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الثمن: 4 دراهم

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

يتصاعد هجوم الدولة املخزنية بشكل سافر، على احلقوق واحلريات. 
وبعض  امل��دن��ي  املجتمع  مكونات  م��ن  العديد  استغراب  يثير  ق��د  وه��ذا 
من  يعتبر  هذا  أن  غير  املغرب.  مبستقبل  املعنية  السياسية  التنظيمات 

صميم وطبيعة نظام مخزني استبدادي. كيف ذلك؟
في سياق يتصاعد فيه جشع الرأسمال العاملي وسعيه نحو املزيد من 
محاولة  في  العالم  لشعوب  والبشرية  الطبيعية  الثروات  واستغالل  نهب 
الستدراك ما كشفته جائحة كوفيد19- وتعميق التبعية، تستبد األنظمة 
التابعة وحتاول تشديد اخلناق أكثر على شعوبها. ذلك أن الفاتورة التي 
يكلفها اخلضوع للمؤسسات املالية االمبريالية، أصبح ثقلها فوق ما قد 
من  العديد  في  كلمتها  قالت  األخيرة  وه��ذه  الشعوب.  حتمله  تستطيع 
بلدان العالم. وفي العالم العربي واملنطقة املغاربية على وجه التحديد مع 
السيرورات الثورية التي اجتاحت املنطقة حتت شعارات واضحة "الشعب 
يريد- اسقاط االستبداد، حرية-كرامة -عدالة و مساواة- اسقاط الطبقة 

السياسية- تنحاو كاع، وغيرها...".
في املغرب، كواحد من البلدان التي عرفت املوجات األولى من السيرورات 
الثورية وانطالقتها مع انتفاضة 20فبراير 2011 والتي كانت جتربة رائدة 
ضمن سلسلة املالحم النضالية التي عرفها تاريخ املغرب املعاصر. وألن 
حراك 20فبراير حمل مطالب جوهرية تربط السياسي "املطالبة بدستور 
باالقتصادي واالجتماعي "ضد  ونظام دميقراطي وإسقاط االستبداد" 
بكل  اجلماهير  ك��ل  ومتتيع  والسلطة،  امل��ال  ب��ني  اجلمع  وع��دم  الفساد 
احلقوق...". مسار نوعي من تاريخ الصراع بني النظام املخزني واملعارضة 
غير الرسمية وخوض جتربة موازين قوى الشارع مقابل اختالل ميزان 
القوى العامة. هذا املسار مكن القوى املناضلة من استنتاج الدروس، لكنه 
أيضا كان فرصة للنظام كي يستعيد ترتيب أوراقه في محاولة الحتواء 
أسوأ  للعب  القابلة  النخب  أكبر عدد ممكن من  واحتواء  البنيوية  أزمته 

األدوار. 
في  الشعبي  احل��راك  مكونات  من  احتواء جزء  من  املخزن  لقد متكن 
بالدنا، لكنه لم يستطع إخماد شعلة النضال اجلماهيري الشعبي التي ال 

زالت تقاوم في كل الواجهات:
جل  وض���رب  ال��ت��راج��ع��ات  مسلسل  املغربية  العاملة  الطبقة  ت��ق��اوم   •
العمل  جت��رمي  مواجهة  في  مرير  نضال  بعد  حققتها  التي  املكتسبات 
النقابي واحلق في التنظيم. ومعها تقاوم فئات واسعة من األجراء الذين 
يواجهون السياسات النيوليبرالية من ضرب احلق في الوظيفة العمومية 
مبكتسبات  عصفت  تراجعية  قوانني  سن  عوض  العمل  في  واالستقرار 
هامة كالتقاعد كما رسمت العمل بالتعاقد وفي قطاعات حيوية كالتعليم 
والصحة وغير ذلك،  من خوصصة و سياسات التدبير املفوض الفاشلة...

• تواصل حركة املعطلني وفي مقدمتها اجلمعية الوطنية النضال من 
أجل التصدي للسياسات الطبقية التي تنتج البطالة وحتاول تأبيدها وهي 

بذلك تشكل لبنة قوية للنضال الشبيبي إذا ما تضافرت جهودها في اجتاه 
احلركة الطالبية. 

كما تواصل حركة السكان نضالها ضد محاوالت السطو على احلق   •
في األرض وتفويتها للمضاربني العقاريني بأبخس األثمان. كما تناضل 
فئات عريضة من أجل احلق في املاء والسكن الالئق واملرافق العمومية من 

طرقات ومدارس ودور الشباب وغيرها. 
هجوم  تقاوم  الدميقراطي  النضال  حركة  ت��زال  ال  أخ��رى،  جهة  وم��ن 
الدولة البوليسية على مكتسبات اجلماهير، وقد تعززت الساحة النضالية 
سياقات  في  املشترك،  للعمل  كإطار  املغربية"  االجتماعية  ب"اجلبهة 
تنظيم وتشبيك العمل على غرار "اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد 

التطبيع".
جل  أداء  في  تراجع  من  تعاني  احلقوقية  الواجهة  أن  املالحظ،  وم��ن 
من  ت��ن��ال  ومتابعات  محاكمات  ب���روز  م��ع  خ��اص��ة  احلقوقية  اإلط����ارات 
الصحفيني ومن حرية التعبير، كما انبرى إلى اخللف االئتالف احلقوقي 
الذي يفترض فيه كمكسب للعمل املشترك أن يكون في مقدمة النضال في 
الفترة الراهنة مع األحكام التي أصبحت ال تخجل بالعصف باستقاللية 

القضاء )محاكمة سليمان وعمر الراضي منوذجا(. 
ومن املالحظ أيضا تواري التنسيقات النقابية بل دخولها في احتراب 
غير مسبوق أيام حمالت االنتخابات املهنية األخيرة، بينما بقيت مجمل 

املعارك العمالية من دون تأطير أو سند نقابي. 
يحتم  جميعا،  عشناه  ما  على  وبناء  اليوم  فيها  نحن  التي  احلالة  إن 

علينا:
- توضيح طبيعة املرحلة وطبيعة التنسيقات واجلبهات ذات الصلة بكل 

مجال مع حتديد األهداف املتوخاة من كل عمل مشترك.  
- مراجعة عمليات البناء الفوقي في غياب إشراك قواعد هذه التنظيمات 
البعد  وإعطائها  امل��ب��ادرات  توطني  شأنها  من  والتي  احمللية  فروعها  في 

اجلماهيري املناسب. 
- توسيع املشاركة في اجلبهات وفتحها على باقي التنظيمات السياسية 
تقريرا  الدميقراطي  البعد  وإعطائها  للمخزن،  املناهضة  واجلمعوية 

وتنظيما. 
حركة  يؤهل  مب��ا  الصفوف  ورص  امل��ق��اوم��ة  تنظيم  إع���ادة  بصدد  إننا 
املطالب  حتقيق  نحو  تتقدم  ويجعلها  واالستبداد  املخزن  ضد  النضال 
التي شكلت أرضية متوافق حولها في إطار حركة 20فبراير املجيدة. أما 
اليسار الدميقراطي واليسار املناضل، فهو اليوم أمام رهان رفع التحدي 
التنظيمات  بناء  مهام  ملواجهة  حقيقية  أس��س  على  صفوفه  بتوحيد 
الذاتية للجماهير، وبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني الكفيل 

بتحقيق التغيير املنشود. 

من أجل توحيد جبهة مناهضة االستبداد املخزني

الشعب الفلسطيني بني عنف 
السلطة واستدوال حماس
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االنتخابات املهنية  تكشف مستوى
 تدجني القيادات النقابة
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ضيف العدد:
عبد الرزاق بوغنبور

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

ال دميقراطية وال تنمية دون إسقاط 
التبعية والتخلص من املخزن

كلمة العدد

االنتخابات في املغرب أية رهانات في ظل االستبداد؟

من  ينتظرون  ال  امل��غ��ارب��ة  امل��واط��ن��ن   
االنتخابات أمال يف التغيري وتبديل واقعهم 

حنو األفضل واألحسن
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حضوريا  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  اللجنة  اجتمعت 
بتاريخ 04 يوليوز 2021 باملقر املركزي بالرباط حتت شعار: 
والنضال  املخزنية  االنتخابات  مقاطعة  أجل  من  “جميعا 
الكادحني”  وع��م��وم  العاملة  الطبقة  ح��زب  بناء  أج��ل  م��ن 
املعتقلني  وكافة  الريسوني  سليمان  مع  التضامن  ودورة: 

السياسيني.

املغربي  الشعب  استعداد  م��ع  الوطنية  اللجنة  تزامنت 
يوليوز   17( اخلالدة  أن��وال  ملعركة  املئوية  الذكرى  لتخليد 
1921( واعالن جمهورية الريف بزعامة قائد املقاومة وحرب 
عبدالكرمي  بن  “محمد  االسباني  االستعمار  ضد  الريف 
دوليا  العامة  األوض���اع  مستجدات  وت��دارس��ت  اخلطابي”. 
واالستحقاقات  القضايا  وك���ذا  ووط��ن��ي��ا  وج��ه��وي��ا  وق��اري��ا 
الترتيبات اإلعدادية  والتنظيمية وفي مقدمتها  السياسية 
للمؤمتر الوطني اخلامس وحمالت التعريف بحزب الطبقة 

العاملة وعموم الكادحني وقررت تسجيل ما يلي:

الدميقراطي  ال��ن��ه��ج  مب��واق��ف  ت��ن��وه   –
السياسية  ال��ق��ض��اي��ا  م��خ��ت��ل��ف  ب���ص���دد 
املنحازة للطبقات الشعبية وفي مقدمتها 
الطبقة العاملة ولقضايا الشعوب املناضلة 
والرجعية  والصهيونية  االمبريالية  ضد 
وب��امل��ج��ه��ودات ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
ومناضليه/ته  احل���زب  أج��ه��زة  مختلف 
الطبقة  لتأسيس حزب  في إطار اإلع��داد 
اإلعالن  املزمع  الكادحني  وعموم  العاملة 

عنه في املؤمتر الوطني اخلامس.

الطبقة  م��ع  ال��الم��ش��روط  تضامنها   –
نضالها  في  الشعبية  واجلماهير  العاملة 
الليبرالية  ال��س��ي��اس��ة  ض���د  امل���ت���واص���ل 
السائدة  ال��ط��ب��ق��ي��ة  ل��ل��ك��ت��ل��ة  امل��ت��وح��ش��ة 
وللنظام املخزني والتي تستهدف اإلجهاز 
على ما تبقى من مكتسباتها التي قدمت 
ومنها  اجلسيمة  التضحيات  سبيلها  في 
االستقرار في الشغل والوظيفة العمومية 

املؤسسات  إلمالءات  تنفيذا  وذلك  االجتماعية  واخلدمات 
والبنك  ال��دول��ي  النقد  ص��ن��دوق  رأس��ه��ا  وعلى  االمبريالية 

العاملي.

والشعبية  العمالية  االح��ت��ج��اج��ات  قمع  ب��ش��دة  ت��دي��ن   –
والصحفيني  للمناضلني  ص��وري��ة  ومحاكمات  واع��ت��ق��االت 
واملدونني وحصار القوى املناضلة ومنها النهج الدميقراطي 
في محاولة منه إلحكام سيطرته أكثر على املجال السياسي 
األزمة  معاجلة  عن  النظام  عجز  أم��ام  واإلعالمي. خاصة 
تداعيات  التي عمقتها  اخلانقة  واالجتماعية  االقتصادية 
جائحة كورونا وبلغت مستويات غير مسبوقة من مظاهر 
وتكفي  االجتماعية  والهشاشة  وال��ب��ؤس  والبطالة  الفقر 
منهم  م��غ��رب��ي/ة  مليون   22 م��ن  أكثر  تفقير  إل��ى  اإلش���ارة 
 750 وتسريح  الفقر  6 ماليني يعيشون حتت عتبة  حوالي 
ألف من العمال/ات املسجلني في الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي ناهيك والعدد أضعاف كذلك في القطاع غير 

املهيكل.

في  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  التنمية  حتقيق  استحالة  ت��ؤك��د   –
بالنموذج  يسمى  فما  ومستبد.  فاسد  مخزني  نظام  ظل 
التنموي اجلديد هو في جوهره استمرار للمشاريع الطبقية 
للرأسمالية التبعية ببالدنا املطبقة منذ االستقالل الشكلي 
السياسي  االستبداد  تكريس  إلى  يؤدي سوى  ولن  اآلن  إلى 
واقتصاد الريع والفساد واملزيد من إغراق البالد في املديونية 
وتعميق التبعية للدوائر والدول االمبريالية وما يترتب عن 
واالجتماعية  االقتصادية  األوض��اع  ت��ردي  تفاقم  من  ذلك 
الوسطى.  والطبقات  الشعبية  واجلماهير  العاملة  للطبقة 

املغربي  للشعب  رهان  فال  املقبلة  املخزنية  االنتخابات  أما 
إلى  ستصل  مقاطعتها  أن  إلى  تشير  املؤشرات  وكل  عليها 
مستويات قياسية من شأنها تعميق عزلة وال شرعية النظام 
ومؤسساته الصورية وتدعو اللجنة الوطنية القوى املناضلة 
وتعبئة  ال��ن��ظ��ام  لفضح  سياسية  حلظة  منها  جتعل  ب��أن 
اجلماهير الشعبية ودعوتها لتنظيم صفوفها للنضال ضد 
االستبداد والفساد ومن اجل الدفاع عن مكتسباتها وانتزاع 

حقوقها.

الدميقراطي  النهج  مقاطعة  تعلن  ال��س��ي��اق  ه��ذا  وف��ي 
لالنتخابات اجلماعية والتشريعية ألنها تتم في ظل شروط 
سياسية ودستورية وقانونية وتنظيمية غير دميقراطية ال 
ميكن أن تنبثق عنها سوى مؤسسات صورية فاقدة للشرعية 
اإلعالم  ف��ي  الدميقراطي  النهج  بحق  وتطالب  الشعبية. 
االنتخابات  لهذه  ال��راف��ض  موقفه  ع��ن  للتعبير  العمومي 

املخزنية.

املخزنية  ال��دول��ة  وت��واط��ؤ  اص��ط��ف��اف  ب��ش��دة  تستنكر   –
الرأسمالي  هجومها  في  واألجنبية  احمللية  الباطرونا  مع 
أزمة  انعكاسات  وحتميلها  العاملة  الطبقة  على  املتوحش 
الرأسمالية وتداعيات جائحة كورونا عبر تكثيف االستغالل 
والقمع والطرد من العمل وتخفيض األجور وساعات العمل 
التصريح  من  والتهرب  والسالمة  الصحة  نفقات  وتقليص 
بالعمال/ات لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو 
التوقف عن أداء مستحقاتهم له… وتدعو النقابات إلى حتمل 
مسؤوليتها في تأطير الطبقة العاملة وتعبئتها وتشجيعها 
مصاحلها  عن  للدفاع  النقابي  العمل  في  االنخراط  على 
عن  حتييدها  حت��اول  التي  الرجعية  املخططات  وإف��ش��ال 
االنتخابية  األجندات  وتسخيرها خلدمة  الطبقي  الصراع 

للبرجوازية والبيروقراطية.

ال����زج باملركزيتني  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ه��ج  ت��ع��ل��ن رف���ض   –
والكونفدرالية  ل��ل��ش��غ��ل  امل��غ��رب��ي  االحت������اد  ال��ن��ق��اب��ي��ت��ني 
من  لذلك  ملا  االنتخابية  املعارك  في  للشغل  الدميقراطية 
ضرب الستقاللية املركزيتني عن املواقف السياسية ألحزاب 

تبيع أوهام اإلصالح للقواعد العمالية.

السياسيني  املعتقلني  ك��اف��ة  م��ع  تضامنها  ع��ن  تعبر   –
وعمر  الريسوني  سليمان  ومنهم  وامل��دون��ني  والصحفيني 
فورا  بإطالق سراحهم  وتطالب  العواج  الدين  ونور  الراضي 
ووقف املتابعات االنتقامية لنشطاء احلركات االحتجاجية.

كما تطالب بالتدخل الفوري إلنقاذ حياة وصحة الريسوني 
قد  س��وء  أي  الدولة  الطعام وحتمل  عن  املضربني  وال��ع��واج 
يلحقهما بسبب إهمالها وتعنتها في االستجابة ملطالبهما.

السياسية  واملناضلة  الدميقراطية  القوى  كافة  تدعو   –
تكثيف اجلهود  إل���ى  واجل��م��ع��وي��ة  واحل��ق��وق��ي��ة  وال��ن��ق��اب��ي��ة 
وامللفات  املستويات  كافة  الوحدوي على  والنضال  املشتركة 
على  امل��ت��واص��ل  وهجومه  املخزني  النظام  تغول  ملواجهة 
احلريات العامة وحقوق ومكتسبات الشعب املغربي تكريسا 
البوليسية وفي املقدمة تفعيل اجلبهة االجتماعية  للدولة 
املغربية وتوسيعها لتضم باقي القوى احلية والدميقراطية 
واجلبهة  املناضلة  النقابات  بني  النقابي  التنسيق  وتطوير 

املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع وغيرها.

الكيان  مع  املخزني  للتطبيع  الشديدة  إدانتها  جت��دد   –
املجاالت  جميع  ف��ي  وث��ي��رت��ه  ت��زاي��دت  وال����ذي  الصهيوني 
في  والفنية  والتربوية  والرياضية  واالقتصادية  السياسية 
ومواقفه  املغربي  الشعب  وإرادة  مبشاعر  سافر  استهتار 
الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لكل أشكال 
الغاصب. العنصري  االستعماري  الكيان  هذا  مع  التطبيع 
الفلسطينية  القضية  دع��م  وتعتبر 
املخزني  التطبيع  ض��د  وال��ن��ض��ال 
في  ي��ن��درج  الصهيوني  ال��ك��ي��ان  م��ع 
الكتلة  ض��د  الطبقي  ال��ص��راع  قلب 
واالمبريالية  ال��س��ائ��دة  ال��ط��ب��ق��ي��ة 
والدميقراطية  ال��ت��ح��رر  اج���ل  م��ن 

واالشتراكية.

– تندد بإجراء املناورات العسكرية 
األمريكية بجنوب املغرب والصحراء 
الغربية في شهر يونيو 2021 وهو ما 
يعتبر تكريسا لالرمتاء في أحضان 
ألجندات  وخ���دم���ة  االم��ب��ري��ال��ي��ة 
والسيطرة  املنطقة  على  هيمنتها 
على مقدراتها االقتصادية وموقعها 
وتوظيف  املتميز  اجليوستراتيجي 
ال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة ل��ل��م��غ��رب في 
الطبقية  ال��ك��ت��ل��ة  م��ص��ال��ح  خ��دم��ة 
ضدا  االمبريالية  وال��ق��وى  السائدة 

على مصالح الشعب املغربي وشعوب املنطقة ككل.

– تعلن عن تضامنها مع نضاالت الطبقة العاملة وكفاح 
الشعوب عبر العالم ضد الرأسمالية املتوحشة واالمبريالية 
على  ارتياحها  عن  الرجعية.وتعبر  االستبدادية  واألنظمة 
الصعود واالنتصارات امللحوظة لليسار وخاصة في أمريكا 

الالتينية )بوليفيا والشيلي والبيرو…(

واملنطقة  العربي  العالم  في  الثورية  السيرورات  واستمرار 
من  وتؤكد  ولبنان…(.  والعراق  والسودان  )اجلزائر  املغربية 
جديد على ضرورة بناء جبهة عاملية ضد االمبريالية، بقيادة 
االستغالل  من  البشرية  لتحرير  االمريكية،  االمبريالية 
واالس��ت��ع��م��ار واحل����روب وال��دم��ار مم��ا ي��ف��رض على جميع 
القوى الثورية املاركسية عبر العالم توحيد صفوفها لتلعب 
والصهيونية  االمبريالية  ضد  الصراع  في  التاريخي  دوره��ا 

والرجعية ومن اجل التحرر والدميقراطية واالشتراكية.

كفاحه  ف��ي  الفلسطيني  الشعب  م��ع  تضامنها  ت��ؤك��د   –
وعودة  واحلرية  االستقالل  في  الوطنية  حقوقه  اجل  من 
الالجئني وبناء دولته الوطنية الدميقراطية العلمانية على 
كافة أراضيه وعاصمتها القدس. وتعتبر أن سبيل حتقيق 
ذلك هو وحدة قوى وفصائل املقاومة الفلسطينية ومكونات 
أثبته  ما  وخارجهاوهو  فلسطني  في  الفلسطيني  الشعب 
انتصار املقاومة مؤخرا في عملية “سيف القدس” والتفاف 
الفلسطينية  القضية  أعاد  الفلسطيني حولها مما  الشعب 
وهي  الدولية  والقضايا  األح��داث  واجهة  في  مكانتها  إل��ى 
واتفاقية”  االمبريالية  القرن”  خطوة هامة إلقبار »صفقة 

أوسلو” ومخلفاتها.

اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي في دورتها 17: 
ال دميقراطية وال تنمية دون إسقاط التبعية والتخلص من املخزن
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

إن اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي، وبعد تداولها في 
مضامني "النموذج التنموي اجلديد"، الذي قدمته اللجنة 
 ،2021 مايو   25 الثالثاء  يوم  التنموي  بالنموذج  اخلاصة 
النهج  م��وق��ف  صحة  تبني  اللجنة  ه��ذه  نتائج  أن  تسجل 
املعلن عنها سابقا؛  إع��داده  ملنهجية  الرافض  الدميقراطي 
خاصة بعد أن اتضح أن دور اللجنة ال يتجاوز كونه شكليا، 
طرف  م��ن  مسبقا  م��ح��ددة  كانت  التقرير  مضامني  أن  إذ 
ومسطرة  املالية  ومنظماتها  العاملية  اإلمبريالية  ال��دوائ��ر 

بوضوح في تقارير هذه األخيرة.

وتبني اإلجراءات املطروحة في هذا التقرير أنه يناقض 
الرأسمالية  املصالح الشعبية، ويستجيب من جهة لتوحش 
ومن  احل��ال��ي��ة،  أزم��ت��ه��ا  ل��ت��ج��اوز  مخططاتها  ومتطلبات 
الربح  البورجوازية احمللية ورغبتها في  جهة أخرى جلشع 
للثقة  الشعب  فقدان  حالة  من  مخرج  إيجاد  وفي  السريع 
في املؤسسات املخزنية؛ ومن الواضح أن تشخيص التقرير 
محكوما  ،وك��ان  الواقعية  باحلقائق  له  عالقة  ال  لألوضاع 
التي  والالدميقراطية  الالشعبية  اإلج����راءات  تبرير  بنية 

ينص عليها.

الذي  التنموي اجلديد"،  "النموذج  ل�  املعلنة  إن األه��داف 
عن  ب��ع��ي��دة  و2035،   2021 ب��ني  ال��ف��اص��ل��ة  ال��ف��ت��رة  يغطي 
طموحات وآمال الشعب املغربي، وتخفي الوعود والشعارات 
البراقة التي ميتلئ بها التقرير توجها نحو تصفية احلقوق 
التوجهات  على  النموذج  يحافظ  إذ  الشعبية،  واملكتسبات 
العامة للسياسة املخزنية، ويعلن عن إجراءات جديدة كان 
خلطورتها؛  نظرا  السابق  في  عنها  اإلع��الن  من  يتخوف 
على  الرهان  تبرير  إلى  العام  للقطاع  التقرير  نقد  ويهدف 
القطاع اخلاص والدعم الشامل للدولة له، رغم ما أبان عنه 

هذا األخير من عجز وانتهازية خالل جائحة كوفيد19-؛ 
ومن أجل االستجابة ملطالب املقاوالت سيتم إغراق املغرب 
بعض  وتفويت  العمومية  اخلدمات  وخوصصة  الديون  في 

مهام الدولة للخواص وللشركات االمبريالية.

للنهج  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  ف���إن  وت��أس��ي��س��ا ع��ل��ى م��ا س��ب��ق، 
الدميقراطي تعلن ما يلي:

والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  األزم��ة  أن  تعتبر 
احل��ال��ي��ة م���ا ه���ي إال ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��س��ي��اس��ات امل��خ��زن��ي��ة منذ 
االستقالل الشكلي إلى اليوم والتي أدت إلى تصنيف املغرب 

في مراتب متدنية في كل مؤشرات التنمية البشرية؛

أنه  وتعتبر  اجلديد"،  التنموي  ل�"النموذج  رفضها  تعلن 
مصالح  يخدم  تنموي  من��وذج  أي  صياغة  املستحيل  م��ن 
املتوحشة  الرأسمالية  سيادة  ظل  في  الشعبية  اجلماهير 

واالستبداد والفساد والريع؛

ترفض السياسة املخزنية الرامية إلضعاف القطاع العام 
لذلك  ملا  واألجنبي  احمللي  اخل��اص  القطاع  على  وال��ره��ان 
من انعكاسات سلبية على أوضاع الفئات الشعبية وترسيخ 

للتبعية للمراكز الرأسمالية؛

العمومية وبعض مهام  أن تفويت بعض اخلدمات  تؤكد 
)اجلمعيات،  الثالث  القطاع  أو  اخل��اص  القطاع  إلى  الدولة 
ال��ت��ع��اون��ي��ات، ال��ت��ع��اض��دي��ات(، ل��ي��س إال ت��خ��ل ل��ل��دول��ة عن 

مسؤوليتها في ضمان حقوق املواطنات واملواطنني؛

العمومية  الوظيفة  ع��ن  التخلي  نحو  التوجه  تستنكر 
االستقرار  على  إجهازا  وتعتبره  بالعقدة  التشغيل  وتعميم 
األجيرات  ولعموم  للموظف  والنفسي  واالجتماعي  املهني 

واألجراء؛  

التتبع"،  و"آل��ي��ة   " للتنمية  الوطني  "امل��ي��ث��اق  أن  تعتبر   
لالستبداد،  ت��رس��ي��خ��ا  ال��ت��ق��ري��ر،  ف��ي  عليهما  امل��ن��ص��وص 
آمال  لتبديد  ومناورة  الدستورية،  املؤسسات  لدور  وجت��اوزا 
املغاربة في الكرامة واحلرية واملساواة والعدالة االجتماعية 
وال���دمي���ق���راط���ي���ة وال���ق���ض���اء ع��ل��ى ال���ف���س���اد واالس���ت���ب���داد 

واالستغالل؛

طبيعة  ع��ن  ج��دي��د  م��ن  يكشف  التقرير  ه��ذا  أن  تعتبر 
ونوايا النظام املخزني، ويقضي على كل رهان على التغيير 

باالكتفاء بالعمل من داخل املؤسسات املخزنية.

