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دولة اللوبيات
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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 378 

من 6 إىل12   أكتوبر  2020

الثمن:  4 دراهم

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

منذ  ملحوظني  وتوسعا  احتداما  املغرب  في  الطبقي  الصراع  يعرف 
مظاهر  الصراع  ه��ذا  ويتخذ   .2011 سنة  فبراير  عشرين  حركة  ان��دالع 
التي  الطبقية  وأشكاال مرئية وأخرى مستترة. فمن جهة هناك احلرب 
تشنها الكتلة الطبقية السائدة ضد الطبقة العمالة واجلماهير الشعبية 
واالجتماعية  واالقتصادية  والقانونية  السياسية  املستويات  كافة  على 

وااليديولوجية . 

في التحدي السياسي التنظيمي أو حتدي القيادة السياسية 

تبقى مهمة بناء التنظيم الذاتي للحركات االجتماعية واالحتجاجية 
مسألة أساسية ألنها متكنها من خوض الصراع بكيفية جماعية منظمة 
عبر فرز قياداتها امليدانية وبرامج نضالها الهادفة. وتستطيع عبر جتاربها 
وممارساتها في معمعان هذا الصراع اكتساب اخلبرات وتطوير وعيها مبا 

يفتح أمامها أفاقا أفضل للنجاح في معاركها وحتقيق أهدافها. 

إال أن أفق هذه احلركات االحتجاجية واالجتماعية، مهما بلغت قوتها 
وامتدادها اجلغرافي والزمني، يبقى محدودا وغير واضح إذا لم يرتبط 
بأفق سياسي واضح يكون مبثابة البوصلة وهو بالنسبة لنا أفق التغيير 
كحراك  الشعبية  احلراكات  جتربة  ولعل  الشعبي.  الدميقراطي  الوطني 
الريف خير دليل لتأكيد ذلك. وهذا األفق السياسي ال ميكن أن تبلوره سوى 
املستقل  احلزب  ليست سوى  الثورية  القيادة  هذه  ثورية.  سياسية  قيادة 
للطبقة العاملة وعموم الكادحني، والذي يناضل النهج الدميقراطي من 
أجل توفير شروط اإلعالن عنه في مؤمتره الوطني اخلامس في الصيف 
املقبل، إلى جانب كل املاركسيني واملاركسيات املؤمنني باملشروع التاريخي 

للطبقة العاملة. 

التحدي النقابي

الضعف  م��ن  يعاني  املعتل،  واق��ع��ه  خ��الل  وم��ن  النقابي،  النضال  إن 
للنقابات، والتي  القيادية  البيروقراطيات على أجهزته  والتشتت وهيمنة 
ما  ال��ذي  الطبقي  التوافق  ومبنطق  مصاحلها  وف��ق  النضال  ه��ذا  توجه 
التبعية  للبرجوازية  الطبقية  العمالة  هو في نهاية املطاف سوى سياسة 
االنكباب  أهمية  برزت  العاملة. وقد  الطبقة  السائدة، ضدا على مصالح 
النضاالت  تنامي  أم��ام  اخلصوص  على  امل��وض��وع  معاجلة  على  اجل��دي 
العمالية، سواء املؤطرة نقابيا أو العفوية غير املؤطرة في مواجهة هجوم 
الباطرونا املدعمة من طرف النظام املخزني، وأمام صمت وعجز القيادات 
وحقوق  مكتسبات  على  املخزني  الطبقي  للهجوم  التصدي  في  النقابية 
املأساوية  والتداعيات  الصحية  الطوارئ  حالة  ظل  في  العاملة  الطبقة 

ألزمة كورونا على أحوالها املعيشية وأحوال اجلماهير الشعبية. 

هذا الواقع يطرح على القوى اليسارية، واملاركسية منها على اخلصوص، 
والقوى الدميقراطية النقابية حتديات كبيرة مرتبطة بكيفية إعادة الروح 
النضالية واملصداقية للنضال النقابي العمالي الوحدوي، وتخليصه مما 

ومخزنة  وفساد  ووصولية  وانتهازية  بيروقراطية  من  وأنهكه  به  علق 
وغيرها. ولعل من أبرز املهام/التحديات املطروحة على عاتق هذه القوى:

في  مباشرة  ال��ع��م��ال/ات،إم��ا  مع  والتواصل  االرت��ب��اط  نحو  التوجه   -
مواقع تواجدهم/ن في األحياء الصناعية والسكنية وهذا هو األساسي 
والذي يجب على املناضلني/ات املاركسيني/ات إعطاءه األهمية القصوى 
التواصل  وسائل  عبر  مباشرة  غير  بطريقة  أو  اليومي،  نضالهم/ن  في 
والسياسي  ال��ن��ق��اب��ي  ال��وع��ي  لنشر  ال��رق��م��ي��ة  وامل��ج��م��وع��ات  االج��ت��م��اع��ي 
وسطهم/ن وهذا مكمل لألول وداعم له نظرا ملا يوفره من إمكانيات هامة 
للتواصل السريع واليومي مع العمال/ات وخاصة الشباب منهم/ن بحكم 

متكنهم وانخراطهم الكثيف في التواصل الرقمي. 

العمالية  النضاالت  ودع��م  امليداني  التضامن  يشكل  اإلط��ار  ه��ذا  وف��ي 
في مختلف املواقع والقطاعات سياسيا وإعالميا وماديا مدخال أساسيا 
ثقتهم/ن،  وكسب  العمال/ات  مع  والتواصل  االرت��ب��اط  عملية  لتسهيل 
ضد  الطبقي  الصراع  في  موقعهم/ن  ومن  معهم/ن  االنصهار  وبالتالي 

األعداء الطبقيني. 

النقابي  احلقل  داخ��ل  واس��ع  وح��دوي  دميقراطي  نقابي  تيار  بلورة   -
والذاتية  الهامشية  املجانية  والصراعات  واالرتباك  التشتت  واقع  لتجاوز 
وسط النقابيني اليساريني. تيار يقوم على مبادئ الوحدة والدميقراطية 
العاملة  الطبقة  مصالح  خدمة  شعار  يوجهه  والتقدمية،  والتضامن 
ومواجهة الهجوم الرأسمالي املخزني التبعي. ويناضل من أجل تخليص 
ب��ع��دا طبقيا عماليا  وإع���ط���اءه  ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة،  ال��ن��ق��اب��ي م��ن  ال��ن��ض��ال 
دميقراطيا وتقدميا، يقطع مع التشتت واالنقسام والفئوية واالنتهازية 

واإلحلاقية احلزبية. 

العمال/ات  وتشجيع  حلث  العاملة  الطبقة  وس��ط  بحمالت  القيام   -
على التنقيب وتسهيل عملية التحاقهم/ن باإلطارات النقابية املناضلة، 
بضرورة  اقتناعهم/ن  على اخلصوص  ومنها  ذل��ك،  ش��روط  توفرت  متى 
تكوين نقابتهم/ن ووحدة صفهم/هن وتوجيههم/ن في ذلك، بناءا على 
لتبديد  ومرافقتهم/ن  لذلك.  واملوضوعية  الذاتية  الشروط  توفر  مدى 
العقبات التي قد تعترضهم/ن في عملية التنقيب وبلورة برامج تكوينية 
على  وخاصة  النقابي  العمل  بأوليات  الوعي  الكتساب  لفائدتهم/هن، 
مستوى التنظيم وصياغة املطالب وتقنيات احلوار وتدبير املعارك. ونشر 

قيم التضامن والتعاون والوحدة وسطهم/ن. 

تواجههما  اللذين  والنقابي  السياسي  التحديني  هذين  معاجلة  إن 
تصور علمي جدلي  إطار  في  إال  تتم  لن  واجلماهيرية  العمالية  احلركة 
يربط بني ما هو سياسي ونقابي في سيرورة التغيير الثوري بقيادة حزب 
الطبقة العاملة وعموم الكادحني للقضاء على الرأسمالية التبعية والنظام 
الطريق  الذي ميهد  الشعبي  الدميقراطي  الوطني  النظام  املخزني وبناء 

لالشتراكية. <

حتديات الصراع الطبقي في املغرب

حوار مع  رئيسة "رابطة جني 
 13النسائية"بسوريا 
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التنظيمات اجلماهيرية عند 
احلزب الشيوعي السوداني 

والنهج الدميقراطي
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ضيف العدد: 
عبد العزيز مسعودي

العسكري.  جانبه  فقط  للعنف  ليس 
فحرمان الشعوب من مواردها الطبيعية، 
م���ن احلقوق  واحل���رم���ان  وامل���دي���ون���ي���ة، 
األس��اس��ي��ة، وال س��ي��م��ا احل��ص��ول على 
األساسية،  الصحية  وال��رع��اي��ة  التعليم 
املياه،  األساسية مثل  امل��وارد  وخوصصة 
الغابات  مثل  الطبيعة  البيئات  وتدمير 
املنهجي  العنف  ذل��ك  كلها  تشكل   )...(
املتأصل في الرأسمالية العاملية ومصدرا 

من مصادر معاناة الشعوب املضطهدة.

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

النضال الوحدوي للتصدي للمخزن 
والرأسمالية املتوحشة

كلمة العدد

طبيعة الصراع الدولي بني األقطاب وواقع الشعوب



العدد: 378 2
الثانية من 6  إلى 12 أكتوبر  2020 

أوال: على املستوى الدولي

تدبير  ف��ي  الرأسمالية  املنظومة  بفشل  ال��وض��ع  يتميز 
جائحة  وانعكاسات  آث��ار  مواجهة  وف��ي  البنيوية  أزمتها 
تفضل  والتي  اجلشع  على  املبنية  طبيعتها  بسبب  كورونا 
األرباح على حساب األرواح وعلى تبضيع وتسليع الصحة 
والعدوانية  وبالتغول  العمومية،  اخلدمات  وكافة  والتعليم 
تستعمل  والتي  األمريكية  لإلمبريالية  الوحشية  الهمجية 
ك��ل ال��وس��ائ��ل حمل��اص��رة ال��ش��ع��وب امل��ت��ح��ررة م��ن هيمنتها 
بسط  إل��ى  تسعى  أو  من��وذج��ا(،  واي����ران  وك��وب��ا  )فينزويال 
الشعوب  خيرات  على  للسيطرة  العسكرية  وقوتها  نفوذها 
ومواردها الطبيعية والبشرية واالقتصادية واملالية والعلمية 
حرب  تدشني  على  اصرارها  إلى  باإلضافة  والتكنولوجية، 
باردة ضد الصني وتصعيد سباق التسلح وإذكاء احلروب في 
كل بقاع العالم، وما ينجم عن ذلك من مآسي إنسانية ومن 
ولألنظمة  الصهيوني  للكيان  وبدعمها  للطبيعة،  تدمير 
من  شعوبها  حت��رر  على  ض��دا  املستبدة  التبعية  الرجعية 

وطأة االستعمار واالستغالل والتخلف.

ثانيا: على املستوى اإلفريقي

يتميز الوضع بالهشاشة االقتصادية والسياسية والتبعية 
تعكس  ال  االقتصادي  النمو  فنسبة  متعددة،  إلمبرياليات 
ت��ط��ور اق��ت��ص��ادي��ات ه��ذه ال��ب��ل��دان ن��ظ��را الع��ت��م��اده��ا على 
تصدير املواد اخلام األساسية كالبترول واألورانيوم، وتعاني 
انقالبات  شعوبها من وطئة أنظمة سلطوية وتبعية ومن 
عسكرية مدعومة من طرف اإلمبريالية ومن الفقر املدقع 
والسكن غير الالئق وضعف البنية التحتية املتعلقة بالطرق 

واملسالك واملاء الشروب والصرف الصحي،

ثالثا: على مستوى املنطقة العربية واملغاربية

والسودان  لبنان  في  مستمرة  الثورية  الصيرورات  الزال��ت 
واجلزائر من أجل اسقاط األنظمة العسكرية االستبدادية 
اجلاثمة وابعاد أفول احلكم السابقة املتورطة في الفساد 
ومن أجل إقرار الدميقراطية والعدالة االجتماعية وكرامة 
االستغالل  فيه  ينتفي  مجتمع  ب��ن��اء  أف��ق  ف��ي  االن��س��ان 
متعارف  هي  كما  شموليتها  في  االنسان  حقوق  ويضمن 
فالكيان  الفلسطينية،  للقضية  وبالنسبة  دول��ي��ا.  عليها 
وبناء  االستعمار  مسلسل  استكمال  على  عازم  الصهيوني 
املستوطنات وجدار العزل العنصري وتهويد القدس وضم 
الضفة وغور األردن واملستوطنات وهدر الدور وحصار غزة 
األبارتهايد  ق��ان��ون  وإص���دار  ل��ه،  عاصمة  ال��ق��دس  واعتبار 
األمريكية  لإلمبريالية  ال��ق��رن  بصفقة  سمي  م��ا  ومت��ري��ر 
الفلسطيني األعزل والزج باملئات  الفاشية وتقتيل الشعب 
من  والنيل  وجتويعه  املعتقالت  ف��ي  وأط��ف��ال��ه  أبنائه  م��ن 
عائالت األسرى والشهداء والقضاء نهائيا على أية إمكانية 
الالجئني،  وع��ودة  القدس  بعاصمتها  فلسطني  دول��ة  لبناء 
زمن  وف��ي  الصلة  ذات  الدولية  ل��ل��ق��رارات  ت��ام  وف��ي جتاهل 
االنحطاط وعلى مرأى ومسمع األنظمة العربية اخلائنة 
الثابتة  التطبيع ضدا على مواقف شعوبها  واملهرولة نحو 

والتي كانت وال زالت تدعم القضية الفلسطينية.

رابعا: على املستوى الوطني

وسقوط  للوباء  مسبوق  غير  بانتشار  ال��وض��ع  فيتميز 
وإصابة آالف الضحايا في غياب شبه تام للدولة املخزنية 
ومت��ل��ص��ه��ا م��ن م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا ف��ي م��واج��ه��ة اآلف����ة وإج����راء 
املخالطني  ل��دى  املخبرية  والتحاليل  الطبية  الفحوصات 
حيث  وامل��واط��ن��ني،  امل��واط��ن��ات  حلماية  ضمانا  وتعميمها 
وعزل  االحترازية  اإلج��راءات  تأكيد  في  اقتصرت مهمتها 
وأكادير  والقنيطرة  وس��ال  البيضاء  كالدار  وامل��دن  األحياء 

واحملمدية…

وتسعى ال��دول��ة إل��ى ف��رض ال��دخ��ول امل��درس��ي واجلامعي 
في ظروف تهدد حياة وصحة العاملني بالقطاع والتالميذ 
وال����ذي ال ميكنه  ب��ع��د  ع��ن  التعليم  وب��ت��ك��ري��س  وال��ط��ل��ب��ة 
املصاحبة  الشروط  غياب  في  احلضوري  التعليم  تعويض 
الوسائل  من  واألس��ات��ذة  والطلبة  التالميذ  متكني  عبر  له 
اللوجستيكية من حواسيب نقالة وصبيب مجاني باأللياف 
والتالميذ أساسا والتخفيض من  الطلبة  لفائدة  البصرية 
الفئات  م��ن  للمنحدرين  بالنسبة  خ��اص��ة  اقتنائها  ثمن 

الشعبية الكادحة والبوادي املهمشة.

لقد عرت جائحة كوفيد19-، حقيقة سياسة املخزن في 
بفتحه  والتعليم  الصحة  قطاعي  خصخصة  في  إمعانه 
واحمللي  األجنبي  الرأسمال  لفائدة  املالية  املضاربات  على 
الطفيلي، وهذا في حد ذاته يعتبر استهتارا بحياة وصحة 
املواطنات واملواطنني وتكريسا للطبقية في التعليم وضربا 

ملبدأ تكافؤ الفرص وللحق في التعليم للجميع.

الوضع  فيتميز  واالجتماعي،  االقتصادي  املستوي  على 
التبعي  االحتكاري  الرأسمالي  النظام  تطبيق  باستمرار 
االمبريالية  ال��دوائ��ر  إلم��الءات  استجابة  املخزنية  للدولة 
الديون  من  املزيد  إلي  واللجوء  التقشف  سياسة  باعتماد 
اخلارجية التي تثقل كاهل الشعب املغربي، وباعتماد قانون 
املالية التعديلي الذي ال يختلف عن قوانني املالية السابقة 
يستجيب  مالي جديد  قانون  إق��رار  اجلائحة، عوض  رغم 
حق  ويضمن  ال��ك��ادح��ني  وع��م��وم  العاملة  الطبقة  ملطالب 
والعدالة االجتماعية وهذا في حد  الكرامة  املواطنات في 
السائدة  الطبقات  تكنه  ال��ذي  العداء  بامللموس  يبني  ذات��ه 
ضد كادحي شعبنا وإرادتها بتعميق الهشاشة والفقر املهول 
الغذائي  األم��ن  توفير  في  مسؤوليتها  من  الدولة  ومتلص 
واالجتماعية  االقتصادية  جرائمها  واستمرار  والصحي، 
في تشريد وتسريح العامالت والعمال وعدم تأدية أجورهم 
وتعويضهم عن البطالة وتعميم التغطية الصحية والضمان 
دعم  من  واستفادته  املهيكل  غير  القطاع  في  االجتماعي 
ال���دول���ة، ب��ال��رغ��م م��ن ه��زال��ت��ه وم��ح��دودي��ت��ه أث��ن��اء احلجر 

الصحي الشامل.

املخزني  النظام  طبيعة  ف��إن  السياسي،  املستوى  على 
دور احلكومة  وانخفات  السياسي  القرار  تتمثل في مركزة 
املبادرات  وغ��ي��اب  التدبير  وس���وء  واالرجت����ال  التنفيذ  ف��ي 
االس��ت��ب��اق��ي��ة امل��رت��ك��زة ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال���دراس���ات 
األكادميية املستقلة، وفي تعزيز املقاربة املخزنية القمعية 

إلخماد صوت اجلماهير الشعبية في الريف وجرادة وزاكورة 
ووطاط احلاج وبني جتيت وعمال املناجم مبنطقة درعة-
نضال  مقدمتها  وفي  شعبنا  نضال  بؤر  وعموم  تافياللت 
الطبقة العاملة واستغالل اجلائحة لتمرير قوانني تراجعية 
في مجال احلق في التعبير عن الرأي واحلق في اإلضراب 
واالحتجاج، كقانون تكبيل األفواه وقانون النقابات وقانون 

االضراب وتعديل مدونة الشغل لصالح الباطرونا.

للنهج  الوطنية  اللجنة  ف��إن  األوض����اع،  ه��ذه  أم���ام 
الدميقراطي:

كورونا  ج��ائ��ح��ة  ض��ح��اي��ا  إل���ى  احل����ارة  بتعازيها  ت��ت��ق��دم 
وتتمنى الشفاء العاجل للمصابني، وحتيي عاليا العاملني 
ب��ق��ط��اع ال��ص��ح��ة امل��راب��ط��ني ف��ي ال��ص��ف��وف األم��ام��ي��ة في 
التعليم  ورج��ال  نساء  أي��ادي  على  وتشد  ال��وب��اء،  مواجهة 
 ، الصعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  في  القيام مبهامهم  في  ودوره���م 
ضمانا  ال��زراع��ني  وال��ع��م��ال  الفالحني  مب��ج��ه��ودات  وتشيد 
واملواطنني  املواطنات  الغداء لشعبنا؛ وتدعو عموم  لتوفير 
إلى االلتزام باالحترازات الوقائية وحتمل الدولة مسؤولية 
تفاقم الوباء وتطالبها بتوزيع الكمامات وتعميم التحاليل 
املستشفيات  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  املستشفيات  وجتهيز  مجانا 
اخلاص  القطاع  وض��م  التنفس  أج��ه��زة  وتوفير  امليدانية 
ووضعه رهن إشارتها، كما تطالب بتعميم واستئناف الدعم 

لسائر الفئات احملتاجة؛

تثمن نضاالت كافة عضوات وأعضاء النهج الدميقراطي 
وعموم  العاملة  والطبقة  الشعبية  اجلماهير  جانب  إل��ى 
املناضالت  وع���م���وم  ال���ق���وى احل��ي��ة  وت��ن��اش��د  ال���ك���ادح���ني، 
واملناضلني من أجل التنسيق في افق بناء اجلبهة العريضة 
املستقلة  الذاتي  الدفاع  أدوات  وبناء  املخزن  من  للتخلص 
املكتسبات  وص��ون  املخزني  للهجوم  للتصدي  للجماهير 
واحل��ق��وق واحل���ري���ات م��ن أج���ل إق����رار ال��ك��رام��ة واحلرية 
تعميق  إلى  الهادفة  السياسات  والعدالة ومواجهة  واملساواة 
االجتماعية  اجلبهة  وتفعيل  والتهميش  والهشاشة  الفقر 

وطنيا ومحليا؛

تعبر عن مساندتها لنضاالت جماهير اجلهات واألقاليم 
واآلثار  املاء  أزمة  من  اليوم  تعاني  والتي  تاريخيا  املهمشة 
اكتوت  التي  الفئات  مع  تضامنها  وع��ن  للجفاف  الكارثية 
طبقا  مراجعتها  إلى  وتدعو  والكهرباء  املاء  فواتير  بغالء 

لالستهالك احلقيقي؛

تدين وبشدة سياسة الدولة املخزنية وحكومتها الرجعية 
الهادفة إلى مترير مشاريعها التراجعية واستغالل ظروف 
العاملة،  الطبقة  ح��ق��وق  على  للهجوم  الصحي  احل��ج��ر 
واملغامرة بأرواحها في مجموعة من القطاعات الصناعية 
للرأسمالية  األرب��اح  من  املزيد  لتحقيق  وغيرها  والزراعية 

املتوحشة وللبرجوازية احمللية الهجينة؛

السياسية  واحل��ي��ة،  الدميقراطية  ال��ق��وى  ك��اف��ة  تناشد 
لصياغة  واملجتمعية،  واجلمعوية  واألكادميية  والنقابية 
وجتاوز  مل��واج��ه��ة  م��وح��دة  وط��ن��ي��ة  استراتيجية  وتفعيل 

  في بيان اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي
»النضال الوحدوي العمالي النقابي والشعبي، سبيلنا للتصدي للمخزن والرأسمالية املتوحشة«

عقدت اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي اجتماعا عن بعد في ظل احلجر الصحي يوم االحد 27 شتنبر 2020، حتث شعار: “النضال الوحدوي العمالي 
النقابي والشعبي، سبيلنا للتصدي للمخزن والرأسمالية املتوحشة”. وبعد عرض الكتابة الوطنية للتقرير السياسي والذي تطرق إلى خطورة الوضع الدولي 
الوباء  استغالل  ومحاولة  على محاصرته  التبعية  الدول  من  وأذنابه  الرأسمالي  النظام  وعجز  كورونا  بوباء  واملصابني  الوفيات  عدد  تزايد  واحمللي جراء 
الكادحني وحتميل مسؤولية تفاشي اجلائحة  العاملة وعموم  الطبقة  العالم وفي مقدمتها  لتمرير مخططات رجعية تراجعية مجحفة في حق شعوب 
باملغرب للمواطنات واملواطنني في غياب وسائل التعقيم والوقاية والتحاليل املخبرية، تداولت اللجنة الوطنية موضوع برنامجها في املرحلة املقبلة وخاصة 

االستمرار في حملة التهييى واالعالن عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني. وأصدرت البيان التالي:
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
تتمة بيان اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي

اجلائحة وبلورة تصور وحدوي ملا بعدها، وذلك على أساس 
السياسات  أدنى مشترك، ميكن من مواجهة  برنامج حد 
ال��ت��ي س��ت��ح��اول االن��ت��ق��ال م��ن احلجر  ال��ق��ادم��ة  الطبقية 
وقواه  املغربي  الشعب  على  السياسي  احلجر  الى  الصحي 

املناضلة؛

القول  رب��ط  إل��ى  األس��اس��ي��ة  النقابية  امل��رك��زي��ات  ت��دع��و 
الطبقة  ملعاناة  اإلنصات  في  مسؤولياتها  وحتمل  بالفعل 
العاملة والدفاع عن مصالح ومكتسبات الشغيلة وااللتحام 
النضال  في  واالنخراط  املتنوعة  االحتجاجية  باحلركات 
والرأسمالية  وال��ف��س��اد  االس��ت��ب��داد  ال��وح��دوي ض��د  ال��ع��ام 
اللجنة  ت��ؤك��د  كما  ال��دمي��ق��راط��ي��ة؛  أج��ل  وم��ن  املتوحشة 
العمالية،  للحركة  النضالية  الوحدة  ضرورة  على  الوطنية 
للتصدي  املنشودة،  التنظيمية  النقابية  الوحدة  أفق  في 
وحقوق  مكتسبات  على  املسبوق  وغير  الشرس  للعدوان 

