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افتتاحية 
 البلـــد وكادحـــوه تحت وطـــأِة أوضاٍع اجتماعيـــة مزرية، 

ُ
يـــرزح شـــغيلة

بقـــي األجـــور 
ُ
بفعـــل تطبيـــق سياســـِة تقشـــٍف صارمـــة منـــذ عقـــود، ت

هـــذا  دخـــل.  أي  دون  العاطليـــن-ات  وجمهـــور  منخفضـــة،  الفعليـــة 
ألجـــل اســـتقطاب املزيـــد من االســـتثمار األجنبي وحفـــز املحلي وإنماء 
أرباحهمـــا. اســـتفحل الوضـــع ســـوءا بفعـــل آثـــار تدبيـــر الدولـــة ألزمـــة 
االقتصاديـــة  وتداعياتهمـــا  أوكرانيـــا  ضـــد  روســـيا  حـــرب  أو  كورونـــا 

واالجتماعيـــة.
تمويـــل  ومـــن  العموميـــة،  املاليـــة  مـــن  الكبيـــر  الرأســـمال  اســـتفاد 
وبـــات  االجماليـــة،  ثروتـــه  زادت  إذ  الخارجيـــة.  بالديـــون  االقتصـــاد 
يشـــهد عمليـــات دمـــج واســـتحواذ متزايـــدة، ويصنـــف ضمـــن الئحـــة 
املســـماة  االســـتراتيجية  ومـــا  اإلفريقيـــة.  بالقـــارة  الكبيـــرة  الثـــروات 
»نموذجا تنمويا جديدا« إال نفس جديد لسياســـة توســـع الرأسمال 
املحلي واألجنبي، توازيه جرعات مجددة من سياسة البنك العالمي 
التقليديـــة املوســـومة »محاربـــة فقـــر« تضميـــدا لجـــراح السياســـات 

النيوليبراليـــة الكارثيـــة علـــى جســـم قاعـــدة املجتمـــع العريضـــة.
املـــواد االســـتهالكية  ارتفـــاع ســـريع ألثمـــان  بفعـــل  تدهـــورت األجـــور 
األســـر  كاهـــل  تثقـــل  التـــي  العموميـــة  الخدمـــات  وتدهـــور  واإليجـــار 

والتعليـــم. الصحـــة  قطاعـــي  خصوصـــا  إضافيـــة  بتحمـــالت 
نتـــج الغـــالء املحمـــوم عـــن التحرير التدريجي لســـعر صـــرف الدرهم، 
املـــواد  أســـعار  وتحريـــر  املقاصـــة،  لصنـــدوق  املتواصـــل  والتفكيـــك 
آليـــة  هـــو  بمـــا  املتحـــرك  األجـــور  ســـلم  تطبيـــق  ورفـــض  الطاقيـــة، 
لحمايـــة األجـــراء. وهـــذا كله ما جعل آثار اضطراب األســـواق العاملية 

تنـــزل بثقلهـــا علـــى جيـــوب كادحـــي املغـــرب، فيمـــا تجنـــي منهـــا شـــركات 
املحروقـــات أرباحـــا خياليـــة.

لـــن يتوقـــف غـــالء األســـعار، فـــي الســـياق الجـــاري، بل إنـــه يتجه نحو 
مســـتويات خطيـــرة جـــدا فـــي األشـــهر القادمـــة خصوصـــا مع اســـتمرار 
الحـــروب والعقوبـــات بمناطـــق تمثـــل أهـــم مصـــادر الطاقـــة والغـــذاء 

العالمي.
انفـــراج  املقهـــور،  الـــكادح  الشـــعب  ومجمـــل  الشـــغيلة،  ينتظـــر  لـــن 
الصراعـــات الدوليـــة، وال عطف املســـتفيدين من بؤســـه. إن تجارب 
النضـــال الســـابقة تدلنـــا علـــى أنـــه ســـيقوم للكفـــاح مـــن أجـــل فـــرض 
إجـــراءات عاجلـــة تحســـن ظـــروف عملـــه وعيشـــه، بتمويل مـــن مالية 
عموميـــة يعـــاد توجيههـــا لصالح الشـــغيلة والكادحيـــن-ات، وتنهل من 

الطبقـــات املســـتحوذة علـــى الثـــروة أساســـا.
يجـــب النضـــال ألجـــل رفـــع عـــام لألجـــور، وتطبيـــق الســـلم املتحـــرك 
لألجـــور، والتعويـــض للعاطلين- ات عـــن العمل بما ال يقل عن الحد 
األدنـــى لألجـــر، وأولوية الخدمات العمومية املجانية والجيدة، وردم 
العجـــز الهائـــل املقرون بمحاربة الفســـاد والهدر تحت رقابة عمالية 

)عبر منظمات الشـــغيلة( وشـــعبية )جمعيات املســـتفيدين(.
ســـبيل فـــرض هـــذه اإلجـــراءات العاجلـــة هـــو بنـــاء ميـــزان قـــوى يرغـــم 
والشـــعبية.  العماليـــة  للقـــوة  الخضـــوع  علـــى  ودولتهـــم  الرأســـماليين 
واألكيـــد أن القضـــاء على التخلف االقتصادي والكارثة االجتماعية 
ملؤسســـات  التبعيـــة  مـــع  القطيعـــة  دون  ممكـــن  غيـــر  املســـتفحلة 
اإلمبرياليـــة املاليـــة والسياســـية، عبـــر وقـــف آليـــة الديـــون الجهنميـــة 
التـــي تنهـــب الثـــروة الوطنيـــة وإجـــراء عمليـــة افتحـــاص دقيقة لحصر 

مـــا يدخـــل فـــي إطـــار عمليـــات تدليـــس وســـرقة للشـــعب.
بنـــاء ميـــزان القـــوى املنشـــود ســـيكون ثمـــرة نضـــاالت تتضافـــر فيـــه 

علـــى  منظمـــة  مبـــادرات  إليـــه  تدعـــو  التـــي  االحتجـــاج  إلـــى  الدعـــوات 
شـــاكلة تكتـــل الجبهـــة االجتماعيـــة املغربية، واندفاعات شـــعبية من 
أســـفل علـــى غـــرار حـــراكات شـــعبية طيلـــة العقديـــن الفارطيـــن مثـــل: 
طاطـــا ضـــد التســـعيرة الصحيـــة ســـنة 2005، إفنـــي 2005- 2008، 
 ،2006 2007، بوعرفـــة ضـــد غـــالء فواتيـــر الكهربـــاء ســـنة  صفـــرو 
وطنجـــة ضـــد شـــركة أمانديـــس ســـنة 2016، الريـــف 2016- 2017، 

جـــرادة 2017، وحملـــة مقاطعـــة ســـنة 2018.
التدفقـــات  هـــذه  لتنظيـــم  الحاجـــة ماســـة ملنظمـــات نضـــال شـــعبي 
مـــن  الشـــرائية  القـــدرة  لحمايـــة  تبددهـــا،  عـــدم  وضمـــان  النضاليـــة 
التدهـــور. ولنا في التنســـيقيات املحليـــة للنضال ضد الغالء )-2006

2007( مثال حي، مع ما يلزم من تجاوز مكامن قصورها، خصوصا 
احتـــرام خياراتهـــا قاعدتهـــا الديمقراطيـــة، وعـــدم العســـف عليهـــا مـــن 
خـــارج كمـــا حصـــل حينها. هـــذا مع تأكيد محوريـــة املنظمات النقابية 
فـــي أماكـــن العمـــل لالضطـــالع بواجـــب الدفـــاع عن األجرة مـــن التآكل 
بنيـــران األســـعار امللتهبـــة، ولجـــان األحيـــاء في املدن )مثـــال طنجة ضد 
غـــالء الكهربـــاء( وفـــي القـــرى )بتطويـــر مـــا بـــرز مـــن أجنـــة التنظيـــم(، 
وبأماكـــن الدراســـة) ضـــد غـــالء النقـــل والكـــراء وألجـــل تعميـــم املنح(.

لننظم الكفاح:
ألجل السلم املتحرك لألجور	 
ألجـــل دخـــل للعاطليـــن والعاطـــالت عـــن العمـــل بمـــا يمكنهـــم 	 

مـــن العيـــش الكريـــم
ضـــد تفكيك الخدمـــات العمومية وضد خصخصة الصحة 	 

والتعليم العموميين
لفرض ضريبة تصاعدية على الدخل وضريبة على الثروة.	 

جميعا من أجل بناء حركة نضال ميداني
 ضد غالء معيشة الشغيلة وعامة المقهورين 
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املســيجة  مليليــة  مدينــة  أســوار  شــهدت 
جريمــة  عازلــة  ومناطــق  شــائكة  بأســالك 
2022، راح ضحيتهــا  24 يونيــو  يــوم  شــنعاء 
عــن  فضــال  أفريقيــا  شــرق  مــن  مهاجــرا   23
عشــرات الجرحــى، بعــد تدخــل قــوات القمــع 
علــى  جانبهــا  مــن  كل  واإلســبانية  املغربيــة 

الســياج.
كفاءتــه  املغربــي  النظــام  يثبــت  أخــرى  مــرة 
وجدارتــه كدرـكـي أوربــا وحــارس قلعتــه، التــي 
ثغــر  عبــر  املغربــي  التــراب  فــي  أســوارها  تمتــد 
مليليــة املحتــل منــذ أكثــر مــن خمســة قــرون. 
وســيتزايد هــذا الــدور مــع توقــع موجــات هائلــة 
املناخيــة  بالتغيــرات  محفــزة  الهجــرة  مــن 
الكبيرة واســتنزاف الثروات عبر اســتخراجية 
ومفرطــة ودعــم ديكتاتوريــة ترعــى هــذا النهــب.

الخارجيــة  وزيــر  عنــه  عبــر  هــذا  الدرـكـي  دور 
مــاي  ســبتة  ازمــة  أعقــاب  فــي  بوريطــة  ناصــر 

2021: »إذا لــم تهتــم أوروبــا أبــدا بجناحهــا الغربــي، 
مافيــا  تســتخدمه  ال  الجنــاح  هــذا  ألن  فليــس 
االتجــار بالبشــر، ولكــن ألن بلــدا قــام بتعبئــة 20 
ألــف مــن قواتــه األمنيــة يوميــا لحمايــة ســواحلها«.

يقــوم النظــام املغربــي بهــذا الــدور فــي إطــار تعديــل 
فــي ميــزان القــوى مــع االتحــاد األوروبــي، علــى خلفيــة 
املغربــي،  النظــام  يحــوزه  الــذي  األمريكــي  الدعــم 
الخارجيــة  وزيــر  الجديــد  الواقــع  هــذا  عــن  عبــر 
 2021 مــاي  ســبتة  احــداث  بعــد  بوريطــة  ناصــر 
بقــول: » الشــراكة ليــس لهــا مســار ذو اتجــاه واحــد. 
أوروبــا،  كانــت  إذا  انتقائيــة.  ليســت  الشــراكة 
مــن  الهجــرة  محاربــة  تعتبــر  للمغــرب،  الشــريكة 
أولوياتهــا، فــإن هــذا الشــريك الــذي هــو املغــرب، لــه 

أولوياتــه«. أيضــا 
فــي  مناوشــة  إماكنيــة  املغربــي  للنظــام  هــذا  يتيــح 
والجــدد  القدامــى  مســتعمريه  مــع  معينــة  حــدود 
النتــزاع  يســتعملها  وأملانيــا(،  وفرنســا  )إســبانيا 
لرئيــس  األخيــر  )اإلقــرار  دبلوماســية  مكاســب 
الذاتــي  الحكــم  مبــادرة  بــأن  اإلســبانية(  الحكومــة 
وصدقيــة  وواقعيــة  جديــة  األكثــر  األســاس  هــي 
لحــل النــزاع( وماديــة )الزيــادة فــي تمويــل مجهــودات 
محاربــة الهجــرة غيــر الشــرعية )االتفــاق األخيــر مــع 
االتحــاد األوروبــي املوقــع مباشــرة بعــد أحــداث 24 

يونيــو(.
هكــذا يســتعمل النظــام املغربــي ضحايــا سياســات 
حليــف  كأوثــق  وضعــه  توطيــد  أجــل  مــن  حلفائــه 
جديــر  الدبلوماســية.  ثمــاره  وقطــف  القــارة،  فــي 
الطــرف  غضــه  علــى  يمــِض  لــم  عامــا  أن  بالذكــر 
ــر( فــي مــاي 2021،  صَّ

ُ
عــن آالف املغاربــة )ضمنهــم ق

وســماحهم لــه بالوصــول ســباحة أو علــى األقــدام 
إلــى مدينــة ســبتة، فــي إطــار الضغــط علــى إســبانيا 
غالــي  إبراهيــم  اســتقبال  خطيئــة  اقترفــت  التــي 
األمريكــي  االعتــراف  علــى  وتحفظهــا  لالستشــفاء، 

الصحــراء. بمغربيــة 
لم يخف النظام املغربي آنذاك اســتعماله ملأســاة 
ضحايا إغالق معبر سبتة املتعيشين من التهريب، 
الخارجيــة  وزيــر  ــر 

َّ
ذك إذ  إســبانيا،  علــى  للضغــط 

ناصــر بوريطــة أن »التكلفــة املاليــة التــي يتحملهــا 
البعــض  أســاء  والتــي  الجــوار،  لحســن  املغــرب 
»أوروبــا  مضيفــا  األخيــرة«،  األيــام  فــي  اســتغاللها 
يتحملهــا  التــي  التكلفــة  مــن  تمنحنــا حتــى 20%  ال 

الشــرعية«. الهجــرة غيــر  فــي محاربــة  املغــرب 
األخيــر  اإلســبانية  الحكومــة  رئيــس  إقــرار  بعــد 
ملوجــة  تعــرض  الذاتــي،  الحكــم  مقتــرح  بجديــة 
انتقــاد داخــل إســبانيا، التــي تعــود رأيهــا العــام طيلــة 
عقــود دعــَم حــق الشــعب فــي تقريــر املصيــر. وكانــت 
األحــداث األخيــرة خشــبة إنقــاذ قدمهــا لــه النظــام 
املغربــي. بعــد األحــداث التــي راح ضحيتهــا العشــرات 
)قتلــى وجرحــى( ســارع بيــدرو سانشــيز إلــى التنويــه 
بالــدور املغربــي فــي حمايــة أوروبــا، قائــال: »املغــرب 
التــي  العنــف  أعمــال  مــن  أيًضــا  ويعانــي  يحــارب 
شــريك  »املغــرب  مضيفــا:  املهاجــرون«،  يرتكبهــا 
يتعلــق  فيمــا  فقــط  ليــس  إلســبانيا،  اســتراتيجي 
بالســيطرة علــى الهجــرة غيــر الشــرعية )...(. كمــا أن 
الحــرب ضــد اإلرهــاب«. فــي  املغــرب مهــم إلســبانيا 

ولــم ينــس قــادة أوروبــا ســكب دمعــة علــى ضحايــا 
جانــب  إلــى  بمســؤوليتهم  اإلقــرار  دون  الجريمــة، 
فــي تلــك األحــداث. ففــي  دركيهــم )النظــام املغربــي( 
فرنانــدو  إســبانيا  خارجيــة  )وزيــر  الثالثــي  لقــاء 
األوروبــي  االتحــاد  ومفوضــة  مارالســكا  جرانــدي 
ووزيــر  جوهانســون  إيلفــا  الداخليــة  للشــؤون 
وصفــوا  لفتيــت(،  الوافــي  عبــد  املغربــي  الداخليــة 
أســفهم  عــن  وأعربــوا  »مؤلــم«  بأنــه  حــدث  مــا 
التــي  يثنيهــم مشــهد األجســاد  لســقوط قتلــى. ولــن 
مزقتهــا األســالك الشــائكة وهــراوات الشــرطة مــن 
االســتمرار فــي نفــس السياســات التــي ســتدفع آالف 
أخــرى مــن ســكان القــارة، للبحــث عــن مــالذ آمــن 

تســتنزفهم. التــي  القــارة  داخــل 
العنصريــة  أخــرى  مــرة  األحــداث  هــذه  أظهــرت 
الــذي يفضــل  الســائدة داخــل االتحــاد األوروبــي، 
)»إنهــم  املنشــأ  أوروبيــو  ألنهــم  أوكرانيــا  الجئــي 
وجــه  فــي  الحــدود  يغلقــون  حيــن  فــي  يشــبهوننا«(، 
ضحايــا سياســاتهم اإلجراميــة، ألنهــم قادمــون مــن 
الجنــوب. عنصريــة ال يحتكرهــا االتحــاد األوروبــي، 
يجاهــر  الــذي  املغربــي  النظــام  فيــه  يجاريهــا  بــل 

األمــر  يتعلــق  حيــن  اإلفريقــي،  بانتمائــه  باعتــزازه 
التبــادل  اتفاقيــات  وتوقيــع  االســتثمار  بصفقــات 
الناظــور  بمدينــة  ســابقة  أحــداث  ففــي  الحــر. 
لحقــوق  املغربيــة  الجمعيــة  »أوردت   2021 ســنة 
اإلنســان ومجموعــة مناهضــة العنصريــة والدفــاع 
عــن األجانــب واملهاجريــن GADEM وغيرهمــا، فــإن 
يعتمــد  الصحــراء  جنــوب  مــن  املهاجريــن  توقيــف 
تقــوم  حيــث  العنصــري،  التنميــط  علــى  أساســا 
مــن  املهاجريــن  باعتقــال  املغربيــة  األمــن  قــوات 
مقيمــا  املوقــوف  الشــخص  كان  لــو  حتــى  إفريقيــا 
تفيــد  ذلــك  علــى  زيــادة  البــالد.  فــي  قانونــي  بشــكل 
التقاريــر بــأن االعتقــاالت تحــدث فــي املستشــفيات 
واألســواق والشــوارع وحيثمــا »ُيــرى شــخص أســود 

البشــرة«.
ال تقتصــر املعانــاة علــى املــوت واإلصابــة بالجــراح 
فــي املعابــر املحروســة جيــدا. فاليميــن املتطــرف فــي 
أوروبــا يســتغل قضايــا الهجــرة لتحقيــق اختراقــات 
انتخابيــة، مــا يجعــل مالييــن القادميــن مــن الجنــوب 
وال  واالضطهــادات.  الهجمــات  مهــب  فــي  العالمــي 
انتقــل  بــل  املتطــرف،  اليميــن  علــى  األمــر  يقتصــر 
خطابهــا  كان  أخــرى  سياســية  أطيــاف  إلــى  األمــر 
األجانــب«،  »كــره  عــن  القريــب  األمــس  إلــى  بعيــدا 
وهــو مــا أشــار إليــه كارليــس بويجديمونــت، الرئيــس 
فــي  املنفــى  فــي  اآلن  املوجــود  لكاتالونيــا،  الســابق 
 »middleeasteye« موقــع  مــع  حــوار  فــي  بلجيــكا، 
تعليقــا علــى أحــداث 24 يونيــو: »إن تهنئــة بيــدرو 
سانشــيز الســاخرة لعمل الشــرطة ]املغربية[ الذي 
آخــرون  وعومــل  األشــخاص،  عشــرات  فيــه  تــل 

ُ
ق

كمــا لــو لــم يكونــوا بشــًرا، دليــل علــى أن الخطــاب 
 علــى اليميــن 

ً
الصــارم بشــأن الهجــرة لــم يعــد حكــرا

املتطــرف«.
حاولــوا  الــذي  قســرا  ريــن  املهجَّ مأســاة  تنتهــي  لــم 
ولــوج بــاب أوروبــا عبــر معبرمليليــة باملــوت والجــراح. 
عبــر  خدماتــه  تقديــم  فــي  أوروبــا  درـكـي  اســتمر  إذ 
املتابعــة القضائيــة لـــ 65 مهاجــرا مــن املوقوفيــن إثر 
األحــداث التــي عرفهــا املعبــر، أحيــل 29 منهــم علــى 
بالناظــور  االســتئناف  بمحكمــة  الجنايــات  غرفــة 
بتهــم تتعلــق بجنايــات، فيمــا أحيــل 36 معتقــل علــى 

النظام المغربي: حارس قلعة أوروبا الحصينة

وصــدر  بجنــح.  تتعلــق  بتهــم  االبتدائيــة  املحكمــة 
لــكّل  شــهًرا   11 بالســجن  منهــم   33 علــى  الحكــم 
منهــم بتهمــة »الدخــول غيــر القانونــي« إلــى املغــرب 
و«العنــف ضــّد موظفيــن عمومييــن« و«التجمهــر 

و«العصيــان«. ح« 
ّ

املســل
ال تمثــل خدمــات الدرـكـي هــذه إال جــزًء مــن الــكل 
ودولتــه  املغربــي  االقتصــاد  انــدراج  يشــكله  الــذي 
)األمريكــي  اإلمبريالــي  الرأســمال  اســتراتيجية  فــي 
سياســة  عــن  الحديــث  يمكــن  وال  واألوروبــي(. 
ريــن- بمــا  هجــرة تأخــذ بعيــن االعتبــار مأســاة املهجَّ
التبعيــة  تلــك  عــن  التخلــي  دون  املغاربــة-  فيهــم 

والسياســية. االقتصاديــة 
إن مهامــا جســاما مطروحــة علينــا داخــل حــركات 
جمعيــات  عماليــة،  )نقابــات  باملغــرب  النضــال 
مــن  تضامــن  شــبكات  نســج  قوامهــا  حقوقيــة...(، 
أســفل مــع ضحايــا الهجــرة القســرية، بــدل التفــرج 
فــي نطــاق  فــي املأســاة وكأنهــا »عمليــة أمنيــة« تظــل 

الدولــة. جهــاز  صالحيــات 
ســنة  انطلقــت  التــي  الثوريــة  الســيرورة  فتحــت 
2011، وتجــددت ســنة 2019 إمكانــا كبيــرا لصنــع 
فضــاء مغاربــي/ عربــي/ شــمال إفريقــي كبيــر يضمــن 
الحريــة والعدالــة والعيــش الكريــم لجميــع ســكانه. 
لكــن الثــورة املضــادة املدعومــة فــي قســم كبيــر منهــا 
من طرف دول االتحاد األوروبي الكبرى، ســاهمت 
فــي انطفــاء مؤقــت لتلــك الشــعلة. وهــا هــي تداعيــات 
اإلمبرياليــة  واملشــاريع  املضــادة  الثــورة  انتصــار 
تــدق أبــواب أوروبــا عبــر حدودهــا، لتذكرهــا بأنهــا 
ال يمكــن أن تدمــر القــارة األفريقيــة، وتطالــب بــان 

يتركهــا األفارقــة بســالم.
ســيتيح تقــدم الثــورة مــرة أخــرى، وخاصــة انتصــار 
العســاكر،  ديكتاتوريــة  علــى  الســودانية  الثــورة 
لضمــان  القــارة  ثــروات  توجيــه  أمــل  انتعــاش 
الغــذاء واملســكن والتشــغيل ملالييــن أبنائهــا الذيــن 
يجازفــون بأرواحهــم مــن أجــل الوصــول إلــى أوروبــا 

واملســتِغلة. النهابــة 

»أوروبــا القلعــة الحصينــة« كان هــذا عنــوان تقريــر أصدرتــه منظمــة العفــو الدوليــة ســنة 2013 حــول موقــف قــادة 
 إزاء العــدد 

ً
أوروبــا مــن الجئــي الثــورة املضــادة بســوريا. كتــب التقريــر: »علــى قــادة أوروبــا أن يحنــوا رؤوســهم خجــا

القليــل املثيــر لألســف مــن النازحيــن مــن ســوريا الذيــن يســتعد هــؤالء القــادة إلعــادة توطينهــم فــي أوروبــا«. لكــن ليــس 
فقــط خــدود القــادة األوروبييــن التــي ال تتــورد خجــا، بــل حتــى وكاؤهــم فــي دول الجنــوب، وعلــى رأســهم النظــام املغربــي 
الــذي مــا فتــئ يصــدع الــرؤوس بشــعارات »عاقــات جنــوب- جنــوب«، التــي يتضــح أنهــا مجــرد واجهــة إلخفــاء الــدور 
ر لــه مــن طــرف اإلمبرياليــة األمريكيــة واألوروبيــة: منصــة إطــاق نحــو أفريقيــا فــي إطــار التنافــس مــع العمــاق 

َّ
املســط

الصينــي حــول أســواق وثــروات القــارة.
 بقلم: أزنزار
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أصــدر املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان تقريــرا بتاريــخ 
مســبوقة  غيــر  »مواجهــات  بعنــوان   2022 يوليــو   13
بمعبــر مليليــة، خالصــات أوليــة للجنــة االســتطالع لبنــاء 
الوقائع«. كانت الخالصة النهائية للتقرير هي: املهاجرون 
املقتحمــون ألســوار مليليــة يتحملــون مســؤولية مــا وقــع، 
القــوات  ضــد  ومنظــم  مســلح  هجــوم  حالــة  فــي  كانــوا  إذ 
وأن  القانونيــة،  الدقائــق  علــى  حافظــت  التــي  العموميــة 
العنــف املفــرط املــؤدي إلــى املــوت والجــرح كانــت أحداثــا 
فــي  املجلــس  مســاهمة  إذن  هــذه  كانــت  معزولــة.  فرديــة 
املبــادرات  »تبنــي  تقريــره:  ديباجــة  فــي  أســماه  مــا   إطــار 
مجــال  فــي  الشــبكة  عمــل  تنســيق  إلــى  الهادفــة،  املبتكــرة 
املؤسســات  تدخــل  آليــات  وتعزيــز  املهاجريــن  حقــوق 

الفئــة«. هــذه  حقــوق  لحمايــة  اإلفريقيــة  الوطنيــة 
الضحايا الذين أصبحوا جناة

صــدر تقريــر عــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يــوم 
13 يوليــوز 2022 يحمــل عنوانــا يليــق بصحافــة اإلثــارة: 
»مواجهــات غيــر مســبوقة بمعبــر مليليــة، خالصــات أوليــة 

للجنــة االســتطالع لبنــاء الوقائــع«. 
رغــم ادعــاءات املوضوعيــة مــن طــرف املجلــس، إال أنــه 
خــِة هــراواُت جهــاِزه 

َّ
يقــف إلــى جانــب النظــام املغربــي امللط

بلدانهــم  مــن  قســرا  ريــن  املهجَّ إخواننــا  بدمــاء  القمعــي 
ر املجلــس األمــر علــى أنــه مواجهــات  بشــرق أفريقيــا. صــوَّ
ضحايــا  مــن  يجعــل  التقريــر  نــص  أن  إال  طرفيــن،  بيــن 
موقــع  فــي  القمــع  قــوات  يضــع  حيــن  فــي  جنــاة،  الجريمــة 
املعطيــات  مــن  اللجنــة  »تأكــدت  النفــس:  عــن  الدفــاع 
التــي توصلــت إليهــا... أن عناصــر القــوة العموميــة كانــت 
فــي حالــة رد لخطــر حــال نظــرا للعــدد الكبيــر للمهاجميــن 
تــم إحصــاء حوالــي  املســلحين بالع�صــي والحجــارة حيــث 
اتســمت  االقتحــام...  عمليــة  مخلفــات  مــن  ع�صــى   600
مواجهة املهاجرين لقوات حفظ النظام بعنف شــديد«. 
االســتبداد  خــدام  مأثــرة  الوطنــي  املجلــس  يعيــد  هكــذا 
الذيــن اعتبــروا جرائــم ســنوات الرصــاص، مواجهــة بيــن 
عــن  دفــاع  حالــة  فــي  املغربــي  النظــام  فيهــا  كان  طرفيــن، 

إلــى إســقاطه. مــن كان يســعى  فــي مواجهــة  النفــس 
أحــداث  قبــل  وقــع  عمــا  الحديــث  املجلــس  يفــت  لــم 
 18 يومــي  تمشــيط  عملتــي  وقــوع  ســجل  إذ  يونيــو،   24
أخــرى  ومــرة  بقليــل.  األحــداث  قبيــل  أي  يونيــو،  و23 
لــم  إن  والجــالد،  الضحيــة  بيــن  املجلــس  تقريــر  يســاوي 
للضحايــا  املســؤولية  مــن  األجســم  الجــزء  يحمــل  يكــن 
ريــن قســرا[ بقولــه عــن علميــات التمشــيط: »تظهــر  ]املهجَّ
اشــتباكا بيــن قــوات األمــن واملهاجريــن فــي مناطــق غابويــة 
تســتعمل فيهــا القــوات العموميــة الع�صــي والغــاز املســيل 
الحامليــن  املهاجريــن  طــرف  مــن  ومواجهــة  للدمــوع، 
مســتغلين  جيــد،  بشــكل  ميــن 

َّ
واملنظ والحجــارة  لع�صــي 

مواقعهــم،  وعلــو  العــددي  وتفوقهــم  التضاريــس  وعــورة 
الســتدراج قــوات األمــن العموميــة ومحاصــرة عناصرهــا«. 
نعــت،  أو  وصــف  بــدون  العموميــة  القــوات  تــرد  هكــذا 
»منظميــن  بأنهــم  »املهاِجميــن«  التقريــر  يصــف  بينمــا 
موقعهــم  ويســتغلون  عدديــا،  ومتفوقيــن  جيــد،  بشــكل 

العموميــة«. القــوات  الســتدراج 
العمليتيــن  أن  هــو  األمــر،  عليــه  يبــدو  مــا  لكــن 
قــوي  فعــل  رد  الســتثارة  اســتفزازا  كانتــا  التميشــيطيتين 
أعمــال  مــن  عمــل  إلــى  ودفعهــم  املهاجريــن،  طــرف  مــن 
الصحفــي  أجــراه   »enass.ma« ملوقــع  تقريــر  فــي  اليــأس. 
صــالح املعيــزي، يتحــدث أحــد ضحايــا الشــرطة املغربيــة 
24 يونيــو ، بــدأت قــوات األمــن  قائــال: »لعــدة أيــام قبــل 
فــي مهاجمتنــا فــي معســكراتنا فــي الغابــة. أخــذوا أغراضنــا 
لحظــة  عــن  نبحــث  كنــا   ، الغابــة  فــي  خيامنــا.  وأحرقــوا 
راحــة. فــي اليــوم الســابق للمأســاة أحضــروا طائــرة ألقــت 
علينــا مقذوفــات أعتقــد أنهــا كانــت قنابــل مســيلة للدمــوع. 

