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عندما توظف حركات االسالم السياسي إلجهاض الثورة

منذ نهاية سنة  2018انطلقت املوجة
الثانية من السيرورة الثورية يف منطقتنا،
ول ــه ــذه امل ــوج ــة خــصــائــص متــيــزهــا عن
املوجة األولى؛ فإذا استطاعت الشعوب أن
تنتفض من أجل التعبير عن غضبها ضد
االســتــبــداد واحلــكــرة وأن توجه حراكها
حتت شعار "الشعب يريد" الذي نتج عنه
اسقاط رؤوس االنظمة الفاسدة؛ فإن تلك
املوجة تعرضت لــردة فعل قمعية قوية
شــاركــت فيها فــلــول االنــظــمــة املستبدة
املستهدفة ،متحالفة مــع االمبريالية
واألنظمة اجلهوية وقوى انيطت بها مهمة
اللجم وااللــتــفــاف والــكــبــح .واستطاعت
حركات االسالم السياسي ان تتولى قيادة
االنتفاضات وان تبرم صفقات التسوية مع
أطــراف من األنظمة املستبدة – اجليش
واجهزة الدولة الرئيسية ومع االمبريالية
وحلفائها اجلهويني ،كما أن طبيعة حركة
االســام السياسي باعتبارها قوى قابلة
القتسام السلطة مع االنظمة املستبدة وال
تشكل اية قطيعة جذرية معها هي التي
سهلت عقد هذه الصفقات .إن تلك املوجة
االولــى من السيرورة الثورية مبنطقتنا
شكلت فرصة لإلسالم السياسي لينصب
نفسه او يقدم مشروعه كمشروع لقيادة
املنطقة ولكن يف ذات الــوقــت ظهر على
السطح طموح الهيمنة والــقــيــادة الــذي
حتولت مبوجبه التناقضات الداخلية
وسط هذه احلركة من تناقضات ثانوية
الــى تناقض رئيسي بني حركة االخــوان
املسلمني وحركة الوهابية ،حيث يسعى
كال الطرفني الى الهيمنة وقيادة املنطقة
يف إطــار الــوكــالــة عــن املــشــروع االمريكي
الصهيوني

.

كــان املــطــلــوب إلجنـــاح هــذه الــســيــادة
والــهــيــمــنــة ان ينجح كــل ط ــرف يف جلم
الــثــورة وكبح االنتفاضة ومنع جتذرها
حــتــى ال تــطــالــب الــشــعــوب بــالــتــحــرر من
االمبريالية والوجود الصهيوني وطبعا
االطــاحــة الكاملة باألنظمة الرجعية.
تطلب حتقيق هذا الهدف اغراق املنطقة
يف حمام من الدم إلخافة الشعوب وجعلها
تتراجع وتسلم ارادتها لهذه القوى العميلة
اجلديدة

.

لكن الشعوب الثائرة كان لها رأي آخر
وإرادة وعــزميــة استكمال مــهــام ثورتها
مهما كان الثمن .لقد حصل تراجع نسبي
ميكن اعتباره تراجعا تكتيكيا لم يستغرق
وقــتــا طــويــا ،لتنفجر املــوجــة الثانية
مــن الــســيــرورة بخصائص جــديــدة ميكن
اجمالها يف :
 تطور كبير يف وعي الشعوب املنتفضةحيث لم يعد األمــر ينحصر يف التعبير
عن ارادة الشعب يف اسقاط األنظمة ،لكن
جتــاوز ذلــك إلــى مــا الــذي تــريــده وكيف
سيتم اسقاط هذه االنظمة .وتعتبر الثورة
السودانية اول جتربة تشق هذا الطريق
اجلديد ولو بصعوبات كبيرة للغاية.
 توسع الرقعة املنتفضة لتشمل بلداناجديدة وبذلك تظهر املوجة اجلديدة انها
عميقة وواسعة جــدا مما يهدد املشاريع
االمبريالية -الصهيونية بهذه الرقعة من
العالم

.

ه ــذه هــي االســبــاب الــتــي تفسر ردة
الفعل احلالية .من جديد تتولى احلركة
االســامــيــة بشقيها  :حــركــة االخـــوان
املسلمني ومشتقاتها والوهابية ومشتقاتها،

مهمة املــواجــهــة والــقــمــع .ضمن اخلطة
احلــالــيــة يتم حتــويــل ليبيا الــى ساحة
احلشد العسكري لإلخوان املسلمني بقيادة
تركيا ومتويل قطر وتسويغ محلي ليبي
عبر السراج وترحيب تونسي؛ ومن جهة
اخــرى حضور ســعــودي امــاراتــي بتسويغ
ليبي حفتر وترحيب مصري .األمر الذي
سيحول الساحة الليبية إلى منصة انطالق
من اجل االنتشار غربا لتهديد انتفاضة
الشعب اجلزائري ونضاالت الشعب املغربي،
وجنوبا عبر التمدد االرهابي يف الصحراء
الكبرى ومنها توطني الفزاعة اجلديدة
ضد الشعوب املناضلة

.

امــــا يف مــنــطــقــة الـــشـــرق االوســــط
فالسعودية بتحالف مع الواليات املتحدة
ستتولى امر انتفاضات مندلعة للشعبني
اللبناني والعراقي وهــي انتفاضات ضد
الطائفية واالستبداد والتبعية تقودها
قوى علمانية وتقدمية

.

املــوجــة الــثــانــيــة لــلــســيــرورة الــثــوريــة
مبنطقتنا تــضــع وجــهــا لــوجــه الشعوب
املنتفضة وق ــواه ــا الــتــقــدمــيــة وبشكل
صريح مع قوى االسالم السياسي التابعة
واملتحالفة مــع االمبريالية ومشروعها
باملنطقة .السيرورة الثورية وصلت من
النضج ال ــذي يــلــزم جميع مــن يــريــد ان
ينخرط الــى جــانــب الشعوب ان يختار
اجلبهة التي سيقف فيها .املوجة احلالية
تكشف حقيقة كــل املشاريع السياسية
واملجتمعية وكونها مشاريع متناحرة حد
العداء .وهذا ما تكشفه محاوالت اجهاض
الثورة السودانية وعزل الشعب عن القوى
الثورية احلقيقية ومنع استكمال مهمة
تفكيك النظام الديكتاتوري وتصفيته
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تدين التدخل اإلمربيايل يف شؤون الشعوب

عقدت اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي
اجتماعها الــعــادي يف  5يناير  2020حتت
شــعــار" :بناء حــزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني واجلبهة الواسعة للتخلص من املخزن
والرأسمالية املتوحشة" ،وبعد تدارسها لألوضاع
دوليا واقليميا ووطنيا ،أصدرت البيان التالي :

 حتيي نضال الشعب السوداني من أجلاجتثاث أسس الدكتاتورية العسكرية

.

 تعبر عــن مساندتها لــنــضــاالت شعوبإفريقيا ضد االمبريالية الغربية ومن أجل

الدميقراطي والعديد من التنظيمات (احلرمان
من وصوالت إيداع تأسيس الفروع ومن القاعات
العمومية واإلعالم العمومي وقطع أرزاق عدد
من أعضائها وعضواتها من خالل الترسيب يف

 تــنــدد بالتدخل االمــبــريــالــي الغربي،بقيادة أمريكا ،يف شؤون الشعوب وتتضامن مع
نضاالتها من أجل تقرير مصيرها بكل حرية؛
تدين بشدة املجازر الصهيونية ضد الشعب
الفلسطيني وسياسة التوسع واالستيطان
وخيانة وتطبيع االنظمة الرجعية العربية مع
الكيان الصهيوني وتدعو إلى تكثيف كل أشكال
الدعم لنضال الشعب الفلسطيني

 تعبر عن دعمها للحراكات الشعبية يفاجلزائر ولبنان والعراق ضد الفساد واالستبداد
ومن أجل الدميقراطية والسيادة الوطنية

.

.

.

.

.

 تندد باالعتقاالت واملتابعات القضائيةوالتضييق ال ــذي يــطــال صحفيني ومــدونــن
وفنانني وتناشد القوى الدميقراطية واحلية
النضال من أجل احترام حرية الرأي والتعبير
 تهيب بكل القوى الدميقراطية واحليةمضاعفة النضال من أجل إطالق سراح املعتقلني
السياسيني ،وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف،
ومعتقلو الرأي وضد الغالء وطرد العمال ومن
أجل املطالب العمالية واحلق يف تأسيس املكاتب
النقابية ومن أجل تلبية مطالب حراك الريف
وجرادة وتنسيقيات أكال وغيرها من احلركات
املــدافــعــة على أراضـــي اجلــمــوع وتنسيقيات
األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وغيرها
من النضاالت العمالية واجلماهيرية

أوال على املستوى الدولي واالقليمي :

 تدين االغتيال االرهــابــي اجلبان الذياقترفته االمبريالية االمريكية ضد اجلنرال
قاسم السليماني قائد فيلق القدس يف احلرس
الثوري اإليراني ومهدي املهندس نائب قائد
احلشد الشعبي بالعراق ومرافقيهما ،والذي
يأتي يف سياق سعيها لفرض هيمنتها على
املنطقة ودعــم الكيان الصهيوني ومحمياتها
اخلليجية ،وتدعو كل القوى احلية إلى املزيد
من النضال من أجل طرد القواعد العسكرية
االمريكية من املنطقة

الدميقراطي وفضحه للمفسدين.

الدميقراطية والسيادة الوطنية.
على املستوى الوطني :
 تؤكد على ضــرورة تكثيف العمل ورفعاألداء استعدادا لإلعالن عن حــزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني يف مؤمترنا اخلامس
وتنوه باملجهودات املبذولة للتحضير لهذا
املؤمتر

.

 -تــديــن احلــصــار املـــضـــروب عــلــى النهج

 تعتبر أن النموذج التنموي املخزني لنيــكــون ســوى جتسيدا للسياسة الليبرالية
املتوحشة والقبضة البوليسية ودميقراطية
الواجهة وتؤكد أن ال تنمية يف ظل نظام الفساد
واالستبداد والتبعية والريع واالحتكار

.

مباريات ولوج الوظيفة العمومية ووضع العمال
يف لوائح سوداء )...وتدعو القوى الدميقراطية
واحلية إلى تكثيف النضال لرفع هذا احلصار
اجلائر واحترام احلق يف التنظيم

.

 تدين بشدة احملاكمات الصورية واالحكاماالنتقامية ضــد رفيقنا اسماعيل ام ــرار يف
محاولة لثنيه على القيام بواجبه النضالي
ضمن اجلــامــعــة الوطنية للتعليم التوجه

 تثمن تشكيل اجلبهة االجتماعية وتدعوالى تطويرها وتوسيعها وتقعيدها على املستوى
احمللي

.

 تنوه بجميع املــبــادرات السياسية التيتهدف الى بناء جبهة سياسية ميدانية واسعة
للنضال مــن اجــل اســقــاط املــخــزن باعتباره
العائق الرئيسي امام تقدم شعبنا وبناء النظام
الدميقراطي احلقيقي

.

القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي يدين قمع األصوات املعارضة

اجتمعت السكرتارية الوطنية للقطاع
النسائي يف دورتــهــا الــعــاديــة يــوم  4يناير
 .2020وبعد تدارسها لتطورات األوضــاع
العامة وتتبعها ملختلف أوجه نشاط القطاع
النسائي ،قررت إصدار البيان التالي:
إن احلــديــث عــن منــوذج تنموي جديد
وتشكيل جلنة استشارية لصياغته ،لهو من
بــاب ذر الرماد يف العيون واخلــداع وترويج
الوهم ،ذلــك أن أي منــوذج تنموي حقيقي
يجب ان يستحضر أسس ومرتكزات املشروع
املجتمعي املــنــشــود الـــذي لــن يتحقق إال
بالقطع مــع السياسيات املنتجة للتمييز
و بتفعيل مــبــدأ امل ــس ــاواة بــن املــواطــنــن
واملواطنات وهو ما يتطلب حترير اإلنسان
م ــن ك ــل أش ــك ــال االســتــغــال واالضــطــهــاد
واالستيالب

.

كما أن الواقع مبؤشراته يبني فشل هذا
املشروع وذلك من خالل :
• احتالل املغرب أخر سلم الترتيب الدولي
يف مؤشر التنمية البشرية برتبة 121

.

• رفــع النظام املغربي مــن وتــيــرة القمع
واالعتقال ملجموعة من املناضلني النقابيني

واحل ــق ــوق ــي ــن  ،الــصــحــفــيــن واملـــدونـــن
ومتابعتهم بتهم جــاهــزة ومــفــبــركــة ،ومــا
اعــتــقــال املــنــاضــات "مــحــفــوظــة لفقيه"
بالعيون و" رشيدة القدوري زوجــة املعتقل
السياسي "محمد املجاوي " بطنجة ومتابعة
" مرمي القرابطي " مبراكش و"نــور حيطان
بــواد زم  ،إال مثاال عــن أساليب الترهيب
والتخويف والتشهير التي ميارسها النظام
املخزني يف حق املعتقلني واملعتقالت وذويهم ؛

• وبــاملــقــابــل تـــواتـــرت االحــتــجــاجــات
الشعبية حول احلق يف الصحة  ،التعليم،
واملــاء واالرض  .هكذا جند نساء جماعة "
تاكاط" باقليم الصويرة يخرجن يف مسيرة
احتجاجية نحو مندوبية الصحة تنديدا
مبا آلــت اليه األوض ــاع الصحية باملنطقة،
قوبلت بالعنف والقمع .كما نظمت نساء
حي " ايت اوخليف" قيادة تونفيت مسيرة
مــن أجـــل ال ــول ــوج لــلــحــق يف املــــاء الــصــالــح
للشرب و الكهرباء؛ أمــا ساكنة " تيليمي
" التابعة ترابيا لقيادة " امسمرير "فقد
قطعت نساؤها أكثر من  50كيلو مشيا على
االقــدام نحو عمالة تنغير احتجاجا على

الرسوم املرتفعة على االسواق ولفك العزلة
املفروضة على السكان

.

إن السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي
إذ ،تعتبر جلوء الدولة املخزنية الى اسلوب
الــقــمــع الــهــمــجــي مــحــاولــة للتغطية عن
عجزها على تلبية املطالب وعملها على
شــل مــقــاومــة اجلماهير الشعبية وقــواهــا
املناهضة للمخططات النيوليبرالية التي
تستهدف خوصصة اخلــدمــات العمومية
وتفكيك قوانني الشغل عبر العمل بالعقدة
،تعلن تضامنها مع العامالت والعمال بالقطاع
الفالحي الذين دخلوا يف اعتصامات من
أجل انتزاع حقوقهم وفرض احترام قانون
الشغل على علته منها عامالت وعمال شركة
" روزا فلور" املطالبني بتسوية مستحقاتهم
املادية والتضامن مع عمال وعامالت النقل
احلضري "حافالت الكرامة" بالقنيطرة

.

• تعلن عن تضامنها املطلق مع عامالت
وعمال احلراسة والنظافة والطبخ باملؤسسات
التعليمية والذين يعانون من تهرب الشركة
املشغلة مــن تطبيق قــانــون الشغل بعدم
احترام احلد االدنــى لآلجور واحلرمان من

أيــام الــراحــة االسبوعية وجتــدد تضامنها
مع االف العامالت ضحايا االغالقات الغير
القانونية والطرد التعسفي :عامالت انتير
ترونيك ،سليتيكس( ....بالدار البيضاء)،
وعامالت الزراعيات باشتوكة ايت باها....

• تسجل باستنكار شديد غياب تقدمي
الــدولــة للمساعدات الــغــذائــيــة والطبية
ووســائــل التدفئة لسكان املناطق اجلبلية
الذين يعانون من قساوة الظروف املناخية
ومحاصرة الثلوج

.

• تدعو الــى املشاركة يف إنــزال البرنامج
النضالي للجبهة االجتماعية الدميقراطية
وان تكون قضية املساواة بني اجلنسني ضمن
اولوياتها

.

ويف االخير ،حتيي عاليا نضاالت النساء
املقاومات الصامدات أمام غطرسة األنظمة
االمبريالية وأذنابها من أنظمة استبدادية
ورجعية وتعبرعن إدانتها جلرمية القتل
الــتــي راحــت ضحيتها احملامية والناشطة
احلقوقية العراقية " سجى محمد عبد
الكرمي الــراوي " مباشرة بعد خروجها من
سفارة بلدها بتركيا

.
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ال بديل عن املقاومة الشعبية
خريبكة

فرع النهج الدميقراطي
يدين استهداف املناضل اسماعيل امرار

يف اجــتــمــاعــهــا بــتــاريــخ  2يناير،2020

تدارست الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي
بخريبكة احلــكــم اجلــائــر الــصــادر يف حــق "
اسماعيل أم ــرار" الكاتب اجلهوي للجامعة
الوطنية للتعليم ج و ت  /التوجه الدميقراطي
بجهة بني مالل خنيفرة املتمثل يف شهرين
موقويف التنفيذ و 500درهم غرامة ،بناء على
تقرير كيدي مرسل إلى لنيابة العامة ببني
مــال من طــرف مدير األكادميية اجلهوية
للتربية والتكوين باجلهة وموقع من طرف
أربعة رؤساء مصالح ومفتش يف التخطيط؛ كما
تناولت أيضا مثول رفيقنا مجددا أمام الوكيل
ببني مالل إثر شكاية كيدية من طرف نفس
الشخص ،وما لقيه من تعامل ينم عن انحياز

موقعو التقرير!!!

زيــادة على أن الضابطة

القضائية لم تستمع ملدير األكادميية ،وكذلك
األمر بالنسبة للمحكمة؛ والشهود املطعون يف
صفتهم جاءت شهاداتهم متضاربة ،ولم تأت

الطرد السباب نقابية من شركة براسري
استمرارانتهاك احلــق النقابي بكافة

النقابي حموش رشيد مبجرد علم ادارة

االشــكــال والوسائل وبــذرائــع مختلفة من

شركة مشروبات املغرب  -براسري سابقا-

طــرف الباطرونا الشئ الــذي جعل العمل

بعضويته يف هذا املكتب النقابي اجلديد

النقابي يف خانة املمنوعات وان لم يعلن

بالشركة بــقــرار الــطــرد مــن العمل باللغة

ذلك بشكل رسمي وهو ماالقاه عمال شركة

الفرنسية مما يوضح احملاربة باجلرم املشهود

مشروبات املغرب -براسري سابقا-اذ مبجرد

للعمل النقابي كما هو معهود يف هذه الشركة

أية واحــدة منها على ذكر القذف أوحتديد

عباراته ،كما هو الشأن بالنسبة للتقرير.

 )3اعتبارها أن مكان «األحــداث» مركزا
لالمتحان يدين مدير األكادميية أوال وأخيرا،
ألنه ال حق له يف إدخال أيا كان له من خارج
املكلفني مبهام به ،فما بالك بعقد اجتماع به
مع النقابات ،باإلضافة إلى أن املركز يكون
محروسا من طرف األمن إذ يتعذر اقتحامه،
واحلقيقة أن املراد من وراء ذلك إلباس رفيقنا

تهمة واهية ومهزوزة.

مارمموا مكتبهم النقابي باشراف االحتاد

منذ تاسيس اول مكتب نقابي يف 2005وعدم

احمللي للمركزية النقابية املنضوين حتتها

االهــتــمــام بالقوانني الــســاريــة ومنها لغة

الكدش مت طردنائب الكاتب العام حموش
رشيد وامني املال احمد البالر وهو ما جعل

االدارة بالتراجع الفوري عنه.

البالر احمد ايضا والذي توصل بنفس اللغة

الرسمية للبالد اذ تــوصــل عضو املكتب
شخصنة الصراع الدائر بني اجلامعة ومدير
األكادميية ،ومحاولة مصادرة حقه يف الصمت
حتى حضور محاميه ،ومطالبته بكفالة مالية
قدرها  5000درهم .هكذا ،وبناء على ما سبق،
فقد قررت التعبير عما يلــــــــــــــي :
 )1إدانتها القوية للحكم اجلائر الصادر
يف حق رفيقنا "اسماعيل أمرار" ألنه يتماشى
مع رغبة مدير األكادميية يف إخــراس صوت
اجلامعة باجلهة ال ــذي يتصدى جلبروته
ويفضح الــفــســاد املستشري بــاألكــادميــيــة،
ويــدافــع عــن الشغيلة التعليمية ويتصدى
لالستغالل الفاحش الذي يتعرض له عامالت
وعمال احلراسة والنظافة والبستنة العاملني

مبختلف مؤسسات التعليم باجلهة.

 )2اعتبارها احملاكمة غير عادلة بكل
املقاييس ،ألنها تضرب يف العمق مبدأ "املساواة
بني املواطنني" ،ذلك أن املتابعة متت بناء على
تقرير وليس على أساس شكاية ،والشهود هم

)4

االبــتــدائــيــة ببني مــال الــتــزام احلــيــاد يف
الصراع الدائر بني اجلامعة ومدير األكادميية،
بدل شخصنته ،وبتفعيل الشكاية املقدمة
مــن طــرف اجلــامــعــة ضــد مــديــر األكــادميــيــة
بخصوص التسلط والفساد ،ومتكني رفيقنا
من كافة احلقوق الضامنة حملاكمة عادلة
وعــلــى رأســهــا احلــق يف الــتــزام الصمت حتى

وعليه فــان املراسلة التي توصل بها

االحتــاد احمللي للمركزية النقابية يحتج

ومن ذلك ايضا استهثار الشركة باللغة

مطالبتها النيابة العامة باحملكمة

املراسلة والتخاطب بني املواطنني...

