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كلمة العدد

وذاتية،  موضوعية  ش���روط  ع��دة  ت��واف��رت 
السترجاع موضوع العمل النقابي إلى مقدمة 
الدميقراطي  امل��ش��روع  حاملي  أعمال  ج��دول 
في شموليته. إن األزمة العميقة التي تشهدها 
انحدار  م��ق��دم��ت��ه��ا  وف����ي  ال��ع��ام��ة  األوض������اع 
القعر،  إل���ى  ال���وض���ع االج��ت��م��اع��ي  م���ؤش���رات 
الصادرة  ال��وص��ف��ات  م��ع  األزم���ة  تلك  وتعمق 
عن صندوق النقد الدولي  وتوجيهها ملسارات 
سياسة  وف��ق  االجتماعي  باحلوار  يسمى  ما 
وخفض  االس��ت��غ��الل  تكثيف  ت���روم  تقشفية 

تكاليف اإلنتاج في شروط غير الئقة...

النقابي  العمل  يبقى  وض���ع،  ه��ك��ذا  أم���ام 
صراعها  ف��ي  العاملة  للطبقة  وس���الح  ك���أداة 
ضد االستغالل وضد االستبداد. إنها تنظيم 
الرأسمال  جلشع  اجلماعية  املقاومة  لعملية 

وافتراس الباطرونا.

وبالنظرللوضع املتردي الذي آل إليه العمل 
الغالبية  تواجد  ظل  في  املغرب،  في  النقابي 
الفعليني  واملنتجني  العاملني  م��ن  العظمى 
خارج دائرة التأطير النقابي، تتهدد هذا العمل 

املنظم للمقاومة في املرحلة،عدة مخاطر:

- الهجوم املخزني على احلريات واحلريات 
النقابية باألساس، فضال عن حتييد املركزيات 

النقابية من معادلة الصراع.

النقابية  ال���ب���ي���روق���راط���ي���ة  ه��ي��م��ن��ة   -
ضد  الطبقي  للتعاون  ال��دائ��م  واس��ت��ع��داده��ا 

الشغيلة واملأجورين.

- هشاشة التأطير والتكوين وسط النقابة 
كمدرسة ملمارسة الصراع االجتماعي.

- سقوط املناضلني اجلدريني بقطاعاتهم 
في العفوية النقابية.

- ضعف االنخراط في العمل النقابي )أقل 
من 3 في املائة( بل فقدان الثقة في النقابيني.

وحتى  ال�����وح�����دوي  ال���ن���ض���ال  ض���ع���ف   -
املركزيات  وب���ني  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ني  التضامني 

النقابية؛

- بروز أشكال جديدة لالستغالل، وصعوبة 
نفاد العمل النقابي في أوساطها.

إن املمارسة النقابية اخلالصة للمناضلني، 
أهداف  غياب  ف��ي  ديناميكيتها  بلغت  مهما 
للعامالت  واضحة  تأطيرية  وبرامج  سياسية 
والعمال، ال تنتج سوى العفوية. وعفوية حركة 
الطبقة العاملة هي النقابوية وهو ما يلفظها 
كليا إلى حضن إيديولوجية  البورجوازية. ولنا 
العمالية  في تاريخ وجتارب الشعوب واحلركة 
لينني من  ذل��ك  وكما الح��ظ  كثيرا،  يفيد  ما 
النقابي  للنضال  الكبير  االرت��ب��اط  أن  حيث 
االقتصادي بالنضال السياسي يتحقق أوقات 
بينما  للعمال(،  الثورية  )الغريزة  الثوري  املد 
والوعي  ال��ن��ق��اب��ي  ال��وع��ي  ب��ني  امل��س��اف��ة  تبعد 

الثوري.

للقيادات  املتكررة  التدخالت  الحظنا  وقد 
املعارك  ك��ب��ري��ات  ن��س��ف  ف��ي  ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة 
في  عمالية  وح��دة  عن  أبانت  التي  احلاسمة 
مواجهتها  في  أو  رجعية  تشريعات  مواجهة 
ل��ل��ب��اط��رون��ا وخ�����دام ال���دول���ة امل��خ��زن��ي��ة. وقد 
التفرقة  نشر  أيضا في  البيروقراطية  توفقت 
من  ع��دد  أوس��ع  على  النقابي  الفعل  وش��ت��ات 
املفترى عليها.  التعددية  النقابات في صيغة 
اجتماعية  تشكيلة  ألنها  ذلك  تستطيع  إنها 
م��ت��دب��دب��ة، ورج��ع��ي��ة، ألن��ه��ا ف��ي نفس الوقت 
تتحكم في مستوى النضاالت وأفاقها، تأخذ 
املسافة الالزمة من اإلدارة والدولة في معادلة 

احلفاظ على ذات شروط االستغالل. 

ال يزال العمل النقابي ذو راهنية كبيرة، وال 
تزال النقابة تشكل األداة الضرورية واملناسبة 
عن  وبعيدا  وال��ع��م��ال.  ال��ع��ام��الت  ع��ن  للدفاع 

واخلضوع  االس��ت��س��الم  تبرير  ثقافة  إش��اع��ة 
وحكومتها  ال��ب��اط��رون��ا  ت��ف��رض��ه  واق���ع  ألم���ر 
بالعمل  النهوض  ش��روط  تبقى  اللصوصية، 
أهم  ولعل  قائمة.  مساره  وتصحيح  النقابي 
النقابي،  للعمل  ال��ث��ق��ة  اس��ت��رج��اع  م��داخ��ل 
بالدور  املقتنعني  املناضلني  على  تستوجب 

التاريخي للطبقة العاملة العمل على:

- الصراع، ليس بشكل فوقي ومن دون هوادة 
في  واحل��زم  الداخلية  الدميقراطية  أجل  من 
القضايا التنظيمية واملالية واإلدارية للنقابة.

الفئات  ب��ع��ض  م��ط��ال��ب  ت��ب��ن��ي  ف����رض   -
واح��ت��ض��ان��ه��ا وال���ن���ض���ال م���ن أج����ل حتقيق 
تشتيت  في  ذلك هو مساهمة  ودون  مطالبها 

احلركة وفي تالشي جذوتها.

- تشكيل أقطاب وتشبيك الفعل النضالي 
لقطاعات من مركزيات مختلفة على أرضية 

املطالب املشتركة.

في  النضاالت  وتوحيد  امل��ع��ارك  تنسيق   -
أفق وحدة نقابية.

العمل  الهدف من  أن  املعروف  كان من  إذا 
االستغالل،  ش����روط  حت��س��ني  ه���و  ال��ن��ق��اب��ي 
االرتقاء  أج���ل  م���ن  ال��ع��م��ل  أن  امل���ؤك���د  ف��م��ن 
أدواتها  من  ومتكينها  العاملة،  الطبقة  بوعي 
أي  االستغالل،  ضد  صراعها  في  احلقيقية 
من نقابتها املوحدة واملستقلة ملمارسة الصراع 
في واجهته النقابية االقتصادية، ومن احلزب 
الكادحني  وع��م��وم  العاملة  للطبقة  املستقل 
بناء مجتمع  أجل  معبرا طبقيا حاسما من 
نقابي  عمل  فكل  واملساواة.  والكرامة  احلرية 
بالفشل  محكوم  العمال،  مع  مباشر  عمل  أو 
ثورية  األكثر  الطبقة  ه��ذه  أم��ام  يفتح  لم  ما 
على اإلطالق آفاق خالصها والظفر بالسلطة 

السياسية التي هي أهل لها وباستحقاق.  

راهنية العمل النقابي الدميقراطي من أجل التغيير

الوضع الطبقي للمثقف 
14وعالقته بالسلطة 

بوادر إنهيار مقومات الدولة
6

حول تصاعد النزعة العدوانية 
11لالمبريالية األمريكية

ضيف العدد: 
عبد االه الحريف

خاطئ من يظن أن االمبريالية 
ميكن أن تكون حليفة الشعوب 

في نضالها ضد االستبداد. 

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

جلنة البديل التنموي جعجعة بدون طحني
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أمام تنامي نضاالت واحتجاجات اجلماهير 
للسياسات  الرافضة  احلية  وق��واه��ا  الشعبية 
وناهبي  وللفساد  املخزني  للنظام  الالشعبية 
احلريات  على  املمنهج  والتضييق  العام  امل��ال 
في  املخزني  القمع  يتصاعد  الدميقراطية، 
مواجهة حرية التعبير واالحتجاج. وفي إطار 
الدميقراطي  للنهج  اجلهوية  الكتابة  متابعة 
مل���ا ي��ج��س��د امل��ق��ارب��ة ال��ق��م��ع��ي��ة ف���ي مواجهة 
االحتجاجات واملطالب املرفوعة على مستوى 

جهة بني مالل خنيفر، فإنها تعلن ما يلي:

اسماعيل  الرفيق  مع  تضامنها  جتديد   –
الوطنية  للجامعة  اجل��ه��وي  ال��ك��ات��ب  ام����رار 
للتعليم ج وت / التوجه الدميقراطي، واملتابع 
التي  اجل��ه��وي،  املكتب  بيانات  خلفية  على 
باألكادميية  اإلداري������ة  االخ���ت���الالت  تفضح 
مالل  بني  جلهة  والتكوين  للتربية  اجلهوية 
ملف  وفتح  املتابعة  بوقف  مطالبة  خنيفرة، 

الفساد باألكادميية

األشكال  على  املسلط  للقمع  إدان��ت��ه��ا   –
االحتجاجية للمعطلني واملعطالت املطالبني 
أزيالل  مبدينة  الشغل  ف��ي  امل��ش��روع  بحقهم 
ومبدينة دمنات حيث تعرض رفيقينا محمد 
واالعتقال  لإلصابة  امليلودي  ومحمد  جفى 
املؤقت إلى جانب من طالهم التدخل القمعي، 

ومطالبتها الدولة باحترام حقهم في التنظيم 
و االحتجاج وبتوفير الشغل للمعطلني.

باحماد  املناضل  مع  املبدئي  تضامنها   –
عبد العالي ) بودا غسان (، الذي مت اعتقاله 
االحتجاجات  أغ��ل��ب  ف��ي  ان��خ��راط��ه  بسبب 
صفحة  ع��ل��ى  وت��دوي��ن��ات��ه  خنيفرة  بإقليم 
ع��ال��ي��ة األساتذة  ك��م��ا حت��ي��ي  ال��ف��اي��س��ب��وك، 
ب����ادروا وت��ط��وع��وا ملؤازرته،  ال��ذي��ن  احمل��ام��ني 
سياسة  ع��ن  ب��ال��ت��راج��ع  ال��دول��ة  ومطالبتها 

تكميم األفواه وقمع األصوات احلرة.

