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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 369 
 من 21 إىل 27 يوليوز 2020

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

الدميقراطي مؤمتره اخلامس  النهج  ينظم  أن  املقرر  كان من  لقد 
التي  بالطوارئ  اصطدم  القرار  ه��ذا  أن  غير  املنصرم.  األسبوع  خ��الل 
بالتحديد.  املغرب  وفي  العالم  بلدان  على  كوفيد19-  اجتياح  فرضها 
الوقت  نفس  وفي  املؤمتر،  محطة  تأجيل  الضروري  من  كان  وبالتالي 
التعجيل بتوفير شروط إجناز املهام املطروحة على النهج الدميقراطي 

في مختلف الواجهات:

تعتبر  الكادحني:  وعموم  العاملة  الطبقة  ح��زب  بناء  عن  اإلع��الن 
كل  على  نفسها  تفرض  تاريخية،  وض���رورة  راهنية  ذات  املهمة  ه��ذه 
املناضلني املاركسيني. فالشعوب التي هبت في سيرورات ثورية وواجهت 
وقت  أي  من  أكثر  أصبحت  التابعة،  األنظمة  واستبداد  اإلمبريالية 
مضى حتتاج إلى البديل التحرري الدميقراطي ليقوم مقام اخليارات 
إن  غيرها.  أو  السياسي  اإلس��الم  وأنظمة  منها  النيوليبرالية  الفاشلة، 
في قلب هذه السيرورات الثورية توجد القوة الضاربة للطبقة العاملة 
التي من املفروض فيها أن تقود هذه السيرورات الثورية وحمايتها من 
القوى املضادة، ثم السير بها قدما باستثمار تراكماتها وقطائعها حتى 
حتقيق أهدافها وفتح آفاق جديدة نحو التغيير الدميقراطي ذي األفق 

االشتراكي. 

ليس  الكادحني،  العاملة وعموم  الطبقة  بناء حزب  إن اإلعالن عن 
ترفا فكريا وال مغامرة يسراوية، بل هي مهمة آنية أملت شروطها عدة 
عوامل موضوعية وذاتية وقد أنضجتها الشروط احلالية التي توافرت 
مع مخلفات جائحة كوفيد19- والنضاالت العارمة للطبقة العاملة في 
مختلف الوحدات اإلنتاجية الصناعية منها أو الزراعية وفي األحياء 
الشعبية، بتأطير نقابي أو من دون غطاء نقابي في مواجهة مكشوفة 
املقبول ضياع  غير  م��ن  أصبح  فقد  وال��ب��اط��رون��ا.  امل��خ��زن  م��ع حتالف 
الفرصة مرة أخرى أو افتعال الشروط التعجيزية حتى نخلف موعدنا 

مع التاريخ. 

االجتماعية  اجلبهة  وجتدير  وتقوية  الدميقراطية  اجلبهة  بناء 
اجتماعية  قضايا  الدميقراطيني  عموم  أم��ام  تطرح  واح���دة:  مسيرة 
كثيرة ومتنوعة، انضافت إليها قضايا الدفاع عن احلماية االجتماعية 
اجتماعية  ومطالب  قضايا  هي  ومتطلباتها.  احلالية  الشروط  بفعل 
الذي  للحراك  حاضنة  نضالية  وب��رام��ج  خطط  تستلزم  استعجالية 
وضع في كماشة املخزن باستغالل قوانني احلجر الصحي وتوظيفها 
في حجر أشكال التعبير واالحتجاج. لقد شكلت اجلبهة االجتماعية 
بالنضال  املعنيني  من  واس��ع  طيف  لتجميع  كإطار  تنظيميا  مكسبا 
االجتماعي من نقابات وتنظيمات سياسية، حقوقية، جمعوية، نسائية 
وشبيبية. وهذا اإلطار، من حيث املبدأ ال يزال يتسع لتنظيمات فاعلة 

الهيمنية  والنزعة  االشتراطات  أعطاب  بتجاوز  ملزم  أنه  غير  أخ��رى. 
واالستخدام املوسمي. وهو قادر على ذلك متى توفرت اإلرادة السياسية 
بالعمل الدميقراطي املباشر على أرضية امللفات والقضايا االجتماعية 
التي وجب ترتيبها في خطط نضالية تكون الفروع واجلهات قاعدتها 
وتقومي  توجيه  في  أو مساهمتنا  املهمة  هذه  في  فالنجاح  األساسية. 
هذا العمل، ميكن من توفير شروط بناء اجلبهة الدميقراطية للنضال 
واحلرية  الدميقراطية  مجتمع  وبناء  الدميقراطي  التغيير  أجل  من 

والعدالة واملساواة. 

بناء اجلبهة امليدانية: هي الكتلة احلرجة ذات الزخم اجلماهيري 
املفروض  من  واسعة  جبهة  وه��ي  التغيير.  لشعارات  احلامل  الشعبي 
واحلراكات  األم��ازي��غ��ي��ة  واحل���رك���ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اجل��ب��ه��ة  ت��ض��م  أن 
املناهضة  القوى  كل  بالضرورة  وحتتضن  وتنسيقياتها،  االجتماعية 
املخزنية  املافيا  وعنتريات  االستبداد  ميدانيا ضد  املناضلة  للمخزن، 

التي تتحكم في مفاصل الدولة وحتصي نبضات الشعب. 

عن  ف��ض��ال  ل��ل��ج��م��اه��ي��ر:  ال���ذات���ي  ل��ل��دف��اع  املستقلة  األدوات  ب��ن��اء 
التنظيمات اجلماهيرية القائمة من جمعيات ونقابات وغيرها، تبقى 
أولوية  الذاتي املستقلة للجماهير مهمة ذات  الدفاع  مهمة بناء أدوات 
قصوى، خاصة مع توافر احلركات االحتجاجية وبروز حركات جديدة 
بفعل تفاقم األزمة والتسريحات اجلماعية للعامالت والعمال وامتهان 
باملساهمة  يلزمنا  ه��ذا  كل  ذل��ك.  غير  أو  كالفراشة  هامشية  أنشطة 
مذكراتها  بوضع  أمورها  وتسيير  صفوفها  تنظيم  في  اجلماهير  مع 
بعيد  بشكل  أيضا  لكن  مستقل  بشكل  النضالية  وبرامجها  املطلبية 
عن العفوية مبني على أسس تنظيمية دميقراطية تراكم من خاللها 
الشعبي  اجلماهيري  النضال  في  للمساهمة  الدميقراطية  جتربتها 
الكادحني ورص  العام. وهي مهمة تخدم في نفس اآلن مهمة تنظيم 
صفوفهم إلى جانب العامالت والعمال على طريق بناء املعبر السياسي 
الصراع  ملمارسة  كسالح  احلزب  أي  الكادحني  وعموم  العاملة  للطبقة 

الطبقي. 

محطة  تأجيل  إل��ى  اضطر  ق��د  الدميقراطي  النهج  سيكون  بهذا 
طبيعة  وبحكم  لكن  تنظيمية،  كمحطة  اخل��ام��س  ال��وط��ن��ي  امل��ؤمت��ر 
املهام امللقاة عليه وفي الشروط احلالية، سيجد مناضالته ومناضليه 
ودراسات  حتاليل  ع��ن  نتجت  التي  السياسية  امل��ه��ام  ب��إجن��از  يعجلون 
عميقة للشروط التي يعيشها املغرب، في ارتباط مع التحوالت العاملية 
التي تسير في اجتاه مساعد على طرح املشروع االشتراكي البديل عن 

الرأسمالية البربرية واالستبداد املخزني. 

النهج الدميقراطي بني تأجيل املؤمتر الوطني 
وتعجيل إجناز املهام السياسية للمرحلة

االقتصاد البديل ودور النساء
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نزع الطابع الطبقي عن 
10احلزب يقود إلى التحريفية

خالد البكاريضيف العدد: 

الدولة العميقة ال تثق بغير أبناء 
الدار، واملشكلة هي في استسالم 
املؤسساتية  واملعارضة  احلكومة 
الواقع الذي يفرغ املمارسة  لهذا 

السياسية من محتواها. 

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

النهج الدميقراطي يدعو إلى 
االنخراط في احتجاجات العمال 

والكادحني

كلمة العدد

تصدر رقميا مؤقتا في انتظار العودة للصدور ورقيا

حراك الريف مرحلة في سيرورة النضال الشعبي من 
أجل التحرر والدميقراطية والعدالة االجتماعية



العدد: 369 2
الثانية من 21 إلى 29 يوليوز  2020 

في اجتماعها العادي ليوم 12 يوليوز 2020، وقفت الكتابة 
الوطنية على أهم مستجدات الوضع املتسم باستمرار انتشار 
الرأسمالية  وال��ش��رك��ات  املعامل  م��ن  العديد  ف��ي  ال��وب��اء  ب��ؤر 
معرضة حياة العامالت والعمال للخطر بتواطؤ مكشوف مع 

السلطات املخزنية.

لقد ساهمت هذه اجلائحة في انكشاف أزمة سياسات النظام 
املخزني املنصاعة لتوجيهات الدوائر املالية االمبريالية، التي 
صحة  من  احليوية  العمومية  القطاعات  تفكيك  إل��ى  أدت 
ال��ه��ادف إلى  ال��رأس��م��ال احمل��ل��ي واألج��ن��ب��ي  ل��ف��ائ��دة  وتعليم 
العاملة  للطبقة  الكرمي  العيش  األرباح على حساب  مراكمة 

ومختلف الفئات الكادحة.

واملواطنني  املواطنات  على  املخزنية  السلطات  تغول  إن 
البسطاء، عبر فرض احلجر الصحي بالقوة، قابله انصياعها 
العامالت  تشغيل  في  استمرت  التي  الباطرونا  إلرادة  التام 
الوقاية من  ابسط ش��روط  فيها  تنعدم  والعمال في ظ��روف 
عنه  نتج  مما  األرواح.  قبل  األرب���اح  خطة  منتهجة  ال��وب��اء، 
ارتفاع مهول لعدد اإلصابات في أوساط العامالت والعمال. 
تصبير  ومعامل  في طنجة  رون��و  شركة  ذل��ك،  على  وكمثال 
إلى  بالقنيطرة  ال��ف��راول��ة  شركة  ع��ن  فضال  باسفي  السمك 

غير ذلك من البؤر التي تزداد يوما عن يوم. اما 
العامالت والعمال الزراعيون، فال زالوا يشتغلون 
في ظروف أشبه بالعبودية، حيث يتم نقلهم في 
وسائل النقل ال تصلح حتى للبهائم مما يعرض 
حياتهم باستمرار للخطر، وآخرها حادثة السير 

املميتة بدوار أيت عميرة في سوس ماسة.

للسلطات  ال���ف���اض���ح  االن���ح���ي���از  وي��ت��ج��ل��ى 
املالية  ق��ان��ون  خ��الل  م��ن  للباطرونا،  املخزنية 
املفلسة  السياسات  نفس  يكرس  ال��ذي  املعدل 
اجلائحة  ع��ز  ف��ي  الصحة  ميزانية  يجمد  ب��ل 
دعم  ف��ي  ويستمر  التعليم  ميزانية  ويقلص 
املقاوالت والشركات مع تشجيع الباطرونا على 

وابتزازهم بخفض أجورهم،  للعمال  التسريحات اجلماعية 
ضدا على بنود مدونة الشغل، التي هي أصال في صاحلها. 
التربية  وزير  االنحياز من خالل اصطفاف  كما جتلى هذا 
الوطنية مع باطرونا التعليم اخلصوصي بتعقيده املسطرة 
في  والتسجيل  اخلصوصي  التعليم  م��غ��ادرة  في  يرغب  ملن 
العاملة  الطبقة  مطالب  جتاهل  وأم��ام  العمومي.  التعليم 
العمال  العديد من  املفقرة، خرج  الشعبية  الفئات  ومختلف 
وال���ع���ام���الت ف���ي م��ظ��اه��رات اح��ت��ج��اج��ي��ة ف���ي ع���دة مواقع 
مطالبني بالضغط على الرأسماليني من اجل احلفاظ على 
الصحية  السالمة  ش��روط  وتوفير  العاملة  الطبقة  حقوق 
باعة متجولني وعمال  الكادحة من  الفئات  لها. كما نظمت 
متحدين  احتجاجية  وقفات  الطاكسيات  وسائقي  املقاهي 
الذي  ظروف احلجر، للمطالبة بحقهم من صندوق كورونا 

ستستفيد املقاوالت والشركات بحصة األسد منه.

إن النهج الدميقراطي، إذ يندد باستمرار تطبيق السياسات 
الباطرونا  واستهتار  الشعب  من  االعظم  للسواد  التفقيرية 
مع  تسريحهم  على  وإق��دام��ه��ا  وال��ع��م��ال  ال��ع��ام��الت  بحياة 

تكثيف استغاللهم حتت ذريعة مخلفات الوباء يطالب ب:

ال��دمي��ق��راط��ي��ة ح��ول إقرار  ال��ق��وى  االس��ت��ج��اب��ة ملطالب   –

ض��ري��ب��ة ت��ص��اع��دي��ة ع��ل��ى ال��ث��روة وت��وق��ي��ف ت��س��دي��د الديون 
للتسلح  املخصصة  امليزانية  إلغاء  الى  باإلضافة  اخلارجية 
الشعبية  الطبقات  دعم  قصد  الضريبية،  اإلعفاءات  كافة  و 

املتضررة.

– إلزام الباطرونا بتوفير كل الوسائل االحترازية والشروط 
الوقائية للعامالت والعمال مبا فيها حتمل مصاريف التحاليل 

املخبرية.

-التراجع الفوري عن التسريحات اجلماعية التي أقدمت 
العمال  واستبدال  الرأسمالية،  الشركات  من  العديد  عليها 
املسرحني بعمال جدد بأجور جد منخفضة، كشركة امانور 
مكتب  مع  املتعاقدة  املناولة  وشركات  فيوليا  لشركة  التابعة 

الفوسفاط والشركات املنجمية وغيرها.

املتصاعدة  العمالية  االحتجاجات  تاطير  ال��ى  -ال��دع��وة 
احلركة  هذه  وإسناد  املناضلة  النقابية  املركزيات  طرف  من 

االحتجاجية قصد حتقيق مطالبها املشروعة.

ال��ش��ع��ب��ي��ة في  ال��ت��ض��ام��ن م��ع مختلف االح��ت��ج��اج��ات   –
متاسينت وجرادة والكدادرة )جرف امللحة( وغيرها واملطالبة 
املياريات  املتابعات وبوضع حد لسياسة االقصاء من  بوقف 
وامل��ه��ام ألس��ب��اب سياسية وب��إط��الق س��راح كافة 
حراك  معتقلي  رأس��ه��م  وع��ل��ى  ال���رأي  معتقلي 

الريف.

ال��وط��ن��ي��ة مبناضالت  ال��ك��ت��اب��ة  ت��ه��ي��ب  ك��م��ا   
وم��ن��اض��ل��ي ال��ن��ه��ج ال��دمي��ق��راط��ي وك��اف��ة القوى 
االنخراط  والفساد،  لالستبداد  الرافضة  احلية 
امليدانية  الشعبية  االحتجاجات  كل  في  الفعلي 
التي ستعم مختلف املناطق، مع مراعاة شروط 
مطالب  لتحقيق  الوباء،  ضد  الصحية  السالمة 

هذه الفئات املقهورة.

الكتابة الوطنية: 14 يوليوز 2020

النهج الدميقراطي يدعو إلى االنخراط في احتجاجات العمال والكادحني

النهج الدميقراطي بالشرق يدعو إلى إيقاف املتابعات و االعتقاالت و احملاكمات املتجددة بجرادة 
األوض���اع  ال��ش��رق��ي��ة،  باجلهة  ال��دمي��ق��راط��ي  النهج  يتابع 
االقتصادية واالجتماعية  املتدهورة والتفاوت الطبقي املريع 
للجماهير  والتفقيرية  التبعية  السياسات  نفس  واستمرار 
التقشفية  والسياسات  ال��وب��اء  م��ع  تفاقمت  التي  الشعبية 
والبطالة  الفقر  معدالت  وارتفاع  التنموية  املشاريع  وغياب 
البحث عن  ف��ي  ال��ك��ادح��ني  واس��ت��م��رار  االجتماعي  وال��ب��ؤس 
االستعباد  املنجمي في ظروف من  العمل  في  العيش  لقمة 
للحقوق  ت��ام  غياب  وف��ي  باحلياة  وامل��خ��اط��رة  واالس��ت��غ��الل 

الشغلية ولو القانونية منها .

للنهج  اجل��ه��وي��ة  الكتابة  وق��ف��ت  فقد  اإلط����ار،  ه��ذا  وف��ي 
الدميقراطي على فاجعة وفاة مواطن )بلوشي املهدي( يوم 

بجرادة  الساندريات  في   2020 يوليوز   12 األح��د 
باالحتجاج  واملواطنني  املواطنات  وقيام   ، مجددا 
قمع  منذ  املخنوقة  االجتماعية  األوض����اع  على 
وتوزيع  واالعتقاالت  األول��ى حلراك ج��رادة  املوجة 
الوعود بال طائل وال تغيير ملموس لألوضاع ، وفي 
البدائل االجتماعية واالقتصادية واألجوبة  غياب 
م��ش��اك��ل س��اك��ن��ة ج����رادة وشبابها،  امل��ل��م��وس��ة ع��ن 
قمع  من  األساليب  نفس  إلى  مجددا  اللجوء  يتم 
والترهيب  البيوت  واقتحام  ومتابعات  ومحاكمات 

حيث يوجد عدة شبان ومواطنني قيد املتابعة.

إن الكتابة اجلهوية للنهج الدميقراطي أمام هذه 
األوضاع تسجل ما يلي:

لقمة  لشهيد  املكلومة   العائلة  إلى  احل��ارة  تعازيها  تقدم 
ال��ع��ي��ش )ب��ل��وش��ي امل��ه��دي( ال��ت��ي ف��ق��دت اب��ن��ه��ا  ف��ي غيران 

السندريات القاتلة 

املعتقلني على  أبناء مدينة جرادة  بإطالق سراح  تطالب 
وردت  وال��ت��ي  األخ��ي��رة  االح��ت��ج��اج��ي��ة  ال��ت��ظ��اه��رات  خلفية 
موغلية  القادر  –ع  الدعينني  مصطفى   : كالتالي  أسماؤهم 
منهم  ثالثة  ، حيث  أشيبان  ال��دي��ن  ن��و   – لبقاقلة  عيسى   –

معتقلني سياسيني سابقني

والقمعية إلسكات  السلطوية  األساليب  إلى  اللجوء  تدين 
كما  األوض��اع  والكادحني واحملتجني على  األج��راء  أص��وات 
حصل في منطقة جرادة وبني جتيت، وتطالب بالتوقف عن 

خلق جو الترهيب واخلوف في وسط احملتجني .

يعتبر أن سياسة القمع واحملاكمات سياسة فاشلة لن توقف 
اجل��واب احلقيقي  وأن  املزرية  األوض��اع  الساكنة من  غضب 
وامللموس يتمثل في االستجابة ملطالبها في الشغل والصحة 
والتعليم والسكن ومختلف اخلدمات والقضاء على التفاوت 
الطبقي واملناطقي والكف عن سياسة إغناء األغنياء واملزيد 

من التفقير والبؤس واحلكرة للطبقات الشعبية

حت��م��ي��ل��ه��ا امل��س��ؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة ف���ي اس���ت���م���رار األوض����اع 
التي  والالشعبية  الطبقية  للسياسة  امل��زري��ة  االجتماعية 
يتبعها النظام السياسي القائم وحكومته الرجعية ول"تصوره 
التنموي" الذي يفقر الغالبة العظمى من الشعب ويحكم على 
ويحولها  واإلقصاء  بالتهميش  املناطق  من  العديد 
إلى مناطق منكوبة ومنها مناطق اجلهة الشرقية ، 

والتي استفحل الوضع بها مع جائحة كورونا.

للنظافة  أفيرا  شركة  مستخدمي  مع  يتضامن 
الطبقية  السياسات  ومع ضحايا   ، نضالهم  ببركان 
تطوير  إل��ى  يدعو  ، و  الشرقية  باجلهة  الالشعبية 
ال��ع��م��ل اجل��ب��ه��وي امل��ن��اض��ل مل��واج��ه��ة ه���ذا التردي 
أنتجته  ال����ذي  االج��ت��م��اع��ي  وال���ب���ؤس  ال��س��ي��اس��ي 

السياسات النيوليبرالية التبعية للحكم .
الكتابة اجلهوية للنهج الدميقراطي  

        األربعاء 15 يوليوز 2020
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

عامالت  وعمال معمل للحلويات يطرحون ملفهم املطلبي

الدميقراطي  للنهج  احمل��ل��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ة  ت��دارس��ت 
بطنجة خالل اجتماعها األخير تطورات األوضاع 
السياسية واالجتماعية في ظل احلالة الوبائية التي 
على  األخ��ي��رة  واملستجدات  البالد  بها  متر  الزال��ت 
املستوى احمللي من ضمنها قرار عزل مدينة طنجة 
أحيائها  أك��ب��ر  م��ن  خمسة  وم��ح��اص��رة  وتقسيمها 
العمال  يشكل  وال��ت��ي  م���ك���ادة….(  ب��ن��ي  )ب��وخ��ال��ف. 
بؤر  اكتشاف  اثر  على  قاطنيها،  غالبية  والكادحني 

انتشار للفيروس. وفي هذا اإلطار سجلت مايلي:
أمام  احمللية  للسلطات  مفهوم  الغير  التخبط   –
قرار فرض احلجر الصحي على مدينة طنجة، مما 

أثار استياء املواطنني.
بعض  ع��زل  ق��رار  وتبعات  املسؤولية  حتميلها   –
أحياء مدينة طنجة الذي يظل دون جدوى ويكرس 
للشركات  السماح  ظل  في  للدولة  األمني  الهاجس 
املتعددة اجلنسيات )رونو، ليير، ديلفي. برينكس….( 
باالستمرار بالعمل دون مراقبتها والتشديد عليها 
في تطبيق شروط السالمة الصحية، بحيث يشكل 

القطاع الصناعي باملدينة بؤرة النتشار الفيروس.
– ت��ع��ل��ن ت��ض��ام��ن��ه��ا امل��ب��دئ��ي وال���الم���ش���روط مع 
ن��ض��االت ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة )ع��م��ال ش��رك��ة املغرب 
عمال  الزال  حيث  ام��ان��ور..(،  شركة  عمال  الكبير، 
هذه األخيرة مستمرين في معركتهم التي جتاوزت 
6 شهور من اجل إرجاع املطرودين وحتقيق ملفهم 

املطلبي.

– ت��ع��ل��ن ت��ض��ام��ن��ه��ا امل��ب��دئ��ي وال���الم���ش���روط مع 
وتساند  بطنجة  الصحي  بالقطاع  والعاملني  اط��ر 

احتجاجاتهم ومطالبهم العادلة
العمال  م��ع  وامل��ب��دئ��ي  ال��الم��ش��روط  تضامنها   –
والباعة املتجولني والتجار وسائقي سيارات األجرة..، 
بني  ع��زل منطقة  ق��رار  م��ن  م��ن ج��راء  املتضررين 
لتعويض  العاجل  للتدخل  الدولة  مكادة ومطالبتها 
امل��ن��ك��وب��ة جراء  ال��ف��ئ��ات  وإن��ق��اذ لقمة ع��ي��ش ه��ات��ه 
األخيرة  لهذه  الالمسؤول  والتسيير  كورونا  جائحة 

من طرف السلطات.
للنهج  ال���ك���ت���اب���ة احمل���ل���ي���ة  ف�����إن  وف�����ي األخ����ي����ر 
على  الغيورين  بكل  تهيب  بطنجة  ال��دمي��ق��راط��ي 
الطبقة العاملة وعموم الكادحني إلى التضامن معها 
الباطرونا املفترسة التي استغلت  في معاركها ضد 
التراجعات عن  وبدأت مسلسل  بالبالد  الوباء  حالة 
املكتسبات وكذلك استبدال العمال القدامى بعمال 
جدد بعد أن أخذت الضوء األخضر من الدولة عبر 
قانون  م��ش��روع  وأخ��ره��ا  وق����رارات  ق��وان��ني  مشاريع 

املالية التعديلي.
كما تدعو جميع القوى الدميقراطية والتقدمية 
اجل  واملشترك من  ال��وح��دوي  النضال  إل��ى ض��رورة 
الصحة  وخاصة  االجتماعية  اخلدمات  عن  الدفاع 

والتعليم واحلق في الشغل.
الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي

طنجة في 15 / 07 /2020

النهج الدميقراطي بطنجة يحمل الدولة  
مسؤولية نتائج قراراتها االرجتالية

للنهج  احمل��ل��ي��ة،  ال��ك��ت��اب��ة  اج��ت��م��ع��ت 
الدميقراطي بوجدة عن بعد، بتاريخ 12 
لتطورات  تدارسها  وبعد   ،2020 يوليوز 
في  واالجتماعية  السياسية  األوض���اع 
ظل احلالة الوبائية التي تعرفها بالدنا، 

ومتابعتها لالنتهاكات محليا فإنها:

عامل  وف��اة  الدولة مسؤولية  حتمل   –
وإص���اب���ة ع��ام��ل آخ���ر ع��ل��ى إث���ر حادث 
للفحم احلجري )ساندرية(  بئر  انهيار 
لعائلة  العزاء  بصادق  وتتقدم  بجرادة، 
الذي  للعامل  الشفاء  الشهيد،وتتمنى 

تعرض لكسور ورضوض.

ت���دي���ن اع���ت���ق���ال م��ج��م��وع��ة من    –
النشطاء مبدينة جرادة إثر احتجاجهم 
على املآسي التي تعيشها ساكنة جرادة.

