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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي

جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

< مدير النشر :املصطفى براهمة

ال بديل للمغرب إال التحرر من التبعية لالحتاد األوربي
والرأسمال العاملي

كلمة العدد

اجلبهة االجتماعية ومتطلبات قيادة النضال االجتماعي الشعبي

تشكلت ،ف��ي اآلون����ة األخ���ي���رة ،جبهة
اجتماعية تظم عددا من القوى السياسية
والنقابية واجلمعوية الدميقراطية حول
برنامج حد أدنى وبهيكلة مبسطة.

شروط توسيعها ،خاصة وأن العديد من
التنظيمات واحلراكات أصبحت تتحفظ
على العمل املشترك مع القوى السياسية
والنقابية.

وامل�ل�اح���ظ أن ه���ذه اخل���ط���وة ل���م تثر
حل��د اآلن ح��م��اس��ا ك��ب��ي��را ف��ي األوس���اط
الدميقراطية واليسارية املناضلة .فهذه
األوس����اط خ��ب��رت ال��ع��دي��د م��ن املبادرات
الوحدوية التي لم تعمر طويال ولم يكن لها
أي تأثير يذكر في الواقع( جتمع اليسار
الدميقراطي ،تنسيقيات نقابية.)...

من هذا املنطلق نعتبر أن إقصاء أية
قوة مناضلة ،مهما كانت إيديولوجيتها،
م���س���أل���ة خ���اط���ئ���ة وم�����ض�����رة باجلبهة
االج��ت��م��اع��ي��ة وب��ال��ن��ض��ال الشعبي ألنها
ت��ق��س��م ص���ف���وف ال��ش��ع��ب وت��س��ه��ل قمع
االح��ت��ج��اج��ات ال��ش��ع��ب��ي��ة .ل��ذل��ك ندعو
االط���راف في اجلبهة التي تضع الفيتو
على مشاركة قوى إسالمية مناضلة في
اجلبهة إلى إعادة النظر في موقفها.

ل��ذل��ك وغ��ي��رة م��ن��ا ع��ل��ى ه���ذه املبادرة
وخوفا من أن تلقى نفس مصير مبادرات
سابقة وتساهم بالتالي في إحباط العديد
من املناضلني ،نؤكد على ما يلي:
ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ق��وى امل��ش��ارك��ة ف��ي هذه
املبادرة أن تستحضر أمرين:
أن ت��ك��ون ف��ي م��س��ت��وى االنتظاراتالشعبية وانتظارات املناضلني(ات) .
أن ت���ق���در ت���ق���دي���را س����دي����دا حجمالتحديات امل��ط��روح��ة وخ��ط��ورة الهجوم
الرجعي على أوض��اع اجلماهير الشعبية
والذي سيتصاعد في اآلتي من األيام.
ومن الواضح أن اجلبهة االجتماعية
في صيغتها ومبكوناتها احلالية بعيدة
ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن تشكيل ق���وة ك��اف��ي��ة لصد
ه����ذا ال���ه���ج���وم اجل��ه��ن��م��ي ،ف���أح���رى أن
ت��ق��ود ال��ن��ض��ال م��ن أج��ل ان��ت��زاع مكاسب
اجتماعية معتبرة .لذلك فتوسيع اجلبهة
م��س��أل��ة أس��اس��ي��ة ،ب��ل م��ص��ي��ري��ة .وه���و ما
يتطلب التحلي بالصبر والروح الوحدوية
واالبتعاد عن احلسابات الضيقة لتوفير

إن احل��رك��ة ال��ن��ق��اب��ي��ة م��ك��ون أساسي
للجبهة االجتماعية .لذلك يتحتم على
امل��ن��اض��ل�ين ال��دمي��ق��راط��ي�ين واملناضالت
ال��دمي��ق��راط��ي��ات العمل على أن تساهم
املركزيات النقابية املناضلة في اجلبهة
االجتماعية.
ل��ق��د أدت أزم����ة ال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ي إلى
بناء تنسيقيات نقابية مختلفة خارج
املركزيات النقابية .واحل��راك��ات الشعبية
التي عرفتها ع��دد من املناطق ،وخاصة
الريف وج��رادة ،أخذت مسافة من القوى
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ن��ق��اب��ي��ة .ورغ����م ذل���ك من
ال���ض���روري ال��س��ع��ي إل���ى أن تلتحق هذه
التنسيقيات واحلراكات بهذه اجلبهة.
وب����دأ ج���زء م���ن احل���رك���ة االمازيغية
يتجاوز الطرح اللغوي والثقافي للقضية
األمازيغية لطرح قضية األرض والتنمية.
وف����ي ه����ذا اإلط������ار ت��ش��ك��ل��ت تنسيقية
أك����ال ال��ت��ي ت��خ��وض ن��ض��اال ش��ع��ب��ي��ا من

أج��ل حماية أراض���ي اجل��م��وع ف��ي جنوب
امل��غ��رب .ون��ف��س األم���ر بالنسبة لفالحي
منطقة لهري وغيرهما .إن هذا النضال
مرشح إلى االحتداد بسبب تسارع هجوم
النظام والكتلة الطبقية ال��س��ائ��دة على
ه��ذه األراض����ي .ال��ش��يء ال���ذي يستوجب
احتضان هذه احلركات من طرف اجلبهة
االجتماعية.
ال ي��ك��ف��ي ل��ك��ي ت��ك��ت��س��ب اجل��ب��ه��ة قوة
فعلية أن تتوسع إل��ى أك��ب��ر ع��دد ممكن
م��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��س��ي��اس��ي��ة والنقابية
واجل��م��ع��وي��ة واحل����رك����ات االجتماعية
واحلراكات الشعبية ،بل يجب أيضا أن ال
تكتفي برد الفعل على هجوم النظام ألن
ذلك يضعها في موقع دفاعي ،بل يجب أن
تكون مبادرة ومبدعة في أشكال النضال
والتنظيم وال��دع��اي��ة .وه��و م��ا يستوجب
تطوير بنيتها التنظيمية وبرنامجها
وأساليب عملها.
وب����دون بنائها ع��ل��ى امل��س��ت��وى احمللي
واإلق��ل��ي��م��ي واجل���ه���وي س��ت��ظ��ل اجلبهة
االجتماعية هيكال فوقيا دون فعالية.
هكذا يتبني أن بناء جبهة اجتماعية
قادرة على قيادة النضال االجتماعي ليس
باملسألة الهينة .إن��ه يستوجب إقتناعا
عميقا وراس��خ��ا ب��ض��رورت��ه��ا واستعدادا
كامال لبدل كل اجلهود إلجناحها ومنها
معاجلة سديدة للقضايا التي طرحناها
أعاله .وفي غياب ذلك ،نخشى أن ال تكون
ف��ي مستوى ال���رد على الهجوم الرجعي
وامل��خ��زن��ي ع��ل��ى االوض�����اع االجتماعية
لشعبنا.

< رئيس التحرير :التيتي احلبيب
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النهج الدميقراطي في زيارة جتديد العهد والوفاء لروح الشهيد عبد اللطيف زروال
ق��ام وفد من النهج الدميقراطي بزيارة
"العهد والوفاء ل��روح الشهيد عبد اللطيف
زروال" يوم يوم اخلميس 28نونبر .2019
وكان الوفد يتكون من :الرفاق املصطفى
براهمة الكاتب الوطني ،احلبيب التيتي،
ن��ائ��ب ال��ك��ات��ب ال��وط��ن��ي ،م��ح��م��د بلعتيق،
عضو الكتابة الوطنية ،أمينة بوخلخال عن
القطاعي النسائي ،على فقير ،عضو اللجنة
الوطنية.

زي���ارة وف��اء وتشبثنا باحلق ف��ي إج�لاء كل
تفاصيل اجلرمية التي استهدفت الشهيد
عبد اللطيف ،إجالء احلقيقة ومحاكمة كل
املجرمني املنفذين للجرمية أو الذين أمروا
بها أو الذين تستروا عليها والزالوا يخفون
معاملها.
انها ايضا زي��ارة رب��ط املاضي باحلاضر
وإخبار وتثقيف الشباب حول هذا الشهيد

حتى تبقى ذك���راه مصونة محفوظة في
ضمير شعبنا املكافح.
ال زال احلاج زروال يستحضر أبيات الشعر
وبطريقة األستاذ املتمكن وبثقافة عميقة.
طلبنا ح��ض��وره ل��ذك��رى ال��ش��ه��داء التي
سنعلن ع��ن تنظيمها ووع��دن��ا ب��ذل��ك إذا
سمحت ل��ه الصحة ،ونتمنى ل��ه وللحاجة

ط���ول ال��ع��م��ر ح��ت��ى تنجلي احل��ق��ي��ق��ة عن
جرمية اغتيال الشهيد وحتى يتمكنا من
الوقوف على قبره وزيارته .جرمية اغتيال
عبد اللطيف زروال كافية لتسقط كل ترهات
ط���ي م��ل��ف امل���اض���ي ال��ب��ش��ع خل����رق حقوق
اإلن��س��ان والتستر على قبره وع��دم الكشف
عنه هي لوحدها جرمية ما يسمى بالعهد
اجلديد.

كانت ال��زي��ارة مناسبة للذكرى وللذاكرة
تخللتها جلسة وفاء صادقة مع والد ووالدة
الشهيد .مت االطمئنان على صحة الوالدين
الغاليني وهما مبعنويات عالية ال تصدأ وال
يزيدها الزمان إال صالبة وقوة.
عبرنا ع��ن مشاعر احل��ب وال��وف��اء التي
يكنها جميع مناضالت ومناضلي شعبنا
لهذه العائلة املناضلة الشريفة واشرف من
ال��ش��رف .م��ن جهتهما عبرا ع��ن فرحتهما
وس��ع��ادت��ه��م��ا ب��ال��زي��ارة واع��ت��ب��راه��ا عربون
االخالص والوفاء للشهيد عبد اللطيف.
كما هي العادة وطيلة كل السنوات املاضية
تدخل هذه الزيارة في إحياء ذكرى الشهيد
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف زروال ش��ه��ي��د منظمة إلى
االم���ام املاركسية اللينينية شهيد الشعب
املغربي .وهي زيارة لتأكيد العهد على املضي
بنضال شعبنا إلى األفق الذي اختاره عبد
اللطيف واستشهد م��ن اج��ل��ه .ان��ه��ا أيضا

اجلبهة الشعبية:

لتكن مقاطعة وعزل الكيان الصهيوني األولوية رقم واحد على أجندة حركة التضامن مع شعبنا
مبناسبة اليوم األمم��ي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني أص���درت اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني بيانا دع��ت فيه جلعل مقاطعة وعزل
الكيان الصهيوني األولوية رقم واحد على أجندة
حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني ،مما جاء
فيه:
��ات ال��ت��ح��رر في
تحُ ��ي��ي
األمم امل��ت��ح��دة وح���رك� ُ
ُ
العالم يو َم التاسع والعشرين من تشرين الثاني/
نوفمبر م��ن ك��ل ع��ام ي���و َم التضامن م��ع الشعب
الفلسطيني ،وف��ق ال��ق��رار ال��ص��ادر ع��ن اجلمعية
ّ
العامة لألمم املتحدة عام  ،1977وال��ذي يتزامن
ش ّرع
مع قرار التقسيم رقم ( )181عام  ،1947الذي َ
قيا َم الكيان الصهيوني على أرض فلسطني ،وأسس
أن اليوم
ملأساة ونكبة الشعب الفلسطيني .رغ��م ّ
األمم��ي للتضامن مع احلقوق الفلسطينية كان
لسنوات هو يوم اخلامس عشر من أيار /مايو من
ٍ
كل عام ،للتأكيد على عدم شرعية الكيان الغاصب
في وطننا فلسطني.
ً
أمميا
اعترافا
لقد جاء اإلعالن عن هذا اليوم
ً
ضمنيا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة
ً
للتصرف ،ومن أجل لفت أنظار العالم إلى قضية
ه��ذا الشعب العادلة ،ومسؤولية املجتمع الدولي
سيما امل��س��ؤول��ي��ة القانونية
وامل��ؤس��س��ة ال��دول��ي��ةّ ،
واألخالقية ،في إنهاء معاناة ه��ذا الشعب الذي
غاشم متواصل؛
احتاللي
لعدوان
ما زال يتعرض
ٍ
ٍ
ّ
تكثفت ص��ورت��ه ف��ي امل���ج���ازر امل��ت��واص��ل��ة وحرب
التهويد واالس��ت��ي��ط��ان واحل��ص��ار وه���دم البيوت
وسياسة اإلعدام البطيء بحق األسرى؛ والتي كان
آخر ضحاياها األسير البطل الشهيد سامي أبو

دياك.
كما حتل هذه املناسبة في الوقت الذي تتسارع
فيه وت��ي��رة التطبيع العربي الرسمي م��ع الكيان
الصهيوني ،وتتصاعد فيه احمل��اوالت األمريكية
بجملة
عبرت عنها إدارة ترامب؛
ٍ
احملمومة والتي ّ
��دس وقضية
�
��ق
�
ال
�دف
�
�ه
�
�ت
�
�س
�
ت
�ي
م��ن ال���ق���رارات ال��ت�
َ
تشريع االستيطان.
الالجئني ،وآخرها إعالنُ ها
َ

وت��أت��ي ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ف��ي ظ���لّ ت��ن��ام��ي حالة
التضامن العاملية مع الشعب الفلسطيني في شتى
�ات احلمالت
أن��ح��اء العالم ،أب��رز دالالت��ه��ا جن��اح� ُ
ال��دول��ي��ة ملقاطعة االح��ت�لال على الصعد كافة،
وخصوص ًا في اجلامعات واملؤسسات األكادميية
وال��ن��ق��اب��ات ،م����رور ًا باألنشطة وال��ف��ع��ال��ي��ات التي
توسعت لتشمل العالم كله ،وخصوص ًا في نيويورك
وشيكاغو؛ عقر دار اللوبي الصهيوني ،وأيض ًا في
بروكسل وبرلني ولندن وإيرلندا واسكتلندا وروما،
وغيرها من مدن وعواصم العالم.
إننا ف��ي اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني،
وفي اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
نؤكد على القضايا التالية:

�ي م��ع الشعب
أولاً ّ /
إن ي���و َم ال��ت��ض��ام� ِ�ن ال��ع��امل� ّ
����وم ت��ذك��ي� ٍ�ر ل��ل��ع��ال��م أجمع،
�
ي
��و
�
ه
�ي
�
�ن
�
�ي
ُ
ال��ف��ل��س��ط� ّ
وللمؤسسة الدولية التي أقرت هذا اليوم ،بحقيقة
معاناة الشعب الفلسطيني الواقع حتت االحتالل،
وأهمية تصحيح اخلطيئة الكبرى التي ارتكبتها
بتشريع ه��ذا الكيان ،وبقرارها الظالم بتقسيم
فلسطني ،وب��ض��رورة أن تتبنى تنفيذ القرارات
املتعلقة بالقضية الفلسطينية ،بعيد ًا عن سياسات

مبعايير مزدوجة.
املراوغة والتعامل
َ

عبر عن تقديرنا وإشادتنا بالشعوب
ً
ثانيا /نُ ّ
احل���رة وح��رك��ة ال��ت��ض��ام��ن وجل���ان ال��ت��ض��ام��ن مع
الشعب الفلسطيني؛ التي تقف إلى جانب قضية
فلسطني العادلة ،وندعوها لالستمرار بالضغط
إلدان���ة االح��ت�لال ون��زع الشرعية عنه ،ومواصلة
�ط في
���ي ض��اغ� ٍ
اجل��ه��ود م��ن أج��ل خ��ل� ِ�ق ل��وب��ي دول� ٍ ّ
مواجهة اللوبي الصهيوني وحلفائه ،ومبا يساهم
في رفع وتائر االعتراف بحقوقنا املشروعة ،وكشف
حقيقة وطبيعة الكيان الصهيوني املجرمة.
ثالثً ا /إن اإلج����راءات الصهيونية املتصاعدة
على األرض ،وتزامنها مع احمل��اوالت األمريكية
���رار واضح
لتصفية القضية ،تقتضي ات��خ��ا َذ ق� ٍ
وصريح بتنفيذ قرارات اإلجماع الوطني؛ بإسقاط
ن��ه��ج ال��ت��س��وي��ة وامل���ف���اوض���ات ،ووق����ف ك��ل أشكال
التنسيق األمني وسحب االعتراف بالكيان ،وقطع
ال���ع�ل�اق���ات م���ع اإلدارة
األمريكية العلنية وغير
العلنية ،األمنية منها
والسياسية ،ووق���ف كل
أش���ك���ال ال���ل���ق���اءات مع
االح��ت�لال؛ والتي متنح
�اء ع��رب� ً�ي��ا لتشريع
غ��ط� ً
التطبيع ،ومب��ا يساهم
ف�����ي حت���ص�ي�ن بيئتنا
ال����داخ����ل����ي����ة وتفعيل
امل�����ق�����اوم�����ة الشعبية
الشاملة ضد االحتالل
واملشاريع املشبوهة.

إن هذه املناسبة فرصةٌ إلجناز املصاحلة
رابعاّ /
ً
أسس وطنية سليمة وجادة،
واستعادة الوحدة على
ٍ
وطني لبحث سبل
لقاء
عقد
وهذا يستدعي ضرور َة
ٍ
ّ
النهوض باملشروع الوطني ،ومواجهة التحديات
الراهنة ،ومناقشة آليات ومرجعيات جتديد ُبنى
مؤسساتنا ،في الوقت ال��ذي ُيشكّ ل فيه املجلس
املع ِ ّبر عن وحدة وإرادة
الوطني املُرتكَز األساسي ُ
شعبنا في الوطن والشتات
خامسا /ندعو في ه��ذه املناسبة إل��ى صحوةٍ
ً
ضاغطة؛ تعمل على مواجهة حالة عجز
عربية
ٍ
ٍ
وت���واط���ؤ ال��ن��ظ��ام ال��رس��م��ي ال��ع��رب��ي وك���ل أشكال
التطبيع ،مبا يعيد االعتبار للقضية الفلسطينية
كقضية العرب األولى واملركزية...

لالشارة فقد مت تخليد اليوم األممي
ب��ال��ع��دي��د م���ن امل�����دن ب��ت��ن��ظ��ي��م وقفات
تضامنية وفعاليات أخرى

قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
سال

معاناة عمال شركة النظافة " أوزون" و"مكومار"

“ممفاكينش .ممفاكينش ..على
حقوقنا ممفاكينش”  ..ش��ع��ارات من
ب�ين أخ��رى رددت��ه��ا حناجر ع��دد كبير
من عمال ومستخدمي النظافة بسال
يتنسبون لشركتي م��ك��وم��ار وأوزون ،
ال��ذي��ن يطالبون بتحسني أوضاعهم
املادية وظ��روف عملهم التي وصفوها
باملزرية ،وذل��ك في وقفة احتجاجية
قوية نظموها يومه السبت  21نونبر
 2019أمام مندوبية التشغيل بسال.

ال��وق��ف��ة ج����اءت ع��ل��ى ” التضييق
وال��ط��رد والترهيب” ال��ذي يتعرض له
ال��ع��م��ال مستخدمو م��ك��وم��ار وأوزون
دخلوا أسبوعهم الثالث من اإلضراب
واإلعتصامات والوقفات اإلحتجاجية،
ح��ي��ث ي��ع��ان��ي ال��ع��م��ال م��ج��م��وع��ة من
املشاكل من بينها  :عدم توفرهم على
أب��س��ط ش����روط ال��ص��ح��ة وال��س�لام��ة ،
باإلضافة إلى طرد عاملني ...

3

العدد336 :
من  3إلى 9

دجنبر 2019

من أجل إيقاف مصادرة املقر املركزي لالحتاد الوطني لطلبة
املغرب

دعت جلنة املتابعة للقاء الوطني التشاوري
من أج��ل إيقاف م��ص��ادرة املقر امل��رك��زي لالحتاد
الوطني لطلبة املغرب كل املعنيني من مناضالت
وم��ن��اض��ل�ين إل���ى ح��ض��ور اجل��ل��س��ة رق���م  26حول
قضية مقر االحت��اد الوطني لطلبة املغرب التي
ستنعقد يوم االثنني  02ديسمبر  2019ابتداء من
الساعة  9صباحا مبحكمة االستئناف بالرباط،
للتعبير عن استنكار هذا السعي غير املبرر ملصادرة
مقر منظمة طالبية شرعية.
وللتذكير فقد تقدمت هيئة الدفاع عن مقر
أوط��م ،منذ  06م��ارس  ،2017بالطعن في األمر
االستعجالي اجلائر الصادر عن رئيس احملكمة
االبتدائية بالرباط ،في  28دجنبر  ،2016الرامي
إلى مصادرة املقر املركزي للنقابة الطالبية عبر
تفويته إلى وزارة الشباب والرياضة.

ف��ي ح�ين أن وث��ائ��ق امللف تثبت ت��أدي��ة الرسم
القضائي ،حيث تسلمت هيئة الدفاع ،بتاريخ 19
أكتوبر  ،2016وصال يثبت ذلك حتت رقم .113998

وعلى إثر هذه الفضيحة القضائية تقدم األخ
محمد بوبكري بتاريخ  13يناير  2017بشكاية
وجهها إلى السيد وزي��ر العدل والسيد عبد اإلله
ب��ن ك��ي��ران امل��ك��ل��ف ،وق��ت��ئ��ذ ،بتشكيل احلكومة،
والسيد رئيس املجلس الوطني حلقوق اإلنسان،
وكذا السيد والي جهة الرباط  -سال -زمور -زعير،
عامل عمالة الرباط .وعلى إثر هذه الشكاية مت
استقبال األخ محمد بوبكري من لدن املفتشية
العامة ل��وزارة العدل التي لم تنفي واقعة التزوير،
مؤكدة على أن الوصل ال��ذي يثبت تأدية الرسم
القضائي كان موجودا ضمن وثائق امللف.

بوعرفة

ساكنة دوار أيت بنحدو في مسيرة ضد العطش

خرجت مجموعة من ساكنة دوار
أي��ت بنحدوا في مسيرة احتجاجية
ب���اجت���اه ع��م��ال��ة ب���وع���رف���ة ،م���ن أجل
املطالبة باملاء الصالح للشرب.
وك�������ان احمل���ت���ج���ون ق����د شكلوا
فرقتني - :فرقة أول��ى اجتهت عبر
احل��اف��ل��ة م��ب��اش��رة لعمالة بوعرفة
لالعتصام هناك ،رغم احلصار الذي
ح��اول��ت ج��ح��اف��ل م��ن ق���وات القمع
منعهم من تنفيذه.
 أما الفرقة الثانية فقد انطلقتفي مسيرة مشيا على االق���دام في
اجتاه بوعرفة مرورا ببوعنان و هم
متشبتني مبطلبهم رغ���م الوعود

الكثيرة ال��ت��ي تلقوها بإنصافهم إذا
ت��راج��ع��وا ع��ن امل��س��ي��رة ..لكن الساكنة
املتخمة بالوعود الكاذبة صامدة حتى
التحقيق الفعلي ملطالبهم.

وقد انعقدت في غضون سنتني ،منذ  13نوفمبر
 2017إلى غاية  25نوفمبر  25 ,2019جلسة على
مستوى محكمة االستئناف تخلف فيها ممثلو
الدولة عن احلضور بدون أي سبب مقبول ،ما حدا
مبحكمة االستئناف إلى تأجيل امللف في كل مرة.
وباإلضافة إل��ى الطعن ال��ذي تقدم به محمد
بوبكري بصفته القانونية كممثل قانوني لالحتاد
الوطني لطلبة املغرب مبوجب القانون األساسي
ألوط��م ،ضد احلكم االبتدائي الذي شابه تزوير
شنيع ،كما سبق للجنة املتابعة واألخ محمد
بوبكري ،أن أوضحا ذلك خالل الندوة الصحفية
املنظمة مبقر أوطم بتاريخ  07يناير  ،2017حيث
مت استبعاد جميع امللتمسات والدفوع واحلجج
واألدل��ة التي قدمها دفاع االحت��اد الوطني لطلبة
امل��غ��رب م��ن امل��ل��ف ب��دع��وى "ع���دم ت��أدي��ة الرسم
القضائي" عند تقدمي مقال إدخ��ال األخ محمد
بوبكري ،بتاريخ  19أكتوبر  ،2016بحيث جاء في
تعليل ه��ذا احلكم االستعجالي الباطل واملزور:
"ح��ي��ث إن طلب إدخ���ال ال��غ��ي��ر ،محمد بوبكري
بصفته رئيسا للمؤمتر الوطني ال��س��ادس عشر
لالحتاد الوطني لطلبة املغرب ،املقدم من طرف
نائب املدعى عليه محمد فرحان غير مؤدى عنه
الرسم القضائي الواجب أداؤه مبقتضى الفصل
من الظهير ال��ص��ادر في  27أبريل  1984مبثابة
قانون املالية لسنة  ،1984األمر الذي يتعني معه
عدم قبوله" .