إدانتها للحكم الصادر في حق املناضل   –
في  ت��دوي��ن��ات��ه  خلفية  على  اوف��ري��د  سعيد 

مواقع التواصل االجتماعي.

– دع��وت��ه��ا ج��م��ي��ع ال��ق��وى امل��ن��اض��ل��ة من 
االجتماعية  والعدالة  والكرامة  احلرية  أجل 
وال��دمي��ق��راط��ي��ة إل���ى ت��وح��ي��د ال��ص��ف��وف في 
املخزني  للنظام  القمعية  السياسة  مواجهة 
وال��ت��ي ي��رم��ي م��ن ورائ��ه��ا إل��ى اإلج��ه��از على 
م��ا ت��ب��ق��ى م��ن ح��ق��وق وم��ك��ت��س��ب��ات الشعب 
املغربي، وللمطالبة بإطالق جميع املعتقلني 
السياسيني وتلبية مطالب اجلماهير الشعبية

الكتابة اجلهوية / بني مالل خنيفرة

النهج الدميقراطي بجهة بني مالل يتضامن مع ضحايا الهجمة الشرسة على احلريات

اجلنوب  بجهة  الدميقراطي  النهج  عقد 
مجلسه اجلهوي ببيوكرى يوم 1 يناير 2020 
حتت شعار " تكثيف النضال من أجل توفير 
النوعية لالعالن عن  النقلة  ش��روط حتقيق 
الكادحني  ال��ع��ام��ل��ة وع��م��وم  ال��ط��ب��ق��ة  ح���زب 
ال��ت��ق��ري��ر السياسي  امل��ص��ادق��ة ع��ل��ى  " وب��ع��د 
والبرنامج النضالي املقدم من طرف الكتابة 
اجلهوية والتداول في املستجدات التنظيمية 

والنضالية والسياسية سجل ما يلي : 
تغول الدولة البوليسية باملغرب عبر   -
الهجوم على احلريات واحلق في االحتجاج 
وذلك بشن حملة من االعتقاالت في صفوف 
الصحفيني واملدونني والناشطني احلقوقيني 
الفاضحني لالستبداد والفساد املستشري في 
على  وانعكاساته  املخزنية  الدولة  مؤسسات 

اجلماهير الشعبية .
نهج  ف��ي  املخزني  النظام  اس��ت��م��رار   -
على  ال��زح��ف  عبر  النيوليبرالية  ساياساته 
في  امل��غ��رب��ي  للشعب  التاريخية  املكتسبات 
مجاالت  احلريات والصحة والتعليم والشغل 
املؤسسات  وتفويت  االجتماعية  واخلدمات 

االستراتيجية للرأسمال االجنبي واحمللي .
في  املتجسد  الشعبي  ال��وع��ي  من��و   -
وسائل  ف��ي  واس��ع��ة  تضامنية  ح��م��الت  ش��ن 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وف���ي امل���ي���دان عبر 
الوقفات االحتجاجية اجتاه قضية االعتقال 

السياسي .
السياسية  االوض������������اع  ه�������ذه  وأم����������ام 
واالجتماعية يعلن النهج الدميقراطي بجهة 

اجلنوب ما يلي : 
التحضيرية  اللجنة  لعمل  تثمينه   -
للمؤمتر الوطني اخلامس للنهج الدميقراطي 
واملساهمة  عملها  ف��ي  االن��خ��راط  وت��أك��ي��ده 
الفعالة في مهمة االعالن عن حزب الطبقة 

وكذلك   ، ات   � ال��ك��ادح��ني  وع��م��وم  ال��ع��ام��ل��ة 
كل ال��ق��رارات وامل��واق��ف ال��ص��ادرة عن الكتابة 

الوطنية .
يدين كل حمالت االستدعاءات من   -
التي  واالعتقاالت  القضائية  الشرطة  طرف 
تطال الفنانني واملدونني والصحفيني الشباب 
م��ع مطالبته ب��اط��الق س��راح��ه��م ووق���ف كل 

املتابعات في حقهم .
الذي أسسته  املشترك  العمل  يثمن   -
والشبيبية  وال��ن��ق��اب��ي��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال���ق���وى 
واجلمعوية عبر تأسيس اجلبهة االجتماعية 
مع تأكيده ضرورة جعل هذا العمل اجلبهوي 
القوى  كل  وج��ه  في  مفتوح  وع��اء  التاريخي 
املجتمعية املناهضة لسياسات الدولة املخزنية 
وم��ن��اض��ل م��ن أج��ل ك��ل احل��ق��وق السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية باملغرب.
الناشط  اع���ت���ق���ال  ب���ش���دة  ي���دي���ن   -
طاطا   مبدينة  بابا  سيدي  رشيد  احلقوقي 
واحلكم عليه بستة أشهر نافذة مع تغرميه 
على إثر دعوته السكان لالحتجاج والتنديد 
بنهب واستحواد أمراء من اخلليج  ملساحات 
م��ن االراض����ي ت��ق��در ب��ال��ه��ك��ت��ارات باملنطقة 
ال��ص��ارخ��ة العتقال  ادان���ت���ه  ي��س��ج��ل  ك��م��ا   ،
بالثانية  دراسته  يتابع  ال��ذي  التلميذ حمزة 
باكالوريا مبدينة العيون بالصحراء على اثر 
نشره ألغنية " راب " تنتقد سياسات الدولة 

املخزنية. 
املخزنية  ال���دول���ة  اس��ت��م��رار  ي��دي��ن   -
باجلهة  العقارية  املافيا  ع��ن  التغاضي  ف��ي 
والعقارات  االراض����ي  على  اس��ت��ح��واذه��ا  ف��ي 
واستغالل األسواق ) اكادير ، انزكان ، بيوكرى 
، تزنيت ، أوالد تامية ...(  باملجال احلضري .

سلوكات  ع��ن  ال��دول��ة  تغاضي  يدين   -
الرعاة الوافدين على بعض املناطق باجلهة 

املياه  م��ن  الساكنة  ملمتلكات  باستباحتهم 
واألشجار وكذلك ما تعرفه املنطقة من إنزال 
ال��ب��ري  م��ع استمرار  ألس���راب م��ن اخلنزير 
نهج سياسة نهب الثروة السمكية من خالل 
س��ي��اس��ة ال���دول���ة امل��وج��ه��ة ل��ل��ت��ص��دي��ر والتي 
تشرعن للفوضى واملضاربة التي ساهمت في 
ارتفاع مهول ألسعار األسماك واجليد منها 

لم يعد يعرف الطريق لألسواق احمللية.
املمنهجة  ال���دول���ة  س��ي��اس��ة  ي���دي���ن   -
اجلبلية   املناطق  بعض  س��ك��ان  تهجير  ف��ي 

والسهلية باجلهة من خالل:
واملصانع  ل��ل��م��ق��ال��ع  ال���ت���رخ���ي���ص  	•
واملناجم     ) هولسيم  )الف��ارج  للبيئة  امللوثة 
البيئة  وت��دم��ر  اجلوفية  امل��ي��اه  تستغل  التي 
وتنهب الثروة املعدنية  دون أن تقدم إضافة 
اقتسام  أو  التشغيل  حيث  م��ن  ال  للساكنة 
الثروة وفي مناطق تعرف كثافة سكانية من 
باها،  )طاطا،تزنيت،أيت  الصغير  األطلس 

تارودانت...(.
ت��رام��ي امل��ن��دوب��ي��ة ال��س��ام��ي��ة للمياه  	•
ال��س��اك��ن��ة اجلبلية  وال��غ��اب��ات ع��ل��ى أراض�����ي 
التحفيظ  قانون  باعتماد  والسهلية باجلهة 
اجل��م��اع��ي على امل��ق��اس م��ن خ��الل حرمان 
ال���س���ك���ان األص���ل���ي���ني م���ن حت��ف��ي��ظ جميع 
األراض���ي التي ورث��وه��ا ع��ن األج���داد لقرون 

مضت.
ادانته للهجوم الذي تشنه الباطرونا   -
الصناعية  وباحملطات  الفالحية  بالضيعات 
الطبقة  ح��ق��وق  على  باجلهة  واخل��دم��ات��ي��ة 
العاملة وعلى العمل النقابي عامة من خالل 
االس��ت��غ��الل امل��ف��رط وال��ع��م��ل ف��ي ش���روط ال 
استفحال  ظل  في  زهيدة  وبأجور  إنسانية  
غالء املعيشة وطرد للنقابيني وتشريد العمال 
صوبروفيل  وش��رك��ة  روزا  وال��ع��امالت)ش��رك��ة 

باشتوكة ايت باها منوذجا....(
الصيد  ب��ح��ارة  معركة  م��ع  تضامنه   -
بأعالي البحار التابعني لشركة امنيوم شمال 
املغرب  في نضالهم من أجل حتسني شروط 
والتعويض  االج���ور  م��ن  ال��رف��ع  عبر  عملهم 
عن فترة الراحة البيولوجية واصالح املراكب 

املهترئة في غالبيتها .
يسجل بأن اجلهة مهددة بالعطش   -
النهب  بسبب  ج���دا  ال��ق��ري��ب  املستقبل  ف��ي 
امل���ت���واص���ل ل��ل��ف��رش��ة امل��ائ��ي��ة ب��س��ه��ل سوس 
واالستغالل املفرط ملخزون السدود من طرف 
الشركات املرتبطة بالبورجوازية الكمبرادورية  
العميلة للرأسمال العاملي واحلل املقترح من 
طرف الدولة بتحلية مياه البحر سوف تكون 
له عواقب وخيمة على صحة املواطنني وعلى 

التربة  وعلى احلياة البحرية على السواء .
يطال  الذي  واالقصاء  التهميش  يدين   -
احلضرية  وامل��راك��ز  االح��ي��اء  م��ن  مجموعة 
والشبه حضرية فيما يتعلق  بغياب البنيات 
 - اعميرة  اي��ت  )من���وذج  االساسية  التحتية 

القليعة...(
البيئي  امل��ج��ال  ت��ل��وث  ان��ت��ش��ار  يستنكر   -
مبخلفات املواد الفالحية واستعمال املبيدات 
املاء  على  يؤثر  مما  خطير  بشكل  الزراعية 
املطارح  انتشار  ال��ى  اضافة  والتربة  وال��ه��واء 
ادمني  بغابة  ال��غ��اب��وي  ب��امل��ج��ال  العشوائية 