الغابــة«. فــي  النيــران  اشــتعلت  الســبب  ولهــذا 
إلــى  القمعيــة  واســتفزازاتها  الشــرطة  أعمــال  أدت  لقــد 
دفــع املهاجريــن إلــى محاولــة اقتحــام ســياج أســوار مليليــة 
الشــائكة للتخلــص مــن اضطهــاد الشــرطة املغربيــة، لكــن 
هــذه األخيــرة كانــت لهــم باملرصــاد وبتكتيــك مــدروس. أمــر 
إذ  تؤكــده،  أحــداث  إخفــاء  املجلــس  تقريــر  يســتطع  لــم 
كتــب: »خــالل عمليــة اقتحــام املعبــر الحــدودي تراجعــت 
القــوات العموميــة إلــى الــوراء قبــل أن تحاصــر املهاجريــن 
داخلــه وتلجــأ الســتعمال الع�صــي والغــاز املســيل للدمــوع 

ممــا أدى إلــى إصابــات«.
سبب الوفاة

غايتهــا  املجلــس  تقريــر  بهــا  يتحــدث  التــي  التقنيــة  اللغــة 
إبعاد التهمة عن املسؤولين الفعليين )اآلمرين واملنفذين 

املباشرين( عن الجريمة. هذا ما ورد في التقرير بالحرف: 
مــن  الكبيــر  الحشــد  وإصــرار  الفضــاء،  ضيــق  »بحكــم 
إلــى مليليــة، وقــع تدافــع شــديد  التســلل  املهاجريــن علــى 
متفاوتــة  بإصابــات  منهــم  كبيــر  عــدد  إصابــة  إلــى  أدى 
اإلقليمــي  املستشــفى  إلــى  إثرهــا  علــى  نقلــوا  الخطــورة 
23 مــن  الحســني لتلقــي العــالج قبــل أن ُيعلــن عــن وفــاة 

املقتحِميــن«.
املجلــس،  تقريــر  حســب  إذن،  الوفــاة  عــن  املســؤول 
أنفســهم  الضحايــا  عــن  فضــال  الفضــاء«،  »ضيــق  هــو 
بـ«إصرارهــم علــى التســلل إلــى مليليــة«. فــي حيــن أن قــوات 

الخطــر«. لــرد  »دفــاع  حالــة  فــي  كانــت  القمــع 
شيطنة لتبرير الجريمة

الوطنــي  املجلــس  قــام  »مقبولــة«  الجريمــة  ولجعــل 
ريــن قســرا مــن شــرق أفريقيــا وتصويرهــم  بشــيطنة املهجَّ
موجــات  مــن  غيــره  عــن  يتميــز  داهــم  خطــر  أنهــم  علــى 
ــم. 

َّ
ريــن الســابقة، وأن األمــر ســيناريو محبــوك ومنظ املهجَّ

وتكلفــت صحافــة الســوق وأبــواق النظــام بالبقيــة: اتهــام 
ــري شــرق أفريقيــا. النظــام الجزائــري بتيســير قــدوم مهجَّ

ورد فــي تقريــر املجلــس الوطنــي: »أبــدى املهاجــرون خــالل 
املواجهــة »تنظيمــا محكمــا ينــم عــن معرفــة بالتكتيــكات 
فــي  فــي توزيــع املهــام واألدوار والتمــرس  الدقيقــة املتمثلــة 
العموميــة  القــوات  مــن محاصــرة  للتمكــن  وعــرة  أماكــن 
إلــى  التكتيكــي  التراجــع  وكذلــك  الجوانــب،  مختلــف  مــن 
محاصرتهــا«.  يســهل  حيــث  الســتدراجها  الجبــل  أعلــى 

املحليــة[. الســلطات  إفــادة  ]حســب 
وفاء ملا�ضي تبرير عنف النظام

حافــظ املجلــس الوطنــي علــى النهــج الــذي أرســته »هيئــة 
اإلنصــاف واملصالحــة«: ال يتعلــق األمــر بعنــف نظــام بــل 
بممارســات أفــراد أو أجهــزة بعينهــا، وحتــى هــذه األخيــرة ال 
تســتدعي عقابــا، وإن كانــت مدانــة. هــذا مــا كتبــه التقريــر 
حول عنف الشرطة املغربية: »بعد استفسار السلطات 
املحليــة حولهــا أكــدت أن األمــر يتعلــق بحــاالت معزولــة 
وفرديــة، إال أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يعتبــر 
أنهــا ســلوكات ال يمكــن تبريرهــا«. يغــض املجلــس الوطنــي 
البــردة:  قصيدتــه  فــي  البصيــري  نصيحــة  عــن  البصــر 
»فأنــت تعــرف كيــد الخصــم والحكــم«، لكنــه يجعــل مــن 
موثوقــا  مرجعــا  الجريمــة  تنفيــذ  تولــى  مــن  »تأكيــدات« 

لوصــف مــا حــدث.
أحكام على املقاس

غطــاء  اإلنســان  لحقــوق  الوطنــي  املجلــس  تقريــر  كان 
مــن  متابعــا   33 حــق  فــي  القضــاء  التــي أصدرهــا  لألحــكام 
لــكّل  شــهًرا   11 بالســجن  علــى  ُحكــم  الذيــن  املهاجريــن، 
التــراب  إلــى  قانونيــة  غيــر  بطريقــة  »الدخــول  بتهــم  منهــم 
املغربــي« و«العنــف ضــّد موظفيــن عموميين« و«التجمهر 

و«العصيــان«. ح« 
ّ

املســل
هكــذا، إذن، أنصــف القضــاء »عناصــر القــوة العموميــة 
الكبيــر  للعــدد  نظــرا  حــال  لخطــر  رد  حالــة  فــي  كانــت 
للمهاجميــن املســلحين بالع�صــي والحجــارة«، كمــا ورد فــي 

بالحــرف. املجلــس  تقريــر 
لنقــارن هــذه التهــم مــع الــوارد فــي تقريــر املجلــس الوطنــي 
فــي وصفــه لجماعــات املهاجريــن: »املهاجريــن املنحدريــن 
مــن الســودان خاصــة وتتميــز بالرهــان علــى عنصــر الكثــرة 
العدديــة للمرشــحين للهجــرة، والهجــوم علــى الســياج فــي 
النهــار وفــق تنظيــم محكــم وبأعــداد كبيــرة وفــي  واضحــة 
أبــواب  إلــى  تحــد واضــح للقــوات العموميــة، مــع التوجــه 
الســياج ومحاولــة كســرها دون التســلق إليهــا بالضــرورة، 
القــوات  ملواجهــة  كاســتراتيجية  العنــف  واســتعمال 
مــارس  شــهر  اقتحامــات  خــالل  حــدث  كمــا  العموميــة، 

.»2022 ســنة 
عوامل تصاعد موجات الهجرة

علــى النقيــض مــن التفاصيــل الدقيقــة ألصــل املهاجريــن 
وتكتيكاتهــم وإحــكام تنظيمهــم، لــم يتعــدَّ تقريــر املجلــس 
الجملــة  هــذه  الهجــرة  عوامــل  عــن  حديثــه  فــي  الوطنــي 
الناجمــة  الشــمال،  نحــو  الهجــرة  »ديناميــات  اليتيمــة: 
هــذه  وكأن  املناخيــة«.  والتغيــرات  والفقــر  الحــروب  عــن 
الحــروب والفقــر أمــور ارتضتهــا الشــعوب األفريقيــة نمــط 
طبيعيــة،  أحــداث  محــض  املناخيــة  والتغيــرات  عيــش، 
وليــس كــوارث يتحمــل االتحــاد األوروبــي ووكالؤه املحليــة 
مســؤوليتها، إذ يديمــان اســتغالل خيــرات القــارة وتكــرس 

االقتصاديــة.  تبعيتهــا 
»عندمــا  فاقعــة:  حقيقــة  عــن  الوطنــي  املجلــس  يتغافــل 
ونــزع  وســبلها،  الطبيعيــة  املــوارد  نهــب  القصــد  يكــون 
االجتماعــي،  النســيج  وتــآكل  املعســرة،  والــدول  امِللكيــة، 

والصراعــات املســلحة وعســكرة السياســة، ترتمــي بقيــة 
العالــم علــى إفريقيــا... واليــوم، تعصــف الشــهية للمعــادن 
االســتراتيجية، النفــط ومنتجــات أخــرى، بالقــارة برمتهــا. 
الســباق  إثــارة  فــي  والهيمنــة  األربــاح  إلــى  الســعي  ويســتمر 
نحــو االســتخراج، أيــا كانــت العواقــب علــى ظــروف حيــاة 
معانــاة  مصــدر  الثــروة  هــذه  البيئــة...  وعلــى  الشــعوب 
خفيــة، تــؤدي إلــى تهجيــر قســر واســع النطــاق للســكان. ». 
جنــوب  ســكان  مــن  اآلالف  عشــرات  جعــل  مــا  هــذا 
الصحــراء وشــرق القــارة وحتــى املغاربــة يجازفــون بركــوب 
أمــواج مجهــول البحــر األبيــض املتوســط، لنقــل معاناتهــم 
إلــى املســؤول الفعلــي عنهــا: قلعــة أوروبــا الحصينــة. واقــع 
وصفتــه لوســيل دومــا كتبــت عنــه لوســيل دومــا منــذ ســنة 
األســلحة  وال  الجــدران  ال  أن  فيــه  شــك  ال  »ممــا   :2015
قــادرة علــى حــل مــا تســميه وســائل اإلعــالم بأزمــة الهجــرة، 
السياســات  انعكاســات  عاقبــة  ســوى  ليســت  ألنهــا 
النيوليبراليــة املفروضــة منــذ عقــود علــى شــعوب العالــم. 
والحــال أن شــعوب الجنــوب تعــرف تلــك العواقــب جيــدا، 
غيــر أنهــا ترتــد اليــوم إلــى عمــق أوربــا التــي أدركــت فجــأة بأنــه 

ليــس يســيرا اســتضافة الجئيــن«.
درـكـي  بــدور  املغربــي  النظــام  يقــوم  االرتــداد  هــذا  وملنــع 
أوروبــا وحــارس قلعتهــا، بمنــه موجــات الهجــرة األفريقيــة 

ومليليــة. ســبتة  مدينتــي  دخــول  مــن 
ملاذا املغرب؟

جنــوب  مــن  وقســم  أفريقيــا  شــرق  ــرو  مهجَّ أصبــح  ملــاذا 
املجلــس  تقريــر  اكتفــى  معبــر؟  كبلــد  املغــرب  الصحــراء 
الوطنــي بإيــراد الوقائــع فقــط دون الجــواب علــى الســؤال: 
مــن  وبدايــة  املاضيــة  الســنة  خــالل  املنطقــة  »عرفــت 
مــن  كبيــرة  أعــداد  الســنة، وبشــكل مفاجــئ وصــول  هــذه 
مــن  خاصــة  أفريقيــا  شــرق  مــن  القادميــن  املهاجريــن 
مــن  القادميــن  املهاجريــن  أن  علمــا  والتشــاد،  الســودان 
شرق إفريقيا، كانوا يتخذون من ليبيا معبرا رئيسيا نحو 
الضفــة الشــمالية«. فمحاولــة اإلجابــة عنــه تمريــن ذهنــي 
الدولــة املغربيــة،  لــن تر�صــي  إلــى اســتنتاجات  يــؤدي  قــد 

تبرئتهــا مــن لطــخ الجريمــة. إلــى  التقريــر  التــي يســعى 
ريــن حيــث يقعــون فــي  أصبحــت ليبيــا جحيمــا لهــؤالء املهجَّ
أســر العبوديــة، ويتعرضــون لقمــع مــروع فــي الجزائــر التــي 
تجعــل حياتهــم محنــة حقيقيــة، هــذا مــا صــرح بــه حســان 
عمــاري رئيــس الجمعيــة األمريكيــة للطــب الريا�صــي ملوقــع 
»enass.ma«، وأضــاف موضحــا: »يقــدم املغــرب نفســه 
كنقطة عبور أكثر أماًنا وأقل عنًفا«. هكذا ال يســتقطب 
بــل  وحســبن  أجنبيــة  اســتثمارات  السيا�صــي  االســتقرار 
أيضــا ضحايــا تلــك االســتثمارات الذيــن يريــدون التوجــه 
فــي  ســبله  انعدمــت  كريــم  عيــش  عــن  بحثــا  أوروبــا  نحــو 

أفريقيــا التــي تســتغلها أوروبــا.
ماذا عن التوصيات؟

يتجــرأ علــى  لــن  الوطنــي لحقــوق اإلنســان  وألن املجلــس 
مــع  واتفاقاتهــا  الدولــة  لسياســات  العــام  اإلطــار  خــرق 
حلفائهــا االســتراتيجيين، فــإن خالصــات تقريــره لــم تتعــد 
مشــاورات  بإطــالق  املغربيــة  الســلطات  »يو�صــي  يلــي:  مــا 
جديــدة مــع االتحــاد األوروبــي مــن أجــل شــراكة حقيقيــة 
ومتكافئــة، فــي مــا يتصــل باملســؤولية والتدبيــر املشــتركين 
للهجــرة لتفعيــل مقتضيــات امليثــاق العالمــي حــول هجــرة 

آمنــة ومنظمــة ونظاميــة«.
ويحيــل قــول التقريــر »شــراكة حقيقــة ومتكافئــة«، علــى 
أن األمــر عبــارة عــن وحــي أوحــي بــه. فمضمــون التوصيــة 
ســنة  بوريطــة  ناصــر  الخارجيــة  وزيــر  قالــه  مــا  ذاتــه  هــو 
الجــوار  ينهــج سياســة حســن  2021: وقــال إن »املغــرب 
والشــراكة«، و«لكــن حســن الجــوار ليــس فــي اتجــاه واحــد. 
حســن الجــوار ليــس مســؤولية املغــرب وحريــة شــركائه فــي 
 :2018 قالــه ســنة  مــا  نفــس  معاكســة مصالحــه«، وهــو 
»يريــد أن تقيــم أوروبــا مــع بــالده شــراكة »النــد للنــد« فــي 

مجــال إدارة تدفــق املهاجريــن«.
املغــرب  وقــع  املجلــس.  بتوصيــة  املعنيــون  يتأخــر  لــم 
بعــد  )مباشــرة  يوليــوز  بدايــة  فــي  األوروبــي  واالتحــاد 
إدارة  عمليــات  دعــم  يشــمل  اتفاقــا  يونيــو(   24 أحــداث 
فــي  بمــا  البلديــن،  شــرطة  بيــن  التعــاون  وتعزيــز  الحــدود 
ذلــك التحقيقــات املشــتركة، وتعزيــز التعــاون مــع وكاالت 

األوروبــي. االتحــاد 
القادم أفدح

التقريــر:  يكتــب  أوليــة«  »خالصــات  بعنــوان  فقــرة  فــي 
»تشــكل املعطيــات التــي تــم تجميعهــا واإلفــادات التــي تــم 
الســياج  املهاجريــن  تســلق  طريقــة  حــول  لهــا  االســتماع 
الحديــدي بيــن الناظــور ومليليــة، والتــي اســتعرضت هــذه 

يمكــن  الــذي  العــام  مــن جوانبهــا، اإلطــار  عــددا  الوثيقــة 
مــن خاللــه، اســتخالص العبــر إزاء التطــورات والتحــوالت 
التــي  الحديــدي  الســياج  عبــور  ووســائل  لطــرق  املمكنــة 
ســتطبع ال محالــة األشــكال املقبلــة القتحــام املهاجريــن 

الحديــدي«. للســياج 
إلــى  اإلنســان  لحقــوق  الوطنــي  املجلــس  تحــول  هكــذا 
حمايــة  ســيتولى  ملــن  خدماتــه  يقــدم  دراســات  مكتــب 

املهاجريــن. عبــور  ملنــع  الحديــدي  الســياج 
للضحايا: مجرد أسف

األحــداث  مســؤولية  املجلــس  تقريــر  حمــل  أن  بعــد 
كونهــم  املهــددة  األخطــار  ضمــن  وصنفهــم  للضحايــا، 
بالتكتيــكات  عــن معرفــة  ينــم  يملكــون »تنظيمــا محكمــا 
فــي  فــي توزيــع املهــام واألدوار والتمــرس  الدقيقــة املتمثلــة 
العموميــة  القــوات  مــن محاصــرة  للتمكــن  وعــرة  أماكــن 
إلــى  التكتيكــي  التراجــع  وكذلــك  الجوانــب،  مختلــف  مــن 
أعلــى الجبــل الســتدراجها حيــث يســهل محاصرتهــا«. بعــد 
الوطنــي  للمجلــس  الحقوقــي  الضميــر  يســتيقظ  هــذا  كل 
ويعبــر عــن أســفه عــن »التدبيــر األمنــي الحصــري للهجــرة، 
بلــدان أوروبــا، وخاصــة بالنســبة للمهاجريــن  مــن طــرف 
مــن منطقــة الشــرق األوســط وإفريقيــا«. هكــذا »بلــدان 
البلــدان  هــذه  درـكـي  مســؤولية  ذكــر  دون  أوروبيــة«، 

املغربــي. النظــام  قلعتهــا؛  أســوار  وحــارس 
تقارير حقوقية مضادة

ذكر تقرير املجلس الوطني تصريح أعضاء فرع الناظور 
األحــداث:  حــول  اإلنســان  لحقــوق  املغربيــة  للجمعيــة 
املهاجريــن.  إبعــاد  عمليــات  مــن  كثفــت  »الســلطات 
مــن  الدرـكـي  لــدور  لعبــا  الجمعيــة  اعتبرتــه  الــذي  األمــر 
طــرف املغــرب لصالــح أوروبــا، حيــث طــاردت الســلطات 
20 كلــم عــن املعبــر  فــي جبــال تبعــد أكثــر مــن  املهاجريــن 
خاصــة خــالل شــهر مــارس ويومــي 18 و23 يونيــو 2022«. 
لكــن املجلــس حــرص علــى عــدم أخــذه هــذه التصريحــات 
عنــد الحديــث عــن الخالصــات واملســؤوليات، وكان بذلــك 

بالــرأي اآلخــر. محــض تزييــن لتقريــره 
لكــن املؤتمــر الوطنــي للجمعيــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان 
فــخ  فــي  يقــع  ولــم  الحقوقــي  النضــال  لعلــة  وفيــا  كان 
»املوضوعية املنافقة« إذ أدان البيان العام الصادر عن 
املؤتمــر الوطنــي الثالــث عشــر للجمعيــة »سياســة القمــع 
والعنــف املمنهجــة املوجهــة للمهاجريــن وطلبــي اللجــوء، 
آخرهــا  باســتمرار،  ضحايــا  ســقوط  عنهــا  ينتــج  والتــي 
املأســاة التــي أودت بحيــاة أكثــر مــن ثالثيــن مــن املهاجريــن 
وطالبــي اللجــوء، وأصابــت عشــرات آخريــن منهــم، أغلبهــم 
مــن الســودان، يــوم 24 يونيــو«. وبــدل تحميــل املســؤولية 
الوطنــي لحقــوق  املجلــس  تقريــر  فعــل  كمــا  للمهاجريــن، 
اإلنســان«، فقــد حملهــا بيــان مؤتمــر AMDH للدولتيــن 
يســتطع  لــم  مــا  يفوتــه،  أن  دون  واالســبانية.  املغربيــة 
املجلــس الوطنــي ذكــره: » ســييج مدينتــي ســبتة ومليليــة 
ملنــع  درـكـي  إلــى  املغــرب  حــول  ممــا  املحتلتيــن واغالقهمــا، 

للبحــر األبيــض«. الهجــرة نحــو الضفــة األخــرى 
خاتمة

لقــد برهــن تقريــر املجلــس الوطنــي مــرة أخــرى علــى علــة 
نهــج »هيئــة  نفــس  فــي  االســتمرار  املجلــس:  هــذا  إحــداث 
اإلنصــاف واملصالحــة« التــي كانــت عمليــة تضليــل هائلــة، 
لحقــوق  الجســيمة  االنتهــاكات  عــن  املســؤولين  بــرأت 
املجلــس  هــو  وهــا  الرصــاص.  ســنوات  طيلــة  اإلنســان 
لجهــاز  بتبرئتــه  العمليــة  هــذه  فــي  جدارتــه  يثــب  الوطنــي 
رين قســرا. وهكذا كان. الدولة وتحميل املســؤولية للمهجَّ

****************
مقــررات  واملقاومــات«،  الرأســمالي  النظــام  »أزمــة   -  1
املؤتمــر العالمــي الســابع عشــر لألمميــة الرابعــة، فبرايــر 
 ،9102 فبرايــر  ة،  املناضــل-  جريــدة  الناشــر:   ،8102

املغــرب.
ينقلــب علــى الســاحر«،  - »“أزمــة” الهجــرة: الســحر    2 
.coramcatta//:sptth ،5102 لوسيل دوما، 21 ديسمبر

gro/أزمة-الهجرة-السحر-ينقلب-على-الســاحر/.
 Les cicatrices du drame de Nador-Melilla«,« - 3 
Salaheddine Lemaizi, 8 Juillet 2022, https://
les-cicatrices-du- /08 /07 /enass.ma/2022
drame-de-nador-melilla/?fbclid=IwAR2BA7rlA
XM39BUvIbhQ5meoJ-OiqIetJukQbg3o9G1A-

.finZXSel6hGR_k
 https://www.swissinfo.ch/ara - 4/اتفاق-املغــرب-
واالتحاد-األوروبي-على-زيادة-التعاون-في-مجــال-

الهجرة-بعد-كارثة-مليليــة/47738792.

أحداث مليلية 24 يونيو في مرآة تقرير المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
 بقلم: أزنزار
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يقــف تقريــر جماعــة العــدل واإلحســان، فــي تناولــه الوضــع السيا�صــي، 
عنــد وصــف آليــة االســتبداد بمــا هــو حكــم فــردي لــه واجهــة ديمقراطيــة 
هــذا  يخدمــه  مــن  أمــا  السيا�صــي.  الطغيــان  تفاصيــل  فــي   

ً
ُمســهبا زائفــة، 

إلــى  التقريــر، و ال يســعى  النظــام ويرعــى مصالحــه، فســؤال ال يطرحــه 
إثارتــه حتــى بنحــو غيــر مباشــر.

الجديــدة  االســتعمارية  القــوى  مــع  النظــام  عالقــة  صعيــد  فعلــى 
املســتكبرة«،  العامليــة  املاليــة  اللوبيــات  وباقــي  الدولــي  النقــد  )»صنــدوق 
املصالــح  وطبيعــة  املغــرب،  علــى  املســيطرة  الخاطــئ(  التقريــر  بمفهــوم 
االقتصاديــة التــي تجمعهمــا، ال يفيــد التقريــر فــي �صــيء. هــذا فيمــا تشــكل 
تلــك العالقــة )عالقــة التبعيــة لإلمبرياليتيــن األوربيــة واألمريكيــة وضمنهــا 
فليســت  السيا�صــي.  للوضــع  أوال  جوهريــا   

ً
دا ُمَحــِدّ بإســرائيل(  العالقــة 

حكــم القبضــة علــى املجتمــع مســتفيدا وحيــدا، حصريــا، 
ُ
 حاكمــة ت

ٌ
أقليــة

االقتصــادي  النظــام  أن  إذ  الجديــد،  االســتعمار  لقــوى  التبعيــة  مــن 
الكبيــر  املــال  املــال األجنبــي ورأس  الســائد ملتقــى تداخــل مصالــح رأس 
املغربــي، أي أن طبقــة اجتماعيــة مــن املغاربــة مســتفيدة وذات مصلحــة 
فــي اســتمرار النظــام االقتصــادي أســاس الظلــم االجتماعــي الــذي ترعــاه 

بالدرجــة األولــى. بالقمــع  امللكيــة وتضمــن اســتمراره 
اتخذت السياســة االقتصادية واالجتماعية املطبقة باملغرب اســمها 
جماعــة  اليــه  نظــرت  فكيــف  الجديــد«،  التنمــوي  »النمــوذج  الجديــد 
العــدل واالحســان فــي تقريرهــا السيا�صــي الســنوي؟ لــم تنظــر الجماعــة 
لــرأس  واملفيــد  لإلمبرياليــة،  للتبعيــة  املكــرس  النيوليبرالــي  مضمونــه  فــي 
املــال املغربــي الكبيــر، واملدمــر ملــا تبقــى مــن مكاســب اجتماعيــة طفيفــة، 
بمواصلتــه الخصخصــة بمســميات متنوعــة )مباشــرة، وتدبيــر مفــوض، 
طبقــة  اســتغالل  فــي  واملفــرط  خــاص...(،  وقطــاع  عــام  قطــاع  وشــراكة 
االجــراء وكل مــا يجــر هــذا مــن مظالــم اجتماعيــة، بــل اقتصــر النقــد علــى 
فــي مخرجاتــه« وكونــه  كيفيــة إخــراج هــذا النمــوذج، أي نقــد »التحكــم 
»ثمــرة عمــل إداري محــض لــم يعــرض علــى الشــعب«، وتحديــد امللكيــة 
تتبعــه  آليــة  ووضــع  للتنميــة  وطنــي  ميثــاق   « وفــرض  صــدوره«،  »وقــت 

تحــت وصايــة امللــك« بحســب تعابيــر التقريــر...
والســير  الجديــد«،  التنميــة  »نمــوذج  نقــد طريقــة صنــع«  تجــاوز  إن 
إلــى ســبر أغــواره ســيجر جماعــة العــدل واإلحســان إلــى كشــف عالقــات 
االضطهــاد االمبريالــي للمغــرب، وإماطــة اللثــام عــن اســتفادة قســم مــن 
األمــة  يشــطر  التــي  الطبقــي  الشــرخ  أي  النمــوذج،  ذلــك  مــن  املغاربــة 
املغربيــة، جاعــال قســما منهــا فــي تناقــض علــى طــول الخــط مــع قســم آخــر. 
وهــذا ليــس منظــور الجماعــة، املنظــور الناجــم عــن طبيعتهــا الطبقيــة.

يقتصــر نقــد الجماعــة علــى الشــكل السيا�صــي االســتبدادي، وتنــأى 
عن نقد جوهر السياسات املطبقة ومن ثمة امتناع عن كشف الفئات 
ُيبقــى الجماعــة ضمــن الرائــج  النــأي هــذا  االجتماعيــة املســتفيدة منهــا. 
مــن تشــخيصات زائفــة. يعتبــر التقريــر أن علــة اقتصــاد املغــرب املزمنــة 
تكمــن أساســا فــي زواج الســلطة بالثــروة. هــذا تشــخيص أحــادي الجانــب 
مقتصــر علــى بعــض املظاهــر، ال ينفــذ إلــى جوهــر النظــام االقتصــادي 

الرأســمالي املتخــذ اليــوم شــكال نيوليبراليــا.
خرافــة فصــل الســلطة عــن الثــروة يروجهــا مــن يقتصــرون فــي نقدهــم 
للنظــام االقتصــادي الرأســمالي علــى طابــع املحســوبية فيــه، أي اســتفادة 
قســم مــن رأس املــال مــن موقعــه السيا�صــي لتعزيــز تراكمــه واالنتصــار 
علــى منافســيه. الثــروة والســلطة وجهــان لنفــس العملــة، فــي آخــر املطــاف 
الطبقــة املالكــة هــي الحاكمــة، بزبونيــة أو بــدون، بريــع أو بــدون، بفســاد 
أو بــدون. أفليســت السياســة )الســلطة( غيــر تركيــز لالقتصــاد )الثــروة(؟

مالكــي  مصلحــة  تخــدم  النهايــة  فــي  لكنهــا  الحكــم،  صيــغ  تتمايــز  قــد 
الرأســمالية  ضحايــا  وســائر  الشــغيلة  مصلحــة  ضــد  االنتــاج  وســائل 

كادحــة...( شــعبية  فئــات  مقهــورة،  صغيــرة  )برجوازيــة 
ــد فــي تقريــر الجماعة السيا�صــي، 

َ
ليــس احتــكار امللكيــة للســلطة، املنتق

البرجوازيــة  الطبقــة  مــن  ضئيلــة  أقليــة  مــن  ســوى  اعتــراض  موضــوع 
املغربيــة املتضــررة مــن فــرط االنفتــاح االقتصــادي، ومــن أوجــه ابتعــاد 

أضواء على حقيقة جماعة العدل واإلحسان من خالل 
تقريرها السياسي السنوي 2022-2019

 تساعد على فهم 
ٌ
نشرت جماعة العدل واإلحسان تقريرها السيا�ضي السنوي، لفترة أكتوبر 2019 إلى مايو 2022. وثيقة

طبيعــة هــذه الحركــة املعتبــرِة أوَل قــوة سياســية ضمــن طيــف األصوليــة اإلســامية باملغــرب. وككل وثيقــة، إنمــا تلقــى بعــض 
الضــوء املســاعد علــى توصيــف للحركــة، إذ أن ممارســتها، ال ســيما إبــان االنعطافــات واالحــداث االجتماعيــة والسياســية 
 الخطابــات الرائجــة 

ً
اقعــي لطبيعتهــا والكاشــف ملــا تحجبــه بصيــغ كاميــة فضفاضــة تســاير شــكا الكبــرى، هــي املحــك الو

)الديمقراطيــة، العدالــة االجتماعيــة، الحكامــة ...(.