الشغيلة؛

ت��ط��ال��ب ب��إل��غ��اء ال��ق��وان��ني وب��س��ح��ب ك��ل امل��ش��اري��ع التي 
تعصف باحلقوق واحلريات مبا فيها مشروع قانون توزيع 
األراضي الفالحية والقوانني الهادفة إلى تصفية الوظيفة 
واالجهاز على احلق في  العمل  واالستقرار في  العمومية 
االضراب والعمل النقابي وعلى املرافق العمومية احليوية 
والسكن  والتعليم  الصحة  منها  خ��اص��ة  وخصخصتها، 

والنقل السككي والفوسفاط…

السياسيني ووقف  املعتقلني  تطالب بأطالق سراح كافة 
املتابعات في حقهم وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف 
معهم  والتفاوض  وبني جتيت  الغزالن  ومحاميد  وج��رادة 
معتقلي  وك��ذا  املشروعة،  مطالبهم  حتقيق  أرضية  على 
الراضي  الصحافيني عمر  والتعبير وضمنهم  الرأي  حرية 
وسليمان الريسوني وباقي املعتقلني على خلفية القضايا 
للحد من  السجون  اكتظاظ  والتخفيف من  االجتماعية، 

انتشار وتفشي الوباء باملؤسسات السجنية؛

ظل  ف��ي  للعالم  خ��الص  ال  أن��ه  الوطنية  اللجنة  ت��ؤك��د 
في  النيوليبرالية  وسياساتها  املتوحشة  الرأسمالية  هيمنة 
دوليا،  لإلمبريالية  املناهضة  القوى  وتوحيد  تنظيم  غياب 
كما تثمن املبادرة الوحدوية للنهج الدميقراطي في سعيه 
والصهيونية  االمبريالية  لثالوث  املناهضة  القوى  لتجميع 
والرجعية على املستوى االقليمي والدولي، خاصة في ظل 
اجتياح األوبئة وتصاعد جشع االستغالل وإذكاء احلروب 
وتدمير البيئة وتهديد السلم العاملي ونهب خيرات الشعوب 
السياسي  مصيرها  وتقرير  التحرر  في  حقها  على  ض��دا 

واالقتصادي؛

الشعوب  املفروض على  باحلصار  الوطنية  اللجنة  تندد 
وبالتكالب  وإي���ران  وك��وب��ا  وفنزويال  واليمن  فلسطني  ف��ي 
بتواطؤ  الليبي  الشعب  وح��دة  على  الرجعي  االمبريالي 
الشعوب  لكافة  دعمها  وجت��دد  والتركي،  السعودي  النظام 

االمبريالية  م��ن  وال��ت��ح��رر  واحل���ري���ة  ل��الن��ع��ت��اق  ال��ت��واق��ة 
التمييز  ض��د  املتعاظم  الشعبي  وللنضال  واالس��ت��غ��الل 
العنصري في أمريكا، وتعلن تضامنها مع الشعب اليمني 
ال��س��ع��ودي االماراتي  ال��ع��دوان  امل��ت��واص��ل ض��د  ف��ي كفاحه 

املدعوم من طرف االمبريالية والصهيونية؛

الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  وم��ق��اوم��ة  ع��ال��ي��ا ص��م��ود  حت��ي��ي 
أم����ام غ��ط��رس��ة االح���ت���الل ال��ص��ه��ي��ون��ي ون��ض��ال األس���رى 
معهم  وتضامنها  دعمها  وتعلن  وأس��ره��م،  الفلسطينيني 
الفلسطينية  الدولة  وبناء  االحتالل  وطرد  التحرير  حتى 
اللجنة  تشيد  كما  الالجئني،  وع���ودة  ال��ق��دس  بعاصمتها 
تضامنها  في  الدميقراطية  الهيآت  مبجهودات  الوطنية 
مع القضية الفلسطينية، وتدعو القوى احلية ببالدنا إلى 
ضرورة توحيد وتصعيد النضال من أجل جترمي التطبيع 

مع الكيان الصهيوني.

نداء حار  توجيه  الوطنية  اللجنة  األخير، ال يفوت  في 
الطبقة  وأنصار  الدميقراطي  النهج  ومناضلي  ملناضالت 
العاملة ومشروعها االشتراكي من أجل مضاعفة اجلهود 
الكادحة  ال��ف��ئ��ات  ع��م��وم  ون��ض��االت  بنضاالتها  لاللتحام 
ومواصلة احلملة التواصلية معها وحثها على بناء حزبها 

السياسي املستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحني.<

اللجنة الوطنية في 27 شتنبر 2020

يوم  االج��ت��م��اع��ي��ة  للجبهة  امل��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  اج��ت��م��ع��ت 
اخلميس 1 أكتوبر 2020، وتداولت في مستجدات األوضاع 

في بالدنا واملتسمة مبا يلي:

 5،5( والفقر  والهشاشة  البطالة  وتفاقم  الوباء  تفشي   -
اجلائحة  واستغالل  امل��ادي(  بالدعم  تطالب  عائلة  مليون 

لتسريح العمال )ازيد من 625 الف عامل.ة (

التعليم  إل��ى  اخلصوصي  التعليم  م��ن  كبيرة  ه��ج��رة   -
اخلصوصي  التعليم  ب��اط��رون��ا  ج��ش��ع  بسبب  ال��ع��م��وم��ي، 
وضعف جودته ورغبة جميع األسر في التعليم احلضوري.

- تكريس الفوارق  والقهر االجتماعي من خالل توجهات 
مشروع قانون املالية الذي يواصل سياسة التقشف وحتميل 
السياسات  تبعات  الشعبية  اجلماهير  وع��م��وم  الشغيلة 
املائة  في   39 الى  االقتطاع  نسبة  لرفع  )السعي  الرسمية 
لتغطية اختالالت الصندوق املغربي التقاعد( مقابل دعم 
الرأسمال مبختلف األشكال واالمتيازات )دعم املقاوالت ب 

100 مليار درهم ( 

- االستفراد بتنزيل قوانني تراجعية تخرق بشكل سافر 
املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ودون إشراك النقابات:

النقابات  وضبط  التحكم  لتكريس   النقابات  قانون   +
وتهميش العمل النقابي

+ مراجعة مدونة الشغل على عالتها في اجتاه تسهيل 
مرونة  يافطة  حتت  وتشريدها  العاملة  الطبقة  استغالل 

الشغل،

+ قانون اإلضراب، وهو احللقة األخطر،  
الذي يكبل ممارسة حق اإلضراب لدرجة 
ال��ع��م��ل��ي��ة، مجردا  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  م��ن��ع��ه 
الشغيلة  وع��م��وم  العاملة  الطبقة  ب��ذل��ك 
أج��ل صون  م��ن  الكفاح  ف��ي  م��ن سالحها 
حقوقها  أب���س���ط  وان����ت����زاع  م��ك��ت��س��ب��ات��ه��ا 

والدفاع عن نفسها ضد جشع الرأسمال.

املتابعة  فإن جلنة  وبناء على ما سبق، 
للجبهة االجتماعية املغربية:

 1 - تدعو، مبناسبة اليوم العاملي للقضاء 
على الفقر، السبت 17 أكتوبر ، إلى تنظيم 
وقفات محلية في كل املناطق إضافة إلى 

وقفة مركزية بالرباط.

يتم  التي  التراجعية  القوانني  مشاريع  بكل  تندد    -  2  
إلى  رأسها مشروع قانون اإلض��راب، وتدعو  تنزيلها وعلى 

العمل الوحدوي إلسقاط هذه املشاريع الرجعية.

 3 -  حتيي الشغيلة التعليمية، مبناسبة 5 أكتوبر، اليوم 
العاملي للمدرس،  وتشيد بالوحدة النضالية امليدانية، بني  

النقابة الوطنية للتعليم/الكدش

الدميقراطي،  للتعليم/التوجه  ال��وط��ن��ي��ة  واجل��ام��ع��ة 
أكتوبر بشكل خاص   5 ليوم  الوحدوية  النضالية  وباملعركة 

وتدعو إلى إجناحها.

ال���ف���روع احمل��ل��ي��ة للجبهة  إل���ى  ن����داء ح����ارا  4 - ت��وج��ه   

املواطنات  م��ط��ال��ب  بتبني  املبادرة   ألخ���ذ  االج��ت��م��اع��ي��ة 
رأسها  وعلى  املطروحة  التحديات  رفع  والعمل  واملواطنني 

اجناح محطة 17 أكتوبر.

بإطالق  وتطالب  واالعتقال  القمع  بسياسة  تندد   -  5  
وكافة  وج��رادة  وبني جتيت  الريف  س��راح معتقلي ح��راك 
وذويهم  أمهاتهم  م��ع  وتتضامن  السياسيني  املعتقلني 

وتساند مطالبهم املشروعة.

 6 - تؤكد على مطلب، جميع  الهيآت املغربية املناهضة 
جترمي  ق��ان��ون  ب��إص��دار  الصهيوني،  الكيان  م��ع  للتطبيع 

التطبيع.<

اجلبهة  االجتماعية تدعو للنضال الوحدوي إلسقاط القوانني التراجعية 
وتخلد اليوم العاملي للقضاء على الفقر  17 أكتوبر بتنظيم وقفات
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النهج الدميقراطي يتضامن مع سكان دواوير لبراهمة بسالســال
بسال  الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  من  وف��د  ق��ام 
جماعة  ف��ي  ل��ب��راه��م��ة  مبنطقة  ال���دواوي���ر  لبعض  ب��زي��ارة 
التي أقدمت السلطات  البيوت  العديد من  بوقنادل ملعاينة 
أن��ه��ا مبنية ف���وق امللك  ب��دع��وى  امل��خ��زن��ي��ة ع��ل��ى ه��دم��ه��ا 
العمومي. ففي ظل عز أزمة وباء كورونا، اقتحمت السلطات 
املخزنية معززة بالعديد من القوات املساعدة هذه الدواوير 
لتقوم بعمليات هدم املنازل والتنكيل بساكنة الدواوير التي 
معاينة  فلقد متت  إنساني.  الال  السلوك  هذا  على  حتتج 
حيث  املساعدة،  القوات  طرف  من  املعنفات  النساء  بعض 
للوفد  صرحوا  وق��د  أجسامهن.  على  بادية  الكدمات  آث��ار 
أن  دون  األس��ر  وأغ���راض  أث��اث  الهدم متت على  أن عملية 
الوفد  تعطى لهم حتى املهلة إلخالء منازلهم. ولقد وقف 
التي مت هدم  باألسر  الذي مت إحلاقه  الضياع  على حجم 
منازلها حيث أصبحوا عرضة للتشرد، وهم اآلن حتت خيام  
أو  الليل  ب��رودة  وال  الشمس  ح��رارة  تقيهم  لن  بالستيكية 
الفصل. وقد خلقت  تهاطل األمطار احملتملة خالل هذا 
التي  ال��دواوي��ر  ساكنة  لدى  الرعب  من  جوا  العمليات  هذه 
املساعدة  والقوات  السلطات  لقدوم  مستمرا  ترقبا  تعيش 
فالعشرات من  امل��ن��ازل.  م��ن  تبقى  م��ا  ه��دم  إلمت��ام عملية 
األسر بأطفالهم وشيوخهم ومرضاهم، أصبحوا بني عشية 
وضحاها يعيشون ظروفا ال إنسانية، بحيث يتكدسون في 
خيام بدون أبسط املرافق الصحية. وهذه الدواوير تسكنها 
اليومي  قوتها  لتتدبر  تكد  التي  املفقرة  األسر  من  العديد 
واملواطنني  املواطنات  لنا بعض  بالغة. وقد صرح  بصعوبة 
 40 يقارب  هدمها  مت  التي  البيوت  عدد  أن  الهدم  ضحايا 

بيتا حلد اآلن، وعدد قاطنيها حوالي 150 فردا. وما زالت 
عمليات الهدم مستمرة. فالسلطات املخزنية تنهج  سياسة 

الهدم التدريجي، طبعا دون إيجاد بدائل أخرى للضحايا.
ولقد أكد لنا القاطنون بهذه الدواوير أنهم قضوا عشرات 
السنني بهذه األرض وأن العديد منهم ولدوا وترعرعوا فيها 
كمنتمني  سواء  فوقها،  وبناتا  أبناء  وخلفوا  أسرا  وأسسوا 

الساللية  ل���ل���ج���م���اع���ة 
امللكية  ح���ق  ص��اح��ب��ة 
األرض،  ه�������ذه  ع����ل����ى 
ألراض������ي  ك  ك�����م�����الاّ أو 
ومسجلة  م���ح���ف���ظ���ة 
يثبت  وم����ا  ب��اس��م��ه��م. 
تصريحاتهم هو معاينة 
مثمرة  ال��وف��د ألش��ج��ار 
إلى  غرسها  تاريخ  يعود 
أك��ث��ر م��ن ع��ق��دي��ن مما 
السكان  ه��ؤالء  أن  يبني 
األنشطة  يزاولون  كانوا 
بقع  ع���ل���ى  ال���ف���الح���ي���ة 
في  والغريب  أراضيهم. 
العديد  أن  كذلك  األم��ر 
م����ن ال���ض���ح���اي���ا أدل�����وا 
ل���ل���وف���د ب���ع���ق���ود ش����راء 
عليها  م��ص��ادق  بقعهم 
السلطات  ط����رف  م���ن 

البيوت  كل  أن  كما  بسال.  السالم  حي  مقاطعات  بإحدى 
التي مت هدمها أو تلك التي هي مهددة بالهدم من طرف 
طور  في  أو  حديثة  وليست  قدمية  بنايات  هي  السلطات، 

البناء، وهي مسكونة من طرف أصحابها.< 
سال في 30 شتنبر 2020

في بيان اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان:  
تلبية املطالب الشعبية وإطالق سراح معتقلي الرأي واحلراكات

25 شتنبر: "محنة  ي���وم  ال��ص��ادر  ال��ب��ي��ان  ف��ي  مم��ا ج���اء 
وباء  تفشي  جراء  من  والعمال  العامالت  جتتازها  جديدة 
كوفيد19، وآثاره على احلقوق الشغلية وعلى ظروف العمل 
العائلي  للوسط  امتدت  التي  اآلثار  على اخلصوص. وهي 
للعامالت والعمال ومحيطهم االجتماعي، وتكرست بفعل 
جهاز  وضعف  املشغلني  من  للعديد  الالمسؤول  السلوك 

املراقبة وتواطؤ السلطات احمللية واملركزية.
فمنذ إعالن احلجر الصحي باملغرب في منتصف مارس 
اإلنسان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية  تتوقف  ل��م  امل��اض��ي، 
وفروعها على طول البالد، عن إثارة االنتباه لتردي أوضاع 
العامالت والعمال سواء الذين وجدوا أنفسهم خارج العمل 
أو الذين اضطروا ملواصلة العمل في ظروف تهدد صحتهم 

وحياتهم. ويتجلى ذلك على اخلصوص في مايلي:
والسالمة  الصحة  لشروط  السافر  -       نظرا لإلهمال 
الطبقة  كانت  فقد  األخ��ي��رة،  السنني  في  اإلن��ت��اج  مبواقع 
العاملة أشد عرضة ملخاطر األمراض واألوبئة. وهكذا، وما 
أن اندلع فيروس كورونا حتى كان العمال والعامالت من أول 
ضحاياه. وتفاقم الوضع حني متردت العديد من املقاوالت 
ضد قرار احلظر الصحي الذي أعلنته احلكومة وواصلت 
من  األج��راء  حلماية  الشروط  توفير  دون  اإلنتاج  عملية 
على  أو  واألوراش  والضيعات  املعامل  داخ��ل  س��واء  العدوى 
مثن وسائل النقل اجلماعي. مما أدى إلى انفجار العديد 
من البؤر املهنية كان ضحيتها اآلالف من العامالت والعمال 

وعائالتهم واملخالطني لهم.
العامالت  م��ن  للعديد  بالنسبة  ال��دخ��ل  ان��ق��ط��اع         -
للتخلص  كوفيد19  أزمة  املشغلون  استغل  الذين  والعمال 
التعويض االستثنائي احملدث،  الذين حرموا من  أو  منهم 
هذا  االجتماعي.  الضمان  لدى  بهم  التصريح  عدم  بسبب 
علما أن التعويض املذكور، فضال عن هزالته وعدم كفايته 
لتأمني احلدود الدنيا للعيش الكرمي، فإن شروطه مجحفة 
وخصوصا تلك املتعلقة بالتصريح في الضمان االجتماعي 

إلى حدود شهر فبراير 2020. كما أن بعض املشغلني الذين 
فرضوا على أجراءهم العمل عن بعد صرفوا لهم أجورا تقل 
عما يستحقونه عن مدة العمل الفعلية واإلنتاج احلقيقي.

متجولني  باعة  من  املأجورين،  غير  الشغيلة  غالبية  أما 
وعمال  سياحيني  ومرشدين  وحمالني  وحرفيني  وفراشة 
وجتار  السيارات  وح��راس  البيوت  وعامالت  وعمال  املوقف 
في  الشغالني  وب��اق��ي  وال��ق��رى  ب��ال��ب��وادي  الشعبية  األس���واق 
بني  أنفسهم،  وج��دوا  فقد  البسيطة،  املعيشية  األنشطة 
عشية وضحاها، دون دخل وال حماية فعلية من الفقر،مما 
العواقب على صحتهم وصحة عائالتهم  أوخم  له  سيكون 

وعلى عيشهم ...
أن سلطت  اإلنسان  املغربية حلقوق  للجمعية  -   سبق 
وأثارت  باملغرب  االجتماعية  احلماية  واق��ع  على  الضوء 
نظام  في  بأجرائهم  التصريح  من  املشغلني  تهرب  قضية 
األجور  عن  تقل  بأجور  التصريح  أو  االجتماعي  الضمان 
احلقيقية أو بعدد األيام يقل عن مدة العمل الفعلية...  إال 
ذلك، حيث  أفظع من  أزمة كوفيد19  أن ما أفصحت عنه 
يستفيدوا  لم  الذين  والعامالت  العمال  من  العديد  فوجئ 
في  يكمن  السبب  ب��أن  احمل��دث  االستثنائي  التعويض  من 
الضمان  صندوق  ل��دى  منتظم  بشكل  بهم  التصريح  ع��دم 
االجتماعي. وهي ظاهرة عامة تشمل كل القطاعات. مما 
مناطق  أغلب  شهدتها  التي  العمالية  االحتجاجات  يفسر 

املغرب.
-   مت��ام��ا ك��م��ا اس��ت��غ��ل ال��ع��دي��د م��ن امل��ش��غ��ل��ني ظروف 
القدامى  العمال  أو اجلزئي من  الكلي  للتخلص  كوفيد19 
نفس  استغلت  احلكومة  ف��إن  مكاسبهم،  عن  التراجع  أو 
نذكر  تراجعية  وتشريعات  إج���راءات  ع��دة  لتمرير  األزم���ة 
في  بالتقشف  املطبوع  للمالية  التعديلي  القانون  منها: 
النفقات العمومية االجتماعية وتعليق التوظيف والترقية 
احملددة  بالعقود  العمل  بتوسيع  املتعلق  والقانون  املهنية، 
اإلض��راب... هذه  وقانون  النقابات  قانون  ومشروعي  املدة، 

احلامية  للدولة  العام  التوجه  تؤكد  الالشعبية  التشريعات 
املؤسسات  إلم��الءات  واخلاضعة  الكبرى  الشركات  ملصالح 

املالية الدولية على حساب حقوق الشغيلة والفئات الدنيا.
املتردية شهدت  أم��ام ه��ذه األوض���اع االجتماعية         -
واجهتها  احتجاجية  حركات  املغرب  مناطق  من  العديد 
السلطة، في غالب األحيان، بالعنف غير املبرر واالعتقاالت. 
أمانور  عمال  معتصم  بتفكيك  ق��رار  استصدار  مت  وهكذا 
بطنجة، وإصدار أحكام قاسية في حق شباب مدينة جرادة 
دفن  على  لالحتجاج  املواطنني  خ��روج  إث��ر  على  املنكوبة 
بئر  في  وفاته  ظ��روف  في  نزيه  إج��راء حتقيق  دون  عامل 
لقوات  عنيف  وتدخل  شقيقه،  وإص��اب��ة  احلجري  للفحم 
الدرك مبحاميد الغزالن ضد مجموعة من املعطلني كانوا 
يطالبون بحقهم في الشغل والعيش الكرمي، واعتقال سبعة 
من شباب قرية بني جتيت كانوا في حالة اعتصام للمطالبة 
بالشغل وقد أصدرت ضدهم احملكمة االبتدائية ببوعرفة 
أحكاما نافذة قاسية، واعتقال عشرة مواطنني بالقنيطرة 
ضد  لهم  السكان  ودع��م  الصغار  التجار  احتجاج  إث��ر  على 
السلطات  فرضتها  التي  فيها  املبالغ  ال��ط��وارئ  إج����راءات 
التي مت  االحتجاجية  احلركات  من  غيرها  إلى  احمللية... 

منعها أو قمعها بباقي املناطق.
إن اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، إذ تعلن مساندتها 
ال��ش��غ��ي��ل��ة املغربية  ت��خ��وض��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ن��ض��ال��ي��ة  ل��ل��ح��رك��ات 
امل��ع��ط��ل��ني م��ن أج���ل االس��ت��ج��اب��ة للمطالب  وم��ج��م��وع��ات 
الشغلية املشروعة، تدعو الدولة املغربية لتحمل مسؤولياتها 
باحلقوق  املتعلقة  الدولية  املواثيق  في  عليها  املنصوص 
الشغلية الصادرة عن منظمة األمم املتحدة ومنظمة العمل 
الدولية، وتطالبها بوقف العنف الرسمي ضد هذه احلركات 
املعتقل  ال��ش��ب��اب  س���راح  وإط���الق  امل��ش��روع��ة  االحتجاجية 
بجرادة وبني جتيت وغيرهما وإطالق سراح كافة املعتقلني 
الرأي  ومعتقلي  الشعبية  احلراكات  ومعتقلي  السياسيني 
واملطالب  الشغلية  املطالب  تلبية  على  والعمل  والصحافة 

الشعبية عموما".<
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النهج الدميقراطي ينادي للتعبئة 
الوحدوية من أجل إسقاط مشروع 

القانون التكبيلي حلق اإلضراب
أن  ال��دمي��ق��راط��ي  للنهج  ال��وط��ن��ي��ة  للكتابة  س��ب��ق 
2019. ونظرا  ي��ول��ي��وز   19 ف��ي  ال��ن��داء  أص���درت ه��ذا 

لراهنيته نعيد نشره.
النهج الدميقراطي / الكتابة الوطنية

ن�����������������داء
النهج الدميقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على 
أجل  الوحدوية من  للتعبئة  العاملة  الطبقة  مصالح 

إسقاط مشروع القانون التكبيلي حلق اإلضراب
حتركت احلكومة في مطلع هذا الشهر، من خالل 
باملناقشة  للتسريع  النقابية،  املركزيات  مع  لقاءاتها 
حلق  التكبيلي  ال��ق��ان��ون  م��ش��روع  ع��ل��ى  وامل��ص��ادق��ة 
اإلضراب املعروض على البرملان منذ 6 اكتوبر 2016 .