–  تتضامن مع املناضل عزيز معزوزي 
رئيس الفرع احمللي للمجموعة الوطنية 
وتطالب  باملغرب  املعطلني  للمجازين 

بضمان حقه في الشغل.

العمال  ع��ب��ور  ش��دي��د  بقلق  تتابع    –
امل��غ��ارب��ة ال��ع��ال��ق��ني ب��اجل��زائ��ر احل���دود 
عيد  اقتراب  مع  املغربية   – اجلزائرية 
النظاميني  الغير  واملهاجرين  األضحى 
إلى املغرب وحتذر من انتشار وباء كورونا 
باملنطقة على إثر اكتشاف العشرات من 

املصابني بالوباء وسط العائدين.

–  تطالب بإيجاد حل للفراشة بوجدة 

 )… أخ��رى  وأس���واق  بنغالديش  )سويقة 
وت��رف��ض االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ت��ع��رض لها 
تعرض لها الباعة املتجولون باملدينة من 
دون  بضائعهم  ومصادرة  وإهانة  تنكيل 
الشغل  ف��رص  توفير  أو  يذكر  تعويض 

لهم.

– ت���ؤك���د م����ن ج���دي���د ع���ل���ى إط����الق 
السياسيني  امل��ع��ت��ق��ل��ني  ك���اف���ة  س�����راح 
وتطالب  الريف  ح��راك  معتقلي  ومنهم 
باالستجابة ملطالبهم املشروعة واحترام 

كرامتهم.

وف���ي األخ���ي���ر، ف���إن ال��ك��ت��اب��ة احمللية 
الطبقة  ع��ل��ى  ال��غ��ي��وري��ن  ب��ك��ل  ت��ه��ي��ب 
التضامن  إلى  الكادحني  وعموم  العاملة 
مع العامالت والعمال، كما تدعو جميع 
القوى الدميقراطية واحلية احمللية إلى 
ضرورة النضال الوحدوي واملشترك من 
االجتماعية  اخلدمات  عن  الدفاع  اجل 
كخدمات  وال��ص��ح��ة  التعليم  وخ��اص��ة 
عمومية واحلق في الشغل، وتؤكد على 
اجلبهة  داخ���ل  م��ن  ب��ال��ن��ض��ال  تشبثها 
مكسب  باعتبارها  احمللية  االجتماعية 

نضالي.

الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة 
بوجدة

األحد 12 يوليوز 2020

النهج الدميقراطي بوجدة يحمل الدولة مسؤولية 
وفاة عامل وإصابة آخر ببئر الستخراج الفحم

الشغلية  للحقوق  تقاطع  شبكة  توصلت 
-احلي  السبع  عني  )منطقة  البيضاء  ب��ال��دار 
احملمدي -املعاريف( بشكاية من مجموعة من 

عمال هم: 
رقبا رض��وان، محفوظ هشام، سعيد كراتي 

ومكاوي عبداحلق
 "Infaçade" لصالح  شركة  اشتغلوا  والذين 
لصاحلبها نبيل التازي الشرتي في عدة اوراش 
وبالرباط  ب��ال��ن��واص��ر  ب��وع��زة  ودار  ك��ري��ر  ب��ن 
وغيرها من املناطق دون أن يؤدي لهم ما بذمته 

من مبالغ مالية نتيجة ما أدوه من عمل.
ملفتشية  املوضوع  في  بشكاية  تقدموا  وق��د 
الشغل بانفا دون أن يستجيب لطلبها للحضور 

واالدالء باقواله.
اننا في شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بالدار 
احملمدي  -احلي  السبع  البيضاء)منطقةعني 
مع هؤالء  التام  تضامننا  نعلن  اذ  -املعاريف( 
العمال في مطالبهم املشروعة والعادلة نطالب 

املشغل املذكور باداءه الجورهم املستحقة.

شبكة تقاطع تتضامن  مع مجموعة عمال بشركة 
"Infaçade - إن فساض"

أمام  وقفة  احلمدية(  )بضاحية  للحلويات  "بيمو"  معمل  وعامالت  عمال  نظم 
املندوبية اإلقليمية للشغل واالدماج املهني في إطار جلسة نزاع شغل مع رب العمل 

وتتمثل مطالب العمال في:
– دفتر اآلداء أو ما يحل محله

– سجل العطلة السنوية املؤدى عنها.
– عقد التأمني عن حوادث الشغل واألمراض

– ارساليات الضمان االجتماعي.
وقد آزر العمال في وقفتهم رئسة فرع  اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان  ومناضلة 

من النهج الدميقراطي )الرفيقة م.ب عضوة الكتابة احمللية(”
على اوحماد فقير، عضو الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي.

قام   2020 يوليوز   18 السبت  ال��ي��وم  صباح   
ايت  باشتوكة  الدميقراطي  النهج  من  اعضاء 
ب��زي��ارة ملعتصم ع��ام��الت وع��م��ال شركة  ب��اه��ا 
الباطرون  ourti sous لصاحبها  اورتي سوس 
ال��ش��راي��ب��ي وال��ك��ائ��ن��ة ب���دوار ت��ني ال��ق��ائ��د اعلي 
العمال  .ه��ؤالء  الصفاء  وادي  وقيادة  جماعة 
دخلوا   CDT ل��واء  املنضوون حتت  وال��ع��امالت 
اثر  على   2020 يوليوز   08 مند  اعتصام  ف��ي 
ت��وق��ي��ف��ه��م امل��ف��اج��ئ ع���ن ال��ع��م��ل م���ن طرف 
مبستحقاتهم  ت��وص��ل��ه��م  وع����دم  ال���ب���اط���رون 
جائحة  استغالل  الباطرون  رغبة  و  واجورهم 
الذين  والعامالت  العمال  من  للتخلص  كورونا 
الشركة  ب���ذات  العمل  ف��ي  اقدميتهم  ت��ت��راوح 

مابني 12 سنة و24 سنة.
وق���د ك��ان��ت ه���ذه ال���زي���ارة م��ن��اس��ب��ة العالن 

تضامن النهج الدميقراطي  مع هؤالء العامالت 
والعمال وحتميل مسؤولية هضم حقوقهم /ن 
احمللية  وللسلطات  االس��ت��غالل��ي��ة  للباطرونا 

وملندوبية التشغيل.
سبق  الشركة  لذات  النقابي  املكتب  ان  يذكر 
مع  التشغيل  مب��ن��دوب��ي��ة  ل��ق��اءا  أج���رى  ان  ل��ه 
.وعلى  نتائج  ع��ن  يسفر  ان  دون  ال��ب��اط��رون  
جائحة  ظ��روف  تستغل  الباطرونا  ان  مايبدو 
العمال  للتخلص من  االع��ذار  لتختلق  كورونا 
بأقل  االجتماعية  الواجبات  كل  و  وال��ع��امالت 
العمل  القوى  كل  على  يستوجب  تكلفة.مما 
الطبقة  وم����ؤازرة  ل��دع��م  اجل��ه��ود  تظافر  على 
العاملة وفضح اساليب الباطرونا االستغاللية 
وك��ل ال��ت��واط��ؤات ال��ت��ي حت��اك ض��د الكادحني 

والكادحات.

بيوكرى

النهج الدميقراطي  يتضامن مع عمال شركة  "اورتي سوس" 
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إزاء  قلقها  عن  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  عبرت 
وقفة  تنظيم  وأعلنت  ال��ب��الد،  تعيشها  التي  األوض���اع 

احتجاجية أمام البرملان مساء اخلميس املقبل.
الدولة مصرة على  لها أن  واعتبرت اجلبهة في بيان 
املالية  قانون  يجسدها  التي  التقشف  سياسة  مواصلة 
املعدل، والذي يضرب اخلدمات العمومية، كما يشرعن 
تسريح العمال بنسبة 20 في املائة، ويسكت على جرائم 
الباطرونا بحرمان أعداد هائلة من العامالت والعمال 
الوطني  ال��ص��ن��دوق  ف��ي  االن��خ��راط  ف��ي  م��ن حقوقهم 

للضمان االجتماعي، ويكرس املزيد من االستدانة.
ونبهت اجلبهة إلى “اإلجهاز على الوظيفة العمومية، 
وحتويل اإلدارة الوصية إلى مجرد مديرية تابعة لوزارة 
ما  على  النهائي  اإلجهاز  على  دال  مؤشر  وهو  املالية، 
تبقى من املرفق العمومي، ينضاف إليه نشر الهشاشة 
وتعميم العمل بالعقدة ليشمل قطاع الصحة العمومية 
في  امل��دة  محددة  العقدة  قانون  مترير  مت  وق��د  أيضا، 

التشغيل بعد املصادقة عليه في املجلس احلكومي”.
املعيشة،  غ��الء  تفشي  إل��ى  اجلبهة  ب��ي��ان  لفت  كما 
خاصة فيما يتعلق بالغالء الفاحش ألسعار فواتير املاء 
التدهور  عن  ناهيك  املناطق،  من  ع��دد  في  والكهرباء 
الفالحني  صغار  م��ن  البادية  سكان  ألوض���اع  اخلطير 
والكسابة الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب اجلفاف.

البطالة،  تنامي  إل��ى  االجتماعية  اجلبهة  وأش���ارت 
سيفقدون  الذين  العمال  عدد  يصل  أن  املتوقع  من  إذ 

عملهم إلى 600 ألف عامل وعاملة.
واعتبرت اجلبهة أنه قد جرى استغالل حالة الطوارئ 
والفئات  ال��ق��وى  على  سياسي  حجر  لفرض  الصحية 
املناضلة، ومواجهة كل اإلحتجاجات واألصوات احلرة 
القضائية  وامل��ت��اب��ع��ات  واالع��ت��ق��ال  والتنكيل  بالقمع 

وضرب احلريات.
وإدانة  وبناء على ذلك، عبر بيان اجلبهة عن رفض 
والتبعية  االس��ت��ب��داد  على  القائمة  ال��س��ي��اس��ات  “هذه 
تبعات  ال��ف��ق��راء وحتميلهم  وإف��ق��ار  األغ��ن��ي��اء  وإغ��ن��اء 
الطبقة  ن��ض��االت  م��ع  تضامنها  ع��ن  م��ع��ب��رة  األزم����ة، 
العاملة ومختلف الفئات الشعبية املسحوقة في جرادة 

ومتاسينت والكدادرة بجرف امللحة وبني جتيت وسكان 
قبيلة آيت موسى وكرامة وغيرها.

املتجولني  للباعة  مساندتها  عن  اجلبهة  عبرت  كما 
ت��رغ��ب ف��ي التخلص مم��ا أس��م��اه البيان  ال��ت��ي  واألس���ر 
وغيرها  “افتراس باطرونا قطاع التعليم اخلصوصي” 
من الفئات االجتماعية، ومع ضحايا الهجمة القمعية 
املتواصلة ضد مناضلني في منظمات سياسية ونقابية 

وحقوقية وفي مجال الصحافة.
وط��ال��ب��ت اجل��ب��ه��ة ب���وق���ف امل��ت��اب��ع��ات ف���ي ح���ق كل 
املناضالت واملناضلني، وكل األصوات احلرة، مع إطالق 
االحتجاجية  واحلركات  الريف  حراك  معتقلي  سراح 

وكافة املعتقلني السياسيني بالبالد.
وأمام إعالنها عن تنظيم الوقفة االحتجاجية، دعت 
التعبئة  إلى  لها  احمللية  اللجان  كل  بيانها  في  اجلبهة 
االستثنائية لكل إمكانياتها خلوض النضال الوحدوي 

من أجل املطالب الشعبية.

اجلبهة االجتماعية تدعو لوقفة يوم 23 يوليوز 2020  احتجاجا على  
تردي األوضاع  والتضييق على احلريات 

يتابع فرع اجلمعية املغربية حلقوق االنسان بوجدة، باستنكار شديد حملة االعتقاالت 
التي طالت مؤخرا مجموعة من نشطاء حراك جرادة، بعد االحتجاجات التي عرفتها 
املدينة على إثر وفاة أحد العاملني في آبار الفحم “مهدي بلوشي” بتاريخ 12/07/2020.
من  مجموعة  ملنازل  العمومية  القوات  مداهمة  بعد  متت  هاته  االعتقاالت  عملية 
الطيب  البقاقلة،  عيسى  ادعينني،  مصطفى   : من  كل  اعتقال  على  أسفرت  النشطاء، 
موغلية، نور الدين اشيبان؛ وقد مت عرض املعتقلني على أنظاراجلمعية النيابة العامة 
تتعلق  جنحية  بتهم  اعتقال  حالة  في  متابعتهم  متت  حيث   ،15/07/2020 بتاريخ 
يوم  اجللسة  تاريخ  حتديد  مت  و  ال��ط��وارئ،  حالة  وخ��رق  التجمهر  على  التحريض  ب: 
القادر  وعبد  قسو  بوجمعة  بوتشيش،  عزيز   : من  كل  اعتقال  وكذلك   ،27/07/2020

موغلية، والذين سيعرضون على النيابة العامة يوم غد 17/07/2020.
وبناء عليه يبلغ فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان الرأي العام احمللي والوطني 

مبا يلي :
- اس��ت��ن��ك��اره الس��ت��م��رار م��ع��ان��اة س��اك��ن��ة ج����رادة م��ن ج���راء االوض���اع���ت االقتصادية 

واالجتماعية املتدهورة 
وباملدينة، ومعاناة العاملني في استخراج الفحم من اآلبار “الساندريات” املنتشرة في 

املدينة.
لهم طيلة أطوار احملاكمة مبا  املعتقلني مؤخرا، وتعبيره عن مؤازرته  - تضامنه مع 
بتمتيعهم  ومطالبته  العادلة،  احملاكمة  في  حقهم  يضمن  مبا  محامني،  تكليف  فيها 

بالسراح الفوري.
- ادانته الستمرار عملية االعتقاالت، ومطالبته السلطات احمللية بالكف عن املقاربة 
االمنية، والتسريع بايجاد بدائل اقتصادية والوفاء بالوعود السابقة، مبا يضمن للساكنة 

حقهم في العيش الكرمي.
عن املكتب: جدة في :16/07/2020

فرع اجلمعية  بوجدة يدين استمرار االعتقاالت في صفوف 
نشطاء حراك جرادة

يتابع فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالعيون وضعية البحارة املطرودين من العمل 
التابعة   "rsw  " املبردة   باملياه    "mist  " الصيد  وبعد اطالعه على ملف سفينة  بالداخلة، 
لشركة انديسمار، بعدما مت طرد طاقمها املكون من 7 بحارة من بينهم بحارة عملوا على 
ظهر السفينة ملدة زمنية تراوحت بني ثمانية وعشر سنوات في بعض احلاالت، حيث قامت 
الشركة بطردهم من العمل بتاريخ 29 يونيو 2020 دون اإلستناد ملقتضيات املادة 198 من 
قانون التجارة البحري، الذي يحدد شروط العزل في 8 أسباب لم تسجل مندوبية الصيد 
البحري بجهة الداخلة أي منها في حالة بحارة " mist"، وهو ما اعتبره البحارة طردا تعسفيا 

 .INN من العمل وخرقا سافرا للقوانني اجلاري بها العمل حسب قانون
إن فرع اجلمعية بالعيون، وهو يتابع بقلق ما آلت إليه أوضاع الشغيلة خالل جائحة كورونا 
الدولة وتعسف  بتواطؤ من أجهزة  والعامالت  للعمال  التسريحات اجلماعية  نتيجة حملة 
مسؤولياتها  من  بالداخلة  البحري  الصيد  مندوبية  تنصل  باستغراب  ليسجل  الباطرونا، 
لضرب  إنديسمار  األخيرة مع شركة  تواطؤ هذه  وكذا  البحارة،  كرامة وحقوق  اجتاه صون 

مكتسبات وحقوق البحارة املطرودين تعسفا، وعليه يعلن للرأي العام ما يلي:
البحارة املطرودين تعسفا، ومطالبته بتمكينهم  املبدئي والال مشروط مع   -   تضامنه 
العمل بشركة  10 سنوات من  التي حققوها من خالل عملهم   من حقوقهم ومكتسباتهم 

انديسمار.
-  شجبه وإدانته حلملة التسريحات التي تطال العامالت والعمال من قبل أرباب الوحدات 

اإلنتاجية والصناعية املرتبطة بقطاع الصيد البحري.
- مطالبته اجلهات املختصة بفتح حتقيق عادل ونزيه في مالبسات طرد البحارة تعسفا 
من عملهم، دون احترام املساطر القانونية املتضمنة في املادة 198 من قانون التجارة البحري 

التي تؤطر وضعية وحالة العزل من العمل.
عن مكتب الفرع: العيون في : 18/07/2020

فرع اجلمعية بالعيون يدين حتميل بحارة الداخلة ثمن كورونا

الرباط  بجهة  ال��دمي��ق��راط��ي  للنهج  اجل��ه��وي��ة  الكتابة  ع��ق��دت 
الوقوف  2020، وبعد  19 يوليوز  العادي عن بعد األحد  اجتماعها 
اجلهة  ف���روع  صعيد  ع��ل��ى  التنظيمي  ال��وض��ع  م��س��ت��ج��دات  ع��ل��ى 
ومختلف مراحل اإلعداد املرتبطة باملؤمتر الوطني اخلامس للنهج 
الدميقراطي الذي سيتم خالله اإلعالن عن حزب الطبقة العاملة 
األوض���اع  اجل��ه��وي��ة مجمل  الكتابة  ت��دارس��ت  ال��ك��ادح��ني،  وع��م��وم 
واقع  بتفاقم  تتميز  التي  واجلهوي  الوطني  املستوى  على  العامة 
واالضطهاد  والقهر  واحلرمان  البشع  واالستغالل  والبؤس  القمع 
املخزنية،  للدولة  الطبقي  الهجوم  وتعاظم  والسخرة  واالستعباد 
وجشع وطغيان الباطرونا املتماهية مع الهجوم اإليديولوجي القوي 
املتوحشة  الليبرالية  السياسات  خ��الل  من  للرأسمالية،  والشامل 
املمالة من طرف املؤسسات املالية االمبريالية واملخططات الطبقية 

الرجعية ...
   والكتابة اجلهوية بجهة الرباط، إذ تثمن كل مواقف األجهزة 
والالمشروط   املبدئي  واصطفافها  الدميقراطي،  للنهج  الوطنية 
إلى جانب الطبقة العاملة والفئات الشعبية املتضررة من استبداد 

وفساد املخزن، فإنها:    
-  تهنئ الصحفي حميد املهداوي وأسرته على استعادته حريته 

بعد أن قضى ثالث سنوات من االعتقال اجلائر.
ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  كافة  س��راح  بإطالق  -  تطالب 
ورفع  الريف،  حراك  معتقلي  مقدمتهم  وفي  الشعبية،  احلراكات 
جميع املتابعات واحملاكمات الصورية التي يتعرض لها الصحفيون 

واملدونون ونشطاء احلراكات الشعبية...
التعبئة  إل���ى  ب��اجل��ه��ة  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ه��ج  ف���روع  ك��ل  -  تدعو 
واملشاركة  الواسعة في الوقفة االحتجاجية التي دعت لها اجلبهة 
االجتماعية املغربية اخلميس 23 يوليوز 2020 السادسة مساء أمام 
االجتماعية  تدعو مختلف اجلبهات  كما  بالرباط،  البرملان  مبنى 
أجل  من  وحدوية  احتجاجات  تنظيم  إلى  الرباط  بجهة  احمللية 

املطالب الشعبية.   
الرباط في 19 يوليوز 2020

عن الكتابة اجلهوية للنهج الدميقراطي بجهة الرباط

النهج الدميقراطي بجهة الرباط
 يهنئ الصحفي حميد املهداوي على استعادته 
حريته ويدعو إلى املشاركة في وقفة 23 يوليوز
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موجزين  عن  ملخصا   2020 م��اي  منتصف  في  املتحدة  األمم  أخبار  موقع  نشر 
كوفيد19-  انتشار  أن     فيه  جاء  الدولية  العمل  منظمة  أصدرتهما  العامة  للسياسة 
في البلدان النامية كشف عن ثغرات في تغطية احلماية االجتماعية التي ميكن أن 
تضر بخطط التعافي، وتعرض املاليني من الناس للفقر وتؤثر على االستعداد العاملي 

ملواجهة أزمات مماثلة.

في  كوفيد19-  االجتماعية جلائحة  احلماية  باستجابات  املتعلق  التقرير  ويصف 
البلدان النامية احلماية االجتماعية بأنها "آلية ال غنى عنها لتقدمي الدعم لألفراد 
أثناء األزمة". وينظر في تدابير االستجابة التي مت إدخالها في بعض البلدان، مثل 
إزالة العوائق املالية التي حتول دون جودة الرعاية الصحية، وحماية الدخل والوظائف، 

من بني تدخالت أخرى.

الرعاية  إلى  الوصول  القدرة على  إن  بالعمل،  املعنية  األممية  الوكالة  ويقول موجز 
الصحية بأسعار معقولة وجودة أصبحت "مسألة حياة أو موت".

الفيروس التاجي، أحد التهديدات القاتلة

يقلل  قد  مما  كوفيد19-،  على  فقط  التركيز  من  السياسة  صانعي  املوجز  ويحذر 
من قدرة األنظمة الصحية على االستجابة لظروف أخرى تقتل الناس يوميا. وفقا 
4 مليار نسمة - يفتقرون إلى  العالم -  املائة من سكان  55 في  التقرير، فإن  لبيانات 
التأمني االجتماعي أو املساعدة االجتماعية. وهناك 20 في املائة فقط من العاطلني 

عن العمل مشمولون بنظام استحقاقات البطالة.

الثاني، املعنون "إعانات املرض أثناء اإلجازة املرضية واحلجر الصحي:  أما املوجز 
استجابات البلدان واعتبارات السياسة في سياق كوفيد19-"، فيحذر من أن الثغرات في 
تغطية إعانات املرض، تؤدي إلى اضطرار العمال إلى الذهاب إلى العمل عندما يكونون 
مرضى، أو عندما ينبغي عليهم احلجر الصحي الذاتي، مما يزيد من خطر إصابة 

اآلخرين. وتزيد خسارة الدخل ذات الصلة من خطر الفقر على العمال وأسرهم.

ويدعو هذا التقرير إلى اتخاذ تدابير عاجلة وقصيرة األجل لسد فجوات التغطية 
حقوق  وتعزيز  الفقر،  من  والوقاية  العامة،  للصحة  الدعم  توفر  قد  بدورها  والتي   -

اإلنسان في الصحة والضمان االجتماعي.

متديد مستحقات املرض للجميع

ويقترح املوجز توسيع نطاق تغطية اإلعانات املرضية للجميع، باإلضافة إلى زيادة 
الفوائد وتوسيع نطاق  الدخل، وتسريع تقدمي  مستويات اإلعانة لضمان توفير أمن 

الفوائد ليشمل الوقاية والتشخيص والعالج.

"إن  الدولية،  العمل  إدارة احلماية االجتماعية مبنظمة  رازاف��ي، مديرة  قالت شهرة 
أزمة كوفيد19- هي نداء صحوة". وأوضحت أن نقص احلماية االجتماعية ال يؤثر 
على الفقراء فحسب، بل يكشف أيضا ضعف أولئك الذين "كانوا على ما يرام نسبيا"، 
املدخرات  تدمير عقود من  إلى  الدخل  وفقدان  الطبية  الرسوم  تؤدي  أن  حيث ميكن 

األسرية بسهولة.

وتقول خبيرة التنمية في منظمة العمل الدولية، جياتي غوش، إن وضع أنظمة قوية 
للحماية االجتماعية ميكن أن يشكل حتديا كبيرا.

اخلسارة- - حلقة مفرغة

وتقول جياتس غوش إنه في حني أن معظم البلدان املتقدمة تضع حزم حتفيز مالي 
كبيرة، إال أن هذا األمر يعد أكثر صعوبة بالنسبة للبلدان النامية. إذ تبلغ احتياجاتها 
املطلوبة على  الزيادة  أن تصل  2.5 تريليون دوالر، في حني يتوقع  املقدرة  التمويلية 

الفور في اإلنفاق على الصحة، إلى ما بني 160 مليار دوالر و500 مليار دوالر.

احتياطيات صندوق النقد الدولي، اإلعفاء من الديون

إحدى الطرق لتحقيق هذا الهدف، بحسب غوش، هي إصدار صندوق النقد الدولي 
لتكملة  إنشاؤها  احتياطية  أص��ول  وه��ي  كبيرة-  ج��دي��دة  خ��اص��ة"  سحب  ل"ح��ق��وق 

احتياطيات النقد األجنبي الرسمية للدول.

مدفوعات  جميع  وق��ف  يتعني  إن��ه  أيضا  الدولية  العمل  مبنظمة  اخلبيرة  وتقول 
إعادة  االنتهاء من حزم  يتم  أو حتى  واح��د  عام  ملدة  والفائدة(  الدين  )أص��ل  الديون 
هيكلة الديون. هذا أمر ضروري ألنه من املقرر سداد ما يصل إلى 1.6 تريليون دوالر 
من الديون اخلارجية للبلدان النامية في عام 2020، باإلضافة إلى 1.1 تريليون دوالر 

أخرى مستحقة في عام 2021.

منظمة العمل الدولية:
حصول العمال على الرعاية الصحية واحلماية 

2020 االجتماعية أصبح "مسألة حياة أو موت" ي��ول��ي��وز   14 ال��ث��ال��ث��اء  ي��وم��ه  ان��ع��ق��د 
للكتابة  ال����ع����ادي  االس���ب���وع���ي  االج���ت���م���اع 
للقطاع  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
للشغل؛  امل��غ��رب��ي  ل��الحت��اد  التابعة  ال��ف��الح��ي 
والتداول  التقارير  مختلف  استعراض  وبعد 
والنقابي  ال��ع��ام  ال��وض��ع  أه��م مستجدات  ف��ي 
العام ما  الرأي  تبليغ  وطنيا وقطاعيا، قررت 

يلي:

تشنه  ال���ذي  ال��ش��رس  للهجوم  إدان��ت��ه��ا   .1
املتجسد  ال��ع��ام��ل��ة  الطبقة  ض��د  ال��ب��اط��رون��ا 
وعبر  ال��ع��م��ال  مكتسبات  ع��ن  ال��ت��راج��ع  ف��ي 
من  تعويض  دون  والرفع  وطردهم  توقيفهم 
منذ  أج���وره���م...،  وخ��ف��ض  س��اع��ات عملهم 
التدريجي  الرفع  احلكومية  السلطات  ق��رار 

إلجراءات احلجر الصحي.