وف��ي ظ��ل غ��ي��اب أي سند ق��ان��ون��ي أو قضائي
سليم يسمح ل��ل��دول��ة مب��ص��ادرة مقر أوط����م ،ها
ه��ي ذي ت��ه��دد مب��ص��ادرة مقر أوط���م ،م��ن خالل
االس��ت��دع��ائ�ين ال��ذي��ن ت��وص��ل بهما ح��ارس��ا املقر
بتاريخ  20نوفمبر  ،2019بناء على حكم ابتدائي
مزور تدخلت إلصداره األجهزة التي حتقد على
احلركة الطالبية املغربية ،في الوقت الذي تغيبت
فيها ممثلو ال��دول��ة بشكل مقصود ،مل��دة سنتني
كاملتني ،عن حضور اجللسات املنعقدة مبحكمة
االستئناف بخصوص هذه القضية.
وكما سبق أن أكدت جلنة املتابعة ،مرارا وتكرارا،
فإن أمر السيد رئيس احملكمة االبتدائية بالرباط،
الرامي إلى تفويت مقر نقابة الطالب املغاربة إلى
وزارة الشباب والرياضة ،ال يشكل ،فقط ،مساسا
وت��دخ�لا س��اف��را ف��ي ال��ش��ؤون ال��داخ��ل��ي��ة ملنظمة
ال��ط�لاب اوط���م ،وتضييقا ج��دي��دا على احلرية
النقابية للطالب امل��غ��ارب��ة ،وإمن���ا خ��رق��ا سافرا
جلميع االلتزامات الوطنية والدولية للمغرب في
مجال احترام احلرية النقابية.
وأم����ام ه���ذا االع���ت���داء ال��س��اف��ر ع��ل��ى االحت���اد
الوطني لطلبة املغرب وعلى تاريخه ورموزه ،والذي
يندرج في اطار القمع الذي يطال نضاالت احلركة
الطالبية واعتقال مناضليها ،ندعو كافة القوى
الطالبية املناضلة ،وكافة الغيورين على حقوق
اإلنسان من أحزاب ونقابات وجمعيات ومثقفني
إلى التصدي لهذه املؤامرة اجلبانة.

قضايا عمالية وحقوقية
الرباط

اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي
تثمن قرار املركزية (إ م ش)اعتبار دجنبر شهرا
لتكثيف النضال للتصدي لقوانني ومخططات الردة

خ�لال اجتماعها األسبوعي املنعقد
يوم الثالثاء  26نونبر استعرضت الكتابة
التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع
ال��ف�لاح��ي ـ إ م ش ـ ؛ م��خ��ت��ل��ف أوج���ه
النشاط النقابي للجامعة خالل االسبوع
وخ�ل�اص���ات امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي لالحتاد
امل��ن��ع��ق��د ي����وم  20ن��ون��ب��ر ،واستحضار
مستجدات الساحة الوطنية ،ومتابعة
سير تنفيذ ع��دد م��ن امل��ه��ام التنظيمية
ومدى تقدم الوزارة في أجرأة التزاماتها.
وعبرت في بالغ صادر في ختام االجتماع
عن ما يلي:
ـ إدان���ت���ه���ا ل�ل�إج���ه���از ع��ل��ى احلريات
النقابية ومكتسبات الشغيلة واستعداد
اجلامعة للتصدي لقوانني ومخططات
ال��ردة ،املتجسدة باخلصوص في مشروع
ال��ق��ان��ون التكبيلي ل�لإض��راب املرفوض
جملة وتفصيال ،ومشروع القانون حول
ال��ن��ق��اب��ات املهنية ،وم��ش��روع التعديالت
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي تعمل ال��ب��اط��رون��ا على
إدخالها على مدونة الشغل بدعم سافر
م���ن احل���ك���وم���ة ،وامل��خ��ط��ط التخريبي
للوظيفة العمومية.
ـ جت��دد رفضها ل��ق��ان��ون امل��ال��ي��ة لسنة
 2020ب��اع��ت��ب��اره ق��ان��ون��ا ي��ك��رس التبعية
االق��ت��ص��ادي��ة وي���ره���ن امل������وارد الوطنية
خل���دم���ة ال���دي���ون ع��ل��ى ح���س���اب القدرة
الشرائية واخل��دم��ات العمومية والشغل
ال���ك���رمي وال���ق���ار وي���رع���ى ال���ري���ع ويخدم
مصالح الطبقات االجتماعية الطفيلية
على حسب املنتجني احلقيقني للثروة
الوطنية.
ـ تزكي قرار املركزية اعتبار شهر دجنبر
شهرا للرفع من وثيرة االحتجاج وتثمن
املقترحات ال��واردة في البرنامج الشهري
للتظاهر ض��د ض���رب احل��ري��ة النقابية
وتعميق الهشاشة والسعي للتحكم في
النقابات العمالية وجتريد الطبقة العاملة
من سالح اإلض��راب وتخريب املكتسبات
الشغلية في القطاعني اخلاص والعام.

ـ ت����ق����رر دع�������وة امل���ك���ت���ب اجلامعي
امل����وس����ع الج���ت���م���اع اس��ت��ث��ن��ائ��ي عاجل
سيكون مناسبة لوضع برنامج نضالي
مكثف طيلة ش��ه��ر دج��ن��ب��ر ،يستحضر
امل���ع���ارك ال��ت��ي يخوضها املوظفون/ات
وامل��س��ت��خ��دم��ون/ات وال��ع��ام�لات والعمال
الزراعيون والفالحون/ات الكادحون في
ع��دد من القطاعات واجلهات وبالفصل
ف��ي إم��ك��ان��ي��ة االع��ل�ان ع��ن إض����راب عام
وط��ن��ي ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ف�لاح��ي ،ك��رد على
األوضاع املزرية لشغيلة القطاع واستمرار
عدد من مطالبها األساسية عالقة رغم
وجود اتفاقات في شأنها.
ـ تثمن وت��دع��م ب��ق��وة ق���راري النقابة
الوطنية للمكاتب اجلهوية لالستثمار
الفالحي والنقابة الوطنية للمحافظة
ال���ع���ق���اري���ة ب����خ����وض إض���������راب وطني
ب��ال��ق��ط��اع�ين ي���وم  28ن��ون��ب��ر دف��اع��ا عن
املطالب املشروعة للمستخدمني/ات.

ـ حتمل املدير العام للمكتب الوطني
لالستشارة الفالحية كامل املسؤولية عن
االح��ت��ق��ان االج��ت��م��اع��ي ب��ه��ذه املؤسسة،
وت��دع��و ال���وزارة للتدخل املباشر لتفادي
املزيد من التصعيد؛ كما تطالب املدير
ال��ع��ام مل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي للبحث الزراعي
بالتراجع عن االج��راءات التي تستهدف
م��ك��ت��س��ب��ات م��س��ت��خ��دم��ي وأط�����ر املعهد
والتعجيل بفتح حوار جدي مع نقابتنا
ح���ول م��ط��ال��ب شغيلة امل��ع��ه��د ومشاكل
البحث الزراعي املتراكمة.

ـ جتدد ادانتها ملسلسل تسريح العامالت
والعمال الزراعيني بشكل فردي وجماعي
ف���ي ج��ه��ة س����وس م���اس���ة ومحاكمتهم
بالفصل  288السيء الذكر من القانون
اجلنائي في جهة الغرب،وتعبر عن دعمها
لنضاالت عمال ومستخدمي اخلدمات
االرضية في مطار محمد اخلامس دفاعا
عن احلرية النقابية ومن أجل مطالبهم
املشروعة و إرج���اع امل��ط��رودي��ن وإسقاط
امل��ت��اب��ع��ات القضائية ال��ص��وري��ة ضدهم
وتساند عامالت وعمال ومستخدمي/
ات االن��ع��اش ال��وط��ن��ي وت��دع��و مناضلي
اجلامعة للمشاركة في املسيرة الوطنية
التي قررتها نقابة االنعاشيني يوم السب
 30نونبر اجلاري بالرباط.
ـ تؤكد مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة
العنف ضد النساء ،أن اجلامعة ستواصل
نضالها احلازم من أجل التصدي للعنف
ضد النساء ،خاصة بقطاعنا ،ومن أجل
املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة.
ـ ت��ن��وه ب��امل��ج��ه��ودات امل��ب��ذول��ة داخل
اجلامعة لتقوية التنظيم وتعزيز التواصل
اإليجابي بني أجهزة ومكونات اجلامعة
وت���دع���و ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى إجن�����اح املجلس
اجلهوي جلهة فاس -مكناس واجتماع
املكتب اجلهوي جلهة الشمال ومباشرة
اإلع��داد للمجلس اجلهوي بهذه اجلهة
وجلهة الدار البيضاء  -سطات و املجلس
اجلهوي جلهة الرباط  -القنيطرة والدورة
ال��ت��ك��وي��ن��ي��ة لتنظيم امل������رأة واجلامعة
اخلريفية لشبيبة القطاع الفالحي؛ كما
تدعو الكتابة التنفيذية للمساهمة في
إجن��اح املؤمتر االقليمي الحت��اد نقابات
االحتاد املغربي للشغل بالناظور وبإقليم
وارزازات.
وفي األخير ،جتدد الكتابة التنفيذية
استنكار اجلامعة ملسلسل التراجع عن
احل��ري��ات واستمرار التضييق على حق
املواطنني في التعبير والتنظيم والتظاهر
ال��س��ل��م��ي ب��ب�لادن��ا ،وت��ع��ب��ر ع���ن إدانتها
للتطبيع مع الكيان الصهيوني ورفضها
اس��ت��ع��م��ال ال��ق��ط��اع ال��ف�لاح��ي كقاطرة
للتطبيع وجت���دد تضامنها م��ع الشعب
الفلسطيني ودعمها ملقاومته الباسلة ،مع
املناداة للمشاركة في التظاهرات املنظمة
ي���وم  29ن��ون��ب��ر مب��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم العاملي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،وتؤكد
مساندتها لنضاالت الشعوب املناهضة
للهيمنة االمبريالية والتوحش الرأسمالي.

مراكش
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املركز احلضري “الشويطر” مشروع يعاني اإلفالس
على بعد  15كيلومتر من مدينة مراكش
على الطريق الوطنية رق��م  9ال��راب��ط��ة بني
م��دي��ن��ت��ي م���راك���ش وورزازات ت��ق��ع منطقة
ال��ش��وي��ط��ر ،م��ن��ط��ق��ة ت��اب��ع��ة ت��راب��ي��ا وإداري�����ا
جلماعة سيدي عبد الله غياث دائ���رة أيت
أوري��ر إقليم احلوزمنطقة أغلب سكانها من
فالحي املنطقة واملهاجرين من املدينة نحو
الهوامش،بعد أن لفظتهم املدن،ستعرف هذه
املنطقة مع مطلع سنة  2000انفجارا سكانيا
كبيرا،ومع تزايد اعداد الساكنة ستتزايد معها
احلاجيات واملطالب من كهربة وط��رق وماء
صالح للشرب ومؤسسات تعليمية وصحية….
ومب����ا أن امل��ن��ط��ق��ة أغ��ل��ب��ه��ا م���ن أراض����ي
الگيش ونظرا ملوقع املنطقة االستراتيجي
دخلت شركة تسمى أليانس دارنا على اخلط
واقتنت مايناهز  214هكتار من الدولة مببلغ
 80دره���م للمتر م��رب��ع ال��ص��ك ال��ع��ق��اري رقم
 M/2279رخ��ص��ة رق���م  6/2008م���ن أجل
بناء وجتهيز مركز حضري على أساس دفتر
حتمالت ملزم ،أكثر من 14هكتار من هذه

املساحة آهلة بالسكان فكان م��ن ب�ين بنود
دفتر التحمالت احصاء الساكنة وتعويض
املعنية بالترحيل،ومن هنا ستبدأ املأساة من
حيث أن عملية االح��ص��اء شابتها خروقات
وأخ��ط��اء وت�لاع��ب��ات لصالح سماسرة البناء
العشوائي وبعض املتاجرين ب��ه ،واحملصلة
هناك من استفاد بغير وجه حق وهناك من
ضاع حقه وهناك من التجأت الشركة صاحبة
املشروع الى احملكمة ضده،فتم تسجيل عدة
أحكام باالفراغ ضد عدد من االسر الرافضني
لعملية التعويض التي أض��اع��ت الكثير من
احلقوق على أصحابها،هذا باإلضافة إلى
عدم إحصاء العديد من الدور السكنية علما
أن العديد منها لسكان توارثوها أبا عن جد،
ورغ��م كثرة املطالب بتصحيح الوضع علما
ان هذه ال��دور السكنية الزال��ت قائمة حلدود
الساعة دون استفادتها من عملية اإلحصاء
وبالتالي أصحابها محرومون من أية وثيقة
متعلقة باملنزل.
عادل الوردي

تنسيقية “أكال” تندد مبحاولة السطو على األراضي
وتنظم مسيرة يوم  8دجنبر بالبيضاء

ن��ظ��م��ت تنسيقية أك����ال ل��ل��دف��اع ع���ن حق
الساكنة ف��ي االرض وال��ث��روة ن���دوة صحفية
يوم اخلميس  28نونبر  2019باملقر املركزي
للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان بالرباط ،
إن السلطات احمللية تقف موقفا سلبيا من
الساكنة وال تتحرك إزاء االع���ت���داءات التي
تطالها ،مؤكدة أن الدولة حتمي هذه املافيات
وت��ت��واط��ؤ م��ع��ه��ا أي��ض��ا.وط��ال��ب��ت التنسيقية
بحلول آن��ي��ة وع��اج��ل��ة ملشكل ال��رع��ي اجلائر
مبنطقة سوس ،محذرة في نفس الوقت من أن
تصل األمور إلى ما ال يحمد عقباه.

وأك���دت التنسيقية أنها
ليست ض��د ال��رع��اة الرحل
بل ضد مافيات الرعي وهي
شركات استثمارية خاصة.

وان����ت����ق����دت تنسيقية
“أكال” سيطرة املندوبية
السامية للمياه والغابات
على هذه األراضي .وأبرزت
ال��ت��ن��س��ي��ق��ي��ة أن الساكنة
خرجت لالحتجاج بعد أن
استنفذت جميع الوسائل
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى أراضيها.
وأشارت أنها سبق وأن التقت
مع رئيس احلكومة سعد الدين العثماني ومع
وزيري الفالحة والداخلية ،لكن هذه اللقاءات
لم تسفر عن أي نتائج.وشددت التنسيقية على
أن احلكومة سرعت من وتيرة االستيالء على
هذه األراض��ي عبر قانون املراعي ال��ذي صدر
م��ؤخ��را .التنسيقية وجهت اتهامات عديدة
للمندوبية السامية للمياه والغابات ،مشيرة
أنها مؤسسة غير دستورية ألنها الزالت تشتغل
بالقوانني التي وضعها االستعمار الفرنسي في
عهد ليوطي ،وهذا أمر غير شرعي بحسبها.
وقالت التنسيقية إن الدولة تريد فرض األمر
الواقع على الساكنة ،عبر املخططات والقوانني
ال��ت��ي ت��ص��دره��ا وزارت����ي ال��ف�لاح��ة والداخلية

بإدخال هذه األراض��ي مللكية الدولة .ووصفت
التنسيقية ه���ذا األم����ر ب��ال��س��رق��ة املوصوفة
لهذه األراض��ي وتفقير مالكيها واستبعادهم.
ت��س��ت��ع��د ت��ن��س��ي��ق��ي��ة “أكال ل��ل��دف��اع ع���ن حق
الساكنة في األرض والثروة” لتنظيم مسيرة
وط��ن��ي��ة ف��ي ال��ث��ام��ن م��ن ش��ه��ر دج��ن��ب��ر املقبل
بالدار البيضاء ،احتجاجا على “إغراق أراضي
الساكنة األصلية بقطعان مافيا الرعي الريعي
في كل من عماالت تيزنيت ،اشتوكة آيت بها،
تارودانت وطاطا”.
وقالت التنسيقية في بالغ لها ،إنه “وفي ظل

تعنت احلكومة ومحاوالتها اإللتفاف على
املطالب الواضحة للساكنة ،ستبقى متشبتة
مبضامني التقرير األممي الصادر عن املقررة
األممية اخلاصة املعنية باألشكال املعاصرة
للعنصرية والتمييز ال��ع��ن��ص��ري ،وستراقب
كافة اجلهات املعنية لتفعيل توصيات املقررة
األممية”.

لآلشارة فقد مت اإلعالن تنظيم مسيرة
احتجاجية أخ���رى ي��وم األح���د  8دجنبر
بالدار البيضاء

5

من تاريخ الحركة النقابية والعمالية

العدد336 :
من  3إلى 9

دجنبر 2019

في التحالف العمالي الفالحي :وقائع
احلبيب التيتي
اح���ت���ل���ت م���س���ال���ة التحالف
العمالي الفالحي مكانة مهمة
ف���ي ن��ظ��ري��ات ال��ت��غ��ي��ي��ر الثوري
ال���ذي ق��ادت��ه احل��رك��ة املاركسية
على الصعيد ال��ع��امل��ي .ل��ن اعود
ال��ى التفصيالت النظرية لكنني
اري���د تسليط ال��ض��وء على كون
ال���ع���م���ال وال����ف��ل�اح��ي�ن ببالدنا
ي��واج��ه��ون نفس ال��ع��دو الطبقي
وه���و ال��راس��م��ال أي البرجوازية
الراسمالية االستغاللية.انه عدو
يستغلهم بابشع الطرق وينهبهم
وال حت���رك ال���دول���ة س��اك��ن��ا رغم
علمها بكون الوسائل واالساليب
امل��س��ت��ع��م��ل��ة اج���رام���ي���ة وفيها
التدليس والسرقة.

دع���ون���ا ن����رى من����وذج م���ن كال
الصنفني من هذه الشركات
 1ش��رك��ة تكرير الشمندر اوقصب السكر الستخالص مادة
السكر .يكون الفالح حتت رحمة
هذه الشركة فهي من متده بالبذور
وباالسمدة واالدوية وغيرها على
اساس ان تقتطع املقابل من هذه
السلفة ملا تنضج الغلة .يتكلف
الفالح بجني الشمندر او قصب
السكر وينقله ال��ى املعمل الذي
ي��ت��ول��ى حت��وي��ل��ه ل��ك��ن ل��ن يقبض
الثمن اال بعد ان ت��ق��رر الشركة
في نسبة مادة السكر في الكميات
املودعة لديها من طرف الفالح.

ف����ي ه�����ذه ال���ع�ل�اق���ة املختلة
بني الفالح والراسمالي صاحب
ال��ش��رك��ة ت��ض��ي��ع ح��ق��وق الفالح
على صعيدين اثنني :االول يجد
الفالح نفسه ضحية اقتناء البذور
واحلرث والسقي واألدوية بأثمان
ال سلطة ل��ه ع��ل��ى مراقبتها او
تخفيضها .ومن جهة ثانية فان
الراسمالي هو من يقرر في الكمية
التي سيؤدي ثمنها وبالسعر الذي
يحدده حتت مبرر نسبة السكر
في تلك الكميات .هي اذا عالقة
ع���ب���ودي���ة ال مت���ك���ن ال����ف��ل�اح اال
باحلصول على احلد االدنى من
االجر ليبقى على قيد احلياة هو
وعائلته .بينما الرأسمالي ينهب

بدون حسيب او رقيب.
 2م��ن ش��رك��ات ال��ق��ط��اع التيتعرف بعض املنافسة فيما بينها
ميكننا ذك��ر تلك املصبرة ملنتوج
(  ) cornichonمن املعروف عن
هذه الغلة الفالحية انها تستهلك
حسب عيارات ثالثة العيار رقم
 1ه��و اع��ل��ى ج���ودة وه��و الصغير
احلجم والعيار رق��م  2اكبر من
ال��ع��ي��ار  1وذو ج����ودة متوسطة
واخ��ي��را ال��ع��ي��ار رق��م  3وه��و اكبر
نسبيا من العيار  2وجودنه اقل
من العيار رقم 2
ف��ي ه���ذا ال��ن��وع م��ن الفالحة
يتعرض ال��ف�لاح لنفس العالقة

ف����ي ال���ص���ن���اع���ات الغذائية
ت��ت��خ��ص��ص ب��ع��ض امل��ع��ام��ل في
حت���وي���ل امل���ن���ت���ج���ات الفالحية
ت��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا م���ب���اش���رة م���ن عند
ال���ف�ل�اح .م���ن ب�ي�ن ه���ذه املعامل
شركات حتتكر حتويل وتصنيع
املنتج الفالحي وليس للفالح اية
فرصة ليبيع منتجه ال��ى شركة
منافسة اخ���رى .وهناك شركات
تعرف بعضا من املنافسة لكنها
حتد منها باللجوء الى االتفاقات
القبليىة بني ارباب املعامل حيث
ي��ت��ف��ق��ون ع��ل��ى اث���م���ان شرائهم
للمنتجات الفالحية مع هامش
للتمويه والتغطية على اتفاقاتهم
القبلية والتي هي ممنوعة قانونا.

عند االع���داد ال��زراع��ي من حيث
اقتناء ال��ب��ذور واحل���رث والسقي
واالدوي������ة ك��م��ا ان���ه ع��ن��د تسليم
منتوجه فانه يسلم بضاعة تتولى
ال��ش��رك��ة تصنيفها واستخراج
الكميات من كل معيار.
نفس هذه احلالة ايضا جندها
ف��ي زراع����ة التبغ وال����ذي يسلمه
الفالح كمادة خام وتتولى الشركة
تصنيف ما تسلمته وتؤدي الثمن
ع��ل��ى ه��واه��ا ب����دون ح��س��ي��ب وال
رقيب.
ان الفالحني الذين يتعرضون
ال������ى ه������ذا ال���ن���ه���ب م�����ن ط���رف
الراسماليني يجدون انفسهم في
نفس اخلندق مع العمال .انهم
في عالقة االخوة اخوة التعرض
ال����ى ال��ظ��ل��م االج��ت��م��اع��ي وال���ى
هيمنة طبقة م��ن الراسماليني
اجلشعني واللصوص والى نفس
السكوت والتغطية على جرائمهم
من طرف الدولة .من خالل هذه
التجربة يفهم العمال والفالحني
ب��ان ال��دول��ة ه��ي خلدمة مصالح
ال��راس��م��ال��ي�ين ال��ل��ص��وص وانهم
كلما اح��ت��ج��وا او اض��رب��و زجت
بهم نفس هذه الدولة في السجن
واالعتقال.
23/10/2019

خطاب موجه للعامالت والعمال
دع���ون���ا ن���راق���ب أي����ن ي���ص���رف عرق
جبينكم أي منتوج قوة عملكم املسروقة
ها كم احد النماذج املفضوحة.
 - 1لنأخذ  20سنة من عمر النظام
املخزني (.الواقع يتجاوز عمره  50سنة)
 - 2ف���ي ه���ذه ال��ع��ش��ري��ن س��ن��ة عدد
الوزراء احملالني على التقاعد بعد تغيير
احلكومات هو  500وزير ( الواقع يتجاوز
هذا العدد  800وزير ).
 - 3ك��ل وزي���ر يحصل على  30الف
دره��م��ا (ف��ي ال��واق��ع اك��ث��ر م��ن  35الف
درهما)

النتيجة هي  3مليار و  600مليون
درهما.
دعونا نوزعها كالتالي:
 - 1كل عامل أو عاملة يحصل شهريا
على اجر  5000درهما.
 - 2دعونا ناخذ فترة زمنية في 10
سنوات.
النتيجة سيتمكن  6االف عامل
وعاملة من هذا االجر القار واملضمون.
نتيجة النتيجة  500وزير محال على
املعاش ملدة  20سنة يسرقون عرق جبني

 6000عامل يشتغلون  10سنوات .هذه
اخلالصات اكثر واقعية ألنها اعتمدت
على فرضيات معقولة وواقعية وبعيدة
عن خطاب التحريض التهييجي.
هذا منوذج بسيط للغاية اثرناه الن
املناسبة شرط والكل يتكلم عن التعديل
احلكومي والكفاءة وينسى ما تتعرض
ل��ه الطبقة العاملة ف��ي ه��ذه احلكاية
بالضبط.
هناك مناذج اكثر قبحا وافظع سرقة
وجب فضحها ايضا وسيتكلم لكم عنها
امل��ث��ق��ف��ون ال��ع��ض��وي��ون ف��ي ال���ق���ادم من
الوقت.