شــوائب  مــن  نقيــة«  »رأســمالية  قواعــد  عــن  االقتصــادي  النمــوذج 
الريع والزبونية والفساد. وهذا االعتراض يعبر عنه سياسيا مثقفون 
برجوازيــون ال يضعــون نمــوذج الرأســمالية التابعــة موضــع طعــن، مــن 
قبيــل األميــر هشــام العلــوي، ومعطــي منجــب، وعبــد املومنــي فــؤاد، 
وأبــي بكــر الجامعــي... ومــع هــؤالء تلتقــي جماعــة العــدل واالحســان فــي 

طبيعــة النقــد املوجــه للنظــام السيا�صــي وأساســه االقتصــادي.
الالمســاواة بيــن الرســاميل، بتفــاوت فــرص التراكــم، بفعــل درجــة 
فــي الدولــة وظواهــر الفســاد والريــع، شــأن  القــرب مــن مركــز القــرار 
يهــم تنافــس الرســاميل وليــس طبقــة الشــغيلة املعرضــة لالســتغالل 
الرأسمالي في جميع األحوال. والتركيز على األمر في نقد الوضع بالبلد 
العــدل  جماعــة  تروجــه  للكادحيــن  خــادع  محــض  برجــوازي  منظــور 
فــي  ممثلــة  البرجــوازي  البديــل  ذات  »املعارضــة«  ومجمــل  واإلحســان 
بعــد  اليســار وجمهــرة مثقفيــن يســاريين، ويســتبطنه حتــى  فيدراليــة 

الراديكالييــن الناســبين أنفســهم إلــى صــف الشــغيلة.
املقتــرح.  البديــل  علــى طبيعــة  الوضــع  تحليــل  وتنعكــس ســطحية 
ال تحليــل يتنــاول جــذور املظالــم االقتصاديــة واالجتماعيــة، وبالتالــي 
ال بديــل يطــال تلــك الجــذور. يختــم التقريــر بتأكيــد اقتنــاع جماعــة 
العــدل واالحســان بمــا تعرضــه منــذ ســنوات فــي الســاحة السياســية 
مــا  مــؤدى  التقريــر[.  بلغــة  املختلفيــن«  بفاعليــه  العــام  ]»املشــهد 
تطرحــه الجماعــة: يتمثــل مدخــل حــل أزمــة املغــرب فــي »البحــث عــن 
أســس جديــدة وركائــز متينــة النطالقــة مغايــرة وإقــالع جــاد، واملنطلــق 
هــو الحــوار الحــر والصــادق الــذي يجمــع أبنــاء الوطــن علــى اختــالف 
كل  املتحاوريــن  طاولــة  إلــى  يســتدعي  حــوار  واتجاهاتهــم،  مشــاربهم 
والدولــة  الوطــن  ملصلحــة  يــراه  مــا  قيــود  دون  ويقتــرح  القضايــا، 
والشــعب، حــوار يتنفــس روح املشــترك بيــن الجميــع ويعمــل علــى تعبئــة 
الشــعب وتأطيــره لينخــرط فــي مســيرة تحريــره« )التقريــر صفحــة34(.

يمســيه  ومــا  والنضــاالت،  االحتجاجــات  إلــى  التقريــر  تطــرق  رغــم 
»االحتقان االجتماعي« وارتفاع »منسوب السخط العام لدى معظم 
فــي ديناميــة املجتمــع هاتــه،  تــرى الجماعــة  الفئــات االجتماعيــة«، ال 
تســتعيد  بــل  األزمــة.  مــن  مخرجــا  الطبقــي،  التناقــض  علــى  القائمــة 
املنظور البرجوازي الذي يرى ســبيل تجاوز الوضع ال�صــيء في تضامن 
جميع عناصر املجتمع التي وعيت أوجه نقص في مؤسساته )»حوار 
الــذي  الحــل  الجماعــة(.  بلغــة  الجميــع«،  بيــن  املشــترك  روح  يتنفــس 
تقترحــه الجماعــة، حــل »جمــع أبنــاء الوطــن علــى اختــالف مشــاربهم 
ليــس إال وهمــا ضــارا. فمــا تســميه »اختــالف املشــارب  واتجاهاتهــم« 
واالتجاهــات« إنمــا يعكــس تضــارب مصالــح طبقيــة ال حــل لــه ســوى 

اكــدت  الــذي  النظــام  هــذا  علــى  الرأســمالية  ضحايــا  بانتصــار 
التجربــة التاريخيــة عــدم قابليتــه لإلصــالح.

مجتمعــي  بديــل  واإلحســان  العــدل  جماعــة  لــدى  ليــس 
التابعــة  الرأســمالية  عــن  وسيا�صــي(  واجتماعــي  )اقتصــادي 
انعــدام  شرســا.  نيوليبراليــا  شــكال  اليــوم  املتخــذة  باملغــرب 
اإلســالمية،  األصوليــة  قــوى  كل  شــأُن  الرأســمالية  عــن  بديــل 
بمختلــف مشــاربها واتجاهاتهــا، مــن سياســة املاللــي الحاكميــن 
فــي ايــران، إلــى تركيــا اردوغــان، ومصــر االخــوان، مــرورا بحــزب 
هللا فــي لبنــان... ]انظــر بصــدد هــذا األخيــر اســتجابة هــذا الحــزب 
االقتصــاد  ضاهــر:  جوزيــف  النيوليبرالي–كتــاب  لإلصــالح 

.]85 إلــى  صفحــات74  اللبنانــي،  هللا  لحــزب  السيا�صــي 
وليــس صدفــة أن التقريــر السيا�صــي للجماعــة تفــادى كليــا 
فــي عهــد حكومــة إخــوان بنكيــران  مناقشــة السياســة املطبقــة 
املســلمين، إذ لــم تكــن غيــر النيولبراليــة بحذافيرهــا، فالتطــرق 
إلــى جوهــر تلــك السياســة يملــي وصــف بديــل عنهــا، بديــل ليــس 

فــي وســع الجماعــة بــأي وجــه كان.
واملجتمــع  االقتصــاد  طبيعــة  تعييــن  مــن  التهــرب  فــكان 
البديليــن باالختفــاء وراء صيــغ عامــة حمالــة أوجــه مــن قبيــل: 
املجــال  يفســح  وجــذري،  شــامل  لتغييــر  ماســة  »الحاجــة 
إلصالحــات اقتصاديــة واجتماعيــة تتكفــل ببنــاء اقتصــاد وطنــي 
تضامنــي ومنتــج يقــوي القــدرات االقتصاديــة للبــالد ويكــون فــي 

املغاربــة«. ألغلــب  األساســية  الحاجيــات  خدمــة 
دون  السيا�صــي  الطغيــان  بأوجــه  التشــهير  علــى  االقتصــار 
كشــف للمصالــح الطبقيــة التــي يخدمهــا، والتشــخيص الزائــف 
لطبيعــة االقتصــاد وأزمتــه إنمــا يــدالن علــى الطبيعــة البرجوازيــة 
لبديــل العــدل واإلحســان، أي ضربــا مــن النيوليبراليــة الدينيــة 
التي لن تتجاوز عدالتها االجتماعية تلطيف االفقار الرأســمالي 

باإلحســان.
إن بلــوغ أهــداف التحــرر مــن االســتبداد، وتحقيــق العدالــة 
االجتماعيــة، واالنعتــاق مــن كل صنــوف االضطهــاد، لــن يتأتــى 
سوى تحت راية مشروع الطبقة العاملة، املناهض لالستبداد 
وللطبقيــة فــي اآلن ذاتــه. هــذا املشــروع الــذي يقت�صــي أن تبنــي 
النظــام  ضحايــا  كل  وتقــود  حولهــا  تلــف  وأن  نضالهــا،  أدوات 
مفقــرة،  كادحــة  الصغيــرة  برجوازيــة  مــن  التابــع،  الرأســمالي 
وجماهيــر منفصلــة طبقيــا مقهــورة، اليــزال قســم عظيــم منهمــا 

منخــدع بأضاليــل األصوليــة اإلســالمية.
رفيق الرامي 
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وحســب معطيــات أوليــة، جــرى إجــالء أكثــر مــن 1370 أســرة مــن 
20 مدشــرا، ودمــرت النيــران 175 منــزال، كمــا خلفــت خســائر جســيمة 
الزيتــون(،  املثمــرة )خاصــة  مــن األشــجار  400 هكتــار  طالــت حوالــي 

كمــا نفقــت رؤوس املاشــية.
في البدء كان الجفاف

للتســاقطات  اســتقباال  األكثــر  املجــاالت  ضمــن  املنطقــة  تصنــف 
املطريــة، بمعــدل يفــوق 800 ملــم ســنويا، وبأيــام ماطــرة تتجــاوز 70 
الرســمية  الجهــات  تعتمدهــا  التــي  األرقــام  هاتــه  لكــن  ســنويا.  يومــا 
أضحــت منــذ زمــن غيــر صحيحــة بفعــل توالــي ســنوات الجفــاف، حيــث 
باملنطقــة  للتســاقطات  الســنوي  املعــدل  يتجــاوز  لــم  الســنة  هــذه  أن 

150 ملــم، فــي حيــن لــم تتجــاوز األيــام املاطــرة 17 يومــا.
منــذ تفاقــم االزمــة البيئيــة كونيــا، أخــذت املناطــق الرطبــة شــمال 
املغــرب تتجــه شــيئا فشــيئا نحــو الظواهــر البيئيــة املتطرفــة، وجفــاف 

هــذا املوســم أحــد أوجههــا.
سياسات عمومية ليبرالية

املنطقــة مــن اكثــر املناطــق عرضــة للتهميــش، حيــث أن الســاكنة 
تتدبــر معيشــها اليومــي باالعتمــاد علــى مــا يتوفــر لديهــا مــن إمكانيــات: 
االحــوال  أحســن  فــي  تتجــاوز  ال  أراض  علــى  تمــارس  معيشــية  فالحــة 
خمس هكتارات )فالح ميسور باملقاييس املحلية(، وأقل من هكتارين 
فــي الغالــب األعــم. تشــمل الفالحــة املعيشــية زراعــة القمــح والشــعير 
والــذرة، وأشــجار الزيتــون والعنايــة بقطيــع صغيــر مــن املاشــية )غنــم 
وماعــز(. ثــم هنــاك الهجــرة إلــى اوروبــا، خاصــة اســبانيا، والتــي تمثــل 
حلــم أغلبيــة شــباب املنطقــة، كمــا يعتمــد البعــض علــى زراعــة الكيــف 

وطابــة، ومــا يجــر ذلــك علــى الفالحيــن مــن ويــالت.
بطنجــة،  الصناعــي  القطــب  قيــام  بعــد  التهميــش  وتيــرة  ارتفعــت 
حيــث أصبحــت املنطقــة تقــع فــي أق�صــى جنــوب الجهــة، وغيــر معنيــة 
بتاتــا ببرامــج التنميــة الليبراليــة الهادفــة لجــذب اســتثمارات الرأســمال 
لجلــب  خلفيــة  أطرافهــا  وجعــل  الجهــة،  مركــز  إلــى  واملحلــي  األجنبــي 
فــي  االنخــراط  األحــوال  أحســن  وفــي  مســترخصة،  مرنــة  عاملــة  يــد 
مشــروعات صغيــرة ضمــن برنامــج املغــرب األخضــر تهــم تربيــة النحــل 
واألشــجار املثمــرة وتربيــة املوا�صــي، مــع مــا يســبب ذلــك للعديديــن مــن 

الصغــرى. القــروض  فــي دوامــة  دخــول 
التغيــرات  أوال  عامليــن:  تضافــر  نتيجــة  هــي  املشــتعلة  النيــران 
الليبراليــة  العموميــة  السياســات  ثانيــا  البيئيــة،  واالزمــة  املناخيــة 

لألطــراف. بطبيعتهــا  املهمشــة 

الحرائــق  خريطــة  تبيــن 
املتنقلــة بمنطقــة البحــر األبيــض 
قــد  املنطقــة  هاتــه  أن  املتوســط 
غابــات  لحرائــق  فريســة  أضحــت 
همــت  حيــث  ســنة،  كل  مهولــة 
الثــالث  الســنوات  فــي  النيــران 
علــى  املطلــة  البلــدان  كل  االخيــرة 
الغطــاء  ذات  املتوســط  البحــر 
ليبيــا ومصــر(.  غابــوي )باســتثناء 
أضحــت  الغابــات  حرائــق  إن 
األزمــة  ظــل  فــي  بنيويــا  معطــى 

الراهنــة. البيئيــة 
مــع  التعاطــي  ســبل  لكــن 
علــى  مخاطرهــا  ومــع  الحرائــق 
النباتــي  والغطــاء  الســكان 
عمومــا،  والبيئــة  والوحيــش 
ومــن  آخــر  إلــى  بلــد  مــن  تختلــف 
داخــل  حتــى  أخــرى،  إلــى  منطقــة 

الواحــد. البلــد 
لقــد كان تعامــل الســلطات العموميــة ذات الصلــة بملــف مواجهــة 
انــدالع النيــران دون مســتوى حجمهــا. حيــث ســجل بدايــة تأخــر شــديد 
مــن  تملــك  املحليــة  فالســلطات  محليــا.  املتوفــرة  القــوى  تعبئــة  فــي 
إمكانــات تقليديــة كبــرى فــي رصــد نشــوء وتطــور أي حــدث مــن نوعــه 
ال  وبهــذا  املخبريــن،  أنــواع  وشــتى  والشــيوخ  املقدميــن  شــبكة  بســبب 
يمكــن التشــكيك فــي علــم الســلطات الفــوري بمــا يجــري. وهــو مــا ينــزع 
كل تبريــر لعــدم التدخــل الســريع إلخمــاد الحرائــق فــي بدايتهــا أو علــى 
األقل وقف اتســاع نطاقها وتوجيهها نحو مناطق غير آهلة بالســكان.

باتســاع الحرائــق، وشــمولها ملســاحات واســعة فــي زمــن قيا�صــي ال 
يتعــدى 48 ســاعة، بــدأ تدخــل محتشــم للدولــة: إيفــاد طائرتــي كنديــر 
فــي منطقــة  للمرابطــة  الجيــش  قــوات  مــن  وبعــض  إطفــاء  وشــاحنات 

تطفــت القريبــة مــن مســاحة الحرائــق.
هــو  كان  التدخــل  تبــدأ  الدولــة  جعــل  الــذي  األهــم  العامــل  لكــن 
انتشــار أخبــار الحرائــق وخطورتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
بمــا يهــدد الصــورة املصنوعــة صنعــا منــذ مــدة غيــر بعيــدة عــن دولــة 
حركــت جبــال مــن أجــل إنقــاذ طفــل. فــكان التدخــل محكومــا بمــا يليــق 
مــن تغطيــات إعالميــة فــي التلفــزة الرســمية واإلعــالم املوالــي عــن إنجــاز 
مهمــات إخمــاد الحرائــق بمــا نتوفــر عليــه مــن وســائل ومعــدات تضاهــي 
كانــت  األرض  علــى  الفعليــة  التدخــل  لكــن حقيقــة  املتقدمــة.  الــدول 

بعيــدة عــن الصــور املخدومــة.
باملقابــل، تــم التدخــل بشــكل ســريع جــدا وفعــال إلخمــاد حريقيــن 
غابــات  بحريــق  االمــر  يتعلــق  والدواويــر،  الغابــات  حرائــق  مــع  تزامنــا 
منطقــة خميــس الســاحل، حيــث يمــر األتــوروت فــي اتجــاه طنجــة )14 
يوليــوز(، وحريــق غابــات بمنطقــة القصــر الصغيــر )25 يوليــوز( حيــث 
مصانــع رونــو نيســان. بيــن التدخــل حقيقــة الدولــة ملــن لــم يرهــا بعــد: 

دولــة أربــاب العمــل.
التضامن الشعبي

الشــعبي،  للتضامــن  مبــادرات  معــه  ابتــدأت  الحريــق  بدايــة  منــذ 
إلــى التنقــل  بــادر شــباب مــن القصــر الكبيــر  حيــث منــذ اليــوم األول 
الذيــن  للشــباب  خفيفــة  ووجبــات  امليــاه  لتقديــم  النيــران  مواقــع  إلــى 
يقاومونهــا ويعملــون بوســائلهم البســيطة والتقليديــة علــى إخمادهــا، 
الاليــف  لتقنيــة  كثيــف  اســتعمال  تــم  مســاعدات  تقديــم  وبجانــب 

يجــري. مــا  بخطــورة  للتعريــف  الفايســبوكي 
املــادي،  والتضامــن  للدعــم  حمــالت  ابتــدأت  االول  اليــوم  منــذ 

منظمــة إلــى هــذا الحــد او ذاك، أغلبهــا حــذر مــن التوظيــف السيا�صــي/
االنتخابــي، وبعضهــا منغمــس فــي ذاك التوظيــف مــن رأســه إلــى أخمــص 

قدمــه.
انتظمت حمالت التضامن على أربع مستويات مختلفة:

االولــى فرديــة: حيــث بــادر أفــراد مــن تلقــاء أنفســهم إلــى التنقــل إلــى 
مناطــق الحريــق للمســاعدة علــى إجــالء املنكوبيــن، وتقديــم املســاعدة.

الثانية منظمة: وشملت أنواع ثالث من أشكال التنظيم،
أولهــا كانــت مــن طــرف مجموعــة راكمــت خبــرة ال بــأس بهــا فــي   -
العمــل اإلحســاني/التضامني/املدني، ترتكــز علــى عالقــات واســعة مــع 
ممتــاز  بشــكل  وتســتثمر  الشــعبية،  االحيــاء  ســاكنة  ومــع  املحســنين 

والتواصــل. للتنظيــم  املحلــي  واإلعــالم  االفترا�صــي  الفضــاء 
ثانيهــا كانــت مــن طــرف جمعيــات مرتبطــة ببرملانــي املدينــة )أب   -
وابنتــه(، حيــث مارســت عليهــا املبــادرة االولــى ضغطــا كبيــرا وعمــل علــى 

كمــا ونوعــا. »تجاوزهــا« 
ثالثهــا، وهــي مبــادرات مجموعــات منظمــة )أغلبهــا مــن نقابييــن   -
أي  إعــالء  دون  التدخــل  اختــارت  لكنهــا  جمعيــات(  ناشــطي  مــن  أو 
رايــة لكــي ال يتــم اعتبــار تدخلهــا دعايــة مــا لجهــة مــا، وحتــى ابــراز ذلــك 

االعتبــارات. لــذات  محتشــما  كان  إعالميــا 
الحرائــق  مــع ضحايــا  املــادي  للتضامــن  الشــعبية  املبــادرات  بينــت 
إمكانية بناء تضامن واســع عمالي/شــعبي ومواجهة االرتزاق السيا�صــي 

باملآ�صــي، لكنــه باملقابــل طــرح إشــكاليات أخــرى مرتبــط بمســألتين:
ينطلــق التضامــن الشــعبي مــن أحســن مــا يوجــد فــي الطبقــات   -
عــن  بعيــدا  لجعلــه  وامليــل  التلقائــي،  التضامنــي  الحــس  الشــعبية: 
اآلليــات الفاســدة للدولــة وأجهزتهــا. لكــن هــذا ال يكفــي طاملــا لــم ينــدرج 
ضمــن مضمــون مطلبــي موجــه لهاتــه الدولــة ذاتهــا: إقــران التضامــن 
املــادي بالتضامــن السيا�صــي الشــعبي بالتظاهــر مــن أجــل تســخير مزيــد 
مــن اإلمكانــات للتصــدي للحرائــق، والتنديــد بــكل تأخــر ومماطلــة فــي 

التعامــل معهــا.
كيفيــة  أساســية:  بإشــكالية  التضامــن  حمــالت  اصطدمــت   -
توزيــع املســاعدات العينيــة واملاديــة، وكيــف تصــل لألكثــر اســتحقاقا. 
إذا كان األمر بديهيا لحظة اشتعال الحرائق حيث من يواجهها واضح 
واملنكوبــون مرئيــون، لكــن بعــد اإلخمــاد يصعــب تمييــز مســتحقي تلــك 
املســاعدات من محترفي اقتناص الفرص. انطرحت هنا ثالث أشــكال 
عمليــا: األولــى االلتجــاء إلــى أعــوان الســلطة، لكــن هــؤالء ال يحظــون 
التقليديــة:  التنظيــم  أشــكال  إلــى  االســتناد  الثانيــة  ثقــة.  بــأي  عمومــا 
املســجد/الجماعة، لكــن حتــى هاتــه تبيــن أن مفعــول الزمــن قــد فعــل 
مــن  أكبــر  إشــكاالت  وتثيــر  األحيــان  أكثــر  فــي  متجــاوزة  وأضحــت  بهــا، 
إتيانهــا حلــوال. الثالثــة العمــل علــى تنظيــم املنكوبيــن ذاتيــا وهــو مــا وقــع 
املنــازل  أحــد  فــي  يتــم تجميــع املســاعدات  الدواويــر، حيــث  بعــض  فــي 
تحــت إشــراف »لجنــة« ويتــم توزيعهــا بحســب االســتحقاق. إن شــكل 
التنظيــم الثالــث إن بنــي علــى أســاس دمــج التعامــل مــع املســاعدات 
اتجــاه  فــي  كبــرى  قفــزة  ســيكون  جماعــي  بنقــاش  مطلبــي  ملــف  وبنــاء 
املناضــل، وســتظهر أهميتــه بشــكل  الذاتــي  للتنظيــم  نمــوذج  إعطــاء 
كبيــر فــي قــادم األيــام، خاصــة إذا تضافــر مــع تطــور صحــي لجنيــن فــي 
حريــق  ضحايــا  مــع  والتضامــن  للدعــم  املحليــة  اللجنــة  البنــاء:  طــور 

الكبيــر. القصــر  ضواحــي 
رائعــة  فكــرة  هــذه  لــه،  تنظيميــا  معبــرا  الشــعبي  التضامــن  يحتــاج 
مســنودة بــدروس ما�صــي النضــال الشــعبي، وبنــاء علــى تلــك الــدروس 
التضامنــي  الفعــل  فــي  الحقيقييــن  الفاعليــن  علــى  يســتند  أن  عليــه 
الشــعبي، املادي واإلعالمي والسيا�صــي، البعيد عن االرتزاق االنتخابي 
مطلبــي  ملــف  حــول  الذاتــي  الضحايــا  تنظيــم  حفــز  نحــو  واملتوجــه 
شــامل مــع االبتعــاد كل البعــد عــن األســلوب التوافقــي والترافعــي الــذي 

تــم تجريبــه مئــات املــرات وأثبــت فشــله مئــات املــرات.

حرائق إقليم العرائش: حقيقة الدولة الطبقية 
ومثال في التضامن الشعبي

العدد 78، غشت 2022

ال زالــت نيــران حرائــق الغابــات فــي إقليــم العرائــش تلتهــم املزيــد مــن الشــجر والبشــر، فبانتقالهــا إلــى غابــات بنــي عــروس، 
حملــت معهــا أخبــار مــوت أكثــر مــن خمســة أشــخاص فــي يــوم واحــد )االثنيــن 25 يوليــوز 2022(. يضــاف هــذا إلــى ضحيتيــن 
توفيتــا مــع بدايــة الحرائــق ببوجديــان، مــع تدميــر حوالــي خمســة عشــر آلــف هكتــار مــن الغابــات واألشــجار املثمــرة، مخلفــا 
آثــارا بيئيــة واجتماعيــة صعبــة التجــاوز، الســيما أن املنطقــة تشــهد قبــل انــدالع الحرائــق أهــواال مــن نــوع آخــر ناتجــة عــن 

السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة املتبــع.
التهامي املفضل
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تنظــم الدولــة حملــة إعــام كثيفــة، بــكل مــا أوتيــت، بشــأن مــا 
األخيــرة،  األشــهر  وطيلــة  الصحيــة«.  التغطيــة  »تعميــم  تســميه 
ركــزت الحملــة علــى تســجيل العامليــن غيــر األجــراء فــي الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان االجتماعــي. يتعلــق األمــر ب3,5 مليــون شــخص 
املوحــدة،  املهنيــة  للمســاهمة  خاضعيــن  حرفييــن،  )فاحيــن، 
وموثقيــن،...(،  محاميــن  طاك�ضــي،  ســائقي  ذاتيــون،  مقاوليــن 
ويصــل عــدد املعنييــن إلــى 11 ميلــون باعتبــار ذوي الحقــوق الذيــن 
القوانيــن  الدولــة  أعــدت  وقــد  املســجلين.  مــع  سيســتفيدون 
الازمــة لذلــك، وانكــب الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي 
علــى العمليــة، بإحــداث 8000 نقطــة إيــداع ملفــات التســجيل، 
مســتعينا بشــبكة بائعــي خدمــات عــن قــرب. ولحــد الســاعة بلــغ 

عــدد املســجلين مــن هــذه الفئــات 2 مليــون.

عاملية

هــذا بينمــا تســتمر منــذ عشــرات الســنين 
الخــاص  القطــاع  أجــراء  مئــات آالف  ظاهــرة 
الضمــان  فــي  املســجلين  غيــر  وأجيراتــه 
أحجامــا  الظاهــرة  اتخــذت  وقــد  االجتماعــي. 
مهولة بفعل تساهل الدولة مع ارباب العمل 
الذي يســرقون الجزء غير املباشــر من أجور 
العمــال، باالمتنــاع عــن تنظيــم حملــة كهــذه 

التــي نشــهد فيمــا يخــص غيــر األجــراء.

جريمــة ســرقة األجــر غيــر املباشــر ال توجــد 
عنها ارقام مضبوطة. ما يندرج ضمن التستر 
بمســاعدة  العمــل  أربــاب  جرائــم  عــن  العــام 

مــن مختلــف مؤسســات الدولــة املعنيــة.

اللطيــف  عبــد  أخبــر   ،2019 العــام  ففــي 
للصنــدوق  بالنيابــة  العــام  املديــر  مرتقــي 
عــدد  أن  االجتماعــي  للضمــان  الوطنــي 
املســجلين بــه بلــغ 3,5 مليــون أجيــر/ة، بنســبة 
%85 من اجراء القطاع الخاص. ما يعني ان 
غيــر املســجلين يبلــغ عددهــم 600 ألــف. وهــو 
تقديــر غيــر واقعــي يــروم طمــس الحقيقــة ال 
إبرازهــا، رغــم ان أجهــزة املنظمــات العماليــة 
ال تسعى هي بدورها إلى كشف هذه الحقيقة 
رغــم وجــود ممثليهــا فــي مجلــس إدارة الضمــان 
معلومــة  زيــف  علــى  يــدل  وممــا  االجتماعــي. 
العــدد  أن  الصنــدوق.و.ض.اج  مديــر  نائــب 
الــذي صــرح بــه قــد يوجــد فــي قطــاع املقاهــي 
القطــاع  هــذا  أجــراء  عــدد  وحــده.  واملطاعــم 
 86 حوالــي  الصنــدوق  لــدى  بهــم  املصــرح 
ألــف أجيــر )2021(، فيمــا يبلــغ عــدد املقاهــي 
واملطاعــم باملغــرب 250 ألفــا بحســب رئيــس 
الجمعيــة الوطنيــة ألربــاب املقاهــي واملطاعــم 
الديــن الحــراق. أي أن عــدد  نــور  باملغــرب«، 
العامليــن بالقطــاع لــن يقــل عــن 750 أجيــر/ة 
)بمعــدل ثالثــة أجــراء لــكل مقهــى او مطعــم، 
بهــذا  ان  يعنــي  مــا  تقديــر(.  أضعــف  وهــو 
القطــاع وحــده 660 ألــف أجيــر/ة بــال ضمــان 

اجتماعــي.

االقتصــادي  للمجلــس  ســبق  وقــد 
واالجتماعــي والبيئــي أن أورد بإحــدى تقاريــره 

الخــاص  القطــاع  فــي  أجيــر  ألــف   800 رقــم 
الصنــدوق.و.ض.اج.  لــدى  بهــم  مصــرح  غيــر 
)تقريــر  للحســابات  األعلــى  املجلــس  ورفــع 
ألــف. وأخيــرا   830 إلــى  الرقــم   )2020-2019
واملقاولــة  االقتصــادي  اإلدمــاج  وزيــر  صــرح 
)22 نوفمبــر  الصغــرى والشــغل والكفــاءات 
بهــم  مصــرح  غيــر  أجيــر  بإن مليــون   )2021
لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي.

 3,5 تســجيل  إلــى  الدولــة  تســارع  فلمــاذا 
مليــون شــخص ليســوا مــن األجــراء )برجوازيــة 
صغيــرة مقهــورة كصغــار التجــار والحرفييــن، 
مــن  وفئــة  كاملوثقيــن  متوســطة  وبرجوازيــة 

...(؟ الفالحيــن  مــن  وقســم  املحاميــن 

الحمايــة  تعميــم  يبــدأ  أن  املفتــرض 
علــى  العمــل  أربــاب  بإجبــار  االجتماعيــة 
الصنــدوق.و.ض.اج.  لــدى  عمالهــم  تســجيل 
فقــط  حملتهــا؟  الدولــة  بهــا  تبــدأ  لــم  فلمــاذا 
البرجوازييــن  أربــاح  علــى  حريصــة  ألنهــا 
املتهربيــن مــن الواجبــات االجتماعيــة، فجــزء 
واجبــات  ســوى  هــو  مــا  »األربــاح«  تلــك  مــن 
ومســتحقات  لألجــور،  األدنــى  الحــد  أداء 
الضمان االجتماعي، وتأمين حوادث الشــغل 
قســم  بهــا  يلــزم  ال  التــي  املهنيــة،  واألمــراض 

العمــل. أربــاب  مــن  عريــض 

ال  الـــأرباح،  تلــك  حجــم  علــى  وحرصــا 
مفت�صــي  مــن  يكفــي  مــا  الدولــة  توظــف 
االجتماعــي  الضمــان  مفت�صــي  ومــن  الشــغل، 
ومراقبيــه. وترفــض ســن قوانيــن تلــزم اربــاب 
منهــا  املباشــرة  كاملــة  األجــور  بــأداء  العمــل 

حتــى  االجتماعــي(.  )الضمــان  املباشــرة  وغيــر 
)ســعيد  االجتماعــي  للضمــان  ســابق  مديــر 
 2014 العــام  فــي  بــدوره  طالــب  حميــدوش( 
واجبــات  مــن  للمتهربيــن  فعــال  رادع  بقانــون 

االجتماعــي. الضمــان 

ممثــل  فهــي  الدولــة،  موقــف  فــي  غرابــة  ال 
جماعــي للرأســماليين، ترعــى مصالحهــم، وال 
إال  املقهوريــن  الشــغيلة وعامــة  تلتفــت جهــة 

بقــدر مــا يجبرونهــا بكفاحهــم علــى ذلــك.

املصيبة هو األجهزة النقابية التي تتخلف 
أكثــر فأكثــر عــن أدنــى مقتضيــات الدفــاع عــن 
مصالــح الشــغيلة اآلنيــة )قيمــة قــوة العمــل(. 
وهــو واقــع تجلــى فــي اتفــاق مــا يســمى »الحــوار 
 2022 ابريــل   30 فــي  املوقــع  االجتماعــي« 

ومنظمــات  االجــراء  ونقابــات  الحكومــة  بيــن 
بــاب  فــي  االتفــاق  نــص  فقــد  العمــل.  أربــاب 
مــا  علــى  العمــل  أربــاب  منظمــات  التزامــات 
ســماه »مواصلــة الجهــود مــن أجــل التصريــح 
للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  لــدى  باألجــراء 
االلتــزام  علــى  مكوناتهــا  بتشــجيع  االجتماعــي 
العــام  االتحــاد  مكونــات  )املقصــود  بذلــك« 
املغربيــة  والكونفدراليــة  املغــرب  ملقــاوالت 
علــى  ضحــك  القرويــة(.  والتنميــة  للفالحــة 

إال. ليــس  الذقــون 

اول خطوة واجبة في الحماية االجتماعية
تسجيل كافة االجراء في الضمان االجتماعي

ال 

غرابة يف موقف 

الدولة، فهي ممثل جامعي 

للرأسامليني، ترعى مصالحهم، 

وال تلتفت جهة الشغيلة وعامة 

املقهورين إال بقدر ما يجربونها 

بكفاحهم عىل ذلك.