الدميقراطي  للنهج  الوطنية  اللجنة  تدعو  األخير،  وفي 
إلى فضح ومواجهة هذا "النموذج التنموي اجلديد" ملا له من 
انعكاسات سلبية على أوضاع الشعب املغربي، وعلى حاضر 
ومستقبل املغرب، وتنادي كافة القوى الدميقراطية واحلية 
الغيورة على مصالح اجلماهير الشعبية وفي مقدمتها قوى 
"امليثاق  ب�  سمي  ما  رف��ض  إل��ى  املناضلة  والنقابات  اليسار 
تنموي  إلق��رار منوذج  الوحدوي   والعمل  للتنمية"  الوطني 
واقتصاديا وثقافيا.  حترري يضمن سيادة شعبنا سياسيا 
كما ت��ؤك��د م��ن ج��دي��د على ض���رورة ب��ن��اء احل���زب املستقل 
ملقاومة  الضرورية  الشعبية  األدوات  وباقي  العاملة  للطبقة 
البورجوازية  ضد  الطبقي  ال��ص��راع  وخل��وض  ال��دول��ة  تغول 
األفق  ذات  الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  ال��دول��ة  وب��ن��اء 

االشتراكي.

الرباط في 04 يوليوز 2021

النهج الدميقراطي يعلن رفضه لـ "النموذج التنموي اجلديد"
 ويعتبره استجابة جلشع الرأسمالية و ترسيخا للمزيد من االستبداد واالستغالل

حقوقيون يعتبرون احلكم الصادر ضد الصحافي الريسوني انتقامي 
استعمل فيها القضاء لتصفية حسابات سياسية

عبرت هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة 
ضحايا انتهاك حرية التعبير، عن إدانتها الشديدة للحكم 
الريسوني،   سليمان  ال��رأي  معتقل  الصحفي  ضد  الصادر 

واعتبرته ظاملا. وجاء في بيان صادر عنها: 

لقواعد  خطيرة  خ��روق��ات  م��ن  احملكمة  ارتكبته  م��ا  إن 
مسطرية تشكل ضمانة أساسية حلقوق وحرية الصحافي 
لقانون  اخل��ط��ي��رة  اخل���روق���ات  وك���ذا  ال��ري��س��ون��ي  سليمان 
األحكام   تسخير  في  جامحة  رغبة  على  ت��دل  امل��وض��وع،  
القضائية من أجل شرعنة الظلم، وجعلها آلة لالستبداد، 
وأداة لالنتقام من الصحفيني املزعجني، ووسيلة للترهيب 
والتخويف والضبط، وتأكيدا للطابع السياسي للمحاكمة 

التي تعرض لها الصحفي سليمان الريسوني؛

ارتكبته احملكمة من خروقات خطيرة  - تعتبر أن كلما 
وحرية  حلقوق  أساسية  ضمانة  تشكل  مسطرية  لقواعد 
اخلطيرة  اخل��روق��ات  وك��ذا  الريسوني  سليمان  الصحافي 
اجلسيم  اخلطأ  مقومات  ضمن  تصنف  املوضوع  لقانون 
املتعلق  التنظيمي  ال��ق��ان��ون  م��ن   97 امل���ادة  عرفته  ال���ذي 
بالنظام األساسي للقضاة، وكما بينته احملكمة الدستورية 

في قرارها ذي الصلة بالقانون املذكور؛

على  عار  ووصمة  سياسية  فضيحة  محاكمته  تعتبر   ��
نظام العدالة املغربي، وتشكل عنوانا آخر لالنتكاسة التي 

تعرفها احلقوق واحلريات ببالدنا؛

والنضال  الريسوني  مواصلتها مساندة سليمان  تؤكد   ��

من أجل حريته وحرية كافة معتقلي الرأي باملغرب؛

 - جتدد مناشدتها له لتوقيف اإلضراب إنقاذا حلياته؛

���� حت��ي��ي ك��ل ال��ض��م��ائ��ر احل��ي��ة ب��امل��غ��رب وخ���ارج���ه وكل 
سليمان  س��ان��دت  ال��ت��ي  وال��دول��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  التنظيمات 
ال��ري��س��ون��ي وط��ال��ب��ت ب��اإلف��راج ع��ن��ه، داع��ي��ة اجلميع إلى 

مواصلة دعمه؛

�� تطالب باإلفراج عن كافة معتقلي الرأي باملغرب، وتدعو 
وحقوق  الدميقراطية  أج���ل   م��ن  املناضلة  ال��ق��وى  ك��اف��ة 
اإلنسان إلى تكثيف اجلهود خللق القوة الضاغطة الكفيلة 

بتغيير واقع االستبداد والظلم السائد ببالدنا.

االبتدائية  اجل��ن��اي��ات  غ��رف��ة  أن  إل���ى  ال��ه��ي��ئ��ة  واش�����ارت 
املستشار  برئاسة  البيضاء،  ب��ال��دار  االستئناف  مبحكمة 
بوشعيب فارح، نطقت في وقت متأخر من ليلة اجلمعة 9 
يوليوز 2021 بحكمها ابتدائيا في قضية الصحفي معتقل 
القاضي  بخمس سنوات سجنا  الريسوني  الرأي سليمان 
نافذا ومائة ألف درهم تعويضا للطرف املدني. وهو حكم 
أكثر  دام  لسليمان  تعسفي جائر  اعتقال  بعد  ص��ادم جاء 
الثالثة األخيرة منها والزال  الشهور  من سنة، خاض في 
أن أخذت محاكمته  بعد  ذلك  الطعام.  قاسيا عن  إضرابا 
منحى بعيدا عن مقومات احملاكمة العادلة وخاصة انتهاك 
والطلبات  امللتمسات  لكل  احملكمة  ورف��ض  البراءة،  قرينة 
تعليل،  دون  الدفاع  طرف  من  املقدمة  البطالن  ودفوعات 

وفي مقدمتها طلبات السراح املؤقت.

كما أن سليمان قضى 8 أشهر دون أن توجه له أي تهمة، 
و11 شهرا دون أن يسمح له باالطالع على محضر اتهامه 
عقد جلسات  ومت��ت  الطعام،  ع��ن  اإلض���راب  أنهكه  مل��ا  إال 
على  إص����راره  رغ���م  عنها  ق��س��را  تغييبه  ب��ع��د  محاكمته 
للمحكمة  الشأن  بهذا  املتكررة  دفاعه  وطلبات  احلضور 
رف��ض��ت احمل��ك��م��ة بشكل متكرر  ال��ع��ام��ة، ح��ي��ث  وال��ن��ي��اب��ة 
الصحافي  إح��ض��ار  لطلب  االستجابة  للقانون  ومخالف 
تعليل،  أدن��ى  دون  محاكمته  حلضور  الريسوني  سليمان 
عن  التقاعس  السجن  وإدارة  العامة  النيابة  اختارت  كما 
بشكل  السجن  م��ن  إخ��راج��ه  ف��ي  القانونية  مسؤوليتهما 
دون  البطالن  كل طلبات  رفضت  أن احملكمة  كما  متعمد، 
تعليل وانطلقت في مناقشة جوهر القضية دون أن تقوم 
لم  إذ  قانوني،  ودفاعه من جديد بشكل  املتهم  باستدعاء 
يتم إبالغهم طبقا للقانون بتاريخ انعقاد جلسة مناقشة 
جوهر القضية. وهكذا عقدت  احملكمة جلستني ملناقشة 
نتج  مما  دفاعه  وال  املتهم  استدعاء  دون  القضية  جوهر 
عن ذلك عدم حضور املتهم وتغييب دفاعه وال استنطاق 
املتهم وال إعطاء الكلمة لدفاعه، كما أن احملكمة لم تعرض 
أمامها أي وسيلة اقتناع ولم تستمع ألي شاهد عيان على 
مايدعيه الطرف املدني، وهو ما يجعل إجراءات احملاكمة 
اجلنائية  املسطرة  قانون  عليه  نص  ملا  برمتها  مخالفة 
املغربي وقواعد احملاكمات اجلنائية املتعارف عليها دوليا.



العدد: 4414
من 13 إلى 19 يوليوز 2021 قضايا عمالية وحقوقية

اللجنة اإلدارية للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الدميقراطي
تدعو للنضال الواعي واملنظم ملواجهة التشريعات والقرارات التراجعات

 FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة  اإلداري����ة  اللجنة  إن 
إذ   ،2021 يوليوز   8 اخلميس  العاشرة،  دورتها  في  املنعقدة 
ُتهنئ مناضالتها ومناضليها على الفوز املستحق ل� FNE في 
االنتخابات املهنية، وانتزاعها التمثيلية بالرتبة الرابعة من 
بني النقابات التعليمية اخلمس األكثر متثيلية، وحُتييهم 
الوحدوية وجتسيدهم  والروح  على تضحياتهم وصمودهم 
وليس  فئاتها  بجميع  التعليمية  الشغيلة  "خدمة  لشعار 

استخدامها".
فروعها  وأداء  املهنية  االن��ت��خ��اب��ات  نتائج  تقييم  وب��ع��د 
وأوضاع  ال��دراس��ي  امل��وس��م  نتائج  ف��ي  وال��ت��داول  وأجهزتها، 
التعليم،  ورج���ال  لنساء  االجتماعية  األع��م��ال  مؤسسات 
ومحنة احلريات النقابية واحلقوق الدميقراطية، في ظل 
اجلامعة  مناضلي  ض��د  القضائية  واملتابعات  احملاكمات 
التعاقد  عليهم  فرض  الذين  واألس��ات��ذة  للتعليم  الوطنية 
هذا  ي��ج��ري  حيث  وامل���دون���ني...،  الصحافيني  وال��ن��ش��ط��اء 
واحلكومة متعن في مترير مزيد من التراجعات خصوصا 
ما يتصل بفرض جيل ثان من مخطط تخريبي للتقاعد 
باقي  على  وتعميمه  بالتعاقد  القبول  إل��ى  الشغيلة  ودف��ع 

الفئات التعليمية والقطاعات، فإنها تعلن ما يلي:
االنتخابات  ف��ي  التمثيلية  ان��ت��زاع  اع��ت��ب��اره��ا   .1
على  ضدا  التعليم  ورج��ال  نساء  ثقة  واكتساب  املهنية 
االن��ح��ي��از ال��س��اف��ر ل����وزارة ال��ت��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة م��ن خالل 
فضيحة الفبركة املكشوفة للخريطة االنتخابية لتكريس 
التصفوية...  واملخططات  التراجعات  مقاومة  إضعاف 
ومن خالل تدخالت اإلدارة وتغاضيها على العديد من 
االجتماعية  وامل��ؤس��س��ات  اإلدارة  )توظيف  ال��ت��ج��اوزات 
وترهيب مرشحي ومرشحات FNE...(، كما أن هذا الفوز 
وملبادئها  للجامعة  الكفاحي  باخلط  اعترافا  إال  هو  ما 
املنحاز  األص��ي��ل  النقابي  للعمل  وان��ت��ص��ارا  ومواقفها 

للشغيلة ولقضايا الشعب املغربي؛
الرجعية  ال��ت��ش��ري��ع��ات  ل��ك��ل  امل��ط��ل��ق  رف��ض��ه��ا   .2
التراجعية التصفوية والتكبيلية التي تعمل على رفع يد 
الوظيفة  وتفكيك  االجتماعية  مسؤولياتها  من  الدولة 

ال��ع��م��وم��ي��ة وت��ص��ف��ي��ة م��ا ت��ب��ق��ى م��ن خ��دم��ة ع��م��وم��ي��ة في 
والصحة  التعليم  مقدمتها  وفي  أساسية  حيوية  قطاعات 

والشغل والسكن...؛
ت��ن��م��وي ج��دي��ر بالثقة  ب��رن��ام��ج  ت��أك��ي��ده��ا أن أي   .3
والفساد،  والقمع  والريع  التبعية  مع  يقطع  ال  واملصداقية 
ومع سياسة تصفية املرفق العمومي ورهنه للقطاع اخلاص 
ال��داخ��ل��ي واألج��ن��ب��ي، وال يسن ع��دم اإلف���الت م��ن العقاب 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  املالية  اجلرائم  في 
والثقافية، وال يرقى بالتعليم العمومي، من األولي إلى العالي، 
ويضمن الشغل والصحة ألبناء وبنات الشعب املغربي…إلخ، 
الداخلي  لالستهالك  إعالمية  زوبعة  إال  يكون  أن  ال ميكن 
ورهن حاضر ومستقبل بالدنا للمجهول وللمؤسسات املالية 

االستعمارية...؛
تذكيرها أنه آن األوان لوضح حد لتجميد احلوار   .4
القطاعي واالجتماعي، والستمرار وزارة التربية في تدبيرها 
االنفرادي العبثي للشأن التربوي والتملص من االلتزامات 
االحتجاجات  وجت��اه��ل  السابقة،  والتعهدات  واالت��ف��اق��ات 

املتواصلة التي تخوضها الفئات التعليمية...؛
جت��دي��ده��ا ال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن االس��ت��ي��اء ال��ك��ب��ي��ر على   .5
التماطل في التسوية املالية للترقيات باالختيار واالمتحان 
في  بالتسريع  ال����وزارة  ومطالبتها  اإلط���ار  وتغيير  املهني 

التسوية اإلدارية واملادية؛
االستجابة  ب��ض��رورة  وال����وزارة  احلكومة  تذكيرها   .6
الفورية للمطالب العادلة واملشروعة للشغيلة التعليمية عامة 

وبجميع فئاتها: اتفاق أبريل 2011: )التعويض عن املناطق 
النائية منذ 2009 والدرجة اجلديدة واملبرزين( والتعويض 
عن التكوين، وإدماج املفروض عليهم التعاقد وتلبية مطالب 
املساعدين التقنيني واملساعدين اإلداريني بالتربية الوطنية 
والتعليم العالي، وأطر اإلدارة التربوية باإلسناد واملتصرفني 
التربويني  وامل��ل��ح��ق��ني  وم��ت��درب��ني(،  )م���زاول���ني  ال��ت��رب��وي��ني 
والتخطيط،  التوجيه  طر  وأ  واالقتصاد،  اإلدارة  وملحقي 
وح��ام��ل��ي ال��ش��واه��د )م��اس��ت��ر وم��ه��ن��دس��ي ال���دول���ة وإج����ازة 
أبريل   25 )اتفاق  النظامني  وضحايا  والدكاترة،  وغيرها( 
2019( وفوجي 93 و94 واملقصيني من خارج السلم والدرجة 
الشهادات  وحاملي   ،9 وال��زن��زان��ة   ،10 وال��زن��زان��ة  اجل��دي��دة، 
من  احمل��روم��ني   2013-2014 اإلداري���ة  التعسفات  ضحايا 
بكل  وامل��درس��ني  واملستبرزين  وامل��ب��رزي��ن  امل��ب��اري��ات،  اجتياز 
فئاتهم، والعرضيني ومنشطي التربية املدمجني، والعاملني 
املادية  املصالح  واملفتشني ومسيري  العالي  التعليم  بإدارات 
إطارهم،  خ��ارج  واملكلفني  م��درس��ة.ك��م،  وم��درس��ي  وامل��ال��ي��ة، 
واملتصرفني  والتقنيني  )املهندسني  املشتركة  األطر  وباقي 
واحملررين(، واألساتذة واإلداريني العاملني مبختلف مراكز 
املركزية واجلهوية واإلقليمية  التكوين ومبختلف اإلدارات 

العربية  اللغة  وأس��ات��ذة  ال��ع��ال��ي،  والتعليم  التربية  ل����وزارة 
املرسبني  واألس��ات��ذة  واألط��ب��اء  ب��أوروب��ا،  املغربية  والثقافة 
خصوصا،  وال��ع��رض��ي��ني  عموما  وامل��ت��ق��اع��دي��ن  وامل��ع��ف��ي��ني، 
التعليم األولي وعمال احلراسة والنظافة  ومربيات ومربي 

والطبخ وسائر الفئات…؛
جتدد دعمها املطلق لنضاالت التنسيقية الوطنية   .7
دعوتها  وت��وج��ه  التعاقد،  عليهم  ُف���ِرض  ال��ذي��ن  ل��ألس��ات��ذة 
الوزارة إلى اإلدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية لكل 
التعاقد؛ ودعوتها  الذين ُفِرض عليهم  األساتذة وامللحقني 
إلى إجناح املسيرة الوطنية االحتجاجية مبراكش الثالثاء 

13 يوليوز 2021.
واحملاكمات  ال��ك��ي��دي��ة  للمتابعات  إدان��ت��ه��ا  جت���دد   .8
 FNE ال���  ومناضالت  مناضلو  لها  يتعرض  التي  الصورية 
التوجه الدميقراطي: رفاقنا من بني مالل "أمرار إسماعيل" 
ومن   2021 أك��ت��وب��ر   7 اخل��م��ي��س  املقبلة  احمل��ك��م��ة  جلسة 
م��راك��ش "ق��راب��ط��ي م����رمي" اجل��ل��س��ة امل��ق��ب��ل��ة االث��ن��ني 27 
املقبلة  اجللسة  الكبير"  "قاشا  خنيفرة  2021ومن  شتنبر 
اخلميس 2 شتنبر 2021، وبكرامة ميدلت " كزو إسماعيل" 
جلسة االستئناف اخلميس 15 يوليوز 2021، ال لشيء إال 
اإلدارة  وخروقات  انتهاكات  ومواجهتهم  الفساد  لفضحهم 
وحضورهم امليداني إلى جانب الضحايا، وجتديد تضامنها 
الذين فرض عليهم  املطلق مع كافة األساتذة واألستاذات 
التعاقد املتابعني )20 أستاذا بينهم أستاذتني: اخلميس 16 
شتنبر 2021 و13 أستاذا جلسة اخلميس 23 شتنبر 2021(، 
ومطالبتها بالوقف الفوري لكل املتابعات وجعل حد للقمع 

املسلط على االحتجاجات املطلبية؛
املعتقلني  جميع  س��راح  بإطالق  مطالبتها  جت��دد   .9
السياسيني والنقابيني، ومنهم معتقلي الريف على رأسهم 
ومنهم  واملدونني  الرأي  ومعتقلي  "جلول محمد"،  األستاذ 
في  املهدد  الريسوني  وسليمان  الراضي  عمر  الصحافيان 
حقه في احلياة والسالمة البدنية، واملدون "العواج"، وتدعو 
إلى املشاركة املكثفة في الوقفات املنددة باالعتقال السياسي 

باملغرب املنظمة ببعض املدن السبت 10 يوليوز 2021؛
مطالبتها باإلسراع في إخراج نظام أساسي عادل   .10
وتطلعات  النتظارات  يستجيب  وموحد،  ومحفز  ومنصف 
ويدمج  ب��ال��ق��ط��اع،  ال��ع��ام��ل��ني  وك���ل  التعليم  ورج����ال  ن��س��اء 
واملساعدين  التعاقد  عليهم  ف��رض  م��ن  ال��ذي��ن  األس��ات��ذة 
التعليم  ومربي  ومربيات  اإلداري���ني  واملساعدين  التقنيني 
التعليمية  املؤسسات  خدمات  لتفويت  حدا  ويضع  األول��ي، 
من حراسة ونظافة وطبخ لشركات املناولة والتدبير املفوض 

والشراكات…؛
رف��ض��ه��ا مل���ش���روع ق���ان���ون إص����الح اجل��ام��ع��ة الذي   .11
املجانية،  وي���ض���رب  وال��ب��ل��ق��ن��ة  ال��ت��ش��ت��ي��ت  واق�����ع  ي���ك���رس 
التعليم  ب��إدارات  العاملني  أوض��اع  بتحسني  ومطالبتها 
بإخراج  اإلس����راع  وإل���ى  اجلامعية،  وب��األح��ي��اء  ال��ع��ال��ي 
اجلامعية  لألعمال  الوطني  للمكتب  األساسي  النظام 
مبا  تعديله  بعد   ONOUSC والثقافية  االجتماعية 

يخدم مصالح الشغيلة؛
رف��ض��ه��ا ال��ت��م��اط��ل ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي عرفه   .12
باألعمال  للنهوض  ال��س��ادس  محمد  مؤسسة  إن��ش��اء 
توفير  ف��ي  والتأخير  والتكوين،  للتربية  االجتماعية 
للمنخرطني  الكبير  الطلب  ت��واف��ق  خدماتية  ع��روض 
االجتماعي  طابعها  إلزامية  على  وتأكيدها  وأسرهم، 
املناطق مع رفض تفويتها  وتعميمها لتشمل مختلف 
ورفضها  وم���ن���ت���زه���ات...(،  اص��ط��ي��اف  )م���راك���ز  للغير 
القانون  ال��واردة في تعديالت  الزيادات في االقتطاعات 
التأسيس 73/00، ومطالبتها فتح حتقيق شامل ونزيه 

في أموال وممتلكات مؤسسات األعمال االجتماعية؛
ناجحا  املنقضي  ال��دراس��ي  املوسم  اعتبار  رفضها   .13
وفشل  الزمني  ال��وع��اء  بنصف  املنظومة  الشتغال  بالنظر 
برنامج التعلم "الذاتي" واستمرار مناخ التوتر داخل املنظومة 
في غياب إرادة سياسية حلل امللفات احلارقة، واستنكارها 
للموسم  وهمي  بنجاح  العام  ال��رأي  ايهام  ال��وزارة  محاوالت 
الدراسي لتسويغ التدابير واإلجراءات التي متس مبصداقية 
الشهادات السيما شهادة البكالوريا سواء من خالل االنفراد 
بإصدار مذكرة األطر املرجعية ثم األطر املرجعية احملينة 
للمسالك خصوصا  العام  البيداغوجي  باالطار  التي مست 

بعض الفصول األساسية في املسالك العلمية؛
جت��دي��د رف��ض��ه��ا امل��ط��ل��ق ألي ش��ك��ل م���ن أشكال   .14
التطبيع مع الكيان الصهيوني االستعماري العنصري ولرهن 
وتصفية  األمريكية  الصهيونية  املخططات  لتمرير  بالدنا 

القضية الفلسطينية؛ 
للجامعة  اإلداري�����ة  اللجنة  تهيب  األخ��ي��ر،  وف���ي   .15
القوى  بكل  الدميقراطي  التوجه   FNE للتعليم  الوطنية 
الدميقراطية واحلية املناضلة ببالدنا إلى تكثيف التضامن 
والعمل الوحدوي، كما تهيب بكافة نساء ورجال التعليم إلى 
الواعي واملنظم حماية للقرار التعليمي  املزيد من النضال 
بأفظع  تنذر  التي  التراجعات  القادم من  وملواجهة  املستقل 
ال��ت��داع��ي��ات، خ��ص��وص��ا اس��ت��ع��داد احل��ك��وم��ة ل��ف��رض جيل 
الصندوق  تصفية  رأسها  على  التقاعد،  تخريب  من  ث��ان 
ومعاشات  املزاولني  أجور  تقليص  بهدف  للتقاعد،  املغربي 

املتقاعدين.
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1 - الوضع على املستوى العاملي

الطبيعة  ك��ش��ف��ت  ال��ت��ي  ك���ورون���ا  ان��ع��ك��اس��ات ج��ائ��ح��ة   -
احلقيقية القتصاديات الرأسمالية االمبريالية املتمثلة في 
خاصة  العمومية  القطاعات  واهتراء  األرواح  قبل  األرب��اح 
ال���دول على  اخل��دم��ات وعجز  وان��ه��ي��ار قطاع  الصحة  ف��ي 
دائرة  البطالة واتساع  التغطية االجتماعية وتفاقم  توفير 

الفقر والهشاشة.

- االستعداد للنضال الشعبي والعمالي لكن في ظل عجز 
إلى  التمثيلية  الدميقراطية  ووصول  السياسية  التعبيرات 
فشل  يعني  مب��ا  الشعبية  املقاطعة  وتفاقم  العزلة  م��أزق 
الشعبوية اليمينية واليسارية في تسويق وهم الدميقراطية.

التصعيد  االمبرياليات وخطر  بني  التناقضات  تفاقم   -
العسكري على مناطق النفوذ وخاصة في افريقيا.

وخاصة  املناضلة  القوى  وس��ط  مهمة  دينامية  ب��روز   -
األح����زاب امل��ارك��س��ي��ة ف��ي ج��ه��ات مهمة 
واس���ت���ع���ادت���ه���ا ل����دوره����ا ف���ي االرت���ب���اط 
ب���احل���رك���ات االج���ت���م���اع���ي���ة ون���ض���االت 

الطبقة العاملة.

املستوى  على  املستجدات  أه��م  إن   -
العاملي تتمثل في محاوالت االمبريالية 
استعادة  ب��اي��دن  ف���وز  ب��ع��د  األم��ري��ك��ي��ة 
العاملي من  الريادي على املستوى  دورها 
في  عرفها  التي  التوترات  جت��اوز  خ��الل 
بقيادة  األوروب���ي  االحت���اد  م��ع  عالقتها 
والفرنسية،  األمل��ان��ي��ة  االم��ب��ري��ال��ي��ت��ني 
حلف  على  املهيمن  دوره����ا   واس��ت��ع��ادة 
جنودها  وس���ح���ب  االط���ل���س���ي،  ش���م���ال 
والبحث  أفغانستان  في  انهزامها  بعد 
التي  األن��ظ��م��ة  ب��ني  ع��ن ح��ل��ول سلمية 
أفغانستان  ف��ي  ومعارضيها  تدعمها، 
العراق،  في  تواجدها  وتخفيف  واليمن، 
ليبيا  ف��ي  سلمية  ح��ل��ول  ع��ن  وال��ب��ح��ث 

وسوريا.

