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التأطير السياسي أهم سالح 
التغيير الثوري

ي ضيف العدد :  أيوب حبراو

السياسة االقتصادية 

وقضية الهيدروكاربونات 

واملعادن باملغرب

معطلو بلدة "كرامة"  

بني مطرقة البطالة 

وسندان الوعود

ضرورة تأطير وتنظيم كادحي البوادي وبناء 
التحالف العمالي الفالحي

واجتماعية  اقتصادية  أزمة  إيقاع  على  املغربية  البوادي  تعيش 
هي  والتي  بالدنا  تعيشها  التي  الشاملة  ــة  األزم من  كجزء  خانقة 
خدمة  حول  املتمحورة  املخزني  للنظام  الطبقية  للسياسة  انعكاس 

مصالح الكتلة الطبقية السائدة واالمبريالية.

جلائحة  الكارثية  التداعيات  بسبب  األزمــة  هذه  تعمقت  وقد 
واملتوسطني  الصغار  للفالحني  واملادية  املعيشية  األوضاع  على  كورونا 
والبطالة  الفقر  مظاهر  تضاعفت  حيث  املهمشة  املناطق  يف  وخاصة 
والبؤس االجتماعي وبالتالي اضطرار الكثير من الضحايا إلى الهجرة 
نحو املراكز احلضرية بحثا عن الشغل وموارد العيش يف ظل غياب أي 

دعم يذكر من طرف الدولة املخزنية.

الذي  اجلفاف  مع  أكثر  ستتفاقم  البادية  كادحي  أزمة  أن  وأكيد 
انه  يظهر  الــذي  احلالي  الفالحي  املوسم  على  بظالله  يلقي  بــدأ 
سيكون سيئا̜ مما يعني أن نسبة النمو املتوقعة ستكون ضعيفة ولن 
تتجاوز يف أحسن احلاالت 3./.. وليست هناك من حلول على املستوى 
التبعية  من  املزيد  وبالتالي  االستدانة  من  املزيد  سوى  االقتصادي 
ورهن بالدنا للمؤسسات املالية االمبريالية، وعلى املستوى السياسي 
القبضة األمنية  املزيد من االستبداد املخزني وتشديد إحكام  سوى 

القمعية يف مواجهة االحتجاجات الشعبية.

خدمة  على  تتأسس  وال  لم  السائدة  االقتصادية  االختيارات  إن 
األقلية  مصالح  خدمة  على  بل  املغربي  للشعب  األساسية  املصالح 
الكبار  األراضي  ومالك  كمبرادورية  برجوازية  من  السائدة  الطبقية 
املجال  يف  بــارز  بشكل  االختيارات  هــذه  وتظهر  املخزنية.  واملافيا 
املسترجعة  واألراضي  الدولة  إمكانيات  جميع  وجهت  حيث  الفالحي 

واملوارد املائية خلدمة مصالح مالك األراضي الكبار.

الثاني  احلسن  عهد  يف  الدولة  فوتت  الشكلي  االستقالل  فبعد 
وللنخب  واألعــيــان  الفالحني  لكبار  املسترجعة  ــي  األراضـ معظم 
العسكرية واألمنية والسياسية املوالية للنظام يف إطار تقوية وتوسيع 
للضيعات  املياه  لتوفير  السدود  سياسة  ونهجت  الطبقية.  قاعدته 
هؤالء  ميلكها  التي  والسقوي(  اخلصب  الفالحي  )املجال  العصرية 

التصديرية  الزراعية  املنتوجات  يف  واملتخصصة  اجلــدد  املعمرون 
واملوجهة  واخلضر  والطماطم  كاحلوامض  للماء  استهالكا  األكثر 
السدود  مياه  من   ./.  85 فحوالي  األوربية.  األســواق  نحو  للتصدير 
تذهب لسقي الزراعات التصديرية، بينما مت تهميش املجال البوري 
الفالحني  من  ساكنته  أصبحت  الــذي  الزراعي(  املجال  من   ./.85  (

الفقراء واملتوسطني حتت رحمة تقلبات التساقطات املطرية.

هذه السياسة الطبقية كانت نتائجها كارثية على كافة املستويات. 
فعلى املستوى االقتصادي  فشلت يف حتقيق األمن والسيادة الغذائية 
للمغرب الذي أصبح يستورد معظم حاجياته االستهالكية من اخلارج 
من حبوب وزيوت وسكر وحلوم، وعمقت أزمة املاء والعطش جلزء كبير 
عمقت  االجتماعي  املستوى  وعلى  املهمشة.  واملناطق  الساكنة  من 
معاناة كادحي البوادي الذين فقروا أو نهبت أراضيهم  مما دفع بالكثير 
أوترك  الفالحني  كبار  ضيعات  يف  عاملة  يد  إلى  التحول  إلى  منهم 

أرضيهم والهجرة نحو املدن للعمل يف الصناعة أو يف املهن املهمشة.

وخاصة  البوادي  ساكنة  فيه  تعيش  الذي  املأسوي  الواقع  هذا  إن 
إلى  املناطق  من  العديد  يف  بها  يدفع  ــذي  وال الفقراء،  الفالحون 
مقدمته  ويف  اليسار  قــوى  على  يفرض   ، واالحتجاج  االنتفاضة 
برامجه  يف  الــزراعــي  ــالح  اإلص قضية  استحضار  املاركسي  اليسار 
التنمية االقتصادية  البادية وحتقيق  أزمة  السياسية كمدخل حلل 
تأطير  نحو  التوجه  القوى  هذه  من  يتطلب  وهذا  بها.  واالجتماعية 
واملاء  الكادحني للنضال من اجل حقهم يف األرض  وتنظيم الفالحني 
واملرافق  الشغل  بتوفير  واالجتماعية  املادية  أوضاعهم  وحتسني 
يف  ليصب  النضال  هــذا  وتوجيه   ، وتعليم  صحة  من  االجتماعية 
الدميقراطي  الوطني  التغيير  اجل  من  املغربي  للشعب  العام  النضال 
الشعبي. ويف هذا اإلطار يندرج نضال املاركسيني ويف مقدمتهم النهج 
الدميقراطي للتقدم يف بلورة التحالف السياسي بني الطبقة العاملة 
والفالحني الفقراء عبر بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني 
كشرط سياسي ملواجهة السياسة الطبقية السائدة وحتقيق التغيير 

الوطني الدميقراطي الشعبي ببالدنا يف افقه االشتراكي. 
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فلسطني: ماذا يحدث يف حي الشيخ جراح بالقدس

عشر  التاسع  االربعاء  يوم  صبيحة  الفلسطينيون  افاق   
مدينة  يف  والدمار  الهدم  صور  على  يناير  الثاني  كانون  من 
قوات  قامت  حيث  جــراح،  الشيخ  حي  يف  وحتديدا  القدس 
محمود  الفلسطيني  بيت  بهدم  االسرائيلية  االحــتــالل 
قد  القضية  هذه  وكانت  ارضــه.  على  واالستيالء  صاحلية 
ضمن  وهذا  االخير.  االسبوع  يف  احمللي  العام  الــرأي  اشغلت 
املستوطنون  يشنها  سنوات  عدة  منذ  متتد  شعواء  حملة 
على  لالستيالء  استيطاني،  حكومي  بدعم  القدس  وبلدية 

الفلسطينيني. سكانه  واخالء  جراح  الشيخ  حي 

فما هي قصة حي الشيخ جراح وملاذا هذا الحي 
ابلذات؟

املــشــارف،  جبل  سفح  على  جـــراح  الشيخ  حــي  تــأســس   
على  سمي  الذي  جراح  الشيخ  مقبرة  من  اسمه  اشتق  الذي 

 12 القرن  يف  يعيش  كــان  الــذي  ــراح،  اجل الدين  حسام  اســم 
القائد  االيوبي  الدين  لصالح  شخصيا  وطبيبا  اميرا  وكان 

الصليبيني. القدس من  الذي حررت جيوشه  العسكري 
1865 من قبل  األولية عام  السكنية  البناء  أعمال   بدأت 
قصًرا  شيد  الــذي  احلسيني،  ربــاح  املدينة،  مشاهير  أحــد 
جراح  الشيخ  ضريح  من  بالقرب  الزيتون  بساتني  بني  كبيًرا 
املدينة  وجهاء  من  العديد  هذا  دفع  العامود.  باب  وخــارج 
أصبح  جديدة.  منازل  وبناء  املنطقة  إلى  للهجرة  القدمية 
يف  مسلمة  أغلبية  تقطنه  عربي  حي  أول  جراح  الشيخ  حي 

البلدة القدمية. القدس يتم بناؤه خارج أسوار 
1948، كان حي الشيخ جراح على حافة منطقة   منذ عام 
محظورة تخضع لدوريات األمم املتحدة بني القدس الغربية 
واجليب اإلسرائيلي على جبل املشارف. يقسم املدينة جدار 
نقل  ألن  نظًرا  ماندلباوم.  بوابة  إلى  جراح  الشيخ  من  ميتد 
جنيڤ  اتفاقية  مبوجب  قانوني  غير  كــان  الدائم  امللكية 
القضائية  الــواليــة  حتــت  املنطقة  ُوضــعــت  فقد  الــرابــعــة، 
عائلة   28 األردنــيــة  احلكومة  نقلت   ،1956 عــام  األردنـــي 
يف  ديارهم  من  ُهجروا  ممن  جــراح،  الشيخ  إلى  فلسطينية 

 .1948 القدس أثناء نكبة عام 
ومت ذلك مبوجب صفقة بني األردن واألونروا والتي نصت 
ملكية  سندات  مقابل  اللجوء  صفة  عن  العائالت  تنازل  على 

3 سنوات من اإلقامة. املنازل اجلديدة بعد 
1967، احتلت إسرائيل القدس الشرقية، مبا  خالل حرب 
يف ذلك الشيخ جراح. أثناء مناقشة "قانون األمور القانونية 

 ، "الكنيست"  اإلسرائيلي  البرملان  يف   "1970 لعام  واإلدارية 
األردني  الوصي  قام  ما  احترام  "سيتم  أنه  العدل  وزير  صرح 
ــروا  األون مع  الصفقة  أن  يعني  مما  الشرقية"،  القدس  يف 
جلنة  توجهت   ،1972 عام  يف  ذلــك،  ومع  احترامها.  سيتم 
احملكمة  إلى  بالكنيست  يسرائيل  وجلنة  السفاردية  الطائفة 
 ،1982 عام  يف  احلي.  يف  املمتلكات  ملكية  على  لالعتراض 
يف  العليا  احملكمة  وحكمت  العقارات  هــذه  بإيجار  طالبوا 
دفعوا  طاملا  بالبقاء  للمستأجرين  ُسمح  لصاحلهم.  إسرائيل 

اإليجار.
 وطيلة الوقت سعت جماعات يهودية أخرى إلى احلصول 
على عقارات يف الشيخ جراح قالوا إنها كانت مملوكة لليهود، 
مبا يف ذلك مجمع فندق شفرد، وكرمة املفتي، ومبنى املدرسة 
وحي  هتصادق،  الصادق/شمعون  شمعون  ومدرسة  املأمونية، 

شمعون. نحالت 

قسًما  إسرائيليون  مستوطنون  اقتحم   ،2001 عام  يف   
أن  بدعوى  املغادرة،  ورفضوا  الكرد  عائلة  منزل  من  مغلًقا 
2008، قضت احملكمة املركزية  العقار مملوك لليهود. يف عام 
جلنة  إلى  تنتمي  هتصادق  شمعون  ممتلكات  بأن  القدس  يف 
بوضع  تتمتع  العربية  العائالت  كانت  السفاردي.  املجتمع 
عائالت  عدة  لكن  اإليجار،  دفعت  أنها  طاملا  محمي  مستأجر 
رفضت الدفع، وانتهى األمر باإلخالء. مت إخالء عائلة الكرد 
من  بيع  فاتورة  إلى  احملكمة  حكم  استند   .2008 نوفمبر  يف 
أساس  على   2009 عام  أصالته  يف  الطعن  مت  العثماني  العهد 

أن املبنى قد مت تأجيره فقط ملجموعة السفاردمي.
2009، طردت احملكمة عائلتي احلنون  آب     يف أغسطس 
والغاوي من منزلني يف الشيخ جراح وانتقلت عائالت يهودية 
لليهود.  مملوك  العقار  بأن  العليا  احملكمة  حكم  على  بناء 
وأدان منسق األمم املتحدة لعملية السالم يف الشرق األوسط 
ــري الــقــرار قــائــاًل: "هـــذه اإلجــــراءات تــزيــد من  ــرت س روبـ
التوترات وتقوض اجلهود الدولية لتهيئة الظروف ملفاوضات 

السالم". لتحقيق  مثمرة 
األردن،  اخلارجية  وزارة  أعلنت   2021 نيسان  أبريل  ويف    
حي  أهالي  إلــى  وتسليمها  اتفاقية،   14 لـ  مصادقتها  عن 
اخلارجية  وزارة  عبر  الشرقية،  القدس  يف  جــراح  الشيخ 
من  مجموعة  إلى  تضاف  جديدة  وثائق  وهي  الفلسطينية، 
الفلسطيني،  للجانب  أيضا  سلمتها  قد  كانت  سابقة  وثائق 

وممتلكاتهم. بأراضيهم  احلي  أهالي  حقوق  تثبيت  تدعم 
اإلنشاء  وزارة  أن  تبنّي  شهادة  األردن،  خارجية  سّلمت    

املتحدة  األمم  وكالة  مع  اتفاقية  عقدت  قد  كانت  والتعمير، 
 28 إلنشاء  )أونروا(،  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  لغوث 
اتفاقيات فردية  الشيخ جراح، وكذلك  وحدة سكنية يف حي 
مع األهالي إلقامة مساكن لهم يف احلي، تعهدت مبوجبها بأن 
بأسمائهم،  السكنية  الوحدات  ملكية  وتسجيل  تفويض  يتم 
التفويض  عملية  فــإن   ،1967 الــعــام  ــرب  "ح نتيجة  لكن 

للتصريح. وفقا  تتم"،  لم  امللكية  وتسجيل 
  يف مايو أيار 2021، أعلن املستوطن بتسالئيل سموتريتش 
بن  يتمار  املتطرف  برفقة  جــراح  الشيخ  حي  سيقتحم  أنه 
اإلسرائيلي  الــبــرملــان  الكنيست  أعــضــاء  مــن  وعــدد  غفير 
بني  صدامات  فوقعت  الدينية"  "الصهيونية  حتالف  عن 
يف  حتديا  جــراح  الشيخ  حي  يف  ومستوطنني  فلسطينيني 
الفلسطينية منه. العائالت  املتوقع إخالء  الذي من  الشارع 

 4 2021 عقدت جلسة استماع بشأن مصير    ويف أغسطس 
الشرقية.  بالقدس  جراح  الشيخ  حي  يف  فلسطينية  عائالت 
وقتا  اإلسرائيلية"،  "الــدولــة  ممثل  أمهلت  احملكمة  وكانت 
احملكمة  يف  الُقضاة  مقترح  سقط  فقد  املسألة  حلل  إضافيا 
يف  تنظر  التي  احملكمة  جلسة  خــالل  العليا،  اإلسرائيلية 
من  إخالئها  قــرارات  ضد  فلسطينية  عائالت   4 التماسات 
مكانهم،  مستوطنني  وإحــالل  جــراح،  الشيخ  حي  يف  منازلها 
للتسوية  التوصل  واملستوطنني  احلّي  أهالي  رفض  أن  بعد 
أن  على  ينص  املقترح  التسوية  حل  وكان  املقترح.  بالشكل 
تعريفهم  مقابل  بيوتها  يف  الفلسطينية  العائالت  تبقى 
أما  جديدا،  وليس  مكرر  مقترح  وهو  محميني"،  "سكان  بـ 
احملكمة  أّن  على  فيقوم  الُقضاة  تسوية  مقترح  يف  اجلديد 
الشيخ  أهالي حي  الصغير )احلالي( من  كانت ستعتبر اجليل 
هم  كما  الثالث  اجليل  أبناء  وليس  األول"  "اجليل  هو  جّراح 
معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعّوق إمكانية ترحيل السكان 
بالقرار  البت  احملكمة  وأجلت  السنوات.  لعشرات  بيوتهم  من 

دون تعيني موعد جديد جللسة أخرى.
على  فلسطيني  آالف   3 من  أكثر  جــراح  الشيخ  يقطن    
ألف دومن، وهي آخر ما تبقى لهم  أراض تقدر بنحو  مساحة 
السكان  أراضــي  من  الدومنات  آالف  مصادرة  بعد  أراض  من 
التلة  مبستوطنات  تعرف  مستوطنات   3 فوقها  أقيمت  التي 

الفرنسية
جــراح  الشيخ  حــي  اإلســرائــيــلــي  االحــتــالل  ويستهدف   

احملتلة. القدس  حملافظة  التابعة 
من  واحلــّد  استيطاني  جــغــرايف  تــواصــل  إنــشــاء  أجــل  مــن 
القدمية. القدس  أسوار  الفلسطيني مع  الترابط اجلغرايف 

خطر  مــنــزال   28 بــهــا  يــوجــد  الــتــي  املنطقة  ويــتــهــدد    
حني  يف  املستوطنني،  وإحــالل  القسري،  والتهجير  اإلخــالء 
القدس  يف  االحتالل  وبلدية  اإلسرائيلية  احلكومة  صادقت 
 500 يضم  جــراح  الشيخ  وسط  استيطاني  حي  إقامة  على 
اإلسرائيلية  احلكومية  الدوائر  وتوفر  استيطانية،  وحدة 
والوثائق  واملستندات  امللفات  االستيطانية  للجمعيات 
املزيفة التي تّدعي ملكيتها لألرض والعقارات قبل نكبة عام 

.١٩٤٨
اليهود  عند  املــقــدســة  ــدس،  ــق ال مدينة  ــع  وض وميــثــل   
الفلسطيني.  اإلسرائيلي  الصراع  قلب  واملسيحيني،  واملسلمني 
الشرقية  القدس  تصبح  أن  يف  يرغبون  فالفلسطينيون 
الـــدول  مــعــظــم  وتــعــتــبــر  املستقبلية  لــدولــتــهــم  عــاصــمــة 
شرعية.  غير  هــنــاك  إســرائــيــل  بنتها  الــتــي  املستوطنات 
وجتادل إسرائيل يف ذلك متذرعة بصالت توراتية وتاريخية 

باألرض إضافة إلى ضرورات أمنية وحجج قانونية. 

نادرة سعدي )فلسطني(
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وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية

اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  احمللي  الفرع  نظم  
يناير   28 اجلمعة  اليوم  االحتجاجية  وقفة  بصفرو 

امــام   صباحا  والــنــصــف  الــعــاشــرة  الــســاعــة  على   2022
مستشفى اإلقليمي محمد اخلامس وذلك  من  أجل مركز 
استشفائي اقليمي دي جودة ومجاني وتعليم جيد موحد 
وخفيض  واملعطالت  املعطلني  أبناءنا  تشغيل  و  ومجاني 
اسعار املواد الغذائية وفواتير الكهرباء واملاء بنية حتتية 
وحرمان  والتهميش  االقــصــاء  وضــد  خضراء  وفــضــاءات 
مجموعة من األسر ، متكينهم  بشواهد االحتياج  وجواز 
الكهرباء  وفواتير  األساسية  املواد  اسعار  وغالء  الصحي 
واملاء و التضييق على عمل مناضلي ومناضالت اجلمعية.

جتيت  ببني  املنجميني  الصناع  املنصرم  األسبوع  خالل  خاض 
نضاال توج بفرض أهم مطالبهم.

 artisans( املنجميني  الصناع  من  العشرات  اعتصم  لقد 
اعتصاما  املنطقة،  مناجم  كادحي  من  والعشرات   ،)miniers
مفتوحا أمام اإلدارة احمللية ل"كاديطاف CADETAF" العمومية، 
أعلنت  التي  املتهورة  القرارات  بالغاء  املسؤولة  اجلهات  مطالبني 

عنها املديرية اإلقليمية للطاقة واملعادن.

يف بداية االعتصام رفض املعتصمون استقبال املدير اإلقليمي 
مست  تكون  قد  تصريحات  السابقة،  تصريحاته  على  احتجاجا 

كرامتهم.

املطلوب، وبعد مفاوضات، حقق  املدير االعتذار  فبعد تقدمي 
املعتصمون أهم مطالبهم يف مقدمتها تراجع املديرية اإلقليمية 
حق  يف  مجحفة  قرارات  السابقة،  قراراتها  عن  واملعادن  للطاقة 

املنجميني التقليديني وكافة كادحي وكادحات جبل بوضهر...

بفضل  جــاء  انتصار  انتصارهم،  على  للمعتصمني  فهنيئا 
وحدتهم و نضالهم امليداني خارج مكاتب/مطابخ اإلدارات...

لكن حذار من تالعبات/مراوغات االدارات، فكل شيء مرتبط 
مبوازن القوة. التراجع عن االتفاقيات، وضرب املكتسبات وارد يف 

أي حلظة.

الصناع املنجميني ينترصون

1 – عىل مستوى مديرايت الشغل اإلقلميية.

كلما اشتكت ضحايا اخلروقات )الطرد من العمل، اغالق 
االجتماعية...(  الصناديق  لدى  تصريح  عدم  قانوني،  ال 

واال دفعت املندوبيات الضحايا الى اللجوء الى القضاء.

غائبة  شبه  فهي  اإلقلميية  اللجن  مستوى  عىل   -  2  
وراء  كانت  التي  الشغلية"  ب"النزاعات  تتعلق  قضايا  يف 

تأسيسها.

العمال  ملفات  أغلب  تبقى  القضاء:  مستوى  عىل   -  3
ماء  محكمة  قررت  اذا  وحتى  املكاتب،  رفوف  يف  والعامالت 
النظر يف امللفات، فان أغلب األحكام تكون لصالح الباطرونا، 
و أذا وقع أن صدر حكم لصالح الضحايا، فان التنفيذ يبقى 

يف غالب احلاالت معلقا.

العديد من الباطروان يرصحون أن أايدهيم طويلة...

4 - من األمثلة الحية:

بشركة  وعامل  عاملة   300 حوالي  البيضاء،  بالدار    -
أنترطرونيك يعانون من التشرد إثر االغالق خارج املساطر 
املعنية  الدولة  أجهزة  يذكر.  تعويض  أي  بدون  القانونية 

غائبة متاما.

عدالة  رغــم  الــبــيــضــاء(،  )بــالــدار  ــادل  عـ خــيــاطــات   -

لصالح  حكما  احملكمة  أصــدرت  فقد  مطالبها،  ومشروعية 
الباطرون. وملف استئناف العامالت ينتظر...

من  شهور  وبعد  لألحذية،  ــوز"  ش احملمدية   " عمال   -
العامالت  لصالح  تصدر  األحــكــام  ــدأت  ب فقد  االنــتــظــار، 

والعمال، فمتى سيتم التنفيذ؟

ينتظرون  احملمدية،  بضواحي   BIMO ضحايا  بعض   -
تنفيذ احلكم رغم هزالة التعويض احملكوم به.

احملمدية(،  )فرع  العمومية   SNTL عمال  بعض  ملفات   -
تنظر مصيرها...

- ال جديد يف ملف شركة "سامير"، وذلك رغم النضاالت 
الدولة  أن  واملعروف  الشركة،  التي يقوم بها عمال وعامالت 
هذه  اليه  آلــت  فيما  املسؤولية  تتحمل  كدولة  املغربية 

املعلمة... 

الخالصة: ان مختلف أجهزة الدولة يف خدمة البرجوازية 
املقاومة  وتبقى  املفترسني،  مختلف  خدمة  ويف  الرأسمالية 
أسلحة  العاملة،  الطبقة  أصدقاء  ودعم  امليداني  والنضال 
تناسي  أو  نسيان  دون  والعامالت  العمال  أيادي  بني  ناجعة 
بناء أدوات التغير االستراتيجي، يف مقدمتها حزب الطبقة 
الكادحة  والفئات  الطبقات  لعموم  واملنظم  املؤطر  العاملة 

األخرى.