إدارة  مجلــس  فــي  االجــراء  ممثلــو  أمــا 
الضمــان االجتماعــي )3 عــن االتحــاد املغربــي 
للشــغل، و2 عــن الكنفدراليــة الديمقراطيــة 
للشــغالين  العــام  االتحــاد  عــن  و1  للشــغل، 
املضمــار،  هــذا  فــي  لهــم  اثــر  فــال  باملغــرب(، 
منقــادون وراء مبــادرات الدولــة، ومســايرون 
لجوهــر مخططاتهــا، بمــا يهــدد باإلجهــاز علــى 
مكاســب التقاعــد لــدى الضمــان االجتماعــي 

»إصالحــه«. بمبــرر 

ال شك أن معظم الشغيلة غير املسجلين 
فــي الضمــان االجتماعــي ال ينتمــون لنقابــات، 
هــي  االجتماعــي  الضمــان  انعــدام  فقطاعــات 
عينهــا قطاعــات انعــدام التنظيــم النقابــي، أي 
اربــاب العمــل.  قطاعــات الهشاشــة وتفرعــن 
هــذا واقــع يطــرح مــن جديــد مســألة طبيعــة 
الهجــوم  ظــل  فــي  املطلوبــة  النقابيــة  الحركــة 
الكاســح الــذي تشــنه البرجوازيــة ودولتهــا علــى 
بحاجــة  املغــرب  بروليتاريــا  العاملــة.  الطبقــة 
إلــى نقابــة مناضلــة تــذود عــن مصالــح الطبقــة 
بمنطــق  للمنخرطيــن  منافــع  وليــس  برمتهــا، 
الطبقــة  مــن  املنظمــة  النســبة  إن  الزبائــن. 
العاملــة ضئيلــة، وســيؤدي تعميــم هشاشــة 
قطاعــات  علــى  حتــى  الزاحــف  التشــغيل 
الدولــة إلــى تراجعهــا أكثــر. فــال خــالص ســوى 
بتوســيع قاعدة املنظمين/ات نقابيا بالدفاع 
مطلــب  ومنهــا  الطبقــة،  مجمــل  مطالــب  عــن 
الضمــان  فــي  األجــراء/ات  جميــع  تســجيل 

أخــرى، بعبــارة  أي  االجتماعــي. 

 نحــن بحاجــة إلــى نقابــة طبقيــة تقطــع مــع 
كان،  الــذي  االجتماعيــة«  »الشــراكة  منطــق 
وال  العاملــة.  الطبقــة  علــى  وبــاال  يــزال،  وال 
ســبيل لبلــوغ هكــذا نقابــة إال بمكافحــة نهــج 
والتضامــن  التوعيــة  وتوســيع  القيــادات، 
نقابيــة  تجــارب  وبنــاء  العمالــي،  الصــف  فــي 
وقطاعيــة  محليــة  وديمقراطيــة  كفاحيــة 
وأول  املطلوبــة.  للنقابــة  نموذجــا  تكــون 
واجبــات هــذه املهمــة الجليلــة تثقيــف األطــر 
النقابيــة بالفكــر العمالــي وباملعرفــة الالزميــن.

ال 

شك أن معظم 

الشغيلة غري املسجلني يف 

الضامن االجتامعي ال ينتمون 

لنقابات، فقطاعات انعدام الضامن 

االجتامعي هي عينها قطاعات انعدام 

التنظيم النقايب، أي قطاعات الهشاشة 

وتفرعن ارباب العمل. هذا واقع يطرح 

من جديد مسألة طبيعة الحركة النقابية 

املطلوبة يف ظل الهجوم الكاسح الذي 

تشنه الربجوازية ودولتها عىل 

الطبقة العاملة. 

مصطفى البحري 
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شغيلة الّتعليم الُعمومي في َمرمى المدفع الّنيوليبرالي

بقلم: أحمد أنور 26 يوليوز، 2022

الحقيقــة التــي ثمــة ســعي إلــى اخفائهــا هــي أن معالــم 
النظــام األسا�صــي املوعــود جاهــزة ســلفا، وليســت الجلبــة 
املصطنعــة الجاريــة اال طريقــة إللهــاء الشــغيلة فــي خضــم 
التفاهــم علــى صيــغ مثلــى لتمريــره بعــد طالئــه بالقامــوس 
االجمــاع”  وبهــارات“  ”الشــراكة”  باســم  املعتــاد  الســمج 
لســد البــاب بوجــه النــواح العاجــز، واالعتــراض النقابــي، 
طــرف  مــن  بــه  املو�صــي  “التشــاور”  مــن  االقصــاء  علــى 
املؤسســات الدائنــة عنــد كل اعــداد العــدة لتوجيــه ضربــة 

للشــغيلة.
تقويض مرتكزات الوظيفة العمومية

بعــد التشــغيل الكثيــف فــي الوظيفــة العموميــة طيلــة 
أول  جــاءت  املباشــر،  االســتعمار  بعــد  مــا  عقــود  ثــالث 
ولجوئهــا  الدولــة  ماليــة  أزمــة  انفجــار  جــراء  الصدمــات 
لالقتــراض، ومــا نتــج عنــه مــن خضــوع لسياســة التقويــم 
القائمــة علــى تقشــف اجتماعــي عنيــف لتوفيــر  الهيكلــي 
الوظيفــة  ظلــت  تراجعهــا  رغــم  الديــون.  لســداد  األمــوال 
العمومية منفذا لتشغيل الخريجين، كما ظلت شغيلتها 
وحــق  املنهــي  االســتقرار  ضمانــات،  عــدة  مــن  تســتفيد 
ومعــاش  الحــوادث  علــى  والتأميــن  النقابــي،  التنظيمــي 
القطــاع  عمــال  مــن  عريــض  قســم  الزال  التقاعد…الــخ، 

منهــا. محروميــن  الخــاص 
منــذ  العامليــة  التجــارة  منظمــة  فــي  املغــرب  انخــراط 
الجديــد  االقتصــادي  التحريــر  عقيــدة  متبنيــا   1995
وعمــاده تمكيــن الرأســمال الخــاص املحلــي واألجنبــي مــن 
والثــروة  املنشــآت  علــى  الخصخصــة  باســم  االســتحواذ 
الســابقة  املهــام  فــي  جوهريــة  نظــر  وإعــادة  الوطنيــة، 
االجتماعيــة  الخدمــات  بإتاحــة  يرتبــط  فيمــا  للدولــة 
الخدمــات  لقــد أضحــت  الخاصــة.  للشــركات  بتفويضهــا 
العموميــة ثقــال يجــب التخلــص منــه تدريجيــا وتحويلــه إلــى 
القطــاع الخــاص، واالســتعاضة عــن مبــدأ حــق الجميــع 
فــي االســتفادة املجانيــة مــن تلــك الخدمــات بمبــدأ تســعيرة 
نهايــة  الخدمــات واألداء مقابــل االســتفادة. فســرى منــذ 
التســعينات مسلســل متواصــل مــن الخصخصــة الكليــة 
أو الجزئيــة للمنشــآت العموميــة والخدمــات االجتماعيــة 

الخــاص. للقطــاع  تدبيرهــا  إســناد  أو 
حاليــا نحــن فــي طــور متقــدم مــن تمــدد وتعمــق سياســة 
وتفكيــك  العموميــة  والخدمــات  الثــروة  خصخصــة 

العموميــة. الوظيفــة 
الوظيفــة العموميــة متهمــة بتقــادم طرقهــا التدبيريــة، 
لهزيلــي  ومخبــأ  الكفــاءة،  لضعــاف  ملجــأ  وبكونهــا 
. وضــع 

ً
 عاجــال

ً
 شــطفا

ً
 ُمقتضيــا

ً
 زائــدا

ً
املردوديــة، وشــحما

عــون عليهــا ســيناريوهات تفكيــك باســم “االصــالح”،  املدَّ

القطــاع  فــي  املجربــة  التدبيــر  تقنيــات  تطبيــق  جوهرهــا 
الشــغيلة  اســتغالل  مضاعفــة  علــى  القائمــة  الخــاص، 
بأقــل كلفــة ماليــة. وهــذا غيــر ممكــن دون تفكيــك مكاســب 
املا�صــي وليــدة نضــاالت عقــود ســابقة وتقويــض األنظمــة 

عنهــا. املوروثــة  القانونيــة 
الحــد مــن ولــوج الوظيفــة العموميــة وجعــل التشــغيل 
غيــر  صارمــة  وبشــروط  قصــوى،  ضــرورة  علــى  وقفــا 
مرتبطــة بالحاجــات االجتماعيــة، بــل بالتوازنــات املاكــرو-

اقتصاديــة، وفتــح البــاب للمغــادرة وتيســير التخلــص مــن 
أوضاعهــم  وتعــدد  الشــغيلة،  أجــور  وتنويــع  الشــغيلة، 
عمل  - موســميون - ربون متد - ون قد متعا - رسميون (
جزئــي…( فــي القيــام بنفــس املهــام وفــي املــكان ذاتــه كأســاس 
مســتمدة  تدبيــر  ألنظمــة  الشــغيلة  واخضــاع  لتشــتيتهم. 
اإلداريــة،  الرقابــة  تشــديد  عبــر  الخاصــة  الشــركات  مــن 
عبــر  الدائــم  التهديــد  ضغــط  تحــت  الشــغيلة  ووضــع 
بتطويرهــا  البرجــوازي  العلــم  تخصصــات  تجتهــد  اليــات 
باســتمرار فيما يســمونه ب”تدبير املوارد البشــرية”. وهنا 
شــغيلة  لجميــع  والشــامل  الدولــة  خطــاب  اســهال  منبــع 
الترقي-مفهــوم  نظــام  تدقيــق  حــول:  العموميــة  الوظيفــة 
العمــل باملردوديــة، التقييــم بمرجعيــة تحقيــق االهــداف 
– التكويــن الذاتــي املســتمر ملواكبــة التحــوالت – إعــادة 
بحوافــز  بتمديدهــا  األســبوعية  العمــل  ســاعات  تحديــد 
ماديــة فــي البدايــة -اســتعمال التقنيــات الحديثــة للقيــام 

الرســمية …( الــدوام  خــارج ســاعات  بعمــل إضافــي 
شــغيلة التعليــم العمومــي علــى درب مــن ســبقهم الــى 

مذبــح التفكيك
التعليــم  فــي  قريبــا  لتمريــره  التحضيــر  يجــرى  مــا 
الوظيفــة  يطــال  عــام  مخطــط  مــن  جــزء  هــو  العمومــي 
مــا  تتبــع  ســوى  مضمونــه  إدراك  يحتــاج  وال  العموميــة، 
يطبــق فــي قطاعــات عموميــة أخــرى منهــا قطــاع الصحــة 

الحصــر. ســبيل  علــى  العموميــة 
يــوم  اجتماعــه  خــالل  الحكومــة  مجلــس  صــادق 
الخميس 27 مايو 2021 على مشــروع قانون رقم 39.21 
بتتميــم الظهيــر الشــريف رقــم 1.58.008 الصــادر فــي 24 
للوظيفــة  العــام  األسا�صــي  النظــام  بمثابــة   1958 فبرايــر 
ال  التــي  الفئــات  إلــى  الصحــة  مهنيــي  بإضافــة  العموميــة 

العموميــة. للوظيفــة  العــام  األسا�صــي  للنظــام  تخضــع 
رفــع  مــن  باالســتفادة  اإلغــراء  وعــود  أبخــرة  تحــت 
األجــور ورفــع التحفيــزات والتعويضــات لشــغيلة الصحــة، 
العموميــة  للوظيفــة  العــام  األسا�صــي  النظــام  أن  بحجــة 
فيــه  املدرجيــن  العامليــن  تعويضــات  تجــاوز  يتيــح  ال 
وجــاءت  النظــام.  هــذا  فــي  عليــه  املنصــوص  الســقف 
بيانــات منظمــات األطبــاء واملمرضيــن والتقنييــن النقابيــة 
 القــرار رغــم إشــارات إلــى عــدم مشــاورتها، 

ً
 وداعمــة

ً
مرحبــة

وأبــدت اســتعدادها لإلســهام فــي إنجــاح مشــروع الحمايــة 
االجتماعية، وتطلعها إلى تلبية قانون الوظيفة الصحية 
املرتقــب ملطالبهــا، فمــددت رجليهــا واســتراحت فــي انتظــار 

الســعيدة. األخبــار 
لقجــع،  فــوزي  الوزيــر  هــز   ،2021 أكتوبــر   29 يــوم 
أثنــاء مناقشــة مشــروع  البرملانييــن  فــي رده علــى تســاؤالت 
قانــون ماليــة الســنة 2022، شــغيلة الصحــة بتصريحــه 
يســعف  لــن  العموميــة  الوظيفــة  فــي  الترقيــات  نظــام  أن 
الصحــي،  القطــاع  ألطــر  املــادي  الوضــع  تحســين  فــي 
الصحــة.  لقطــاع  ســيمتد  بالتعاقــد  التوظيــف  وأن 
أسا�صــي  قانــون  مشــروع  أعــدت  الحكومــة  أن  وكشــف 
للوظيفــة الصحيــة ســيعرض علــى أنظــار البرملــان. ثــارت 
احتجاجــات  عــن  وأعلنــت  النقابــات،  قيــادات  ثائــرة 
باملستشــفيات بتنظيــم وقفــات وحمــل الشــارة. وصــدرت 
بيانات نقابية عديدة تندد بعدم مدها بمشروع القانون 
األسا�صــي الــذي ذكــره فــوزي القجــع. وحــذرت أخــرى مــن 
اقصــاء فئــات مهنيــة مــن شــغيلة الصحــة، معلنــة رفضهــا 
تضميــن  “ضــرورة  علــى  ومشــددة  بالتعاقــد،  التشــغيل 
لــكل  العموميــة  الصحيــة  للوظيفــة  األسا�صــي  النظــام 
النظــام  يتضمنهــا  التــي  واملكتســبات  األساســية  الحقــوق 

الحالــي”. العموميــة  للوظيفــة  األسا�صــي 
مخاطبــة  للممرضيــن  املســتقلة  النقابــة  أشــارت 
االقتصــاد  وزارة  وراســلنا  ســبق  “قــد  أنــه  إلــى  الــوزارة 
واملاليــة فــي إطــار الحــق فــي الحصــول علــى املعلومــة حــول 
موضــوع “مشــروع قانــون الوظيفــة العموميــة الصحيــة”، 
وأكــدت وزارتكــم أنهــا ال تتوفــر علــى أي مشــروع وأنــه مــن 
االجتمــاع  فــي  بينمــا صرحتــم  الصحــة،  اختصــاص وزارة 
املذكــور بأنكــم تتوفــرون علــى املشــروع بــل تحدثتــم عــن 

لالســتغراب”. يدعــو  �صــيء  وهــو  معاملــه  بعــض 

التنظيمــات  “اســتغراب”  هــو  لالســتغراب  الداعــي 
الدولــة  أجهــزة  تصريحــات  فــي  تناقضــا  تــراه  ملــا  النقابيــة 
منســجمة  سياســة  األمــر  فــي  أن  والحــال  وممارســاتها. 
تفكيــك  مخطــط  تمريــر  هــدف  علــى  مركــزة  متكاملــة، 
الوظيفــة العموميــة بأســاليب متنوعــة تشــمل، االغــراء، 
تبــدو متناقضــة  والتضليــل، والخــداع، واالكــراه، وكلهــا 
القجــع  فــوزي  بــه  صــرح  مــا  الهــدف.  نفــس  تخــدم  لكنهــا 
قــول صريــح بلســان موظــف تقنوقراطــي يســتعرض علــو 
كعــب إدارتــه فيمــا هــي ُمقدمــة عليــه مــن قــرارات، وقــد تنم 
عــن تســرع بإشــاعتها حقائــق دون تــرّو مــن شــأنها ايقــاظ 
التنظيمــات النقابيــة الواقعــة تحــت خــدر مكســب زيــادة 

والتحفيــزات. التعويضــات 
وزيــر  بحضــور   ،2022 فبرايــر   24 الخميــس  يــوم 
لــدى  املنتــدب  والوزيــر  االجتماعيــة،  والحمايــة  الصحــة 
توقيــع  تــم  بامليزانيــة،  املكلــف  واملاليــة،  االقتصــاد  وزيــرة 
اتفاق بين وزارة الصحة والحماية االجتماعية والنقابات 
املمثلة في القطاع، ق�صى بســلة مكاســب مادية للشــغيلة 
الصحــة  لشــغيلة  األسا�صــي  النظــام  لتمريــر  كســلفة 
الــذي يكــرس التشــغيل بالتعاقــد الجهــوي، وينــوع صيــغ 
التشــغيل، ويجعــل األجــور غيــر موحــدة خاضعــة لتنافــس 

الشــغيلة.
طبعــا، ســترتفع مؤقتــا أجــور بعــض التخصصــات التــي 
الجراحيــة  التخصصــات  بعــض  مثــل  خصاصــا  تشــهد 
أجانــب  أطبــاء  اســتقطاب  ومــع  التخديــر…  وأطبــاء 
ســيتقلص الخصــاص وتبــدأ األجــور فــي االنخفــاض نظــرا 
لوفــرة العــرض، امــا قاعــدة شــغيلة الصحــة كاملمرضيــن 
)70 باملئــة مــن شــغيلة الصحــة( والقابــالت واملســاعدين 
التنافــس  علــى  مبكــرا  فســُيجبرون  وغيرهــم،  والتقنييــن 
بســبب وفــرة الخريجيــن مــن نفــس التخصــص، وســيؤدي 

ذلــك الــى خفــض األجــور وتدهــور ظــروف العمــل.
ربمــا ثمــة عوامــل، منهــا الخصــاص املرتفــع فــي قطــاع 
الصحــة، الســيما مــع توســيع نطــاق التغطيــة الصحيــة، 
الــدول  واضطــرار  الخــارج،  إلــى  األطــر  هجــرة  ونزيــف 
جائحــة  بســبب  الصحيــة  منظوماتهــا  تعزيــز  الــي  الغنيــة 
الصحــة  لشــغيلة  الوقــت  بعــض  تتيــح  قــد  كوفيــد19، 
قبــل أن يكتــووا باآلثــار الوخيمــة لقانــون املهــن الصحيــة 
علــى  الوصيــة  الــوزارة  يخــرج  الــذي  صــدوره،  املرتقــب 
القطــاع الصحــي مــن مســؤولية إحــداث مناصــب الشــغل، 
فــي مقابــل تخويــل هــذا الحقــل ملؤسســات ترابيــة جهويــة 

اجتماعيــة. ملؤسســات  وحتــى  وبلديــة، 
قبــل  جاهــز  التعليــم  لشــغيلة  األسا�ضــي  النظــام 

التقنيــة اللجنــة  جلســات 
تتكــرر بدقــة نفــس أســاليب املراوغــة املتبعــة إلخــراج 
شغيلة الصحة من النظام األسا�صي للوظيفة العمومية 
علــى شــغيلة التعليــم مــع اختالفــات متعلقــة بخصائــص 
منــح  هدفهــا  تقنيــة  لجــان  بتشــكيل  البدايــة  منهمــا.  كل 
التنــازالت املاديــة الجزئيــة لفئــات مــن الشــغيلة،  بعــض 
وبعدهــا خلــق انطبــاع خــادع أننــا )دولــة ونقابــات( نبحــث 
بشكل جماعي على “ابداع” قانون يجيب على اإلشكاالت 
“العامــة”  املصلحــة  خدمــة  فــي  ويصــب  املوضوعيــة 
بطريقــة “تشــاركية”، واالجمــاع علــى عــدم اطــالع الشــغيلة 
األمــور  أن  فــي االجتماعــات بخديعــة  يــدور  مــا  بتفاصيــل 
الزالــت فــي طــور تبــادل اآلراء واالطــالع علــى التجــارب.. الــخ. 
بمنظــور دقيــق،  الدولــة مســلحة  أن  هــي  الحقيقــة  لكــن 
وبمشــروع تفصيلــي للقانــون القــادم، وتربــح الوقــت بلعبــة 
غميضــة مدروســة مــع املنظمــات النقابيــة الخمــس، قبــل 
صــدم الشــغيلة بتمريــر قانونهــا مذيــل ببصمــات “شــركائها 
االجتماعييــن” فــي وقــت تكــون الشــغيلة التعليميــة مــذررة 
الصيفيــة.  العطلــة  خضــم  وفــي  عملهــا،  أماكــن  خــارج 
طبعــا قــد تنــاور بعــض القيــادات النقابيــة إلنــكار خيانتهــا 
وتعلــن  مواقفهــا،  ترجمــة  فــي  األمانــة  عــدم  مــن  بالتبــرؤ 
رفضهــا الكالمــي المتصــاص غضــب قاعدتهــا. لكــن ذلــك 

مجــرد خــداع للشــغيلة ولــن يكــون لــه أي أثــر ملمــوس.
ما يجب علينا إدراكه، نحن شغيلة التعليم

النقــاش حــول النظــام األسا�صــي ليــس ســجاال فوقيــا 
ظــروف  علــى  ملمــوس  أثــر  بــال  القانــون  نصــوص  حــول 

فــي صلــب ذلــك كلــه. بــل هــو  العيــش واألوضــاع املهنيــة 
العمومــي  التعليــم  أجــراء  بيــن  الصــراع  فجوهــر 
ألجــل  الشــغيلة  نضــال  فــي  يكمــن  لهــم  لة  ِ

ّ
شــغ

ُ
امل والدولــة 

بفعــل  التــآكل  مــن  وحمايتهــا  الفعليــة  أجورهــم  تحســين 
التقلبــات الســريعة للحيــاة االقتصاديــة وارتفــاع األســعار 
ظــروف  لتحســين  وثانيــا  العموميــة،  الخدمــات  وتدميــر 
العمــل واالحتمــاء مــن املخاطــر املهنيــة والتســلط اإلداري 

وتكريــس الخصوصيــة التربويــة ملهمــة املدرســين. بمجــرد 
تمريــر الدولــة لنظامهــا األسا�صــي الجديــد الــذي ســيمهد 
تنزيــل منظورهــا  فــي  املــرور للســرعة القصــوى  لهــا طريــق 
للوظيفــة العموميــة، وتطبيــق الطــرق التدبيريــة املجربــة 
لشــغيلة  املهنيــة  األوضــاع  ســتنقلب  الخــاص،  بالقطــاع 
التعليــم رأســا علــى عقــب، وســتدخل مضمــارا جديــدا ال 
ســابق عهــد لهــا بــه، أساســه تكثيــف االســتغالل، وتعزيــز 
املنافســة فــي صفوفهــا، وتنويــع األجــور بيــن نفــس االجــراء، 
مؤسســات  مــن  للمدرســين  املشــغلة  الجهــات  وتعــدد 
جهويــة ومحليــة وجمعويــة، وتقليــص تدريجــي للوظيفــة 

النهائــي. قبــل دفنهــا  املعهــودة  املركزيــة  العموميــة 
“شــراكة  املوســومة  الطبقــي،  التعــاون  سياســة  إن 
النقابيــة  القيــادات  هديهــا  علــى  تســير  التــي  اجتماعيــة، 
الســابقة  هــدر تضحيــات األجيــال  كارثــة  التــي جــرت  هــي 
كلــف تضحيــات جســام  بنضــال  انتزعتــه  فيمــا  وتفريــط 
علــى صعيــد مضمــون النظــام األسا�صــي وكــذا علــى صعيــد 
ونظــام  الحقــوق  دوى  ومعاشــات  التقاعــد  مكتســبات 

العمالــي. التعاضــد 
نــاءت تنســيقية املفــروض عليهــم التعاقــد بنفســها عــن 
معركــة النضــال ضــد مشــروع النظــام األسا�صــي القــادم، 
برنامــج  فــي  تجســيده  دون  موقــف  بتســجيل   

ً
مكتفيــة

كان  التــي  القصــوى  األهميــة  يعكــس  ونضالــي  توضيحــي 
مــن الواجــب أن توليــه لألمــر لكونــه ينســف املكاســب التــي 
املنهــي  االســتقرار  أي  أعضاؤهــا،  منهــا  ليســتفيد  تناضــل 
ورفــض الهشاشــة. لربمــا يــرى القســم العريــض مــن هــؤالء 
انه غير معني بالنظام األسا�صــي القديم وال بمآله، ويمني 
النفــس بــأن يســتظل بالجديــد، ومــن ثمــة موقــف انتظــار 
مــا ســيتمخض عنــه بوهــم أنــه قــد يكــون خيــرا. إنــه خطــأ 
فــادح، وســوء تصــرف وتفويــت لفرصــة ســانحة لتوحيــد 
الشــغيلة علــى مطلــب الدفــاع عــن نظــام أسا�صــي لعمــوم 
ويعززهــا،  املكتســبات  علــى  يحافــظ  التعليــم،  شــغيلة 
اصــدار  إن  العمومــي.  التشــغيل  يقــوض  مــا  كل  ويمنــع 
هشاشــة  أوضــاع  ينهــي  لــن  الجديــد  األسا�صــي  النظــام 
بعــض فئــات أجــراء/ات التعليــم، بــل ســيفتح الهشاشــة 
ملواجهتــه  أفضــل  ظــروف  يخلــق  ولــن  مصراعيهــا،  علــى 
ضيقــة  زاويــة  فــي  الشــغيلة  ويحشــر  بلبلبــة  سيشــيع  بــل 
يطغــي فيهــا هاجــس البحــث عــن منافــد لإلفــالت الفــردي، 
وتضيعهــم  أفقهــم  ضيــق  درجــة  الصادقــون  ســيلمس 

نضــال حقيقيــة. لفرصــة  األرعــن 
املميــت  التراخــي  اال وقــت وجيــز الســتدراك  يتبــق  لــم 
الــذي يطبــع تعامــل شــغيلة التعليــم مــع الخطــر املاحــق 
مــدرج  اآلن،  لحــد  التعليــم،  شــغيلة  اختــار  الداهــم. 
املتفرجيــن عــوض االنخــراط فــي معركــة تخصهــم أساســا، 
لــدى بعــض الفئــات ال تتجــاوز  الــردود منحصــرة  وتظــل 
أمانيهــا عــدم شــمولها بســيف التفكيــك بمبــرر انهــا ركيــزة 
لــن  مثــال.  املفتشــين  حــال  وهــذا  الدولــة  سياســة  تمريــر 
تفكيــك  فــي  الدولــة  سياســة  مواجهــة  النجــاح  يحالــف 
الوظيفة العمومية ســوى بنضال جماعي لكل الشــغيلة، 
ينطلــق مــن مطالبــة قيــادات نقابــات التعليــم بالكشــف 
العلني عن تفاصيل ما يتم نقاشــه مع الوزارة، والضغط 
فــوات  قبــل  فــورا،  التقنيــة  اللجنــة  مــن  لتنســحب  عليهــا 
األوان، وفتــح نقــاش جماعــي يف�صــي الــي بلــورة رأى مفصــل 
تهــدف  ومــا  يتعــارض  األسا�صــي  النظــام  حــول  للشــغيلة 
الدولــة اليــه مــن تفكيــك الوظيفــة العموميــة. انــه لبالــغ 
مؤتمراتهــا  بالتعليــم  نقابيــة  قيــادات  تنظــم  ان  الداللــة 
األسا�صــي  النظــام  حــول  بكلمــة  تنبــس  أن  الوطنيــة دون 
الدولــة  لهجــوم  العريــض  العنــوان  يعتبــر  الــذي  القــادم 
الشــغيلة  عمــوم  اهتمــام  مثــار  وهــو  القادمــة  للعقــود 
عقــد  أخــرى  نقابــات  قــررت  كمــا  النقابييــن.  وباألحــرى 
مؤتمراتهــا بعــد الزمــن املحــدد لصــدور النظــام األسا�صــي 
فــي حيــن أن املطلــوب مــن نقابــة ديمقراطيــة تنظيــم مؤتمــر 
اســتثنائي جوابــا علــى الوضــع االســتثنائي الــدي فرضــه مــا 
تعــده الدولــة فــوق نــار هادئــة مــن عــدوان بتصنــع اللباقــة 
تــؤدي  التــي  النقابيــة  القيــادة  علــى  توزعهــا  وبابتســامات 

فــي مســرحية ســمجة لخــداع الشــغيلة. دورهــا 
يا شغيلة التعليم سيكلفنا صمتنا غاليا فإما ان نهب 
وتنســيقية  النقابيــة  القيــادات  علــى  بالضغــط  للنضــال 
املفــروض عليهــا التعاقــد للوفــاء ملبــرر وجودهــم فــي الدفــاع 
عــن مصالحنــا جميعــا واال علينــا انتظــار ان يحيــن علينــا 
الــدور لنــرى بــأم أعيننــا مكاســب ورتناهــا تتحطــم بســبب 

فشــلنا فــي تحصينهــا.
وان لغــد لناظــره قريــب وال ســالم بــل هــي حــرب طبقيــة 

علينا مواجهتها واال ســحقتنا.

وثيــرة اجتماعاتهــا  فــزادت  التعليــم وأجيراتــه،  نظــام أسا�ضــي ألجــراء  الخطــى إلصــدار  الدولــة  ســارع 
ُ
ت

فــي القطــاع. برهــة قليلــة تفصلنــا عــن موعــد خــروج النظــام  بقيــادات النقابــات الخمــس األكثــر تمثيــا 
األسا�ضــي الجديــد، وال زالــت النقابــات تتــذرع بــا علمهــا بمضاميــن مــا يفتــرض أنــه محــور لقاءاتهــا العديــدة 

مــع الــوزارة املعنيــة.
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البيان الذي كان يجب أن ُيكتب
 )في معالجة الميز على أساس الجنس 

والعنف الجنسي(
تتمة الصفحة 10: 

منظورات للثوريين في السودان هــو ذا مــا يجــب علــى منظمــة أن تكتبــه عندمــا يكــون أحــد 
أعضائها متهما بأفعال ميز على أساس الجنس أو عنف جن�صي.