تدخل  الترتيبات اجلديدة  كل هذه   -
االقتصادي  للصراع  للتفرغ  احملمومة  رغبتها  إط��ار  ف��ي 
العاملي،  االقتصاد  تتصدر  اليوم  أصبحت  التي  الصني  مع 
وحتاول  واليابانية.  األمريكية  االمبرياليتني  متجاوزة 
األوروبي،  دوره��ا  واستعادة  مواقعها  على  احلفاظ  روسيا 
الطبيعي،  بالغاز  ألوروب���ا  الرئيسي  امل��زود  وأنها  خصوصا 
وجت����اوز ال��ع��ق��وب��ات االق��ت��ص��ادي��ة األوروب���ي���ة ع��ل��ى خلفية 

الصراع مع أوكرانيا.

- وتواصل الصني سياسة التوسع االقتصادي عن طريق 
البلدان  اقتصاديات  مخترقة  وال��ط��ري��ق"  "احل���زام  خطة 
الواقعة في الطريق التاريخي للحرير، معتمدة على عقيدة 
مخاطر  يقيها  مم��ا  ال��ب��ل��دان،  سياسات  ف��ي  التدخل  ع��دم 
التقلبات التي تنتج عن تغيير األنظمة واحلكومات، ليصل 
اختراقها إلى البلدان األوروبية، التي أصبحت تعتمد على 
اإلطار  ه��ذا  وف��ي  منتجاتها.  أله��م  عاملي  كمعمل  الصني 
سيارة  وطرق  من سدود  التحتية  البنى  تشيد  الصني  فإن 
وموانئ في إطار شراكات طويلة املدى في كل البلدان التي 

يخترقها "الطريق واحلزام".

2 - على املستوى االفريقي
القارة  على  العظمى  وال���دول  االمبرياليات  كل  تتكالب 
وإلمكانياتها  الطبيعية  خل��ي��رات��ه��ا  ن��ظ��را  اإلف��ري��ق��ي��ة، 
املستوى  على  للنمو  كمحرك  بها  يشاد  حيث  البشرية، 
غير  الوطنية  ال��دول��ة  قيام  ش��روط  ت��زال  ما  العاملي. حيث 
مستقرة بعد، ذلك أن احلدود كانت من تقطيع االستعمار 
التحكم  بغرض  األنظمة  قلب  عملية  يسهل  مما  الغربي، 
فيها، فالزالت االنقالبات العسكرية أسلوبا رئيسيا للتداول 
وتقيم  ومالي.  تشاد  في  كما حصل مؤخرا  السلطة،  على 
الدول االمبريالية القواعد العسكرية للتحكم في األنظمة 
وإخضاعها لسيطرتها وحمايتها من اخلصوم السياسيني 

إفريقيا  في  لفرنسا  بالنسبة  احلال  هو  كما  والعسكريني، 
الغربية التي تعتبرها محميتها.

ووجدت احلركات األصولية اإلرهابية املنحدرة باألساس 
إلقامة  والصحراء  الساحل  ومنطقة  واجل��زائ��ر  ليبيا  من 
قواعد ارتكاز لها، تنطلق منها لشن احلرب على األنظمة 
فيها  لتنشر  وتشاد،  ومالي  فاسو  بوركينا  في  واملجتمعات 
للتغلغل  فرصة  االمبريالية  األنظمة  ووجدتها  ال��رع��ب. 
أيضا في تلك البلدان بذريعة محاربة اإلرهاب، وخوفا من 

تشكيلها إمارة تقض مضجعها.

االقتصادي  التغلغل  محاولة  املغربي  النظام  وي��واص��ل 
للتغلغل  كمنصة  نفسه  مقدما  افريقيا  ف��ي  والسياسي 
وف��ي ه��ذا اإلط���ار وجب  ل��ل��دول االمبريالية.  االق��ت��ص��ادي 
القوى  مع  عالقته  وتقوية  ربط  الدميقراطي  النهج  على 
الدميقراطية في تلك البلدان للتصدي للتغلغل االمبريالي 

ومن أجل التحرر والدميقراطية واالشتراكية.

3 - على مستوى العالم العربي واملغاربي
العالم  الثورية في  السيرورات  الثانية من  املوجة  زالت  ال 
كنس  في  السودان  جنحت  حيث  قائمة،  واملغاربي  العربي 
نظام البشير الرجعي واالستبدادي، لكنها تتعرض حملاولة 
االلتفاف عليها من طرف فصائل من اجليش، قوات التدخل 
السريع للمسمى حميتي، وبعض فلول النظام البائد. لكن 
قوى احلرية والتغيير تتصدى لها مدافعة عن أهداف الثورة 
واستكمال تثبيت هياكل الثورة. وتشمل املوجة الثانية من 
السيرورات الثورية لبنان، مناهضة النظام الطائفي، ونظام 
وحتظى  علماني  دميقراطي  بنظام  ومطالبة  احملاصصة 
بدعم القوى الثورية وعلى رأسها احلزب الشيوعي اللبناني، 
كما حتظى أيضا بدعم احلركة النقابية. وال زالت احلركة 
الثورية مستمرة في العراق ضد نظام احملاصصة الطائفية 
متصدية مليليشيات احلشد الشعبي التي تعمد أحيانا إلى 
التصفية اجلسدية لبعض رموز احلراك. وفي اجلزائر لم 
تستطع االنتخابات الرئاسية، وال التشريعية وال الدستور 
بنظام  املطالبة  ع��ن  الشعبي  احل���راك  ثني  م��ن  اجل��دي��د 
أخر  في  وجل��أت  السلطة،  عن  العسكر  ورحيل  دميقراطي 
املطاف إلى القمع واالعتقال واحملاكمات الصورية للتصدي 
في  الشعبية  احل��راك��ات  أصبحت  وق��د  الشعبي.  للحراك 
املوجة الثانية من السيرورات الثورية تنادي برحيل الطبقة 

السياسية املستبدة باحلكم برمتها.

أما مآل السيرورة األولى من الثورات الشعبية في العالم 
العربي واملغاربي فقد كان هو االلتفاف والقمع في املغرب 
وف���ي م��ص��ر، وم���ح���اوالت ج��ن��ي ث��م��اره��ا م��ن ط���رف حركة 
فقد  وليبيا  سوريا  في  أم��ا  تونس.  في  الرجعية  النهضة 
حتولت إلى حرب أهلية، وفي اليمن إلى حرب صراع على 
السلطة، هذه احلروب تخاض بالوكالة بني القوى اإلقليمية 

عن  تبحث  ب��دأت  التي  القوى  هاته  االمبريالية.  وال��ق��وى 
حلول سياسية، بعدما أصبحت احلروب ال جتدي نفعا وال 

تخلف إال الدمار واخلسائر البشرية دون حسم السلطة.

إن الدرس البليغ في مآل السيرورات الثورية في موجتها 
قيادة  أن ض��رورة  الثانية، هو  املوجة  في  األول��ى، ومسارها 
الطبقة العاملة وحزبها الثوري، وجبهة الشعب ال  محيد 
عنها لنجاح الثورة الوطنية الدميقراطية الشعبية، وحتقيق 
شعبية.  دميوقراطية  وطنية  أنظمة  إقامة  في  أهدافها 
وجب علينا سواء في عالقاتنا بالقوى الثورية في املنطقة، 
إلى  التنبيه  املنطقة  في  سياسية  ن��دوات  في  مشاركتنا  أو 
هذا الدرس البليغ لتفادي هذا اخلصاص املهول في أدوات 

التغيير الثوري.

الصهيونية  مع  الصراع  قطب  الفلسطينية  القضية  أما 
األمريكية  االمبريالية  رأسها  وعلى  العاملية  واالمبريالية 
السوري،  اجل��والن  فبعد ضم  نوعية،  تطورات  فقد عرفت 
للكيان  عاصمة  وجعلها  ال��ق��دس  وض��م 
ال��ص��ه��ي��ون��ي، وب���ن���اء امل��س��ت��وط��ن��ات في 
األراضي احملتلة سنة 1967، وبعد بداية 
ت��ن��زي��ل خ��ط��ة ت��رام��ب امل��س��م��اة "صفقة 
األنظمة  بعض  م��ع  بالتطبيع  ال��ق��رن" 
واملغاربي  ال��ع��رب��ي  ال��ع��ال��م  ف��ي  الرجعية 
أق���ص���ى غربه،  ف���ي  امل���غ���رب���ي  وال���ن���ظ���ام 
خلفية  وع��ل��ى  الصهيوني  ال��ك��ي��ان  جل��أ 
محاولة  إل��ى  أيضا  الداخلية  صراعاته 
إلى  محاولة  في  بالكامل  القدس  تهويد 
حي  م��ن  الفلسطينيني  السكان  إج��الء 
الشيخ جراح وبطن الهوى وحي البستان 
واستباحة املستوطنني الصهاينة لباحة 
العامود متهيدا  وباب  األقصى،  املسجد 
الشرقية  ال��ق��دس  ب��اح��ت��الل  لالحتفال 
الفلسطينية  املقاومة  لكن   .1967 سنة 
تصدت لها في القدس وتعرضت لبطش 
الكيان الصهيوني االستبدادي العنصري 
بحركة  م���دع���وم���ة  واالس���ت���ي���ط���ان���ي، 
وبانتفاضة  غ��زة،  في  املسلحة  املقاومة 
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي األراض�������ي احمل��ت��ل��ة سنة 
1948، وفلسطينيي الضفة الغربية، جلأ على إثرها الكيان 
في  التحتية  البنية  من  كبير  جزء  تدمير  إلى  الصهيوني 
قطاع غزة وتدمير األبراج واملساكن على أهلها طيلة إحدى 
شهداء  املواطنني  من  املئات  ضحيتها  ذه��ب  يوما،  عشر 
وآالف اجلرحى واملعطوبني، وقد خرج الشعب الفلسطيني 
وفي  املخيمات  وفي  الداخل  وأراض��ي  والقطاع  الضفة  في 
املقاومة  بانتصار  احتفاء  عارمة  مظاهرات  في  الشتات 
املسلحة الفلسطينية، وفي املغرب نظمت اجلبهة املغربية 
لدعم فلسطني وضد التطبيع إلى جانب فعاليات للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، من خالل وقفات احتجاجية في 
القمع  رغم  املغربي  التراب  كامل  40 موقعا على  أكثر من 
والتضييق واحلصار، وذلك يومي 16 و23 ماي كما نظمت 
بانتصار  احتفاء  البيضاء  ب��ال��دار  وآخ��ر  وطنيا  مهرجانا 

الشعب الفلسطيني في هذه املعركة املفصلية.

ال  ق��درة  عن  املسلحة  الفلسطينية  املقاومة  أبانت  لقد 
املتواضعة  الذاتية  بإمكانياتها  ال���ردع،  على  بها  يستهان 
أماكن  كافة  الفلسطيني في  الشعب  أيضا وحدة  وأظهرت 
لم  العاملي  املستوى  على  شعبي  بدعم  وحظيت  ت��واج��ده، 
أمريكا نفسها، وجب  داخ��ل  ذلك  تعرفه من قبل، مبا في 
منظمة  وإص���الح  استثمارها  الفلسطيني  الشعب  على 
التحرير الفلسطينية لتشمل كافة فصائل املقاومة، ووضع 
الذي  الدولتني  حل  س��راب  وجت��اوز  للتحرير  استراتيجية 
يرفضه الكيان الصهيوني بدعم من االمبريالية األمريكية، 
كامل  على  العلمانية  الدميقراطية  ال��دول��ة  خيار  وتبني 
طرف  من  األمني  التنسيق  وإي��ق��اف  الفلسطيني  ال��ت��راب 

السلطة الفلسطينية بعد سقوط أوفاق أوسلو.
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4 - الوضع على املستوى الوطني
أوال- على املستوى السياسي

إن أهم سمات الوضع السياسي اليوم هو االنفصام التام 
انفصام  االنفصام،  هذا  قلب  وفي  واملجتمع  الدولة  بني 
أصبحت  إذ  واملجتمع،  السياسية  النخب  ب��ني  ت��ام  شبه 

النخب السياسية في غالبيتها جزء من الدولة.

 ف��ب��ع��د إدم������اج األح�������زاب اآلت���ي���ة م���ن رح����م احلركة 
االستقالل  حزب  االستقاللي:  شقها  في  س��واء  الوطنية 
واالحتاد االشتراكي أو في شقها الشيوعي: حزب التقدم 
واالشتراكية، لم يتبق من األولى إال أحزاب فدرالية اليسار 
الدميقراطي  النهج  حزب  إال  الثانية  ومن  الدميقراطي، 
األمام  إلى  ملنظمة  استمرارية  باعتباره  طبعا  يعد  الذي 
عميقة  وفكرية  سياسية  قطائع  أساس  على  انبنت  التي 
واالشتراكية  التحرر  وحزب  عموما  الوطنية  احلركة  مع 
خ��ص��وص��ا. أم���ا احل��رك��ة اإلس��الم��ي��ة ف��اس��ت��ط��اع النظام 
املخزني املغربي إدماج حزب العدالة والتنمية ولم تبق إال 

جماعة العدل واإلحسان.

الدميقراطي،  النهج  الثورية:  سواء  املعارضة  قوى  لكن 
أو  الدميقراطي  اليسار  فدرالية  أحزاب  الدميقراطية:  أو 
جبهة  تشكيل  تستطع  لم  واالحسان،  العدل  اإلسالمية: 
الثوري  شقها  يستطع  ول���م  امل��خ��زن��ي،  ال��ن��ظ��ام  مل��ق��اوم��ة 
نظام  أج��ل  م��ن  للنضال  جبهة  تشكيل  وال��دمي��ق��راط��ي 
السياسي،  املشهد  ف��ي  اخللل  مكمن  وه��ذا  دمي��ق��راط��ي. 
وتغول املخزن الذي ينهج اليوم مقاربة أمنية وقمعية، هي 
جوهر سياسته دون أن يجد رادعا قادرا على التصدي لها 

باحلزم املطلوب.

وتبقى املقاومة الشعبية في األحياء الشعبية واملناطق 
تتصدى  ال��ك��ادح��ني  وع��م��وم  العاملة  والطبقة  املهمشة، 
وحدها جلبروت وغطرسة املخزن في غياب حزب الطبقة 
العاملة وعموم الكادحني، وغياب اجلبهة الشعبية وضعف 
اجلبهة  بعد  تستطع  ولم  املستقلة،  الذاتية  التنظيمات 
االجتماعية التقدم مبا فيه الكفاية لدعم وتأطير وتوحيد 
الشعبية  قيام اجلبهة  وتوفير شروط  الشعبية  النضاالت 
وفي ظل عدم قدرة اجلبهة االجتماعية لدعم فلسطني 
وضد التطبيع تكسير اجلليد بني أحزاب فدرالية اليسار 

وجماعة العدل واإلحسان.

اليسار  وال بد من متابعة وحتليل ما تعيشه فيدرالية 
الوحدة  مجهودات  ك��ل  بانهيار  يهدد  عميق  تصدع  م��ن 
خاص  بشكل  ذلك  وتداعيات  مكوناتها  بني  االندماجية 
املغربية  االجتماعية  )اجلبهة  اجلنينية  اجلبهات  على 
وعلى  التطبيع(  وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  واجلبهة 
واحلقوقية  النقابية  اجلماهيرية  املنظمات  في  العمل 

وغيرها.

في ظل هذه األوض��اع، واختالل موازين القوى لصالح 
املشهد  في  والتحكم  السائدة،  الطبقية  والكتلة  النظام 
ال��س��ي��اس��ي، إلخ����راج ح��ك��وم��ة ج��دي��دة ي��ت��ص��در نتائجها 
لتبوء زعيمها املقرب من  الوطني لألحرار  التجمع  حزب 
القصر رئاسة احلكومة، وإيالء حزب العدالة والتنمية دورا 
هامشيا بعد استنفاذ مهامه بتنزيل خطط النظام التي 
بتحرير  تنزيلها،  قبله  اليمينية  احلكومات  تستطع  لم 
التخريبي  اإلطار  وقانون  احملروقات،  األسعار وخصوصا 
للتعليم وضرب مكتسبات الشغيلة في التقاعد، فضال عن 
توفير الشروط لتمرير القانون التكبيلي لإلضراب وقانون 

التحكم في النقابات وفي العمل النقابي.

ثانيا- على املستوى االقتصادي
االمبريالية،  للدوائر  املغربي  االقتصاد  تبعية  ظل  في 
امللكية  امل��ؤس��س��ة  تشكل  مهيمنة،  طبقية  كتلة  ووج���ود 
إسمنتها، لم تستطع البرجوازية غير االحتكارية والفئات 

ومقاومة  مصاحلها  ع��ن  للدفاع  أدوات  ب��ل��ورة  الوسطى، 
االحتكار والريع التي حتظى به البرجوازية الكامبرادورية 
الثروة  فصل  شعار  أن  حتى  الكبار  العقاريني  وامل��الك��ني 
لم  املخزني  باالقتصاد  سمي  ملا  والتصدي  السلطة،  عن 
للدفاع  منظمات  إيجاد  والفئات  الطبقات  تلك  تستطع 
كل  على  متربعة  االحتكارية  البرجوازية  وبقيت  عنها، 
مفاصل االقتصاد مستفيدة من الريع واالحتكار. كما لم 
تستطع هذه الفئات التصدي لسطوة البنية التي لم تعرف 
أي إصالح منذ االستقالل الشكلي، ناهيك عن التصدي 
ملنظومة الضرائب التي تثقل كاهلها، في حني تفلت منها 
املافيا املخزنية، فحتى أدوات الوساطة التي أنشأتها الدولة 
العاملية، ظلت غائبة  املؤسسات االقتصادية  حتت ضغط 
املخزنية  املافيا  تخوضها  التي  االقتصادية  احل��رب  عن 
منه،  تستفيد  ال��ذي  الريع  ومنابع  احتكاراتها  حلماية 
أثمنة  في  للتدخل  املنافسة  ملجلس  الوحيدة  واحمل��اول��ة 

احملروقات مت إقبارها.

هذا الوضع زادت من تكريسه وتعميقه جائحة كورونا، 
الكبيرة  اإلنتاجية  املؤسسات  استفادت  الذي  الوقت  ففي 
من الدعم من صندوق كورونا ومن التسهيالت الضريبية 
الصغيرة  امل��ؤس��س��ات  ب��ق��ي��ت  ال���ق���روض اخل���اص���ة،  وم���ن 
لإلفالس،  عرضة  املتوسطة  وامل��ق��اوالت  ج��دا  والصغيرة 
7941 مقاولة سنة  الرسمية  حيث أفلست حسب األرق��ام 
سنة  مقاولة  و6612   ،2019 سنة  مقاولة  و8439   ،2018
2020، أي ما مجموعه 23 ألف مقاولة في ثالث سنوات. 
وجاء تقرير "جلنة النموذج التنموي اجلديد" بعد إعالن 
النظام فشل منوذجه التنموي سنة 2017، ليكرس النموذج 
على  القائمة  السياسية  باختياراته  ال��ق��ائ��م،  التنموي 
عرقلته،  في  املسؤولية  بتحميلها  بل  األح��زاب،  تهميش 
وباختياراته االقتصادية القائمة على الريع واالحتكار، بل 
بحديثه عن الريع الغير مستحق، وباختيارات اجتماعية 
الذي  احلماية  مشروع  يغير  لن  والفقر،  الهشاشة  تكرس 
مساهمة  م��ن  مم��ول  بأنه  علما  ح��دت��ه،  م��ن  تنزيله  يتم 
املواطنني ومن الضرائب املفروضة على الشعب، دون حتى 

احلديث مثال عن خلق ضريبة على الثروة. 

قاموس  من  بالكامل  اجلديد  التنموي  املشروع  وميتح 
وهمية  بأرقام  االقتصادي  املستوى  وعلى  النيوليبرالية، 
 7% و   ،2025 سنة   6% ب  من��و  نسبة  إل��ى  يتطلع  حيث 
يعرفها قط،  لم  املغربي  االقتصاد  بأن  2030، علما  سنة 
فرغم  القائمة،  اإلنتاجية  البنيات  ظل  في  يعرفها  ول��ن 
النمو  وأن نسبة  السنة كانت سنة فالحية جيدة  أن هذه 
كانت  والتي  سبقتها،  التي  النمو  لسنوات  بالنسبة  تقاس 
 4،6% تتجاوز  ل��ن  السنة  لهذه  النمو  نسبة  ف��إن  سلبية، 
هذا  في  واألده��ى  للتخطيط،  السامية  املندوبية  حسب 
التنموي  النموذج  فشل  في  املسؤولية  يحدد  أنه  املشروع 
السابق وأوكل مهمة تنزيله واإلشراف على تنفيذه للجنة 
بأدوار  يحظى  أن��ه  اعتبر  ال��ذي  للملك  مباشرة  خاضعة 
استراتيجية، وأن املؤسسة امللكية محورية في أي منوذج 
اقتصادي، وأوصى األحزاب السياسية ببلورة ميثاق وطني 
ينهل من هذا النموذج التنموي، وتخضع كافة برامجها 
وسياساتها لتنزيله وبذلك فهو يكرس ويعمق االستبداد 
السياسي واالحتكار على املستوى االقتصادي والهشاشة 

والفقر على املستوى االجتماعي. 

ثالثا- على املستوى االجتماعي
البشرية  للتنمية  الوطني  املرصد  دراسة أجنزها  أبانت 
أن نصف املغاربة يعتبرون أنفسهم فقراء، وتصل النسبة 
في العالم القروي إلى %60، وأكدت الدراسة على أن مؤشر 
الفقر تضاعف سبع مرات خالل احلجر الصحي، استنادا 
إلى معطيات املندوبية السامية للتخطيط. أفادت نفس 
بني  ما  الفترة  خ��الل  انتقل  النسبي  الفقر  أن  املعطيات 
الصعيد  على   18% إل��ى   20% من  و2019،   2001 سنتي 

الوطني، وارتفع من %35 خالل سنة 2013 إلى %37 سنة 
2019، ويحتسب الفقر النسبي باجلمع بني الفقر الغذائي 
التي  الغير غذائية  واملواد  وكلفة مجموعة من اخلدمات 
من املفروض التوفر عليها، وحدد هذا السقف سنة 2019 

ب 1323 درهم في الشهر.

لقد عمقت جائحة كورونا مستويات الفقر والهشاشة، 
حيث فقد ما يقرب من 860 ألف أجير مناصب شغلهم، 
واضطر الكادحون الذين يحصلون على قوتهم يوما بيوم 
مما  الصحي،  احلجر  بسبب  عيشهم  مصدر  فقدان  إلى 
إعانات  رغم  والهشاشة،  الفقر  منسوب  ارتفاع  في  ساهم 

الدولة الهزيلة.

ال��ت��ي جعلت اجلماهير  امل��أس��اوي��ة ه��ي  ه��ذه األوض����اع 
الشعبية الغاضبة تتظاهر في األحياء الشعبية في املدن 
الكبرى، وفي القرى واملدن الهامشية، لكن نضاالتها ظلت 
العاملة  الطبقة  ح��زب  غياب  في  بوصلة  وب��دون  مشتتة 
أدوات  بناء  غياب  وفي  الشعب،  وجبهة  الكادحني  وعموم 
الطبقة  األوض��اع حتى  تسلم من هذه  الذاتي، ال  الدفاع 
العاملة املنظمة التي تعاني من هزالة األجور وشبح الطرد 
وقساوة العمل، وفي ظل عدم االنتظام النقابي، أو في ظل 

التقاعس النقابي أيضا.

في ظل هذه األوضاع جرت االنتخابات املهنية، التي لم 
يعلن النظام على نتائجها، رغم إعالن الوزير عن موعد 
في  ألغاها  والتي  النتائج،  عن  لإلعالن  الصحفية  الندوة 
آخر حلظة، في انتظار ما سيخرج من مطبخ الداخلية، 
علما بأن النظام، رمبا ال يرغب في فقدان بعض املركزيات 
معاقبة  رغم  متثيلية،  األكثر  النقابية  لصفتها  النقابية 
الناخبني لها، رغبة في حضورها في احلوار االجتماعي، 
االحتاد  متثيلية:  األكثر  واملركزيات  ببينها  ي��وازن  حتى 

املغربي للشغل والكونفدرالية الدميقراطية للشغل.

رابعا- مهامنا
ولى،  قد  ك��ورون��ا  زم��ن  أن  نعتبر  أن  يجب  لنا،  بالنسبة 
ل��ف��ت��رة، ي��ج��ب أن  ل��ل��ت��ع��اي��ش م��ع��ه��ا  رغ���م أن��ن��ا سنضطر 
حضوريا  اجتماعاتنا  نعقد  وأن  العادية  حلياتنا  نعود 
وفي  النضالية  احلركات  في  احلضور  في  نتقاعس  وأال 
املأساوية  االجتماعية  فاألوضاع  االجتماعية،  احلراكات 
أدوات  ان��دح��ار  ظ��ل  ف��ي  أي��ة حلظة،  ف��ي  لالنفجار  قابلة 
الوساطة من أحزاب، وتقاعس احلركة النقابية، باإلعالن 
ال��ط��وارئ، سيجعل  إن��ه��اء احل��ج��ر الصحي وق��ان��ون  ع��ن 
احلركية النضالية تستعيد عافيتها، لذلك يجب أن نكون 

مستعدين.

وميكن تركيز مهامنا في هذه الفترة املتبقية إلى حدود 
املؤمتر الوطني في ثالث مهام:

أ( االستمرار في العمل واالستعداد لإلعالن عن تأسيس 
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني، وتكثيف احلملة 
القوى  في  التنظيم  وجتذير  وتوسيع  باخلاليا  والعمل 
األساسية من الطبقة العاملة مبا فيها العمال الزراعيني، 

والفالحني الفقراء واملعدمني وحتريك نقابة الفالحني.