وعبرت املركزيتان النقابيتان األساسيتان، االحتاد 
للشغل،  الدميقراطية  والكونفدرالية  للشعل  املغربي 
عن رفضهما لهذا املشروع وملناقشته، باعتبار أن هدف 
احلكومة من املصادقة عليه هو تكبيل حق اإلضراب 
وليس ضمان ممارسته، وبالتالي القضاء نهائيا على 

العمل النقابي العمالي مبفهومه الكفاحي.
عن  كشفنا  أن  دمي��ق��راط��ي  كنهج  ل��ن��ا  س��ب��ق  وق���د 
املشروع  لهذا  اإلض��راب  العدواني على حق  املضمون 

الرجعي، واملتجسد باخلصوص في :
���� ح��رم��ان ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ئ��ات م��ن مم��ارس��ة حق 
املنجميني  بينهم  وم���ن  ق��ان��ون��ي  ب��ش��ك��ل  اإلض�����راب 

والبحارة واملشتغلني حلسابهم اخلاص والطلبة.
بينها  أش��ك��ال اإلض����راب، وم��ن  العديد م��ن  ���� منع 
وغير  وال��دائ��ري  واالحتجاجي  التضامني  اإلض��راب 
املؤسسة  في  االعتصام  واإلض���راب مع  امل��دة  احمل��دد 

واإلضرابات ألسباب سياسية.
باخلصوص  ل��إلض��راب،  اللجوء  مسطرة  تعقيد   ��
مبدة  املطلبي  امللف  ح��ول  ال��ت��ف��اوض  إج��ب��اري��ة  عبر 
طويلة قبل اإلضراب وإقرار مهلة لإلخطار تصل إلى 

15 يوما.
�� شرعنة االقتطاع من أجور املضربني، حتى لو مت 

اإلضراب للدفاع عن مقتضيات قوانني الشغل.
�� معاقبة املضربني/ت بقساوة، بذريعة عرقلة حرية 

العمل مبفهومها الفضفاض واملنحاز للباطرونا.
�� سن عقوبات مالية خفيفة ضد الباطرونا املنتهكة 
املنظمة  أن  ح��ني  ف��ي  اإلض����راب،  ق��ان��ون  ملقتضيات 
مستهدفون  امل��ض��رب��ني  وال��ن��ق��اب��ي��ني/ات  ال��ن��ق��اب��ي��ة 
من  كالطرد  للحقوق  وسالبة  قاسية،مالية  بعقوبات 
العمل،  ع��ل��ى  إلج��ب��اره��م  األج����راء  وتسخير  ال��ع��م��ل 
واالعتقال  اإلض������راب،  ل��ف��ض  ال��س��ل��ط��وي  وال��ع��ن��ف 

واحلكم بعقوبة سجنية.
للنهج  الوطنية  الكتابة  ت��ؤك��د  س��ب��ق،  مل��ا  اع��ت��ب��ارا 
ال��دمي��ق��راط��ي أن��ه ال ج��دوى،ف��ي ظ��ل م��وازي��ن القوة 
املتوحشة،  والرأسمالية  املخزن  وتغول  املختلة حاليا 
والباطرونا حول مشروع  أي حوار مع احلكومة  من 
)إم  النقابيتان  املركزيتان  وتنادي  التكبيلي،  القانون 
واملهنية  النقابية  التنظيمات  وس��ائ��ر  ك���دش(  و  ش 
واحلقوقية  السياسية  التنظيمات  وكافة  املناضلة 
الشغيلة  حقوق  على  الغيورة  واجلمعوية  والشبابية 
القانون  املشترك من أجل سحب مشروع  العمل  إلى 
وتثبيت حق  ال��ب��رمل��ان  م��ن  اإلض���راب  التكبيلي حل��ق 
من  املغربي  العمالي  النقابي  العمل  وإنقاد  اإلضراب 
انتزاعها  ب��دل  احل��ق��وق  الس��ت��ج��داء  التحول  خطر 
الطبقية  الكرامة  بالنضال اجلماعي واحلفاظ على 

للعامالت والعمال وعموم الكادحني/ات.
الكتابة الوطنية في 19 يوليوز 2019

نقابة  CDT تعتبر أن  أي مس باملكتسبات االجتماعية للطبقة 
العاملة مبثابة إعالن حرب  على احلركة النقابية

شددت الكونفدرالية الدميقراطية للشغل، على موقفها الرافض املس 
العلمي،  هوير  خليد  وق��ال  العاملة،  للطبقة  االجتماعية  باملكتسبات 
نائب الكاتب العام للكونفدرالية، في كلمة باسم املكتب التنفيذي، في 
الذي نظمته  الشغل،  الدراسي حول مدونة  لليوم  االفتتاحية  اجللسة 

وزارة الشغل واإلدماج املهني، يومي  2 و3  أكتوبر 2020، جاء فيها:
اجتماعي  ومكتسب  املضيئة  النقاط  اح��دى  الشغل  مدونة  تعتبر 
بعد نضاالت  االنتاج،  أط��راف  العالقات بني  تدبير  تاريخ  وقانوني في 
بروح  اإلن��ت��اج  أط��راف  ل��دى  قناعة  وحصول  العاملة  للطبقة  بطولية 
نصا  أنتج  األط��راف  اجتماعي ثالثي  ح��وار  ومت��رة  الوطنية  املسؤولية 
قانونيا يعتبر متقدما ومتالئما مع املعايير الدولية في مجال تنظيم 
في  رائ��دا  بلدا  املغرب  ك��ان  لقد  وال��ف��ردي��ة،  اجلماعية  الشغل  عالقات 
املنطقة في التأسيس لثقافة احلوار االجتماعي منذ أول اتفاق ثالثي 
ذلك  منذ  جماعي  بشكل  وحققنا   ،1996 سنة  غشت  ف��احت  األط���راف 
الوقت تراكما مهما أفرز توافقا تاريخيا حول مدونة الشغل سنة 2004.

إن بالدنا متر مبرحلة صعبة نتيجة التداعيات الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية جلائحة كورنا، وهو ما خلق وضعا صعبا جدا للعديد من 

الشرائح االجتماعية خاصة الطبقة العاملة وباقي الفئات الهشة.
أزمتنا  أوج��ه  من  العديد  عن  املسبوقة  غير  األزم��ة  ه��ذه  ع��رت  لقد 
البنيوية على كل املستويات، وأظهرت مدى هشاشة اقتصادنا وتبعيته 
املفرطة للخارج، واحلاجة االجتماعية لدى جزء واسع من املواطنات 
أداء  في  وقصورها  االجتماعية  احلماية  منظومة  واملواطنني وضعف 
العدد  استيعاب  على  قدرتها  وع��دم  الصحية  بنياتنا  وعجز  أدواره���ا، 
مبنظومة  املرتبطة  اإلشكاليات  الى  باإلضافة  اإلصابات  من  املتزايد 

التربية والتكوين املكرسة للتفاوتات وضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
املؤسسات  الذي يطرح على احلكومة وكل  الصعب،  السياق  في هذا 
حتديات جديدة والذي من املفروض أن يعيد ترتيب األولويات الوطنية 
ويجعل من القضايا االجتماعية محور االهتمام وصلب كل السياسات 
العمومية، تأبى احلكومة إال أن تخلف مرة أخرى املوعد مع التاريخ، 
الظرفية  ف��ي  الوطنية  األول��وي��ات  ع��ن  بعيدة  خالفية  قضايا  وت��ط��رح 
الشأن االجتماعي بنفس  التعاطي مع  الراهنة. بل هناك إصرار على 
املؤسساتية لإلشراك واملشاركة  املنهجية االنفرادية بعيدا عن اآلليات 
في اتخاذ القرار. في هذه الظرفية الصعبة تفاجئنا احلكومة بتقدمي 
لتمريرها كمشروع  البرملان  بتوظيف  القوانني اخلالفية  مجموعة من 

القانون التنظيمي ملمارسة احلق في اإلضراب.
مرة،  م��ا  غير  للشغل،  الدميقراطية  الكونفدرالية  ف��ي  أك��دن��ا  لقد 
الطابع االجتماعي يجب أن  القوانني ذات  أن  اليوم كذلك على  ونؤكد 
قبل  حولها  للتوافق  األط���راف  ثالثي  اجتماعي  ح��وار  موضوع  تكون 
إحالتها على البرملان ونرفض أي تقزمي لدور احلركة النقابية و احلوار 
التفاوضي وحتويله  أي محاولة إلفراغه من مضمونه  أو  االجتماعي 
إلى مجرد جلسات للتشاور. فالظرفية التي تعيشها بالدنا تفرض أكثر 
السياسات  كآلية مؤسساتية إلنتاج  اعتماد احلوار  إي وقت مضى  من 
العمومية ذات األثر االجتماعي والبحث عن سبل احلد من التداعيات 
والطبقة  واملقاولة  الوطني  االقتصاد  على  واالجتماعية  االقتصادية 
العاملة وعموم الفئات الهشة. ونؤكد ان احلكومة أخطأت التقدير في 
والقوانني  القضايا  لطرح  املناسب  التوقيت  وأخطأت  املنهجية  اختيار 
أنه  حتى  واالختيارات  األولويات  في  وأخطأت  اخلالفي،  الطابع  ذات 
ميكن اعتبار أن هذه احلكومة خطأ في املسار السياسي واالجتماعي 
لبالدنا، فباإلضافة الى تنفيذها لتوصيات املؤسسات املالية منوذج ضرب 
مكتسب التقاعد فهي أصبحت أداة لتنفيذ قرارات رأس املال أصحاب 
الوطنية  فاألولويات  اجلبائية،  واالمتيازات  الدعم  من  مزيد  من  هل 
اليوم هي احلفاظ على مناصب الشغل ، ووقف كل أشكال التسريحات 
تداعيات  من  األج���راء  وحماية  املتعددة  االجتماعية  النزاعات  وح��ل 
األزمة صحيا واجتماعيا وإنعاش االقتصاد الوطني والتأسيس لنموذج 

تنموي جديد محوره اإلنسان وبناء الدولة االجتماعية.
إن النقاش حول مدونة الشغل يجب ان ينطلق اوال من من يخرق 
مدونة الشغل ومن اليسهر على تطبيقها، فاملؤشرات املوضوعية التي 
أمام  أننا  للشك  مجاال  يدع  ال  مبا  تؤكد  الرسمية  املؤسسات  تنتجها 

وضعية هشاشة واسعة في العالقات الشغلية وسيادة الالقانون.
6 أجراء من أصل 10 ال يتوفرون على عقد الشغل و 24 % فقط من 
أن  املفروض  التي من  املدة  يتوفرون على عقود غير محددة  األج��راء 

تشكل قاعدة للعالقة الشغلية التعاقدية.
4 أجراء من أصل 6 ) %40( يعملون أكثر من 48 ساعة أسبوعيا رغم 

أن املدة القانونية للعمل محددة في 44 ساعة.
ورغم ذلك هناك إصرار على إنتاج املزيد من الهشاشة واملرونة كما لو 
أن سوق الشغل يعيش االستقرار واحترام القانون واعتماد آليات احلوار 

وإنتاج تعاقدات.
كما أن سياق اجلائحة أظهر غياب سياسة وطنية في مجال الصحة 
وغياب  الصلة  ذات  الدولية  االتفاقيات  كما حتددها  املهنية،  والسالمة 
إطار  أي  وانعدام  املقاوالت  أغلب  في  املهنية  والسالمة  الصحة  جلان 
قانوني لضمان الصحة والسالمة املهنية في القطاع العام. وهو ما ساهم 
صحة  وه��دد  واخلدماتية  اإلنتاجية  بالوحدات  وبائية  بؤر  تنامي  في 

وسالمة بل حياة األجراء.
العمال  وتسريح  ال��ق��ان��ون  خ��رق  مظاهر  واستفحلت  تعمقت  لقد 
وعدم احترام احلقوق األساسية للعمال في ظل تضييق متزايد على 
احلريات النقابية التي يضمنها الدستور وتضمنها االتفاقيات الدولية 
األساسية 87 و98، فقد أصبح تأسيس مكتب نقابي في املقاولة املغربية 

مرادفا للطرد من العمل وكأنه خطأ جسيم.
باإلضافة إلى ظاهرة التهرب من االلتزامات االجتماعية من طرف 
الصناديق  بالعمال لدى  التصريح  la Fraude Sociale بعدم  املشغلني 
االجتماعية وحرمانهم من حقهم اإلنساني في احلماية االجتماعية. 
مما فوت عليهم حتى االستفادة من الدعم اخلاص من صندوق تدبير 

جائحة كوفيد.
الشغل  املراقبة بني قلة عدد مفتشي  آليات  كل ذلك في ظل ضعف 
ومفتشي الصندوق الوطني لالحتياط االجتماعي CNSS ومحدودية 
الصالحيات واإلمكانيات املمنوحة لهم. دون احلديث عن القطاع الغير 
املهيكل الذي يهم أكثر من مليونني ونصف عامل والذي يظل خارج أي 

مراقبة أو تأطير قانوني.
نعيش  أننا  تؤكد  الشغلية  العالقات  تعرفها  التي  الوضعية  هذه  إن 
هشاشة مزمنة وأن البحث عن املزيد من املرونة سيعمق أكثر األوضاع 
والالحقوق،  الهشاشة  وتكريس  العاملة  للطبقة  املزرية  االجتماعية 
االجتماعية  القوانني  باحترام  االل��ت��زام  أوال  تقتضي  املسؤولية  وأن 
سواء مدونة الشعل أو القوانني املؤطرة للحماية االجتماعية. فأغلب 
مدونة  تطبيق مقتضيات  عدم  نتيجة  هي  واإلضرابات  االحتجاجات 
الشغل. وقد عمق سياق اجلائحة وتداعياتها وضعية الهشاشة في سوق 
الشغل بعدما فقد أكثر من 600 ألف عامل مناصب عملهم باإلضافة 
األخضر  الضوء  احلكومة  أعطت  بعد  خاصة  اجلزئية،  البطالة  ال��ى 

لتسريح عامل واحد من أصل 5 عمال.
باملكتسبات  مس  أي  ترفض  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية  إن 
االجتماعية للطبقة العاملة وتعتبر أن مدونة الشغل كانت مترة مقاربة 
األطراف  الثالثي  االجتماعي  احل���وار  إط��ار  ف��ي  وتشاركية  توافقية 

واعتمدت التوازن بني مصالح أطراف اإلنتاج .
لذا فإننا نطرح السؤال ملاذا التراجع على هذه املرجعية التي أثبتت 

جناعتها شكال ومضمونا ؟
إن امل��ط��ل��وب م��ن ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي ه��و خ��ل��ق ال���ت���وازن ب��ني النظام 
االقتصادي والنظام االجتماعي، وإذا كان هناك من انحياز فيجب أن 
خاصة  االجتماعية  الدولة  وبناء  االجتماعية  املسألة  اجتاه  في  يكون 
البعض  ك��ان  ف��إذا  واالجتماعية.  االقتصادية  التفاوتات  حجم  أم��ام 
يعتبر أنه قد جاء دور مدونة الشغل، فإننا نؤكد على أن هذه املناورات 
حملاولة فرض ومترير تشريعات متس حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة 
 2019 أبريل   26 التوقيع على اتفاق  النقابية رفضناها بعدم  واحلركة 
الى  والعودة  املسار اخلاطئ  التأكيد على ضرورة تصحيح هذه  وجندد 
طاولة احلوار االجتماعي الثالثي األطراف، والعمل على خلق شروط 
إجناحه للوصول إلى توافقات إيجابية بدل لقاءات اخلطب والقرارات 

اجلاهزة.
الدراسي  اليوم  ه��ذا  الستغالل  محاولة  أي  ال��ى  احلكومة  ننبه  إننا 
العلمي  للمس مبدونة الشغل، وال��ذي يجب أن يبقى في إطار ح��دوده 
يستغل  من  يوجد  فدائما  األط��راف.  الثالثي  للتفاوض  بديال  وليس 
واملواطنني  األج��راء  ولو على حساب معاناة  ويعتبرها فرصا  األزم��ات 

بتمرير مخططات ومشاريع للمزيد من االستفادات.
و ننبه إلى أن االستمرار على هذا األسلوب هو إعالن حرب مباشرة 
على احلركة النقابية وعلى الطبقة العاملة وسنواجهها بكل األشكال 

النضالية.
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العديد  للمغرب،  الشكلي  االستقالل  منذ  تشكلت 
من اللوبيات الرأسمالية التي متكنت من االستحواذ 
على القطاعات احليوية واإلستراتيجية. لقد تقوى 
ن��ف��وذ ه���ذه ال��ل��وب��ي��ات ب��ش��ك��ل ت��دري��ج��ي م��ن��ذ بداية 
الصراع  حسمت  أن  ب��ع��د  امل��اض��ي،  ال��ق��رن  ستينات 
الوطنية  احلركة  من  املناضل  اجلناح  مع  لصاحلها 
ال��دول��ة الوطنية  إل��ى إرس��اء دعائم  ال��ذي ك��ان يطمح 
لبناء اقتصاد وطني متمحور على  وإعطاء األولوية 
الذات وتطبيق إصالح زراعي يستفيد منه الفالحون 
اللوبيات،  ه��ذه  استطاعت  لقد  وامل��ع��دم��ون.  الصغار 
أن  املخزني،  للنظام  الرئيسية  القاعدة  شكلت  التي 
حساب  على  لصاحلها  القوانني  من  مجموعة  تسن 
ستتمكن  وبهذا  الشعبية.  اجلماهير  أوس��ع  مصالح 
من  بناء تكتل طبقي، يشكل النظام املخزني إسمنته 
بينها  فيما  التوافق  على  يحافظ  بحيث  األساسي، 
لتظل متماسكة ومتوحدة ملواجهة املطالب الشعبية، 

الدميقراطية  القوى  وباخلصوص 
ال���ت���ي ت���ن���اض���ل م����ن أج�����ل إرس�����اء 
وإقرار  احلقيقية  امل��ؤس��س��ات  دول���ة 
والعدالة  واحل���ري���ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة. ومي��ك��ن رص��د تطور 
تاريخ أهم اللوبيات  منذ االستقالل 

الشكلي كما يلي: 

لوبي ظهر  أول  ك��ان  البداية  في   
املالكني  ل���وب���ي  ه����و  ال����وج����ود  إل�����ى 
ال��ع��ق��اري��ني، ال���ذي���ن اس��ت��ول��وا على 
اغتصبها  التي  الفالحية  األراض��ي 
القبائل،  من  الفرنسيون  املعمرون 
املخزني.  ال��ن��ظ��ام  ورع��اي��ة  مب��ب��ارك��ة 
ويشكل  س��ي��ت��ق��وى  ال���ل���وب���ي  ه�����ذا 
للفالحة"  العام  "االحت��اد  منظمته 
ال��ت��ي س��ت��ص��ب��ح مم��ث��ل��ه��ا وامل���داف���ع 
املواقع  مختلف  في  مصاحلها  عن 
بعد،  فيما  امل��خ��زن��ي��ة.  وامل��ؤس��س��ات 

س��ي��ت��ش��ك��ل، ت��دري��ج��ي��ا ل��وب��ي ال��ت��ج��ار ال��ك��ب��ار وجتار 
سيتمكن  اللوبي  ه��ذا  النظام.  م��ن  بإيعاز  اجلملة، 
واألسواق  اخلارجية  التجارة   على  االستحواذ  من 
الفترة،  نفس  في  اجلملة.  أسواق  وخاصة  الداخلية 
الكبيرة املرتبطة بالشركات  سيتشكل  لوبي الشركات 
األج��ن��ب��ي��ة وخ��اص��ة ال��ف��رن��س��ي��ة م��ن��ه��ا. ه���ذا اللوبي 
"االحتاد  القانونية  وأداته  قاعدته  ويؤسس  سيتطور 
امل��داف��ع القوي  ال��ذي أصبح  امل��غ��رب".  مل��ق��اوالت  العام 
من  استفادتها  خ��الل  م��ن  ال��ب��اط��رون��ا،  مصالح  ع��ن 
الدعم العمومي واإلعفاءات أو التملص من األداءات 
ودعمها   الباطرونا   هذه  واأله��م  حماية  الضريبية، 
على  واإلق���دام  العاملة،  الطبقة  استغالل  ملضاعفة 
بدعوى  والعمال  للعامالت  اجلماعية  التسريحات 
اللوبي املستحوذ على  الوباء. هناك كذلك  مخلفات 
لوبي  أم��ا  للنقل.  الكبيرة  والوسائل  السياحة  قطاع 
والفضة  كالذهب  منها  الثمينة  باخلصوص  املناجم، 
وبعض  للقصر  املباشر  التصرف  حتت  فهو  وغيرها، 
اللوبيات تلعب دورا  العائالت املرتبطة به. وألن هذه 
الشعب  وطموح  الشعبية  املطالب  مواجهة  في  هاما 
دميقراطي  شعبي  نظام  من  االستفادة  في  املغربي 

العادل  التوزيع  خ��الل  من  الكرمي  العيش  له  يضمن 
للثروات، فإن النظام يضاعف من خلق لوبيات جديدة 
في مختلف القطاعات احليوية. هكذا دفع بسياسة 
ل��وب��ي التعليم  ال��ع��م��وم��ي��ة وخ��ل��ق  امل���درس���ة  ت��خ��ري��ب 
في  املتجلي  الكبير  الدعم  منحه  ال��ذي  اخلصوصي 
تقدميه إعانات  هائلة وتسهيل عمليات القروض من 
األبناك، فضال عن إعفائه من الضرائب. كذلك الشأن 
التي انتشرت  للوبي املصحات اخلصوصية  بالنسبة  
واملستشفيات  املستوصفات  أن��ق��اض  على  بسرعة 
األزمة  ع��ز  ف��ي  األخ��ي��رة،  األي���ام  وخ���الل  العمومية. 
النظام   ي��ح��اول  ك��ورون��ا،  وب���اء  جائحة  ع��ن  املترتبة 
الثقافي واإلعالمي من  خلق لوبي مرتبط باجلانب 
خالل توزيعه ملبالغ مالية هامة على محترفي الفن 
حتت  الشعبية  اجلماهير  تئن  بينما  وال��ص��ح��اف��ة، 
براثني الفقر املذقع. قد يبدوا، خالل بعض الفترات 
التاريخية بعض التضارب بني مصالح هذه اللوبيات، 

األجواء  توفير  على  حريص  املخزني  النظام  لكن 
مختلف  بني  املالئمة  التوافقات  إليجاد  الضرورية 
اللوبيات ورعاية مصاحلها، لتظل ملتفة حوله. لذلك 
أطراف  ك��ل  مصالح  على  الساهر  احلكم  دور  يلعب 
واستمراريته.  اس��ت��ق��راره  يضمن  ال��ذي  التكتل  ه��ذا 
فهذا التكتل الذي يستفيد من ثروات البالد ويجني 
أرباحا طائلة يعرف جيدا درجة اإلفقار الذي تعيشه 
اجلماهير الشعبية، من جهة، كما يدرك، جيدا كذلك  
عاشها  التي  الشعبية  االنتفاضات  مختلف  ت��اري��خ 
التي خرجت فيها  20 فبراير  املغرب، وخاصة حركة 
وقرية  مدينة  مائة  من  أزيد  في  الشعبية  اجلماهير 
رافعة الشعار الوحدوي "إسقاط االستبداد والفساد"، 
من جهة ثانية. فقد أدركت أن هذه احلركة كادت أن 
تعصف مبصالح كل اللوبيات، لوال أخطاءها الذاتية 
والتفاف النظام على مطالبها، لذلك، فهي ال تستأمن 
املستقبل، فهي تقوم بتهريب اجلزء الكبير من األرباح 
استغالل  خ��الل  م��ن  جتنيها  ال��ت��ي 
البنوك  إل����ى  وال���ع���م���ال  ال���ع���ام���الت 

اخلارجية واجلنات الضريبية. 

ال���دول���ة سياسة  ت��ن��ه��ج  ب��امل��ق��اب��ل 
ال���ل���ج���وء ال��ه��ي��ك��ل��ي وامل��ن��ت��ظ��م إلى 
لتغطية  اخل����ارج����ي  االق�����ت�����راض 
بنفقات  املتعلقة  نفقاتها  مختلف 
التسيير، التي تشكل اجلزء الهام من 
ميزانيات  أما  السنوية،  ميزانياتها 
التجهيز فهي تعرف تقلصا متزايدا 
أن  العلم  إل��ى أخ���رى، م��ع  م��ن سنة 
ميزانية التسيير تتركز أساسا على 
بالدعاية  املرتبطة  األنشطة  متويل 
املوجه  للخطاب  بالنسبة  للنظام، 
اإلعالم  يتركز  بينما  اخل���ارج  إل��ى 
املوجه إلى الرأي العام الداخلي على 

ممارسة التضليل والتعتيم. 