» فــي البلــد )فرنســا( تعرضــت امــرأة مــن كل امرأتيــن لشــكل 
اغتصــاب(.  أو  اعتــداء  )تحــرش،  الجن�صــي  العنــف  أشــكال  مــن 
وعلــى غــرار كل املنظمــات السياســية، والنقابيــة، والجمعويــة، 
وعلــى غــرار كل املنشــآت أو اإلدارات، ليســت حركتنــا بمنــأى عــن 

ضــروب العنــف. إننــا نعلــم ذلــك.
عنــف  وقائــع  بشــأن  مقــال  صــدور  عنــد   2018 العــام  فــي 
علينــا  كان  اإلنــذارات.  ملعالجــة  مجهزيــن  نكــن  لــم  حزبنــا،  فــي 
الشــروع فــي بحــث داخلــي لتحديــد األشــخاص املتهميــن فــي املقــال، 
واالنصــات للضحايــا ومعالجــة أشــكال العنــف آنــذاك. لــم يجــر 

وهــذا خطــأ. ذلــك، 
مهمــة  فــي  املتهــم  الشــخص  تعييــن  بإعــادة  ســوى  نقــم  لــم 
أخــرى، بنحــو ال شــكلي. ولــم يكــن ثمــة تواصــل بشــأن هــذا األمــر. 

هــذا خطــأ آخــر.
كشــف أشــخاص عديــدون، فــي الشــبكات االجتماعيــة، عــن 
ذات  تصرفــات  أو  الجنــس  أســاس  علــى  ميــز  عــن  تنــم  حــاالت 
داللــة جنســية غيــر مرغــوب فيهــا. وقــد توصلنــا أيضــا بإبــالغ. إننــا 
نأخــذ جــدا علــى محمــل الجــد هــذه التنبيهــات. وليــس لدينــا، فــي 
هــذا الطــور، عناصــر تتيــح الجــزم فيمــا إن كان الشــخص املتهــم 
ارتكبهــا؟  قــد  كان  إن  هــي  ومــا  عنــف،  أشــكال  فعــال  اقتــرف  قــد 
ســتتم معالجــة اإلبــالغ لتحديــد طبيعــة الوقائــع مــن وجــه، وإنــزال 
العقــاب إذا تأكــد الُجــرم، ونشــر نتائــج البحــث، مــن وجــه آخــر.

ندعــو كل األشــخاص ممــن لديهــم معلومــات إلــى مراســلتنا فــي 
)العنــوان(. سيســتقبل شــهاداتهم أشــخاص مــن ذوي التكويــن، 
لطفــاء وذوي درايــة بآليــات العنــف علــى أســاس الجنــس والعنــف 

الجن�صــي. ونحــن نضمــن ســرية املبــادالت.
ونعيد إلى األذهان أنه يجب أال يتعرض أحد من األشخاص 
مبلغــي الوقائــع، وال مــن املتهميــن، لضغــوط أو شــتائم أو تحــرش 

الســيما على الشــبكات االجتماعية.
إننــا نــدرك أن محاربــة ضــروب العنــف علــى أســاس الجن�صــي 
مطالبــون  ونحــن  أبــدا.  تتوقــف  ال  معركــة  الجن�صــي  العنــف  و 
بمزيــد مــن خطــوات التقــدم، ونــدرك ذلــك. ويمثــل تحســين آليتنــا 
فــي الشــهور  للتنبيــه ومعالجــة ضــروب العنــف إحــدى أولوياتنــا 

املقبلــة«
وإال فــإن الحجــج التاليــة كلهــا فجــة وذات نتائــج عكســية، 
دمــا بالنضــال ضــد ضــروب العنــف 

ُ
ســواء علــى صعيــد الســير ق

الجن�صي وعلى أساس الجنس، أو في مجال التواصل السيا�صي.
حجــة 1: » إنــه رجــل رائــع طيــب، يمكــن أن أشــهد علــى 	 

ذلــك«
الذيــن  الرجــال  بتاتــا.  باملوضــوع  عالقــة  أي  لهــذا  ليــس 
يقترفــون أشــكال عنــف هــم أصدقاؤنــا، ورفاقنــا، وأعضــاء مــن 
أســرنا. قــد يكونــون رائعيــن معنــا وإشــكاليين مــع آخريــن. هكــذا 

دائمــا. األمــر 
كأنهــا 	  اآلن  وبــرزت  سياســية،  مؤامــرة  انهــا   «  :2 حجــة 
صدفــة«

التــي كشــفت األمــر خصمــا سياســيا  حتــى إن كانــت الجهــة 
يظــل  مــا عنفــا،  ارتكــب شــخص  إذا  ذلــك(،  هنــا غيــر  )والحالــة 

مشــكلة. األمــر 
ثــم إن بــرز املشــكل اآلن، فالخطــأ خطــأ األشــخاص الذيــن 
وجــود  يعلمــون  سياســية  لشــخصية  مســؤولية  إســناد  قــرروا 
موضــوع غيــر معالــج بشــأنها. كان عليكــم معالجــة املوضــوع قبــل 
ان تضعــوا الشــخص فــي الواجهــة. لــم تتعلمــوا، والحالــة هــذه، 
شــيئا مــن الحكايــات املاضيــة؟ تســليط الضــوء غالبــا مــن يحــدو 

بالضحايــا ومحيطهــم إلــى الــكالم أمــام املــأل.
حجة 3: »هذا يضر بالقضية«

فــي  نســوية  حركــة  تفلــح  ال  عندمــا  هــو  القضيــة  يــؤذي  مــا 
معالجــة صائبــة لحــاالت التبليــغ بوقائــع عنــف. وليــس النســويات 
التي تفضح تلك الحاالت، حتى وإن لم يحســنن طريقة الفضح.

كيــف كان يجــب التصــرف؟ أوال وجــب اســتباق األمــر. كان 
وبالتالــي وجــب  أكيــدا.  هــذا  كان  األمــر سينكشــف،  أن  معلومــا 
قبــل تعييــن شــخص فــي موقــع مســؤولية معالجــة املشــكل. نعــود 
االهتمــام  باملوضــوع.  ونهتــم  ونبحــث  واملقــاالت،  التنبيهــات،  إلــى 
إلــى  أو منــع وصولــه  الشــخص  يعنــي حتمــا تنحيــة  باملوضــوع ال 
ُيعالــج  ال  إذ  العقوبــات.  تناســبية  هــذا  ُيدعــى  مســؤولية.  موقــع 
ســنوات  ثمانــي  عليــه  مضــت  قديــم   

ٌ
تصــرف الكيفيــة  بنفــس 

اغتصــاب. وقائــع  بصــدد   
ٌ
وشــهادة

أول تصريــح  فــور  التدخــل  يجــب  اســتباٌق،  يتــم  لــم  إذا  ثــم 
جــد  مأخــذ  األمــور  نأخــذ  إننــا  لقــول  نتواصــل  العمــوم.  أمــام 
وفــي حالــة وقائــع جســيمة جــدا )وقائــع  التنبيــه.  وإننــا ســنعالج 
اغتصــاب مثــال، وليســت تلــك الحالــة هنــا( يتــم توقيــف املشــتبه 
دائمــا(. الفعــل  )تناســبية  الداخلــي.  بالبحــث  القيــام  مــدة  فيــه 

نعــود إلــى التنبيهــات القديمــة، ونتصــل باألشــخاص. ونخلــق 
إطــارا آمنــا حيــث يمكــن للجميــع الــكالم. ونقــوم بجــرد الوقائــع، 
مــا  ونكتــب  عدمــه.  أو  باإلثبــات   : ُبــتُّ

َ
ن و  شــهود.  عــن  ونبحــث 

وال  دقيقــة،  وقائــع  ال  ُمثبــت:  �صــيء  ال  أنــه  إمــا  إليــه.  توصلنــا 
شــهود. نقــول ذلــك. أو أن ثمــة وقائــع مثبتــة. وفــي هــذه الحالــة 
ُينــزل العقــاب، باعتبــار طبيعــة الوقائــع. قــد يكــون هــذا تحذيــرا، 
وتوقيفــا مــن هيئــات الحــزب طيلــة مــدة معينــة وحتــى فــي حالــة 

العامــة. النيابــة  وتبليــغ  الطــرد  جســيمة  وقائــع 
وبعد ذلك، نقوم بالتواصل. نقول ما جرى وكيف عالجناه.

إنــي أدرك أن األمــر معقــد. وأنــه أشــد تعقيــدا عندمــا يكــون 
املتهمــون أصدقــاء. لكــن االمــر ُيعالــج. يمكــن معالجــة امليــز علــى 

أســاس الجنــس، ويمكــن معالجــة ضــروب العنــف الجن�صــي.
باختصار. عليكم إتيان األفضل، شكرا
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لســاعات، ال تنتهــي بالضــرورة بتصويــت وباتخــاذ قــرارات. 
هنــاك لجــان مقاومــة عقــدت اجتماعــات للتصويــت علــى 
أمــور محــددة ودعــت الســكان املحلييــن ملناقشــتها. عمليــة 
»البنــاء القاعــدي« هــي إحــدى هــذه املواضيــع. لســت مــن 
ألننــي  القاعــدي،  البنــاء  إدخــال  بكيفيــة  املعجبيــن  أشــد 
املقاومــة  لجــان  ربــط شــرعية  الخطــر  مــن  أنــه  اعتقــدت 
بنــوع مــن العمليــة الديمقراطيــة. أعتقــد أن هنــاك قواعــد 
تحتــاج إلــى اختبــار عبــر املنطــق والنضــاالت الثوريــة، وهــذا 
ليــس بالضــرورة دائمــا مــا تختــاره األغلبيــة – حتــى لــو كان 
ذلــك ممــا يخــدم مصالــح األغلبيــة. أثــارت عمليــة صياغــة 
بشــأن  مماثلــة  ومناقشــات  أســئلة  السياســية  البيانــات 
لنــا أوال أن نحصــل  ينبغــي  هــل  القيــادة السياســية.  دور 
علــى دعــم الجميــع ثــم نصــوغ إعالنــا سياســيا؟ أم يجــب 
علينــا أوال نشــر البيــان ثــم محاولــة حشــد النــاس حولــه؟

التنظيــم  دائمــا  نحيــي  أن  يجــب  بنظــري  محمــد: 
مغــزى.  ذي  تغييــر  نحــو  ضروريــة  خطــوة  ألنــه  الشــعبي، 
والحــال أن الســؤال هــو: هــل يتعلــق األمــر بتنظيــم شــعبي 
حقيقــي قــادر علــى التعبيــر عــن مصالــح الشــعب وتحويــل 
النضــال لصالحــه؟ »البنــاء القاعــدي« تجربــة معقولــة، 
الدولــة  حــرف  إمــكان  اعتبارنــا  فــي  نضــع  أن  يجــب  ولكــن 
لــه واســتيعابه مــن قبــل بيروقراطيتهــا. علــى ســبيل املثــال، 
تقتــرح وجهــة نظــر بشــأن البنــاء القاعــدي انتخــاب ممثليــن 
مختلفــة  جغرافيــة  مســتويات  عبــر  لألحيــاء  مختلفيــن 
البنــاء  فهــم  تــم  إذا  أنــه  والحــال  البرملــان.  إلــى  وصــوال 
القاعــدي بهــذه الطريقــة، فيجــب إدراجــه فــي إطــار الدولــة 

التشــريعي.
لجــان  مــن  قليــل  عــدد  ســوى  يكمــل  لــم  اآلن،  لحــد 
املقاومــة عمليــة البنــاء القاعــدي وانتخــاب أعضــاء ألدوار 
إلــى  اهتمامهــا  املقاومــة  لجــان  معظــم  حولــت  مختلفــة. 
هــي  املهمــة  تــزال  ال  حــال،  أي  علــى  السياســية.  البيانــات 
بنــاء الســلطة علــى املســتوى املحلــي فــي جميــع األحيــاء وفــي 

الدولــة. عــن  االبتعــاد  نفســه  الوقــت 

آن: يبــرز هــذا، مــرة أخــرى، مشــكلة القيــادة الثوريــة 
وعاقتهــا بالشــعب. حتــى لــو كانــت لجــان املقاومــة تمثــل 
»الشــعب« كمــا تصــوره لينيــن، ســيكون هنــاك طيــف 
السياســية  واملنظــورات  الطبقيــة  املصالــح  مــن  واســع 
إلــى  للمقاومــة،  الشــكل الجغرافــي  املعنيــة. والحــال أن 
جانــب أزمــة األحــزاب السياســية »املدنيــة«، يفتــح بــاب 
أوســع  صيغــة  تمثيــل  إلــى  األمــر  بهــا  ينتهــي  أن  احتمــال 
الوســطى  الطبقــات  يشــمل  لــن  ربمــا  »الشــعب«.  مــن 
فحســب، بــل حتــى قطاعــات مــن الطبقــة الحاكمــة، مــع 
اســتبعاد دائــرة ضيقــة فقــط مــن كبــار قــادة العســكر 

واملقربيــن مــن النظــام القديــم.
مــوزان: ربمــا نكــون قــد بلغنــا حــدود دور لجــان املقاومة 
بمــا هــي قيــادة ثوريــة وحيــدة. ســيكون أكثــر فائــدة للجميــع 
وجــود صــوت ثــوري واضــح، يدعــم امليــول الثوريــة داخــل 
بــدون  دقيقــة.  تحليــالت  ويؤتــي  القائمــة  املقاومــة  لجــان 
وخوارزميــات  أفــراد  رحمــة  تحــت  نحــن  ثوريــة،  منظمــة 

وســائل التواصــل االجتماعــي.
ســلطة؟  ازدواجيــة  يتيــح  وضــع  إزاء  نحــن  هــل  آن: 
ســيكون  مــاذا  اقعــا؟  و يصبــح  ـكـي  األمــر  يتطلــب  مــاذا 

هــذه؟ الســلطة  ازدواجيــة  شــكل 
ازدواجيــة  لحالــة  لينيــن  تعريــف  ينطبــق  ال  محمــد: 
لينيــن  معاييــر  أحــد  كان  حاليــا.  الســودان  علــى  الســلطة 
املباشــر  بالتســليح  والجيــش  الشــرطة  »اســتبدال  هــو 
للشــعب بأســره«. ببســاطة ال تناقــش هــذه النقطــة علنــا 
حاليــا. والواقــع أن خطــاب الثــورة »الســلمية«، إلــى جانــب 
الحاجــة إلــى »بنــاء جيــش وطنــي« يمثــل املصلحــة الوطنيــة 
املهيمــن.  هــو  الفاســدين،  الجنــراالت  مصالــح  مــن  بــدال 
أثنــاء  فــي   ،2019 أبريل/نيســان   11 إلــى   7 مــن  الفتــرة  فــي 
ســقوط البشــير، كانــت الثــورة الســودانية أقــرب إلــى كســر 
احتــكار الدولــة للســالح. إبــان تلــك األيــام القليلــة، وقــف 
وأطلقــوا  الثــوار  جانــب  إلــى  الضبــاط  وصغــار  الجنــود 
لــم  النــار علــى قــوات األمــن التــي كانــت تحــاول تفريقهــم. 
يغتنــم القــادة الرجعيــون لقــوى الحريــة والتغييــر الفرصــة 
وفضلــوا التفــاوض مــع الجنــراالت الذيــن كانــوا جــزءا مــن 
نظمــوا  أنفســهم  الجنــراالت  هــؤالء  البشــير.  دولــة  أركان 

الحكومــة. مــن  وطردوهــم   ،2021 العــام  انقــالب 
يذكر لينين معيارين آخرين لحالة السلطة املزدوجة: 
الســلطة املباشــرة للشــعب فــي املناطــق املحليــة التــي يمكــن 
املناصــب  وإخضــاع  الدولــة  تشــريعات  علــى  تســود  أن 

مــن  الديمقراطيــة.  بالوســائل  الشــعب  إلرادة  الحكوميــة 
فــي  األســهل تحقيــق هــذه املعاييــر، لكــن اجتمــاع الثالثــة 
وقــت واحــد هــو مــا يخلــق حالــة ازدواجيــة الســلطة. نقطــة 
لينيــن كان يســتلهم تجربــة كومونــة  هــي أن  أخــرى مهمــة 
تســاؤل  موضــع  وضعــت  التــي   ،1871 للعــام  باريــس 
الفصــل الليبرالــي بيــن الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية 
والقضائيــة. ال تــزال هــذه الفكــرة موجــودة فــي الســودان، 
وال يمكــن أن تنشــأ بدائــل عنهــا إال مــن املمارســة، وليــس 

أيديولوجيــة. مــن مجــرد مناقشــات 
مزن: إذا تفحصنا البيانات ]التصريحات[ السياسية 
فكــرة  يشــترك  معظمهــا  أن  أعتقــد  الطريــق،  وخرائــط 
البرملانــات املحليــة – بتشــكيالت مختلفــة  االنطــالق مــن 
– والبنــاء مــن هنــاك. ســيجري انتخــاب ممثليــن محلييــن، 
وسيســتمر ذلــك علــى املســتوى التالــي وصــوال إلــى املســتوى 
الوطنــي. ثــم يختــار البرملــان األخيــر رئيســا للــوزراء. وبالتالــي، 
يفكــر النــاس بالفعــل فــي كيفيــة تمثيلهــم علــى نحــو أفضــل 

وجعــل ممثليهــم أكثــر عرضــة للمســاءلة أمامهــم.
النــاس  أن  فســترى  البيانــات،  هــذه  أحــد  قــرأت  إذا 
يتحدثون عن دولة أكثر عدال وطرقا أكثر إنصافا إلعادة 
توزيــع الثــروة. مــا ينقصنــا هــو الشــعور بــأن الطريقــة التــي 
توزيعهــا  إعــادة  تمنــع  الســودان  فــي  الثــروة  إنتــاج  بهــا  يتــم 
بطريقــة عادلــة. نحــن بحاجــة إلــى تغييــر الطريقــة الجــاري 
بهــا إنتــاج الثــروة. يريــد النــاس الرعايــة الصحيــة املجانيــة 
والتعليــم واإلســكان ودعــم الغــذاء والكهربــاء الــخ. يقــول 
أولئــك املشــككون بهــذه املطالــب: »ولكــن كيــف ســيجري 
عليــه.  يجيــب  أحــد  ال  صحيــح  ســؤال  إنــه  تمويلهــا؟« 
الذهــب  مناجــم  عائــدات  اســتخدام  يمكننــا  بالطبــع، 
الذهــب  إنتــاج  لكــن  الصحيــة،  الرعايــة  تكاليــف  لدفــع 
اســتخراجي ويــؤدي إلــى تشــريد الســكان وذبــح قطعانهــم. 
إنتــاج  فــي الحديــث عــن  البــدء  إلــى  الســبب نحتــاج  ولهــذا 
إنتــاج  يتــم  الثــروة.  توزيــع  إعــادة  فقــط  وليــس  الثــروة، 

نخبويــة. بطريقــة  حاليــا  الثــروة 
فيمــا يتعلــق بإمــكان حــدوث حالــة ازدواجيــة الســلطة، 
أتذكــر أننــي رأيــت إعالنــا عبــر اإلنترنــت مــن مكتــب مشــرف 
املكتــب  هــذا  صلــة.  ذا  يكــون  قــد  اإللكترونــي  التســجيل 
مســؤول عــن جمــع نتائــج إجــراءات التســجيل فــي الجامعــة 
قبــل  املقبوليــن.  الجامعييــن  الطــالب  وإخطــار  ونشــرها 
»الســادة  إلــى  فيــه  يتوســل  بيانــا  أصــدر  أســابيع،  بضعــة 
املقاومــة(  لجــان  )أي  االحتجاجــات«  ينظمــون  الذيــن 
الحكومــة  )أي  الجســور«  يغلقــون  الذيــن  »الســادة  و 
يتمكــن  حتــى  الزمنــي  جدولهــم  تغييــر  بعــدم  العســكرية( 
املوظفــون مــن الذهــاب إلــى العمــل ونشــر النتائــج للطــالب.

هــذه  فــي  املنظمــة  العاملــة  الطبقــة  دور  مــا  آن: 
مســتقبا؟ املمكــن  دورهــا  مــا  الســيرورة؟ 

الســودان،  تجربــة  مــن  اســتخالصه  يجــب  مــا  مــزن: 
ولــه تأثيــر علــى كل �صــيء، هــو أن دور غالبيــة الســكان هــو 
ببســاطة عــدم عرقلــة اســتخراج املــوارد. فهــي ال تلعــب أي 
دور مباشر في إنتاج الثروة. لطاملا كان اقتصاد السودان 
ريعيــا. أشــرف الجيــش علــى عمليــة االســتخراج قبــل العــام 
2019، لكــن الحكومــة االنتقاليــة تبنــت نموذجــا مماثــال. 
إغــالق الطــرق مهــم ألنــه يعطــل هــذا النمــط عــن طريــق 
النــاس هــذا ويدركــون  يفهــم  إغــالق قنــوات االســتخراج. 
مــن  ذلــك،  ومــع  املباشــر.  ســياقهم  فــي  نضاليــا  يعنيــه  مــا 
دروس  واســتخالص  مجــرد  بنحــو  االســتنتاج  األصعــب 

علــى مســتوى أعــم.
إن شــبكة املنظمــات الجــاري بناؤهــا فــي أثنــاء العمليــة 
الثوريــة تســتوجب تفكيــرا أعمــق فــي مســائل هامــة. فعلــى 
سبيل املثال، شهدنا حركة اعتصام طالبات في مساكنهن 
اغتصــاب  أ  بعــد  االعتصامــات  أحــد  بــدأ  املخصخصــة. 
لص لطالبة، وطلب اإلدارة التزامها الصمت. بعد بضعة 
أيــام، أمســكت الفتيــات بالقضيــة وبــدأن اعتصامــا أمــام 
»واجهنــا  لــن: 

ُ
وق أمنيــة  مخــاوف  أثــرن  ســكنهن.  إقامــات 

األولــي  فتــرة طويلــة«. كان االعتصــام  منــذ  املشــاكل  هــذه 
يجــري فــي الخرطــوم، لكنــه امتــد إلــى واليــات أخــرى، حيــث 
التالييــن،  اليوميــن  الطالبــات تضامنــا. وخــالل  تظاهــرت 
املحــددة  القضيــة  بيــن  تتــراوح  مطالــب  قائمــة  وضعــن 
ألمــن الحــرم الجامعــي ووقــف خصخصــة التعليــم العالــي 
واإلقامات الجامعية. بدأت لجان املقاومة بمساعدتهن، 
ولكــن  االعتصــام،  مــع  والتضامــن  الطعــام  بجلــب  أوال 
أيضــا عــن طريــق محاولــة إيجــاد روابــط بيــن مطالــب لجــان 

املقاومــة ومطالــب الطــالب.
فــي البدايــة، جــاء التضامــن بوجــه خــاص مــن النــاس 

الذين يتقاسمون نفس بيئة معيشة املتظاهرين األوائل. 
عليهــا  كان  املقاومــة،  لجــان  انخرطــت  عندمــا  أنــه  بيــد 
األساســية.  للمشــاكل  االقتصاديــة  الجــذور  فــي  التعمــق 
اتصــال  أداة  أنهــا  فقــط  ارتــأت  كانــت  إن  مــا  أدرى  لســت 
جيــدة بحديثهــا عــن الروابــط بيــن نضــال الطــالب والكفــاح 
ضــد الجيــش، أو مــا إذا نتــج ذلــك عــن موقــف اقتصــادي 
مبدئــي يتيــح وجــود صلــة عضويــة بيــن النضاليــن. ومهمــا 
يكــن مــن أمــر، وأيــا تكــن كيفيــة حــدوث ذلــك، فقــد التقيــا 
فــي مــكان واحــد، مــا عمــق الجــذور االقتصاديــة ملطالبهمــا 
املشــتركة. التنظيــم والتواصــل يعنــي توضيــح التحليــل عبــر 

املمارســة.
محمــد: إذا كان لإلضرابــات دور رئيــس عقــب إطاحــة 
البشــير، فلــم يكــن الحــال كذلــك إثــر انقــالب 25 أكتوبــر/

تشرين ثاني. كان دور الطبقة العاملة املنظمة في النضال 
االســتثناءات،  بعــض  هنــاك  هامشــيا.  االنقــالب  ضــد 
محاربــة  يســتطيعون  ال  لكنهــم  النفــط،  عمــال  وأهمهــا 
ببنــاء  العاملــة  الطبقــة  تقــم  لــم  بمفردهــم.  االنقــالب 
االنتقاليــة،  الحكومــة  حيــاة  فتــرة  أثنــاء  قويــة  منظمــات 
بتحســين  مطالبــة  واحتجاجــات  إضرابــات  عــدة  رغــم 
الحكومــة  أن  نســيان  عــدم  ينبغــي  املعيشــة.  ظــروف 
»املدنيــة«، بقيــادة رئيــس الــوزراء عبــد هللا حمــدوك بعــد 
2019، عملــت بجــد لوقــف املــد املتزايــد للنشــاط  العــام 
العمالــي. فعلــى ســبيل املثــال، عينــت مــا يســمى بلجنــة إزالــة 
اعتبــار  دون  النقابــات  لقيــادة  توجيهيــة  لجانــا  التمكيــن 
مســؤولون  اتهــم  الحــاالت،  بعــض  وفــي  أعضائهــا.  إلرادة 
»كيزان«-مؤيــدون  بأنهــم  املضربيــن  العمــال  حكوميــون 
الحــال. بطبيعــة  للغايــة  مهيــن  أمــر  البشــير-وهو  لنظــام 

مــا الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه العمــال املنظمــون فــي 
املســتقبل؟ حســنا، علــى املــدى القصيــر، يمكنهــم إلحــاق 
الهــش بتنظيــم  البرهــان العســكري  ضــرر جســيم بنظــام 
أفضــل.  معيشــية  وظــروف  بأجــور  للمطالبــة  اضرابــات 
ومــن املتوقــع حــدوث املزيــد مــن النضــاالت بســبب تدابيــر 
التقشــف القاســية املعتمــدة مؤخــرا. علــى املــدى الطويــل، 
وبيــن  بينهــم  القــوى  ميــزان  علــى  العمــال  دور  ســيعتمد 
الطبقــة الحاكمــة. ســيتعين علــى الثورييــن امللتزميــن العمــل 
داخــل الطبقــة العاملــة، والتعلــم منهــا، ومدهــا بالتثقيــف 
السيا�صــي الــذي ســيتيح لهــا تغييــر املجتمــع بنحــو جــذري. 
املطالــب  تلقائيــا  املنظمــة  العماليــة  الحركــة  تتجــاوز  لــن 

االقتصاديــة.
 علــى رد فعــل الطبقــة 

ً
ســيكون املســتقبل أيضــا وقفــا

الحاكمــة ومــا بوســعها فعلــه لتدميــر الحركــة. لــن يجــري 
فعلــى  صريحــة.  بصــورة  عنيفــة  بطريقــة   

ً
حتمــا ذلــك 

ســبيل املثــال، كثيــر مــن الجنــود فــي قــوات الدعــم الســريع 
وغيرهــا مــن الجماعــات املســلحة هــم عمــال ســابقون لــم 
ظــل  فــي  وألســرهم  لهــم  كريمــة  حيــاة  تأميــن  مــن  يتمكنــوا 
اقتصــاد الســوق. إن الطبقــة الحاكمــة تنــال، باســتيعاب 
أعــداد كبيــرة مــن العمــال الســابقين بهــذه الطريقــة، مــن 
قــوة الطبقــة العاملــة وتقــوي نفســها. يمكــن، فــي الســياق 
كمــا  االحتياطــي  العمــال  جيــش  يتحــول  أن  الســوداني، 

إلــى جيــش حقيقــي. صاغــه ماركــس 
 *******

فــي  يعيــش  ســوداني  اشــتراكي  الرحمــن  عبــد  محمــد 
إيرلنــدا.