أجهزة الدولة املغربية يف خدمة الباطرونا

بني جتيت صفرو 

وقفة احتجاجية ضد 
اإلقصاء والتهميش

رغم األجواء الباردة جدا والثلوج التي تعرفها املنطقة 
األسطر  هاته  كتابة  حلــدود  واملستمرة  أمس  ليلة  منذ 
املعتصمني  الشباب  لهؤالء  دافعا  واإلصرار  الصمود  يبقى 
من أمام جماعة ̜رامة ان يتجاوزوا كل الصعاب دفاعا عن 

العادل واملشروع يف الشغل والعيش الكرمي. حقهم 

البطالة  ضحايا  مع  الالمشروط  تضامننا  عن  نعبر  اذ 
للمسؤولني  املسؤولية  كامل  ونحمل  واإلقصاء  والتهميش 
هؤالء  يطال  قد  فيما  ميدلت  بعمالة  وإقليميا  محليا 
ونطالب  القاسية  املناخية  الظروف  هذه  جراء  الشباب 

ملطالبهم. الفورية  باإلستجابة 

وكل  ̜رامــة  بلدة  داخل  من  األحــرار  كافة  ندعوا  كما 
البطولية. واملساندة يف معركتهم  الدعم  الوطن  أحرار 

بلدة "كرامة": استمرار 
معتصم الشباب املعطل
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فصيل طلبة اليسار التقدمي: بيان  مبناسبة 24 يناير
التاسع  الذكرى  التقدمي  اليسار  طلبة  فصيل  يستحضر 
واألربعني على فرض احلظر القانوني التعسفي على منظمة 
يناير   24 يف  املغرب"  لطلبة  الوطين  "اإلتحاد  املغاربة  الطالب 
وحرمان  الطالبية  احلركة  نضاالت  كبح  بهدف  وذلك   1973

-أوطم-. النقابي  إطارهم  من  والطالبات  الطلبة 
بفعل  الطالبية  القمع-اجلماهير  هذا  -رغم  استطاعت 
 8 نضالها و إبداعها أن ترفع احلظر القانوني عن املنظمة يف 
24 يناير من كل سنة مع ذكرى  1978. كما يتزامن يوم  نونبر 
استشهاد  ذكرى  معه  وحتل  يناير  شهر  ويحل  املعتقل"  "يوم 
 ،1984 يناير   19 يوم  املجيدة  االنتفاضة  شهداء  األبطال، 
األجراوي  وعادل  خليفة  زبيدة  الطالبية  احلركة  وشهداء 
سعيد  التالميذية  احلركة  وشهداء   ،1988 يناير   20 يف 

.1987 21 يناير  بودفت و فريد أكروح 
قدمتها  التي  التي   التضحيات  هذه  نستحضر  اذ  إننا   
أوطــم  على  القانوني  احلــظــر  بــرفــع  التقدمية  الفصائل 
االحتاد  بناء  إعادة  يف  مهمتنا  ذاته  اآلن  يف  نستحضر  فإننا 
أجل  مــن  الــطــالب،  لكل  كمنظمة  املــغــرب  لطلبة  الوطني 
اجلامعة  تستهدف  التي  الطبقية  املخططات  لكل  تصدي 

التعليم. املغربي يف  الشعب  و بنات  أبناء  وحق 
القوت  على  الطبقي  الهجوم  سياق  يف  املناسبة  هده  حتل 
اليومي للجماهير الشعبية والتراجع عن مساحات مهمة من 
مكتسباته وتضييق اخلناق على حرياته ) رفع سن التقاعد، 
القمع،  املنح،  تقليص  الشغل،  يف  احلق  ضرب  األسعار،  ارتفاع 

نسجل  ذلك  من  النقيض  وعلى  املتابعات...(  االعتقاالت، 
الطبقات  ملختلف  والــصــمــود  املــقــاومــة  مــن  صــاعــدًا  طـــورًا 
طلبة،  التعاقد،  )أســاتــذة  املستهدفة  الشعبية  والفئات 
ايضًا  املناسبة  هده  حتل  وفالحني...(وكما  عمال  معطلني، 
العمومي وخوصصته  التعليم  يف سياق مسلسل اإلجهاز على 
النظام  ينهجها  التي  اجلديدة  الليبرالية  توجهات  إطار  يف 
االمبريالية  املؤسسات  و  الدوائر  من  بإيعاز  القائم  املخزني 
مع   . الــدولــي...(  البنك  الدولي،  النقد  )صندوق  العاملية 
وتغييب  الطالبية  للحركة  التنظيمية  ــة  األزم استمرار 
يف  املخزن  مأمورية  يسهل  ما  وهو  أوطم،  النقابية  املنظمة 
على  للطالب  التاريخية  املكتسبات  من  املزيد  على  الزحف 

والبيداغوجية. الدميقراطية  و  املادية  مستوياتها 
ييل: ما  نعلن  سبق  مبا  وارتباطا 

لطلبة  الــوطــنــي  ــاد  االحتـ شــهــداء  لكافة  حتيتنا   -  1
الطالبية  نقابتنا  عن  دفاعًا  بأرواحهم  ضحوا  الذين  املغرب 

العتيدة.
وعمومية  مجانية  على  االجهاز  مبحاوالت  تنديدنا   -  2
حقوقهم  أبسط  من  الطالب  وحــرمــان  العمومي  التعليم 

واملشروعة. العادلة 
النضاالت  كافة  مع  والالمشروط  املطلق  تضامننا   -  3
بكافة  إوطــم  إطــار  يف  الطالبية  اجلماهير  تخوضها  التي 

اجلامعية. املواقع 

وكافة  الشعبية  اجلماهير  نــضــاالت  مــع  تضامننا   -  4
األســاتــذة  نــضــاالت  رأســهــا  وعلى  اإلحتجاجية  احلــركــات 
يف  واحلق  التعاقد  إسقاط  أجل  من  معركتهم  يف  املتعاقدين 

العمومية. الوظيفة 
اليسار  طلبة  فصيل  يف  ورفيقاتنا  لرفاقنا  حتيتنا   -  5
اجلامعية،  املــواقــع  كــافــة  يف  الــصــامــديــن)ات(  التقدمي، 

املكافح. فصيلنا  لتأسيس  عشر  احلادية  الذكرى  مبناسبة 
الطالبية  واجلماهير  املغربي  للشعب  معاهدتنا   -  6
أبناء)ات(  حق  أجل  من  النضال  درب  عن  نحيد  لن  بأننا 
وذو  مجاني  دميقراطي  شعبي  تعليم  يف  الــكــادحــني)ات( 

جودة.
الدميقراطي  اجلــمــاهــري  النضال  بخط  تشبثنا   -  7
نضاالت  وتوحيد  تنظيم  عبر  واملنظم،  الواعي  الوحدوي 

عاجلة. كمهمة  اوطم  بناء  وإعادة  الطالبية  احلركة 
والدميقراطية  التقدمية  الفصائل  كافة  دعوتنا   -  8
وحتمل  النضالية  الهبة  من  والعبر  ــدروس  ال استلهام  إلى 
أرضية  على  وطنية  معركة  أجل  من  التاريخية  املسؤولية 
التي  املشروعة  للتطلعات  يستجيب  موحد  مطلبي  ملف 

الطالبية. والفئات  القطاعات  كافة  عنها  عبرت 
الدميقراطي الطاليب  التوجه  عاش 

دميقراطي  جماهريي  املغرب،  لطلبة  الوطين  االتحاد  عاش 

ومستقل تقدمي 

عىل أبواب مؤمترها 15:
 فروع جمعية املعطلني )ج و ح ش م( تخوض معارك الشغل 

 1 فرع سلوان :  بالغ اعتقال    

 استمرارا يف الهجوم املمنهج واملتواصل على املصالح املادية 
املتتالية  واالجهازات  الكادحة،  اجلماهير  لعموم  واملعنوية 
الالشعبي   ، الــالدميــقــراطــي  الــالوطــنــي  النظام  طــرف  مــن 
املغربي  للشعب  والدميقراطية  التاريخية  املكتسبات  على 
حلملة  الوطنية  اجلمعية  يف  رفيقنا  بإعتقال  ،توصلنا  
يوم  عالوي  يوسف  سلوان   فرع  باملغرب  املعطلني  الشهادات 
النضالية ،دفاعه على  ، وذلك لديناميته  أمس مبدينة زايو 
مصالح اجلماهير وتواجده الدائم يف كل احملطات النضالية.
يف  رفيقنا  يخوض  األســطــر  هــذه  كتابة  ــدود  ح إلــى      
أمام  ونحن   ، املدينة  بذات  املخفر  داخل  الطعام  عن  إضراب 
إلى  القائم  للنظام  املسؤولية  كامل  نحمل  فإننا  الوضع  هذا 
كما  لرفيقنا،  والنفسية  الصحية  األوضــاع  إليه  ستؤول  ما 
يتزامن  الذي  غد  يوم  ميدانيا  رفيقنا  لدعم  تواجدنا  نعلن 

بالناظور. االبتدائية  باحملكمة  رفيقنا  تقدمي  مع 
كل  و  املناضلة  الدمقراطية  اإلطــارات  كل  ندعوا  وعليه 
الشرفاء احلضور غدا صباحا من أجل دعم قضية  املناضلني 

الرفيق. )26 يناير 2022(.
: لقد مت أطلق سراح املناضل املعتقل فيما بعد ملحوضة 

2 - فرع جرسف: بالغ عاجل  
، ارفعوا اياديكوم عن جمعيتنا"   "اطلقوا سراح رفاقنا 

الشغل  ارضــيــة  عــلــى  النضالية  معركته  يف  اســتــمــرار 
يف  مسطرا  كان  كما  بجرسيف  احمللي  الفرع  نفد  والتنظيم، 
البلدي  املجلس  امام  احتجاجية  وقفة  النضالي  البرنامج 
ومباشرة   ،  2022 يناير   24 االثنني  يومه  صباح   ، للمدينة 
ومنع  الوقفة  ملنع  قمعي  بتدخل  نتفاجأ  الوقفة  بدء  بعد 
رئيس  لــدى  مراسلة  لوضع  الــدخــول  مــن  الــفــرع  مــن  جلنة 

املجلس لطلب احلوار  . 
وكدا  والسب  الرفس  مع  اعتقاالت  عن  اسفر  التدخل 
الصوت،  مكبر  وحجز  بالقوة  للمناضلني  الهواتف  بعض  نزع 

بالقوة. امللتفة  الشعبية  اجلماهير  تفريق  مت  وكذلك 
قيد  املعتقلني  الــرفــاق  الزال  البالغ  هــذا  كتابة  حلــدود 
سعيد   ، جيد  ،احمد  التازي  رفيق   ، من  كل  وهم  التحقيق 

بلحسني 
نعلن للرأي العام كفرع محيل ما ييل: 

تشبتنا: برباءة رفاقنا، واطاران ج و ح ش م م .  •

لثنينا عن االسمترار  القمعي يف حقنا  للتدخل  ادانتنا:   •
واملرشوعة. العادلة  معركتنا  يف 

عن  مطالبنا  تحقيق  حىت  النضال  مواصلة  عزمنا:   •
طريق فتح حوار جدي ومسؤول .

الشعب  ابناء  وكل  املناضلة  ــارات  االط لكل  دعوتنا:   •

رفاقنا. رساح  وإطالق  مطالبنا  تحقيق  حىت  معنا  التضامن 

املعطلني  الهشدات  لحملة  الوطنية  الجمعية  عاشت         
اطارا مناضال وصامدا  ابملغرب 

السياسيني  للمعتقلني  الحرية  للهشداء،  الخالد  املجد        
)2022 )24 يناير 

باملبيت  ــوق  ــرف امل االعــتــصــام  املــخــتــار:  ســيــدي  ــرع  ف  -  3
الصعبة  املناخية  الــظــروف  فرغم  األول.  يومه  يف  الليلي 
من  الزخم  هذا  فكل  القارس  والبرد  املمطرة  األجواء  حيث 
واالستمرار.  الصمود  عن  يثنينا  لن  الطبيعية  اإلكراهات 

)2022 )27 يناير 
عاهدان_العائالت_إما_التشغيل_إما_املمات

4 - اتلسينت: نظم فرع اجلمعية وقفة نضالية أمام قيادة 
على  احتجاجا  التهميش،  و  االقصاء  على  احتجاجا  البلدة، 
من  مرددين  املغر...  جهات  مختلف  يف  اجلمعية  محاصرة 

جديد.
  "ما ال أييت ابلنضال أييت مبزيد من النضال".

5 -  فرع الناظور: بيان تنديدي 

املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  يف  تلقينا 
الطلبة  فصيل  مناضل  إعتقال  خبر  الناظور  فرع  باملغرب 
اجلمعية  اجلمعية  ومناضل    ، الناظور  موقع  القاعديني 
الرفيق   ، سلوان  فــرع  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية 
الطالبية  احلركة  يف  نضاالته  خلفية  على  العالوي  يوسف 
العام تضامننا  للرأي  نعلن  ، وعليه  فإننا  الوطنية  واجلمعية 
املبدئي مع الرفيق يوسف ، كما ندين االعتقاالت التعسفية 

املناضلة.  الشرفاء يف جميع اإلطارات  املناضلني  التي تطال 
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خمسة أسباب لالنضامم إىل النقابة
هو  للنقابات  االنضمام  فإن  مضي  وقت  أي  من  وأكثر  اآلن    
ما  تعادل  أصــواًل  ميتلكون  مليارديرًا    26 أن  باعتبار  مهم،  أمر 
ميلكه أفقر ٪50 من سكان العالم، حيث يواجه الناس العاديون 
النقابات  تكافح  احلــيــاة.  نفقات  تغطية  يف  كبيرة  صعوبات 
من  إنصاًفا  أكثر  حصة  على  العمال  حصول  أجل  من  العمالية 
األرباح، مما يؤمن اقتصادًا سليمًا ومجتمعًا مستقرًا. إذن فماذا 

تقدم هذه النقابات؟
1 -  أجورًا ومزااي أفضل

يكسبون  عمالية  نقابات  يف  األعضاء  العمال  أن  ثبت  لقد 
نقابات  تستخدم  للنقابات.  املنضمني  غير  العمال  من  أكثر 
على  احلصول  أجــل  من  للمفاوضة  اجلماعية  القوة  العمال 
رواتب أفضل، ومعاشات تقاعدية، والعطالت، والتأمني الصحي، 
واألجر املرضي، والعمل اإلضايف، وأكثر من ذلك. وتقوم النقابات 
العمالية مبفاوضات مضنية مع اإلدارة بغية التوصل الى أفضل 
اتفاق ممكن للعمال واملوظفني، حتى ال تضطرون للقيام بذلك 

بأنفسكم.
 2 -  الحماية الشخصية

فحسب،  بحقوقكم  تخبركم  ال  فهي  تساندكم.  النقابات 
العمل  صاحب  عاملكم  إذا  احلقوق.  هذه  عن  أيضًا  ستدافع  بل 
بشكل غير عادل، فيمكنكم االعتماد على دعم ومتثيل يتمتع 
شخص  هو  العمالية  النقابة  فممثل  نقابتكم.  من  باخلبرة 
العمل  إليه عندما تكونون غير راضني عن  موثوق به تلجؤون 
أو عندما تتصرف اإلدارة بشكل سيئ. ومبا أن أماكن العمل متر 
النقابات  فإن  والروبوتات،  األمتتة  طريق  عن  حتول  مبرحلة 
االجتماعية  واحلماية  والتعلم  بالتدريب  تطالب  العمالية 

للعمال مدى احلياة حتى ينتقلوا إلى عالم العمل اجلديد.
3 -  املساواة

ــور  واألج املتساوية  احلــقــوق  تناصر  العمالية  النقابات 
والتوجه  واجلنس،  العرق،  ضد  التمييز  وحتــارب  املتساوية. 

الكرامة  وصيانة  االحترام  على  وتشجع  واإلعاقة.  اجلنسي، 
حقوق  تعزيز  على  العمال  نقابات  تعمل  كما  العمل.  مكان  يف 
الظروف  لتهيئة  األبــوة،  ــور  وأج العمل  يف  واملــرونــة  األمــومــة، 
بعضًا  املرأة  تقود  واليوم  الرعاية.  مسؤوليات  تقاسم  أجل  من 
املرأة  النقابات  وتشجع  العالم،  يف  العمالية  النقابات  أكبر  من 
والشباب على تولي أدوارًا قيادية يف هياكل النقابات. بصفتكم 

ممثلني نقابيني، ميكنكم جعل مكان عملكم أفضل.

4 -  الصحة والسالمة
أماكن العمل املنقبة هي أكثر أمانًا، وهذه حقيقة. ذلك ألن 
النقابات العمالية لن تسمح بأن يعرض العمال حياتهم للخطر 
للشركة.  ــوال  األم توفير  أو  اإلنتاج  ــداف  أه حتقيق  أجــل  من 
األخالقية  بالسلطة  يتمتعون  الذين  الوحيدون  األشخاص 
املخاطر  هــذه  يواجهون  الذين  أولئك  هم  املخاطر  لتقييم 
بأنفسهم. والطريقة الوحيدة ليكون لكم صوت هي وجود نقابة 
عمالية. بدعم من النقابة، ميكنكم بثقة قول ال للعمل اخلطر 
دون فقدان وظيفتكم. النقابات العمالية تشن حمالت بال كلل 
حتقيق  يف  لها  الفضل  ويعود  أماًنا،  أكثر  عمل  ظروف  أجل  من 

معظم املكاسب يف مجال الصحة والسالمة يف مكان العمل.
5 -  التضامن

العالم.  عبر  متتد  مدهشة  شبكة  لها  العمالية  النقابات 
االحتادات العاملية مثل االحتاد الدولي للصناعات -الذي لديه 
تستخدم  أن  ميكنها  دولــة-   140 يف  عضو  نقابة   600 من  أكثر 
عضويتها التي تقدر باملاليني لتوجيه انتباه أضخم الشركات. 
ميكن لالحتادات الدولية أن تثير قضية خطيرة يتم جتاهلها 
للشركات  العليا  اإلدارات  مع  املكتب،  أو  املصنع  مستوى  على 
متعددة اجلنسيات. يف كثير من األحيان ال تكون اإلدارة العليا 
ميكن  كما  محلًيا،  حتدث  التي  باملشكلة  درايــة  على  للشركة 
األرض.  على  ما  مشكلة  حل  يف  املساعدة  الدولية  لالحتادات 

عند االنضمام إلى نقابة، فأنتم تنضمون إلى أسرة عاملية.

االتحاد الدويل للصناعة

 ارفعوا أيديكم القذرة عن
رفيقنا محمد سعيد

الشكاية  ــر  أثـ عــلــى 
رفيقنا  ضــد  الكيدية 
مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد مــن 
األملانية  الشركة  طرف 
لـــألحـــذيـــة بــاملــديــنــة 
ــان  الـــعـــرائـــش الـــتـــي ك
طرده  قبل  بها  يشتغل 
نقابية  ألسباب  تعسفا 
مصالح  على  ولدفاعه 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة. لم 
األملانية  الشركة  تكتف 
رفعت  بل  رفيقنا  بطرد 
دعوى كيدية ضده لدى 
القضائية  الــضــابــطــة 
اليوم  اســتــدعــاؤه  ومت 
يــنــايــر   20 ــس  ــي ــم اخل
الــســاعــة  عــلــى   2022
الــــعــــاشــــرة صــبــاحــا 
ــن  مبــقــر مــديــريــة األم
بــالــعــرائــش. لــهــذا فــإن 
الوطنية  السكرتارية 
للقطاع العمالي إذ تعبر 
مع  املطلق  تضامنها  عن 
سعيد  محمد  الــرفــيــق 
عضو السكرتارية فإنها:
الــتــحــالــف  ــن  ــدي ت  -
الطبقي بني االمبريالية 

االستغاللية  وشركاتها 
ضد  املغربية  الدولة  مع 
العاملة  الطبقة  مصالح 

املغربية.
الطبقة  تــدعــوا   -  
الـــعـــامـــلـــة لــلــتــحــالــف 
ــل  ــن اج والــتــضــامــن مـ
وجه  يف  احلازم  الوقوف 
الطبقي  التحالف  هذا 

الذي يضر مبصاحلها. 
قناعتها  عن  تعبر   -
الراسخة يف كون اخلروج 
ــالل  ــغ ــت ــذا االس ــ ــن ه مـ
يقتضي  الــرأســمــالــي 
العاملة  الــطــبــقــة  مــن 
يف  الفعلي  االنــخــراط 
تأسيس حزبها السياسي 
املــشــروع  وهــو  املستقل 
الذي سيعلن عنه النهج 
مؤمتره  يف  الدميقراطي 
صيف  اخلامس  الوطني 

هذه السنة.
الهنج الدميقراطي

السكراترية الوطنية 
للمجلس العمايل

أسئلة يف بوصلة العمل النقايب

لينني. ينتظر"  ال  "الوقت 

النقابية  البيروقراطية  مناهضة  ميكن  *هل 
النقابية(  احلــركــة  يف  الــبــورجــوازي  ــط  )اخل
للبديل  جامع  مكتوب  تصور  غياب  يف  جديا 

النقابيون  عليه  يتفق  الــعــمــالــي  الــنــقــابــي 
التقدميني  النقابيني  وعــمــوم  املــاركــســيــون 
نشتغل؟  كيف  ؟  نشتغل  أين  والدميقراطيني: 
املمارسة  نؤمن  كيف  وأهدافنا؟  مبادؤنا  هي  ما 
يف  وليس  العاملة  الطبقة  خدمة  يف  النقابية 
النقابة  داخل  حلفاؤنا  هم  من  استخدامها؟ 
هي  مــا  والسياسية؟  النقابية  احلــركــة  ويف 
احلــمــراء  ــوط  ــط اخل أو  املــبــدئــيــة  ــد  ــواع ــق ال
الدميقراطية  النقابية  املمارسة  متييز  يف 

األخرى؟  املمارسات  عن  التقدمية 
الــنــقــابــي  ــل  ــدي ــب ال نــبــنــي  أن  ميــكــن  ــل  *هـ
)مهمته  املــكــافــح  الــتــقــدمــي  ــي  ــراط ــق ــدمي ال
البناء  أطــروحــة  خــارج  االستغالل(  تلطيف 
وجماهير  العاملة  الطبقة  حلــزب  امللموس 
قيادة  عن  والطبقي  السياسي  املعبر  الكادحني 
االستغالل  على  للقضاء  املجتمعي  املــشــروع 

الطبقي(؟  للحزب  سياسية  )مهمة 
الــبــيــروقــراطــيــني  مــن  ــعــديــد  ال ــان  كـ *إذا 
البيروقراطية  مناهضي  مــن  هــم  احلــالــيــني 
عن  اجلـــواب  )خـــارج  نــســاهــم  أال  ــس  األمـ يف 
إنــتــاج  إعــــادة  فــقــط يف  ــني(  ــت ــادل ــع امل هــتــني 
البيروقراطية   / العمالية  االرستقراطية 
استمرارية  واستباحة  زبنائها  أو  النقابية 
القيادات  يف  واملخزني  البورجوازي  التحكم 
الذهنية  تسييد  أو   ، لها  الذيلية  أو   ، النقابية 
أو  النقابي  دكانها  جماعة  )لكل  االنشطارية 

متوقعها(؟...
يجسد  أال  النقابي؟  الترحال  يعني  *ماذا 
التقدمي  الدميقراطي  البديل  ألزمة  مظهرا 
يجسد  الذي  بالقدر  النقابية  احلركة  داخل 
التنظيمات  داخــل  الدميقراطية  أزمــة  أيضا 

؟ بية لنقا ا

عبد احلفيظ اسالمي
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االنتخابات يف املغرب، إخراج 
رديء ملرسحية بدون فرجة

أجل  مــن  وســعــه  يف  مــا  كــل  النظام  عمل 
انتخابات  يف  للباطرونا  ممثلة  أغلبية  فرز 
الساحقة  باألغلبية  مدعمة   ،2021 شتنبر 
وكل  واإلقليمية  اجلماعية  املجالس  مــن 
التي  األغلبية  ــذه  ه اجلــهــويــة.  املــجــالــس 
كأنها  بــخــرجــات  نفسها  تــســويــق  حتـــاول 
حزب  فيه  ساهم  الــذي  ــراب  اخل من  املنقذ 