بجماعة اوالد داحو.
- يعبر عن رفضه لتدهور الوضع الصحي 
باجلهة وغياب خدمات صحية في املستوى  

تضمن كرامة املواطنني واملواطنات.
               عن املجلس اجلهوي

النهج الدميقراطي بجهة اجلنوب يتضامن مع  معتقلي الرأي ويطالب باطالق سراحهم 
ويدعم كل نضاالت الطبقة العاملة بجهة اجلنوب ضد الباطرونا ودولتها املخزنية
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

ب��ع��د اس��ت��ن��ف��اد ك��اف��ة م���راح���ل احل���وار 
واالتصال على األصعدة احمللية وانكشاف 
املناورات التي جعل من احل��وار على هذا 
املستوى حوارا مغشوشا يطبعه التسويف 
العامالت  على  للضغط  ب��امل��وازاة  والسعي 
للتنازل  والعمال بكافة االساليب لدفعهم 
الوطنية  للجامعة  احل��ر  انتمائهم  ع��ن 
بتاريخ  مراسلتنا  وبعد  الفالحي  للقطاع 
04 دجنبر 2019 للرئيس املدير العام لشركة 
االمالك الفالحية التي تناولت بالتفصيل 
في  وال��ع��م��ال  ال��ع��ام��الت  ومطالب  مظالم 
وتيداس  باملعازيز  الفالحيتني  الضيعتني 
وضيعة  ب���ت���ي���داس  ال��ت��ق��ط��ي��ر  وم���ع���م���ل 
امل���ن���اص���رة/ ال��ق��ن��ي��ط��رة  ال��ت��اب��ع��ة لعطور 

ضيعة  امل�����غ�����رب  
الكامل  س����ي����دي 
م����ش����رع  ف��������ي   2
بقصيري/سيدي 
رغبة  وذلك  قاسم 
تدخله  ف���ي  م��ن��ا 
ال�������ع�������اج�������ل مب���ا 
العمالت  ينصف 
ضحيا  وال��ع��م��ال 
التمييز والتجويع 
على  وال�������������دوس 
النقابية  احلريات 

واالس������ت������ج������اب������ة 
األول  امل��س��ؤول  بها  ذك��رن��ا  التي  ملطالبهم 

على الشركة على النحو التالي:

-   التمييز ضد العمال بسبب انتمائهم 
ل��ن��ق��اب��ت��ن��ا وال��ت��ض��ي��ي��ق ع��ل��ى ح��ق��ه��م في 

التنظيم والنقابي.

-     التمييز من حيث التحفيزات بني 
العمل  ي��ق��وم��ون بنفس  ع��ام��الت وع��م��ال 
في  وااله��م��ي��ة  ال��ق��در  بنفس  ويساهمون 

مردودية الوحدات املشار أليها أعاله.

-     منع ابناء العمال املنتمني لنقابتنا 
الفالحية  الضيعات  ب��إح��دى  العمل  م��ن 

عقابا لهم على اختيارهم النقابي.

-   الضغط على أحد االجراء املشهود له 
بالكفاءة وحسن السلوك ملجرد "االشتباه" 

في ارتباطه بنقابتنا وتوقيفه عن العمل.

-    عدم متكني أجراء بعض الضيعات 
ال��ش��غ��ل وع���دم حتيينها في  ب��ط��اق��ة  م��ن 

مؤسسات أخرى.

-      ت��أخ��ي��ر ال��ت��دومي أو امل���ن���اورة في 
على  لسماسرة محسوبني  أجرأته خدمة 

التفاق  في ضرب صريح  النقابي،  العمل 
سابق مع مسؤولي املوارد البشرية.

-   ح��رم��ان ع��م��ال معمل ت��ي��داس من 
ومنحة  األخ��ط��ار  ومنحة  القفة  منحة 
املردودية رغم التضحيات التي يتكبدونها 
لإلبقاء على املردودية في اعلى مستويتها.

حلرمان  الوسائل  بجميع  التحايل    -
من  مل��ع��ازي��ز  الفالحية  الضيعة  ع��ام��الت 
التغطية  في  ومعها حقهم  الشغل  فرص 
الحقا  واحلرمان  والصحية  االجتماعية 

من احلق في املعاش.

ب��ع��د ك���ل ه����ذه امل��س��اع��ي ق����رر العمال 
والعامالت املعنيون في املؤسسات املذكورة 

خوض اضراب يوم االثنني 6 يناير اجلاري 
م��ع اع��ت��ص��ام أم���ام م��ق��ر ش��رك��ة االمالك 
ال��ب��ي��ض��اء قابلني  ال�����دار  ال��ف��الح��ي��ة ف���ي 
مركزي  ح���وار  ف��ت��ح  غ��اي��ة  إل���ى  للتمديد 
مبا  وجامعتنا  الشركة  إدارة  بني  مسؤول 
الظلم  وي��رف��ع  النقابية  احل��ري��ات  يحمي 
ويحقق  املتضررين  األج��راء  على  الواقع 

مطالبهم املشروعة.

ونحن إذ نخبر الرأي العام الوطني مبا 
تقدم فإننا نحمل املسؤولية كاملة ملسؤولي 
احمللي  احل���وار  م��ن  ال��ذي جعلوا  الشركة 
ل��ل��وق��ت ع��ل��ى ح��س��اب شكايات  م��ض��ي��ع��ة 
السير  ح��س��اب  وع��ل��ى  املعنيني  وم��ط��ال��ب 
العادي للعمل حيث تشهد أغلب الوحدات 
التوتر أوضاعا مزرية بسبب  املعنية بهذا 
إلى  التحفيزات  وحت��وي��ل  التدبير  س���وء 

موارد لشراء الدمم.

ت��ن��س��ي��ق ع���ام���الت وعمال  ع���ن جل��ن��ة 
املؤسسات املعنية   

  الرباط في 02 يناير 2019

عامالت وعمال شركة األمالك الفالحية يقررون اإلضراب 
واالعتصام أمام مقر إدارة الشركة بالدار البيضاء يوم اإلثنني 6 

يناير 2020

البيضاء الدار 

للجمعية  ال���ف���رع احمل��ل��ي  م��ك��ت��ب  ع��ق��د 
املغربية حلقوق اإلنسان باشتوكة أيت باها 
دجنبر   31 الثالثاء  ي��وم  ال��ع��ادي  اجتماعه 
2019 ميقر الفرع ببيوكرى، على بعد ساعات 
معدودة على توديع سنة متيزت مبزيد من 
اإلجهاز على مكتسبات الشعب املغربي في 
مجال احلريات واحلقوق وتنصل الدولة من 
مكتب  يستغل  وإذ   ، احلقوقية  التزاماتها 
الفرع هذه املناسبة لتهنئة اجلميع بحلول 
تكون  أن  متمنيا  اجلديدة  امليالدية  السنة 
سنة صمود ونضال من أجل فرض احترام 
مبادئ وقيم حقوق االنسان والعيش الكرمي 

للجميع ، يعلن للرأي العام ما يلي :

1 – ي��دي��ن رف���ض ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة – 
الثانية  املقاطعة  ق��ائ��د  السيد  ف��ي  ممثلة 
ببيوكرى - تسلم ملف جتديد مكتب الفرع 
االنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  احمللي 
اجلمعية  أن  ب��دع��وى  ب��اه��ا  أي���ت  باشتوكة 
يؤكد  املكتب  ف��إن  وعليه  ؟؟؟  قانونية  غير 
للجميع أن الفرع احمللي للجمعية املغربية 
حلقوق اإلنسان باشتوكة ايت باها هو فرع 
من شبكة فروع جلمعية ذات صفة املنفعة 
العامة نظمت مؤمترها الوطني الثاني عشر 
املركزي  مكتبها  وحصل   2019 ابريل  شهر 
على وصل إيداعه القانوني ، وأن هذا الفرع 
أسس واشتغل باإلقليم بشكل قانوني منذ 
ميلك  ال  ال��ق��ائ��د  السيد  وأن   ،  2003 سنة 
اجلمعيات  قانونية  ف��ي  ال��ب��ث  اخ��ت��ص��اص 
من دونها ، وأن القضاء هو املختص بذلك 
طبقا للفصل 7 من ظهير 1.58376 وبذلك 
يكون ما أقدم عليه السيد القائد شططا في 
استعمال السلطة واعتداء على اختصاص 

غيره .

استمرار  ع��ل��ى  ال��ف��رع  وق���ف مكتب   –  2
هجوم الرعاة الرحل على ممتلكات املواطنات 
واملواطنني وتهديد سالمتهم اجلسدية في 
العديد من مناطق االقليم خاصة منطقتي 
وما   ) بوسحاب  و) سيدي   ) ميلك  اي��ت   (
واكب ذلك من احتجاجات الساكنة دون أن 
يجد ذلك صدا لدى املسؤولني ، وعليه فإن 
الالمشروط  إذ يعلن تضامنه  الفرع  مكتب 
الصمت  اس��ت��م��رار  يشجب  املتضررين  م��ع 
املريع للسلطات االقليمية اجتاه اعتداءات 

هؤالء الرحل .

-3 يعلن تضامنه مع العامالت والعمال 
ب��ال��ق��ط��اع ال���ف���الح���ي ال����ذي����ن دخ����ل����وا في 
اعتصامات بطولية من أجل انتزاع حقوقهم 
املهضومة وم��ن أج��ل ف��رض اح��ت��رام قانون 

الشغل :

روزا فلور"   " ع��ام��الت وع��م��ال ش��رك��ة   ~
شهور  منذ  الشركة  إدارة  أم��ام  املعتصمني 
نتيجة توقف الشركة عن العمل دون تسوية 

مستحقاتهم املادية .

املعتصم   " "صوبروفيل  بشركة  عامل   ~
أمام إدارة الشركة منذ أسابيع نتيجة فصله 

تعسفا عن العمل .

عاملني من شركة "ماريسا 9 " الذين   ~
 " شركة  ادارة  أم��ام  اعتصام  في  سيدخالن 
ازيرا " نتيجة توقيفهما عن العمل تعسفا 

ابتداء من فاحت يناير 2020 .

املطلق  الفرع تضامنه  يعلن مكتب   –  4
باملؤسسات  والنظافة  احل��راس��ة  أع��وان  مع 
جراء  يعانون  وال��ذي��ن  باإلقليم  التعليمية 
بقانون  املشغلتني  الشركتني  ال��ت��زام  ع��دم 
الشغل ) عدم احترام احلد االدنى لألجور – 
احلرمان من أيام الراحة االسبوعية -...( .