دول����ة طفيلية ت��ع��ي��ش م��ث��ل العلج
على كاهل الطبقة العاملة .دولة تسرق
العمال وال��ع��ام�لات وتقمعهم وتسمح
للبرجوازية العفنة باستغالل الطبقة
العاملة مثل ه��ذه ال��دول��ة تستحق ان
تضعها الطبقة العاملة حتت ارجلها
وتبني دولتها التي جتعل ملكية وسائل
االنتاج ملكية املجتمع واال يسرق أي
احد هذه امللكية االجتماعية.
التيتي احلبيب
10/10/2019
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مؤشرات االستبداد والفساد في بنية النظام املخزني
تتميز األنظمة االستبدادية
مب���ج���م���وع���ة م�����ن اخل���ص���ائ���ص
واألس��ال��ي��ب ال��ت��ي خلصها نعوم
ت��ش��وم��س��ك��ي ،ال���ك���ات���ب واملفكر
األمريكي املنحاز لقضايا جماهير
احمل��روم�ين وال��ف��ق��راء ف��ي العالم
في عشر سمات أساسية ،تشكل
العمود الفقري الستدامتها.
سنركز ف��ي ه��ذا امل��ق��ال على
السمات الهامة محاولني توضيح
مدى تالؤمها مع سياسات النظام
امل��خ��زن��ي ال����ذي يطبقها بشكل
كبير.
ي��ب�ين ه����ذا امل��ف��ك��ر الكبيران
السمة األولى ألي نظام استبدادي
ت��ت��م��ث��ل ف���ي خ��ل��ق أج�����واء اللهو
والترفيه وإشاعة الثقافة املائعة
واملنحطة على طول السنة .هذه
السمة ،يطبقها النظام من خالل
تنظيم ال��ع��دي��د م��ن املهرجانات
في مختلف مناطق البالد ،هذه
املهرجانات أو األسابيع االحتفالية
مبختلف املنتجات الفالحية من
خضر وفواكه ( العنب ،الزيتون،
الكرز،الورود )...وكذلك األسابيع
واملهرجانات املخصصة لالحتفال
مبختلف احليوانات ومنتجاتها
( أسبوع الفرس ،األغنام ،املاعز،
األب��ق��ار ،اخل��ي��ول .)...أم��ا إحياء
امل��واس��م ال��س��ن��وي��ة ب��ع��د احلصاد
في ال��ب��وادي وال��ق��رى ،فالسلطات
املخزنية تتجند بكافة مخبريها
وأعوانها وأعيانها للضغط على
القبائل إلحيائها .ويبقى احياء
امل��راس��ي��م وال��ط��ق��وس املرتبطة
ب���األض���رح���ة وال����زواي����ا م���ن أهم
اجل���وان���ب ال��ت��ي ي��ول��ي��ه��ا النظام
أهمية خاصة ألنها تشكل إحدى
ال��رك��ائ��ز األس��اس��ي��ة ملشروعيته.
وغني عن البيان أن النظام مينح
دع���م���ا م���ادي���ا س��خ��ي��ا ل��ك��ل هذه
األن��ش��ط��ة وه���ي بطبيعة احلال
من أم��وال الشعب التي يصرفها
على ح��س��اب املطالب األساسية
امللحة حلياة اجلماهير الشعبية
م���ن ت��ع��ل��ي��م وت��ط��ب��ي��ب وإس���ك���ان
ال����ى غ��ي��ر ذل����ك م���ن املتطلبات
املعيشية الضرورية حلفظ كرامة
اجلماهير الشعبية املنتهكة من
جراء تنفيذ السياسات االشعبية
والالدميقراطية.
أما السمة الثانية فهي اختالق
إش���ك���ال���ي���ة م��ج��ت��م��ع��ي��ة تستفز
املجتمع ،ثم اإلع�لان عن إيجاد
احل����ل وإن���ه���اء خ��ط��ورت��ه��ا .هذه
الطريقة يتقنها النظام املخزني
 ،ف��ي��ك��ف��ي أن ن��ل��ق��ي ن��ظ��رة على

الصحف ال��ورق��ي��ة وااللكترونية
ل��ن��ع��رف ح��ج��م اجل����رائ����م التي
ت���رت���ك���ب ي���وم���ي���ا ف����ي مختلف
امل��ن��اط��ق م��ن قتل وذب���ح والعبث
ب��أرواح املواطنني واملواطنات من
ط���رف مليشيات م��ن املجرمني
واملنحرفني املعروفني من طرف
األجهزة القمعية .وملا تستفحل
هذه الظاهرة ويتم تداولها على
أوس��ع نطاق ،تقوم هذه األجهزة
بحملة متشيطية واسعة العتقال
بعض املجرمني وإعطاء االنطباع
للشعب أن مشكل اجلرائم انتهى

وأن الوضع حتت السيطرة
ن��ه��ائ��ي��ا .ومب���ج���رد م���ا يتم
تنظيم احتجاج للمطالبة
بتحسني الظروف املعيشية
امل��ت��ده��ورة ف��ي منطقة ما
ويستمر لبعض الوقت ،يتم
إرس�����ال ج��ي��ش البلطجية
الذي ترعاه وزارة الداخلية
لتخلق أج����واء م��ن الرعب
في أوس��اط الشعب ليبتعد
عن التضامن مع احملتجني
 ،وه�����ذه اخل���ط���ة تنهجها
األن���ظ���م���ة االس���ت���ب���دادي���ة
مبباركة االمبريالية خطة
امل��ق��اي��ض��ة :األم����ن مقابل
ال�����ت�����ن�����ازل ع�����ن امل���ط���ال���ب
املشروعة.
السمة الثالثة تتمثل في
التدرج في تطبيق البرامج
الليبيرالية املناوئة للمطالب
امل���ش���روع���ة ل��ل��ش��ع��ب :هذا
م���ا ن�لاح��ظ��ه ف���ي تخريب

قطاعي التعليم والصحة بحيث
م���ا ن��ع��ي��ش��ه ال���ي���وم م���ن تخريب
املدرسة العمومية وتسليع التعليم
ما هو اال ما مت تقريره في برنامج
ال��ت��ق��ومي ال��ه��ي��ك��ل��ي م��ن��ذ بداية
ثمانينات القرن املاضي  .ونفس
الشيئ بالنسبة للصحة العمومية
والوظيفة العمومية الى غير ذلك
من القطاعات احليوية التي اريد
لها ان يتم تفويتها للرأسمال
احمللي واألجنبي.
السمة الرابعة :إبقاء الشعب
في حالة األمية  :هذه هي سياسة

النظام منذ االستقالل الشكلي،
حيث شكل قطاع التعليم قطاعا
يقض مضجع النظام خصوصا
بعد اتفاقية ايكس ليبان املشؤومة
التي حافظ االستعمار الفرنسي،
مب��وج��ب��ه��ا ،ع��ل��ى ك���ل مصاحله
اإلستراتيجية ،كان الشعب املغربي
يعقد أم����اال ك��ب��ي��رة ع��ل��ى إرس���اء
أس��س تعليم شعبي دميقراطي
وتعميمه .إال أن النظام كانت له
س��ي��اس��ة مخالفة وه���ي احليطة
من ابناء وبنات الشعب املتعلمني
الذين يجب ان يبقوا في وضعية

كان الشعب
المغربي يعقد أماال
كبيرة على إرساء أسس
تعليم شعبي ديمقراطي
وتعميمه .إال أن النظام
كانت له سياسة مخالفة وهي
الحيطة من ابناء وبنات الشعب
المتعلمين الذين يجب ان
يبقوا في وضعية الجهل،
بينما يخصص التعليم
البناء االعيان وعمالء
االستعمار.

اجل���ه���ل ،ب��ي��ن��م��ا يخصص
ال��ت��ع��ل��ي��م الب���ن���اء االعيان
وع��م�لاء االستعمار .ولقد
ق���ام ال��ش��ع��ب امل��غ��رب��ي بعدة
ن���ض���االت اس��ت��ش��ه��د فيها
ال���ع���دي���د م����ن امل���واط���ن�ي�ن
وامل��واط��ن��ات .وال��ي��وم  ،بعد
اختالل ميزان القوة لصالح
ال����ن����ظ����ام ،أص���ب���ح تعميم
اجلهل هو سيد املوقف.
ال�����س�����م�����ة اخل����ام����س����ة
يلخصها نعوم تشومسكي
ف�������ي ت����ش����ج����ي����ع ال���ش���ع���ب
ع��ل��ى التشبث باخلرافات
وال��ت��ف��اه��ات :ه���ذه الوصية
ي��ط��ب��ق��ه��ا ال��ن��ظ��ام بإتقان
كبير ،فلنتذكر قصة املشعوذ
الذي بشر بكنز كبير وثمني
في قمة جبل مبنطقة تازة
ح��ي��ث س��اع��د ال��ن��ظ��ام من
خ�لال اع��وان��ه امل��ئ��ات من
سكان ع��دة قبائل ،بشيبها
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احلسني لهناوي
وشبابها ورجالها ونسائها للسير
وراء هذا املشعوذ الى قمة اجلبل
ل�لاس��ت��ف��ادة م��ن ال��ك��ن��ز ،طبعا إن
األمية واجلهل هما السبب الن
ي��س��اق ال��ن��اس ك��ال��ق��ط��ي��ع .هناك
ك��ذل��ك اف��س��اح امل��ج��ال للدجالني
واملشعوذين في أس��واق مختلف
املناطق للعبث مبشاعراملواطنات
وامل���واط���ن�ي�ن ال��ب��س��ط��اء لتسويق
األوه�����ام .ك��ذل��ك أنشطة الزوايا
ال���ت���ي ي���ح���ج ال���ي���ه���ا امل����ئ����ات من
املواطنات واملواطنني للتبرك من
زعماء هذه الزوايا ومن املعلوم ان
النظام يوفر لها إمكانيات مادية
ولوجيستيكية هائلة ،فضال عن
توفير األمن والرعاية.
السمة السادسة تهم استبدال
ال��ت��م��رد ب��ال��ش��ع��ور ب��ال��ذن��ب :هذه
ال��ظ��اه��رة وظفها ال��ن��ظ��ام بشكل
غير مباشر ليظهر م��ع الطبقة
امللتفة حوله في وضعية محايدة
وان امل��ش��اك��ل ال��ت��ي ي��ع��ان��ي منها
الشعب ه��ي ب�ين اف���راده ،وكمثال
على ذلك التطاحنات التي تنشب
ب�ين ح���راس ال��س��ي��ارات او الباعة
املتجولني وأص��ح��اب ال��دك��اك�ين .
فالنظام يطلق يد حراسه وأعوانه
مبختلف رت��ب��ه��م ل��ي��رت��زق��وا من
ه����ؤالء م��ق��اب��ل اس��ت��ف��ادت��ه��م من
بعض االمتار من الشارع .وهكذا
دوال��ي��ك وه��ذه ه��ي بنية الفساد.
فالنظام املغربي منذ زم��ن بعيد
مبني على هيكلة هرمية قاعدتها
ال��ع��ري��ض��ة اجل��م��اه��ي��ر الشعبية
الكادحة وقمتها القصرو التكتل
الطبقي امللتف حوله.
السمة السابعة وتهم التركيز
على اخلطابات العاطفية  :هذه
الوصية تظهر في خطابات النظام
التي تشحن املواطنات واملواطنني
ع��ل��ى ت��ب��ن��ي األف���ك���ار الشوفينية
(قضية الصحراء مثال في حني
يتم تناسي اجلزر املغربية احملتلة
م��ن ط���رف اس��ب��ان��ي��ا) واالعتزاز
الوهمي بالوطنية في كرة القدم
مثال وتناسي االخفاقات املسجلة
في هذا الصدد.
من خالل تطابق هذه السمات
بسياسات النظام املخزني ،يتبني
مدى استبداديته  ،من جهة ومن
جهة ث��ان��ي��ة ،هيكلته العمودية
واالفقية على الفساد املستشري
في كل دواليب الدولة.

ملف العدد
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ال بديل للمغرب إال التحرر من التبعية لالحتاد األوربي والرأسمال العاملي
خنصص ملف هذا العدد من جريدة الهنج الدميقرايط ملسألة تبعية املغرب لالحتاد االوريب عامة وفرنسا خاصة ،من خالل التطرق
البرز أوجه التبعية سواء فميايتعلق مبسألة اهلجرة والدور املوكول لملغرب القيام به ،أو من خالل التبعية االقتصادية يف خمتلف
جماالهتا من فالحة وصناعة وجتارة وخدمات .ويتضمن هذا امللف حمورين:
السياسة األمنية ألوروبا يف جمال اهلجرة ،كوجه من وجوه جهوم اليبريالية املتوحشة عىل حقوق الشعوب -حوار مع الرفيق دمحم بن الطاهر حول خمتلف أوجه التبعية ،أسباهبا ونتاجئها وخملفاهتا عىل األجيال القادمة

السياسة األمنية ألوروبا في مجال الهجرة ،هجوم لليبيرالية املتوحشة على حقوق الشعوب

سعيد طبل

م���رت ال��س��ي��اس��ات االوروب���ي���ة ف��ي مجال
الهجرة من مراحل متعددة ارتبطت كلها
بتطور االقتصاد االوروب���ي وتطور النظام
ال��رأس��م��ال��ي ال����ذي ال ي��ه��م��ه س����وى الربح
واالستغالل؛ كما ارتبطت بتطور نضاالت
الطبقة ال��ع��ام��ل��ة وحتقيقها للمزيد من
املكتسبات مما دف��ع الرأسمالية في أوروبا
الى البحث عن يد عاملة رخيصة تواجه بها
عمال النقابات في دولها لتكسير معاركهم
واحل��د من تزايد مكتسباتهم؛ وفي خضم
هذه التطورات لالقتصاد االوربي ملرحلة ما
بعد احلرب العاملية الثانية ،سيتزايد وصول
اليد العاملة باخلصوص م��ن ال���دول التي
كانت تستعمرها أو ال زالت حتت سيطرتها.
هذه الطبقة اجلديدة من العمال الذين مت
تشغيلهم في قطاع املناجم ملا ك��ان له من
أهمية في الصناعات الثقيلة وفي انطالق
اقتصاد أوروب��ا اجلديد ،وبالطبع يتقاضى
ه��ؤالء العمال اج��ورا هزيلة في غياب أي
تغطية اجتماعية.
بعد ذلك ومع تطور االقتصاد الصناعي
ف��ي ال����دول االوروب���ي���ة وم���ا حققه التقدم
العلمي وتطور وسائل االنتاج الرأسمالي،
انتقل القطاع من استعمال الفحم احلجري
ك���م���واد أول���وي���ة ال����ى اس��ت��ع��م��ال الكهرباء
والبترول ،حيث ازده��رت بعض القطاعات
الصناعية كقطاع السيارات وصناعات أخرى
تتطلب ي��دا عاملة رخ��ي��ص��ة ،األم���ر الذي
استدعى استقدامهم من خارج هذه الدول
بحثا عن املزيد من الربح في شروط تتميز
بتنامي املعارك الكبرى للعمال االوروبيني
مثال (معارك عمال رونو وفياط وبوجو...
الخ)
فيما ب��ع��د ،ستبتدئ مرحلة ثالثة من
ال��س��ي��اس��ة االوروب����ي����ة م���ع ت��وس��ع االحت���اد
االوروب���ي وانضمام دول أخ��رى إل��ى السوق
األورب��ي��ة مثل اسبانيا وإيطاليا وه��ي دول
التحقت بالركب الصناعي متأخرة ،ولكنها
اس��ت��غ��ل��ت م��ؤه�لات��ه��ا ال��ف�لاح��ي��ة لتحقيق
األرب�����اح إذ س��ت��ج��د ف���ي ال��ط��ب��ق��ة العاملة
امل��ه��اج��رة ال��ق��ادم��ة م��ن ال����دول االفريقية
واملغاربية يدا عاملة مربحة تتقن العمل
اليدوي وتقبل باجور زهيدة ...

وفي سياق نفس تطور االقتصاد االوربي
سيتطلب ق��ط��اع اخل��دم��ات ب����دوره هجرة
جديدة من اليد العاملة من خ��ارج الدول
األوروب���ي���ة؛ ي��د عاملة درس���ت ف��ي بلدانها
(اف��ري��ق��ي��ا واس���ي���ا وام��ري��ك��ا الالتينية)..
واستقدمت للعمل في مجال البناء ومجال
تنظيف ال��ط��رق��ات وال��ع��م��ل امل��ن��زل��ي .وهي
أعمال تأنف اليد العاملة احمللية القيام بها
لصعوبتها ولضعف مداخلها...
وفي السنوات األخيرة انتقلت متطلبات
ال��������ه��������ج��������رة ف����ي
أوروب�����ا م��ن العمل
ال����ي����دوي الصرف
ال�����������ى م������ج������االت
اخلدمات املتطورة
ال��ت��ي تعتمد على
االستغالل الفكري
ل���ل���ع���م���ال وال�������ذي
يسمى اليوم بهجرة
االدم��غ��ة خصوصا
ف��������ي ال����ص����ن����اع����ة
االل�����ك�����ت�����رون�����ي�����ة
او ال����ص����ن����اع����ات
الدقيقة...
اعتمدت الهجرة بشكل عام على سياسات
وقوانني تخضع ملتطلبات كل مرحلة على
ح����دة ،خ��ص��وص��ا ت��ل��ك امل��رت��ب��ط��ة مبصالح
الرأسمال الدولي الذي يستغل اليد العاملة
لتحقيق أرب��اح��ه ال��ط��ائ��ل��ة .ف��ف��ي املرحلة
االس��ت��ع��م��اري��ة استغلت ال���دول املستعمرة
تواجدها في كثير من القارات لوضع "قواعد"
لتهجير العمال على اساس قوتهم العضلية
واستغاللهم ف��ي اغ���وار امل��ن��اج��م ،مغادرين
ال��ب��وادي واملناطق الفالحية ،ليعيشوا في
ظروف ال إنسانية وليتم ارجاعهم لبلدانهم
بعد استنزاف قوتهم العضلية .اما القوانني
املطبقة على ه��ذه الفئة فكانت ال توفر
ل��ه��م إال احل���د األدن����ى للمعيشة .فاغلب
ال��ع��م��ال ال���ذي م���روا م��ن ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة لم
يستفيدوا من معاشاتهم اال بعد نضاالت
خاضتها ن��ق��اب��ات ك��ب��رى ع��ب��راوروب��ا بدعم
م��ن املجمتع ال��دول��ي امل��ط��ال��ب باالعتراف
بحقوق العمال املهاجرين ووض��ع قوانني

دولية تنصفهم (االتفاقية الدولية حلقوق
املهاجرين وعائلتهم) وبتزايد متطلبات
االقتصاد الرأسمالي االوربي خصوصا مع
توسع األس���واق التي ب��دآت تغزوها السلع
االوروب���ي���ة ووض���ع ق��واع��د االم��ب��ري��ال��ي��ة في
م��ح��ارب��ة ال��ت��ج��ارب الوطنية لبناء أمناط
اقتصادية مستقلة متمثلة ف��ي اضعاف
االن���ظ���م���ة ال��وط��ن��ي��ة وإس��ق��اط��ه��ا لفرض
خضوعها ل��ل��رأس��م��ال ال��ع��امل��ي ...وبتزايد
عدد العمال في دول االستقبال ومتطلبات

حتسني ظروفهم بشروط جديدة كالتجمع
العائلي واملطالبة بالسكن الالئق ،ومتدرس
األط��ف��ال ..إضافة ال��ى بداية املشاركة في
احل��ي��اة ال��س��ي��اس��ي��ة  ...ك��ل ه���ذه احلقوق
اكتسبتها اليد العاملة املهاجرة في أوروبا
ب��ع��د س��ن��وات م��ن ال��ن��ض��االت ال��ش��اق��ة وفي
غالب األحيان لم تتدخل حكومات الدول
االصلية اال ف��ي ح��االت م��ح��دودة ملساندة
هذه النضاالت...
لم يستسغ النظام الرأسمالي املتطور
ه���ذا االس��ت��ق��رار ال���ذي ب���دأت تعيشه فئة
امل��ه��اج��ري��ن/ات ف��ي ب��ل��دان��ه��م ،فعمد منذ
أواخ��ر التسعينات الى وضع عراقيل للحد
من تنامي وصول املهاجرين/ات لبلدانها؛
ك���ان ف���رض ت��أش��ي��رة ال��دخ��ول إل���ى البلدان
االوروبية هو أول إج��راء متخذ ،تاله عقد
اتفاقيات سميت "باتفاقية الشراكة" لكنها
ف��ي احلقيقة ترسم ش��روط التعامل غير
املتكافئ بني دول االحتاد االوروب��ي والدول
األخ�����رى ،وت��غ��ي��ب احل���ق���وق االجتماعية

للمهاجرين/ات لضمان استمرار استغاللهم
في ظروف االستقرار والهشاشة...
ه��ذه املرحلة لم ت��دم طويال الن النظام
الرأسمالي بدأ يعرف أزمات جديدة اظهرت
محدودية إمكانية توسعه بوجود منافسة
لدول أخرى كالصني والكوريتني  ...وللخروج
من هذه االزم��ة عمد النظام الى تسويقها
لشعوب اخ��رى س��واء عبر خلق توترات في
مجموعة من القارات وافتعال االزمات في
الكثير من الدول ،او اشعال حروب لتمكني
اق��ت��ص��اد االس��ل��ح��ة م���ن ان يصبح
امل���ورد االول للعملة ،م��ت��ج��اوزا في
بعض االحيان املجاالت االقتصادية
االخ���رى ،كل ه��ذه األساليب مكنته
م��ن ف��رض ق��واع��د ج��دي��دة للتعامل
 ...وف����ي م���ج���ال ال���ه���ج���رة ل���م تنج
العامالت والعمال املهاجرين/ات من
انعكاسات هذه االزم��ات ،فاملهاجر(
األجنبي ال��ق��ادم م��ن دول اجلنوب)
اص��ب��ح م��ع��رض��ا ل��ل��ب��ط��ال��ة وللعمل
املوسمي ،كما ساد االسلوب األمني
موازاة مع العنصرية .وبارتباط مع
تراجع املكتسبات كالتجمع العائلي
ال��ذي ل��م يعد مكسبا ف��ي كثير م��ن الدول
وأيضا االستقرار الذي لم يعد سهال توفره
ولم يعد يضمنه التواجد للعمل ،أصبحنا
أم����ام م��ف��ه��وم ج��دي��د ه��و «امل��س��اع��دة على
الرجوع" سوآء للبلد األصلي او لدول العبور.
ه��ذه االزم���ة انعكست كذلك على عمل
النساء العامالت في املهجر اللواتي أصبحن
يعانني من سوء املعاملة واالستغالل البشع
والعمل بأجور هزيلة واضطهاد اجتماعي
واستغالل جنسي.
ك��ل ه��ذه ال��ظ��روف م��ي��زت والزال����ت متيز
ال��س��ي��اس��ات االوروب���ي���ة ال��ت��ي انعكست على
اغ��ل��ب احل���ق���وق امل��ك��ت��س��ب��ة ل��ل��م��ه��اج��ري��ن/
ات كاحلق ف��ي التنقل واحل��ق��وق اخلاصة
باألطفال غير املرافقني وجترمي كل حاالت
الهجرة غير القانونية.....