الواليتني  يف  وأغلبيته  والتنمية  العدالة 
للجميع  أظهرت  السابقتني،  احلكوميتني 
ورداءة  ضعف  وبينت  الالشعبية  طبيعتها 
االنتخابية  للمسرحية  املخزني  ــراج  اإلخ
وما ترتب عنها من مؤسسات، فحتى الفرجة 
يف  أحيانا  بها  يستمتع  املشاهد  كــان  التي 
خالل  مــن  واملستشارين  الــبــرملــان  مجلسي 
يتظاهرون  الــذي  الــنــواب  بعض  تــدخــالت 
وكذلك  املواطنني/ات  مصالح  عن  بالدفاع 
أحدا  تغري  ال  أصبحت  الــوزراء،  بعض  ردود 
وتعبر  بل  ومضمونا،  شكال  رداءتها،  بسبب 
مبصالح  االستهتار  مدى  عن  واضح  وبشكل 
تام  وانــفــصــال  بعد  وعــن  الــضــرائــب  دافــعــي 
املــجــتــمــع، حيث  املــمــثــلــني/ات عــن  ــهــؤالء  ل
الدارجة  حتى  يتقن  ال  منهم/هن  العديد 
على  يكونوا  أن  لهم/هن  فكيف  املغربية، 
من  املقهورة  الساحقة  األغلبية  بهموم  علم 

املجتمع؟
جهلهم/ رغم  البرملانيني/ات  من  فعديد 
ابــوا  ــؤال  ــس ال ــوع  ــوض ومل العربية  للغة  هــن 
الــشــفــويــة  ــة  ــل ــئ األس يف  يــتــدخــلــوا  أن  إال 
مواضيع  ويف  مفهومة  غــيــر  ركــيــكــة  بلغة 
الـــوزراء/ أجــوبــة  تكن  ــم  ول يــدركــونــهــا،  ال 
يــبــني ســوء  ــذا  ــ وه مــنــهــم/هــن،  ــل  ــض أف ات 
هذه  أن  واألكــيــد  املسرحية،  ــذه  ه إخـــراج 
لهم/هن  عالقة  ال  ووزراء  برملانيني  النخب 
الوحيد  همهم/هن  أما  وبالوطن،  بالشعب 
تقدر  التي  العمومية  املالية  استنزاف  هو 
واستغالل  شهريا  سنتيم  ملياري  بحوالي 
مواقع  يف  األقرباء  لوضع  والنفوذ  املنصب 
املنافع،  تبادل  عملية  لتسهيل  املسؤولية 
من  احلكومية  األغلبية  متكن  مــع  خاصة 
واإلقليمية  اجلماعية  املجالس  أغلب  تسيير 
ولألسف  كــثــيــرة،  واألمــثــلــة  ــات،  ــه اجل ــل  وك

بكون  قراراتها  تبرير  الكائنات  هذه  حتاول 
لهم/ ويحق  كالباقي  مواطنني/ات  أقربائها 
وطبعا  املــســؤولــيــة،  مــنــاصــب  ــالل  ــت اح ــن  ه
املتعلقة  امللفات  هذه  يف  يتحرك  لم  القضاء 
أهــدافــهــا  ولتحقيق  ــنــفــوذ.  ال بــاســتــغــالل 
ببرنامج  احملــكــومــة  لنا  خــرجــت  املبطنة، 
ضخمة  ميزانية  له  خصصت  الــذي  أوراش 
البيانات  حسب  درهـــم  مليار   2,25 تبلغ 
خاصة  الهش  الشغل  إنعاش  مببرر  الرسمية 
كوفيد  جائحة  من  املتضررين/ات  صفوف  يف 
شغل  أول  على  يحصلوا  لــم  الــذيــن  أو   19
واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  دعم  وكذلك 
املجتمع  فيه  سيشارك  البرنامج  أن  كما 
يذكرنا  ــذا  وه الــخ  والــتــعــاونــيــات...  املــدنــي 
وزارة  يد  يف  وضعت  التي  الضخمة  بامليزانية 
على  كــان  التي  البحري  والصيد  الفالحة 
بنكيران  حكومة  منذ  أخنوش  عزيز  رأسها 
لكن  وتنميته،  القروي  العالم  دعــم  مببرر 
احلــســاب،  تــقــدمي  دون  ــيء  ش ال  احلصيلة 
أشكال  ملختلف  العام  املــال  سيتعرض  هكذا 
النهب عبر إطارات موالية ألحزاب األغلبية 
ــس، وســتــقــوم احلــكــومــة  ــال ــج ومــخــتــلــف امل
من  املــتــضــرريــن/ات  على  األوهـــام  بــتــوزيــع 
سيتكلف  كما  املتعاقبة  املخزنية  السياسات 
الصحفية  املنابر  ومختلف  املخزني  اإلعالم 
ريع  من  تقتات  التي  واإللكترونية  الورقية 
عن  ورديـــة  صــور  برسم  الرسمية  الــدوائــر 
على  التركيز  يتم  ولن  واملأزوم  القائم  الوضع 
التي  املستفيدين/ات احلقيقيني من األموال 
تنموية،  مشاريع  يسمى  ما  عبر  ستصرف 
املرحلة،  هــذه  يف  املــخــزن  حــظ  لــســوء  لكن 
قادرتني  غير  املخزنيتني  واملعارضة  األغلبية 
لم  التي  الكادحة  اجلماهير  أوسع  إقناع  على 
أوضاعها  تتدهور  والتي  الوعود  يف  تثق  تعد 
باستمرار..  حقوقها  ومختلف  االجتماعية 
بها  تــقــوم  الــتــي  الــبــهــلــوانــيــة  فــالــعــمــلــيــات 
لكن  للمشاهدة،  تغري  ال  املندمجة  النخب 
للمعارضة  دور  فأي  كذلك،  الوضع  كان  إذا 
واسترجاع  النزيف  هذا  إليقاف  احلقيقية 
واألوحد  احلقيقي  املدخل  إن  املبادرة؟  روح 
ونخبه  النظام  أوهــام  من  التخلص  أوال  هو 
التي  الشعبية  الطبقات  على  التركيز  ثم 
طبقيا  ــادرة  ــق وال التغيير  يف  مصلحة  لها 
أجل  من  مسؤولياتها  حتمل  على  وموضوعيا 
الطبقات  هــذه  أن  غير  احلقيقي  التغيير 
اجلذريني  املناضلني/ات  انغراس  إلى  حتتاج 
مختلف  يف  معها  والــتــواجــد  أوســاطــهــا  يف 
وعيها  من  الرفع  يتم  حتى  اليومية  معاركها 
والضرورية  األساسية  املهمة  هذه  الطبقي. 
املستقل  احلـــزب  بــنــاء  مهمة  مــع  مــتــالزمــة 
فهل  الــكــادحــني،  وعــمــوم  العاملة  للطبقة 

سنكون يف املوعد؟ هذا هو السؤال.

ج. ح

 
السياسة االقتصادية وقضية 

الهيدروكاربونات واملعادن باملغرب

االستقالل  منذ  املخزني  النظام  اختار 
التابع  موقع  من  رأسماليا  توجها  الشكلي 
ضدا على إرادة الشعب املغربي الكادح، وبهذا 
ما  واالجتماعية،  االقتصادية  أزمته  تعمقت 
دفعه إلى اللجوء خلوصصة أغلب القطاعات 
بالفساد  الداخل  من  خربها  التي  العمومية 
لتوصيات  واستجابة  داخــلــه  نشره  ــذي  ال
ومع  العاملي،  والبنك  الدولي  النقد  صندوق 
اتفاقيات  توقيع  بعد  الثانية  األلفية  نهاية 
مختلف  تغيير  إلى  سارع  مبراكش   " "الغات 
ملصالح  ــة  ــدم خ الــقــانــونــيــة  الــتــشــريــعــات 
لتوصيات  ورضوخا  والعاملي  احمللي  الرأسمال 
املــؤســســات املــالــيــة الــدولــيــة حتــت مــبــررات 
وانتقال  والعاملي  احمللي  االستثمار  تشجيع 
الشغل،  ومناصب  الــثــروة  خللق  الرساميل 
هكذا مت إقرار قانون الشغل يكرس املرونة يف 
والذي  الهشاشة  وبالتالي  واألجور  التشغيل 
الوحدات  يف  عالتها  على  بنوده  حتترم  ال 
ــرز عــبــوديــة جــديــدة  ــا أفـ اإلنــتــاجــيــة، مم
ومراكز  والكابالج  النسيج  معامل  يف  خاصة 
لالستثمار  ميثاقا  أقر  كما  الخ  االستماع.. 
تعديله  مت  والـــذي   18.95 رقــم  بــاملــغــرب 
األجانب  املستثمرين  لتشجيع   2014 سنة 
رسوم  من  مشاريعهم  تعفى  حيث  باملغرب، 
إلجناز  املعدة  األراضي  شراء  عقود  تسجيل 
على   0,50% أقصاه  رسم  فرض  أو  املشروع 
تأسيسها  حني  الشركات  يف  املساهمة  حصص 
قدمت  ما  ــم  ورغ مالها،  رأس  يف  الــزيــادة  أو 
األجنبي  لالستثمار  امتيازات  من  الــدولــة 
االستثمار  مــيــثــاق  مــن   155 املـــادة  حــســب 
االستثمارات  هــذه  تستفيد  حيث   18.95
نظام  من  األجنبية  بالعملة  متويلها  يتم  ملا 
احلرية  للمستثمرين  يضمن  للتحويل 
هذه  من  املتولدة  املداخيل  لتحويل  الكاملة 
أو  و لتحويل عائدات بتصفية  االستثمارات، 

استثماراتهم. تفويت 
أسباب  لعدة  املــرجــوة  بالنتائج  تــأت  لم 
الالدميقراطي  النظام  منها:طبيعة  نذكر 
شؤونه  لتدبير  كآلية  الــريــع  إلــى  املستند 
سلطة  واالقــتــصــاديــة،غــيــاب  الــســيــاســيــة 
حقوق  حلماية  ونزيهة  مستقلة  قضائية 
فساد  للنفوذ،  استغالل  أي  ضد  املواطنني 

وبيروقراطيتها. اإلدارة 
املخزنية  للسياسات  املطبلني/ات  أن  غير   
إفريقيا  كتنني  املــغــرب  تصوير  يــحــاولــون 
الــصــنــاعــات  ــب  ــل أغ أن  حـــني  يف  اجلـــديـــد، 
أو ذات قيمة  إما ملوثة  بالبالد هي  املستقرة 
ضعف  ظل  يف  طبيعي  وهذا  ضعيفة  مضافة 
يف  السياسة  أمــا  بــالــبــالد.  العلمي  البحث 
تتميز  فإنها  واملعادن  الهيدروكربورات  قطاع 
اكتشافات  حتقيق  أجـــل  ــن  م ــة  ــاإلرادويـ بـ
كدولة  األقـــل  على  املــغــرب  مــن  جتعل  قــد 

نــادي  ــول  دخ ــا  ورمب والــغــاز  للنفط  منتجة 
فاتورة  من  للتخفيف  وذلك  املصدرة  الدولة 
امليزان  على  عبئا  تشكل  التي  االســتــيــراد 
عملية  تسهيل  وكــذلــك  املغربي  الــتــجــاري 
الطبيعي  الغاز  بتوظيف  الطاقي  اإلنتقال 
دفع  ما  وهذا  الكهربائية  احملطات  لتشغيل 
وتسهيالت  امتيازات  عدة  تقدمي  إلى  الدولة 
االســتــثــمــارات  وجـــذب  تشجيع  أجـــل  ــن  م
ــال األنــشــطــة  ــج الــعــامــلــة يف م األجــنــبــيــة 
أداء  مــن  الكلي  اإلعــفــاء  منها  التنقيبية، 
الشركات  لفائدة  سنوات  عشر  ملدة  الضرائب 
لذلك  نفطية،  اكتشافات  إلــى  تصل  التي 
يحتضن املغرب حاليا 47 مشروعا من مناطق 
للمعادن  مشروعا   11 البالد،  من  متفرقة 
و7  األساسية  للمعادن  موجهة  و9  النفسية، 
لالكتشافات  و4  الصناعية  واملعادن  للصخور 
حرارية  اجليو  بالطاقة  خاصة  و3  العامة 
لكل  األمثل  لالستغالل  لكن  والهيدروجني، 
من  الــبــالد،  بها  تنعم  التي  اخلــيــرات  هــذه 
العلمي  البحث  مــجــال  تطوير  ــروري  ــض ال
أن  هــو  املــالحــظ  أن  إال  بــاملــغــرب،  والتقني 
خلدمة  فقط  اخليرات  هذه  يستغل  النظام 
القوى  ومصالح  السائدة  الطبقات  مصالح 
التنقيب  حــق  مينحها  الــتــي  االمبريالية 
ــدى  ــان الــصــهــيــونــي الـــذي مــنــح إلح ــي ــك وال
والغاز  النفط  عــن  التنقيب  حــق  شركاته 
التطبيع  بعد  الداخلة  مدينة  سواحل  يف 
إطار  يف  الفرنسية  الشركات  ومقصيا  املخزي 

جيوستراتيجية. حسابات 
ــة،  ــ إرادوي ســيــاســة  يف  مـــاض  الــنــظــام  إن 
جللب  اجليوستراتيجي  موقعه  مستغال 
التصنيع  الرساميل األجنبية سواء يف مجال 
والــغــاز  النفط  عــن  التنقيب  مــجــال  يف  أو 
للصناعات  االستراتيجية  املــعــادي  وباقي 
تواكبها  لم  اإلرادوية  هذه  لكن  املستقبلية، 
حقيقي  ــالح  إص مجال  يف  ــة  إرادويـ سياسة 
للبحث  اإلمكانيات  كافة  وتوفير  للتعليم 
تقدم  أي  أســاس  وجعلهما  والتقني  العلمي 
حقيقي  إصــالح  يواكبها  ال  كما  حقيقي، 
ــاع  أوض حتسني  وخــاصــة  القضاء  ملنظومة 
نظام  ظل  يف  يتم  لن  وهذا  العاملة.  الطبقة 
ــارب  جت أمـــا  ــي.  ــراط ــق دمي وال  ــدادي  ــب ــت اس
وسنغافورة  اجلنوبية  فكوريا  التنينات، 
األهمية  إعطاء  هو  به  قاما  ما  أول  مثال، 
دون  ــة  ــارب واحمل العلمي  والــبــحــث  للتعليم 
بتنقية  وذلك  مصدره  كان  أيا  للفساد  هوادة 
سلطة  فعال  وجعله  أمراضه  كل  من  القضاء 

مستقلة.
ال  نقول  األوهـــام،  ينشر  صــوت  كــل  إلــى 
للوضع  جــذري  تغيير  دون  حقيقية  تنمية 

القائم.

ج. ح
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أوسع  تنخرط  حيث  الطبقي،  الصراع  احتداد  حاليا  املغرب  يعرف 
الفقر  أحزمة  فمن  املشروعة.  حقوقها  أجل  من  املقاومة  يف  اجلماهير 
الفئات  الى  التعليم  أسرة  ومن  املغرب،  عمق  قرى  الى  احلضاري  باملدار 
االجتماعية املقصية واملهمشة مرورا بقطاعات عمالية وشبابية، جند 
ناهبي  ضد  وتارة  احمللية،  املخزن  امتدادات  ضد  تارة  تناضل،  الضحايا 
والباطرونا  الكبار  األراضــي  مالكني  من  املفترسني  ومختلف  األراضــي 

الرأسمالية...
أهم  حتقيق  بدون  تبقى  املقاومة  هذه  فان  والصمود،  التضحيات  رغم 

مقدمتها  يف  الفعالة،  التغيير  أدوات  غياب  الى  ذلك  ويرجع  األهداف، 
سيرورة  سفونية  مايسترو  الكادحني،  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب 
التغيير الثوري الذي سيجعل هذا النضاالت املشتتة، الفئوية، الضيقة 

تصب كروافد يف نهر التغيير الطبقي االستراتيجي.
"التأطير  ملف  الدميقراطي  النهج  جريدة  اختارت  ــار  اإلط هــذا  يف 
السياسي" كأهم سالح التغيير املنشود لهذ العدد، وذلك كمحاولة أولية 
لإلجابة عن تساؤالت تتعلق مبهام التأطير السياسي، نظريا وممارسة.

التأطري السيايس أهم سالح التغيري الثوري

االنتفاضات الشعبية باملغرب وبناء أدوات التغيري الثوري

االستقالل  منذ  التقدمية  وقــواه  املغربي  الشعب  خــاض 
االنتفاضات  تشكل  حقيقية  نضالية  ملحمة  والزال  الشكلي 
أبرز  املتنوعة  االجتماعية  واحلــراكــات  والــهــزات  الشعبية 
ــذي مــيــز هــذه  ــم الــطــابــع الــعــفــوي الــغــالــب الـ مــعــاملــهــا. ورغـ
الطابع  ورغم  ألخرى،  انتفاضة  من  متفاوتا  كان  وان  احملطات 
فجرتها،  التي  املباشرة  للدوافع  العموم،  على  االجتماعي، 
شعبية  سياسية  حركة  تعد  التي  فبراير   20 حركة  باستثناء 
اجلوهر  يف  تعبر  إمنا  املجيدة  الكفاحات  هذه  فان  منظمة، 
السيطرة  إلنهاء  املناضل  لشعبنا  العميقة  التطلعات  عن 
االستعمار  نظام  مــن  والتخلص  بــالدنــا  على  االمبريالية 
كما  ليبان  واكس  كلو  سان  السيل  أوفاق  عن  املترتب  اجلديد 
وإقــرار  االستبداد  وإسقاط  الفرنسية  االمبريالية  أملتها 

الكرمي. والعيش  الدميقراطية 

إن هذه النضاالت التي خاضتها الطبقة العاملة والفالحون 
الفقراء يف البوادي واملراكز القروية وكادحو األحياء الشعبية 
مختلف  لتشمل  توسعها  رغم  املدن  يف  الصغيرة  والبرجوازية 
لم  اجلسيمة  التضحيات  ورغم  نفسها  وطول  بالدنا  مناطق 
سوى  القائمة  األوضاع  مع  نوعية  لقطائع  هذا  ليومنا  تؤدي 
على  النظام  يعمل  احلــريــات  مجال  يف  جزئية  مكتسبات 
انتزاعها  مت  التي  االجتماعية  املكتسبات  أما  عليها.  اإلجهاز 
أو استرجاعها عقب عدد من املواجهات فقد مت االجهاز عليها 
بالفعل بعد أن مرت العاصفة. وال يرجع السبب يف ذلك فقط 
الغالب  السلمي  طابعها  رغم  به  ووجهت  الذي  الدموي  للقمع 
تدريجيا  املخزن  إصالح  يف  املتمثلة  اإلصالحية  القوى  وأوهام 
من  العديد  يف  األوهام  هذه  بها  أدت  ولو  حتى  معه  وبالتوافق 
الشعبية  الكفاحات  ضد  جانبه  إلى  االصطفاف  إلى  احملطات 
العاملة  الطبقة  حزب  غياب  إلى  وباألساس،  وإمنا  سنرى،  كما 
األمر  املوحدة،  الشعبية  واجلبهة  املستقل  الكادحني  وعموم 
للكتلة  الطبقي  املوقع  النضاالت ال تهدد  أن هذه  الذي يجعل 
الن  املخزني،  الدولة  جهاز  إلى  املستندة  السائدة  الطبقية 
النضاالت غير متمفصلة مع نضال سياسي ثوري تقوده  هذه 
العاملة التي تعاني أيضا من التشتت النقابي وتسلط  الطبقة 

النقابية من كل األصناف. البيروقراطيات 

فبراير  إلى   1958 )نونبر  الريف  انتفاضة  سحق  مت  لقد 
عهده  ولي  من  وتنفيذ  اخلامس  محمد  امللك  من  بأمر   )1959
طرف  من  ذلك  يف  مسنودا  أوفقير  والكولونيل  احلسن  األمير 

السياسية. القوى  كل 

مشلوال  الشعبية  للقوات  الوطني  االحتـــاد  وقــف  وقــد 
عاجزا عن القيام بأي رد يذكر على القمع الدموي النتفاضة 
بن  املهدي  واغتيال  االستثناء  حالة  وإعالن   1965 مارس   23
بأن  االنتفاضة  هذه  علي  تعليقا  صرح  أن  له  سبق  الذي  بركة 
هذا  دخل  بل  للسياح"  نعرضها  يافطة  ليست  "الدميقراطية 
القصر  مع  مفاوضات  يف  االستقالل  حزب  جانب  إلى  احلزب 

مت  ــذي  ال املغربي  الشيوعي  ــزب  احل أمــا  ــاع.  األوضـ لترتيب 
األمر  ابراهيم،  اهلل  عبد  حكومة  عهد  يف   1959 سنة  حله 
واالشتراكية  التحرر  حلــزب  إسمه  تغيير  إلــى  دفعه  الــذي 
للحركة  ذيلي  حزب  إلى  الزمن  مع  حتول  فقد   ،1968 سنة 
الوطنية يف إطار ما سمي بنظرية طريق التطور الالرأسمالي 

كما  للماركسية  الثوري  اجلوهر  عن  وتخلى  السوفياتية، 
موقفه  كان  فقد  العاملة،  الطبقة  حزب  بناء  مهمة  عن  تخلى 
23 مارس  مخزيا حيث جاء يف بالغ له باملناسبة "إن انتفاضة 
ما  وهو  اجلماهير  لدى  للوعي  ومحدود  عقيم  جتسيد   1965
أدى إلى فشلها، فالغضب ال يعني احلزم والعنف ليس بوسعه 

أن يؤدي اال للقمع".

للبرجوازية  قوية  نضاالت  السبعينات  نهاية  وعرفت 
أعتقد  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االحتاد  بقيادة  الصغيرة 
أنها جتاوزت موقعها الطبقي ومشروعها املجتمعي لدرجة أنها 
خلقت أوهاما قاتلة لدى بعض الطاقات واألطر واالجتاهات يف 
غير  احلزب.  هذا  على  املغربية  املاركسية-اللينينية  احلركة 
احلزب  هذا  قيادة  جتاوزت  بالبيضاء  يونيو   20 انتفاضة  أن 
النضاالت  على  بالركوب  االنتهازية  للعبته  حــدا  ووضعت 
الداخلية.  تناقضاته  ومعاجلة  النظام  على  للضغط  الشعبية 

وخاصة  الثوري  لليسار  أبرز  بدور   1984 انتفاضة  ومتيزت 
ألول  لتشمل  امتدادها  ويف  تفجيرها  يف  األمام"  "إلى  منظمة 
العميق  للمغرب  املهمشة  املناطق   58-59 انتفاضة  بعد  مرة 
أما  عامة.  مطالب  حول  فيها  الفالحية  اجلماهير  ومشاركة 
دخلت  قد  كانت  التي  الشعبي  الدميقراطي  العمل  منظمة 
للتو حقل العمل السياسي القانوني فقد روجت ما استطاعت 
الوعي  بتدني  املعروفة  املتعالية  ألطروحتها  سبيال  ذلك  إلى 

اجلماهير.  لدى 

1990 بفاس، توسعت رقعة النضال  وبعد انتفاضة دجنبر 
بشكل كبير جدا، وتسارعت وتيرة الهزات االجتماعية خاصة 
مع بداية األلفية. وكانت عالمتها األبرز يف تاريخ بالدنا على 

فبراير   20 حركة  هــي  الشكلي،  االستقالل  منذ  اإلطــالق 
على  القضاء  أرادت  واسعة  شعبية  سياسية  كحركة  املجيدة 
الفساد واالستبداد. هنا أيضا حاولت االجتاهات اإلصالحية 
البرملانية  امللكية  شعار  هو  احلركة  على  سياسي  سقف  فرض 
صفوف  تقسيم  يف  ــرى  أخ عوامل  ضمن  ساهم  ــذي  ال ــر  األم

احلركة. 