ب( القيام بحملة املقاطعة لالنتخابات، وتأطير العمال 
وال��ك��ادح��ني ال��ذي��ن ي��درك��ون ب��أن االنتخابات ال��ق��ادم��ة ال 
تشكل رهانا، وجعلها حلظة سياسية بامتياز للدفاع عن 
بديلنا  في  يصب  ملموس  بديل  وط��رح  السياسي  خطنا 

االستراتيجي.

والدعم  باملشاركة  النضالية،  احلركة  في  ت(االنخراط 
املستقلة،  الذاتية  التنظيمات  في  واملساهمة  واملساندة 

وطرح حزبنا كبديل لألحزاب املفلسة.
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انتخابات سنة   1963 ، شكلت اول انتخابات تشريعية 
باملغرب، متيزت بكونها محطة مفصلية في  انتاج  اغلبية 
دائمة في البرملان كممثل عضوي للتكتل الطبقي احلاكم

! -  مأسسة اللعبة االنتخابية باملغرب
اتفاقية  اع��الن  تلت   التي  اسبع  السنوات   امتداد  على 

السيل سان كلو االولى ل 6 نونبر 
 ، "االس����ت����ق����الل"  ب���ص���دد    1955
ول��و استشارية  امل��غ��رب  ي��ع��رف  ل��م 
انتخابية شعبية واحدة. فاحلركة 
تسيير  ش��أن  عن  تخلت  الوطنية 
االستراتيجي  وتوجيهها  ال��ب��الد 

لصالح القصر ومستشاريه. 

احملافظة،  البورجوازية  فالفئة 
باملدن  االعيان  أسر  من  املنحدرة 
احلركة  داخ������ل   ، ال��س��ل��ط��ان��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة امل��ن��ض��وي��ة ف���ي حزب 
املشاركة   على  دأب��ت  االس��ت��ق��الل، 
في احلكومات التي يعينها امللك، 
منذ حكومة مبارك البكاي األولى، 
او يسهر عليها مباشرة بنفسه او 
بتكليف منه لولي عهده.  اما الفئة 
"راديكالية"  اعتبارها  ميكن  التي 
ال��وط��ن��ي��ة، والتي  داخ���ل احل��رك��ة 
الوطني  االحتاد  ستؤسس الحقا 
اكتفت  ف��ه��ي  ال��ش��ع��ب��ي��ة،  ل��ل��ق��وات 

بالتمثيلية في "املجلس الوطني االستشاري" الذي نصب 
في سنة 1956 ومت حله بعد ثالث سنوات، والذي كان امللك 
يحدد جدول اعماله ويرى فيه منبتا للنخب تكلف مبهام 
السفراء  ويعني كرجاالت في اإلدارة. كما أن هذا املجلي  
ال تتوفر له الصالحية في استجواب الوزراء الذين يزاولون 
ت���ام ع��ن رئيس  امل��ل��ك وب��اس��ت��ق��الل  ام���رة  مهامهم حت��ت 

املجلس. 

استمر هذا الوضع الذي تسّير وتخّطط  فيه شؤون البالد 
الدولية  وعالقاتها  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية 
دون مؤسسات منتخبة  من دجنبر 1955 الى دجنبر 1962 
قاطعته  باملغرب  دستور ممنوح  اول  على  املصادقة  تاريخ 
الفئة الراديكالية داخل احلركة الوطنية بعد ان فطنت بان 

طموحاتها في تقاسم السلطة والثروة حتولت الى سراب. 

التحرير  "جيش  الجتثاث  كافية  س��ن��وات  السبع  كانت 
امللكي  اجليش  وتأسيس  واجلنوب،  الشمال  في  الوطني" 
ب��دع��م ت��ق��ن��ي ف��رن��س��ي وب��ت��أط��ي��ر م��ن ال��ض��ب��اط املغاربة 
املنحدرين من اجليوش الفرنسية واالسبانية. كما مكنت 

ال��ك��وم��ب��رادور على التصدير  ه��ذه امل��دة م��ن بسط ن��ف��وذ  
الكبار  واملالكني  االعيان   وهيمن  البنوك  وعلى  واالي��راد 
العقاريني اجلدد على جماهير الفالحني  الذين يشكلون 
اكثر من ثلثي السكان ، إضافة الى عزل النقابة العمالية 
االحتاد املغربي للشغل عن املعارضة السياسية الراديكالية 

وحتييدها عن الصراع من أجل السلطة.

2 - انتخابات 1963 وحسم السلطة
تبلورت  الذي  املختبر  ذلك   1963 سنة  انتخابات  تعتبر 
فيه الوصفة التي ستوصف في كل  احملطات االنتخابية 

املوالية.

 فاعتمادا على النفوذ املالي والسلطوي الذي راكمه ابان  7 
سنوات األولى لالستقالل وبدعم من االستعمار الفرنسي 
في اطار فلسفة "تداخل املصالح" وتقاطعها والتي نصت 
عليه اتفاقيتي السيل سان كلو 1 و 2 ، استطاع   القصر 
الوكيلة  البورجوازية  من  اجتماعية  تشكيلة  يؤسس  ان 
باإلضافة  العقاريني اجلدد،  واملالكني 
الى  إدارة ترابية  وامنية أخطبوطية    
اخلريطة  ض��ب��ط  ف��ي  عليها  يعتمد 
االستشارات  ع��ن  املنبثقة  السياسية 

االنتخابية. 

انتخابات سنة   1963 ، شكلت اول 
متيزت  باملغرب،  تشريعية  انتخابات 
انتاج   ف��ي   مفصلية  محطة  بكونها 
اغ��ل��ب��ي��ة دائ��م��ة ف��ي ال��ب��رمل��ان كممثل 

عضوي للتكتل الطبقي احلاكم. 

ميكن  التي  الدائمة،  األغلبية  تلك 
حسب  مختلفة  ألح���زاب  تنتمي  ان 
الظرف واحلاجة، والتي يسهر القصر 
اعتمادا على االختصاصات املمنوحة 
أطرافها  ت��وزي��ع  ع��ل��ى  ال��دس��ت��ور  ف��ي 
فيما  ب��ني احل��ك��وم��ة  وامل��ع��ارض��ة في 
وعلى  االغلبية  ه��ذه  وتبقى  البرملان. 
الدوام احملافظ األمني على اخلطوط 
احل���م���ر ال���ت���ي ي��ج��ب احل�����رص على 
االقتصاد  مجاالت  في  جتاوزها  عدم 

واالجتماع والسياسة.

هكذا نفهم ملاذا اختفى حزب "جبهة الدفاع عن املؤسسات 
الدستورية" سنوات قليلة بعد حصوله على األغلبية في 

البرملان.

فئاته  بني  تفرق  او  توحد  ال  احلاكم  الطبقي  فالتكتل   
بل   ، كتعبير  شكلي  ل��ه  تؤسس  التي  األح���زاب  واط��راف��ه 

اسمنته تشكله امللكية. 

هذا السراب الذي يوحي ب "تعدد األحزاب" يجعل النخبة 
املعارضة للطبقات الوسطى ال يصيبها القنط  من املشاركة 
املتكررة فيما تسميه ب"االستحقاقات" بل بالعكس ميكن 
لكونها  "االستحقاق"  هذا  اجل  من  انشقاقات  تباشر  ان 
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االنتخابات في املغرب أية رهانات في ظل االستبداد؟
عندما تتصفح الشبكة العنكبوتية حول االنتخابات في املغرب تكاد ال تعثر على نقطة 
ضوء واحدة. لقد خلص الوضع الكاتب واإلعالمي عبد الرحيم التوراني في منتصف يونيو 
املاضي مبقاله حول االنتخابات في املغرب الذي نشر باملوقع اإللكتروني احلرة كما يلي: 

"االنتخابات في املغرب: أبشروا.. ال أمل!!".
في شهر سبتمبر املقبل من هذا العام، ستجرى االنتخابات البرملانية واجلماعية في املغرب، 
ومع كل محطة انتخابية تتكرر األمور نفسها في شكل مهزلة فجة أحط من سابقاتها. 
فالثابت اليوم هو أن املواطنني املغاربة وفي مقدمتهم الشباب ال يراهنون على هذه االنتخابات 
بحيث  والتشغيل....  والتعليم  الصحة  مجاالت  في  خاصة  املعيشي،  واقعهم  تغيير  في 
أصبحت االنتخابات بالنسبة لهم وبحكم التجارب املغشوشة املتتالية مجرد لعبة سياسية 
فاسدة وشكلية، وال تعدو أن تكون وسيلة لترميم "الواجهة الدميقراطية" للمخزن، بحيث 
املنخرطة  وأما األحزاب  الواقع.  األمر  لتفرض تكريس  االنتخابات  نتائج  دائما ما تطلع 
التي  التزكيات  باملشاحنات حول أسماء مرشحيها وصراع  تهتم سوى  اللعبة فال  في هذه 
متنح ل"مول الشكارة" عوض املناضلني، وتنخرط في حملة انتخابية مأجورة جتتر نفس 
السلطة،  ورعاية  بتحكم  االنتخابية  الكائنات  ونفس  الفاسدة  األساليب  ونفس  الشعارات 
علما أن برامج هذه األح��زاب متشابهة أصال وال تختلف في شيء عن توجهات املخزن. 
ورغم متويالت احلمالت االنتخابية التي توزع على األحزاب املشاركة مبيزانيات باهظة من 

املال العام، فإنها لم تنجح في احلد من نزيف املقاطعة الذي هو في تزايد مستمر.

وال جديد في استحقاقات هذه السنة باستثناء العمل مبا يسمى ب�"القاسم االنتخابي"، 
وهي الوسيلة التي توصل إليها املطبخ املخزني، لفرملة حزب "العدالة والتنمية"، وبعد أن 
الراديكالية،  اليسارية  والتنظيمات  األح��زاب  من  السابق  في  تأتي  املقاطعة  دع��وات  كانت 
أصبحت اليوم الدعوة إلى املقاطعة هي اخلطاب املهيمن بدون منازع على مواقع التواصل 

االجتماعي.
ومع استمرار السلطة في توغلها في الشؤون الداخلية لألحزاب منذ االستقالل، باختراقها 
وإفساد احلياة السياسية، يرى العديد من احملللني أن املغرب يشهد اليوم مرحلة احتضار 
لتلك األحزاب وموت العمل احلزبي. منذ االستقالل الشكلي واالنتخابات في املغرب تعرف 
في  التدخل  كان  ف��إذا  الشيء،  بعض  تغير  األسلوب  أن  غير  السلطات،  طرف  من  التزوير 
السنوات السابقة سافرا وتستخدم فيه األجهزة املخزنية أساليب العنف والتهديد، وخطف 
صناديق التصويت، ومشاركة املوتى بأعداد كبيرة في العملية االنتخابية، والتصويت املتكرر، 
والتقطيع االنتخابي املدروس، وشراء الذمم، فقد تطورت آليات التزوير اليوم في التالعب 
قبل  وبأشهر  وقانوني"  "شفاف  بشكل  ت��زور  االنتخابات  نتائج  وص��ارت  الشعبية،  ب��اإلرادة 

موعدها. ..
في ملف هذا العدد من جريدة النهج الدميقراطي الذي خصص ل"االنتخابات، أي رهان 
في ظل االستبداد" نسلط الضوء على بعض القضايا كمساهمة في النقاشات الدائرة حول 

املوضوع وتنويرا للرأي العام.

االنتخابات في ظل االستبداد...مجال لتنافس النخب في خدمة العبث 
احلسني العنايت
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أزمة االنتخابات وإشكالية الدميقراطية
الرأسمالية  املركز  دول  في  االنتخابات  مغزى   -  1

حيث حتققت الدميقراطية البورجوازية
جاءت  الرأسمالية  املركز  دول  في  االنتخابات  كانت  إذا 
حصيلة صراع طبقي شاركت فيه الطبقات الشعبية وقادته 
بتقزمي  سواء  املطلقة  امللكيات  ضد  البورجوازية  الطبقة 
النهائي  بالقضاء  أو  اليوم(  البرملانية  )امللكيات  سلطتها 
للدول بإقامة أنظمة  للفتح اجلمهوري  عليها والتأسيس 
رئاسية غير وراثية ومحدودة الوالية والفصل بني السلط، 
وأيضا ضد الطابع الديني للدولة بإقامة أنظمة علمانية 
صلبة وأو مرنة، واإلقرار مبفاهيم الدميقراطية الليبرالية 
من  اإلف��الت  ع��دم   – املواطنة   – الشعبية  اإلرادة  )مفهوم 
حقوق  مرجعية  وتثبيت  الفردية...(  احلريات   – العقاب 
في  العاملة  الطبقة  وح��ق  واجلماعية  الفردية  اإلن��س��ان 
ونقابات كحق مكتسب يضاف  أحزاب  تنظيم نفسها في 
ذلك  ك��ل  لكن  املكتسبة،  األخ���رى  الشغلية  احل��ق��وق  إل��ى 
مت رب��ط��ه ع��ض��وي��ا ب��اش��ت��راط ق��دس��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة اخلاصة 
الطبقية  وال��ف��وارق  االجتماعية  الطبقات  وج��ود  واعتبار 
الرخاء  مسألة اجتماعية عادية وطبيعية، بل هي مصدر 
هذه  حماية  في  الدولة  دور  حتديد  ومت  الثروة،  ومراكمة 

امللكية وحرية الرأسمال والسيطرة على 
طرف  من  السياسي  واحلقل  االقتصاد 

الطبقة البورجوازية.

وإذا كانت املسألة الدميقراطية وحقوق 
والسلطة  ال��ف��ردي��ة  واحل��ري��ات  اإلن��س��ان 
واالنتخابات  احلزبية  والتعددية  املدنية 
األنظمة  منظومة  تفكك  بعد  أصبحت 
اكتشفت  وك��أن��ه��ا  املطبقة  االش��ت��راك��ي��ة 
للمشروع  ج��ذاب��ة  كمكونات  ج��دي��د  م��ن 
الدميقراطي في إطار النظام الرأسمالي، 
وكجواب نهائي على مصير البشرية في 
االشتراكي  امل��ش��روع  م��ع  القطع  ض���رورة 
املنظومة  انهيار  مع  خصوصا  "احلالم" 
االشتراكية كما تدعي األبواق الليبرالية. 

ف������إن ت����راج����ع ن���س���ب امل����ش����ارك����ة في 
املركز  دول  أغ���ل���ب  ف����ي  االن���ت���خ���اب���ات 
الطبقية  ال���ف���وارق  وازدي�����اد  ال��رأس��م��ال��ي 
ل��وس��ائ��ل القمع  واس��ت��ع��ارة االس��ت��ع��م��ال 

األنظمة  م��ن  اجلماهيرية  االحتجاجية  للحركات 
احلريات  لتقييد  ظ��رف  أي  واس��ت��غ��الل  البوليسية، 
كورونا - ...( وجعل األرب��اح تتقدم على   – )اإلره��اب 
التمثيلية  الدميقراطية  يسائل  ب��دأ  األرواح  حساب 
الغالبية  اجل��واب على مطالب  على  قدرتها  في مدى 
والكادحني(  العمال  )خصوصا  الشعب  من  العظمى 
خاصة وأن دائرة التحكم فيها من طرف البورجوازيات 
اليوم،  أح����د  ف��ي��ه��ا  ي���ج���ادل  ال  وش��رك��ات��ه��ا  ال��ك��ب��رى 
للجميع  بينا  فيها  امل��ك��ش��وف  ع��ل��ى  ال��ل��ع��ب  وأص��ب��ح 
الرأي  ف��ي  والتحكم  االن��ت��خ��اب��ات  صناعة  وأصبحت 
والوعي  الطبقي  الوعي  عن  اجتاهاته  وحتويل  العام 
وتتطلب  الطائلة  األم��وال  تكلف  احلقيقي  السياسي 
السياسية  الصناعة  أن  بل  كثيرة  خبرات وتخصصات 
للوعي  املزيفة  املعارضات  وتشجيع  خلق  إلى  وصلت 
الدميقراطية  األنظمة  أنه في  أكيد  الثوري.  الطبقي 
من  مجموعة  ترسخت  ق��د  ال��ب��ورج��وازي  شكلها  ف��ي 
وللطبقة  الشعبية  للجماهير  الدميقراطية  املكاسب 
للسلطة  الفاشي  الشكل  ضد  نضالها  بفضل  العاملة 
البورجوازية في العديد من البلدان طيلة القرن ال20، 
لكن امليول احلدية نحو عودة أشكال جديدة للفاشية 
الشعوب  وميول  االقتصادية،  القوة  موازين  وتقلبات 

جعل  خ��ي��رات��ه��ا  ع��ل��ى  االم��ب��ري��ال��ي��ة  الهيمنة  م��ن  للتحرر 
البورجوازية تبدو وكأنها استنفذت طاقتها  الدميقراطية 

في إعادة اإلنتاج .

إن وصول مناذج الدميقراطيات البورجوازية في العديد 
من دول املركز الرأسمالية إلى احلضيض من حيث الشعبية 
النقدية للطبيعة  املاركسية  إلى املفاهيم  العودة  إلى  يدفع 
الدميقراطية في النظام الرأسمالي وألشكال ممارسة هذه 
الدميقراطية السياسية املكرسة للديكتاتورية االقتصادية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة، ف��ال��ن��ظ��ام ال��رأس��م��ال��ي ف��ي ن��ه��اي��ة املطاف 
يتأرجح خالل األزمات بني محاولة إعادة اإلنتاج لعالقات 
احلريات  "امتياز"  تدوير  خ��الل  من  الرأسمالية  اإلن��ت��اج 
الليبرالية وبعض التنازالت ذات الطابع االجتماعي، وبني 
االختيار الفاشي الذي قد يتخذ شكل انقالب داخلي قد 
ذات��ه من خالل  يعبر عن  أو  االقتراع  عبر صناديق  يكون 
احلرب خارجيا مبا فيها احلروب االقتصادية مما يكلف 
والكادحني  العمال  على حساب جماهير  هائلة  ميزانيات 

وشعوب األطراف.

كما أن هذه األنظمة الرأسمالية الدميقراطية والعلمانية 
خارجيا  علماني  أو  دميقراطي  حت��ول  أي  تقاوم  داخليا 

االرتباط  لفك  الشعوب  وي��وق��ظ  مصاحلها  يهدد  لكونه 
االقتصادي )التبعية( كخيار دميقراطي لتجسيد "اإلرادة 
الفساد  إلى  التابعة دفعا  الدول  املتحررة"، وتدفع  الشعبية 
والديكتاتورية لتبرر تدخلها السافر في الشؤون الداخلية 

للشعوب.

من خالل هذا التقدمي ميكن الوقوف عند ما يلي: 

* لقد حتولت أغلب أنظمة رأسمالية املركز إلى امبرياليات 
وفقدت طابعها التقدمي الليبرالي األول .

كان  مهما  الطبقة  ديكتاتورية  ع��ن  تعبر  ال��دول��ة  إن   *
الشكل السياسي الذي تتخذه )مع التباين طبعا بني الشكل 
وهذا  سياسيا(  ال��دمي��ق��راط��ي  والشكل  سياسيا  الفاشي 
التباين ال ينفي الطابع الديكتاتوري للطبقة على أجهزة 
وطبقاته  واملجتمع  االقتصاد  وعلى  ومؤسساتها  الدولة 

املنتجة.

* أن انتفاء الديكتاتورية الطبقية من املنظور املاركسي 
ينتفي بانتفاء الدولة نفسها وبناء مجتمع بدون طبقات 

اجتماعية هو املجتمع الشيوعي .

من  دميوقراطية شعبية  يتطلب  االشتراكية  بناء  أن   *
ت��ص��ور جديد  أن��ه��ا  م��غ��اي��ر مبعنى  ن���وع 
امللكية اخلاصة سياسيا  للدولة ال تقبل 
سلطتها  توظف  وهي  وثقافيا  وقانونيا 
دميقراطية  وه�����ي  ع��ل��ي��ه��ا،  ل��ل��ق��ض��اء 
القرارات  ه���ذه  ل��ك��ون  حقيقية  شعبية 
)العمال  الشعب  أغلبية  تعبر عن سلطة 
القدرة  في  الواعية  وإرادتهم  والكادحني( 
في  ومحاسبتهم  امل��س��ؤول��ني  ع��زل  على 
أي وقت من خالل تطوير الدميقراطية 
امل���ب���اش���رة )دمي���ق���راط���ي���ة ال��ك��وم��ون��ة أو 
إلى  أو  كنقيض  امل��ج��ال��س(  دميقراطية 
حسب  التمثيلية  الدميقراطية  جانب 

سياق تطور الدميقراطية في كل بلد.

االن���ت���خ���اب���ات  ف����ي  امل����ش����ارك����ة  أن   *
هي  واملجالس(  )البرملانات  البورجوازية 
للحركات  ب��ال��ن��س��ب��ة  تكتيكية  م��ش��ارك��ة 
تستقيم  ال  فهي  الشيوعية  والتنظيمات 
وإمكانيات  ش���روط  ت��وف��ر  ك��ان��ت  إذا  إال 
البورجوازية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة/ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة  ف��ض��ح 
الطبقية  الهيمنة  لتكريس  أالعيبها  وفضح  باستمرار 
وللثورة على دميقراطية الطبقة ومن أجل دميقراطية 

األغلبية الشعبية.

ف��ي جميع  ه��ي  ال��ب��ورج��وازي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  أن   *
األحوال إذا أخذناها في أبعادها الشمولية االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية هي ديكتاتورية األقلية )تتخذ 
شكل ديكتاتورية مرنة أو صلبة حسب السياق التاريخي( 
أما الدميقراطية الشعبية من املنظور االشتراكي فهي 
نوع من ديكتاتورية األغلبية على األقلية في ما يتعلق 

بامللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج خصوصا .

لها  ليس  االشتراكي  املفهوم  في  الدميقراطية  أن   *
مقدمتها  وف��ي  متداخلة  أبعاد  بل  فقط  سياسي  بعد 
االقتصادية  )السلطة  واالجتماعي  االقتصادي  البعد 
واالجتماعية والثقافية والسياسية لألغلبية الشعبية(.

والكادحني  ال��ع��م��ال  مل��ج��ال��س  ال��ش��ي��وع��ي  اإلب�����داع   *
ومتفصلهم مع األداة السياسية )حزب الطبقة العاملة 
وعموم الكادحني( ومع أدوات الدفاع الذاتي من نقابات 
الدولة  لتنظيم  االش��ت��راك��ي  ال��ب��دي��ل  ي��ش��ك��ل  وغ��ي��ره��ا 

االنتقالية: <<<

إن وصول نماذج 
الديمقراطيات البورجوازية في 

العديد من دول المركز الرأسمالية إلى 
الحضيض من حيث الشعبية يدفع إلى 

العودة إلى المفاهيم الماركسية النقدية 
للطبيعة الديمقراطية في النظام الرأسمالي 

وألشكال ممارسة هذه الديمقراطية السياسية 
المكرسة للديكتاتورية االقتصادية 

واالجتماعية، 

ح . إسالمي
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ال  "م��ع��ارك"  في  الشريفة"  "املنافسة  تسميه  مبا  تتوهم 
جتني منها اال الذل والهزمية على امتداد 60 سنة.  هذا 
امللموس  السياسي  ال��واق��ع  ف��ي  ال��ن��خ��ب   ه��ذه  يجعل  م��ا 
تتنافس على تقوية االستبداد الذي هو بدوره ينظر الى 
االنتخابات كونها حتقق  له  مساحيق دمقراطية الواجهة 
من  وامل��ال��ي  السياسي  ال��دع��م  جلني  االس��ت��ق��رار  ومظهر 

حكومات ومؤسسات املال للدول االمبريالية. 

3 – االنتخابات ومناهضة احلزب القوي
شكلت انتخابات سنة 1970 ،  جتربة فريدة أخرى بعد 
جتربة 1963 . الطموح في هذه التجربة هو حتقيق اغلبية 

سياسي.  ح��زب  تأسيس  ال��ى  اللجوء  دون  البرملان  في 
تتحقق  انتخابية  اس��ت��ش��ارة  ي��ري��د  امل��ل��ك  ان  مبعنى 
مهيمن.  سياسي  ح��زب  وساطة  ب��دون  األغلبية  فيها 
ال  ل��ن��واب  ساحقة  اغلبية  ه��ي  النتيجة  كانت  بالفعل 
واضفيت  انتخابي  وال  سياسي  برنامج  ال  يجمعهم 
عليهم صفة "االحرار".  وبعدها تكلف احمد عصمان 
بجمع شمل هذا الوافد اجلديد الذي كاد ان ميحو اثار 
الشعبية  للقوات  الوطني  واالحت���اد  االستقالل  ح��زب 
في  الفريدة  التجربة  ه��ذه  التمثيلية.   اخلريطة  من 
االستهتار بالسياسة نتجت عنها عمليتني انقالبيتني 

فاشلتني. 

هذا ما دفع بالنظام الى نهج سياسة محاربة احلزب 
وأصبحت  مواليا  حزبا  كان  ولو  البرملان  على  املهيمن 
خريطة البرملان توزع على عدة أحزاب متقاربة في عدد 

النواب الى حدود 2007 . 

عن  متخضت  التي  الفاسي  عباس  حكومة  ظل  في 
ب��دأت  سياسية    ،  2007 التشريعية لسنة  االنتخابات 
ادماج احلزب اإلسالمي "العدالة والتنمية" الذي سطع 
في   لكن  "االش��ت��راك��ي��ة"،  احلكومة  مواجهة  في  جنمه 

واكبت  التي  اإلعالمية  احلملة  توظيف  مت  الوقت  نفس 
هياة االنصاف واملصاحلة واستثمارها في تأسيس حزب 
العام بانه حداثي، عصري دميقراطي  الراي  اداري يوهم 
مغرم ب"املفهوم اجلديد للسلطة"  لتفادي هيمنة احلزب 

اإلسالمي في البرملان. 