تخصيص  احلكومة  لقرار  استهجانها   .2
لدعم  ض���خ���م���ة  م����ب����ال����غ 
لها  السماح  مع  املقاوالت، 
أجرائها،  من   %20 بطرد 
بالبرنامج  س��م��ي  م��ا  ع��ب��ر 
احلكومي "إلعادة  اإلقعاع  

االقتصادي".

لتنكر  ش���ج���ب���ه���ا   .3
للطبقات  احل�����ك�����وم�����ة 
الشعبية من خالل القانون 
 ،2020 ال��ت��ع��دي��ل��ي  امل��ال��ي��ة 
دع��م جلنة  الرفع من  عبر 
ال���ي���ق���ظ���ة االق���ت���ص���ادي���ة 

متجاهلة  أشكاله،  من  والتنويع  للباطرونا 
االحتاد  وخ��اص��ة  النقابية  احل��رك��ة  دع����وات 
لليقظة  "جلنة  تشكيل  إل��ى  للشغل  املغربي 
االج��ت��م��اع��ي��ة" وإل�����ى االس���ت���م���رار ف���ي دعم 
العمال املوقوفني عن عملهم بسبب اجلائحة 

ومختلف فئات الشغيلة اأخلرى.

4. تنديدها باستمرار الهجوم على الوظيفة 
بها  اخل��اص��ة  ال���وزارة  إق��ب��ار  فبعد  العمومية، 
وحتويلها لقطاع داخل وزارة االقتصاد وامللية 
لتمرير  االع�����داد  ي��ت��م  االداري،  واالص���ال���ح 
م���رس���وم ي��ح��ول ه���ذا ال��ق��ط��اع ال������وزاري إلى 
مجرد مديرية عامة إلصالح االدارة، كل هذا 
العام خالل األزمة  القطاع  أبان عنه  رغم ما 
احلالية من قدرة وكفاءة عاليتني في مواجهة 
اليومية  احلياة  استمرارية  وضمان  االزم��ات 
وهروبه  الرأسمال  استكانة  بعد  للمواطنني، 

من ساحة املعركة ضد وباء كورونا.

5. احتجاجها ضد استمرار وزير الفالحة 
واملياه  ال��ق��روي��ة  والتنمية  ال��ب��ح��ري  وال��ص��ي��د 
والغابات في جتاهل مطالب اجلامعة بتنفيذ 
ما تبقى من نتائج حوار 10 ماي 2019، وفتح 
ملفها  مستجدات  ح��ول  قيادتها  م��ع  ح���وار 
املطلبي وأوضاع شغيلة القطاع من موظفني 
ومستخدمني وعمال وفالحني، نساء ورجاال.

6. استنكارها لعدم تفعيل قرار وزير الصيد 
املتعاقدين  باملهندسني  االحتفاظ  البحري 
الصيد  قطاع  مستخدمي  بعض  غ��رار  على 
البحري املنخرطني في النظام اجلماعي ملنح 
ظل  ف��ي  خصوصا   ،RCAR التقاعد  روات���ب 

التقاعد  على  املقبلني  املوظفني  عدد  ارتفاع 
كفاية  وع���دم  املقبلة،  القليلة  ال��س��ن��وات  ف��ي 
في  اخلصاص  لسد  املرصود  املالية  املناصب 
األطر الضرورية للحفاظ على الثروة السمكية 
باعتبارها أحد ركائز السياد الغذائية لبالدنا.

العمال  ل���ن���ض���اال���ت  دع���م���ه���ا  جت���دي���د   .7
ب��ج��ه��ة س����وس م���اس���ة، خاصة  ال���زراع���ي���ني 
و"سوبروفيل"  "روزاف���ل���ور"  وع��م��ال  ع��ام��ع��ات 
بها  أي��ت  بشتوكة  و"ك��وم��اب��رمي"  و"س�����اواس" 
و"مبروكة"  ملول  بآيت  اكسبريس"  و"فريش 
وتطالب  تارودانت...،  بإقليم  سود"  و"صوفيا 
العادلة خاصة  الفورية ملطالبهم  باالستجابة 
إرجا املطرودين والتعويض عن فقدان الشغل 

بسبب جائحة كورونا.

8. استعدادها لعقد اجتماع اللجنة اإلدارية 
للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي في دورتها 

الرابعة بعد املؤمتر الوطني الثامن للجامعة، 
املقرر عقدها يوم اخلميس 23 يوليوز 2020 
كورونا،  جائحة  إك��راه��ات  "رغ��م  شعار:  حتت 
ال��دف��اع ع��ن مكاسبنا  م��ع��ب��ؤون/ات مل��واص��ل��ة 
االستراتيجي  املخطط  وإجن���از  ومطالبنا، 

جلامعتنا".

اجلامعة  ومناضلي  مناضعات  دعوتها   .9
للتكوين  املركزية  اللجنة  برنامج  إجن��اح  إلى 

والدراسات واألنشطة

اإلشعاعية، واملشاركة في حلقاته املبرمجة 
م��س��اء ك���ل ي����وم س��ب��ت اب���ت���داء م���ن الساعة 

السابعة.

التنفيذية  ال��ك��ت��اب��ة  ف����إن  اأخل���ي���ر،  وف����ي 
للجامعة الوطنية للقطاع الفاحلي، إذ تتابع 

بغضب شديد مستجدات الوضع

احلالة  وت����ط����ورات  ب��ب��الدن��ا  االج��ت��م��اع��ي 
ذات  احلكومية  ال��ق��رارات  ومختلف  الوبائية 
ومناضلي  م��ن��اض��الت  ت��دع��و  ب��ه��ا،  ال��ص��ل��ة 
مقرات  في  والتواجد  التعبئة  إل��ى  اجلامعة 
النضال  وم��واص��ل��ة  للشغل  املغربي  االحت���اد 
العاملة  الطبقة  ف��ئ��ات  مختلف  ج��ان��ب  إل��ى 
على  للهجوم  اجلماعي  التصدي  أج��ل  م��ن 
حقوقها ومكتسباتها، في احترام تام ملختلف 
اإلجراءات الوقائية املتخذة من طرف املكاتب 

اجلهوية واحمللية لالحتاد.
عن الكتابة التنفيذية

الرباط في 14 يوليوز 2020

اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي تدين 
الهجوم الشرس على الطبقة العاملة
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بطاقة  على  املتوفرة  غير  لألسر  ال��دع��م  تقدمي  ع��ن  اإلع���الن  خ��الل 
الرميد، مبناسبة احلجر الصحي، عمت االنتظارية كافة املدن والقرى، 
ليتضح العدد الهائل من احملتاجني الذين، بني عشية وضحاها، أصبحوا 
بدون مورد رزق. هذه األعداد تتشكل من باعة متجولني ونوادل املقاهي 
الشهر  وأواخ��ر  الهشة.  املهن  الطاكسيات وغيرهم من ممتهني  وسائقي 
األول من احلجر، أضحت املكاتب البريدية والوكاالت البنكية في مختلف 
والتعاسة  القهر  وعالمات  الرجال  من  لطوابير  مسرحا  املغربية،  املدن 
بادية على وجوههم، في انتظار الظفر مببلغ يتراوح بني ثمامنائة درهم 
وألف ومائتي درهم حسب عدد أفراد األسرة. ولم َيْخل هذا املنظر املقزز 
من التعامل القمعي لبعض احلراس وحتى أجهزة القمع في العديد من 
احلاالت، ليتبني حجم هدر الكرامة اإلنسانية التي يتعرض لها هؤالء 
البؤساء. ومن املعلوم أن قبل الوصول إلى هذه املرحلة، أعطيت الصالحية 
ألعوان السلطة إلعداد لوائح املرشحني لالستفادة من هذه املبالغ، وهو 
الذين قاموا  البعض من أعوان السلطة  الباب مشرعا في وجه  ما فتح 
السكان  حجم  العملية  هذه  بينت  ولقد  واملواطنني.  املواطنات  بابتزاز 
املخزني  النظام  إن سياسة  الفقر واحلاجة.  الذين يرزحون حتت وطأة 
جديدة  مساحيق  إضافة  من  خ��ب��راءه  ح��اول  وإن  ال��ق��دم،  منذ  معروفة 
عليها، أال وهي جعل الشعب ينتظر ما يجود به عبر اخلطابات والقرارات 
الشعب  التي يكون نصيب  احلكومية وغيرها من املخططات واملبادرات 

التفقير والتهميش مقابل استفادة كمشة من األعيان  منها املزيد من 
الكرامة  فاقدة ملقومات  أجيال  نتج عنها  السياسة  املخزن. هذه  وخدام 
أقل ما ميكن  وأعمال  بروز مهن  ويتضح هذا من خالل  النفس.  وعزة 
أن يقال عنها أنها مذلة ومتتهن كرامة الفقراء. ولتقنني هذه األعمال، 
ساهمت الدولة في إنشاء الشركات املتخصصة في السمسرة في أوساط 
العامالت والعمال واملسماة بشركات املناولة. فهذه الشركات تبرم عقودا 
النظافة واحلراسة  بعمال في  لتزويدها  املؤسسات  وبعض  اإلدارات  مع 
اليومية والليلية مقابل أجور جد هزيلة في حني يتم اقتطاع جزء من 
هذا األجر لصالح شركة املناولة. هذه السياسة تهدف إلى حماية الشركات 
الرأسمالية احمللية واألجنبية من نضاالت العمال، بحيث تتنصل من كل 
عالقة شغلية مع العمال. أما شركات املناولة فهي تفرض في عقودها مع 
العمال والعامالت التوقيع على التزام بعدم جلوءهم إلى النقابة أو حتى 

التفكير في التضامن فيما بينهم ومناقشة وضعيتهم املزرية. 

إمتهان كرامة الشعب املغربي
احلسني لهناوي

   >>> 

>>>

طرف  من  الصحي  احلجر  تطبيق  مت 
صارم  بشكل  املساعدة  وال��ق��وات  البوليس 
ال��ت��ج��اوزات القمعية  َي��ْخ��ل م��ن بعض  ل��م 
ف��ي ح��ق امل��واط��ن��ات وامل��واط��ن��ني الفقراء، 
الذين لم يحترمو شروط احلظر ألسباب 
في  الوضعية  هذه  ساهمت  لقد  متعددة. 
إضعاف كل األنشطة النضالية واحلركات 
املطالبة بتحقيق حقوقها.  االحتجاجية 
فإذا كان هذا احلجر مستحمال من طرف 
الذين يسكنون في  واألعيان  البورجوازية 
قصور ومنازل فخمة ويتوفرون على كل ما 
يحتاجون إليه من مأكل وترفيه ومختلف 
امل��س��ت��ل��زم��ات، ف��ض��ال ع��ن ت��وف��ره��م على 
مبختلف  الفقراء،  ف��إن  واحلشم،  اخل��دم 
فئاتهم من فراشة ونوادل املقاهي وحراس 
وغيرهم  الطاكسيات  وسائقي  السيارات 
امل��س��ح��وق��ة، ق��د ع��اش��وا، مع  م��ن الطبقة 
عائالتهم في ظ��روف، أقل ما يقال عنها 
األمر  تعلق  س��واء  بالسجن،  شبيهة  أنها 
التوفر  أو  امل��ن��ازل  أغلب  مساحات  بضيق 

على اإلمكانيات الضرورية لسد حاجاتهم 
ستساهم  بالطبع،  األس��اس��ي��ة.  الغذائية 
الدعاية املكثفة لوسائل اإلعالم الرسمية، 
في التطبيل حول دعم الدولة للمحتاجني، 
املألوفة،  االحتجاجية  األشكال  كل  وشل 
حيث ساهمت في خلق جو من االنتظارية 
املفقرين، خالل كل  أوساط هؤالء  داخل 
هذه املدة. لكن ستكتشف هذه الفئات أن 
األمر ال يعدو أن يكون ربحا للوقت، حيث 
املبالغ جد هزيلة، فضال عن إقصاء أعداد 
كبيرة من هذه االستفادة، مببررات واهية. 
هم  السلطة  أع���وان  أن  بالذكر  واجل��دي��ر 
من أعطيت لهم صالحية تسجيل هؤالء 
ال��ف��ق��راء، مم��ا ف��ت��ح ال��ب��اب م��ش��رع��ا أمام 

االطالع  وبعد  اآلن،  االب��ت��زاز.  إمكانيات 
على قانون املالية املعدل، اتضح أن املبالغ 
الهامة سيتم توجيهها نحو دعم املقاوالت 
مت  حني  في  الدراهم،  مباليير  والشركات 
توزيع بعض الفتات على جزء من الفقراء 
فكما  منهم.  العديد  وإقصاء  واحملرومني 
يقول املثل الشعبي "حبل الكذب قصير"، 
في  تنتفض  الشعبية  اجلماهير  هي  ها 
شعارات  رافعة  والقرى،  املدن  من  العديد 
تطالب بحقها في الثروة وحقها في العيش 
الكرمي. فلقد خرجت اجلماهير في عدة 
تاجيت  وبني  كتماسينت  هامشية  بلدات 
كما  املشروعة،  وج��رادة مطالبة بحقوقها 
املتجولني في  ال��ب��اع��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  خ��رج 
س��ال. طبعا  مدينة  ش��وارع  جابت  مسيرة 
لهذه  ي��ق��دم��ه  م��ا  الطبقي  للنظام  ل��ي��س 
اجلماهير الشعبية غير املواجهة القمعية 
ارتقى  الشعب  وع��ي  أن  إال  والتسويفات. 
ليصل  ال��وب��اء،  فترة  خ��الل  سريع  بشكل 
إل���ى م��ع��رف��ة األس���ب���اب احل��ق��ي��ق��ي��ة وراء 

حرمانه ومآسيه. فاعتقال عدة مناضلني 
من قادة حراك ج��رادة واحتجاجات بني 
ت��اج��ي��ت وق���م���ع احمل��ت��ج��ني ع��ب��ر إط���الق 
الغازات املسيلة للدموع، يبرهن أن نضال 
احلرية  إل��ى  التواقة  الشعبية  اجلماهير 
وال  ق��م��ع  يوقفها  وال��ع��دال��ة ال  وال��ك��رام��ة 
أن  ومستعدة  حق  صاحبة  ألنها  ترهيب، 
متوت من أجل حتقيقه. إن املرحلة اآلن، 
الدميقراطية  ال��ق��وى  ك��اف��ة  م��ن  تتطلب 
والفساد،  ل��الس��ت��ب��داد  ال��راف��ض��ة  واحل��ي��ة، 
التكتل في جبهة عريضة لترجيح موازين 
القوة لصالح الشعب ليحقق حترره وتقرير 

مصيره.

إنبعاث متجدد للحركات االحتجاجية
أبو أميمة
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حراك الريف مرحلة في سيرورة النضال الشعبي من أجل التحرر 
والدميقراطية والعدالة االجتماعية

ملف العدد

الطريقة  بتلك   ،2016 أكتوبر   28 السماك محسن فكري  يوم  الشاب  منذ مقتل 
البشعة واملستفزة، حيث مت طحنه في شاحنة األزبال بعد مصادرة بضاعته، وعلى 
الريف  منطقة  وق��رى  م��دن  م��ن  وع��دد  احلسيمة،  مدينة  أش��ه��ر، شهدت   10 م��دى 
احتجاجات شعبية سلمية للمطالبة ب�تنمية املنطقة ووضع حد لتهميشها، واجهتها 
زعماء  على  سجنا  السنوات  مئات  وتوزيع  واحملاكمات  بالقمع  املخزنية  السلطات 
والدولي،  الوطني  الصعيدين  على  التضامن  حمالت  ذلك  بعد  وانطلقت  احل��راك. 
إثرها  أطلق على  وعائالتهم،  السجون  داخل  املعتقلني من  إلى نضاالت  باإلضافة 

مجموعة من املعتقلني والزال العشرات منهم رهن االعتقال.
وكتبت موسوعة ويكيبيديا بهذا الصدد ]منذ انطالق احلراك الشعبي، ركز قادته 
مسيرة  مثل  التاريخ  ذل��ك  منذ  خرجات  ع��دة  السلمية ومتت  املسيرات  مبدأ  على 
الورود ومسيرة األكفان. يوم 14 ماي 2017، التقى زعماء أحزاب األغلبية احلكومية 
الناشطني  فيه  يتهم  تقريرا  لهم  لفتيت وقدم  الوافي  الداخلية عبد  وزي��ر  بقيادة 
باالنفصال وبتلقي متويالت من جهات خارجية لم يذكر ما هي. يوم 22 ماي 2017 
قام وفد وزاري بزيارة احلسيمة ولكن لم يلتقي نشطاء احلراك. يوم اجلمعة 26 ماي، 
وعقب مقاطعة الزفزافي خلطبة اجلمعة في أحد املساجد باملدينة، أصدرت النيابة 
العامة أمرا باعتقاله، واعتقل يوم 29 ماي 2017.  كانت خطبة ذلك اجلمعة تتمحور 
حول احلراك الشعبي وأنه فتنة للمسلمني. بعد إصدار املذكرات، مت اعتقال عدد 
كبير من الناشطني في احلراك منهم محمد جلول ونبيل احمجيق. عدد املعتقلني 
االعتقال  البيضاء. ظروف  ال��دار  إلى مدينة  نقل عدد منهم  40 شخصا مت  جتاوز 
لم تكن سليمة وأفاد البرملاني عن املنطقة أنه "هناك اعتقاالت تشمل العديد من 

الشباب من بينهم من لم يتم إخبار عائلته مبكان احتجازه، وهو ما يعتبر اختطافا، 
املس  هي  إليهم  املوجهة  التهم  وجودهم".  مكان  عن  وتفصح  الدولة  تتدخل  لم  إذا 
بالسالمة الداخلية للدولة، وأفعال "أخرى" تشكل جرائم مبقتضى القانون. باملوازاة 

مع هاته االعتقاالت بقيت االحتجاجات مستمرة[
ورغم أن جائحة كورونا تصدرت اهتمام اإلعالم وغطت نوعا ما على قضية احلراك 
على  منها  وهيئات  آليات  عدة  عبر  مستمرة  التضامن  فإن حملة  بالريف،  الشعبي 
سبيل املثال اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان التي جددت دعوتها مؤخرا للحكومة 
مقدمتهم  وف��ي  السياسيني،  واملعتقلني  ال��رأي  معتقلي  كافة  عن  الفوري  ب�إلفراج 
معتقلو حراك الريف، وأعلنت دعمها للرسالة التي بعثها "عشرون من معتقلي الرأي 
في العالم، من ضمنهم املعتقل السياسي ناصر الزفزافي، إلى املندوبة السامية حلقوق 
اإلنسان بجنيف، والتي أصدرت نداء للحكومات تطالبها باإلفراج عن معتقلي الرأي 
في ظل ما يعرفه العالم من انتشار جائحة كورونا. كما أعربت اجلمعية عن انشغالها 
بالوضعية املقلقة التي تعرفها مجموعة من السجون، بعد تسجيل أعداد كبيرة من 
اإلصابات في صفوف املوظفني والنزالء، خاصة في سجنيي ورزازات وطنجة التي 

أصبحت بؤرا للوباء.
ملف هذا العدد من جريدة النهج الدميقراطي نخصصه حلراك الريف في محاولة 
النضاالت  آف��اق  استشراف  أج��ل  وم��ن  احل���راك،  م��ن  والعبر  ال���دروس  الستخالص 
الشعبية ببالدنا ومستلزمات بلوغها ألهدافها السامية في احلرية والكرامة والعدالة 

االجتماعية واملساواة.

عزيزالريفي
حراك الريف: الدروس و االفاق

تقدمي
منذ  عانت،  ملنطقة  انتفاضة شعبية  الريف  يعد حراك 
عقود، من بطش  سياسات  النظام التي حكمت على الريف 
بالتهميش والتفقير والعسكرة، مما دفع أالف الشباب على 
الهجرة إلى بلدان أوروبا للهروب من جحيم هذه السياسات. 
وبعض  النظام  بني  بتواطؤ  الهجرة  هذه  تسهيل  مت  طبعا 
لالستعمار  الريف  قبائل  هزم  فتاريخ  الغربية.  أوروب��ا  دول 
مبدع  بقيادة  املجيدة  الريف  وتأسيس جمهورية  االسباني 
حرب التحرير الشعبية القائد األممي عبد الكرمي اخلطابي 
لن يغفر ملنطقة  الذي  املخزني  النظام  ظل يقض مضجع 
الريف وقيادته الثورية هذا اإلجناز التاريخي، خصوصا وأن 
هذا النظام املخزني متورط في إدخال االستعمار حلمايته 
ضد صمود الشعب املغربي ورفضه ألي تدخل خارجي. لقد 
حافظ أغلب أحفاد هذا القائد األممي على نخوتهم وعزة 
بالرغم من وجود عناصر  السنني،  نفسهم على طول هذه 
خارجة عن هذه اخلصال والتي أصبحت من عمالء النظام. 
ه��ذه اخل��ص��ال امل��ت��وارث��ة م��ن أج��داده��م ال��ث��وار ه��ي التي 
بكثافة  إلى اخلروج  الساكنة  لدعوة  الشباب  ثلة من  حركت 
العسكرة  برفع  للمطالبة  واحلضاري  السلمي  واالحتجاج 
في  املسطرة  املشروعة  مطالبهم  وحتقيق  منطقتهم  عن 
امللف املطلبي الذي مت إعداده بشكل جماعي ودميقراطي 
كل  ينتهج  النظام، من جديد، وجعله  أثارمخاوف  ما  وهو 
حرك  لقد  احل��راك.  ه��ذا  إخماد  حملاولة  املعهودة  أساليبه 
كافة بيادقه وأذنابه املتسترين والعلنيني للعب األدوار القذرة 
كاالنفصال والتعاون مع جهات أجنبية... وملا لم تفلح كل 
هذه اخلطط استعمل أسلوب القمع األهوج ضد اجلماهير 
املساملة، مستهدفا قادة احلراك الذين خضعوا ملسلسل من 
ليتم احلكم عليهم مبدد خيالية  دام زهاء سنة  احملاكمات 
منهم.  العديد  حق  في  نافذة  سجنا  سنة   20 إل��ى  وصلت 
خالل كل هذه املدة ستستمر سلسلة الضغط عليهم بهدف 
في  يفلح  ل��م  ومل��ا  معنوياتهم.  وزع��زع��ة  صمودهم  تكسير 
في  تتمثل  أخ��رى،  يائسة  إلى سلك محاولة  اجته  مسعاه، 
اإلمعان في  تعذيب  هؤالء القادة املعتقلني في سجن الدار 
ما  البيضاء، عبر تشتيتهم على عدة مواقع سجنية. وهو 
زاد من معانات عائالتهم، بعد أن كانوا يجدون مناضالت 
قصد  البيضاء  ال���دار  بسجن  استقبالهم  ف��ي  ومناضلني 

مساعدتهم ومواساتهم. 

ويأتي كل هذا االنتقام بسبب الصمود البطولي للمعتقلني 
من  العديد  باشرها  التي  احمل���اوالت  ملختلف  وتكسيرهم 
عليهم  للضغط  وأف���راد،  مؤسسات  م��ن  ومرتزقته،  أذن��اب��ه 
ملنطقتهم  املشروعة  املطالب  عن  للتنازل  عائالتهم  وعلى 
الوسائط  مختلف  عن  بعيدا  رفعها،  شرف  لهم  كان  والتي 
خاضها  التي  الطعام  عن  فاإلضرابات  املتعددة.  بأشكالها 
املعتقلون، جعلت النظام يضاعف من قوة التضييق عليهم، 
به  الذي أصبحوا يحضون  الكبير  التعاطف  خصوصا بعد 
املنظمة في  املسيرات  وم��ا حجم  وخ��ارج��ه.  امل��غ��رب  داخ��ل 
إال مثال ساطع على  األوروبية  ال��دول  العديد من عواصم 
مدى هذا التعاطف. إن ظاهرة تشتيت املعتقلني السياسيني 
معتقلي  على  نفذها  فقد  املخزني،  النظام  شيم  من  هي 
اللينينية املغربية أواخر سبعينات القرن  احلركة املاركسية 
البئيسة،  أفشل خطته  ال��ق��ادة  ه��ؤالء  لكن صمود  امل��اض��ي، 
حيث استطاعوا أن يحققوا جتميعهم في السجن املركزي 
بالقنيطرة وعلى اخلصوص أجبروا النظام على االعتراف 
معتقلي  يعتبرهم  ك��ان  أن  بعد  سياسيني  كمعتقلني  بهم 
ال��ع��ام. ه��ذا االع��ت��راف، طبعا  ه��و نتيجة لنضاالت  احل��ق 
العائالت والقوى الدميقراطية داخل املغرب وخارجه. واليوم 
يعيد النظام خطته التشتيتية للمعتقلني، بنفس األهداف 

ونفس املرامي.
الدروس و اآلفاق

والغالبية  ع��ري��ق  نضالي  ت��اري��خ  لها  ال��ري��ف  منطقة  إن 
واالعتزاز  ال��ف��خ��ر  ب��ش��ع��ور  تتميز  ساكنتها  م��ن  العظمى 
برفض  عموما  تتميز  كما  املنطقة،  ه��ذه  إل��ى  النتمائها 
تقدمي  على  املبنية  النظام  لسياسات  واخل��ض��وع  التعالي 
النظام  فتح  التمييز،  بهذا  منه  ووعيا  واالستجداء.  الوالء 

أبواب الهجرة إلفراغ املنطقة من خيرة شبابها وإبعادهم.
أثناء قيام احلراك في الريف لم تتحرك املناطق األخرى 
العسكرة  باستثناء ظهير  املزري،  الوضع  التي تعيش نفس 
ال��ري��ف. وه��ذا األم��ر من مسؤولية  زال قائما في  ال��ذي ما 
القوى الرافضة لسياسات النظام املتسمة باملزيد من االرمتاء 
في أحضان االمبريالية واالئتمار بأوامر مؤسساتها املالية: 
صندوق النقد الدولي والبنك العاملي. فمن واجب هذه القوى 
واحلراكات،  النضاالت  ه��ذه  لتأطير  بينها  فيما  التنسيق 
موازين  يرجح  أن  شأنه  من  سياسيا  أفقا  إعطائها  بهدف 

هذا  غير  للشعب.  املشروعة  املطالب  حتقيق  لصالح  القوة 
واجلماهير  ال��راف��ض��ة  السياسية  ال��ق��وى  ب��ني  م��ا  االل��ت��ح��ام 
األجيال  مستقبل  ارت��ه��ان  في  النظام  سيستمر  احملتجة، 
القادمة. فاملديونية اخلارجية أصبحت تلتهم ما يفوق 90 
الناجت الداخلي اخلام وهو ما يعني االرتفاع  في املائة من 
دائرة  وتوسيع  أخ��رى  بعد  سنة  املعطلني،  ألع���داد  امل��ه��ول 
املفقرين واملهمشني لتشمل الطبقات الوسطى. هذا ما يتم 
العمومية.  للقطاعات  املمنهج  التدمير  ترجمته من خالل 
العمومية  املدرسة  على  القضاء  يندرج  املخطط  هذا  وفي 
والتعليم العمومي وكذلك تخريب قطاع الصحة العمومية 
والتخلي التدريجي للدولة عن كافة اخلدمات االجتماعية.

