
ت��رج��ح خيار  م��ا جعلها  ال��ن��ظ��ام، 
القوة في إدارة األزمة، لكن بكلفة 
ي��ب��دو م��ع ال��زم��ن أن��ه��ا ك��ان��ت فوق 

قدرتها على التحمل.

انفراج  ع��ن  احل��دي��ث  ميكن  ال 
ب��دون تنقية  املنطقة  سياسي في 
ح���د ألشكال  ووض�����ع  األج��������واء، 
عائالت  تتكبدها  ال��ت��ي  امل��ع��ان��اة 
املعتقلني الذين هم وراء القضبان 
وم����ن ي��ع��ي��ش��ون إل����ى ي��وم��ن��ا هذا 
الطالئعي  ال���دور  ن��ؤك��د على  كما  واألح�����زان،  امل��ع��ان��اة 
وأصبح مطلب  احل��راك.  الريف في  لنساء  والتاريخي 
إطالق سراح جميع املعتقلني السياسيني حلراك الريف 

اآلن وليس غدا ! وحتقيق مطالبهم املشروعة.

3   كيف ترون آفاق التضامن مع املعتقلني السياسيني   
قادة الحراك وعائالتهم؟

ال بديل عن النضال بشكل عام، وهناك حاجة ماسة 
التضامن  أه���داف  لبلوغ  وال��وح��دوي  املشترك  للعمل 
امل��ن��ش��ود، وت��وح��ي��د ال��ق��وى ال��دمي��وق��راط��ي��ة احل��ي��ة في 
ال��ن��ظ��ام بهدف  ال��داخ��ل وف���ي امل��ه��ج��ر، للضغط ع��ل��ى 
اإلفراج عن املعتقلني السياسيني، وهذا ما يشكل اليوم 
أولوية أساسية للتنمية احلقيقية، وحتديا كبيرا أمام 
وإط��الق حملة  التأجيل.  النظام ال يسمح مبزيد من 
دولية شاملة إلطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني 

بالسجون.

مجال  وال  ال��ن��ض��ال��ي،  ول��ل��ص��دق  لالستمرارية  نعم   
ل��ل��ت��راج��ع أو االس��ت��ك��ان، ح��ت��ى إط���الق م��ا تبقى من 
املتبقني خلف  الريف"  "ح��راك  املعتقلني على خلفية 
القضبان وهم: "ناصر الزفزافي، نبيل احمجيق، محمد 
أغيذ  اضهشور، سمير  زكرياء  احلاكي،  جلول، محمد 

وجواد أمغار".

نستضيف يف هذا العدد الذي خصص ملفه الثاين حلراك الريف، الرفيق فيصل أوسار مناضل حزب الهنج 
الدميقرايط العاميل، حيث نستحرض  معه أمه الوقائع اليت مزيت احلراك وأوضاع املعتقلني السياسيني قادة 

احلراك وعائالهتم ومستلزمات تعزيز التضامن معهم،

ال بديل عن 
النضال بشكل عام، 

وهناك حاجة ماسة للعمل 
المشترك والوحدوي لبلوغ أهداف 
التضامن المنشود، وتوحيد القوى 

الديموقراطية الحية في الداخل وفي 
المهجر، للضغط على النظام بهدف 

اإلفراج عن المعتقلين السياسيين، وهذا 
ما يشكل اليوم أولوية أساسية للتنمية 

الحقيقية، وتحديا كبيرا أمام النظام 
ال يسمح بمزيد من التأجيل. وإطالق 

حملة دولية شاملة إلطالق سراح 
كافة المعتقلين السياسيين 

بالسجون.