النقابي حموش رشيد -والتي تهم رفيقه

بشدة على هذا القرار الغير القانوني ويطالب

سافر للطرف املشتكي من خالل العمل على
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بقرار فصله -وكانها غير مــوجــودة وعلى
االدارة التراجع عن قرارها بفصلهما الغير

قانوني .

استمرار حوادث الشغل لدى عمال البناء
الدار البيضاء
تــســتــمــر مــا ســي ا لــطــبــقــة ا لــعــا مــلــة

يف مستشفى ا بــن ر شــد متملصا من

و خــا صــة ا لــعــا مــلــن يف مــجــا ل ا لــبــنــا ء

كل ا لتز ا ما ته تا ر كا ز و جته و ا سر ته

مــنــهــا و ا لــتــي نــشــر نــا ا كــثــر مــن مــر ة

يف معا نا ة ال تنتهي . . .

عــن حــا ال ت و فــا ة و ا صــا بــا ت خطير ة

و حتا و ل ا ال سر ة جا هد ة ا ن تو صل

و ســطــهــم و ا حــيــا نــا و ف ــي ــا ت نــتــيــجــة

معتبرة أن مطالبتها إياه بكفالة  5000درهم

صـــو ت مــعــا نــا تــهــا و مــعــا نــا ة مــعــيــلــهــا

ذ لــــك و د و ن ا ن ت ــت ــح ــر ك ا جل ــه ــا ت

ا لـــى ا جل ــه ــا ت ذ ا ت ا ال خــتــصــا ص يف

للتنازل عن حقوقه.

ذ ا ت ا لــصــلــة يف ا ملــو ضــو ع مــن عما لة

ظــل قــو ا نــن تــلــز م ا ملــشــغــل بــا حــتــر ا م

و مفتشية ا لشغل و و ز ا ر ة . . .

ا لــقــو ا نــن ا ملــنــظــمــة و لـــو يف حــد هــا

حــضــور مــحــامــيــه ،والــتــعــامــل مــعــه بصفته
النقابية واالستماع أيضا للطرف املشتكي،
أو السجن ماهي إال محاولة مكشوفة لترهيبه
 )5اعــتــبــارهــا أن اســتــهــداف الــرفــيــق

ا لــســيــد عــبــد ا لــو ا حــد ا لصبيحي

ا ال د نـــــى ا لــــذ ي مـــن بــيــنــه ا لــتــا مــن

عا مل بنا ء يسكن با لهر ا و يني ا صيب

و مــا جــا ء ت بــه مــد و نــة ا لــشــغــل على

اخلزي والعار للفساد واالستبداد

با لشلل ا ثر سقو طه منذ سنتني من

عــا تــهــا و ا لــتــي حتـــا و ل ا لــبــا طــر و نــة

والنصر للمناضلني األحرار

ا لطا بق ا لثا لث حيث ر مى به ا ملشغل

"اسماعيل أمــرار" بسبب نضاالته ونشاطه

النقابي هو استهداف لنا جميعا.

ا لتملص من تطبيق بنو د ها .
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فرع اجلمعية حلقوق اإلنسان بإمزورن

امزورن

اضراب املعتقلني عن الطعام مبثابة إدانة صريحة لصمتنا اجلماعي

حتت شعار " أطلقوا ســراح أبنائنا " نظم فرع اجلمعية
املغربية حلقوق اإلنسان بإمزورن  /احلسيمة ندوة حقوقية
هامة من تأطير كل من ع العزيز غالي  :رئيس املكتب املركزي
للجمعية  ،واألستاذين  :عبد املجيد ازرياح وخالد أمعيزة من
هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف ...واللقاء متيزبحضور
نوعي مكثف تقدمته جمعية " ثافرا " للوفاء والتضامن
لعائالت املعتقلني ومختلف الفعاليات احلقوقية والثقافية
والسياسية واجلمعوية املتعددة املشارب التي حجت إلى هذه
القلعة النضالية  /إمزورن مبا شكلته دوما من منارة اإلشعاع
والنضال بهذا اجلزء من الريف الشامخ والصامد يف وجه كل
أصناف القهر والفساد واالستبداد وانتهاك حقوق اإلنسان.
مداخلة عبد العزيز غالي استعرضت اهم امللفات التي
حضيت باولوية اجلمعية ضمن انشغالها الــدؤوب بدفاعها
عن حقوق اإلنسان يف شموليتها احتراما وحماية ونهوضا
 ...ضمنها ملف حراك الريف ..انطالقا من وفائها خلطها
احلقوقي املستقل الذي لم تنل من سدادته ومصداقيته
النضالية كل هذه الترسانة املسخرة لهذا الهجوم املمنهج
،املــنــايف للمقتضيات الــقــانــونــيــة ،ال ــذي ظــل يتربص بها
مستهدفا تاريخها ومجدها وصرحها املتماسك الذي شيدته
معية كل اإلط ــارات الدميقراطية وشرفاء هــذا الوطن ..
مشيرا للدور الهام للقوى الدميقراطية دفاعا عن كرامة
املواطن املغربي وحقه يف التعبير والعيش الكرمي مشيدا بهذا
الصدد مبا أجنزته هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف
من مهام نبيلة ومشرفة جعلت منها إحــدى األذرع والسند
األساسي للجمعية يف فضح اخلروقات وكشف املفارقات التي
مست بحقوق املعتقلني  ،مذكرا احلضور باجلهود التي ما فتئ
يبذلها مناضلو اجلمعية مبختلف مواقعهم ومسؤولياتهم
يف الترافع عن هذا امللف يف مختلف املنتديات وامللتقيات
الوطنية وكذا يف احملافل الدولية معية الشركاء واألصدقاء
سواء مبنظمة هيومن رايش واتش أوغيرها ..دون التغاضي
على اجلانب اإلعالمي مسايرة وتتبعا لتطورات ومنعطفات
هذا امللف الغير القابل ألية مساومة اومزايدة معتبرين إياه
،يقول املتدخل  ،ضمن أولويات انشغاالتنا الراهنة  ،بل صارت
اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان تشترط جتاوبها مع بعض
املبادرات الرسمية بإلزامية وضرورة إدراج ملف حراك الريف
ضمن جــدول اعمالها ســواء تعلق األمــر ب " جلنة صياغة
النموذج التنموي " أو غيرها من املبادرات  ،وذلك انطالقا
من قناعة راسخة لدى اجلمعية  ،مفادها :أن حل هذا امللف

برشيد
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على ضوء بدائل اقتصادية واجتماعية وثقافية حقيقية
تستجيب ملطالب حراك الريف ولتطلعات ساكنة املنطقة
...هــو وحده املدخل املفترض للحديث عن وضع مغاير قد
يتيح فرص استثمار املكتسبات التي حتققت يف مجال الدفاع
عن قيم ومبادئ حقوق اإلنسان.وما دون ذلك سيظل هذا
امللف يوقض  ،على الدوام  ،مضاجع أعداء التغيير ومناوئي
بناء مغرب حر دميقراطي يسع جلميع أبنائه وبناته.
فيما استعرض األستاذ امعيزة مختلف األطوار التي ميزت
محاكمات معتقلي حراك الريف والتي يجمع الكل على انها
تفتقر ألبسط شروط احملاكمة العادلة ملا شابتها من خروقات
مسطرية وقانونية غير مبررة يف نظر املتتبعني واملطلعني
على محاضر التحقيق التي تعج مبفارقات غالبا ما أدى ثمنها
املعتقلون  ،كما كشف أمعيزة تنامي االعتداءات والهجوم على

حقوق املعتقلني بسجن الناظور والنواحي بشكل متزامن مع
قدوم مدير جديد  ،مما يشكل خطرا على وضعية املعتقلني
وحياتهم ليجدوا أنفسهم مضطرين البتداع اشكال نضالية
واساليب قاسية للمقاومة أقصاها خيار اإلضراب عن الطعام
كورقة ترهن حياة املعتقل بني حدي الكرامة والشهادة ..وهو
اخليار الذي يغدو ـ حسب املتدخل ـ مبثابة إدانة صريحة
لصمتنا اجلماعي إزاء مطالب معتقلينا !
بــدوره عمد األستاذ أزريــاح إلى سرد كرونولوجيا هذه
احملاكمات الغير العادلة يف جزء هام من أطوارها ملا عرفته
من دوس للوقائع وللحقائق املوضوعية بحكم املبالغة يف
اعتماد املقاربة األمنية الصارمة لوضع حد حلراك شعبي
استمر قرابة سنة بسلمية وانتظام قل نظيرهما بشهادة

األعـــداء قبل األصــدقــاء...وبــدل البث يف صلب مطالبه
العادلة واملشروعة  ،يقول األستاذ  ،راحت السلطات األمنية
تبحث ذرائع إخراس هذا الصوت االحتجاجي املتحضر الذي
امتدت شرارته داخليا وخارجيا .ولم تقف السلطات األمينة
عند هذا احلد بل راحت توسع املتابعات يف كل االجتاهات
لتشمل أفرادا من ناشطي أوروبا ..قبل أن يعرج بدوره على
املهمة املستعجلة املنصبة أساسا على إطالق سراح املعتقلني
والعمل على إحــال املعاجلة املعقلنة املنبنية على احلوار
البناء واملجدي لهذا امللف بدل املقاربة األمنية والقبضة
احلديدية التي سوف لن تزيد الوضع إال احتقانا وتبديدا
لتباشير أملنا وحلمنا اجلماعي مبغرب آت ..مغرب احلرية
والكرامة والدميقراطية وحقوق اإلنسان للجميع ..
واهــم ما خلصت له هــذه الــنــدوة القيمة مبا اغتنت به

من مداخالت القاعة  :التركيز على ضــرورة إيجاد مداخل
نضالية مغايرة وقمينة بإجناز املهام املطروحة على كاهل
كل الدميقراطيني واملدافعني على حقوق اإلنسان عندنا ،
على أرضية برنامج نضالي ذو األفق املرحلي واالستراتيجي
 ،يشكل فيه إطالق سراح معتقلي احلراك وباقي املعتقلني
السياسيني أولى أولوياته الراهنة  ،ولن يتم ذلك إال بتوحيد
قــوى الشعب وإطــاراتــه الدميقراطية ضمن جبهة موحدة
كفيلة بجعل اجلهات املعنية تعجل بالبث الواقعي واإلقرار
مبشروعية مطالب حراك الريف ومــادون ذلك  ،فسوف لن
يكون لذلك اإلفراج املفترض أي معنى  ،بل سيواصل هؤالء
نضالهم بنفس الوتيرة أو أكثرها حدة

...

فرع برشيد
على طريق بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني

مــن أجــل مجتمع مغربي يتمتع بالكرامة واحلرية
والــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة ،وتــرجــمــة عــمــلــيــة الــتــواصــل
جماهيريا  ،نظم فــرع النهج الــدميــقــراطــي ببرشيد،
مساء يوم األربعاء  08يناير اجلاري ،حملة حتسيسية
مبدينة برشيد ،مت من خاللها توزيع منشورات ومواد
متعلقة بــاإلعــان عــن حــزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني باملغرب .وقد شملت هذه احلملة التحسيسية
بعض شوارع املدينة :

* شارع احلسن الثاني.

* وشارع محمد اخلامس.
* القيسارية.
كما سيتم تنظيم حمالت حتسيسية أخرى لتنفيذ
هذا البرنامج النضالي حسب البرنامج التالي :
* األحد  12يناير  :2020حملة حتسيسية

مبدينة

حــد الــســوالــم  ،ستشمل الــســوق األســبــوعــي واملنطقة

ا لصنا عية .

* األربعاء  15يناير  :2020حملة حتسيسية مبدينة

الدروة .
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العدد 342 :
من  14إىل  21يناير 2020

جواب النهج الدميقراطي على دعوة اللجنة اخلاصة مبا سمي "النموذج التنموي"
ا ل ــس ــي ــا س ــي ــة و ا ال قـــتـــصـــا د يـــة

تــو صــلــت ا لــكــتــا بــة ا لــو طــنــيــة

و ا ال جتما عية

لــلــنــهــج ا لــد ميــقــر ا طــي بــد عــو ة

و ا لثقا فية .

مـــن جلــنــتــكــم حل ــض ــو ر جــلــســة

إ ن قــضــيــة ا لــتــنــمــيــة شــأ ن

ا ســتــمــا ع لــو جــهــة نــظــر حــز بــنــا

مــجــتــمــعــي كـــبـــيـــر  ،مــــن غــيــر

ا إل جــــر ا ء ا ت ا لــتــي كــنــا نتطلع

ا حلــر يــا ت ا لنقا بية و على حق

عبد ا للطيف ز ر و ا ل  ،أ حد أ بر ز

إ ل ــي ــه ــا و ال ز لــــنــــا ن ــن ــا ض ــل مــن

ا لتنظيم

و مكتسبا ت

قـــا د ة مــنــظــمــة " إ لـــى ا أل مـــا م " ،

أ ج ــل ــه ــا  ،و يــنــتــظــر هــا ا لــشــعــب

ا لــشــغــيــلــة يف ا لــقــطــا ع ا خلــا ص

و غــيــر هــم مــن ا لــشــهــد ا ء ا لــذ يــن

ا ملغر بي كمد خل هي :

و يف ا لو ظيفة ا لعمو مية .

ضـــحـــو ا بــحــيــا تــهــم مـــن أ ج ــل

ا لنقا بي

حــــو ل ا لـــنـــمـــو ذ ج ا لــتــنــمــو ي .

ا ملــعــقــو ل ا ال نــفــر ا د بــه خــا صــة

أ و ال  :و قـــف ا ملــتــا بــعــا ت يف

ثــا لــثــا  :و ضـــع حـــد لــلــقــمــع

و إ ذ نــشــكــر كــم عــلــى ا لــد عــو ة ،

و أ ن طــــر يــــق ا لـــتـــنـــمـــيـــة يف

حـــق ا ل ــع ــد ي ــد مـــن ا لــنــشــطــا ء

و ا حلـــصـــا ر عــلــى ا ل ــع ــد ي ــد مــن

و تنمية و طنية مستقلة تلبي

يــؤ ســفــنــا أ ن نــعــبــر لــكــم عــن

إ طـــا ر ا لــر أ ســمــا لــيــة ا لــتــبــعــيــة

و إ طــــــا ق ســــــر ا ح ا ملــــئــــا ت مــن

ا لـــتـــنـــظـــيـــمـــا ت مبـــنـــعـــهـــا مــن

ا حلــا جــيــا ت ا أل ســا ســيــة للشعب

قـــــر ا ر نـــــا بــــعــــد م ا ملـــشـــا ر كـــة

ا ملــخــز نــيــة و صــــل إ لــــى ا لــبــا ب

ا ملــعــتــقــلــن ا لــســيــا ســيــن و عــلــى

ا لقا عا ت

و حر ما نها

فــيــهــا  .ذ لــك أ ن ا لــنــقــا ش حــو ل

ا ملــســد و د و فــشــل فــشــا مــد و يــا

ر أ ســـــهـــــم مـــعـــتـــقـــلـــي حـــــر ا ك

من و صو ال ت ا إل يد ا ع و غير ها .

خـــا مـــســـا  :فـــتـــح ا إل عـــــا م

مــــو ضــــو ع ا ســـتـــر ا تـــيـــجـــي مــن

بــعــد م ــر و ر أ ز ي ــد مــن  6عــقــو د

ا لــر يــف و ا لصحفيني و ا ملــد و نــن

هـــذ ا ا حلــجــم  ،لــكــي تــكــو ن لــه

ر ا بـــعـــا  :ك ــش ــف ا حلــقــيــقــة

ا لعمو مي و ا خلصو صي يف و جه

ع ــل ــى ا ال ســـتـــقـــا ل ا لــشــكــلــي ؛

و ا لــشــبــا ب مغني ا لــر ا ب و كــا فــة

مــصــد ا قــيــة مــن و جــهــة نــظــر نــا ،

كا ملة  ،حو ل ملف ا ال نتها كا ت

مــخــتــلــف ا لــقــو ى و ا لــتــعــبــيــر ا ت

و لــهــذ ا ا لــســبــب ا جلــو هــر ي فــا ن

يجب كشر ط أ و لــي أ ن تسبقه

ا جلــســيــمــة حلــقــو ق ا إل ن ــس ــا ن ،

ا ملعا ر ضة لكي تعبر عن ر أ يها

بــلــو ر تــه و صــيــا غــتــه يــجــب أ ن

إ جــر ا ء ا ت أ سا سية تؤ شر على

ثـــا نـــيـــا  :عــــــو د ة ا لـــعـــمـــا ل

و مــنــهــا مــلــف ا لــشــهــيــد ا ملــهــد ي

يف هـــــذ ا ا ملــــو ضــــو ع ا حلـــيـــو ي

تــتــم مــن طــر ف هــيــأ ة مستقلة

ر غـــبـــة ا لــــد و لــــة يف ا حـــتـــر ا م

ا ملــطــر و د يــن أل ســبــا ب نــقــا بــيــة

بـــنـــبـــر كـــة  ،شـــهـــيـــد ا حلـــر كـــة

بكا مل ا حلر ية و بشكل مبا شر

متـــثـــل

ا ل ــش ــع ــب ــي ــة

ا حلــــر يــــا ت و ا حلــــقــــو ق و ف ــت ــح

إ لــــى عــمــلــهــم و ا ل ــت ــخ ــل ــي عــن

ا ال حت ــا د ي ــة ا أل صــيــلــة  ،ا لــذ ي

يف إ طا ر حو ا ر عمو مي يشا ر ك

يو ا كبه نقا ش عمو مي و ا سع .

ا ملــمــا ر ســا ت و مشا ر يع ا لقو ا نني

نــحــيــي هـــذ ه ا لــســنــة ا لــذ كــر ى

فــــيــــه ا جلــــمــــيــــع عــــلــــى قــــد م

ا ل ــه ــا د ف ــة إ لـــى ا إل جـــهـــا ز عــلــى

ا ملئو ية مليال د ه  ،و ملف ا لشهيد

ا ملسا و ا ة .

صــفــحــة جــد يــد ة يف ا ملــجــا ال ت

ا إل ر ا د ة

و لــــعــــل أ بــــــر ز و أ هــــــم تــلــك

معتقلي

ا لر أ ي .

ا لعمو مية

ا لو طني

ا لتحر ر

و ا ال جتما عي

ا ملغر بي .
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اجلدول رقم  2توزيع األراضي
القابلة للزراعة حسب عدد وحجم

الضيعات.

حجم الضيعة
(بالهكتار)

عدد الضيعات
العدد

دون أرض 64000
أقل من 315300 1
من  1إلى 446700 3
من  3إلى 237700 5
من  5إلى 247800
10
من  10إلى 125800
20
من  20إلى 48000
50
7800
من  50إلى
100
3200
أكثر من
100
المجموع

المساحة

النسبة
(%متراكمة)
4,28
25,34
55,18
71,06
87,65

المساحة (
هكتار)
0
170400
904700
1011100
1894700

النسبة
(%متراكمة)
0
1,95
12,31
23,89
45,59

96,06

1880500

67,12

99,26

1526300

84,6

99,78

585200

91,3

99,99

759400

100

100

8732300

100

بــلــغ عـــدد االســتــغــالــيــات

تــفــاوتــا كــبــيــرا بــن الفالحني

الفالحية سنة  1996حوالي

حيث ميلك  % 55منهم 12%

 1,5مــلــيــون وح ــدة واملــســاحــة

فــقــط م ــن املــســاحــة الــقــابــلــة

القابلة لــلــزراعــة  8,8مليون

للزراعة وتقل ضيعاتهم عن

هكتار وحسب النتائج األولية

 3هكتارات .ويف املقابل ميلك

لإلحصاء العام للفالحة الذي

 % 4ثــلــث املــســاحــة الــقــابــلــة

أجــري سنة  2016والــذي لم
تنشر نتائجه الــكــامــلــة حلد
الــســاعــة فــإن عــدد الضيعات
سيكون ارتفع إلى  1,8مليون
هــكــتــار واملـــســـاحـــة الــقــابــلــة
لــلــزراعــة زادت كــذلــك ب 300
ألف هكتار ,وهذا سيؤدي إلى
تقليص متوسط املساحة لكل
ضــيــعــة مــن  6,1هــكــتــار سنة
 1996إلى  5هكتارات الشيء
الــذي سيزيد من تــأزم اوضــاع
الــفــاحــة والــفــاحــن بصفة

عا مة .

بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك فــإن
تــوزيــع هــذه األراضــــي يعرف

للز ر ا عة .

مردودية ضعيفة وعجز
غذائي مستمر
يبني اجلــدول رقــم  3إنتاج
ومــــردوديــــة أهـــم الـــزراعـــات
بــــاملــــغــــرب .ونـــــظـــــرا لـــكـــون
االنــــتــــاج واملـــــــردود مــرتــبــط
بالتساقطات ،اخــتــرنــا ثالث
مواسم متوالية األول 2013-
 2014عرف تساقطات عادية
والــثــانــي  2014-2015كــان
موسما جد ممطر حيث حطم
انــتــاج احلــبــوب رقــمــا قياسيا
بالنسبة للمغرب ,أما الثالث

 2015-2016فكان جافا.