وزاكورة  ج��رادة  في  املماثلة  واحلراكات  الريف  إن حراك 
للعمال  املستمرة  االحتجاجات  وك��ذل��ك  احل��اج  واوط���اط 
اختلفت شعاراتها،  املدن، مهما  العديد من  والكادحني في 
يجمعها املقام املشترك الداعي إلى رفض اإلذالل واملطالبة 
املنتهجة  السياسات  إن  الكرمي.  والعيش  واحلرية  بالعدالة 
بهدف  والتضييق  القمع  تعميم  إال  تقدمه  م��ا  لها  ليس 
النضالية  مسيرتها  وتعطيل  الشعبية  اجلماهير  ترهيب 
التحررية. كما أن هذه القوى من مسؤوليتها اآلنية، الضغط 
وكافة  املعتقلني  الريف  قادة حراك  سراح  إطالق  أجل  من 
معتقلي الرأي. من جهة أخرى، يتوجب عليها إسناد نضال 
النظام  فقوة  معهم.  واملعنوي  امل��ادي  والتضامن  العائالت 
تسطير  من  وعدم متكنها  القوى  نضال  تشتيت  في  تكمن 
مصيره.  ليقرر  الشعب  نصرة  إل��ى  يهدف  نضالي  برنامج 
أن يكون إال مع  التفاوض ال ميكن  في نهاية املطاف، فإن 
املشروعة  الشعبية  املطالب  حتقيق  على  احل��راك��ات  ق��ادة 
اجلالية  نضاالت  أما  ملطلبية.  ملفاتهم  في  التي ضمنوها 
هامة  نسبة  فيها  تتواجد  التي  األوروب��ي��ة  بالدول  املغربية 
م��ن س��ك��ان ال��ري��ف، رغ��م اخ��ت��راق��ه��ا م��ن ط��رف اجلمعيات 
املرتبطة بالنظام والتي تتشكل كلها من املخبرين والوشاة، 
بهذا  واع��ون  بدورهم  الصادقني،  ومناضليها  فمناضالتها 
العمالء  ه��ؤالء  لعزل  مضاعفة  جهود  ويبذلون  االخ��ت��راق 
وفضحهم. هؤالء يشكلون دعما قويا للنضال الداخلي، ألن 
على  كبير  تأثير  لها  البلدان  هذه  في  الدميقراطية  القوى 

أنظمتها التي تساند النظام املغربي.
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حراك الريف: محطة جديدة ومتميزة في سيرورة نضال الشعب 
املغربي من أجل التحرر والدميقراطية

جمال براجع

الطريقة  بتلك  ف��ك��ري،  محسن  الشهيد  مقتل  ش��ك��ل 
الهمجية، في 28 أكتوبر 2016، احلدث الذي فجر أحد أبرز 
املغرب احلديث وهو حراك  تاريخ  الشعبية في  احلراكات 
الريف الذي أذهل واستقطب اهتمامات الرأي العام احمللي 
والعاملي، نظرا للخصوصيات التي ميزته والتي جعلت منه 
مجاال خصبا للدراسة والتمحيص واستخالص الدروس. 

ولفهم وتفسير هذا احلراك ال بد من وضعه في سياقه 
التاريخي والسياسي والسوسيواقتصادي. ألنه ليس  العام 
وهذا  لتفاعالته.  إف��راز  هو  بل  السياق  هذا  عن  مفصوال 
الذي  الشعبي  واالحتضان  وال��زخ��م  القوة  تلك  يفسر  ما 
لعزله عن  ميزه طيلة مساره رغم كل احمل��اوالت املخزنية 
واستهداف  والوطني من خالل شيطنته  محيطه احمللي 
رموزه التاريخية والثقافية وأطره القيادية وكيل االتهامات 
له باالنفصالية والعمالة للخارج، وصوال إلى قمعه بشكل 
احلصار  تشديد  بعد  املخزني  النظام  ط��رف  من  همجي 
اعتقاالت  حملة  وش��ن  املنطقة  على  والعسكري  األمني 
وجائرة  قاسية  بأحكام  شبابه  خيرة  على  واحلكم  واسعة 

لهذا  االن��ت��ق��ام��ي��ة  االس��ت��ب��دادي��ة  الطبيعة  ت��ؤك��د 
النظام. 

فمنطقة الريف تعد من أكثر املناطق التي مارس 
التهميش  درج��ات  أقصى  املخزني  النظام  عليها 
إلى  الشكلي  االس��ت��ق��الل  منذ  والقمع  واإلق��ص��اء 
رافدا  شكلوا  ال���ذي  الريفيني  م��ن  انتقاما  اآلن، 
سياسته  ض��د  الشعبية  امل��ق��اوم��ة  جلبهة  أساسيا 
الركيزة  ش��ك��ل  ك��ن��ظ��ام  واالس��ت��ب��دادي��ة  ال��ط��ب��ق��ي��ة 
األساسية الستمرار السيطرة االستعمارية وضمان 
االنتفاضات  ذلك  على  تشهد  ببالدنا.  مصاحلها 
الشعبية بالريف في 1958/1959 وانتفاضة 1984 
واملساهمة في حركة 20 فبراير والتي تشكل جزءا 
دشنته  الذي  الوطني  النضالي  والتراكم  اإلرث  من 
منذ  اإلسباني  االستعمار  ضد  الريفية  املقاومة 
بداية القرن العشرين بزعامة القائد البطل محمد 

بن عبد الكرمي اخلطابي. 

من  ج��زء  ه��ي  واالق��ص��ائ��ي��ة  القمعية  السياسة  ه��ذه  إن 
ضد  امل��خ��زن��ي  ال��ن��ظ��ام  ينهجها  ال��ت��ي  الطبقية  السياسة 
الشعب املغربي ككل، خدمة مصالح الكتلة الطبقية السائدة 
وامالءات  توصيات  تنفيذ  إطار  في  االمبرياليني  وأسياده 
النقد  ص��ن��دوق  مقدمتها  وف���ي  االم��ب��ري��ال��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 
األسعار  حترير  حول  واملتمحورة  العاملي،  والبنك  الدولي 
ورفع  الرأسمال األجنبي واحمللي  أمام  واالقتصاد وفتحه 
القطاع  الدولة عن االقتصاد واملجتمع عبر خوصصة  يد 
العام واخلدمات االجتماعية وتفكيك الوظيفة العمومية 
سياسة  إطار  في  العمومية  والنفقات  التوظيف  وتقليص 
التقشف... )منذ البدء في تنفيذ سياسة التقومي الهيكلي 

ابتدءا من سنة 1983(.

املخزنية  واالنتقامية  اإلقصائية  السياسة  نتائج  إن 
املستويات،  كافة  على  الريف  منطقة  على  كارثية  كانت 
إلى  اإلش��ارة  تكفي  والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية 
الصناعية  وخاصة  اقتصادية،  قاعدة  إلى  املنطقة  افتقار 
الصيد  ق��ط��اع  ي��ظ��ل  ال��ش��غ��ل ح��ي��ث  ف���رص  لتوفير  م��ن��ه��ا، 
البحري الساحلي والفالحة املعيشية وزراعة القنب الهندي 
االقتصادية،  األنشطة  أهم  والتهريب  الصغيرة  والتجارة 
والهشاشة  والفقر  البطالة  ظ��واه��ر  يكرس  ال��ذي  ال��ش��يء 
حاملي  فيهم  مب��ن  الشباب  وس��ط  وخ��اص��ة  االجتماعية 
الشهادات العليا، مما يدفع بالكثير منهم إلى ركوب قوارب 
املوت للهجرة سرا نحو الضفة األخرى للمتوسط، بحثا عن 
الشغل وحياة أفضل. باإلضافة إلى ذلك، تعاني املنطقة من 

خصاص مهول في البنيات والتجهيزات األساسية واملرافق 
والثقافية،  والصحية  التعليمية  كاملؤسسات  العمومية 
حيث تفتقر املنطقة إلى مؤسسات ومعاهد جامعية والى 
أكثر  من  املنطقة  تعد  ال��ذي  السرطان،  مل��رض  مستشفي 
أخرى  طبية  تخصصات  وإل��ى  ب��ه،  إصابة  املغرب  مناطق 
إلى قطع مسافات طويلة  بالريفيني  يدفع  ضرورية، مما 
نحو مدن أخرى للحصول على تلك اخلدمات الضرورية 

للحياة اليومية والتي هم محرومون منها. 

هي  املخزنية  واإلق��ص��اء  واالن��ت��ق��ام  القمع  سياسة  إن 
األس���اس امل���ادي الرت��ف��اع منسوب احل��ق��د وال��غ��ض��ب لدى 
الستمرار  وبالتالي  املخزني،  النظام  جت��اه  الريف  ساكنة 
تنهل  ال��دوام،  على  متقدة  الثوري  والتمرد  النضال  شعلة 
أجل  م��ن  امل��غ��رب��ي  الشعب  لكفاح  التاريخي  ال��ت��راك��م  م��ن 
التحرر من االستعمار والتبعية ومن أجل احلرية والكرامة 
انفجار  سرعة  يفسر  ما  وه��ذا  وال��ع��دال��ة.  والدميقراطية 
حراك الريف مبجرد مقتل الشهيد محسن فكري في 28 
أكتوبر 2016 ومعه انفجار ما تختزنه اجلماهير الشعبية 

ودينامية  بقوة  احل��راك  غذت  هائلة  نضالية  طاقات  من 
غير مسبوقة زلزلت أركان النظام وأربكت حساباته وأقبرت 
على  والقضاء  املنطقة  باحتواء  الوهمية  سياسته  لألبد 

مخزونها الثوري والرمزي التاريخي. 

إن احلراك الشعبي بالريف، كجزء من احلراكات الشعبية 
املغربية التي انفجرت في مختلف مناطق البالد كامتداد 
حلركة 20 فبراير، هو حلقة نوعية جسدت، بشكل خالق، 
ذلك التمفصل اجلدلي بني التاريخ واحلاضر واملستقبل، 

أهدافه  حتقيق  من  متكنه  وع��دم  مآله  عن  النظر  بغض 
املباشرة، التي بلورتها اجلماهير الشعبية بشكل دميقراطي 
وثقافية.  واجتماعية  اق��ت��ص��ادي��ة  مطالب  ف��ي  ت��ش��ارك��ي 
فاستنادا إلى املرجعية التاريخية ورموزها وإلى متطلبات 
واالقتصادي  ال��س��ي��اس��ي  احل��اض��ر  وره���ان���ات  واك���راه���ات 
حراكها  الريف  جماهير  خاضت  والثقافي،  واالجتماعي 
مع  يقطع  مستقبل  املستقبل:  صنع  أج��ل  من  البطولي 
احلرية  لضمان  والتهميش،  والفساد  والقهر  االستبداد 
والكرامة والعدالة االجتماعية في مغرب حر دميقراطي. 
إنه درس بليغ من دروس حراك الريف يؤكد على أن إرادة 
الشعب واعتزازه بهويته وبتاريخه املتنور وتشبثه بكرامته 
املخزني  النظام  لن يستطيع  واملشروعة  العادلة  وبحقوقه 
واحتواءها.  إخمادها  واإليديولوجية  القمعية  بأجهزته 
في  األجيال  تتوارثها  للشعب  بالنسبة  احلياة  نسغ  إنها 

نضالها من أجل بناء املستقبل. 

ومن بني الدروس األخرى لهذا احلراك، هو قدرته على 
واملهنية،  االجتماعية  الفئات  مختلف  واستقطاب  تعبئة 
م��ن مختلف األع��م��ار وامل��ن��اط��ق، وإدم��اج��ه��ا في 
األحياء  في  القاعدية  تنظيماته  بناء  س��ي��رورة 
واملناطق اجلغرافية، وإشراكها في بلورة القرارات 
وصياغة املطالب واعتماد طرق تواصلية متنوعة 
وفعالة استفادت بشكل كبير من شبكات التواصل 
م��ن مواجهة  ب��دي��ل متكن  ك��إع��الم  االج��ت��م��اع��ي 
مساحات  وتضييق  املخزني  اإلع��الم��ي  الهجوم 
تأثيره وسط الرأي العام الوطني والدولي والرفع 
من مستوى الوعي الشعبي وسط اجلماهير التي 
أبانت عن مستويات متقدمة من النضج واحلنكة 
واإلبداع في أشكال النضال واحلرص على مبدأ 
السلمية طيلة احلراك رغم كل محاوالت األجهزة 
والتخريب  العنف  نحو  احل���راك  جل��ر  املخزنية 
للتدخل  الشرعية  إلع��ط��اء  امل��ب��ررات  ع��ن  بحثا 
احلصار  إح��ك��ام  مت  ب��ع��دم��ا  وإج��ه��اض��ه،  لقمعه 

الرهيب للمنطقة بجحافل القوات القمعية املختلفة. 

وكان للقيادات امليدانية الشابة التي افرزها احلراك دور 
اجلغرافي  توسعه  وف��ي  ل��ه  الشاملة  التعبئة  ف��ي  أس��اس��ي 
ليشمل كافة املنطقة، وفي استمراره وتنظيمه على أساس 
والوطني  احمل��ل��ي  إش��ع��اع��ه  وف���ي  ق��اع��دي��ة،  جل���ان شعبية 
والدولي وإبداع وتنويع أشكال ووسائل االحتجاج. قيادات 
شابة متعلمة أبانت عن وعي سياسي هام وقدرات متميزة 
التدبير  وف��ي  اإلع���الم،  وم��ع  اجلماهير  مع  التواصل  عن 
التي واجهت احلراك خالل  القضايا واملصاعب  ومعاجلة 
سيرورته، مستلهمة اإلرث النضالي للشعب املغربي ورموزه 
النظام  أربكت  درج��ة  إل��ى  باملنطقة  والثقافية  التاريخية 
اعتقد  التي  الوهمية،  شرعيته  ي��رى  أخ��ذ  ال��ذي  املخزني 
أنه قد رسخها في املنطقة فيما يسمى "العهد اجلديد"، 
إلى  وينتقل  يتحرك  جعله  مما  ال��رم��ل،  ككثبان  تتهاوى 
إلى  اللجوء  وهو  احل��راك،  التعامل مع  في  أعلى  مستوى 
وفبركة  واس��ع��ة  اعتقاالت  حمالت  وش��ن  الهمجي  القمع 
على  السنني  مئات  توزيع  عن  أسفرت  صورية  محاكمات 
وه��و ما يذكر  نشطاء احل��راك بهدف إجهاض احل��راك. 
املغاربة باملاضي الدموي للنظام املخزني في التعاطي مع 

االنتفاضات والنضاالت الشعبية عبر تاريخه. 

وكانت مشاركة النساء أيضا أحد أهم الدروس التي ميزت 
ب��ارز ومتميز في احل��راك على  احل��راك. إذ ك��ان لهن دور 
كافة املستويات،  في ظل واقع تسود فيه الثقافة والتقاليد 
لهن  بالنسبة  هامة  انفتاح  الباطريركية مما شكل حلظة 

للمشاركة ميدانيا في صنع األحداث  <<<  

إن الحراك الشعبي 
بالريف، كجزء من 

الحراكات الشعبية المغربية 
التي انفجرت في مختلف مناطق 

البالد كامتداد لحركة 20 فبراير، هو 
حلقة نوعية جسدت، بشكل خالق، ذلك 
التمفصل الجدلي بين التاريخ والحاضر 

والمستقبل، بغض النظر عن مآله وعدم 
تمكنه من تحقيق أهدافه المباشرة، 

التي بلورتها الجماهير الشعبية 
بشكل ديمقراطي تشاركي في 
مطالب اقتصادية واجتماعية 

وثقافية. 
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لقد بلغ مجموع السنوات التي حوكم بها شباب 
لشيئ  ق��رون، ال  الريف ما يفوق خمسة  ح��راك 
العسكرة  برفع  املطالبة  أنهم جترؤوا على  سوى 
املطالب  وحت��ق��ي��ق  امل��ه��م��ش��ة  م��ن��ط��ق��ت��ه��م  ع���ن 
امل��ش��روع��ة امل��ت��م��ث��ل��ة ف���ي ال��ع��ي��ش ال���ك���رمي ومن 
وايجاد فرص  وم��دارس  بناء مستشفى  ضمنها 
للشغل للعديد من الشباب الذي يرزح حتت وطأة 
االستقالل  منذ  املؤجلة  املطالب  هذه  البطالة. 
الشكلي جعل أعدادا كبيرة من الشباب يهاجرون 
العيش  لقمة  الغربية بحثا عن  أوروب��ا  إلى مدن 
تورط  ك��م��ا ال يخفى  ع��ائ��الت��ه��م.  وإن���ق���اذ  ل��ه��م 
التهريب  العديد من االعيان وخدام املخزن في 
األحكام  ه��ذه  املنطقة.  ف��ي  احلشيش  وجت���ارة 
اجلائرة في حق شباب طموح هي إدانة صارخة 
للنظام وقضائه. ومن أجل فضح هذه األحكام 
العبثية، نستعير من موقع حراك الريف االئحة 
املفصلة للمحكومني والسنوات السجنية املوزعة 
االحكام  ه��ذه  على  العام  ال��رأي  ليطلع  عليهم، 
ولتتحرك كل القوى الرافضة لالستبداد لتعبئة 
سراح  إط���الق  أج��ل  م��ن  الضغط  قصد  الشعب 
القابعني  ال��رأي  وكافة سجناء  املعتقلني  ه��ؤالء 

في زنازين الذل والعار.   

1- ناصر الزفزافي : 20 سنة سجنا نافذا
2 -نبيل أحمجيق : 20 سنة سجنا نافذا

3 -وسيم البوستاتي : 20 سنة سجنا نافذا
4 -سمير إغيذ : 20 سنة سجنا نافذا

5 -جمال حجي : 20 سنة سجنا نافذا
6 -حسن باربا : 20 سنة سجنا نافذا

7 -محمد حاكي : 15 سنة سجنا نافذا
8 - زكرياء أضهشور : 15 سنة سجنا نافذا
9 -محمد بوهنوش : 15 سنة سجنا نافذا

10 -محمد جلول : 10 سنوات سجنا نافذا
11 -كرمي أمغار : 10 سنوات سجنا نافذا

12 -صالح لشخم : 10 سنوات سجنا نافذا
13 -أشرف اليخلوفي : 10 سنوات سجنا نافذا

14 -جمال بوحدو : 10 سنوات سجنا نافذا
15 -عمر بوحراس : 10 سنوات سجنا نافذا
16 -بالل أهباض : 10 سنوات سجنا نافذا

17 -خالد البوهناني : 10 سنوات سجنا نافذا
18 -إسماعيل أشرقي : 10 سنوات سجنا نافذا

19 -عبد احلق الفحصي : 12 سنوات سجنا نافذا
20 -عبد اإلله العمراني : 6 سنوات سجنا نافذا

21 -إلياس الغازي : 6 سنوات سجنا نافذا
22 -عبد العلي حود : 5 سنوات سجنا نافذا

23 -محمد األصريحي : 5 سنوات سجنا نافذا
24 -ربيع األبلق : 5 سنوات سجنا نافذا

25 -احلبيب احلنودي : 5 سنوات سجنا نافذا
26 -محمد املجاوي : 5 سنوات سجنا نافذا
27 -شاكر املخروط : 5 سنوات سجنا نافذا

28 -حسني اإلدريسي : 5 سنوات سجنا نافذا
29 -سليمان الفاحلي : 5 سنوات سجنا نافذا

30 -إلياس حاجي : 5 سنوات سجنا نافذا
31 -إبراهيم أبقوي : 5 سنوات سجنا نافذا

32 -املرتضى إعمراشا : 5 سنوات سجنا نافذا
33 -نبيل أمزكيداو : 5 سنوات سجنا نافذا
34 -صهيب أكروح : 5 سنوات سجنا نافذا

35 -صالح األحمدي : 5 سنوات سجنا نافذا
36 -منير بنعبد الله : 4 سنوات سجنا نافذا

37 -أحمد كاتروط :4 سنوات سجنا نافذا
38 - على الصافي : 4 سنوات سجنا نافذا
39 -زهير املخلوفي :4 سنوات سجنا نافذا

40 - إسماعيل الغلبزوري :4 سنوات سجنا نافذا
41 -عبد الكرمي بنعياد :4 سنوات سجنا نافذا

42 -محمد أشهبار : 4 سنوات سجنا نافذا
43 -يوسف البازة : 4 سنوات سجنا نافذا

44 -فؤاد السعيدي : 3 سنوات سجنا نافذا
45 -يوسف احلمديوي : 3 سنوات سجنا نافذا

46 -إبراهيم بوزيان : 3 سنوات سجنا نافذا
47 -عثمان بوزيان : 3 سنوات سجنا نافذا

48 -عبد احلق صديق : 3 سنوات سجنا نافذا
49 -خالد الدرقاوي : 3 سنوات سجنا نافذا

50 -محمد احملدالي : 3 سنوات سجنا نافذا
51 -مراد احلموتي : 3 سنوات سجنا نافذا

52 -عبد الكرمي أشهبار : 3 سنوات سجنا نافذا
53 -الزبير الربيعي : 3 سنوات سجنا نافذا

54 - هشام دالة : 3 سنوات سجنا نافذا
55 -سمير احلساني : 3 سنوات سجنا نافذا

56 -رضوان أفاسي : 3 سنوات سجنا نافذا
57 -يونس فتحي : 3 سنوات سجنا نافذا

58 -عابد بنيوسف : 3 سنوات سجنا نافذا
59 -محمد بلفقي :3 سنوات سجنا نافذا

60 -عز الدين احمامو : 3 سنوات سجنا نافذا
61 -عبد احلميد املهداوي: 3 سنوات سجنا نافذا

62 -حسني الغلبزوري : سنتني و نصف سجنا نافذا
63 -أسامة احملدالي :سنتني و نصف سجنا نافذا

64 -محمد بنعلي :سنتني و نصف سجنا نافذا
65 -عزيز اإلدريسي : سنتني و نصف سجنا نافذا

66 -عبد الكرمي املسعودي : سنتني سجنا نافذا
67 - عبد احلي أحدوش :سنتني سجنا نافذا

68 -أسامة العيساتي : سنتني سجنا نافذا
69 -محمد بلجديري : سنتني سجنا نافذا

70 -فيصل لهيت : سنتني سجنا نافذا
71 -محمد بنيوسف :سنتني سجنا نافذا
72 -سعيد املفتوحي : سنتني سجنا نافذا
73 -عاشور العمراوي :سنتني سجنا نافذا

74 -وليد أفقير :سنتني سجنا نافذا
75 -محمد بنزيان : سنتني سجنا نافذا

76 -عبد احلكيم كزام : سنتني سجنا نافذا
77 -هشام املساوي : سنتني سجنا نافذا
78 -محمد املساوي :سنتني سجنا نافذا
79 -جواد الصابري :سنتني سجنا نافذا
80 -محسن أثاري : سنتني سجنا نافذا

81 -جمال مونا : سنتني سجنا نافذا
82 - أنس اخلطابي : سنتني سجنا نافذا
83 -رشيد أعماروش :سنتني سجنا نافذا
84 -محمد فاضيل :سنتني سجنا نافذا

85 -عبد اخلير اليسناري : سنتني سجنا نافذا
86 -جواد بنزيان : سنتني سجنا نافذا
87 -نوري أشهبار :سنتني سجنا نافذا

88 -امحمد عدول : سنتني سجنا )حالة سراح(

89 -رشيد املساوي : سنتني سجنا )حالة سراح(
90 -محمد الهيشو : 20 شهرا سجنا نافذا

91 -محمد احلبنوني : سنة و نصف سجنا نافذا
92 -مصطفى السعيدي :سنة و نصف سجنا نافذا
93 -سيف الدين العويني:سنة و نصف سجنا نافذا

94 -كمال بوزيان :سنة و نصف سجنا نافذا
95 -محمد أمني امللولي: سنة و نصف سجنا نافذا

96 -محمد البركة :سنة و نصف سجنا نافذا
97 -نبيل أشهبار :15 شهرا سجنا نافذا
98 -وسيم إرمان : 15 شهرا سجنا نافذا

99 -إبراهيم بوعزة : سنة سجنا نافذا
ن��اف��ذا )حكم  :س��ن��ة سجنا  ق����دوري  -زك���ري���اء   100

ابتدائي( 
101 -إبراهيم احلديوي : سنة سجنا نافذا
102 -محمد شارو : 15 شهرا سجنا نافذا

-103عبد الوافي قجوع : 8 أشهر سجنا نافذا
104 -نهال أهباض : 6 أشهر موقوفة التنفيذ
105 -نبيل الكرودي :4 أشهر موقوفة التنفيذ

106 -عبد اإلله أمحاولي :3 أشهر موقوفة التنفيذ
107 -بشرى اليحياوي : شهرين سجنا نافذا

108 -عماد اخلطابي :معتقل متابع
109 -عبد احلكيم بنعيسى : معتقل متابع

110 -إبراهيم بنعيسى :معتقل متابع
111 -جمال بنعيسى : معتقل متابع

112 -أمني حميش : معتقل متابع
113 -هشام أقروش : معتقل متابع

114 -أنس بلحاج :معتقل متابع
115 -محمد البوشعيبي :معتقل متابع

116 -حسام بلحاج :معتقل متابع
117 -وائل عميري :معتقل متابع
118 -بالل املقدم :معتقل متابع

119 -مصعب أشن :معتقل متابع
-120عبد الرحمان العزري :معتقل متابع

121 -عماد أهليك :معتقل متابع
122 -أيوب زهير :معتقل متابع

123 -مصطفى لوكيلي : معتقل متابع
124 -عاشق أزواغ :معتقل متابع

125 -هشام الدوائري :معتقل متابع
126 -عصام احلدوشي :معتقل متابع

127 -أشرف مديد :معتقل متابع
128 -عبد الباسط اخلليفي :معتقل متابع

129 -محمد شاهد :معتقل متابع
130 -عبد احلكيم الشتوي :معتقل متابع

131 -محمد النحاس :معتقل متابع
132 -زكرياء الشيبي :معتقل متابع

133 -كرمي أزالوي : معتقل متابع

املصدر: موقع حراك الريف

قرون من السجن في حق قادة حراك الريف األبطال

ال��ت��ي يزخرن  ال��ه��ائ��ل��ة  ال��ط��اق��ات  واإلف���ص���اح ع��ن   >>>
التظاهرات  وق��ي��ادة  والتنظيم  التعبئة  مستوى  على  بها 
واالحتجاجات وغيرها. حلظة أشرت على بداية حتوالت 
انعكاسات  محالة،  ال  لها،  ستكون  عميقة  سوسيوثقافية 
مما  وأدواره���ا،  امل��رأة  عن  املجتمع  متثالت  على  إيجابية 
في  كفاعل  للمشاركة  أمامها  اآلف��اق  فتح  في  سيساهم 

احلياة العامة للمجتمع وهو شرط من شروط حتررها. 