العدد:  24471/470
من  4  إلى 31 غشت  2022 األخيرة

أثره   2022 ي��ول��ي��وز   24 ي���وم  مل��ا ح���دث  س��ي��ك��ون 
التاريخي على ما بعده ألنه االبن الشرعي وسليل 
حدث  ما  شكلها  التي  والنوعية  اجلبارة  اخلطوة 
مل��ا س��ق��ط��ت األق��ن��ع��ة ومت   1970 30 غ��ش��ت  ي���وم 
اإلعالن عن فتح طريق التغيير اجلذري بتأسيس 
املغربية؛  اللينينية  املاركسية  األم��ام  إلى  منظمة 
ل��ق��د مت اإلع����الن ع��ن احل���زب امل��س��ت��ق��ل للطبقة 
العاملة " حزب النهج الدميقراطي العمالي". كان 
ومناضلي  مناضالت  من  تطلب  عسيرا  املخاض 
االضطهاد  أل��وان  كل  حتمل  الدميقراطي  النهج 
هؤالء  ك��ان  البوليسية.  ال��دول��ة  وبطش  والتنكيل 
الرفيقات والرفاق مستعدين/ات لكل ذلك، وألكثر 
مبادئ  على  تربى  جيل  ال��ى  ينتمون  ألنهم  منه، 
والنفيس  الغالي  وب��ذل  الصمود  وعلى  التضحية 
التي تتصلب وتتقوى  املبادئ والقناعات  من أجل 
حقا  ي��ؤم��ن  ألن���ه  واألذى  للبطش  ت��ع��رض  كلما 
لنيران  وأب���دا ع��رض��ة  دائ��م��ا  ب��أن��ه سيكون  وف��ع��ال 
وزارة  واقعة  كانت  يوليوز   18 يوم  الطبقي.  العدو 
جراء  واألضلع  األط��راف  كسرت  حيث  الداخلية 
القمع الهمجي واحلقد األهوج الذي أبدته قوات 
القمع ضد املناضالت واملناضلني ملا احتجوا أمام 
بناية وزارة الداخلية للمطالبة بتمكينهم من عقد 
املؤمتر الوطني اخلامس في فضاء عام بدون قيد 

أو شرط.

 " وه��و  بالدنا  في سماء  ب��زغ جنم ساطع  اليوم 
النهج الدميقراطي العمالي" حزب الطبقة العاملة 
باملاركسية  املستنير  والكادحني  الكادحات  وعموم 
واض���ح���ة كهوية  ي��ع��ل��ن��ه��ا ص���داح���ة  ال��ل��ي��ن��ي��ن��ي��ة 
واملمارسة  للفعل  ومنهج  وسياسية  أيديولوجية 
وطورناه  النظرية  س��الح  شحذنا  لقد  النضالية. 
النظرية  وتنغمس  النضالية  ممارستنا  لتغتني 
بالتربة املغربية وتندمج ماركسيتنا اللينينية بهذا 
اكتساب  م��ن  سنتمكن  وحتما  امللموس،  ال��وض��ع 
املعارف العلمية التي تفتح طريق التغيير الثوري 
وحلفائها  املغربية  العاملة  الطبقة  أم��ام  واسعا 

املوثوقني.

2022 عظيم  يوليوز   24 اليوم  بعد  ينتظرنا  ما 
ال���ذي اس��ت��ش��ه��د من  ال��ت��اري��خ��ي  امل���ش���روع  عظمة 
أجله الرفيق القائد عبد اللطيف زروال والرفيقة 
سعيدة املنبهي والرفيق أمني التهاني والعديد من 
الشهداء الذين ساروا على درب هؤالء القادة. لقد 
من  كوكبة  هي  وه��ا  وامل��ه��ام  املسؤولية  اليوم  زادت 
ويتطوعون/ن  يبادرون/ن  ورفاقنا  رفيقاتنا  خيرة 
املسؤولية  لتحمل  ال��ن��ظ��ي��ر  منقطعة  ب��ح��م��اس��ة 
خفاقة،  الشهداء  راية  حلمل  مستعدون/ات  وهم 
الكادحات  وب��اق��ي  وال��ع��ام��الت  ال��ع��م��ال  معاهدين 
والكادحني على الوفاء والثبات، وبان الراية ستظل 
خفاقة في سماء هذا البلد الذي رويت أرضه بدماء 

شهداء احلرية والكرامة واملساواة احلقيقية. 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

حول الصرح العظيم ... 
حول املشروع التاريخي

كلمات إلى والدي في ذكرى ميالده اليوم األول من أب 

م��ن يقني  ت���زال  مب��ا كنت متتلك  وال  كنت تدهشني   
وكأنك اليقني ذاته .. اليقني بحتمية العودة إلى " فلسطني 
كل شبر من تراب فلسطني " جملتك التاريخية..  يقني 
الراسخ الذي لم يتزعزع يوما..كم أحاول اليوم أن أستلهم  
ه���ذا اإلمي����ان وم���ا أح��وج��ن��ا إل��ي��ه ف��ي زم���ن ُت��ع��رض فيه 
فيه  ُتباع  علني..  م��زاد  في  للبيع  فلسطني  كل  فلسطني 
األرض وأحالم األجيال الراحلة واألجيال القادمة.. زمن 
عن  تعويض!   .. تعويض"   " مقابل  العودة  فيه حق  ُيباع 
الوطن.. عن احللم.. عن الروح،   زمن يباع فيه تاريخ من 

التضحيات.. هذا هو منطق  التجار واملساومني.. 