4 – وقف مكتب الفرع بتاريخ 27 دجنبر 
2019 على تلوث مياه الشرب بحي التوامة 
) قرب إعدادية العربي الشتوكي ( ببيوكرى ، 
حيث عاين أعضاء من املكتب انبعاث روائح 
فإن  وعليه   ، الشرب  ملياه  مر  وطعم  كريهة 
املكتب يطالب بفتح حتقيق في هذه الواقعة 
ويحمل تبعات تلوث مياه الشرب بهذا احلي 
ملصالح املكتب الوطني للماء الصالح للشرب 

.

حتقيق  بفتح  الفرع  مكتب  يطالب   –  5
تزويد  مشروع  أشغال  تعثر  سبب  في  نزيه 
دواوير جماعة تسكدلت باملاء الصالح للشرب 
تزويد  لتعميم  الوطني  البرنامج  إط��ار  في 
الوسط القروي باملاء الصالح للشرب والذي 
ال��ش��راك��ة م��ن��ذ 25 أكتوبر  ات��ف��اق��ي��ة  وق��ع��ت 
2013 بني جماعة تسكدلت واملكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب ، وقد أكد لنا 
العديد من الساكنة أن أحد املقاولني أوقف 
االشغال بسبب عدم توصله بأي ملبغ مالي 
)املشروع  األشغال  تنفيذ  في  شروعه  منذ 
ممول من طرف البنك االسالمي في جزء 

كبير منه( .

القاعة  إغ���الق  اس��ت��م��رار  يستهجن   –  6
من  مهم  ج��زء  وج��ه  ف��ي  ببيوكرى  املغطاة 
رواده��ا ) في حني الزال بعض احملظوظني 
ما يسمى فرق املصالح  يستفيدون منها – 
اخلارجية -( في إجراء متييزي وغير مبرر 
الفرع  ومناضالت  مناضلي  كافة  ويدعو   ،
االنخراط في األشكال النضالية التي يعتزم 
املتضررون واملتضررات تنظيمها ضدا على 

هذا األجراء التمييزي .

-7 يعلن تضامنه املطلق مع ساكنة "دوار 
التوامة ببيوكرى احملرومني  ادريس " بحي 
من ربط مساكنهم بقنوات الصرف الصحي 
مياه  انتشار  مخلفات  من  يعانون  والذين 

الصرف الصحي بأزقة احلي .

اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان: 
لنجعل من 2020 سنة صمود و نضال من أجل فرض احترام 

مبادئ و قيم حقوق اإلنسان و العيش الكرمي للجميع

بيوكرى
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محمد  النقابي  للمناضل  أول��ي  تقرير  في 
الصيد  بحارة  معركة  ح��ول  خوماني،  الشيخ 
امنيوم شمال  لشركة  التابعني  البحار  بأعالي 
اجلريدة  توصلت  للعراقي،  واململوكة  املغرب 

بنسخة منه يشير إلى ما يلي: 

الشركة  أسطول  يتكون   : تقنية  معطيات 
من 45 سفينة صيد بأعالي البحار. وقد يصل 
 20 ال��واح��د  امل��رك��ب  العاملني على مثن  ع��دد 

عامال.

يخوض بحارة الصيد بأعالي البحار مبدينة 
الوطية  وهي بلدية تبعد عن مدينة طانطان 
الوطنية  الطريق  25 كلم جنوبا عبر  بحوالي 
رقم 01 معركة بطولية منذ أزيد من 10 أيام 
وذلك بهدف حتسني وضعيتهم املالية وظروف 
مع  بتنسيق  البداية  في  األم��ر  وك��ان  عملهم 
باقي العاملني أي البحارة على مستوى ميناء 
على  مسبقا  االتفاق  مت  حيث  أكادير  مدينة 

السفن حتى تسوية  الصعود على منت  رفض 
الوضعية املالي��ة إال أنه لألسف التحق بحارة 
أكادير بالسفن وبقيت املعركة مبيناء طانطان 
حيث، ورغم انطالق فترة الصيد التي حددتها 
الصيد  مراكب  بانطالق  تسمح  والتي  ال��وزارة 
البواخر  أن  ، إال   30/12/2019 ي���وم  زوال 

بامليناء الزالت مربوطة احلبال.

تتمثل مطالب البحارة في:

حيث  البحارة  أج��ر  من  الرفع  وه��و  األول، 
 5000.00 ح��دود  في  شهري  رات��ب  يتقاضون 
درهم إضافة إلى صندوقني من السمك املمتاز 
ويصل  كيلو   24 إل��ى  واح��د  ك��ل  تصل حمولة 
ثمنه في السوق إلى 1200.00 درهم ويطالبون 
برفعه إلى 1000.00 درهم إال أن مالك الشركة 
عن  الشركة  بتوقيف  ه��دد  ب��ل  األم��ر  يرفض 
العمل واقترح زيادة 1000.00 درهم وصندوق 
س��م��ك إض��اف��ي، غ��ي��ر أن ه���ذا ال���زي���ادة رفض 
إدراجها ضمن عقد العمل واعتبر أنها مجرد 

انضباطهم  على  بناء  للمعنني  يسلم  حتفيز 
داخل املراكب وأيضا غياب أي تقرير من ربان 
استعداده  عن  الشركة  صاحب  وعبر  املركب. 
إلى  توقعه  محضر  ضمن  ذلك  على  التوقيع 
جانبه السلطات، إال أن رفض البحارة ومناورة 
للسلطات  السلبي  واحل��ي��اد  الشركة  صاحب 

حال دون التوصل إلى اتفاق  .

ال��ث��ان��ي، ه��و ال��ت��ع��وي��ض ع��ن ف��ت��رة الراحة 
البيولوجية والتي حتددها الوزارة حيث تصل 
إلى 6 أشهر في السنة يتوقف فيها العمل وال 
فترة  باستثناء  تعويض  أي  البحار  يتقاضى 
بالواتتشي.  البحارة  املناوبة والتي تعرف لدى 
الصندوق  لدى  التصريح  توقف  ذلك  على  زد 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي خ���الل تلك 
الفترة، وهو ما يعني توقيف التغطية الصحية 
البحارة  أعباء  من  يزيد  ما  وه��و  اإلج��ب��اري��ة، 
وعوائلهم التي تعاني األمرين جراء ما ميكن 

أنسميه هشاشة العمل .

ثالثا، تأهيل املراكب حيث توجد في وضعية 
في  السالمة  ش��روط  حتترم  وال  مهترئة  جد 
غياب أية مراقبة حقيقية، مما يعرض حياة 
أثناء  الشديد  للخطر  العاملة عليها  األطقم 
األحيان  والتي تصل في بعض  اإلبحار  فترة 

إلى ثالثة أشهر متواصلة .

ويؤكد التقرير عل أن هذه املعركة تخاض 
في غياب أي غطاء نقابي للعمال بل ينظمون 
أن��ف��س��ه��م داخ����ل ج��م��ع��ي��ات م��ه��ن��ي��ة، وتغيب 
في  السابقة  التجارب  إح��دى  لكون  النقابات 
كانت  الشركة  نفس  داخ��ل  التسعينيات  فترة 
إلى  أدت  النقابية،  امل��رك��زي��ات  إح���دى  قادتها 
ك����وارث ج���راء ال��ت��الع��ب��ات ال��ت��ي مت��ت مبصير 
تكرار  ف��ي  النقابيني  بعض  وت��واط��ؤ  العمال 

لتجربة جبل عوام جديدة .

بحارة الصيد بأعالي البحار لشركة امنيوم شمال املغرب
نضال مستمر لألسبوع الثاني

ع���ل���ى وق�����ع اح���ت���ج���اج ال���ع���دي���د من 
توقف  وبعد  التعليمية  الشغيلة  فيئات 
ل��زه��اء ش��ه��ري��ن، مت اس��ت��ئ��ن��اف احل���وار 
التربية  ووزارة  التعليمية  النقابات  بني 
البشرية،  املوارد  الوطنية ممثلة مبديرة 
وحسب   ،2020 يناير   2 اخلميس  ي��وم 
بالغ صادر عن خمس نقابات شاركت في 
احلوار فقد قدم  ممثلو الوزارة األجوبة 

التالية:
بعد  ال���ت���رب���وي���ة،  اإلدارة  م��ل��ف   1-
إرس����ال  مت   2019 دج��ن��ب��ر   5 اج��ت��م��اع 
 18 في  املوضوع،  في  مرسومني  مشروع 
دجنبر 2019، إلى وزارة املالية والوظيفة 

العمومية:
ملراكز  تعديلي  مرسوم  مشروع   )1
متصرف  دب��ل��وم  مبنح  يقضي  التكوين 
الدرجة األول��ى، بعد سنتني من  تربوي، 
التكوين، األولى نظرية والثانية ميدانية، 
كما أن الولوج إلى مسلك اإلدارة التربوية 
للحاصلني  املباراة،  النجاح في  يتم بعد 
سنوات،   6 قضائهم  بعد  اإلج���ازة،  على 

على األقل، في األقدمية العامة.
مشروع مرسوم تعديلي يقضي   )2
إبتداء من  إلى متصرف  اإلطار  بتغيير 
التربوية  اإلدارة  إليهم  للمسند   2015
بعد قضاء أربع سنوات في املهمة، ومنح 
سنتني اعتباريتني للمرتبني في الدرجة 
في  للمرتبني  اإلط����ار  وتغيير  األول����ى، 
ترقيتهم  بعد  مباشرة  الثانية  ال��درج��ة 
إلى الدرجة األولى مع فتح باب الترقية 
اجلديد  اإلط��ار  لهذا  املمتازة  بالدرجة 

إبتداء من 1 يناير 2018.
خريجي  وض��ع��ي��ة  ت��س��وي��ة  أن  ك��م��ا 
امل��س��ل��ك جل��م��ي��ع األف�����واج م��ن��ذ 2015، 
ووضع إطار متصرف تربوي من الدرجة 
الثانية في طور االنقراض، على أساس 
للتكوين  كسنة  الثانية  السنة  احتساب 

امليداني.
سيتم  ال��ش��ه��ادات،  حاملي  ملف   -  2
ينص  تعديلي  م��رس��وم  م��ش��روع  ع��رض 
اإلطار  وتغيير  بالشهادة  الترقية  على 
عن طريق املباراة حسب املناصب املالية 
املناصب  ع��دد  أن  العلم  )م��ع  املفتوحة 
الثانوي  السلك  ف��ي  سنويا  تفتح  التي 
و5000   4000 بني  ما  يتراوح  التأهيلي 
لوزير  ب���ق���رار  ذل����ك  م��ن��ص��ب(، وي��ن��ظ��م 

التربية الوطنية، يحدد فيه التفاصيل.
 :2.19.504 امل����رس����وم  ض��ح��اي��ا   3-
الشرط  يستوفوا  ل��م  وال��ذي��ن  امل��م��ون��ون 
النظامي بعد إضافة السنوات االعتبارية 
النظامني  ض��ح��اي��ا  م��ل��ف  ض��ح��اي��ا  أي 
بدراسة  ال���وزارة  وع��دت  و94،   93 وفوجا 

املوضوع في أفق إيجاد حلول منصفة.
والتخطيط  التوجيه  أط��ر  ملف   4-
الوزارة بعرض مشروع  التربوي: التزمت 

مرسومني في أقرب اآلجال:
التكوين،  مبركز  األول  يتعلق   -
مستشار،  بدبلوم  التخرج  أس��اس  على 
ال���درج���ة األول�����ى ال��س��ل��م 11 ب��ح��ك��م أن 
العاشر ومدة  املركز بالسلم  إلى  الدخول 

النكوين سنتني.