القمع  بسبب  إجهاضه  ق��د مت  ال��ري��ف  ح��راك  ك��ان  وإذا 
قد  به  مرتبطة  ذاتية  أسباب  هناك  فإن  الرهيب  املخزني 
منها،  األس��اس��ي  إل��ى  باقتضاب  أشير  ذل��ك،  ف��ي  ساهمت 
املستقبل.  في  االعتبار  بعني  ألخذها  اعتقادي،  حسب 
فمن بينها عدم التقدير الدقيق ملوازين القوى بعد تراجع 
حركة 20 فبراير ودخول الصراع الطبقي في مرحلة جزر 
بعدما متكن النظام من االنحناء للعاصفة وااللتفاف على 
الداخلي وإعادة  مطالب احلركة وترتيب تناقضاته وبيته 
التحكم في الوضع من جديد، مما أثر سلبا على اختيار 
لتدبير احلراك في جميع مستوياته  املناسبة  التكتيكات 
التضخيم  ف��ي  اخل��ص��وص  على  ذل��ك  ويظهر  وحلظاته. 
من القوة الذاتية للحراك بناءا على اجلانب اجلماهيري 
الكمي املشارك في احلراك وضعف التضامن على الصعيد 
على  القمعية  قوته  بتركيز  للنظام  سمح  ال��ذي  الوطني 

الريف، وفي العجز عن تشكيل قيادة جماعية تضم جميع 
املباشرة  الدميقراطية  أساس  على  باملنطقة  التنسيقيات 
لتجاوز معضلة شخصنة  املسؤوليات  والتناوب في حتمل 
احلراك في شخص أو بضعة أشخاص، خاصة وأن معظم 
القيادات ليست لها خبرة سياسية وتنظيمية قد تسعفها 
في اتخاذ القرارات واملواقف املناسبة لكل ظرف وقضية. كما 
يظهر ذلك أيضا في نشر وتكريس العداء للعمل السياسي 
من خالل عبارة الترويج ملقولة "الدكاكني السياسية" التي 
جعلت من جميع األحزاب على درجة واحدة دون التمييز 
بني املخزني منها والدميقراطي املناضل املناصر لقضايا 
الشعب مبا فيها قضية الريف. وأيضا حرمت احلراك، ولو 
نسبيا، من االستفادة من التناقضات في الصراع السياسي 
الدائر بني النظام املخزني وأدواته وبني اجلماهير الشعبية 
وقواها املناضلة حلشد أكبر تضامن ممكن لتقوية صموده 

واستمراره. 

الريف  ح��راك  واجهها  التي  األساسية  املعضلة  وتبقى 
اجلماهيرية  وال��ن��ض��االت  الشعبية  احل���راك���ات  وج��م��ي��ع 
احلراكات  لهذه  تعطي  التي  السياسية  القيادة  غياب  هي 
والنضاالت أفقها السياسي من خالل توحيدها وتوجيهها 
ضمن إستراتيجية التغيير الوطني الدميقراطي الشعبي. 
نقصد بهذه القيادة حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني 
اإلعالن عنه  أجل  الدميقراطي من  النهج  والذي يشتغل 

في مؤمتره الوطني اخلامس. فبدون هذا احلزب ستبقى 
على  ق��ادرة  وغير  مشتتة  الشعبية  والنضاالت  احل��راك��ات 
حتقيق مطالبها الدميقراطية واالقتصادية واالجتماعية. 
املكتسبات فستبقى هشة غير  انتزعت بعض  وإن  فحتى 
قابلة للرفع من مستوى عيش اجلماهير الشعبية، بحكم 
تعمق األزمة االقتصادية واالجتماعية من جراء السياسة 
والتقشف  االس��ت��غ��الل  على  القائمة  ال��س��ائ��دة  الطبقية 
والقهر والتي تعمقت مع تداعيات أزمة كورونا. والتي تبني 
بسبب  األي��ام  ق��ادم  في  أكثر  أنها ستتعمق  امل��ؤش��رات  كل 

العجز البنيوي للنظام على معاجلتها. 

بني  اجلدلي  الربط  في  للمساهمة  أساسية  وكمداخل 
بد  الشعبية ال  واحلراكات  والنضاالت  بناء احلزب  مهمة 
من االرتباط باجلماهير الشعبية وخاصة الطبقة العاملة 
والفئات الكادحة إما مباشرة في مواقع عملها وسكنها وإما 
عبر العمل النقابي واحلقوقي واالجتماعي املتوجه نحو 
حتقيق مطالبها االقتصادية واالجتماعية، وباالنخراط 
ونشر  بها  والتعريف  وتوجيهها  ودعمها  نضاالتها  ف��ي 
واقعها  لفهم  الطبقي وسطها وهو شرط ض��روري  الوعي 
في  والدميقراطية  التحرر  نحو  وتقرير مصيرها  ودوره��ا 

أفق االشتراكية.<
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قضايا نطرية وفكرية

في هذه املقالة سنناقش العديد من القضايا التي تناولها 
لوسيان سييف في مقالة كان قد نشرها يوم 30 أبريل 2010 
حتت عنوان: "ما العمل اآلن - عشر أطروحات غير منطية 

لشيوعي بدون بطاقة العضوية" 
 Que faire maintenant? – Dix thèses non   

conformes d’un communiste sans carte
الشيوعي  ب��احل��زب  التحق  أن  ل��ه  سبق  سييف  ولوسيان 
الفرنسي سنة 1950 وقضى 32 سنة كعضو جلنته املركزية 
1994-1961. وغادر احلزب الشيوعي الفرنسي يوم 10 أبريل 

.2010
ف��ه��ذه ال��ت��ج��رب��ة امل���دي���دة ل��ل��وس��ي��ان س��ي��ي��ف ف��ي احلزب 
الشيوعي الفرنسي تضفي على القضايا التي تناولها الكثير 
من األهمية ليس فقط ألنها تهم الكاتب أو احلزب الشيوعي 
الفرنسي ولكن أيضا احلركة الشيوعية األوروبية نظرا للدور 
احملوري الذي لعبه هذا احلزب. وكما سنرى فإن مجمل هذه 
ولفكره  ملاركس  االعتبار  إع��ادة  من  نوع  هي  املثارة  القضايا 
وبشكل عام للماركسية كما متت عملية تطويرها من بعده. 
عليها  حصل  التي  النتيجة  من  سييف  لوسيان  ينطلق 
احلزب الشيوعي في االنتخابات الرئاسية لسنة 2007، حيث 
حصل على %1.93  من األصوات وهي النتيجة التي كشفت 
حسب اعتباره الفشل الذريع لهذا احلزب. وهو يرى أن هذه 
أن  عليها  التي  العاملية  الشيوعية  احلركة  حال مجمل  هي 
21 كبديل عن  القرن  تعيد بناء نفسها لكي تقدم شيوعية 

شيوعية القرن 20 التي دخلت مرحلة احتضار.
في نقده للحزب الشيوعي الفرنسي يعتبر لوسيان سييف 
أن احلزب كان يشكو من "أزمة تاريخية ذات 3 مكونات: )1( 
لفظ  و)3(  تنظيمي؛  شلل   )2( اإلستراتيجية؛  في  نقص 
هذه  حت��ت  وطبعا  جتاهها،  حساسية  إب���داء  أو  التعددية 
املآسي القاتلة يرى الكاتب أن هناك عامل مشترك يتجسد 
. "sous-activité intellectuelle في نقص النشاط الفكري

تخليه  بعد  الفرنسي  الشيوعي  احل��زب  أن  يعتبر  هكذا 
عن ديكتاتورية البروليتاريا  لم يستطع إنتاج إستراتيجية 
وبالنسبة  ال��ب��رمل��ان��ي  اخل��ط  ف��ي  نفسه  وح��ب��س  منسجمة، 
للجانب التنظيمي، فإن احلزب بقي سجني التصور العمودي 
اللينينية  األط��روح��ات  من  امل��أخ��وذ  التصور  وه��و  للتنظيم 
القيادة تقرر  الثالثة، ومبوجبها أصبحت  ومقررات األممية 
وتفكر والقواعد تنفذ، وبذلك انغلق احلزب عن ما يعتمل 
عنها هجر  نتج  بالعزلة  نفسه  على  وحكم  املجتمع،  وسط 
األصوات  ع��دد  وكذلك ضعف  وق��واع��ده،  أط��ره  من  العديد 
هذه  ك��ل  وي��ح��ك��م  االن��ت��خ��اب��ات،  ف��ي  عليها  يتحصل  ال��ت��ي 
املكونات ألزمة احلزب، عامل نقص النشاط الفكري وغياب 

الدينامية الفكرية وانحصار النقاش واإلنتاج الثقافي.
أطروحة  من  سييف  لوسيان  ينطلق  للبديل  في طرحه 
ماركس التالية: "إن حترر العمال هو مهمة العمال أنفسهم"، 
ان��ت��ق��اد احلزب  ال��ت��ي اعتمدها م��ن أج��ل  وه��ي األط��روح��ة 
بدون  أفقيا  املبني  احل���زب  ملفهوم  وق���دم  ع��م��ودي��ا،  املبني 
centralité-    قيادة بل عوضها مبفهوم مركزة - ال مركزة

décentralité. وفي هذا الشكل التنظيمي تتأسس البنيات 
يناقش  من  وهي  قضايا محددة  الواسعة حول  التنظيمية 
وي��ت��خ��ذ امل���واق���ف وه���ي ل��ي��س��ت ف��ي ح��اج��ة إل���ى ق��ي��ادة وال 
متعددة  فإنها  واسعة  إط��ارات  وألنها  امل��رك��زي.  لالنضباط 

وتسمح بالنقاش الواسع وبإنتاج الفكر.
حسب  سيثير  التطبيق  م��وض��ع  التصور  ه��ذا  وض��ع  إن 
لوسيان سييف الكثير من األسئلة والتخوفات لكنه يعتبر أن 

التجربة كفيلة بتدقيق وتصحيح التصور نفسه.
كما أنه يعتبر معارضي هذا التصور ضحايا ذلك النقص 
ال���ذي ع��ان��ى منه احل���زب الشيوعي  ال��ف��ك��ري  ال��ن��ش��اط  ف��ي 
نص  من  التالي  املقطع  نسوق  الفكرة  ولتوضيح  الفرنسي. 
األطروحات العشر: "نعم أم ال، هل نحن متفقون مع أطروحة 
ماركس "أن حترر العمال هو مهمة العمال أنفسهم"? الواقع 
أعلنت  التي  التاريخية  كانت احلركة  أنه في ممارستها  هو 
لقد  م��ارك��س:  قاله  مب��ا  حقيقة  تؤمن  ل��م  شيوعية  نفسها 

اعتبرت تلك احلركة أن مهمتها هي حترير العمال بنفسها. 
وهذا بالضبط ما نتج عنه اإلف��الس امل��دوي الذي وقع في 
اخلالف  عمق  يشكل  ما  نفسه  وه��و  امل��اض��ي؛  القرن  نهاية 
ضرورة  نستوعب  أو  نفهم  أال  والشيوعية.  االشتراكية  بني 
الذي  احل��زب  أن  يعقل  فهل  ال��ك��ام��ل?  ال���درس  استخالص 
يريد أن يكون حزب التحرر الكامل أن يكون احلزب الرافض 
قيادة  إل��ى  حاجة  في  النضالية  احلياة   - النضالي  للتحرر 
إن مثل ه��ذا احل��زب أصبح من تلك اإلطارات  ف��وق -  من 
املنحرفة والتي ال ميكن أن يستمر التعامل معها من طرف 
املناضل ملا يعي طبيعتها. أال يجب التمعن في حقيقة ثقافة 
القيادة الشيوعية املسكونة باألفكار النمطية الطبقية بينما 
االقتصاد-اجتماعي  التسيير  عن  مبدئيا  يتكلم  احل��زب 
للمجتمع من طرف العمال? إن طريقته ذاتها في التنظيم 
تبرز للجميع بأنه ال يؤمن حقيقة بذلك. ولكونه ال يؤمن 
حقيقة بذلك فهو ال يشتغل على املسألة. هكذا يظهر هذا 
االشتغال ذلك الهلع من فكرة قيام تشكيلة سياسية بدون 
حتتاجه  ما  إن  عميق:  خلط  من  الناجم  الهلع  وهو  قيادة 
مركزة  لكن  العمودية  السلطة  ليس  الناجع  التغيير  معركة 
حقا  أفقية  مركزة   centralité de délibération املداولة 
والتي ال تقود لكنها تنسق متكن من حتقيق االنسجام بدون 

خلق التبعية أو االتكال".

غادروا  الذين  أن  وض��ح  أن  وبعد  العاشرة  أطروحته  في 
احلزب الشيوعي الفرنسي كانت لهم مؤاخذات حقيقية وأن 
احلزب لم يعد يشكل قطب جلبهم. لكن تطرح مهمة إيجاد 
إعادة  »maison commune« يضمن عدم  "بيت مشترك"  
الشيوعي  الذي عاشه هؤالء في احلزب  والضياع  األخطاء 
"للمجالس  ال��دق��ي��ق  ال��ت��ه��ي��يء  ي��ق��ت��رح  ول��ذل��ك  ال��ف��رن��س��ي. 
التنظيم  Assises constituantes على قاعدة  التأسيسية" 
األفقي. وهكذا ميكن تصور مثال البلورة الناضجة وبطريقة 
ت��ع��ددي��ة مل��ش��روع م��ي��ث��اق ي��ش��ك��ل اخل��ي��ط ال��ن��اظ��م للحوار 
التحضيري ونقاشات للمجالس والتي ستنبثق عنها تشكيلة 

شيوعية.
الفرنسي  الشيوعي  لوسيان سييف منظمة احلزب  غادر 
ألنه لم يعد يجد فيه اإلطار الذي يناسب قناعاته اجلديدة. 
غادر إلى مكان ال يعرفه هو نفسه لكنه يعتبر من واجبه أن 
يناضل من أجل حتديد معامله. وهو يأمل أن يكون اإلطار 
شيوعية  مع  ويقطع   21 القرن  شيوعية  عن  يعبر  اجلديد 
القرن 20 ألنها حتتضر. هل استطاع حقا أن يقدم بدايات 

مالمح هذه الشيوعية?
إنه بنى هيكل هذا التصور على أطروحة ماركس املركزية 
والقائلة بأن حترر العمال هو مهمتهم هم أنفسهم، ومنها 
يرى  ب��ل  ت��ق��ود  حزبية  منظمة  لبناء  ض���رورة  أال  استنتج 
األفكار.  وبتنسيق  بالتعدد  تسمح  أفقية  شيوعية  تشكيلة 
بتصوره هذا يكون لوسيان سييف قد استعاض عن التحكم 
الشيوعي  احلزب  في  عاشه  الذي  التحريفي  البيروقراطي 
النقاش  حلقات  وإل���ى  الالتنظيم  إل��ى  ب��ال��ه��روب  الفرنسي 
بيروقراطي  ط��رف  من  االنتقال  إن��ه  ملزم.  والغير  الواسع 
ماركس  من  اقتبسه  نظري  مسوغ  حتت  مائع  نقيض  إل��ى 

علم  باعتبارها  نفسها  املاركسية  جوهر  ع��ن  تخلى  لكنه 
وإقامة  السلطة  على  واالستيالء  البروليتاريا  الثورة  إجناز 
دكتاتورية البروليتاريا التي هي دميقراطية املنتجني الذين 

هم األغلبية ضد األقلية الذين هم املستغلون.
عليها  ال��ت��ي  الطبقية  ق��واه��ا  إستراتيجية  ل��ك��ل  طبعا 
القوى  حل��ش��د  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال��ش��ك��ل  وب��ال��ت��ب��ع��ي��ة  حتقيقها 
اإلستراتيجية.  تلك  العسكرية إلجناح  االجتماعية وحتى 
التغيير  هو  الهدف  أن  من  انطلقنا  إذا  الطبيعي  من  فكان 
واألسلوب  املسار  وأن  االشتراكية  إلى  لالنتقال  التدريجي 
االنتخابي هو الوسيلة املوصلة كان من الطبيعي أن يتصور 
أكثر البنيات التنظيمية دميقراطية وأقلها حتكما أو خاضعة 
لضرورات القيادة والتوجيه. لكن حتى هذه اإلستراتيجية إذا 
ما متعنا جيدا في طبيعة الصراع الذي تخوضه البرجوازية 
أركان  هيأة  أن ال مفر من  يتضح  دولتها  وتوظيفها جلهاز 

تنظم املعارك االنتخابية نفسها.
املالئمة  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ه��ي  ال��ت��دق��ي��ق فيما  ع��ن��د  أم���ا 
للبروليتاريا من أجل أخذ السلطة من يد البرجوازية، فإننا 
األحزاب  من  وغيره  الفرنسي  الشيوعي  احل��زب  أن  نعتبر 
إلى  وحت��ول��ت  البروليتاريا  خانت  ق��د  األوروب��ي��ة  الشيوعية 
الطبقية  ال��ت��ن��اق��ض��ات  م��ن  التلطيف  إل���ى  تسعى  أح����زاب 
إلى  االن��ت��ق��ال  إن  ال��ب��رج��وازي��ة.  الهيمنة  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 
االشتراكية في هذه البلدان األوروبية لن يتم إال عبر القيام 
التدريجي  االنتقال  عبر  وليس  البروليتاريا  تقودها  بثورة 
األجنحة  ومختلف  األوروش��ي��وع��ي��ة  تدعيه  كما  والسلمي 
التخلي  ويعتبر  ال��ي��وم.  الشيوعية  احلركة  في  التحريفية 
عن الطابع الطبقي لهذه الثورة قاسما مشتركا بني لوسيان 
سييف واحلزب الشيوعي الفرنسي نفسه. إن لوسيان سييف 
يغيب هذه القضية في مجمل أطروحاته الغير منطية كما 
سماها، ولذلك انصب اهتمامه باحلاجة لتجميع هذا الكم 
وافدين من  ملناضلني شيوعيني  واآلراء  األفكار  من  الهائل 
آفاق مختلفة ومتنوعة. تعلمنا التجربة قدميها وحديثها 
اإلطارات  تلك  يغادروا  ما  املثقفني سرعان  ه��ؤالء  مثل  أن 
ويتأففون من تضييقها على حريتهم في التفكير والتعبير، 
إنها حتد من شخصيتهم املنتفخة والنرجسية. ال يحتملون 
مواقع  في  يكونوا  أن  ويكرهون  واالنضباط  املنظم  العمل 

األقلية وينفذوا رأي اآلخرين.
أما مسألة انتقاد البيروقراطية واالنحرافات التي عرفها 
تطبيق مبدأ املركزية الدميقراطية فهو أمر تناولته احلركة 
إجابات نظرية وعملية هامة  وقدمت   20 للقرن  الشيوعية 
وجب تأصيلها وتطويرها بدل االستغناء التام عن التنظيم 

املركزي والذي سفهه وأسماه بالتنظيم العمودي. 
التي  االن��ت��ق��ادات  اإلج��اب��ة على مختلف  وألج��ل تقدمي 
طالت جتربة األحزاب، خاصة في عالقتها بالطبقة العاملة 
الدميقراطي  النهج  في  قدمنا  فإننا  اجلماهير  بباقي  أو 
أطروحة تقول بأن بناء احلزب مرتبط جدليا مع سيرورات 
أخرى وهي تلك املتعلقة ببناء التنظيمات الذاتية املستقلة 
ذات  للطبقات  الطبقية  اجلبهة  بناء  وس��ي��رورة  للجماهير 

املصلحة في التغيير الثوري.
إن مسألة التنظيمات الذاتية املستقلة للجماهير حتتل 
مكانا إستراتيجيا في خط النهج الدميقراطي. وهذه املكانة 
هي خالصة لتجربتنا على امتداد أكثر من أربعني سنة من 
احلركة  جتربة  خ��الل  من  س��واء  باملغرب،  ال��ث��وري  النضال 
جتارب  دروس  خ��الل  م��ن  أو  املغربية  اللينينية  املاركسية 

للعديد من األحزاب الشيوعية عبر العالم.
إن مفهوم التنظيمات الذاتية املستقلة للجماهير يعتبر 
مفهوما خصبا إذا ما متلكته اجلماهير املبدعة، ألنها قادرة 

على حتويله إلى قوة مادية هائلة.
ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى األهمية  ول��ك��ي يصبح ك��ذل��ك، الب���د م��ن 
احلاسمة للدور الذي يجب أن يلعبه احلزب املستقل للطبقة 
العاملة وعموم الكادحني في عقلنة تلك التنظيمات الذاتية 
للقوى  احلتمي  االخ��ت��راق  م��ن  وحتصينها  تثويرها  وف��ي 

الرجعية لها.<

نزع الطابع الطبقي عن احلزب يقود إلى التحريفية
التيتي احلبيبفي نقاش بعض أطروحا لوسيان سيف

إن مفهوم التنظيمات 
الذاتية المستقلة للجماهير 
يعتبر مفهوما خصبا إذا ما 

تملكته الجماهير المبدعة، ألنها 
قادرة على تحويله إلى قوة مادية هائلة.

ولكي يصبح كذلك، البد من التأكيد على 
األهمية الحاسمة للدور الذي يجب أن يلعبه 

الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم 
الكادحين في عقلنة تلك التنظيمات 

الذاتية وفي تثويرها وتحصينها 
من االختراق الحتمي للقوى 

الرجعية لها.
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املناضل  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  تنعي 
استشهد  وال���ذي  القيق،  فضل  جبر  احمل���رر/  واألس��ي��ر 
اليوم في مدينة رفح في جرمية غدر نفذتها مجموعات 

مارقة وخارجة عن الصف الوطني.
تنعي  وه��ي  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  إن 
في  ال���ذي عمل  القيق  احمل���رر جبر  واألس��ي��ر  امل��ن��اض��ل 

صفوفها سنوات اإلنتفاضة، فإنها تؤكد على التالي:
ال��ي��وم ه��و ج��رمي��ة بشعة  إن م��ا ج���رى م��س��اء  أواًل: 
اجلهود  تضافر  وتستوجب  عقاب،  دون  متر  لن  غ��ادرة 
ما  ع��ادة  التي  اجل��رمي��ة  ه��ذه  مواجهة  ف��ي  وتوحيدها 
املناضلني  للنيل من حياة  االحتالل  ويوجهها  يرعاها 

ومن أمن الوطن وسلمه األهلي واملجتمعي.
حراس  سنبقى  الوطني  الكل  ومعنا  ث��ان��ي��ًا/   إننا 

للوطن واملواطنني ولن نتوانى حلظة عن تأدية واجباتنا 
ولن  املناضلني،  قدامى  حماية  في  املطلوبة  الوطنية 
نسمح للعابثني بفتح ملفات جرى معاجلتها وإغالقها 
أو  تعبث  يد  بيد من حديد على كل  وطنيًا وسنضرب 

حتاول العبث بأمننا الوطني وحياة مناضلينا.
إلى اتخاذ قرار  ثالثًا/ تدعو اجلبهة عائلة الصوفي 
واضح وصريح بالتبرأ من مرتكبي هذه اجلرمية النكراء 
وإدانتها وتتحمل العائلة املسئولية الوطنية واالخالقية 

في ذلك.
امل��ج��د ل���روح امل��ن��اض��ل جبر واخل���زي وال��ع��ار ألذناب 

االحتالل وأعوانه
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني: 12/7/2020

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني 
تنعي املناضل جبر القيق وتؤكد أنها جرمية غادرة لن متر دون عقاب

بحسب منظمة العمل الدولية فإن الدول 
ال��ع��رب��ي��ة وأوروب�����ا ه��ي أك��ث��ر م��ن��اط��ق العالم 
املتأثرة اقتصاديا بسبب جائحة كوفيد19-. 
القطاع  ع��ل��ى  اجل���ائ���ح���ة  ت���داع���ي���ات  وأن 
 2008-2009 أزم��ة  س��وءا  تفوق  االقتصادي 

املالية.