لكن فلسطني لن تذكر إال من قّدم روحا وعمرًا وفكرًا 
ودمًا في سبيلها.. حني أحاول اليوم  أن أستلهم شيئًا من 
روحك ليعطيني زادًا وقوة في هذا الليل املظلم الطويل....  
نور من عمل  إنه   ، روحانية  بهالة  أستذكر وجها مضيئأ 
وجاهد وزرع الفكرة وأدرك أنها لن متوت،  يقني من أدرك 
أن قضيتنا عادلة ومقدسة.. و بأنه لن يبقى في األرض 

إال ملح األرض .. لن يبقى في الوادي إال حجارته.. 

كنت دائما تقول أن من يأس ومن يرّوج لليأس هو من 
ال يريد أن يعمل ومن ال طاقة له  على احللم...،  قضيتنا 

حتتاج إلى "نفس ثوري طويل" .. هذا ما رددته دائما..

"  إن النضال ضد املشروع الصهيوني قد يستمر مائة 
عام وأكثر فعلى قصيري النفس أن يتنحوا جانبًا " هذه 

كانت كلماتك. 

ك��م كنت ث��وري��ا وق��وم��ي��ا وإش��ت��راك��ي��ا وروح��ان��ي��ا ف��ي اَن 
واحد.. كم كنت منحازا للبسطاء من الناس.. أمنت دائما 
أن هؤالء البسطاء هم أبطال القضية وكم صدقت رؤيتك 
... منسجما كنت مع نفسك ومع مبادئك، صلبًا راسخًا 
كالصخر مضيئا بروحانية وبقوة اليقني واإلميان والثقة 

فطوبى لك أيها الباقي فينا.

في ذكرى ميالد حكيم الثورة
ملى حبش

على  بالرباط  والتقني  العلمي  للبحث  الوطني  املركز  يعيش 
امل��دي��رة احلالية منصب  ت��ول��ي  وال��ت��وت��ر، فمنذ  واق���ع االح��ت��ق��ان 
التضييق  أش��ك��ال  ك��ل  وه��ي مت���ارس  امل��رك��ز،  وتسيير  امل��س��ؤول��ي��ة 
والتعسف واملنع والتمييز ضد النقابة الوطنية للعاملني بالتعليم 
واستهداف   ،FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة  التابعة  العالي 
مناضليها ومناضالتها من خالل ممارسات وأساليب تفوح منها 
والترهيب…،  والتهديد  واالنتقام  واحلقد  الكراهية  أشكال  أعتى 
مطالب  تلبية  وع��دم  والتسويف  املماطلة  أسلوب  مارست  حيث 
موظفات وموظفي املركز، ولم تف بالتزاماتها بخصوص ما مت 
االتفاق حوله في مجموعة من احلوارات، وعملت على التمييز 
في التعيني مبناصب املسؤولية والتماطل في اإلعالن عن باقي 
كما  التعويضات،  توزيع  في  كذلك  والتمييز  الشاغرة،  املناصب 
من  تنقيلها  عبر  للنقابة  احمللية  العامة  الكاتبة  استهدفت  أنها 
من  والنفسي  اللفظي  للتعنيف  وتعريضها  أخ��رى  إلى  مصلحة 
النقابة  ف��رع  ح��رم��ان  ع��ن  احل��دي��ث  دون  املباشر،  رئيسها  ط��رف 
العام  اجل��م��ع  ع��ق��د  م��ن  ال��ع��ال��ي  بالتعليم  للعاملني  ال��وط��ن��ي��ة 
للموظفني واملوظفات، كما كان معموال به منذ سنوات، مما يعد 