واملعاصرة  االص��ال��ة  ح���زب  أص���اب  ال���ذي  التفكك  ب��ع��د 
واملخاوف التي تترتب عن عدم حصول حزب االحرار على 
نتائج مرضية في انتخابات 2021 ،  مت تبني منط جديد  
مبني على احتساب القاسم املشترك نسبة الى املسجلني 
في اللوائح االنتخابية بدائرة معنية، بدل احتسابه نسبة 

تركيبة  لتحصيل  عنها  املعبر  الصحيحة  األص���وات  ال��ى 
النواب الفائزين في تلك الدائرة االنتخابية.  حصيلة هذا 
الفائز  النمط اجلديد ستكون هو حصول الئحة احلزب 
في الدائرة على مقعد واحد فقط، وباحتمال كبير، كيفما 
كان عدد األصوات احملصل عليها من طرف الئحته. هذا 
ما سيساعد على ضبط خريطة مجلس النواب بدقة اكبر. 

4 – الروتني االنتخابي واستحقاق املقاطعة
أمام هذا االستهتار باإلرادة الشعبية  أصبحت مقاطعة 
صناديق  ومقاطعة  االنتخابية  ال��ل��وائ��ح  ف��ي  التسجيل 
األوساط  مختلف  من  املغاربة  عند  عاديا  ام��را  االقتراع 
انتخابات  مند  هيكلية  أصبحت  فاملقاطعة  واالعمار. 
األصوات  ع��دد  ك��ان   1963 سنة  في  مثال   .2007 سنة 
املعبر عنها 3 ماليني و300 الف، بينما  في  سنة 2007    
500 الف   4 ماليني و  ع��دد األص��وات املعبر عنها ه��و  
مبعنى ان عدد املصوتني لم ينمو على طول 45 سنة اال 

مبا ما مجموعه  1مليون و200 الف. 

انتخابي  استحقاق  ك��ل  ف��ي  األول  احل���زب  ان  كما 
تشريعي،  من 1963 الى 2016 ، لم يحصل اال على اقل 

من 1 مليون و500 الف من أصوات الناخبني. 

كي  مناسبة  املخزن  يعتبرها  باملغرب  فاالنتخابات 
وكيفية  نسبة  يحدد  من  هو  انه  على  للنخبة  يبرهن 
تنظيم  وان  ال��س��ل��ط��ة.  ف��ت��ات  ف��ي  مساهمتها  وش��ك��ل 
ومهرجانات  جتمعات  من  يتخللها  وم��ا  االنتخابات 
له  بالنسبة  واالح��ي��اء ال تشكل  امل��داش��ر  ف��ي  وج���والن 
حتديا اكثر مما تشكله وقفة نصف ساعة امام البرملان 
ب��إط��الق سراح  للمطالبة  ال��س��اح��ات  م��ن  س��اح��ة  وف��ي 
السياسيني  واملعتقلني  الشعبية   احل��راك��ات  مناضلي 

والصحفيني ومعتقلي الراي. 

>>>

2 - االنتخابات في دول رأسمالية األطراف التابعة
-  املعضلة األولى أن الدول التي حصلت على استقالل 
الدميقراطية  ال��دول��ة  ب��ن��اء  تستطع  ل��م  شكلي  أو  نسبي 
إن  االمبريالية،  عن  واملستقل  الشعبي  الوطني  باملفهوم 
مع  االرت��ب��اط  لفك  حقيقية  استراتيجية  يتطلب  ذل��ك 
االمبريالية وعمالئها واالنخراط في بناء التنمية الذاتية 
هيمنة  مرحلة  في  خاصة  حتدياتها  ومقاومة  املستقلة 
األنظمة الرأسمالية ومحاربتها إلمكانية بناء اقتصادات 

وطنية شعبية مستقلة .

بناء  حاولت  التي  الوطنية  األنظمة  جت��ارب  كل  أن    -
بني  للفصل  أوال  نظرا  ذل��ك  ف��ي  فشلت  الوطنية  ال��دول��ة 
مسألة التنمية واملسألة الدميقراطية من جهة )انتخابات 
استراتيجيا  لكونها  ثانيا  فيها(،  متحكم  كاريكاتورية 
وعالقات  كنظام  الرأسمالية  مع  القطع  مهمة  تطرح  لم 
البديل  باملشروع  الدميقراطي  تربط مشروعها  ولم  إنتاج 
الطبقة  تعتمد طبقيا على  لم  لكونها  وثالثا  للرأسمالية، 
وتعبيراتها  هي  ناصبتها  بل  الكادحني  وجماهير  العاملة 

السياسية العداء.

في بعض  الدميقراطية  القضية  ح��ول  ال��ص��راع  أم��ا    -
التضحيات اجلسام  فرغم  كاملغرب مثال،  التبعية  البلدان 
التي قدمتها احلركة التقدمية، ورغم أن النظام املخزني لم 
يكن دائما من القوة إلعادة تكريس سطوته إال أن ارتباطه 
إعادة  لها مكنه من  االمبريالية وخدمته  التقرير  مبراكز 

السائدة وأجهزة  الطبقية  الكتلة  بناء قوته وإعادة هيكلة 
عبر  تناقضاته  جت��اوز  السياسي  واحلقل  القمعية  الدولة 
النخب  وإفساد  والسياسية  االقتصادية  والزبونية  الريع 
األحزاب  من  كبير  )ع��دد  التنظيمات  في  البالد  وإغ���راق 
وإلفراغ  الوضع  لتمييع  الزبونية(  واجلمعيات  والنقابات 
اجلميع  وج��ع��ل  محتوى  أي  م��ن  السلطة  ح��ول  ال��ص��راع 
املقدس  وثابته  األول��ى  مرجعيته  وامللكية  املخزن  يعتمد 
والتطبيل لكل مخططاته )مشروع النموذج التنموي...(. 

الكتلة  إرادة  لالنتخابات بني  املغربية  التجربة   -  3
الطبقية السائدة واإلرادة الشعبية

-  تلخص سنوات القمع األسود واالنتهاكات اجلسيمة 
العقود  املغربي في كل  الشعب  اإلنسان ونضاالت  حلقوق 
الكبيرة  ال��ض��رائ��ب  ال��ي��وم  إل���ى  الشكلي  االس��ت��ق��الل  م��ن��ذ 
وتعذيب  اع��ت��ق��االت  م��ن  الشعب  يؤديها  التي  والباهضة 
األساسية،  للحقوق  وام��ت��ه��ان  وطبقي،  بوليسي  وع��ن��ف 
واالغتناء  املمنوحة  الدساتير  وفرض  لالنتخابات  وتزوير 

الالمشروع للمسؤولني ولنخب األحزاب املصنوعة. 

"املال  رواج  من  سنة   60  : االنتخابات  من  سنة   60   -
احلرام" كما تسميه وسائل اإلعالم وحتى الدوائر الرسمية.

اإلرادة  وتزوير  املطبوخة"  "االنتخابات  60 سنة من    -
في  واألجهزة  الداخلية  ل��وزارة  السافر  والتدخل  الشعبية 

الصناعة القبلية خلريطة ولنتائج االنتخابات. 

فإذا  السياسي،  الوضع  ومتييع  بلقنة  من  سنة   60   -
استثنينا انتخابات بداية الستينات الوحيدة التي عكست 

إلى حد ما طبيعة الصراع في البالد بني ملكية مخزنية 
مدعومة إمبرياليا وبني حركة تقدمية تهدف إلى الوصول 
إلى السلطة وحتمل برنامجا تقدميا، فإن باقي احملطات 
الكلمة املفصلية  للنظام املخزني فيها  االنتخابية أصبح 
بتحكمه املطلق ليس فقط في أحزاب السلطة بل كذلك 

في "أحزاب املعارضة البرملانية".

ال��ت��ي تعبر ع��ن صوت  امل��ع��ارض��ة  60  سنة م��ن قمع    -
واحتكاره  السياسي  احلقل  وتسييج  الشعبية  اجلماهير 

بشكل مطلق .

60 سنة واالنتخابات جتري في ظل دستور ممنوح    -
حتى  عمليا  حتترم  وال  ومضمونا،  شكال  الدمي��ق��راط��ي 

مقتضياته .

هذه التراكمات أفقدت االنتخابات كل إمكانية جلعلها 
الشعب،  أوض����اع  لتغيير  ال��دن��ي��ا  احل����دود  ف��ي  ول���و  ره��ان��ا 
كحقل  احل��زب��ي  واملشهد  األح���زاب  صناعة  م��ن  وجعلت 
للبيع والشراء وساد مفهوم الدكاكني السياسية وأصبحت 
مقاطعة االنتخابات تؤرق النظام، وأصبح الرفع من نسبة 
بدأت  املقابل  في  للنظام  سياسي  رهان  لوحدها  املشاركة 
التغيير ال ميكن أن يحدث  تترسخ تدريجيا القناعة بأن 
هذه  املخزني صانع  والنظام  التبعية  من  التخلص  بدون 
املهازل والعائق البنيوي أمام البديل الدميقراطي الشعبي . 
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يعتبر المخزن 
االنتخابات مناسبة كي يبرهن 

للنخبة على أنه هو من يحدد نسبة 
وكيفية وشكل مساهمتها في فتات السلطة. 

وأن تنظيم االنتخابات وما يتخللها من تجمعات 
ومهرجانات وجوالن في المداشر واألحياء ال تشكل 

بالنسبة له تحديا أكثر مما تشكله وقفة نصف 
ساعة أمام البرلمان وفي ساحة من الساحات 

للمطالبة بإطالق سراح مناضلي الحراكات 
الشعبية والمعتقلين السياسيين 

والصحفيين ومعتقلي الراي.
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التيتي احلبيب
ما تخفيه أطروحة االشتراكية املطبقة

على  سنركز  ج��دا  القصير  النص  ه��ذا  ف��ي 
أو  العلمية  االشتراكية  بناء  جت��ارب  قضية 
احل��ي��ز ال يسمح  امل��ارك��س��ي ألن  ب��امل��ض��م��ون 
بتناول جتارب أخرى همت اإلرهاصات األولى 
أو طوباوية.  في بناء جتارب اشتراكية حاملة 
ما يعنينا هنا النقاش وحتى الصراع حول ما 
االشتراكية  الثورة  إجناز  وكيف  أالشتراكية؟ 
الناجحة وغيرها من األسئلة احلارقة. يهمنا 
تتبرأ  التي  األط��روح��ات  بعض  عند  التوقف 
موقفا  منها  وتقف  االشتراكية  التجارب  من 
عدائيا وتصفي احلساب معها بسهولة وجرة 
قلم باعتبار ما فشل هو االشتراكية املطبقة 
ب��ي��ن��م��ا ه���م مي��ت��ل��ك��ون اش��ت��راك��ي��ة ن��ق��ي��ة في 

ألواحهم احملفوظة.
ومن جملة مناذج هذه االشتراكية املطبقة 
ومعها  فشلت  التي  السوفياتي  االحت��اد  جند 
م��ا ط��ب��ق ف��ي ال��ص��ني وف��ي��ت��ن��ام وك���وب���ا. يردد 
ه���ؤالء ه��ذا ال��ك��الم ب���دون أن ي��ق��وم��وا بأدنى 
م��ج��ه��ود ف���ك���ري ش��خ��ص��ي م��س��ت��ق��ل لبحث 
عن عالقة  تسألهم  ملا  عميقا.  بحثا  القضية 
طبق  ما  مع  بها  يؤمنون  التي  اشتراكيتهم 
فيتنام  أو  الصني  أو  السوفياتي  االحت��اد  في 
إن اشتراكيتهم عذراء  يقولون لك ال عالقة. 
أو  وغ��ب��اره��ا  األرض  ت��راب  ل��م ميسسها  نقية 
عرق اإلنسان وكدحه. إنها اشتراكية لم تطبق 
بعد ولم يخلق اجليل الذي سيطبقها بنجاح. 
إن اشتراكيتهم ملا تغرس ستنجح بكل تأكيد 

وهي مختلفة عن كل ما طبق حلد الساعة.
والقحة  العلمية  اشتراكيتهم  لهم  بالنسبة 
م��ن اب��ت��ك��ار م��ارك��س ورف��ي��ق��ه اجن��ل��س، إنهما 
والفلسفة  النظرية  أنتجا  ال��ل��ذان  ال��ق��ائ��دان 
لينني  على  األمر  نفس  ويصح  العلم  ووضعا 
ملا قبل 1917 بحيث كان املنظر واملفكر فكان 
عبقريا. لكن لينني كف عن ذلك ملا وضع يده 
ووضع  البروليتارية  الدولة  بناء  عصيدة  في 
واحد  ب��ل��د  ف��ي  االش��ت��راك��ي  املجتمع  ل��ب��ن��ات 
االحت����اد ال��س��وف��ي��ات��ي، ان��ظ��روا إل���ى فضيحة 
اتبعها لينني  التي  االقتصاد اجلديد ) نيب( 

ونسي االشتراكية.
غاب عن بال أصحاب التبرؤ من االشتراكية 
املطبقة وجتاربها، أصحاب االشتراكية النقية 
جتربة؛  أول  من  النجاح  واملضمونة  املصونة 
لقد غاب عن بال هؤالء السادة بأن االشتراكية 
هي نظرية بناء سلطة البروليتاريا واالنتقال 
من مجتمع طبقي إلى مجتمع ال طبقي، من 
مجتمع دام أالف السنني إلى مجتمع جديد 
باستثناء  ال��س��اع��ة  حل��د  ال��ب��ش��ري��ة  تعشه  ل��م 
عنها  تفصلنا  التي  البدائية  املشاعة  مرحلة 

ازمان سحيقة.
املجتمع  ه���ذا  إل���ى  ال��ب��ش��ري��ة  تنتقل  فلكي 
بخطوات  تتقدم  ب��أن  مجبرة  فهي  اجل��دي��د 
النجاح  يتخللها  بالضرورة،  متعثرة  ستكون 
ثم الفشل واالنهيار، وتعاود النهوض والتقدم 
املكتسبات اإليجابية ومكتسبات  على قاعدة 
واالنهيار.  الفشل  من  املستخلصة  ال���دروس 
البشرية ستتعلم املشي كما يفعل الصبي  إن 

متاما. 
السيرورة نفسها؟  لهذه  فكيف نظر ماركس 
ولنسجل  االش��ت��راك��ي��ة؟  ب��ن��اء  إل��ى  نظر  كيف 
ونظريا  مبدئيا  رفض  ماركس  بأن  اآلن  منذ 
ونظرية  ت���ص���ور  ف���ي وض����ع  ن��ف��س��ه  إق���ح���ام 
كان  األم��ر  هذا  في  وهو  االشتراكي  املجتمع 
أنشا  ال���ذي  اجل��دي��د  العلم  بقواعد  ملتزما 
مع  تعامله  حيث  من  لكن  األساسية.  لبناته 
املوضوع  فهذا  أم��ام��ه  جت��ري  التي  ال��ت��ج��ارب 
جدير بالدراسة والتعلم منه. هكذا علينا أن 
ندرس تعامله مع كمونة باريس 1871 حيت 
وأعلنت  السماء  باريس  بروليتاريا  اقتحمت 

أول  كانت  إنها  العمال،  دولة سلطة  أول  قيام 
جتربة  وأول  البروليتاريا  لديكتاتورية  جتربة 
ب��ن��اء االش��ت��راك��ي��ة ع��ل��ى ح���د ق���ول ماركس 
واجن��ل��س ول��ي��ن��ني. ك���ان م��ارك��س ض��د الثورة 
التي كانت تعد لها بروليتاريا باريس ألنها لم 
أيدها  ملا قامت  لكنها  الذاتية؛  الشروط  توفر 
كان  ما  دروسها  فاقت في  واعتبرها  قوة  بكل 
التجربة  تلك  تبنى  إن��ه  وي��ت��ص��وره.  ينتظره 
ودافع عنها في جميع احملافل ووجدت صدى 
ل��ه��ا ف��ي ن��ظ��ري��ت��ه وع��دل��ت أح��ك��ام��ه مب��ا فيه 
لكمونة  مدينون  اليوم  إننا  الشيوعي.  البيان 
ب��اري��س ب��ال��ع��دي��د م��ن اخل��الص��ات وق���د بنت 
بناء  ف��ي  تصوراتها  البلشفية  ال��ث��ورة  عليها 
املجتمع االشتراكي اجلديد وبفضل دروسها 
تقدمت البشرية أكثر إلى األمام نحو املجتمع 
املوقف  نفس  م��ارك��س  اتخذ  ل��و  االش��ت��راك��ي. 
الذي يردده اليوم أصحاب االشتراكية املطبقة 
لو أدار ظهره لها، لو ناصبها العداء ملا تقدمت 
نظرية ماركس وملا تقدمت شروط جناح ثورة 

أكتوبر 1917.
لذلك ملا أرى الكم الهائل من العداء للتجربة 
قيادتها  بشيطنة  شيطنتها  بل  السوفياتية 
هؤالء  أن  أدرك  ف��إن��ن��ي  س��ت��ال��ني،  وخ���اص���ة 
ليسوا  لالشتراكية  انتماءهم  يدعون  الذين 
األحوال  أحسن  ف��ي  أن��اس  إال  احلقيقة  ف��ي 
متخفيني  أع���داء  يكونوا  ل��م  إن  رومانسيني 
الطبقة  يدعون  ببساطة  ألنهم  لالشتراكية، 
بناء  بتجارب  االهتمام  عن  للتخلي  العاملة 
االش��ت��راك��ي��ة ودراس����ة ن��ق��اط ق��وت��ه��ا وأسباب 
تعتبر  لم  إذا  ذل��ك  يتم  أن  وال ميكن  فشلها. 
جتاربها  هي  التجارب  تلك  العاملة  الطبقة 
ومحاولتها للتقدم في تغيير الواقع وفق منهج 
املاركسية اللينينية التي حاولت املساهمة في 
مجتمع  انقاض  على  جديد  مجتمع  ميالد 

امللكية اخلاصة ابن آالف السنني.
أيها السادة ليست هناك اشتراكية مطبقة، 
ك���ل م���ا ه��ن��ال��ك ه���و جت�����ارب إجن�����از ال���ث���ورة 
الدخول  من  بد  ال  جت��ارب  وه��ي  االشتراكية 
يتحقق  ال  وال��ن��ج��اح  غ��م��اره��ا  وخ���وض  إليها 
والطريق  دربها  في  السير  على  باإلصرار  إال 
إليها يخلقه املشي في اجتاهها، ليس هناك 
الطبقة  إن  مسبقا.  م��رس��وم  ط��ري��ق  أو  درب 
الثورية،  املغامرة  هذه  تخوض  وهي  العاملة 
وبالعلم  ال���ث���ورة  ب�����إرادة  مسلحة  ط��ب��ع��ا  ه��ي 
التجربة  تخوض  إنها  مضامينه.  أق��وى  في 
إنها  التاريخ.  وب��دروس  بالعلم  مسلحة  وهي 
نظرية  متلك  ال  وكأنها  التجربة  تخوض  ال 
وعلم أو أنها تبدأ من الصفر وبدون مراكمة 
اخلبرات أو أنها مجرورة بالتيارات والتوجهات 
الالأدرية. هذا هو الفخ واملطب الذي يدعوها 
املطبقة  االشتراكية  من  التبرؤ  أصحاب  إليه 
ألن���ه���م ي��ق��ط��ع��ون م���ع ه����ذه ال���ت���ج���ارب وهم 
ع��ق��ائ��دي��ون م��ث��ال��ي��ون ال غ��ي��ر. ول��ك��ي تتقدم 
البروليتاريا في طريق الثورة االشتراكية فهي 
على  ال��ث��ورة  إجن���از  أدوات  بتأسيس  مطالبة 
عن  املعبر  املستقل  السياسي  احل��زب  رأسها 
املصالح الطبقية للبروليتاريا وهو هيأة أركان 
خوض احلرب الطبقية معزز ببناء اجلبهات 
واملختلفة  املتعددة  واالجتماعية  النضالية 
وصوال لبناء جبهة الطبقات الشعبية التي لها 
الطبقة  بقيادة  الثوري  التغيير  في  مصلحة 
وأخيرا  االستراتيجيني  وحلفائها  العاملة 
البروليتاريا على  بناء أممية ماركسية تنظم 
والدروس  اخل��ب��رات  وتنقل  األمم��ي  الصعيد 
بعضها  متشابكة  الثورات  العالم وجتعل  عبر 
مع بعض وتقلل من أخطار الفشل واالنزياح 
الذي حتمله التجارب والسير في درب جديد 

وغير مطروق.

احلسني لهناوي

االنتخابات املهنية  تكشف مستوى
 تدجني القيادات النقابة

انتهى موسم انتخابات املأجورين في اللجان 
عن  أسفرت  التي  األعضاء،  املتساوية  الثنائية 
من  بأكثر  نقابيا  الالمنتمني  الئحة  اح��ت��الل 
النقابات  كل  على  كبير  بفارق  املقاعد،  نصف 
التي اكتفت بتوزيع أقل من النصف الباقي فيما 
النقابات  كافة  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وجت��در  بينها. 
ق��واع��د عمالية  م��ن  ل��ه��ا  تبقى  م��ا  اس��ت��ن��ف��رت، 
خلوض حملة، تدعي كلها أن هذه العملية هي 
العاملة.  الطبقة  مصالح  عن  الدفاع  أج��ل  من 
ولم تخلو هذه احلملة من تطاحنات وتبخيس 
متبادل فيما بينها. للتذكير، فإن نقابة االحتاد 
الفرنسية  احلركة  عن  املوروثة  للشغل،  املغربي 
هي  كانت  تأسيسها،  وراء  كانت  التي  املناضلة، 
املركزية النقابية الوحيدة التي ساهمت احلركة 
لعب  ول��ق��د  مغربتها.  ف��ي  املتنامية  العمالية 
أدوارا  النقابيني الشرفاء  العديد من املناضلني 
االستعمار  ضد  الوطنية  احلركة  في  طالئعية 
الفرنسي. إال أن ترتيبات  "اتفاقية ايكس ليبان" 
واجلناح  املخزني  النظام  وقعها  التي  املشؤومة 
ال��رج��ع��ي ف���ي احل���رك���ة ال��وط��ن��ي��ة م���ع حكومة 
االستعمار الفرنسي، ساهمت في تسريع الفرز 
املتعاون  اجل��ن��اح  ب��ني  الوطنية  احل��رك��ة  داخ���ل 
عبر  م��ع��ه  بالتسوية  وال��ق��اب��ل  االس��ت��ع��م��ار  م��ع 
احلفاظ على مصاحله اإلستراتيجية واجلناح 
الرافض واملطالب بالتحرير التام وإرساء أسس 
املرحلة  ه��ذه  خ��الل  دمي��ق��راط��ي.  نظام شعبي 
ق��ي��ادة االحت����اد املغربي  احل��اس��م��ة، س��ت��خ��ت��ار 
للشغل إستراتيجية حتييد الطبقة العاملة عن 
النضال السياسي، من خالل رفع شعارها املعادي 
لتسييس الطبقة العاملة وحصر نضاالتها في 
يخدم   وهو شعار  اخلبزية،  املطالب  الدفاع عن 
للحركة  ال��رج��ع��ي  اجل���ن���اح  وس��ي��اس��ة  أج���ن���دة 
في  واالستعمار.  القصر  مع  املتعاون  الوطنية 
خضم هذه التطورات املتسارعة، سيؤسس حزب 
االستقالل ذراعه النقابي: نقابة "االحتاد العام 
املركزية  إلضعاف  كمحاولة  املغاربة"  للشغالني 
األولى "االحتاد املغربي للشغل" التي كانت تضم 
احلقيقيني  النقابيني  املناضلني  م��ن  العديد 
البيروقراطية،  ال���ق���ي���ادة  خل��ط��ة  امل��خ��ال��ف��ني 
التحرر  أجل  من  بالنضال  مؤمنون  مناضلون 

من النظام املخزني وحليفه االستعمار.

خالل أواخر سبعينات القرن املاضي، ستتأسس 
الدميقراطية  "ال��ك��ن��ف��درال��ي��ة  أخ���رى  م��رك��زي��ة 
االحتاد  ح��زب  من  مناضلني  يد  على  للشغل" 
االشتراكي للقوات الشعبية، بعد أن تأكدوا من 
املغربي  لالحتاد  البيروقراطية  القيادة  تعاون 
احلديدية  قبضتها  وإحكام  النظام  مع  للشغل 
املركزية  ه��ذه  والدة  حتى  لكن  امل��رك��زي��ة.  على 
اجلديدة لم تكن بعيدة عن أعني النظام الذي 
كانت أجهزته ومخابراته تتابع، عن قرب، مسار 
هذه الوالدة. سنوات بعد ذلك سيستمر مسلسل 
بات  حتى  النظام  من  بإيعاز  النقابات  تفريخ 
املغرب اليوم يتوفر على ما يفوق ثالثني نقابة، 
كلها تدعي الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة. 
ال  املغربية  فالباطرونا  امل��ق��ارن��ة،  سبيل  وعلى 
تتوفر إال على نقابة واحدة موحدة هي"النقابة 
كافية  املقارنة  ه��ذه  امل��غ��رب".  مل��ق��اوالت  العامة 
وراء  من  والعلنية   اخلفية  األه��داف  لتوضيح 
التشتيت والتشرذم الذي يعرفه احلقل النقابي. 
ول��ق��د أس���س االس��ت��ع��م��ار ال��ف��رن��س��ي م���ا سمي 
واإلدارات، حيث  امل��ع��ام��ل  ف��ي  األج����راء  ب��ن��واب 
ميثل  م��ن  ل��ف��رز  دوري���ة  انتخابات  تنظيم  يتم 
النقابات على املشاركة في  األج��راء. واستمرت 
قصد  بينها  فيما  وال��ت��ب��اري  االنتخابات  ه��ذه 
متثيلية الطبقة العاملة. فالنقابة التي حصلت 
على نسبة عالية من األصوات ستحظى بصفة 
الشريك االجتماعي وبالتالي بإمكإنها احلضور 

في كل احلوارات مع الوزراء ومختلف املسؤولني 
وعلى  الشغل.  عالم  تهم  التي  القضايا  ملناقشة 
هذا األساس تستنفر كل نقابة قواعدها في كل 
استحقاق، حيث ترتفع حمى التشهير املتبادل 
فيما بينها ومحاوالت إضعاف بعضها للبعض، 
وب��ع��د ن��ه��اي��ة ك��ل ان��ت��خ��اب، ت��ت��ض��ارب بيانات 
النقابات لتشيد بالنتائج احملققة وعدد املقاعد 
احملصل عليها، وأن هذه النتائج هي دليل على 
مدى خدمة هذه النقابة أو تلك ملصالح الطبقة 
املصطلحات  بعض  استعمال  وي��ت��م  العاملة، 
أو  األول  املركز  احتالل  أو  ما  لقطاع  كاكتساح 
واحلقيقة  الخ.  املقاعد...  كافة  على  السيطرة 
أن كل هذه النقابات، مجتمعة، ال تؤطر، حسب 
آخر اإلحصائيات إال أقل من خمسة في املائة 
العدد  ذل��ك  إل��ى  أض��ف  والعمال.  العامالت  من 
االنتخابات،  هذه  ملهزلة  املقاطعني  من  الهائل 
أقلية  إال  تهم  ال  االنتخابات  لعبة  أن  لتتضح 
قليلة م��ن ال��ع��ام��الت وال��ع��م��ال ال��ذي��ن ه��م، في 
مناضلني  منهم  أكثر  للنقابات  زبائن  أغلبهم، 
واعني يقدمون التضحيات للدفاع عن املطالب 

املشروعة لرفاقهم ويحققون لهم مكتسبات. 