فإنه  للمنظمة،  جديد  تقرير  وبحسب 
في  تقليصا  ال��ع��ال��م  يشهد  أن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
املوظفني  من  مليون   200 لنحو  الوظائف 
بدوام كامل في األشهر الثالثة املقبلة فقط. 
أسابيع من  بعد حوالي ثالثة  يأتي  حتذير 
وظيفة  مليون   25 ت��ع��ّرض  املنظمة  ت��وق��ع 
بعد  خ��اص��ة  بسبب ك�وفيد19-،  للتهديد 
فرض إج��راءات اإلغ��الق الكامل أو اجلزئي 
ذلك من  وما حمله  ال��دول،  العديد من  في 
تأثير على نحو 2.7 مليار عامل، أي 4 من 

بني كل 5 من القوى العاملة في العالم.

وأضاف أنه بالرغم من أن جميع املناطق 
في العالم تعاني من األزمة التي تسبب بها 
الفيروس، شهدت الدول العربية وأوروبا أسوأ 
تأثير في مجال التوظيف من ناحية نسبية. 
وأكبر اخلسارات من ناحية األرقام تتركز في 
دول آسيا واحمليط الهادئ وهي أكثر املناطق 

املأهولة بالسكان في العالم.

190 م��ل��ي��ون شخص  ك���ورون���ا:  ق��ب��ل 
عاطل عن العمل

وقال غاي رايدر، مدير عام منظمة العمل 
إنه في  الدولية، في تصريحات من جنيف، 
ك�وفيد19-  يتفّشى  أن  وق��ب��ل  ال��ع��ام  ب��داي��ة 
إلتحقوا  شخص  مليون   190 ال��ع��ال��م،  ف��ي 

بصفوف البطالة.

أحدثها  ال��ت��ي  الصدمة  م��ع  أن��ه  وأض���اف 
عالم  أن  للعيان"  "ال��واض��ح  فمن  الفيروس، 
على  عادي  غير  تهاٍو  "من  يعاني  التوظيف 
والتدابير  اجلائحة  تأثير  بسبب  اإلط��الق" 

املتخذة للتعامل معها.

القطاعات األشّد تأثرا

األكثر  ه��م  قطاعات  أرب��ع��ة  ف��ي  عاملون 
قطاع  اإلنتاج:  وتراجع  املرض  بسبب  تأثرا 
الغذاء والفنادق )144 مليون عامل(، قطاع 
مليونا(،   582( والتجزئة  باجلملة  البيع 
 157( واإلدارة  األع���م���ال  خ���دم���ات  ق��ط��اع 

مليونا(، وقطاع التصنيع )463 مليونا(.

ويشير مدير منظمة العمل إلى أن جميع 
هذه القطاعات تشكل ما نسبته %37.5 من 
العاملون في هذه  العاملي، ويشعر  التوظيف 
القطاعات أكثر من غيرهم اآلن بحّدة تأثير 

اجلائحة عليهم.

اخلطوط  ف��ي  العاملني  حماية  يجب 
األمامية

واملهن  ال���ص���ح���ي  ال���ق���ط���اع  ف����ي  ي��ع��م��ل 
االجتماعية 136 مليون شخص حول العالم 
وهؤالء يعملون في اخلطوط األمامية في 
احلرب على كوفيد19-. وشدد السّيد رايدر 
على أن أكبر تهديد يواجه هذا القطاع هو 

اإلصابة بفيروس كورونا.

هؤالء  حماية  نضمن  أن  "علينا  وق���ال: 
املناسبة  الوقائية  األدوات  وتوفير  العاملني 
الثاني  الربع  لهم." وبشكل عام، عند تقييم 
إلى حزيران/ 2020 )من نيسان/أبريل  من 

يونيو( تعتقد املنظمة أنه من املرّجح حدوث 
تراجع في عدد ساعات العمل بنسبة 6.7%.

جميع املناطق وجميع املوظفني تأثروا

بأنه  الدولية  العمل  منظمة  تقرير  وأفاد 
العالم  في  اإلقامة  مكان  النظر عن  بصرف 
وع���ن ق��ط��اع ال��ت��وظ��ي��ف، ف���إن األزم����ة تلقي 
في  العاملة  ال��ق��وى  على  دراماتيكية  ب��آث��ار 
جميع أنحاء العالم.  وأوضح أنه من املتوقع 
أن تؤدي أزمة وباء فيروس كورونا املستجد 
ساعات  إجمالي  م��ن  باملئة  إلغاء 6.7   إل��ى 
العمل في العالم في النصف الثاني من عام 

وظيفة  مليون   195 ي��ع��ادل  م��ا  2020،  أي 
الدول  بينها 5 ماليني في  كامل، من  بدوام 

العربية.

عند  سياسات  إلى صياغة  التقرير  ودع��ا 
تقدمي  ع��ل��ى  ت��رك��ز  للجائحة  االس��ت��ج��اب��ة 
املساعدة الفورية للشركات والعمال حلماية 
مكاسب رزقهم مبا فيها األعمال احليوية في 
القطاعات  في  وخاصة  االقتصادي  القطاع 

املتضررة أكثر من غيرها والدول النامية.

واس���ت���ع���رض ال��ت��ق��ري��ر ش���واغ���ل أخ���رى 
إلى  املنخفض  ال��دخ��ل  ذات  ب��ال��دول  تتعلق 
أك��ث��ر اخلدمات  أن  إل���ى  م��ش��ي��را  امل��ت��وس��ط، 
من  عالية  نسبة  تضم  امل��ت��ض��ررة  وامل��ص��ان��ع 
العمال ذوي األجور املتدنية في العمالة غير 
إلى اخلدمات  الرسمية، مع وصول محدود 
ال��ص��ح��ي��ة وش��ب��ك��ات األم�����ان وال���رف���اه التي 
"بدون  التقرير:  وق���ال  احل��ك��وم��ة.  تقدمها 
العّمال  ي��واج��ه  مناسبة،  سياسات  اعتماد 
وسيواجهون  الفقر  براثن  في  الوقوع  خطر 
ال��ع��ودة ألشغالهم خالل  ف��ي  أكبر  حت��دي��ات 

فترة التعافي."

ويعمل نحو ملياري شخص في وظائف 
النامية،  ال���دول  ف��ي  معظمهم  رسمية  غير 
وعشرات املاليني من العّمال الذين يعملون 
بسبب  ت��أث��روا  الرسمية  غير  الوظائف  ف��ي 

كوفيد19-.

وفي املدن، يعمل املوظفون في قطاعات 
أنهم  كما  العدوى،  انتقال  خلطر  تعّرضهم 
اإلغالق، مثل  ب��إج��راءات  مباشرة  يتأثرون 
مجال  ف��ي  اجلائلني والعاملني  ال��ب��ائ��ع��ني 
البناء  وع����ّم����ال  ال���ط���ع���ام  ت���ق���دمي  خ���دم���ة 
وامل���واص���الت وال��ع��ام��ل��ني ف��ي م��ج��ال خدمة 

املنازل.

وسلط تقرير املنظمة الضوء على الهند 
ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د إذ ي��ع��م��ل ن��ح��و 400 
رسمية.  غير  وظ��ائ��ف  ف��ي  شخص  مليون 
هؤالء يواجهون مخاطر االنزالق في الفقر، 

وجتبر إج��راءات اإلغالق الكثير منهم على 
العودة إلى املناطق الريفية.

قطاع الزراعة لم يتأثر "بعد"

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن���ه ل��م ي��ت��م استشعار 
وهو  ال��زراع��ي  القطاع  على  الفيروس  تأثير 
النامية، فإن مخاطر  ال��دول  أكبر قطاع في 
بدأت تظهر، بحسب  الغذائي  األمن  انعدام 
املنظمة. ويعود ذلك إلى إجراءات االحتواء، 
ومن بينها إغالق احلدود. ومع مرور الوقت 
ق��د يتأثرون  القطاع  ف��ي ه��ذا  ال��ع��ّم��ال  ف��إن 
في  امل��رض  تفّشى  إذا  وخ��اّص��ة  كبير  بشكل 

املناطق الريفية.

على  يعتمد  "الكثير  راي��در:  السيد  وق��ال 
وضمان  احلكومة  تتخذها  التي  التدابير 
التعافي السريع في قطاع التوظيف بعد أن 

يتم السيطرة على اجلائحة."

التحفيز املالي واملساعدات املستهدفة

ورحب السّيد رايدر بالتدابير التحفيزية 
املالية التي اتفق عليها أعضاء مجموعة 20، 
"تدخالت تستهدف بشكل  إل��ى  دع��ا  أن��ه  إال 
ال��ت��ي "ك��ان��ت حيوية خالل  أك��ب��ر" األع��م��ال 

األوضاع العادية."

الشركات  وشدد على أهمية حفاظ تلك 
على موظفيها ألن األزمات املاضية أظهرت 
مدى أهمية منط التدخل على املدى البعيد.

أربع  املنظمة  ح��ددت  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
للتعافي ما بعد كوفيد19-،  كأولويات  ركائز 

وهي:

حتفيز االقتصاد والتوظيف؛

دعم الشركات والوظائف والدخل؛

حماية العاملني في مكان العمل؛

االجتماعي  احل�����وار  ع��ل��ى  واالع���ت���م���اد 
إليجاد احللول.<

منظمة العمل الدولية:
بسبب كورونا، سيخسر العالم 195 مليون وظيفة كاملة 
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الشباب
شبيبة  النهج الدميقراطي

 ترفض تقليص مناصب الشغل وتدعو إلى 
اإلنخراط في حملة شبابية

 8 األربعاء  يوم  بعد  عن  الدميقراطي  النهج  لشبيبة  الوطني  املكتب  اجتمع 
يوليوز 2020 وتدارس أهم املستجدات الوطنية وسجل ما يلي:

الشعبية  الفئات  وعموم  العاملة  الطبقة  نضاالت  مع  تضامنه  يعلن  و  يثمن 
أمانور  باها–عمال شركة  أيت  باشتوكة  روزافلور وصوبروفيل  )عمال/ات شركة 
بطنجة..( للدفاع عن حقوقها املشروعة والعادلة، ويدعو كافة القوى الدميقراطية 
إلى دعم هذه املعارك. كما يدين تواطؤ الدولة مع الباطرونا في عدم احترامها 
لشروط السالمة الصحية، مما أدى إلى انفجار بؤر وبائية خطير في العديد من 
املناطق )عامالت معامل الفراولة باللة ميمونة، عمال وعامالت معمل للتصبير 
بأسفي، …(، ويحمل املخزن املسؤولية حول انتشار حملة ثانية للجائحة يؤدي 

ثمنها بشكل أساسي العمال/ات وعموم الكادحني/ات

يعلن انخراطه في احلملة الشبابية ” عرف حقك” والتي تطالب بتسجيل كل 
العمال والعامالت بصندوق الضمان االجتماعي باعتباره حقا أساسيا لهم كما 

تنص على ذلك املواثيق الدولية والقوانني الوطنية.

يطالب الدولة بالتراجع الفوري عن القرار التقشفي القاضي بتقليص املناصب 
املالية عبر إلغاء التوظيف بكافة القطاعات احلكومية باستثناء التعليم والصحة 
والقطاعات األمنية ملدة ثالث سنوات )2023-2021( ويطالب برفع عدد مناصب 
املالية  املؤسسات  لتوجيهات  تبعا  التشغيل  عن  يدها  الدولة  رفع  وع��دم  الشغل 

الدولية، باعتبارها حقا تتحمل فيه الدولة املسؤولية.

يطالب بتأميم قطاعي التعليم والصحة كخدمات عمومية وإلغاء تام للقطاع 
اخلاص بهما، ويدعو إلى الوزارة الوصية إلى فتح أبواب املدرسة العمومية أمام 
العمومية  املدرسة  إغالق  منعهم  واعتباره  اخل��اص،  القطاع  وتلميذات  تالميذ 
األسر  على  الضغط  أج��ل  من  اخل��اص  القطاع  للوبيات  انصياعا  وجههم  في 

واالستمرار في استغاللهم.

يطالب بتسريع استفادة املواطنني/ات من الشطر الثالث من الدعم اخلاص 
ك��ورون��ا، وال���ذي يبقى ف��ي جميع األح���وال ج��د ه��زي��ل، وإق���رار الدعم  بجائحة 
تدبير هذه  بها  اتسم  التي  التجاوزات  كافة  يدين  كما  دائ��م،  االجتماعي بشكل 

العملية

والصحفيني  وامل��دون��ني  السياسيني  املعتقلني  ك��اف��ة  س���راح  ب��إط��الق  يطالب 
االقتصادية  مطالبهم  لكافة  الفورية  واالستجابة  الريف  معتقلي  رأسهم  على 

واالجتماعية والثقافية.

يدين احلملة الشرسة التي تقودها املنابر اإلعالمية التابعة لألجهزة البوليسية 
والتشهير  املخزن  لسياسات  واملعارضات  املعارضني  سمعة  لتشويه  واملخابراتية 
به والتعدي على حياتهم اخلاصة، ويعلن تضامنه مع الصحفي عمر الراضي 
والعديد من النشطاء والصحفيني املستهدفني بحمالت التشهير، كما يتضامن 
مع عبد اللطيف احلماموشي، عضو النهج الدميقراطي وشبيبته بتمارة، على 
التي يتعرض  التشهير  اختراق هاتفه في وقت سابق وحمالت  خلفية محاولة 
إال  وليست هذه احلمالت  في اخلصوصية.  يعد ضربا صارخا حلقه  لها، مما 
دليال قاطعا على النهج البوليسي الذي تنتهجه الدولة للتضييق على النشطاء 

والتنظيمات املناضلة

يعبر عن دعمه لكافة النضاالت واالحتجاجات الشعبية التي تخوضها شعوب 
كما  واجلزائر.  ولبنان  السودان  من  بكل  الثورية  سيروراتها  الستكمال  املنطقة 
للعنصرية،  املناهضة  األمريكي  الشعب  الحتجاجات  دعمه  ع��ن  كذلك  يعبر 
كأحد جتليات السياسات الرأسمالية املتوحشة التي تتبناها اإلدارات األمريكية 
الفقر  وتكريس  الشعوب  وحريات  حقوق  على  املتواصل  زحفها  وكذا  املتعاقبة، 

والهشاشة.

يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني املكافح ضد الكيان الصهيوني الذي 
يتمادى في سياسة االستيطان في الضفة، ويدعو املقاومة الفلسطينية للنضال 

لتوحيد صفوفها في مواجهة األطماع االستعمارية للكيان الصهيوني.

من  ال��وح��دوي  للنضال  واحلية  الدميوقراطية  الشبابية  القوى  كافة  يدعو 
والدفاع عن  املغربي  للشعب  املطالب االقتصادية واالجتماعية  الدفاع عن  أجل 

القطاعات العمومية وعلى رأسها التعليم والصحة والشغل.

املكتب الوطني: 08/07/2020

كلمات عن روزا لوكسومبورغ  "الوردة احلمراء"

ول��دت في05  م��ارس 1871 من أص��ول بولونية 
للثورة  وك���رس���ت ح��ي��ات��ه��ا  أمل��ان��ي��ا  ف���ي  وع���اش���ت 
مع حياة  في صراع سياسي مستمر  االشتراكية 
سقطت  أن  إل��ى  وال��س��ج��ون.  باملخاطر  محفوفة 
يناير    15 في  لبكنخت  ك��ارل  رفيقها  مع  مغتالة 
1919 وعمرها 48 عاما، على يد حماة الرأسمالية 
جمجمتها  تهشيم  إل��ى  ع��م��دوا  حيث  االمل��ان��ي��ة 
ورموها  بأملانيا  برلني  في  البنادق  بأعقاب  ضربا 

في قناة مائية.

للحزب  املؤسسني  القيادين  هذين  باغتيال   
تهاوت  ال��ي��وم،  ذل��ك  في صباح  االمل��ان��ي  الشيوعي 
آم����ال ث����ورة ش��ي��وع��ي��ة ف��ي أمل��ان��ي��ا وف��ش��ل��ت آمال 
الثوريني األملان في أن حتذو بالدهم حذو اجلارة 

روسيا.

لوكسمبورغ  روزا  رح��ب��ت  اكتوبر1917،  ف���ي 
، مقدمة  الروسية  الثورة  بنشوب  بحماس شديد 
أشّد اإلطراء لها. لكن هذا لم مينعها من معارضة 
والدميقراطية،  االش��ت��راك��ي��ة  ب��ن��اء  ب��ني  ال��ط��الق 
وإبداء قلقها من مخاطر ما وصفته ب�"الشطط" 

البلشفي.

بقليل قد كتبت مقاال عن   قتلها  وكانت قبل   
في  ولد  املقال  الروسية،  للثورة  االول��ى  اخلطوات 
السجن االملاني الذي كانت سجينة فيه بني 1917 

وأواخر1918. إليكم بتركيز شديد ما كتبته :

- حول الدميقراطية اجلديدة: الدميقراطية 
االرض  في  إال  يبدأ  ال  شيئا  ليست  االشتراكية 
املوعودة بعد أن تكون قد ترسخت أسس االقتصاد 
االشتراكي. وهي أي الدميقراطية، ال تصل مثل 
يستحقونها  الذين  الناس  إلى  امليالد  عيد  هدية 
الن��ه��م حت��م��ل��وا ف��ي ال��ف��ت��رة االن��ت��ق��ال��ي��ة، حفنة 
الدميقراطية  االشتراكيني.  الديكتاتوريني  من 
االشتراكية تبدأ في آن واحد مع تدمير الطبقة 

السائدة وبناء االشتراكية.

- ح�����ول ط����اق����ة ال���ش���ع���ب: ال����������دواء ال����ذي 
الدميقراطية  بإلغاء  البلشفية  القيادة  وج��دت��ه 
يريدون  ال��ذي  ال��داء  أس��وأ من  كدميقراطية، هو 
امل���ص���در الوحيد  ب��غ��ل��ق  ع���الج���ه، ألن��ه��م ق���ام���وا 
االجتماعية  امل��ؤس��س��ات  م��ح��دودي��ة  لتصحيح 
واالقتصادية للدولة. وهذا املصدر هو حياة أوسع 
جماهير الشعب السياسية الفعالة والغير مقيدة 

واملنشطة.

- حول الرقابة العامة: الرقابة العامة ضرورة 
ال غنى عنها على كل أجهزة اجلولة. وعندما ال 
قادة  دائ���رة  على  التجارب  ت��ب��ادل  يقتصر  توجد 
أمرا  ال��ف��س��اد  ويصبح  املغلقة،  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام 

حتميا.

انصار  على  احلرية  اقتصار  احلرية:  حول   -
وحيد،  ح��زب  أعضاء  على  أو  وحدهم  احلكومة 
روزا  ف��إن  ح��ري��ة.  ليست  أع���داده���م،  ك��ان��ت  مهما 
للصحافة  م��ح��دودة  "ب��دون حرية غير  إن��ه  تؤكد 
وبدون حرية مطلقة للتجمع وتكوين اجلمعيات، 
املمكن تصور حتقق سيطرة اجلماهير  من غير 
الشعبية الواسعة" وأن " احلرية هي دوما وحصريا 

حرية من  لهم رأي مختلف".

دون  البيروقراطية:  الديكتاتورية  ح��ول   -
قيود،  بال  صحافة  حرية  ودون  عامة،  انتخابات 
ح��ر،  متوت  آراء  ج��دال  ودون  االجتماع،  وحرية 
ال��ع��ام��ة، وتتحول احلياة  امل��ؤس��س��ات  ف��ي  احل��ي��اة 
البيروقراطية  حيث   ، كاريكاتير  إل��ى  السياسية 
غيبوبة   في  العامة  احلياة  تسقط  الفاعلة.  هي 
ال��ق��رار عدد  ب��ال��ت��دري��ج. وي��ق��وم باحلكم وات��خ��اذ 
تعرف  ال��ت��ي ال  ال��ط��اق��ة  ذوي  ال��ق��ادة  م��ن  ضئيل 
ال��ت��ع��ب. واخل��ب��رة غير احمل����دودة. وي��ك��ون بينهم 
دزينة من الرؤوس يقودون فعليا، وأقلية مختارة 
وآخر  ح��ني  ب��ني  تستدعى  العاملة،  الطبقة  م��ن 
إلى اجتماعات لتصفق خلطابات القادة وتصادق 
على القرارات باإلجماع. لقد كانت تقول ما قاله 
العمال  العمال من صنع  "إن حترر  كارل ماركس 

أنفسهم"

على الرغم من خالفاتها مع لينني فقد طالب 
األّول  للمؤمتر  االف��ت��ت��اح��ي  خ��ط��اب��ه  ف��ي  لينني 
املؤمترين  ال��ث��ال��ث��ة ج��م��ي��ع  ال��ش��ي��وع��ي��ة  ل��ألمم��ي��ة 
أفضل  ل��ذك��رى  "متجيدا  ش��يء  أي  قبل  للوقوف 
ليبكنخت  ك��ارل  ذك��رى  الثالثة،  األمم��ي��ة  ممثلي 
أن  إل��ى  خطابه  في  أش��ار  كما  لوكسمبورغ"  وروزا 
لهو  لوكسمبورغ  وروزا  ليبكنخت  ك��ارل  اغتيال   "
حدث ذو أهمية تاريخية كونية، ليس فقط بسبب 
املأسوي ألفضل زعماء األممية احلقيقية  املوت 
أظهر  ألن��ه  أي��ض��ا  ب��ل  والشيوعية،  البروليتارية 
الدولة  ف��ي  ال��ب��رج��وازي  للنظام  الفعلي  اجل��وه��ر 
األكثر تقدما في أوروبا) أملانيا آنذاك ( بل ميكن 

القول في العالم أجمع".

االوض�����اع وال����ق����رارات  ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا الثورة 
فترة  ف��ي  وب��اخل��ص��وص  بدايتها  ف��ي  البلشفية  
احلرب"؛  "شيوعية  سميت  التي  االهلية  احل��رب 
لوكسمبورغ  روزا  وانتقادات  حتذيرات  موضوع   -
وم��ع ت��زاي��د مخاطر ال��ث��ورة امل��ض��ادة املدعومة   –
أملانيا،  ) بريطانيا،  القوى االمبريالية  من طرف 
فرنسا (، أراد لينني أن تكون في مجملها ظرفية، 
الشعبية  الدميقراطية  إلى  فورا  الرجوع  يتم  وأن 
وهي  الفقراء  والفالحني  العمال  حتالف  )سلطة 
NEP (. لكن أصبحت  احملتوى الطبقي لبرنامج 
في عملية  الثابتة  والسياسات هي  القرارات  هذه 
نعرف  فإننا  واالن  روسيا.  في  االشتراكي  البناء 
امل���آل ال���ذي وق���ع ل��ه��ذه ال��ت��ج��رب��ة ب���دون مقاومة 
كتابات  وظلت  الفقراء.  والفالحني  للعمال  تذكر 
االحزاب  ع��ن  وغريبة  مغمورة  لوكسمبورغ  روزا 

الشيوعية.

متارة في 18/07/2020

سعيد كنيش
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المناضلة المرأة 

"االقتصاد البديل" 
اوال، أعتبر أن مفهوم "االقتصاد البديل" هي من املفاهيم 
املتتالية  أزم��ات��ه��ا  ظ��ل  ف��ي  االم��ب��ري��ال��ي��ة  تستعملها  ال��ت��ي 
التعاوني-  األخ��ض��ر-  )ك��االق��ت��ص��اد  وش��ع��ارات  ك��ت��ص��ورات 
األزرق- الدائري...( وتهدف من خاللها إلى إدامة عالقات 
إنتاج.  الرأسمالية كنمط  السائدة، واحلفاظ على  اإلنتاج 
وهو ما يدفعنا ونحن في نضالنا ضد االمبريالية للحفاظ 

على مسافة جيدة مع هكذا مفاهيم.

العلوم  م���ن  ع��ل��م  ه���و  االق���ت���ص���اد  أن  امل��ع��ل��وم  م���ن 
االجتماعية، يدرس العالقات االجتماعية لإلنتاج ودوره 
هو توفير معايير عقالنية حتقق توزيعا عادال للموارد 
)النظريات  امل��دارس  من  العديد  وهناك  اإلمكان.  قدر 
من  العديد  تقدم  التي  االقتصادي،  للفكر  التيارات(   /
والنقدي  املركنتيلي  املذهب  مثال  للتحليل.  األساليب 

واملاركسية والكينزية...