الرأي

السراب التنموي 63 ...سنة من اخلداع
وأخ����ي����را مت ي����وم ال���ث�ل�اث���اء  19نونبر
 2019تعيني سفير املغرب بفرنسا ووزير
الداخلية السابق بني سنتي  2006و2010
شكيب بنموسى رئ��ي��س��ا للجنة النموذج
التنموي ال��ذي اعلن عنه مبناسبة افتتاح
ال��دورة البرملانية لسنة  ،2017أي بعد ازيد
من سنتني من احلديث عن ه��ذه اللجنة
واالع���ل��ان ال��رس��م��ي ع���ن ف��ش��ل "النموذج
التنموي" للتكتل الطبقي احلاكم ،النموذج
الذي رتب موت  15امرأة في الصويرة رفسا
واخ��ت��ن��اق��ا بفعل ال��ت��داف��ع م��ن اج��ل كيس
دقيق يوزع بعد تشغيل الكاميرات لإلشادة
بالفتات املمنوح من خبز منهوب.
بعد سنتني من الضجيج االعالمي عن
هذا النموذج والذي رافقته ندوات و"أيام
علمية" ألحزاب االشراط البافلوفي لبسط
تصور يستبق نوايا التكتل الطبقي احلاكم
وذل����ك مت��اش��ي��ا م���ع م���ا ج����اء ف���ي خطاب
س��ن��ة  ”2017ن��دع��و احل��ك��وم��ة والبرملان،
ومختلف املؤسسات والهيئات املعنية ،كل
ف��ي مجال اختصاصه ،إلع���ادة النظر في
منوذجنا التنموي ملواكبة التطورات التي
تعرفها ال��ب�لاد " ،منوعة اسئلتها الغبية
 :هل االم��ر يتعلق بنموذج تنموي جديد
ام من���وذج تنموي م��ت��ج��دد؟ وم��ا املقصود
بالنموذج التنموي؟ وه��ل ميكن ملؤشرات
االمم املتحدة للتنمية البشرية ان تسعفنا
في حتديد ما يقصده "اخلطاب /الوحي
امل��ل��غ��ز" ب��ال��ن��م��وذج ال��ت��ن��م��وي؟ وه��ل بداية
النموذج التنموي احلالي من  1983ام من
جتربة التناوب أم من  1999ام من مرحلة
االس��ت��ق�لال؟،و ه��ل للمغرب ف��ع�لا منوذج
تنموي  (...االسئلة التي طرحتها اوراق
احزاب املواالة واملعارضة امللكية) .
عموما فاحلديث عن النموذج التنموي
"اجل���دي���د" ج���اء ب��ن��اء ع��ل��ى ال���دراس���ة التي
اجنزها البنك الدولي والتي طالبت املغرب
بالتحول الى منوذج تنموي جديد يحقق
معدل منو ال يقل عن  6.2في املائة سنويا
كأقل تقدير كما نبه في تقرير لسنة 2017
الى ان التأخر في تنفيذ االصالحات املالية
والهيكلية الرئيسية سيؤدي الى تقليص
امل���وارد امل��ال��ي��ة ف��ي املستقبل وسيزيد من
التوترات االجتماعية وسيؤثر على سمعة
امل��غ��رب وتقرير البنك االفريقي للتنمية
كذلك؛ ملاذا انتظار سنتني ما بني االعالن
عن اللجنة وتعيني رئيسها من طرف امللك؟
وما دور املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي ؟ وم��ا مصير دراس��ات��ه وتقاريره
واف��ك��اره وآرائ����ه ومقترحاته؟ وم��ا مصير
تقرير اخلمسينية "  50سنة من التنمية
باملغرب وآف���اق سنة  "2025واي��ن انتهت
توصياته؟ ما هي مهمة مجلس النواب؟
واذا قبلنا كون دستور  2011جعل "احلكومة
مشرعا أصليا" والسلطة التشريعية مجرد
م��ش��رع ث���ان���وي ،ف��أي��ن ه��ي ص�لاح��ي��ة هذه
احلكومة ف��ي تطبيق ال��ب��رام��ج ال��ت��ي على
اساسها يفترض قيام التعيني والتنصيب؟
ملاذا لم يتخذ قرار تعيني رئيس هذه اللجنة
في املجلس الوزاري على االقل احتراما ملاء
وجه احزاب حكومية لم يعد لها ما ميكن
ان تعبئه مل��واج��ه��ة ش��ع��ب ي��ع��رف حقيقة
التمثيلية؟ أل���م ي��ص��رح رئ��ي��س احلكومة
م��رارا وت��ك��رارا بأنه في ط��ور تشكيل جلنة

ال��ن��م��وذج التنموي م��ن ق��ط��اع��ات ووزارات
وكفاءات مختلفة؟ ما الذي منعه لسنتني
م���ن ال��ق��ي��ام ب���ذل���ك ،وم���ن مي��ل��ك حتديدا
هذه الصالحية ؟ بل ما فائدة االنتخابات
وم��ا معنى التنافس بالبرامج االنتخابية
في ظل غياب التعددية السياسية ؟ هل
انسداد آفاق التنمية ال عالقة له بالنموذج
السلطوي التسلطي واحل��ق��وق السياسية
ميكن فصلها عن باقي احلقوق؟...
لطاملا حتدثوا عن مسار استكمال بناء
دول����ة امل��ؤس��س��ات ال��دمي��ق��راط��ي��ة وترسيخ
مباديء احلكامة اجليدة عبر وثيقة دستور
 2011التي تنص ف��ي الفصل  88على ما
يلي  ":بعد تعيني امللك ألعضاء احلكومة
يتقدم رئيس احلكومة امام مجلسي البرملان
مجتمعني ويعرض البرنامج ال��ذي يعتزم
تطبيقه ويجب ان يتضمن هذا البرنامج
اخل��ط��وط ال��رئ��ي��س��ي��ة للعمل ال���ذي تنوي
احلكومة القيام به في مختلف مجاالت
النشاط الوطني ،"...فالبرنامج احلكومي
الذي يعتزم رئيس احلكومة تطبيقه يعني
السياسة احلكومية امل��زم��ع تطبيقها أي
السياسة االقتصادية واالجتماعية والبيئية
والثقافية واخلارجية وما تنوي تسطيره من
سياسات سيتم العمل عليها خالل سنوات
العمل احلكومي فهو مبثابة خريطة طريق
العمل وبرنامج االح��زاب املكونة لالئتالف
احلكومي لصناعة السياسة العامة للبلد،
كما ان الفصل  89ينص في فقرته الثانية
ع��ل��ى ان�����ه ":تعمل
احل�����ك�����وم�����ة حتت
سلطة رئيسها على
ت��ن��ف��ي��ذ البرنامج
احل�������ك�������وم�������ي"...
وال�����ف�����ص�����ل ":92
ي�����ت�����داول مجلس
احل�����������ك�����������وم�����������ة
ف��������ي ال����ق����ض����اي����ا
والنصوص التالية:
 السياسة العامةللدولة قبل عرضها
ع������ل������ى امل����ج����ل����س
الوزاري - ،السياسات العمومية  -،السياسات
ال���ق���ط���اع���ي���ة "...رغ����م ك���ل ه����ذا ال���ك���م من
الفصول فال مجال ألي منافسة سياسية
حقيقية بشأن هندسة مصالح التحالف
املسيطر ،فاحلياة السياسية تعكس حكم
الفرد الواحد وارادت��ه ،مقابل احزاب أقرب
ل��ن��وادي منافع وضعت نفسها ف��ي خدمة
مصالح الطبقات التي تعبر عبر ممثلها
األس��م��ى ع��ن طبيعة امل��غ��رب ال���ذي تريد،
ومنها احلزب الذي يقود اجلهاز التنفيدي
وال��ذي عبر عن خضوع وجاهزية ال مثيل
لها للعب كل االدوار القذرة مقابل ما تتيحه
له من هامش مزايا مادية ورمزية ،وعليه
فالدميقراطية غير ذات موضوع بالنسبة ملا
بات يعرف بالنموذج التنموي املأمول...
ع���م���وم���ا ل���ف���ك ط�ل�اس���م ه�����ذا املسمى
منوذجا تنمويا والذي يراد منه استهالك
سنوات اضافية في ارضاع السراب املطلوب
توريثه للصغار بعدما أفنى الكبار عمرهم
ف��ي انتظار ثمار اخل��ط��ب ،سنعطف على
دراس��ة للمجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي أجنزت مبقتضى احالة من رئيس

مجلس ال��ن��واب بتاريخ  26يوليوز (2018
سنضع م��ق��اط��ع منها ب�ين مزدوجتني)،
وه���ي ال���دراس���ة ال��ت��ي اجن����زت ف��ي قسمني
اول���ه���م���ا "اخل����ط����وط ال��ع��ري��ض��ة ألرضية
م��ن��دم��ج��ة ل��ب��ن��اء من����وذج ت��ن��م��وي جديد"
والقسم الثاني "جرى تخصيصه للمداخل
الكفيلة بتحسني اداء مجلس النواب في
معرض اسهامه ومواكبته ل��ورش النموذج
ال��ت��ن��م��وي اجل��دي��د " ،ال���دراس���ة اقترحت
املعالم االساسية التي من شأنها ان تشكل
أرضية للنموذج التنموي عبر  7محددات
اساسية وهي  )1" :تنمية الرأسمال البشري
وتعزيزه )2ارس��اء ميثاق اجتماعي جديد
ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ث��ق��ة وت��ق��ل��ي��ص الفوارق)3
حتقيق منو مستدام من خالل االستثمار
االمثل المكانات البالد أخذا بعني االعتبار
ما يشهده العالم من حتوالت مستمرة)4
استكمال ورش اجلهوية املتقدمة واالسراع
ف���ي تنفيذه )5حت��س�ين رف����اه املواطنات
واملواطنني والنهوض مبستوى عيشهم من
خالل التثمني املسؤول واملستدام واملدمج
للرأسمال الطبيعي )6تعزيز ارضية القيم
ال��وط��ن��ي��ة ع��ب��ر ج��ع��ل ال��ث��ق��اف��ة والرياضة
رافعتني للتنمية )7ضمان متوقع افضل
للمغرب في محيطه االقليمي والدولي"؛
هذه احمل��ددات السبعة ميكن تفعيلها من
خ�ل�ال ارس����اء منظومة ن��اج��ع��ة للحكامة
املؤسساتية عن طريق  )1 ":تفعيل احكام
الدستور السيما م��ن خ�لال اع��م��ال آليات

احملاسبة وتكريس حق املواطن في احلصول
على املعلومات والولوج الى سبل التظلم)2 ،
تعزيز فعالية اداء املؤسسات العمومية)3
ضمان االنسجام بني السياسات العمومية
ووضعها وف��ق منظور للمدى الطويل )4
تعزيز اعتماد املقاربة التشاركية بدءا من
اع���داد السياسات العمومية ال��ى تقييمها
وم��رورا بتنفيذها وذل��ك من اج��ل حتقيق
ن��س��ب��ة اع���ل���ى م����ن ان����خ����راط املواطنني
واملواطنات وتعبئتهم حول هذه السياسات
 )5اعتماد املؤسسات العمومية لنمط تدبير
مبني على النتائج ،جتويد جناعة النفقات
العمومية واداء االدارة السيما ف��ي اطار
اجل��ه��وي��ة  )6جعل ال��ت��واص��ل املؤسساتي
ركيزة من ركائز احلكامة اجل��ي��دة " هذه
اذن ه��ي أرض��ي��ة " االن��ت��ق��ال ب��ال��ب�لاد نحو
م��س��ت��وى ج��دي��د م��ن ال��ت��ن��م��ي��ة" مب��ا ميكن
م���ن " االس��ت��ج��اب��ة حل��اج��ي��ات املواطنني
وانتظاراتهم وحتسني صورة املغرب وتعزيز
الدميقراطية التشاركية املنفتحة "...و"
حتقيق رف��اه املواطنني وحتسني ظروفهم
املعيشية" و" ض��م��ان االس��ت��غ�لال االمثل
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قاشى م الكبير
ل��ل��ث��روات املنتجة وت��وزي��ع��ه��ا ت��وزي��ع��ا اكثر
ان��ص��اف��ا ب�ين امل��ج��االت ال��ت��راب��ي��ة والفئات
االج����ت����م����اع����ي����ة" ومت����ك��ي�ن "امل����واط����ن��ي�ن
واملواطنات من الولوج الى خدمات صحية
ومنظومة تربوية ذات جودة وسكن مالئم
وع��م��ل الئ��ق وتغطية اجتماعية مناسبة
وبيئة سليمة ومحمية"  ....انها أرضية
االلتزام بضرورة  :ارساء النموذج التنموي
الطموح القادر على االستجابة للمطالب
امللحة واحلاجيات واحلد من الفوارق بني
الفئات والتفاوتات املجالية وحتقيق العدالة
االجتماعية كما رسم ذلك خطاب ،2017
ولكنها ارض��ي��ة ال ت��ق��دم ج��دي��دا عما ألف
املغاربة سماعه منذ  ،1956وبالتالي ينبغي
البحث من جديد في صندوق احلاوي علنا
جند ما ميكن ان يطمئن اجياال شكلتها
روح ح��رك��ة  20ف��ب��راي��ر وصقلتها جتارب
احلراكات الشعبية في العالم العربي بنفس
ثوري مستعد ملقارعة العدو حتى النهاية،
فماذا بإمكانهم ان يقدموا لشعب جائع
وه��م قد تعودوا على مضايقته في خبزه
اليابس حلل كل أزماتهم ،أي منوذج تنموي
ميكن مباشرته وعملية بيع ممتلكات الدولة
دشنت بخمسة مستشفيات عمومية مت
تفويتها للصندوق املغربي للتقاعد ب 4,7
مليار درهم ،وصفقة أخرى لتفويت بنايات
اداري���ة ب  3مليار دره��م قيد االجن���از؟ أي
منوذج تنموي ميكن استنباته في بلد غارق
في املديونية حيث تزيد ديونه اخلارجية
عن  337مليار درهم ،وهو يغدق هذه السنة
كمثال أزي��د من 4.7مليار دوالر للصناعة
احلربية االمريكية لدونالد ترامب الذي
اض��ح��ى ي��ع��ام��ل ه���ذه االن��ظ��م��ة املترنحة
كما ف��ت��وة(رئ��ي��س عصابة اج��رام��ي��ة) حي
شعبي ،مقابل عدد من املروحيات املوجهة
"ل�لأم��ن ال��داخ��ل��ي" حسب ب�لاغ للبنتاغون
ب��ه��ذا اخل���ص���وص ،ن��اه��ي��ك ع��م��ا ب���ذر في
القطار الفائق السرعة وقمرين صناعيني
تكلفتهما ن��اه��زت  500مليون ي���ورو ،من
شركتني فرنسيتني تنشطان ف��ي صناعة
ال��ط��ائ��رات احلربية وح��ام�لات الصواريخ،
م��ب��ال��غ مت ض��خ��ه��ا ل��ل��ص��ن��اع��ة احلربية
الفرنسية  ،بتعلة مراقبة جتارة املخدرات
والهجرة ،هذا في الوقت الذي زاد فيه عدد
املهاجرين غير الشرعيني من املغرب بنسبة
 200في املائة ما بني سنتي  2017و،2018
لقد اغرقوا البلد في اليأس وجعلوها اشبه
ما تكون بليبيا في موجات الهجرة كما في
اشياء عديدة...
ان "م��ذك��رات التفاهم ح��ول السياسات
االقتصادية واملالية" التي حتدد التزامات
امل��غ��رب ال��رس��م��ي جت���اه امل��ؤس��س��ات املالية
ال��دول��ي��ة امل��ق��رض��ة ه��ي ال��ن��م��وذج التنموي
احل��ق��ي��ق��ي ال����ذي ي���ح���دد ب���وض���وح حجم
التضحيات ال��ت��ي تنتظرنا وم���ا ستكلفه
التزاماتهم في اسعار ادوية الشعب الكادح
وم��ح��روق��ات��ه وكهربائه وغ��ذائ��ه وضرائبه
ورسوم تعليم صغاره مستقبال.
عطفا على ما سبق وعالقة باللغو الدائر
ح��ول ال��ن��م��وذج التنموي ورب���ط املسؤولية
باحملاسبة وترشيد االنفاق واحلكامة >>
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العلمانية أصل في األديان التبشيرية اجلزء الثاني :الدين و الشريعة في اإلسالم
اخ��ت��ل��ف اإلس��ل�ام ف��ي ن��ش��أت��ه ع��ن ظروف
نشأت وترعرع املسيحية وارتبط ظهوره بهموم
قضايا التنظيم االجتماعي  .وهو األم��ر الذي
جعل االرت��ب��اط الظاهر بني الدين والشريعة ،
يصل م���داه حتى النصوص املقدسة املؤسسة
"القرآن والسنة" لكن ارتباطه التأسيسي أيضا
باملسيحية ،والذي تؤكده عدة آيات قرآنية مثل
اآلية التي تقول" :شرع لكم من الدين ما وصى به
نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا
فيه" من سورة فاطر .يجعل التمفصل بني الدين
والشريعة في اإلسالم أمرا قائما منذ التأسيس
رغم ادعاءات ارتباط الشريعة بأصل الدين.
ل��ق��د رأي����ت ف���ي ك��ت��اب ا"حل��ق��ي��ق��ة الغائبة"
للشهيد ف��رج ف��ودة بعض احلقيقة وكثيرا من
ال��ه��روب إل��ى األم���ام فقد م��ر م���رورا غير مقنع
على فترة هامة م��ن ال��ت��اري��خ اإلس�لام��ي والتي
سينفض بحثها الغبار عن حقيقة دينية الدولة
اإلس�لام��ي��ة وه���ي ف��ت��رة خ�لاف��ة أب���ي ب��ك��ر والتي
تنطوي على حقائق تدفعنا لطريقني ال ثالث
لهما  .إما القول بضرورة ربط الدين بالدولة ،أو
مبعنى أدق ،اعتبار النصوص الدينية الواردة في
الشريعة واجبة التطبيق مهما اختلف الزمان
واملكان وال��ظ��روف  .وهنا ال منلك إال أن نقول
بابتعاد أب��ي بكر عن الدين  .أو نقول بالفصل
بني الدين والدولة ،فنقر أبا بكر أو نختلف معه
فيما بدر عنه من أمور الدولة التي ال صلة لها
بالدين .فبعد االطالع على أمهات كتب التاريخ
اإلسالمي والتي استند إليها الشهيد في بحثه
القيم  ،وجدت حججا شتى على أطروحته التي
تفترض التباعد بني الدين والسياسية في ما
يسمى بالعصر الزاهر للدولة اإلسالمية .فرغم
بعض اإلشارات املتفرقة التي ملح إليها في بحثه
ح���ول ن��ف��س امل��وض��وع فيما يتعلق مب��ا يسمى
عصر اخلالفة الراشدة ،إال أنه يفترض ارتباطا
بني الدين والدولة في هذه الفترة ،على عكس
ما تثبته ه��ذه اإلش���ارات من قبيل تفرقته بني
ح��روب ال��ردة وح��روب الزكاة على عهد أبي بكر،
فحسب "ف��رج ف��ودة" ،خ��اض أبو بكر نوعني من
احل��روب وهما ح��روب ال��ردة التي ح��ارب خاللها
القبائل التي أعلنت ارتدادها عن اإلسالم وفكت
ارتباطها نهائيا ببيعته وبالتالي بالدولة التي
تأسست في سقيفة بني ساعدة .والنوع الثاني
ه��و ح���روب ال��زك��اة وال��ت��ي ح���ارب فيها القبائل
التي منعته ال��زك��اة وه��ددت بيت م��ال املسلمني
"اخلزينة العامة للدولة الناشئة" باإلفالس وهو
األم��ر ال��ذي ل��م يحظ بإجماع الصحابة ،ومن
هذه اإلشارات ،اجتهادات عمر بن اخلطاب مثل
منعه "املؤلفة قلوبهم" من نصيبهم في الزكاة
رغم النص القرآني الصريح وامتناعه عن قطع
يد السارق رغ��م النص الصريح أيضا" ،السارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما" ،وتراكم الثروة على

>> و"م���رح���ل���ة امل���س���ؤول���ي���ة واالق��ل��اع
الشامل"( خطاب  30غشت اآلخ��ي��ر) ،فان
التقرير االخير للمجلس االعلى للحسابات
برسم سنة  2018كشف عن اختالالت مالية
رهيبة ومهولة ونهب للمال العام وفساد
وجرائم مكتملة االرك��ان في كل املؤسسات
التي شملها االفتحاص ،تقرير ال مييزه
الكثير عن تقارير سابقة وكأنها مترسنا
على ضرورة االعتياد على اجلرمية كنموذج
للتدبير واالدارة وتدعونا للتطبيع معها،
أو تؤكد حتول شبكات الفساد الى لوبيات
ممتدة متغولة ينبغي مسايرتها لتجنب

عهد عثمان بن عفان  .وكل هذه اإلشارت ال يرى
فيها الدكتور فرج فودة أي تنقيص من ارتباط
الدولة بالدين إال في النزر اليسير  ،كما يفترض
ارتباطا ال مثيل له بينها في كل من عهدي عمر
ابن اخلطاب وعلي ابن أبي طالب.
و على العكس متاما ،فإني افترض بل أؤكد
أن��ه كلما حضرت احلنكة السياسية في تدبير
الدولة أدب��رت الشريعة وكلما اقترنت الشريعة
بالدولة ظهرت الفتنة وقلت هبة الدولة وضعف
السلطان.
لقد كان أبو بكر قائدا سياسيا محنكا عرف
كيف يوظف الشريعة ف��ي ال��دول��ة وكيف ومتى
يتجاوزها لتثبيت دعائم احلكم ،وتابعه عمر
ابن اخلطاب على نفس النهج فخالف النصوص
م���رارا فاسحا امل��ج��ال لعمل العقل والتدبر في
الواقع  ،ومهد عثمان مللك بني أمية .وليس في
كل هذا في نظري ونظرهم أي ابتعاد عن الدين
بل هو الفهم الصحيح للدين  .فهم يفصل في
النصوص الدينية بني الدين والشريعة ويؤكد
ث��ب��ات ال��دي��ن وح��رك��ي��ة الشريعة وع���دم تعارض
مخالفة الشريعة مع صحيح الدين ،وهو األمر
ال��ذي ت��دل عليه ق��رائ��ن نصية وعملية كثيرة.
أهمها وأكثرها وضوحا .نزول سورة التوبة كاملة
بأحكامها التشريعية وك��ل م��ا ترتب عنها من
تدابير حربية وغيرها بعد اآلي��ة التي تقول :
"اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي
ورضيت لكم اإلسالم دينا" اآلية.و هي اآلية التي
نزلت بعد إمتام أحكام احلج ،الركن اخلامس من
أرك��ان اإلس�لام ،ومن هنا يتأكد خ��روج الشريعة
من تصنيف الدين في اإلسالم ويؤكد هذا األمر
احلديث ال��ذي رواه مسلم في صحيحه والذي
يقول( :إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم
به ،وإذا كان من دينكم فإلي) وهو احلديث الذي
يحلوا لكثير من (الفقهاء) ربطه بحادثة تأبير
النخل ال��ت��ي ورد فيها متجاهلني لفظه العام
وه��م أنفسهم الذين يتغنون في قضايا كثيرة
بقاعدتهم األصولية التي تقول" :العبرة بعموم
اللفظ ال بخصوصية ال��س��ب��ب" .وم��ن القرائن
أيضا استجابة رس��ول اإلس�لام ملشورة احلباب
بن املنذر بن اجلموح في معركة بدر حيث دار
بينها احلوار التالي " :قال احلباب بن املنذر  :يا
رسول الله  ،أرأيت هذا املنزل  ،أمنزال أنزلكه الله
ليس لنا أن نتقدمه  ،وال نتأخر عنه  ،أم هو الرأي
واحل��رب واملكيدة ؟ قال  :بل هو ال��رأي واحلرب
واملكيدة ".احلديث.
و ف���ي س��ي��اق ال��ف��ص��ل ب�ي�ن ال���دي���ن الشريعة
ف��ي ال��ن��ص��وص امل��ؤس��س��ة ل�لإس�لام ق��رائ��ن كثيرة
وم��ش��ه��ورة حت���دد ال��دي��ن ف��ي امل��س��ائ��ل العقدية
والعبادات فقط ونذكر في هذا السياق حديثان
مشهوران  :أولهما احلديث الذي يسمى حديث
جبريل ،وه��و حديث طويل سأذكره هنا بنصه

األسوأ ،مشمولة بآية "عفا الله عما سلف"،
تقارير ال حتال على اجلهاز القضائي الذي
مت االح��ت��ف��اظ ب��ج��ه��ده ل��ل��م��ن��ددي��ن بهذا
الفساد ال��ذي يستعطفه مشروع ميزانية
 2020الع���ادة ج��زء مم��ا ه��رب��ه م��ن أموال
خ���ارج ال��ب��ل��د (  350.000ع��ق��ار للمغاربة
جنوب اسبانيا) مع اعفائه من رسوم ذلك
عوض مساءلته ومحاسبته ،فرصة مواتية
مل��ه��رب��ي امل���ال ال��ع��ام وجت���ار امل���خ���درات وكل
االن��ش��ط��ة االج��رام��ي��ة لتبييض م��ا سلف
وهي تذكرنا بسنة 2014حني غامر البعض
ب���ارج���اع ام���وال���ه(  27م��ل��ي��ون دره����م) قبل
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أنس عوينات

كامال ألهميته في سياقنا هذا .

كله في هذه التعاليم احملددة.

عن عمر ب��ن اخل��ط��اب ق���ال  :بينما نحن
جلوس عند رسول الله (ص) ذات يوم  ،إذ طلع
علينا رجل شديد بياض الثياب  ،شديد سواد
الشعر  ،ال يرى عليه أثر السفر  ،وال يعرفه منا
أحد  ،حتى جلس إلى النبي (ص) فأسند ركبتيه
إلى ركبتيه  ،ووضع كفيه على فخذيه.

و ل�لإش��ارة ه��ن��ا ،فحديث جبريل ه���ذا ،رواه
م��س��ل��م م���ن ح��دي��ث ع��م��ر ،وامل��ع��ل��وم ف���ي (علم
احل��دي��ث) أن أح��ادي��ث عمر ن���ادرة ج��دا مثلها
مثل م��روي��ات أب��و بكر وعلي وعثمان وغيرهم
من كبار الصحابة على عكس املكثرين مثل أبو
هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس .إن
رواي��ة عمر لهذا احلديث بالذات تؤكد ما قلته
آنفا وهو أن "اخللفاء الراشدين" وعلى رأسهم
أبو بكر وعمر كانوا يفهمون الدين بهذا املعنى
فقط وكانوا يفهمون أيضا أنا الشريعة متحركة
ال ميكن أن يحدها نص فاجتهدوا فيها رغم
النصوص التي حنطها من جاء بعدهم ألسباب
سياسية سنفصل فيها الحقا.