القمع  بأساليب  احلركة،  إخماد  من  النظام  متكن  أن  وما 
املناطق  يف  شعبية  حراكات  انطلقت  حتى  وااللتفاف،  واملناورة 
بطابعها  كلها  متيزت  االقتصادية  املقاطعة  وحركة  املهمشة 
والوعي  بالتنظيم  املتعلقة  للجوانب  أقوى  وبحضور  السلمي 
جد  نضالية  أشكال  واضحة،  شعارات  مدققة،  مطلبية  )دفاتر 
التواصل  وسائل  واستعمال  التفاوض  حتسن  قيادات  منظمة، 
مقارنة  ضعيفة  النتيجة  كانت  أخرى  مرة  االجتماعي...(. 
املعتقلني وشهور طويلة من  بحجم التضحيات )شهداء ومئات 

املظاهرات ...(

واليأس  االحباط  زرع  يف  يساهم  احملجوز  الوضع  هذا  إن 
مضاعفة  ضــرورة  ويثبت  املناضلة  القوى  يف  الثقة  وفقدان 
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  سيرورة  لتسريع  اجلهود 
بالدنا  يف  األوضاع  ألن  كذلك،  وهي  عاجلة.  كمهمة  الكادحني 
مقبلة على انفجارات اجتماعية أخرى قد تكون أقوى وأوسع 
بشكل  وقمعها  عليها  الركوب  بسبب  سدى  تذهب  قد  ولكن 
من  احلزب  هذا  بناء  إن  تذكر.  أهدافا  حتقق  أن  دون  دموي 
وبناء  املعارك  لتوحيد  ضروري  ننشد  الذي  اجلديد  الطراز 
نحو  املنتفضة  باجلماهير  والسير  املوحدة  الشعبية  اجلبهة 
أن  ونعتقد  ممكن  أمر  وهذا  بالسلطة.  والظفر  املخزن  إسقاط 
وهو  واضح  باستناج  تسمح  شعبنا  لنضال  التاريخة  السيرورة 
الشعبية  االنتفاضة  هو  بالدنا  يف  الثوري  التغيير  أسلوب  أن 
هذا  تشييد  إن  املــدنــي.  والعصيان  اجلماهيري  ــراب  واإلضـ
لألحياء  عملنا  توجيه  يتطلب  ما  بني  من  يتطلب  الصرح 
ووسط  العمالي  النقابي  للعمل  االعتبار  ــادة  وإع الشعبية 
اجلانب  النضاج  االجتهاد  بذل  ويتطلب  الكادحني  الفالحني 
املد  للحظات  جيد  الستثمار  الثورية  القوى  لدى  التكتيكي 
آالف  وسط  خضم  يف  ثورية  يتوبيا  بناء  إعــادة  اجلماهيري 
الفكر  بزرع  املاركسية  من  انطالقا  الدميقراطيني  املناضلني 
العميق  واإلميان  والفداء  التضحية  روح  وجتديد  الشيوعي 

بفكرة الثورة وأن الثورات هي محرك التاريخ. 

النضال  خوض  يتطلب  املوحدة  الشعبية  اجلبهة  بناء  إن   
خوض  وكذلك  الوحدوي  والهجوم  املعنية  القوى  مع  املشترك 
نفسه  وهذا  فيها  االستسالمية  االجتاهات  مع  خاصة  الصراع 
ومتماسك  قوي  كتنظيم  العمالي  احلزب  هذا  وجود  يفترض 
مهام  اجناز  أمام  رحبة  آلفاق  املجال  وفتح  وقيادتها  لبنائها 
طريق  على  الشعبي  الدميقراطي  الوطني  الثوري  التغيير 

االشتراكية.    

معاد اجلحري
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أهمية النضال الجامهريي 
يف التأطري السيايس

أشــكــال  عـــدة  الطبقي  الــصــراع  يــعــرف    
يف  أســاســي  بشكل  يتجلى  فهو  ومتــظــهــرات، 
العمل  الرأسمال وقوة  الصراع االقتصادي بني 
العاملة املنتجة للثروة من  املتمثلة يف الطبقة 
القيمة  لفائض  الكبير  اجلزء  امتصاص  خالل 

التي تنتجها.
االستغالل  عملية  وإخفاء  لتسهيل  لكن     
األجهزة  عبر  السائدة  الطبقات  تلجأ  هــذه، 
تعبير  ــب  ــس ح ــة  ــدول ــل ل اإليــديــولــوجــيــة 
إلى  ألتوسير  لــويــس  الفرنسي  الفيلسوف 
الكادحة  اجلماهير  وعــي  وتشويه  حتريف 
وتسييد ثقافة تكرس ثقافة اخلنوع والقبول 
إعالمية  ــج  ــرام ب خـــالل  ــن  م ــع،  ــواقـ الـ بــأمــر 
وتوظيف  دميقراطية  غير  وقوانني  موجهة 
غير  إلــى  رجعي  مبضمون  اإلســالمــي  الدين 
الكادحات  عــمــوم  أن  إال  ــات،  ــي اآلل مــن  ــك  ذل
والدميقراطية  التقدمية  وقواها  والكادحني 
هــذه  مختلف  ــت  ــ أدرك ــة،  ــاص خ والــيــســاريــة 
الطبقات  التي تستخدمها  واآلليات  األساليب 
لذلك  املخزنية،  الدولة  أداتها  عبر  السائدة 
مقاومة  مرحلة  منذ  وخاصة  تاريخيا  عملت 
الذاتي  دفاعها  أدوات  خلق  إلــى  االستعمار 
والتعاون  التضامن  ثقافة  زرع  عبر  خصوصا 
واحلفاظ على الهوية، فاملناطق ذات األغلبية 
ثقافة  القبائل  فيها  خلقت  مثال  األمازيغية 
"تويزة" وهو تعاون يف عملية احلرث واحلصاد 
عضو  كــل  دعــم  خــالل  مــن  التضامن  وكــذلــك 
ضياع  مثل  بسوء،  أصيب  القبيلة  أو  الدوار  من 
وذلك  الــخ  ماشيته...  أو  الــزراعــي  محصوله 
اإليجابية  املساهمة  من  ومتكينه  لتعويضه 
خاصة  وقبيلته،  أســرتــه  يخص  مــا  كــل  يف 
عدى  بشؤونهم/هن  مهتمة  غير  الدولة  وأن 
هو  التضامن  هــذا  منها.  الضرائب  حتصيل 
جشع  مواجهة  من  القبائل  هــذه  مكن  الــذي 
على  املناطق  هذه  عملت  وقد  املخزن،  وبطش 
إلى  والوحدة  والتضامن  املقاومة  مترير ثقافة 
ومختلف  وأغاني  خاصة  طقوس  عبر  أجيالها 
املغرب  يف  أما  الخ  واملعمار...  كالنسيج  التعابير 
عامة  التقدمية  القوى  عملت  فقد  احلديث، 
خالل  من  املخزنية  للسياسات  التصدي  على 
الفكر  تنشر  جادة،  ثقافية  وجمعيات  نقابات 

التحرري التنويري.
الطبقة  تعي  النقابي،  العمل  خالل  فمن 
الــورشــة  يف  وحــدتــهــا  يف  قــوتــهــا  أن  الــعــامــلــة 
للثروة،  منتجة  كطبقة  أو  وقطاعيا  والضيعة 
لذلك يبقى الهدف األسمى من العمل النقابي 
هو ترسيخ ثقافة التضامن والوحدة يف صفوف 
العمال/ات، التي حتررها من االستغالل رهني 
األساسي،  نقيضها  الرأسمال  على  بالقضاء 
لكن لألسف هذه القيم النبيلة بدأت تتراجع 
بسبب عديد من األمراض التي أصابت العمل 

البيروقراطيات  بسيطرة  باملغرب  النقابي 
أغلب  يف  واجلهوية  الوطنية  القيادات  على 

النقابات.
  أما اجلمعيات اجلادة فهي تساهم يف نشر 
نشر  حاول  مثال  الهواة  فمسرح  بديلة،  ثقافة 
وعي ثقايف ومسرحي يحاكي هموم الكادحني/
يف  ساهمت  فقد  السينمائية  األندية  أما  ات، 
السينمائي  والوعي  الفني  الــذوق  من  الرفع 
التي  املائعة  الثقافة  على  كبديل  لــروادهــا 
ــن األفــــالم الــتــجــاريــة  حتـــاول مــجــمــوعــة م

متريرها.

ــت مــجــمــوعــة من  ــ   كــمــا ســاهــمــت والزالـ
يف  واملواطنني  املواطنات  تأطير  يف  اجلمعيات 
األحياء الشعبية والدواوير للرفع من وعيهم/
هن بحقوقهم، خاصة يف كل ما يتعلق بالبنيات 
ودفعها  األساسية  العمومية  واملرافق  التحتية 
االجتماعية  حقوقها  أجل  من  االحتجاج  إلى 
املجالس  ــود  وعـ انــتــظــار  عــوض  املــشــروعــة، 
مستقبل  ــن  ره وعـــدم  الــفــاســدة  اجلماعية 
غير  املخزنية،  باالنتخابات  مناطقهم/هن 
والنقابي  اجلمعوي  النضال  هــذا  تأثير  أن 
بالنضال  ربطه  يتم  ال  عندما  محدودا  يبقى 
السياسي العام. وهذا ما يجعل أغلب النضاالت 
ثقافة  نتيجة  أهدافها  حتقق  ال  اجلماهيرية 
أغلب  أوساط  يف  الفج  مبفهومها  االستقاللية 
التبرير  أو  الفئوية  ثقافة  سيادة  أو  اإلطارات 
متييز  دون  فــاســد  السياسي  العمل  بــكــون 
املجتمع  داخــل  من  العمل  شرعنة  وبالتالي 

املدني اخلادم للمشروع الليبرالي.
   وكاستنتاج، احلقل السياسي باملغرب يعرف 
عدة تشوهات واختالالت، على أحرار وحرائر 
الفاعلني/ات  على  كما  تصحيحها،  البلد  هذا 
والدميقراطيني/ التقدميني/ات  اجلمعويني 
اجلمعوي  النضال  على  املراهنة  أن  إدراك  ات 
دون ربطه جدليا بالنضال السياسي من أجل 
له  يكتب  لن  القائم  للوضع  احلقيقي  التغيير 
املستقل  احلزب  بناء  ضرورة  هنا  من  النجاح، 
القادر  الكادحني/ات  وعموم  العاملة  للطبقة 

لوحده تصحيح كل هذه االختالالت.

 

النضال الحقوقي، أهميته 
وحدوده

املغربية  التقدمية  احلــركــة  ــتــارت  اخ    
السبعينات  بــدايــة  يف  احلــقــوقــي  الــنــضــال 
النظام  طرف  من  القمع  تعميم  على  كجواب 
باحلرية  ينادي  حر  صوت  لكل  ومحاصرته 
والدميقراطية واحترام القوانني على عالتها. 
املعتقلني  عن  الدفاع  جلنة  تأسيس  مت  هكذا 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  أساس  السياسيني 
جمعيات  عــدة  تأسست  ذلــك  وبعد  اإلنسان 
له  موالية  أحزاب  أو  املخزن  من  بإيعاز  أخرى، 
الطفل  كحقوق  خاصة،  بحقوق  تهتم  وأخرى 
أو املرأة أو البيئة أو ذوي االحتياجات اخلاصة 
والثقافية  اللغوية  احلقوق  أو  األقليات،  أو 
املال  حماية  جمعيات  أو  احملامني  وجمعيات 

العام أو من أجل الشفافية... الخ
حلقوق  املغربية  اجلمعية  كــانــت  فـــإذا    
وشمولية  كونية  مفهومي  تبنت  اإلنــســان 

أخرى  مبادئ  ألربع  وأصلت  اإلنسان،  حقوق 
والتقدمية  واالستقاللية  الدميقراطية  وهي 
األخرى،  اجلمعيات  أغلب  فإن  واجلماهيرية، 
مجتمع  لكل  أن  مببرر  الكونية  مبدأ  ترفض 
اإلطـــارات  خــارج  يجعلها  ممــا  خصوصياته 
كما  احلقيقي.  التغيير  أجل  من  تناضل  التي 
لكون  التقدمية،  مبدأ  ترفض  أخــريــات  أن 
ردت  وقــد  سياسية،  حمولة  ذو  املفهوم  هــذا 
ببراعة  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
وبتأصيل حقوقي عن هذا اإلدعاء الذي يروم 
الواقع  لتلطيف  اإلنسان  حقوق  حقل  جعل 
املجتمع  وتقدم  تغييره  يف  املساهمة  عــوض 
تتفرد  الــذي  املبدأ  ويبقى   وأفقيا،  عموديا 
أن  لكون  اجلماهيريية،  مبدأ  هو  اجلمعية  به 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  املتضررين/ات 
الكادحة،  اجلماهير  أوســع  هي  شموليتها  يف 
لذلك هذه اجلماهير هي وحدها القادرة على 
انتزاع حقوقها واحلفاظ على مكتسباتها عبر 
نضاالتها مبعية نخبة متشبعة بثقافة حقوق 
اإلنسان يف شموليتها وكونيتها، ولن تستطيع 
صدقها  بلغ  مهما  عنها  النيابة  نخبة  أي 
تعرف  اجلمعية  جعل  مــا  وهـــذا  ونــزاهــتــهــا، 
ومختلف  املناطق  مختلف  يف  واسعا  انتشارا 
مضايقتها  ــى  إل النظام  ــع  دف الــذي  الفئات 

فيها  مبا  األساليب  مبختلف  عليها  والتضييق 
رغم  صامدة  بقيت  اجلمعية  لكن  الدنيئة، 
بعض التراجع الذي يعرفه النضال احلقوقي 

عامة وذلك لعدة أسباب نذكر منها : 
  جل اجلمعيات النسائية ومراكز اإلنصات 
العمومي يف اشتغالها  الدعم  إلى  التي تستند 
مع  خاصة  الرسمي  للخطاب  تسوق  أصبحت 
نضاالت  بعد  جاء  الذي  األســرة  قانون  إقــرار 
كبيرة خاضتها احلركة احلقوقية والتقدمية 
عامة رغم محاوالت اإلسالم السياسي والقوى 
كافة  على  القضاء  مشروع  عرقلة  الرجعية 
أصبحت  هكذا  اجلنسني،  بني  التمييز  أشكال 
ــاالت  ــوك ــذه املـــراكـــز ك ــ ــذه اجلــمــعــيــات وه هـ
بحقل  ــام  إمل لها  التي  ــر  األط بعض  لتشغيل 
حقوق اإلنسان عوض إطارات للنضال من أجل 
املال  حماية  جمعيات  أمــا  الضحايا.  حقوق 
نهب  فضح  يف  اإليجابي  دورهــا  فرغم  العام، 
املال العام، إال أن طريقة اشتغالها تدفعنا إلى 
طرح أكثر من سؤال حول أهدافها احلقيقية، 
خاصة وأنها كلها نخبوية وتستند فقط على 
القضاء املخزني ملعاجلة االختالالت، يف حني 
أن هذا األخير هو جزء من الداء الذي يجب 
شكال  دميــقــراطــي  دســتــور  بــإقــرار  معاجلته 
كل  مصدر  أن  على  يؤكد  وتصديقا،  ومضمونا 
كسلطة  بالقضاء  ويقر  الشعب  هو  السلط 
األمـــراض  كــافــة  مــن  تنقيته  بعد  مستقلة 
هذا".  لك  أي  "من  قانون  وإقــرار  تنخره  التي 
أغلبها  فكون  احلقوقية،  اإلطــارات  باقي  أما 
موالية ألحزاب مندمجة يف البنية املخزنية، 
فهي غير قادرة على إنتاج خطاب حقوقي ذي 
مصداقية وال فعل يروم إلى تطوير منظومتنا 
أو  الدولية  الشرعة  مع  انسجاما  القانونية 
الدميقراطيني/ات  الفرقاء  كافة  مع  النضال 
كونيتها  يف  اإلنسان  حقوق  احترام  أجل  من 
املهتمة  اجلمعيات  بعض  وتبقى  وشموليتها. 
املخزن،  تستجدي  اخلاصة،  احلقوق  ببعض 
حقوقها،  انــتــزاع  أجــل  من  تناضل  أن  عــوض 
ــنــضــال احلــقــوقــي  ــم أهــمــيــة ال ــرغ ــك ف ــذل ل
أصبحوا  ــني/ات  ــادح ــك ال عــمــوم  وأن  خــاصــة 
الدولة  لعجز  نظرا  املجال  بهذا  اهتماما  أكثر 
عدم  أن  إال  املشروعة،  مطالبها  حتقيق  عن 
الربط اجلدلي واخلالق بني النضال احلقوقي 
والنضال السياسي وليس احلزبي وعدم إدراك 
حتما  يــؤدي  احلقوقي  النشاط  محدودية 
طلبة،  فالحني،  عمال،  الساحقة،  باألغلبية 
واليأس،  اإلحباط  إلى  مهمشني/ات  معطلني، 
العاملة  الطبقة  حزب  بناء  مهمة  يجعل  مما 
الــصــراع،  معمعان  يف  الــكــادحــني/ات  وعــمــوم 
اجلدلي  الربط  على  القادرة  الوحيدة  األداة 
واملبدع بني السياسي واحلقوقي مهمة آنية ال 

تقبل التأجيل.

ج. حســـن ج. حســـن
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امللف

 ضعف الحركة النقابية اإلصالحية
وغياب الحركة العاملية الثورية

علي فقير
املغربية بضعفها جماهيريا )اقل  النقابية   تتميز احلركة 
من 8 يف املائة من التنقيب(، وبغيابها يف الصراع السياسي ضد 
الطبقي بغياب حركة  الصراع  املخزني. كما يتميز  االستبداد 
حزب  طرف  من  مؤطرة  حركة  طبقي،  ملشروع  حاملة  عمالية 

الطبقة العاملة، احلزب املسلح بالفكر الشيوعي.
1 - الحركة النقابية حبيسة "الخزبية"

تعيش احلركة النقابية باملغرب أزمة حقيقية.
ابراز  ميكن  العمالية،  النقابية  احلركة  مستوى  فعلى   - أ 

مظاهر الضعف يف النقط األتية :
- التشتت التنظيمي: أكثر من 20 نقابة

- ضعف االنخراط العمالي يف القطاع اخلاص
أو  العمومية  بالوظيفة  مرتبطة  النقابية  القيادات  جل   -

شبه الوظيفة العمومية
- جل القيادات النقابية مرتبطة بقوى سياسية بعيدة كل 
البعد عن مشروع الطبقة العاملة املرتبط بقضايا التحرر من 
على  شعبي  دميقراطي  وطني  مغرب  بناء  ومبهام  االستبداد 

طريق املجتمع االشتراكي.
اإلصالحي:  املنظور  حبيسة  املغربية  النقابية  احلركة   -

تلطيف شروط االستغالل وليس القضاء على االستغالل.
صنع  يف  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  الــدولــة،  تدخل   -

القيادات. 
- االعتماد على املتفرغني الذين يلعبون دور الوساطة بني 
بيروقراطيني  الى  تدريجيا  يحولهم  مما  والباطرونا  العمال 

"يفرملون" النضال اجلذري... 
ب – وعىل مستوى الحركة الطالبية، ميكن ابراز 

املظاهر اآلتية:
- غياب ميدانيا لنقابة طالبية موحدة

أهمية  يف  )وطنيا(  الطالبية  النقابية  احلركة  غياب   -
الستينات  لسنوات  خالفا  وذلــك  الطبقي،  الصراع  محطات 

والسبعينات
- سيادة احللقية، والعنف الفصائلي...

جزئية  مشاكل  يف  الطالبية  املــعــارك  أغلبية  انحصار   -
ومحلية )تأجيل تواريخ االمتحانات...(

ضعف  العمومية:  الوظيفة  أجـــراء  مستوى  على   – ث 
دور  وانحصار  الفئوي  التنظيم  ظــاهــرة  تفشي  التنقيب، 

القيادات النقابية يف مسائل الترقية...
2 – غياب حركة عمالية ثورية

إطــار  غــيــاب  يف  عمالية  حــركــة  عــن  احلــديــث  ميكن  ال    
سياسي، تنظيم يعبر تنظيميا، وسياسيا وفكريا عن القضايا 
غياب  يف  الكادحني،  وعموم  العاملة  للطبقة  االستراتيجية 

الشيوعي،  والفكر  العمالية  الطالئع  بــني  كانصهار  حــزب 
املغرب اجلديد، مغرب تنتفي فيه أسباب  حزب حامل ملشروع 

االستغالل: امللكية اخلاصة لوسائل وشروط اإلنتاج.
الثوريني  املثقفني  دور  أهمية  تكمن  ــار،  اإلطـ هــذا  ففي 
احلزب  مقدمتها  يف  الثوري،  التغيير  أدوات  بناء  سيرورة  يف 
̜الفالحي  العمالي  والتحالف  العاملة،  للطبقة  املستقل 

ومختلف الكادحني والكادحات، من فراشة...
العمال  النقابي ضروري، ألنه يعزز قوة  النضال  اخلالصة: 
االجراء  حقوق  األقل  على  لفرض  الرأسماليني  مواجهة  يف 
يقوي  أخــرى،  قوانني  ويف  الشغل  مدونة  يف  عليها  املنصوص 
ينمي  اجلامعية...  حقوقهم  أجل  من  النضال  يف  الطلبة  قوة 
فرض  حظوظ  من  ويقوي  اجلماعي،  والصمود  التضامن  روح 

احللول للمطالب اآلنية...
التأثير  نتيجة  "أصفرا"  يكون  أن  ميكن  النقابي،  النضال 
الطبقة  عزل  الى  تسعى  التي  اإلصالحية  للقيادات  السياسي 
كما  املخزني،  االستبداد  ضد  السياسي  الصراع  عن  العاملة 
للمناضلني  السياسي  التأثير  نتيجة  "أحمرا"  يكون  أن  ميكن 
العمالية  باحلركة  النقابية  احلركة  يربطون  الذين  الثوريني 
الرأسمالي  ضد  النضال  يربطون  الطبقي،  الصراع  خدم  يف 
كفرد بالصراع ضد الطبقة البرجوازية الرأسمالية كطبقة.