مــزن النيــل اشــتراكية ســودانية مقيمــة فــي الخرطــوم. 
وهــي  الصناعيــة  السياســة  حــول  أبحاثــا  تكتــب  وهــي 
املعنــي  األبحــاث  الســتناد-مركز  املشــارك  املؤســس 
تركــز  تنميــة  أجــل  مــن  والتكنولوجيــا  والعلــوم  باالبتــكار 

النــاس. علــى 
 ********

احاالت
الثوريــة، 1 (	 الســيرورة  عــن  املعلومــات  مــن  ملزيــد 

/reads-long/uk.co.socialistworker//:https   انظــر
  .committees-resistance-sudans-to-power-all

واســع 1 (	 نطــاق  علــى  وتومــاس  الجزولــي  كتــب 
الريفيــة  والنضــاالت  االقتصــادات  بيــن  العالقــة  عــن 
املثــال،   ســبيل  علــى  انظــر،  الســودان.  فــي  والحضريــة 
/11 /2021 /org .afr icanarguments // :https
-sudans-connecting-deposed-the-of-creatures
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موزان النيل ومحمد عبد الرحمن،نشر في 15 أبريل/نيسان 2022

مقابلة: منظورات للثوريين في السودان

شــهد الســودان تطــورا قويــا فــي حركتــه الثوريــة 
منــذ  املتفاقمــة  واملجتمــع  الدولــة  أزمــة  علــى  ردا 
تشــرين  أكتوبــر/   25 ليــوم  العســكري  االنقــاب 
أحــزاب  طــرد  االنقــاب  هــذا  شــهد   .2021 أول 
مــن  بســاطة  بــكل  الســودانية  املدنيــة  املعارضــة 
فــي  العســكريين  »شــركائها«  قبــل  مــن  مناصبهــا 
األخيــرة  هــذه  تشــكيل  جــرى  االنتقاليــة.  الحكومــة 
بعــد مفاوضــات فــي أثنــاء االنتفاضــة الشــعبية ضــد 
الديكتاتور عمر البشــير املنطلقة في ديســمبر/كانون 
أبريــل/ فــي  مــن إطاحــة األخيــر  2018. وبالرغــم  أول 

نيســان 2019، فــإن ائتــاف املعارضــة الــذي يقــود 
االحتجاجــات، قــوى الحريــة والتغييــر، تفــاوض علــى 
اتفــاق تســوية لتقاســم الســلطة مــع قيــادة القــوات 
املســلحة في يوليو/تموز 2019. ســعى انقاب 2021 
علــى  واالســتياء  التســوية  تلــك  مــن  التخلــص  إلــى 

الجنــراالت. قبــل  مــن  الكاملــة  الســلطة 
مــع  التعامــل  العســكري  النظــام  علــى  كان 
بقيــادة  الشــوارع،  فــي  هائلــة  احتجاجــات  موجــات 
»لجــان املقاومــة«، وهــي منظمــات ثوريــة فــي األحيــاء 
املحليــة تحشــد مــن أجــل االحتجاجــات.1 إنــه تغييــر 
يخلــق وضعــا مخالفــا ملــا ســاد خــال املراحــل األولــى 
املهنييــن  تجمــع  قــام  حيــث  الثوريــة،  العمليــة  مــن 
السودانيين بدور أعظم بكثير. ومع أن هذا التجمع 
)منظمــة جامعــة للنقابــات العماليــة( كان لــه دور 
رئي�ضــي فــي اطاحــة البشــير، فــأن نفــوذه تضــاءل إثــر 
مشــاركته فــي الحكومــة االنتقاليــة املخيبــة لآلمــال، 
هــذا  عــن  الناجــم  الفــراغ  املقاومــة  لجــان  فمــألت 
وهــي  املقاومــة،  لجــان  مــن  اآلالف  هنــاك  الوضــع. 
للتنظيــم السيا�ضــي، لكنهــا  بمثابــة مراكــز حاســمة 
غيــر متجانســة للغايــة، وذات أســاس جغرافــي بــدال 
من أن تكون متجهة بصورة خاصة صوب الطبقة 

العاملــة.
مــع  صحفيــة  مقابلــة  ألكســندر  آن  أجــرت 
عبــد  محمــد  الســودانيين  يــن  الثوريَّ ين  االشــتراكيَّ
الرحمن وُمزن النيل، حول طبيعة املرحلة الحالية 
مــن الثــورة الســودانية، والصعوبــات الحائلــة دون 
وكيــف  والريفييــن،  الحضرييــن  العمــال  توحيــد 
املشــاركة  لزيــادة  نفســها  املقاومــة  لجــان  نظمــت 
قــد  مــا  تنــاول  جــرى  كمــا  والنقــاش.  الديمقراطيــة 
يكــون عليــه حــزب ثــوري فــي الســودان، والتحديــات 
التــي تفرضهــا علــى الثورييــن الطبيعــة االســتخراجية 
لاقتصــاد الســوداني املعتمــد علــى الزراعة ومناجم 
املاليــة  الخدمــات  قطــاع  وكــذا  والنفــط،  الذهــب 
لــدول  »اإلســامي«  البنـكـي  النظــام  فــي  املندمــج 

الخليــج.

شــهدنا  أننــا  أعتقــد  أكتوبــر،  انقــاب  منــذ  آن: 
بدايــة مرحلــة جديــدة أعمــق مــن العمليــة الثوريــة 
الجاريــة فــي الســودان. وقــد اتســم ذلــك بخاصيتيــن 

مهمتيــن: أوال، أزمــة متفاقمــة للدولــة؛ وثانيــا نضــوج 
الحركــة الثوريــة وتطورهــا السيا�ضــي. هــل تشــاطران 
هكــذا تحليــل؟ إذا كان األمــر كذلــك، فهــل يمكنكمــا 

الحديــث عــن وجهــي الوضــع هاذيــن؛ وتفاعلهمــا؟
مرتبطــة  الدولــة  فأزمــة  صحيــح،  هــذا  محمــد: 
بحالــة االقتصــاد. وهــو جــزء مــن أزمــة هيكليــة طويلــة 
األمــد، وتعــود بدايــات نشــوء الســودان الحديــث إلــى 
كانــت  ذلــك،  ومــع  تابــع.  جنوبــي  كبلــد   ،1916 العــام 
دائمــا  نفســها  األجوبــة  هــي  األزمــة  هــذه  علــى  األجوبــة 
الرئيــس  نفــذ  عندمــا   ،1970 ســنوات  أواخــر  منــذ 
جعفــر النميــري -الــذي أطاحتــه الحقــا انتفاضــة عــام 
الســودان  بدمــج  وبــدأ  نيوليبراليــة،  1984-سياســات 
فيمــا يســمى بالنظــام البنكــي اإلســالمي لــدول الخليــج.

البشــير  عمــر  حكومــة  وقعــت   ،2005 ينايــر  فــي 
والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان اتفــاق الســالم 
الشــامل، الرامــي إلــى إنهــاء الحــرب األهليــة املســتعرة 
الخــروج  علــى  ذلــك  ســاعد  وقــد   .1983 العــام  منــذ 
يرجــع  مؤقتــة  اقتصاديــة  طفــرة  ودخــول  األزمــة  مــن 
إنتــاج  فــي  التوســع  إلــى  كبيــر،  حــد  إلــى  فيهــا،  الفضــل 
النفــط بجنــوب الســودان. ومــع ذلــك، عــادت األزمــة 
الســودان  جنــوب  أصبــح  عندمــا   2011 العــام  فــي 
إلــى فقــدان الغالبيــة العظمــى مــن  مســتقال، مــا أدى 
عائــدات النفــط هــذه. وفــي العــام 2016، بــدأ تســارع 
وردت  الســيولة،  نقــص  فــي  املتجليــة  األزمــة،  هــذه 
عليهــا الحكومــة بتدابيــر تقشــف. وبحلــول متــم العــام 
2018، أصبحــت الطوابيــر الطويلــة قاعــدة فــي جميــع 
محطــات  حتــى  املخابــز  مــن  بــدءا  الســودان،  أنحــاء 
حدثــت  التــي  السياســية  التغييــرات  فشــلت  الوقــود. 
فــي   2019 أبريل/نيســان  فــي  البشــير  إطاحــة  عقــب 
األزمــة  لهــذه  األساســية  الديناميــات  علــى  التأثيــر 
الهيكليــة. وظلــت سياســات الدولــة علــى حالهــا بشــأن 

األساســية. القضايــا 
قــاد عبــد الفتــاح البرهــان، القائــد العــام للقــوات 
مــن  بدعــم   2021 أكتوبــر   25 انقــالب  املســلحة، 
تحالــف حــركات معارضــة مســلحة وقعــت اتفــاق جوبــا 
كانــت   .2020 فــي أغســطس/آب  الجيــش  مــع  للســالم 
فــي البدايــة جــزءا مــن قــوى  هــذه الحــركات املســلحة 
الــذي عــارض  الحريــة والتغييــر، االئتــالف السيا�صــي 
ثــم تفاوضــت مــع الجيــش بعــد  الثــورة،  إبــان  البشــير 
إطاحتــه فــي أبريــل/ نيســان 2019. ومــع ذلــك، بحلــول 
الحــركات  هــذه  انفصلــت  أول،  أكتوبر/تشــرين   2
هيئــة  وشــكلت  والتغييــر  الحريــة  قــوى  عــن  املســلحة 
األرضيــة  والتغييــر،  الحريــة  »قــوى  وهــي  بهــا،  خاصــة 
البقيــة اســم »قــوى  بينمــا أطلــق علــى  التأسيســية«، 
هــدف  كان  املركــزي«.  املجلــس  والتغييــر،  الحريــة 
االنقــالب الرئي�صــي إجهــاض الثــورة. واســتهدف أيضــا 
جنــراالت  بيــن  والســلطة  الثــروة  كعكــة  توزيــع  إعــادة 
فــي الجماعــات املتمــردة  الجيــش وأصدقائهــم الجــدد 
التابعــة لقــوى الحريــة والتغيير-األرضيــة التأسيســية، 

املدنيــة  العناصــر  مــع  التعامــل  إلــى  حاجــة  دون 
التابعــة لقــوى الحريــة والتغيير-املجلــس املركــزي. فــي 
8 ديســمبر/كانون أول، أعلــن جبريــل إبراهيــم، وزيــر 
املاليــة فــي الحكومــة ورئيــس إحــدى الحــركات املســلحة 
التأسيســية،  والتغيير-األرضيــة  الحريــة  قــوى  داخــل 
مــن  دوالر  مليــون   650 مــن  حــرم  الســودان  أن 
الدولــي  النقــد  صنــدوق  قبــل  مــن  الدولــي  التمويــل 
االنقــالب  قــادة  أن  الواضــح  مــن  العالمــي.  والبنــك 
خفــض  يســتطيعون  ال  لكنهــم  املــال،  إلــى  يفتقــرون 
مــع  يتعــارض  أن  مــن شــأنه  دخلهــم ونفقاتهــم. وهــذا 
الغــرض مــن االنقــالب، الــذي كان إعــادة توزيــع ثــروة 
البــالد فيمــا بينهــم. يعتمــد الجنــراالت وأمــراء الحــرب 
علــى دولــة تقــوم علــى اســتخراج الريــع وتركيــز الثــروة 
إنهــم  األغلبيــة.  حســاب  علــى  قلــة  أيــدي  فــي  الهائلــة 
مــن  األمــد،  طويلــة  مشــاريع  فــي  االســتثمار  يرفضــون 
الظــروف  وتحســن  الســكان  جميــع  تفيــد  أن  شــأنها 
املعيشــية. هدفهــم ببســاطة هــو االســتحواذ علــى أكبــر 

الثــروة. مــن  قــدر ممكــن 
ميزانيــة  فــي  للعيــان  واضــح  الطبقــي  الصــراع  إن 
قبــل  مــن  حــرب  إعــالن  مــن  أكثــر  ليســت  إذ   ،2022
الطبقــة الحاكمــة علــى العمــال. تعتمــد امليزانيــة كليــا 
جيــوب  مــن  مختلفــة  ضرائــب  أنــواع  اســتخراج  علــى 
مثــل  الحيويــة  الســلع  دعــم  وإلغــاء  العاملــة  الطبقــة 
القمــح واألدويــة. فــي املستشــفيات العموميــة، حدثــت 
الطبيــة،  الخدمــات  جميــع  رســوم  فــي  فلكيــة  زيــادة 
أقســام  فــي  العــالج  إلــى  الــوالدة  علــى  املســاعدة  مــن 
الطــوارئ. مــن املســتحيل دفــع هــذه الرســوم وســتدفع 
حتمــا املزيــد مــن النــاس إلــى االحتجــاج. وفــي اآلن ذاتــه، 
ارتفعــت ثــروات أمــراء الحــرب بنســبة 46٪ وهــي تمثــل 

اتفاقيــة جوبــا. بموجــب  الكعكــة  مــن  حصتهــم 
املجتمــع  أن  هــذا  الجديــد  الوضــع  ترتيــب  يعنــي 
السوداني بات ملتهبا على نحو مزمن بسبب السخط 
الشــعبي. فــي الواقــع، يجــب تفكيــك الدولــة الســودانية 
وإعادة بنائها على أساس عالقات اجتماعية جديدة. 
تواصــل الحركــة الثوريــة نموهــا، كمــا يتضــح مــن ســيل 
منظمــات  عــن  الصــادرة  السياســية  »التصريحــات« 
مثــل لجــان املقاومــة. وقــد نظمــت هــذه اللجــان جملــة 
االنقــالب،  ضــد  الشــوارع  فــي  أســبوعية  احتجاجــات 
البرهــان وحلفائــه مــن  فــي حرمــان  بــدور هــام  وقامــت 
التــي يدعونهــا. إن الحركــة املســتوحاة مــن  الشــرعية 
علــى  آخــر  دليــل  الشــمالية  الواليــة  منطقــة  مزارعــي 
تطــور الحركــة الثوريــة. تســتمر موجــة االحتجاجــات 
أنهــا ســتتوقف طاملــا  إلــى  يشــير  مــا  ثمــة  وليــس  هــذه، 

بقــي الجيــش فــي الســلطة.
اكتســبت لجــان املقاومــة بالفعــل خبــرة تنظيميــة 
تهــدأ  لــم  املاضيــة.  الثــالث  الســنوات  غضــون  فــي 
بــل  البشــير واالنقــالب،  بيــن ســقوط  مــا  الفتــرة  أثنــاء 
انخرطــت فــي أنــواع مختلفــة مــن األنشــطة السياســية 
واالجتماعيــة. كمــا أدركــت أن سياســيي قــوى الحريــة 

فــي  الطوبــاوي  ونموذجهــم  املركــزي  والتغيير-املجلــس 
التغييــر  تحقيــق  يمكنهــم  ال  الجيــش  مــع  »الشــراكة« 
املنشــود. لهــذا الســبب فــإن لجــان املقاومــة مســتعدة 

االنقــالب. ضــد  املقاومــة  لقيــادة 
القتصــاد  الحتميــة  النتيجــة   – الدولــة  أزمــة  إن 
الشــعبية  الحركــة  وتطــور   – االســتغالل  علــى  قائــم 

الرئيســيتان. الطبقــي  الصــراع  ديناميتــا  همــا 
ُمــزن: أوافــق علــى أننــا نشــهد مرحلــة ثانيــة أعمــق 
مــن العمليــة الثوريــة، لكنهــا قبــل كل �صــيء أزمــة أعمــق 
مصطلــح  أن  مــن  متأكــدا  لســت  الحاكمــة.  للطبقــة 
»أزمــة دولــة« ينطبــق هنــا، ألنهــا ليســت أزمــة النظــام 
العســكري فحســب، بــل أيضــا أزمــة األحــزاب املدنيــة 
التــي كانــت فــي الســابق جــزءا مــن الحكومــة االنتقاليــة. 
وتحــاول هــذه األحــزاب اآلن إيجــاد مــكان لهــا فــي تــوازن 
وقــد  جديــدة.  سياســية  وصراعــات  جديــد  ســلط 
شــهدنا في هذا الســياق، تطور أجهزة مقاومة منظمة 

-لجــان املقاومــة فــي األحيــاء.
»الــالءات  شــعار  إن  قائليــن  الناشــطون  يمــزح 
الثــالث« )ال مفاوضــات وال شــراكة وال شــرعية( الــذي 
هــذه  قــد عكــس وصــف عمــل  املقاومــة  لجــان  تبنتــه 
كان  البشــير،  نظــام  إطاحــة  بعــد  املدنيــة.  األحــزاب 
هــدف هــذه األحــزاب هــو إجــراء مفاوضــات والســعي 
إلــى شــراكة مــع الجيــش ومنحــه الشــرعية. ألغــى هــذا 
مــا  بقــدر  أزمــة  فــي  إنهــا  األحــزاب.  تلــك  دور  الشــعار 
مناصــرو  حتــى  بــه  يعتــرف  مــا  وهــذا  مــأزوم.  الجيــش 
أحــد  يوجــد  »ال  أنــه  مــن  يشــكون  الذيــن  الجيــش، 
لالهتمــام  املثيــر  ومــن  الحركــة.  فــي  معــه«  للتفــاوض 
ــوِن »املجتمــع الدولــي« يقــول نفــس ال�صــيء. 

َ
تســجيل ك

اســتمالتها  يمكــن  قيــادة  خلــق  إعــادة  يحاولــون  إنهــم 
وإفســادها.

الحركــة  نضــج  أن  شــك  ال  ذلــك،  غضــون  وفــي 
دروس.  اســتخالص  وجــرى  فعــال.  تقــدم  السياســية 
 ،2019 فــي العاميــن التالييــن لســنة  ختبــرت الحركــة 

ُ
أ

أكاذيــب  تجريــب  علــى  الحاكمــة  الطبقــة  وتشــجعت 
جديــدة. 

اآلن اســتخلص النــاس الــدروس، وهنــاك هيئــات 
منظمــة حيــث يمكــن للنــاس الحديــث حــول القضايــا 
املهمــة ومناقشــتها – إذ أنهــا لــم تعــد مجــرد أفــكار فــي 

رؤوس أفــراد معزوليــن.
ومــع ذلــك، ليــس مؤكــدا اســتيعاب هــذه الــدروس 
السياســية  العمليــة  ســير  لفهــم  الكفايــة  فيــه  بمــا 
علــى  غيرهــا. 

ُ
ت بطريقــة  تدخلنــا  وكيفيــة  اإلجماليــة 

ســبيل املثــال، عندمــا تظهــر جهــات سياســية فاعلــة 
مواجهتهــا؟  املقاومــة  ملجتمــع  يمكــن  هــل  جديــدة، 
تتطلــب مثــل هــذه املهــام نوعــا مختلفــا مــن التنظيــم: 
حزبــا ثوريــا. نحــن بحاجــة إلــى منظمــة يكــون بمقدورهــا 
تحليــل الوضــع بوضــوح. هــذا مــا ال يمكــن أن تقــوم بــه 
األجهــزة القاعديــة القائمــة. ومــع ذلــك، لســت متأكــدا 
إنــه  ذلــك.  فــي  معــي  يتفقــون  النــاس  مــن  الكثيــر  أن 
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االســتنتاج املنطقــي، ولكنــه ليــس بالضــرورة وجهتنــا. 
تلعــب  ملــاذا ال تســتطيع لجــان املقاومــة أن  آن: 

الثــوري؟ الحــزب  يلعبــه  الــذي  الــدور  نفــس 
دوائرهــا  بمصالــح  مرتبطــة  املقاومــة  لجــان  مــزن: 
الحــي  بالضــرورة  تمثــل  ال  أنهــا  رغــم  الجغرافيــة، 
بأكملــه، بــل هيمــن يشــاركون سياســيا ويذهبــون إلــى 
مظاهــرة. األداة الرئيســية للجــان املقاومــة هــي إخــراج 
الجماهيــر إلــى الشــوارع، وبالتالــي االســتجابة ملطالــب 
التحــركات  هــذه  فــي  مشــاركتها  لضمــان  الجماهيــر 
السياســية.  مواقفهــا  مــن  يحــد  وهــذا  الشــوارع.  فــي 
لجــان املقاومــة محــدودة باألشــخاص الــذي فــي نطــاق 
دوائرهــا، وطبيعــة لجــان املقاومــة تحددهــا جغرافيتها. 
تعلــن بعــض لجــان املقاومــة اســتحالة أن ينضــم إليهــا 
أي عضــو مــن الحــزب الحاكــم الســابق، لكنهــا ال تــزال 
مجموعــات واســعة جــدا تجمــع بيــن مصالــح عديــدة 
مختلفــة ومتباينــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن اللجــان 
األكثــر صــدى هــي تلــك التــي تحــوز مــوارد أكثــر، وفــرص 

ظهــور أكثــر فــي وســائل اإلعــالم، ومــا إلــى ذلــك.
رأينــا، فــي األســابيع األخيــرة، لجــان املقاومــة تصــوغ 
بيانــات سياســية وتصدرهــا، مــا يشــهد علــى نضــج مــا 
للحركــة. بعــض هــذه البيانــات مثيــر جــدا لالهتمــام، 
مشــجعة  ومناقشــتها  توزيعهــا  بهــا  الجــاري  والطريقــة 
أيضــا. وقــد اجتــذب أحدهــا اهتمامــا خاصــا مــن لجــان 
األخيــرة،  األســابيع  وفــي  مدنــي.  مدينــة  فــي  املقاومــة 
ســاعدت لجــان مقاومــة ســبع واليــات ســودانية أخــرى 
بشــكل  واعتمــاده  اإلعــالن  هــذا  صياغــة  إعــادة  فــي 
مشــترك باعتبــاره »امليثــاق الثــوري لســلطة الشــعب«. 
نفســها  مدنــي  بمدينــة  املقاومــة  لجــن  أرســلته 
للمناقشــة عــن طريــق وســائل متعــددة: رســائل البريــد 
مالحظــات  شــكل  وفــي  فيســبوك،  عبــر  اإللكترونــي، 
رقــم  اللجــان  هــذه  وقدمــت  واتســاب.  علــى  صوتيــة 
وإبــداء  التواصــل  مــن  النــاس  يتمكــن  ـكـي  واتســاب 

وتعديــالت.  مقترحــات 
البالغــات  معظــم  مــن  تقدميــة  أكثــر  امليثــاق  إن 
االقتصاديــة.  املســائل  مباشــرة  يعالــج  ألنــه  األخــرى 
وبالتالــي فهــو يمثــل نهجــا أكثــر يســارية ممــا هــي عليــه 
لجــان مقاومــة عديــدة أخــرى. ومــع ذلــك، ورغــم أنهــا 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  فــإن  االنتبــاه،  جذبــت 
الســودانية اســتجابت إلــى حــد كبيــر بواســطة الدعــوة 
فــي  املقاومــة  لجــان  قبــل  مــن  سيا�صــي  بيــان  نشــر  إلــى 
ألجــل  »ميثاقــا  اللجــان  هــذه  أصــدرت  ثــم  الخرطــوم. 
توافقيــا  نهجــا  يتبــع  الشــعبية«،  الســلطة  إرســاء 
مــن  كبــرى  تنســيقية  مجموعــة  إنشــاء  إلــى  ويدعــو 
عــن  الدفــاع  مــن  بــدال  املختلفــة،  املقاومــة  منظمــات 
التنميــة  أولويــات  وتحديــد  محــددة  سياســية  رؤيــة 
مختلفــة  وثيقــة  إنهــا  واالقتصاديــة.  االجتماعيــة 
كان  وإن  مدنــي،  فــي  ظهــر  الــذي  امليثــاق  عــن  تمامــا 
األمــر متوقعــا بالنظــر إلــى وقائــع العمــل السيا�صــي فــي 
الشــامل  النهــج  أعــاد هــذا  الحــظ،  العاصمــة. لســوء 
عبــر  املناقشــات  واجهــة  إلــى  اإلصالحيــة  األصــوات 
اإلنترنــت وخارجهــا، وهــو أمــر لــم نــره منــذ االنقــالب.

فــي الوقــت نفســه، ترفــض أصــوات كثيــرة خارطــة 
اقترحتهــا  التــي  الحكومــة  تشــكيل  أجــل  مــن  الطريــق 
لتعييــن  تدعــو  والتــي  الخرطــوم،  فــي  املقاومــة  لجــان 
ومجالــس  األمــة  مجلــس  ثــم  أوال،  الــوزراء  رئيــس 
إقــدام  عــزز  وقــد  التشــريعية.  والهيئــات  الواليــات 
لجــان املقاومــة بمدينــة مدنــي ولجــان املقاومــة األخــرى 
على نشــر مســبق ملقترحات بديلة موقف من يدركون 
غالبــا  الخرطــوم.  فــي  املقاومــة  لجــان  مقتــرح  عيــوب 
مــا يقــال إن اقتــراح مدنــي أقــرب إلــى تطبيــق »ســلطة 
الخاصــة  الطريــق  خارطــة  تنطلــق  حيــث  الشــعب«، 
الواليــة  مســتوى  نحــو  ثــم  املحليــة  املجالــس  مــن  بهــا 
ومجلــس األمــة، الــذي يعيــن رئيــس الــوزراء. إن عمليــة 
ملختلــف  العموميــة  واملناقشــة  املعلومــة  تقاســم 

الجاريــة. النقاشــات  عمــق 
ُ
ت املقترحــات 

بالطبع، هذا يسلط الضوء على الفرق بين لجان 
املقاومــة والحــزب الثــوري. مــن شــأن حــزب ثــوري أن 
الجماهيــر ومصالحهــا  تحليــال واضحــا ملوقــف  يقــدم 
ونــوع األدوات الواجــب اســتخدامها لتفكيــك خطــاب 
التحليــل  إلــى  الحالــي  االفتقــار  إن  الحاكمــة.  الطبقــة 

القــوي يمثــل مشــكلة ويســبب ارتبــاكا. 
متنوعــة.  بطــرق  السيا�صــي  االرتبــاك  هــذا  يتجلــى 
عــن  يعبــرون  أشــخاصا  نــرى  املثــال،  ســبيل  علــى 
مثــل  الرجعيــة  وامليليشــيات  الجيــش  تجــاه  غضبهــم 
ميليشــيا قوات الدعم الســريع، ولكن لألســف، غالبا 

لألجانــب،  وكارهــة  نخبويــة  بعبــارات  ذلــك  يجــري  مــا 
ومهاجمــة أصــول املقاتليــن العرقيــة والطبقيــة. مثــال 
الذيــن  الشــمالية  الواليــة  فــي  باملزارعيــن  يتعلــق  آخــر 
ســكان  أقــام  ومصــر.  الســودان  بيــن  الطــرق  أغلقــوا 
مواقــع  فــي  حاجــزا   20 مــن  أكثــر  الريفيــة  املناطــق 
مختلفــة، ويجــري إنشــاء شــبكات بيــن القــرى املشــاركة 
إغــالق  اندلعــت عمليــات  لتقديــم مطالــب جماعيــة. 
الطــرق بســبب مشــاكل اقتصاديــة مثــل ارتفــاع أســعار 
عندمــا  ذلــك،  ومــع  املعيشــة.  وتكاليــف  الكهربــاء 
دعــم  بيانــات  الحضريــة  املقاومــة  لجــان  أصــدرت 
املتعلقــة  املطالــب  تهميــش  جــرى  املزارعيــن،  لحركــة 
بزيــادة الكهربــاء، إن ذكــرت أصــال. لقــد ضــاع �صــيء مــا 
فــي غضــون هــذه الســيرورة، وهنــاك اآلن حديــث كثيــر 
عــن إســقاط الحكومــة الســودانية عبــر ضغــط علــى 
الديكتاتــور املصــري، عبــد الفتــاح السي�صــي، بالتأثيــر 
على االقتصاد املصري. والحال أن أسقاط الحكومة 
الحالية بضغط على السي�صــي يعني، بأبســط منطق، 
بطريقــة  السي�صــي  مصالــح  تخــدم  بحكومــة  إبدالهــا 
أفضــل. مــن شــأن منظــور ثــوري اعتبــار عمليــة إغــالق 
الطــرق هــذه أدوات للجماهيــر فــي معركــة مباشــرة ضــد 
طبقتهــا الحاكمــة وأولئــك املســتفيدين مــن الصــادرات 
حــزب  بمقــدور  منظــور  إنــه  الشــعب.  حســاب  علــى 
ثــوري ملتــزم أن يقدمه-منظــور ضــد الدولــة ويســعى 

إلــى شــلها.
الحضريــة ملطالــب  املقاومــة  لجنــة  فهــم  عــدم  إن 
الثــورة  بــدأت  ســمة مشــتركة. عندمــا  األريــاف  عمــال 
األريــاف  ســكان  بــدأ   ،2019-2018 فــي  الســودانية 
عندمــا  ذلــك،  ومــع  الخبــز.  نقــص  علــى  االحتجــاج 
لجــان  طلبــت  االنتقاليــة،  الحكومــة  تنصيــب  جــرى 
املقاومــة الحضريــة الدعــم مــن ســكان األريــاف، حتــى 
مــع اشــتداد أزمــة الخبــز. هنــاك ميــل إلــى غلبــة املطالــب 
الحضريــة، مــا لــم تكــن ثمــة منظمــة قــادرة علــى اقتــراح 
الجماهيــر  تتالقــي  ـكـي  الوضــع  جــذور  يتنــاول  تحليــل 

والريفيــة. الحضريــة 
محمــد: يذكرنــا امليثــاق الثــوري لســلطة الشــعب 
بــأن لجــان املقاومــة غيــرت طريقــة ممارســة السياســة 
النخبــة  فعــل  رد  فــي  ذلــك  ينعكــس  الســودان.  فــي 
السياسية املضطرب، إذ تقول للجان املقاومة: »من 
فضلــك! التزمــي بالســيناريو!«. إن لهــذا امليثــاق مزايــا 
الشــعبية  املشــاركة  علــى  التأكيــد  الســيما  عديــدة، 
الوطنيــة  الســيادة  علــى  والتشــديد  القــرار  صنــع  فــي 
باســتقبال  حظــي  وقــد  االقتصــادي.  واالســتقالل 
متحمــس فــي مناطــق أخــرى عديــدة فــي الســودان. ومــع 
الحاســم: كيــف يمكــن تحويــل  الســؤال  يبقــى  ذلــك، 
مــا فــي أهــداف البيانــات السياســية مــن راديكاليــة إلــى 

واقــع؟
تغييــر  أجــل  مــن  ثــوري  حــزب  إلــى  حاجــة  ثمــة 
جــذري فــي الســودان. ســيكون قــادرا علــى دفــع الحركــة 
تســتند سياســة  أن  يجــب  أبعــد.  مــدى  إلــى  الشــعبية 
للعالقــات  مــادي  تحليــل  إلــى  الثــوري  الحــزب  هــذا 
الباحثــان  أشــار  وكمــا  الســودان.  فــي  االجتماعيــة 
مجــدي الجزولــي وإدوارد تومــاس، ينتــج ســكان الريــف 
الســوداني املــواد الخــام التــي تشــكل معظــم صــادرات 
تجلــب  التــي  واملاشــية  الريعيــة  البلد-املحاصيــل 
الخرطــوم.2  فــي  َمّولــة لالســتهالك 

ُ
امل العملــة الصعبــة 

الثــوري  الحــزب  كــوادر  بمقــدور  يكــون  أن  وينبغــي 
مــع هــذا  التعامــل  إتيــان إجابــات علــى ســؤال كيفيــة 
التناقــض بيــن اإلنتــاج فــي املناطــق الريفيــة فــي البــالد 
واالســتهالك فــي مراكزهــا الحضريــة. كيــف يمكــن حــل 
التوتــرات بشــأن ملكيــة األرا�صــي واســتخدامها، والتــي 
هــي ســبب رئيــس للصــراع فــي جميــع أنحــاء الســودان؟ 
هــذا  تضــم  كمؤسســة  القبيلــة  تجــاوز  يمكــن  كيــف 
تنظيــم  يمكــن  كيــف  العمــال؟  مــن  الكبيــر  العــدد 
املناطــق  فــي  العمــال،  معظــم  بينمــا  العاملــة  الطبقــة 
الحضريــة والريفيــة علــى حــد ســواء، مشــتتون بســبب 
الحــزب  ســيواجه  االقتصاديــة؟  أنشــطتهم  طبيعــة 

وأكثــر. األســئلة  هــذه  كل  الثــوري 
شــاملة  معرفــة  الحــزب  هــذا  يمتلــك  أن  يجــب 
بظــروف حيــاة عمــال األريــاف. وفضــال عــن ذلــك، ال 
األريــاف  جماهيــر  لواقــع  املوضوعيــة  املعرفــة  تكفــي 
التي تنتج الفائض في السودان، إذ يجب على الحزب 
ومدهــا  الريفيــة  الجماهيــر  مــن  كــوادر  تجنيــد  أيضــا 
فــي  العمــال  وجــود  إن  الــالزم.  السيا�صــي  بالتثقيــف 
الحــزب أمــر بالــغ األهميــة، علــى الرغــم مــن أنــه ليــس 
التربيــة  ألن  حاســم  باألحــرى  إنــه  »تمثيــل«.  مســألة 
الطبقيــة لهــؤالء العمــال يمكــن أن تســاعد فــي حمايــة 
الحــزب مــن االنحرافــات اليمينيــة املحدقــة دومــا عنــد 

راديكالييــن. وســطى  طبقــة  مثقفــي  مــع  التعامــل 
كل هذا ال يعني إهمال الحزب للمناطق الحضرية. 
هنــاك  نفســه  تنظيــم  عليــه  يجــب  بالطبــع،   .