وقال  " :يا محمد أخبرني عن اإلسالم " .
فقال :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال الله وأن
محمدا رسول الله  ،وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة
 ،وتصوم رمضان  ،وحتج البيت إن استطعت إليه
سبيال.
قال  " :صدقت " .
قال عمر :فعجبنا له يسأله ويصدقه.
قال  " :أخبرني عن اإلميان " .
قال  :أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله
واليوم اآلخر  ،وتؤمن بالقدر خيره وشره.
قال  " :صدقت " .
قال  " :فأخبرني عن اإلحسان ".
قال  :أن تعبد الله كأنك تراه  ،فإن لم تكن
تراه فإنه يراك.
قال  " :فأخبرني عن الساعة ".
قال  :ما املسؤول بأعلم من السائل .
قال  " :فأخبرني عن أماراتها ".
قال  :أن تلد األمة ربتها  ،وأن ترى احلفاة
العراة العالة رعاة الشاه  ،يتطاولون في البنيان.
قال عمر :ثم انطلق فلبث مليا .
ثم قال  :يا عمر  ،أتدري من السائل ؟
قلت " :الله ورسوله أعلم " .
ق���ال  :إن���ه ج��ب��ري��ل أت��اك��م يعلمكم دينكم
) رواه مسلم) .
ف��ي ه��ذا احل��دي��ث كما ف��ي احل��دي��ث الثاني
ال��ذي سأذكره الحقا ،إجمال صريح للدين في
قيم ثالث  ،وهي اإلس�لام واإلمي��ان واإلحسان.
وم����ن خ��ل�ال امل���ض���ام�ي�ن ال��������واردة ف���ي شرحها
نستطيع القول متاشيا مع اللحظات املشكلة
ل��ل��دي��ن ب��امل��ع��ن��ى ال���ع���ام للكلمة ك��م��ا حددناها
سابقا ف��ي  :حلظة العقيدة وحلظة العبادات
وحلظة الشريعة .أن ال��دي��ن ف��ي ه��ذا احلديث
يتحدد أساسا وتخصيصا في حلظتي العقيدة
والعبادات أما الشريعة بوصفها محددات النظام
االج��ت��م��اع��ي وأط���ر ال��ع�لاق��ات االجتماعية فال
م��ك��ان لها ف��ي مفهوم ال��دي��ن حسب احلديث.
ف��ق��ول ال��رس��ول ف��ي آخ��ر احل��دي��ث "إن���ه جبريل
أت��اك��م يعلمكم دي��ن��ك��م" ،ق��ول واض���ح وص��ري��ح ،
معناه أن التعاليم ال��واردة أعاله هي "دينكم" ال
غيرها فلم يقل (بعض دينكم) أو (شيئا من
دينكم) أو (ج��زءا من دينكم) بل أجمل الدين

تسريب اوراق بناما التي اظهرت له كم كان
غبيا حني قرر مجاراة أقوالهم ال أفعالهم،
انه بلد االستثناء بكل املقاييس ،بلد يهرب
فقراءه لاللتحاق باألوطان التي تهرب اليها
ثرواتهم ،احيانا محملة في الطائرات ...
 وس��ط ك��ل ه��ذا ال��دم��ار وال��ه��زائ��م هناك
ان���ت���ص���ار ي���ط���ل م��ن��ت��ص��ب��ا ،ه����و انتصار
املقهورين ف��ي تكسير أوه���ام ال��ره��ان على
مؤسسات تزويق احلكرة كاحساس رهيب
باالذالل وامتهان الكرامة ،وما أغنية فرقة
عاش الشعب التي جعلت فن ال��راب يدخل
معترك ال��ص��راع السياسي متجاوزا بؤس

أما احلديث الثاني ،فقد يبدو ذكره هنا من
باب عطف اخل��اص على العام ،لكني أرى أن له
أهمية خاصة وهو مما رواه البخاري ومسلم ،
ع��ن عبد الله ب��ن عمر ب��ن اخل��ط��اب أن��ه ق��ال" :
سمعت رس��ول الله (ص) يقول  :بني اإلسالم
ع��ل��ى خ��م��س  :ش��ه��ادة أن ال إل���ه إال ال��ل��ه  ،وأن
محمدا رسول الله  ،وإقام الصالة  ،وإيتاء الزكاة
 ،وحج البيت  ،وصوم رمضان ".فإضافة إلى ما
يقره هذا احلديث كسابقه من حصر لإلسالم
(الدين) في العقيدة والعبادات .فإن مبناه يأتي
بتعبير حاسم " :بني اإلسالم" التي تعني سقوط
اإلسالم بسقوط أحد أركانه كما تفيد احلصر
لهذه األرك���ان ف��ي اخلمسة امل��ذك��ورة .وال مكان
للشريعة ونظام احلكم في بناء اإلسالم .
و ال يخفى على القاصي والداني غياب أي
نص أو أثر يحدد دينيا بشكل ال غبار عليه معالم
النظام السياسي ف��ي اإلس�ل�ام ،أص��ل الشريعة
وم��داره��ا ،وأس��اس��ه شكل ال��ت��داول على السلطة
ما جعل الصدر األول يتخبط في عدة أشكال
مختلفة لتفويت السلطة انتهت بامللك الوراثي
على عهد األمويني على طريقة احلكم باألمر
اإللهي حيث احلاكم هو خليفة الله في األرض
مسنودا بالعقيدة "اجلبرية"  .ول��م يكن األمر
فريدا في عصره فقد سبقه بسنني قليلة وفي
اجل��وار القريب ،عظيم بيزنطة ،احلاكم بأمر
الله "هرقل" الذي استند هو اآلخر إلى هرطقة
"املونوثيلية " التي ابتدعها للجمع بني الكنائس
الشرقية "الديوثيلية" والغربية "الديوفيزية".
وليس بعيدا أيضا أسس الساسان في بالد فارس
لنفس املنطق في احلكم باجلمع بني الزرادشتية
ونظام احلكم الساساني فجاء األفيستا (الكتاب
املقدس للديانة الزرادشتية) مبا يشتهيه نظام
احل��ك��م ال��س��اس��ان��ي وه���و ال��ك��ت��اب ال����ذي يجمع
الباحثون على أن صيغته التي وصلتنا لم يتم
صياغتها إال على عهد الساسان بعد أن أحرق
اإلسكندر املقدوني نسخته األولى.

خطاب يوجه نحو احلكومة أو البرملان؛
ألنه يعرف انها مجرد مؤسسات بدون دسم
مفتقرة للمصداقية ومنزوعة الصالحيات،
وم���ا ت��ردي��ده��ا أي��ض��ا ف��ي امل�لاع��ب ونسبة
مشاهدتها التي جتاوزت عتبة  14مليون اال
مؤشرا اضافيا يكشف ما ينتظر احلاكمني
بشرههم وش��راس��ت��ه��م؛ ل��ق��د س��ق��ط جدار
اخل���وف وه���ل ت��رك��وا ح��ق��ا للمغاربة شيئا
ميكن اخلوف عليه او شيئا ميكن اخلوف
منه ...

قضايا فكرية
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الرد احلاسم على الرأسمالية:بناء األحزاب املستقلة للطبقة العاملة
ت��ش��ه��د ال���رأس���م���ال���ي���ة أزم������ة عميقة
وم��س��ت��دمي��ة ت��ن��ع��ك��س ،ب��ش��ك��ل مأساوي،
على األوض��اع االجتماعية واالقتصادية
للطبقات الشعبية ،وخاصة الطبقة العاملة
وعموم الكادحني .مما دفع وال زال شعوب
ال��ع��ال��م إل���ى امل��ق��اوم��ة ،ب��ل االن��ت��ف��اض في
العديد من البلدان( تونس ،مصر ،اليمن،
السودان ،فرنسا ،اإلكوادور ،التشيلي ،لبنان،
اجلزائر ،العراق ،كولومبيا .)...لكن هذه
االنتفاضات ت��ؤدي ،في أحسن األحوال،
إلى حتقيق مطالب جزئية ال تغير اجلوهر
واالقتصادي-االجتماعي
ال��س��ي��اس��ي
لألنظمة القائمة .وفي نفس اآلن ،عرفت
جتربة ح��زب العمال في البرازيل بقيادة
لوال وجتربة احلركة من أجل االشتراكية
ببوليفيا بقيادة إيفو موراليس في السلطة
نهايتهما .وتراجعت حركات يسارية مثلت
أمال في جتاوز االشتراكية-الدميقراطية
التي أصبحت خادما أمينا للرأسمالية(
بودميوس في إسبانيا وفرانس انسوميز
ب��ف��رن��س��ا) ب��ي��ن��م��ا ان���ه���ار ح����زب سيريزا
ف��ي ال��ي��ون��ان .فما ه��ي أس��ب��اب عجز هذه
االنتفاضات واحلركات على إحداث تغيير
جذري ال رجعة فيه؟

ما بعد احلداثة وعرفت بعضها جناحات
انتخابية.

العسكري وسقط بالتالي وهم حياد أجهزة
الدولة البرجوازية.

ففي بوليفيا ،وصلت احلركة من أجل
االشتراكية التي تهيمن عليها الشعوب
األص��ل��ي��ة إل��ى السلطة .لكن غ��ي��اب حزب
الطبقة العاملة وقيادته للتحالف العمالي-
ال��ف�لاح��ي وع���دم تفكيك أج��ه��زة الدولة،
وخ��اص��ة األج���ه���زة األم��ن��ي��ة والعسكرية،
وإع�����ادة ب��ن��ائ��ه��ا ع��ل��ى أس���س دميقراطية
شعبية ،أدى إلى فشلها ،ليس في الصراع
ض��د ال��ب��رج��وازي��ة ف��ح��س��ب ،ب��ل أي��ض��ا في
إجن�����از م��ط��م��ح ال���ش���ع���وب األص���ل���ي���ة في
استرجاع أراضيهم املغتصبة م��ن طرف
ال���غ���زاة وت��ف��ك��ي��ك االق���ط���اع���ات الكبرى(
الالتيفونديو) .كما ع��رت الدميقراطية
ال���ب���رج���وازي���ة ع���ل���ى وج���ه���ه���ا احلقيقي
كدكتاتورية من خالل جلوئها إلى االنقالب

أم�����ا ف����ي اإلك�����������وادور ،ف���ق���د استطاع
الإللتقاء  convergenceاملوضوعي بني
نضال العمال والكادحني ال��ذي عبر عنه
اإلض����راب ال��وط��ن��ي ال��ع��ام ون��ض��ال القوى
ال��ي��س��اري��ة وح��رك��ة ال��ش��ع��وب األص��ل��ي��ة أن
ي��ف��رض ال��ت��راج��ع ع��ل��ى ق���رار ال���زي���ادة في
أثمان النفط وشكل صفعة لالليغارشيا
واالمبريالية وأداتها صندوق النقد الدولي.
لكن غياب ح��زب ماركسي متجدر وسط
ال��ع��م��ال وال��ك��ادح�ين ،وخ��اص��ة الفالحني
ال��ذي��ن أغلبيتهم الساحقة م��ن الشعوب
األص��ل��ي��ة ،ف���وت اس��ت��غ�لال ف��رص��ة الزخم
الشعبي العارم الذي عرفته البالد للتقدم
خ���ط���وات ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ت��ح��رر الوطني
والبناء الدميقراطي.

يرتكز فكر ما بعد احلداثة على نفي
أن ال��ص��راع الطبقي ب�ين الطبقة العاملة
والبرجوازية في منط اإلنتاج الرأسمالي
هو الصراع األساسي وتعويضه بنضاالت
مشتتة ضد أن��واع من االضطهاد تخترق
ال��ط��ب��ق��ات (اجل���ن���س ،ال��ه��وي��ة اإلث��ن��ي��ة أو
الدينية أو العرقية .)...والغائب هنا هو
النضال ضد الرأسمالية.
إن نفي مركزية ال��ص��راع الطبقي بني
ال��ب��رج��وازي��ة وال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة ل��ه أيضا
نتائج تنظيمية ملموسة تتمثل ف��ي أن
أدواته (النقابة كأداة للنضال االقتصادي
واحلزب كأداة للنضال السياسي) أصبحت
م���ت���ج���اوزة وي���ت���م ت��ع��وي��ض��ه��ا باحلركات
االجتماعية واملجتمع املدني الذي تسيطر
عليه املنظمات غير احلكومية املمولة ،في
الغالب ،من طرف املؤسسات اإلمبريالية.
أما الوهم الدميقراطي ،فيرتكز إلى أن
التغيير سيتم بواسطة االنتخابات وأن
أجهزة الدولة محايدة في الصراع الدائر
في املجتمع.
لقد طبقت حركات يسارية عديدة فكر

ع .احلريف

ط��ب��ق س��ي��اس��ة ال��ت��واف��ق ال��ط��ب��ق��ي معال��ب��رج��وازي��ة وم�ل�اك���ي األراض������ي الكبار.
الشيء الذي مكن هؤالء من احلفاظ على
هيمنتهم االقتصادية وعرقل محاوالت
تغيير البنيات االقتصادية-االجتماعية
القائمة( ال��ث��ورة ال��زراع��ي��ة وب��ن��اء اقتصاد
وطني ممركز على الذات) .وذلك ما أفقده
دعم فئات واسعة من الشعب البرازيلي.
ك��م��ا أن��ه ح��اف��ظ على أج��ه��زة الدولة،وخاصة األمنية والعسكرية والقضائية،
امل���وروث���ة ع��ن ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق ،مم��ا مكن
البرجوازية وم�لاك��ي األراض���ي الكبار من
استرجاع هيمنتهم السياسية ،من خالل
القيام بانقالب وظف فيه القضاء بشكل
سافر وفي غياب رد شعبي وازن.
وف�����ي واق������ع م��خ��ت��ل��ف ف����ي إسبانيا،
ف���إن ب���ودمي���وس ،امل��رت��ك��زة ع��ل��ى احلركات
االجتماعية ،بعدما عرفت منوا ملحوظا،
سرعان ما بدأت تعيش التراجع والتآكل.
وت��ش��ه��د ح��رك��ة ال ف���ران���س أنسوميز
مصيرا مم��اث�لا ملصير ب��ودمي��وس .وكان
مصير سيريزا أكثر مأساوية.
وس���ب���ب ت����راج����ع ه�����ذه ال����ت����ج����ارب هو
ارتكازها ،أساسا ،إلى البرجوازية الصغرى
وتبخيسها للدور احلاسم للطبقة العاملة
في التغيير ولضرورة بناء حزبها املستقل
وامل���رت���ك���ز إل����ى امل��ارك��س��ي��ة .وك����دا وهمها
بإمكانية القيام ب��إص�لاح��ات اجتماعية
فعلية لصالح الطبقات الشعبية في ظل
ال��ب��ق��اء ف��ي االحت����اد األوروب������ي اخلاضع
ل��ل��ش��رك��ات امل��ت��ع��ددة االس��ت��ي��ط��ان واملنفذ
األم�ي�ن لسياساتها النيولبرالية املدمرة
لإلنسان والطبيعة.

صحيح أن االمبريالية الغربية لعبت و
ال زال��ت دورا هاما في مآل هذه احلركات
واالن���ت���ف���اض���ات ب���واس���ط���ة ضغوطاتها
ال��س��ي��اس��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة وامل���ال���ي���ة ،بل
حتى العسكرية عند االق��ت��ض��اء ،وقوتها
اإلعالمية.
لكن األخطر هو أنها استطاعت ترسيخ
فكر ما بعد احل��داث��ة وم��ا بعد املاركسية
والوهم الدميقراطي في أذهان أغلب القوى
اليسارية وأن ال بديل عن الرأسمالية.
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سبب تراجع
بعض التجارب في
أروبا هو ارتكازها،
أساسا ،إلى البرجوازية
الصغرى وتبخيسها للدور
الحاسم للطبقة العاملة
في التغيير ولضرورة بناء
حزبها المستقل والمرتكز إلى
الماركسية .وكدا وهمها بإمكانية
القيام بإصالحات اجتماعية فعلية
لصالح الطبقات الشعبية في ظل
البقاء في االتحاد األوروبي
الخاضع للشركات المتعددة
االستيطان والمنفذ األمين
لسياساتها النيولبرالية
المدمرة لإلنسان
والطبيعة.

وفي فنزويال أيضا ،فإن غياب حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني ،أدى
إل���ى ال��ف��ش��ل ف��ي اجن����از م��ه��ام التحرر
الوطني ،وعلى رأسها الثورة الزراعية.
مم��ا أدخ���ل ال��ت��ج��رب��ة ال��ب��ول��ي��ف��اري��ة في
النفق املظلم.
وف����ي امل��ك��س��ي��ك ،ت��ق��وق��ع��ت حركة
الزباتيني في منطقتها في تشياباس
ولم تستطع أن تتطور إلى حركة ذات
ب��ع��د وط���ن���ي ،وذل����ك ألن��ه��ا ل���م تربط
نضالها ب��ن��ض��ال ال��ط��ب��ق��ات الشعبية،
وخ��اص��ة الطبقة العاملة والفالحني
ال���ك���ادح�ي�ن وف����ق����راء امل�����دن ف���ي باقي
مناطق البالد.
وف��ي البرازيل ،م��ارس ح��زب العمال
ل���ل���وال ،خ��ل�ال ت���واج���ده ف���ي السلطة
وقبل ان��دالع أزمة الرأسمالية ،سياسة
توزيع الريع املنجمي والزراعي لفائدة
الطبقات الشعبية .لكن م��ع انفجار
أزم��ة الرأسمالية وانعكاسها السلبي
على أث��م��ان امل���واد األول��ي��ة ،دخ��ل هذا
ال��ن��م��وذج ف���ي األزم������ة .ول��ك��ون��ه حزب
اشتراكي-دميقراطي جذري ،فإنه:

وخالفا ملا سبق ،فإن أعظم ثورة عرفها
العالم (ثورة أكتوبر )1917وحركات التحرر
الوطني التي استطاعت دحر االمبريالية
كانت حتت قيادة أح��زاب الطبقة العاملة
وبتحالف م��ع ال��ف�لاح�ين ،ول��ي��س حركات
شعبية هالمية .ولعل السيرورات الثورية في
العالم العربي تبني ،في جناحاتها ومآزقها،
األهمية القصوى ألدوات الصراع الطبقي(
النقابة كأداة للنضال االقتصادي واحلزب
واجل��ب��ه��ة ك���أدات�ي�ن ل��ل��ص��راع السياسي)
وض��رورة متفصلها العضوي مع احلركات
االجتماعية واحل��رك��ات الشعبية .فهذه
األخ��ي��رة وليس الطبقة العاملة ه��ي من
كان املبادر إلطالق السيرورات الثورية .لكن
احلاسم كان هو تدخل الطبقة العاملة ،إما
بواسطة املركزية النقابية في حالة تونس
وجتمع املهنيني ف��ي ال��س��ودان ،أو جتاوزا
للنقابات الرسمية كما وقع في مصر .ولكن
ضعف أو غياب األداة السياسية للطبقة
ال��ع��ام��ل��ة وع��م��وم ال��ك��ادح�ين س��ه��ل هجوم
ال��ق��وى امل��ض��ادة للثورة وعرقلتها إلجناز
مهامها.
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تعريب وإعداد :عروة درويش،عن مجلة كنعان

إن م���وج���ات االح��ت��ج��اج التي
ّ
ت��ن��ط��ل��ق ف���ي دول�����ة ت��ل��و األخ����رى
ح�������ول ال����ع����ال����م حت���م���ل���ن���ا على
التساؤل بتعجب :ملاذا ال ينتفض
األم����ري����ك����ي����ون ف�����ي م���ظ���اه���رات
احتجاجية سلمية مثلما يفعل
ج��ي��ران��ه��م؟ مل���اذا ال يفعلون وهم
ال���ذي���ن ي��ع��ي��ش��ون ف���ي ق��ل��ب هذا
النظام النيوليبرالي الذي يتجذر
فيه الظلم والالمساواة املنهجية
املرافقة للرأسمالية القائمة منذ
القرن التاسع عشر وصو ً
ال إلى هذا
القرن احلادي والعشرين؟ ملاذا مع
أن ه��ذا الشعب يعاني من الكثير
ّ
من ذات الظلم الذي أشعل نيران
حركات التظاهر االحتجاجية في
بقية ال��ب��ل��دان ،ومنها اإليجارات
املرتفعة واألج��ور الراكدة والديون
امللتصقة باإلنسان من املهد إلى
اللحد وال�لام��س��اواة االقتصادية
امل���ت���زاي���دة ب��اس��ت��م��رار والرعاية
ال��ص��ح��ي��ة امل��خ��ص��خ��ص��ة وشبكة
األم��������ان االج���ت���م���اع���ي املمزقة
واملواصالت العامة السيئة والفساد
السياسي املنهجي واحل��روب التي
ال تنتهي؟
أن لديهم طبقة سياسية
كما ّ
حلد غير مسبوق ،فلديهم
فاسدة
ّ
رئيس ملياردير عنصري قد يقوم
الكونغرس بعزله قريباً ،ولديهم
ه���ذا ال��ك��ون��غ��رس ب���ذات���ه ال ميثل
سوى مصالح النخب .إذ ًا ملاذا ليس
هناك حشود غاضبة تقف خارج
البيت األبيض تقرع على القدور
والطناجر لطرد ت��رام��ب؟ مل��اذا ال
ي��ق��ت��ح��م ال���ن���اس م��ك��ات��ب أعضاء
ال��ك��ون��غ��رس ليطالبوهم بتمثيل
أي
الناس أو االستقالة؟ إن لم تكن ّ
من الظروف السيئة التي يعيشها
الشعب األمريكي قد أشعلت نار
ثورة أمريكية ،فما الذي يحتاجه
هذا الشعب لينتفض؟
ف���ي ال��س��ت��ي��ن��ات والسبعينات
تسببت ح���رب ف��ي��ت��ن��ام الوحشية
بانطالق حركة مناهضة للحرب
منظمة بشكل جيد .لكن اليوم ال
أن الواليات املتحدة
يحدث هذا مع ّ
أن
تدخل حروب ًا ال نهاية لها ،حتّ ى ّ
احل��رب باتت هي األم��ر الطبيعي
في حياة الشعب األمريكي ،حيث
ت��ق��وم حكومتهم ب��ق��ت��ل وتشويه
ال���رج���ال وال��ن��س��اء واألط���ف���ال في
بلدان بعيدة ومتنوعة يوم ًا بعد
أن التاريخ
يوم وعام ًا بعد عام .ومع ّ
األمريكي شهد حركات جماهيرية
ملهمة للحقوق املدنية وحقوق
ال��ن��س��اء وغ��ي��ره��ا ،ف��ه��ذه احلركات

دجنة.
باتت اليوم ُمر ّ َوضة ُ
وم ّ
لكن لنتوقف للحظة :ألم تقترب
حركة «احتلوا وول ستريت» من
حتدي كامل النظام النيوليبرالي؟
ل��ق��د أي��ق��ظ��ت ج��ي�لاً ج��دي��د ًا على
واقع حكومته القائم على الفساد
ومل��ص��ل��ح��ة ال���ـ  ،1%وب��ن��ت قاعدة
ق���وي���ة ل��ل��ت��ض��ام��ن ب��ي�ن ال�����ـ 99%
�ن ح��رك��ة «احتلوا
امل��ه��م��ش�ين؟ ل��ك� ّ
وول ستريت» باتت حلظة ضائعة
لكونها أخفقت في أن تتحول من
وضعها كنقطة احتشاد وصيغة
دميقراطية المركزية ،إل��ى وضع
حركة سياسية متماسكة ميكنها

التأثير في بنى السلطة القائمة.
ب��دأت احل��رك��ات املناخية اليوم
حت��ش��د اجل���ي���ل اجل���دي���د ،فرغم
الكثير من إشارات االستفهام التي
رافقت نشوءها والتي جتعل من
تروج
بعضها محل شكوك لكونها ّ
لنفسها ب��أ ّن��ه��ا «ع��اب��رة لألطياف
ثم تبرز في
السياسية» من جهةّ ،
اجلهة الثانية ميلها نحو القوى
الرجعية ،فقد استطاعت بعض
توجه اجلماهير
هذه التحركات أن ّ
ن��ح��و امل��س��ب��ب امل��ب��اش��ر للكوارث،
وامل��ت��م��ث��ل ب��ال��ن��ظ��ام االقتصادي
املدمر الذي مينح األولوية للنمو
ِّ
واألرباح على حساب كلّ شيء مبا
فيه جن��اة اجل��ن��س ال��ب��ش��ري .لكن
�إن احتجاجات املناخ
رغ��م ذل��ك ف� ّ
ه����ذه ،وال���ت���ي جن��ح��ت ف���ي إغالق
أج����زاء ك��ام��ل��ة م��ن ل��ن��دن وغيرها
م��ن امل����دن ال��ك��ب��رى ح���ول العالم،
ع��ن��د م��ق��ارن��ت��ه��ا مب��ث��ي�لات��ه��ا في
الواليات املتحدة من حيث احلجم
تعبر عن مدى إحلاح
فسنجدها ال ّ
إيجاد حلول لألزمة.

ملاذا الشعب األمريكي سلبي
على هذه الشاكلة إذاً؟
اإلميان باالنتخابات
تدوم احلمالت االنتخابية في
عدة أشهر ،ترافقها
معظم البلدان ّ
يخص التمويل
حدود صارمة مبا
ّ
واإلع���ل��ان ف���ي م��ح��اول��ة لضمان
لكن
ال��وص��ول النتخابات ع��ادل��ة.
ّ
األم���ري���ك���ي�ي�ن ي���ص���رف���ون ماليني
الساعات ومليارات ال���دوالرات في
متتد
حمالتهم االنتخابية التي
ّ
إل��ى سنوات ،والتي يديرها ّ
قطاع
مستمر في النمو
إعالنات جتارية
ٌ
«اعتبرت احملكمة العليا للواليات

احلد من حق الشركات
أن
املتحدة ّ
ّ
في اإلنفاق املالي على االنتخابات
خ��رق للحريات» .لقد منح قطاع
اإلع�لان��ات التجارية ه��ذا لباراك
أوب��ام��ا ج��ائ��زة «م��س� ّ�وق ال��ع��ام» في
س��ن��ة  ،2008وال����ذي ن��اف��س��ه على
ال��ل��ق��ب ل��م ي��ك��ن ج���ون م��اك�ين عن
اجلمهوريني ،بل شركة آبل ونايك
وبيرة كورس.
ع��ن��دم��ا ان��ت��ه��ت االنتخابات
األمريكية ،أنزل آالف املتطوعني
املرهقني راياتهم ومضوا إلى املنزل
مؤمنني بأنّهم أ ّ َدوا ما عليهم .وفي
أن على االنتخابات السياسية
حني ّ
فإن النموذج
أن تكون آلية للتغييرّ ،
الرأسمالي الشركاتي القائم على
سياسات «مي�ين ال��وس��ط» و«يسار
الوسط» يضمن بأن يكون الرؤساء
وأع�����ض�����اء ال���ك���ون���غ���رس م����ن كال
احلزبني مسؤولني في واقع احلال
أم��ام النخبة احلاكمة التي تدفع
املال لتملك زمام اللعبة.
وص������ف ال���رئ���ي���س األم���ري���ك���ي
السابق جيمي ك��ارت��ر ب��وض��وح ما
ي��ق��ول ع��ن��ه األم��ري��ك��ي��ون مجاز ًا

«ح���م�ل�ات امل������ال» ،ب���أ ّن���ه���ا« :رش����وة
مقوننة» .وحتّ ى املنظمات التابعة
للنخب والتي تنطق باسمها من
مثل «منظمة الشفافية الدولية»
تضع ال��والي��ات املتحدة في املركز
 22ف��ي قائمة ال��ف��س��اد السياسي،
مما يجعلها أكثر دولة فاسدة من
ّ
بني جميع الدول الثرية املتقدمة.
دون وج���ود ح��رك��ة جماهيرية
���������ث ب����اس����ت����م����رار
ت����ض����غ����ط وحت� ّ
ن��ح��و ت��غ��ي��ي��ر ح��ق��ي��ق��ي ف���ي جعل
السياسيني مسؤولني أمام اإلنسان
عما يصيغون من
العادي– س��واء ّ
فإن
س��ي��اس��ات أو ع� ّ�م��ا يقولونه–
ّ

املشرعني الرأسماليني يفترضون
بأنّهم قادرون على جتاهل مصالح
اإلن��س��ان ال��ع��ادي وم��خ��اوف��ه أثناء
اتخاذهم للقرارات احلاسمة التي
ت��غ� ّ�ي��ر ال��ع��ال��م ال����ذي ن��ع��ي��ش فيه.
وكما ق��ال فريدريك دوغ�لاس في
« :1857السلطة ال متنح شيئ ًا دون
مطالبة .ل��م تفعل ذل��ك م��ن قبل
ولن تفعل ذلك يوماً».