السياسية
6
التطورات السياسية باملغرب أو النظام املخزني بني األمس واليوم
إنعاشا للذاكرة

العدد 342 :
من  14إىل  21يناير 2020

عزيز عقاوي

منذ فجر االستقالل الشكلي
،وجماهير الشعب املغربي تناضل
من أجل استكمال عملية التحرر
الوطني والتخلص مــن التبعية
االقتصادية والسياسية للدوائر
اإلمــبــريــالــيــة .وقـــد أدت القوى
احلــيــة الــثــمــن غــالــيــا كضريبة
على نضالها هذا  ،وقدر الشهداء
وامل ــع ــت ــق ــل ــن بــــــآالف  ،وشــمــل
الترهيب ،والقمع ،واالختطاف،
والــنــفــي ،واحملــاكــمــات الــصــوريــة،
واإلعدامات ...كل شرائح املجتمع
مــن فــاحــن ،ومثقفني ،وطلبة،
وعــمــال ونــقــابــيــن وحقوقيني
وعسكريني...
لــقــد تــعــامــل الــنــظــام املخزني
بـــدهـــاء كــبــيــر مـــع كـــل الــهــزات
االجتماعية التي زلزلت أركانه
،وعــرف كيف يــوازي بني سياسة
العصا واجل ــزرة  ،وبــن الترغيب
والــتــرهــيــب  ،مستعينا يف ذلك
بــعــاقــتــه بــأســيــاده يف اخلـــارج،
وخــصــوصــا فــرنــســا ،وأم ــري ــك ــا ،
والــرجــعــيــات اخلليجية ،كــمــاأن
النظام كان واليــزال ،يعمل على
تــغــيــيــر جــلــدتــه كــلــمــا اقــتــضــت
الضرورة ذلك دومنا التفريض يف
جوهره االستبدادي ...

وقوانني رجعية ومتخلفة ...
لــقــد كــســب الــنــظــام املــخــزنــي
ره ــان ــه مـــرة أخــــرى ،وخــســرتــه
القوى الدميقراطية واحلداثية
م ــرة أخـــرى  ،نــظــام اســتــطــاع أن
يــؤمــن عــبــوره مــن ضــفــة ألخــرى
،أن يـــحـــافـــظ عـــلـــى ثــوابــتــه
االستبدادية  ،أن يكسب ود اجلزء
ألكبر من معارضيه السابقني...
دومنـــــا تـــقـــدمي أيــــة تـــنـــازالت
أساسية أو حتى تفعيل مضامني
هيئة "االنصاف واملصاحلة" على
عالتها...بل إن هذه القوى التي
اعــتــادت التنفيس على النظام
املــخــزنــي يف كــل أزمــاتــه ،انهارت
بشكل مدوي ولم تعد تقوى حتى
على لم شملها وشتاتها  ،وباألحرى

مــدنــيــة ،حــقــوقــيــة ،جــمــعــويــة
،نسائية ،شبابية مشبوهة كأذرع
مــخــزنــيــة للتمييع ،والــتــشــويــه
،والــتــســطــيــح  ،وخــلــط األوراق
والتشكيك يف كل القيم النضالية
والدميقراطية األصيلة  ،وبعد
تأكيد جدارته عن قدرته خدمة
املصالح االمبريالية ببلدنا،هاو
النظام مير الى السرعة الفائقة
من تنفيذ مخططاته الطبقية
لإلجهاز على ما تبقي من مكاسب
انــتــزعــهــا الــشــعــب املــغــربــي عبر
نضاالته املريرة واملؤملة

.

يف احلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية :
إن السياسات االشعبية ،أال
دميقراطية  ،أال وطنية املنتهجة

"انصاف ومصاحلة" من أجل"
أال يتكرر هذا" !
أمـــــا أكـــبـــر عــمــلــيــة متــويــه
سياسية عرفها املغرب،وضمنت
استمرارالنظام املخزني ،يف عز
تــنــامــي الــنــضــال الــدميــقــراطــي
املدني ،فهي حتما ما سمي مبرحلة
"االنتقال الدميقراطي " ،بعد
حتقيق"املصاحلة واإلنصاف"!
لقد استطاع النظام خالل هذه
العملية السياسية االحتوائية
الــكــبــرى ،أن يــلــف حــولــه أكــبــر
عــــــدد ممـــكـــن مـــــن خ ــص ــوم ــه
الـــيـــســـاريـــن ،واالســـامـــيـــن،
والـــنـــقـــابـــيـــن ،واحل ــق ــوق ــي ــن
،واملعتقلني السياسيني ...حتت
يافطة شــعــارات سياسية كبرى
لــكــن مــفــروغــة مـــن مــضــمــونــهــا
الفعلي والعملي  " :االنــصــاف"
"املــصــاحلــة" العهد اجلــديــد " "
االنتقال الدميقراطي" "،حتى ال
يتكررهذا " والتي تالها التناوب
"الـــتـــوافـــقـــي" !!! عــلــى أرضــيــة
وثيقة دستورية غير دميقراطية
،وصــاحــيــات حكومية مقوضه

قــيــادة اجلماهير نحو أي شكل
نضالي ،مهما تواضع حجم هذا
الشكل وصغر سقف مطالبه !..
ولــم يعد أمــام هــذه القوى ،سوى
االندماج الكلي واملهني يف دواليب
املــخــزن  ،أو االحــتــمــاء بــأحــزاب
رجعية ومخزنية أخــرى جتنبا
لــلــمــوت الــبــيــولــوجــي مــن داخــل
غرف االنعاش السياسي

.

استمرار العدوان الطبقي  ،وقد
تكرر هذا !
بــعــد أن تـــأكـــد الــنــظــام
املــخــزنــي مــن الــتــرويــض النهائي
للجزء األكبر من خصوم األمس
،وحتويلهم الــى عمالء طبقيني
جــدد لتعزيز صــفــوف األح ــزاب
االداريــة املهترئة  ،وبعد تقسيم
بــلــقــنــة امل ــرك ــزي ــات الــنــقــابــيــة،
وتثبيت القيادات البيروقراطية
عــلــى رأســهــا وتــفــخــيــخ املجتمع
املدني املناضل عبر خلق إطارات

مــنــد االســتــقــال الــشــكــلــي الــى
اليوم ،هــي التي أدت الــى تنامي
املــديــونــيــة اخلــارجــيــة للمغرب،
وتسريع وتيرة اخلوصصة ،واتخاذ
جــمــلــة م ــن اإلجــــــراءات املــالــيــة
واالقــتــصــاديــة املــمــاة مــن طرف
البنك الــعــاملــي وصــنــدوق النقد
الدولي،وتفشي مظاهر الرشوة،
واحملسوبية،والزبونية ،والشطط
يف استعمال السلطة ،واستغالل
النفوذ ،يف اإلدارات واملؤسسات
الــعــمــومــيــة عـــاوة عــلــى النهب
والــتــبــذيــر ،والــســطــو ،والــفــســاد
واالخــــتــــاســــات واالمـــتـــيـــازات
وتهريب األمــوال للخارج والغش
الضريبي...هي إحــدى األسباب
األســـاســـيـــة يف االجــــهــــاز عــلــى
حــقــوق املــواطــنــن واملــواطــنــات،
االق ــت ــص ــادي ــة ،واالجــتــمــاعــيــة
،والثقافية  ...يف غياب أي حزم
للتصدي لهذا الهجوم من طرف
املــنــظــمــات الــنــقــابــيــة املــركــزيــة

،بــل إن هــذه املنظمات مركزيا ،
تــواطــأت يف السر والعلن مقابل
استعاذتها من الريع النقابي عبر
تلقي "مــســاعــدات" مــبــاشــرة من
جهاز الــدولــة أو عبر االستفادة
من األموال الكبيرة التي تتصرف
فــيــهــا اجلــمــعــيــات االجتماعية
الــتــي تــســيــرهــا هـــذه املنظمات
مما يبرر التدني املهول للنسبة
االنتماء النقابي باملغرب وتفشي
مظاهر النضال النقابي الفئوي
دو النظرة النقابوية اخلبزية
الضيقة ! ..
يف احلقوق املدنية والسياسية :
عــرف املــغــرب قــبــل وخــال
وبعد سنة  2011زخما سياسيا
كبيرا بفضل كفاحات املنظمات
احلــقــوقــيــة امل ــن ــاض ــل ــة ،وعــلــى
رأسها اجلمعية املغربية حلقوق
االنسان ،والتنظيمات السياسية
لــلــيــســار اجلــــدري وعــلــى رأســهــا
النهج الدميقراطي ’هذا الزخم
النضالي املمتد يف املدن والبوادي
والـــذي تكثف مــن خــال حركة
 20فبراير املجيدة أرغم النظام
املــخــزنــي عــلــى تــقــدمي تــنــازالت
تــكــتــيــكــيــة مــرحــلــيــة ( تــعــديــل
دستوري جزئي،وحكومة جديدة
ووعود بعهد جديد أخر ، )...لكن
مبجرد نزع فتيل شعلة احلراك
الشعبي واالستفادة من التحوالت
اإلقليمية وتــرهــيــب اجلماهير
بالنموذج الــســوري والليبي ...
وإحــكــام القبضة بعد انسحاب
مــكــونــات أســاســيــة مــن احلـــراك
الشعبي  ،شــن الــنــظــام املخزني
هــجــومــا ش ــرس ــا عــلــى احلــقــوق
واحل ــري ــات وفــتــح أبــــواب القمع
،والتنكيل ،واحملاكمات الصورية،
بعد أن تأكد
النظام المخزني
من الترويض
النهائي للجزء األكبر
من خصوم األمس
وتحويلهم الى عمالء
طبقيين جدد لتعزيز صفوف
األحزاب االدارية المهترئة
 ،وبعد تقسيم بلقنة
المركزيات النقابية
وتثبيت القيادات
البير وقر اطية

واألح ــك ــام مبــئــات الــقــرون على
املناضلني جماعات وأفــراد ،وكان
امتحان انتفاضة الريف مقياسا
لتغول النظام املخزني واستعداده
للتضحية بالثلث أورمبا أكثر رغم
أن املطالب كانت اجتماعية صرفة
وال بعد سياسي او ايديوجلي لها

.

إن محاكمات الريف ،ثم جرادة
كــانــت رســالــة واضــحــة  ،مفادها
أن املخزن استعاد "هيبته" وأن
املــطــالــب متــنــح وال تــنــتــزع ،وأن
دولة الرعايا هي السائدة ،ودولة
املــواطــنــن مــؤجــلــة إلـــى مــوعــد
آخر...
والـــيـــوم وبــعــد متــكــن الــنــظــام
امل ــخ ــزن ــي  ،مـــن قــمــع وإخ ــم ــاد
انــتــفــاضــة الــريــف ،هــاهــو يقلم
أظافر املناضالت واملناضلني عبر
ربـــوع الــوطــن بسبب تــدويــنــات
فيسبوكية أو أغــانــي الــــراب،أو
فــضــح الــفــســاد أو حــتــى الــبــكــاء
العلني بسبب التعرض حليف أو
ظلم أو عملية نصب واحتيال من
طرف مسؤولني ...
أكيد أن الهجوم الــذي يشنه
النظام املخزني على حرية الرأي
والتعبير هو ردة فعل عنيفة على
تنامي وتــوســع إقــبــال املواطنني
على ممــارســة حقهم املــشــروع يف
إدالء الرأي بجرأة ودون خطوط
حمراء بخصوص الواقع السياسي
واالقتصادي واالجتماعي  ...وهو
ما يعتبره النظام مؤشر "خطير"
قديفتح املــجــال أم ــام انتفاضة
أخرى  ،قد ال يجد هذه املرة ( أي
النظام) ما يقدمه إلخمادها بعد
افتضاح مراوغاته السياسوية ...
إن األح ــك ــام األخ ــي ــرة والــتــي
شــمــلــت الــعــديــد مــن املــواطــنــن
بسبب تعبيرهم عن أرائهم والتي
وصلت إلــى أربــع وث ــاث سنوات
ســـنـــوات شــمــلــت حــتــى تــامــيــذ
املــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة (أيـــوب
محفوظ تلميذ أولــى باكالوريا
مبــكــنــاس) هــي مــؤئــر على فشل
الــنــظــام املــخــزنــي يف االســتــمــرار
يف الكذب والتمويه واستقطاب
اجلماهير إلى اطروحاته الفاشلة
وهي مؤشر كذلك على استشعاره
للخطر القادم  :خطر اجلماهير
اجلــائــعــة والــراغــبــة يف الــعــدالــة
االجتماعية والكرامة اإلنسانية .
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السياسة الفالحية للمخزن وغياب العدالة املجالية واالجتماعية
يف ملف هذا العدد تعود اجلريدة الى موضوع الفالحة من زاوية واقع احلال

تتطلب من كافة القوى الدميقراطية توحيد نضاالتها و تاطير اجلماهير

لقطاع استراتيجي لكنه تعرض للنهب والتبذير واالختيارات االستراتيجية

الشعبية و باخلصوص الفالحني الكادحني والعمال الزراعيني وكافة سكان

لصالح املالكني الكبار والبرجوازية الكبيرة ضدا على مصالح الفالحني الصغار

البوادي التواقة الى العدالة االجتماعية والكرامة والدميقراطية واحلرية وهذه

والفقراء والطبقة العاملة الزراعية.

اجلماهير هي وحدها ألقادرة ان مت تأهيلها ،على انتزاع حقوقها وضمان الهدف

امللف يبرهن على ضــرورة وضع سياسة فالحية بديلة هذه السياسية التي

التحرري للشعب املغربي.

القطاع الفالحي باملغرب  :فالحة عصرية رأسمالية تبعية وفالحة معيشية متخلفة وسيادة غذائية مفقودة
ع.الرحيم الهندوف
لعبت الــفــاحــة املغربية عبر
الــعــصــور وال زالــــت دورا بـــارزا
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا
وثقافيا وبيئيا .ففي السنوات
املمطرة يعم االستقرار وينتعش
االقتصاد ويف السنوات العجاف
تكون املجاعة وتنتشر االوبئة
الـــتـــي تــفــتــك مبـــئـــات اآلالف,
وتندلع الــتــوتــرات االجتماعية
واالنتفاضات" ,أن حتكم املغرب
ـسـ ِـقـ َ
ـط املــطــر" .بهذه
يعني أن ُتـ ْ
املــقــولــة الــشــهــيــرة ،خلّ ــص املقيم
الــفــرنــســي ال ــث ــان ــي يف املــغــرب
تيودور ستيك (وليس املاريشال
ليوطي كما يشاع) مفتاح احلكم
والتحكم يف البلد ،هــو تساقط
األمطار فال استقرار بدون مطر،
إن أهمية املطر والفالحة كضامن
الســتــمــراريــة احلــكــم يف الــبــاد،
هو الــذي يفسر اهتمام مختلف
السياسات الرسمية بهذا القطاع
ســـواء خـــال فــتــرة احلــمــايــة أو
بعدها.
لــكــن رغــــم كـــل مـــا وضــــع مــن
استراتيجيات ومخططات مازال
اقتصاد البلد يعتمد كثير ًا على
الفالحة التي تقوم على ما جتود
به السماء من أمطار ,ولم تستطع
الفالحة كنشاط اقــتــصــادي أن
تلبي حاجيات املــغــرب مــن املــواد
الــغــذائــيــة وحتــقــيــق الــســيــادة
الغذائية وأن تقضي عل مظاهر
الفقر وسوء التنمية االجتماعية
يف البادية املغربية .كيف ذلك
وملــاذا؟ ذلك ما سنحاول اإلجابة
عنه يف هذه املقالة املركزة.
فــاحــيــتــن األولــــى رأســمــالــيــة
عــصــريــة وال ــث ــان ــي ــة مــعــيــشــيــة
متخلفة
بعد م ــرور أكــثــر مــن قــرن على
دخــول االستعمار والرأسمالية
إلــى املــغــرب وبــعــد أكــثــر مــن 60
ســنــة عــلــى حــصــول املــغــرب على

االس ــت ــق ــال الــســيــاســي مـــا زال
القطاع الفالحي ببالدنا ينقسم
إلــى فالحتني :األولــى رأسمالية
عــصــريــة تــتــمــركــز يف املــنــاطــق
الــســقــويــة أســاســا ومــوجــهــة نحو
التصدير واملنتوجات ذات القيمة
املــضــافــة املــرتــفــعــة ،وميــارســهــا
الــفــاحــون الــكــبــار واملتوسطون؛
والثانية معيشية عائلية متخلفة
تــتــمــركــز خــصــوصــا يف املــنــاطــق
الــبــوريــة ،وتــعــتــمــد عــلــى زراع ــة
احلــبــوب أســاســا وتربية املــواشــي
وذات مردودية ضعيفة ،ميارسها
الــفــاحــون الــصــغــار والــكــادحــون
الذين يشكلون غالبية الفالحني؛
وهذا التقسيم بدأ خالل الفترة
االس ــت ــع ــم ــاري ــة واســـتـــمـــر بــعــد
االستقالل السياسي للمغرب إلى
يومنا هــذا ،وبطبيعة احلــال فإن
الفالحة العصرية الرأسمالية
هــي الــتــي تستفيد مــن الــقــروض
والدعم املالي وأراضي الدولة.
ونلمس هــذا بوضوح من خالل
املخطط األخــضــر الــذي خصص
مبلغ  115مليار درهم كاستثمار
بالنسبة للفالحة الرأسمالية
الــعــصــريــة (الــدعــامــة األولــــى)
و 25مليار درهــم فقط للفالحة
املعيشية(الدعامة الثانية)
إنتاج فالحي ضعيف واقتصاد
هش مرتبط بالتساقطات
املطرية
تــشــكــل الـــزراعـــة أهـــم نــشــاط
إقــتــصــادي يف األري ــاف إذ تشغل
..%.74من الــســاكــنــة النشيطة
بالبادية .و % 35مــن مجموع
الــســكــان النشيطني ،ورغــم ذلك
فــالــزراعــة ال تساهم إال بنسبة
تــتــراوح مــا بــن  11و % 15من
الناجت الداخلي اخلــام .وكل هذه
األرقـــــام مــؤشــرات عــلــى تخلف
تــطــور الــرأســمــالــيــة واإلقــتــصــاد
املغربي إذ لم تستطع القطاعات

األخــرى أي الصناعة واخلدمات
اســتــقــطــاب مـــئـــات اآلالف مــن
اليد العاملة القروية الفائضة
بسبب تخلف الــفــاحــة وضعف
مردوديتها .إن الدول الرأسمالية
يف أوروبــــا كــانــت تــعــرف أوضــاعــا
ممــاثــلــة خــال الــقــرن  19لكنها
اليوم ال يتعدى عدد سكانها يف
االريـــاف  20%ونسبة العاملني
يف الــزراعــة تــقــدر ب 2إلــى % 3
مــن مجموع السكان النشيطني،
والزراعة ال تساهم بأكثر من 2%
من الناجت الداخلي اخلام.
إن النظام الرأسمالي التبعي
بــاملــغــرب لــم يستطع تــطــويــر ال
الفالحة وال القطاعات األخرى,
فظل اقتصاده هشا نسبة منوه
مرتبطة بالتساقطات املطرية.
اوضاع عقارية معقدة ومتخلفة
وتوزيع لألراضي غير عادل
تتميز الــبــنــيــات الــعــقــاريــة يف
القطاع الفالحي بتعدد األنظمة
القانونية لــأراضــي وتعقيدها
وتــوزيــع غير ع ــادل ل ــأرض كما
يبني ذلــك اجلــدولــن رقــم  1و2
أدناه
اجلدول رقم  1توزيع األراضي
القابلة للزراعة حسب مختلف
األنظمة القانونية :

يتضح من خالل هذا اجلدول

هشاشة النظام القانوني لهذه

أن  % 20من املساحة القابلة

األراضي ألن أصحابها لهم حق

للزراعة هي جماعية (ساللية

االســتــفــادة وليس حــق التملك

أو كــيــش األودايـــــة) وتتحكم

والــبــيــع وإن كــانــت تــبــاع بشكل

فيها وزارة الداخلية ,الشيئ

غير قانوني.

الـــذي يــحــول دون استغاللها

وفــيــمــا يــخــص املــلــك اخلــاص

بشكل مناسب مــن طــرف ذوي

الذي ميثل  % 76بينت دراسة

احلــــقــــوق وخــــاصــــة ال ــن ــس ــاء

قامت بها وزارة الفالحة ( )1

الــلــواتــي ال يعترف بهن ضمن

أن  % 50م ــن الــضــيــعــات هي

ذوي احلـــقـــوق .ويف الــعــديــد

ملكية مشتركة ما بني أشخاص

مــن احلـــاالت يــتــم االســتــحــواذ

لــهــم نــفــس األصــــــول وحــســب

عــلــى هــذه األراضــــي مــن طــرف

تقرير للبنك الدولي (  )2فإن

شركات رأسمالبة كبرى يف إطار

ه ــذه الــنــســبــة قــد تــرتــفــع إلــى

صــفــقــات مــع وزارة الــداخــلــيــة

أكــثــر مــن  .% 70وهــذا يخفي

م ــق ــاب ــل ب ــع ــض الــتــعــويــضــات

حــقــيــقــة حــجــم الــضــيــعــات وال

الهزيلة لفائدة ذوي احلقوق.

يساعد على االستغالل األمثل

كــمــا أن هــــذه األراضــــــي غــيــر

لــهــذه األراضـــي .كما أن نسبة

العقاري

بالنسبة

مشمولة

بالتحفيظ

التحفيظ الــعــقــاري

الـــشـــيء الـــــذي يـــعـــرض ذوي

للعقارات الفالحية ال تتعدى

احلــقــوق إلــى ضــيــاع حقوقهم.

 % 30وهــذا ال يضمن حقوق

كــمــا أن االســتــثــمــار يف هــذه

املالكني وال يسمح باالستفادة

األراضـــي غير مضمون بسبب

من القروض.