مرسوم  مبشروع  الثاني  وتعلق   -
تعديلي للنظام األساسي لوضع مستشار 

الدرجة الثانية في طور االنقراض. 
معاجلة  على  جهتنا  من  أكدنا  وق��د 
امللف على أساس توحيد اإلطار مفتش 
بعد  ما  أفواج  اإلطار ملستشاري  وتغيير 

.2004
التزمت  خ��ارج سلكهم:  املكلفون   -  5
ال�������وزارة ب���ع���رض م���ش���روع م���رس���وم في 

موضوع تغيير اإلطار في لقاء مقبل.
املساعدون اإلداري��ون واملساعدون   6-
إحداث  على  متفقة  ال���وزارة  التقنيون: 
النظام  ف���ي  ال���ت���رب���وي  امل��س��اع��د  إط�����ار 
األساسي ملوظفي وزارة التربية الوطنية 
وحدف السلم 6 وفتح الترقي إلى السلم 
 7 السلم  بحدف  تطالب  والنقابات   ،10
النظام  في  ب��اإلدم��اج  وبالتسريع  كذلك 
األس��اس��ي ع��ن ط��ري��ق م��رس��وم تعديلي 

للنظام األساسي احلالي.
الوطنية:  التربية  دك��ات��رة  ملف   -  7
ال��وزارة متفقة على إح��داث إطار أستاذ 
ب��اح��ث ف��ي ال��ن��ظ��ام األس���اس���ي اجلديد 
طريق  عن  بالتسريع  تطالب  والنقابات 

مرسوم تعديلي؛
8 - ملف املبرزين: استئناف النقاش، 
 19 اتفاق  من حيث توقف، على قاعدة 

أبريل 2011.
النقاش  مواصلة  على  االت��ف��اق  ومت 
يوم  امل��ط��روح��ة،  القضايا  مختلف  ف��ي 
الثالثاء 21 يناير 2020، وعقد اجتماع 
 30 اخلميس  األساسي  بالنظام  خ��اص 

يناير 2020.
أم���ا امل��ل��ف��ات امل��رت��ق��ب إع����ادة احلوار 
ح��ول��ه��ا ف��ه��ي: األس���ات���ذة ال��ذي��ن فرض 
خارج  م��ن  املقصيون  ال��ت��ع��اق��د،  عليهم 
التسيير  أطر  اجلديدة،  والدرجة  السلم 
العرضيون  امل��ل��ح��ق��ون،  وامل���ال���ي،  امل����ادي 
امل���دم���ج���ون، امل��ف��ت��ش��ون، ال���زن���زان���ة 10، 
9، أس���ات���ذة  ال���زن���زان���ة  ض��ح��اي��ا م��ل��ف 
املعفيون  املشتركة،  األط��ر  األمازيغية، 

واملرسبون، أساتذة املهجر...
للنقابات  اخل��م��اس��ي  ال��ت��ن��س��ي��ق  إن 
العام  ال�����رأي  ي��خ��ب��ر  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وه����و 
التعليمي بهذه املستجدات، يجدد دعمه 
التي  النضالية  املعارك  لكافة  ومساندته 
التعليمية،  الفئات  مختلف  تخوضها 
املشتركة  اإلرادة  ت��ت��وف��ر  أن  وي���أم���ل 
اإلنصاف  أرضية  على  احل���وار،  إلجن��اح 
التعليمية،  الشغيلة  ع��ن  احليف  ورف��ع 
والتعجيل بإخراج نظام عادل ومنصف 
ومحفز وموحد، لكل الشغيلة التعليمية 
مبن فيها األساتذة الذين ُفِرض عليهم 

التعاقد.
CDT النقابة الوطنية للتعليم

UGTM اجلامعة احلرة للتعليم
FDT النقابة الوطنية للتعليم

UMT اجلامعة الوطنية للتعليم
FNE اجلامعة الوطنية للتعليم

هل سيفضي  حوار الوزارة مع النقابات إلى حلول 
منصفة للشغيلة التعليمية؟

طانطان
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معاد اجلحري

التكتيك النقابي السديد بقطاع التعليم في الفترة الراهنة

التعليم،  ق���ط���اع  ي��ع��ي��ش 
إيقاع  على  طويلة،  مدة  منذ 
نضاالت نقابية متعددة يغلب 
لكنها  الفئوي.  الطابع  عليها 
ومعزولة  م��ش��ت��ت��ة  ن���ض���االت 
بدعم  حتظى  ال  أنها  مبعنى 
باقي  ط�����رف  م����ن  م���ل���م���وس 
باقي  ف����ب����األح����رى  ال���ف���ئ���ات 
وعموم  امل��ن��ق��ب��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
الشعب الكادح ويسهل بالتالي 
قمعها. ولهذا السبب، ال تؤدي 
هذه النضاالت إلى انتصارات 
ح����اس����م����ة ب�����ل ف�����ي أح���س���ن 
األحوال إلى انتزاع مكتسبات 

ج��زئ��ي��ة، م��ا ع���دا بعض 
مثل  القليلة،  احل����االت 
املعلمني العرضيني ومن 
التربية  بعدهم منشطي 
أن  غير  النظامية.  غير 
بعض األسباب الرئيسية 
الضيقة  الفئوية  لتفشي 
نواقص  ب��ال��ض��ب��ط  ه���ي 
النقابي  العمل  واختالل 
ال����ع����ام، وخ����اص����ة ق����درة 
القيادات النقابية ألغلب 
التأطير  على  النقابات 
والتكوين وخوض نضال 
ن��ق��اب��ي وح������دوي ح���ازم 
أن  على  النفس.  وطويل 
الذي  النضال  ه��ذا  مثل 
م��ن امل��ف��ت��رض أن���ه يلف 
راية  الفئات حتت  جميع 

ازداد  واح�����د،  م��ط��ل��ب��ي  م��ل��ف 
صعوبة منذ أصبح االقتطاع 
من أجور املضربني/ات سلوكا 
حكومة  م��ن��ذ  أي  مم��ن��ه��ج��ا، 
أنه  صحيح  األول��ى.  بنكيران 
وهو  خماسي،  تنسيق  لدينا 
ش���ك���ل وح�������دوي م���ه���م، لكن 
بالهني  ل��ي��س  ت��ن��اق��ض  يشقه 
اليساري  النقابي  القطب  بني 
الوطنية  اجلامعة  من  املكون 
للتعليم/التوجه الدميقراطي 
للتعليم/ الوطنية  والنقابة 
املكون  اآلخ��ر  والقطب  ك��دش 
النقابات  ب���اق���ي  ط����رف  م���ن 
من  ل��ك��ل  ال��ت��اب��ع��ة  التعليمية 
االم��ش واع��ش��م وف���دش. هذا 
ويفرمل  ي��ك��ب��ح  ال���ت���ن���اق���ض 
وي����ع����ي����ق ت�����ق�����دم ال����ن����ض����ال 
مستويات  ن��ح��و  ال����وح����دوي 
النصر  إح��راز  عليا متكن من 
ومطالب  ق��ض��اي��ا  ب��خ��ص��وص 
كبرى. من جهة أخرى نعتقد 
أن اإلدارة ليس لها ما تقدمه 

التوتر  وت��ي��رة  أن  ه��ذا  ويعني 
موضوعيا  مرشحتان  وحدته 
الوضعية  ه��ي  ه��ذه  للتفاقم. 
املناسب  ال��ت��ك��ت��ي��ك  ه���و  ف��م��ا 

إذن؟

أن  يجب  السديد  التكتيك 
ال��ت��ج��اوز اجلدلي  مي��ك��ن م��ن 
أعاله  امل��ش��خ��ص��ة  ل��ألع��ط��اب 
مع  م��ن��س��ج��م��ا  ي����ك����ون  وأن 
يتعلق  ف��ي��م��ا  اس��ت��راجت��ي��ت��ن��ا 
بالعمل النقابي وبالتالي يجب 
أن ينشد )1( الوحدة النقابية 
درب  على  النضالية  )ال��وح��دة 

التنظيمية(،  ال����وح����دة 
و)2( الوحدة في النضال 
ب����اع����ت����ب����اره ال���وس���ي���ل���ة 
الوحيدة النتزاع احلقوق 
و)3(  املكتسبات  وص���ون 
أدوات  بناء  في  يصب  أن 
التغيير الثوري في بالدنا 
الشعبية  اجل���ب���ه���ة  أي 
الطبقة  وح���زب  امل��وح��دة 
العاملة وعموم الكادحني.

ان����ط����الق����ا م�����ن ه���ذه 
احملددات، نقترح للنقاش 
العناصر  ال����ع����م����وم����ي، 
نعتبره  ملا  املكونة  التالية 
ت���ك���ت���ي���ك���ا س�����دي�����دا في 
الراهنة  الفترة/اللحظة 
أن  التعليم، علما  بقطاع 
العديد من هذه العناصر 
لقطاعات  ي��ص��ل��ح  ق����د 

أخرى:

على  احل�������ف�������اظ   -
ال���ت���ن���س���ي���ق اخل���م���اس���ي 

والعمل على تطويره دون تردد 
خاصة  مناضلينا،  طرف  من 
الظروف  ف��ي  ت��وج��د  ال  وأن���ه 
الراهنة نقابة تستطيع خوض 
املواجهة مبفردها، وفي نفس 
عزل  على  العمل  يلزم  الوقت 
املقربة  واالجتاهات  العناصر 

من اإلدارة.