ك���اب���وس احل���ل���م األمريكي
والفردانية
����أن
ي���ع���ت���ق���د األم����ري����ك����ي����ون ب� ّ
لديهم ف��رص� ًا استثنائية للتقدم
االقتصادي واالجتماعي باملقارنة
مع أشباههم في بقية البلدان .وإن
لم ينجحوا فذلك يعود لقصورهم
إما ليسوا أذكياء كفاية،
هم– فهم ّ
��اف
��د ك� ٍ
أو أ ّن���ه���م ل���م ي��ع��م��ل��وا ب���ك� ّ
للنجاح.
إن ف���ك���رة احل���ل���م األمريكي
ّ
��رد ت��ش��وي��ش ،ب���ل هي
�
��ج
�
م
�ت
�
ل��ي��س
ّ
خيال إيديولوجي بالكامل .ففي
احلقيقة ل��دى ال��والي��ات املتحدة

أية
أكبر معدالت الالمساواة في ّ
دول����ة ث��ري��ة م��ت��ق��دم��ة .ف��م��ن بني
دول منظمة ال��ت��ع��اون والتنمية
« »OECDالـ  39هناك فقط جنوب
إفريقيا وك��وس��ت��اري��ك��ا تتخطيان
الواليات املتحدة في نسبة الفقر
التي تبلغ  .18%أال يبدو في األمر
شذوذ؟ الواليات املتحدة هي الدولة
من حيث الثروات األكبر في العالم
وفيها كلّ هذا الفقر؟ وال يقتصر
ال����س����وء ع���ل���ى ه������ذا ،فاألطفال
ال��ذي��ن ي��ول��دون ف��ي ع��وائ��ل فقيرة
ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،سيبقون
ف��ي ال��غ��ال��ب األع���م ف��ق��راء عندما
ي��ك��ب��رون ،وذل����ك أك��ث��ر بكثير من
الفقراء في الدول الثرية األخرى.
لكن إيديولوجيا احللم األمريكي
ّ
واستعمارها للعقول تبقي الناس
ف���ي ح���ال���ة ص�����راع وم��ن��اف��س��ة من
أج���ل حت��س�ين ح��ي��ات��ه��م انطالق ًا
م��ن أس��س ف��ردي��ة خ��ال��ص��ة ،وذلك
ع��وض � ًا ع��ن مطالبتهم مبجتمع
أكثر عد ً
ال وبرعاية صحية وتعليم
وخدمات عامة يستحقها اجلميع
ويحتاجها اجلميع.
���ان أكبر
ل���دى األم��ري��ك��ي�ين إمي� ٌ
م����ن غ���ي���ره���م ف����ي ب��ق��ي��ة ال�����دول
��أن ج��ه��وده��م ال��ف��ردي��ة وذكاءهم
ب� ّ
ومهاراتهم ستثمر اقتصادياً .ففي
استطالع أجري في أكثر من دولة
متقدمة بني عامي  1998و2001
كان حوالي  69%من األمريكيني
يوافقون على كون الناس حتصل
ع��ل��ى م��ق��اب��ل ذك��ائ��ه��ا ومهارتها،
بينما أعلى نسبة تتلو األمريكيني
هي  27%ممن يوافقون على هذه
امل��ق��ول��ة .وف���ي ذات ال���دراس���ة رأى
فقط حوالي  19%من األمريكيني
أمر
ب� ّ
��أن االن��ت��س��اب لعائلة ث��ري��ة ٌ
ض�����روري ل��ل��م��ض��ي ق���دم���اً ،بينما
النسبة الوسطية في بقية الدول
هي .28%
وك���م���ا ذك�����رت ال��ب��اح��ث��ة جوليا
���إن ه����ذه ال��ق��ن��اع��ة هي
إي������زاك ،ف� ّ
ف���ي ال��غ��ال��ب وراء ق��ب��ول��ه��م واسع
االنتشار نسبي ًا بفكرة الالمساواة
االقتصادية في بلدهم .ففي حني
أن الهوة بني الفقراء واألثرياء في
ّ
الواليات املتحدة هي من األوسع
�إن نسبة  62%من
ح��ول العالم ،ف� ّ
بأن
األمريكيني فقط م��ن ي��رون ّ
الالمساواة بني الفقراء واألثرياء
ك��ب��ي��رة ،وذل���ك باملقارنة م��ع 85%
ك��م��ع��دل وس��ط��ي ف��ي بقية الدول
والنسبة األعلى هي .96%

المرأة

النساء في مواجهة التوحش واالستبداد :مؤشرات رقمية
ت��ق��ر م��ع��ظ��م ال��ت��ق��اري��ر ال��رس��م��ي��ة وغير
ال��رس��م��ي��ة إل���ى أن امل��غ��رب يعيش احتقانا
ي���ؤدي حتما ال��ى ان��ف��ج��ار شعبي ,فالبنك
الدولي حدد النمو االقتصادي في املغرب
ف��ي أق��ل م��ن % 2,7في سنة  , 2019وهذا
ال��ت��راج��ع ف��ي ال��ن��م��و بحسبه س��ي��ؤث��ر على
رف��اه��ي��ة االس����ر وم��داخ��ي��ل��ه��ا ،م��ش��ي��را .أن
 60%م��ن املغاربة يعيشون وضعية الفقر
واحل��اج��ة والعطالة ،أم��ا تقرير " املنظمة
البريطانية  EQUAL MEASURESفقد
صنفته في املرتبة  88من أصل  129دولة
ف��ي م��ؤش��ر يقيس امل��س��اواة ب�ين اجلنسني
على الصعيد العاملي لسنة 2019إذ حصل
على تنقيط 59,3في الوقت ال��ذي يحدد
املتوسط في  7, 65نقطة  ،وهذا يؤكد عجز
وفشل برامج ومبادرات الدولة املخزنية في
التنمية الوطنية والتي نذكر منها:مخطط
املغرب األخضر  ،النموذج التنموي اجلديد
 ،إضافة الى سيادة اقتصاد الريع وتفويت
االراضي الساللية ( خطاب رئيس الدولة في
اجللسة البرملانية ) ملافيا العقار .
وينعكس هذا الوضع بصفة خاصة على
النساء  ،إذ جن��د اآلل���ة املخزنية تصطنع
قوانني تراجعية مجحفة وزجرية تشرعن
التمييز  ،تكرس املديونية  ،وتبضع النساء،
ك��ال��ق��ان��ون اجل��ن��ائ��ي وق���ان���ون ال��ع��ن��ف ضد
النساء  +مدونة االس��رة  ،مدونة الشغل ،
قوانني الوظيفة العمومية  ،مشروع قانون
االج��ه��اض  ،إضافة ال��ى مشاريع القوانني
ال��ت��ي ت��ض��رب ف���ي ال��ع��م��ق ح��ق��وق الشعب
املغربي كمشروع قانون االضراب  ،ومشروع
املالية لسنة  2020وق��ان��ون اإلج��ه��از على
الوظيفة العمومية ،،
كما جل��أت ف��ي أس��ل��وب معاجلة تدهور
الوضعية االقتصادية االجتماعية للمرأة
ال���ى امل��ق��ارب��ة االم��ن��ي��ة ك��أس��ل��وب ملواجهة
نهوض احل��رك��ات الشعيبة والتي أصبحت

النساء تشكل فيها موقع ال��ص��دارة ،هكذا
ي��ت��م ده���س مم��ي��ت ل��ل��م��واط��ن��ة " إجنورني
صباح " بسيارتني تابعتني للقوات املساعدة
بالعيون ف��ي ظ��روف غامضة أث��ن��اء خروج
س���ك���ان ال��ع��ي��ون ف���ي ت��ظ��اه��رة ب��ع��د جناح
املنتخب اجلزائري في مباراة كرة القدم ،
وجرمية القتل العمد التي اقترفها ببرودة
دم مسئول أمني بالدار البيضاء ضد امرأة
ورجل في افالت تام من العقاب .
و الزج في السجون لكل مطالب بحقه في
االرض (الفالحة " أمينة جبار " التي وقفت
ضد مافيا العقار) ،وفبركة ملفات (هاجر
الريسوني) وتلفيق تهم للنساء املتعاقدات
املتضررات من السياسة النيوليبرالية التي
ترمي الى خوصصة التعليم بشتى الطرق,
هكذا يتم توقيف االستاذة املتعاقدة " نورة

صبري " املتهمة بتصوير فيديو حلجرة
ال��درس ومتابعة االس��ت��اذة " صفاء الوردي
" على خلفية مشاركتها في احتجاجات
األساتذة املتدربني ، .كما يغض الطرف
عن جرائم العنف ضد النساء سواء أكانت
فردية ام جماعية وذلك بعدم فتح حتقيق
ن��زي��ه ف���ي وف����اة ال��ش��اب��ة ال��ع��ام��ل��ة مبعمل

الكابالج بالقنيطرة  ،ووفاة حنان بالرباط
بعد اغتصاب جماعي وحنان بفاس حرقا
واغتصابا .أو العنف االقتصادي املتمثل
في ط��رد العامالت ال��زراع��ي��ات املعتصمات
بشتوكة ايت باها وزراعيات ضيعة املعازيز
ل��ع��ط��ور امل��غ��رب ال��ت��اب��ع��ة ل��ش��رك��ة االم�ل�اك
امل��خ��زن��ي��ة ,ن��اه��ي��ك ع���ن ض��ح��اي��ا ح���وادث
السير الناجتة عن غياب معايير السالمة
الصحية في تنقل العامالت كحدث " سبت
الكردان " قرب تارودانت حيث وقعت حادثة
سير لسيارة تنقل  14عاملة زراعية كن في
طريقهن ال��ى إح���دى الضيعات الزراعية
توفيت على اثرهاعاملتان اصيبت 12
ع��ام��ل��ة ب��ج��روح خ��ط��ي��رة  ،او ف��ي أماكن
اشتغالهن.كسقوط شهيدة لقمة العيش
" فاطمة ب��ش��رى " ف��ي معبر "ط��راخ��ال "

احلدودي املعروف بباب سبتة وهي واحدة
من احلماالت ممتهنات للتهريب املعيشي
بسبب غياب املرافق الصحية ( املرحاض).
وحت���ت ض��غ��ط ق�����رارات ص��ن��دوق النقد
الدولي والبنك العاملي  ،يجتهد املخزن في
ضرب احلق في الصحة والصحة اإلجنابية
و هكذا تغادر نساء حوامل احلياة بسبب
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يحيي املنتظم الدولي يوم  25نونبر من
كل سنة اليوم العاملي للقضاء على العنف
ض��د امل����رأة منذ عام ،1981ق���رار اجلمعية
العامة ل�لآمم امل��ت��ح��دة  54/134امل���ؤرخ 17
ك��ان��ون األول/ديسمبر .1999وق��د استُ مد
ذلك التأريخ من االغتيال الوحشي في سنة
 1961لألخوات الثالث ميرا بال اللواتي كن
م��ن السياسيات النشيطات ف��ي جمهورية
الدومينيكيان ،وذلك بناء على أوامر احلاكم
ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ي روفاييلتروخيليو .وأعلنت
اجلمعية ال��ع��ام��ة ي���وم  25ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي/
نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد
امل��رأة ،ودع��ت احلكومات واملنظمات الدولية
واملنظمات غير احلكومية إلى تنظيم أنشطة
في ذلك اليوم تهدف إلى زي��ادة الوعي العام
لتلك املشكلة .
امل��ص��ادر واآلل��ي��ات املتعلقة بالعنف ضد
املرأة
وث��ائ��ق وص��ك��وك خ��اص��ة ب��ال��ق��ض��اء على
العنف ضد املرأة اعالنات واتفاقيات
 -ات��ف��اق��ي��ة ال��ق��ض��اء ع��ل��ى جميع أشكال

التمييز ضد املرأة
 إع�لان بشأن القضاء على العنف ضداملرأة 1993
 تقارير املقررة اخلاصة املعنية مبسألةالعنف ضد املرأة
 اتفاقية املجلس االروبي ملنع ومكافحةالعنف ضد املرأة والعنف املنزلي.

من  3إلى 9

دجنبر 2019

البعد عن املستشفيات وغياب التجهيزات،
أو الوضع في ظروف الإنسانية ( العرائش ،
صفرو ،بني مالل ،القصر الكبير )،،
أما على املستوى الدولي فوضع النساء
ال يختلف ن���زرا ع��ن أوض��اع��ن��ا ,فالنظام
الرأسمالي امل��ت��أزم يصرف أزم��ت��ه عبر شن
ح���روب ف��ي ك��ل م��ن��اط��ق ال��ع��ال��م وإن خطر
احلروب التي تشنها أو تلوح بها االمبريالية
الغربية خصوصا االمريكية منها سيدفع
أذنابه في الدول العربية واالفريقية ودول
امريكا الالتينية الى املزيد من امتصاص
واس��ت��ن��زاف ق��وة عمل شعوبها  ،والتحكم
في ثرواتها وإشعال نار احلروب واحلروب
االهلية والطائفية كما هو الشأن في سوريا
 ،او غارات النظام التركي املدعوم من طرف
النظام األمريكي على شمال سوريا ضد
م��واق��ع األك���راد ممهدة الطريق حلمام دم
محتمل واضطرابات من املمكن أن تعرفها
املنطقة لعقود قادمة دون ان ننسى احلرب
ال��ت��ي تشنها السعودية على ال��ي��م��ن .وإذا
ك��ان��ت ش��ع��وب ه��ذه امل��ن��اط��ق تعاني ويالت
احلروب فإن نساءها على األخص يتحملن
أوزار احل�����روب وت��ب��ع��ات��ه��ا االقتصاديةو
االجتماعية ( حتمل املسؤوليات وتعددها
) وي��ن��اض��ل��ن ض��د االن��ظ��م��ة االمبريالية
وحليفتها الرجعية والصهيونية العاملية
ومن اجل ارساء أنظمة دميقراطية وطنية
وشعبية مما يجعلهن عرضة لالغتياالت
واالخ��ت��ط��اف��ات :اغ��ت��ي��ال األم��ي��ن��ة العامة
حلزب سوريا املستقبل " جهفرين خلف "
في كمني ،و اختطاف الناشطة واحملامية
" ماهينوراملصري" من أمام مقر نيابة أمن
الدولة بعد حضورها التحقيقات كمحامية
م���ع ب��ع��ض امل��ت��ه��م�ين امل��ع��ت��ق��ل�ين  ،احلكم
بالسجن ملدة  18سنة في حق ثالث نقابيات
في ايران "عسال محامدي "  ،سناء االياري
"  ،و" سيبيديه كوليان " .

اليوم العاملي للقضاء على العنف  25نونبر ،اإلطار واملصادر
 توصية مجلس اروبا لسنة  2002الصادرةعن جلنة الوزراء
 قية االمريكية بشأن منع واستئصالالعنف ضد النساء والعقاب عليه لسنة 1994
 إع��ل�ان وم��ن��ه��اج ع��م��ل ب��ي��ج�ين الذياعتمدهما املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة.
 تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأةبيجني 1995
 ت������ق������ري������راألم�����ي�����ن ال�����ع�����ام
لألمم املتحدة عن
ال��دراس��ة املتعلقة
ب������ش������ان جميع
أشكال العنف ضد
املرأة A| 61|122
 ت������ق������ري������راالمني العام بشأن
ت��ك��ث��ي��ف اجلهود
ل����ل����ق����ض����اء على
ج���م���ي���ع أش����ك����ال
العنف ض��د املرأة

العدد336 :

بنت زهور

وفق قرار 155\63
 قرار مجلس اآلمن  1325أكتوبر بتاريخ2000
 قرار املجلس االقتصادي واالجتماعيرقم  86\52لسنة 1996
 قرار  143\ 61بتاريخ دجنبر  2006بشأنمضاعفة اجلهود للقضاء على جميع أشكال
العنف ضد املرأة .
 نظام روما االساسي املادة 7 جلنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة التوصية العامة رق��م  19لسنة 1992بشأن العنف ضد امل��رأة الصادرة عن اللجنة
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاصوبخاصة النساء واالطفال واملعاقبة عليه.
 امل���ي���ث���اق االف���ري���ق���ي حل���ق���وق النسانوالشعوب والبروتوكول امللحق به املادة 4
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الثقافية

يوميات منجمي
ب��ع��د غ��ي��اب س��أح��اول م���رة أخ���رى أن
أب���وح لكم ب��ام��ور ليست س��وى إنعكاس
مل��ا تشعرون ب��ه أنتم أي��ض �اً ،ي��ا مرتدي
األنفاق وقاطنوا أعماق اجلبال.
ك��ل ش��يء يتم وف��ق مخطط مبرمج
س��ل��ف��ا ،م��ق��س��م مل���راح���ل  :التحضير
ال��ن��ف��س��ي ،اجل���س���دي ،ث���م التخطيط
االستباقي واحل��ل��ول البديلة في حالة
ف��ش��ل امل��خ��ط��ط ،وب���ع���د ذل����ك تطبيق
التعليمات ،ه��ك��ذا يتم ك��ل ش��يء فوق
األرض وحتتها؛ اليوم سأحاول أن أكتب
ع��ن ج���زء ص��غ��ي��ر وه���و م��ك��ون الكيان،
احلجر ،تلك القطع التي تكون اجلبل.
احل��ج��ر ف��ي األن���ف���اق م��ك��ون ،لبنة،
س��ق��ف ،... ،ك��ل��م��ا دخ��ل��ت إل����ى النفق
حت���اول أن تنير ال��ط��ري��ق ،تكشف عن
تلك الصخور التي تتحرك حتتها ،إنها
صنعت لنمشي فوقها ولكن في املنجم
يجب أيضا أن تكون األحجار سماءك،
وأرضك ،حياتك وموتك ،لقمة عيشك
وسبب امالقك.
أن���ا اآلن حت��ت س��ق��ف ،داخ���ل نفق،
هناك عيون في وجهي ،وهناك أحجار
فوق رأسي ،أعيان كل شيء بحذر ،يأخذ
األمر بعض الوقت ،شظايا من األفكار
تتناثر على سطح فكري ،هبطت من
االلة وبدأت مهمة "الواجب" فهي السبيل

الوحيد نحو " احلق "؛ رش الركام باملاء،
إسقاط األحجار الناضجة ،ميكن لك
أن تتخيل معي أيها الرفيق هذا الوصف
احلقيقي ،والتعبير املجازي؛ األحجار
ال��ن��اض��ج��ة ه��ي أك��ب��ر ت��ه��دي��د مي��ك��ن أن
ي��ن��ال م��ن ج��س��دك ،روح����ك ،تفكيرك،
على العكس الثمار الناضجة تسقط
بطريقة جميلة جداً ،رومانسية ،تأخذ
مكان ًا صغير ًا في قلبك الكبير ،فهي اول
محفز للعاب ،هو أجمل سقوط ميكنك
أن ت��ش��اه��ده ف��ي ح��ي��ات��ك؛ أم���ا سقوط
األحجار فهو سقوط م��دوي ،له تأثير
بدوي ،قروي ،حضاري ،رجعي.
كان هناك خبز يابس في ثقب سور
املقبرة ،أتخيل اآلن تلك الطريقة التي
وض��ع بها ف��ي ذل��ك امل��ك��ان ،ي��د تنتشل
قطعة خبز ،شفاه تقبله ،وك��ف تضعه
في مأمن ،ما فائدته إن لم يكون طعام ًا
للطيور والنمل.
احل��ج��رة ل��ه��ا ع��ي��ون وأه�����داف ،كيف
يريد اإلن��س��ان أن تستقبله في املنجم
باألحضان ،وهو يدمر كل يوم كيانها،
يقسم ذاتها.
احل���ج���رة م��ع��ل��ق��ة وم��س��ت��ل��ق��ي��ة في
م��ن��ب��ع��ه��ا ،ت��ت��ك��ل��م م���ع ج���ارت���ه���ا والتي
تصدعت جوانبها ،تخبرها أن هناك
ص���دى خ��ط��ى  ،ص���وت م��ح��رك ،شهيق

وأنت متوت آلخر مرة ..
(إلى الفقيد محمد صابر
بنسعيد)
وأنت متوت آلخر مرة
استرح من أوجاع الوطن

انفث رفضك عدوى في كل هامش
في كدح الفالح

تذكر خطاك في مهب العاصفة

في نير العمال

تذكر قامتك املنتصبة في انبطاح

ال تنس رشف سيجارة الصباح
ال تنس وداع بسمتني صغيرتني

ال متت قبل انبثاق قوس قزح

ال تنس إشهار شارة النصر

ال متت قبل هبوب املدن

ثم انصرف إلى وجهتك األخيرة

قبل زحف القرى

توغل بعيدا في الغياب غير آسف

قبل رفيف السنونو

الرحيل!...

قبل أن تنفذ الشمس إلى غور الكهف
قبل أن ينفق الوثن

وانبت فاكهة صبار أو زهرة بابوجن

ال متت قبل أن يتالشى السجن

تناسخ نبات قراص أو لبالب

قبل أن تنكسر أغالل الوطن

امض خفيف الكاهل من اليوتوبيا

............................

ساملا من كمائن التاريخ

وأنت متوت آلخر مرة

ناجيا من خيانة البوصلة

تذكر جنتك املوعودة في فكرة

جد بأبعاضك للطير أو للوحش

خارجا من متاهة النشيد
انسحب عطر الذكرى

عبد اللطيف ديدوش

تذكر صوتك في وجه اجلدار

وأنت متوت آلخر مرة

انغرس في أصيص صغير من التراب

تقدمت من الركام واخلوف ال يزال
هو املتفوق وهو البطل ،فقد تكون هناك
أح��ج��ار مرئة لكنها تخجل م��ن إظهار
مكامن نضجها ،ميكن أن تستوعب
ان الصخور هي املكونات الوحيدة التي
تخجل من إظهار نضجها ،كأنها عالمة
عدم الرضا ،وهي كذلك فهي تريد دائما
أن تساهم في الكيان اجلبلي الصامد،
ول��و ك��ان��ت م��ج��رد ح��ج��رة ص��غ��ي��رة ،لكن
احل��ج��م ال ي��ه��م ع��ن��دم��ا ي��ك��ون الكيان
عظيما وش��ام��خ��ا ،ق��د ت��ك��ون احلجرة
الصغيرة هي اللبنة واالساس فإذا هوت
خار اجلبل وصار ركاما.

اترك صوتك حلناجر أخرى

ال تنس حدسك الرائي في األنفاق

على امللهاة

وزفير ،فإذا بقطعة فوالذية حادة الرأس
تقتلعها من مكانها ،تسقطها وجارتها
ال��ث��رث��ارة ت��زم شفتاها ،تعضها ،تكبح
أنفاسها ،تكاد عيونها تغادر مكانها ،يا
إل��ه��ي ،وم��ا لها إال أن تتمسك بكل ما
لها من قوى ،باأليادي ،املخالب ،األرجل،
ال��ب��راث��ن ،لتغطي تصدعاتها ،ف��إذا بها
تتلقى ضربة حتدث خدشا في جسدها،
ولو معانقتها الشديدة وصوتها الطنان
ال���ذي ي��ؤك��د صالبتها ،وسكونها لكان
مصيرها مثل مصير جارتها؛ تستعد
احل��ج��رة ل��ل��ه��ج��وم ،او ل��ل��دف��اع ،تكتيك
يفشل مب��ج��رد أن ت��ق��ع ب���دون نتيجة،
والنتيجة املتوخاة هي أن تصيب الهدف،
أن تنتقم.

تذكر أحالمك العصية على األسر

.........................

ال توضب أغراضك في حقيبة

عادل لعريف

اخلع قلبك النابض بالورود احلمراء

من أعباء البقاء على قيد احلياة!...