إلى  ال��ن��ظ��ام  يلجا  الهيكلية  األزم���ة  تعمق  وأم���ام 
خطة  رس��م  مسؤولية  ليتولى  الدولي  النقد  صندوق 
احللول  إلي��ج��اد  وامل��ت��وس��ط  القريب  األم��دي��ن  على 
اللوبيات  ه��ذه  فيها  تسببت  ال��ت��ي  اخل��ان��ق��ة  ل��ألزم��ة 
املالية  امل��ؤس��س��ة  ه����ذه  امل��ت��ن��ف��ذة. ط��ب��ع��ا وص���ف���ات 
االمبريالية معروفة وواضحة. فهي تتركز على ثالث 
الفقراء  إفقار  من  املزيد  إلى  تهدف  رئيسية   دعائم 
واحل��ف��اظ ع��ل��ى غ��ن��ى األغ��ن��ي��اء: ف��ال��دع��ام��ة األولى 
العمومية  وال��ش��رك��ات  امل��ؤس��س��ات  خ��وص��ص��ة  تشمل 
وكذلك املرافق االجتماعية احليوية للمجتمع. هذه 
اخلوصصة تتم تدريجيا عبر التفويتات إلى الرأسمال 
الزيادات  تهم  الثانية  ال��دع��ام��ة  واألج��ن��ب��ي.  احمل��ل��ي 
املسترسلة في الضرائب واالرتفاع املتزايد في أسعار 
الشعبية.  اجلماهير  تستهلكها  التي  األساسية  املواد 
في  الدولة  أجهزة  بتخصص  تتعلق  الثالثة  الدعامة 
مبا  البرنامج  هذا  تقنن  التي  القوانني  ومراقبة  سن 
يتطلب ذلك من تعزيز اإلجراءات القمعية وسياسة 
التضييق على القوى الدميقراطية التي تناهض هذه 

السياسات. <

دولة اللوبيات

   >>> 

>>>

لهناوي احلسني

أمام تعمق 
األزمة الهيكلية يلجا 
النظام إلى صندوق 
النقد الدولي ليتولى 

مسؤولية رسم خطة على 
األمدين القريب والمتوسط 

إليجاد الحلول لألزمة الخانقة 
التي تسببت فيها هذه 

اللوبيات المتنفذة.
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أوال وقبل كل شيء لنتساءل عن ما هي األسباب 
بخالف  العاملية،  الصحية  األزم��ة  لهذه  احلقيقية 
السبب األكثر وضوًحا واملباشرة والتلقائي، والذي 
السؤال  ه���ذا  ؟   Covid-19 ك��ورون��ا  ف��ي��روس  ه��و 
وجه  ع��ل��ى  وامل���غ���رب   ، ال��ع��ال��م  دول  ألن  أس���اس���ي 
اخلصوص ، متيل إلى االستفادة من هذه األزمة 
لألزمة  الهيكلية  األسباب  على  التستر  أو  إلخفاء 
العمومية،  سياساتها  في  فشلها  وتبرير  الصحية 

والسيما في قطاع الصحة. 

املوجة  نتج عن  املاضي،  القرن  فمنذ ثمانينيات 
النيوليبرالية الكبرى في جميع دول العالم تقريًبا، 
في  العمومي  اإلنفاق  تخفيض  متزامن،  وبشكل 
أدى  وقد  القطاع.  هذا  وخوصصة  الصحة  مجال 
ذلك إلى تفاقم عدم املساواة االجتماعية، وساعد 

في عودة العديد من األمراض بقوة مثل السل.

وستخضع في الواقع معظم اخلدمات العمومية 
م��ث��ل ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ص��ح��ة واحل���ص���ول ع��ل��ى املياه 

السوق.  ل��دك��ت��ات��وري��ة  ل��ل��ش��رب  ال��ص��ال��ح  امل���اء  أو  النظيفة 
الصحية  لألزمة  الرئيسية  الهيكلية  األسباب  هي  وه��ذه 
العاملية احلالية. في املغرب، كان برنامج التقومي الهيكلي 
)PAS( مبثابة عملية تدمير للخدمات العمومية، بحيث 
العموميني  واملستشفى  امل��درس��ة  ع��ن  ال��دول��ة  ستتخلى 
ل"ثعالبة" القطاع اخلاص. وتهيمن مافيا حقيقية على 
ال��ع��ام املشجع على  امل��ن��اخ  جت��ارة األدوي���ة مستفيدة م��ن 
اإلفالت من العقاب. وأحدث مثال على ذلك هو فضيحة 

فرنسية،  شركة  من  كوفيد19-  اختبارات/حتاليل  ش��راء 
أعيد بيعها بعشرة أضعاف سعر الشراء. ومن هنا نشأت 
أرضية  وجدت  وديني  سياسي  توجه  ذات  خيرية  حركات 

خصبة النتعاشها.

في جميع أنحاء العالم، تستثمر شركات األدوية متعددة 
املخصصة  الصيدالنية  املنتجات  تصنيع  في  اجلنسيات 
مثل  الفاخر  الطب  ازده��ر  وق��د  األث��ري��اء.  للزبائن  غالًبا 
اجلراحة التجميلية. ويجري حالًيا السباق إليجاد لقاح 
 )OMS(  . ال��ع��امل��ي��ة  ال��ص��ح��ة  منظمة  خ���ارج   Covid-19

لقد  قوة،  أية  لديها عمليا  تعد  لم  األخيرة  وهذه 
متعددة  األدوي��ة  شركات  عن  استقالليتها  فقدت 

اجلنسيات.

إل��ى ذل���ك، أن بعض األم����راض التي  ب��اإلض��اف��ة 
تقتل اآلالف من البشر كل عام ، وخاصة األطفال، 
مثل املالريا وغيرها، ال حتظى باهتمامات شركات 
بهذه  املصابني  ألن  اجلنسيات،  متعددة  األدوي���ة 
موارد  لديهم  ليس  الذين  الفقراء  هم  األم���راض 
يؤدي  وهكذا  الصحية.  التغطية  من  ومحرومون 
الفقر في  تفاقم  إلى  النتيجة  الصحة في  تسليع 

بلدان اجلنوب.

إن السباق حالًيا إليجاد لقاح Covid-19 يجري 
أساسا خارج منظمة الصحة العاملية، التي لم تعد 
البحث  ويخضع  تقريبا.  ق��وة  أي��ة  ال��واق��ع  في  لها 
العلمي ملصالح رأس املال. وُينظر إلى العالم على 
أنه قبل كل شيء سوق كبير، والبشر، سواء كانوا 

مرضى أم ال ، كزبناء محتملني. 

إن البديل يكمن في حتسيس الشعوب وتنسيق جهودها 
لوضع كل من مجال الصحة وجميع اخلدمات العمومية 
األساسية في مكانها، بعيًدا عن منطق الربح، وفي خدمة 
اإلنسان. هذه جبهة إستراتيجية تقوم على أوسع حتالف 
ضحية  هي  التي  االجتماعية  الفئات  جميع  بني  ممكن 

عملية التسليع هذه.<

األزمة الصحية العاملية احلالية والتوازن اجليوستراتيجي

طبيعة الصراع الدولي بني األقطاب وواقع الشعوب

عبد العزيز مسعودي

عنوان  حتت  نقرأ  االمبريالية  ضد  العاملي  لألسبوع  الرسمي  املوقع  في 
"بيان من أجل املستقبل" ما يلي: "عندما نواجه بطوننا اجلائعة، تصوب 
اإلمبريالية أسلحتها نحونا، وعندما نواجه اإلمبريالية ببطوننا اجلائعة، 

نتشبث بأذرع بعضنا سائرين نحو األمام.

إن إنسانيتنا في الوقت احلالي مهددة من قبل فيروس غير مرئي ينتشر 
أخرى  وفيروسات  حتديات  واجهتنا  فلطاملا  يثنينا  ال  ذل��ك  لكن  بسرعة. 
النظام األبوي،  العنصرية،  البطالة، اجلوع،  أكثر، مثل  أو  التأثير  لها نفس 
عدم املساواة واحلرب، فهذه الفيروسات تظهر بأشكال مختلفة في أجزاء 
مترامية من العالم بشكل متباين، وتهاجم بشدة حياة العمال والفالحني، 
وأولئك الذين يعانون من تأثير عدم املساواة االجتماعية. في غضون ذلك، 

هناك أقلية من الناس تستفيد من الدمار.

إن النظام الرأسمالي بسياساته اجلوفاء ال يجيب على هذه األزمات، فبداًل 
من إيجاد طريقة إليوائنا وإطعامنا، يقوم الرأسماليون ببناء آليات ضخمة 
للتدمير – قوات الشرطة واجليوش التي تخنق حياة الطبقة العاملة داخل 
الدول  إن  الفقيرة.  البلدان  في  والفالحني  العاملة  والطبقة  الغنية،  ال��دول 
الفقيرة إذا ما حاولت أن تقف منتصبة السيما من خالل ممارسة سيادتها 
على كامل ترابها، فإنها آنذاك تواجه بترسانة قمعية كاملة تستخدم فيها 
علينا  يهيمنون  ال  إنهم  لثنيها.  والعسكرية  والديبلوماسية  املالية  القوة 
خالل  من  الفكرية،  السيطرة  لبسط  جاهدين  يسعون  بل  فقط،  بالسالح 

محاولة إقناعنا بأن وجهات نظرهم هي وجهات النظر الصحيحة.

يسارع مدبرو سياسات النظام الرأسمالي إلى تلقيم أسلحتهم وتوجيهها 
ومتزيق  منازلنا  واحتالل  أراضينا  إلى  دباباتهم  ودفع  بعيدين،  أع��داء  إلى 

إث��ارة احلرب بدل  الهني عليهم  الطبيعة وتدمير كل مناحي احلياة، فمن 
ملء بطون البشر بالطعام. إنهم يفضلون تأجيج العنصرية والروحانية لدى 
عامة الناس بداًل من التعامل مع حقيقة أن النظام الرأسمالي أصبح مكسوًرا 
ويعتمد أكثر فأكثر على عمل الرعاية غير املعترف به للنساء وظروف العمل 

القاسية املفروضة على عمال املناجم وعمال املصانع..

يطارد  اجل��وع  أن  كما  مستمر،  زح��ف  في  والفيروسات  مشتعل،  الكوكب 
البشرية على هذا الكوكب. ومع ذلك، وحتى في خضم هذه الفوضى، نحن 
في مستقبل  األمل  نتخلى على  لم  الكوكب-  العظمى على هذا  -الغالبية 
الربح  يتجاوز  عالم  نحو  ومتطلعون  ه��ذا،  من  أفضل  واق��ع  إش��راق��ا،  أكثر 
واإلمتياز، عالم تنتفي فيه الرأسمالية واإلمبريالية وعالم تطغى فيه أغنية 
على  سيتغلبان  وكفاحنا  وحبنا  بنادقهم  من  أكبر  قلوبنا  إن  اإلنسانية. 

جشعهم والمباالتهم.

بواسطة  زرع��ه��ا  يتم  التي  ال��ب��ذور  م��ن  العديد  احل��ال��ي هناك  ال��وق��ت  ف��ي 
تزدهر.  أنها  من  والتأكد  بها  والعناية  سقيها  إلى  بحاجة  نحن  حركاتنا، 
سنبني مستقباًل يعتز باحلياة بداًل من الربح، مستقبل يقوم على التضافر 
بني الشعوب بداًل من احلروب العنصرية ومستقبل يتم فيه إلغاء التسلسل 

الهرمي االجتماعي ونتمتع فيه بالكرامة املتبادلة.

النجوم.  رؤية  كافية ميكنك  تكون األج��واء مظلمة بدرجة  فقط عندما 
إنها اآلن مظلمة مبا فيه الكفاية".

على  الضوء  إلقاء  نحاول  الدميقراطي  النهج  العدد من جريدة  هذا  في 
التحديات التي تواجه السلم العاملي والعدالة االجتماعية واملساواة في ظل 

عالم تهيمن فيه الرأسمالية واالمبريالية عدوة الشعوب وعدوة الطبيعة.
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إطاللة منتقاة على عالم مغاير يتشكل 
محمد املوساوي حالة الصراع الصيني األمريكي

العالم عن األزمة العضال  ال ميكن عزل ما يجري في 
والتي   2008 سنة  ف��ي  ال��رأس��م��ال��ي��ة  املنظومة  ه��زت  ال��ت��ي 
الوخيمة  اآلث��ار  مع  استفحاال  وزادت  منذئذ  استرسلت 
جلائحة كورونا. وإذا كانت السيطرة السياسية على العالم 
لصيقة بسواد الرأسمالية فإن اللجوء إلى اإلكراه العسكري 
األزمات  الغرض في فترات  لنفس  املفضلة  الوسيلة  يكون 

اخلانقة. من هنا سؤال "السلم وصراع احملاور".

مدخل: تغير جذري في تشكيلة وترتيب الدول العظمى اقتصاديا 
يبني اجلدول أسفله أهم ما طرأ ومن املتوقع أن يطرأ 
وترتيب  تشكيلة  حيث  م��ن  العظمى  االقتصاديات  على 
الدول العشر األوائل، وذلك بناء على حجم الناجت الداخلي 
اخلام وفق معطيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 

ومن ثمة أهمية املالحظات التالية.

- تواصل الصني صعودها السريع ومن املتوقع أن تزيح 
مع حلول  األول��ى  املرتبة  من  األمريكية  املتحدة  الواليات 

2024؛

اخلمس  ال��دول  تتضمن  أن  احملتمل  من   ،2024 في   -
األوائل أربع دول آسيوية محيلة بذلك الدول األوروبية 
واململكة  فرنسا  اخل��ص��وص  على  منها  دن��ي��ا،  رت��ب  إل��ى 

املتحدة؛ 

 - متكن كل من الهند وأندونيسيا من اللحاق حديثا 
بالعشرة الصفوة، حيث من املتوقع أن يحال- تباعا- ثالثا 

وخامسا في 2024؛

مرتبته  على  احل��ف��اظ  ف��ي  استماتة  ال��ي��اب��ان  أب���رز   -
ضمن اخلمس األوائل، بينما تراجعت أملانيا إلى الصف 

السابع وراء روسيا؛

العشرية  خ���الل  م��ل��ح��وظ  بشكل  روس��ي��ا  ت��ق��دم��ت   -
إلى  بالكبار، وكالهما  البرازيل  التحقت  األخيرة، في حني 
 – الهند  روس��ي��ا-  )ال��ب��رازي��ل-  مجموعة  م��ن  الهند  جانب 

الصني – أفريقيا اجلنوبية(؛

- سوف تغيب كل من إيطاليا وإسبانيا وكندا من الرتب 
العشر األوائل مع 2024.

يستنتج من هذه املالحظات:

)أ( تقهقر منظومة البلدان الرأسمالية املهيمنة سابقا، 
ال��س��وف��ي��ات��ي، وب��اخل��ص ف��ي شقها  م��ن��ذ تفكك االحت����اد 
عودة  و)ت(  أق��وي��اء  ج��دد  فاعلني  )ب( ص��ع��ود  األوروب����ي، 
روس��ي��ا. وإذا أخ��ذن��ا بعني االع��ت��ب��ار م��ا ص��اح��ب ذل��ك من 
تقلبات في اجلغرافيا االقتصادية والسياسية على السواء، 
و"ع��ال��م مغاير"  يتآكل  ق��دمي"  "ع��ال��م  ع��ن  أمكن احل��دي��ث 

يتشكل.

وكلها  الواقع  في  متنامية  املغاير"  "العالم  مقدمات  أن 
تشير إلى أرجحية احتدام الصراعات على جميع األصعدة 
وال  املتنفذة.  الكبرى  املراكز  بني  والسياسية  االقتصادية 
املستجد  التاجي  الفيروس  أنه سيكون آلثار جائحة  شك 
في  تدهور  من  عنها  ينتج  وس��وف  نتج  وما  )كوفيد19-(، 
االجتماعية،  القائمة  التوازنات  وخلخلة  العامة  األح��وال 
ينذر  مما  املستقبلية؛  الصراعات  تأجيج  في  هام  مفعول 
بتسريع التسابق نحو التسلح والعودة إلى االصطفاف في 
وأحالف  محاور  ب��روز  إل��ى  ت��ؤدي  قد  متضادة  مجموعات 
ملا  م��غ��اي��رة  أق��ط��اب  إل��ى  ج��دي��دة/ مستجدة رمب��ا تتطور 

عهدناه حتى اآلن. 

الغليان  عنه  يتمخض  ما  بكل  اإلحاطة  الصعب  من   
من  عينة  تشكل  بإطالالت  االكتفاء  يتم  وس��وف  احلالي، 

أهم القضايا املستقطبة لعدة تقاطعات قابلة لالشتعال.

الصني وأمريكا: مواجهة ناعمة وتعبئة عامة حتسبا لكل حرب باردة 
جديدة

استغلت الواليات املتحدة األمريكية، ومعها العديد من 
الدول الغربية، جائحة كوفيد19- لكيل االتهامات للصني 

بكونها من يتحمل املسؤولية في انتشار الوباء؛ غير أن هذا 
لم يكن إال ذر الغبار على األعني. فقد تبني خالل العشرية 
طرف  م��ن  تهديدا  تستشعر  ب��دأت  الغربية  املنظومة  أن 
واكتساحها  امللحوظ  االقتصادي  جناحها  نتيجة  الصني 
لعدة قطاعات متطورة وحضورها على رأس عدد متزايد 
من املنظمات الدولية. وقد تطور األمر رسميا إلى اعتبار 
التعامل  وج��ب  منهجيا  منافسا  الصني 

معه على هذا األساس.

على  أتباعها  حت��ث  أمريكا  كانت  إذا 
جتاريا  ال��ص��ني  محاصرة  ف��ي  املساهمة 
اذا  املقاطعة،  حد  والذهاب  وتكنولوجيا 
ت��وج��ب األم���ر، ف��إن أوروب����ا، ن��ظ��را لتآكل 
اآلن  ح��د  إل��ى  متمسكة  عامليا،  موقعها 
وف���ق ما  ال��ص��ني  م��ع  بتدقيق ع��الق��ات��ه��ا 
متجنبة  اخل��اص��ة،  مصاحلها  ي��ن��اس��ب 
ال���وق���ت احل���اض���ر أي ق��ط��ي��ع��ة قد  ف���ي 
حذا  ما  وه��ذا  وخيمة.  نتائج  إل��ى  تقود 
اجتماعات  ع���دة  ع��ق��د  إل���ى  ب��ال��ط��رف��ني 
تهم  جوهرية  قضايا  ث��الث  ف��ي  للحسم 
ودعم  التكنولوجيا  ونقل  الفكرية  امللكية 
إلى  وطبعا  ال��ع��ام��ة،  الصينية  ال��ش��رك��ات 

جانب إقرار حقوق اإلنسان. 

االحتاد  طرف  من  عقدها  املقرر  اخلاصة  القمة  وتعد 
األوروبي في 16 نونبر القادم في برلني بني الدول األعضاء، 
مصالها  حتديد  في  حاسمة  محطة  الصني،  غياب  وف��ي 
التجارة واالستثمار. عندها سيتضح  اخلاصة في قضايا 
مدى توفقها في سن سياسة مستقلة نسبيا أو رضوخها 
الصني  ألن  احل��زم،  من  مزيد  إلى  الداعية  أمريكا  ملشيئة 
العالم.  البلدان املهددان ألمن واستقرار  أصبت مع روسيا 

كبير  بقدر  ويتسلحان  بلدان  في عدة  يتدخالن  فكالهما 
يتماشى مع نواياهم العدوانية. وقد جتلى هذا الزعم في 
اإلدارة  وال��دف��اع في  وزي��ري اخلارجية  به كل من  أدل��ى  ما 
األمريكية مبناسبة جولتهما مؤخرا حلشد األتباع عمال 
مبقولة "إما معي أو ضدي" التي تضع حدا لعدم االنحياز.

على  وأمريكا  ال��غ��رب،  يفزع  ما  إن  األم���ور،  في  ومتعنا 
املتحكم  االنتقائي  الصني  انفتاح  ه��و  احل��ص��وص،  وج��ه 
العاملي  السياق  تكييف  إلى  وسعيها  الدولة  طرف  من  فيه 
أمريكا.  تريده  للسياق كما  التكيف  وليس  وفق مصاحلها 
الوقائية  الضربة االقتصادية  أكدته استراتيجية  وهذا ما 

املتجلية في املشروع العاملي "طريق وحزام احلرير".

اقتصاد الطريق واحلزام: استراتيجية مشاركة الثروة – املطامح 
والتحديات

م��ع ال��ت��ق��دم ف��ي إجن���از ه���ذا امل��ش��روع وات��ض��اح معامله، 
عمال   )collier de perle( ال��ل��ؤل��ؤ"  "عقد  استعمال  راج 
ب��اص��ط��الح ص��اغ��ه م��رك��ز ل��ل��دراس��ات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة في 
على  املتواجدة  املوانئ  للتعبير مجازيا عن  وذلك  أمريكا، 
طول اخلط التجاري البحري املنطلق من الصني ومرورا 
سواحل  الى  الوصول  حتى  والهندي  الهادئ  باحمليطني 
فالبحر  اإلفريقي  ال��ق��رن  إل��ى  ومنها  الشرقية  إفريقيا 
من  البلد  ه��ذا  انتقاد  )رغ��م  بإيطاليا  وانتهاء  األحمر 

طرف االحتاد األوروبي(.

لقد أثار هذا املشروع حفيظة الدول العظمى املتواجدة 
رأسها  وعلى  والهندي  الهادئ  احمليطني  في  مصاحلها 
مقيمة  نفسها  تعتبر  التي  األمريكية  املتحدة  الواليات 
جغرافيتها  تغيير  كان  يجوز ألي  وال  املنطقة  تلك  في 
دون  السياسية  جغرافيتها  ع��ن  ن��اه��ي��ك  االق��ت��ص��ادي��ة 
الذي  أوباما  عهد  مند  التوجه  ه��ذا  اتضح  وق��د  موافقة. 
سعى إلى إبطال منظمة التعاون التي كانت الصني تعتزم 
إنشاءها بني دول جنوب شرق آسيا. وفي هذا السياق مت 
السيادة فوق  البحرية وحق  النزاعات حول احلدود  إحياء 
العديد من اجلزر املتنازع حولها من طرف الصني، اليابان، 

فييتنام والفلبني. 

األمريكي  ال��ت��ح��ال��ف  إل���ى  ال��ه��ن��د  اس��ت��ق��ط��اب  ك��م��ا مت 
وتشجيعها على تأسيس محور يضم أندونيسيا وأستراليا 
ون��ي��وزي��الن��دا ل��ت��ط��وي��ق م��ط��ام��ح ال��ص��ني ال��ت��وس��ع��ي��ة في 
املنطقة، مبا في ذلك افتعال قالقل على طول خط احلزام 
وخصوصا في مضيق "مكاال" الذي يعد ثاني معبر بحري 

جتاري بعد قناة السويس.

تعد  ل��م  ال��ه��ن��دوس  للمحافظني  الغلبة  استتباب  منذ 
الهند دولة غير منحازة وال وفية ملبادئها امليالة إلى النمو 
املستقل، وال هي بأكبر دميوقراطية في العالم بعد أن جردت 
الهندوس من جنسيتهم  غير  أربعة ماليني من  يفوق  ما 
بدعوى وفودهم على الهند بعد حصولها على االستقالل. 
وهذا ما دفعها مؤخرا إلحياء النزاع مع كل من باكستان، 
حروب  بإشعال  م��ه��ددة  نفسها  وال��ص��ني  للصني،  املناصر 
إجناز  بذلك  لطريق احلرير معرقلة  طول ممرات حيوية 

املشروع ومساهمة في كبح توسع النفوذ الصني العاملي. 

حظوظ احلرب وآفاق السلم 
صراعات  احتمال  يستتبع  مم��ا  يتشكل  مغاير  ع��ال��م 
وأقصاها ح��روب ساخنة  ب��اردة جديدة  أقلها ح��رب  ح��ادة 
م��دم��رة ف��ي ع��دة مناطق م��ن ال��ع��ال��م. وم��ن واج��ب القوى 
الدميوقراطية احلية أن تتجنب إذكاء النعرات الشوفينية 
املخربة والتصدي بكل حزم الصطفافات في غير مصلحة 

الشعوب، وهذا ما يبقي مطمح السلم باديا في األفق.>

القوى االقتصادية العظمى عبر مر الزمن
ترتيب الدول حسب الناجت الداخلي اخلام لسنوات 1992، 2008 و2024

)+( 2024 2008 1992
الصين الواليات المتحدة األمريكية الواليات المتحدة األمريكية 

الواليات المتحدة األمريكية اليابان اليابان

الهند الصين ألمانيا

اليابان ألمانيا فرنسا

المملكة المتحدة أندونيسيا إيطاليا

روسيا فرنسا المملكة المتحدة

ألمانيا إيطاليا إسبانيا

البرازيل البرازيل كندا

المملكة المتحدة روسيا روسيا

فرنسا إسبانيا الصين

)+( : توقعات. املصدر: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
 عن موقع:  Statista.com  -   يوليوز 2020 
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د جبر الريفي محماّ

فيروس كورونا وإمكانية التحول في طبيعة 
الصراع الدولي بني األقطاب

أعلنت الصني التوصل إلى اللقاح املضاد لعدوى فيروس الكورونا الذي 
العاصمة  في  ُأعلن  كما  العاملي،  املستوى  كوباء على  والفزع  الهلع  ينشر 
في  االكتشاف،  ذات  عن  ترامب  الرئيس  وبحضور  واشنطن  األمريكية 
حني تناقلت األنباء عن توصل بريطانيا أيًضا إلى اكتشاف اللقاح، كما 
أن مراكز األبحاث العلمية ومختبرات الكشف عن الفيروسات في الدول 
تقترب  واليابان  وإيطاليا  وأملانيا  كفرنسا  الكبرى؛  الرأسمالية  الصناعية 
كل واحدة منها بكل السبل للتوصل إلى اللقاح، وهكذا أصبح االهتمام 
باملسألة البيولوجية أشبه مبباراة كبرى في حلبة املسرح العاملي، على أياّ 
فيروس  محاربة  على  القدرة  في  غيرها  من  أسبق  العظمى  القوى  من 
العالم كله في مواجهته، فأصبح مظهًرا من مظاهر  الذي وحد  كورونا 

العوملة بجانب العوملة السياسية والثقافية. 