المساحة
النظام القانوني
الملك الخاص 966 608 6
654 534 1
الساللية
001 270
ملك الدولة
الخاص
كيش األوداية 441 240
843 58
األحباس
المجموع

النسبة المئوية
75,85
17,61
3,1
2,76
0,68
100
يتبع يف الصفحة 5
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أهم خصائص ومميزات سياسات الدولة يف القطاع الفالحي

فيصل أوشن

وضـــع املــغــرب مــنــد اســتــقــالــه،

مقدمة إلصالح زراعي دميقراطي،

لكن يبقى أهــم هــذه البرامج،

والبوادي املغربية بل ولم تستطع

معدل إنتاجية الهكتار الواحد

عـــكـــس جــــل الــــــــدول حــديــثــة

ســرعــان مــا توقف احللم بــه بعد

من حيث حجمه وانتشاره وقيمة

حتسني دخل الفالحني ومتتيعهم

من احلبوب  14قنطار ،مقابل 5

االســتــقــال ،الــفــاحــة يف صــدارة

إقالة هذه احلكومة التي اعتبرها

الغالف املالي الــذي رصــد لــه ،هو

رفقة عائالتهم باحلد األدنــى من

أضعاف هذا املعدل يف دول أخرى،

"مخطط املغرب األخضر" والذي

شــروط العيش الــكــرمي ،فالزالت

وهو ما يبرر استمرار عجز القطاع

ال زال قــيــد التنفيذ مــنــذ سنة

البادية املغربية تضم قرابة %80

يف توفير حاجيات البالد من القمح

 ،2008وأكثر ما مييز هذا البرنامج

من فقراء البالد وأكثر من %64

والــــذي ال يــتــعــدى  %65خــال

اعتماده لسياسة التحفيزات املالية

من املواطنني املوجودين يف وضعية

السنوات املاطرة ،وال تتعدى هذه

املباشرة التي تستفيد منها املشارع

هشة ،كما أن نصف سكانها أميون

النسبة  %48يف مادة السكر بعدما

الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة بهدف
خلق وتنمية الثروة الوطنية ،وهو
استمرار للسياسة االستعمارية
الــتــي اعتبرت املــغــرب إلــى جانب
ع ــدد مــن مستعمراتها األخ ــرى
مزرعة كبيرة لتحقيق إشباعها من

البعض أول بل آخر حكومة وطنية.
وبعد  1972استمرت البرامج
الفالحية يف التركيز على "سياسة
السدود" التي رصدت لها احلكومات
املتعاقبة أكثر من  40مليار درهم

اقترب املغرب من حتقيق االكتفاء

املنتجات الفالحية وغيرها ،حيث

فيها خـــال فــتــرات ســابــقــة ،بل

أطلق االستعمار عددا من املشارع

وتنخفض هذه النسبة إلى حوالي

 %10يف الزيوت.

أبرزها "مشروع سقي مليون" هكتار
وهــو املــشــروع الــذي حــاول املغرب

ويف مقابل هذا الضعف اخلطير

استكماله عبر اعــتــمــاد سياسة

يف تغطية حاجيات البالد يف املواد

السدود الكبرى وتنمية املــدارات

الفالحية ،سجلت اإلحصائيات

السقوية التي خلقها االستعمار

تنامي صــادرات القطاع الفالحي

وإنشاء مدارات أخرى.

وأســاســا صـــادرات امل ــواد الغذائية

هذه السياسة أدت بداية إلى خلق

حيث ارتفعت بنسبة  ،%34منذ

نوع من غياب العدالة املجالية بني

انــطــاق مخطط املــغــرب األخضر

املناطق القروية املسقية ونظيراتها

سنة  ،2008مما يعني أن الفالحة

البورية والتي تعتمد أساسا على

املــغــربــيــة تــتــجــه نــحــو خــدمــة

التساقطات املطرية وعلى بعض

التصدير ،وأن الــبــاديــة املغربية

مصادر املياه السطحية واجلوفية

حتقق أربــاحــا كبيرة للرأسمال

إن تركيز املغرب يف بناء اقتصاده

علما أن جــل ه ــذه الــصــادرات

الــوطــنــي على الــقــطــاع الفالحي

اســتــفــاد مــنــتــجــوهــا م ــن الــدعــم

أساسا ،والذي لم تتعدى مساهمته

املــوجــه للقطاع ،قصد الــرفــع من

املستغلة بطرق تقليدية.

يف الــنــاجت الــداخــلــي اخلـــام %14
يف أحسن األحـــوال ،جعل الدولة
تعتمد مــجــمــوعــة مــن الــبــرامــج
احلــكــومــيــة والــتــي ميــكــن وصفها
بــســيــاســات الـــدولـــة يف الــقــطــاع

الفالحي.

هكذا ومنذ بداية الستينات من
القرن املاضي وضعت الدولة ونفدت
"مــخــطــطــن خــمــاســيــن" فصل
بينهما آخر "ثالثي" امتد العمل
بهم إلى غاية سنة  ،1972دون ان
تظهر للعيان آثارهم على القطاع
الفالحي وعلى البادية املغربية.
وقبل هذا وذاك ال بد من الوقوف
عند مبادرة مشرقة عرفها تاريخ
املغرب املعاصر ،ففي عهد حكومة
عبد اهلل إبراهيم ،1958-2019
وبعد خروج املعمرين األوروبيني من
املغرب ،تاركني وراءهــم مئات آالف
الهكتارات مــن األراضـــي اخلصبة
املستغلة يف الــنــشــاط الفالحي،
قامت الــدولــة بتوزيع  110آالف
هكتار على الفالحني الفقراء ،وهي
املبادرة التي اعتبرت حينها مبتابه

املشتغل يف القطاع الفالحي.

إلى حــدود سنة  ،2000استكماال
مل ــش ــروع "ســقــي مــلــيــون هــكــتــار"
الــذي وضعه االستعمار الفرنسي
واستكملته الدولة املغربية ،الذي
لــم يــســاهــم بــالــقــدر املــطــلــوب يف
حتقيق األمــن الــغــذائــي وتطوير

القطاع الفالحي.

ويف الــفــتــرة املــوالــيــة املــمــتــدة
مــن ســنــة  2000إل ــى  ،2015أي
خـــال  15ســنــة فــقــط ،مت وضــع
عــــدد مـــن ال ــب ــرام ــج احلــكــومــيــة
املــتــعــاقــبــة واملــخــتــلــفــة ،وأحــيــانــا
املتناقضة واملتضاربة األهــداف،
حيث اعتمدت "اخلطة الوطنية
للتنمية القروية "2000-2020
و"اخلطة الوطنية لتنمية املناطق

الفالحية ،وقد بني هذا البرنامج

بل وترتفع هذه النسبة يف صفوف

على دعامتني اثنتني األولى وجهة

النساء إلى أكثر من  ،%80دون أن

لدعم الشركات الفالحية الكبرى

نتحدث عن واقع الرعاية الصحية،

وكبار املالكني العقاريني لألراضي
الفالحية ورصد لها مبلغ إجمالي
يــفــوق  100مــلــيــار درهــــم ،فيما
خصصت الثانية لدعم الفالحة
الــتــضــامــنــيــة مبــبــلــغ إجــمــالــي ال

يتعدى  20مليار درهم.

وآخــر هــذه البرنامج "البرنامج
األولـــوي الوطني للتزويد باملاء
الــشــروب ومــيــاه الــســقــي 2020-
 "2027والــذي أعطية انطالقته
يـــوم الــثــاثــاء املــاضــي  7يناير
اجل ــاري ،وخصص له غــاف مالي
إجمالي قــدره  115مليار درهــم
مــــوزع بــن عـــدد مــن احلــســابــات

اجلبلية" ب ــامل ــوازاة مــع "املــبــادرة

اخلصوصية ملجموعة من الوزارات.

وبــرنــامــج "تــيــســيــر" و"الــبــرنــامــج

إال أن كل هذه البرامج ،على األقل

الوطني للطرق واملسالك القروية"

املستنفذة منها ،ورغم االعتمادات

و"املــخــطــط الــوطــنــي للصحة يف

املالية الضخمة التي أرصدت لها ،لم

العالم القروي" و"البرنامج اخلاص

تستطع حتقيق أهدافها املتمثلة يف

بالتزود بالكهرباء واملــاء الصالح

تطوير الفالحة املغربي ووضع حد

الــوطــنــيــة للتنمية الــبــشــريــة"

للشرب يف العالم القروي"....

لغياب العدالة املجالية بني املدن

والسكن والتزويد باملاء الشروب....

كما أنــه ورغــم كل تلك البرامج
الزال القطاع يعتمد بشكل كبير
على التساقطات املطرية ،والزالت
مــــردوديــــة الــفــاحــة املــغــربــيــة
ضعيفة جـــدا ،حــيــث ال يتعدى

كما أن جل
المنتجات
الموجهة للتصدير،
من خضر وفواكه
وحوامض وبواكر،...
تتميز بحاجتها الكبرى
لمياه الري وهو ما يمكن
تشبيهه بتصدير المغرب
لمياهه الجوفية
والسطحية معبأة في
منتوجاته الفالحية
عوض القنينات
البالستيكية

تنافسيتها يف الــســوق الــدولــيــة،
وهـــو مــا يــشــكــل تــهــريــبــا ألمـــوال
البالد عكس اعتقاد البعض أنها
مصدر للعملة الصعبة ،كما أن جل
املنتجات املوجهة للتصدير ،من
خضر وفواكه وحوامض وبواكر،...
تتميز بحاجتها الكبرى ملياه الري
وهــو مــا ميكن تشبيهه بتصدير
املغرب ملياهه اجلوفية والسطحية
مــعــبــأة يف منتوجاته الفالحية
عــوض القنينات البالستيكية،
وبأثمنة أقل من سعر مياه الشرب

يف األسواق األوروبية.

ويف اخلتام ال بد من اإلشارة إلى
أن جميع هذه السياسات والبرامج
املتعاقبة ،والتي استنزفت مئات
املاليير من الدراهم ،وأثقلت كاهل
الــبــاد بــالــديــون ،لــم يسجل أن
وضعت ضمن أهدافها حتقيق األمن
الــغــذائــي للشعب املغربي يف أفق
حتقيق سيادته على غذائه ،وهو
ما يجعل منها برامج محكوم عليها
بالفشل وإن روج معدوها ومنفذوها

لنجاحاتها املزعوم .
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إمكانية العمل النقابي وسط الفالحني الفقراء

محمد أجرار

خالل سنة  ،2016وضمن تقييم
مسارها النضالي ،قامت اجلامعة
الــوطــنــيــة لــلــقــطــاع الــفــاحــي
املــنــضــويــة يف نــقــابــة االحتــــاد
املغربي للشغل ،اقــتــرح مناضلو
اجلــامــعــة مخططا استراتيجيا
لــتــطــويــر اجلــامــعــة أبـــرز مــا ورد
فيه" :العمل على انتقال اجلامعة

• املجال القروي يف املغرب :
يحتل املجال القروي يف املغرب
نسبة  90٪مــن مجمل الــتــراب
الــوطــنــي ،والــبــالــغ مساحته 71
مليون هكتارا .يقطنه  40٪من
املغاربة (  13,5مليوم نسمة) .
تقدر األراضي الصاحلة للزراعة

القطاع الفالحي .لقد تقاطرت

البادية وهم الفالحون الفقراء.

التي انتهجتها الدولة املخزنية

على النقابة الوطنية للفالحني

ورغــن أن العمل النقابي عموما

منذ  1980يف املجال الفالحي،

مــنــذ تــأســيــســهــا عـــدة طــلــبــات،

تــقــلــص مم ــا جــعــلــه يــتــمــرس يف

والــتــي يشكل مخطط " املغرب

ومن كل مناطق املغرب تعبر عن

خنادقه األخيرة أي يف الوظيفة

األخـــضـــر" أس ــم ــى الــتــعــبــيــرات

الطلب امللح للفالحني يف التنظيم

الــعــمــومــيــة ،وأمــــــام الــتــحــرمي

عنها ( .املخطط صيغ يف  5أشهر

والــتــكــتــل ،لــيــس فــقــط لــلــدفــاع

املمنهج للعمل النقابي يف القطاع

؟؟ مــن ط ــرف مكتب الــدراســات

عن مصاحلهم بل لتشكيل خط

اخلــاص ،فإن العمل على تنظيم

الدولي ماكنزي مقابل  3مليارات
ســنــتــيــمــا) ،هــي أنــهــا وحـــدت كل

إلــــى مــنــظــمــة نــقــابــيــة شعبية

الــفــاحــن الــفــقــراء يف املــغــرب

قــاعــدتــهــا األس ــاس ــي ــة الــعــمــال

حــول ( فــكــرة واحــــدة) وهــي أن

الزراعيني والفالحني الكادحني،

ال ــدول ــة مــســؤولــة عــلــى مــا آلــت

وقيادتها تتشكل ليس فقط من

إلــه أوضــاعــهــم املعيشية .زهــذه

املــهــنــدســن/ات واملــتــصــرفــن/ات

القناعة الراسخة واملــوحــدة لم

والتقنيني /ات وغيرهم من فئات

يسبق أن وصــل إليها الفالحني

املــوظــفــن واملــســتــخــدمــن ،وإمنــا

الفقراء يف تاريخ املغرب القدمي

كذلك وبنسبة قوية مــن فئات

واملـــعـــاصـــر .ممـــا فــجــر يف وجــه

الــعــمــال والــفــاحــن الــكــادحــن

املــنــاضــلــن املــغــاربــة منجما من

رجاال ونساء" .

الطاقة الكفاحية ،وإرادة وقوة
املقاومة ،والرغبة يف التنظيم،

يف هذا السياق دعمت اجلامعة

تـــفـــوق إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــم ،ورمبــــا

وبشكل قــوي انعقاد أول مؤمتر

استعداداتهم .كيف ال وقد أربك

"للنقابة الوطنية للفالحني" يوم

هــذا االنفجار الــدولــة املخزنية

األحــد فاحت يوليوز  2018حتت

نفسها ،والتي أعلنت عن نيتها

شعار ":الوحدة والنضال وتفعيل

خلق "طبقة متوسطة فالحية".

املخطط االستراتيجي للجامعة

وأمـــام واق ــع ابــتــاع وتــبــديــر كل

للدفاع عن احلريات ومكتسبات

ومطالب شغيلة القطاع.

لــقــد ك ــان ــت حلــظــة اإلعــــداد
للمؤمتر ،فرصة اللتقاء وتعارف
طــائــع املــنــاضــلــن الــفــاحــن يف
مختلف مناظق املغرب ،لتعميق
الــنــقــاش حــول قضية الفالحة

فيه بحوالي  8,7مليوم هكتارا.
تتقلص مبساحة تــتــراوح ما بني
 3000و 5000هكتارا سنويا بفعل
الــتــمــدن .وتــتــوزع عــلــى حــوالــي
 800ألــف استغاللية فالحية.
 60٪منها تقل مساحتها عــن 5
هكتارات تتفتت باستمرار بفعل

والــفــاحــن عــلــى طــول خريطة

عوامل االجنراف وسياسة اإلرث.

مــدى تشعب املــشــاكــل النقابية

• الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي وســـط

حــســب كـــل مــنــطــقــة جــغــرافــيــة

الفالحني هــو التحدي املــطــروح

ويف كــل فـــرع مــن فـــروع االنــتــاج

أمام كل النقابيني الدميقراطيني

الــــفــــاحــــي ،وحـــــــول ال ــف ــئ ــات

املــخــلــصــن لــقــضــايــا الــشــعــب يف

املــســتــهــدفــة ،وتــســمــيــة النقابة

هــذه املــرحــلــة احلــرجــة الــتــي مي

وعناصر امللف املطلب للنقابة،

منها الصراع الطبقي يف بالدنا.

وجتارب العمل النقابي للفالحني

وهــذا التحدي الميكن ربحه يف

املغاربة ...وقــد وقــف املناضلون

ظــل الــتــشــردم النقابي السائد

الطليعيون على حقائق شساعة

وحالة البلوكادج الــذاتــي وسط

املــجــال الــقــروي بــاملــغــرب ،وبنية

الــقــوى املعارضة امليدانية التي

املمارسة النقابية ،وانفجار شبه

تقف صــامــدة أمــام إرادة مترير

ثوري يف وعي الفالحني الفقراء.

مــخــطــطــات تــخــريــبــيــة للنسيج

الــوطــن ،وفــرصــة لــاطــاع على

االقتصادي الوطني ،خاصة يف

دفــاعــي ضــد الــهــجــوم املــمــارس

الفالحني الفقراء قد يفتح الباب

الوعاء العقاري الصالح للفالحة،

عــلــيــهــم مـــن الــلــوبــي الــفــاحــي

مشرعا أمام العمل النقابي وسط

ســنــت وزارة الــداخــلــيــة – وهــي

املتغول وسط أركان الدولة .وقد
استجابت النقابة للبعض القليل
مــن هــذه الطلبات بسبب ضعف
إمكانياتها الذاتية .وبــادرت إلى
تأسيس أنــويــة نقابية يف عدد
من االحتادات اجلهوية املتفرقة

واملتباعدة جغرافيا.

وهــنــا تــطــرح بــحــدة معضلة "
الفكر النقابي" املغربي املكافح.
فــاخلــريــطــة الــفــعــلــيــة النــتــشــار
الفعاليات الكفاحية تبني أنها
م ــوج ــودة يف كــل الــقــرى واملـــدن
الصغيرة واملتوسطة على طول
امــتــداد جــغــرافــيــة الــوطــن .بل
ميكن القول دون مبالغة أن العمل
الــنــقــابــي يف املــغــرب اآلن يوجد
خارج املراكز احلضرية .لكن تلك
الــطــاقــة الــنــقــابــيــة والكفاحية
اخلالقة ال يستفيد منها سكان

الفالحني الفقراء مستقبال.

• االنفجار شبه الثوري يف وعي
الفالحني الفقراء :
إذا كان هناك من "إيجابيات"
للسياسة الليبرالية االفتراسية

العمل
النقابي وسط
الفالحين هو
التحدي المطروح
أمام كل النقابيين
الديمقراطيين
المخلصين لقضايا
الشعب في هذه
المرحلة الحرجة التي
يم منها الصراع
الطبقي في
بالدنا

رأس الرمح يف النموذج التنموي
اجلديد -قوانني النتزاع أراضي
اجلــمــوع مــن مالكيها األصليني،
وهـــي خــطــة ســيــنــظــر إلــيــهــا من
الزاوية احلقوقية دوليا على أنها
عملية تهجير قسرية ،استعانت
الدولة بإيفانكا ترامب ،لتدشني
أول عملية متليك رسمية ألرض
اجلــمــوع الــفــاحــيــة خلـــواص يف

منطقة سيدي قاسم هذه السنة.
لــــدى املــنــاضــلــن الــطــلــيــعــيــن

املــغــاربــة يف الــشــروط السياسية
الــقــائــمــة يف الــبــاديــة املــغــربــيــة
وضــع قــابــل للبتنظيم النقابي
للفالحني ،إذا استطاعوا جتاوز
عــقــبــة الــتــشــمــيــع الــســيــاســي
لـــاحتـــادات اجلــهــويــة واحملــلــيــة
ملـــقـــات املـــركـــزيـــات الــنــقــابــيــة

املناضلة .
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اجلزء السياسي املقدم للجنة الوطنية للنهج الدميقراطي

لــتــئــمــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة يف
دورتها الثانية عشرة حتت شعارا
"احلزب واجلبهة للتصدي للمخزن
واالســـتـــبـــداد الــســيــاســي والــريــع
واالحتكار االقتصادي والهشاشة
واإلقصاء االجتماعي"

.

تــنــشــر اجلــــريــــدة هــنــا اجلـــزء
السياسي املتعلق بتحليل الوضع
عــلــى الــصــعــيــد الــعــاملــي واجلــهــوي
والوطني

.

 - 1األوضاع على املستوى العاملي
يــتــعــمــق تــعــدد الــقــطــبــيــة يــومــا
بعد يــوم ،مع فقدان االمبريالية
األمريكية هيمنتها على العالم،
بعد انهيار االحتـــاد السوفياتي،
وبــعــد اســتــعــادة روســيــا االحتــاديــة
قوتها مستفيدة مــن التراكمات
االقــتــصــاديــة والــعــاقــات الدولية
الــواســعــة الــتــي أنــشــأهــا االحتـــاد
الــســوفــيــاتــي ،وبـــروز الــصــن كقوة
اقتصادية ،فاق منوها  10يف املائة
لعدة سنوات ،باإلضافة إلى االحتاد
األوروبــــي ال ــذي تتجه بريطانيا
للخروج منه وتعزيز العالقات مع
الــواليــات املتحدة.وأسست روسيا
والصني والبرازيل والهند وجنوب
إفريقيا قوة سياسية (البريكس)
ملواجهة هيمنة الــواليــات املتحدة
األمــريــكــيــة ،وجتــمــعــا اقــتــصــاديــا
وصــنــدوقــا اســتــثــمــاريــا للتصدي
لهيمنة صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي
والبنك العاملي .وتعيش الرأسمالية
اليوم ومنذ  2008أزمة خانقة .إن
أزمة الرأسمالية وإن كانت مالزمة
للرأسمالية بفعل امليل التناقصي
للربحية ،فــهــي(أي األزمــة) اليوم
أصــبــحــت مــتــتــالــيــة وأك ــث ــر عمقا
واتساعا وأشد فعال ،نظرا للتنافس
الشرس لالمبريالية العاملية ،ونظرا
لسيادة الرأسمال املالي واملضارباتي
منه على اخلصوص على االقتصاد
العاملي .وال جتــد الرأسمالية من
عــاج ألزمتها غير تدخل الدولة
إلنقاذ املؤسسات املالية الفاسدة
مــن الــســقــوط ،وبــالــتــالــي حتميل
تبعات األزم ــة للشعوب والطبقة
العاملة على اخلــصــوص يف بلدان
تدعي حرية االقــتــصــاد ،وترفض
ت ــدخ ــل الـــدولـــة لــلــحــفــاظ على
التوازنات االقتصادية معتبرة أن
السوق كفيلة بذلك

.