الحركـة النقابيـة يف الظرفيـة الحاليـة واملهام املطروحة

الحالية الظرفية  يف  النقابية  والحركة  املاجورين 
النظام  أزمــة  استفحال  هو  احلالية  الفترة  مييز  ما  أهــم  إن 
)خاصة  لالمبريالية  تبعيته  بفعل  واالقتصادية  املالية  املخزني 
وهو   ،1929 مذ  األزمات  وأخطر  اسوأ  من  تعاني  التي  الفرنسية( 
وعلى  الشعبية  اجلماهير  حساب  على  تصريفها  على  جاهدا  يعمل 
مسعورة  هجمة  عبر  املأجورين  وعموم  العاملة  الطبقة  رأسها 
ــراء،  األجـ ومكتسبات  حــقــوق  على  الرجعية  حكومته  تشنها 
األجر  من  االقتطـاع  تعميم  خالل  من  اإلضراب  حق  على  كالهجوم 
تنظيمي  قانون  إصدار  على  والعمل  املوظفني،  ميس  أصبح  الذي 
يف  مسطر  هو  كما  ضمانه  الى  وليس  تكبيله  الى  يهدف  لإلضراب 
عبر  االجتماعي  بالضمان  املس  ذلك  على  زد  املمنوح،  الدستور 
الزيادة  خالل  من  املتقاعدين  مكتسبات  وضرب  شروطـه،  مراجعة 
%10 الى  يف االقتطاعات املخصصة للصندوق املغربي للتقاعد من 
%14 والزيـادة يف سنوات العمل الى حدود 63 سنة قابلة للتمديد 
 ،65% الى  يصل  قد  مبقدار  املعاش  من  والتقزمي  سنة،   65 حتى 
والرفع من عدد سنوات العمل لطلب حق االستفادة من التقاعد أو 
امللعون، كما  االستفادة منه، وهو ما أصبح معروفـا نقابيا بالثالثي 
أن هناك ضغوط متارس يف اجتـاه مراجعة مدونة الشغل لتكريس 
املزيد من الهشاشة واملرونة يف التشغيل واألجور، دون احلديث عن 

الباطرونـا. طرف  من  عالتهـا  على  ملقتضياتها  السافرة  اخلروقات 
أن  بحيث  النقابية،  للمركزيات  مسبوق  غير  حتقير  ويسجل 
احلكومـة بدل االلتزام بالتفاوض مبأسسته وإنتظامـه على األقل 
ترفض  ظلت  بحيث  النقابـات  ضعف  إستغلت  السنة،  يف  مرتني 
اجللوس  حني  وحتى  املفاوضات،  لطاولة  معها  اجللوس  لسنوات 
ال  التراجعية  مخططاتها  متريـر  ومحاولة  الدردشة  أجل  فمن 
بل  رفضه،  مت  فقد   2011 أبريل   26 إتفاق  تنفيذ  وحتى  غير، 
خطأ   2011 سنة  ــور  األج عرفتها  التي  الــزيــادات  إعتبرت  إنها 
الباطرونا  مع  فاضح  تواطؤ  وهناك  السابقة،  احلكومة  إرتكبتـه 
عرفها  التي  للزيادات  منها  الساحقة  األغلبية  تنفيذ  عدم  يف 
%5 على مدى  %10 على دفعتني )أي  احلد األدنى لألجور بقيمة 
من  للرفع  االنتخابيـة  بالوعود  الوفاء  عدم  على  زيـادة  سنتني(، 

مقيت  3000 درهم شهريا، وهناك متادي  لألجورالى  االدنى  احلد 
املوظفون  يتقاضاهـا  التي  العليا  األجــور  بني  الفوارق  توسيع  يف 
الدنيا  ــور  واألج واخلــاص  العام  القطاعني  يف  والـــوزراء  السامون 
من  أزيد  العليـا  متثل  إذ  املوظفني،  وصغار  العمال  يتقاضاهـا  التي 
وهناك  العاملي،  الصعيد  على  حيفا  األكثر  وهي   ! الدنيا  مرة   50
من  التشغيل  يف  الهشاشة  تكريس  من  املزيد  نحو  حثيث  سير 
كالفوسفاط  استراتيجية  لقطاعات  التدريجية  اخلوصصة  خالل 
الوساطة  لشركات  التفويت  وغيرهما...عبر  للشرب  الصالح  واملاء 
احلقوق  كافـة  من  العمال  يحرم  مما  املفوض  والتدبير  واملناولة 
فيها  وصل  التي  الفاضحة  السامير  حالـة  وهناك  واملكنسبات، 
املزيد  نحو  املأجورين  أوضاع  وتسير  القضائية؛  التصفية  الى  األمر 
من التدهور كما هو الشأن بالنسبة لعموم اجلماهير الشعبية وهو 

إليه سلفا. أشرنـا  ما 
الرجعية  وحكومته  املخزني  فالنظـام  ذلك  من  العكس  وعلى   
االنتاجية،  املؤسسات  على  واحلفاظ  االستثمار  تشجيع  بدعوى 
تعفيـه  جندها  للرأسمال،  خدمتها  وراءهــا  تخفي  إدعــاءات  وهي 
بشتى  عليه  تتكرم  بــل  ــة،  األزمـــ فــاتــورة  أداء  يف  املساهمة  مــن 
والتخفيضات  املباشر  املالي  الدعم  عبر  سواء  واالمتيازات،  الهدايا 
ومنح  الضريبيني،  والغش  التهرب  عن  الطرف  وغض  الضريبية 
وغض  البنكية،  القروض  من  االستفـادة  يخص  فيما  التسهيالت 
القمع  وممارسة  الشغل،  قانون  تطال  التي  اخلروقات  عن  الطرف 

والضغط على العمال حني اخلوض يف نضاالت واحتجاجات.
مضطرين  أنفسهم  املـــأجـــورون  يجد  ــاع  ــ األوض ــذه  ه ظــل  يف 
الفئوية  التنسيقيات  خالل  من  ومكاسبهم  حقوقهم  عن  للدفـاع 
قوتهم  على  االعتماد  خالل  من  أو  إجتماعية  حركات  داخل  من  أو 
املركزيات  متارسه  ما  أمـا  القوى،  لبعض  اليسير  والدعم  الذاتية 
وهو  والتراجعـات،  الهجومات  مستوى  دون  فهو  ضغط  من  النقابية 
ما ينذر باملزيد من التفريط يف احلقوق واملكتسبات، ويف املزيد من 

النقابات أي املزيد من إضعافهـا. الثقة يف  فقدان 
املطروحــة  املهام  فـي 

الدميقراطيني  النقابيني  على  املفروضة  املتطلبـات  بني  من  إن 

دوره  النقابـي  العمل  يلعب  حتى  واليسارية  الدميقراطية  والقوى 
الدميقراطـي  التغيير  املأجورين ويف  الدفاع عن حقوق ومطالب  يف 

: املفتوح على آفاق القضاء على االستغـالل 
عن  للدفاع  النقابية  املركزيات  داخــل  املجهودات  توحيد   -

وتفعيلهـا؛ النقابية  املبادئ 
عن  لتدافع  العاملة  الطبقة  وتأطير  تكوين  يف  املساهمـة   -
وبدورها  الرأسمالي  االستغالل  بجوهر  وعيها  من  والرفع  نفسها، 

يف جتاوزه؛
لهـا؛ املمكن  الدعم  النضاالت وتوفير كل  - تنسيـق وتوحيد 

املخزن  طــرف  مــن  النقابية  احلــريــات  ــرب  وض القمع  فضـح   -
والباطرونـا؛

وبني  قطاع  كــل  ــل  داخ وتطويرها  التضامن  قيم  تكريس   -
املركزيـات؛ املأجورين يف مختلف  واملناطق، وبني  القطاعات 

النقابية  املركزيات  بني  التنسيق  تقعيد  ضرورة  عن  الدفـاع   -
املنشوذة. النقابية  الوحدة  أفق  القطاعات واالحتادات، يف  ليطال 

مغايرة  مناذج  لتقدمي  املأجورين  مصالح  خدمة  يف  التفانـي   -
النقابـي. العمل  يف  الثقة  السترداد  و  للبيروقراطية، 

والدفاع  النقابي،  والفساد  واالنتهازية  البيروقراطية  فضـح   -
املستويات. كافة  على  والتدبير  التسيير  يف  الشفافية  عن 

- إعتبـار الصراع من أجل دمقرطة النقابات جزأ من الصراع من 

واملجتمع. الدولة  الدميقراطية داخل  أجل سيادة 
النضالية  احلركات  على  النقابي  العمل  انفتاح  باجتاه  الدفـع   -

بينهم. فيما  الدعم  لتبادل  اجلماهيرية 
العاملة،  بالطبقة  لالرتباط  الشعبية  االحياء  يف  العمـل   -

النقابـي. العمل  ولتقوية 
الــقــوى  الــنــقــابــي عــلــى  الــعــمــل  انــفــتــاح  ــع يف اجتـــاه  الــدفـــ  -

املوضوعيـة. حليفته  باعتبارها  واليسارية  الدميقراطية 
املشترك  والــعــمــل  التنسيق  اشــكــال  كــل  وتــطــويــر  ترسيـخ   -

والدولـي. اجلهوي  الصعيد  على  النقابي  والتضامن 

عبداهلل العمالــي
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صباح اخلير يا فلسطني 

لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  تتميز 
والوطني  السياسي  موقعها  بحكم  فلسطني 
الفلسطيني  الفعل  يف  احلــافــل  وتاريخها 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  ومنظمة  ــام  ــع ال
لعنصر  احــتــكــامــهــا  إلـــى  ــاص،  ــ خ بــشــكــل 
حتقيق  نحو  الوطني  وااللــتــزام  املواظبة 
السياسية  والــشــراكــة  الوطنية  الــوحــدة 
كان  وهذا  لشعبنا،  األمان  صمام  باعتبارها 
للشعب  كافة  النضالية  احملطات  يف  واضًحا 
وظروفها  مراحلها  مبختلف  الفلسطيني 

على  الوحدة  شعار  ــا  دوًم ترفع  كانت  حني 
منر  الــيــوم  سيما  ال  نضالي،  فعل  أي  رأس 
هذا  نعزز  ألن  أحوجنا  ما  حالكة  ظروف  يف 
من  الوطنية  املسؤولية  مــن  النابع  الــدور 
حالة  وإنهاء  املعقد،  املأزق  من  اخلروج  أجل 

الداخلية. التشظي 

الدميقراطية  اجلبهة  على  بجديد  ليس 
إنهاء  عنوانها  سياسية  مــبــادرة  تطرح  أن 
الوطنية،  ــدة  ــوح ال واســتــعــادة  االنــقــســام 
يف  سباقة  شعبنا  تاريخ  مــدار  على  فكانت 
كافة  يف  الــوحــدوي  للنموذج  نفسها  طــرح 
اسهاماتها  أبــرز  ومــن  النضالية،  محطاتها 
يف  ــدة"  ــوح امل الوطنية  الــقــيــادة  "تشكيل 
اندالع  يف  الطليعي  ودورها  الثمانينات  فترة 
ومــدى   ،1987 ــام  ع ــى  األولـ االنــتــفــاضــة 
أهــمــيــة تــأســيــس هــذا اإلطـــار الـــذي وحــد 
على  الفلسطينية  األراضــي  يف  اجلماهير 
الشعبي  والفعل  السياسية  املواقف  صعيد 
امليداني، أي جتسيًدا لشعار "رشكاء يف الدم 

.. رشكاء يف القرار".

السياسية  املبادرة  تناولته  ما  أهم  وإن 
للمأزق  اجلــذريــة  املعاجلة  بــني  اجلــمــع  يف 
ــذي يــشــمــل الـــصـــراع  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــي وال
سواء  الشامل  الوطني  واالصالح  السلطوي 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  صعيد  على 

حكومة  وتشكيل  إداري،  كجهاز  السلطة  أو 
تتحقق  أن  إلـــى  جــامــعــة،  وطــنــيــة  ــدة  وحـ
تدريجي  بشكِل  ولو  الشاملة  االنتخابات 
واملجلس  وتشريعية  )رئاسية  تشمل  والتي 
إحــداث  أجــل  مــن  الفلسطيني)،  الوطني 
املستويات،  كافة  على  الدميقراطي  التغيير 
ــة اســتــنــهــاض عــنــاصــر الــقــوة  ــاولـ ــحـ ومـ
تنفيذ  يف  الــفــاعــل  ــا  ودورهـ الفلسطينية 
لعام  واملــركــزي  الوطني  املجلسني  قـــرارات 

.2015 ،2018

من  الدميقراطية  اجلبهة  مزجت  وهنا، 
الوطنية  األهــداف  بني  املبادرة  هذه  خالل 
لإلنسان  العامة  واحلياة  اجنازها  املطلوب 
الفلسطيني الذي انهكه االنقسام وتأثيراته 
والــذي  واحلــيــاتــي،  الوطني  املستوى  على 
الصعيد االجتماعي  نتائج مدمرة على  أفرز 
الــذي  األمـــر  خـــاص،  بشكل  واالقــتــصــادي 
التي  ومبادرتها  خطتها  تطرح  اجلبهة  جعل 
تقوم على البدء بإجراء حوار وطني شامل، 
بني  اإلعالمي  التراشق  وقف  على  والعمل 
القمع  أشكال  كل  ووقــف  االنقسام،  طــريف 
ــن أجـــل إيــجــاد  ــال الــســيــاســي، م ــق ــت واالع
تخدم  حقيقية  رافعة  يشكل  مناسب  مناخ 
عنوانها  والتي  اجلديدة  الطريق  خارطة 

الوطنية. الوحدة 

حيث أن توقيت إعالن املبادرة جاء دعًما 
وهي  الشقيقة  اجلزائر  دولة  جلهود  واسناًدا 
الفلسطيني  الشعب  جانب  إلى  تقف  دائمًا 
عــبــر مــراحــل نــضــالــه املــخــتــلــفــة، والــتــي 
امللف  يف  الراكدة  املياه  حتريك  إلى  تهدف 
هذا  أن  كما  باملصاحلة،  املعنون  الفلسطيني 
الفلسطينية  الفصائل  مع  الثنائي  اللقاء 
حالة  إلنــهــاء  جامع  للقاء  حتضيًرا  يأتي 
الشعب  حياة  مناحي  عطلت  التي  التشظي 
هذا  تنظيم  أهمية  ويكمن  الفلسطيني. 

احلوار يف اجلزائر الذي يأتي يف ظل تأجيل 
مؤسسات  وتعطيل  املركزي،  املجلس  جلسة 
القانون،  غياب  نتيجة  التحرير  منظمة 
للشراكة  مدخاًل  تشكل  أن  شأنها  من  والتي 
أروقــة  داخــل  الشامل  والتمثيل  الوطنية 
ووحيدًا  شرعيًا  ممثاًل  باعتبارها  املنظمة 
للشعب الفلسطيني يف كافة أماكن تواجده.

اتفاق  من  يتبقى  لم  أنه  ذكره،  واجلدير 
ــوى املــلــف األمــنــي واالقــتــصــادي  أوســلــو س
القيادة  به  تتعاطى  ما  عادة  والذي  فقط، 
ــدًا عـــن اإلجـــــراءات  ــي ــع الــفــلــســطــيــنــيــة ب
قرارات  إطار  يف  اتباعها  الواجب  السياسية 
الذي  الدولي  والقانون  الدولية  الشرعية 
للشعب  واإلنسانية  الوطنية  احلقوق  يكفل 
اإلسرائيلي  التعنت  ظــل  يف  الفلسطيني 
سابقة.  اتفاقات  بأي  اسرائيل  التزام  وعدم 
ترتيب  ضــرورة  سوى  أمامنا  يبقى  لم  وهنا 
واالتــفــاق  الــداخــلــي،  الفلسطيني  البيت 
تخدم  كفاحية  وطنية  استراتيجية  على 

شعبنا. وآمال  تطلعات 

ــى الـــقـــوى  ــ وهـــنـــا أوجــــــه الــــنــــداء إلـ
الفلسطينية  الساحة  على  الدميقراطية 
بأن  اجلزائر  يف  الوطني  احلوار  يف  واملشاركة 
خالل  طرحها  يتم  محددة  رؤية  على  تتفق 
ملموسة  خــطــوات  لتنفيذ  االجــتــمــاعــات 
والهيمنة  الــتــفــرد  حــالــة  ــاء  ــه إن أجــل  ــن  م
االنقسام،  طريف  بني  الثنائية  واحملاصصة 
الشامل  الوطني  التوافق  حالة  وجتسيد 
التحرير  منظمة  ــع  ــام اجل الــبــيــت  ــل  داخـ
جللسة  التحضير  إطــار  ويف  الفلسطينية. 
أقترح  بعد،  حتدد  لم  التي  املركزي  املجلس 
اجلزائر  ــة  دول يف  اجللسة  انعقاد  يتم  أن 
احلــوار  هــذا  راعــيــة  باعتبارها  الشقيقة 
الوطني، على أن تشمل هذه اجللسة حضور 
ومنها  الفاعلة  الفلسطينية  الفصائل  كافة 
حــمــاس واجلــهــاد اإلســـالمـــي، ومــؤســســات 
املجتمع املدني ذات الصلة، من أجل االتفاق 
سقف  خالل  تنفيذها  يتم  مخرجات  على 

محدد. زمني 

الــتــحــريــر  مبــنــظــمــة  الــثــقــة  إعــــادة  إن 
القانون،  تفعيل  بإعادة  تبدأ  الفلسطينية 
ووقف كل أشكال التداخل بني مهام السلطة 
تعزيز  إلــى  إضــافــة  واملــنــظــمــة،  الــوطــنــيــة 
الشراكة  ومبدأ  املنظمة  أعضاء  صالحيات 
الفلسطيني  الكل  بني  الكاملة  السياسية 
القرارات  هي  املنظمة  قرارات  تكون  أن  على 
واملاثلة  الكبرى  التحديات  ملواجهة  النافذة 
الوطني  بــاملــشــروع  تعصف  والــتــي  أمــامــنــا، 
اللحمة  إعــادة  يف  يسهم  مبــا  الفلسطيني 

تواجده. أماكن  كافة  يف  شعبنا  ألبناء 

الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني: 

قيادة وطنية موحدة بوجه دميقراطي
يناير حمزة حماد من  والعشرين  السادس  يف 

الرفيق  املكان  من  عنا  رحل   2008
الوطني  ــوري  ــث ال ،الــقــائــد  املــفــكــر 
القومي االممي جورج حبش، دون ان 
يرحل من الزمان  ومن عقول رفاقه 
كان  ....فــقــد  ومحبيه  واصدقائه 
زمالئه  من  املئات  بني  من  احلكيم 
مسيرة  يف  القيادة  مراكز  يف  ورفاقه 
والدميقراطي  التحرري  النضال 
عشرات  بني  ومن   ، العربي  القومي 
اآلالف من مناضلي شعبه على مدى 

ومنارة  بارز  معلٌم  الزمان،  من  قرن 
فلسطينية  ظاهرة  هو  بل  متمّيزة، 
الظواهر  من  غيرها  مع   - ــاءت  أض
طويلة  -ملرحلة  العرب  واملفكرين 
والنضالي  الــقــومــي،  تاريخنا  مــن 
شامخًا  هيكاًل  حولها  وبنت  املعاصر، 
يــلــتــحــق بـــه ويــعــّمــره ويــخــّصــبــه 
جورج  بفكر  استنار  من  كل  ويطّوره 
ودرس  أسلوبه  على  وتــدّرب  حبش 
جتربته واعتنق دعوته ورفع رايته 

وشارك يف حمل رسالته. 

واملعلم  القائد   ، الــثــورة  حكيم   
جورج حبش، هو ليس آخر عمالقة 
الفلسطيني،  الــوطــنــي  الــنــضــال 
وأمميًا  قوميًا  عمالقًا  كــان  لكنه 
له  وسيظل  كــان  ــاص،  خ ــراز  ط مــن 
على  ليس  واملــؤثــر  الــبــارز  حــضــوره 
والعربي  بل  الفلسطيني،  املستوى 
ــااًل  ــث ــدوة وم ــ ــل ق ــك والـــعـــاملـــي، وش
لكل  لرفاقه يف اجلبهة كما  ونبراسًا 
والقوميني  التقدميني  املناضلني 
الوطن  ــاء  أرجـ يف  الدميقراطيني 

العربي.
غازي الصوراين

فلسطني(  لتحرير  الشعبية  )الجهبة 

يف ذكرى رحيل 

حكيم الثورة
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ما مل يكشف عنه االعالم الغريب

بخصوص األحداث األخرية بكازاخستان
سابقا،  السوفياتي  االحتاد  من  جزءا  شكلت  كازاخستان    
هي بلد غني بثرواته املعدنية، اغلبية سكانه من الروس وميثل 
بني  والطريق"  "احلزام  االستراتيجية  املبادرة  يف  مهمة  حلقة 
البالد  حكمت  السوفياتي  االحتاد  انهيار  مند  وأوروبــا.  الصني 
عشائر عائلية اوليغرشية، على رأسها عائلة سلطان نزرباييف 
الرئيس  خلفه  الذي   )SULTAN NAZARBAYEV(

.)TOKAYEV( احلالي، طوكاييف

سنوات:  متتالية  قوية  شعبية  انتفاضات  بالبالد  مرت    
الى  أسبابها  وتــرجــع   2019 وكــذلــك   2016 ثــم   2011
جراء  الشعبية  الطبقات  منه  تعاني  الذي  والبؤس  اإلحباط 
عائدات  على  احلاكمة  الكومبرادوية  الطغمة  اســتــحــواذ 
املفاجئ  القرار  كان  ولقد  والبترول،  الغاز  رأسها  وعلى  البالد 
للحكومة بالزيادة يف ثمن الغاز النفطي املسال مبثابة الفتيل 
االحتجاجات  االخــيــرة.  الشعبية  االنتفاضة  أشعل  ــذي  ال
العاصمة  منها  أخــرى  ملــدن  فامتدت  باجلنوب  بــدأت  هــذه 
التجارية املائتي )Almaty( حيث اجتمع آالف املتظاهرين 
التجمعات  هذه  األمن.  قوات  مع  مباشرة  مواجهات  يف  ودخلوا 
املدينة  يف  تفجرت  يناير،   2 ابــتــدأت  التي  واالحتجاجات 
البترولية "زهانوزين" )Zhanaozen( ثم انطلقت اشكال 
عفوية مماثلة بجهة "مانغستو" )Mangghystau(، ويف 
4 من نفس الشهر احتلت اجلماهير الشعبية الشوارع بأعداد 
غفيرة خاصة بالعاصمة التجارية وبالعاصمة السياسية "نور 

سلطان".

  إذا كانت كزاخستان تعرف من فترة ألخرى انتفاضات شعبية 
عارمة فذلك راجع لتضمر شعبي ترتب عن كون اجلزء الكبير 
من اخليرات التي تزخر بها البالد، وعلى رأسها الغاز والبترول، 
الشعبية ترزح  الفئات  الطغمة احلاكمة، بينما  تذهب جليوب 
حتت وطأة الفقر واحلرمان. ففي الوقت الذي مت فيه جتميد 
وعرفت  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفعت  الدخل،  محدودي  أجور 
اثمان العقارات زيادات صاروخية. زيادة على ذلك فاالنتفاضة 
تنخر  التي  والرشوة  واحملسوبية  الفساد  كذلك  فيها  تسبب 
مؤسسات الدولة، فاحلزب احلاكم حاز لوحده اغلبية املقاعد 
يتم  لألوضاع  املنتقد  احلكومية  الغير  واملنظمات  البرملانية، 
ابعادها كلية او التحرش بها. واالنتفاضة األخيرة هي من اقوى 
االحتجاجات التي شهدتها البالد بعد انتخابات 2019 التي 
اختياره  مت  الذي  للحكم  طوكاييف  احلالي  الرئيس  أوصلت 
يأمتر  فهو  لذلك  "نزرباييف"،  الرئيس  نعمته  ولي  طرف  من 
الوطني،  االمن  مركز  رئاسة  االخير  هذا  لتولي  نظرا  بأوامره 

املؤسسة التي تشرف على كل األجهزة األمنية بالبالد.

جائحة "كوفيد" التي حلت بالبالد كما بباقي دول العالم، 
تعقيدا،  واالقتصادية  االجتماعية  كازخستان  مشاكل  زادت 
 ،2،6% قرابة  االقتصادي  االنكماش  بلغ   2020 يف  حيث 
ويعد ذلك صدمة بالنسبة القتصاد عرف ولفترة طويلة منوا 
مطردا امتد طيلة بداية االلفية الثانية وكذلك لسنوات بعد 
كانت  فــاذا  االعتبارات  لهذه   .2009 العاملية  املالية  االزمــة 
فيها  تسببت  قد  "زهانوزين"  من  انطلقت  التي  االحتجاجات 
التي  فان  املسال،  الغازي  البترول  أسعار  يف  املفاجئة  الزيادات 
تلتها وعمت جل املدن كانت ورائها أوضاع اجتماعية واقتصادية 

كارثية ترتبت عن السياسات النيوليبرالية املتبعة.

مختلف  منه  عانت  الــذي  واحلرمان  الكارثي  الوضع  هذا 
جل  عمت  عارمة  احتجاجات  يف  وتسبب  الشعبية،  الشرائح 
مجموعات  طــرف  مــن  استغالله  مت  الكازاخستانية،  ــدن  امل
املؤسسات  من  عــدد  على  باالستالء  قامت  ومدربة  مسلحة 
على  االستيالء  حاولت  كما  النيران.  بها  وادرمــت  احلكومية 
لألفعال  وبالنظر  املطار.  وكــذا  والتلفزيون  الراديو  محطات 
ما  ان  جليا  فيبدو   ،)Almaty( املائتي  مبدينة  املرتكبة 
ارتكب من تخريب لم يتم بشكل عفوي من طرف فئات شعبية 
فقيرة غاضبة، بل هي أفعال مخطط لها من طرف مجموعات 
مسلحة ومدربة أحسن تدريب. لقد قامت فئات شعبية استأت 

عن  للتعبير  سلمية  احتجاجات  ببدء  املعيشية  أوضاعها  من 
استغلت  وعنيفة  معروفة  غير  أخرى  مجموعات  لكن  غضبها، 
الواقعة لتعميم الفوضى وإسالة الدماء. لقد أستغل جتمع قليل 
أقيم بساحة اجلمهورية امام "قصر البلدية" مبدينة "املائتي" 
من طرف مئات من املسلحني الذين قاموا بتعنيف املتواجدين 
على  وأرغموهم  بالصحفيني  نكلوا  كما  وتهديدهم،  بالساحة 

مسح ما التقطوه من صور لذلك املشهد الرهيب.