وبالتالي وعلى األرجح العنوان يحيل على االقتصاد 
في  تبلور  وال���ذي   )Political Economy( السياسي 
 1776 م��ن��ذ  مستقل  ع��ل��م��ي  ك��ف��رع  احل��ال��ي��ة  صيغته 
األمم".  "ث����روة  ال��ش��ه��ي��ر  ك��ت��اب��ه  آدم سميث  ن��ش��ر  ب��ع��د 

مبصطلح  العام  االستعمال  في  تدريجيًا  استبداله  ومت 
)االقتصاد Economics ( بعد عام 1870. ما يعني أننا في 

حتريف تام للمعنى األصلي لالقتصاد.

اإلنتاج.  لنمط  بدائل  تطرح  إذن  البدائل  مسألة  ثانيا، 
ونعرف أن منط اإلنتاج ينبني على قوى اإلنتاج وعالقات 
اإلنتاج. وهو ما سمح ملاركس بتعريف تاريخ منط اإلنتاج 
؛  والقنانة(  )الزراعة  اإلقطاعي  النمط  العصور.  مر  على 
له  بالنسبة  والبديل  ؛  والبروليتاريا(  )الصناعة  الرأسمالي 
بدون  واملجتمع  االشتراكي  )اإلنتاج  الشيوعي  النمط  هو 

طبقات اجتماعية(.

منط اإلنتاج السائد اليوم بالطبع هو النمط الرأسمالي 
في ظل العوملة الليبرالية وما يتبعها من تسارع في النمو 
وعلى  الطبيعة  وت��دم��ي��ر  اإلن��س��ان  اس��ت��غ��الل  على  املبني 
النساء.  اإلقصاء االجتماعي لألغلبية وعلى رأسها طبعا 
حساب  على  العاملي  االقتصادي  النظام  ه��ذا  تطور  ولقد 
العاملة  الطبقة  ح��س��اب  وع��ل��ى  ال��ع��ال��م  ش��ع��وب  اس��ت��غ��الل 
يعيش  اليوم  وه��و  العالم،  في  واملقهورة  الفقيرة  والفئات 
أزمة مرتبطة بطبيعته، ومتس جوهره، أي أنها تعبير عن 
تخلف عالقات اإلنتاج الرأسمالية على تطور قوى اإلنتاج. 

للجميع.  وال��رف��اه  بالتنمية  الرأسمالية  وع��دت  ولطاملا 
الرأسمالي  النظام  أننا نعيش في ظل توحش  اليوم  وتبني 
هو  الغالب  هوسها  ك��ان  عميقة  طبقي  استقطاب  وحالة 
وهو  م��ح��دودة.  حتما  م��وارده  عالم  في  الالمتناهي  النمو 
املوارد  أنقاض  وعلى  التنمية  حساب  على  بالطبع  مت  ما 
عامليا  األوض���اع  وفجرت  ك��ورون��ا  جائحة  وج��اءت  البيئية، 

خالل الشهور املاضية.

والسؤال هو هل هناك من بديل? وكيف? اجلواب سيكون 
حتما في شوارع النضال.

التغيير الذي نشتغل عليه
إلى  أديا  السياسية  األزمات  وتفاقم  العاملي  السياق  هذا 
العالم في  أرجاء  تعبئة واحتجاجات جماهيرية عمت كل 
العشرية األخيرة. وبالنسبة حلركة فياكمبسينا واجلامعة 
السياسي  النظام  فيها،  العضوة  الفالحي  للقطاع  الوطنية 
واالقتصادي النيوليبرالي احلالي لم يعد ُيحتمل، ولم يعد 

من املمكن حتمل عدم املساواة والفقر وأزمة املناخ. 

املتعددة  الشركات  تناضل ضد  الصدد  هذا  في  احلركة 
االستيطان والزراعة التصديرية وهي بصدد تنظيم حملة 

تعسفات وجتاوزات  يجرم  قانوني  عاملية الستصدار صك 
هذه الشركات، ضد الرأسمال العاملي والتبادل احلر، وتتجه 
التبادل  واتفاقيات  للتجارة  العاملية  املنظمة  ملواجهة  رأسا 
واالمبريالية  الرأسمالية  أدوات  م��ن  ذل��ك  معتبرة  احل��ر، 
الطبيعية، وضد  الشعوب ومواردها  للسيطرة على خيرات 
الباترياركا، وهي في حملة دائمة للقضاء على العنف ضد 
البيئي، اجلسدي،  املهني،  أشكاله }االقتصادي،  املرأة بكل 

اجلنسي، النفسي ...{عبر تنظيمها النسائي القوي.

فياكابيسينا متواجدة في 81 دولة وتضم 182 منظمة 
زراعيني  وع���م���ال  ف��الح��ني  م���ن  م��ن��خ��رط  م��ل��ي��ون  و200 

ومهاجرين وشعوب أصلية نساء ورجاال

مجتمعي  حتول  هو  الوحيد  البديل  للحركة،  بالنسبة 
قادر  وحيد  كسبيل  الغذائية  بالسيادة  م��دع��وم  رادي��ك��ال��ي 
على تغيير االستقطاب احلالي وجلب الفالحني والعمال 
وأغلبية الفقراء إلى مركز القضايا السياسية واالقتصادية 

التي تواجه العالم اليوم.

وعلى هذا األساس اشتغلت احلركة والتنظيمات التابعة 
لها على عدد من املطالب ميكن تلخيصها في:

-1 استطاعت فرض مفهوم السيادة الغذائية سنة 1996، 
وتعني حّق الشعوب في إتّباع نظام غذائي صّحي وثقافي 
ومالئم ينتج بطرق مستدامة. وهي استراتيجية مقاِومة 
ومحاربة  ال��غ��ذاء  في  االجت��ار  أنظمة  تفكيك  على  تعمل 
السيادة  تعني  كما  بها حاليا.  املعمول  الغذائية  السياسات 
املركزّيني  دي��ن  احمل��دّ ه��م  احملليني  املنتجني  أن  الغذائية 
والصيد  الزراعية  والسياسات  الغذائية  األنظمة  ملختلف 

البحري وتربية املواشي....

-2 استطاعت مبعية حلفائها استصدار اإلعالن األممي 
دجنبر  في  القروية  باملناطق  والعاملني  الفالحني  حلقوق 
الرئيسية  األول��وي��ات  إح��دى  اإلع���الن  تنفيذ  ويعد   ،2018
ل�لحركة على املستوى الدولي. حيث يعد هذا اإلعالن أحد 
األدوات القانونية التي ستعزز النضاالت احمللية والوطنية. 
ل��ألس��ف ال ي���زال ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��الح��ني وق����ادة الشعوب 
البلدان،  من  العديد  في  ومجٌرمني  مضطهدين  األصلية 

خاصة تلك التي لديها حكومات ميينية نيوليبرالية. 

الطوعية  التوجيهية  امل��ب��ادئ  وك��ذا  اإلع��الن  تنفيذ   -  3
بشأن حيازة األراض��ي، والعمل على ضمان حصول صغار 
الفالحني على األراضي واملياه بأمان باستخدام األساليب 
}البذور  ال��ب��ذور  متلك  في  واحل��ق  اإليكولوجية  الزراعية 
احمللية{ وكذا احلفاظ والدفع في اجتاه األسواق احمللية 

والعامة.

الرسمي لعشرية  2019، مت اإلط���الق  ال��ع��ام  4 - خ��الل 
إضفاء  على  سيعمل  ما  األسرية،  للزراعة  املتحدة  األمم 
الشرعية على نضاالتنا ضد غياب السياسات العامة التي 

تدعم الفالحني. 

5 - التضامن األممي، وعيا منها أن مواجهة العوملة يحتاج 
لعوملة النضال، يجب أن نبني وحدة وتضامن أكبر ملكافحة 

النضاالت  وتعزيز  أشكاله.  بجميع  والتجرمي  االستغالل 
واإليكولوجيا  زراع��ي،  إص��الح  أج��ل  من  والوطنية  احمللية 

الزراعية، والنسوية الشعبية للفالحني، والسيادة الغذائية.

6 - العدالة البيئية واملناخية، أصبح تغير املناخ واألزمة 
الناجتة عنه اليوم أكثر وضوحا من ذي قبل. وبسبب الظروف 
الناس  من  املاليني  يعاني  املتوقعة،  وغير  املتغيرة  اجلوية 
من انعدام األمن الغذائي خاصة في نصف الكرة اجلنوبي، 
أن  وميكن  أمنًيا  تهديًدا  يشكل  ال��ذي  املياه  نقص  من 
يزعزع استقرار العديد من أجزاء العالم ويثير احلروب. 
بسبب تغير املناخ ونقص الوظائف في املناطق الريفية، 
الريفية، وأثر ذلك  الهجرة اجلماعية  زيادة في  شهدنا 

على حركات هجرة هائلة، خاصة بالنسبة للشباب. 

وحتديات  ال��ن��ض��ال،  م��ن  جديد  عقد  ينتظرنا  إذن 
مجتمع  لبناء  جماعي  بشكل  معاجلتها  يجب  كبيرة 
في  خالق  بشكل  التفكير  الضروري  من  لذلك  أفضل. 
أهدافنا  حتقق  أن  ميكن  التي  التعبئة  استراتيجيات 

على أفضل وجه.

دور النساء 
للمرأة الريفية ونساء الشعوب األصلية تاريخ طويل 
من القمع والنضال. لقد حققوا تقدًما كبيًرا في سياقات 
ومناطق معينة. أسفرت النضاالت النسوية عن االعتراف 
بحقوق املرأة كحقوق اإلنسان، واحلق في التعليم واملوارد، 
هذه  ولكن  النساء.  لبعض  االجتماعي  ال��وض��ع  وحتسني 
السلطة  الت���زال  العاملية.  ع��ن  ت��ك��ون  م��ا  أب��ع��د  الفتوحات 
كما  النساء.  ملعظم  اليومي  العامل  هما  األب��وي  والظلم 
أن زي��ادة تركيز األراض��ي وامل��وارد في أيدي رجال األعمال 
األراضي  الفالحات من أجل احلصول على  يجعل نضال 
أكثر صعوبة. ومع نزوح املزيد من العائالت، تصبح النساء 

أقل أماًنا وأكثر عرضة للعنف واالستغالل. 

احل��رك��ة بشكل عميق عملها  ف��ي  ال��ن��س��اء  وج���ود  غ��ّي��ر 
وجعلها أقوى. فالنساء كن حاضرات ونشطات على جميع 
اجلبهات طوال حياة الفياكامبيسينا، من خالل التنظيم 
الوطنية  امل��ؤمت��رات  ف��ي  العالم  لقوى  وال��دع��وة  والتظاهر 
رجال  مع  وتضامًنا  مًعا  والسجن،  واالعتقال  وال��دول��ي��ة، 
وخبرتهم  السياسي  حتليلهم  يجلبون  الفياكامبيسينا، 
وطاقتهم إلى هدف مشترك وهو بناء مستقبل أكثر عداًل 
في  فريدة  حركة  يجعلها  داخلها  النساء  ف��دور  وم��س��اواة. 
الدولية  االجتماعية  واملنظمات  الفالحني  حركات  تاريخ 

األخرى. 

نساء  مت��ث��ل:  حيث  التنوع  متثل  النسائية  ال��ق��وة  ه��ذه 
الزراعيات،  وال��ع��ام��الت  وال��ف��الح��ات،  األص��ل��ي��ة،  ال��ش��ع��وب 
والصيادات، والرعاة، واحلرفيات، والشابات، واملهاجرات، ... 
متثلن عمل إنتاجي مهم وعمل سياسي متقدم، وتساهمن 
 La Via �يومًيا في النضاالت القروية وفي احلركة الدولية ل

Campesina ، من منظور النسوية والسيادة الغذائية.

تنظيم  ع��ل��ى  كابيسينا  ف��ي��ا  ن��س��اء  تنسيقية  وت��ع��م��ل 
حمالت وتظاهرات مختلفة تهدف إلى تعميق بناء احلركة 
األرض  وعلى  احلركة  داخ��ل  الشعبية  الفالحية  النسوية 
التحرر  بهدف  أداة  وت��ك��ون  الفالحية  الهوية  م��ن  تنطلق 
النسوية  بني  الربط  أن  كما  والرجال.  للنساء  االجتماعي 
والسيادة الغذائية يعطي للنساء مكانة رائدة على درب بناء 
التركيز على أهم احلمالت  العالم. وميكن  لتغيير  احلركة 
الدائمة  احل��م��ل��ة  م��ن  احل��رك��ة  ن��س��اء  عليها  تعمل  ال��ت��ي 
للقضاء على العنف ضد املرأة بكل أشكاله، وحملة البذور 
والتي تستمر في لعب دور رئيسي. ومبا أن الشركات العابرة 
أصبح  فقد  ب��وراث��ت��ه��ا،  وتتالعب  ال��ب��ذور  تعتمد  ل��ل��ق��ارات 
النضال من أجل البذور صراًعا من أجل السيادة الغذائية.< 

بديعة أعراب

األسبوع العاملي ملناهضة االمبريالية:
االقتصاد البديل ودور النساء
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  نصائُح ُسفياَن البنه نُعماَن !
العربي بنجلون

� 1
.. يا ُبَنَيّ

ْأَس ِاْحِن الَرّ
وٱمإِل الكأَس

وٱْجَعِل اأُلْنَس
ليَل َنهاَر

لسيدك الذي
يحكُم اجلَنّ واإلنَس..!

وٱمرأَتُه ال تنَس
كانْت أمَس

ارِة ساقيًة وموِمسا َمّ في اخْلَ
تختال بَلْحمِتها املائسة

وصاحُبها في السياسة ُمْف�ِلسا
بني عشية وضحاها أمسى

نائبا، ث��ّم رئيسا
يْحدو في فعله إْبليسا...!

� 2
.. � يا ُبَنَيّ

ليكْن كالُمك قليال
وسلوُكك جميال
وصبُرك ثقيال
ونَفُسك طويال
وجسُمك نحيال
جلًدا على عظْم

ال حلْم..وال شحْم..
ف�� )(الِبْطَنة

ُتْذِهُب الِفْطَنة )) !

� 3
.. � يا ُبَنَيّ

لتكْن عيُنك بصيرة
))ويُدك قصيرة((

حتِرص على كِلّ شعيرة
وال تطمع في ذخيرة

فإن الدنيا فانية
وٱْع�َمْل لآلخرة فإنها باقية!

وب واصِبْر صبَر أُيّ
))على ما أصابك من ُشرور
فذلك من عْزم األمور ((!

� 4
.. � يا ُبَنَيّ

ُكْن بوقا في البالْد
يتناسل أصواتا كاجلراْد

تخُرق املدَن والقرى 
واجلباَل والِوهاْد

وتسري بني العباْد
ِم في األْجساْد َسَرياَن الَدّ

َجًة صاِحَب�َك على األْسياْد ُمَتِوّ

ُتشيُد ِبَحسناِتِه على َنزاَرِتها
وتكُتم سيئاِتِه على َغزاَرِتها!

� 5
..   � يا ُبَنَيّ

كْن عبًدا خضوعا
وخادما خنوعا

ولسيدك خشوعا
وال تكْن ملاله طموعا

م الرزَق فالله قَسّ
فجعل هذا بالغنى َملوعا

وذاك بالفقر قنوعا
وما فاز من كان َمنوعا!

� 6
� يا ُبَنَيّ ُنْعماْن

رماْن إْن َشَعْرَت باحْلِ
ال ترفْع رايَة اْلِعْصياْن

ُقبالَة البرملاْن
ِلّ         وٱْصِبْر على الُذّ

والقهر والهواْن
َتِعْش في األماْن

ويكافْئك الرحماْن
ضواْن بجنة الِرّ

تلقى فيها النسواِنّ
ساْن والغلماْن احلوَر احْلِ

وتنسى يوما كنت في الدنيا
َجباْن..َخْذالْن..َظمآْن..جوعاْن!

� 7
.. � يا ُبَنَيّ

ال حتكْم بالقانوْن
فهذا البلُد مجنوْن
وأهُلُه مسكونوْن

بالوشايِة والظنوْن
حياتهم ُمجوْن

يبكوْن..ويضحكوْن
يرقصون..ويعبدوْن
يرقدون..وميشوْن

يصُرخون..ويخُرسوْن
يشكرون..ويشُتموْن

ون..وُيِذُلّوْن ُيِجُلّ

� 8
.. � يا ُبَنَيّ

       باملفيِد امُلختَصْر
        ُكْن أْرَذَل البَشْر
        ال ُتعاِنِد اْلَقَدْر

ت��ْحَظ بجنِة الدنيا امْلُْسَت��َق��ْر
وغيُر ذلك لَْهٌو.. وَطْيٌش..وَهَذْر...!

� استهالل محتشم: اللغة إبداالت وفسح، والقريض منظومات ومختارات، حتى قال 
جهابذة النقد القدمي: "إن أبا متام في مختاراته أشعر منه في منظوماته.".. ورمبا ُأِثر 

عن العرب "اختيار واسطة الِعقد"، كما قال ابن الرومّي يرثي ولده األوسط:
توخى حمام املوت أوسط صبيتي ****  فلله كيف اختار واسطة الِعقد ?

، قد يكون مؤتلفا أو مختلفا، أو هما معا..? لذلك سيكون قشدَة هذه املساهمة ثالثٌيّ
1�3� الشاعر الذي مأل الدنيا وشغَل الناَس: أبو الطيب املتنبي، يقول:

والناس للناس من بدو وحاضرة **** بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم
يشي هذا البيت الشعرّي بأن النسيج املجتمعّي مرتهن بتآلفية )هارمونية(، يحققها 
الفرد مندمجا واجلماعَة، متماهيا وإياها. وأقدر أن صاحبه أدرك بحدسه - مبكرا- 
مفهوم الضرورة )احلاجة( إلى اإلنصات الثنائّي: الفردّي/ اجلْمعّي، مبعنى اخلصيصة 
الظاهرة االجتماعية عموما، وليس من قبيل مجرد رغبة.. فال  التي تسم  اإلكراهية 
التاريخ  التي عرفها  التقدمية  الثورات  أن  إلى حد  َمسود،  البدوّي  احلضرّي سيد، وال 
احلديث نهجت استراتيجيات القرى األمنوذجية؛ إذ                                اإلقالع 
بال  احلقيقية،  النسقية  باملقاربة  مشروط  الثقافّي..  السياسّي  السوسيواقتصادّي، 
املتأسسة على حتليل اجلزء في عالقته ب"الكل"،  املقاربة  أو مغالطات؛ هذه  تضليل 
املسايرة!!!،  وباألحرى  السير،  يقوى على  املولود هجينا، مشوها، كسيحا ال  كان  وإال 
ألن البادية واملدينة سيان، ال يستسيغان متييز إحداهما على حساب األخرى.. وبهذا 
تتهافت املقوالت الرجعية، املؤدجلة، من مثل: "املغرب النافع، واملغرب غير النافع.".....

2�3� الشاعر املهجرّي: إليا أبو ماٍض: يقول في قصيدته )الطني(:
يا أخي ال متل بوجهك عني

ما أنا فحمة وال أنت فرقد
وعلى الرغم من "البعد" الرومانسّي، الذي به ينضح، يالمس التفاوت الطبقّي مالمسة 
خاطفة، فيخلص الود للقيم املثالية، وال يرقى إلى طرح بديل )قوة اقتراحية( يخّلص 
البشرية من أعطابها، ومما سببته لها األنظمة الرجعية، الكليانية.. مبعنى أن الشاعر 
والتواضع.. من"منطق"، خُلقّي طوباوّي.. كيف ال ينحو هذا  يؤمن باحلّب، واإلخاء 
املنحى وهو يتعبد في محراب الَوجدان، ويقدس مبدأ وحدة الوجود، دومنا سعي إلى 

مقاربة سؤال Lenine، املركب: ))من املسؤول، و ما العمل?((.
الهش،  األديب  املنفلوطّي،  فإنه ال يتجاوز  البشرّي،  الوضع  إن حاول تسويغ  وحتى 

الدامع...!!
إن احلق في احلياة -الكرامة تكفله املواثيق الدْولية، املتأسسة على ما راكمته البحوث 
من حقوق إنسانية بال استكثار وال مّن.. بل إن احلق في املناصفة بني املرأة والرجل 
لطموح ينّم عن ارتقاء تلك احلقوق وهي ماضية نحو جتاوز )قصور( أجيال حقوق 

اإلنسان..
3-3 الشاعر محمود درويش: يقول في "مديح الظل العالي":

   حطوك في حجر، وقالوا: ال تسلم
   ورموك في بئر، وقالوا: ال تسلم

   كم كنت وحدك يا ابَن أمي
   يا ابَن أكثر من أب
   كم كنت وحدك..

فخذلت  تقاعست،  التي  الرجعية،  العربية  األنظمة  املفصل  هذا  في  الشاعر  ينقد 
بالشعب  التغرير  ف��ي  وغ��ال��ت  واإلي���ه���ام..  بالتغرير،  مكتفية  الفلسطينية،  القضية 
فريدة،  وحيدة،  املقاومة  فإذا  أعقابها،  على  نكصت  اجلد  جد  إذا  حتى  الفلسطينّي، 

شهيدة، وفي "أحسن" أحوالها ال تعدو كونها شريدة !!.
املفجع، املضحك أن "املثقف" العربّي )املتثاقف(، كثيرا ما ردد في مدرجات اجلامعات 
))إن القضية الفلسطينية قضية وطنية، مبا أن النضال هو ضد الثالوث: األمبريالية، 

الرجعية، الصهيونية..
ومن املتثاقفني، من اختزل استشهاد سناء. م.، - وهي مّلا تتجاوز العاَم السابع عشر 

من عمرها - في أن موتها بْكرا خسارة ما بعدها خسارة..!!!!!.
رابع املستحيالت أن  العربّي وارفة الظالل، ثرية األطياف، ومن  الشعر  أيكة  أخيرا، 
ذلك  داعبت  لذلك  العربّي..  بالشعر  اإلحاطة  على  القدرة  متواضع  مقال  من  نتوقع 
َر؛ فاألول من عمود الشعر، بينما الثاني من شعر سؤال الذات  ، املعَيّ األمنوذَج الثالثَيّ
)الشعر الرومانسّي(، في حني أن األخير من شعر تكسير البنية، و/أو جتديد الرؤيا.. 
فعساني أكون ُوّفقت في خلخلة بعض الثوابت، وإال فإن قصديتي تشفع لي، وتدفعني 

إلى أن أصلح نخل اختياراتي بإبار..
أشير في الذيل إلى أنني تعمدت اجتزاء هذا الشعر من سياقاته، ألن احليز ال يتيح 

مقاربة النصوص املذكورة، مقاربة جامعة مانعة، شافية كافية كما يقول املناطقة.
 أبريل كورونا 2020.

))بعُض شعٍر مثيٌر((
نور الدين موعابيد



العدد: 369 15
 من 21 إلى 29 يوليوز  2020 

حوار

1   يف سياق الردة الحقوقية التي يعرفها العالم عموما 
واملتصاعد  املمنهج  الهجوم  وبالدنا بشكل خاص، من خالل 
للسلطة على القوى الحقوقية والسياسية املستقلة واملكافحة، 
أصبح  بل  املباشر  القمع  على  يقتصر  يعد  لم  الذي  الهجوم 
تم  أو  مدجنة  ومؤسساتية  إعالمية  وسائط  عدة  يستخدم 
الشعبي  الحراك  القراء على  تعرفوا  أن  تدجينها، هل لكم 
الوقوف  قبل  واكبته،  التي  الحقوقية  والخروقات  بالريف، 

على آخر مستجدات القضية؟
أطر  ال��ري��ف ضمن  ف��ي منطقة  الشعبي  احل���راك  ي��ن��درج 
احلركات االجتماعية اجلديدة، باعتباره حركة جماهيرية 
ومن  واحلزبية من جهة،  اإليديولوجية  لالختالفات  عابرة 
هوياتية  أس��س  على  الصطفافات  محتضنة  أخ��رى  جهة 
ومطلبية، متتح من الذاكرة اجلمعية للمنطقة، كما تستمد 
العدالة  وغ��ي��اب  وال��ه��ش��اش��ة  اإلق��ص��اء  واق���ع  م��ن  شرعيتها 
مواجهة  ف��ي  "التحت"  حركة  ه��ي  واملجالية،  االجتماعية 
"الفوق"، هي حركة أبدعت نوعا من "النحنية/النحن"، التي 
املرتبطة  ادعاءاتها  جوهر  في  املخزنية"  "اآلخرية  تسائل 
يفسر  ما  وه��ذا  لها،  الترويج  مت  التي  "املصاحلة"،  بسردية 
لم  أنها  ذلك  السلمي،  لهذا احلراك  السلطة  عنف مواجهة 
انبعاثا حلركة اجتماعية  تر فيه حركة مطلبية فقط، بل 
تقع على النقيض من التصور السياسي للدولة ألدوار اإلدارة 
الفاعل  وأدوار  )امل���واالة(،  املدني  الفاعل  وأدوار  )الضبط(، 
احل���راك خطابا  نحت  لقد  امل��ؤس��س��ات(،  )شرعية  احل��زب��ي 
مضادا، يتحدث عن دولة اجلهات التاريخية نقيضا للجهوية 
ويتحدث عن  للمركزية،  قناعا  ليست سوى  التي  املوسوعة، 
الذاكرة في مواجهة التاريخ الرسمي مبا هو مستودع لسردية 
السلطة، ويتحدث عن العدالة املجالية مبا يعني جبر الضرر 
ورمزياته  من حيث خطابه  احل��راك  كان  وبالتالي  املجالي، 
ومقوالته إعالن فشل ملسلسل ما سمي بالعدالة االنتقالية 
غياب  احملصلة  في  يعني  ما  وه��و  واملصاحلة،  اإلنصاف   /

ضمانات عدم التكرار. 
لقد واجهت الدولة احلراك عبر ثالث مراحل :

مرحلة اإلنهاك الذاتي: وهي التي أبدت فيها الدولة نوعا 
من "التساهل" مع االحتجاجات، إذ لم تكن تتدخل في غالب 
كانت  نفسه  الوقت  في  لكن  األمني،  اإلن��زال  رغ��م  األحيان 
ترفض احلوار مع جلان احلراك، والهدف كان جعل احلراك 
يدخل في حلقة مفرغة من االحتجاجات دون عائد، مما 

قد يفضي لإلنهاك وبروز خالفات بينية. 
احلراك  إنهاك  في  الفشل  بعد  املضادة:  الدعاية  مرحلة 
أخرى،  أفقيا نحو مناطق  ذاتيا، وخوفا من متدد احلراك 
جلأت الدولة إلى محاولة عزل احلراك داخل إقليم احلسيمة 
جنينية  إره���اص���ات  أي  م��ع  بعنف  تعاملت  ل��ذل��ك  ف��ق��ط، 
الدريوش  إقليمي  في  تشكل  أن  ميكن  ديناميات  أو  للجان 
والناضور، وكذلك عزل حراك الريف عن أي إمكان المتداد 
وطني، لذلك ستعمد لشيطنة احلراك عبر ترويج إشاعات 

االنفصال والدعم اخلارجي. 
مرحلة العنف املادي واالعتقاالت: والتي ستعرف ذروتها 
اعتقاالت واسعة  املسجد، حيث ستدشن حملة  مع حادثة 
يوليوز  إل��ى  م��اي  املعتقلني خ��الل األشهر من  ع��دد  )وص��ل 
800 معتقل(، كما متت محاصرة مداخل  2017، ما يفوق 
العنف  باستعمال  احتجاج  أي  ومواجهة  مدينة احلسيمة، 
البيوت،  أب��واب  تكسير  ذلك  في  مبا  املتناسب،  غير  املفرط 

واستخدام الرصاص املطاطي، والقنابل املسيل للدموع،... 
وقانونية  انتهاكات حقوقية  إن  نقول  أن  وإجماال، ميكن 
ارتكبت من طرف الدولة املغربية في مواجهة حراك الريف، 
أثناء  س��واء  التعذيب  احل��ص��ر:  ال  امل��ث��ال  سبيل  على  منها 
االحتياطي،  االعتقال  أو  النظرية  احل��راس��ة  أو  التوقيف 
وأح��ي��ان��ا ح��ت��ى ف��ي ال��س��ج��ون أث��ن��اء احمل��اك��م��ات وبعدها، 
محاكمات لم تتوفر فيها ضمانات احملاكمة العادلة، اعتقال 
فض  أثناء  املتناسب  غير  العنف  ومحاكمتهم،  القاصرين 
التظاهرات، تكسير أبواب املنازل، استهداف احلق في احلياة 
)حالة الشهيد عماد العتابي منوذجا(، استهداف احلق في 

التنقل، العنصرية )اوالد السبليون، جينات التمرد(،... 