وت ــع ــي ــش الــنــيــولــيــبــرالــيــة أو
الرأسمالية املتوحشة أسوأ أيامها،
بعد بروزها منذ بداية الثمانينات
مع ريغن وتاتشر وهجومهما على
مكتسبات الشعوب التي حققتها
غــــداة احلــــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة
عــلــى مــســتــوى األجـــور والتغطية
الصحية واالجتماعية والتقاعد،

وع ــل ــى امل ــؤس ــس ــات ال ــت ــي أنــشــأت
لتدبيرها وإطــاق يد الرأسمالية
يف االستيالء عليها يف إطار توجه
الدولة نحو احلفاظ على األدوار
السيادية فقط من جيش وشرطة
وإدارة وقــضــاء .غــيــر ان الــدولــة
يف احلقيقة تلعب دورا أســاســيــا،
اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا ،لصالح
الرأسمال (تطبيق النيوليبرالية
من خالل دعم الرأسمالية وحتميل
تبعات أزمــتــهــا للطبقات العاملة
والشعوب بشكل عام)

.

ويف ظــل هـــذا الــهــجــوم الــكــاســح
لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة أو الــرأســمــالــيــة

أحـــــزاب يــســاريــة حتــظــى الــيــوم
بــشــعــبــيــة كــبــيــرة ،انــبــثــقــت عن
األحـــزاب اليسارية التي تأسست
يف ظــل األنــظــمــة الديكتاتورية،
لكنها لــم تستطع الــصــمــود أمــام
اآلل ــة اجلهنمية األمــريــكــيــة حني
وصــولــهــا للسلطة مــن جــهــة ،ومــن
جهة أخــرى نظرا ألخطائها وعلى
رأسها احلفاظ على نفس النظام
االقــتــصــادي القائم وعــلــى أجهزة
الــدولــة ،وخاصة األجهزة األمنية
والعسكرية ،دون تغيير عالقات
اإلنتاج ونظام اإلنتاج

.

 - 2على املستوى القاري

والصني التي عالقاتها مع إفريقيا
ذات طــبــيــعــة اقــتــصــاديــة فــقــط.
ويستغل النظام املخزني العالقات
الــتــاريــخــيــة الــديــنــيــة والــروحــيــة
ليقترح نفسه وسيطا لالستثمار يف
إفريقيا وخصوصا غرب إفريقيا.
ويتطلع النظام إلــى جعل املغرب
منصة لالستثمار يف إفريقيا ،ومهد
لــهــذا املسعى مــن خــال االنضمام
إلـــى االحتــــاد اإلفــريــقــي ،وطــلــب
االنخراط يف منظمة سيداو الغرب
إفريقية .هــذا إضافة إلــى فسحه
املجال للبورجوازية االحتكارية
املغربية واملؤسسة امللكية لالستثمار

انــطــلــقــت الــســيــرورات الــثــوريــة
يف العالم العربي واملغاربي نهاية
 ،2010واستطاعت يف وقــت وجيز
كنس بعض عتاة الديكتاتورية،
مثل بــن علي يف تــونــس ،ومــبــارك
يف مصر ،والقدايف يف ليبيا ،وعلي
صالح يف اليمن ،لكنها وإن أطاحت
بــرمــوز بــعــض األنــظــمــة فــإنــهــا لم
تستطع تغيير األنظمة ،باستثناء
تــونــس الــتــي تــتــوفــر الــيــوم على
دستور متوافق عليه ،لكن النتيجة
املؤسساتية كــانــت كــارثــيــة ،حيث
آلــت السلطة إلــى العسكر كما هو
احلــال يف مصر بعد تنحية نظام
اإلخوان املسلمني ،أو صعود احلركة
األصــولــيــة إل ــى الــســلــطــة ،كــمــا يف
تــونــس ،أو احلــرب األهلية كما يف
سوريا واليمن وليبيا

.

املــتــوحــشــة عــلــى مـــا تــبــقــى مــن
مكتسبات الطبقة العاملة وعامة
الــشــعــوب ،تــتــصــدى شــعــوب هــذه
البلدان لهذا الهجوم من خالل رفض
تناوب األحزاب الليبرالية وأحزاب
ال ــدمي ــق ــراط ــي ــة -االجــتــمــاعــيــة
عــلــى تــدبــيــر الــنــظــام الــســيــاســي
واالقتصادي ،يف إطــار دميقراطية
اإلنابة ولتفرز من جهة أحزابا أكثر
ميينية من اليمني الليبرالي القائم،
وأحزابا أكثر يسارية من األحزاب
الــدميــقــراطــيــة االجــتــمــاعــيــة ،ثم
مــا لبثت أن رفــضــت كــل األحـــزاب
املمتهنة للسياسة ،وخرجت للشارع
للدفاع عن قضاياها مباشرة وبدون
وسائط ،مخترقة كل التنظيمات
السياسية والــنــقــابــيــة واملــدنــيــة،
كحركة أصحاب السترات الصفراء
يف فــرنــســا وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان
األوروبــيــة ،ولعل احلركة النقابية
الــفــرنــســيــة حتـــــاول يف مــعــركــة
بطولية الزالــت جارية ،استرجاع
موقعها التاريخي والــريــادي من
خــال الــتــصــدي ملخطط مــاكــرون
وخوصصة التقاعد

.

ويف أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة الــتــي
تــعــتــبــرهــا الـــــواليـــــات املــتــحــدة
األمـــريـــكـــيـــة مــحــمــيــتــهــا بــــرزت

تعتبر القارة اإلفريقية من جديد
قوة جذب لكل الدول االمبريالية،
بعد أن عــانــت مــن االســتــعــمــار من
قبل ال ــدول األوربــيــة ،التي نهبت
خيراتها واستعبدت شعوبها وباعت
شبابها يف سوق النخاسة ،ولم تقدم
إلى اليوم اعتذارا رسميا عن هذه
احلقبة املــؤملــة .ولــم يتم تعويض
شعوب الــقــارة عــن أكثر مــن نصف
قرن من النهب .وتتجه الرأسمالية
الــيــوم مــن مختلف الـــقـــارات إلــى
القارة اإلفريقية ،وال أدل على ذلك
من املؤمترات اإلفريقية -الصينية
واإلفريقية اليابانية واإلفريقية-
الروسية واإلفريقية -الفرنسية
بدعوى الشراكة وتطوير البلدان
اإلفريقية التي ما زالت تعاني من
مخلفات احلـــروب جـــراء احلــدود
املصطنعة املوروثة عن االستعمار
واألنظمة الديكتاتورية والفاسدة
التي نصبتها غــداة االستعمار يف
إطــار التبعية لنهب خيراتها من
بترول وأورانــيــوم ومعادن نفيسة.
هــنــاك اخــتــاف بــن االمبريالية
الغربية التي تتوفر على قواعد
عسكرية وتبعية سياسية موروثة
مــن االستعمار تستعملها لفرض
النهب على العديد من دول إفريقيا

يف إفريقيا ،كمتنفس لهما بعدما
اشتدت املنافسة بينهما ،خصوصا
يف قطاعات األبــنــاك والتأمينات
والفوسفاط واألشغال العمومية،
بــل ذهــب إلــى حــد اقــتــراح مشروع
ضخم إلنشاء أنبوب لنقل النفط
من نيجريا ،مير عبر سبعة بلدان
إفريقية ،ليتم تصديره عبر موانئ
املــغــرب .ويــهــيــئ لــهــذا املــنــحــى من
خالل عالقات عامة لشراء النخب
من خــال عقد املــؤمتــرات للشباب
والنساء ،ورجال األعمال واألئمة،
بــاإلضــافــة إلـــى الــهــبــات املــاديــة
والــعــيــنــيــة مــن خـــال بــنــاء بعض
املنشآت كاملساجد واملستشفيات،
لــكــن حــظــوظ الــنــظــام يف مــجــال
االستثمار يف إفريقيا تطل ضعيفة
وهــامــشــيــة بالنظر إلــى املنافسة
القوية لفرنسا والــصــن واليابان
وغــيــرهــا ون ــظ ــرا أيــضــا لطبيعة
البورجوازية الكمبرادورية املغربية
املــتــعــودة على االحــتــكــار والــريــع.
لذلك سيكون علينا ربط وتطوير
العالقات مع القوى اليسارية يف
البلدان اإلفريقية لفضح طبيعة
النظام وخواء األوهام التي يزرعها

.
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واملغاربي

لــكــن هـــذه الــنــتــيــجــة يــجــب أن
ال حتــجــب عــنــا عـــودة الــثــقــة إلــى
اجلــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة احلـــائـــزة
بــقــدراتــهــا عــلــى التغيير الــثــوري
وانكفاء اخلوف من السلطة وقدرة
اجلماهير على املــقــاومــة ،ويشهد
على ذلــك استمرار مقاومة نظام
الــســيــســي ،الــــذي جــعــل مــن مصر
سجنا كبيرا لكل الدميقراطيني
والنشطاء واملخالفني لــرأيــه ،مما
يؤشر،دون شك ،على عودة موجة
ثالثة من السيرورات الثورية إلى
هذه البلدان

.

وكان للموجة األولى تأثير على
باقي بلدان العالم العربي واملغاربي،
الـــتـــي جت ــم ــع ش ــع ــوب ــه ع ــاق ــات
وجدانية وتاريخية ،الدور األبرز يف
انطالق املوجة الثانية يف السيرورات
الثورية يف العالم العربي واملغاربي،
يف بلدين إفريقيني ،هما السودان
واجل ــزائ ــر ،ويف بــلــديــن أســيــويــن،
هما لبنان والعراق ،مستفيدين من
دروس املوجة األولــى ،حيث تشبتا
بالسلمية رغم أن األسلحة متوفرة
بكثرة يف السودان والعراق ولبنان،
الــتــي عــرفــت احلــــروب واحلــركــات
املسلحة ،وتتميز الثورة يف السودان
بــوجــود قــيــادة ســيــاســيــة ،ضمنها
احلزب الشيوعي السوداني.
ويركز احلراك يف لبنان والعراق
عــلــى رفــض احملــاصــصــة الطائفية
والــدعــوة إلــى دولـــة مــدنــيــة ،كما
يتميز احل ــراك يف الــعــراق ولبنان
واجلزائر برفض النخب السياسية
املــنــدمــجــة يف الــلــعــبــة السياسية
للنظام ،بل ورفــض النظام نفسه.
وكـــان مــن نــتــائــج املــوجــة الثانية
مــن الــســيــرورات الــثــوريــة يف هــذه
املــنــطــقــة ،أن تقلص دور اإلســام
الــســيــاســي بــالــنــظــر إلـــى األدوار
الرجعية واالستبدادية التي لعبها
تتمة يف الصفحة 11
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تتمة مقال اجلزء السياسي املقدم للجنة الوطنية للنهج الدميقراطي
يف املــوجــة األولـــى ،ورف ــض أحــزاب
املــــواالة واملــعــارضــة املــنــدمــجــة يف
تسيير النظام ،وبصفة عامة رفض
األنظمة القائمة ،سواء الطائفية
أو العسكرية ،أو األصولية واملطالبة
بدولة مدنية دميقراطية وبدستور
جديد وبقوانني انتخابية جديدة
ونخب سياسية جديدة

.

 - 4الوضع على املستوى الوطني
تتعمق أزمــة النظام على جميع
املــســتــويــات وتــتــمــظــهــر مــن خــال
ض ــع ــف االقــــتــــصــــاد ،واإلقــــصــــاء
االجتماعي واالستبداد السياسي،
ولــعــل احلــكــومــة اجلــديــدة تعبير
عن االنحباس السياسي واحتكار
ال ــث ــروة ،وحتــمــيــل تــبــعــات األزم ــة
للجماهير الشعبية .ذلك أن املافيا
املــخــزنــيــة غــيــر مستعدة لتقدمي
أي تــنــازالت ،س ــواء على املستوى
االق ــت ــص ــادي بــتــضــريــب ال ــث ــروة،
وســن سياسة جبائية تصاعدية
مــع إعــفــاء ذوي الــدخــل احملـــدود،
بــل تــكــرس سياسة "عــفــا اهلل عما
سلف" جتاه املتهربني من الضرائب
ومهربي الثروة إلى اخلارج وتقليص
الــضــرائــب عــلــى الــشــركــات ورفــض
إعفاء املعاشات من الضرائب ،كما
تكرس الريع واالحتكار.
وعلى املستوى السياسي تتجه
إلى قتل السياسة وإلغاء الهوامش
يف احلـــقـــوق واحلــــريــــات وهــضــم
احلــقــوق ،واخــتــيــار القمع املمنهج
كمقاربة سياسية وأسلوب للحكم،
مما يعني أن النظام املخزني ،كنظام
قمعي استبدادي ،وجب النضال من
أجل القضاء عليه كأسلوب للحكم،
وتفكيكه كبنية للسيطرة ،ألنه
العائق األساسي أمام تقدم شعبنا
وليس متظهرات ميكن نزعها

.

• على املستوى االقتصادي
مــا زال الــنــظــام املــخــزنــي يعمق
التبعية للدول االمبريالية ،وعلى
اخلصوص االمبريالية الفرنسية
ممــا يــجــعــلــه يــرتــهــن للمؤسسات
املالية االمبريالية ،صندوق النقد
الــدولــي والبنك الــعــاملــي ،ويخضع
لــتــوجــهــاتــهــا ،وتــوجــهــات املنظمة
العاملية للتجارة ومنظمة التعاون
االقــتــصــادي والــتــنــمــيــة .فالدين
العمومي بلغ ما يناهز  1000مليار
درهــم ،أي  91يف املائة من الناجت
الــداخــلــي الــذي ال يتجاوز 1100
مليار درهـــم ،منها ديــن اخلزينة
 722مليار درهــم ،وديــن املؤسسات
العمومية  181مليار درهــم ،ودين
الــطــرق الــســيــارة  36مليار درهــم،
ودين اخلطوط امللكية املغربية 6،3
ماليير درهم ...
ويـــســـري قـــانـــون املــالــيــة هــذه
السنة الــذي يعتمد نسبة منو لن

تتجاوز  2،7يف املائة نتيجة للسنة
الفالحية السيئة يف السنة املاضية،
مما يفند كل ادعــاء حول إمكانية
التشغيل .وتعتزم الدولة اقتراض
 97مليار درهم ألداء  96مليار تشكل
أقــســاط الــديــن العمومي .وبقيت
ميزانية القطاعات االجتماعية
من تعليم وصحة على حالتها ،يف
حني ميتص السباق نحو التسلح مع
اجلزائر ما يقرب  40مليار درهم.
وميــتــص القصر أيــضــا ميزانية ال
يستهان بها ،وهكذا فقانون املالية
لــهــذه السنة يــكــرر الــطــابــع الهش

واحلقوقية واحلــركــة االمازيغية
واحلركة االجتماعية ،ويكون بعد
الــتــوافــق حــولــه مــحــط استفتاء
شعبي حقيقي ،يضع حــدا للريع
واالحتكار ،ويستهدف القضاء على
الفقر واإلقصاء االجتماعي ،وقبل
كل شيء على االستبداد السياسي،
ممــا يتطلب دســتــورا دميقراطيا
يضعه مجلس تأسيسي شعبي

.

لقد فتحت اللجنة امللكية اخلاصة
بهذا امللف ،باب املشاورات واللقاءات
واملـــذكـــرات ،وهــي اخلــطــوات التي
ينبغي تسفيهها من طرف املنظمات

التعليم الكارثية ،حيث بعد 65
سنة على االستقالل الشكلي مازال
ثلث املغاربة أميني ،و 270الف من
التالميذ يغادرون الدراسة سنويا
يف اطار الهذر املدرسي ،و 70يف املائة
من اخلريجني عاطلون عن العمل.
والش ــك أن هــذا الــوضــع سيتفاقم
مع السياسة التعليمية الطبقية
املــمــارســة مــن طــرف النظام والتي
تستهدف خوصصة التعليم وفرض
رسوم على التعليم العمومي.
وهـــــذه اخل ــوص ــص ــة تــســتــهــدف
أيــضــا مــجــال الــصــحــة واألداء يف
املــســتــشــفــيــات الــعــمــومــيــة ،يف ظل
إفـــاس نــظــام التغطية الصحية
للفقراء "راميد" وضعف منظومة
التغطية الصحية "امـــو" وفساد
القطاع الصحي جراء تفاقم الرشوة
واحملسوبية وانــعــدام التجهيزات
الــطــبــيــة وقــلــة األطــــر الــطــبــيــة.
ويعيش اغلب املسنني مــا فــوق 60
سنة وضعية الفقر والهشاشة حيث
تظل مــعــاشــات مــن يــتــوفــرون على
معاش ضعيفة ،ورغم ذلك ،الدولة
إعفاءها من الضريبة على الدخل.
ج  -على املستوى السياسي

لــاقــتــصــاد الــوطــنــي ،واعــتــمــاده
التقشف واخلوصصة واالستدانة
للموازنة املالية يف ظــل استشراء
التهرب الضريبي للمافيا املخزنية
وتهريب األموال إلى اخلارج ،والتي
بــلــغــت  40مــلــيــار درهــــم يف عشر
سنوات ما بني  2006و 2016والتي
حتظى من جديد باإلبراء مقابل
رســـوم ضعيفة لــضــم الــســيــولــة يف
األبناك املغربية ،التي تقلصت من
ج ــراء احــتــفــاظ الــعــديــد مــن كبار
الــتــجــار بــأمــوالــهــم خ ــارج األبــنــاك
خــوفــا مــن احلــجــز ،لــذلــك فقانون
املالية يكرس الطابع االحتكاري
والريعي لالقتصاد املغربي واتسامه
بالهشاشة والعجز

.

أمــام هــذا الوضع يحاول النظام
املخزني زرع األوه ــام حــول منــوذج
تــنــمــوي ج ــدي ــد ،وضـــع ل ــه جلنة
اســتــشــاريــة مــلــكــيــة ،يغلب عليها
ال ــت ــق ــن ــوق ــراط ،ممـــا ي ــؤش ــر بــأن
مخرجاتها لن تكون ســوى تعميق
الطابع القائم على الريع واالحتكار،
وعلى تبني سياسة النيوليبرالية
لــلــرأســمــالــيــة املــتــوحــشــة ،يف حني
أن الــنــمــوذج التنموي ال ــذي رهن
الـــبـــاد  65ســـنـــة ،والــــــذي أقــر
النظام بفشله ،كــان مــن املفروض
أن يكون محط تعاقد مجتمعي،
يــخــضــع لــنــقــاش عــمــومــي تــشــارك
فيه الــقــوى السياسية والنقابية

اجلماهيرية التي نعمل بها ،إن لم
يكن مبقاطعتها فبالتشهير بها
وبالنموذج التنموي املزعوم

.

• على املستوى االجتماعي
يعيش اغلب املغاربة يف وضعية
ه ــش ــاش ــة اقـــتـــصـــاديـــة وإقـــصـــاء
اجــتــمــاعــي ،ذلــك أن مــا يــقــرب من
 24مليون مغربي يعيشون على
عــتــبــة الــفــقــر ،مــنــهــم  12مليونا
فــقــراء ،ومنهم  4ماليني يعيشون
الفقر املــذقــع .وتــتــركــز الــثــروة يف
أيدي عائالت محسوبة على رؤوس
األصابع منها العائلة امللكية ،يف حني
يعيش ،حسب األرقام الرسمية10 ،
يف املائة من املغاربة البطالة ،منهم
 14يف املــائــة يف الــوســط احلضري
(منهم  44يف املائة من الشباب مابني
 15و 25سنة) ،وهــذه األرقــام غير
دقيقة ألنها ال تأخذ بعني االعتبار
البطالة املقنعة والــعــامــلــن/ات يف
االقتصاد غير املهيكل

.

هــــذه الــوضــعــيــة هـــي نــتــيــجــة
لــلــهــشــاشــة االقــتــصــاديــة ،بينما
يتطلب جتاوزها نسبة منو تفوق 7
يف املائة على مدى عشر سنوات على
األقل ،مما يفند كل األكاذيب حول
خلق مناصب الــشــغــل ،والتشغيل
الذاتي وغيره من األوهام التي يروج
لها النظام املخزني.
وهــــي أي ــض ــا نــتــيــجــة لــوضــعــيــة

لم تنتج سياسة النظام املخزني
املبنية على االستبداد السياسي
والتحكم من خالل فبركة األحزاب
وتدجني أحــزاب احلركة الوطنية
والنقابات والتحكم يف مخرجات
االنـــتـــخـــابـــات غ ــي ــر املــــزيــــد مــن
الــعــزوف عــن املــشــاركــة السياسية
يف االنتخابات ،وفــقــدان الثقة يف
الــوســائــط السياسية والنقابية
والسخط على النظام القائم.
وهــذا الــوضــع يؤشر على تنامي
الوعي اجلماهيري الذي عبر عنه
مــن خـــال احلـــراكـــات السياسية
واالجتماعية يف حركة  20فبراير
املجيدة سنة  ،2011وحراك الريف
وجرادة وزاكورة واوطاط احلاج سنة
 ،2018وحراكات قطاعات الصحة
والتعليم وغيرها ،وأصبح الشباب
يــعــبــر ع ــن مــطــامــحــه يف املــاعــب
الــريــاضــيــة ومـــن خـــال األغــانــي
والتغريدات عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،ممــا ينذر بإمكانية
االنفجار االجتماعي يف أية حلظة

.