أما بالنسبة للصني بلد املنشأ األول للفيروس وتوصلها إلى اكتشاف 
التي  املختلفة  اإلعالم  أجهزة  ُنقل عن  ومحاصرته متاًما، حيث  اللقاح 
لم  إن��ه  فيها،  ك��ورون��ا  فيروس  تفشي  التي  البلدان  أخبار  بتغطية  تقوم 
يسجل  باهر  إجن��از  يعد  ما  احلقيقة  في  وهو  جديدة،  إصابات  تسجل 
لها بجدارة في إطار احلرب التجارية واالقتصادية بينها وبني الواليات 
على  أوح��د  كقطب  الكونية  هيمنتها  تتراجع  التي  األمريكية  املتحدة 
امل��س��ت��وى ال���دول���ي، ح��ي��ث ات��خ��ذت إج�����راءات وق��ائ��ي��ة وط��ل��ب��ت املساعدة 
السياسية  الصني  مكانة  صعدت  بينما  العالم،  في  دول��ة  كأي  اإلنسانية 
اإلمبريالية  أساسي في مواجهة  تناقض  كبير يحكمه  والعلمية كقطب 

األمريكية وحلفائها، كما كان حال االحتاد السوفييتي السابق. 

إن الصراع على النفوذ على املستوى العاملي بني األقطاب الدوليني الكبار 
سيأخذ باالنتقال تدريجًيا اآلن بسبب الذعر والهلع العاملي الذي سببه 
تفشي فيروس كورونا، من السباق على امتالك السالح النووي وأسلحة 
الدمار الشامل إلى القدرة على امتالك أسلحة بيولوجية، والتوصل في 
نفس الوقت إلى مضادات لهجمات جرثومية في إطار نظام دولي جديد 
االقطاب  بني  الصراع  حتول  إمكانية  ثانًيا:  أواًل.  هذا  بالتشكل..  يأخذ 
التنافس  أس��اس  على  القائمة  املعتادة  الطبقية  طبيعته  من  الدوليني 
على حتقيق املصالح السياسية واالقتصادية إلى وجهة قارية بني الشرق 
وهي  ال��ن��ووي،  سالحها  متتلك  ك��ب��رى،  وصناعية  بشرية  بكتلة  ممثاًل 
الصني وروسيا والهند وكوريا اجلنوبية وباكستان، وقد تضاف إيران بعد 
العقوبات االقتصادية عنها من قبل واشنطن، وامتالكها بعد ذلك  رفع 
للسالح النووي، وبني الغرب بقيادة الواليات املتحدة األمريكية، وهو غرب 
على  الكونية  الهيمنة  احتكار  على  تاريخًيا  يقوم  إمبريالي  استعماري 
على  والعمل  الالتينية،  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  ق��ارات  في  العالم  بلدان 
نهب مواردها الطبيعية في عملية استغالل بشعة تعميًقا الستمرار فارق 
العاملي،  املستوى  على  التكنولوجيا  واحتكار  والصناعي  العلمي  التقدم 
ر  تغياّ ح��دوث  في  املستجدات  وضمن  العالم  أما  واجلنوب.  الشمال  بني 
إلى  السعي  إلى  النووي  التسلح  السباق على  الصراع احملتملة من  أدوات 
القائم على  الفرز االجتماعي الطبقي  البيولوجي، ومن  امتالك السالح 
الشعبية  الطبقات  وبني  والبرجوازية،  الرأسمالية  الطبقة  بني  التناقض 
الكادحة، إلى الفرز القاري بني الشرق والغرب، هذا الشكل اجلديد الذي 
الفيروس  هذا  سببه ظهور  الذي  الدولي،  الصراع  لطبيعة  ميكن حدوثه 
تطور  عملية  في  مستقباًل  تنشأ  أن  ميكن  التي  الفيروسات  من  وغيره 
جيني، حيث سيصبح عالم ما قبل ظهور فيروس كورونا، قد يختلف عن 
عالم ما بعده؛ ألن السالح البيولوجي سيصبح هو األخطر على اجلنس 
املتحدة،  الواليات  استخدمتها  التي  الشامل  الدمار  أسلحة  البشري من 
كذريعة الحتالل كل من أفغانستان والعراق، وكذلك سيصبح هو األكثر، 
النووي.  للسالح  إي��ران  امتالك  من  الصهيوني  والكيان  الغرب  ي��ؤرق  ما 
الصراع  طبيعة  في  اجلديد  التحول  هذا  إمكانية  ضمن  العالم  سيكون 
الثالث غير الصناعية؛  وأدواته، هو املستفيد الوحيد، خاصة دول العالم 
وذلك بسبب امتالك الشرق صفة احلكمة والتسامح والنزعة اإلنسانية 
يجعل  ما  وهو  والوضعية،  السماوية  الديانات  مهبط  لكونه  والروحية، 
العالم كله يشهد في املستقبل مياًل لألمن والسلم واالستقرار، بخالف 
ما كان عليه من توترات واضطرابات؛ بسبب ما مارسه الغرب من إثارة 
الصراعات واحلروب وانطالق احلركات االستعمارية والتدخل في شؤون 
للقيم  الوقائع املخالفة  والنهب، وكل هذه  للهيمنة  الدول الصغيرة طلًبا 
الفكرية  والنخب  السياسية  القوى  تأثر  والروحية، هي نتيجة  اإلنسانية 
والثقافية البرجوازية الغربية بالنزعة املادية للحضارة الرومانية؛ حضارة 
التي  اإلغريقية  احل��ض��ارة  وذل��ك بخالف  وال��ف��ت��وح��ات؛  وال��غ��زو  احل��رب 

اتسمت في تطورها الفلسفي بالنشاط العقلي.<

عن بوابة الهدف: 21 مارس 2020

نداء  القمة العاملية للشعوب:
في ضوء اجلائحة العاملية: لنولي اهتمامنا بالشعوب

أصدرت  العالم  يجتاح  ال��ذي  ك��ورون��ا  وب��اء  تفشي  في ض��وء 
القمة العاملية للشعوب نداء بعنوان " في ضوء اجلائحة العاملية: 

لنولي اهتمامنا بالشعوب" جاء فيه:
الذي   ،COVID19أو مرض  SARS-COV-2 فيروس  سبب 
خسائر  ع��امل��ي��ة،  كجائحة  للصحة  العاملية  املنظمة  صنفته 
أخرى  مناطق  وم��ازال��ت  العالم،  من  كبيرة  أنحاء  في  وفوضى 
تترقب بلوغه. وبالتالي فنحن نعيش في صراع حقيقي يحتاج 
إلى تعبئة كاملة، صراع يتطلب وضع احلياة قبل ربح الشركات. 
إال إذا كان   – كما فعلت الصني   – ولن ننتصر في هذا النضال 
شعبنا متحًدا ومنضبًطا، وإذا اكتسبت احلكومات احترامنا من 
خالل تدابيرها، وإذا تصرفنا بتضامن في جميع أنحاء العالم.

تريليون   250 ال��ي��وم  العاملي  ال��دي��ن  يبلغ  أخ���رى،  جهة  م��ن 
دوالر، مع ديون هائلة للشركات. وباملقابل، تدور تريليونات من 
ال��دوالرات في أس��واق األسهم وامل��الذات الضريبية. ومع تباطؤ 
املالي  الدعم  طالبة  الشركات  ستصطف  االقتصادي،  النشاط 
في  الثمينة  البشرية  للموارد  ه��درا  يشكل  ما  احلكومات؛  من 
املالية  األس��واق  استمرار  يعتبر  هذا،  وفي خضم  الظرف.  هذا 
مفتوحة خطأ في التدبير، إذ يؤدي انخفاض قيمة األسهم في 
األسواق املالية العاملية، من Hang Seng إلى Wall Street، إلى 
ارتفاع القلق االجتماعي العاملي، بسب النظرة اخلاطئة إلى كون 
صحة سوق األسهم مؤشرا على الصحة االقتصادية بشكل عام.
وقد فرض احلجر الصحي طويل األمد في أجزاء كبيرة من 
بشكل  ولكن  الشمالية،  وأمريكا  أوروب��ا  في  باخلصوص  العالم، 
متزايد في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. كما بدأ النشاط 
االقتصادي يهتز بالفعل إلى درجة ال ميكن معها حاليا تقدير 
املؤسسات  تعمل  نفسه،  الوقت  في  للخسائر.  الصافي  احلجم 
أرقامها كل يوم. وقد ذكرت دراسة  الكبرى على تعديل  الدولية 
ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )UNCTAD( في 4 آذار 
/ مارس، على سبيل املثال، أن تباطؤ التصنيع في الصني في 
الصادرات  العاملية ويقلص  التوريد  ذاته قد يعطل سلسلة  حد 
من  فقط  واح��دا  ج��زءا  ويشكل هذا  دوالر.  مليار   50 مبقدار 
خارج   – اللحظة  حتى   – اخلسائر  إجمالي  يظل  إذ  اخلسارة، 

احلساب.
دوالر  تريليون   1 بتقدمي  الدولي  النقد  صندوق  تعهد  وقد 
فقد  وبالفعل،  االقتصادية.  الكارثة  درء  على  البلدان  ملساعدة 
ت��ق��دم��ت ن��ح��و ع��ش��ري��ن دول���ة ل��ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي بطلب 
املساعدة؛ مبا فيها إيران، التي بقيت بعيدة عن الصندوق على 
تغييًرا  األم��ر  ه��ذا  يشكل  وق��د  املاضية..  الثالثة  العقود  م��دى 
النقد  ت��اري��خ سياسة ص��ن��دوق  ف��ي  مثيل  ل��ه  يسبق  ل��م  ميمونا 
عدم  ذريعة  حتت  فنزويال  شعب  مساعدة  رفضه  ل��وال  ال��دول��ي، 

االعتراف باحلكومة الفينزويلية.
الدولي أي  النقد  من جهة أخرى، يجب أال يطلب صندوق 
يعتبر  كما  الظرفية،  القروض  لتوفير هذه  أو شروط  تعديالت 
كبير  سياسي  فشل  على  عالمة  لفنزويال  قرض  إعطاء  رفض 

للصندوق.
الدولي من الصني وكوبا منوذجا يحتذى  التضامن  ويشكل 
والكوبيون  الصينيون  األطباء  انتقل  فقد  الصدد،  هذا  في  به 
إلى إيران وإيطاليا وفنزويال للمساعدة، كما عرضوا خدماتهم 
وخبراتهم في جميع أنحاء العالم، وقد طوروا العالجات الطبية 
ويريدون   ،COVID19�ب املصابني  وفيات  معدل  تخفض  التي 

توزيع ذلك – دون أي امتياز أو ربح – على شعوب العالم.
الفترة على  في هذه  والكوبيني  الصينيني  مثال  أخذ  يجب 
محمل اجلد، إذ بفضل هذا املثال، من األسهل تخيل طبيعة 
االشتراكية في خضم جائحة الفيروس التاجي هذه، أكثر من 

العيش في ظل النظام الرأسمالي الذي ال قلب له.
وتشاهد الدول األوروبية، التي أصبحت اآلن محور اجلائحة، 
تقليص  من  عقود  أضعفتها  أن  بعد  تنهار  الصحية  أنظمتها 
تخصص  نفسه،  الوقت  في  النيوليبرالي.  والتقشف  التمويل 
احلكومات األوروبية، وكذلك البنك املركزي األوروبي واالحتاد 
األوروب��ي، اجلزء األكبر من مواردها حملاولة حماية القطاعني 

املالي والتجاري من كارثة اقتصادية مؤكدة.
قدرات  تعزيز  بهدف  خجولة  إج���راءات  اعتماد  يشكل  وال 
القطاعات،  بعض  تأميم  )إع���ادة  األزم��ة  مواجهة  على  ال��دول 
والرقابة العمومية املؤقتة على شركات اخلدمات الصحية، وال 
دفع  استثناءات محدودة من  امللطفة من قبيل  التدابير  حتى 
الدول  التزاما حاسما من  السكنية(  العقارية  والرهون  اإليجار 
الطبقة  صحة  وحماية  للعمل  األساسية  الضمانات  بتوفير 
العاملة، التي تعتبر الفئة األكثر تعرًضا لآلثار املدمرة للجائحة: 

الرعاية، وموظفو  النساء من مقدمي  الصحية،  الرعاية  عمال 
صناعة األغذية وشركات اخلدمات احلياتية، وما إلى ذلك.

النيوليبرالية  للوصفات  نتيجة  امل��أزوم  الوضع  هذا  ويعتبر 
التي سيطرت على العالم طوال اخلمسني سنة املاضية. ويجب 
بنشاط  بذلك، ألنه شارك  يقر  أن  الدولي  النقد  على صندوق 
في افتراس املوارد في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، وخلق 
أن  يجب  املقابل،  وف��ي  اآلخ��ر.  تلو  بلد  في  مؤسسية  صحارى 
يكون التوجه العاملي هو تقوية الدولة وإعادة توزيع الثروة لصالح 

اجلماهير.
ال��ص��راع ضد  ه��ذا  ب��أن  العلماء  يخبرنا  أخ���رى،  وم��ن جهة 
الفيروس ميكن أن يستمر ملدة ثالثني أو أربعني يوًما القادمة، 
وفاة  ملنع  تدابير  وكل حكومة  دول��ة  كل  تتخذ  أن  يجب  ولذلك 

اآلالف من الناس.
واألحزاب  والنقابات  احلركات  تقترح  تقدم،  مما  وانطالقا 
املشكلة للقمة العاملية للشعوب صياغة برنامج للتغيير الهيكلي 
تشكيل  وإع��ادة  النضال  هذا  بكسب  من  ميكن  بشكل  وتنفيذه 

العالم. ويجب أن يشمل هذا البرنامج:
العاملني  باستثناء  األع���م���ال،  جلميع  ال��ف��وري  ال��وق��ف   -
وتوزيع  إلنتاج  واملطلوبني  األساسيني  واللوجيستيني  الطبيني 
أن  ف��ي األج���ور. ويجب  أي خ��س��ارة  وال��ض��روري��ات، دون  الطعام 

تتحمل الدولة تكلفة أجور فترة احلجر الصحي.
والسالمة  الغذاء  وإم���دادات  الصحة  على  احلفاظ  يجب   -
العامة بطريقة منظمة. ويجب فتح مخزونات احلبوب فوريا 

لتوزيعها على الفقراء.
- يجب تعليق الدراسة بجميع املدارس.

ال  حتى  فوريا  الطبية  واملراكز  املستشفيات  تأميم  يجب   -
تقلق بشأن دافع الربح مع تفاقم األزمة. ويجب أن تكون هذه 

املراكز الطبية حتت سيطرة احلملة الصحية احلكومية.
الفوري  الدولي  والتعاون  الفوري لشركات األدوية،  التأميم   -
بينها إليجاد لقاح وأجهزة اختبار أسهل. وإلغاء امللكية الفكرية 

في املجال الطبي.
الفورية  والتعبئة  ال��ن��اس.  جلميع  فورية  فحوص  تأمني   -
ف��ي اخلطوط  امل���وج���ودة  الطبية  ال���ك���وادر  ودع���م  ل��الخ��ت��ب��ارات 

األمامية لهذه اجلائحة.
- اإلسراع في إنتاج املواد الالزمة للتعامل مع األزمة )معدات 

الفحص واألقنعة وأجهزة التنفس(.
- اإلغالق فوري لألسواق املالية العاملية.

-اجلمع الفوري لألموال ملنع إفالس احلكومات.
- اإلل��غ��اء ال��ف��وري جلميع ال��دي��ون، م��ا ع��دى تلك اخلاصة 

بالشركات.
- اإلنهاء الفوري جلميع مدفوعات اإليجار والرهن العقاري، 
وكذلك إنهاء عمليات اإلخالء؛ وهذا يشمل توفير السكن الالئق 
السكن  يكون  أن  يجب  كما  اإلنسان.  حقوق  من  أساسي  كحق 

الالئق حًقا جلميع املواطنني تضمنه الدولة.
- يجب على الدول أن تتحمل جميع تكاليف املرافق العامة 
حقوق  م��ن  كجزء  املقدمة  واإلن��ت��رن��ت  والكهرباء  )امل���اء  ف��وري��ا 
اإلنسان(. كما ندعو إلى تأمني هذه اخلدمات فوريا في األماكن 

التي ال تلج إليها.
واحلصار  األحادية  اجلنائية  للعقوبات  ف��وري  حد  وضع   -
وفنزويال،  وإي��ران  كوبا  مثل  دول  على  يؤثر  ال��ذي  االقتصادي 

ومينعها من استيراد اإلمدادات الطبية الالزمة.
الصحي  ال��غ��ذاء  إن��ت��اج  ل��زي��ادة  للفالحني  العاجل  ال��دع��م   -

وتزويده للحكومات للتوزيع املباشر.
املتحدة  األمم  ودعوة  دولية  كعملة  بالدوالر  العمل  تعليق   -
إلى عقد مؤمتر دولي جديد على وجه السرعة، القتراح عملة 

دولية مشتركة.
وه��ذا يجعل  بلد.  للدخل في كل  أدن��ى عاملي  - ضمان حد 
عن  العاطلة  العائالت  ملاليني  ال��دول��ة  دع��م  ضمان  املمكن  من 
العمل والذين يعملون في ظروف محفوفة باملخاطر أو يعملون 
الرأسمالي احلالي ماليني  النظام  حلسابهم اخلاص. يستثني 
توفر  أن  للدولة  وينبغي  الرسمية.  الوظائف  م��ن  األش��خ��اص 
فرص العمل وحياة كرمية للسكان. ميكن تغطية تكلفة الدخل 
األسلحة  نفقات  والسيما  الدفاع،  مبيزانيات  العاملي  األساسي 

والذخائر.<
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السوداني الشيوعي  احلزب  عند   -  1

من أرشيف احلزب الشيوعي السوداني*

 **مفاتيح* *جلان املقاومة**

تعتبر جلان املقاومة من الوسائل النضالية التي تفتقت 
الشعوب  ع��ب��ق��ري��ة  ع��ن��ه��ا 
وقواها السياسية الثورية، 
الفعالة  ال��وس��ي��ل��ة  وه����ذه 
ف������ي إس������ق������اط ال���ن���ظ���م 
والدكتاتورية،  الشمولية 
ت������زداد احل���اج���ة ل��ه��ا كل 
يواجه شعبًا  يوم، حينما 
عسكريًا  ن��ظ��ام��ًا  أع�����زاًل 
مدنيًا،  دك���ت���ات���وري���ًا  أو 
نضالية  أداة  باعتبارها، 

فعالة، تخوض بها الشعوب نضالها، وحتقق بها أهدافها.

الشعب،  ينشئها  التي  اللجان  ه��ي  املقاومة  جل��ان  وألن 
عن  اجلماهير  بها  وتدافع  اليومية،  قضاياه  فيها  ويناقش 
أولى  وه��ي  وتطلعاتها،  رغباتها  عن  بها  وتعبر  مصاحلها، 
فإن  ولهذا  والدميقراطية،  السياسية  املمارسة  تعلم  عتبات 
جلان املقاومة يجب أن تقوم في أي حي، فريق، قرية، مدينة، 
جامعة، مدرسة ...الخ، وبدونها لن يستطيع الشعب التوحد 
حول أي قرار يتخذه، فإذا كان شعبًا يريد االنتفاض على 
نظام دكتاتوري جاثم على صدره، فإنه يبدأ ذلك مبناقشته 
في جلان املقاومة هذه، والتوحد حوله، واتخاذ القرار حوله. 
ولهذا فإن أهمية جلان املقاومة ال تدانيها أي أهمية أخرى، 

وهي أولى خطوات الشعب نحو إسقاط الدكتاتوريات.

وف���ي احل��ال��ة ال��س��ودان��ي��ة ال��راه��ن��ة، ف���إن جل���ان املقاومة، 
وتكوينها وتفعيلها، يجب أن يحتل حيزًا أساسيًا، في نقاش 
عملية  خطوات  في  والشروع  اليومية،  وهمومها  اجلماهير 
وإمساكها  منها،  املوجودة  وتنشيط  اللجان،  هذه  إنشاء  في 
بالقضايا األساسية واليومية للجماهير، ومتابعتها، وخوض 
هذه  لتنفيذ  السلطة  على  والضغط  أجلها،  م��ن  امل��ع��ارض 
هموم  عن  تعبر  برملانات شعبية  هي  اللجان  فهذه  املطالب، 
ورغبات وتطلعات وآمال الشعب. وكما أن جلان املقاومة هي 
واملطلبية،  املهنية  واالحت���ادات  السياسية  األح���زاب  واج��ب 
فإنها كذلك متامًا هي واجب الشعب كله، وهي واجب وفرض 
على كل مواطن تتضارب مصاحله مع مصالح النظام، فإن 
الواجب عليه هو تكوين هذه اللجان في املكان املوجود فيه.

إن واجب الساعة اآلن، هو تكوين جلان املقاومة، والدفع 
بها نحو ساحة النشاط السياسي، وخوض املعارك اليومية 
عبرها، وتصعيد املقاومة بها وصواًل بها نحو هدف الشعب 
من  ولعله  الدكتاتورية،  وهزمية  الدميقراطية،  استرداد  في 
املعركة  الظهر( في  اللجان هي )عظم  أن هذه  القول  نافلة 
الكبرى، كما هي كذلك في املعارك اليومية، حيث أن اخلطاب 
أرض  على  تنفيذه  ميكن  ال  للمعارضة  اليومي  السياسي 

الواقع إال عبر هذه اللجان.

9 نوفمبر 2017

الدميقراطي النهج  عند   -  2
ثانيا: مهامنا لتطوير وتوسيع وتوحيد احلركة النضالية 

عبر بناء وتطوير وتنويع تنظيماتها الذاتية املستقلة:

-  20(( من أهم الدروس التي صاغها ماركس، ذلك الذي 
وجودهم  يحدد  ال��ذي  هو  الناس  وع��ي  ليس  أن"  على  يؤكد 

االج��ت��م��اع��ي، ب��ل وج��وده��م االج��ت��م��اع��ي ه��و ال���ذي يحدد 
وعيهم".

للنشاط  قصوى  أهمية  الدميقراطي  النهج  يولي  لذلك 
النضالي الذي تقوم به مختلف فئات وطبقات شعبنا الكادح، 
ألنه من خالل هذا النضال يصبح نشاط األفراد اجتماعيا 
فيدركون موقعهم داخل اجلماعة، وتتحدد معالم حقوقهم 
وواجباتهم ويتبلور وعيهم. ولكي يتطور هذا الوعي من وعي 
من  بد  ال  علمية  رؤي��ة  على  مبني  إدراك عقلي  إل��ى  حسي 

توفير عوامل هذا التحول والتطور.