والسجان

جامحة

تذكر أن توصي الرفاق بأيقونات
الضوء

من  3إلى 9

دجنبر 2019

الثقافة و التغيير

تذكر أن تنسى كفر القبو بالشمس

واصدح بالءاتك احلرى قبل

العدد336 :

املرحلة

تذكر موعدك األثير مع قصائد لوركا
تذكر متلصك الزئبقي من املخبرين
واألصفاد

تذكر جدول احلمية و أقراص
الضغط

تذكر بصمتك على تأشيرة الوداع...
............................
وأنت متوت آلخر مرة
قل شكرا للحياة على السم والترياق
قل شكرا للذين ماتوا من أجل أرض
فاضلة

قل شكرا لفورة الدم في الصقيع
قل شكرا لوعود السيدة احلمراء
قل شكرا لقلبك على العصيان حتى
النبض األخير !!!...

البولفار :قصة جناح يرويها أحد صانعيها

جدني ادريس

حدث شبابي متميز تعرفه مدينة الدار البيضاء في نهاية صيف كل
سنة ،منذ صيف  1999ومهرجان البولفار يعرف إقباال الفتا من طرف
فئات واسعة من الشباب املهتم باملوسيقى والراغب في صقل وتطوير
مواهبه الفنية ،واحلاصل أن سنة بعد أخرى تتسع دائرة االهتمام بهذا
املوعد السنوي الذي أصبح قبلة لشباب مهتم من خارج املدينة ومن كل
أطراف البلد .ما مييز املهرجان هو فسح املجال للمواهب الشابة الباحثة
عن موقع قدم في املجال الفني واألداء الغنائي أساسا لتطوير إمكانياتها
وتدعيم قدراتها عن طريق تنظيم أوراش تكوينية في مجال األداء
وضبط اإليقاعات الفنية وكيفية التواصل مع اجلمهور وجذب انتباهه
لتبليغ كل املعاني واإلشارات التعبيرية احملفزة على التفاعل واستقطاب
اإلعجاب .كثيرا ما كانت املشاركة في عروض مهرجان البولفار مدخال
ملسار فني بآفاق إبداعية متجددة للعديد من الشباب الطامح إلى التألق
وإثبات الذات.
في جتربة خاصة لشباب استهوته عوالم األغنية الشبابية وأسلوبها
املباشر في التعاطي مع الظواهر االجتماعية ،ومعاجلتها للقضايا وفق
رؤية متطلعة لتغيير واقع معطوب تتكسر على عوائقه كل اآلمال وتنهار
معها األحالم.
رفيق اجلدني أحد املواظبني على حضور فقرات املهرجان ،في سن
مبكرة الحظ والده اهتمامه باملوسيقى وشغفه الشديد بنوع خاص من
األداء املوسيقي "ال���راب" ،فعمل على توفير كل حاجياته ،بأن جهز له
غرفة من غرف البيت بكل املعدات الالزمة ووضعها رهن إشارته ،وحرص
على مرافقته كلما رغ��ب رفيق في حضور حفالت "ال���راب" وأخ��ذه إلى
كل اللقاءات املوسيقية كلما ألح على حضورها ،في كل مرة كان الوالد
يالحظ التفاعل الكبير لرفيق مع أجواء اللقاءات ومحاوالته في إعادة
إنتاج فقراتها في البيت مع إخوته وبعض أصدقائه ،هكذا صار بالتدريج
يندمج في عوالم "ال��راب" ،كان في تصور الوالد أن مرافقة ابنه تشجعه
على تركيز اهتمامه بتطوير موهبته ،واحلرص على االهتمام بدراسته
باملواظبة وحتقيق النتائج اجليدة ،فقد كان يخشى بترك فسحة للشاب
تأخذه إلى منزلقات إلى االرتباك واالنشطار بني ما يقوي قدراته املعرفية
وما يبرز مواهبه الفنية .كم شعور الوالد مفعما بالبهجة والسرور الكبير
وهو يتأمل النجاح الذي حققه رفيق على خشبة مهرجان البولفار كطالب
جامعي اجتاز أغلب مراحل دراسته بأحسن النتائج.
تقدم رفيق بطلب املشاركة في ع��روض مهرجان البولفار اخلاصة
بالناشئني أو املبتدئني ،أقنع املكلفني باالختيار بسمو كعبه وأق��روا أن
مينحوه فرصة لتقدمي موهبته أمام جمهور مهرجان البولفار العريض
املواكب ،والذي له الكلمة الفصل من خالل ردود فعله في تأكيد األحقية
في االنتماء إلى زمرة املبدعني والفنانني الواعدين .شكل رفيق مجموعته
بأن اختار أخاه خالد كموزع لألحلان ومراقب اإليقاع ،وصديق يراقبه
ف��ي ت��ردي��د املقاطع وت��ب��ادل األدوار ف��ي أداء ال��وص�لات الغنائية ،هكذا
حتققت اخلطوة األول��ى في رحلة األل��ف ميل .ج��اءت اللحظة بكل ما
حتمله من رهبة وقلق ،تقدم أمام جمهور كبير غطى بحضوره كل جوانب
ساحة امللعب ،الذي يحتضن كل عروض املهرجان ،جمهور متقد تتعالى
أصواته وصفيره تفاعال مع األجواء ،كان رفيق جدني يعرف كل ما هو
مطلوب منه ،حمس مرافقيه وجمع كل أنفاسه ليواكب اإليقاع ،ويرفع
صوته بكل ما أوتي من قوة محافظا على تركيزه وضبط دقات نبضه
على إيقاع تواصله مع جمهور متفاعل يشده اإلعجاب .اكتفى الوالد
بلحظة مشاهدة أبنائه وهم يلهبون احلضور ويرفعون من إيقاع تفاعله
مع أدائهم وعمق الكلمات واملقاطع التي يؤدونها .كانت النتيجة بالنسبة
له باهرة ،غمرته نشوة االعتزاز مبا انتهت إليه مجهوداته وتأكد من أن
رهانه لم يكن سرابا .وفي حلظة بوح أبوية مفعمة باملشاعر اجلياشة
احتضن أبناءه وهو يهنئهم ويدعو لهم باملزيد من التألق والنجاح .كان
الهدف بالنسبة له قد حتقق ،أبناؤه حققوا ذواتهم وحافظوا على توازنهم
في انسجام مع تطلعاتهم ،مبا يتناغم مع رغباته في أن يحققوا تكوينا
معرفيا يؤهلهم لالندماج في الوسط االجتماعي ،وحتقيق حضور فني
يكشف مواهبهم وينمي شخصيتهم.
بعد ترقب وانتظار أعلنت النتائج ،فالفترة األولى من املهرجان كانت
موسومة بالتباري الختيار املستفيدين من منحة يخصصها املهرجان
لألوائل من املواهب املشاركة ،وهي عبارة عن مبلغ مادي رمزي وإقامة
للمشاركة في دورة تكوينية للتأهيل والتمكني من ضبط قواعد اإلبداع
ومقومات االنسجام والتفاعل مع اجلمهور.
مهرجان البولفار يستقبل العديد من املوسيقيني الشباب ،عن طريق
مسابقة  Tremplinحيث يتم اختيار الفرق من ط��رف جلن حتكيم
محترفة لكل م��ن موسيقى ال���راب ،ال���روك وال��ف��ي��زي��ون  .Fusionتبدأ
املسابقة في يومها األول بالراب لتنتهي بالفيزيون في اليوم الثالث ويتم
اإلعالن عن الفائزين في جميع األلوان.
إنها جتربة متميزة على جميع الفنانني الصاعدين عبورها ،ألنها
متنحهم ف��رص��ة األداء أم���ام جمهور كبير ،وت��س��اع��ده��م على توطيد
عالقاتهم مع احملترفني في املجال الفني .هام في مجال املوسيقى األداء
حتت إشراف أساتذة محترفني في املجال.

حوار
تسضيف اجلريدة يف هذا العدد الذي خنصص ملفه ملسألة تبعية املغرب لالحتاد االوريب عامة وفرنسا خاصة ،الرفيق
دمحم بن الطاهر ،لتدارس خمتلف احملاور املرتبطة بقضية التبعية :أسباهبا ،نتاجئها وخملفاهتا .والرفيق دمحم بن
الطاهر ،من أطر الهنج الندميقرايط بفرنسا ،خرجي جامعة "أورساي"بفرنسا دبلوم دراسات عليا ،ختصص"الذاكء
االصطنايع" ،حاصل عىل ماسرت شعبة الفلسفة حول "املجال العمويم واملجمتع املدين ودوره يف بناء دولة احلق
والقانون عند هابر ماس ومدرسة فرانكفورت" باحث ومشارك بشلك منتظم يف موضوعات "حول التقاطعية واحلراكت
النسائية"وله مسامهات عديدة يف خمتلف املنابر االعالمية.وتترشف هيئة التحرير بتقدمي ضيفنا مشكورا ،لقراء اجلريدة
من خالل احلوار اآليت:
 1هل يمكنك أن تعطينا نبذة تاريخية
موجزة للنموذج اليربالي التبعي الذي اندرج
فيه املغرب؟
ب��ع��د ن��ه��اي��ة احل��م��اي��ة (ف���ي ع���ام )1956
ً
مرتبطا
واالستقالل الرسمي ،بقي املغرب
ب��ف��رن��س��ا ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل���س���ت���وي���ات (من
االق��ت��ص��ادي إل��ى السياسي إل��ى الثقافي).
باختصار ،لقد ف��رض على امل��غ��رب طريق
الليبرالية التبعية.
في عامي  1969و ،1976وقع املغرب على
التوالي اتفاقيات شراكة وتعاون مع السوق
االوروبية املشتركة ،مما كثف اعتماده على
أوروب���ا بشكل خ��اص وعلى بلدان الشمال
بشكل عام.
ب��ع��د ال��ت��ع��دي��ل ال��ه��ي��ك��ل��ي ال����ذي فرضته
م��ؤس��س��ات ب��ري��ت��ون وودز ع���ام  ،1983ومت
نظريا في ع��ام  ،1993شرع
االنتهاء منه
ً
امل���غ���رب ف���ي ع����ام  1995ف���ي دورة تكيف
جديدة (سمي خط ًأ باسم تعديل التكيف)
الق��ت��ص��اده .ش��ع��ار ال��ت��رق��ي��ة  -الستخدام
مصطلحات اخلطاب الرسمي  -لنظامها
اإلن��ت��اج��ي .ه���ذه ه��ي ات��ف��اق��ي��ات التجارة
احلرة ،واملعروفة باسم اتفاقيات "الشراكة"
مع االحتاد األوروبي ( ،)EUوالتي ،اعتبا ًرا
��زءا م��ن سياسة
م��ن ع��ام  ،2003تشكل ج� ً
اجل��وار .يتفاوض املغرب اليوم مع االحتاد
األوروب������ي إلب�����رام ات��ف��اق��ي��ات جت����ارة حرة
شمولية وشاملة.
وب���ه���ذا ،امل��غ��رب ف��ي س��ي��اق ع�لاق��ات��ه مع
أوروبا في وضع بلد تابع .ليس لديه اختيار
اعتمادها على االرقام ،وال مجال لهوامش
االنسالخ عنها لفرض أجندتها وبالتالي
رفض السياسات الليبرالية اجلديدة.
ف��ي ع��ام  ،2000وقعت  77دول��ة م��ن دول
أفريقيا والكاريبي واحمليط الهادي اتفاقية
"ش����راك����ة" م���ع االحت������اد األوروب��������ي ،متلي
أحكامها برامج منظمة التجارة العاملية،
وال سيما حترير التجارة وتشجيع القطاع
اخل��اص والتفكيك التدريجي للدولة .في
ه���ذه ال��ب��ل��دان ،كنتيجة ل��ت��ور البرجوازية
�رادوري��ة احل��اك��م��ة ،وال��ت��ي بالتواطؤ
ال��ك��م��ب�
ّ
مع اإلمبريالية ،متلك ثروات البلدان التي
تهيمن عليها .منطقة التجارة احلرة التي
أن��ش��ئ��ت حت���ت وص���اي���ة ال���والي���ات املتحدة
في ع��ام  ،1990تكمل ما انشا من قواعد
عسكرية ام��ري��ك��ي��ة ف��ي ال��ق��ارة األفريقية
وت��وس��ي��ع ن��ف��وذ االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ب��ادل احلر
لشمال أمريكا ()ALENA
س��ن��ت��ح��دث ع���ن ال���وج���ه اخل���ف���ي للبعد
األورومتوسطي واندراجه في االستراتيجية
التبعية

وفقً ا للجهات الفاعلة في مؤمتر برشلونة
الذي انعقد يومي  27و ،28/11/1995بنيت
الشراكة األورو-متوسطية بتنفيذ احتمالني
للتعاون  :م��ن ناحية ،اتفاقيات الشراكة
بني االحت��اد وكل من شركائه ،ومن ناحية
أخرى ،برنامج للتعاون الفني.MEDA ،
تشكل هذه اآلليات اساس اتفاقيات التجارة
احلرة األورو-متوسطية.

ك����ان إلع��ل��ان ب���رش���ل���ون���ة ،ب�����د ً
ال م���ن أن
مفيدا لكال الضفتني ،آث���ا ًرا سلبية
يكون
ً
ع��ل��ى م��ا ي��ج��ب أن ي��ش��ك��ل منطقة جتارة
ح��رة عادلة تستهدف التمكن من مراقبة
اف��واج الهجرة القادمة من اجلنوب والتي
أسند للمغرب فيها دور اجلمركي الوكيل.
فتصبح احل����دود اجل��ن��وب��ي��ة األورب���ي���ة لها
طابع أمني واق��ت��ص��ادي ،فمن ناحية ،إلى
إبقاء شعوب البحر املتوسط اجلنوبي في
تبعية الم��ت��ص��اص احل��د األق��ص��ى للثروة
الناجتة في هذا املجال  -في ضوء املنافسة
من الواليات املتحدة والصني ؛ ومن ناحية
أخ���رى ،حمل��ارب��ة ال��ه��ج��رة "غ��ي��ر الشرعية"،
واإلس�ل�ام ،وتهريب امل��خ��درات .ع�لاوة على
ذلك ،لم يتم التعامل مع املشاريع السياسية
واألمنية اإلقليمية احلقيقية "في سياق
اتفاقية برشلونة :القضية الفلسطينية،
احل�����رب األه���ل���ي���ة ف���ي اجل����زائ����ر ،الوضع
ف���ي ل��ب��ن��ان ،ت��ق��س��ي��م ق��ب��رص وال��ت��وت��ر مع
تركيا ،الصحراء الغربية ،انتهاك حقوق
اإلنسان في املغرب وتونس ومصر وسوريا
واجلزائر ...فهي لم تناقش في اجتماعات
رسمية أو وراء الكواليس ".
من ناحية أخرى" ،اكدت جميع حكومات
ال���دول األوروب���ي���ة حتى اآلن االطروحات
الليبرالية اجلديدة .هذا التجمع من الدول
األوروبية ال يعني شيئً ا سوى محو املشروع
األوروبي ،وجتفيفه االقتصادي والسياسي
امل���زدوج .لم يعد هناك مشروع أوروب��ي في
الوقت احلالي .لقد مت استبداله مبشروع
شمال األطلسي حتت القيادة األمريكية ".
 2كيف تتجسد "الشراكة" بني املغرب
واالتحاد األوروبي :ومن املستفيد؟
في عام  ،1995وقع املغرب اتفاقية جتارة
ح��رة م��ع االحت���اد األوروب����ي ،وال��ت��ي تعرض
االقتصاد املغربي ملزيد من االنفتاح ومزيد
من التحرير .من هناك ،توقع املغرب وضع
برنامج لتطوير اق��ت��ص��اده .للقيام بذلك،
م��ول االحت���اد األوروب����ي ب�ين ع��ام��ي 1996
و 450 ،1998مليون يورو ( 4.7مليار درهم).
خالل الفترة  580 ،1996-1999مليون يورو
( 5.8مليار درهم)
إن رفع مستوى االقتصاد املغربي بشكل
ع��ام وال��ق��ط��اع اخل���اص بشكل خ���اص ،في

إطار برنامج  MEDAلالحتاد األوروبي ،هو
نتيجة فشل برنامج التكيف الهيكل واإلدارة
ال��ف��اس��دة ل�ل�أم���وال امل���دف���وع���ة .تستهدف
اخلطة اجلديدة خضوع االقتصاد املغربي
ملزيد من االنفتاح على السوق العاملية .من
املتوقع أن تؤتي هذه العملية ،التي بدأت في
عام  1995حتت السيطرة األوروبية ،ثمارها
مقارنة باملبالغ التي أنفقت عليها .يوضح
جيدا
التقرير ،كما ذك���رت دراس���ة موثقة
ً
إحصائيا ،أن الفشل واضح:
ً

 ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ف��ت��رة  ،1998-2003كانمتوسطمعدل النمو السنوي أقل من معدل
النمو الطبيعي للناجت احمللي اإلجمالي ،أي
 4مقابل  ٪ 4.4؛
 ارت��ف��ع متوسط معدل النمو السنويل���ل���واردات ،للفترة  1992-1997و1988-
 ،2003مبقدار  1.1نقطة مئوية من  5.5إلى
 ،٪ 6.6مقارنة بانخفاض ق��دره  ٪ 6.6في
الصادرات ؛
 انخفض معدل تغطية ال����واردات منالصادرات بنسبة  12.9نقطة ،أو  ٪ 73.9في
عام  1997مقابل  ٪ 61في عام .2003
الترقية جتعل السلطات تعتقد أن إسقاط
احل��دود التجارية يحرر آليات السوق .في
ال��واق��ع ،ليس الت��ف��اق��ات االحت���اد األوروب���ي
مع املغرب ،كجزء من عملية التحديث ،أي
اهتمام آخر سوى تكييف االقتصاد املغربي
مع اآلليات اجلديدة التي تفرضها منظمة
التجارة العاملية ،لذلك الستهالك التكلفة
االجتماعية للعالقات االقتصادية الدولية
اجلديدة.
كجزء من عملية الترقية ه��ذه ،منحت
ال���دول���ة ال��ف��رن��س��ي��ة ل��ل��م��غ��رب س��ل��س��ل��ة من
ال��ق��روض وال��ه��ب��ات وال��ت��ح��وي�لات واإللغاء
اجلزئي للديون ،إل��خ .ه��ذه الفوائد ليست
خالية من الفخاخ .في الواقع ،تتمتع هذه
الترقية باجلانب اآلخ��ر من اخلصخصة:
املجموعة الفرنسية  ،Vivendiالتي دفعت
 23مليار درهم في عام  ،2000تشارك في ب
 ٪ 35في  .Maroc-Telecomاليوم ،تشارك
املجموعة مبعدل  .٪ 51جتدر اإلش��ارة إلى
أن أكثر من  25٪من الشركات الصناعية في
املغرب تعمل في مدار االحتادات الفرنسية.
االن���ف���ت���اح االق���ت���ص���ادي والدبلوماسي
وال��س��ي��اس��ي ( )...ح��ت��ى اآلن ب�لا ش��ك ال
غنى عنه لبقاء النظام امللكي ،وينتج عن
استراتيجية االنبساط التي كانت جارية
منذ ما يقرب من قرن في املغرب ،اليوم كما
هو باألمس ،يستفيد منه القصر وأنصاره،
"األغ���ن���ي���اء" ،ب����د ً
ال م���ن خ��دم��ة املجتمع
الوطني.
تأثير هذا التبعية وتفكيك القطاعات
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العامة األساسية :مثال قطاع مياه الشرب
والكهرباء
�وم��ا ح��ت��ى عام
ك���ان ه���ذا ال��ق��ط��اع م��ح��ك� ً
 1995م��ن ق��ب��ل اإلدارات امل��س��ت��ق��ل��ة .لكن
منذ ذلك التاريخ ،مت التنازل عن إدارة هذا
القطاع إلى  ،Lyonnaise des Eauxملدينة
ال��دار البيضاء،و  ،Vivendiالكونسورتيوم
ال���ف���رن���س���ي ،مل��دي��ن��ت��ي ت���ط���وان وط��ن��ج��ة و
 ،Redalك��ون��س��ورت��ي��وم ل��وس��و اإلسبانية،
مل��دي��ن��ت��ي ال���رب���اط وس��ل�ا .ت��وج��د شركات
احتكارية دولية في القطاعات التي تتوافق
م��ع االح��ت��ي��اج��ات احل��ي��وي��ة للسكان ألنها
م��وج��ودة في القطاعات اإلنتاجية  -التي
تهدف إلى إعادة جميع القيمة املضافة التي
مت إنشاؤها على أرض املغرب.
نتج عن إدارة القطاع اخلاص لهذا القطاع
"زيادة التكلفات وتدهور اخلدمات املقدمة
(عدم انتظام الدورية االقتطاعبة ،عتامة
الفواتير ،أخ��ط��اء جسيمة ف��ي الفواتير)"
( .)Attac-Morocco 2005على سبيل
عاما
املثال ،تضاعف مبلغ الفاتورة بعد ً 15
بينما لم يزد الراتب (في اخلدمة العامة)
اال بنسبة  30٪فقط.
وينطبق الشيء نفسه على قطاع النقل
احلضري وقطاع جمع القمامة ،والتي يتم
غزوها من قبل الشركات متعددة اجلنسيات
ال��ت��ي حلت محل ش��رك��ات النقل البلدية.
ولنالحظ ،حالة العاصمة (الرباط)،حيق
مفلسا.
أن قطاع النقل قد أصبح
ً
 3التبعية التجارية :كيف تعاني التجارة،
واملمارسات التجارية من املمارسة الغري العادلة
الناتجة عن االتفاقيات املحتلة بني املغرب
واالتحاد األروبي؟
ت��ت��م��ت��ع ال�����ص�����ادرات م���ن دول االحت����اد
األوروبي بامتيازات كبيرة مبوجب اتفاقيات
ال��ت��ج��ارة احل����رة ع��ل��ى ح��س��اب ال���ص���ادرات
امل��غ��رب��ي��ة .األول����ى ت��غ��زو ال��س��وق الداخلية
املغربية ،خاصةً أنها منتجات مدعمة وال
حتترم املعايير الصحية والبيئية لها.
من ناحية أخرى ،يفرض االحتاد األوروبي
ب��اس��ت��م��رار احل���واج���ز اجل��م��رك��ي��ة لضمان
ح��م��اي��ة أس��واق��ه��ا احمل��ل��ي��ة .زادت ص���ادرات
املواد الكيميائية من فرنسا إلى املغرب من
حيث االستثمار األجنبي املباشر ،للفترتني
 1992-1993و ،2002-2003بنسبة ٪ 60
بينما انخفضت الواردات بنسبة .٪ 90
ه��ذه ال��ع��وام��ل ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى اإلغ���راق،
تضعف ،م��ن ب�ين أم���ور أخ���رى ،االقتصاد

حوار
املغربي كما يتضح من األرقام التالية35٪ :
من ص���ادرات املغرب مبوجب ه��ذه الشراكة
امل��زع��وم��ة م��وج��ه��ة إل���ى االحت����اد األوروب����ي
بينما  50٪من صادراته ال��واردات تأتي من
هذه املجموعة.