تستفيد من  ال��ن��ق��اب��ات  أن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
بسخاء،  النظام  يقدمه  ال��ذي  العمومي  الدعم 
غنى  في  النقابات  هذه  قيادات  أصبحت  حيث 
عن مساهمة العامالت والعمال، وبالتالي أهملت 
أح��د امل��ب��ادئ األس��اس��ي��ة ف��ي ال��ن��ض��ال النقابي 
ال���ذي ه��و االس��ت��ق��الل ع��ن ال��ن��ظ��ام واحملافظة 
العمالي. بهذه األساليب  التضامن والتآزر  على 
أصبحت قيادات النقابات عبارة عن رأسماليني 
يستثمرون في القطاعات اإلنتاجية اخلدماتية 
يدعون  ال��ذي��ن  وال��ع��م��ال  ال��ع��ام��الت  ويستغلون 
أنهم يدافعون عنهم. بالرغم من هذا االنحراف 
فالنظام  النقابي،  العمل  عرفه  ال��ذي  اخلطير 
وتأزمي  النقابات  إض��ع��اف  ف��ي  ي��زي��د  امل��خ��زن��ي، 
وضعية الطبقة العاملة بخلقه لوائح ما يسمى 
اإلحصائيات  فحسب  نقابيا.  منتمني  بالغير 
بال  يسمى  م��ا  الئحة  حصلت  فقد  الرسمية، 
باحتاللها  مندوب   24429 ع��دد  على  منتمني 
في  تأتي  امل��ائ��ة،  ف��ي   51 بنسبة  األول���ى  املرتبة 
للشغل  املغربي  االحت��اد  الئحة  الثانية  املرتبة 
ب  7362 مندوبا، أي  بنسبة 15 في املائة، ثم 
نقابة االحتاد العام للشغالني باملغرب ب 5977 
الكنفدرالية  ثم  املائة،  في   12.5 بنسبة  مقعدا 
الدميقراطية للشغل ب 3423 مقعدا بنسبة 7 
للشغل ب  الوطني  املائة، ثم نقابة االحتاد  في 
فالفدرالية  املائة،  في   5.6 بنسبة  2680 مقعدا 
الدميقراطية للشغل ب 1326 مندوبا ونسبة 2.8 
املائة وأخيرا املنظمة الدميقراطية للشغل  في 
نستنتج  امل��ائ��ة.  ف��ي   1 ونسبة  مندوبا   560 ب 
من هذه النتائج من أن الئحة الالمنتمني هم 
عمال وعامالت مسخرين من طرف الباطرونا، 
املتمثلة  خدمتهم  تشتري  أن  استطاعت  التي 
ف��ي م��واج��ه��ة رف��اق��ه��م ورف��ي��ق��ات��ه��م ف��ي مواقع 
الباطرون  جانب  إلى  يصطفون  حيث  اإلنتاج، 
في عملية مضاعفة االستغالل واإلجهاز على 
النظام  أن  كما  العاملة،  الطبقة  حقوق  أبسط 
وتكتله الطبقي مصرون على مخطط متكامل 
النقابات  كل  إضعاف  من  املزيد  تطبيق  ي��روم 
وبلقنتها، بالرغم من إذعانها الكامل للسياسات 
فيما  املكشوف  وتواطؤها  املتوحشة  الليبرالية 
من  العديد  إص���دار  ومباركة  بالسكوت  يتعلق 
ال��ق��وان��ني امل��ج��ح��ف��ة ال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى إشاعة 
الهشاشة في الشغل بذريعة املرونة، بهدف جلب 
الشغل،  فرص  وخلق  الرأسماليني  املستثمرين 
من جهة، ومن جهة، ثانية تعميم البطالة على 
الشواهد  حاملي  فيهم  مبا  والشباب  الشابات 

العليا. 
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عندما تغتال الكلمة وينقطع احلوار بني طرفني ويصبح 
ت��ك��ون بداية  امل��وق��ف؛  ل��ف��رض  الوسيلة  ال��ص��وت ه��و  ك��امت 
النهاية لسلطة استباحت كل مقدرات الشعب الفلسطيني 
املؤسسات  على  واس��ت��غ��وال  أم��ن��ي  وتنسيق  ت��ن��ازالت  م��ن 
كان  واملواقف؛  للشخوص  واغتياالت  اللقاحات  وفساد في 
آخرها التصفية اجلسدية لنزار بنات. إن عملية االغتيال 
املستويات؛  أعلى  من  بقرار  متت  والتي  سياسي،  لناشط 
أو ناشط  لكل معارض  السلطة  تعتبر رسالة سياسية من 
ال يتفق مع سياسة سلطة أوسلو وبداية إفالس سياسي 

ورموزها  هيئاتها  ب��ك��ل  السلطة  ل��ه��ذه 
الفلسطيني  ل��ل��دم  واض��ح��ة  واستباحة 
استباحته؛  ال��س��ل��ط��ة  ام��ت��ه��ن��ت  ال����ذي 
م��ن خ���الل ت��ش��ري��ع االع��ت��ق��االت وفض 
االعتصامات السلمية بطريقة وحشية؛ 
املناضلني  ومالحقة  بالهمجية  تتسم 
الفاضح  والتعدي  لالحتالل  وتسليمهم 
عبر  الفلسطيني؛  املواطن  صحة  على 
مترير صفقة اللقاحات الفاسدة وقائمة 
االخ���ت���راق���ات ك��ث��ي��رة وم��خ��ج��ل��ة؛ تدلل 
مبجملها بأن ال تعايش مع هذه السلطة 
مع  الفاضحة  بشراكتها  تكتِف  لم  التي 
وأمنًيا،  واقتصادًيا  سياسًيا  االحتالل؛ 
لها  معارض  لكل  قمع  ألداة  حتولت  بل 

أو لالحتالل.

التعقل  ض�������رورة  ع����ن  احل����دي����ث  إن 
وض��ب��ط ال��ن��ف��س وت��ف��وي��ت ف���رص حرب 

بكل  فالسلطة  لها؛  معنى  ال  سياسية  هرطقة  هي  أهلية 
رموزها أضحت معزولة ومحاصرة شعبًيا. وعلى املستوى 
االحتالل،  مع  عالقتها  عبر  مكشوفة  أضحت  السياسي؛ 
خ��اص��ة ب��ع��د ه��ب��ة ال��ق��دس وم��ع��رك��ة س��ي��ف ال��ق��دس التي 
يدع  ال  مب��ا  وأث��ب��ت��ت  السلطة،  ه��ذه  ح��ص��ار  ف��ي  ساهمت 
مجااًل للشك أن أوسلو ومشاريعه وسلطته صنيعة مشوه 
لالحتالل وأن هذه السلطة أداة وضيعة لالحتالل وأنها ال 
متثل الشعب الفلسطيني وأن حصرية تأييدها فقط لدى 
الكتبة واملنتفعني وأن إزاحة مثل هؤالء مطلب وطني ملح؛ 
حفاًظا على شعبنا ومقدراته؛ ميكن حتقيقه عبر تشكيل 

الوطني  العمل  كافة فصائل  جبهة وطنية عريضة؛ تضم 
والهيئات والشخصيات الوطنية لتكون بدياًل عن مؤسسات 
هذه السلطة؛ تعني بإعادة إحياء مؤسسات العمل الوطني، 
وإدارة  واملركزي  الوطني  واملجلس  م.ت.ف  مقدمتها  وفي 
اليومية،  واحلياتية  السياسية  الفلسطيني  الشعب  شؤون 
وهذا ما أنتجته حالة االنتصار في معركة سيف القدس 
التي أثبتت أن الكلمة الفصل للمقاومة وأن خيار الشعب 
الفلسطيني؛ يتجه نحو مقاومة االحتالل ورفض أوسلو 

وسلطته ورموزها.

إن حالة التناقض التي يعيشها شعبنا مع ممثلية أوسلو، 
ال تبتعد كثيًرا عن ما ميكن أن يجري من محاوالت حماس 
إنشاء إمارة غزة ولهاثها نحو االستدوال، بعد اتساع هوة 
التناقض السياسي بني حماس والسلطة، بعد معركة سيف 
القدس. وحتاول حماس ومن خلفها حلفاؤها في تركيا و 
قطر إلى تشكيل سلطة رديفة في غزة؛ تكون بدياًل لسلطة 
حالة  بذلك  لتعزز  املستقبلية،  لدولة حماس  ون��واة  اوسلو 
سيف  معركة  نسبًيا  جنحت  أن  بعد  وتعمقه،  االنقسام 
القدس من ردم جزء كبير منه؛ عبر إعادة اللحمة الشعبية 
وتكون  ت��واج��ده،  أم��اك��ن  ك��ل  ف��ي  الفلسطيني  الشعب  لكل 

وكأن  فئوية  ملكاسب  االنتصار  حالة  استثمرت  قد  بذلك 
معركة سيف القدس كانت بهدف تشكيل هذه اإلمارة! إن 
ما يدلل على توجهات القيادة السياسية حلماس الستثمار 
السياسي  مكتبها  لرئيس  املكوكية  اجل���والت  ه��و  النصر 
بعالقاتها  أص��اًل  املعروفة  اخلليج  ودول  وامل��غ��رب  لتركيا 
العربي مع  التطبيع  وقيادتها موجة  الكيان  احلميمة مع 
االحتالل، واإلشارة دوًما بأن النصر حمساوي وأن حماس 
ستقرر اخلطوات القادمة للتعامل مع االحتالل، وهذا ما 
يردده دوًما مسؤول حماس األول في غزة السنوار؛ متناسًيا 
وق��اف��زا ع��ن جهود ك��ل رف��اق ال��س��الح في 
حماس  أن  يؤكد  مم��ا  األخ��ي��رة،  املعركة 
الدعم  وتستجر  االس��ت��دوال  نحو  تتجه 
السياسية  لتوجهاتها  واخل��ف��ي  العلني 

املستقبلية.

القدس  س��ي��ف  م��ع��رك��ة  أث��ب��ت��ت  ل��ق��د 
القدس  ف��ي  أهلنا  هبة  لها  أس��س  ال��ت��ي 
املختلفة  بأشكالها  املقاومة  وساندتها 
ليشمل  ل��ه��ي��ب��ه��ا  وان����ت����ش����ر  غ������زة  ف����ي 
وبلدات  وم����دن  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي  ال���داخ���ل 
اجلماهير  وساندتها  الغربية،  الضفة 
دول  وجميع  الشتات  ف��ي  الفلسطينية 
العالم وتلقت الدعم املادي واملعنوي من 
حماس؛  ق��ادة  باعتراف  املقاومة،  محور 
واألقصر  األجن���ع  السبيل  أن��ه��ا  أث��ب��ت��ت 
احلرية  وحت���ق���ي���ق  االح����ت����الل  ل���دح���ر 
العبثية  املفاوضات  وليس  واالستقالل، 
للسلطة، وال استجداء حماس لدويلة في غزة؛ من بعض 
معقل  قطر  في  اإلقامة  وال  واملغرب،  تركيا  في  حلفائها 
بل  الدولة،  ينتج  من  هو  العربي  الوطن  في  األول  املوساد 
وأن  حوله،  اجلماهيري  وااللتفاف  املقاوم  النهج  يصنعها 
غاية هبة القدس ومعركتها هو احلرية واالستقالل وبناء 
دويلة  وليس  ترابفلسطني  كامل  الفلسطينية على  الدولة 

هزيلة في غزة موازية لسلطة أوسلو في رام الله.

عن بوابة الهدف الفلسطينية

الشعب الفلسطيني بني عنف السلطة واستدوال حماس
غسان أبو جنم

علي فقير الوضع في افغانستان: 

-  هزمية حلف الناتو واقع يصعب "التخفيف" 
أل��ف جندي   300 ح��وال��ي  العالم.  م��ن ص��داه عبر 

غربي )أغلبهم أميركيني(، آالف من املوتى...
"لقاءات مع  القوة( في  الطالبان )من موقع     -
روسيا،  ال��ص��ني،  االمبرياليني،  ال��غ��زاة  األق��وي��اء": 

ايران، تركيا. 
انتصار  البعد عن  الطالبان بعيد كل  انتصار    -
ثورة شعبية: سيحاولون الرجوع بالشعب األفغاني 
أول  امل���رأة  وستكون  الوسطى،  ال��ق��رون  عهود  إل��ى 

ضحية.
-  خروج القوات األجنبية سيساعد على انفجار 
الصراع  أم��ام  املجال  لفتح  الداخلية  التناقضات 

الطبقي احلقيقي.

من الدروس:

-  تواجد قوات أجنبية فوق التراب الوطني 
ي��ط��م��س ال��ت��ن��اق��ض��ات ال��ط��ب��ق��ي��ة أم����ام "ري���اح 

القومية والوطنية الضيقة".
-  ال ميكن االعتماد في الصراع ضد األنظمة 
الرجعية إال على القدرات الذاتية التي تشكل 
الطبقات الشعبية قوتها الضاربة وذلك بقيادة 
في  الثورية  أدواتها  بواسطة  العاملة  الطبقة 

مقدمتها احلزب الثوري.
-  الدعم والتضامن األممي ضروريان لكن في 
حدود عدم املس باستقالل قرارات واختيارات 

القوى الثورية احمللية.
-  حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها 

مبدأ غير قابل للمساومة.

حول الوضع في أفغانستان
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الشباب

أمني لقبابي 

مما ال شك فيه أن مشكل البطالة، من املشاكل التي 
الدول  وخ��اص��ة  املجتمعات،  م��ن  مجتمع  أي  ت��واج��ه 
البنى  في  عجز  عن  تعبر  وهي  املغرب.  ومنها  النامية 
نتيجة  االق��ت��ص��ادي.  األداء  ف��ي  وت��راج��ع  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
لتراجع مهول لدور الدولة في التنمية، والضعف الذي 
جنم  وم��ا  العمومي،  القطاع  أوص��ال  في  تدريجيا  دب 
عن ذلك من تراجع في مستوى االستثمار العمومي. 
واعتمادها برامج اخلصخصة، بهدف التغير والتكيف 
تزايد في  أث��ار سلبية عديدة منها  إلى  ي��ؤدي  مما قد 
أعداد العاطلني عن العمل في املدن، والذي ميثل ضوء 

أحمر ينذر مبشكالت خطيرة متزايدة. 
التي  امل��ع��ق��دة،  املشاكل  م��ن  البطالة  مشكلة  وتعتبر 
يعاني  والزال  عانى  الذي  الكادح،  الشباب  منها  يعاني 

األمرين. 
في تهميش جزء مهم من قوة العمل املغربية، ووضعها 
العملية  االقتصادية  فيه تبديد ألحد مصادر  خارج 

الهدر  هذا  وميثل  املغرب،  في  الثروة 
ضياع اإلن��ت��اج وال��دخ��ل ال��ذي ميكن 
أن يتحقق فيما لو مت استغالل هذه 
اإلم��ك��ان��ي��ات، ف��ض��ال ع��ن ت��راج��ع أو 
البشري.  ال��رأس مال  قيمة  تآكل في 
اقتصادية  أث��ار  ذل��ك  عن  ينجم  مما 
حالة  تفاقم  أن  إل��ى  إضافة  وخيمة، 
البطالة بني الشباب باخلصوص، قد 
اجتماعية  نتائج  إل��ى  ك��ذل��ك  ي���ؤدي 
األوضاع  تزايد  في  تتجلى  خطيرة. 
املخدرات  بتعاطي  املتمثلة  ال��ش��اذة 
والسرقة واإلغتصاب وجرائم القتل. 
بعضه  ف��ي  املجتمع  يتحول  بحيث 
املسلكية  للممارسات  توثر  ب��ؤرة  إلى 

اخلطيرة. 
املوضوعية  األس��ب��اب  ب��ني  م��ن  لعل 
البطالة  نسبة  إرت��ف��اع  إل��ى  أدت  التي 
في املغرب، محدودية امليزانية العامة 
بشكل  متتص  التي  املديونية،  وثقل 
مباشر قسطا هائال من موارد الدولة 

الوفاء  عن  املتاحة  امل��وارد  وعجز  الدين.  خدمة  ألداء 
للدولة يدل  الذاتية  املوارد  بهذه االلتزامات. إن ضعف 
ديناميكي  تنموي  ب��دور  القيام  عن  الدولة  عجز  على 
من شأنه ضمان استخدام كامل وأمثل للموارد، وعدم 
الترفيع من نسبة استخالصات األداءات  قدرتها على 
م��ن ع��دة أط���راف وق��ط��اع��ات ألس��ب��اب تتعلق بضعف 
اإلمكانيات البشرية. وخاصة غياب اإلرادة السياسية. 

أما السبب الثاني فيتمثل في استفحال واتساع هوة 
يستدعي  مما  البالد،  القتصاد  الهيكلية  االخ��ت��الالت 
الشروع في سلسلة من اإلصالحات غالبا ما تفرضها 
النظامني  على  إشرافها  في  العاملي،  البنك  مجموعة 
انكماشية  سياسة  إط��ار  في  الدوليني،  واملالي  النقدي 
سينتج  ال���ذي  ال��ش��يء  الكلي  الطلب  إدارة  على  ت��رك��ز 
العمومية،  االستثمارات  حجم  تراجع  بالضرورة  عنه 
االقتصادي  النشاط  في  الدولة  دور  تراجع  خالل  من 
ومن  االجتماعية،  االلتزامات  من  تدريجيا  وحتللها 
وإعطاء  الشغل.  مناصب  خلق  ف��ي  امل��ؤث��رة  وظائفها 

القطاع اخلاص الفرصة للحلول محل القطاع العام. 
هذا  تبني  إل��ى  باملغرب  البطالة  نسبة  ارت��ف��اع  ويعود 
الذي مبوجبه يعمل  الهيكلي،  التقومي  لبرامج  األخير 
على تطبيق نظام اخلصخصة، والتي تستهدف القضاء 
على فائض الطلب احمللي، على النحو الذي يؤدي إلى 

حدود  في  وحصره  املدفوعات  مبيزان  العجز  خفض 
املال  ل��رأس  طوعية  بتدفقات  متويلها  ميكن  مناسبة، 
معدالت  تزايد  في  النظام  ه��ذا  ساهم  وق��د  األجنبي. 
التي مت خصخصتها،  الشركات  ب��ادرت  إذ  البطالة  منو 
إلى تسريح عدد كبير من موظفيها لوجود فائض في 
الشركات، بسبب نقص اخلبرة  العاملة في هذه  القوة 
وغ��ي��اب امل��ؤه��الت، مم��ا اض��ط��ره��ا الح��ق��ا إل��ى جتميد 

أنشطتها وتسريح بقية العاملني لديها. 
إطار  في  العمومية  املؤسسات  الدولة عن  تنازل  يأتي 
فيها  شرعت  التي  االقتصادية،  اإلص��الح��ات   تعميق 
منذ 1956 منذ االستقالل الشكلي. حيث عمل املغرب 
السياسات  ج��ل  لكن  لفرنسا،  التبعية  تكريس  على 
املنتجة كانت مستوردة ال تتناسب، )من جتربة تعاضد 
في  واخلوصصة  الليبرالية  انتهاج  إل��ى  الستينات  في 
املغربي  االق��ت��ص��اد  جعل  مم��ا  اآلن(،  إال  السبعينات 
وف��ي بعض  واالع���وج���اج،  األزم���ات  م��ن  العديد  يشهد 

األحيان العديد من التناقضات. إذ بدأت حركة حتول 
في شكل اإلنتاج املسيطر الذي تقوده الدولة. بداية من 
استقاللية املؤسسات املمتدة إلى نهاية الثمانينات من 
التي  الهيكلي،  التعديل  ببرامج  وانتهاء  املاضي،  القرن 
أسهمت بشكل مباشر  والتي  وآلياتها  العوملة  لها  تدعو 
في تقليص فرص التوظيف بالقطاع العام، فضال عن 
تسريح معظم من هم داخل هذا القطاع. خصوصا وأن 
جل الوظائف كان يوفرها القطاع العام على األقل حالة 

املغرب. 
لم  ال��زراع��ي��ة  غير  األخ���رى  القطاعات  باقي  أن  غير 
فيما  مستدمي،  منو  إلى  معها  االقتصاد  جر  تستطع 
س��ج��ل م��ع��دل ال��ت��ض��خ��م أق���ل م��ن 2 %، مم��ا يعكس 
وانخفض  النقدية  للسياسات  التدريجي  االنكماش 
ذل��ك ال  الرغم من  وعلى   ،%  7  .9 إل��ى  البطالة  معدل 
أهم  أن  يعرف  فالكل  مرتفعة.  البطالة  معدالت  ت��زال 
اإلنتاج.  هو منو  العمل  على  الطلب  اجت��اه  في  مؤشر 
ارتفاع  يعني  االقتصادي  النمو  تباطؤ  ف��إن  وبالتالي 
معدالت البطالة. وهكذا فإن الوضع في املغرب بصورة 
عامة، ومنذ التسعينات يلخص في ضعف أداء اإلنتاج 
م��ق��ارن��ة بنمو س��ري��ع ف��ي ال��ق��وة ال��ع��ام��ل��ة. ك��م��ا تبني 
اإلحصائيات، أن النمو في القوة العاملة قد فاق الزيادة 
التي طرأت على فرص التوظيف. حيث فقد االقتصاد 

املغربي حوالى 13 ألف منصب عمل بني عامي -2015
2016. مبعدالت مرتفعة على نحو غير متناسب بني 
زيادة حجم  املناطق احلضرية، مما يعني  الشباب في 
من  ال��ع��رض  زي���ادة  أي  اقتصاديا،  النشيطني  السكان 
القوى العاملة، إال أن هذه الزيادة في العرض من القوى 
العاملة لم يقابلها، زيادة مناسبة في حجم الطلب على 
األيدي العاملة بسبب الظروف السياسية واالقتصادية. 
واليوم شبح البطالة يلقي بظالله املخيفة، خاصة فئة 
إذ  باملغرب،  العليا  اجلامعية  الشواهد  حاملي  الشباب 
أضحت عطالتهم تشهد منحى تصاعديا، وما ينبغي 
اليوم  الذي أصبح  الدبلوم  أو  الشهادة  أن  إليه،  ننبه  أن 
يعتبر  اإلداري���ة،  املؤسسات  في  به  ويستهتر  يستهان 
مبثابة نقطة ثمينة سجلها احلاصل على الدبلوم في 
مرمى اجلهات املسؤولة، وعلى هذا األساس فالديبلوم 

حجة له وعليهم في آن واحد. 
وأبان مؤخرا التقرير احمللي الصادر عن اللجنة الدائمة 
واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس 
والتشغيل  التكوين  بشؤون  املكلفة 
والسياسات القطاعية بشأن تشغيل 
حاملي  ب��ط��ال��ة  نسبة  أن  ال��ش��ب��اب، 
 ،%  41 باملغرب متثل  العليا  شواهد 
بدائل  في  التفكير  يتطلب  ما  وه��و 
شمولية  لسياسات  جديدة  وخيارات 
الشباب  وإدم������اج  ال��ت��ش��غ��ي��ل  ل��دع��م 
سوق  وض��ع��ي��ة  وتشخيص  امل��ؤه��ل. 
الشغل ف��ي امل��غ��رب، ي��ب��رز ع���ددا من 
التحديات التي تواجه منو التشغل. 
واملتمثلة في عدم انسجام مخرجات 
التعليم مع سوق الشغل، مما أصبح 
ألن  املنظومة  ه��ذه  إص��الح  يتطلب 
اجلامعات ال تنتج إال العاطلني عن 
النمو  م��ع��دالت  تلعب  كما  ال��ع��م��ل. 
دورا  املتاحة  العمل  السكاني وفرص 
بارزا في هذه البطالة، والتي أحدثت 
من خالل  ال���داء،  في  واضحا  خلال 
ال��ع��رض والطلب.  ب��ني  ت����وازن  ع���دم 
النمو االقتصادي. كلها  باإلضافة إلى ضعف محتوى 
التوظيف  م��ج��ال  ف��ي  وال��ت��ح��والت  التغيرات  إل��ى  أدت 

وتنظيم العمل وأداء أسواق العمل. 
في  العام  اإلنفاق  في  زي��ادة  ذلك من  يتطلب  ما  مع 
جوانب تقدمي اخلدمات  االقتصادية  واالجتماعية. 
وتخفيض  اجل��وان��ب  ه��ذه  من  ال��دول��ة  انسحاب  وليس 
النفقات عليها وفقا للعوملة وآلياتها. ألن ذلك سيؤدي 
االقتصادية   امل��ش��ك��الت   م��ن  ال��ع��دي��د  إل���ى  بالنتيجة 
وكذا  البطالة.  تفاقمها  مقدمتها  ف��ي  واالجتماعية 
وتعليم  التربية  مناهج  في  أساسية،  تغيرات  إح��داث 
اخلرجني  أع��داد  بني  التوافق  من  حالة  خللق  العالي، 
على  املبني  القانون  وتطبيق  العمل.  سوق  ومتطلبات 
البطالة مرتبطة  مبدأ املساءلة واحملاسبة، كون قضية 
السياسات  تلك  عامة،  بصورة  الدولة  بسياسة  أساسا 
املبنية على اإلمكانيات  االقتصادية  من جهة وطبيعة 
النظام السياسي وما يرتبط بذلك من أشكال الفساد 
العمل  ف��رص  خللق  ب��اإلض��اف��ة  وال��س��ي��اس��ي.  اإلداري 
للخرجني، وحسب مؤهالتهم العملية، وتأهيل القضايا 
واجلماهير  للعمال  اليومية  االجتماعية  وامل��ل��ف��ات 
وبقضايا  وكمستهلكني  كمنتجني  الكادحة  الشعبية 

مثل الصحة والتعليم والنقل وطبعا الشغل.. .