تكتسي هذه السيرورة أهمية خاصة لكون اجلماهير تتعلم 
أهمية تنظيم صفوفها والدفاع اجلماعي عن مطالبها وتفرز 
وتأخذ، شيئا فشيئا، مصيرها  من خالل نضالها طالئعها 
األبوية  النزعة  ف��ي  السقوط  ت��ف��ادي  يجب  ل��ذل��ك  بيدها. 
واالنتظارية  االتكالية  انتشار  إل��ى  ت��ؤدي  التي  واألستاذية 
وسط  الزعامية  وتفشي  وب��روز  اجلماهير  وس��ط  والسلبية 
املطلقة  االستقاللية  ملفهوم  التصدي  يجب  كما  طالئعها. 
عمدا  يسعى  الذي  الشعبية  للجماهير  الذاتية  للتنظيمات 
إلى حجب واقع هذه التنظيمات املخترقة بالصراع الطبقي 
بني توجهات تعبر عن مصالح طبقية مختلفة بل متناقضة 
في العديد من األحيان. فاالستقاللية تهم املجال اخلاص 
التوجه  أم��ا  احترامه.  يجب  ال��ذي  جماهيري،  تنظيم  لكل 
ميدان  فإنه  ذاك،  أو  اجلماهيري  التنظيم  هذا  في  السائد 
صراعا  الدميقراطي  النهج  يخوض  لذلك  للصراع.  وره��ان 
قويا ضد اختراق املخزن لهذه التنظيمات وضد االجتاهات 
لتحقيق  كمطية  استعمالها  إل��ى  تسعى  التي  اإلصالحية 
تستعملها  التي  البيروقراطية  وضد  ضيقة  حزبية  مصالح 
الدميقراطية  وتشكل  شخصية.  أو  فئوية  مصالح  لتحقيق 
أهم األسس، بجانب االستقاللية، لضمان جماهيرية  أحد 
هذه التنظيمات الذاتية.. وأخيرا فإن هذه التنظيمات ميكن 
أن تشكل سلطة مضادة قد تسمح مبحاربة خطر "تبقرط" 

السلطة الثورية البديلة. 

الفعل  ك��رد  تكون  ما  غالبا  االحتجاجية  احلركات  وألن 
على إجراءات الكتلة الطبقية السائدة، من خالل ما تقرره 
تكتسي  ما  غالبا  فإنها  دولتها،  أجهزة  باقي  أو  حكوماتها 
والتباعد  املكان  في  والتشتت  العفوية  طابع  احلركات  تلك 
ل��ه م��ن قمع أو مناورة  ال��زم��ان، وه��ذا ن��اجت مل��ا تتعرض  ف��ي 
والتفاف، أو ما تتعرض له من استنزاف وحتى خيانات من 
اليأس  يعم  األسباب  لهذه  قيادتها.  تولى  من  بعض  ط��رف 
وسط اجلماهير، وتفقد الثقة في قدراتها، ويسود اإلحباط 
الطبقيني.  أع��دائ��ه��ا  ق����درات  ف��ي  وال��ت��ض��خ��ي��م  ص��ف��وف��ه��ا، 
مرحلة  يتعدى  فال  مكانه  وي��راوح  وعيها،  يكبح  وبالنتيجة 

الوعي احلسي.

املفرغة، نعتبر  ال��دائ��رة  ه��ذه  أج��ل تكسير  وم��ن   )21  -(  
اجلماهير  لقضايا  املنحازين  املناضلني  مسؤولية  من  أن 
التدخل  العاملة،  الطبقة  مناضلي  طليعتهم  وفي  الكادحة 
الواعي واملتبصر لتوفير عوامل نقل الوعي احلسي إلى الوعي 
العقلي واإلدراك العلمي. وفي مقدمة هذه العوامل، مساعدة 
اجلماهير على جتميع صفوفها وبناء لبنات قوتها خالل كل 
مرحلة من مراحل نضالها، وبذل اجلهد من أجل محاربة 

دسائس األعداء الطبقيني.

وبصيغة أخرى، إننا نعتبر أن كل حركة احتجاجية سواء 
الزمان  في  م��ح��دودة  كانت  س��واء  منظمة،  أو  عفوية  كانت 
هذه  كل  فإن  الزمان،  في  وممتدة  منتشرة  كانت  أو  واملكان، 
احلركات تتطلب أوال أن يتحقق لها الوضوح في املطلب، وأن 
يكون الهدف جليا، وأن توضع له اخلطط والطرق والبنيات 
واآلليات التنظيمية واللوجستيكية لبلوغه. كما أنه البد من 
توفر تصور مليزان القوة احلاصل وقت احلركة االحتجاجية، 

وح��س��اب االح��ت��م��االت ف��ي ال��ن��ج��اح وف��ي ال��ف��ش��ل. ولضمان 
حتصني احلركة البد أيضا من تصور للمستقبل سواء في 
حالة الفشل، وما هو املعمول حينها لتنظيم التراجع وتقليل 
اخلسائر استعدادا جلولة قادمة، أو في حالة النجاح، كيف 
املطالب  أعلى من  إلى مرحلة  لالنتقال  النتائج  البناء على 

والنضال.

القيام  22(إن   -(  
بكل هذه املهام وغيرها 
م����س����أل����ة م���ط���روح���ة 
باألمر  املعنيني  على 
وه������������ي ج����م����اه����ي����ر 
ت������ل������ك احل��������رك��������ات 
االح������ت������ج������اج������ي������ة 
ن��ف��س��ه��ا، ول��ي��س��ت من 
جماعات  اخ��ت��ص��اص 
عن  ت���ن���وب  ن��خ��ب  أو 
تلك اجلماهير. ولكي 

تصل اجلماهير إلى هذه الدرجة الرفيعة من التنظيم البد 
من:

- توفر احلزب املستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحني 
خدمة  ف��ي  نفسه  يعتبر  وال���ذي  اجلماهير  بخط  املتشبع 
واجباته  من  وأن  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  قضايا 
االرتباط املتني والتجذر الدائم وسطها، أن تلك اجلماهير 

هي له مبثابة املاء للسمكة.

نفسها  حت��رر  التي  هي  اجلماهير  أن  ملبدأ  وكتجسيد   -
تلك  توجيه  كاهلهم  على  احل��زب  مناضلو  يطرح  بنفسها 
اجلماهير إلى االعتماد على قواها الذاتية وإلى االنخراط 
املناسبة  الذاتية  والتنظيمات  األدوات  كل  وإب��داع  خلق  في 
يتعلق  ما  تلك اجلماهير سواء منها  اهتمام  لكل مجاالت 
أو الفئوية أو اجلزئية أو قضايا الشأن  بالقضايا القطاعية 
العام محليا أو جهويا أو وطنيا. وعلى هؤالء املناضلني أن 
يشجعوا تطور تلك التنظيمات حتى تكتسب القوة واملناعة 
ويحصنوها من كل اختراق أو نكوص، فتصبح أنوية متارس 
من خاللها تلك اجلماهير سلطتها وتفرض على كل القوى 
وتتعامل  االعتبار  بعني  رأيها  تأخذ  أن  وغيرها  السياسية 
معها كإطارات لها موقفها احلاسم في القضايا املطروحة. 
وبانخراط مناضلي حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني 
في مثل هذه اإلطارات وجتسيدهم ألحد أهم دروس التجربة 
إلى  حاجة  في  نفسه  "املربي  ك��ون  في  واملتمثل  الشيوعية، 
تربية"، يستطيع احلزب أن يبني خطا سياسيا جماهيريا 
له  تصبح  وأن  اجلماهير،  تلك  بثقة  يحظى  وأن  حقيقيا، 
كل عوامل الثقة والريادة وأن يستحق صفة الطليعية داخل 
املجتمع، وأن يقود عملية تثوير عالقات اإلنتاج، وأن تتبوأ 
الطبقة العاملة قيادة النضال من أجل مجتمع تتحقق فيه 
على  وض��ع  مجتمع  االجتماعية،  وال��ع��دال��ة  الدميقراطية 
عالقات  فيه  تنعدم  اشتراكي  مجتمع  إل��ى  االنتقال  سكة 

االستغالل الطبقي.

دور  للجماهير  الذاتية  التنظيمات  لهذه  أن  كما   )23  -(  
بني  ميدانيا  املشترك  العمل  لبنات  وض��ع  في  استراتيجي 
اجلذري  التغيير  في  املصلحة  ذات  االجتماعية  الطبقات 
ببالدنا. وبفضل ذلك تختبر اجلماهير وفئات شعبنا بعضها 
املشترك  العيش  في  والرغبة  الثقة  جسور  فتبني  البعض 
فتساهم في بناء اجلبهات النضالية وقد تشكل جنني جبهة 

الطبقات الشعبية املنشودة.<

الصفة 15 و 16 من أطروحات املؤمتر الوطني الرابع 2016

التنظيمات اجلماهيرية عند احلزب الشيوعي السوداني والنهج الدميقراطي
التيتي احلبيب
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الدولية

بوب  بوست”  ال�”واشنطن  ملراسل  اجلديد  الكتاب  في 
أجراها  مقابالت  ع��ن  يتحدث   ،Rage الغضب  وودوارد، 
األميركي  الرئيس  مع  )م��ارس(  وآذار  )فبراير(  في شباط 
ترامب  اعترف  وق��د  ك��ورون��ا.  فيروس  ح��ول  ترامب  دونالد 
خطره.  شأن  من  التقليل  قرر  لكنه  خبيث،  الفيروس  بأن 
ألنني  شأنه،  من  التقليل  دائًما  أردت  “لقد  ترامب:  وق��ال 
ال أريد أن أخلق حالة من الذعر”. وعلى الرغم من أشهر 
من التحذيرات من السلطات الصينية، فشل ترامب ووزير 
الوباء  ملواجهة  االستعداد  في  متامًا  آزار،  أليكس  صحته، 

العاملي.

واآلن، ما يزال لدى الواليات املتحدة أكبر عدد إجمالي 
في  احلكومة  وتستمر   .  19 ب�”كوفيد-  اإلص��اب��ة  حل��االت 
ت��وج��د حتى والية  ع��دد احل���االت. وال  ت��زاي��د  م��ع  التعثر 

واحدة في البالد محصنة ضد انتشار املرض.

ف��ي األث��ن��اء، ف��ي ال��ص��ني منذ مت سحق ال��ف��ي��روس في 
ووهان، كان على احلكومة فقط احتواء تفشيات موضعية 
صغيرة ضيقة النطاق للمرض؛ في الشهر املاضي، لم يكن 
لدى الصني أي حالة إصابة بفيروس “كوفيد- 19” منقولة 

م��ح��ل��ًي��ا. وك��ت��ب م���ارت���ن وول����ف ف���ي صحيفة 
أن  )م��ارس(  آذار   31 في  تاميز”  “فاينانشيال 
“السيطرة على املرض في  الصني جنحت في 
هوبي ووقف انتشاره في جميع أنحاء الصني”. 
لم يكن هناك أي تفٍش في عموم الصني على 
اإلط��الق. واألكثر دقة أن نسمي سيرة املرض 

هناك تفشي هوبي.

قياس أرواح الناس
بشأن  مواطنيه  على  ت��رام��ب  ك��ذب  بينما 
الرئيس الصيني، شي جني بينغ،  املرض، قال 
املقام  ف��ي  ال��ن��اس  سالمة  “تضع  حكومته  إن 
األول”. وأخضعت الصني على عجل أولوياتها 

االقتصادية ملهمة إنقاذ األرواح.

حكومة  كسرت  العلم،  على  قائم  نهج  العتناق  نتيجة 
الصني سلسلة العدوى بسرعة كبيرة. وبحلول أوائل أيلول 
)سبتمبر(، كانت لدى هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.4 

مليار شخص 85.194 حالة إصابة

التي  الهند،  19 و4.634 حالة وفاة )وسجلت  ب�”كوفيد- 
لديها عدد سكان مماثل، 4.8 مليون إصابة و80.026 حالة 
إجمالي  م��ن  أكثر  أس��ب��وع  ك��ل  أرواًح���ا  الهند  وتفقد  وف���اة؛ 

الوفيات في الصني(.

في األثناء، عانت الواليات املتحدة من 198.680 حالة 
تبلغ  املطلقة،  وباألرقام  باملرض.  و6.7 مليون إصابة  وفاة 
مثيالتها  ضعف   43 حوالي  املتحدة  الواليات  في  الوفيات 

في الصني وعدد احلاالت أعلى بحوالي 79 ضعًفا.

ل��ق��د ت����رددت ح��ك��وم��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ع��ل��ى عكس 
إغ��الق مناسبة  إج��راءات  ترتيب  الصني، في  احلكومة في 
وفي فحص السكان. وهذا هو السبب في أن معدل الوفيات 
في الواليات املتحدة، من حيث نصيب الفرد، أعلى بحوالي 
بنحو  أعلى  واإلص��اب��ات  الصني،  م��رة من نظيره في   186

343 مرة.

ليست محاولة ترامب العنصرية إلقاء اللوم على الصني 
في  الفيروس  الصني  احتوت  فقد  ان��ح��راف ص��رف.  س��وى 
ح��ني فشلت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة مت��اًم��ا ف��ي ال��ق��ي��ام بذلك. 
واشنطن”  في  “ُصنع  األميركيني  للقتلى  الهائل  والعدد 

وليس “صنع في الصني”.

قياس االقتصاد
في الربع األول من العام 2020، انخفض الناجت احمللي 
بالعام  مقارنة  امل��ائ��ة  ف��ي   6.8 بنسبة  الصيني  اإلج��م��ال��ي 
احمللي  االن��ت��ش��ار  على  السريع  القضاء  وبسبب  ال��س��اب��ق. 
سريًعا.  الصني  في  االقتصادي  االنتعاش  كان  للفيروس، 
بحلول الربع الثاني، ارتفع الناجت احمللي اإلجمالي للصني 
بنسبة 3.2 في املائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019. 
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون الصني هي االقتصاد 

الرئيسي الوحيد الذي يشهد منًوا إيجابًيا.

ع��ائ��دًا بهذه  وارت����د  الصيني  االق��ت��ص��اد  ان��ت��ع��ش  ك��ي��ف 
لالقتصاد.  االشتراكي  الطابع  واض��ح:  اجل��واب  السرعة؟ 
بحلول متوز )يوليو(، كان االستثمار احلكومي في الصني 
أعلى بنسبة 3.8 في املائة من مستواه قبل عام، بينما ما 
يزال االستثمار اخلاص أقل بنسبة 5.7 في املائة مما كان 
قطاعها  الصني  استخدمت  وق��د   .2019 ال��ع��ام  ف��ي  عليه 
الركود. وهذا يوضح  القوي إلخراج نفسها من  احلكومي 

الكفاءة الكلية لقطاع الدولة.

في منتصف شهر آب )أغسطس(، نشرت املجلة النظرية 

عن  “البحث   Qiushi كيوشي،  الصيني،  الشيوعي  للحزب 
“ال  فيه:  ق��ال  وال��ذي  بينغ،  جني  لشي  خطاًبا  احلقيقة” 
سوى  الصيني  السياسي  االقتصاد  أس��اس  يكون  أن  ميكن 
على  قائًما  يكون  أن  ميكن  وال  ماركسي،  سياسي  اقتصاد 
هي  لذلك  الرئيسية  واملبادئ  أخرى”.  اقتصادية  نظريات 
“التفكير التنموي املتركز على الناس”. كان هذا هو أساس 
استجابة احلكومة الصينية للوباء واالقتصاد في سياقها.

إدارت��ه لن تنفذ أي شيء  في األثناء، أوض��ح ترامب أن 
يقترب من إغالق على املستوى الوطني؛ يبدو أن أولويته 
كانت حماية االقتصاد على حساب حياة األميركيني. وفي 
يكن هناك  لم  )م���ارس(، عندما  آذار  وق��ت مبكر من شهر 
الواليات  الوباء في  أي مؤشر على إمكانية السيطرة على 
وقريًبا  م��ج��دًدا  أميركا  “ستفتح  ت��رام��ب:  أعلن  املتحدة، 

أبوابها للعمل -قريًبا جًدا”.

كارثة في الواليات املتحدة
الواليات  ف��ي  الفعالية  إل���ى  امل��ف��ت��ق��رة  ال��س��ي��اس��ات  أدت 
املتحدة إلى معدالت إصابة متسارعة ب�”كوفيد- ″19. ولم 
اليدين-  ومعقم  -األقنعة،  األساسية  البروتوكوالت  تؤخذ 
على محمل اجلد. وكان التأثير على االقتصاد األميركي 

كارثًيا.

أوضحت الواليات املتحدة أنها لن تتبع أي شيء يقترب 
من نهج يركز على الناس. وكان تركيز ترامب كله على إبقاء 
االقتصاد مفتوًحا، إلى حد كبير ألنه ما يزال يرى أن فوزه 
بينما  النقود  محفظة  طريق  عن  سيأتي  االنتخابات  في 

شهدت  وقد  السياسة.  لهذه  البشرية  التكلفة  جتاهل  يتم 
الواليات املتحدة نصف إغالق فقط، وقليل من االختبارات 

وتتبع جهات االتصال.

نتيجة لذلك، انخفض الناجت احمللي اإلجمالي للواليات 
امل��ائ��ة مقارنة  ف��ي   9.5 ال��ث��ان��ي بنسبة  ال��رب��ع  ف��ي  امل��ت��ح��دة 
بالعام السابق. وال يوجد ما يشير إلى حتسن قوي. ويقدر 
االقتصادي  االنكماش  معدل  أن  ال��دول��ي  النقد  ص��ن��دوق 
العام. ويكتب  6.6 في املائة لهذا  األميركي سيكون حوالي 
أنه سيتعني  هو  املقبل  “اخلطر  أن  الدولي  النقد  صندوق 
التعامل مع  الواليات املتحدة  على نسبة كبيرة من سكان 
اقتصادية  ومصاعب  املعيشة  مستويات  في  مهم  تدهور 
كبيرة لسنوات عدة مقبلة”. وسوف تكون لهذا االضطراب 
الدولي  النقد  ف صندوق  وقد وصاّ امل��دى.  تداعيات طويلة 

هذه املشكالت بوضوح:

“منع تراكم رأس املال البشري، أو تقويض مشاركة القوى 
العاملة، أو املساهمة في االضطرابات االجتماعية”. وهذا 

بالضبط عكس السيناريو الذي يتكشف في الصني.

ي��ب��دو األم����ر ك��م��ا ل��و أن��ن��ا ن��ع��ي��ش ع��ل��ى ك��وك��ب��ني. على 
قاله  فيما  النفاق  م��ن  الغضب  ثمة  أح��ده��م��ا، 
ك��ل من  انهيار  م��ن  والغضب  ل����وودوارد،  ت��رام��ب 
النظام الصحي واالقتصاد -مع صعوبة الطريق 
في األمام نحو إعادة البناء أيًضا. وعلى الكوكب 
اآلخر، مت كسر سلسلة العدوى، على الرغم من 
أن احلكومة الصينية ما تزال يقظة ومستعدة 
للتضحية بالنمو االقتصادي قصير األجل من 

أجل إنقاذ حياة مواطنيها.

وتهديداته  ال���ص���ني،  ع��ل��ى  ت���رام���ب  ه��ج��وم 
والصني،  املتحدة  الواليات  بني  االرتباط  بفك 
وضوضاؤه العنصرية بشأن “الفيروس الصيني” 
-كل هذا كان هديرًا صاخبًا مصمًما كجزء من 
وفي  الصني.  عن  الشرعية  لنزع  إعالمية  حرب 
غضون ذلك، ركز شي جني بينغ على “اجلريان 
لرفع  احمللية  التدابير  يعني  وال���ذي  املزدوج”، 
على  والتركيز  الفقر،  على  والقضاء  املعيشة  مستويات 
وال��ط��ري��ق؛ وك��اله��م��ا سيقلل م��ن اعتماد  م��ب��ادرة احل���زام 

الصني على الواليات املتحدة.

اآلن، قد يبدأ الكوكبان باالجنراف بعيدًا عن بعضهما 
عن  خ��ارج  واآلخ���ر  املستقبل،  اجت��اه  ف��ي  أحدهما  بعضا؛ 

نطاق السيطرة.

* جون روس: كبير زمالء معهد تشونغ يانغ للدراسات 
املالية بجامعة رينمني الصينية. شغل سابًقا منصب مدير 

السياسة االقتصادية لرئيس بلدية لندن.

* فيجاي براشاد مؤرخ ومحرر وصحفي هندي. زميل 
مشروع  وه���و  “غلوبتروتر”  ف��ي  رئ��ي��س��ي  وم��راس��ل  ك��ت��اب��ة 
 LeftWord حترير  رئيس  املستقل.  اإلع���الم  ملعهد  تابع 
 Tricontinental: Institute for Social ومدير   Books
تشونغ  معهد  في  مقيم  غير  أول  زميل  وه��و   .Research
يانغ للدراسات املالية بجامعة رينمني الصينية. كتب أكثر 
األكثر  و”األمم  فقرًا”،  األكثر  “األمم  منها  كتاًبا،   20 من 

ُظلمة”.<
نقل عن بوابة الغد االردنية
ترجمة: عالء الدين أبو زينة

 The Difference :نشر هذا املقال حتت عنوان
 Between the U.S. and China’s Response to

COVID-19 s Staggering

الفرق بني استجابتي الواليات املتحدة والصني لـ”كوفيد- 19 
جون روس  -و فيجاي براشاد *
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الشباب

الدخول اجلامعي اجلديد بني اجلائحة والقرارات اإلنفرادية،
أي تصدي ممكن من طرف احلركة الطالبية؟

بادي  سهيل   للرفيق  املقال  هذا  نشر  نعيد  تنويه: 
الذي نشر بالعدد السابق ووقع سهوا باسم أنس أدويب 

لذا نعتذر للرفيق وللقراء عن هذا السهو.

ع��ن��د احل���دي���ث ع���ن واق����ع ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ص��ف��ة عامة 
من  وج��ب  خ��اص��ة،  بصفة  ب��امل��غ��رب  ال��ع��ال��ي  والتعليم 
الضرورة التحدث عن توالي األزمات التي تتخبط فيها 
اجلامعة املغربية، إثر توالي املخططات التي تفرضها 
اإلمبرياليات الغربية عبر أدواتها ومنظماتها ) امليثاق 
اإلستعجالي،  املخطط  والتكوين،  للتربية  الوطني 
املخطط الرباعي، وقانون اإلطار 51.17 املؤطر للرؤية 

2015- اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
تسعى  ال��ت��ي   )...2030
إقبار  إل���ى  ف��ي ج��وه��ره��ا 
خوصصته،  عبر  التعليم 
للمضامني  م������ؤط������رة  
وجود  ال  رنانة  بشعارات 
الواقع،  أرض  ع��ل��ى  ل��ه��ا 
وإمنا هي حبر على ورق، 
اإلصالحي  املسار  أن  إال 
ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ذي 
لم  ال�������دول�������ة  ن���ه���ج���ت���ه 
الطلبة  ن��س��ب��ة  ي��غ��ط��ي 
اجل���دد احل��اص��ل��ني على 
نسجل  حيث  البكالوريا 
االكتظاظ  نسبة  ارت��ف��اع 
منه  يعاني  مشكل  كأكبر 
يتوفرون  الطلبة،حيث ال 
للتحصيل  مقاعد  على 
ال���ع���ل���م���ي، ن���اه���ي���ك عن 
ج���م���ل���ة م������ن امل���ش���اك���ل 
مشكل  م���ث���ل  األخ��������رى 

وغياب  الصحية  والتغطية  اجلامعية،  األح��ي��اء 
ت��ع��م��ي��م امل��ن��ح��ة رغ���م ه��زال��ت��ه��ا وت�����ردي خدمات 
التغذية، وكذلك إقرار شروط االنتقاء في بعض 
شهادة  ألص��ح��اب  املمنهج  اإلق��ص��اء  م��ع  الشعب، 

البكالوريا  ما دون 2018 ....الخ

العالي  التعليم  واق��ع  تعكس  املقدمة  ه��ذه  ك��ل 
كل  ب��ه  يتميز  التي  ال��ب��ارزة  السمة  وه��ي  باملغرب 
خوصصته  في  التسريع  بهدف  جامعي،  دخ��ول 
على  اخلصوصي  التعليم  وتشجيع  ع��ام،  بشكل 
حساب التعليم العمومي مبنحه إمتيازات كثيرة،و 
من  املهني  التكوين  ول��وج  على  التشجيع  كذلك 
ورخيصة،  ك��ث��ي��رة  تقنية  ع��ام��ل��ة  ي��د  خ��ل��ق  أج���ل 
للدولة في قطاع  الطبقية  مجمل هذه اخليارات 
اجلامعة  ض��رب  وه��ي  أسمى  لغاية  ه��و  التعليم، 
الكوادر  خلق  ف��ي  ال��ري��ادي��ة  ألدواره����ا  العمومية 
واملتشبعني  النقدي  للفكر  احلامليني  واملثقفني 

بالفكر الشعبي. 