ً
أبــدا ال، 

لون هــم أيضــا. يمكنهــم 
َ
أيضــا. إن عمــال املــدن مســتغ

تشــكيل تحالــف مــع نظرائهــم الريفييــن وإتاحــة القــوى 
العاملــة الالزمــة لتحقيــق قفــزة صناعيــة.

علــى  ســيتعين  األيديولوجيــة،  الجبهــة  علــى 
الحــزب خــوض معــارك شرســة حــول تعريــف تعابيــر 
إلخفــاء  املســتعملة  الوطنيــة«،  »الوحــدة  مثــل 
خطــوط  رســم  عليــه  ســيتعين  الصــراع.  طبيعــة 
متزامنــة  عمليــة  إلــى  بحاجــة  نحــن  بوضــوح.  املعركــة 
الجماهيــر  مجمــل  توحيــد  والفصــل:  التوحيــد  مــن 
لة وفصلهــا عــن الطبقــة الحاكمــة 

َ
املضطَهــدة واملســتغ

فــي الســودان. لذلــك يجــب علــى الحــزب دراســة طبيعــة 
تــم إحياؤهــا بعــد  التــي  الفكــرة القوميــة الســودانية، 

.2018 أول  ديســمبر/كانون  ثــورة 
يجــب علــى الحــزب الثــوري أيضــا فهــم محــددات 
وتطويــر  وعالمــي،  إقليمــي  صعيديــن  علــى  الســودان 
الرأســمالي  العالمــي  النظــام  فــي  منــاورة  تكتيــكات 
والفــكاك منــه. مــا يتطلــب كذلــك معــارك أيديولوجيــة 
مكثفة عديدة، ألسباب ليس أقلها أن إحدى شكاوى 
»عزلــة  كانــت  البشــير  نظــام  إزاء  الوســطى  الطبقــة 
مواجهــة  هكــذا  إن  الدولــي«.  املجتمــع  عــن  الســودان 
مــع الرأســمالية العامليــة ســوف تتطلــب مســتوى عاليــا 
األممــي.  التضامــن  عــن  فضــال  الشــعبي  الدعــم  مــن 
يمكــن لليســاريين الثورييــن تنظيــم العمــال ضــد تدابيــر 
التقشــف، ولكــن مــن األصعــب بكثيــر بنــاء بلــد وفــق 
نمــط اقتصــاد جديــد، خاصــة فــي ظــل ظــروف حظــر 
باإلضافــة  بالطبــع،  البــد  عســكري.  بغــزو  وتهديــدات 
إلــى ذلــك، مــن دراســة متعمقــة للتجــارب االشــتراكية 
فــي القــرن 20، بمــا فــي ذلــك تجــارب الحــزب الشــيوعي 

الســوداني.
شــعور  الســودان  فــي  يوجــد  الراهــن،  الوقــت  فــي 
عــام بالتطلــع إلــى العدالــة االجتماعيــة. ثمــة »شــبح« 
وتحويلــه  التقاطــه  يجــب  ولكــن  الســودان.  فــي  يحــوم 
ومحــددة  واضحــة  أهــداف  ذي  سيا�صــي  برنامــج  إلــى 
أنحــاء  جميــع  فــي  العمــال  مالييــن  تلهــم  أن  بوســعها 

البلــد.
يمكــن  ال  نظــر  وجهــة  املهــام  هــذه  كل  تتطلــب 
بلوغهــا إال بحــزب سيا�صــي. ال تســتطيع منظمــات مثــل 
لجــان املقاومــة القيــام بذلــك، ألنهــا محــدودة بطابعهــا 
أن  بيــد  الــالزم.  الطبقــي  املنظــور  وُيعوزهــا  الجغرافــي 
بوســع هــذه املنظمــات الشــعبية أن تقــوم بــدور هــام 
فــي التغييــر االجتماعــي. يجــب علــى الحــزب الثــوري أن 

يســعى إلــى االرتبــاط بهــا.
آن: يذكرني هذا باملشاكل التي واجهها الثوريون 
فــي روســيا عندمــا حاولــوا توحيــد العمــال والفاحيــن 
كتابــه  فــي  الفقــراء.  الســكان  مــن  أخــرى  وفئــات 
»الدولــة والثــورة« )1917(، يتحــدث لينيــن موضحــا 
»الشــعب«- تشــكان  اللتيــن  الطبقتيــن  أن  كيــف 

انطاقــا  ِحدتــان 
َّ
ُمت الفقــراء-«  والفاحيــن  العمــال 

البيروقراطيــة  الدولــة  »آلــة  كــون  حقيقــة  مــن 
العســكرية« تضطهدهما وتســحقهما وتســتغلهما«. 
هــل يصلــح اعتمــاد تحليــل مشــابه بشــأن التوتــرات 
فــي  الريفيــة  وتلــك  الحضريــة  املناطــق  بيــن مصالــح 

الســودان؟
دعــم  إلغــاء  االنتقاليــة  الحكومــة  أرادت  ملــا  ُمــزن: 
يفيــد  أنــه  علــى  اإلجــراء  هــذا  عرضــت  الخبــز،  ســعر 
املناطــق الريفيــة، ألن املناطــق الحضريــة تلقــت ســابقا 
التحكــم  االنتقاليــة  الحكومــة  أكثــر. حاولــت  إعانــات 
عــن  وتحدثــت  القمــع  بواســطة  الحضريــة  باملناطــق 
زعــزع  مــا  الريفيــة،  للمناطــق  االقتصاديــة  العدالــة 
املناطــق  قمــع  الــذي  الســابق،  النظــام  هيــكل ســلطة 
الريفيــة بالقــوة ومنــح إعانــات للمــدن. وقــد حــدا بنــا 
بشــأن  مواقفنــا  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  التغييــر  هــذا 
اإلعانــات وتوزيــع الثــروة. إن مثــل هــذه اإلجــراءات مــن 
جانــب الطبقــة الحاكمــة، بمــا فــي ذلــك الخفــض األخير 
باســتمرار  الكهربــاء، تجبرنــا  أســعار  للدعــم وزيــادات 
الجوانــب  بيــن  القائمــة  الروابــط  توضيــح  علــى 

للثــورة. والسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
الشــعب  مطالــب  تؤثــر  مــدى  أي  إلــى  آن: 
الثــوري  النضــال  علــى  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

والوطنــي؟ املحلــي  الصعيديــن  علــى 
تكــن  لــم  لــو  حتــى  جــدا،  حاضــرة  إنهــا  محمــد: 
املتمثــل  السيا�صــي  بالهــدف  بوضــوح  مرتبطــة  دائمــا 
فــي إســقاط نظــام االنقــالب. علــى ســبيل املثــال، هنــاك 
حركــة ضخمــة للمزارعيــن فــي الواليــة الشــمالية ضــد 

الزيــادات الهائلــة فــي أســعار الكهربــاء. وســيكون لهــذه 
الزيــادة آثــار بالغــة الضــرر علــى املزارعيــن املعتمديــن 
علــى الكهربــاء فــي الــري. وكمــا وصفــت مــزن، انضمــت 
الشــمالية، وســدت  الواليــة  فــي  املقاومــة  إليهــم لجــان 
بمصــر،  الســودان  يربــط  الــذي  الرئي�صــي  الطريــق 
الجمركيــة  الرســوم  رفــع  مــن  كل  ضــد  واحتجــت 
واالنقــالب العســكري. وفــي 14 فبراير/شــباط، علقــت 
الحكومــة مؤقتــا تطبيــق الزيــادة فــي تعريفــة الكهربــاء 

الزراعــي. بالقطــاع 
املثيــر لالهتمــام فــي حركــة الواليــة الشــمالية هــذه، 
هــو أن الثورييــن هنــاك طالبــوا بوقــف تصديــر املــواد 
الخــام إلــى مصــر. بنظــري، يعكــس هــذا وعيــا بأهميــة 
إذا  الوطنيــة  املــوارد  فــي  والتحكــم  الوطنيــة  الســيادة 

أرادت الثــورة أن تؤثــر علــى حيــاة الشــعب اليوميــة.
مــع  املقاومــة  لجــان  تفاعلــت  أخــرى،  أماكــن  فــي 
مثــال املزارعيــن، باســتلهام نضالهــم. مــن ذلــك مثــال، 
واليــة  عاصمــة  الضميــر،  فــي  املقاومــة  لجــان  إغــالق 
أربــاح  مــن  بحصتهــا  مطالبــة  رئيســية  طريقــا  النيــل، 
املشــاريع الزراعيــة. كمــا صاغــت مطالــب اقتصاديــة 
مزارعــي  حركــة  مــع  تضامنهــا  مؤكــدة  أخــرى  جذريــة 

الشــمالية. الواليــة 
آن: أحــد أوجــه تطــور لجــان املقاومــة األكثــر إثــارة 
لاهتمــام هــي مشــاركتها فــي التجــارب الديمقراطيــة 
الشــعبية والثوريــة علــى املســتوى املحلــي. ويشــمل 
ســعت  التــي  القاعــدي«،  »البنــاء  عمليــات  ذلــك 
نفســها  تحديــث  إلــى  بواســطتها  املقاومــة  لجــان 
واكتســاء طابــع ديمقراطــي بإنشــاء هيــاكل داخليــة 
وعقــد  القياديــة،  الهيئــات  وانتخــاب  أفضــل، 
اجتماعــات عامــة. هــل لديكمــا مزيــد بصــدد ذلــك؟

مقاومــة  لجــان  مــن  عضويــن  ســمعت  ُمــزن: 
أن  يعتقــدان  إنهمــا  يقــوالن  الخرطــوم  فــي  مختلفــة 
األخيــرة  السياســية  التصريحــات  صياغــة  عمليــة 
التصريحــات  مضمــون  مــن  أكثــر  الدراســة  تســتحق 
نفســها. هــذه العمليــات التداوليــة مســتمرة وتعكــس 
منحنــى التعلــم. لــم يكــن لــدى أي مــن اللجــان، باألقــل 
كيفيــة  بشــأن  محــددة  خطــة  عرفتهــا،  التــي  تلــك 
علــى  ذلــك  مــن  بــدال  عملــت  ولكنهــا  البيــان،  صياغــة 
أســاس أن يكــون شــامال قــدر اإلمــكان. أرســل بعضهــا 
لجــان  أخــرى  وأرســلت  الحــي،  إلــى  اســتطالع  لجــان 
املقاومــة  لجــان  اســتخدمت  أعضائهــا.  إلــى  اســتطالع 
ومطالبهــا  أفكارهــا  لتصفيــة  تــداول  أدوات  جملــة 
الســكان  مــن  العمليــة جــزءا  وصقلهــا. وجعلــت هــذه 
ثمــة فهــي  السياســية، ومــن  للمشــاركة  ارتياحــا  أكثــر 
هــو  التداولــي  النشــاط  مــن  النــوع  هــذا  جــدا.  مهمــة 
�صــيء تســتطيع لجــان املقاومــة القيــام بــه دون قيــادة 
هيئــة مركزيــة. والواقــع أن هــذه القــدرة علــى إشــراك 
الســكان املحلييــن فــي النقــاش والتــداول ليســت املهــارة 
تطورهــا  ومعــارف  مهــارات  جملــة  هــي  بــل  الوحيــدة، 

املقاومــة. لجــان 
آن: ولكــن هــل هــي مجــرد عمليــة تشــاور؟ أم هــي 
مفتوحــة  قــرار  صنــع  وعمليــة  حقيقيــة  مــداوالت 

الســكان؟ مــن  أكبــر  لجــزء 
علــى  آخــر.  إلــى  مــكان  مــن  األمــر  يختلــف  ُمــزن: 
إغــالق  أثنــاء  املطالــب  صياغــة  عنــد  املثــال،  ســبيل 
الطــرق فــي الواليــة الشــمالية، أنشــأ املناضلــون لجانــا 
وعقــدوا اجتماعــات عنــد املتاريــس. وصــدرت جميــع 
اإلعالنــات املتعلقــة باالجتماعــات واملناقشــات بشــأن 
املواضيــع املطروحــة للنقــاش علنــا. لــم يجــر توثيقهــا 
بعضهــا   

َّ
وُبــث أحيانــا،  ذلــك  جــرى  ولكــن  جميعــا، 

مــن  ممثلــون  يحضــر  ثــم  فيســبوك.  علــى  مباشــرة 
مــن  أشــخاص  مــع  التنســيق  اجتماعــات  حاجــز  كل 
خــذ بهــا  تَّ

ُ
املتاريــس األخــرى، وهــذه هــي الطريقــة التــي ت

القــرارات. أظهــر أحــد مقاطــع الفيديــو التــي شــاهدتها 
ممثــال اختارتــه إحــدى اللجــان عائــدا مــن اجتمــاع مــع 
لجنــة أخــرى يعلــن ويشــرح أن اللجنــة األخــرى لــم تقبــل 

مقترحاتــه.
الواليــات،  بعــض  فــي  مقاومــة  لجــان  فــي  ويوجــد 
مثــل الخرطــوم، هيــكل رســمي يجمــع مندوبــي اللجــان 
مــن األجــزاء الثالثــة للعاصمــة: الخرطــوم وأم درمــان 
وبحــري )املعــروف أيضــا باســم الخرطــوم الشــمالية(. 
يجــري انتخــاب املمثليــن أو تعيينهــم مــن قبــل األحيــاء 
الواليــة.  املدينــة وحتــى مســتوى  إلــى مســتوى  وصــوال 
وتســتخدم هــذه الهيئــات مجموعــة أدوات وقنــوات، 

العموميــة. االســتطالعات  الســيما 
آن: هل تنظم اللجان اجتماعات جماهيرية؟

وفــي  األحيــاء.  فــي  اجتماعــات  تعقــد  نعــم،  ُمــزن: 
طويلــة  مناقشــات  علــى  تنطــوي  األحيــان،  معظــم 
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»لحظة أحادية القطب«

عــام  فــي  املنعقــدة  الســابقة،  القمــة  جــاءت 
حكومــات  بيــن  مديــد  نقــاٍش  خاتمــة  فــي   ،1997
الدول األعضاء في الحلف بصدد مسألة توسيعه 
. وقد صار النقاش عالنيا وحادا في الواليات 

ً
شرقا

املتحــدة األمريكيــة، انخرطــت فيــه دوائــر وأوســاط 
السياســة الخارجيــة بأكملهــا أو تــكاد. فتواجــه فــي 
روســيا– نبــذ  خطــورة  مــن  روا 

ّ
حــذ مــن  املناقشــة 

وهــو مــا اعتقــدوا أن الــروس ســيرونه حتمــا فــي كل 
توســيع للناتــو يشــمل بلدانــا كانــت ســابقا خاضعــة 
التــي  الفرصــة  انتهــاز  اســتعجلوا  ملوســكو–ومن 
أتاحتهــا »اللحظــة أحاديــة القطــب« )بحســب تعبيــر 
 Charles Krauthammer 1990 صاغــه فــي العــام
واشــنطن  صحيفــة  فــي  الــرأي  كتــاب  مــن  وهــو   ،
بوســت(، بقصــد مــد الهيمنــة األمريكيــة إلــى مناطــق 
كانــت فــي الســابق ضمــن دائــرة النفــوذ الســوفييتي. 
هــذا  شــاطر 

ُ
ت كلينتــون  إدارة  غالبيــة  وكانــت 

الــرأي األخيــر، املوحــى بــه مــن الكواليــس مــن قبــل 
علــم الروحــي. 

ُ
زبيغينــو بريجنســكي املتقمــِص دور امل

وزيــر  اإلدارة  داخــل  املقابــل   
َ

املوقــف يمثــل  وكان 
بيــل كلينتــون  أثنــاء واليــة  فــي  بيــري  الدفــاع ويليــام 
الرئاســية األولــى. وقــد جــرى اســتبعاد ويليــام بيــري 
معبــرة  بصــورة  عنــه  واالســتعاضة  اإلدارة،  مــن 
جــدا بالجمهــوري ويليــام كوهيــن خــالل واليــة بيــل 
قمــة  انعقــاد  ســنة  مــن  بــدءا  الثانيــة،  كلينتــون 

مدريــد. 
ــون  يتمنَّ  

ً
شــرقا الناتــو  توســيع  أنصــار  كان 

مــن  كبيــر  لقســم  األمريكيــة  اإلمبراطوريــة  شــمول 
اإلمبراطوريــة الســوفييتية الســابقة، اعتقــادا منهــم 
أن روســيا مــا بعــد الشــيوعية لــن تتأخــر، عاجــال أو 
آجــال، فــي اســتعادة تقليدهــا االمبراطــوري املديــد. 
كان الزمــا فــي نظرهــم، والحالــة تلــك، اســتباق هــذا 
التطــور املحتــوم بتأميــن تحكــم الواليــات املتحــدة 
اإلمبراطوريــة  مــن  يمكــن  مــا  بأوســع  األمريكيــة 
بوتيــن  نظــام  ولــج  وحيــث  الســابقة.  الســوفييتية 
فعــال طريــق الســلوك االفترا�صــي منــذ العــام 2008 
فــي مــا تعــودت روســا اعتبــاره »خارَجهــا املجــاور« فــي 

املنظــور االمبراطــوري )تدخــل فــي جورجيــا فــي العــام 
فــي  الدونبــاس  فــي  والتدخــل  القــرم  وضــم   ،2008
أجــل  مــن  أوكرانيــا  غــزو  ومحاولــة   ،2014 العــام 
»تغييــر النظــام« فيهــا فــي العــام 2022، وجهــود ال 
الدونبــاس ومناطــق  تــزال جاريــة الحتــالل مجمــل 
متاخمــة( قــد ُيظــن أن مــن دعــوا إلــى توســيع الناتــو 

كانــوا علــى صــواب. 

قة لذاتها
ّ

نبوءة ُمحِق

مــا  بالــذات  هــي  النتيجــة  هــذه  أن  الحقيقــة 
فــي  أصابــوا  فقــد  التوســيع.  معارضــو  منــه  حــذر 
توقعهــم أن الــروس ســوف يعتبــرون توســع الناتــو 
بالتالــي  لديهــم  ســيثير  وأنــه  عدائيــا،  عمــال   

ً
شــرقا

أن  إلــى  أخــرى،  بعبــارة  نبهــوا،  لقــد  ثأريــة.  مواقــف 
إلــى ســلوك  الناتــو اســتباقا لعــودة روســيا  توســيع 
امبراطــوري ســيكون فــي الواقــع نبــوءة تحقــق ذاتهــا. 

وّجهــت قمــة العــام 1997 إلــى هنغاريــا وبولونيــا 
لالنضمــام  رســمية  دعــوة  التشــيكية  والجمهوريــة 
نِجــز انضمــام دول أوروبــا الشــرقية 

ُ
إلــى الحلــف. وأ

الثــالث بعــد ســنتين مــن ذلــك، إبــان قمــة واشــنطن 
التي احتفلت بالذكرى الخمسين لتأسيس الناتو. 
يوغوســالفيا  يقصــف  الحلــف  فيمــا  ذلــك  جــرى 
منتهــكا القانــون الدولــي، ضمــن أول حــرب تقودهــا 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة بعــد العــام 1990 بــال 

ترخيــص مــن مجلــس أمــن األمــم املتحــدة. 
إليهــا  مضافــا  هــذه،  األحــداث  سلســلة  إن 
العــام  فــي  للعــراق  املتحــدة  الواليــات  احتــالل 
أمــن األمــم  التفــاف آخــر علــى مجلــس  فــي   ،2003
بضــم   2004 العــام  فــي  الناتــو  وتوســيُع  املتحــدة، 
ســبعة بلــدان أخــرى مــن شــرق أوروبــا، منهــا ثالثــة 
االتحــاد  فــي  ســابقا  املنضويــة  البلطيــق  دول  مــن 
 فــي نشــوء العــداوة بيــن 

ً
الســوفييتي، كانــت حاســمة

أوكرانيــا.  لغــزو  مهــدت  التــي  والغــرب  روســيا 
مناَســبة  القادمــة  مدريــد  قمــة  وســتكون  هــذا 
لطفــرٍة نوعيــة كبيــرة فــي تحديــد وظيفــة الناتــو، مــع 
عواقــب ال تقــل جســامة عمــا نتــج عــن قمــة عــام 

1997. ليــس املقصــود هنــا دعــوة فنلنــدا والســويد 
لهــذا  مــا  رغــم  الحلــف،  إلــى  االنضمــام  إلــى  رســميا 
التوســيع الجديــد مــن أهميــة بالغــة أكيــدة، وربمــا 
حتــى بمــا يفــوق ســابقيه، ألنــه ســيمدد بنحــو كبيــر 
حدود الناتو املباشرة مع روسيا )يبلغ طول حدود 
فــي هــذا الصــدد،  كلــم(.   1340 مــع روســيا  فنلنــدا 
يتعلــق الســؤال الوحيــد بموقــف تركيــا، إذ إن كل 
دعــوة جديــدة إلــى االنضمــام إلــى الناتــو تســتوجب 
وهــو  الحالييــن،  الحلــف  أعضــاء  كافــة   

َ
موافقــة

مبــدأ يمنــح كال منهــم حــق فيتــو. فتأمــل أنقــرة أن 
تتخــذ الدولتــان الشــماليتان تدابيــر ضــد الحركــة 
الكرديــة، املمثلــة بكثافــة ضمــن الالجئيــن فيهمــا. 

عداء صريح للصين 

بيــد أن أخطــر مســتجد فــي قمــة مدريــد يتمثــل 
فــي توســيع نوعــي كبيــر لغايــة وجــود الناتــو.  تأســس 
الحلــف أصــال ليكــون منظمــة دفــاع ضــد االتحــاد 
وتحــول  لــه،  الخاضعــة  والــدول  الســوفييتي 
مــا   – أمنيــة«  »منظمــة  إلــى   1991 العــام  بعــد 
)لــم  عســكرية  أعمــال  فــي  ينخــرط  أخــذ  أنــه  يعنــي 
يخــض الناتــو، كناتــو، أي حــرب فــي زمــن االتحــاد 
الســوفييتي( – وأعــاد تحديــد هدفــه بعــزل روســيا 
مــا بعــد الســوفييتية بتوســٍعه نحــو حدودهــا. وكان 
مجلــس الناتو-روســيا املشــترك، املحــدث فــي العــام 
دعوتهــا  عــوض  ملوســكو  هزيلــة   

ً
مواســاة  1997

إلــى االنضمــام إلــى الحلــف. ومــا كان ذلــك ليخــدع 
أحــدا.  ثــم انتقــل عــداء الناتــو لروســيا مــن املبطــن 

 .2014 فــي العــام  إثــر ضــم القــرم  إلــى الصريــح 
وســوف تــُزجُّ قمــة مدريــد الناتــو بنحــو مباشــر 
نطــاق   

ً
متجــاوزة للصيــن،  صريحــة  معــاداة  فــي 

الحلــف األصلــي. فقــد جــرى تحديــد هــذا النطــاق 
فــي معاهــدة تأســيس الناتــو فــي العــام 1949 بجعلــه 
أو  أوروبــا  فــي  األعضــاء  مــن  أي  »أرا�صــي  يشــمل 
أمريــكا الشــمالية، ومحافظــات فرنســا فــي الجزائــر، 
إلحــدى  قانونيــا  الخاضعــة  الجــزر  أو  واألرا�صــي 
املحيــط  شــمال  منطقــة  فــي  األعضــاء  الــدول 
أف�صــى  وقــد  الســرطان«.   مــدار  شــمال  األطل�صــي 
تحــول الناتــو بعــد العــام 1991 إلــى تدخلــه خــارج 
أبعــد  ثــم  أوال،  البلقــان  فــي  أعضائــه،  أرا�صــي 
بكثيــر مــن منطقتــه األصليــة، فــي أفغانســتان بعــد 

 .2001 ســبتمبر   11 اعتــداءات 
بيــد أن املشــاركة فــي اجتماعــات الحلــف ظلــت 
حصــرا علــى أوروبــا وأمريــكا الشــمالية، األمــر الــذي 
تغيــر اآلن.  فقــد تمــت دعــوة اليابــان، وأســتراليا، 
وزيلنــدا الجديــدة، وكوريــا الجنوبيــة، للمشــاركة فــي 
قمــة مدريــد بصفتهــا »شــريكات« الناتــو فــي منطقــة 
آســيا واملحيــط الهــادئ –مــا يمثــل اســتفزازا خطيــرا 
فــي  تــرى  أن  ســوى  يســعها  لــن  التــي  لبيكيــن  جــدا 
تلــك الدعــوة خطــوة نحــو توطيــد التحالفــات التــي 
شــبكة  فــي  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  تقودهــا 
وقــد صــرح  والصيــن.  عامليــة موحــدة ضــد روســيا 
إثــر  ســتولتنبرغ،  ينــس  للحلــف،  العــام  األميــن 
اجتمــاع تمهيــدي لــوزراء دفــاع دول الناتــو انعقــد 
يــوم 16 يونيو/حزيــران، أن »املفهــوم االســتراتيجي 
مدريــد  قمــة  فــي  تبنيــه  املرتقــب  للناتــو  الجديــد« 
ومــن  روســيا،  »مــن  الحلــف  موقــف  ســيعرض 

مــن  مــرة  وألول  وأيضــا  الصاعــدة،  التحديــات 
الصيــن«. 

إعادة بناء حركة سلم عاملية 

تأكيــده  املرتقــب  الجديــد،  التصعيــد  إن 
نظــر  وجهــة  مــن  تمامــا  منطقــي  أمــر  مدريــد،  فــي 
واشــنطن وعزمهــا علــى تأبيــد هيمنتهــا علــى القســم 
مــن  الهــادئ  واملحيــط  وآســيا  أوروبــا  مــن  األعظــم 
وفــق  كعدويــن،  والصيــن  روســيا  تصويــر  خــالل 
األمريكيــة  اإلدارات  طبقتهــا  اســتراتيجية  خطــة 
الرئيــس  ســاند  وإذ   .1991 العــام  منــذ  املتعاقبــة 
بايــدن، بعــزم، مقاومــة أوكرانيــا للغــزو الرو�صــي، لــم 
يتــوان عــن اســتفزاز بيكيــن مــرارا، الســيما بتصريــح 
أدلــى بــه قبــل اجتمــاع شــهر مايــو للتحالــف الرباعــي 
املناهض للصين املعروف باســم »كواد« )اليابان، 
بــأن  املتحــدة(  الواليــات  مــع  والهنــد  وأســتراليا، 
أمريــكا ســتدافع عــن تايــوان عســكريا. وســرعان مــا 
التصريــح،  هــذا  بتلطيــف  الخارجيــة  وزارة  قامــت 
علمــا أنهــا ســبق أن أســقطت مــن بطاقــة معلومــات 
عــن تايــوان علــى موقعهــا باإلنترنــت فــي مايــو عبــارة 
تقــول »ال نســاند اســتقالل تايــوان« ثــم أعادتهــا فــي 

يونيــو. 
وآســيا-املحيط  أوروبــا  نظــر  وجهــة  مــن  أمــا 
العملــي  التوســيع  هــذا  ارتضــاء  يعــادل  الهــادئ، 
إذ  الهاويــة.  إلــى  أعمــى  انقيــادا  الناتــو  لوظيفــة 
ليســت معــاداة الصيــن فــي مصلحــة أوروبــا، وال فــي 
مصلحــة أي مــن الــدول املدعــوة إلــى قمــة مدريــد.  
أن  تعتقــد  األوروبيــة  الحكومــات  كانــت  لــو  فحتــى 
روســيا باتــت خطــرا علــى أمنهــا بصفــة نهائيــة، لــن 
يؤتــي دفــع بكيــن إلــى توطيــد تحالفهــا مــع موســكو 

عكســية.  نتائــج  غيــر 
تدنــو هــذه التطــورات بالعالــم إلــى افجــار ربمــا 
أوكرانيــا  فــي  الجاريــة  الحــرب  مــن  أخطــر  يكــون 
مــن  لــذا،  البشــرية.  مســتقبل  يهــدد  وقــد  بكثيــر، 
الســلم  أجــل  مــن  عامليــٍة  حركــٍة  بنــاء  إعــادة  ِلــح 

ُ
امل

بحــل  تطالــب  العســكرية،  األحــالف  كل  بوجــه 
هــذه األحــالف، وتعــارض كذلــك الزيــادات الكبيــرة 
الجاريــة فــي املوازنــات العســكرية. آن أوان العــودة 
إلــى نــزع عالمــي للســالح تحــت إشــراف منظمــة األمــم 
املتحــدة، وفــق مــا نــص عليــه ميثــاق املنظمــة. هــذا 
امليثــاق حجــُر زاويــة القانــون الدولــي الــذي ينبغــي 
شــريعة  نجــو  الراهــن  االنــزالق  ضــد  دوره  تجديــد 

الغــاب. 
إن املبالــغ املتناميــة باطــراد املخصصــة للتســلح 
نحــو  تجييرهــا  العقــل  يحكــم  أمــوال  وللتدميــر 
 مصلحــة 

ً
خــوض الحربيــن التــي تكمــن فيهمــا حقيقــة

الفقــر  علــى  الحــرب  وهمــا  أال  البشــري،  الجنــس 
املنــاخ.  تغيــر  والحــرب علــى 

نشر املقال أوال في : 
https://www.thenation.com/article/

/world/nato-china-russia-us

حلف الناتو: من سيء إلى أسوأ 
جلبير األشقر 

في متم شــهر يونيو هذا، ولثاني مرة منذ انضمام الدولة اإلســبانية إلى حلف 
 أن 

َ
صــادف

َ
الناتــو فــي العــام 1982، يعقــد هــذا األخيــر مؤتمــر قمــة فــي مدريــد. وت

القمتيــن تمثــان كليهمــا لحظــة حاســمة فــي تاريــخ املنظمــة. 
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أ. جذور الصهيونية في أوربا الشرقية
فلســـطين  الصهيونيـــة  اختيـــار  يـــدل 
عامـــل  وجـــود  علـــى  العالـــم  ليهـــود  »وطنـــا« 
وهـــم  ويعـــود  أيديولوجيتهـــا.  فـــي  الديـــن 
الصلـــة املفترضـــة بيـــن اليهـــود وفلســـطين إلـــى 
فـــإن »الحقـــوق  ألفـــي عـــام، وبالتالـــي  زهـــاء 
غيـــر  صـــورة  مجـــرد  املزعومـــة  التاريخيـــة« 
العصـــور  إلـــى  تنتمـــي  والعقالنيـــة  واقعيـــة 
القديمـــة. يقت�صـــي تحليـــل ســـيرورة تشـــكل 
الصهيونيـــة فـــي نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر 
الديـــن واالهتمـــاَم  تجـــاوَز عامـــل  وتطورهـــا 
االجتماعيـــة  اليهـــودي  املجتمـــع  بجـــذور 

الشـــرقية. أوربـــا  فـــي  واالقتصاديـــة 
ال يظهـــر ارتبـــاط اليهـــود الروحانـــي بـــأرض 
 
ً
امليعـــاد )فلســـطين( بنفـــس الطريقـــة دومـــا

علـــى  الصهاينـــة  أصـــر  إذا  مـــكان.  كل  وفـــي 
هـــذا الســـمة، فبقصـــد إتيـــان تبريـــر تاريخـــي 
 
ً
مخـــادع أليديولوجيتهـــم، كمـــا الحـــال غالبـــا

والعنصريـــة،  الشـــوفينية  الحـــركات  لـــدى 
ليحل مكان تحليل الدينامية االجتماعية-

واالجتماعية-السياســـية  االقتصاديـــة 
أســـاس  األخيـــر  التحليـــل  فـــي  تمثـــل  التـــي 
أفكارهـــم وممارســـاتهم. ولـــم يســـع قســـم مـــن 
املنظريـــن والقـــادة الصهاينـــة إلـــى تفســـيرات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة لتبريـــر الصهيونيـــة 
. لكـــن يتعـــذر تســـويغ االســـتعمار 

ً
إال الحقـــا

بحجـــج   
ً
تحديـــدا فلســـطين  فـــي  الصهيونـــي 

فـــي  مجبـــرون  هـــم  حتـــى  وبالتالـــي  عقالنيـــة؛ 
حجـــج  إلـــى  اللجـــوء  علـــى  املطـــاف،  آخـــر 
تاريخيـــة،  هـــي  ممـــا  أكثـــر  ودينيـــة  روحانيـــة 
مـــن شـــأنها »اثبـــات« أن جميـــع يهـــود العالـــم 
 بفكـــرة »العـــودة 

ً
مرتبطـــون كمـــا كانـــوا دومـــا

إلـــى »الوطـــن القديـــم«، أرض امليعـــاد.
فلســـطين   :

ً
قطعـــا يلـــي  مـــا  قـــول  يلـــزم 

غيـــر مرتبطـــة بتاريـــخ يهـــود حقبـــة مـــا قبـــل 
هتلـــر، بـــل كانـــت »الصلـــة التاريخيـــة« قبـــل 
آالف الســـنين، بقـــدر مـــا أنهـــم لـــم يهاجـــروا 
إلـــى فلســـطين، ومـــا مـــن �صـــيء كان يربطهـــم 
يهـــود  آالف  بضعـــة  باســـتثناء  البلـــد،  بهـــذا 
االســـتعمار  قبـــل  هنـــاك  يعيشـــون  كانـــوا 
ذاتـــه  بالنحـــو  طويلـــة  بفتـــرة  الصهيونـــي 
الـــذي يعيـــش بـــه غيرهـــم فـــي بلـــدان أخـــرى.