ال��ت��ن��س��ي��ق بني  اع���ت���ب���ار   -
للتعليم/ الوطنية  اجلامعة 
التوجه الدميقراطي والنقابة 
للتعليم/كدش  ال���وط���ن���ي���ة 
يحظى  ام��ت��ي��ازي��ا  ت��ن��س��ي��ق��ا 

ليرقى  وت��ط��وي��ره  ب��األول��وي��ة 
متني.  نقابي  ملستوى حتالف 
يستحق  ع��ظ��ي��م  ه����دف  إن����ه 
الصبر  وي��ت��ط��ل��ب  التضحية 
ونبذ  ال�����ث�����وري  وال����ت����واض����ع 
احللقية وغيرها ووضع خطة 
اللبنات  يضع  ألن��ه  مناسبة 
للوحدة  واألس��اس��ي��ة  األول����ى 
الوحدة  النضالية على طريق 

التنظيمية املنشودة.

- في نفس الوقت، بدل أن 
تغرد كل فئات مبفردها، ال نرى 
ال��ذي مينع م��ن أن تنسق  م��ا 

ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا وخ����وض 
فهذا  متزامنة،  م��ع��ارك 
وعبئا  ض��غ��ط��ا  ي��ش��ك��ل 
متزايدا على اإلدارة وقد 
التفاوض،  على  يجبرها 
جتاوزا  هذا  يعد  وطبعا 
لضعف  مؤقتا  ايجابيا 
العمل النقابي الوحدوي 

واملكافح.

- إسناد شكل اإلضراب 
احل������ال������ي )اإلض�����������راب 
يصطدم  ال���ذي  ال���ع���ادي 
ب����س����ل����وك ال����الم����ب����االة 
االقتطاعات  عن  فضال 
بأشكال  األج�������ور(  م���ن 
أخ������رى م����ن اإلض������راب 
احلركة  مستوى  حسب 
ونضجها  ال���ن���ض���ال���ي���ة 
)إض������������راب ال���ت���ب���اط���ؤ، 
اإلض�������������راب ال���ق���ص���ي���ر 
وامل�����ت�����ك�����رر، اإلض��������راب 
ال�������دائ�������ري، اإلض�������راب 
التضامني، اإلضراب عن 

النقابيني  للمسؤولني  الطعام 
مثال...(. 

- إعادة االعتبار لألساليب 
أبدعتها  ال���ت���ي  ال��ن��ض��ال��ي��ة 
العالم  عبر  العمالية  احلركة 
اإلضراب  جل��ن  رأس��ه��ا  وعلى 
وخلق  اإلض����������راب  وح����م����اة 
كأحد  ل��ل��ت��ض��ام��ن  ص��ن��ادي��ق 
في  امل���ادي  الصمود  مقومات 
وجه االقتطاعات من األجور.

الفئات  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز   -
العدد  ك��ث��ي��رة  وه���ي  العمالية 
وعمال  ع��ام��الت  م��ن  وتتكون 
والنظافة  احل�����راس�����ة 
وال����ت����غ����دي����ة وال���ن���ق���ل 
العمومي  ب��ال��ق��ط��اع��ني 
وكذلك  واخل��ص��وص��ي، 
التي  ال���ت���دري���س  ه���ي���أة 
تعمل بشكل قار حصريا 
في التعليم اخلصوصي 
ت���ش���ت���غ���ل في  ك����ون����ه����ا 
واملعرفة  التربية  مجال 
سلعة  ب���اع���ت���ب���اره���م���ا 
أي���ض���ا على  وال���ت���رك���ي���ز 
تعمل  ال����ت����ي  ال����ف����ئ����ات 
بالعقدة باعتبارها أقرب 
للفئات  ح��ل��ي��ف  وأوث����ق 
التربية  العمالية )عمال 

والتعليم(.

الشديد،  األس��ف  م��ع 
نسمع  أو  نقاشا  نرى  نعد  لم 
صدى في بالدنا، لهذه األنواع 
من اإلضراب وأشكال املقاومة 
ال���ت���ي أث��ب��ت��ت ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا في 
امليدان، وخير دليل على ذلك، 
والبطولية  الطويلة  امل��ع��رك��ة 
التي تخوضها الطبقة العاملة 
حاليا،  الفرنسية  والشغيلة 
مكتسباتها  صيانة  أج��ل  من 
أن هذا  التقاعد. ونعتقد  في 
في  ع��م��ال  يتطلب  التكتيك 
يتعلق  فيما  خ��اص��ة  ال��ع��م��ق 
)تكوين  ال��ن��ق��اب��ي  ب��ال��ت��ك��وي��ن 
وعلى  ومدربة(  مكافحة  أطر 
النقابي  ال��ت��ن��ظ��ي��م  م��س��ت��وى 
ومتماسك  ص��ل��ب  )ت��ن��ظ��ي��م 
للمسؤولية  االع��ت��ب��ار  ي��ع��ي��د 
وقيم  وال���ف���ردي���ة  اجل��م��اع��ي��ة 

االنضباط(.

27 دجنبر 2019

لم نعد 
نرى نقاشا أو 

نسمع صدى في 
بالدنا، لهذه األنواع 
من اإلضراب وأشكال 
المقاومة التي أثبتت 

فعاليتها في الميدان، وخير 
دليل على ذلك، المعركة 
الطويلة والبطولية التي 
تخوضها الطبقة العاملة 

والشغيلة الفرنسية 
حاليا، من أجل صيانة 

مكتسباتها في 
التقاعد.
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األساسية  امل��ع��ال��م  ت��ت��م��ح��ور 
الدولة،  م��ق��وم��ات  ان��ه��ي��ار  ل��ب��داي��ة 
ل��ت��ح��ل م��ح��ل��ه��ا م��ج��م��وع��ات من 
مختلف  م��ن  املتمكنة  اللوبيات 
القطاعات احليوية والتي تتضارب 
م��ص��احل��ه��ا أح��ي��ان��ا وت��ب��ح��ث عن 
التوافقات املرحلية أحيانا أخرى 
وك���ل ه����ذا، ط��ب��ع��ا، ع��ل��ى حساب 
للجماهير  ال���ك���ب���رى  امل��ص��ل��ح��ة 
الثمن غاليا.  التي تؤدي  الشعبية 
ومي��ك��ن رص���د ه���ذه ال���ب���وادر من 

خالل احملاور األساسية: 

بنهب  يتعلق  األول،  احمل��ور   -
ث�����روات ال��ش��ع��ب م���ن ط���رف هذه 
البنوك  إل��ى  وتهريبها  ال��ل��وب��ي��ات 
اخلارجية، في حني يتم اللجوء، 
ب��ش��ك��ل ه��ي��ك��ل��ي وم��ن��ت��ظ��م إلى 
لتغطية  اخل���ارج���ي  االق����ت����راض 
تسطرها  التي  النفقات  مختلف 
ف�����ي م���ي���زان���ي���ات���ه���ا ال���س���ن���وي���ة، 
ميزانية  ن��ف��ق��ات  ب���اخل���ص���وص 
التسيير، علما أنها ترتكز، أساسا، 
املرتبطة  األن��ش��ط��ة  مت��وي��ل  على 
ب���ال���دع���اي���ة ل��ل��ن��ظ��ام ومم���ارس���ة 

التضليل والتعتيم اإلعالمي. 

الثاني، وهو مرتبط،  - احمل��ور 
بإقدام  ويتعلق  ب����األول،  نسبيا، 
هذه الدولة على تفويت املؤسسات 
العمومية اإلستراتيجية واملرافق 
االج���ت���م���اع���ي���ة إل�����ى ال���رأس���م���ال 
احمل���ل���ي واألج���ن���ب���ي ف���ي خضوع 
املالية  امل��ؤس��س��ات  لتوصيات  ت��ام 
امل��ع��ل��وم أن هذه  ل��ل��ق��رض، وم���ن 
ت��ش��ك��ل ض�����رورة حيوية  امل���راف���ق 
الشعبية،  اجل���م���اه���ي���ر  حل���ي���اة 
التي  فهي  رأسمالها،  متثل  ألنها 
الضرورية،  املداخل  ذر  من  متكن 
املباشرة  الضرائب  إلى  باإلضافة 
مختلف  لتدبير  امل��ب��اش��رة،  وغير 
باحلاجيات  املرتبطة  املصاريف 
الشعبية  ل��ل��ط��ب��ق��ات  األس��اس��ي��ة 
م��ن تعليم وص��ح��ة وغ��ي��ره��ا من 
اخل�����دم�����ات االج���ت���م���اع���ي���ة في 
أما  االجتماعي.  التضامن  إط��ار 
احملور الثالث فيرتكز على القمع 
والترهيب وإعطاء الضوء األخضر 
ملختلف األجهزة القمعية للتنكيل 
بكل األص��وات احل��رة التي حتتج 
أجل  من  وتناضل  تفقيرها  على 

حتقيق مطالبها املشروعة.

ف��م��ن خ���الل م��ح��اول��ة تطبيق 
املغربية،  الدولة  هذه احملاور على 
يتبني بوضوح أن مقوماتها كدولة 
فبالنسبة  ل��الن��ه��ي��ار.  م��رش��ح��ة 
إلى  اللجوء  جن��د  األول  للمحور 
ال��دي��ن اخل��ارج��ي أص��ب��ح هيكليا 
ويشكل القاعدة وليس االستثناء، 
الدولة، كل  التي تسلكها  فالهرولة 

اخلارجي،  االقتراض  نحو  سنة، 
لعجزها  بشروط مجحفة، نظرا 
البنيوي على قدرة التدبير األجنع 
للموارد املالية بسبب تفشي الفساد 
والريع، أصبحت تشكل جزءا قارا 
فاملديونية  املالية.  قوانينها  ف��ي 
فاقت  املغربية  للدولة  اخلارجية 
املقاييس التي تعتبرها املؤسسات 
املانحة خطا أحمرا، وهو ما دفع 
بصندوق النقد الدولي إلى إجبار 
الدولة املغربية على فرض تطبيق 
ببرنامج  امل����ع����روف  ب���رن���ام���ج���ه 
بداية  خ���الل  الهيكلي،  ال��ت��ق��ومي 
ثمانينات القرن املاضي، وهو الذي 
ال زال يفرض تطبيق ما تبقى من 
فقرات هذا البرنامج السيئ الذكر، 

الذي يفرض على الشعب دفع 
املبنية  النظام  سياسات  فاتورة 
ع��ل��ى االس����ت����ب����داد وال���ف���س���اد. 
أربعة  ح���وال���ي  ب��ع��د  وال����ي����وم، 
السياسات  تطبيق  م��ن  ع��ق��ود 
والالدميقراطية،  الالشعبية 
اخلارجية  امل��دي��ون��ي��ة  وص��ل��ت 
امل��ائ��ة من  ف��ي   80 فاقت  نسبة 
ال��ن��اجت ال��داخ��ل��ي اخل����ام، فمن 
املؤسسات  ت��ق��دم  أن  امل��ن��ت��ظ��ر 
ت���ص���ه���ر على  ال����ت����ي  امل����ال����ي����ة، 
جديد،  من  ديونها،  استرجاع 
على تطبيق برنامج آخر تكون 
انعكاساته فظيعة على ظروف 
أكثر  الشعبية  الطبقات  عيش 
إمكانية  مع  األول،  من  بكثير 
مل���ا تبقى  ال��ف��ع��ل��ي��ة  امل����ص����ادرة 
م��ن ال��س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة، وجعل 
احلجر  حت��ت  املغربية  ال��دول��ة 
السياسات  تدبير  ف��ي  العملي 
السياسات  خاللها  ومن  املالية، 
واالجتماعية  االق���ت���ص���ادي���ة 
ه��ذا في حني  املغربي.  للشعب 
يتم  املغربي  الشعب  ث��روات  أن 

تهريبها إلى اخل��ارج، من عائدات 
الذهب  وم���ن���اج���م  ال���ف���وس���ف���اط 
والفضة وغيرها من املعادن، نفس 
الشيء بالنسبة للصيد في أعالي 

البحار واملقالع إلى غير ذلك.