شبح البطالة باملغرب... واقع مرير وآفاق قامتة تهدد الشباب
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الثقافة  و التغيير

كان الشاعر آرثر رامبو يصف الكتابَة عن الذات 
))مملًة بشكل مروع(( وإذا سألناُه عن هذا الرأي، 
ذات��ي،  ع����ن  أك��ت���ب  أْن  لي  ))ك��ي��ف  بثقٍة:   سيرد 
وأنا أرى ف�ي باري��س ع����م��اال وكادحني ميوتون(( 

؟! 
هناك  ي��ك��ْن  لم  اْل��َع��ْه��د(  )ذل��ك  في  طبعا،      
ق��ان��وٌن يحمي العامَل واألجيَر، لكَنّ التاريَخ ُيعيد 
ضون  يتعَرّ وال��ك��ادح��ون  العماُل  زال  فما  نفَسُه، 
أَنّ  ف��ي��رون  آخ���رون،  رام��ب��و  رأَي  للخطر!..ويؤيد 
نابعة  أي  )موضوعيًة(  تكون  أْن  ينبغي  الكتابَة، 
كتابته  في  كان  واجلاحظ   . املجتمع  َرح��ِم  من 
ي��ق��ِرُن ال��ذات��ي ب��امل��وض��وع��ي، إذ ك���ان ي��ع��ان��ي من 
ت��شويٍه في ِخْلقِتِه، وفقًرا ُمْدِقعا، ما َجَعَلُه ناِقًما 
وكذلك   . كتاباِتِه  السخريُة  على مجتمِعِه، متأُل 
مُن،  الَزّ خاَنُه  الذي  الكاتب،  احلميد  عبد  الناقُد 

فأصبَح يرعى مع املاشيِة الكأَل واحلشائَش ! 
   ول��ن��رِج��ْع إل��ى رام��ب��و، ففي رس��ال��ٍة ل��ه، يعتبر 
يكون  أْن  وعليه  اإلنسانية،  عن  مسؤوال  األدي��َب 
داخَل البشرية، ال خارَجها، بعيًدا عنها، أو يلجأ 
العاجي، ال يفكر إال في ذاته املتورمة  إلى برجه 
الشخصيَة،  احل����دوَد  يتخطى  أْن  عليه  ك��م��ا   .
عن  عاملا مجهوال  فيرى  اآلخ���ر،  إل��ى  يرحل  ك��ي 
احل��ي��اة(!.. )حقيقة  ف��ي  شريكا  ويصبح  ذات���ه، 

فالكتابُة هي أن جتد نفسك، في املوضوعة التي 
الواقع  املشتركِة، أي  لتجربتنا  احلقيقَة  تقول 
بنا بآثاره  يحيط  وال��ذي  جميعا،  الذي يشكلنا 
شخصيتك،  عن  تكتب  . ال  والسلبية  اإليجابية 
متعلقًة  تخصك،  ال��ت��ي  التجربة  ك��ان��ت  إال إذا 
في  ص��دى  وجت��د  وم��س��ارِب��ِه،  بدهاليز محيطك 

قرائه ! 
ف�ي  ب���روس�ْت(  )مارس��ي��ل  ه���ذا ما ح��ق����ق���ه     
خالل  فمن  امل��ف��ق��ود((  ))ال��زم�ن  ع���ن  ب�ح�ث��ه 
إلى  بالتوصل  لنا بروست  الراوي، يسمح  ذاتية 
وحلظته  مجتمعه  عبر  ألنفسنا،  عميٍق  فهم 
التاريخية، وبالتالي، فإن الكتابَة، وإْن كانْت فعال 
اجلماعية  التجربة  من  ها مصنوعة  أَنّ إال  ذاتيا، 

املشتركة  ! 
أْن  ن��ف��ِس��ِه،  األدي����ب  وع��ل��ى  علينا،  ك���ان  وإذا     
ذوات�نا،  تخص  التي  األم��ور  بعض  عن  نتغاضى 
فإَنّ الشاعر سيف الرحبي، ُيِلُحّ في حوار له، على 
ِه ُحدودا ثابتًة، وهي أْن  أْن يضع األديب في نِصّ
ْود عن القيم اإلنسانية املشتركة((  ك بالَذّ ))يتمَسّ
التنازل  أو  فيها،  التفريط  ميكُن  ))ال  التي  تلك 

عنها...(( والتي ُتَبْلِوُر ذاَتُه، وذاَت املتلقي مًعا!
ز على هذه النقطة بالّذاِت، ال أعني  ي إْذ أرِكّ    وإِنّ
ِحرماَن األديِب خاصًة، واملبدع عامًة، من ممارسِة 
أسمى  ه��ي  التي  والتعبير،  التفكير  ف��ي  حريته 
ِخر في حياته، بل من أجِلها يكتب  وأغلى ما يَدّ
هواًء  �َس  ي�ت��ن�َفّ أْن  يستطيُع  ال  وبدوِنها  وُي�ْب�ِدع، 
ا أْن تكون كتابُتُه صادقًة، سواًء  ا منع�ًشا، إمَنّ نق�ًيّ
كانْت ذاتيًة أو موضوعيًة . وما جْدوى الكتابِة، إذا 
ُع مواِقَف إنسانيًة، ليس لها تأثيٌر في  كانْت ت�تصَنّ

قارئها؟!

الكتابة بني الذاتي واملوضوعي
 العربي بنجلون

شاعر الشعب محمود بيرم التونسي 
اجلزء  الثاني واألخير

الرطابي عبد الكرمي

وقال ساخرا من احلكومة مخاطبا الشعب 
خللي احلكومة وراك  ***   وامشي أنت قدامها 

واجعلها خدامتك      ***    ما تكونش أنت خدامها
بالشعر  عنده  السياسي  الشعر  ام��ت��زج  امل��ج��ال  ه��ذا  ف��ي 
على  الثورة  في  اشتركت   ( في مذكراته  يقول    . الوطني 
ط��ري��ق��ت��ي اخل��اص��ة . ل��م اق����ذف ب��احل��ج��ارة ول���م أحطم 
اشد  فكانت  مقطوعات.  نظمت  وان   ، اإلن���ارة  مصابيح 

وأقوى من احلجارة ، بل من القنابل أيضا (.
مقالة  كتب  ورف��اق��ه  زغ��ل��ول  سعد  االجن��ل��ي��ز  اعتقل  مل��ا 
ساخرة عنوانها )سورة أربعني سعد زغلول (... ال شك انه 
غامر في سلك طريق أدبية جديدة هي معارضته لبعض 
النصوص الدينية )س والدستور العظيم ذكر ما انزل على 
اذك��روا مصر  قوم  يا  بقوله  ويختمها   ... فريد  مصطفى 

التي أنبتتكم وفيها رزقكم ومتاعكم وفيها تدفنون (. 
، بل انتقد املواطن  لم يكن شعره ينتقد السلطة فقط 

العربي . يقول 
يا شرق فيك جو منور             والفكر ظالم
وفيك حرارة يا خسارة            وبرود أجسام

لم يتوقف محمود بيرم يوما عن كتابة القصيدة العامية 
في بعدها السياسي/ الوطني وفي بعدها العاطفي. الشعر 
العاطفي والوجداني  فعن الغربة واملنفى واألحزان وجد 

نفسه ينظم أبياتا تعبر عن حالته النفسية والوجدانية.
االوله مصر وفي مصر قالوا تونسي 

والثانية تونس وفيها األهل جحدوني
والثالثة باريس وفي باريس جهلوني 

الزجلية  القصيدة  كتابة  ف��ي  التونسي  بيرم  أب��دع  لقد 
)العاطفية والسياسية(. على مستوى شكل القصيدة وكذا 
أبياتها  قصائد  ابتدع  الشكل  مستوى  فعلى  مضمونها. 
األبيات  )كوبليه( ثالثي  كل مقطع  فبعد   . باطراد  تنمو 
بدون عجز )وميكن أن نقول بلغة عمود الشعر العربي إنها 

أبيات مشطورة (. يقول  
األوله في الغرام واحلب شبكوني

والثانية  باالمتثال والصبر أمروني 
والثالثة من غير معاد راحوا وفاتوني

إلى  كلمتني  أو  كلمة  فيضيف  الثاني  املقطع  في  يعود 
أبيات املقطع األول مع تغيير حركة الروي. )وهنا تصبح 

هذه القصيدة شبيهة بشعر التفعيلة(. 
االوله     ...       شبكوني بنظرة عني 
والثانية   ...      أمروني واجيبو منني
والثالثة    ...      فاتوني قولوا لي فني

يواصل  3 وهو  املقطع  العملية  في  الشاعر نفس  يعيد 
بناء البيت األول والثاني والثالث في عملية  إبداعية  ال 

نظير لها. يقول 
االوله    ...      شبكوني بنظرة عني قادت لهيبي

والثانية  ...      أمروني واجيبو منني احتار طبيبي
والثالثة   ...      فاتوني قولوا لي فني سافر حبيبي 

)بيت  باألصل  يحتفظ  الثالثة  املقاطع  ه��ذه  في  ن��راه 
شعري مشطور( فيمدده في املقطع 2 و3.                وقد 
الواقعية  العاطفية  القصيدة  في  اإلنتاج  غزير  بيرم  كان 
)قصائده العاطفية تبتعد عن تأثير املدرسة الرومانسية(. 
ونذكر هنا قصائد )األمل - اآلهات - أنا في انتظارك - 
األوله في الغرام - هو صحيح الهوى غالب - القلب يعشق 

كل جميل – أهل الهوى...(.

وفي هذا السياق شكل رفقة الشيخ زكريا احمد  ثنائيا 
رائعا اغني املوسيقى العربية بأجمل التحف الفنية التي 
ستبقى خالدة بعدما أدتها أم كلثوم . كما غنى من كلماته 
واحلان رياض السنباطي  الشيخ صالح عبد احلي قصيدة 

)ليه يا بنفسج(. 
ال شك أن الثورة التي أحدثها بيرم في القصيدة الزجلية 
نظم  ب��ي��رم  فمحمود  ال��ت��ف��ع��ي��ل��ة(.  )ش��ع��ر  م��ي��الد  سبقت 
قصيدة )األوله في الغرام( في 1944، في حني كان ميالد 
بدر  كتبها  احلر(  )الشعر  التفعيلة  شعر  من  قصيدة  أول 
وكتبت   ،1947 أواخ��ر  في  ك��ان حبا؟(  )ه��ل  السياب  شاكر 
في  )الكوليرا(  التجديدية  قصائدها  أول��ى  املالئكة  ن��ازك 
1948 كما يرصد الباحث ناجي علوش في مقدمته لديوان 
بالشعر  واملهتمني  النقاد  أن  فيه  . ومما ال شك   السياب 
الشكلي   بعدها  في  القصيدة  ه��ذه  إل��ى  ينتبهوا  لم  احل��ر 

)التجديدي( واجلمالي. 
كان بيرم التونسي حريصا على كتابة القصيدة الزجلية 
)العاطفية( بنفس الشاعر املبدع واملجدد. وكان يدرك أن 
القصيد الغنائي ال بد أن يرقى في لغته وأسلوبه وبيانه إلى 
مستوى الشعر العربي الفصيح . فلكي يرتقي ذوق الشعب 
الفني واجلمالي ال بد أن نقدم له فنا وغناء راقيني . وفي 
تعطينا  أن  تستطيع  مدرسة  )األغنية  يقول  الصدد  هذا 
اخطر  فهي   . خبيثة  سموما  لنا  ت��دس  أو  سليمة  قيما 
أداة للنشر في هذا العصر. واحمل��زن انه ال احد يدرك أو 
يقدر خطر األغنية على الناس، ال املؤلف وال امللحن وال 

املطرب(.
الفنان بيرم بوفاة صديقه سيد درويش فرثاه  لقد تأثر 

بقصيدة جميلة قال فيها
هو العظيم يا ناس    ***    في أرضكم ينداس 

والتافه الهالس      ***     نشبعه تكرمي 
)أزهار  بيرم  دي���وان  مقدمة  ف��ي  فاشا  أب��و  طاهر  وكتب 
ولم  بالعامية،  كتب  ان��ه  بيرم  بشعر  يهبط  ل��م  وأش���واك( 
يرتفع بشعر الكثيرين انه كتب بالفصحى ... الن األساس 
الفني هو جوهر الشعر ... بعد ثورة يونيو حصل محمود 
جمال  وشحه  كما   . املصرية  اجلنسية  على  أخيرا  بيرم 
عبد الناصر بوسام االستحقاق. وقد لقب ب )أمير شعراء 

العامية(. 
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االنتخابات  على  رهانات  من  هل  نظركم  يف   .  -   1
باملغرب يف ظل االستبداد؟

املغاربة  املواطنني  أن  هو  ال��ي��وم،  واض��ح حتى  هو  ما 
وتبديل  التغيير  في  أمال  االنتخابات  ينتظرون من  ال 
ن��ح��و األف��ض��ل واألح���س���ن، أو م��ا يستجيب  واق��ع��ه��م 
النتظارا تهم في مجاالت الصحة والتعليم والشغل وفي 
تكافؤ الفرص واملساواة أمام القانون. وذلك بسبب تعمق 
فعل فقدان ثقتهم على مدار عقود خلت في املؤسسات 
انشغاالتهم  عن  بعيدة  سياسية  لعبة  هي  االنتخابية. 
موعد  ق��رب  م��ع  التفاعل  ينحصر  ل��ذل��ك  وأح��الم��ه��م. 
فقط.  االجتماعي  التواصل  وس��ائ��ل  ف��ي  االنتخابات 
وبينما يزيد اتساع الهوة بني األحزاب والشارع املغربي، 
أسماء  ع��ن  ل��إلع��الن  تتسابق  األح���زاب  أغلب  أن  ن��رى 
وكالئها على رأس قوائم االنتخابات في كبريات املدن 
واجلهات باململكة، وتنخرط في "حملة انتخابية سابقة 
ألوانها". وفي أغلبهم من ذووي املال "مول الشكارة" الذي 
أنفسهم  يسمون  من  وعلى  مبقابل،  التزكية  له  متنح 

مناضلي احلزب أن يتحولوا إلى مجرد أدوات لهم.

ج��ان��ب أخ���ر ل��ه أه��م��ي��ت��ه ف��ي امل���وض���وع وه���و حتكم 
للبلديات  السياسية  اخلريطة  صياغة  ف��ي  السلطة 
وما  ل��ل��دوائ��ر  االنتخابي  التقطيع  عبر  واجل��م��اع��ات 
يحمله من خلفية إضعاف اخلصوم وتقوية املوالني، 
وتوجيهها لرأي شريحة هامة من املواطنني عبر آليتي 
واملدن  القروي  العالم  في  خاصة  والترغيب  الترهيب 
الصغرى شرط الزم لالنتخابات باملغرب، وإذا أضفنا 
إلى ذلك ما يسمى باحلياد السلبي لإلدارة إزاء مختلف 
االنتخابية،  العملية  م��راح��ل  جميع  ف��ي  اخل��روق��ات 
بدءا بالتسجيل في اللوائح وإنزال أفواج من الناخبني 
أن  ع��وض  ليقرروا مصيرها  األقاليم  ه��ذه  خ��ارج  من 
يقرر أهلها، والتسجيل بعدة دوائر لنفس األشخاص 
ملرشحني  أو  املرشح  نفس  لفائدة  امل��زدوج  والتصويت 
في نفس الوقت دون أن تبدي اإلدارة أي تصرف يذكر 
خاصة وهي التي حتصي أنفاس املواطنني واجلمعيات 
إن  وأع��وان��ه��ا  أجهزتها  عبر  امل��دن��ي  املجتمع  وهيئات 
تعلق األمر مبن ال ترضى عنه بسبب آرائه واختياراته 
لوجهة نظرها فهل  املخالفة  واالجتماعية  السياسية 

تخفاها خافية االنتخابات. 

سياسي  ومشهد  سماتها،  ه��ذه  انتخابية  عملية 
حتكمه قواعد أخرى ال صلة لها باملؤسسات السياسية 

الدستورية من أحزاب وجمعيات مجتمع مدني، وحياد 
سلبي ل��إلدارة، وصمت مطبق ومباركة للوضع من قبل 
أحزاب أخذت على نفسها أمانة تخليق احلياة السياسية 
وت��أط��ي��ر امل��واط��ن��ني ف��ي اجت���اه التغيير إل��ى م��ا يصلح 
مسؤولياتها  بحكم  واالجتماعية  السياسية  أوضاعهم 
نتحدث  أن  ميكن  ال  الوضع  ه��ذا  ظل  في  الدستورية، 
عن مشاركة سياسية فاعلة وال عن مؤسسات دستورية 

فال  ثمة  ومن  للمواطنني  احلقيقي  بالتمثيل  حتظى 
حرية وال دميقراطية وال تغيير وإمنا هو تكريس لنفس 

األعطاب وأوجه االختالالت التي يعاني منها بلدنا.

2  املتتبع للشأن االنتخابي يف املغرب يالحظ الرتاجع 
املضطرد لنسبة املشاركة من محطة انتخابية ألخرى حسب 
حتى اإلحصاءات الرسمية، كما أن لجنة "النموذج التنموي" 
نفسها تؤكد عدم ثقة املواطن يف العملية السياسية. ما هي 
يف رأيكم أسباب املقاطعة املتزايدة للمواطنني لالستحقاقات 

االنتخابية ؟

أن ظ��اه��رة مقاطعة  ال��ب��داي��ة  ف��ي  التأكيد  م��ن  الب��د 
االن��ت��خ��اب��ات ب��امل��غ��رب ت��ع��ود ل��س��ن��وات ع��دي��دة إذ تعتبر 
امتدادا لدعوات ملقاطعات سابقة اتخذتها قوى اليسار 
منذ الستينيات والسبعينيات  وكانت في بدايتها تشكل 
نسبة قليلة تنحصر ألصحاب موقف فكري ايدولوجي 
أن املشاركة في  حيث كان املقاطعون حينئد  يعتبرون 
االنتخابات بشكل عام تعطي الشرعية للنظام وللدولة. 

املقاطعة  نسبة  ازدادت  فقد  األخيرة  السنوات  في  أم��ا 
على  خطرا  يشكل  أن��ه  احملللني  بعض  اعتبره  بشكل 
األحزاب السياسية املغربية، حيث نزلت نسبة املشاركة 
في االنتخابات التشريعية  األخيرة من 52 %سنة 2002 
إلى %37  مع تسجيل أن أكثر من مليون من  األصوات 
قد مت إلغاؤها، إما ألن أصحابها صوتوا بأوراق بيضاء أو 
فارغة، أو ألنهم  لم يحسنوا وضع العالمة املطلوبة فوق 

االنتخابية  األرق��ام  خارطة  أصبحت  وهكذا  الالئحة، 
لم  15.5 مليون ناخب مسجل  التالي: من  الشكل  على 
أل��ف، مع   700 و  4 ماليني ص��وت  يصوت عمليا س��وى 
احتساب مليون صوت ألغي، وهكذا يكون أكثر من ثلثي 
الناخبني لم يصوتوا مما أصاب جل األحزاب السياسية 
ووزارة الداخلية بذهول لم يكن في احلسبان، وفي  الوقت 

الذي تعيش فيه األحزاب املغربية مبختلف تلويناتها  
املقرر  في اآلونة األخيرة حمى االنتخابات اجلماعية 
وتنشغل برسم خرائط  املقبل،  12يونيو  إجراؤها  في  
بدأت   وال��ق��روي��ة،  البلدية  املجالس  إل��ى  موصلة  ط��رق 
بدورها   تستعد  وأمازيغية  ويسارية  إسالمية  فعاليات 
على  جاهدة  وتعمل  االنتخابات  مقاطعة  إلى  للدعوة 

شحذ همم أنصارها إلجناحها.

وتختلف األسباب عند جمهور املقاطعني لالنتخابات 
األمر  ويتعلق  ايدولوجية  ألسباب  يقاطع  من  فمنهم 
واألمازيغية،  اليسارية  و  اإلسالمية  الفعاليات  ببعض  
تلقائية  بصفة  االنتخابات   ه��ذه  يقاطع  من  ومنهم  
وذلك  لعدم قناعتهم بجدوى العمل احلزبي  أو بفشل 
من  املنتخبة  الهيئات  وك��ل  واحلكومة  ال��ن��واب  مجلس 

مجالس جماعية في خدمة اجلماهير.

وكما أشرت إلى ذلك سابقا، ما هو واضح حتى اليوم، 
هو أن املواطنني املغاربة ال ينتظرون من االنتخابات 
األفضل  ن��ح��و  واق��ع��ه��م  وت��ب��دي��ل  التغيير  ف��ي  أم���ال 
واألحسن، أو ما يستجيب النتظاراتهم في مجاالت 
الصحة والتعليم والشغل وفي تكافؤ الفرص واملساواة 
أمام القانون. وذلك بسبب تعمق فعل فقدان ثقتهم 
االنتخابية.  امل��ؤس��س��ات  ف��ي  ع��ق��ود خلت  م���دار  على 
هي لعبة سياسية بعيدة عن انشغاالتهم وأحالمهم. 
لذلك ينحصر التفاعل مع قرب موعد االنتخابات في 
وسائل التواصل االجتماعي. وبينما يزيد اتساع الهوة 
بني األحزاب والشارع املغربي، نرى أن أغلب األحزاب 
تتسابق لإلعالن عن أسماء وكالئها على رأس قوائم 
االن��ت��خ��اب��ات ف��ي ك��ب��ري��ات امل���دن واجل��ه��ات باململكة، 
وفي  انتخابية سابقة ألوانها".  وتنخرط في "حملة 
له  أغلبهم من ذووي املال "مول الشكارة" الذي متنح 
التزكية مبقابل، وعلى من يسمون أنفسهم مناضلي 

احلزب أن يتحولوا إلى مجرد أدوات لهم.

ترفض  باملغرب  الديمقراطية  والحركة  عقود  منذ   3
الداخلية على االنتخابات، كما أن الصيغة  إشراف وزارات 
هي  العالم  يف  االنتخابات  على  لإلشراف  أكثر  املتداولة 
السلطة  حيادية  تدعيم  أجل  من  مستقلة  هيئة  إحداث 
كيف  والنزاهة.  بالشفافية  املاسة  للممارسات  والتصدي 

يمكن تفسري الرتاجع عن هذا املطلب اليوم؟ 

>>>

يف هذا العدد من جريدة الهنج الدميقرايط الذي خصص ملفه ملسألة االنتخابات، نستضيف  الناشط 
واملناضل احلقويق عبد الرزاق غنبور، الرئيس السابق للعصبة املغربية للدفاع عن  حقوق اإلنسان  ومنسق 
االئتالف املغريب هليائت حقوق اإلنسان ومتتبع لقضايا الشآن العام،  لنحاوره حول التحديات اليت تواجهها 
املقاطعة  نسبة  تصاعد  أسباب  وعن  احلريات   االستبداد ومقع  اسمترار  القادمة يف  ظل   االنتخابات  

لالنتخابات ...