حـــل  فـــي  الصهيونيـــة  هـــدف  يتمثـــل 
بتوطيـــن  العالـــم  عبـــر  اليهوديـــة  املشـــكلة 
اليهـــود فـــي فلســـطين وتوجيههـــم إلـــى ممارســـة 

منتجـــة. مهـــن 
الحركـــة  أصـــل  عـــن  البحـــث  يجـــب 
التشـــكيلة  تطـــور  فـــي  الصهيونيـــة 
فـــي  القيصريـــة  لإلمبراطوريـــة  االجتماعيـــة 
غيـــر  تطـــورا  عشـــر،  التاســـع  القـــرن  نهايـــة 

متخلفـــا.  
ً
وأساســـا متكافـــئ 

لعالقـــات  املتأخـــر  التطـــور  عـــن  ترتـــب 
اإلمبراطوريـــة  فـــي  الرأســـمالية  اإلنتـــاج 
تأثيـــر  البدايـــة،  منـــذ  واملشـــوه  القيصريـــة، 
اليهـــودي  املجتمـــع  بنيـــات  علـــى  مدمـــر 
التطـــورات  هـــذه  أدت  االجتماعيـــة: 
القطاعـــات  تدميـــر  إلـــى   

ً
تدريجيـــا الجديـــدة 

االقتصاديـــة التـــي كانـــت الطائفـــة اليهوديـــة 
وســـائل  مـــن  اليهـــود  ُحـــرم  عليهـــا.  تعيـــش 
عيشـــهم الســـابقة، لكـــن أبـــواب القطاعـــات 
فتـــح لهـــم بنفـــس 

ُ
الصناعيـــة الجديـــدة لـــم ت

تفاقـــم  أف�صـــى  ذلـــك،  علـــى  عـــالوة  القـــدر. 
تأجيـــج  إلـــى  االجتماعيـــة  التناقضـــات 
بينمـــا  الجماهيـــر،  بيـــن  الســـامية  معـــاداة 
قاتلـــة  مذابـــح  القيصريـــة  الدولـــة  نظمـــت 
بـــدم بـــارد لليهـــود لحـــرف الســـخط الشـــعبي 

الفعليـــة. أســـبابه  عـــن 
إلـــى  اليهـــود  ســـعى  وضـــع،  هكـــذا  بوجـــه 
مخـــرج قـــد يتيـــح افالتهـــم مـــن وضـــع يتعـــذر 
الهجـــرة  فكانـــت  تحملـــه،  متزايـــد  بنحـــو 
وأوربـــا  الشـــمالية  أمريـــكا  إلـــى  الجماهيريـــة 
بيـــن  مـــا  هاجـــر  أخـــرى.  وقـــارات  الغربيـــة 
اإلمبراطوريـــة  مـــن  يهـــودي  مالييـــن  و3   2.5
القيصريـــة، بيـــن ثمانينيـــات القـــرن التاســـع 
فـــي  األولـــى.  العامليـــة  الحـــرب  وبدايـــة  عشـــر 
هـــذا الســـياق، تبنـــى بعـــض املثقفيـــن اليهـــود 
الشـــباب املقيميـــن فـــي بلـــدات صغيـــرة فكـــرة 
فلســـطين  إلـــى  جماهيريـــة  هجـــرة  تنظيـــم 

واالجتماعـــي  القومـــي  اليهـــود  لتغييـــر وضـــع 
منتجـــة:  اســـتيطان  حركـــة  خـــالل  مـــن 
األولـــى:  الصهيونيـــة  املجموعـــة  تشـــكلت 
الدولـــة  تنظيـــم  إثـــر  صهيـــون«،  »أحبـــاء 
اغتيـــال  بعـــد  إجراميـــة  مذابـــح  القيصريـــة 

.1880 عـــام  الثانـــي  الســـكندر 
 Léo Pinsker بينســـكر ليـــون  يتحـــدث 
ـــر هـــذه الحركـــة الجديـــدة، فـــي كتابـــه 

ّ
، منظ

»التحـــرر الذاتـــي« عـــن »تشـــكل أمـــة يهودية، 
وشـــعب سيســـتقر علـــى أرضـــه«. جـــرى تبريـــر 
أفـــكاره بعوامـــل قوميـــة علمانيـــة، لكـــن كان 
فـــي  يربطهـــا بعنصـــر غيـــر عقالنـــي، متمثـــل 
عنـــه  عبـــر  مـــا  التـــوراة،  وطـــن  إلـــى  العـــودة 
إيديولوجـــي آخـــر مـــن نفـــس الحركـــة بمزيـــد 
إســـرائيل  »والدة  بقولـــه:  الوضـــوح  مـــن 
)ليلينبلـــوم  آبائنـــا«  أرض  علـــى  جديـــد  مـــن 

.)Lilenblum
هـــذه  هرتـــزل  دمـــج   ،1896 عـــام  فـــي 
املجموعـــة فـــي املنظمـــة الصهيونيـــة العامليـــة 
التـــي كان شـــكلها للتـــو. قبـــل ذلـــك، لـــم تكـــن 
أفـــكار هرتـــزل حـــول حـــل املســـألة اليهوديـــة 
واســـتراتيجية  عامليـــة  منظمـــة  )ضـــرورة 
والـــوزراء  امللـــوك  إقنـــاع  حـــول  متمحـــورة 
بـــأن مـــن مصلحتهـــم مســـاعدته علـــى تنفيـــذ 

األوهـــام. مرحلـــة  تتجـــاوز  مشـــاريعه( 
الغربيـــة  أوربـــا  يهـــود  عكـــس  علـــى 
والوســـطى، لـــم يكـــن ليهـــود أوروبـــا الشـــرقية 
وســـائل االندمـــاج الالزمـــة، وال أي امكانيـــة 
فـــي  الفـــكاك  علـــى  للقـــدرة  مصداقيـــة  ذات 
الظـــروف  إلـــى  بالنظـــر  قريـــب،  مســـتقبل 
مـــا  القائمـــة.  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
بعـــض  هرتـــزل  أفـــكار  اكتســـاب  ســـيتيح 
بعـــض  صفـــوف  فـــي  واالنغـــراس  الـــوزن 
الهامشـــية  اليهـــودي  املجتمـــع  أقليـــات 
واملحـــدودة فـــي أوربـــا الشـــرقية. يبـــدو مـــدى 
علـــى  الصهيونيـــة  األفـــكار  تأثيـــر  ضآلـــة 
ضـــوء  فـــي  واضحـــا  اليهوديـــة  الجماهيـــر 
 60000 بيـــن  مـــا  التاليـــة: اختـــار  الحقيقـــة 
إلى 70000 شخص وحسب فلسطين، أي 
مـــا بيـــن %3 إلـــى %3.5 مـــن كتلـــة املهاجريـــن.

مـــاذا كانـــت ردود فعـــل مختلـــف فئـــات 
مجتمـــع أوربـــا الشـــرقية تجـــاه الصهيونيـــة؟

الحـــرب  قبـــل  الصهيونيـــة،  تأثيـــر  كان 
العامليـــة األولـــى، محـــدودا فـــي بعـــض فئـــات 
واتســـع  الصغيـــرة.  البلـــدات  فـــي  املثقفيـــن 
نطـــاق هـــذا التأثيـــر إلـــى حـــد مـــا، بيـــن نهايـــة 
هتلـــر  ووصـــول  األولـــى  العامليـــة  الحـــرب 
بعـــض  فـــي   ،1933 العـــام  فـــي  الســـلطة  إلـــى 
الفئـــات البرجوازيـــة الصغيـــرة )التجـــار( إثـــر 
االنفجـــارات املعاديـــة للســـامية فـــي بولنـــدا. 
لكـــن العـــدد اإلجمالـــي لـــم يتجـــاوز 13000 
مهاجـــر إلـــى فلســـطين، وهـــذا ضئيـــل قياســـا 
جميـــع  عبـــر  اليهـــود  املهاجريـــن  بمالييـــن 

الحقبـــة. هـــذه  أثنـــاء  فـــي  العالـــم  أنحـــاء 
فـــي  اليهـــود  والحرفيـــون  العمـــال  ظـــل 
منـــأى تـــام عـــن األيديولوجيـــة الصهيونيـــة، 
إذ لـــم يتبينـــوا كيـــف يمكـــن تحســـين حياتهـــم 
فـــي بلـــد متخلـــف مثـــل فلســـطين.  البائســـة 
وقـــد عـــارض كثيـــر منهـــم الصهيونيـــة بوعـــي 
الطبقيـــة؛  مصلحتهـــم  نظـــر  وجهـــة  مـــن 
فـــي اتحـــاد العمـــال اليهـــود  وكانـــوا منظميـــن 
االشـــتراكية  واملنظمـــات   )Bund )البونـــد 
تقودهـــا  التـــي  الجماهيريـــة  والحـــركات 
 األحـــزاب 

ً
املنظمـــات العماليـــة. ظلـــت دومـــا

االشـــتراكية«  »الصهيونيـــة  والتنظيمـــات 
واملجموعـــات القريبـــة منهـــا داخـــل الطبقـــة 

هامشـــية. ظواهـــر  العاملـــة 
فكانـــت  اليهوديـــة  البرجوازيـــة  أمـــا 
نظـــر  وجهـــة  مـــن  للصهيونيـــة  معارضـــة 
مرتبطـــة  كانـــت  الطبقيـــة.  مصالحهـــا 
بالنظـــام االجتماعـــي القائـــم، وعلـــى الرغـــم 
املحـــدود وضعـــف  الرأســـمالية  تطـــور  مـــن 
 
ً
تمامـــا منتميـــة  كانـــت  فإنهـــا  التصنيـــع، 

اإلمبراطوريـــة  فـــي  البرجوازيـــة  الطبقـــة  إلـــى 
القيصريـــة )والحًقـــا فـــي بولنـــدا(، وبلـــغ قســـم 
والثقافـــي  االجتماعـــي  االنصهـــار  حـــد  منهـــا 
اليهوديـــة،  البرجوازيـــة  وستســـعى  التـــام. 
بوجـــه معـــاداة الســـامية، إلـــى االســـتثمار فـــي 

بلـــدان أوربـــا الغربيـــة ومـــا وراء البحـــار. لـــم 
لرســـاميلها،  جاذبيـــة  أيـــة  لفلســـطين  تكـــن 
يعنـــي  اليهوديـــة«  األمـــة  »إحيـــاء  يكـــن  ولـــم 
بعـــض  فرضيـــة  ;إن  لهـــا.  بالنســـبة  شـــيًئا 
نتـــاج  الصهيونيـــة  بـــأن  املاركســـيين 
خاطئـــة  فكـــرة  اليهوديـــة،  البورجوازيـــة 

املعنـــى. بهـــذا  تماًمـــا، 

ب- األيديولوجيا الصهيونية
حركـــة  نفســـها  الصهيونيـــة  تعتبـــر 
مـــن  وتنطلـــق  القوميـــة.  اليهـــودي  الشـــعب 
يتعـــذر  قوميـــة  أقليـــة  اليهـــود  أن  فرضيـــة 
االقتصاديـــة  الحيـــاة  فـــي  مكاًنـــا  يجـــدوا  أن 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة بمختلـــف البلـــدان 
هـــذا  علـــى  وبالتالـــي  فيهـــا:  يقيمـــون  التـــي 
اليهوديـــة  دولتـــه  بنـــاء  األبـــدي«  »الشـــعب 
التاريخي«–فلســـطين–حيث  »وطنـــه  فـــي 
ســـيتمكن فـــي آخـــر املطـــاف مـــن حـــل املســـألة 

اليهوديـــة.
ليســـت الصهيونيـــة والحالـــة هـــذه حركـــة 
قوميـــة بهـــدف توحيـــد مـــن لهـــم لغـــة وأرض 
مشـــتركتين فـــي دولـــة قوميـــة، إلتاحـــة نهـــوض 
إلـــى  الهجـــرة  اليهـــود  يبـــدأ  ولـــم  تطورهـــم. 
أثـــارت الرجعيـــة مـــن  فلســـطين إال عندمـــا 
جديـــد معـــاداة الســـامية لحـــرف الجماهيـــر 

عـــن أعدائهـــا الحقيقييـــن.
املســـألة  حـــل  عـــن  عاجـــزة  الصهيونيـــة 
معـــاداة  أســـس  تمـــس  ال  ألنهـــا  اليهوديـــة 
الســـامية ذاتهـــا -النظـــام الرأســـمالي-؛ وعلـــى 
العكـــس تخلـــق بأيديهـــا وجهـــا جديـــًدا مـــن 
هـــذه املســـألة اليهوديـــة، عبـــر النـــزاع املحتـــم 
العربـــي  الشـــعب  أي  آخـــر،  شـــعب  مـــع 

. لفلســـطيني ا
الصهيونيـــة  أيديولوجيـــة  أثبتـــت 
فـــي مجـــرى  وممارســـتها طبيعتهمـــا الرجعيـــة 
تاريخهمـــا. وفـــي الواقـــع، يوجـــد هـــذا الطابـــع 
ذاتهـــا،  الصهيونيـــة  أصـــول  فـــي  الرجعـــي 
الرأســـمالية  مـــن  متحـــدرة  حركـــة  هـــي  بمـــا 
هـــذه  علـــى  ومعتمـــدة  اآلفلـــة  الســـائرة 
األخيـــرة لتحقيـــق أهدافهـــا. فيمـــا يلـــي بعـــض 
هرتـــزل،  تيـــودور  أقـــوال  مـــن  االقتباســـات 
مؤســـس الحركـــة الصهيونيـــة العامليـــة وأول 

قادتهـــا:
أخلـــص  الســـامية  معـــادو  »كان 
املعاديـــة  البلـــدان  وســـتكون  أصدقائنـــا، 

.)1( حليفتنـــا«  للســـامية 
فـــي  معروفـــة  منظمتنـــا  تصبـــح  »عندمـــا 
القـــوى  ســـتعمل  العالـــم،  أنحـــاء  جميـــع 
فـــي  لهـــا  الترويـــج  علـــى  للســـامية  املعاديـــة 
الحكومـــات واالجتماعـــات والصحـــف )2(.

هنـــا  نفســـها  الصهيونيـــة  تقـــدم  أال 
الســـامية؟ ملعـــاداة  شـــقيقة  غيـــر  كأخـــت 

كيشـــينيف  مذبحـــة  خلفتـــه  مـــا  بعـــد 
مـــن رعـــب عـــام 1905، خاطـــب هرتـــزل فـــي 
رســـالة بتاريـــخ 19 أيار/مايـــو، وزيـــر روســـيا 
بليـــف Plehve ، معـــادي الســـامية الشـــهير 

املبـــادر إلـــى تنظيـــم تلـــك املذابـــح:
كيشـــينيف  أحـــداث  اليـــوم  »تجبرنـــي 
املؤملـــة علـــى الكتابـــة. لكـــن ال بـــكاًء علـــى مـــا 
أن  موثوقـــة  مصـــادر  مـــن  ســـمعت  م�صـــى. 
اليـــأس بـــدأ يـــدب فـــي يهـــود روســـيا... شـــباب 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 15 ســـنة و16 ســـنة 
الثـــوري  الجنـــون  عـــن   

ً
شـــيئا يفهمـــون  ال 

الصهيونيـــة،  كانـــت  للعنـــف.  متحمســـون 
فـــي الســـنوات الفارطـــة، فخـــورة بأنهـــا تقـــدم 
العـــزاء  يمنـــح  أعلـــى  مثـــال  التعســـاء  لـــكل 
فخامـــة  يْعلمـــه  مـــا  وهـــذا  البـــال.  وراحـــة 

.»
ً
طبعـــا الوزيـــر 

موحـــدة،  جبهـــة  هـــذه  والحالـــة  إنهـــا 
بيـــن أشـــد الرجعيـــة ســـوادا والصهيونيـــة، 
ضـــد األفـــكار االشـــتراكية التـــي كان تأثيرهـــا 
شـــباب  صفـــوف  فـــي  فأكثـــر  أكثـــر   

ً
جليـــا

اليهـــودي. القيصريـــة  اإلمبراطوريـــة 
إلـــى أرشـــيدوق  فـــي رســـالة  كتـــب هرتـــزل 

يلـــي: مـــا   1898.7.10 يـــوم  بـــادن، 
»ما من شك في أن تسريع وتيرة استعمار 
شـــعب محايـــد فـــي املشـــرق قـــد يكت�صـــي أهميـــة 
كبـــرى فـــي سياســـة أملانيـــا ببلـــد الشـــام؛ وبـــأي 

شـــعب يتعلـــق األمـــر؟ شـــعب مضطـــر، بدفـــع 
صفـــوف  إلـــى  النضمـــام  إلـــى  الواقـــع،  مـــن 

األحـــزاب الثوريـــة « )3(
هرتـــزل  يخاطـــب  مماثلـــة،  وبعبـــارات 
ووزيـــر  فيلهلـــم،  أملانيـــا  إمبراطـــور  أيًضـــا 
خارجيـــة بريطانيـــا تشـــامبرلين، والســـلطان 
روســـيا.  عمـــوم  وقيصـــر  الحميـــد،  عبـــد 
كتـــب هرتـــزل فـــي مؤلفـــه »الدولـــة اليهوديـــة«، 

مـــا يلـــي:
ســـيمثل  التاريخـــي...  وطننـــا  »فلســـطين 
آســـيا«.  ضـــد  أوروبـــا  جـــدار  اليهـــود  فيهـــا 
ويضيـــف يمـــا بعـــد: »سنشـــكل هنـــاك مركـــز 

الهمجيـــة«. ضـــد  املتقـــدم  الحضـــارة 
الصهيونيـــة  مؤســـس  مقتبســـات  تنـــم 
الجوهـــري  الصهيونيـــة  طابـــع  عـــن  هـــذه 
 أيديولوجيـــة 

ً
الـــذي تطـــورت فـــي إطـــاره الحقـــا

اليهوديـــة  الدولـــة  ومؤس�صـــي  رواد 
وممارســـتهم، إلـــى يومنـــا هـــذا. كان مؤســـس 
اســـتحالة  بالفعـــل  أدرك  الصهيونيـــة 
تحقيـــق املشـــروع الـــذي كان نبيـــه إال تحـــت 
التصـــور  هـــذا  ســـيظل  اإلمبرياليـــة.  رعايـــة 
أســـاس ممارســـة جميـــع خلفائـــه. ولـــم يكـــن 
اســـتثناء  الصهيونـــي«  »اليســـار  يســـمى  مـــا 

الحقـــا. ســـنرى  كمـــا  القاعـــدة  لهـــذه 
أيديولوجيـــة  تمثـــل  االمـــر،  آخـــر  فـــي 
ل وحـــدة 

ُّ
ـــك

َ
ش

َ
الصهيونيـــة وممارســـتها أيًضـــا ت

ال  فلســـطين.  أرض  علـــى  متجانســـة  اثنيـــة 
ظاهـــرة  اليهـــودي  الطابـــع  حصريـــة  تمثـــل 
ذاتـــه،  الصهيونيـــة  جوهـــر  بـــل  عارضـــة، 
لـــدى كل التيـــارات املنتســـبة إليهـــا. وبعبـــارة 
أخـــرى، كانـــت طبعـــا مختلـــف مراحـــل تطـــور 
الصهيونيـــة نتـــاج وضـــع موضوعـــي معيـــن، 
لكنهـــا تنـــدرج كلهـــا فـــي منظـــور تجميـــع يهـــود 

العالـــم برمتهـــم فـــي فلســـطين وتشـــكيل دولـــة 
يهوديـــة، بـــدون ســـكان فلســـطين األصلييـــن، 
رعايـــة  تحـــت  لهـــم،  مضـــاد  بنحـــو  وحتـــى 

اإلمبرياليـــة.

ج- الصهيونية ومسألة االندماج
الحريـــات  بكامـــل  متمتعـــا  يهوديـــا  إن 
التكيـــف  علـــى  قـــادر  إقامتـــه  ببلـــد  املدنيـــة 
مـــع البيئـــة االجتماعيـــة والثقافيـــة، وإذا لـــم 
يتخلـــص مـــن خصوصياتـــه اليهوديـــة، فثمـــة 
كامـــل الحظـــوظ ـكــي يقـــوم أطفالـــه بذلـــك، 
بالبلـــد  الخاصـــة  الظـــروف  بحســـب  طبعـــا 
الـــذي يعيشـــون فيـــه. بـــال شـــك ليـــس األمـــر 
وال  وبســـيطة،  وســـريعة  تلقائيـــة  ســـيرورة 
تـــؤدي بالضـــرورة إلـــى تحـــرر اليهـــودي فعليـــا. 
ديناميـــة  علـــى  وقفـــا  االندمـــاج  كان  إذا 
يتطلـــب  التحـــرر  فـــإن  معينـــة،  اجتماعيـــة 

اجتماعيـــة. تغييـــرات 
 Walter الكـــور  والتـــر  يصـــر  مـــا  غالًبـــا 
الصهيونيـــة  تاريـــخ  كتابـــه  فـــي   Laqueur
عندمـــا  وطنهـــم  يغـــادرون  البشـــر  أن  علـــى 
كانـــت  للغايـــة.  صعًبـــا  موقًفـــا  يواجهـــون 
دون  حائـــال  واالندمـــاج  التحـــرر  ســـيرورتي 
أيـــة هجـــرة جماهيريـــة إلـــى فلســـطين، قبـــل 

صعـــود هتلـــر إلـــى الســـلطة. هـــذا ســـبب كـــون 
الصهيونيـــة بطبيعتهـــا عـــدوة تحـــرر اليهـــود. 
يقـــوم وجـــود الدولـــة اليهوديـــة علـــى أســـاس 
معـــاداة الســـامية التـــي هـــي نقيـــض التحـــرر.

كان  الـــذي  غولدمـــان،  ناحـــوم  يقـــول 
العالمـــي  اليهـــودي  املؤتمـــر  رئيـــس  ســـابقا 

العالمـــي: الصهيونـــي  واالتحـــاد 
»إن خطـــر اندمـــاج الطوائـــف اليهوديـــة 
فـــي الشـــعوب التـــي تعيـــش بينهـــا أخطـــر بكثيـــر 
مـــن تهديـــد معـــاداة الســـامية الخارجـــي« )4(.

الهيئـــة  رئيـــس  دولشـــين  آري  ويضيـــف 
اليهوديـــة: للوكالـــة  التنفيذيـــة 

»يبتعـــد اليهـــود فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 
عـــن  الدولـــة  توقفـــت  يهوديتهـــم.  عـــن 

الشـــتات«. يهـــود  اســـتمالة 
باســـتمرار،  االندمـــاج  عوامـــل  تتغيـــر 
تدفـــع  أحياًنـــا.  وتتضـــاءل  أحياًنـــا،  تتوطـــد 
اليهـــود  الحاليـــة  املعيشـــية  الظـــروف 
عـــن  التخلـــي  إلـــى  البلـــدان،  معظـــم  فـــي 
هاجـــس  ســـبب  يكمـــن  هنـــا  خصوصيتهـــم. 
القـــادة الصهاينـــة بوجـــه ممـــا يســـمونه زوال 
الطوائـــف اليهوديـــة فـــي أمـــم وغيـــاب جاذبيـــة 
الشـــتات.  يهـــود  نظـــر  فـــي  إســـرائيل  دولـــة 
خطـــر  بالصهيونيـــة،  دائـــم  خطـــر  يحيـــق 
ــــْقد قاعدتهـــا »القوميـــة« فـــي يهـــود الشـــتات 

َ
ف

عليهـــم. تأثيرهـــا  مواصلـــة  وقـــدرة 
باإلضافـــة إلـــى إندمـــاج معيـــن، ومـــا لـــه بـــال 
شـــك مـــن دور ال يســـتهان بـــه ضمـــن عوامـــل 
الحفـــاظ علـــى الخصوصيـــة اليهوديـــة، ثمـــة 
جملـــة كاملـــة مـــن أســـباب تعيـــق االندمـــاج، 
منهـــا معـــاداة الســـامية فـــي الغـــرب والشـــرق 
علـــى حـــد ســـواء وتأثيـــر وجـــود دولـــة يهوديـــة 
والدعـــاوة  جاذبيتهـــا(،  قـــوة  انهـــا  )مـــع 
الصهيونيـــة والروحانيـــة الدينيـــة وصدمـــة 

املحرقـــة النازيـــة، إلـــخ.
املعـــززة  ســـواء  كلهـــا،  العوامـــل  لكـــن 
لالندمـــاج أو املعيقـــة لـــه، تنـــدرج فـــي إطـــار 
واقـــع اجتماعـــي واقتصـــادي وسيا�صـــي عـــام، 
بمـــا فـــي ذلـــك أكثـــر العوامـــل العقالنيـــة مثـــل 

الروحانيـــة. الظواهـــر  مـــن  وغيـــره  الديـــن 
كتب والتر الكور في أطروحته الثالثة:

علـــى  القائـــم  الغربـــي  املجتمـــع  »تغيـــر 
وحدهـــم  اليهـــود  ليـــس  اليـــوم.  التعدديـــة 
)نتيجـــة  هويتهـــم  مـــن  جـــزًءا  فقـــدوا  مـــن 
االندمـــاج( بـــل املجتمـــع برمتـــه إلـــى حد كبير، 
التقليديـــة.  القيـــم  بعـــض  مـــن  تخلـــص  إذ 
فعلـــى غـــرار اليهـــود، يعانـــي املجتمـــع كذلـــك 
باطـــراد مـــن االجتثـــاث. وحتـــى لـــو كان ذلـــك 
يتيـــح تضييـــق الفجـــوة بيـــن اليهـــود وغيرهـــم، 
فإنـــه ينـــال أيًضـــا فـــي روح التســـامح الليبراليـــة 
فـــي  اليهـــود  بتواجـــد  ســـمحت  كانـــت  التـــي 

.)5( الغربـــي.«  العالـــم 
تفاصيـــل  فـــي  الخـــوض  دون   ، جلـــيٌّ
األخيـــر  هـــذا  أن  الكـــور،  والتـــر  تصـــورات 
يخ�صـــى تســـمية األشـــياء باســـمها؛ برغـــم أنـــه 
اندمـــاج   شـــرح عواقبهـــا علـــى 

ً
يجيـــد نســـبيا

أزمـــة  فـــي  املشـــكلة  هـــذه  تتمثـــل  اليهـــود. 
الكـــور  والتـــر  يرفـــض  وكمـــا  الرأســـمالية. 
تحديـــد جـــذور املشـــكلة التـــي يحللهـــا، فإنـــه 
أي  األزمـــة،  لهـــذه  حـــل  إتيـــان  عـــن  عاجـــز 
تغييـــر جـــذري فـــي املجتمـــع مـــن خـــالل ثـــورة 
اشـــتراكية لـــن تقـــوم بإنقـــاذ اليهـــود وحســـب، 
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