   هذه املجموعات املسلحة هي املسؤولة على كل ما وقع من 
وتنظيمها  وتصرفاتها  تدخلها  شكل  حيث  من  وهي  تخريب، 
تذكر بتشكيالت إرهابية مماثلة عرفتها كل من ليبيا وسوريا، 
فالفوضى  وبيالروسيا.  أوكرانيا  من  بكل  شوهدت  وكذلك 

 2 من  ابتداء  بكازاخستان  ساد  الذي  العنف  وشراسة  العارمة 
يناير 2022 قامت به، حسب احملللني، مجموعتني مسلحتني 
هاتني  كــازاخــســتــان".  حتــريــر  "جبهة  نفسها  على  تطلق 
املجموعتني تشتركان يف القيادة، تعمالن بشكل منفصل وتضم 
تدريبهم  مت  األجانب  من  عدد  الكازاخستانيني،  جانب  الى 
سابقا،  مسطرة  واهـــداف  خطط  وفــق  ويعملون  وتسليحهم 
بحيث تخصصت كل مجموع يف نوع محدد من العمليات. تتوفر 
املجموعتني على وسائل اتصال متطورة استطاعت ان تفلت من 
رقابة السلطات احمللية وبواسطتها متكنت من اعداد وتوجيه 
املعلومات  نشر  هو  األول  هدفها  فكان  اإلرهابية.  تدخالتها 
الوقت،  نفس  ويف  بالتدخل،  قامت  ذلك  إثر  واملضللة،  الزائفة 
يف كل من مدينة "املائتي" ومبدن أخرى بجنوب وشمال البالد 
االستالء  منها  مجموعة  استهدفت  املواطنني.  ترهيب  بهدف 
سرقت  وأيضا  بها  النيران  واشــعــال  احلكومية  املباني  على 
ومحاولة  بالطرقات  املتاريس  ووضع  الكبر  واملتاجر  االبناك 
التغطية  هــي  هــذه  املجموعة  غاية  املــطــار.  على  االســتــالء 
السالح  مخازن  على  باالستيالء  تقوم  ثانية  مجموعة  على 
ومستودعات الذخيرة والعتاد احلربي للشرطة واجليش.  وقد 
أغلبتيهم  ان  منهم  املوقوفني  هويات  تفحص  خالل  من  تبني 
الدعم  بطلب  "طوكاييف"  الرئيس  دفع  ما  أجانب،  مواطنون 
من )OTSC( روسيا، طاجيكستان، بيالروسيا وأرمينيا، التي 

استجابت للطلب على الفور.

الغربية  الدعاية  فيه  بدأت  الذي  الوقت  اي  يناير،   8 يف    
وجه  يف  الكازاخستانية  للقوات  الــدمــوي  "بالتدخل  تندد 
السلطات  فيه  صرحت  الفساد"،  ضد  سلمية  احتجاجات 
"كرمي  األمنية  املصالح  رئيس  وعــزل  بتوقيف  بكازاخستان 
ماسموف" بتهم اخليانة العظمى، كما ان التوجه الذي اتخذته 
االحداث جعلها تندرج يف إطار محاولة انقالب بتواطؤ داخلي 
وبدعم من قوى خارجية. يف هذا اإلطار أشار متتبعون للشأن 
بالبالد،  األوضــاع  بزعزعة  الرئيسي  املتهم  ان  الكازاخستاني 
اي السفارة االمريكية، سبق لها وان »حذرت" منذ 16 دجنبر 

2021 من إمكانية اندالع احتجاجات قوية بكازاخستان.

متسرعة  احكام  اصــدار  قبل  يتوجب  سبق،  ما  لكل  نظرا 
ان  منها:  عدة  عوامل  استحضار  بكازاخستان،  وقع  ما  بصدد 
احتواء  على  قــادرة  استراتيجيات  وضعتا  قد  والصني  روسيا 
واحلد من كل احملاوالت الغربية لقلب األنظمة إثر ثورات ملونة 
الغربي  االختراق  اما  "بيالروسيا".  و  كونغ"  "هونغ  ب  وقع  كما 
 ،)5+1( صيغة  شكل  على  تواجد  قدمي،  فهو  الوسطى  بأسيا 
أي اجلمهوريات السوفييتية السابقة زائد أمريكا، والهدف من 
هذه الصيغة هو تعزيز التواجد األمريكي باملنطقة بداية، ثم 
والطريق".  "احلــزام  اجلديد  الصيني  املشروع  عرقلة  الحقا، 
فكازاخستان  االمريكية،  الكازاخستانية  العالقات  بخصوص 

مند  بدأت  األخيرة  هذه  مع  وطيدة  دبلوماسية  عالقات  لها 
استقالل البالد عن روسيا. فكازاخستان حاولت مند استقاللها 
ان تبني عالقات متوازنة مع القوى األوراسية املجاورة، الصني 
جهة  من  االمريكية  املتحدة  الواليات  ومع  جهة،  من  وروسيا، 
األوراســـي  االقــتــصــادي  بــاالحتــاد  عضو  فهي  لذلك  أخـــرى، 
ومنظمة االمن املشترك )OTSC(. هذا الوضع لم مينعها من 
انتاجها  من  كبير  قسط  تدبير  االمريكية  للشركات  تخول  ان 
النفطي الذي ميثل %44 من عائدات خزينة الدولة. كما ان 
سنة 2020 عرفت منو التبادل التجاري مع الواليات املتحدة، 
2003 بتدريبات عسكرية  ومعلوم ان كازاخستان تقوم منذ 
التعاون مع أمريكا  مشتركة مع احللف األطلسي. يف إطار هذا 
بفتح  األخيرة  لهذه  بالترخيص  "طوكاييف"  الرئيس  قــام 
السوفييتي،  العهد  عن  موروثة  بيولوجية  مختبرات  وتطوير 
وحتوم شكوك كبيرة حول ما تقوم به الواليات املتحدة يف هذه 
املختبرات التي فتحت امامها مبدينتي )Almaty( " املائتي" 
و )Otar( »أوتار" القريبتني من احلدود الصينية-الروسية.

سابقا،  السوفييتي  االحتــاد  دول  ان  نستخلص  سبق  مما 
عن  متاما  عاجزة  االشتراكية،  للكتلة  تنتمي  كانت  التي  كما 
كاف  غير  تعاون  عالقات  يف  الغرب  مع  الدخول  ان  استيعاب 
الغرب،  هذا  بتكالب  يذكرنا  فالتاريخ  مأمن،  يف  معه  للعيش 
نيكاراغوا  مع  وقع  فما  املقربني،  حلفائه  على  أمريكا،  وخاصة 
والعراق و "بن الدن" خير دليل على ذلك. فإذا كانت واشنطن 
بكازاخستان،  االخيرة  بــاألحــداث  للغرب  عالقة  ايــة  تنفي 
القتال  على  مدربني  بالسالح  مدججني  أجانب  تواجد  فان 
واالجتماعية  االقتصادية  األوضـــاع  استغالل  ومحاولتهم 
استعدادات  مع  ذلــك  وتزامن  االستقرار،  لزعزعة  املتردية 
االمــن،  حــول  الناتو  حلف  ومــع  األمريكيني  مع  للقاء  روسيا 
هذه  ــدود  ح على  ــرب  احل فتيل  إلشــعــال  محاولة  اال  هــو  مــا 
وابتزازها  والكازاخستانية  األوكرانية  بالواجهتني  االخيرة 
تقدمي  على  وارغامها  مقترحاتها  تقبل  على  مساومتها  بهدف 

التنازالت.

احلسني بوتبغى 
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تهميش املرأة الفلسطينية سياسًيا يف الضفة الغربية
الدوام  على  اضطلعت  الفلسطينية  املرأة  أن  من  ...بالرغم 
االستعماري  النظام  مــن  التحرر  نضال  يف  أســاســي  بـــدوٍر 
سياسًيا.  شًة  مهمَّ ظلت  أنها  إال  اإلسرائيلي،  االستيطاني 
النشاط  حيث  مــن  أكــبــر  حتــديــات  تــواجــه  الــيــوم  وبــاتــت 

السياسية. واملشاركة 

سيايس كفاعل  الفلسطينية  املرأة 

لطاملا انخرطت املرأة الفلسطينية يف السياسة ليس فقط 
قدرة  ذات  وقائدة  مة  ومنظِّ كمقاتلة  وإمنا  وُأٍم  وُأخٍت  كزوجٍة 
يف  والناظر  بالرجل.  عالقتها  بحسب  ُتقاس  ال  الفعل  على 
حاضرًة  الدوام  على  ظلت  املرأة  أن  يجد  الفلسطيني  التاريخ 
بيد  احلاسمة،  والوطنية  السياسية  ــات  األوق يف  وفاعلًة 
العمل  بني  ما  التوترات  مع  التعامل  إلى  مضطرًة  كانت  أنها 

لالستعمار.... املناِهض  والنضال  القومي  والعمل  النسوي 

الفلسطيني،  املجتمع  نسيَج   1948 يف  النكبة  مزقت   ...
التي شيدتها احلركة  الُبنية االجتماعية واملؤسسية  ودمرت 
منظمة  تأسست   1964 ويف  السابقة.  العقود  يف  النسائية 
واملؤسسي  املــركــزي  املــأوى  ووفــرت  الفلسطينية  التحرير 
قبل  ُأنشئت  التي  املــدنــي  املجتمع  منظمات  مــن  للعديد 
تلت  التي  الكثيفة  املؤسسي  البناء  حركُة  وأوجدت  النكبة. 
ذلك فرَص عمٍل ووظائف أكثر للنساء. وباإلضافة إلى ذلك، 
وضم   1965 يف  الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  تأسس 
بذلك  وأحيا  رايته،  حتت  النسائية  املنظمات  من  العديد 
املنظمات  تلك  مــت  قــدَّ الفلسطينية.  النسائية  احلــركــة 
واالجتماعية  والقانونية  والطبية  التعليمية  اخلدمات 
واملهنية للنساء، واضطلعت بجهود املناصرة واملؤازرة، وأقامت 

العالم. حول  النسائية  املنظمات  من  بغيرها  عالقات 

العام  ــاد  االحت فيها  س  تأسَّ التي  نفسها  الفترة  ويف   ...
يف  أيًضا  الفلسطينية  املرأة  انخرطت  الفلسطينية،  للمرأة 
السياسي  العمل  فصائل  معظم  وقامت  املسلحة،  املقاومة 
خاصة  تدريبية  معسكرات  بإنشاء  الرئيسية  والقتالي 
ليلى  املعروفات  املناضالت  ومن  الفلسطينيات.  بالثائرات 
خالد التي كانت عضًوا يف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني 
لعملية  العاملي لدورها كقائدة  واسترعت االهتمام  اليساري، 
طائرة.  تختطف  امــرأة  أول  أضحت  حيث  ــون،  داوس ميدان 
ومن ثم أصبحت متحدثًة على صعيد التضامن الدولي. ومن 
فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  أعضاء  من  أيًضا  البارزات 
الفلسطينيات  النساء  أوائل  من  كانت  التي  غزالة  أبو  شادية 
وقــد   .1967 أعــقــاب  يف  املسلحة  املــقــاومــة  يف  املــشــاركــات 
دالل  أيًضا  وهناك  ناسفة.  عبوٍة  حتضير  أثناء  استشهدت 
املغربي، من حركة فتح، والتي شاركت يف عملية عسكرية يف 
مقتل  عن  أسفرت  التي  العملية  خالل  واستشهدت   1978
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املغربي  ودالل  غزالة  أبــو  وشــاديــة  خالد  ليلى  َكسرت 
دوَر  َقَصرت  التي  والتقاليد  القومية  األعــراف  من  العديد 
أبنائهن  رعــايــة  على  التحرير  أجــل  مــن  النضال  يف  املــرأة 
أن  من  الرغم  وعلى  املأسورين.  أو  املقاتلني  سواء  وأزواجهن 
تفنيد  يف  ساعد  املسلحة  املقاومة  يف  واملشاركة  التنظيم 
أن  إال  ــرأة،  واملـ الــرجــل  دور  حــول  التقليدية  االفــتــراضــات 
راسخًة.  ظلت  القومي  العمل  وبني  املرأة  حترر  بني  التوترات 
التحرر  يفضلون  الفلسطينيني  الزعماء  من  الكثيرين  إن  بل 
الوطني على حترر املرأة الفلسطينية لدرجة أن هذا املوقف 

السائد.  العرَف  صار 

والفتيات  النساء  صور  أظهرت  الزمن،  من  عقدين  وبعد 
املسيرات  ويتقدمن  اجلنود  ويتحدين  احلجارة  يرشقن  وهن 
هيكلة  بإعادة  ر  ُتبشِّ واعــدًة  عالمات  األولــى  االنتفاضة  يف 
النسائية  املنظمات  عكفت  الفترة  تلك  ويف  اجتماعية. 
والسياسي،  االجتماعي  العمل  يف  مشاركتها  تعزيز  على 

بيتها  حــدود  خــارج  أوســع  حركًة  للمرأة  أتــاح  الــذي  األمــر 
على  ِحكًرا  السابق  يف  كانت  مواقَع  وأدخلها  النضال،  بحجة 
الرجال، مثل االجتماعات السياسية واخلطوط األمامية يف 
املظاهرات، مما ساهم حتًما يف تراجع السلطة األبوية ضمن 

العائلة....

حكومية غري  منظمات  يف  النسائية  الحركة  قولبة 

"للسالم"  جديد  عمل  إطــاَر  أوسلو  اتفاقات  استحدثت 
املجتمع  يف  جذرًيا  حتواًل  كذلك  وأحدثت  الدولة"،  و"بناء 
فقد  النسائية.  احلركة  ضمنه  ومــن  الفلسطيني،  املدني 
املجتمع  إلى فلسطني، وأدخلت  املساعدات األجنبية  تدفقت 
ويف  اخلارجية.  الرعاية  على  االعتماد  من  حالٍة  يف  املدني 

ملنظمات  األكــبــر  الــداعــم  السياسية  األحـــزاب  كانت  حــني 
تعرضت  العالقات  هــذه  فــإن  أوســلــو،  قبل  املدني  املجتمع 
بعد  ما  حقبة  يف  الروابط  لهذه  وتعطياًل  متعمد  إلضعاٍف 
العملية  هــذه  على  الباحثني  من  العديد  وُيطلق  أوســلــو. 
إصالح  وتصفها  احلكومية"،  غير  املنظمات  "قولبة  مصطلح 
ضمنها  تتحول  التي  الظروف  باعتبارها  مناسب  بوصٍف  جاد 
عن  معزولة  مشاريع  إلى  اجلمعي  االهتمام  ذات  "القضايا 
العوامل  مراعاة  دون  وذلك  ضمنه،  تنشأ  التي  العام  السياق 

فيها". املؤثرة  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 

كــيــانــات  ــى  إلـ ــي  ــدن امل املــجــتــمــع  مــنــظــمــات  ــل  ــوي  إن حت
القواعد  وبني  بينها  مسافًة  أحــدَث  وبيروقراطية  مهنية 
منصًبا  التركيُز  بات  حيث  احمللية.  واملجتمعات  الشعبية 
ومقترحات  وامليزانيات،  للمشاريع،  النهائية  املواعيد  على 
مجتمع  إلــى  تخضع  وكلها  السنوية،  والتقارير  التمويل، 
املانحون  يقودها  أجندٍة  إلى  التحوَل  إنَّ  الدولي.  املانحني 
التحرير  حول  السياسي  اخلطاب  عن  كثيرًة  منظماٍت  أبعَد 
احلركة  داخل  املنظمات  من  العديد  خضعت  وقد  والقومية. 

التحول. هذا  إلى  النسائية 

املانحون  قاده  الذي  التحول  لهذا  األخيرة  األمثلة  ومن 
مطلع  يف  واحد  ألسبوع  أطلقتها  التي  لنا"  قوة  "حقويق  حملة 
دولية  ومنظمات  املتحدة  لــألمم  تابعة  وكـــاالت   2019
احلملة  هدفت  حيث  حكومية،  غير  فلسطينية  ومنظمات 
األسري  وبالعنف  االساسية"  املرأة  بحقوق  الوعي  "رفع  إلى 
مجاالت  خمسة  على  احلملة  وركزت  اخلصوص.  وجه  على 
العنف، وحقها يف احلصول  املرأة يف حياٍة خالية من  هي حق 
يف  وحقها  املساعدة،  على  احلصول  يف  وحقها  العدالة،  على 
تذكر  ولم  االختيار.  حرية  يف  وحقها  الفرص،  يف  املساواة 
الغربية  للضفة  اإلسرائيلي  العسكري  االحتالَل  احلملُة 

رئيسية  كعوامل  العنصري،  الفصل  ُبنيان  وال  غزة،  وقطاع 
الفلسطينية.  املــرأة  بحق  املرتكبة  االنتهاكات  يف  تساهم 
لم  للحملة  األخــرى  واألدبــيــات  الصحفية  البيانات  إن  بل 
"الفصل  عن  ناهيك  "إسرائيل،"  أو  "االحتالل"  كلمة  تذكر 
خطاب  توجه  يعكس  ــذا  وه "االســتــعــمــار."  أو  العنصري" 
إلى احلديث عن "املشاكل"  املانحني  الدولية ومجتمع  املعونة 
أي  لتفادي  سياسي  فــراغ  ضمن  املــرأة  حلقوق  و"املعوقات" 
االعتماد  أن  كيف  ُيبني  جلّي  مثاٌل  وهذا  إسرائيلي.  انزعاج 
شريكًة  الفلسطينية  املنظمات  جعل  املانحني  مجتمع  على 

سياسًيا.... الفلسطينية  املرأة  كفاح  حتييد  يف  مضض  على 

املــؤســســيــة  الــســيــاســيــة  احلـــيـــاة  يف  ــرأة  ــ املـ ــاج  ــ إدمـ إن 
سطحًيا  يزال  ال  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  الفلسطينية 
الكوتا  تطبيق  من  الرغم  وعلى  احلالي.  مستواه  يف  جــًدا 
الفلسطيني  التشريعي  املجلس  يف   20% البالغة  النسائية 
الفلسطينيني  الناشطني  من  جهيد  جهد  بعد   ،2006 منذ 
واملنظمات النسائية، إال أن هذه النسبة ال تزال متدنية.....

ــرأة  امل بــوضــع  الــنــهــوض  الفلسطينية  السلطة  حــاولــت 
األمم  اتفاقية  إلــى  انضمت  حــني   2014 يف  الفلسطينية 
املــرأة  ضــد  التمييز  أشــكــال  جميع  على  للقضاء  املتحدة 
الشرق  يف  بلد  أول  وكانت  حتفظات.  أي  إبداء  دون  )سيداو( 
املجتمع  واعتبرها  ذلــك،  يفعل  أفريقيا  وشمال  ــط  األوس
حقوق  صعيد  على  واضــح  تقدم  على  تــدل  ــارة  إش الــدولــي 
انضمام  من  جتعل  التي  املشاكل  بعض  هناك  أن  غير  املرأة. 
لم  أواًل،  يبدو.  قد  مما  بريًقا  أقل  االتفاقية  إلى  السلطة 
للسلطة  الرسمية  اجلريدة  يف  سيداو  اتفاقية  نص  ُينشر 
ثانًيا،  احمللي.  للقانون  ُملزمة  غير  تظل  وبهذا  الفلسطينية، 
مكانة  بتنظيم  املخولة  العليا،  الدستورية  احملكمة  أصدرت 
قراًرا  الفلسطيني،  القانوني  النظام  يف  الدولية  االتفاقيات 
االمتناع  للمحاكم  يتيح   2017 الثاني/نوفمبر  تشرين  يف 
الفلسطيني.  القانون  تخالف  التي  االتفاقيات  تطبيق  عن 
مستندة  غير  تنفيذية  صالحيات  بــإصــدار  يسمح  وهــذا 
باستدامة  التشريعي  للجهاز  ويسمح  تنظيمية  لوائح  إلى 

املسيطرة. األبوية  السلطة 

كسالح املرأة  جسد 

يستخدم  قيامه  منذ  اإلسرائيلي  النظام  بــرح  ...مـــا 
األساليب القائمة على النوع االجتماعي استخداًما ممنهًجا 
القوالب  ترسيخ  يف  يساهم  وهــذا  الفلسطينيني.  لقمع 
التي  األبوية  والروايات  االجتماعي  النوع  حول  النمطية 
الناشطات  تستهدف  أو  السياسية  احلياة  من  املرأة  تستبعد 
التحرش،  تشمل  عديدة  بطرق  االستهداف  يتجلى  سياسًيا. 
الوسيلَة  ُيعدُّ  حيث  واحلبس،  اجلنسي،  بالعنف  والتهديد 
القيادات  انفكت  فما  السياسي.  العمل  من  احلد  يف  األجنع 
االحتالل  يد  على  للحبس  يتعرضن  السياسية  النسائية 
خالدة  التشريعي  املجلس  يف  العضو  فيهن  مبن  اإلسرائيلي، 

جرار.

إلى  االحتجاز  أثــنــاء  الفلسطينيات  النساء  تتعرض   
النوع االجتماعي يف محاولة "لكسرهن".  القائم على  العنف 
جلان  رئيسة  السعافني،  ختام  أمضت  املثال،  سبيل  وعلى 
االعتقال  قيد  أشــهــر  ثــالثــة  الفلسطينية،  املـــرأة  احتــاد 
اإلسرائيليني  اجلــنــود  بــأن  وأفـــادت  اإلسرائيلي.  اإلداري 
وأخضعوها  االعتقال  أثناء  بهواتفهم  صــوًرا  لها  التقطوا 

ضرورية.... غير  عارية  لتفتيشات 

هل  الــتــالــي:  ــؤال  ــس ال عــلــى  ــة  ــاب اإلج يتعني  ...خــتــامــا 
بينما  التحرير  نحو  الدرب  مواصلة  الفلسطينيون  يستطيع 

العملية؟ من  ومستبَعد  ش  مهمَّ الشعب  نصف 

إن تحويل منظمات املجمتع املدين 

إىل كياانت مهنية وبريوقراطية أحدَث 

مسافًة بيهنا وبني القواعد الشعبية 

واملجمتعات املحلية. حيث ابت 

الرتكزُي منصًبا عىل املواعيد الهنائية 

للمشاريع، واملزيانيات، ومقرتحات 

المتويل، والتقارير السنوية، وكلها 

تخضع إىل مجمتع املانحني الدويل

يارا هواري
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وذلك  املغربي،  املجتمع  يف  استفحاال  األكثر  االجتماعية 
التي  املقاربة  مقدمتها  يف  تأتي  وعوامل،  أسباب  لعدة  اعتبارا 
على  أساسا  القائمة  املغربية،  الدولة  سياسة  عليها  تأسست 
التي  الشعبية  الهّبات  تطويع  لتسهيل  والتجهيل  التفقير 
ثمة  ومن  بالتغيير  واملطالبة  البالد،  ربــوع  مختلف  يعرفها 
املواجهة  شكل  الشعبية  املقاومة  تتخذ  فيما  جماحها،  كبح 
تتصف  التي  بأجهزتها  الدولة  كالكل  وجه  يف  واالستماتة 
يختلف  ال  الوضع  هذا  والتسّلط...،  والتنكيل  القمع  بسمة 
اجلنوب  يف  ميدلت  بإقليم  الواقعة  كرامة  بلدة  تعرفه  عما 

وهي  الشرقية،  للجهة  التماس  خط  للمملكة،على  الشرقي 
وإن  النافع،  غير  باملغرب  إجحافا  عليه  يطلق  ما  ضمن  من 
بعدة  البلدة  هذه  تزخر  إذ  حقا،  به  أريد  باطال  الوصف  كان 
موارد أبرزها مناجم املعادن، واألراضي الفالحية ونبتة األزير 
الطبية أو كما تشيع تسميتها بعشبة إكليل اجلبل.. وبعد هذا 
تقوم  ثروة  أهم  يشكل  الذي  البشري  العنصر  هناك  وذاك، 
عليها نهضة الدول واألمم، فهل جنحت تلك املقاربة يف إخماد 
بدائل  الدولة  جهزت  وهل  وإطفائه؟  اإلحتجاجات  فتيل 
املعطلني  فئة  خاصة   - الشعبية  الفئات  غضب  المتصاص 
حقوقها  لتحقيق  سبيال  والنضال  االحتجاج  يف  ترى  التي    -
وانتزاعها؟ وكذا ملعاجلة التفاوتات االجتماعية بني الطبقات 
حد  أي  وإلى  اتساعا؟  ُهّوتها  تزداد  والتي  للمجتمع  املشكلة 
جوالت  ضمن  املسؤولني  طرف  من  املقدمة  الوعود  ساهمت 
احلوار بوصفه ورقة "جوكر" تلعبها الدولة كلما اشتّد النضال 