أم��ا بخصوص ال��وض��ع اجل��ام��ع��ي احل��ال��ي فال 
متابعات  وط��ئ��ة  املغربية حت��ت  اجل��ام��ع��ات  زال���ت 
التي  اجلائحة  بسبب  املاضية  السنة  امتحانات 
شعار  أزال���ت  ال��ت��ي  القطاعات  مبختلف  عصفت 
املغرب اجلديد وأوضحت هشاشتها وعدم قدرتها 

على مواكبة األزمة، وال يخرج هذا املوسم احلالي عن 
وأصبح  الوضع  إستفحل  بل  املاضية،  امل��واس��م  إط��ار 
الغريبة واملضللة  أكثر كارثية من خالل التصريحات 
بالقطاع،  املكلف  التعليم  وزير  التي تصدر من طرف 
البعيدة كل البعد عن الواقع املوضوعي للجامعة، التي 
تدل على غياب أي رؤية إستراتيجية لتدبير القطاع 

في ظل الظروف التي مير بها املغرب والعالم بأسره.

وضعفا  تشتتا  الطالبية  احلركة  تعرف  املقابل  في 
في غياب املعبر عن إرادة اجلماهير الطالبية وممثلها 
املغرب"   لطلبة  الوطني  االحت���اد   " واألوح���د  الوحيد 

ال��ط��الب��ي��ة، وكذلك  امل��ك��ت��س��ب��ات  ب��ت��ح��ص��ني  ال��ك��ف��ي��ل 
النظام  يقوم  التي  الطبقية  للمخططات  التصدي 
القائم بتنزيلها على كاهل الطالب، رغم هذا الوضع 
الطالبية  وفصائلها  الطالبية  اجلماهير  تقف  فلم 
بل ناضلت وفجرت معارك طالبية  األيدي،  مكتوفة 
فضاء  ألن  املكاسب،  لتحصني  قوية  تكن  ل��م  ولكنها 
ب��ام��ت��ي��از،و حلقة  م��ج��اال فصائليا  أص��ب��ح  اجل��ام��ع��ة 
ب��روز ممارسات فوضوية ال متت  إال  أدى  ضيقة مما 
عبر  الوحدوي،  الدميقراطي  الطالبي  للجسم  بصلة 
زرع بذرة العنف والتي لم تسلم منه كل فصائل التوجه 

الدميقراطي.

اجلامعي  امل����وس����م  إن 
كباقي  ل����ي����س  احل������ال������ي، 
فإنه  امل���واس���م اجل��ام��ع��ي��ة، 
للحركة  ب��ان��ت��ص��ار  يتميز 
وفصائلها  ال����ط����الب����ي����ة 
استرجاع  ف���ي  امل��ن��اض��ل��ة 
مما  للنقابة،  املركزي  املقر 
وتنظيم  توحيد  يستدعي 
اجلامعة  داخ��ل  ممارستها 
املغربية، وكذلك انخراطها 
اجلماهير  م����ع����ارك  ف����ي 
الشعبية بقوة، عبر الدعاية 
اإلطار51.17  ق��ان��ون  ض��د 
املخططات  وم���خ���ت���ل���ف 
في  تضرب  التي  الطبقية 
أجل  من  التعليم  مجانية 
وطنية  مل��ع��رك��ة  ال��ت��ه��ي��ئ��ة 
ط���الب���ي���ة إلن�����ق�����اذ أب���ن���اء 
من  املسحوقة  اجلماهير 
وأصحاب  ال��ب��اط��رون��ا  ن��ي��ر 

رؤوس األموال، الذين ال هم لهم سوى الربح.

الطالبية،  ب��احل��رك��ة  امل��ن��وط��ة  امل��ه��ام  ح��ج��م  إن 
يحتاج  إمن��ا  املستحيل  وال  السهل  ب��األم��ر  ليس 
عبر  احلقيقي  التغيير  في  قوية  سياسية  لرغبة 
تغليب مصلحة اجلماهير الطالبية على املصالح 
ال��ف��ردي��ة، وأه���م م��دخ��ل ل��ت��ج��اوز امل��ش��ك��الت التي 
وطني  هو حوار  الطالبية،  احلركة  فيها  تتخبط 
ط��الب��ي م��ؤس��س على ب��رن��ام��ج واض���ح األه���داف، 
تعطى فيه األولية ملعارك امللفات املطلبية احمللية، 
م��ن أج��ل توحيدها ف��ي ال��زم��ان م��ن أج��ل معركة 
وطنية وحدوية، وكذلك النضال من أجل إطالق 
الطالبية،  للحركة  السياسيني  املعتقلني  ك��اف��ة 
مرتكبيه  وفضح  الرجعي،  العنف  وكذلك محاربة 

والتشهير بهم.

 ك���ل ه���ذه األم�����ور ت��س��ه��ل ع��م��ل��ي��ة إع�����ادة بناء 
املغرب عبر عقد مؤمتره  الوطني لطلبة  االحت��اد 
للموقع  امل��غ��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  لنقل  االس��ت��ث��ن��ائ��ي، 
الطبقات  عموم  عن  ومدافعة  مناصرة  السليم، 
ال��ص��راع ضد  ف��ي حلبة  ال��ك��داح  وع��م��وم  الشعبية 
يستمر  ال  حتى  السائدة  وكتلته  القائم  النظام 

نزيف االضطهاد والعبودية.<

سهيل بادي

إن حجم المهام المنوطة 
بالحركة الطالبية، ليس 

باألمر السهل وال المستحيل 
إنما يحتاج لرغبة سياسية قوية في 
التغيير الحقيقي عبر تغليب مصلحة 

الجماهير الطالبية على المصالح الفردية، 
وأهم مدخل لتجاوز المشكالت التي تتخبط 

فيها الحركة الطالبية، هو حوار وطني طالبي 
مؤسس على برنامج واضح األهداف، تعطى فيه 
األولية لمعارك الملفات المطلبية المحلية، من 

أجل توحيدها في الزمان من أجل معركة 
وطنية وحدوية، وكذلك النضال من أجل 

إطالق كافة المعتقلين السياسيين 
للحركة الطالبية، وكذلك محاربة 
العنف الرجعي، وفضح مرتكبيه 

والتشهير بهم.
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المناضلة المرأة 

السؤال األول متعلق فقط بتقدمي نفسك وجمعيتك او 
تنظيمك و مجال اشتغالك 

النسائية  جني  "راب��ط��ة  رئيسة  وأن��ا  علي،  بشرى  اسمي 
تركيًا  احملتلة  السورية  عفرين  مدينة  مواليد  من   ،"JÎN
من  املدنية  الهندسة  كلية  خريجة  وأن��ا   .2018 آذار  منذ 
جامعة حلب. عملُت في مجال اإلعالم سنني طويلة قبل 
في  س��واء  سنة،   15 حوالي  منذ  النسائي  للعمل  أتفرغ  أن 
روجافا )شمال شرق سوريا( أو في باشور )شمال العراق(، 
وأخيرًا حطاّ بي ِرحاُل العمل النسائي في العاصمة اللبنانية 

بيروت، حيث مركز رابطتنا جني.

آٍن.  وامل��رأة في  وكلمة جني مفردٌة كردية، وتعني احلياة 
ثات(،  )املوراّ اجلينات  كلمِة  مفرُد  العربية  اللغة  في  وه��ي 

والكردية  العربية  املعاني  تتناغم  هكذا،  األص��ل.  وتعني 
لكلمة "جني" لتدلاّ على أن املرأة هي احلياة واألصل، أو 

أنها أصل احلياة...

ورابطة جني جمعية نسائية غير حكومية، تهدف إلى 
متكني وتوعية املرأة، وإلى تعزيز التشبيك النسائي بهدف 
الشرق األوسط  لتحالف نسائي على مستوى  التأسيس 
اء وبالعمل  وشمال أفريقيا. ورابطتنا تؤمن باحلوار البناّ
أو  يشتت  ما  ولكل  والقوميات  للحدود  العابر  املشترك 

يهدر طاقات املرأة ونضاالتها اجلسيمة.

   2 -    باستثناء ما نعرفه نحن في املغرب عن جتربة 
ضد   lرفاقه جانب  الى  كمقاتالت  الفلسطينيات  النساء 
القليل عن جتربة نساء  النزر  لدينا   ، الصهيوني   العدو 

"روجافا" في املجال العسكري واألمني ، 

انضمام  ع��ن  واح����داث  من���اذج  بتقدمي  تفضلت  ه��ال     
النساء الكرديات السوريات للقتال من صفوف حزب العمال 

الكردستاني خصوصا بعد تنظيم الدولة اإلسالمية 

روجافا/شمال شرق  في  امل��رأة  بتجربة  يتعلق  فيما  أما 
سوريا، فيمكنني القول، وبتواضع، أنها جتربة فريدة وغير 
مسبوقة. لكنه من الضروري القول أنها جتربة أتت خالصًة 
وللنضاالت  ع��م��وم��ًا،  ال��ت��اري��خ  ع��ب��ر  النسائية  ل��ل��ن��ض��االت 
التحررية الوطنية في التاريخ احلديث خصوصًا. وما مييز 
للحركات  املعمقة  دراستها  هو  غيرها،  عن  التجربة  ه��ذه 
من  ال���دروس  واستخالص  واملنطقة،  العالم  في  النسائية 
العريق،  النضالي  إرثها  من  واإلف���ادة  فيها،  اخللل  نقاط 
واقع  وخصائص  خصوصيات  حسب  وتكييفه  وتطويره 

املرأة الكردية.

فمن أهم ما أضافته هذه التجربة في روجافا، هو تشكيل 
املرأة لتنظيماتها اخلاصة وشبه املستقلة، حتى قبل اندالع 
تسميتها  ل  أفضاّ والتي  العربي"،  الربيع  "ث��ورات  يسمى  ما 
بثورات "ربيع الشعوب"، أي في أصعب املراحل التي مراّ بها 
العربي  البعث  ح��زب  ظل  حتت  سوريا  في  الكردي  الشعب 
الشوفيني. فاعُتِقَلت الكثير من الناشطات الكرديات فقط 
ألنهناّ أردن نفض الغبار عن أنفسهناّ وأن يصقلن وعيهناّ 
، وألنهناّ تشبثن بأبسط حقوقهناّ في التعبير عن  وإرادتهناّ

. ثقافتهناّ أو هويتهناّ

الثورة  لريادة  متامًا  جاهزًة  الكردية  امل��رأة  كانت  ولذلك 
االنتفاضات  ش����رارة  ووص��ل��ت  امل���وازي���ن  ان��ق��ل��ب��ت  حينما 
وحداتها  تشكيل  من  نت  متكاّ وبذلك  سوريا.  إلى  الشعبية 

القتالية شبه املستقلة "وحدات حماية املرأة YPJ" بالتوازي 
مع تشكيل "وحدات حماية الشعب YPG". وأعادت هيكلة 
املستجدات،  ليواكب  س��ت��ار"  "احت���اد  السياسي  تنظيمها 
لته إلى "مؤمتر ستار" الذي هو تنظيم نسائي سقفي  وحواّ
واالجتماعية  السياسية  احل��ي��اة:  مفاصل  جميع  ينظم 

واالقتصادية والثقافية والفنية واألمنية والعسكرية...

ت "قوانني املرأة" التي متنع تعدد الزوجات أو زواج  كما سناّ
القاصرات أو املهر وغيرها من الظواهر التي جتحف املرأة 

وتسلبها حريتها.

تكريسها  ه��و  الكردية  امل���رأة  إليه  وصلت  م��ا  ذروة  ول��ع��لاّ 
لنظام "الرئاسة التشاركية" في جميع اخلاليا والتنظيمات 
واملؤسسات العامة، وعلى جميع املستويات، بدءًا من كومني 

احلي وصواًل إلى رئاسة األحزاب والتنظيمات على مستوى 
سوريا.

اخلطوات  هذه  من  استراتيجية  خطوة  كل  أن  وأعتقد 
أكتفي  فإني  ل��ذا،  ومنفصلة.  عة  موساّ كتابة  إل��ى  بحاجة 

بذكرها بخطوطها العريضة جدًا.

3– قد تعد جتربتكن في منطقة "روجافا"  محصنة،فريدة 
في  النساء  نحن  يؤرقنا   ال��ذي  ال��س��ؤال   ان  ،إال  وملهمة 
األساسية  بالضمانات  متعلق  الدميقراطي  النهج  قطاع 
ل��ل��وراء خصوصا  ال��ت��ي ت��رون��ه��ا وال��ت��ي تكفل ع��دم ال��ع��ودة 
أداة  بوجود  مرتبطة قصرا  ثورة  أي  ان جناح  نعرف  واننا 
وتكتيكها  استراتيجيتها  يرسم  يقودها  ح��زب   ، سياسية 
واننت منظمات وجتمعات مبرجعيات متفاوتة  إضافة الى 
االمريكي   والتهافت  التكالب  في  املتمثل  اخلارجي  العامل 
والرجعية  التركي   التركي  النظام  وعمالئهم  الصهيوني  

العربية على املنطقة

منذ  لصفوفها  الكردية  امل��رأة  تنظيم  في  الفضل  يرجع 
إذ   ."PKK الكردستاني  العمال  "ح���زب  إل��ى  خ��َل��ت  ع��ق��وٍد 
انخرطت أعداد غفيرة من النساء الكرديات السوريات في 
صفوف احل��زب، إلميانهن بأهمية وض��رورة وح��دة الصف 
الشرسة ضد اجليش  الكردي، فشاركن ببسالة في احلرب 
ف��ي جبهات  امل��ئ��ات منهناّ  ال��ف��اش��ي، واس��ت��ش��ه��دت  ال��ت��رك��ي 
املرأة  حرية  "ح��زب  تأسيس  في  بفعالية  وشاركن  القتال. 
الكردستانية PAJK"، فتعززت جتاربهناّ وصقلت مواهبهناّ 

طيلة سنوات النضال الشاق.

ومَلاّا برز تنظيم داعش اإلرهابي وهاجم الُكرد في روجافا، 
تقدمت الكثير من النساء املناضالت الكرديات السوريات في 
صفوف حزب العمال الكردستاني مبطالبهناّ حلماية أهلهناّ 
شقيقاتهناّ  وساندتهناّ  بل  ذل��ك،  لهناّ  فكان   ، ومناطقهناّ
من  وأشقاؤهناّ من الكرد من أجزاء كردستان األخرى، وقداّ
لَت املرأة الكردية  أسمى آيات التضحية والبسالة، والتي حواّ

إلى أيقونة، ليس وطنيًا أو إقليميًا فحسب، بل وعامليًا.

رت  فَمن منا لم يسمع بالفدائية "آرين ميركان" التي فجاّ
نفسها بني مرتزقة داعش قائلًة بأعلى صوتها: "دخولكم 
استشهادها  ر  فغياّ جثتي".  على  سيكون  كوباني  مدينة 
املوازين، وقلَبها رأسًا على عقب، وحتررت كوباني، واضطر 
وَمن  الكرد في قتالهم ضد داعش.  لدعم  الدولي  التحالف 
منا لم يسمع بوارشني أو آفستا خابور أو شيالن كوباني..... 
كلهناّ رموز وأيقونات تركن بصماتهناّ على تاريخ نضال 
السورية. ولن تكفي مجلداٌت لذكر  الكردية  املرأة  نضال 

. الكثير من الرموز الفدائية النسائية من أمثالهناّ

ول���ع���ل م���ن أه����م ال���ض���م���ان���ات األس���اس���ي���ة ه���ي هذه 
املرأة  ت��ع��ود  ال  ك��ي  امل��ذك��ورة،  االستراتيجية  اخل��ط��وات 
الكردية إل��ى ال���وراء. وم��ن جهة أخ���رى، ب��ل واأله���م من 
أو  عليها  تعتمد  أو  منها  تنطلق  التي  الرؤية  هو  ذل��ك، 
أال وهي  املعاصرة،  التحررية  الكردية  بها احلركة  تؤمن 
لها  قضية  وبأنها  امل��رأة،  قضية  مبحورية  التام  إميانها 
والذهنية  والسياسية  واالجتماعية  التاريخية  جذورها 
بأن قضية  التامة  قناعتها  أي  والثقافية.  واالقتصادية 
حرية املرأة هي قضية احلياة احلرة، بل واحلياة الندية 
أو  للرجل، ال قوًة احتياطية  ندًا  املرأة  احلرة، كي تكون 

تابعة أو خاملة.

أجل، إن استرداد املرأة الكردية حلرياتها وحقوقها ليس 
باألمر السهل، وعلى رغم كل هذه احملطات االستراتيجية، 
إال إن تكالب القوى الدولية وبعض القوى اإلقليمية، وفي 
مقدمتها الدولة التركية الفاشية ما يزال قائمًا للحد من 
كل هذه املنجزات واملكتسبات، بل ولنسفها إن أمكن، حتى 
ال يتم تعميمها أو اإلفادة منها، سيما في الشرق األوسط 
والتشويه  التعتيم  حمالت  جند  ولهذا  أفريقيا.  وشمال 

والتزوير قائمًة على قدم وساق في هذا اخلصوص.

وهذا ما يؤكد قناعتنا بأن النضال النسائي ال ميكن أن 
التشبيك بني جميع احلركات  لم يتم  بالنجاح، ما  يتكلل 
وشمال  األوس��ط  الشرق  مستوى  على  الفاعلة  النسائية 
الرأسمالي  النظام  وه��و  أال  واح��د،  النساء  فعدو  أفريقيا. 
العاملي الذي ينتهل قوته من الذهنية الذكورية السلطوية، 
شنيعة.  ووحشية  ربحية  حربية  مؤسسات  إلى  ويترجمها 
العمل  ون��ك��رس  أن نتضافر  أم��ام��ن��ا س��وى  م��ج��ال  ل���ذا، ال 
كيانات  إلى  ذلك  نترجم  وأن  النساء،  نحن  بيننا  املشترك 
نضاالتنا  جميع  صباّ  تضمن  متكافلة،  إقليمية  نسائية 
في بوتقة واحدة تهدف إلى الصمود في وجه هذا النظام 
هذا  النبيل  هدفها  العاملي، وحتقق  الرأسمالي/اإلمبريالي 
بل  اإلقليمي،  النسائي  والتضافر  وال��ت��ع��اون  بالتضامن 

والدولي.

أكبر ستكون  كثب  ع��ن  التجربة  ه��ذه  م��ن  اإلف���ادة  ولعل 
النظام  يبنيها  التي  اجل���دران  أو  احل��واج��ز  لكسر  البداية 

العاملي بيننا، وستكون منطلقًا لوحدتنا.<

حوار مع بشرى علي،  رئيسة "رابطة جني النسائية JIN " من روجفا بشمال سوريا
في اطار انفتاح  صفحة املرأة املناضلة على مناضالت من خارج منطقتنا املغاربية ، ارتأينا اليوم ان نربط اتصاال مع مناضالت من "روجافا"  
وعمالئها  العاملية  والصهيونية  االمبريالية  وتكالب  اجلنسي  االضطهاد  االستغالل  مقاومتهن ضد  واشكال  على جتاربهن  لنطلع  باشور"  او" 

الرجعيني  على املنطقة ، وفي هذا الصدد استدعينا الرفيقة  "بشرى على" لنطرح عليها سؤاال اوليا لتعريف قراء اجلريدة بها 
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الثقافة  و التغيير

زرياب هو الطائر االسود اجلميل الصوت كما ورد 
الساقي. اغداق  دار  العلوي  زري��اب ملقبول  رواي��ة  في 
املال في ظل الوباء على فنانني اثار سخط اوساط 
متعددة باعتبار أن هناك فئات اولى باملنحة خاصة 
من  املجتمع  في  عريضة  وف���ىات  الرميد  اصحاب 
احياء فقيرة وفقراء البادية .وحجة اخرى تدعيها 
لم يقدموا  الفنانني  ه��ؤالء  بأن  االص��وات احملتجة 
اعماال فنية تدكر وهي اقرب الى االسفاف واالبتدال.

والفن بصفة عامة فنجد  الغناء  لتاريخ  وبالعودة 
ومنهم  األجيال في صمت  واطربوا  ابدعوا  فنانني 
م��ن ذاق الفقر امل��دق��ع وم��ن داق���ت ب��ه ال��دن��ي��ا على 
سعتها .فاين هؤال ء من عيطات بوشعيب البيضاوي 
واالغاني اجلميلة للحسني السالوي وخفة األغنية 
واوت��ار رويشة احلزينة  الزهير  ومرحها عند حميد 
.وصيحات حادة وعكي .و ونعيمة سميح وهي تناجي 

جرحها.

في  البهجة  ادخ��ل��وا  بسطاء  فنانني  ع��ن  ناهيك 
اسواق على الناس كخليفة بكمانه .اين هؤالء من 
محيا  على  الضحك  صنع  ال���ذي  الكرميي  فكاهة 
بزيز  فكاهة  ومل��اذا حوصرت  القرية.  هامش  تعساء 
الشامخ  الشيخ  ذل��ك  ام��ام عيطات  بلغوا شأنا  .ه��ل 
ولد قدور وهويطوف على أولياء وسادة العلوة .وكثير 
وعلي  احلسني.وعلي  بنت  وفاطنة  كالدعباجي  هم 

واحلطاب ببرشيد.

ابحثوا عن الفنانني في اسواق البادية .وفي حانات 
والناقالت  احلافالت  في  شحادين  .وعند  السكارى 
.استمعوا الصوات املرتلني في الزوايا .انصتوا جيدا 
املاء  يبحثن عن  فتيات في اجلبال وهن  لصيحات 
يرثني  البوادي  في  النائحات  لكلمات  والكأل.متعنوا 
مناقب الراحل.استمعوا الى كلمات واحلان مناصري 
السجناء  .واغ���ان���ي  امل��ي��ادي��ن  م��ن شبيبة   األن��دي��ة 

والسجينات.

أنكر األصوات أفخمها جشعا
عبد اللطيف صودي

أنت لست أكثر
وأنا لست أقل

تذكر ذلك
حني حتكمنى

وحني تصادر أموالى
وحني تعتقل حريتى

وحني تعيث فسادا فى شؤونى
أنت لست أكثر
وأنا لست أقل

لست الالعب الوحيد
وال املنتصر ذو الرأى السديد

ال متلك األرض
وال متلكنى

يخرج الناس من كهوف خوفهم
من محابس الصمت
من كبت السلطات
من دفاتر املخبرين

وأجهزة تنصت األمن
يخرج الناس على من يزور إرادتهم

وتواقيعهم
ويسرق أموالهم

ويتاجر بهم مع عدوهم
الناس ليسوا ممتلكات لتورث
من اجلد إلى احلفيد مرورا 

باإلبن
وأوطانهم ليست رقع شطرجن

وهم ليسوا البيادق وال القطع التى 
يالعب بها حاكم حاكما آخر

"متى إستعبدمت الناس وقد 

ولدتهم أمهاتهم أحرارا"
جئنا لألرض معا

لنزرعها ونحصدها
نعمرها ونبنيها

جئنا بقانون احلب والبقاء
لم نولد عبيدا

ولم تولدوا أسيادا
منذ حامورابى وشريعته

"والعني بالعني والسن بالسن 
والبادىء أظلم"

منذ قابيل وهابيل
والغراب يعلمنا كيف نهيل التراب

على ضحايانا ونصمت
أحرار نحن أحرار

ملاذا جتبروننا على تبجيلكم
واملشى خلفكم

والهتاف بافتداء حياتنا من أجل 
أسمائكم؟

فى قاع التاريخ
لم نكتشف الذرة

وال وصلنا إلى القمر
فى قاع الشعوب نحن
مرضى بالفقر والبؤس

والطغيان واجلهل
واإلحتالل

أوطاننا مخترقة
ونحن عاجزون

وأسماء أطفالنا فى قوائم اإلرهاب 
واملمنوع من الدخول

وغير املرغوب فيهم
شعوبنا فقيرة

وحكامنا كلهم أغنياء
وظفتم األديان

والطوائف
والعسكر واجليوش
والشرطة واألمن

ضدنا
وسبيتمونا بأموالنا.

سلسلتمونا بالوالء والطاعة
واخلوف والصمت
والوشاية واحلقد

والكبت واحلياء من قول احلق
أنتم لستم أكثر
ونحن لسنا أقل!
فى دفتر احلساب

معكم حني تكونون معنا
وناقص وجودكم حني تكونون 

ضدنا
سنبجل العدل والتواضع
سنفدى بأرواحنا شعوبنا

وأوطاننا
ونعزل الطغاة

ونحاكم املستبدين
ونصادر مال الظالم احلرام
حني يسرقه من أفواه شعبه
شريعة الغاب لم تعد تعجبنا

وقانون السيد املستأسد
لم يعد سار.

 ظبية خميس *أحرار نحن

*  ظبية خميس:  كاتبة وشاعرة إماراتية تتعرض للتضييق واملنع من السفر، بسبب كتاباتها وموقفها 
الرفض  للتطبيع.