انتهاكا صارخا للحق في العمل واالنتماء النقابيني…؛
وضد  امُل��م��ان��ع  النقابي  العمل  ض��د  ال��ق��ذرة  حلربها  وتتويجا 
املركز  م��دي��رة  عبقرية  تفتقت  نقابتنا،  وم��ن��اض��الت  مناضلي 
الكاتب  كل من  العامة ضد  النيابة  لدى  كيدية  بتقدمي شكايات 
في  وه��و  ال��ع��ال��ي،  بالتعليم  للتعاملني  الوطنية  للنقابة  ال��ع��ام 
للتعليم  الوطنية  للجامعة  الوطني  املكتب  عضو  الوقت  نفس 
للبحث  الوطني  باملركز  نقابيات عامالت  FNE، وضد مسؤوالت 
العلمي والتقني، تتهمهم من خاللها باستعمال مكبرات الصوت 

والتحريض على االحتجاج واقتحام املؤسسة…؛
وأمام هذه الهجمة الشرسة إلدارة املركز ومديرته ضد العمل 

النقابي،
:FNE فإن املكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم

التهديد  أساليب  بكل  ويندد  والتعسفات  االنتهاكات  يدين   .1
والترهيب املوجهة ضد مناضلي ومناضالت املكتب احمللي للنقابة 
الوطنية للعاملني بالتعليم العالي SNTES باملركز الوطني للبحث 
الوطنية  اجلامعة  إط��ار  في   CNRSTبالرباط والتقني  العلمي 

للتعليم FNE، ويعتبرها مسا خطيرا بالعمل النقابي؛
ومناضالتنا  مناضلينا  م��ع  امل��ط��ل��ق  تضامنه  ع��ن  يعلن   .2
واستعداده الكامل للدفاع عن كرامتهم/هن وعن مطالبهم العادلة 
واملشروعة وعلى احترام احلريات النقابية باملركز الوطني للبحث 

العلمي والتقني؛
3. يحمل إدارة املركز املسؤولية الكاملة لتداعيات هذا االحتقان، 
فاعل اإليجابي مع الشكايات املتكررة  ويدعو الوزارة الوصية إلى التَّ
موظفيه  إلنصاف  املسؤولية  وحَتمل  املركز  وضعية  بخصوص 

وموظفاته وحمايتهم/هن من تعسفات وانتهاكات اإلدارة؛
4. يدعو مديرة املركز إلى احترام احلريات النقابية والكف عن 
الترهيب  أسلوب  وعن  ولنقابتنا  النقابي  للعمل  املجاني  عدائها 
كما  ومنخرطاتنا،  منخرطينا  املوجه ضد  والتخويف  والتهديد 
يدعوها إلى إنصافهم/هن من خالل متكينهم/هن من حقوقهم/

هن، وضمنها احلق في املنح النصف شهرية…؛
5. يدعو إلى التوقيف الفوري لكل الشكايات الكيدية ضد عضو 
نفس  في  وهو   FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة  الوطني  املكتب 
العالي  بالتعليم  للعاملني  الوطنية  للنقابة  العام  الكاتب  الوقت 
النقابيات باملركز، وإلى الكف عن العداء املوجه ضد  واملسؤوالت 
نقابتنا لثنيها عن النضال وخوض االحتجاج من أجل الكرامة 

واحلقوق واملطالب املشروعة؛
للدعم   FNE للتعليم  الوطنية  اجلامعة  اس��ت��ع��داد  ي��ؤك��د   .6
التصعيدية  االحتجاجية  األشكال  كل  في  ولالنخراط  الكامل 
التي ستعلن عنها النقابة الوطنية للعاملني بالتعليم العالي، في 
حالة عدم االستجابة ملطالبها واحترام احلريات النقابية وكرامة 

املوظفني واملوظفات؛
7. يهيب بكافة املوظفني واملوظفات إلى االلتفاف حول نقابتهم 
الوطنية  اجلامعة  وم��ن��اض��الت  مناضلي  ي��دع��و  كما  الوطنية، 
والتضامن واالستعداد  الصف  إلى جتسيد وحدة   FNE للتعليم 
الوطنية  النقابة  ملناضلي/ات  واملساندة  الدعم  أشكال  لتوسيع 
للعاملني بالتعليم العالي باملركز في معركتهم/هن املشروعة ضد 

الفساد والريع ومن أجل الكرامة وانتزاع احلقوق واملطالب.
،FNE عن املكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم

اجلامعة الوطنية للتعليم تتضامن مع النقابة الوطنية 
للعاملني بالتعليم العالي