ولم تعمل احلكومتان الرجعيتان
األخيرتان إال على مترير ما عجزت
عنه احلكومات السابقة من إجهاز
على مكتسبات الطبقة العاملة
والشغيلة والشعب املغربي بصفة
عــامــة ،مــن إجــهــازهــا على صندوق
املــقــاصــة ومكتسبات الشغيلة يف
التقاعد ،وتشييع اخلوصصه يف
قطاعات التعليم والصحة ،ومترير
قانون اإلطــار يف التعليم والتوجه
إل ــى جت ــرمي اإلضــــراب بــعــد فــرض

االقتطاع من اجر املضربني وحترير
األسعار.
وتعيس احلكومة املخزنية على
وقــع الصراعات بني إطرافها حول
من يتحمل مسؤولية هذه األوضاع،
حــيــث تــولــي أطــرافــهــا أنشطتها
األهم للحملة االنتخابية السابقة
ألوانــهــا ،وتتحول إلــى معارضة يف
حمالتها يف نهاية األسبوع .ورغم
اخلدمات اجلليلة التي قدمتها ،جلأ
النظام إلى ما سماه حكومة كفاءات،
يف حني أنها وضعية الالحكومة حيث
يحكم النظام مباشرة ،وما عليها إال
أجرأة أو التنفيذ صاغرة ،فالنظام
يحكم عليها مباشرة وعمليا بدون
وسائط .وستسود املقاربة األمنية
الــقــمــعــيــة جــل تــوجــهــاتــه حملــاولــة
احــتــواء الــوضــع املــنــذر باالنفجار،
حيث يتم التضييق على املعارضة
احلقيقية ،وقمع نشطاء احلراكات
االجتماعية أو املــدونــن واملغنني
الشباب

.

يف ظــل هــذا الــوضــع يعمل النهج
الدميقراطي على ترجمة قــرارات
مؤمتره الوطني الرابع ،يف ما يخص
بناء حزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني وبناء اجلبهة الشعبية
ملواجهة املخزن ،ويف هذا اإلطار بلور
خطة تستهدف استقطاب العمال
والــكــادحــن وانــخــراطــهــم يف النهج
الــدميــقــراطــي ،وحملة حتسيسية
لإلعالن عن تأسيس حزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني يف مؤمتره
اخلــامــس املــزمــع عقده يف 17-18-
 19يونيو املقبل ،وتعكف اللجنة
التحضيرية على التهيئ األدبــي
واملادي لهذا الغرض

.

أمـــا اجلــبــهــة الــشــعــبــيــة ،وأمـــام
الصعوبات يف تأسيسها باألساس
لــربــط أطـــراف فــيــدرالــيــة اليسار
الــدميــقــراطــي على اعــتــبــار وجــود
خــافــات ســيــاســيــة ،بــلــورت فكرة
اجلــبــهــة الــدميــقــراطــيــة واجلــبــهــة
املــيــدانــيــة حملـــاولـــة جتـــــاوز هــذه
الصعوبات

.

واليوم ميكن القول انــه استطاع
مبــعــيــة الـــشـــركـــاء بـــنـــاء جــبــهــة
اجــتــمــاعــيــة تنتظم فــيــهــا الــقــوى
السياسية الدميقراطية واحلركة
الــنــقــابــيــة املــنــاضــلــة ،واحل ــرك ــة
احلــقــوقــيــة املــنــاضــلــة ،ومنظمات
املجتمع املدني املناضل ،وعقد يوم
السبت  28دجنبر  2019امللتقى
األول حضره  40تنظيما ،وصــدر
عنه بيان تأسيسي وجلنة متابعة.
وينخرط النهج الدميقراطي أيضا
يف إطار نفسه الوحدوي الطويل يف
مبادرة سياسية أو جبهة موسعة من
خالل متفصلها والتقاءها باجلبهة
االجتماعية

.
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الشعب الفرنسي يواصل مواجهة مخطط ماكرون "الصالح التقاعد"

عزيز حمودان

بعد اتضاح معالم مخطط "أصالح"
التقاعد الفضفاض  -آنذاك  -الذي
وعد الرئيس ماكرون الشعب الفرنسي
إجن ــازه خــال حملته االنتخابية,
وخاصة بعد فشل اجلوالت التشاورية
املاراطونية التي استغرقت ما يقرب
السنتني ,بني احلكومة واملركزيات
الــنــقــابــيــة وغــيــرهــا م ــن الــفــاعــلــن
االجتماعيني ,يف الــتــوصــل إلــى
التوافق حول مشروع إصالحي جديد
ملنظومة التقاعد ,اجتاحت فرنسا
منذ  5دجنبر مــن السنة املاضية،
موجة قوية من اإلضرابات العمالية
واملظاهرات الشعبية كعنوان عريض
لصراع طبقي محتد وتوتر اجتماعي
غــيــر مــســبــوق حــطــم ك ــل األرقــــام
القياسية السابقة مــن اإلضــرابــات
واالحــتــجــاجــات الشعبية يف تاريخ
مقاومة التراجعات املتتالية ملختلف
احلكومات السابقة ,بالنظر لصالبتها
وطول نفسها زمنيا ,جتاوزت إضرابات
واحتجاجات مــاي  38( 1968يوما
إلــى حد كتابة هــذه األســطــر) التي
خاضتها الطبقة العاملة ومعها عموم
املــأجــوريــن مــن أجــل احلــفــاظ على
حقوقها ومكتسباتها يف االستفادة
من مقابل االقتطاعات التي أدتها
مــن أجــورهــا لــضــمــان تــقــاعــد يوفر
كرامة املتقاعدين واالعتراف املادي
تــضــامــنــي عــلــى مــا أســدتــه أجــيــال
متعاقبة من العمال واملأجورين من
مــجــهــودات يف خــلــق ثـــروات بلدهم
وبناء وازدهار وتقدم وطنهم

.

لفهم عمق الــصــراع االجتماعي
الــدائــرة رحــاه اليوم حــول منظومة
التقاعد بفرنسا ,ال بد من التطرق
الـــى جــوهــر مــا يتضمنه مخطط
رئيس الدولة وحكومته واغلبيتهم
الــبــرملــانــيــة م ــن "مــســتــجــد" أو من
"مــتــغــيــرات" مــقــارنــة مــع املنظومة
القائمة اجلـــاري بها العمل وربــط
ذلك بالسياسة الطبقية العامة التي
ينتهجونها منذ تقلدهم مفاتيح
السلطة

.

مــن جانب آخر ,إذا كــان غالبية
املواطنات واملواطنني يف مختلف املهن
وقــطــاعــات أنشطتهم االقتصادية
(استطالعات الــرأي العام والعديد
من الدراسات تؤكد هذا التوجه)...
واملــركــزيــات النقابية والــعــديــد من
الــقــوى الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة
تعارض بشدة مشروع ماكرون وتعتبر
منظومة التقاعد بفرنسا حاليا
متقدمة ومــن أج ــود املنظومات يف
العالم ,مع اإلقرار بضرورة حتسينها

وإصــاحــهــا وج ــره ــا نــحــو األعــلــى
لتتالءم مع عصرنا ,فلماذا يتعنت
ويصر الرئيس ماكرون على ضــرورة
قلب هــذه املنظومة رأســا على عقب
ولصالح أية طبقة

؟

جوهر مضمون مشروع ماكرون ل
"إصالح" منظومة التعاقد
لتمرير مشروعه ,وحتــت حجج
دمياغوجية تهدف إلى جتزئة العمال
وخلق التنافسية الوهمية يف صفوفهم
وص ــرف نظرهم عــن أهمية الوعي
بوحدتهم املتجسدة يف استغاللهم

مــن دون متييز مــن طـــرف النظام
الرأسمالي ,يلجأ النظام النيوليبرالي
إلى زرع النعرات بني قطاعات وفئات
واسعة من املأجورين ,بني مستخدمي
القطاع الــعــام واملوظفني مثال وبني
عمال وأج ــراء القطاع اخلــاص .بني
محظوظني ومستفيدين من منظومة
تقاعد مالئمة بفضل متتعهم بقوانني
أســاســيــة تــؤطــر عملهم انتزعوها
بنضاالتهم وبني زمالئهم يف قطاعات
أخرى...الخ
ان خدعة "توحيد" أنظمة التقاعد
 من حيث أنها مغالطة وأسطوانةقدمية جلــأت اليها جــل احلكومات
املتتالية على السلطة بفرنسا -
تــهــدف بــاألســاس لــيــس فــقــط إلــى
تخريب النظم اخلــاصــة بــل تسعى
الى جر منظومة التقاعد بأكملها الى
األسفل .انها أصبحت بالنسبة للنظام
النيوليبرالي مسالة أيديوليجية ما
لم تتم تصفية كل املكتسبات التي
حققتها الطبقة الــعــامــلــة وعــمــوم
املأجورين واملستخدمني الفرنسيني
بفضل كــفــاحــهــم مــن أجـــل التمتع
بتقاعد يضمن كرامتهم حني توقفهم
عن العمل.

أنــهــا أيــضــا مــعــركــة اقــتــصــاديــة
ومالية بالنسبة للنظام الرأسمالي
الــنــيــولــيــبــرالــي بــزعــامــة الــرئــيــس
مــــاكــــرون .فــمــشــروعــه "إلصـــــاح"
مــنــظــومــة الــتــعــاقــد يــدخــل ضمن
ســلــســلــة م ــن اج ــه ــاز عــلــى الــقــطــاع
العمومي واخلــدمــات االجتماعية
الــتــي كــان يسديها يف الــعــديــد من
املــجــاالت للمواطنات الفرنسيات
والــفــرنــســيــن .وبالنظر ملــا تدخره
صناديق معاشات التقاعد من أموال
ومــا تــدره االقــتــطــاعــات اإلجبارية

رغــم جتنيد كل الوسائل املتاحة
بيد الرئيس ماكرون وحكومته ,من
إعــام ودعــايــة و"خبراء" ,لتضليل
الــرأي العام الفرنسي ,فإن مشروعه
النيوليبرالي وتصوره ل"اإلصــاح"
لم يقنع غالبية الشعب الفرنسي ويف
مقدمته الطبقة العاملة .بل ميكن
القول بــأن ذلــك التصور استطاع أن
يخلق ضــده معارضة واسعة وقوية
لفئات مختلفة من الشغيلة ترى فيه
أضرارا كثيرة وخسارات حتمية على
حقها يف التمتع بتقاعد يضمن لها

من أجور الشغيلة الفرنسية من تلك
األموال ,يعمل الرئيس بجدية على
خوصصتها وتفويتها ,مقتديا يف
ذلك بالنموذج األمريكي ,ألصدقائه
مــن كــبــار األغــنــيــاء املــتــربــعــن على
عــروش األبناك والشركات اخلاصة
يف ميدان التأمني واملؤسسات املالية
الــتــي يف حــــال جنــاحــه يف متــريــر
مشروعه النيوليبرالي ل "إصــاح"
التقاعد ستدر عليهم أرباحا سريعة
وأموال طائلة .هذا ما يتوخاه جوهر
مشروعه من خالل العصف باملنظومة
احلالية املبنية على مبدأ التضامن
بني أجيال املأجورين لتحويلها إلى
منظومة فردية وأنانية تعتمد على
"التقاعد بالنقطة"..

العيش الكرمي.

مــن ضــمــن اإلش ــك ــاالت العويصة
والــســلــبــيــة الــتــي تــعــتــري مــشــروع
احلكومة الفرنسية والتي تهز الرأي
العام واملناهضني له بصفة عامة ,هي
التمديد للسن املمكن الــذي يخول
طلب االستفادة من التقاعد والذي
تعتزم رفعه احلكومة إلــى  64سنة
بدل سن ال  62املطبق حاليا...
املقاومة الشعبية ملشروع "إصالح"
التقاعد  /ماكرون

إن الغضب الشعبي والعمالي الذي
يالقيه مشروع "اإلص ــاح" حلكومة
الرئيس ماكرون لم تنفع يف تكسيره
حلد اليوم كل احليل واملغالطات التي
اعتمدتها من أجل تأليب الرأي العام
الفرنسي ضــد احلــركــة اإلضــرابــيــة
واإلحــتــجــاجــيــة الــتــي تشمل كافة
الــتــراب الــفــرنــســي .يف هــذا الصدد
ال بــد مــن تسجيل صــمــود احلركة
اإلحتجاجية واملتعاطفني معها أمام
عدم مسؤولية احلكومة باختيارها
ظرفية أعياد نهاية السنة املاضية
وبـــدايـــة الــســنــة اجلـــديـــدة لــطــرح
مــشــروعــهــا الــبــئــيــس لــكــســر شــوكــة
إضرابات العمال ويف مقدمتهم أجراء
قــطــاع النقل كالسكك احلديدية
واملــيــتــرو الــبــاريــســي وغــيــرهــم من
القطاعات اإلستراجتية اقتصاديا...
صــمــود احل ــرك ــة االحــتــجــاجــيــة
بتجاوزها لكل حتــايــات احلكومة
الــنــيــولــيــبــرالــيــة ب ــل واســتــمــرارهــا
وتصاعدها لم يكن متاحا لوال الدور
القوي الذي لعبته احلركة النقابية
يف التعبئة الواسعة يف صفوف العمال
يف مواقع عملهم لنشر الوعي بضرورة
التضامن والنضال النقابي الوحدوي

لتحطيم مشروع ماكرون وتأطيرها
لتلك النضاالت وتنظيمها وتصليبها
تدريجيا لتصبح اليوم أكثر من أي
وقــت مضى قريبة من تغيير ميزان
الــقــوة لصاحلها يف مــواجــهــة تعنت
وغــطــرســة الــرئــيــس النيوليبرالي
وإصـــراره على التمرير ولــو بالقوة
ملــشــروعــه ضـــدا عــلــى رفـــض ولفظ
غالبية الشعب له مما أظهر للجميع
إفالس وأزمة "الدميقراطية النيابية"
يف حلتها النيوليبرالية اجلديدة

.

إن احلــركــة النقابية الفرنسية
وهــي تدخل اليوم يف يومها  38من
اإلضرابات غير املنقطعة واملستمرة
منذ  5دجنبر  ,2019بينت للجميع
طول نفس وتضحيات الطبقة العاملة
يف مواجهة أحــد أعــتــى املخططات
اخلــطــيــرة عــلــى مــصــاحلــهــا وعــلــى
مصالح كل فئات الطبقات الشعبية
واألجــيــال الــقــادمــة مــن املــأجــوريــن
الفرنسيني .إن االنــخــراط الــواســع
للعمال يف هــذه اإلضــرابــات القوية
يف مختلف القطاعات ,ســواء منها
الــعــامــة أو اخلــاصــة لتشمل حتى
بــعــض املــهــن الــلــيــبــرالــيــة كاحملامني
وغيرهم ,وأيضا مساهمتها يف تنظيم
املظاهرات املليونية التي تعم الشوارع
(بلغت مليون و  700ألــف متظاهر
يوم أمس اجلمعة  9يناير )..2020
خلير دليل  -ملن يريد أن يستفيد
 بأن الطبقة العاملة بقوة حركتهاالنقابية وعزميتها النضالية الفعالة
يف مواجهة اإلستغالل الرأسمالي,
ال تدافع فقط عن مربع مصاحلها
فحسب بل تسعى دومــا إلــى حتقيق
وسيادة االزدهار والتقدم االجتماعي
يف املجتمع كــكــل .وهـــذا مــا يجعل
منها طبقة رائدة وقائدة لطموحات
اإلنــســانــيــة جــمــعــاء للتخلص من
النظام الرأسمالي البالي للسير قدما
نحو بناء مجتمعات خالية من اجلشع
والــفــردانــيــة تعم فيها قيم األخــوة
والتضامن والــعــدالــة اإلجتماعية
احلقيقية

.

املعركة مستمرة مبطلب واضــح أال
وهو ضرورة سحب الرئيس الفرنسي
نسخته النيوليبرالية ملــا يسميه
مشروع إصالحه ملنظومة التقاعد.
الطبقة العاملة الفرنسية وحركتها
النقابية ,بعد جنــاح إضــرابــهــا 72
ساعة ,تضرب موعدا أخــر ملــدة 72
ساعة أيضا بداية األسبوع املقبل...
لنستفد جميعا

.
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العامالت الزراعيات من حلم الترقي االجتماعي إلى كابوس
الضياع والتنكر املجتمعي واالستغالل الطبقي

سميرة الرايس

انسجاما مع ملف العدد (القطاع
الفالحي يف املغرب) ونظرا لراهنية
املـــوضـــوع ،ارتــــأت جــريــدة النهج
الــدميــقــراطــي إعــــادة نــشــر مقال
للرفيقة ســمــيــرة الــرايــس تلقي
فيه الضوء على أوضــاع العامالت
الــزراعــيــات بشتوكة ايــت بــاهــا /
خميس ايت عميرة منوذجا

.

آالف العمال يشتغلون بشكل
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر بــقــطــاع
الفالحة ،تشكل النساء وخاصة
الشابات منهن القاعدة األساسية
لهذه الشريحة املهنية ،وتتجرع
أغلبهن واقــعــا مــن املعاناة ال تفي
الكلمات بوصفها وفضح حقيقة
وطئها

.

يعتبر متييزا قانونيا يطال احلد
األدنــى لألجور كذلك الــذي يقل
ب  32.87يف املائة عن نظيره يف
قطاع الصناعة واخلدمات (60.63
درهــم يف الفالحة مقابل 93.50
درهـــم يف الــصــنــاعــة) ويف الــواقــع
فــإن أغــلــب الــعــامــات الــزراعــيــات
يتقاضني حــوالــي  50درهـــم هي
الـــيـــوم .وهـــو م ــا يــكــشــف تــعــامــل
الــدولــة والــبــاطــرونــا مــع الطبقة
العاملة الزراعية ويفضح ادعاءات
احلكومة حول احترامها للمواثيق
الدولية حلقوق االنسان وللحقوق
الشغلية ويعاكس أبسط شــروط
االنصاف التي أقرتها البشرية

.

تعمل العامالت الزراعيات ملدة

إجنــاز البطاقة الوطنية وتواطؤ
أجهزة التفتيش الشغلية والتابعة
لــلــضــمــان االجــتــمــاعــي مــن جهة،
وغــيــاب وســائــل الــعــمــل بالنسبة
لــلــمــفــتــشــن الـــنـــزهـــاء وضــعــف
االجراءات القانونية الزجرية من
جهة أخرى ،مما يجعلهم عاجزين
متاما أمام واقع اخلروقات الفظيع
الــــذي تــعــرفــه أغــلــب الــضــيــعــات
والشركات الفالحية

.

وعــنــد احلــديــث عــن الــعــامــات
والــعــمــال ال ــزراع ــي ــن ال ب ــد من
التمييز ال ــض ــروري عــنــد تــنــاول
األوضـــــاع الــقــانــونــيــة لــلــعــامــات
الزراعيات .فبالرغم من تشغيلهن
ب ــش ــك ــل ك ــث ــي ــف يف األن ــش ــط ــة

واقــــع بــئــيــس يــصــرخ بحقائق
م ــري ــرة ع ــن أســـــرار وح ــي ــاة مــدن
الهجرة من الداخل وإلــى اخلــارج،
أنتجت مراكز وجماعات ممسوخة
ال ــه ــوي ــة ،بــقــيــم خ ــاص ــة وحــيــاة
تــفــرز تناقضات وأوضــاعــا مقلقة
يف استفحال مضطرد على مــدار
السنني

.

ســـوف نــتــطــرق يف هـــذا املــقــال
ألوضـــــاع ال ــع ــام ــات ال ــزراع ــي ــات
بشتوكة أيت باها وخاصة بخميس
أيــت عــمــيــرة املــوســومــة بالعديد
مــن االنتهاكات اخلطيرة حلقوق
االنــســان واخلــروقــات القانونية،
واق ــع ميكن تعميمه دون حتفظ
على أوضــاع العامالت الزراعيات
أينما تواجدن ببالدنا بشكل عام.
صــور الفقر واحلــرمــان عالمات
بــــارزة لــواقــع يــســتــرخــص آدمــيــة
عامالتنا الــزراعــيــات عبر القهر
اجلــســدي يف ظ ــروف عمل صعبة
جدا دون حماية اجتماعية وبدون
حتديد لساعات العمل اليومية
كما لــو أننا الزلــنــا نعيش نهايات
الــقــرن الــتــاســع عــشــر ،هــذا فضال
عــن أن التمييز يف عــدد ساعات
العمل اليومية مــا بــن الفالحة
والــقــطــاعــات االنــتــاجــيــة األخــرى

.