أنا لست بخير..
ليلى ناسمي

صباح معتل
وطن محتل
شعب مختل

أنا لست بخير
وال خير في األفق يبشر

بهدي أو سبيل
القلب ال نبض يعلو فيه

عن نبض الغضب املشلول
املارون من أوردتي

يستسقون من تعبي
وال يثملون

أنا لست بخير

فهذي البالد تتغذى
بيتم أطفالها

تطرح أرواحهم أرضا حضيضا
تسرق منهم العمر
واحللم والوطن
انا لست بخير

يا رفيقي
فهذي البالد

أتخنث مرايا الفؤاد ولم تنصف
دمع الصبية املسفوح 

وهم يرددون
عاش.. عاش و ميوتون ببطء رحيم
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حوار

1  - ما هي يف رأيكم الكتل الرئيسية التي تؤثر حاليًا على 
الجيوسرتاتيجية على الصعيد العاملي؟

سيطرت ثالث كتل كبيرة بشكل رئيسي على النصف الثاني 
الرأسمالية،  الكتلة  أو  الغربية  الكتلة  العشرين:  القرن  من 
امل��ع��روف��ة باسم "ال��ع��ال��م احل���ر"، وال��ت��ي، ف��ي ال��واق��ع، هيمنت 
من  كبيًرا  ج��زًءا  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  واضطهدت، 
الكالسيكية،  الهيمنة  أشكال  استبدال  ومت  العالم.  شعوب 
خ��اص��ة االح��ت��الل االس��ت��ع��م��اري امل��ب��اش��ر، ب��دع��م األنظمة 
أو  العسكرية  الديكتاتوريات  م��ن  غالًبا  املشكلة  العميلة، 
للمصالح  القائم  الوضع  التي تضمن  االستبدادية  األنظمة 
اإلمبريالية ؛ الكتلة الثانية، التي ولدت مع الثورة السوفيتية 
يسمى  ما  تطور  مع  تراجًعا  والتي ستشهد   ،1917 عام  في 
ب��األن��ظ��م��ة ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة امل��س��م��اة اش��ت��راك��ي��ة، وال��ت��ي هي 
التشكيالت  ف��ي  متأصلة  وغ��ي��ر  مترسخة  غير  ال��واق��ع  ف��ي 
االجتماعية املفترض أن تتطور نحو االشتراكية ؛ وأخيًرا، 
ُولدت الكتلة الثالثة أساسا من حركة مقاومة االستعمار، التي 
عززتها الثورة الشعبية في الصني، وعلى األخص مع مؤمتر 
باندوجن )Conférence de Bandoeng( في عام 1955. هذه 
كتلة  الثالث، هي  العالم  باسم  غالًبا  إليها  يشار  التي  الكتلة، 
غير متجانسة للغاية، وكانت في الواقع ممزقة بني الكتلتني 
األولى والثانية، وشكلت أرض مواجهة خالل "احلرب الباردة". 
االشتراكية  فشل  أعقاب  في  السوفيتية،  الكتلة  انهيار  مع 
البيروقراطية، املصممة على "النموذج الستاليني"، كان البديل 
العاملي في بداية ظهوره وتطوره مع صعود احلركات املناهضة 
للعوملة خالل التسعينيات. وقد مت إجهاض تلك الوالدة، بل 
وخنقها، بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، التي شكلت ذريعة 
احلركات  تقدم  في  للتشكيك  العاملي،  املستوى  على  للدول، 

االجتماعية وحركات الدفاع عن حقوق اإلنسان.

على الصعيد االقتصادي، ساهم ظهور قطب جديد، على 
 )BRICS("املستوى الدولي، والذي يسمى اختصارا "البريكس
في  إفريقيا(  وجنوب  والصني،  والهند،  وروس��ي��ا،  )ال��ب��رازي��ل، 
توازن جديد في العالقات الدولية، من خالل فرملة التطور 
املتحدة  الواليات  عليها  تهيمن  القطبية  أحادية  اجت��اه  في 

.)EUA( األمريكية

إلى  الفشل في حتويل صناعات األسلحة  فإن  ذلك،  ومع 
ال��والي��ات املتحدة  ق��ط��اع��ات صناعية أخ���رى، وخ��اص��ة ف��ي 
إل��ى إش��ع��ال فتيل صراعات  األم��ري��ك��ي��ة، ق��د خلق احل��اج��ة 
جديدة في العالم. وكان "اإلرهاب" احلجة الرئيسية للتبرير 
ب��ان��ع��دام األم���ن واخلطر،  الشعور  أج��ل احل��ف��اظ على  م��ن 
ولتبرير استمرار تصنيع األسلحة وبيعها للدول االستبدادية 
أو الدكتاتورية. كان هذا هو احلال بشكل خاص في الشرق 
الرجعية  األنظمة  تطارد  األوس��ط، حيث  الشرق  أو  األدن��ى 
اخلاضعة لإلمبريالية األمريكية واملتحالفة مع الصهيونية 
كابوس ثورة شعبية محتملة وظهور منوذج سياسي جديد، قد 
يكون مبثابة إعالن عن نهاية تلك األنظمة. وهذا ما يفسر 
توظيف النظام العراقي في احلرب ضد إيران في ثمانينيات 
القرن املاضي، وبعد ذلك االنهيار الذي عرفته املنطقة في كل 
من سوريا واليمن وليبيا. وهذا ما يفسر حاليا الدعم العلني 

لهذه األنظمة الرجعية للكيان الصهيوني.

وع��ودة ظهور  األوروب��ي  لالحتاد  االقتصادي  التدهور  أدى 
مواتية  غير  بيئة  خلق  إل��ى  اليمينية  الشعبوية  األنظمة 
لشعوب جنوب البحر األبيض املتوسط   ، حيث تعمل األنظمة 

ت��ع��زي��ز وج��وده��ا وق��م��ع االحتجاجات  االس��ت��ب��دادي��ة ع��ل��ى 
االجتماعية.

وراء  والعميقة  الحقيقية  ما هي يف نظركم األسباب   -   2
الخالفات واالتفاقات بني الكتل املختلفة؟

من  يكون  رمبا  الكتل.  عن  اليوم  احلديث  الصعب  من  ج: 
عالم  ع��ن  املستقرة،  غير  التحالفات  ع��ن  احل��دي��ث  األص���ح 
"متعدد األقطاب" الذي يعوض "الثنائية القطبية" السابقة. 
أوروبا  األمريكية على  املتحدة  الواليات  استمرار هيمنة  إن 
تصبح  لكنها  حقيقة.  )OTAN(باتت  ال��ن��ات��و   خ��الل  م��ن 
باهظة الثمن. إن هذه الهيمنة تتعزز داخل أوروبا بسبب عودة 
ظهور احلركات الشعبوية القومية اليمينية املتطرفة. وتعمل 
املبنية  التقليدية،  الصناعية  أنشطتها  تصدير  على  أوروب��ا 
على أساس األع��داد الهائلة لليد العاملة. كما تؤدي العوملة 
املكاسب  وبالتالي خسارة  األج��ور،  انخفاض  إلى  الرأسمالية 
ظروف  وتسمح  أوروب���ا.  في  تاريخيًا  املنتزعة  االجتماعية 
استغالل القوى العاملة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية 

بتحقيق معدالت ربح أعلى.

مواقعها،  تقوية  ج��اه��دة،  روسيا  أخ��رى حت��اول  من جهة 
خاصة في أوروبا الشرقية حيث مت إضعافها. كما أنها تضع 
نفسها ف��ي ال��ش��رق األدن���ى وال��ش��رق األوس���ط، م��ع حتالفات 
تكتيكية، وال سيما مع إيران. وقد ساعد وجودها العسكري 
في منع سقوط نظام األسد في سوريا. وفي اآلونة األخيرة، 
"املستنقع  في  املتوسط  ،  األبيض  البحر  في جنوب  تورطت 

الليبي".

عاًما  األرب��ع��ني  م���دى  ع��ل��ى  م��ن جهتها،  ال��ص��ني  حققت 
املاضية، منًوا اقتصادًيا كبيًرا بشكل أساسي، مع معدالت منو 
األمريكية.  املتحدة  الواليات  أعقاب  في  باستمرار  وضعتها 
العاملية  القوة  ه��ذه  للصني،  االستراتيجي  االختيار  ومتيز 
املخطط،  واالقتصاد  السوق  اقتصاد  بني  باملزج  اجل��دي��دة، 
وتعتبرها الواليات املتحدة تهديًدا لها. وهذا ما يفسر "احلرب 
التجارية" بني البلدين التي اتسمت بها الفترة التي سبقت 
إفريقيا  أي��ًض��ا  الصني  اخ��ت��ارت  احلالية.  العاملية  اجلائحة 
لضمان إمدادها باملواد اخلام، وضمان توسعها واملساهمة في 
ظهور توازن جيوستراتيجي جديد، في مساحة كانت في ما 

مضى مخصصة للقوى االستعمارية األوروبية السابقة.

3 - يف اعتقادكم هل يمكن توقع اشتباكات عسكرية بني 
الكتل؟

ج: لقد بدأ الصدام ينكشف بالفعل بني الواليات املتحدة 
والصني، في املجال االقتصادي والتجاري. وبدأت في الواقع 
األوسط.  الشرق  في  خاصة  بالفعل،  العسكرية  االشتباكات 
كما أن جتارة األسلحة تزدهر. فخالل الفترة 2014-2018، 
كانت أكبر خمس دول مصدرة لألسلحة هي الواليات املتحدة 
األمريكية وروسيا وفرنسا وأملانيا والصني، بحيث اسحوذت 
هذه البلدان لوحدها على ٪75 من مجموع عائدات مبيعات 
األسلحة عبر العالم. فرنسا هي ثالث أكبر مصدر لألسلحة 
في العالم. قدرت مبيعات أفضل 100 صانع أسلحة ب� 398.2 

مليار دوالر في عام 2017.

العسكري.  جانبه  فقط  للعنف  ليس  أخ���رى،  ناحية  من 
واملديونية،  الطبيعية،  م���وارده���ا  م��ن  ال��ش��ع��وب  ف��ح��رم��ان 

واحلرمان من احلقوق األساسية، وال سيما احلصول على 
املوارد  وخوصصة  األس��اس��ي��ة،  الصحية  وال��رع��اي��ة  التعليم 
األساسية مثل املياه، وتدمير البيئات الطبيعة مثل الغابات 
)...( تشكل كلها ذلك العنف املنهجي املتأصل في الرأسمالية 

العاملية ومصدرا من مصادر معاناة الشعوب املضطهدة.

العسكرية  االشتباكات  ذلك، حتدث معظم  إلى  باإلضافة 
بعيًدا عن القوى الكبرى املزود الرئيسي باألسلحة، وتسمح 
بالتدخل العسكري أو تبرره مع األمم املتحدة أو بدونها. هذه 
الهيأة األممية التي تعاني اليوم من أزمة عميقة، إما أن يتم 
القوى  قبل  من  مقاطعتها  أو  رفضها  ببساطة  أو  توظيفها 
العظمى. كما هو احلال على وجه اخلصوص مع الواليات 
واتفاقية  اليونسكو  من  انسحبت  التي  األمريكية،  املتحدة 
ب��اري��س ب��ش��أن ظ��اه��رة االح��ت��ب��اس احل����راري، وت��ه��دد حاليا 

باالنسحاب من منظمة الصحة العاملية.

4 - هل يمكن حسب تقديركم لطبيعة النزاعات أن تؤدي 
إىل حرب عاملية جديدة؟

ج: إن النظام العاملي احلالي، أو باألحرى الفوضى العاملية، 
انهيار االشتراكية  إن  القوى.  رئيسي موازين  حتكمه بشكل 
لتوسع  ال��ط��ري��ق  مهد  ق��د  الثمانينيات  ف��ي  البيروقراطية 
ليبرالية،  بعوملة  يتعلق  األم��ر  إن  العالم.  ح��ول  الرأسمالية 
توازن  بالضرورة  ويحكمها  املالي،  امل��ال  رأس  عليها  يسيطر 
غير مستقر. فالقوى العظمى تفعل كل ما بوسعها للحفاظ 
على احتكار األسلحة النووية. وال ميكن للرأسمالية العاملية 
إلى  ت���ؤدي  أن  إال  ت��ن��اق��ض��ات،  م��ن  حتتويه  مب��ا  بطبيعتها، 
واملنافسة  التباري  على  قائم  نظام  ألنها  جديدة،  صراعات 
الضعيف من قبل  القضاء على  والسحق، وحتى  والسيطرة 
تسجن  االقتصادية".  "الداروينية  هي  الرأسمالية  ال��ق��وي. 
الرأسمالية العاملية الناس في "األمم" أو "الدول" وحترضهم 
فإنها  خطير،  بشكل  تهدد  وعندما  البعض.  بعضهم  ضد 
تستدعي القوى األكثر رجعية، وتولد أيديولوجيات عنصرية 

ميينية متطرفة.

عالوة على ذلك، فإن التحدي األكبر الذي يواجه البشرية 
في القرن احلادي والعشرين هو أيًضا ذو طبيعة بيئية. ليس 
للرأسمالية حل لهذا التحدي، ألنها تقوم على مبدأ تسليع 
امل��وارد احليوية مثل املياه.  كل ما هو موجود، مبا في ذلك 
وملواجهتها، يجب على احلركات التقدمية في العالم أن تطور 
أساليبها وتبتكر أساليب جديدة في النضال والقيام بأنشطة 
املعلومات  لتقنيات  الصدد  ه��ذا  في  وميكن  للحدود.  عابرة 
واالتصاالت اجلديدة أن تساهم في ابتكار أساليب النضال 
وجتاوز احلدود اجلغرافية للدول. إن الدفاع عن الطبيعة هو 
إهمالها. هذه اجلبهة هي  ينبغي  للنضال ال  أمامية  جبهة 
التي ميكن أن تدفع احلركات السياسية واالجتماعية لليسار 
الراديكالي قدر اإلمكان، وخاصة الشباب، في جميع البلدان 
إلى بلورة بدائل تعبوية وقابلة للتحقق على أرض الواقع، من 
التي  واالشتراكية  اإلنسانية  التجارب  من  االستفادة  خالل 
عاشتها في جميع أنحاء العالم من قبل، األجيال السابقة 
البديل  الرأسمالية. إن  الثوار. ليس للناس مستقبل في  من 
االشتراكي ذي البعد اإلنساني هو الوحيد الذي مينع البشرية 

من السقوط مرة أخرى في البربرية.

الرباط في 30 شتنبر 2020

مجعية   عضو  احلقويق  الناشط  مسعودي،  العزيز  عبد  اجلاميع  األستاذ  هو  العدد  ه��ذا  ضيف 
“ترانسبارانيس” املغرب ، إطار بوزارة املالية، حناوره حول الوضع اجليوسرتاتيجي عىل الصعيد العاملي، 
وتطور التكتالت والرصاع عىل املواقع، يف زمان تعرف اإلنسانية حتديات متجددة أبرزها يف الفرتة الراهنة 
جاحئة covid19، والتغريات املناخية اضافة طبعا للحروب والرصاعات املسلحة الناجتة  عن المطوحات 

اهلمينية للقوى االمربيالية والتدحالت يف العديد من املناطق وتسعري الرصاعات العرقية والطائفية ....
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 2021 ميزانية  اإلط��ار إلع��داد  الرسالة  حسب 
ناقص  ه��ي   2020 سنة  ف��ي  النمو  نسبة  ك��ان��ت 
الذي  العرض  النسبة في  %5  ومت حتيني ه��ذه 
ميزانية  مشروع  لتقدمي  احلكومة  به  تقدمت 
ال��ن��س��ب��ة احمل��ي��ن��ة ه��ي ناقص  2021 وأص��ب��ح��ت 
%5.8 والنسبة املستهدفة لسنة 2021 هي 4.8% 
أي أن احلكومة تعتمد على نسبة انكماش تقدر 

بناقص 1% .
طبعا هناك فرضيات منها التخلص من كورونا 
مع نهاية 2020 ثم حتقيق 70 مليون قنطار في 
غاز  من  للطن  دوالرا  و350  الزراعية  احملاصيل 

البروبان وصرف الدوالر ب 9.7 درهما.
ال���ث���اب���ت���ة ه����ي م��خ��ل��ف��ات سنتني  احل���ق���ائ���ق 
متتاليتني من اجلفاف، انهيار البنية واملنظومة 
الصحية، وانهيار قطاعات االنتاج، وارتفاع حاد 
وزارة  أرق���ام  حسب  انضافت  حيث  البطالة  ف��ي 
الالقتصاد واملالية فقدان 589 ألف منصب شغل، 

وطبعا ليست هذه هي احلقيقة الكاملة.
مشروع  مسودة  اعتمدتها  التي  الفرضيات  إن 
ألن  م��ه��زوزة،  فرضيات   2021 ميزانية  ت��ق��دمي 
ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19 ال زال���ت ق��وي��ة وق���د تظهر 
موجات أكثر فتكا لسبب اهتراء وانهيار املنظومة 
التأثير  العامل  لهذا  سيكون  وطبعا  الصحية، 
واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  على  املباشر 
قانون  مراجعة  بضرورة  الدولة  وسيلزم  برمته 

مالية سنة 2021 كما حصل في سنة 2020 .
اتضح من خالل عرض وزارة االقتصاد واملالية 
أن احلكومة فقدت السيطرة على لوحة توجيه 
واالجتماعية،  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  دف���ة 
إرادة  بتنزيل  ال��وع��ود  خ��ط��اب  ع��ل��ى  واع��ت��م��دت 
وكذا...  ك��ذا  في  يرغب  ال��ذي  امللك  وتوجيهات 
احلكومة تسبح في الظالم وستعتمد على طبع 
العملة واملزيد من االستدانة وإغراق املغرب في 
البديل  التنموي  النموذج  املديونية. حتى جلنة 
احلماسة  هناك  تعد  ول��م  سبات  مرحلة  دخلت 
في الدفاع على أطروحات االلتقائية وخزعبالت 
احلكامة اجليدة واملزيد من تقدمي ما تبقى من 
القطاع العمومي وشبه عمومي إلى اخلوصصة. 
حتى  الكمون  مرحلة  موسى  ب��ن  جلنة  دخلت 
ع��ل��ى مصالح  ال��ه��ج��وم  مل��ع��اودة  ال��ف��رص��ة  تسنح 

الشعب خدمة ملصالح الكتلة الطبقية السائدة.
أم��ا آف��ة ال��ف��س��اد وال��ري��ع وت��ب��ذي��ر امل���ال العام، 
أصبح منوذجا  املغرب  أن  توضح  املؤشرات  فكل 
يحتل املراتب األولى، وما تشكيل مجلس ضبط 
أجل  م��ن  املعمم  اإلف��س��اد  ع��رب��ون  إال  الكهرباء 

إرشاء النخب والبقية تأتي.

من وحي األحداث

التيتي الحبيب                             

الدولة تسبح في الظالم

بالدار  "ان��ت��ي��رط��رون��ي��ك"  وع��م��ال ش��رك��ة  ع��ام��الت  نظم 
 .2020 اكتوبر   3 السبت  يوم  احتجاجية،  وقفة  البيضاء  
ضمن األشكال النضالية التي يخوضها املئات من ضحايا 
االغالقات والتشريد. وشارك في الوقفة االحتجاجية التي 
نظمها االحتاد املغربي للشغل بالدار البيضاء العشرات من 

العامالت والعمال.

فإن حوالي300 عاملة وجدت نفسها مشردة  وللتذكير، 
وقد  يذكر.  تعويض  بدون  للمعمل،  الباطرون  إغالق  بعد 

الفرنسية  الباطرون في وسائل اإلعالم  ظهر أخيرا نفس 
أن  يبرهن  مم��ا  بفرنسا.  صناعية  وح���دات  ي��ؤس��س  وه��و 
الرأسمالي املفترس قد هرب املالير التي راكمها على حساب 
العامالت والعمال بشركة "انتيرطرونيك" بالدار البيضاء.

اجلهات املختصة تورطت بشكل أو بآخر في العملية. 

من طرف  احملمية  الباطرونا  مع ضحايا  التضامن  كل 
أجهزة الدولة.

على فقير

عامالت وعمال شركة "انتيرطرونيك يطالبون 
بالتعويض عن فقدان الشغل

عبر املكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني عن  
رفضه لالتفاق - اإلطار حول "ترسيم احلدود " الذي 
ًأعلن عنه يوم  فاحت أكتوبر 2020 وأعلن  في بيان له 

ضادر يوم 2 أكتوبر عن: 

أن  له  بإسرائيل، فكيف  أواًل: نحن ممن ال يعترف 
فهي  بحرية،  أم  كانت  ية  براّ معها،  له  بحدود  يعترف 
ومحتل  فلسطني  ألرض  مغتصب  صهيوني  ك��ي��ان 
ملزارع شبعا وتالل كفرشوبا واجلزء الشرقي من بلدة 
فحدود  وبالتالي  السوري،  وللجوالن  اللبنانية  الغجر 
لبنان اجلنوبية كانت وستبقى مع فلسطني احملتلة، 
العدو  م��ن  ب����داًل  "اس���رائ���ي���ل"  مصطلح  واس��ت��خ��دام 
وأمر  االتفاق مصطلح تطبيعي  الصهيوني في نص 

مرفوض باملطلق.

ثانيًا : يشكل اتفاق – اإلطار هذا خضوعًا مكشوفًا 
األميركية  وال��ض��غ��وط��ات  ال��ع��ق��وب��ات  أم����ام  ل��ل��ب��ن��ان 
السياسية واالقتصادية واملالية، لفرض تنفيذ صفقة 
ليلة  بني  األميركي  أصبح  اذ  اللبناني،  بشقها  القرن 
وضحاها، وسيطًا في مفاوضات ترسيم احلدود وهو 
سوى  يهمه  وال  الصهيوني  للكيان  ال��داع��م  احلليف 

حمايته ونهب ثروتنا النفطية ؟ 

ترسيم  على  للتفاوض  م��ب��ررًا  ن��رى  ال  نحن  ثالثًا: 
باتفاق  احملكومة  فهي   - والبحرية  البرية  احل���دود 
انهيار  حالة  يعيش  فلبنان   –  1949 عام  منذ  الهدنة 
شاملة، وهو ال ميكنه أصاًل أن يفاوض في هكذا حال 
وبوجود املفاوض االميركي والصهيوني والدولي على 

الطاولة، وبالتالي، إعالن هذا االتفاق وبدء التفاوض 
ضه خلطر تقدمي  حوله في هذا الوقت بالذات سيعراّ
املزيد من التنازالت، التي لم يقدمها حتى في اتفاق 
فقط.  ال��دول��ي  الوسيط  بحضور  ج��رى  ال��ذي  الهدنة 
وليست  وتنميته،  لشعبه  هي  النفطية  لبنان  ثروة  إن 
بة للخارج  بدياًل عن استرجاع األموال املنهوبة واملهراّ
تسعى  التي  الفاسدة،  السلطوية  املنظومة  قبل  من 
اليوم للتفريط بالثروة النفطية وتقاسمها مع رعاتها 

الدوليني بحجة سد الديون التي نهبتها.

املفاوضات  رفض  ال��ذي  اللبناني،  الشعب  إن  رابعًا: 
يجري  للتحرير،  الوحيد  طريقه  امل��ق��اوم��ة  واخ��ت��ار 
دًا إلى التسليم بواقع التفاوض وما  سوقه اليوم مجداّ
 ، يعنيه من اعتراف بشرعية الكيان الصهيوني احملتلاّ
أي  وعن  ة  الوطنياّ السيادة  عن  التنازل  من  محذرين 
احلزب  ويعي  ة.  والنفطياّ ة  املائياّ لبنان  ثروة  من  جزء 
للتغطية على قبول  بأناّ هذا اخليار ما هو إالاّ شكل 
عدو  مع  ة  حدودياّ مفاوضات  دخول  اللبناني  الطرف 

وجودي.

السلطات  اللبناني  الشيوعي  احل��زب  يدعو  وعليه، 
ك باملوقف  اللبنانية إلى وقف هذا االتفاق فورًا، والتمساّ
الرافض للتخلي عن أي حق لبناني في النفط واملياه 
والسير  املفاوضات  ف��خاّ  في  الوقوع  وع��دم  اإلقليمية، 
به عدد من  تقوم  ال��ذي  العلني  التطبيع  على طريق 

دول املنطقة.

بيروت في 2020-10-2 املكتب السياسي

احلزب الشيوعي اللبناني يعبر عن رفضه ملفاوضات ترسيم 
احلدود  ويحذر من الوقوع في فّخ التطبيع