4
األوروبي؟

ما حالة املنتجات الزراعية لالتحاد

وفقً ا للقواعد الصارمة ملنظمة التجارة
ال��ع��امل��ي��ة امل��ف��روض��ة ع��ل��ى ب��ل��دان اجلنوب،
عنق الزجاجة اخلطير بالنسبة للمنتجات
ال��زراع��ي��ة املغربية التي يتم تسليمها إلى
االحت��اد األوروب���ي .باإلضافة إلى اإلعانات
ال���ت���ي ت���دم���ر ش�����روط ال����وص����ول إل����ى هذه
املنتجات في السوق األوروبية ،جتدر اإلشارة
إل��ى احل��واج��ز غير اجلمركية التي تخنق
القطاع .هذه السياسة التمييزية تتعارض
مع اخلطة املغربية اخلضراء! وقد تفاقم
هذا الوضع مع جتديد االتفاق الزراعي في
ع��ام  .2003يتطلب االت��ف��اق اجلديد لعام
 2012م��ن امل��غ��رب أن يفتح أب���واب���ه ،بدون
رس���وم جمركية ،على املنتجات الغذائية
األوروب���ي���ة (ال��ق��م��ح واحل��ل��ي��ب ومشتقاته
وال��ل��ح��وم) واملنتجات املصنعة (احللويات
وال��ب��س��ك��وي��ت) .ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى الطماطم
وال��ف��راول��ة والعديد من املنتجات الزراعية
األخ����رى ،ينبغي التأكيد على أن الزيادة
الطفيفة ف��ي حصص ال��ص��ادرات الزراعية
الرئيسية هي ،بحكم الواقع ،نتيجة لتأثير
"احلصة التعريفية اإلضافية" املفروض.
ف�����ي ع������ام  ،2014واج�����ه�����ت ال���ف���واك���ه
واخل��ض��روات من املغرب املصير نفسه مع
زيادة الرسوم اجلمركية.
ونتيجة لذلك ،فإن هذا الوضع ال يتيح
بال شك ضمان األم��ن الغذائي في املغرب
 وه��و مفهوم يخضع الن��ت��ق��ادات ح��ادة -ويدمر استقرار صغار املزارعني ومتوسطي
أرضا.
احلجم ،الذين ال ميلك الكثير منهم ً
أيضا إلى تفاقم
تؤدي هذه العملية املدمرة ً
البطالة في العالم القروب وتسارع الهجرة
ال��ري��ف��ي��ة وم���ص���در األح���ي���اء ال��ف��ق��ي��رة في
املناطق احلضرية واالنفجار االجتماعي.
ف��ه��ذه التبعية ت���ؤدي إل��ى تفاقم العجز
التجاري حيث أنه بني عامي  2000و،2018
زاد العجز التجاري بني االحت��اد األوروبي
وامل��غ��رب ث�لاث��ة أض��ع��اف .متوسط العجز
التجاري في عام  1997هو  29مليار درهم.
سترتفع إلى  72مليار دوالر للفترة 2000-
 2007ثم تصل إلى  175مليار في عام .2013
إذا علمنا أن العجز التجاري جلميع الشركاء
في املغرب يبلغ  102مليار درهم فقط في
عام  ،2013يجب علينا استنتج ،بال شك،
أن املغرب يعاني من االحتاد األوروبي أكثر
بكثير من بقية العالم!
أظهرت بيانات املكتب اإلحصائي لالحتاد
األوروبي أن الصادرات املغربية نحو االحتاد
األوروب����ي سجلت ،ف��ي متم شتنبر ،2018
ارتفاعا نسبته  6,1في املائة ،لتبلغ 11.896
مليون أورو ،في حني شهدت الواردات املغربية
من االحت��اد األوروب���ي من��وا بنسبة  4,9في
امل��ائ��ة خ�لال الفترة م��ا ب�ين يناير وشتنبر

 ،2018لتصل بذلك إلى  17.119مليون أورو
(حسب األرقام األخيرة املتاحة).
يظل االت��ف��اق م��ع االحت���اد األوروب����ي هو
اتفاقية التجارة احلرة الرئيسية بنسبة 72.7
في املائة .بلغت الواردات املستفيدة من هذه
االتفاقية  110.3مليار درهم في عام ،2018
بانخفاض  2.1مليار دره��م مقارنة بعام
 .2017ويعزى هذا الوضع بشكل رئيسي إلى
انخفاض إمدادات الطاقة ومواد التشحيم
( -1.4مليار درهم) .وفي املعدات الصناعية
( -0.7مليون درهم).
 5اعتماد تآكل النظام اإلنتاجي كارضية
للتبعية السياسية .ماهي املعطيات التي تثبت
ذلك حسب تقديرك؟
تعود عملية التبعية الشاملة في املغرب
إلى االستقالل السياسي الشكلي .في سياق
ما يسمى بالشراكة ،من الواضح أن االعتماد
قد تكثف ،كما يتضح من احلجج واألمثلة
التالية:
 ي��ت��ع��ارض اع��ت��م��اد امل��غ��رب ع��ل��ى امل���وادالغذائية األساسية (احلبوب والسكر والشاي
واحلليب) مع اإلع�لان السياسي للحكومة
املغربية بأن املغرب بلد ذو مهنة زراعية .يتم
تأكيد ه��ذا املوقف من خ�لال تنفيذ خطة
 ،Maroc-vertال��ت��ي ت��خ��دم ف��ق��ط مالك
األراضي الكبار الذين يتجه اإلنتاج بالكامل
نحو األع��م��ال التجارية الزراعية املوجهة
للسوق اخلارجية
 ك������������ان خ�����ط�����ابحت�������دي�������ث ال����ن����س����ي����ج
ال��ص��ن��اع��ي امل��غ��رب��ي في
ً
متورطا
ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات
ف����ي ال��ت��ب��ع��ي��ة القوية
لهذا القطاع من خالل
ظ���اه���رت�ي�ن :االرت����ف����اع
غ��ي��ر امل���س���ب���وق ملشروع
ق��ان��ون النفط واعتماد
اإلن������ت������اج ال���ص���ن���اع���ي
املنتوجات والصناعية
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة من
االحت������������اد األوروب������������ي
وإس��رائ��ي��ل وال��ت��ي متثل
ما يقرب من  ٪ 50من االستهالك الوسيط.
ينتج ع��ن ه���ذا امل��وق��ف ان��خ��ف��اض القدرة
التنافسية بسبب ارت��ف��اع تكلفة اإلنتاج.
هذا عنق الزجاجة هو بحد ذاته عقبة أمام
تصنيع املغرب
 يتم القبض على االعتماد في سجلآخ��ر ال يقل أهمية ،وه��و تركيز الصادرات
املغربية على ع��دد صغير م��ن املنتجات.
�ض��ا بالنسبة للمنتجات
ه��ذا ه��و احل��ال أي� ً
االستهالكية ال��ت��ام��ة ال��ص��ن��ع ،وال��ت��ي متثل
 45٪من إجمالي ال��ص��ادرات في ه��ذه الفئة
م��ن امل��ن��ت��ج��ات .ه��ذا امل��وق��ف يشكل خطرا
على االقتصاد املغربي في حالة عدم إنتاج
القطاع كميات كافية للسوق األوروبية.
 االس��ت��ث��م��ار األج��ن��ب��ي امل��ب��اش��ر ()EDIهو مصدر للهجرة الدائمة للموارد املالية
ل��ل��ب�لاد ،مب��ا ف��ي ذل���ك إع����ادة األرب�����اح التي

حققتها الشركات العاملة على األراضي
املغربية في اجتاه أوروب��ا .وهكذا ،تضاعف
املبلغ اإلجمالي لالستثمار األجنبي املباشر،
ال��ذي يقدر بنحو  3.4مليار دوالر في عام
 ،1998مبقدار  5.5مرة أو  18.6مليار دوالر
في ع��ام  .2005في ع��ام  ،2018بلغ صافي
تدفق االستثمار األجنبي املباشر في املغرب
ارتفع إلى  34.17مليار درهم في عام 2018
( ٪ 34.2 +مقارنة م��ع  .)2017يأتي هذا
ال��ن��م��و ال��ق��وي ل��ل��ع��ام ال��ث��ان��ي ع��ل��ى التوالي،
ب��ع��د ان��خ��ف��اض ب��ن��س��ب��ة  ٪ 33ب�ي�ن عامي
 2015و .2016وبالتالي ،ف��إن االستثمارات
األجنبية في املغرب في عام  2018تعود إلى
أعلى مستوى سابق ،وال��ذي مت بلوغه في
عام  .)٪ 31.8( 2015ماليني درهم).
ت���داع���ي���ات "ال���ش���راك���ة" األوروب����ي����ة على
السياسات النقدية واملالية
ف��ي ال��واق��ع ،ارتفعت املديونية للمغربة
بنسبة  30٪بني عامي  2000و 2003ووصل
في ع��ام  2005إل��ى حوالي  45مليار درهم
(ال تشمل متأخرات الدولة مقابل صندوق
امل��ع��اش��ات التقاعدية وامل��ن��ظ��م��ات التأمني
االج��ت��م��اع��ي) .ف��ي ع��ام  ،1992بلغ الدين
العام اخلارجي  21.3مليار درهم ؛ في عام
 ،2005ك��ان  12.4مليار دره��م فقط .فقد
انخفضت بنسبة  9( 58.2٪مليارات دوالر)،
لكن باملقابل ،سدد املغرب ،خالل هذه الفترة
نفسها 36 ،مليار دوالر خلدمات الدين ،أو 4
أضعاف مبلغ القرض.
منذ عام  ،2012يعاني االقتصاد املغربي
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م���ن ع��ج��ز م�����زدوج االواوي��ت��ع��ل��ق مبيزان
م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة واآلخ�����ر ي��ت��ع��ل��ق مبيزان
املدفوعات .حلد االن ،األول هو في حدود
 ٪ 6.1من الناجت احمللي اإلجمالي والثاني
ه���و  ٪ 8.1م���ن ن��ف��س امل��ج��م��وع ؛ معدل
النمو ،في الوقت نفسه ،منخفض وميثل
 ٪ 3من الناجت احمللي اإلجمالي .ك��ان هذا
موضوعا لتدبيرين عاجلني
املوقف املقلق
ً
 :احلكومة احلالية ،حتت إش��راف صندوق
النقد ال��دول��ي والبنك ال��دول��ي ،زادت أسعار
ال��وق��ود م��رت�ين ف��ي أق��ل م��ن ع��ام وحصلت
على خ��ط ائتمان ،يعرف بخط التحوط
وال��س��ي��ول��ة ،ب��ق��ي��م��ة  53م��ل��ي��ار دره����م من
ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي .ميثل ه��ذا املبلغ
نصف ديون املغرب اخلارجية التي تتراكم
في ذل��ك التاريخ ما يقرب من  100مليار
دره��م  -والتي يجب أن تضاف إليها قرض
دولي بقيمة مليار دوالر ،أو ما يقرب من 8.5
مليار درهم ،من البلدان اخلليج.
تظهر حسابات األمة أن املديونية احمللية،
بنفس طريقة املديونية اخلارجية ،تتزايد
باستمرار .باختصار ،بلغ إجمالي الدين
الكلي في عام  ٪ 68 ،2018من الناجت احمللي
اإلجمالي (مقابل  3 ،520مليار دره��م ،أو
 ٪ 65من الناجت احمللي اإلجمالي ،في عام
.)2011
ت��ش��ي��ر ه���ذه ال��ت��داب��ي��ر ال��ش��ام��ل��ة إل���ى أن
احلكومة احلالية ت��ؤك��د سياسة التقشف
ال��ت��ي ت��ف��رض��ه��ا م��ؤس��س��ات ب��ري��ت��ون وودز:
تتمثل في عجز املوازنة من خالل تخفيض
اإلن��ف��اق الرأسمالي واإلن��ف��اق االجتماعي
بتقليص تطور الرواتب.

6
االطروحة التمويهية حول "الوضع
املتقدم" املمنوح للمغرب من قبل االتحاد
األوروبي .كيف يتجلى ذلك؟

حصل المغرب
على هذا االمتياز
"مكانة متقدمة"
كطالب مجتهد في
االتحاد األوروبي بقدر
ما يطبق حرفيا جدول
أعماله في جميع المجاالت بما
في ذلك بالطبع في مجال
األمن .هو أيضا موضع
تقدير ،كطالب جيد،
من المتبرعين ألنه
يسدد ديونه.

في سبتمبر  ،2008منح االحتاد األوروبي
املغرب "مكانة متقدمة" ،آملني بذلك زيادة
تعميق ع�لاق��ات ال��ش��راك��ة ب�ين الطرفني.
حصل امل��غ��رب على ه��ذا االم��ت��ي��از كطالب
مجتهد في االحتاد بقدر ما يطبق حرفيا
ج��دول أعماله في جميع املجاالت مبا في
ذل��ك بالطبع ف��ي م��ج��ال األم���ن .ه��و أيضا
موضع تقدير ،كطالب جيد ،من املتبرعني
ألنه يسدد ديونه .ليس من قبيل الصدفة
أن االحتاد األوروب��ي قد منحه هذا الوضع
املميز .يرتبط سبب آخ��ر لهذا "االمتياز"
باملوقع اجلغرافي للمغرب ،وال��ذي يسمح
ل��ل�احت����اد األوروب���������ي ب���إق���ام���ة مصانعه،
واالستثمار في ظروف مفيدة للغاية وإعادة
األرباح الضخمة للشركات األم.
ل���ه���ذا "ال���وض���ع امل���ت���ق���دم" ه���و ج����زء من
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة امل����ذك����ورة أع���ل��اه ،والتي
تهدف إل��ى وض��ع دول اجلنوب حتت منط
التبعية حلكم البلدان األوروب��ي��ة مبنطق
انتهازي يأخذ في االعتبار فقط املصالح
االق��ت��ص��ادي��ة ل�لاحت��اد األوروب����ي .ل��ذل��ك ،ال
ت��زال فكرة الشراكة وال��ت��ع��اون واه��ي��ة .هذا
اإلح���س���ان ال���زائ���ف ه��و ام���ت���داد خ��ال��ص ملا
يسمى الشراكة :يتساءل املرء ملاذا ال مينح
املغرب "وضع متقدم" لالحتاد األوروبي.

األخيرة

االقتطاعات من أجور املضربني تأجج االحتقان
في قطاع التعليم والنقابات حتتج

ف����وج����ئ ال����ع����دي����د م�����ن الشغيلة
التعليمية باقتطاعات متفاوتة في
أجورهم دون سابق اشعار وفي خطوة
ق��د تزيد م��ن االحتقان ال��ذي يعرفه
القطاع ،وه��و االج��راء ال��ذي ن��ددت به
 5ن��ق��اب��ات معتبرة إي���اه غ��ي��ر قانوني
ح��ي��ث اس��ت��ه��دف أج����رة ش��ه��ر دجنبر
 2019وقبله ،للمضربات واملضربني
وط��ال��ب��ت ب��ال��ت��راج��ع ع��ن��ه واسترجاع
املبالغ املقرصنة للمعنيني ب��ه تقول
في بالغ صادر عنها إثر اجتماعها مع
مسؤولني باملوارد البشرية عقد بطلب
م��ن ال����وزارة ي��وم اخلميس  28نونبر
 2019وال��ذي مت التطرق فيه ملنهجية
احل���وار واس��ت��ئ��ن��اف متابعة القضايا
امل��ط��ل��ب��ي��ة ،ح���ي���ث أك������دت النقابات
التعليمية اخل��م��س ع��ل��ى مواقفها
الثابتة في الدفاع عن التعليم العمومي

الذي يتعرض للتفكيك والتدمير من
خالل العديد من القرارات واالجراءات
احلكومية دون إدراك ل��ع��واق��ب ذلك
ع��ل��ى راه���ن امل��غ��رب ومستقبله ،كما
ن��ب��ه��ت إل���ى ان��ع��ك��اس��ات ال��ه��ج��وم على
مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية،
والتملص من تنفيذ االلتزامات التي
أدت إل��ى احتقان وغليان وتذمر غير
مسبوق في الساحة التعليمية.

كما عبرت النقابات ع��ن أملها في
توفر اإلرادة السياسية لدى احلكومة
ووزارة ال��ت��رب��ي��ة إلجن���اح اجتماعات:
اخل��م��ي��س  5دج��ن��ب��ر واألرب����ع����اء 11
دجنبر وال��ث�لاث��اء  17دجنبر ،2019
كالتزامات متفق عليها للحسم في
مختلف امللفات والقضايا املطروحة،
وكمدخل السترجاع الثقة واالنكباب
ع��ل��ى اإلص���ل��اح ال���ش���ام���ل احلقيقي

والعميق ملنظومة التربية والتكوين،
وكسبيل لفتح آف��اق التقدم والتنمية
للمغرب،...

وطالبت بالتراجع الفوري عن مشروع
ال��ق��ان��ون التكبيلي ل�لإض��راب محملة
احلكومة ووزارة التربية مسؤولية ما
ستؤول إليه األوضاع مع ارتفاع درجة
االحتقان والتوتر بالقطاع في حالة
إستمرارهما في نهج سياسة التسويف
واملماطلة؛

ودع���ت ال��ن��ق��اب��ات امل��ع��ن��ي��ة الشغيلة
التعليمية مبختلف فئاتها إل��ى رص
الصفوف واالل��ت��ف��اف ح��ول اإلطارات
ال���ن���ق���اب���ي���ة ،واالس�����ت�����ع�����داد خل���وض
االح��ت��ج��اج��ات امل��ش��ت��رك��ة وامل���وح���دة
ومواصلة النضال دفاعا عن التعليم
ال���ع���م���وم���ي واحل����ق����وق واملكتسبات
واملطالب املشروعة والعادلة....

من أجل احلقيقة والذاكرة وضد اإلفالت من العقاب:
وقفة يوم  8دجنبر بالبيضاء

دع��ت عائالت املختطفني مجهولي
املصير وض��ح��اي��ا االخ��ت��ف��اء القسري
باملغرب للمشاركة املكثفة ف��ي وقفة
احلقيقة يوم األحد  08دجنبر 2019
على الساعة اخلامسة م��س��اء بالدار
البيضاء ساحة األمم املتحدة "ساحة
احلقيقة" للمطالبة باحلقيقة الكاملة
ح����ول م��ل��ف االن���ت���ه���اك���ات اجلسيمة
حلقوق اإلنسان في املاضي واحلاضر
حتى ال يتكرر ما جرى وما يجري من
انتهاكات.

 املطالبة بتعميم التقرير النهائيللمجلس ال��وط��ن��ي حل��ق��وق اإلنسان
ون���ش���ره ح��ت��ى ال ي��ظ��ل ال�����رأي العام
وال��ض��ح��اي��ا وع��ائ�لات��ه��م ره��ائ��ن سوء
تفعيل احل���ق ف��ي م��ع��رف��ة احلقيقة
الرسمية خرقا ملبدأ احلق في املعلومة.

الهادفة إل��ى طي صفحة املاضي طيا
ع��ادال ومنصفا والقطيعة مع ماضي
اإلنتهاكات اجلسيمة.
 التأكيد على أن املقاربة السابقةف��ش��ل��ت ف���ي ح���ل م��ل��ف االنتهاكات
اجل���س���ي���م���ة حل���ق���وق اإلن�����س�����ان حال

 احلقيقة ،اإلنصاف ،الذاكرة وعدماإلف��ل�ات م��ن ال��ع��ق��اب ح��ت��ى ال يتكرر
املاضي في احلاضر.

 إقرار آلية وطنية مستقلة للحقيقةاحلقيقة كل
الستكمال الكشف ع��ن
ٍ
احلقيقة ح��ول املختطفني مجهولي
املصير وض��ح��اي��ا االخ��ت��ف��اء القسري
وإن��ص��اف جميع ضحايا االنتهاكات
اجلسيمة حلقوق.

 ال��ك��ش��ف ع��ن مصير املختطفنيم��ج��ه��ول��ي امل���ص���ي���ر ،وإط���ل��اق س���راح
األح���ي���اء م��ن��ه��م ف����ورا وت��س��ل��ي��م رفات
امل���ت���وف�ي�ن ل���ذوي���ه���م ل��دف��ن��ه��م حسب
مشيئتهم وض��م��ان ح��ق العائالت في
الطعن في نتائج التحليالت اجلينية.

من  3إلى 9
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من وحي األحداث

ما هو مستجد االنتفاضة اجلزائرية؟
التيتي الحبيب
لكل ثورة او انتفاضة مستجدها يجب كشفه وادراكه.
فمستجد االن��ت��ف��اض��ة اجل��زائ��ري��ة يكمن ف��ي عبقرية
صياغة وطرح السؤال الذي بات الشعب الثائر او املنتفض
جاهزا للجواب عليه.
بديهي أن ك��ل ه��ذه ال��ث��ورات او االن��ت��ف��اض��ات صاغت
السؤال امللموس لكل واحدة منها وحاولت اجلواب عليه
بشروط وامكانيات احلاضر.هل ستنجح تلك احملاولة ام
تفشل؟ تلك قصة أخرى.
ام��ا بالنسبة لالنتفاضة اجلزائرية فقد خلصت هذا
املستجد في شعار جامع وهو " تنحاووا كاع...السيستيم
ديكاج".

ف��إذا كانت انتفاضة الشعب التونسي استطاعت ان
تلخص جوابها على س��ؤال التغيير في شعار " الشعب
يريد اسقاط النظام"؛ فإن الشعب اجلزائري بانتفاضته
احلالية فهو يرى البديل في هذا الشعار" تنحاوو كاع...
السيستم ديكاج".
لذلك فإننا نتعامل مع هذه الشعارات كتعبير شعبي
واس��ع عن احلالة العامة ،السياسية والفكرية والنفسية
ألوسع فئات الشعب.

علينا ايضا ان نتمعن جيدا في ه��ذا االستهداف ملا
يسمى بالسيستم .وهذا املفهوم يشمل كل اجهزة الدولة
ومرافقها ،وأحلقت به كل االحزاب والنقابات التي تشتغل
من داخل النظام العام ونسقه.
فباالرتكاز الى هذا العداء الصريح مع السيستم كما
وضحناه اعاله ميكننا ان نفهم بسهولة سبب هذه النسبة
غير املسبوقة في مقاطعة االنتخابات وملاذا هذا العداء
لألحزاب -اغلبية ومعارضة -وملاذا يتم وصفها هنا عندنا
باملغرب بالدكاكني السياسية.

ان ظاهرة العداء للسيستم اصبحت ظاهرة مشتركة
بني العديد من االنتفاضات والثورات واحلراكات الشعبية.
ان��ه��ا معطى سياسي غير ق��اب��ل للتجاهل او االحتقار
بدعوى انه عفوي سادج .علينا التعامل معه بكل جدية
ورصانة وعمق ولذلك ال بد من طرح سؤال مالعمل؟

وحتت شعار"" :اإلسراع بإقرار اآللية
الوطنية املستقلة للحقيقة ضرورة
احلقيقة
ملحة الستكمال الكشف عن
ٍ
ال��ك��ام��ل��ة ح���ول املختطفني مجهولي
املصير وضحايا االختفاء القسري"

ت��ن��ظ��م جل��ن��ة ال��ت��ن��س��ي��ق لعائالت
املختطفني مجهولي املصير وضحايا
االخ���ت���ف���اء ال��ق��س��ري داخ����ل املنتدى
املغربي من أجل احلقيقة واإلنصاف
وق��ف��ة احل��ق��ي��ق��ة ف���ي إط����ار الوقفات
ال��دوري��ة على رأس ك��ل شهرين والتي
ت��ت��زام��ن ه���ذه امل���رة م��ع ال��ي��وم العاملي
حلقوق اإلنسان من أجل:
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 حفظ ال��ذاك��رة وإن��ع��اش��ه��ا ووقفاألع��م��ال ال��رام��ي��ة إل���ى ط��م��س معالم
جرائم املاضي أو تركها لإلهمال في
أحسن األحوال كما وقع في املعتقالت
السرية الرهيبة (تازمامارت ،الكوربيس،
 ،PF3اكدز ،قلعة مكونة و. )...
 امل��ط��ال��ب��ة ب���إط�ل�اق س�����راح كافةم��ع��ت��ق��ل��ي احل��������راك ال���ش���ع���ب���ي ف����ورا
واالستجابة ال��ف��وري��ة ملطالب الشعب
املشروعة.

 ال��ت��ن��دي��د ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى محاولةإغالق ملف االختفاء القسري وباقي
ملفات االنتهاكات اجلسيمة حلقوق
اإلن��س��ان م��ن ط��رف املجلس الوطني
حل���ق���وق اإلن����س����ان ف���ي غ���ي���اب توفر
احلقيقة الكاملة؛

 دع���وة ك��اف��ة ال��ق��وى الدميقراطيةواحل���ق���وق���ي���ة إل�����ى ض�������رورة مأسسة
وت��ن��س��ي��ق ك���ل امل����ب����ادرات والنضاالت

منصفا وع����ادال ،وأن النتائج املعلن
ع��ن��ه��ا ال ت�����رق إل�����ى م���س���ت���وى احلل
املنصف والعادل بل تعتبر التفاف على
مطالبنا امل��ش��روع��ة وباملناسبة تدعو
ك��ل ال��ق��وى الدميقراطية والتقدمية
العمل اجل��دي على تفعيل خالصات
ندوة مراكش ومؤمتر املنتدى األخير
وخ��ص��وص��ا م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��إن��ش��اء آلية
وطنية مستقلة للحقيقة الستكمال
احلقيقة ؛
الكشف عن
ٍ
وأعلنت في بيانها أن كشف حقيقة
االختفاء القسري كل احلقيقة وعدم
اإلف�ل�ات م��ن ال��ع��ق��اب وع���دم ت��ك��رار ما
جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة
(املاضي في احلاضر) وإط�لاق سراح
كافة املعتقلني السياسيني مقدمات
الب��د منها من اج��ل دول��ة احل��ق ،دولة
دميقراطية حقيقية ،دول��ة املواطنة
ودولة حقوق اإلنسان في شموليتها.

اذا تركت االم��ور على عواهنها فالنتيجة في احسن
االح��وال لن تكون مختلفة عما حدث في تونس .هناك
استطاع قيس سعيد ان يوظف مناخ معاداة السيستم
وي��ن��ت��خ��ب ك��رئ��ي��س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ،ظ��اه��ري��ا ،م��ت��ح��رر من
قبضة السيستم ،لكن في العمق هو رهينة في يد حزب
النهضة الذي اصبحت بيده مقاليد السيستم في صيغته
اجلديدة.

لذلك نرى انه من اخلاطئ ترك احلبل على الغارب.
يجب اعطاء اجابة واضحة لهذه الظاهرة وحتويل هذا
العداء للسيستم الى رافعة الجناح التغيير الذي ينشده
الشعب املنتفض او الثائر بدون ان تسرق تضحياته ويعاد
انتاج السيستم بصيغة متجددة واكثر خبثا .لذلك نعتبر
أن بداية اجلواب الرصني واملختلف ،هو ما حتاوله الثورة
السودانية الراهنة .إن الشعب السوداني يحاول االجابة
على سؤال الثورة والتخلص من السيستم بشعاره اخلالد
" اسقاط النظام...تفكيكه..تصفيته" وأس��س لألدوات
التي ستحقق ذلك ،وطرح برنامجا في حده االدنى وفي
أفقه املعقول .ان الثورة السودانية ربطت بني احلراكات
الشعبية الواسعة وب�ين التنظيم والتأطير عبر برنامج
وخ��ط��ة وأه����داف متصاعدة وق���وى تسهر على املتابعة
والقيادة والتفاوض.رغم تعثرات هذه الثورة فإنها فتحت
افقا نتمنى ان يتحقق فيه مطمح الشعب السوداني
ومعه كل الشعوب التواقة للحرية والكرامة واالنعتاق من
االستغالل والهيمنة االمبريالية.