ون ــع ــرض هــنــا شـــهـــادات لبعض
الــعــامــات الــلــواتــي راودهــــن حلم
الهجرة هروبا من واقعهن املــزري
إلـــــى ســـــوس مـــاســـة بــحــثــا عــن
العمل وأمــا يف تغيير أوضاعهن
االجتماعية ،قــادمــات مــن آسفي
وبــنــي مــال وخنيفرة والــصــويــرة
وقلعة السراغنة،...
• تــقــول زيــنــب مــن بــنــي مــال:
" جــيــنــا نـــصـــوروا طـــرف تــاخلــبــز
ونــعــاونــوا الــوالــيــديــن ،دارت بينا
األيـــام ومــا بــقــا عــنــدنــا وجــه فني
نرجعوا"
لــقــد كـــانـــت ال ــه ــج ــرة مــؤقــتــة
فأصبحت نهائية خصوصا لنساء
أصبحن أمهات عازبات ووصل صدى
دعــارتــهــن القهرية إلــى مساقط
رؤوسهن

.

يتقاسمن ورفاقهن العمال جزء
كبيرا من معاناة واقــع االستغالل
الطبقي والتمييز القانوني ،لكنهن
يتجرعن لوحدهن بحكم هشاشة
أوضــاعــهــن أقــصــى أشــكــال القهر
اجلسدي واجلنسي .ويتم الضرب
عرض احلائط مبا خصتهن به ومبا
ميزتهن بــه إيجابيا االتفاقيات
الدولية األساسية ملنظمة العمل
الــدولــيــة املــتــعــلــقــة بــاملــســاواة يف
األجر ومنع التمييز بسبب اجلنس
وبسبب احلــمــل واألمــومــة ،ســواء
عندما يشتغلن ببالدهن أو عندما
يتوجهن للعمل باخلارج وخاصة يف
الضيعات االسبانية

االستغالليات الفالحية بسوس
ماسة وغيرها من املناطق ،وكثيرا
مــا تــدفــعــهــن ظــروفــهــن البئيسة
إلـــى الــبــحــث عــن ســبــل التخلص
منها ،مما يسقط العديد منهن يف
شراك ومخالب عصابات الدعارة
والهجرة السرية ،مما يضاعف من
استغاللهن ومن مآسيهن

.

تزيد عن عشر ساعات يف اليوم يف
ظروف مناخية قاسية يف البيوت
املغطاة مع استعمال املبيدات دون
أدنــــى مــعــرفــة بــخــطــورتــهــا ودون
أي تــدريــب أو مــراقــبــة أو وسيلة
للوقاية .كما يشتغلن باحلقول
يف ظــروف مناخية قاسية (حتت
الــشــمــس احملـــرقـــة ويف مختلف
أحـــوال الــطــقــس) تسبب للعديد
منهن حوادث شغل وأمراضا مهنية
خطيرة

.

وتنضاف إلــى انــعــدام الــشــروط
الـــصـــحـــيـــة غــــيــــاب احلـــمـــايـــة
االجــتــمــاعــيــة .فــأغــلــب الــنــســاء
الـــعـــامـــات بــــالــــزراعــــة ال يــتــم
الــتــصــريــح بــهــن لــــدى الــضــمــان
االجتماعي (من بني مليون عامل
وعاملة زراعــيــة ال يتم التصريح
ســـوى ب  5يف املـــائـــة) ويــحــرمــن
بذلك من حقهن يف التقاعد ومن
خدمات مدونة التغطية الصحية
بالرغم مــن كونها إجــبــاريــة على
املستوى الــقــانــونــي ،ويــرجــع ذلك
إلــى عــدة أســبــاب مــن بينها ضعف
التنقيب وتــدنــي الــوعــي بأهمية
التنظيم النقابي وجدواه واعتماد
الباطرونا الزراعية على تشغيل
الــطــفــات الــلــواتــي لــم يبلغن سن

الزراعية ،فإن أغلبهن ال يتوفرن
على ما يثبت عالقتهن الشغلية،
فيتم حرمانهن من بطاقة الشغل
وبطاقة األداء وال يتم التصريح
بهن لذى الضمان االجتماعي ويتم
حــرمــانــهــن مــن العطلة السنوية
ومـــن عــــاوة األقــدمــيــة ومـــن كل
الــســبــل الــتــي م ــن شــأنــهــا إثــبــات
الــعــاقــة الــشــغــلــيــة أو قــد تــؤدي
إلــى اســتــقــرارهــن يف الــعــمــل .مما
يحرمهن من احلقوق اخلاصة فال
تستفيد بذلك أغلبهن من عطلة
األمومة وال من ساعات الرضاعة
وفقا ملا تنص عليه مدونة الشغل.
وف ــض ــا عـــن هــــذا ك ــل ــه ،تــقــوم
الــعــامــات ال ــزراع ــي ــات مبختلف
أع ــم ــاره ــن (طـــفـــات وراشـــــدات
ومـــســـنـــات) يف أغـــلـــب األوقـــــات
بــإجنــاز أعــمــال شاقة وخطيرة ال
تناسب بنياتهن اجلسمانية ،من
حــمــل لــأثــقــال ومــن ســقــي يــدوي
ورش للمبيدات يف غياب وسائل
الوقاية...وغيرها.
مــوازاة لهذا الواقع املرير حول
شــروط العمل الــذي متت اإلشــارة
إلــيــه أعــــاه ،تــتــكــدس الــعــامــات
الــزراعــيــات وعــائــاتــهــن يف قــرى
قصديرية وبالستيكية بجانب

• وحتــكــي فــاطــمــة عــن ظــروف
عــمــلــهــا والـــدمـــوع يف عــيــنــيــهــا" :
وجدت عمال يف البداية يف إحدى
الضيعات ،ونظرا لنحافة جسدي
كلفت إلى جانب عامالت أخريات
بـــرش مـــواد كــيــمــاويــة ســبــبــت لي
مرضا مزمنا (الضيقة) .وزاد من
ذلك ظروف السكن التي هي عبارة
عن كوخ من القش والطني بسقف
بالستيكي يأوينا نحن أربع نساء
أو أكثر .فتفاقمت بذلك وضعيتي
الصحية بسبب رائــحــة الكبريت
واملــواد الكيماوية األخــرى وغياب
التهوية وضيق املساحة املخصصة
لنومنا

.

• وتواصل عتيقة " :نستيقظ يف
الصباح الباكر ونتجه جماعات،
نحن القادمات من أماكن متعددة
م ــن املـــغـــرب ،خــاصــة م ــن نــواحــي
خــنــيــفــرة وبــنــي م ــال و واملــــاس و
الصويرة و الراشدية .كنا جماعة
م ــن الــنــســاء نــتــجــه إلـــى املــوقــف
لنتفرق يف الكاميونات "الشاحنات"
املخصصة لنقلنا للضيعات

.

وحتكي النساء عن حوادث سير
متعددة ومميتة وقعت يف املنطقة
بسبب هذه الشاحنات من دون أن
حترك السلطات أي ساكن ،ناهيك
عن التحرشات اجلنسية داخلها
بسبب التكدس والنقل داخلها كما
تنقل األغنام إلى السوق

.

أمــا األعمال األكثر مشقة فهي
تلك التي تقودنا للعمل يف البيوت

البالستيكية خالل فصل الصيف،
حــيــث تــتــحــول تــلــك الــبــيــوت إلــى
أفــران محرقة ونقضي بها ساعات
متواصلة .وهنا يتم التمييز بيننا
بشكل صادم من طرف "الشافات"
(رؤساء العمل بالضعات) ،ولم أفهم
هذا التمييز إال بعد مدة

.

فمقابل احلصول على عمل أقل
تعبا ومشقة يكون هو االستجابة
ل ــل ــرغ ــب ــات اجلــنــســيــة ل ــه ــؤالء
"الــشــافــات" ،وكــل مــن ترفض ذلك
يكون مصيرها املزيد من األعمال
الشاقة أو الطرد من العمل.
وقـــد حتــدثــت ش ــه ــادات أخــرى
عــن حـــوادث تقع يف اخلــفــاء وعن
حاالت اغتصاب جماعي و حاالت
حترشات جنسية ال حصر لها

.

هــذه شــهــادات عــن رحلة عــذاب
تعيشه بعض العامالت الزراعيات
على مدار النهار والليل ،وتعيشه كل
العامالت الزراعيات من اخلامسة
صباحا حتى السادسة مساء عمر
رحــلــة الــعــمــل املــرهــق يف ضيعات
فــاحــيــة تفتقر أغلبها لوسائل
حفظ الصحة والــســامــة املهنية
وتساق إليها العامالت كاحليوانات
عــبــر وســائــل نــقــل خــطــيــرة على
حــيــاتــهــن وصــحــتــهــن ،ليتقاضني
أجــورا هزيلة دون احترام لقانون
الــشــغــل وأدنــــى شــــروط الــتــعــامــل
االنساني

.

وي ــض ــاع ــف واقـــــع االســتــغــال
والقهر واملهانة هــذا التي تعيشه
الــعــامــات الــزراعــيــات مــا تعيشه
املــرأة املغربية مــن تكبيل وحيف
ومتييز على مستوى التشريع ومن
اضــطــهــاد ومتييز مجتمعي ،ناجت
عــن ســيــادة العقلية الــذكــوريــة.
وهي قتامة يجب يف نظرنا العمل
على فضحها دون خجل مــن أجل
أن تتكاثف جهود كــل املناضالت
واملناضلني وكل اإلطارات النقابية
والنسائية واحلقوقية والسياسية
الدميقراطية ولكي تلتئم يف جبهة
موحدة لصد هــذا الواقع املخزي
الــذي جتني من ورائــه الباطرونا
املتوحشة مئات املاليير ،وتكرسه
بشكل متواطئ ومتعمد مختلف
أجـــهـــزة الــــدولــــة قــصــد تيسير
استغالل هــذه الشريحة من اليد
الــعــامــلــة أقــصــى وأقــســى أشــكــال
االســتــغــال ،مــع ع ــدم االعــتــراف
لها مبساهماتها كقوة مجتمعية
ج ــدي ــدة يف عــالــم قــــروي حتكم
الدولة عمدا بتهميشه وإقصاءه
على كل املستويات اإلجتماعية
واالقــــتــــصــــاديــــة وال ــث ــق ــاف ــي ــة
والسياسية ،حتى ال ينهض بدوره
احملوري احلاسم يف صيرورة التغيير
ببالدنا

.
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الثقافة والتغيير
محمد رحو

الوضع الطبقي للمثقف وعالقته
بالسلطة  :املثقفون كشريحة من
البرجوازية الصغيرة
()2

أنا املوقع أسفله

سنة سعيدة!

سياط من العصور الغابرة

مبناسبة السنة اجلديدة

مند يدا للحب والرجاء

على جسم قرية معاصرة

أحب أن أقول لكم:

فينسفون الفضاء

ولكنني سأقول:

سنة سعيدة !

ولكنني سأقول:

سنة سعيدة !

سنة سعيدة!

ستمتد الئحة العاطلني

الريح تخنق الشمعة األولى

سيمحو الليل املتناسل أجنمه

وتنهد صروح احلاملني

و الليل ميتد نفقا طويال

و يصفق اخلفاش للعتمة

ولكنني سأقول:

بكون املثقفني ال ميكن أن يكونوا جزء من الطبقة العاملة ،ألن

ولكنني سأقول :

ولكنني سأقول :

سنة سعيدة!

املثقفني رغــم كونهم "عــمــاال" إال أنــهــم عــمــال غير منتجني وال

سنة سعيدة!

سنة سعيدة!

ستفيض أرصدة جتار السالح

يشتركون يف العمل اليدوي ،حيث أن التقسيم بني العمل الذهني

العهر يتناسل كالفطر

نحلم بوردة أريجها  /اخلالص

وتفيض قلوب الشعوب باجلراح

والقهر وما أدراك ما القهر

فيطلقون على احللم الرصاص

ولكنني سأقول:

ولكنني سأقول:

ولكنني سأقول:

سنة سعيدة !

سنة سعيدة!

سنة سعيدة!

نتيه يف املدن املخيفة

سيهدر«الرخاء»عبر اإلذاعة

«أحــبــاب لــنــا»تــزوجــوا منحدرات

جرحا يواصل نزيفه

***   

و تشوينا حرائق البضاعة

الوهم

ولكنني سأقول:

ولكنني سأقول :

وطلقوا الرؤيا/اإلنسان

سنة سعيدة !

سنة سعيدة!

أحـــبـــاب لــنــا مـــا زالــــت حتــفــر يف

نتيه يف قفار الوقت

يغرقون الوقت يف الزيف و األلوان

يعتبر "نيكوس بوالنتزاس" من أكثر املاركسيني املدافعني عن
اجتاه كون املثقفني ميثلون برجوازية صغيرة ،ويدافع عن موقفه

ونظيري اليدوي ،ميثل العالقة االساسية للبعد اإليديولوجي،
أي التبعية يف املجتمع الرأسمالي ،بتعبير أدق  :العمل اليدوي
يكون خاضعا للعمل الذهني على املستوى اإليديولوجي ،ففي
الفكر املاركسي يتم حتديد االنتماء الطبقي بناء على البعدين

االقتصادي و اإليديولوجي.

إذن الــعــمــال الــذهــنــيــون يــســيــطــرون عــلــى الــعــمــال الــيــدويــن
إيديولوجيا ،ومنها يخلص الى كون املثقفني يقعون خارج نطاق

الطبقة العاملة.

مــن بــن االنــتــقــادات املــوجــهــة إلــى هــذا الــتــصــور ،جنــد"رايــت"
الــذي يقول" :أنــه ال يكفي مجرد القيام بعمل ذهني للسيطرة

فنشتهي واحة املوت

على الطبقة العاملة حتى على املستوى اإليديولوجي ،ولكنه

يخلعون وجه الذئب

شوكة القضبان

ولكنني سأقول:

مــن الــضــروري أيضا احــتــال مركز مسيطر داخــل نطاق األدوات

و يلبسون قناع اإلنسان

ولكنني سأقول:

سنة سعيدة!

األيديولوجية(التعليم ،اإلعالم ،احلزب ،النقابة ،اجلمعية،)...،

ولكنني سأقول:

سنة سعيدة !

  

نبارك حجرا يضيء ليل فلسطني

أنا املوقع أسفله

يطردون العاشق ،يوصدون األبواب

ويباركون رأسا ينبته التنني

مبناسبة السنة اجلديدة

و يكرعون من دم الشهيد األنخاب

ولكنني سأقول:

أخشى أن أقول لكم:

للبورجوازية الصغيرة التقليدية ،إال انه يخالفه الرأي يف مفهومه

ولكنني سأقول :

سنة سعيدة!

سنة سعيدة !

للبرجوازية الصغيرة اجلــديــدة ،فهذه االخــيــرة حتركها دوافــع

سنة سعيدة!

جر حهم

حسن ايت عمر

***

يوميات عامل زراعي

اسمي عبداهلل او الشيخ

من مواليد بني عبداهلل بركني
ولـــــدت يف يــــوم خــريــفــي تــزامــن
وتساقط التلوج وانقطاع الطريق عن
البلدة احملــاصــرة بني فجني عميقني
مــحــاصــر بقمتني مــن اعــلــى القمم
باملغرب قمة بويبالن وقمة بوناصر
كــبــرت يف وســـط مــفــقــر كــتــب عليه
احلــصــار الطبيعي والــبــشــري عشت
عــلــى مــا جت ــود بــه األرض مــن بقل
وزرع وضــرع غداؤنا بسيط وعشاؤنا
ال يتغير بلبولة شعير اودرة نعتمد
على الشاي والسكر كمادة اساسية يف
التغدية وجلت املدرسة يف السادس
عشر من شهر شتنبر من سنة 1976

حصلت على الشهادة اإلبتدائية سنة
 1983بعد جهد جهيد سأنتقل الى
احلاضرة ملتابعة دراستي يف ضروف
جد قاسية ستقلنا الشاحنة ملسافة
مائة وخمسون كلم وستقطعها يف
اكتر من ست ساعات لتصل بي اخيرا
الى حيث سأتابع دراستي إنها بداية
حلياة جديدة وتفاصيل ستجعلني
اعرف أني كنت يف عالم مختلف متاما
عــن العالم اجلــديــد الــذي سأواجه
مشاكله لوحدي ودون مساعدة األم
او اإلخوة عالم تغير فيه كل شيء من
النوم الــى وجبات األكــل الــى الفصل
ثم األصدقاء اصدقاء جدد يلبسون
احسن الثياب وأجود األحذية عكس
رفــاقــي الــقــدامــى بأسمالهم الرثة

وجالبيبهم الصوفية اخلشنة هنا
يبدأ سؤالي وستتغير افكاري ألطرح
سؤاال لم اجد له جواب حينها ملاذا
لــم نستفد يف عمق اجلبل مــن تلك
اخليرات التي تقدم ألهــل احلاضرة
السنا مــن نفس البلد ونحمل نفس
اجلنسية ؟؟؟
كبرت وانقطعت عن الدراسة وبدأت
البحث عن العمل نعم سأركب احلافلة
متوجها الــى ضيعات اإلستغالليني
ومــن هنا ستبدأ القصة فانتظروني
.....يوميات عامل زراعي ......
عبد اهلل السامي ....عامل زراعي
مــطــرود ومــحــاصــر بسبب انتمائه
النقابي...

فالعامل الذهني مثل السكرتير و الــذي يفتقد إلى أية سيطرة
على عملية اإلنتاج اإليديولوجي ال يسيطر بالتالي على الطبقة

العاملة إيديولوجيا.

فــرغــم اتــفــاق "رايـــت" مــع املــفــهــوم الــذي أعــطــاه "بــوالنــتــزاس"

ومصالح مختلفة ،ومكمن اختالفها يف املهارات واخلبرات واملواقع
يف توزيع العمل .فهذه املجموعات غير متجانسة من منظور الوعي

الطبقي وصراع الطبقات و تشكيلها.

اقترح "رايت" تصورا بديال يتمحور حول ثالث طبقات اجتماعية
(البورجوازية الرأسمالية ،البورجوازية الصغرى ،البروليتاريا)،
أما عن العالقة بني هذه الطبقات فال ميكن أن تتقاطع كما تتقاطع
أضــاع املثلث ،بل تفصل زوايــا تالقيها فئات أو مجموعات أخرى
من أصناف العاملني من أمثال الشركات ومسيريها ،وصغار أرباب
األعمال واملستقلني يف كسب عيشهم.
إن مهام املنتمني إلــى هــذه الفئات (العمال الذهنيون) جتمع
بني مظاهر تربط البعض بالبورجوازية الصغيرة ـ كصغار أرباب
األعمال ـ وتربط الباقي إما بالبروليتاريا أو الطبقة الوسطى،
وهذا ما يفسر وضعهم املتأرجح يضعون قدما يف طبقة وقدما يف

أخرى.