واالحتجاج وحمي وطيسه يف حل املشاكل أو تقليصها؟
النسيان  إيقاعات  على  تاريخها  عبر  كرامة  بلدة  تعيش 
حيز  إلــى  ــرج  وخ السكاني  جتمعها  انتظم  أن  منذ  والنفي 
التاريخ  عبر  االجتماعي  فضائها  معظم  يؤثث  إذ  الوجود، 
الطبقة  املهّمش  املغرب  بقاع  من  لعدد  بالنسبة  الشأن  هو  كما 
قوت  حتصيل  يف  أبنائها  سواعد  على  تعتمد  التي  املفقرة، 
وركوب  للهجرة  إما  شبابها  من  بالعديد  يدفع  ما  وهو  يومها، 
خارجها  االنتقال  أو  املفقودة،  اجلنة  عن  بحثا  املوت  قوارب 
للبحث عن العمل بفعل افتقارها إلى معامل ومصانع من شأنها 
بفعل  البلدة  أبناء  يعيشه  الــذي  املــزري  الوضع  حتتوي  أن 
اجلغرافية،  الرقعة  لهذه  الدولة  طرف  من  املقصود  التهميش 
أبنائها باجلامعات جعلها تعرف  التحاق مجموعة من  أن  غير 

نوعا من تقدم للوعي كما أسس له كارل ماركس، الشيء الذي 
االنتفاضة  رأسها  على  جــاءت  املتغيرات  من  مجموعة  أفــرز 
الكرامي  املجتمع  فيها  خــرج  والتي   2013 لسنة  الشعبية 
العيش  ظروف  بتحسني  للمطالبة  أبيه  بكرة  عن  ومداشره 
بعدما  الشروط  ألبسط  تفتقر  الزالت  التي  التحتية  والبنية 
الغياب  احلصر  ال  الذكر  سبيل  على  أنــذاك،  منعدمة  كانت 
الصحي  املركز  يف  الطبية  والتجهيزات  لألطقم  التام  الشبه 
الذي يعد من إرث املستعمر يف البلدة ناهيك عن معاناة سكان 
إثر  التنقل  لصعوبة  املركز  نحو  تنقالتهم  يف  واجلبال  املداشر 

رداءة املسالك الطرقية الغير املعبدة وإنعدامها خاصة يف فصل 
قياسية  مستويات  هطول  املنطقة  فيه  تعرف  الذي  الشتاء 
انعزال تام لهؤالء السكان عن  إلي  للثلوج واألمطار مما يؤدي 
محيطهم اخلارخي...، لتليها انتفاضات تالميذية ضمن وعاء 
للمعطلني  الطالبي  الوعي  جانب  إلى  التالميذية،  احلركة 
الذي شّكل عبر التاريخ محّركا أساسا للحركات االحتجاجية، 
املثقفة،  الفئة  بها  تتمتع  التي  الثورية  للحمولة  نظرا  وذلك 
 . الدولة  ملضجع  قّضا  األكثر  الفئة  هذه  ْت  ــدَّ ُع طاملا  لذلك 
بكرامة  للمعطلني  احمللّية  التنسيقية  بزغت  السياق  هذا  يف 

 2019/12/16 بتاريخ  ميالدها  ــالن  إع منذ  ــارت  ص والــتــي 
باملنطقة  املعطلني  ومطالب  حلقوق  والشرعي  الوحيد  املمثل 
هو  الشغل  أن  تدرك  حيث  نضاالتهم  لكل  احملتضن  واإلطــار 
كرامتهم  ــون  وص الفقر  ــدة  وه مــن  خلروجهم  سبيل  أفضل 
لنفسها  فاختارت  أفضل،  حياة  يف  الفئة  هذه  آمال  وتفعيم 
يف  بقوة  واالنخراط  الشعبية  اجلماهير  صّف  يف  االصطفاف 
الكرامي تبعا لقاعدة "كل معركة جماهيرية  نضاالت الشعب 
بني  ومن  والثورة،  للثوار  منبع  أنها  ذلك  اجلامعة"  يف  صداها 
الروائي  أعلنها  كما  "ال"  قول  العضوي  املثقف  تعّلم  أسوارها 
بروسيا،  القيصري  احلكم  ظل  يف  غوركي"  "مكسيم  املناضل 
التي  واإلقصائية  والتراجعية  التصفوية  السياسات  لكّل  ال 
أبناء  حق  يف  والتجويع  للتهميش  ال  املغربية،  الدولة  تنهجها 
شموخ  الشامخة  كرامة  أبناء  حق  يف  وعبره  املغربي  الشعب 
احمللية  التنسيقية  خرجت  الشعار  هذا  حتت  "فــردو"،  جبل 
وتعيد  السكون  غبار  عنه  لتنفض  للشارع  بكرامة  للمعّطلني 
واملجابهة  املمانعة  سبيل  وتختار  وجدرانه،  جلنباته  احلياة 
والنضالية  اإلحتجاجية  األشكال  من  مجموعة  طريق  عن 
السلمية املعبرة عن سخط املعطلني بطريقة حضارية وراقية، 
من وقفات، مسيرات، اعتصامات، إضرابات طعامية...، وبفعل 
فرض  التنسيقية  استطاعت  النظير  املنقطع  صمودهم 
التي  التيئيس  محاوالت  باءت  بعدما  إذ  ملفهم،  مع  التجاوب 
نهجها املسؤولني محليا وإقليميا بداية األمر من خالل جتاهل 
مطالب التنسيقية وكنسها حتت البساط بالفشل، لم يكن من 
بد ملمثلي الدولة سوى اجللوس على طاولة التفاوض مع جلنة 
عمر  الذي  للملف  جدري  حل  إيجاد  قصد  التنسيقية  حوار 
طويال، فكان احلل عبارة عن وعود تقضي باستفادة املعطلني 
من عدة مشاريع يف التشغيل الذاتي يف إطار "املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية" الذي قد يضمن قوتهم اليومي، ويف الوقت 
هذه  اجتــاه  نيتها  حسن  عن  التنسيقية  فيه  عبرت  الــذي 
تفعيل  منتظرة  االحتجاجية  ألشكالها  بتجميدها  الوعود 
للشك  مجاال  يدع  ال  مبا  تبني  بعهده،  املسؤول  ووفاء  االتفاق 
طرف  من  املقطوعة  والوعود  املاراطونية  ــوارات  احل تلك  أن 
ولم  احلوارات  غرفة  حبيسة  بقيت  واإلقليم  البلدة  مسؤولي 
تعرف أجرأة وتفعيال لها على أرض الواقع، مما يؤكد جليا أن 
الستنزاف  خطة  مجرد  كان  التسويفات  تلك  ظل  يف  احلوار 
اإلقليمية  السلطة  تستعمله  عادمة  مياه  وخرطوم  املعطلني 
نيران  انتشرت  كّلما  الدولة  باعتبارها ممثلة  بالبلدة  واحمللية 
االحتجاج،الشيء الذي دفع بالتنسيقية إلى عودتها للميدان 
الليلي الذي وصل  من خالل معتصمها املفتوح املرفوق باملبيت 
يومه الثالثني من معاناة البرد القارس وصقيع الليالي وخطر 

الكالب الضالة...
األمــام،  إلــى  والــهــروب  الصّماء  اآلذان  سياسة  خضم  ويف 
التنسيقية  تؤكد  املغشوشة  واحلـــوارات  التسويف  ولعبة 
واحدا  تنتزع  حتى  تستكني  لن  أنها  بكرامة  للمعطلني  احمللية 
واملواثيق  املغربي  الدستور  يكفلها  التي  السامية  احلقوق  من 
خطها  يف  ستستمر  وأنــهــا  الشغل،  يف  احلــق  وهــو  الــدولــيــة، 
متنوعة  تصعيدية  أشكال  خــالل  من  والنضالي  الكفاحي 
وميكن  احلّق،  إحقاق  حتى  مهادنة  وال  تراجع  ال  أنه  مفادها 
غير  إنــذار  مبثابة  ممثليها  طرف  من  اخلطاب  هذا  اعتبارا 
الوضع  عليه  سيصير  ما  حــول  بالبلدة  للمسؤولني  مشفر 
تفاحة  ليس  املطاف  نهاية  يف  التهميش  ألن  األيــام،  قابل  يف 

تسقط عندما تطيب ولكن ال بد عليك أن جتعلها تسقط. 

فإىل مىت سيسمتر شد الحبل بني املسؤولني 

بكرامة؟ املعطلني  وتنسيقية 

عن املعتمص

 معطلو بلدة "كرامة"  بني مطرقة البطالة وسندان الوعود

تعيش بلدة كرامة عرب اتريخها 
عىل إيقاعات النسيان والنفي 

منذ أن انتظم تجمعها السكاين 
وخرج إىل حزي الوجود، إذ يؤثث 

معظم فضاهئا االجمتاعي عرب 
التاريخ كما هو الشأن ابلنسبة 

لعدد من بقاع املغرب املهّمش 
املفقر الطبقة 
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

يتجلى  السائدة  للثقافة  البسيط  التعريف  إن 
والــروحــيــة  االخــالقــيــة  القيم  مــن  مــزيــج  ــالل  خ مــن 
مجتمع  اعــضــاء  معظم  عند  املقبولة  والقانونية 
املجتمع  إشكاليات  عن  تنفصل  ال  الثقافة  هذه  وتأزماته.معني.  وأزماته 
هذه  ويغذون  ينتجون  الذين  "املثقفون"  هم  فمن 

الثقافة؟
الشعبية،  الثقافة  حقل  يديرون  الذين  اولئك  إنهم 
إنهم  ــه،  ب معترف  ــال  ال ــريف"  ــع "امل رأسمالهم  بفضل 
انهم  الـــرمـــوز،  ــة  ــورص ب يف  ــون  ــارب ــض م رأســمــالــيــون 

عالم  تعبير  حد  على  الشعبي  املقدس  بيروقراطيو 
-  كالفقيه،  الدياملي  الصمد  – عبد  املغربي  االجتماع 
الراقي... العشاب،  الشوافة،  الطريقة،  شيخ  الساحر، 

نهاية  يف  يرجع  "املثقفني"،  من  النوع  هذا  فخطاب 
املطاف الى مشاكلهم واشكالياتهم اخلاصة، وال عالقة 
اجلمعية  واالشكاليات  باملشاكل   - اخلطاب  لهذا  ـ  له 

املجردة. احلقيقية  واملجتمعية 
هذا  بــني  مطلقة  قطيعة  هــنــاك  ان  اجلـــزم  ميكن 
موضوع   املثقف،  هذا  لكنه،  العاملة،  والثقافة  "املثقف" 
يف  مــلــزم  العلمي  فالباحث  الــعــاملــة،  الثقافة  لــهــذه 
والساحر  الفقيه  اقوال  الى  باإلنصات  احايني عديدة 
الــعــامــة جتــاه  واملــشــعــوذ مــثــال، او الـــى تــصــريــحــات 
كمادة  املعطيات  هذه  مع  يتعامل  لكنه  "ثقافتهم"، 
منهجية  مقاربات  خالل  من  حتويلها  الالزم  من  خام 
السائدة  الثقافة  "مثقف"  جند  املقابل  يف  ومعرفية. 
ومخرجات  اساليب  وبــني  بينه  املنافذ  جميع  يغلق 
الوسائل،  بشتى  ويحاربها  العقالنية،  العلمية  املعرفة 
وتصبح  "الزبناء"،  ادمغة  الى  "سوستها"  تصل  ال  لكي 

جتارته بائرة !!
هل  وبإحلاح،  نفسها  تفرض  الذي  التساؤالت  لكن 
موضوعا  يكون  ان  يقبل  السائدة  الثقافة  "مثقف" 
العلمي  الباحث  ُيجبر  دائما  انه  ام  العلمي؟  للبحث 
على  عنه(  مخالف  اخر  نسق  من  مثقف  هو  )الــذي 
حتليله  ــل  أج مــن  الكلمة  يــتــنــاول  ال  وان  الــصــمــت، 

كموضوع؟ 

حسن أيت اعمر

)Mon père, ce Harki ("قراءة يف كتاب: "أيب، هذا الحريك

للصحفية الفرنسية دليلة كرشوش.

 Mon père,( احلركي"  هذا  "أبــي، 
ce Harki(، عنوان كتاب أصدرته دليلة 
كرشوش، سنة 2003، وهي فرنسية من 
 1973 سنة  ازدادت  جزائرية،  أصــول 
وهي  بفرنسا،  ل"احلــركــيــني"  مبخيم 
البنت الصغرى ألسرة كبيرة تتكون من 

11 فردا.

ــدة  ــريـ ــجـ بـ ــل صـــحـــفـــيـــة  ــمـ ــعـ تـ  
العمل  هذا  الفرنسية.  "االكسبريس" 
لفترة  ــؤرخ  ــ ت شـــهـــادات  ــن  ع عـــبـــارات 
"ملتبسة" من تاريخ اجلزائر، إبان حرب 

التحرير ضد االستعمار.
تقول الكاتبة يف بداية هذا الكتاب:" 
ملا  لكن  والــدي،  أحب  كنت  طفولتي،  يف 
أكرهه،  أصبحت  املراهقة،  سن  وصلت 
يدعم  كان  انه  أي  "حركيا"،  كان  ألنه 
الفرنسية  القوات  جانب  إلــى  ويقاتل 
اعتقد  كنت  اجلزائرية.  احلرب  اثناء 
خائنا،  كــان  ابــي  أن  طويلة،  مــدة  منذ 
ألنه لم يسبق له ان نفى هذه التهمة، او 
جترأ مبناقشتها حتى. أمام صمته هذا، 
قررت أن أتبع اثر خطواته نحو الوراء، 
حيث كان فالحا ووالدتي بجانبه ترعى 
الغنم. لكن حياتهما ستنقلب رأسا على 
عقب ذات صباح من يونيو سنة 1962."

تسترسل دليلة قائلة :" أربعني عاما 

 ،)2003 سنة  نشره  مت  مضى)العمل 
املخيمات  يف  ماضيهما  اثار  بتتبع  قمت 
املاضي  فهذا  فرنسا،  عقلتهما  حيث 
ومعقودان  متداخالن  االن  وحاضري 
هذا  تبقى  حميمي.  بشكل  وممزوجان 
لي  بالنسبة  لكن  لهما،  تأريخا  القصة 
فهي رحلة بحث وتقصي. إنها رحلة على 
من  اكتشفت  والعار.  اخلزي  خط  طول 
خاللها مدى فظاعة االقصاء املجتمعي 

وحتلل االنسان من انسانيته".
كرشوش  الصحفية  قطعت  ان  بعد 
الى  وصلت  املتوسط،  االبيض  البحر 
قرية  الــى  رحلتها  تابعت  اجلــزائــر، 
مع   حــرب  يف  وجدتها  حيث  والــديــهــا، 
بأفراد  التقت  "االسالمية"،  احلركات 
من  بعض  إلــى  وحتدثت  عائلتها،  من 
ساكنتها، يف هذه اللحظة، فعال، تأكدت 
نظرا  "حــركــيــا"،  كــان  ــا  ــده وال ان  مــن 
اجلزائرية،  احلــرب  يف  "الــقــذر"  لــدوره 

وصراعاته واسراره كذلك.
 قررت دليلة ان تكسر جدار الصمت 
وتوصلت  الــقــصــة،  هـــذه  يــلــف  الـــذي 
هذه  أكتب  ــاذا  مل مفادها:  قناعة  الــى 
ــادات؟ بــكــل بــســاطــة ألجتـــاذب  ــه ــش ال

اطراف احلديث مع والدي !!
املشاعر  ملخصة  دلــيــلــة  تضيف 

متــرد،  "عـــار،  بأنها  عليها  املسيطرة 
الصراخ  يف  رغبة  ــوع،  دم غضب،  ظلم، 
وأمتلئ  حالتي  من  أبكي  الــعــراك،  ويف 
أجّر  أكونها.  أن  أْخَتر  لم  ــي  ألّن غيظا 
األصلي  بلدي  وضــّد  ــي  أب ضــد  حقدا 
وضد  فيه،  أعيش  ــذي  ال البلد  ــّد  وض
وحزني  احلميمي  ُجْرحي  إنه  نفسي، 
يومًا  ومتمردة  يــومــًا،  ُمهانٌة  الــســرّي. 
ــٌة بــشــكــل مـــؤكـــد، لقد  ــه ــائ ــر، وت ــ آَخـ
فرنسا،  طويال"عاملت  للصمت  ركنُت 
احلركيني اجلزائريني باعتبارهم أهالي  
األصليني  للسكان  )نظام   indigènes
الفرنسية  املــســتــعــمــرات  يف  مــطــبــق 
يعتبرون  ال   ،19 الــقــرن  أواســـط  منذ 
اجلنسية  ــن  م ويــحــرمــون  مــواطــنــون 
فيما  الــشــامــلــة(،  ــوق  ــق واحل الكاملة 
بحسب  خونَة،  اجلزائريون  اعتبرهم 
ما أوردت دليلة كرشوش يف كتابها هذا، 
لم  أبــاهــا  أن  خــاللــه  اكتشفت  والـــذي 
يكن خائنا، وال حركيا، بل كان عنصرا 
الوطني، ولكن  التحرير  سريا يف جبهة 
فرنسا.  إلى  يفّر  جعلته  بعضهم  وشاية 
ُيصدر  أبيها  على  الكاتبة  إحلاح  وأمــام 
قائال  رفــض  امللتبس،  االعــتــراف  هــذا 
خائنًا،  يعتبرونني  كانوا  "اجلزائريون 
كذلك  ــدو  أب أن  تريدينني  كنِت  فهل 

خائنًا يف نظر الفرنسيني!".

حسن أيت اعمر
"مثقف" الثقافة 

السائدة

ماسح األحذية )2(: الكابوس

كوخه  يف  يتمدد  البهيم،  الليل  يف 
شكل  ال  نافذة  حتت  ركن  يف  املتواضع 
حتجب  "كارتون"  بقطعة  مغطاة   ، لها 
اآلمال   وحتى  والهواء،  النور  شيء:  كل 
مضجعه،  يــقــض  ــرد  ــب ال واالحـــــالم، 
الراحة  فيحرمه  عظامه  الى  يتسلل 
املليء  العسير،  يــومــه  ــم  رغ ــوم،  ــن وال

والشقاء. بالعناء 
يجد  لم  شديد،  بانقباض  يشعر 
لــه تــفــســيــرا، يــحــدق يف الــظــالم فال 
يرى اال خيوط ضوء شحيحة، كثيفة 
ومتشابكة، تتسلل من الثغور التي متأل 
اجلدران والسقف . شده املشهد،  وراح 
سريالية  لوحة  يقرأ  وكانه   يتأمله، 
.. يوشحها  والضياء  الظالل   متداخلة 
وأشكال  رسومات  والبياض..  السواد 
مخيلته،  تنسجها  مخاتلة  وهمية، 
وتهيج  وأشجانه..  هواجسه  فتحرك 
ــه  ــراش ــوق ف ــ ــره، فــيــتــقــلــب ف ــ ــواط ــ خ
دون  لكن  ِسَنة،  مستجديا  "الكارتوني" 

جدوى.
الرطوبة   رائحة  املكان  يف  وفاحت 
املكان  وكأن  املبللة،   والتربة  والدخان  
البارد.  جوف قبر سقته أمطار الشتاء 

كان  عليه،  يخيم  الذي  السكون  ورغم 
املتهاوية من ثقوب  املاء  يسمع قطرات 
املتربة،  باألرض  ترتطم  وهي  السقف 
أو تصطدم بشيء من محتويات املكان، 
هتافات  سمعه  ــى  إل وقعها  فيتبادر 
بأصوات  امتزجت  وقــد  متظاهرين، 
ــة تــتــحــرك  ــري ــك ــس ــة ع ــذيـ ــع أحـ ــ وق
مفاتيح  "بــطــقــطــقــات"  و  بــانــتــظــام، 

احلواسيب، وشخير الطابعات .
واملخبرين  احملققني   صور  زالت  فال 
ــزوه، وحــقــقــوا مــعــه -  ــج ــت ــن اح ــذي ال
الضغط  أســالــيــب  كــل  مــســتــخــدمــني 
على  تستحوذ    - والترهيب  والتهديد 
 . مخيلته  سطح  على  وتطفو  فكره، 
بالظلم  عارم  احساس  به  استبد   وقد 
من  لــه  تعرض  مــا  ــراء  ج  ، و"احلــكــرة" 
أشكال التجريح و التعنيف واإلهانة...
بــجــواره،  السجائر  علبة  تــنــاول 
أشــعــل ســيــجــارة، ونــفــث الــدخــان يف 
الضوء،  ُحــزم  الــى  لينضاف  الفضاء،  
نذرتها  على  الكوخ  يف  االشياء  وظالل 
الى  التفت  قــتــامــة.  املشهد  ــزداد  ــي ل
ــه يــخــشــى ان  ــأن ــس ك ــم اجلـــــدار،  وه
}حكم   : آذان  فلليل  لئيم،  واٍش  يسمعه 

أوالد...{.  عليكم..   اللعنة  الــقــوي.. 
جسمه  يف  تدب  غريبة  برودة  وأحس 
يف  يدور  الكوخ  ان  إليه  وخيل  الواهن، 
عقارب  دوران  ملنحى  معاكس  منحى 
مركبة  كــأنــه  الــكــوخ  وغـــدا  الــســاعــة، 

لإلقالع. فضائية تستعد 
ــره عــلــى بــقــعــة ضــوء  ــص و وقـــع ب
مجنح،  حــصــان  هيئة  عــلــى  ذهــبــيــة 
انه  لــه  تهيأ  و  ــوخ،  ــك ال مــن  زاويـــة  يف 
يطوح  سيفا  حامال  صهوته  ميتطي 
يتسامى  بريقا  يصدر  الفضاء  يف  به 
من  ســرب  يتبعه  البعيد.  األفــق  نحو 
حول  حتوم  وهي  واحلمائم  النوارس  
فيتحول   ، الزاهية  بألوانه  قزح  قوس 
متوهجة.  ضوئية  هالة  إلــى  املشهد 
اجلميل،  احللم   هذا  من  يخرجه  ولم 
الكوخ  سطح  على  مفاجئة،  ضجة  إال 
مصدر  أن  لــه  فتبني  الــســمــع،  أســـاغ   ،
هرين  ــني  ب عنيف  ــراك  عـ الــضــجــة، 
متشردين.  وسرعان ما هدأت اجللبة، 
وعاد الهدوء. ليدخل يف حلظة تأمل ، 
فكر يف قانون الغاب ، والصراع من أجل 
البقاء ، وغريزة املوت واحلياة، وأشياء 

أخرى.

بوجمعة بنطويهر
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1973، تستضيف  املغرب سنة  الوطني لطلبة  التي تصادف حظر االحتاد  24 يناير  مبناسبة 
جريدة النهج الدميقراطي، الرفيق أيوب حبراوي، املنسق الوطني لفصيل طلبة اليسار التقدمي، 
عضو الكتابة احمللية لفرع النهج الدميقراطي بتطوان، وعضو املكتب احمللي لشبيبة النهج بتطوان.

شكرا للرفيق أيوب على تلبية الدعوة.