ول��ق��د ن��ت��ج ع��ن ك��ل ه���ذا م��آس��ي ال��س��ج��ون وال��ه��ج��رة غير 
اخلوف  وأج���واء  االق��ت��ص��ادي  وال��رك��ود  القسرية  النظامية 

والالثقة. 

2   كيف تنظرون لسياسة الدولة يف ملف الحراك؟ 
تكشف  بسمات  احل��راك  ملف  في  الدولة  سياسة  اتسمت 

بنيتها السلطوية من خالل املؤشرات التالية:

األمننة: وهو اخليار الغالب، بحيث كان جواب الدولة األقوى 
في مواجهة احتجاجات ذات طبيعة اجتماعية، مما يعكس 
قصورها السياسي، وغياب مراكز للتفكير داخلها تفكك أي 
ظاهرة جديدة تفكيكا سوسيولوجيا وتاريخيا وأنتروبولوجيا 
عن  املرحلة  ه��ذه  في  ال��دول��ة  بينت  لقد  وثقافيا.  وسياسيا 

رهانها األمني الذي يسبق أي رهان آخر. 

تهديد الوحدة الوطنية: إن سنوات من املركزية اليعقوبية 
املفرطة جعلت الدولة تعتبر أن مفهوم وحدة الوطن له بعد 
للتنويعات  تنظر  تكن  ول��م  الترابية(،  )ال��وح��دة  فقط  ترابي 
اللغوية والثقافية واإلثنية إال مبنظار فولكلوري، ولذلك كان 
الترابية منظورا ضبطيا إخضاعيا، وهذا  ل��إلدارة  منظورها 
كحركة  الريف  في  احل��راك  تقدم  جعلها  ال��ذي  هو  املنظور 
تهدد الوحدة الترابية عبر وهم االنفصال، ما روجته السلطة 
كل  ح��ق  تعني  ال��ت��ي  الوطنية،  للوحدة  م��ه��ددا  ك��ان  ل��ألس��ف 
اجلهات والتعبيرات في أن يتم إدماجها وفق احلق في الثروة 
الوطنية، من خالل العدالة املجالية. إن شيطنة حراك كان له 
زخم جماهيري قوي سواء في منطقة الريف، أو في صفوف 
ريفيي املهاجر، أدى إلى إحساس متنام بأنهم يعاقبون بسبب 
انتمائهم للريف الكبير، لقد أدت هذه الشيطنة مبا حتمله من 
عنف رمزي، ومن إيقاظ جلروح تاريخية لم تندمل إلى ظهور 
بدولة  املطالبة  تتجاوز  ب��اخل��ارج،  خصوصا  تتنامى  أص��وات 
باحلكم  املطالبة  نحو  )األوطونوميات(  التاريخية  اجلهات 
لتجربة  نوستاجلية  استعادة  )في  واالستقالل حتى  الذاتي 
كانت  لقد  العشرينات(،..  في  الريف  قبائل  احتاد  جمهورية 
دعاوى االنفصال رد فعل على عنف السلطوية، التي واجهت 
مبشروعية  ضمنيا  اعترافا  انطالقه  في  يحمل  كان  حراكا 

امللك، وأمال بأن يكون املنصف من تغول السلطة واإلدارة. 

املرتبطة  ال��ق��رارات  ك��ل  إن  التنفيذية:  السلطة  تهميش 
باحلراك لم يتم فيها إشراك احلكومة إال ما ارتبط بتزكية 
قرارات اتخذت سلفا، لقد ظهر أثناء احلراك كما أثناء تدبير 
جائحة كورونا، وكأن هناك مجلسا أعلى لألمن غير معلن، 
هو الذي يقرر ويسهر على التنفيذ أثناء اللحظات احلرجة، 
واملشكلة هي في  ال��دار،  أبناء  بغير  تثق  العميقة ال  فالدولة 
الذي  الواقع  لهذا  املؤسساتية  واملعارضة  احلكومة  استسالم 

يفرغ املمارسة السياسية من محتواها. 

املرتبطة  احمل��اك��م��ات  ك��ل  ف��ي  ل��ألم��ن��ي:  ال��ق��ض��ائ��ي  تبعية 
باحلراك لم تردد النيابة العامة سوى صدى محاضر الضابطة 
القضائية، رغم ما شاب معظمها من ثغرات وتناقضات، كما 
املعتقلني  لقد حدد مصير  نفسه،  ال��درب  القضاء على  سار 
س��ل��ف��ا ح��ني مت االن��ت��ه��اء م��ن حت��ري��ر م��ح��اض��ر الضابطة 
العامة  النيابة  أن  بينت مجريات احملاكمات  وقد  القضائية، 
عليها،  رقابة  ال  وأن  مساءلة،  أي  عن  بعيدة  اليوم  أصبحت 
وأنها تغولت، وأصبحت جهازا في خدمة الدولة العميقة، ال 
جهة ادع��اء لصالح املجتمع أوال، وعلى أي حال تلك كانت 
وظيفتها دوما، غير أن األمر أصبح أكثر سفورا خصوصا في 
القضايا ذات الصبغة السياسية، حيث تغيب احليادية مطلقا 
عن النيابة العامة، وكذلك القضاء الذي يتماهى في أحكامه 

مع رغبات السلطة، ال مع نصوص القانون وروحه. 

3   كيف تشتغل آليات التضامن مع الحراك، وهل أنتم 
راضون على مستوى الرتافع الذي تقوم به هذه اآلليات؟

على  احل��راك  مع  التضامن  آليات  تباينت  احلقيقة  في 
مكان  وعلى حسب  التضامن،  للجان  املشكلة  القوى  حسب 
التضامن، وعلى حسب الهدف من اللجان،.. وعموما ميكن 

احلديث عن جلان الداخل وجلان اخلارج:
جلان الداخل: ميكن التمييز بني ثالثة أنواع من اللجان:

ال���ع���ائ���الت: امل��م��ث��ل��ة ف���ي ج��م��ع��ي��ة ث���اف���را للوفاء  جل��ن��ة 
والتضامن، وقد قامت مبجهود جبار في لم شمل العائالت، 
والتنسيق بينها، وتنظيم احتجاجات بالريف وبالرباط، لكن 
الضغط األمني باحلسيمة، وبعدها عن املركز، واستهدافها 
م��ن األجهزة  م��ن ط��رف صحافة قريبة  ب��اإلش��اع��ات س��واء 
باخلارج،  الراديكالية  تدعي  عناصر  طرف  من  أو  األمنية، 
ثقافة  وض��ع��ف  واللوجستية،  امل��ادي��ة  إمكانياتها  وض��ع��ف 
أثر على عملها،  الريف،  وآلياته مبنطقة  الترافع احلقوقي 
وحتى على عالقاتها البينية الداخلية. مما يقتضي من كل 
القوى الدميقراطية واملدنية خصوصا باملنطقة إسناد هذه 

التجربة. 
في  تشكلت  جلن  وه��ي  وعائالتهم:  املعتقلني  دع��م  جلن 
مدن مختلفة، خصوصا تلك التي انعقدت بها احملاكمات، 
الدار  جلنة  جتربة  وتبقى  لسجونها،  املعتقلني  نقل  مت  أو 
البيضاء وجلنة طنجة من أبرز هذه التجارب، فقد جنحت 
ماديا  وعائالتهم  املعتقلني  مساعدة  في  اللجنتان  هاتان 
وفي  وخارجيا،  داخليا  بقضيتهم  التعريف  وفي  ومعنويا، 
ولعل  داعمة،  وإعالمية  واحتجاجية  فنية  فعاليات  تنظيم 
اللجنتني عن  التجربتني راجع البتعاد هاتني  جناح هاتني 
برزت  التي  اخلالفات احلزبية، وكذلك حتى عن اخلالفات 

داخل جسم احلراك. 
جلان الدعم السياسية: تشكلت جلان دعم في مجموعة 
من املدن تضم متثيليات حزبية ونقابية وحقوقية ومدنية، 
مع  تضامنها  إلع��الن  القوى  من  ملجموعة  مناسبة  وكانت 
إال  سياسيا،  الدعم  ه��ذا  أهمية  ورغ��م  ومعتقليه،  احل��راك 
أنه ظل ضعيفا ميدانيا، خصوصا بعد رفض بعض القوى 
االنفتاح على قوى إسالمية مثل العدل واإلحسان، وإن كان 

هذا املشكل يتم جتاوزه أحيانا أثناء املسيرات الوطنية.
جلان اخلارج: وتنقسم بدورها الجتاهني:

جلان حراكية: وهي التي انضبطت لسقف احلراك، وجعلت 
واملطالبة  وعائالتهم،  املعتقلني  دع��م  في  واضحة  مهامها 
والتعريف  املطلبي،  امللف  وحتقيق  املعتقلني،  عن  باإلفراج 
باحلراك ومعتقليه، واالتصال باملنظمات احلقوقية الدولية 
إط��الق سراح  أفق  في  الضغط  أجل  األمامية من  واآلليات 
يساريني  صفوفها  ف��ي  ضمت  وق��د  السياسيني،  املعتقلني 
أكادميية وفنية، وظلت  أمازيغيني ونخبا ريفية  ومناضلني 
قيادته  بشرعية  ومقرة  احل��راك  لسقف  وفية  اللجن  ه��ذه 

املعتقلة بالسجون وبرمزية ناصر الزفزافي.
إال  تشتهر  ل��م  عناصر  م��ن  مشكلة  ح��راك��ي��ة:  غير  جل��ان 
احلراك  بسقف  تعترف  ال  وه��ي  االع��ت��ق��االت،  موجة  بعد 
حول  وشعبوية  راديكالية  شعارات  وتطرح  املطلبي،  وملفه 
مع  موضوعيا  تلتقي  أنها  هو  امللفت  أن  غير  اجلمهورية، 
النظام في ضرب رمزية ناصر الزفزافي، وفي تخوين جمعية 
ثافرا لعائالت املعتقلني، وفي إحداث صراعات وانقسامات 
توفر  أنها  كما  والعائالت،  واملعتقلني  احل��راك  داخ��ل جسم 
للنظام مبررات لشيطنة احلراك من خالل خرجات بهلوانية 
عنصري  خطاب  وترويج  للمغرب،  الرسمي  العلم  كإحراق 
ضد باقي املجموعات اللغوية واإلثنية املغربية،.. كما تروج 
بينية  التي حتدث أحيانا صراعات  الشائعات  ملجموعة من 

داخل نشطاء الريف من منطلقات قبلية.
أداء  في  الفتور  من  نوع  مؤخرا  لوحظ  قد  فإنه  وعموما 
هذه  تشبيك  املستعجل  م��ن  سيكون  ل��ذا  التضامن،  جل��ان 
بخطاب  وإس��ن��اده��ا  الترافعية،  بنياتها  وتقوية  امل��ب��ادرات، 

حقوقي قوي ومتماسك.<

نستضيف يف هذا العدد الذي خصص ملفه حلراك الريف، املناضل خالد الباكري، األستاذ اجلاميع 
واحلقويق املتتبع واملواكب للحراكت االجمتاعية اجلديدة، يف هذا احلوار الرسيع حول مآل حرك 

الريف وكيف تعاملت معه الدولة وخمتلف القوى وما تعرفه البالد من ردة حقوقية...
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السندريات  ع��م��ال  أح����د  ت��وف��ي  ج��دي��د  م���ن 
عليه  واحل��ج��ارة  ال��ت��راب  انهيار  حت��ت  مطمورا 
كيلوغرامات  اس��ت��خ��راج  أج���ل  م��ن  يحفر  وه���و 
امللف  الفحم. سبق حلراك ج��رادة أن طرح  من 
للمدينة  ال��ت��ن��م��وي  ال��ب��دي��ل  أج���ل  م��ن  املطلبي 
وح��اض��رت��ه��ا. ل��ك��ن احل����راك أق��ب��ر ب��ع��د احلملة 
فزج  املناضل  الشباب  استهدفت  التي  القمعية 
املعتقالت  وص��درت في حقهم سنوات  بهم في 

من السجن واالعتقال.

ال��ق��م��ع وإسكات  ال���دول���ة س��ي��اس��ة  اس��ت��ع��م��ل��ت 
الساكنة،  ت��ره��ي��ب  ب��غ��رض  امل��ن��اض��ل��ة  األص����وات 
وم���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ع���زل ج�����رادة ع���ن احلركات 
االحتجاجية في جهات واسعة من املغرب. لكن 
املهدي، حترك  بلوشي  العامل  وف��اة  بعد ح��ادث 
احلادث  ه��ذا  على  االحتجاج  أج��ل  من  الشباب 
وحتميل مسؤوليته إلى الدولة التي تنصلت من 
لإلهمال  عرضة  املدينة  وتركت  وعودها  جميع 

والضياع وكأنها لم تعرف احلراك املجيد.

ش��ن حملة  ع��ن  القمعية  األج��ه��زة  تتأخر  ل��م 
اعتقاالت وسط املناضلني بجرادة وهم يتابعون 
اليوم في حالة اعتقال والزالت الهجمة القمعية 
املسوغات  ال��دول��ة  استعملت  طبعا  متواصلة. 
القانونية التي يتيحها قانون الطوارئ الصحية 
وتهمة خرق احلجر الصحي سهلة وتلفيقها ال 

يحتاج إلى جهد خاص.

على القوى املناضلة أن تتعبأ أحسن مما فعلت 
املعتقلني  التضامن مع  إلى  وتبادر  الساعة  حلد 
وتسعى إلى إطالق سراحهم ف��ورا، وإع��ادة طرح 
الصفوف  وتنظيم  جرادة  لساكنة  املطلبي  امللف 
تشكل  مراوغة.  أو  ب��دون متاطل  حتى حتقيقه 
للغاية  مهمة  بوابة  االجتماعية  اجلبهة  مبادرة 
من أجل التضامن والضغط. إن تأسيس اجلبهة 
بفسح  صفوفها  وتقوية  احمللية  االجتماعية 
وم��ن ضمنهم  امل��ن��اض��ل  امل��دي��ن��ة  لشباب  امل��ج��ال 
العزلة  سيفك  احل��راك  خلفية  على  املعتقلون 
اجلهوي  للتضامن  امل��ج��ال  ويفتح  ج���رادة  ع��ن 
اجلبهات  ان��خ��رط��ت  م��ا  إذا  خ��اص��ة  وال��وط��ن��ي 
وكذلك  القريبة  للمدن  احمللية  االجتماعية 
اجلبهة االجتماعية على الصعيد املركزي. من 
بطرح  ت��ب��ادر  أن  املناضلة  ال��ق��وى  على  جهتها 
مقترحات وخطة عمل نضالي تسمح ألعضائها 
باقي  ع��ل��ى  وت��وس��ي��ع��ه  بتفعيله  وامل��ت��ع��اط��ف��ني 
ب���دوره سيكون  وه���ذا  األخ���رى  املناضلة  ال��ق��وى 
ومبادراتها.  احمللية  االجتماعية  للجبهة  راف��دا 
القانونية  املعركة  استحضار  من  بد  ال  أنه  كما 
للمعتقلني  تطبخ  التي  احملاكمات  مجالها  التي 
ال��س��ي��اس��ي��ني احل��ال��ي��ني وه����ذا ي��ت��ط��ل��ب م����ؤازرة 
قوية من اجلبهة احلقوقية كما يتطلب الدعم 
الصمود  أجل  من  املعتقلني  لعائالت  واملساندة 
ومواجهة آثار اجلائحة والفقر الذي تعيشه هذه 

العائالت.

من وحي األحداث

التيتي الحبيب                             

جرادة املدينة املنكوبة واملقموعة
 � أوروب��ا  الدميقراطي - جهة  للنهج  الكتابة اجلهوية  تتابع 
عن كثب القضايا التنظيمية والسياسية والوضع الدولي العام 

الذي يتسم بتفاقم األزمة املواكبة للنظام الرأسمالي. 

- على املستوى األوروبي،

قامت جل الدول األوربية التي عرفت انتشارا كبيرا لفيروس 
الوباء  ه��ذا  أودى  إذ  الصحي،  احلجر  برفع  املستجد  كورونا 
بحياة عشرات اآلالف من األرواح من ضمنهم أزيد من 420 
بروز  إلى  الوباء  هذا  أدى  كما   بأروبا.  مقيم  مغربي  مهاجر 
انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية  على ماليني العمال 
وبالتالي اتسعت دائرة البطالة والفقر والتشريد والهشاشة...
األوربية  ال��دول  اليوروهات من طرف  املاليير من  ورغ��م ضخ 
ومؤسساتها املالية حملاولة جتاوز هذه األزمة البنيوية والدورية 
اليائسة  املرتبطة بالراسمالية واملالزمة لطبيعتها واحملاوالت 
إلمتصاص غضب اجلماهير املتنامي جراء الفشل الكبير في 
تدبير القطاعات اإلجتماعية احليوية والرئيسية التي تعاني 
رأسها  وعلى  القطاعات  ه��ذه  في  والتقشف  اخلوصصة  من 
قطاع الصحة. مما حدى بتصاعد احتجاجات عارمة مبعظم 
الدول األوروبية ضد الفاشية وااخلوصصة وتدمير القطاعات 
إل���ى ح��رك��ات جماهيرية  االج��ت��م��اع��ي��ة س��رع��ان م��ا حت��ول��ت 
بدون  الفورية  التسوية  حمالت  بفرنسا.  الصفراء  )السترات 

وبلجيكا  ب��إس��ب��ان��ي��ا  ش����روط 
وإيطاليا وفرنسا.(

على  اسبانيا  ع��رف��ت  فقد 
احتجاجات  امل���ث���ال  س��ب��ي��ل 
الذين  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن  واس��ع��ة 
ي���ش���ت���غ���ل���ون ب���احل���ق���ول في 
ظروف أشبه بعبودية القرون 
ال���وس���ط���ى وف�����ي غ���ي���اب تام 
فيروس  من  الوقاية  لوسائل 
يتم  حيث  املستجد،  ك��ورون��ا 
ت��ك��دي��س��ه��م ف����ي احل���اف���الت 
وي��ع��م��ل��ون ف��ي ظ���روف شاقة 
إلنقاذ  بهم  التضحية  ويتم 
)جني  ال����ف����الح����ي  امل����وس����م 
زهيدة  وب����أج����ور  ال���ف���اك���ه���ة( 

ب��ني احل��ك��وم��ة والباطرونا  ت��ام  وب���دون أي وث��ائ��ق وب��ت��واط��ئ 
الزراعية والنقابات الصفراء.

الغير  خاصة  املهاجرون  انتفض  الكارثي  الوضع  هذا  امام 
عن  ب��األض��راب  اب��ت��دأت  نضالية  حملة  واطلقوا  النظاميني 
املعركة  لتتطور   ) تخماج  )خليها  التسوية  غاية  ال��ى  العمل 
وتعم باقي مناطق اسبانيا ببرنامج نضالي ) وقفات ومسيرات 
( بدعم من القوى السياسية واحلقوقية والنقابية التقدمية 
املناضلة؛ واضعة مطلب التسوية الفورية لدى احلكومة كما 

شاركت في حمالت إعالمية ونضالية. 

للنهج الدميقراطي  الكتابة اجلهوية  امام كل ما سبق فان 
باوروبا تنوه ب:

- ارتفاع منسوب الوعي واملشاركة املكثفة للجالية املغربية

- دور مناضلي النهج الدميقراطي وعملهم امليداني النضالي  
الدؤوب رفقة املهاجرين والعمال املغاربة وقضاياهم.

فيها  التي ساهمت  ح��اال"  "التسوية  في حملة  املساهمة   -
عام  بشكل  االن��س��ان  بحقوق  تعنى  منظمة   1000 م��ن  أزي��د 

وحقوق املهاجرين بشكل خاص

- املساهمة في كل احلمالت املناهضة لإلمبريالية�

والتي  واملهاجرين  املهاجرات  لقضايا  املناصرة  املواقف   -
عبرت عنها بعض األحزاب كحزب "ترشيح الوحدة الشعبية" 

بإقليم  اجلمهوري  اليسار  وح��زب   "La CUP  " ب   امل��ع��روف 
 HE.Bildu الباسك  بإقليم  بيلدو  وح��زب   ERC كاطالونيا 
الدميقراطية  التنظيمات  م��ن  وغيرهم  ب��ودمي��وس.  وح��زب 
والتقدمية السياسية واإلجتماعية، حيث دعت هذه االحزاب 
االنية وبدون شروط  التسوية  احلكومة االسبانية  من أجل 

لالشخاص املهاجرين الغير احلاصلني على وثائق االقامة

كما تسجل:

- مت��اط��ل ال��ن��ظ��ام امل��غ��رب��ي ف��ي ارج����اع ح��وال��ي 7200 من 
ويلفا   مبنطقة  األرض  توت  حقول  في  املوسميات  العامالت 
الفالحي  امل��وس��م  انتهاء  م��ن  بالرغم  وذل��ك  إسبانيا،  جنوب 
أخيرا  أرج��ع��ن  ال��ل��وات��ي  نهنئ  إذ  ب��احل��ق��ول،  العمل  وت��وق��ف 
للمغرب ملعانقة عائالتهن بعد معانات وغياب طال كثيرا، كما 
نثير انتباه املسؤولني لضرورة اإلنهاء السريع لألوضاع املزرية 
والالإنسانية التي يعانيها املغاربة العالقني مبدينة سبتة وكذا 

العالقني مبدينة مليلية.

- وفاة مهاجرة مغربية مبليلية وعدم فتح حتقيق واجراء 
االسرة  ملطالب  ت��ام  ف��ي جت��اه��ل  اجل��ث��ة  واس��ت��رج��اع  تشريح 

واجلمعيات احلقوقية.

إلياس الطاهري في ظروف غامضة  - وفاة الشاب القاصر 

مبركز إيواء القاصرين مبدينة أمليريا وجتاهل مطالب إعادة 
فتح حتقيق قضائي نزيه.

- عدم تفعيل قانون احلماية من املخاطر املهنية لعامالت 
القطاع املنزلي باسبانيا.

- استمرار الدولة املغربية في لعب دور الدركي جلنوب اروبا 
مقابل الدعم املالي واملنح وفي تنافي لكل املواثيق الدولية في 
خرق سافر حلقوق املهاجرين وارتكاب جرائم في حقهم من 

الضرب والسرقة والترحيل القسري…

و في االخير تدعو الكتابة اجلهوية إلى: 

احلرة  واالص���وات  الصحفيني  على  التضييق  عن  الكف   -
وعماد  ال��راض��ي  عمر  الصحفيني  اعتقال  وآخ��ره��ا  باملغرب 

استيتو ومتابعتهما في حالة سراح.

ومن  باملغرب  السياسيني  املعتقلني  كافة  س��راح  إط��الق   -
بينهم معتقلي حراك الريف وجرادة وكافة معتقلي احلركات 

االحتجاجية

- كما يدعو النهج الدميقراطي إلى املزيد من االنخراط في 
احلركات االحتجاجية اجلماهيرية بأوروبا واملشاركة والدعم 
االسبانية  املدن  يوليوز مبختلف   19 ليوم  النضالية  لألشكال 

للمطالبة بحقوق املهاجرين وتسوية وضعيتهم االدارية.<

النهج الدميقراطي بأوروبا يدعو لدعم املهاجرات 
واملهاجرين الغير النظاميني