حوار
ع الغني ايوب فالح مثقف عصامي من جماعة لهري ،لعب دورا مهما يف حراك قبائل لهري-
بوكركور ،تاجموت و بووزال للدفاع عن اراضي الفالحني الصغار يف مواجهة شراسة و شراهة
ادارة املياه و الغابات لفدادين الفقراء و قطعهم االرضية باسم حماية امللك الغابوي الذي
سيعرف مصيرا اشبه مبا يحضر لألراضي الساللية.
 -   1أنهيتم قبل مدة عملية
احلــــرث ،هــل لــك ان حتــدثــنــا عن
مشاكلها ،خصوصا و أن كل اراضيكم
باملنطقة بــوريــة موجهة لــزراعــة
احلبوب ،وملن يحرث الفالح الصغير
فعال ؟

الــفــاح الفقير يستثمر و ميول
عملية احلــرث مبصاريف باهضة
تبدأ من عملية قلب التربة باجلرار
و حرثها ،فهو يؤدي من قوت صغاره
الـــزيـــادات الــصــاروخــيــة يف اثمنة
احمل ــروق ــات مسمنا بــذلــك ث ــروات
املتحكمني يف سوق الطاقة بالبلد،
وبعد ذلــك يقتني البذور املختارة
مــن الــدولــة بثمن مكلف يصل الى
 370درهم للقنطار الواحد ،اسماء
الــبــذور كثيرة والــقــاســم املشترك
بينها هو انها انهت البذور احمللية
لألبد ومردوديتها ضعيفة جدا ألنها
حتتاج تساقطات مطرية مهمة يف
شهور اصبحت درجــة احلــرارة فيها
مشابهة لدرجة حرارة فصل الصيف،
اضافة لألسمدة التي يتم تسويقها
والتي ال تقدم أي اضافة للمنتوج
فتركيبتها ال تالئم طبيعة تربتنا
ونحن ال منلك ما به نستطيع القيام
بتحاليل للتربة ملعرفة طبيعة
االس ــم ــدة الــتــي حتــتــاجــهــا وحتى
على فــرض قيامنا بهذه التحاليل
فالسوق احمللي يعرف نوعني اوثالثة
مــن االســمــدة فــقــط ،ونــحــن نختار
االرخــــص منها فــقــط ،ال ــدول ــة ال
تقدم لنا أي مساعدة او تسهيالت
بــهــذا اخلــصــوص وال تعيننا حتى
بالكالم أعني االســتــشــارات فماذا
نستفيد من كل هــؤالء املهندسني
الفالحيني والتقنيني الذين نصرف
أمــواال مهمة يف تكوينهم بأموالنا؟
اننا ننفق عليهم مــن اجــل البعض
فقط ،وبعد ذلك االمــاح واالدويــة
ملعاجلة األعشاب الطفيلية وعملية
احلــصــاد مبصاريفها الــتــي تضيف
نفقات ومصاريف جديدة فالطرق
غــيــر مناسبة لتنقل احلــصــادات
لقرانا واراضــيــنــا غير مستصلحة
بالكامل لضعف ذات الــيــد ،األمــر
الــذي يجعل هــذه احملطة األخيرة
يف املوسم الفالحي أكثر انهاكا وأشد
تفقيرا لنا ،لنفاجأ ختاما بتحديد
الــدولــة مبلغ اقــتــنــاء احلــبــوب من

الفالح ب  200درهــم أو  230على
ابعد تقدير...
انهم يدفعوننا بأحديتهم حلافة
الهاوية بطريقة مهينة ،اننا نبيع
القنطار الــذي قد يكلفنا انتاجه
ازيــد من  300درهــم بخسارة 100
درهم ،تخيل معي أننا سنعيد اقتناء
م ــادة النخالة لـــرؤوس اغنامنا ب
 300درهم للقنطار وأكثر ،اكثر مما
بعنا به القنطار الواحد من القمح،
زيــادة على مصاريف نقلها وفوائد
تأجيل تأدية ثمنها يف انتظار عيد
األضحى ،ان الفالح الصغير يكدح من
أجل راحة كبار الفالحني واصحاب
املطاحن والــدولــة ،انهم يعاملوننا
كأعداء حقيقيني يستنزفوننا حتى
املوت ...
انهم يدفعوننا لترك هذا النمط
مــن الــزراعــة املعاشية الــتــي حمت
املغاربة سنينا طويلة مــن اجلــوع،
وكــــأن املــغــاربــة لــيــســوا يف حاجة
للحبوب وهم يستوردونها مباليني
القناطير حاليا ،فلماذا يتخلون عن
الفالح الصغير وهو الذي ظل يطعم
املــغــاربــة ويضمن امنهم الغذائي
ويحمي االقتصاد الوطني موفرا
كل حاجيات املغاربة من قمح وحليب
وسكر؟ ان وزارة الفالحة ال تفعل
شيئا آخــر اكثر من مسايرة ودعم
الفالحني الكبار بالبلد ،وملثل هؤالء
يضعون سياساتهم ومخططاتهم ...
 -   2هل تريد أن تقول بانكم
لــم تستفيدوا شيئا مــن املخطط
األخضر؟

برنامج املخطط األخضر أو املغرب
األخضر كما يقولون ،استفاد منه
الفالحون الكبار واصحاب الضيعات
الكيلومترية املوجهة للتصدير،
الــفــاحــة الــعــصــريــة واربــابــهــا هم
املستفيدون من كل هذه املخططات
التي يسوقونها بداية باسم الفالح
الصغير والنهوض بأوضاعه ،انهم
يستعملون اســمــنــا يف اليافطات
االشــهــاريــة فقط أمــا يف احلقيقة
فهم املستفيد الوحيد من كل تلك
األمــــوال املــوجــهــة لــهــذا املخطط،
انهم يدعمون االراضي التي تساوي
مساحتها  5هكتارات بنسبة 100
يف املــائــة يف نــظــام التنقيط ولكن

يشترطون عليك مسبقا توفير
البئر األمــر الــذي يستوجب ازيــد
من  40.000درهــم ،ان مبالغ كهذه
ال نستطيع تــوفــيــرهــا ،خــذ بعني
االعتبار ان قطعنا االرضية مشتتة،
فداديننا ال تصل مساحتها خلمسة
هكتارات ،فخمس هكتارات متصلة
فائضة عن احلاجة ميكن توجيهها
الستثمار يتطلب منا انتظار اعوام
للحصول على فوائده ،فماذا سنأكل
يف انتظار مرور هذه السنوات؟ وماذا
سننفق على هذه الــزراعــة؟ وحتى
الفدادين املتصلة فنحن نتخذها
مسكنا وجنزئها ألربعة اقسام ،قسم
للشعير وقسم للقمح وقسم يرتاح
حلــرثــه يف الــســنــة املــوالــيــة وقسم
للرعي ،الى أين سأرحل اذا خصصت
الهكتارات اخلمس ألشجار الزيتون
مثال لسنوات قد تزيد عن الثمانية
للحصول على أول غلة

؟

خــذ دائــمــا مــثــال غ ــرس اشــجــار
الزيتون ،فهو يف بعض املناطق من
اجلماعة املجاورة لنا بآيت اسحاق
يــفــوت ملــقــاوالت بــدفــتــر حتمالت
يشترط عليها االعتناء باملغروسات
لــســنــتــن مــتــوالــيــتــن مستفيدة
مــن اع ــان ــات مــهــمــة ال عــاقــة لها
بالتزاماتها على ارض الــواقــع ،ال
سقي وال رعاية وال مراقبة وال تتبع،
انهم ال يفكرون اطــاقــا مــن أجلنا
وكأنهم يريدون ان نتلهى بالزيتون
يف انتظار انتهاء حفلة ازدراد مال
املخطط األخضر ،وهذا ما تكشفه
االرقــــام الرسمية حيث ان انتاج
املغرب من الزيتون سنة  2004هو
قرابة  1مليون طن ويف سنة 2019
بالكاد وصلنا ملعدل 1.2مليون طن،
ارقــام تقول الشيء الكثير ولكنهم
ال ينصتون لها حقا ،انــه مخطط
أخضر لكبار الفالحني ولكنه أصفر
بالنسبة للفالحني الصغار ولكل
املغاربة ...
 -   3ومــع ذلــك ولإلنصاف،
هناك نقط نور ال ميكننا جتاهلها
وهي املتعلقة بدعم اعالف مواشي
وقطعان الفالحني الصغار؟
بالفعل هــنــاك بــرامــج وقـــرارات
تتخذها الوزارة الوصية على القطاع
مــن أج ــل بــرنــامــج دع ــم األعـــاف،
اال انــه على ارض الواقع فالكساب
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الفقير ال يستفيد نهائيا من هذا
البرنامج وســأحــدد لــك بالتدقيق
مكمن الــداء  :الــوزارة الوصية تعلن
انها تدعم الشعير املستورد لفائدة
الفالحني الفقراء اال ان ما يقع شيء
آخــر ،فعدد رؤوس اغــنــام الكساب
الصغير والفالح الفقير محدودة وهم
يحصرون عدد الكيلوغرامات التي
سيستفيد منها كل رأس غنم ،وحني
يتقدم لالستفادة يطلب منه الئحة
مستفيدين يف حــدود  12طن على
األقــل ،فكيف ميكن لكساب يتوفر
على قطيع من  20رأس من الغنم أو
حتى 100مثال ان يوفر الئحة ل 12
طن األمر الذي يجعله ينسحب من
هذا املقلب تاركا الساحة للمضاربني
واصــحــاب الــشــكــارة ليعيد اقتناء
الشعير من السماسرة بزيادة تفوق
 50درهم يف القنطار

.

 -   4أال تــتــاح لــكــم فــرص
ملــنــاقــشــة مــثــل هـــذه املــشــاكــل مع
املسؤولني على القطاع

؟

الــفــضــاء الــوحــيــد الـــذي نطرح
فيه مثل هــذه املشاكل هو الغرفة
الــفــاحــيــة ،وهــي غــرف ال مييزها
عــن املــجــالــس احملــلــيــة واجلــهــويــة
واالنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة اال
تاريخ االقــتــراع ،احيانا تستضيف
مسؤولني من وزارة الفالحة ،وهؤالء
يتجنبون تقدمي اجوبة عن اسئلتنا
وانتظاراتنا أو التفكير اجلماعي
معنا يف حلول ،وحني يرتفع الغضب
يف قاعات االجتماع لتوالي الوعود
التي تبقى معلقة بال حلول ،فانهم
ينهون االجتماع ويعودون من حيث

برنامج
المخطط األخضر
أو المغرب األخضر
كما يقولون ،استفاد
منه الفالحون الكبار
واصحاب الضيعات
الكيلومترية
الموجهة للتصدير

العدد 342 :
من  14إىل  21يناير 2020

جـــاؤوا ،انــهــا غــرف ال يــعــول عليها
لدعم الفالح وال النهوض بأوضاعه

.
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 -  ماهي يف نظرك مداخل
اعادة النظر يف هذا الوضع املأساوي
الذي يعيشه الفالح الصغير ؟

اوال ي ــج ــب ربــــط املــســؤولــيــة
باحملاسبة ،فباالضافة الى التالعب
بــأمــوال املخطط بــطــرق مختلفة
أضحت معروفة للجميع وكل سكان
خنيفرة يتذكرون جيدا تفاصيل
اعــتــقــال مــســؤول بــــوزارة الفالحة
ومــقــاول ومــديــر اقليمي للفالحة
بهذا اخلصوص،هناك أمــوال مهمة
وجهت للنهوض بأوضاع كبار املالكني
الذين عمدوا الى مباشرة مجموعة
من الطرق االحتيالية لالستفادة من
اموال البرنامج ،وهم ال يقدمون ولو
درهما واحــدا لفائدة الدولة ،هذه
االمــوال ينبغي استرجاعها واعادة
توجيهها للفالحني الــصــغــار ،كما
ينبغي على الفالحني تأسيس نقابات
للدفاع عن مصاحلهم االقتصادية
واالجتماعية املــبــاشــرة ،وتأسيس
حزبهم للدفاع عن مصاحلهم ،يجب
على كل الكادحني ان يدافعوا عن
أنفسهم ويكفوا عن اعتبارهم مجرد
أصوات انتخابية تتالعب بها احزاب
باتت ترشح األكــثــر فــســادا وقــدرة
على خــرق القانون ،تخيل معي ان
الناس يف القرية اصبحوا ينتقون
مرشحيهم عــلــى أســـاس مــن منهم
اكثر قــدرة على التأثير يف قــرارات
واحكام احملكمة والشرطة والدرك،
وهــؤالء املرشحون ايضا يتقدمون
لــلــقــرى بــشــعــار ":الــلــي عــنــدو شي
مشكل فاحملكمة أوال عند الــدرك
او املياه والغابات او الدرك أنا نفكو
ليه" ،نريد دولة قانون وليس دولة
عصابات ،صحيح ان الناس يف القرية
تعيش الفقر واحلاجة والرعب من
املخزن ،ولكنها ينبغي ان تعرف ان
األعمار بيد اهلل ،فمماذا ينبغي ان
نخاف؟ هل ينبغي ان نخاف ألنهم
سيصادرون ارزاقــنــا؟ لقد صادروها
فما تبقى لنا شيئا يكفي لدفننا
بكرامة ،وهل نخاف من قتلهم لنا؟
اني اتساءل مع نفسي هل هذه احلياة
تستحق ان تعاش بهذه الطريقة
املهينة التي جعلونا نتنفس بها ...
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األخرية

عائالت املعتقلني السياسيني باحلسيمة تستقبل وفدا هولنديا
بـــدعـــوة مـــن عـــائـــات املــعــتــقــلــن

الهولندية حــول معتقلي احلــراك...

الــســيــاســيــن حلـــراك الــريــف التقى

لقد قــامــوا بــزيــارة احلسيمة يف 23

الكاتب الوطني للنهج الدميقراطي

يــولــيــوز  2017ملــدة 3ايـــام .زيارتهم

واألمينة العامة للحزب االشتراكي

تندرج يف اطار االطالع عن كثب على

املــوحــد ورئــيــس اجلــمــعــيــة املغربية

تــطــورات االوضــــاع باملنطقة بــعــد 3

حلــقــوق األن ــس ــان بــوفــد مــن احلــزب

سنوات من انطالق احلــراك،و حتريك

اإلشــتــراكــي بــهــوالنــدا .ه ــذا احلــزب

املياه الراكدة يف هذا اجلانب وخاصة

الذي يتوفر على  15عضوا يف الغرفة

على املستوى الدبلوماسي .يريدون

الثانية و 4اعضاء يف الغرفة االولى ،

التعبير عن تضامنهم والتواصل مع

تأسس سنة  1971كاندماج ملجموعات

القوى التقدمية واحلقوقية املغربية

مـــاركـــســـيـــة ،ش ــي ــوع ــي ــة ،ومـــاويـــة،

من اجل تشكيل جبهة مشتركة لفرض

واســتــطــاع يف مرحلة مابعد سقوط

اطالق سراح املعتقلني وفك احلصار عن

اجلــــدار ان يــعــدل شيئا مــا خطابه

الريف .وهم يعرفون ان عدد طالبي

السياسي وينخرط اكــثــر يف احلياة

الــلــجــوء مــن املــغــرب سنة  2019بلغ

السياسية .ففي بــدايــة التسعينات

 1000طلب .وكان الوفد يتكون من :

كــان لــديــه عــضــوان برملانيان فقط.
وهو حزب يدافع عن رفاهية املواطنني

• السيدة Lilian Marijnissen

( رئــيــســة فــريــق احلـــزب االشــتــراكــي
بالبرملان الهولندي )
• السيدة Nina de Ridder :

العدد 342 :
من  14إىل  21يناير 2020

من وحي األحداث

الرد النضالي اجلماهيري يتوسع
التيتي الحبيب

• السيدةSadet Karabulut :

الديالكتيك املــادي يعلمنا بــأن لكل ظاهرة وجهني

• السيد .Jip van Dort :
وبــعــد اســتــقــبــال ال ــوف ــد مبــطــار
الــشــريــف اإلدريــســي باحلسيمة مت
عقد لقاءات انفرادية بني البرملانيني
الــهــولــديــن واإلطــــــارات احلــقــوقــيــة
والسياسية وكــذا عــائــات املعتقلني
السياسيني ،وكان من نتائج هذا اللقاء
أن قدم الفريق البرملاني يوم اخلميس
 09يناير  2020تسعة عشر ()19
سؤاال للحكومة الهولندية على ضوء

نتائج زيارتهم للمغرب.

متناقضني .وعند التحليل امللموس للظاهرة نستطيع
التعرف على الوجهني وكيف يتفاعالن ويف أي وجهة
يصب كل واحــد منهما .وسعت الدولة البوليسية من
حملتها جتــاه املناضلني ومستعملي وســائــل التواصل
االجــتــمــاعــي وزجـــت بــالــعــشــرات مــنــهــم يف االعــتــقــال
واحملــاكــمــات .حملة تــهــدف الــى بــث الــرعــب وإســكــات
املواطنني واملواطنات وقمع جرأة التفكير والتعبير .لم
تعد الدولة البوليسية تعنى بسمعة املغرب وانكشاف
حقيقة دميقراطية الــواجــهــة .لــم يعد يهمها الــرأي
العام الدولي ألنها مسنودة من االنظمة اليمينية يف
اوروبا وأمريكا .وهي نفسها تنكل باحملتجني واملعارضني

والتقسيم العادل الثروة .كما يناضل

يف بلدانها وتنظم االنقالبات على االنظمة املعارضة

مــن اجــل عــاقــات دولــيــة يسود فيها

والتقدمية عبر العالم .هكذا تعتقد الدولة البوليسية

الــتــعــاون عــلــى قـــدم املـــســـاواة وضــد
استغالل الشعوب .ومع حظر اسلحة

عندنا ان يدها اصبحت مطلوقة ولــن يهب رأي عام

الــدمــار الــشــامــل .بفضل هــذا احلــزب

دولي حملاسبتها او وقف الدعم والتمويل عن مشاريعها.

مت حتــقــيــق الــكــثــيــر مـــن اخلــطــوات

تعتقد انها بتصعيد القمع ستوقف أي انفجار شعبي

الدبلوماسية على صعيد البرملان

والــذي بــات الكثير من املتابعني واملهتمني يترقبونه

ويعتبرونه وشيك الوقوع.

الهولندي .بفضل احلــزب مت توجيه
عدة اسئلة كتابية وشفوية للحكومة

إرهاب الدولة وثقافة اإلعدام واالغتياالت

لكن الــرد جاء سريعا متمثال يف تواصل أالحتجاج،
وتــطــور اشــكــال التعبير املــعــارضــة واملــنــددة وابــتــكــار
اساليب جديدة ،يف فن الــراب ويف ميادين كــرة القدم

رزكار عقراوي

تــنــافــس فيها الــتــراس نـــوادي الــفــرق الــريــاضــيــة ويف

تــوصــلــت اجلــريــدة مــن املــنــاضــل

الكراهية والعنف والعنف املتبادل

النظام اإليراني نظاما ديكتاتوريا

الــيــســاري رزكـــار عــقــراوي مبقالة

واالنــتــقــام والــثــأر وداللـــة واضــحــة

دينيا قوروسطيا مستبدا كــان له

الوسائط االجتماعية .وكلما مت استهداف أحد الشباب

حول موقفه من اغتيال اجلنيرال

عــلــى فــشــل الــعــدالــة ولــيــس هلى

دور سلبي يف املنطقة ويف الــعــراق،

اإليــرانــي قاسم سليماني  ،يف هذه

حتقيقها .ويــعــزز عــقــراوي موقفه

ومليشياته املسلحة كــان لــهــا دور

املقالة يــرد املناضل اليساري على

بــالــعــودة إلـــى املــواثــيــق الــدولــيــة

كبير يف ارتكاب جرائم بشعة ضد

بــعــض مــنــتــقــديــه مــن إدانــتــه لهذا

التي تنص على عدم أحقية الدول

االغــتــيــال  .ونــظــرا لــضــيــق مــجــال

االســتــعــمــال غــيــر الــشــرعــي للقوة

الــنــشــر يف عـــدد اجلـــريـــدة هـــذا ،

والــعــنــف واالغـــتـــيـــاالت لتحقيق

سنقتصر على مقتطفات مــن هذا

أهــــــداف س ــي ــاس ــي ــة  ،والبــــــد مــن

املقال  ،وسنركز أساسا على الدواعي

إدانـــة إرهـــاب الــدولــة مــهــمــا كانت

التي يــوردهــا رزكــار عــقــراوي حول

ذرائــعــه .ويتنقد رزك ــار املدافعني

مــوقــفــه  .وهــكــذا يــنــطــلــق يف دعــم

عن االغتيال بإبراز دور الواليات

مــوقــفــه م ــن مــنــاهــضــتــه املــبــدئــيــة

املتحد األمريكية

املدعم لألنظمة

لإلعدام واإلعــدام التعسفي خارج

الــرجــعــيــة والــعــنــصــريــة يف الــعــالــم

ال ــق ــض ــاء مبـــا فــيــهــا االغ ــت ــي ــاالت

ومــنــاهــضــتــهــا لــلــشــعــوب املــضــطــهــدة

وذلك بالنسبة جلميع البشر مهما

ولــلــقــيــم اإلنــســانــيــة والــتــحــرريــة،

اختلفت توجهاتهم ،واعتبار احلق

ودورها السلبي على املنطقة وعلى

يف احلــيــاة مــقــدســا لــلــجــمــيــع .ومــن

العراق منذ  2003الذي ميثل سبب

دواعــي هــذه املناهضة األثــر الــذي

كــل املــآســي الــتــي ميــر منها الشعب

تخلفه عــقــوبــة اإلعــــدام وأعــمــال

العراقي ،ومــن مظاهر هــذه االــدور

االغــتــيــاالت التي تقوم بها الــدول

عــمــلــيــة االغــتــيــال األخ ــي ــرة الــتــي

 ،حيث تنشر ثقافة ال إنسانية يف

ستزيد هذه املآسي  .ويف نفس الوقت

املجتمع وتعممها ممــا سيعزز روح

يؤكد املناضل اليساري أنــه يعتبر

النضال السلمي للشعب العراقي .

إن اغــتــيــال ســلــيــمــانــي حسب
رزكـــار ســتــكــون لــه عــواقــب سلبية
على النضال السلمي للمتظاهرين
ومــطــالــبــهــم املـــشـــروعـــة،ألن حــالــة
اشـــتـــداد ال ــن ــزاع ــات والــصــراعــات
املــســلــحــة ســتــعــطــي " الــشــرعــيــة
"لألجهزة القمعية يف العراق وإيران
الرتـــكـــاب اجلـــرائـــم والــقــمــع ضــد
النضاالت السلمية القائمة

هناك .

ويــخــتــم رزكــــار دواعــــي إدانــتــه
لــاغــتــيــال بــاعــتــبــار الــيــســاريــن
والــتــقــدمــيــن املــنــاضــلــن م ــن اجــل
دولــــة عــلــمــانــيــة مــدنــيــة تــقــدمــيــة
تضمن حقوق اإلنسان غير القابلة
لــلــتــجــزيء والــتــصــرف ال ميــكــن أن
يروجوا لثقافة اإلعدام واالغتيال
والتدخل

العسكري .

املــدونــن او الــصــحــافــيــن او املــنــاضــلــن احلــقــوقــيــن او
النقابيني او السياسيني كلما انطلقت حملة التضامن،
وتشكلت اجلمعيات والتنسيقيات املختلفة املكونات

والتوجهات ...

الوجه االيجابي لهذه احلملة البوليسية الشعواء
هو انتقال موجة تنظيم رد الفعل واملقاومة اجلماعية
الى مناطق الهامش .لم تعد هذه القضية محصورة على
املركز بل انتشرت الى جميع املناطق ويرافقها وعي قوي
بالتضامن .فإذا كان القمع يصدر ويتم توجيهه انطالقا
من مركز ،فإن التضامن ومواجهة االعتداء على احلق يف
التعبير والرأي والتنظيم من اجل الدفاع عن املكتسبات
يتطلب بــدوره وجــود التنظيم الــذي يسمح بلم شمل
احلركة النضالية ويجمع كل املبادرات املتفرقة واملشتتة
حتى تتحول الــى قــوة ذات تأثير تفرض على الدولة
البوليسية التراجع عن بطشها واالنفراد هنا او هناك
مبناضلني تعتبرهم معزولني يسهل قمعهم إلعطاء املثال
بحالتهم للبقية من الساخطني والناقمني .ومن مظاهر
الــقــوة وعــوامــل توحيد هــذه احلــركــات االحتجاجية
ضرورة بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة وكل اشكال

التنسيق والتحالفات ضمن جبهة عريضة.