- احمل�����ور ال��ث��ان��ي ي��ظ��ه��ر من 
 2020 لسنة  املالية  ق��ان��ون  خ��الل 
ال������ذي رس�����م خ��ط��ة ت���ه���دف إلى 
خوصصة ما تبقى من املؤسسات 
الفوسفاط،  مكتب  ال��ع��م��وم��ي��ة، 
للسكك  ال����وط����ن����ي  وامل����ك����ت����ب 
الوطني  وامل���ك���ت���ب  احل���دي���دي���ة، 
للماء والكهرباء. واجلدير بالذكر 
اخلوصصة  وطريقة  أس��ل��وب  أن 
معروفة عند الشعب املغربي. ففي 
البداية تتجند كل وسائل اإلعالم 

الرسمية  ال��ب��ص��ري��ة  ال��س��م��ع��ي��ة 
بشكل  النظام  فيها  يتحكم  التي 
مطلق، بتسفيه املؤسسة أو املرفق 
امل��س��ت��ه��دف ب���اخل���وص���ص���ة، مع 
التركيز على املشاكل العميقة التي 
تشجيع  ج��راء  م��ن  فيه  يتخبط 
الفساد والتغاضي عنه منذ سنني، 
يتم  بل  تذكر،  محاسبة  أي��ة  دون 
هذه  املفسدين.  املسيرين  تكرمي 
الطريقة اخلسيسة تثير االستياء 
اخلدمات  م���ن  ل��ل��ش��ع��ب  ال��ك��ب��ي��ر 
امل��ؤس��س��ة أو هذا  ل��ه��ذه  ال��ردي��ئ��ة 
املرفق، ويطالب بتحسينها ولو مت 
تفويته للرأسمال اخلاص، وهكذا 
للرأسمال  تفويته  إلى  امل��رور  يتم 
األج��ن��ب��ي أو احمل��ل��ي، ب��دع��وى أن 

املناسب،  احل���ل  ه��و  ال��ت��ف��وي��ت 
ومحاسبة  امل����راق����ب����ة  ول���ي���س 
اخلدمات.  رداءة  عن  املسؤولني 
ه����ذه ه���ي األس���ال���ي���ب ال��ت��ي مت 
اخلوصصة  بواسطتها  وي��ت��م 
أسالكه  بكل  للتعليم  املتنامية 
العالي، ثم  إل��ى  م��ن االب��ت��دائ��ي 
العمومية  امل���راف���ق  خ��وص��ص��ة 
ال��ص��ح��ي��ة م����ع ف��ت��ح��ه��ا أم����ام 
وسيتم  األج��ن��ب��ي.  ال��رأس��م��ال 
الشروع في خوصصة ما تبقى 
من ممتلكات الشعب كالسدود، 
وع��ب��ره��ا امل����اء وال��ك��ه��رب��اء، ثم 
السكك احلديدية، إلى غير ذلك 

من املرافق اإلستراتيجية.

- أخيرا محور القمع، الذي 
برهنت فيه الدولة املغربية عن 
ضد  ممنهجة  قمعية  سياسة 
العديد  في  الشعبية  احلراكات 
من مناطق البالد، عبر التنكيل 
بهم  وال��زج  الشباب،  باملناضلني 
في غياهب السجون، وتلفيقهم 
ت��ه��م وص��ل��ت إل���ى ح��د عشرين 

س��ن��ة م���ن ال��س��ج��ن ل���ق���ادة حرك 
ل���ش���يء، س���وى ألنهم  ال���ري���ف، ال 
جترؤوا على االحتجاج للمطالبة 
املتمثلة  امل���ش���روع���ة  ب��ح��ق��وق��ه��م 
عن  والعسكرة  التهميش  رفع  في 
القمع  تسلط  ك��م��ا  منطقتهم. 
الهمجي على القطاعات والفئات 
فرض  الذين  كاألساتذة  الشعبية 
تصفية  ب��ه��دف  التعاقد،  عليهم 
والطلبة  ال��ع��م��وم��ي��ة،  امل����درس����ة 
والطبقة  وامل��م��رض��ني،  األط���ب���اء 
العاملة حيث يتم طرد اآلالف من 
العمال والعامالت والزج بعائالتهم 
في براثن الفقر والتهميش. ومبا 
أن مؤسسات التمويل االمبريالية 
التطبيق  ال���دول���ة  ع��ل��ى  ت��ف��رض 
تعني  ال��ت��ي  لتوصياتها،  ال��ص��ارم 
والتهميش،  التفقير  م��ن  امل��زي��د 
ف��إن ال��دول��ة أق��دم��ت، ه��ذه األيام 
استباقية،  خ��ط��ة  س��ل��ك  ع��ل��ى 
تروم  يائسة  محاولة  إل��ى  تهدف 
املنادية  األص������وات  ك���ل  إس���ك���ات 
وذلك  واحل��ري��ة،  بالدميقراطية 
الترهيب في  عبر إشاعة جو من 
الشعب.  العائالت وعموم  أوس��اط 
وهكذا دفعت أجهزتها املخابراتية 
إلى  واس��ت��ع��الم��ات��ه��ا وق��ض��ائ��ه��ا 
ال��ع��دي��د م��ن النشطاء  اس��ت��دع��اء 
واحلقوقيني والصحفيني وتوجيه 
احلكم  إلى  تصل  لهم  واهية  تهم 
قمة  ووص��ل��ت  ب��ال��س��ج��ن.  عليهم 
هذه احلملة الترهيبية إلى احلكم 
الباكالوريا  قسم  في  تلميذ  على 
بثالث سنوات سجنا نافذة بتهمة 
التواصل  م���واق���ع  ف���ي  ت���دوي���ن���ة 

االجتماعي. 

ال���دول���ة ع���اج���زة عن  إن ه����ذه 
هدفها  شعبية  س��ي��اس��ة  تطبيق 
بناء اقتصاد متمحور على الذات 
املطلقة  ال��ت��ب��ع��ي��ة  م���ن  وم��ت��ح��رر 
االمبريالية،  ال��ت��م��وي��ل  مل���راك���ز 
ي��ك��ون ه��دف��ه األساسي  اق��ت��ص��اد 
حلاجيات  ال��ف��وري��ة  االس��ت��ج��اب��ة 
الشعبية،  اجلماهير  ومتطلبات 
وفرض سياسة الند للند مع الدول 
االمبريالية في التعامل التجاري، 
لشروطها  اإلذع�����������ان  ورف��������ض 
للدولة  ميكن  ال  وه��ذا  املجحفة. 
احلالية أن تسلكه، ببساطة، ألنها 
حمايتها  في  لالمبريالية  مدينة 
سلطتها.  اس���ت���م���رار  وح���م���اي���ة 
واملطلوب هو بناء جبهة عريضة 
املعارضة للمخزن من  القوى  من 
وإق���رار نظام  التخلص منه  أج��ل 
الشعب هو  دميقراطي يكون فيه 

مصدر كل السلط. 

بوادر إنهيار مقومات الدولة
احلسني لهناوي

إن هذه 
الدولة عاجزة 

عن تطبيق سياسة 
شعبية هدفها بناء 

اقتصاد متمحور على 
الذات ومتحرر من التبعية 
المطلقة لمراكز التمويل 
االمبريالية، اقتصاد يكون 
هدفه األساسي االستجابة 

الفورية لحاجيات ومتطلبات 
الجماهير الشعبية، وفرض 
سياسة الند للند مع الدول 

االمبريالية في التعامل 
التجاري، ورفض 

اإلذعان لشروطها 
المجحفة. 
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10 مالحظات سريعة بخصوص بدعة النموذج التنموي

يف سياق اإلقرار الرمسي بفشل المنوذج التمنوي، أكد املجلس االقتصادي واالجمتايع، مؤخرا يف معرض تصوره للمنوذج التمنوي اجلديد، ما آلت 
إليه األوضاع االقتصادية واالجمتاعية بالبالد من: "سياسات معومية غري واحضة يف توجهاهتا، ومنظومة عدالة.. متزيها احملاباة وطول املساطر، ونظام 
الولوج وارتفاع  امتيازات يعمق اإلقصاء ويفسد مناخ األمعال، ومنظومة تعلميية عاجزة عن ممارسة مهامها األساسية، وواقع الصحة.. يعرف ضعف 

التاكليف، والسكن.. فضاءات لإلقصاء االجمتايع، ووسط قروي يعاين العزلة يف اجلبال"..

 ،2019 334.95 مليار درمه سنة  الدين اخلاريج العمويم  مكا يؤكد لك املهمتني بالشأن االقتصادي عىل تفامق املديونية اخلارجية حبيث بلغ جحم 
متجاوزا بذلك املستوى املمسوح به يف التعامل مع املنمظات الدولية املاحنة، وهو ما أصبح هيدد ما تبىق من القرار أو السيادة الوطنية، إضافة للعواقب 
االجمتاعية اخلطرية لذلك.. بل أن وايل بنك املغرب نفسه رصح، يف سياق حديثه عن الديون اخلارجية، عىل أن "هناك إماكنية للرجوع لربناجم التقومي 

اهليلكي اجلديد، وبأن الوضعية تنذر باخلطر"..