24 يناير  1973                 ماذا يعين لكم يوم 
 15 املؤمتر  خالل  نوعية  قفزة  الطالبية  احلركة  عرفت   -
االجتماعي  الصراع  خريطة  يف  مهما  دورا  تلعب  وأصبحت 
وسارع  املخزني  النظام  ُيعجب  لم  ما  هذا  تنظيميا،  وتقوت 
و أعلن احلظر   73/1972 لشن حملة اعتقاالت واسعة صيف 
هذا    من  الهدف  وكــان  يناير   24 يــوم  للمنظمة  القانوني 

وإضعافها        الطالبية  احلركة  إقبار  هو   القرار 

بالنسبة لنا هذا اليوم يعبر بامللموس أن احلركة الطالبية 
الريادي  للدور  راجع  وهذا  حساباته  وأربكت  النظام  أزعجت 
الطبقي  الــصــراع  يف  الطالبية  احلركة  تلعبه  كانت  الــذي 
النظام  يشنه  الذي  القمعي  النهج  على  كذلك  ويعبر  آنذاك 
يف  خصوصا  املغرب  يف  املناضلة  التنظيمات  كل  ضد  املخزني 
واعتقال  قمع  من  األمام  إلى  منظمة  عاشته  وما  السبعينات 

النظام. هذا  لهمجية  اخر  دليل 
       

            هل ميكنكم اعطاء فكرة مخترصة حول 
قبل  الطبقي  الرصاع  يف  الطالبية  الحركة  دور 

املغرب؟ لطلبة  الوطين  االتحاد  حظر 
فرضت  الطالبية  اجلماهير  أن  اإلشارة  على  وجب  أوال:   -
االحتــاد  على  القانوني  احلظر  رفــع  املخزني  النظام  على 
القرار  ــذا  وه السبعينيات  أواخــر  املــغــرب  لطلبة  الوطني 
القمع  حملة  امام  الطالبية  اجلماهير  صمود  بفضل  جاء 
وتشبتها  احلظر  قــرار  بعد  النظام  شنها  التي  واالعتقال 
جاء  عملي  حظر  هو  اليوم  نعيشه  وما  القاعدية،  بهياكلها 
17 و اثر هو كذلك سلبا  كنتيجة مباشرة لعدم جناح املؤمتر 

الطالبية     احلركة  على 
الصراع  يف  مهما  دورا  الطالبية  احلركة  لعبت  ثــانــيــا:   -
باملناخ  وتتأثر  ُتــأثــر  دائــمــا  كانت  حيث  باملغرب  الطبقي 
"لكل  شعار  يف  التأثر  هذا  وُترجم  بالبالد  السائد  السياسي 

معركة جماهيرية يف الشارع صداها يف اجلامعة ولكل معركة 
املفجر  دور  ولعبت  الشارع".  يف  صداها  اجلامعة  يف  طالبية 
مارس  1965   23 انتفاضة  اهمها  االنتفاضات  من  للعديد 
يف  فعال  بشكل  وانخرطت  التالميذية   احلركة  جانب  إلى 
الستينات  يف  املغرب  عرفها  التي  االحتجاجية  احلركات  كل 
القمع  حملة  من  وافرا  نصيبا  هي  حتى  وعانت  والسبعينات 
باإلضافة  الــقــائــم،  النظام  يشنها  كــان  الــتــي  واالعــتــقــال 
الطالبية  النقابة  رفعتها  التي  املهمة  السياسية  للمواقف 

القصر  لتوجه  معارضة  جلها  كانت  التي  الرابع  املؤمتر  منذ 
القائم  النظام  من  التاريخي  املوقف  منها  نذكر  واتباعه 
املواقف  من  والعديد  الفلسطينية   القضية  من  واملوقف 
ينهجها  التي  الطبقية  والسياسات  لإلمبريالية  املناهضة  
االمبريالية،  الــدوائــر  ــالءات  إلم تطبيقا  املخزني  النظام 
يف  سنة  كل  يتكونون  كانوا  الذين  الطالب  أالف  عن  ناهيك 
الكليات ويخرجون ليلعبوا دور مهم يف باقي واجهات الصراع 

املناضلة    . والنقابية  السياسية  التنظيمات  ويف    الطبقي 

الحركة  جعلت  اليت  األسباب  ماهي            
مناهضة  يف  ــا  دورهـ عــن  تــرتاجــع  الطالبية 

وقراراهتا؟ الدولة  اختيارات 
احلركة  فيه  فقدت  العملي  احلظر  من  عقود  أربــع  بعد 
ووطنيا،  محليا  التنظيمية  وهياكلها  توهجها  الطالبية 
املخزن  ملخططات  التصدي  على  عــاجــزة  الــيــوم  اصبحت 
حيث  العام.  الشعبي  النضال  يف  الفعال  االنخراط  وعلى 
فتح  مما  جماهيريته  املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد  فقد 
حتاول  التي  البيروقراطي  التوجه  فصائل  لبروز  املجال 
ضد  العنف  ومتـــارس  الطالبية  احلــركــة  تشتيت  جــاهــدة 
الذاتية  األزمة  تعميق  يف  زاد  مما  ومنظم  وحدوي  فعل  اي 
طبقية  وقــرارات  بنود  تطبيق  املخزن  على  وسهل  للحركة 
كان  األزمــة  تعميق  يف  بــأخــرى  او  بطريقة  ساهمت  التي 

ــالق  واغ ملوسمني  بعد  عــن  التعليم  صيغة  ــرض  ف اخــرهــا 
لقانون  بــاإلضــافــة  الــطــالب  وجــه  يف  واألحــيــاء  اجلــامــعــات 
لتفريق  وذلك  امللحقات  مئات  لبناء  واللجوء   51،17 االطار 
يف  خصوصا  النظام  ثقافة  بدل  امليوعة  جو  وتسييد  الطالب 

واملعاهد. اجلديدة  الكليات 
يف  الوحيد  السبب  هي  الذاتية  االزمة  ان  اعتبار  ميكن  ال 
االول.  السبب  اعتباره  ميكن  لكن  الطالبية  احلركة  تراجع 
والسياسي  النقابي  للعمل  وقمعه  النظام  سياسات  الن 
الطالبية  احلــركــة  تــراجــع  يف  سبب  ايــضــا  ــان  ك باجلامعة 
تبقى  الطالبية  احلــركــة  ان  يعني  ال  ــذا  ه لكن  وضعفها 
يناضل  موسم  كل  ففي  الهجوم  هذا  امام  األيــدي  مكتوفة 
اجل  من  املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد  ومناضالت  مناضلو 
ترقى  ال  التضحيات  تلك  تبقى  لكن  املطالب  من  العديد 
التنظيم  لغياب  بــاألســاس  راجــع  وهــذا  املكتسبات  حلجم 
ساهما  جدلي  بشكل  مرتبطان  سببني  هناك  ان  مبعنى 
غياب  يف  يتجلى  ذاتــي  سبب  الطالبية  احلركة  اضعاف  يف 
على  املخزن  هجوم  يف  يتجلى  موضوعي  واخــر  التنظيم 

التعليم. قطاع 

          ما هو طرح فصيل طلبة اليسار التقدمي 

الراهن؟ الوضع  لتجاوز 
تأسيس  ذكرى  كذلك  هو  يناير   24 يوم  ان  االشارة  أريد   
وتنظيمي  سياسي  كامتداد  التقدمي  اليسار  طلبة  فصيل 
أشكال  من  وكشكل  الطالبية  احلركة  يف  الدميقراطي  للنهج 
والطلبة  التقدميني  للطلبة  املوحدة  للجبهة  االستمرارية 
ان  ــم  االه و  منهما.  ألي  بديال  يكون  أن  دون  القاعديني 
جديد  رقم  اضافة  يف  ذاتية  رغبة  يكن  لم  الفصيل  تأسيس 
تقييم  و  لتحليل  موضوعي  نتاج  هو  بل  الطالبية  احلركة  يف 
إلى  عاتقه  على  يطرح  و  الطالبية.  للحركة  الراهن  الوضع 
تنظيم  و  توحيد  مهمة  البيروقراطي  التوجه  فصائل  جانب 
أجل  من  ذلك  و  وطنيا  و  محليا  الطالبية  احلركة  نضاالت 
تعود  لكي  جماهيريا،  قاعديا  بناء  م  وط  أ  بناء  ــادة  اع
الطبقي  الصراع  يف  املميز  دورهــا  لتلعب  الطالبية  احلركة 
النيوليبرالية  الــقــرارات  ضد  النضال  اجــل  من  و  باملغرب 
احللقة  هي  التنظيم  أن  ويعتبر  التعليم،  قطاع  يف  للدولة 
اجلامعات  اغلب  تشهدها  التي  النضاالت  كل  يف  الغائبة 
جلنة  أهمها  ــاوالت  احمل من  العديد  هناك  وكانت  املغربية 
املــوســم،  كــان هــذا  الـــذي  الــوطــنــي  ــراب  ــ و اإلض مـــارس   23

تاريخي  ــدث  ح ــه  ألن الــوطــنــي  لــإلضــراب  قليال  ســأتــطــرق 
وطني  اضـــراب  اخــر  كــان  حيث  الطالبية  احلــركــة  يف  مهم 
التوجه  فصائل  فيه  ولعبت  التسعينات  لبدايات  يعود 
اجلامعية  املواقع  بني  التنسيق  يف  مهما  دورا  الدميقراطي 
واجناحها  النضالية  االشكال  وتسيير  تأطير  على  والسهر 
االنخراط  البيروقراطي  التوجه  فصائل  رفضت  املقابل  يف 
مبواقع  الطالبية  اجلماهير  وجــرت  الوطني  ــراب  االض يف 
ترقى  ال  املرحلة  يف  ثانوية  نضالية  ألشــكــال  تــواجــدهــا 
لتقدميها  مستعدة  اجلماهير  كانت  التي  التضحيات  حلجم 
ملباراة  املنظم  القرار  قابل  الذي  الكبير  الطالبي  الرفض  بعد 
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عن  املستشفيات  أعــلــنــت  بــكــنــدا  طــورنــطــو  يف 
ألن  كوفيد19،  ملــواجــهــة  ــة  ــ األدوي يف  اخلــصــاص 
لهذه  وكحل  الطلب.  مع  باملقارنة  قليلة  الكميات 
املستشفيات  بعض  إدارة  اهتدت  املستفحلة،  األزمة 
الرابحني  على  لتوزع  املرضى  بني  القرعة  إلجــراء 
احلظ  يحالفه  لم  من  وطبعا  العالجية  الوصفات 
قد تهدد حياته.يذهب حلال سبيله مع كل ما يعنيه ذلك من أخطار 

وحتى  ــة  ــ األدوي تــوفــيــر  يف  الــفــشــل  يقتصر  لــم 
ايطاليا  يف  االزمة  انفجرت  بل  كندا  على  الكمامات 
املتحدة...فالرأسمالية  والواليات  واجنلترا  وفرسنا 
نفسها  تلزم  وال  الكافية  األدوية  تنتج  ال  املتوحشة 
املــواطــنــات  جلميع  الصحية  التغطية  بتوفير 
اإلنتاجية  املاكينة  املساواة.  قدم  وعلى  واملواطنني 
حتول  وملــا  ربحا.  أكثر  أخــرى  مجاالت  يف  تشتغل 
أطلقت  لألرباح،  جلبا  أكثر  سوق  إلى  الصحة  قطاع 
لصناعة  االحتكارية  )الشركات  "بيغفارما"  يد 
اللقاحات  لــتــوزيــع  شــروطــهــا  ــرض  ف يف  ــة(  ــ االدوب
التي  وباألثمنة  إنتاجها،  تستطيع  التي  خيالية.وبالكميات  أرباحا  حققت  وبذلك  حتددها 

واالستراتيجي  الكبير  الفشل  أوجه  احد  هو  هذا 
جائحة  عرت  وقد  املعوملة،  الرأسمالية  للمنظومة 
مفهومة  باتت  حتى  احلقيقة  هذه  على   19 وملموسة من طرف اجلميع.كوفيد 

من  الــكــيــلــومــتــرات  ــن  م أالف  بضعة  بــعــد  عــلــى 
طورنطو، توجد حضارة أخرى ومنظومة اقتصادية 
النظام  بناها  التي  احلضارة  وهي  نوعيا  مختلفة 
واحملاصر  الصغير  البلد  هذا  يف  كوبا.  يف  االشتراكي 
املتحدة  الواليات  طرف  من  سنة   60 من  أكثر  منذ 
ففي  الكوبي؛  النظام  إسقاط  بهدف  األمريكية 
الصحية  التغطية  مكسب  حقق  الــذي  البلد  هــذا 
أن  لشعبه  ميكن  ال  اجلــيــدة،  اخلــدمــات  ومجانية 
إليه  جلــأت  الــذي  الغريب  احلــل  هــذا  مثل  يتخيل 
من  قرعة  بإجراء  طورنطو  يف  الطبية  السلطات 
كوفيد  حملاربة  الطبية  الوصفة  توفر  لعدم  سيموت 
19. لقد أنتجت كوبا ما يكفيها من األدوية ملقاومة 
الفرصة  أتيحت  لو  بأنه  يقني  على  ونحن  كوفيد 
ورفع احلصار عن كوبا لسارعت بإرسال األدوية إلى 
أرسلت  ملا  الوباء  بدايات  يف  بذلك  قامت  كما  كندا 
بقاع  من  والعديد  ايطاليا  إلى  واخلبراء  ــة  العالم.األدوي

على  محتوما  قـــدرا  ليست  ــة  ــئ واألوب فــاآلفــات 
بالعلم  عليها  والتغلب  مواجهتها  ميكن  البشرية. 
العظيمة  وبالتطبيقات  اجلــديــدة  واالكتشافات 
النظام  هو  الكبير  املانع  لكن  ــة،  األدوي صناعة  يف 
األمراض  فيه  مبا  شيء  كل  يسلع  الذي  الرأسمالي 
السبب  إن  اخليالي.  للربح  مصدرا  ويجعلها  الفتاكة 
يف  يكمن  املــتــأزمــة  الــوضــعــيــة  هـــذه  يف  ــي  ــاس األس
واجلشع؛  املفترس  االقتصادي  النظام  هذا  وجود 
منط  على  القضاء  وجب  اآلفات  هذه  من  وللتخلص 
استغالل  ومنع  االشتراكية  وبناء  الرأسمالية  اإلنسان ألخيه اإلنسان.إنتاج 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

إجراء القرعة ملن 
ميوت

أوكرانيا : تناقض مصالح النيتو يؤجل الحسم

على  املوضوع،  يف  الصادر  للمقال  تبعا 
440،وتتبعا  الــعــدد  مــن  الصفحة  هــذه 
السياسي  املستوى  على  امللف  لتطورات 
هنا  نحاول  والعسكري،  والدبلوماسي 
تستقي  الــتــي  املــســتــجــدات  آخـــر  رصـــد 
تضارب  و  التناقضات  حجم  من  أهميتها 
داخل  واالستراتيجية  اآلنية  املصالح 
موقف  هناك  جهة  فمن  الغربي.  املعسكر 
)بريطانيا  األجنلوسكسوني  التحالف 
شمال  حلف  يستخدم  الــذي  وأمريكا(، 
االقتصادية  حــربــه  ــوض  خل األطــلــســي 
مبيثاق  ــذرع  ــت وي ــني،  ــص وال ــا  روســي ــد  ض
ويقحم  املشترك،  الدفاع  حــول  احللف 
قواها  وخصوصا  الغربية  ــا  أوروبـ دول 
تدويل  يف  وفرنسا  أملانيا  مثل  الكبرى 
تتوجس  اخرى  جهة  ومن  أوكرانيا.  أزمة 
يف  حتول  أي  من  ــي  األوروب االحتــاد  دول 
على  يؤثر  أن  شأنه  من  الــراهــن  الوضع 
نحو  ــي  ــروس ال ــاز  ــغ ال إمــــدادات  ــان  ــري أوروبا.س

داخــل  هــو  إذن  احلــاصــل  الــتــنــاقــض 
الــذي  األطلسي،  شمال  حلف  مكونات 
جبهة  يشكل  ال  أنه  اإلدراك  متام  يدرك 
بوتني  فالدميير  منع  على  قادرة  موحدة 
أوكــرانــيــا  ــرق  ش "انفصاليي"  ــم  دع مــن 
كيف  إذ  عسكري،  بعمل  للقيام  ودفعهم 
 100000 حــوالــي  حشد  الــذي  ــو  وه ال 
اجليش  ضعف  ومع  احلدود.  على  جندي 
يدرك  اآلخر  هو  بوتني  فإن  األوكراني، 
على  قــادرة  أوروبية  دولــة  توجد  ال  أنه 
اجليش  وإســنــاد  لدعم  جيوشها  ــال  إرس

ورقــة  بــيــده  وأن  خــصــوصــا  األوكـــرانـــي، 
وحدة  فيه  يقايض  الــذي   1994 اتفاق 
أراضــــي أوكـــرانـــيـــا بــتــســلــيــم األســلــحــة 
ــاد  ــا عـــن االحتـ ــه ــت ــي ورث ــت روسيا.الــنــوويــة ال إلى  السوفييتي،ونقلها 

أما اقتصاديا ،و يف ظل سيادة االهتمام 
ويف  اإلنتاج،  وسائل  بتشغيل  الرأسمالي 
)الطبقة  اإلنتاج  قوى  باسم  ناطق  غياب 
االحتــاد  خارجية  وزراء  ،فــإن  العاملة( 
االثنني  يوم  اجتمعوا  عندما  ــي  األوروب
أي  أن  على  اتفقوا  بروكسيل،  يف  املاضي 
ستكون  روسيا  على  ُتفرض  قد  عقوبات 
اقتصادية  وتكاليف  وخيمة  عواقب  لها 
تخفيض  أي  ،ألن  باهضة  واجتماعية 
لـــشـــراء الـــغـــاز والـــبـــتـــرول مـــن مــوســكــو 
على  مــبــاشــرة  سلبية  آثـــار  لــه  ســتــكــون 
األوروبـــي  واملستهلك  اإلنتاجية  ــة  اآلل
ــدى الــقــصــيــر وبــســرعــة،  عــامــة عــلــى املـ
ــارا الرتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة  ــض ــح ــت اس
ثلث  يف  األوروبـــيـــني  اعــتــمــاد  ــم  ث أوال، 
من  املستوردة  الطاقة  على  استهالكهم 
دولــة   27 حاجيات  تغطي  التي  روســيــا 
وفرنسا.  أملــانــيــا  رأســهــا  وعــلــى  ــة  ــي أوروب
االقتصادية  املعطيات  هذه  من  وانطالقا 
دول  وانصراف  االجتماعي،  العمق  ذات 
مواطنيها  مراعاة  إلى  األوروبي  االحتاد 
ــم االجــتــمــاعــي"  ــل ــس ــى "ال حــفــاظــا عــل
التي  احلــمــائــيــة  الــســيــاســة  ومــجــابــهــة 
املنسحبة  وإجنــلــتــرا  أمــريــكــا  تنتهجها 
ــي؛  األوروبـ االحتـــاد  هياكل  مــن  مــؤخــرا 
األمريكية  اإلدارة  بدأت  الوضع  هذا  أمام 

وليس  بوتني  شخص  على  بعقوبات  تلوح 
تخويف  أجل  ومن  الروسية.  الدولة  على 
عسكري  حتــرك  أي  من  والعالم  أوروبـــا 
ــل أوكــرانــيــا، قــال بــايــدن أن  ــي داخ روس
أنحاء  كل  على  كارثية  ستكون  العواقب 
العاملية  احلــرب  بنتائج  وشبهها  لثانية.العالم  ا

أطماع  إلــى  وبالنظر  أخــرى،  جهة  من 
إلى  تهدف  فإنها  استراتيجيا،  روســيــا 
وفرز  أوكرانيا  يف  عامة  انتخابات  تنظيم 
النظر  إعادة  ثم  لروسيا،  موالية  حكومة 
االحتاد  بعد  ما  والتزامات  اتفاقيات  يف 
مت  الــتــي  تلك  وخــصــوصــا  السوفييتي، 
حكم  إبــان   90 ال  ســنــوات  يف  متــريــرهــا 
بضعف  اتسمت  الــتــي  يلتسني  بــوريــس 
حال  يف  كذلك  تريد  روسيا  روسيا.  ووهن 
ذاتي  حكم  إقرار  إلى  املخطط،  هذا  أوكرانيا.فشل  شرق  يف 

اآلن  متحكمة  روسيا  أن  كذلك  ُيذكر 
باإلضافة  حيث  األرض،  على  الوضع  يف 
ــرم مما  ــق ــرة ال ــزي إلـــى ضــمــهــا لــشــبــه ج
البحر  مــنــافــذ  عــلــى  ســيــطــرتــهــا  يــعــنــي 
بواسطة  كذلك  تسيطر  فإنها  ــود،  األس
ــا،  ــي ــران "انــفــصــالــيــيــهــا" عــلــى شـــرق أوك
طول  على  املريح  وجودها  إلى  باإلضافة 
وهذه  بيالروسيا،  مع  الشمالية  احلدود 
الفصل  كلمة  لــهــا  مــيــدانــيــة  مــعــطــيــات 
ــغــرب االمــبــريــالــي  ــوايــا ال وجتــعــل مــن ن
مستحيلة  هــنــاك  وأطــمــاعــه  بالقوة.والــنــيــتــو  التحقق 

حول الوضع يف السودان، قرأنا لكم:
 "يف انتزاع السلطة"

وحتى  االستقالل  منذ  شعبنا  جتارب   
ــداء  وأعـ الــيــمــني  قــوى  بــأن  أثــبــتــت  اآلن 
يضيقون  الذين  هم  االجتماعي  التغيير 
التنظيم  وبــحــريــة  بــالــدميــوقــراطــيــة 
بالتغيير  ــك  ــذل ك وتــضــيــق  والــتــعــبــيــر، 
هــذه  للجماهير،  املستقل  وبــالــنــشــاط 
تلجأ  الــتــي  هــي  للثورة  املــعــاديــة  الــقــوى 
لتقليص  والالقانوني  البدني  العنف  األساسية.إلى  واحلريات  احلقوق  مساحة 
ونشهد اليوم وبشكل أوضح من الشمس 
الــصــراع  مــالحــم  أعيننا،  أمـــام  احلــارقــة 
شعبنا  جماهير  تخوضه  الــذي  الضاري 
والسير  الــثــورة  الســتــرداد  احلية  وقــواه 
الفترة  مــهــام  اســتــكــمــال  طــريــق  يف  االنتقالية.بــهــا 
أمم   - الدولية  القوى  محاوالت  ورغم 
إقليمي-  مجتمع  دولي،  مجتمع  متحدة، 
الداعية إلى إجراء حوار بناء بني أطراف 
حسب  تشمل  والتي  السياسية-  العملية 
منذ  أنــه  إال  اإلنقالبية،  السلطة  رأيهم 

أو  نسمع  لم  األممية  املبادرة  طرح  بداية 
نرى أي خطة من جانب اإلنقالبيني تشير 
أكتوبر   25 انقالب  حــول  تراجع  أي  إلــى 
واالنتقال  الثورة  ملسيرة  املدمرة  ومراميه 

الدميقراطي.
املعقد  الــســيــاســي  اجلـــو  هـــذا  ــل  ظ يف 
السياسية  الــقــوى  مــن  العديد  تقدمت 
املشترك،  العمل  وحدة  الوحدة،  باجتاه 
ارتكبتها  التي  بــاألخــطــاء  بعضها  ــر  وأق
والعمل  األخــطــاء  لتجاوز  النية  ــدت  وأب
من  العديد  استخدام  مع  الوحدة،  على 
لبناء  تقود  التي  التكتيكية  اخلــطــوات 
يف  السياسي  ــاء  ــوع وال الــوحــدة  أرضــيــة 
لبعضها  أقــرب  أصبحت  ــادرات  ــب م شكل 
وانتزاع  العسكري  االنقالب  هزمية  باجتاه 
الدميقراطي  املدني  احلكم  وبناء  السلطة 

الكامل.
فقط  ليست  هي  املهمة،  هذه  إجناز  إن 
املهم  بل  لوحدها  اجلذرية  القوى  مهمة 
وبشكل  املــاضــي،  ــارب  جت مــن  االســتــفــادة 

التي  القاعدية  بالوحدة  التمسك  أساسي 
القيادات  التشكيالت  تبني  أساسها  على 
أن  بها  املناط  املنظمة  اجلماهير  حلركة 
السلطة. الستالم  ومستعدة  جاهزة  تكون 
إن الوصول إلى هذا الهدف بإجماع القوى 
الــدولــي  املجتمع  على  سيفرض  احلــيــة 
مع  إما  مغايرًا  موقفًا  السودان  وأصدقاء 
السلمي  الدميقراطي  والتحول  الــثــورة 
ضد  املمنهج  والعنف  الدكتاتورية  مع  الثوار.وإما 
أدواتــهــا  وتنجز  الــثــورة  ــوى  ق لتتحد 
يف  العاملة  اجلماهير  تنظيم  يف  املجربة 
ولتبدأ  والدراسة،  والسكن  العمل  أماكن 
السياسي  لإلضراب  التحضير  عملية  يف 
ــي ولــتــتــقــدم يف  ــدن ــام، والــعــصــيــان امل ــع ال
الثورة.شجاعة وجسارة النتزاع حقوق اجلماهير  وهزمية أعداء 
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