ما هو واضح حتى 
اليوم، هو أن المواطنين 

المغاربة ال ينتظرون من االنتخابات 
أمال في التغيير وتبديل واقعهم نحو 

األفضل واألحسن، أو ما يستجيب النتظارا 
تهم في مجاالت الصحة والتعليم والشغل 

وفي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون. 
وذلك بسبب تعمق فعل فقدان ثقتهم 

على مدار عقود خلت في المؤسسات 
االنتخابية. هي لعبة سياسية بعيدة عن 

انشغاالتهم وأحالمهم.
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>>>

األكيد أن االنتخابات تعتبر أبرز آلية من آليات املشاركة 
السياسية املتعارف عليها للتعبير عن اإلرادة احلقيقية 
التغيير  في  اختياراتهم  ترجمة  ثم  وم��ن  للمواطنني، 
عن طريق من يختارونه لتمثيلهم وفق ما يطرحه من 
برامج تعبر عن وجهة نظر احلزب أو اجلهة املرشحة 
في تسييرها للشأن احمللي، وسعيها لتحقيق انتظارات 
التي  الدميوقراطية  للبلدان  بالنسبة  ه��ذا  الناخبني، 
حتترم إرادة شعوبها، أما في بلدنا فيكاد يجزم اجلميع 
أن كل املظاهر التي يراد لها أن تعبر عن وجود شيء اسمه 
الدميوقراطية أو االنتخابات النزيهة ما هي إال شعارات 
لالستهالك اخلارجي والتمويه الداخلي، ولعل هذا ما 
يبرر النسبة املرتفعة للمقاطعني، وفي غياب هيئة وطنية 
مستقلة لإلشراف على االنتخابات لن يتحقق ما نسمو 
لوزارة  فال ميكن  العملية  في  وشفافية  نزاهة  من  إليه 
احلكومة،  من  كجزء  أن حتاسب  يجب  التي  الداخلية 
على  واإلش��راف  االنتخابية  القوانني  بوضع  تنفرد  أن 
تنظيمها بهدف التحكم في اخلريطة السياسية خلدمة 
أجندات خاصة ال عالقة لها بهموم املواطنات واملواطنني، 
ففي كل انتخابات يتم إعطاء انطباع على أنها  ستشكل 
السابقة  ال��وي��الت  ك��ل  م��ن  للمغاربة  النهائي  اخل��الص 
حيث  حالها،  على  لقمان  دار  ببقاء  اجلميع  ويفاجأ 
حتتفظ نفس الوجوه بكراسيها حتت مسميات وأحزاب 
جديدة في أحسن األحوال ويبقى اخلاسر األكبر دائما 
هو شعب يعيش ضحية لعب ومؤامرة الكبار من الساسة 
وأعيان املال والنفوذ والسلطة واجلاه أو هي بعبارة أخرى 
لعبة املخزن بشتى جتلياته )املخزن السياسي، املخزن 
االقتصادي(، ولكثرة ما مت إفراغ هذه االنتخابات من 
نسبة  وتصل   مصداقية  ذات  غير  أصبحت  محتواها 
مقاطعتها إلى %80. أتذكر حلظة وصول االشتراكيني 
أخذت  حني   ،)1998( التوافق  أو  التناوب  حكومة  إل��ى 
اليازغي  السابق محمد  بالقيادي االشتراكي  احلماسة 
ليعلن في مقال نشر بجريدة حزبه عن نهاية مرحلة 
ثقيلة وبداية أخرى جديدة. واختار عنوان مثيرا: "مات 
املخزن"، أي النظام السلطوي العتيق، وتبني بعد ذلك 
أن من أصابته سكرات املوت ولفظته هي قوى املعارضة 
التي كان حزبه يتزعمها باسم قوى التغيير والتقدم. أما 
"املخزن" فقد جتدد ومسح الغبار عن خيوط التحريك 
التي يحرك بها اللعبة الكراكوزية في مشهد جد قاس. 
النظام  خلدمة  تسعى  السياسية  التنظيمات  فجميع 
العتيق، بلغة منمقة وشعارات حديثة. وعشنا وسمعنا 
على لسان إدريس لشكر الكاتب األول لالحتاد االشتراكي 
تلفزيوني يرد على وزير خاطبه  برنامج  احلالي، وفي 
بأنه ينتمي حلكومة صاحب اجلاللة، ليتفاخر أنه أيضا 
من حزب "املعارضة ْدَياْل صاحب اجلاللة"، أي معارضة 
أحسن من  ح��د  "وم��ا فيش  اجل��الل��ة.  ميلكها صاحب 
حد". صار مألوفا أن نسمع من زعماء أح��زاب آخرين 

إنهم يناضلون وفق برنامج صاحب اجلاللة!!!

حملة  االجتماعي  التواصل  بوسائل  نشطاء  أطلق   4
مقاطعة  أجل  "من  شعار  تحت  االنتخابات  ملقاطعة  وطنية 
نريد  فارغة،  صناديق  أجل  من  جميعا  االنتخابات،  مهزلة 
عدالة اجتماعية، نريد الحرية لجميع املعتقلني السياسيني" 

من خالل هشتاك: 

#مقاطعةاالنتخابات_تغري_ملغرب_الذي_نريد، 

 كيف تنظرون لهذه الحملة ؟

أعتقد أن احلمالت املعلنة اآلن مبقاطعة االنتخابات 
أن  األه���م منها سبق  واجل���زء  ي��ب��رره��ا،  م��ا  لها  املقبلة 
أشرت إليه، لكن كما تالحظون أن الدولة لن تقبل الرأي 
املخالف لها وستتحرك في غياب القانون لقمع هؤالء 
املقاطعني، ألنها فعال تدرك أن نسبة املقاطعة تزداد مع 
كل انتخابات، وقد حاولت بعض األحزاب خالل عمليات 
تعديل القوانني االنتخابية أن تفرض إجبارية التسجيل 
املقاطعني،  على  مالية  غرامة  ف��رض  مع  والتصويت، 
لكنها ارتأت تأجيل النقاش في املوضوع، هناك انتقاد 
يسمحون  أنهم  باعتبار  املقاطعني  ه��ؤالء  إل��ى  يوجه 
انتخابيا"  "منظمة  سياسية  أح��زاب  إلى  هذا  بعملهم 
من امتالك أغلبية مريحة للتصرف، وأن املكان الشاغر 
يؤدي إلى ضياع مصالح املواطنني، وهذا االنتقاد مردود 
عليه، لقد عشنا العديد من التجارب االنتخابية منذ 
االستقالل إلى اآلن، وتبني لنا أن ال احلكومات متارس 

وال  اخ���ت���ص���اص���ات���ه���ا، 
املنتخبة  امل���ج���ال���س 
تقوم  وجهويا  محليا 
فالقرارات  مب��ه��ام��ه��ا، 
امل���ه���م���ة وامل���ص���ي���ري���ة 
التي  ال���ف���ئ���ات  خ������ارج 
ت�����ع�����ت�����ب�����ر ن���ف���س���ه���ا 
دميقراطيا،  منتخبة 
املقاطعة  أن  األك���ي���د 
ت������زع������ج احل����اك����م����ني 
النسب  ألن  ف��ع��ل��ي��ا، 
للمشاركني  امل��ت��دن��ي��ة 
في  وتشكك  تساءلهم 

مصداقيتهم .

ال����واض����ح ك���ذل���ك أن 
فئات الشباب واملثقفني 
ت�����ع�����د ف�������ي م���ق���دم���ة 
للعبة  ال�����راف�����ض�����ني 
الدميقراطية بالعزوف 
ال���ت���ص���وي���ت. لقد  ع���ن 
ع����ن����د كل  اع�����ت�����دن�����ا 
استحقاق انتخابي أن 

تنطلق دعوات منظمة ملقاطعة التصويت وعدم املشاركة 
في االنتخابات. وبعد أن كانت دعوات "املقاطعة" تأتي 
مثل  الراديكالية،  اليسارية  األح���زاب  م��ن  السابق  ف��ي 
الدعوة  أصبحت  املاركسي،  الدميقراطي"  النهج  "حزب 
الشبكة  في  املقاطعة تطلق من شخصيات مؤثرة  إلى 
مدنية  وفعاليات  حقوقية  جمعيات  وم��ن  العنكبوتية 
"املقاطعة" املوجهة  مختلفة. وميكن اختصار شعارات 
وباإلحباط:  باليأس  مليئة  ع��ب��ارة  ف��ي  املواطنني  إل��ى 
"أب�����ش�����روا... ال أم�����ل". ال ش����يء ي��ش��ج��ع ع��ل��ى األمل 
لالنخراط في االستحقاقات االنتخابية، أو ما يسمى 
ب��"املسلسل الدميقراطي".  هنا منذ حوالي نصف قرن 
البعض  الزال  االنتخابية،  الكائنات  نفس  أم��ام  فنحن 
منها يعود إلى الستينيات من القرن املاضي، هي الوجوه 
ذاتها من محترفي العمل احلزبي ومن جتار وسماسرة 
االنتخابات، كما هي الشعارات نفسها تعود من جديد 
مجال  وال  انتخابية.  دورة  ك��ل  مبناسبة  الساحة  إل��ى 
املفترى  والتنمية  الدميقراطية  حتقيق  إل��ى  للوصول 
عليها، ما يحصل هو إفراغ الدميقراطية من محتواها 
احلقيقي، لتصير االنتخابات هي الترياق املسموم الذي 
يسكب للناخبني من قبل مرشحني ممتلئني بالتواضع 
الكاذب وباالبتسامة املزيفة". هكذا عندما ظهر " تقرير 

اخلمسينية" اعتبره حزب األصالة واملعاصرة برنامجه 
وال��ي��وم بعد صدور  أج��ل��ه.  م��ن  أن��ش��ئ  ال���ذي  السياسي 
إشراف  حتت  أجنز  الذي  اجلديد"  التنموي  "البرنامج 
السابق شكيب بنموسى، ص��ارت جميع  الداخلية  وزي��ر 
تنزيل  أج��ل  األفضل من  إنها  لتقول  تتبارى  األح��زاب 
امللياردير  واعتبر  امللك.  برنامج  هو  دام  ما  البرنامج، 
عزيز أخنوش املسيطر على سوق احملروقات في املغرب، 
أن حزبه قادر على تنزيل النموذج التنموي "الذي جاء 
به امللك"، معتبرا أن حزب التجمع وجد نفسه في هذا 
املشروع الكبير. ولإلشارة فإن احلزب الذي يرأسه أخنوش 
لغايات  اخليري  العمل  بفضيحة  يعرف  ما  في  ت��ورط 
انتخابية في رمضان األخير، حيث توصل املستفيدون 
مع قفة رمضان ببطاقة االنخراط في حزب التجمع 
الوطني لألحرار من غير أن يطلبونها. وهو ما انتقده 
احلزب  هذا  ملعاقبة  السلطة  تتحرك  ولم  العام.  ال��رأي 

اإلداري.

كلمة ختامية : 

أود أن أسجل في ختام هذا احلوار أن هناك خفوت 
حد الغياب للنقاش السياسي املخالف للخطاب الرسمي 
عندما  السابقة،  االستحقاقات  بخالف  للمتحكمني. 
عبد  الشاعر  يتقدمهم  املثقفني،  من  أص��در مجموعة 
دميقراطي"  ميثاق  أج��ل  م��ن  "ن���داء  اللعبي،  اللطيف 
"احُلُلَم  أج��ل  م��ن  وال��ت��ط��رف،  الظالمية  م��ن  للتحذير 
والعقلنة  واحل��ري��ة،  ال��ع��دال��ة  ت��س��وده  ج��دي��د  مبجتمٍع 
قبل  حديث"  الَتّ درج��ات  من  درجة  وتسوُده  والعقالنية، 
انطالق االنتخابات السابقة، رغم أن هذا النداء ظل بال 
صدى وبال أثر يذكر. املالحظ اآلن قبل انتخابات شتنبر 
وبورصة  أكثر،  متيعت  السياسية  اخلريطة  أن  املقبل 
تنقالت  مثل  مفتوحة،  للمرشحني  السياسي  الترحال 
والرشوة  القدم.  كرة  في  والصيفي  الشتوي  "امليركاتو" 
واملال والتجاوزات اإلدارية. أما الدعوة إلى املشاركة التي 
على  الطريق  قطع  أج��ل  م��ن  "النخب"  بعض  تقودها 
السياسي  اخل��ط��اب  ه��ذا  اعتبار  فيمكن  اإلس��الم��ي��ني، 
االنتخابي،  اخل��ط��اب  سطحية  ي��ت��ج��اوز  ال  م��ض��ل��ال، 
وكأن باقي األح��زاب األخ��رى أقل فسادا وانتهازية من 

اإلسالميني... كلهم أصابع مجتمعة في كف واحدة".
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أوراق  تهيء  ف��ي  ب���ارزا  مكانا  القضية  ه��ذه  احتلت 
ل��ل��م��ؤمت��ر الرابع.  امل��وح��د  ت���ي���ارات ح���زب االش��ت��راك��ي 
محاولة  هو  املسألة  هذه  نقاش  في  انتباهي  أث��ار  وما 
مفاتيح  مي��ل��ك��ون  وك��أن��ه��م  ال��ظ��ه��ور  األوراق  أص��ح��اب 
التحليل امللموس للواقع امللموس. لقد أصبح هاجس 
السياسية  الواقعية  السياسي عنوان  الزمن  عدم إهدار 
غاب  لكن  القائم.  ال��وض��ع  يتطلبه  م��ا  على  واجل���واب 
ع���ن أص���ح���اب ال��ك��ري��دو اجل���دي���د "ع����دم ه���در الزمن 
السياسي" هو حتديد هذا الزمان في امتداده. هل هو 
لكل  وطبعا  البعيد.  أو  أو متوسطه  امل��دى  زمن قصير 
ومعه غاب  األمر  وأجوبته. غاب هذا  مدى متطلباته 
النقاش عن االستراتيجية وعن التكتيكات. وحتى في 
مطلب  عن  التراجع  مت  يبدو  ما  على  االستراتيجية 
في  البرملانية  امللكية  إل��ى  واآلن  هنا  البرملانية  امللكية 

األفق املرتهن للتوافقات الضرورية.

في الوضع الراهن، وبعد تسارع األحداث بني مكونات 
باالنتخابات،  املرتبطة  امل��وح��د  االش��ت��راك��ي  احل���زب 
يظهر أن موضوع عدم هدر الزمن السياسي انتقل من 
مكونات  باقي  إلى صفوف  املوحد  االشتراكي  صفوف 
فيدرالية اليسار الدميقراطي. حتت ضغط هذا الفهم 
تتم مبادرات االندماج من أجل الوحدة وإعالن احلزب 
االشتراكي الكبير. هكذا يسابق املعنيون باألمر الزمن 
وميالد  ال��وح��دة  ق��ي��ام  ع��ن  ويعلنون  ي��ه��دروه  ال  حتى 
احلزب الكبير في حمأة االنتخابات. اختارت املكونات 

طريقة اإلجابة عن عدم إهدار الزمن السياسي.

هل هذا االختيار هو اجلواب عن متطلبات تطورات 
ألننا  كثيرا  ذل��ك  في  نشك  ببالدنا؟  الطبقي  الصراع 
نختلف مع أصحابه في موضوع تشخيص ما املطلوب 
املجيدة.   2011 فبراير   20 حركة  جتربة  بعد  خاصة 
التقدمية  القوى  تنظيمات  هامشية  عن  اجل��واب  هل 
ببالدنا هو جتميع هذه التنظيمات ودمجها في حزب 
واحد والزج به في معمعان إصالح النظام من الداخل 
وإعالن ميالده في هذه املعارك التافهة لالنتخابات التي 
املشروع  إن  املغربي.  الشعب  من   80% نسبة  تقاطعها 
سيولد ميتا ولن تلتف حوله الفئات االجتماعية التي 
كان من املنتظر أن تساهم في ميالده وحتضنه. رمبا 
سيكون من املغامرة السياسية أن نطلب من املتحمسني 
التي  االجتماعية  بالفئات  يلتحموا  أن  املشروع  لهذا 
وأن  وملصلحتها  باسمها  ال��س��ي��اس��ي  التعبير  ي����ودون 
يسمعوا لها وأن يصوغوا برامج احلزب في آفاق الزمن 

القصير واملتوسط والبعيد. 

م���ن ج��ه��ت��ن��ا ن��ح��ن ف���ي ال��ن��ه��ج ال��دمي��ق��راط��ي فقد 
لتأسيس  ال��دع��وة  وه��و  متاما  مختلفا  طريقا  ارتأينا 
استراتيجية  له  العاملة  للطبقة  حزب طبقي مستقل 
وبرنامج تكتيكي يجسد القطائع السياسية مع النظام 
بوجود  نقول  ولهذا  السائدة.  الطبقية  والدولة  القائم 
ببالدنا  التقدمي  التوجه  داخل  متناقضني  مشروعني 
االحتاد  جتربة  ويعيد  تأزما  ي��زداد  إصالحي  مشروع 
م��ع االستبداد  ي��ق��ط��ع  ث����وري  وم���ش���روع  االش��ت��راك��ي 
ويواصل اإلرث التاريخي املتحقق لشعبنا وقواه الثورية 

والزمان كشاف.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

كريدو "عدم هدر الزمن السياسي"

عن  املستقلة  والصحافة  املغربي  الشعب  على  كارثة  حّلت 
09 يوليوز 2021، بصدور قرار جائر وظالم  املخزن يوم أمس 
في حق الصحفي سليمان الريسوني، يقضي بخمس سنوات 
في  املدني،  للطرف  كتعويض  دره��م  أل��ف  و100  نافذا  سجنا 
ملف حرص املخزن على فبركة فصوله، ويشكل دليال ملن ما 
يد  في  أداة  هو  املغرب  في  القضاء  أن  دليل،  إل��ى  يحتاج  زال 

الدولة البوليسية.
لقد تابع الرأي العام الوطني والدولي، أطوار القضية، وكان 
واضحا منذ البداية أن األمر يتعلق مبلف يستهدف صحفيا 
أصابت  التي  ال��رداءة  أمام  اإلنحناء  رفض  ودميقراطيا،  حرا 

جزءا غير يسير من الصحافة باملغرب.
إن توظيف وفبركة امللفات اجلنسية، الستهداف الصحفيني 
آخرين  صحفيني.ات  مع  حدث  كما  املعارضني،  واملناضيلن 
رديئة  مسرحيات  في  ال��راض��ي..،  وعمر  الريسوني  وسليمان 
اإلخراج، وحيل لم تعد تنطلي على أحد، وتدين املخزن الذي 
يريد بذلك أن يفرغ النضال النسوي والدميقراطي من أجل 

مناهضة العنف على أساس اجلندر من محتواه.
لقد جندت البنية التي ما هي بسرية، مختلف األدوات من 
أجل إخراس صوت مزعج وصريح، بداية من تسخير صحافة 
القانون،  خارج  االعتقال  ثم  بالريسوني،  للتشهير  املخابرات 
وما تال ذلك من خرق لإلجراءات واملساطر اجلاري بها العمل، 
املقاس؛  ناهيك عن تسخير بعض اجلمعيات املصممة على 
مسار انتهى إلى إصدار القرار القضائي الظالم، والذي يشكل 

انتهاكا صارخا للعدالة وحقوق اإلنسان.
حقوقية  ردة  سياق  في  التعليمات،  قضاء  من  القرار  يأتي 
وس��ي��اس��ي��ة ت��ب��رز ب��ش��اع��ة ج���الدي ال��س��ج��ن ال��ك��ب��ي��ر، س��م��ح به 
لزمام  اإلستبداد  واسترجاع  القوى،  ملوازين  الكبير  االختالل 
على  والدميقراطية  احلرية  أع��داء  ذل��ك  لقد شجع  امل��ب��ادرة؛ 

التغول، لكن ثورة الشعب املقهور ستأتي ولو بعد حني.
الريسوني  سليمان  الصحفي  آالم  من  ليعمق  القرار  يأتي 
الذي دخل الشهر الرابع من إضرابه املفتوح عن الطعام، وكأن 

األمر يتعلق بحكم باإلعدام.
إن��ن��ا ن��ع��رب ع��ن ت��ض��ام��ن��ن��ا م��ع ال��ص��ح��ف��ي احل���ر سليمان 
االستبداد،  بنير  املكتوين  وك��ل  وزم��الئ��ه  وعائلته  الريسوني 
ونشيد بهيئة الدفاع التي كافحت بجسارة من أجل سليمان، 
كما نحيي احلركة احلقوقية وجميع املتضامنني.ات، ونؤكد 

استمرار املعركة.
ندعوا القوى املناضلة والشبابية إلى تكثيف اجلهود، وتعزيز 
الشارع،  في  والتعبئة  املشترك،  والنضال  الشعبي،  التضامن 
يتسع  الذي  الوطن  وبناء  االستبداد  أجل حتطيم جدار  من 

ألبنائه.
معتقلي  وكافة  الريسوني  سليمان  س��راح  بإطالق  نطالب 
الرأي ومن ضمنهم عمر الراضي، ووضع حد ملسلسل مطاردة 

وحصار الصحافة املستقلة واحلركات املعارضة.
لن ننسى لن نسامح

شبيبة النهج الدميقراطي
تتضامن مع الصحفي سليمان الريسوني وتدين قضاء التعليمات 

اجلمعية تدين احلكم الصادر ضد الصحفي الريسوني 
وتناشده  لوقف إضرابه عن الطعام

استنكارها  عن  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  عبرت 
الريسوني  سليمان  الصحافي  ضد  الصادر  للحكم  الشديد  
عرض  ض��رب��ت  محاكمة  ع��ن  نتج  ظ��امل��ا  حكما  إي���اه  معتبرة 

احلائط أبسط معايير احملاكمة العادلة؛ 
وجاء في بيان صادر عن مكتبها املركزي  يوم 9 يوليوز:

ف��ي س��اب��ق��ة م��ن ن��وع��ه��ا، ي��رت��ك��ب ال��ق��ض��اء امل��غ��رب��ي أبشع 
وضد  والقانون  احل��ق  مبادئ  وض��د  العدالة  ضد  االنتهاكات 
الرأي  معتقل  الصحفي  ضحيتها  العادلة،  احملاكمة  معايير 
سليمان الريسوني الذي أصدرت في حقه محكمة اإلستئناف 
بالدار البيضاء حكما بخمس سنوات سجنا نافذا ومائة ألف 
درهم كتعويض للطرف املدني، وبرفض كافة الدفوع الشكلية. 
العامة  النيابة  إحضار  دون  باحلكم  والنطق  احملاكمة  متت 
لسليمان من السجن، رغم اصراره على احلضور، وفي غياب 

دفاعه الذي رفض تزكية محاكمة تتم دون إحضار املتهم.
اعتقل  ال��ذي  الريسوني  سليمان  ض��د  الكارثي  احلكم  مت 
في 22 ماي من سنة 2020، بعد سلسلة من االنتهاكات التي 
تعرضت لها حقوقه كمتهم من ضمنها التوقيف خارج نطاق 
حالة  في  به  واالحتفاظ  االعتقال،  وتزوير محضر  القانون، 
النظرية دون موجب حق،  انتهاء مدة احلراسة  اعتقال بعد 
ومتطيط مدة التحقيق دون مبرر، وحرمانه من االطالع على 
ملف اتهامه إال بعد إصدار احملكمة حلكم في املوضوع بعد 
11 شهر من اعتقاله، ورفض قاضي التحقيق استدعاء شهود 
باالسراع  واحلقوقية  القانونية  القاعدة  تفعيل  وعدم  النفي، 
معقولة،  اج��ال  ف��ي  القضائية  الهيئة  على  القضية  بعرض 
فيها  تعليل مبا  دون  الدفاع  ورف��ض احملكمة جلميع طلبات 
اخلبرة على مسكن سليمان الذي جرت فيه الوقائع املزعومة، 
ورفضها دون تعليل طلباته بالسراح املؤقت لسليمان، وغيرها 
كثير من اخلروقات اخلطيرة ألبسط معايير احملاكمة العادلة.
كما اعتبرت احلكم "انتكاسة حقوقية، واعتداء سافر ليس 
في حق الصحفي سليمان بل في حق التشريع املغربي، دستورا 
ومسطرة جنائية، فكانت النتيجة حكم انكرت من خالله كل 
والقانون.  احلق  مبادئ  فيه  وغيبت  واالنصاف  العدالة  قيم 
حيث مت النطق باحلكم وسليمان في يومه الثالث والتسعون 
الذي يخوضه بعد أن تعرضت أبسط حقوقه  من اإلض��راب 

في  العادلة  احملاكمة  معايير  سافر  بشكل  وخرقت  لالنتهاك 
قضيته، وفي مقدمتها قرينة البراءة أساس اإلنصاف."  

وعبر املكتب املركزي للجمعية "عن شديد إدانته وامتعاضه 
بهدف  القضية،  هذه  في  للقضاء  والسافر  الفج  لالستعمال 
الريسوني  سليمان  الصحفي  مع  سياسية  حسابات  تصفية 
وكل من  املغربي،  القضاء  عار على جبني  مما يشكل وصمة 
زكى هذا املسلسل التقهقري نحو املزيد من االستبداد والظلم 

والتعسف في بالدنا،" ...
وطالب باإلفراج الفوري الصحفي سليمان الريسوني الذي 
تعرض العتقال تعسفي منذ 22 ماي من سنة 2020، والذي 
والدولية  الوطنية  احلقوقية  املنظمات  مختلف  عنده  وقفت 
التي عاينت ووقفت على حجم االنتهاكات التي تعرضت لها 

املساطر القانونية منذ اعتقاله؛
الريسوني  سليمان  للصحفي  مجددا  اجلمعية  ون��اش��دت 
الثالث والتسعني  الذي بلغ يومه  الطعام  لتعليق إضرابه عن 

إنقاذا حلياته وصحته؛
ولتصفية  لالنتقام  القضاء  توظيف  "استمرار  أدان��ت  كما 
احلسابات السياسية وجعله وسيلة للترهيب وللقمع والتنكيل 
واخ��راس كل األص��وات احلرة، عوض أن يكون وسيلة إلقامة 
ال��ع��دل وض��م��ان اإلن��ص��اف وح��م��اي��ة احل��ق��وق واحل���ري���ات... 
في  السجون  مندوبية  تشنها  التي  والقذف  السب  وحلمالت 
ونشرها  سليمان  الصحافي  ض��د   األول  مسؤولها  شخص 
وجلوء  ال��س��ج��ن.  داخ���ل  وضعيته  ح��ول  وامل��غ��ال��ط��ات  للكذب 
التحقيق  جلسات  اح��دى  عرقلة  الى  للسجون  العام  املندوب 
والعديد من التصريحات والبالغات في جتاوز ملهام املندوبية 
العامة،  والنيابة  القضاء  اختصاصات  في  تدخال  يعتبر  مما 

وتأثيرا اداريا على احملكمة؛"  
ال��ه��ي��آت احل��ق��وق��ي��ة والتنظيمات  ك��اف��ة  ودع���ت اجل��م��ع��ي��ة  
املكثف  احلضور  إلى  الوطنية  القوى  ومختلف  الدميقراطية 
املعتقلني  م��ع  ال��ت��ض��ام��ن  تنظمها جل���ان  ال��ت��ي  ال��وق��ف��ة  ف��ي 
مساء،  يوليوز   10 السبت  يوم  امل��دن  مختلف  في  السياسيني 
والعمل على إطالق حركية نضالية من أجل احلرية جلميع 
لالعتقال  حد  وجعل  ال��رأي  ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني 

السياسي.