كيف وصل املغرب إىل هذا املستوى من اإلفالس؟ وما عالقة تبعية النظام لملراكز االمربيالية هبذا الزنيف اخلطري الذي تتعرض له البالد؟ ومن يؤدي مثن 
هذا الزنيف؟ هذا ما سيحاول ملف هذا العدد من جريدة الهنج الدميقرايط إلقاء بعض الضوء هيلع.

جلنة البديل التنموي جعجعة بدون طحني
ملف العدد

وفاء لطريقته الغريبة في تدبير شؤون 
كبيرة  فقاعة صابون  النظام  أطلق  البالد، 
جديد،  تنموي  لنموذج  تصور  وض��ع  ح��ول 
السريعة  امل��الح��ظ��ات  ب��ع��ض  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 

بخصوص هذا املوضوع:

صياغة  جل��ن��ة  تشكيل  ف��ك��رة  مت��ث��ل    -
وتأكيدا  وف��ي��ا  اس��ت��م��رارا  ت��ن��م��وي  من����وذج 
للشذوذ والغرابة التي ميزت طريقة تعاطي 
حتفل  طريقة  املجتمع.  إدارة  مع  املخزن 
أكثر  اإلعالمي  والضجيج  البهرجة  بخلق 
مما تهتم بحمولة املشروع، وهي السمة التي 
الوطنية  طغت على كل مبادراته، كاملبادرة 
من  املنجزة  وال��ب��رام��ج  البشرية،  للتنمية 
خالل مؤسسة محمد اخلامس للتضامن، 
والترويج  التسيير  ميزانية  تبتلع  حيث 
اإلعالمي النصيب األوفر من املال املرصود 

لتمويل ذلك العمل.

في  والتابثة  املميزة  العالمات  وم��ن    -
رسم وإجناز تلك البرامج كونها تتم خارج 
هيئات  لها  حت��دث  إذ  الدستورية،  القنوات 
من خارج املصالح احلكومية يرأسها امللك 
مباشرة، وال ميلك رئيس احلكومة ووزراؤه 
أي سلطة عليها، سواء خالل مرحلة وضع 
التصورات أو خالل اإلجناز، و ال يعلم بها 
إال حني تلقى األوامر بتسهيل مهمتها، بل 
ال  املالية  قانون  تصوغ  وه��ي  احلكومة  إن 
متلك أي فكرة عن كلفة املبادرات احملتملة 

وال مصادر متويلها.

- يحرص املخزن على الهيمنة والتحكم 
به،  ورب��ط��ه��ا  امل�����ب�����ادرات،  ه����ذه  إدارة  ف���ي 
تسيير  ف��ي  امل��ل��ك  م��ن  كتدخل  وتقدميها 
الدولة ملعاجلة الفشل الناجت عن عدم كفاءة 

احلكومة وفسادها. 

بشخص  امل��ب��ادرات  ه��ذه  لعالقة  تبعا   -
ينسبان  وعمال  كالما  تغدو  فإنها  امل��ل��ك، 
إليه مما يدخلها في خانة املقدس، فيغدو 
باالحترام  ومسا  للملك،  انتقادا  انتقادها 
محفوفا  وع����م����ال  ل���ش���خ���ص���ه،  ال�����واج�����ب 

باالعتقال واحملاكمة والسجن.

- تتنافى املبادرات، ومنها مبادرة النموذج 

وذلك  الدميقراطية،  الفكرة  مع  التنموي 
ليس فقط من حيث كونها جتسيدا للحكم 
يلبسها  م��ا  وه��و  للملك،  املطلق  ال��ف��ردي 
لبوس االستبداد، ولكن أيضا من حيث أن 
األغلبي  احل��زب  أن  تقضي  الدميقراطية 

الذي حملته االنتخابات لترؤس احلكومة، 
يجب أن يضع برنامجه احلكومي بتنسيق 
له خالل  روج��وا  ما  بناء على  مع حلفائه 
احلمالت االنتخابية وما قبلها، أمر يجعل 
احل��دي��ث ع��ن االن��ت��خ��اب��ات م��ج��رد تزجية 

الوقت.

املخزنية  امل���ب���ادرات  ت��ق��دم   -
الفساد  ألع����ش����اش  من����وذج����ا 
على  امل��ش��رف��ني  أن  إذ  وال���ري���ع، 
إدارتها ليسوا مطالبني دستوريا 
بتقدمي كشف احلساب أمام أي 
هيئة رقابية، سواء مصالح وزارة 
أوجه  مب��راق��ب��ة  املكلفة  امل��ال��ي��ة 
البرملان.  أو  ال��ع��ام  امل���ال  ص���رف 
لتصير بذلك مجرد آلية إلرشاء 
التعيينات  أن  ذل����ك  ال��ن��خ��ب، 
صياغة  جل��ن��ة  ف���ي  اجل����دي����دة 
اجلديد  ال��ت��ن��م��وي  ال���ن���م���وذج 
ضمت أسماء ليس في جعبتها 

ما تفيد به.

ج���دال  ق���ب���ل���ن���ا  م�����ا  وإذا   -
ب���واض���ع���ني ل��ل��س��ي��اس��ة خ����ارج 
امل����ؤس����س����ات ال���دس���ت���وري���ة من 

أحزاب وحكومة حتت يافطة توسيع قاعدة 
إلى  يوكل  أن  يجب  األم��ر  فإن  االستشارة، 
يضم  للبحث  مختبرا  بوصفها  اجلامعة، 
أه��ل التخصص وال��ك��ف��اءات، في وق��ت يتم 
فيه إبعاد املثقفني عن كل تأثير في صناعة 

القرار.

- ال تعدو اللقاءات التي تعقدها اللجنة 
تكون مجرد  أن  والنقابات...  األح��زاب  مع 
إطالة  أج��ل  من  ومجهودا  إعالمية،  جلبة 
عمر حالة االنتظار واجلمود التي يعيشها 
وذلك في غياب  املغرب منذ عشرين سنة، 
أي مشروع بديل من شأنه جتديد األمل، 
عمال  إن  ل��ه.  امل��واط��ن��ني  دع��م  واستقطاب 
سيكتفي  ك��ان  ومتأنيا،  وعميقا  محترما 
باالستئناس بالوثائق الصادرة عن مؤمترات 
تلك الهيئات، لكن اإلرادة الكامنة وراء ذلك 
العمل حتفل بالتغطية اإلعالمية بالصوت 

والصورة أكثر مما تهتم باملضامني.

النوايا املعلن عنها من وراء  - تتعارض 
للنظام  القهرية  وااللتزامات  البرامج  تلك 
وال��دول��ة م��ع ج��ه��ات خ��ارج��ي��ة س���واء منها 
الدولي  النقد  ص��ن��دوق  املقرضة،  اجل��ه��ات 
املالية  املؤسسات  ومختلف  الدولي  والبنك 
حتت  امل��م��ول��ة  الغربية  ال���دول  أو  امل��ان��ح��ة، 
االمبريالية  ال��ق��وى  أو  ال��ش��راك��ات،  يافطة 
احلريصة على استمرار العمل باملعاهدات 

االستعمارية واستمرار تأمني مصاحلها.

- تنتهي املشاريع كلها إلى الفشل، إذ كل 
السياق  في هذا  إطالقها  التي مت  البرامج 
انتهت نهايات تبعث على السخرية، سواء 
وإرساء  الهشاشة  مبحاربة  وع��د  م��ا  منها 
بتحسني  وع��د  ما  أو  االجتماعية  العدالة 
الشغل  ف��رص  وتوفير  اجتماعية  خدمات 
م��ن��اخ االس��ت��ث��م��ار، فقد صرفت  وحت��س��ني 
ذلك في  أثر  أن يظهر  دون  باهضة  أم��وال 
تقدمي  ودون  املستهدفة،  العمل  م��ج��االت 
امل��س��ؤول��ني عن  م��ح��اس��ب��ة  ودون  ال��ك��ش��ف، 
النظام  الفشل، بل وبشكل مطرد يكافئهم 

بالترقية في املسؤوليات.

يوسف الطالبي

تتنافى المبادرات، 
ومنها مبادرة النموذج 

التنموي مع الفكرة 
الديمقراطية، وذلك ليس فقط 
من حيث كونها تجسيدا للحكم 

الفردي المطلق للملك، وهو ما يلبسها 
لبوس االستبداد، ولكن أيضا من حيث أن 

الديمقراطية تقضي أن الحزب األغلبي الذي 
حملته االنتخابات لترؤس الحكومة، يجب 
أن يضع برنامجه الحكومي بتنسيق مع 

حلفائه بناء على ما روجوا له خالل 
الحمالت االنتخابية وما قبلها، أمر 

يجعل الحديث عن االنتخابات 
مجرد تزجية الوقت.
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الملف

االنعكاسات  السلبية التفاقيات التبادل احلر على الفالحة باملغرب
محمد موساوي

التجارية  الليبرالية  تأسست 
القيود  أن  م��ف��اده  م��ب��دأ  ع��ل��ى 
مضرة  اجلمركية  واحل���واج���ز 
وبالتالي  االقتصادي،  لالزدهار 
وجب التخلي عنها ملا في ذلك 
العامة،  للمصلحة  ف��ائ��دة  م��ن 
املجتمع على  أن ما يجنيه  إذ 
الصعيد الدولي في ظل التبادل 
احل��ر يفوق دائ��م��ا م��ا يخسره 
البعض. وقد تعزز هذا املنحى 
مع انضمام عدة دول متقدمة 
إل���ى االت��ف��اق��ي��ة ال��ع��ام��ة حول 
اجلمركية  وال���رس���وم  ال��ت��ج��ارة 
التي   1947 سنة  إنشائها  مند 
إل����ى منظمة  حت���ول���ت الح���ق���ا 

التجارة العاملية سنة 1994. 

التجارة  م��ن��ظ��م��ة  دخ���ل���ت 
العاملية حيز التنفيذ في يناير 
في  العمل  بداية  ومنذ   ،1995
األطراف،  املتعدد  اإلط��ار  ه��ذا 
س��ارع��ت ك��ل ال����دول إل���ى إب���رام 
العديد من االتفاقيات الثنائية 
الدولة  وتعتبر  اجلماعية.  أو 
البلدان   أك���ث���ر  م���ن  امل��غ��رب��ي��ة 

املتحمسة  في هذا املنحى.

من املعلوم أن الدولة املغربية 
منخرطة في النظام الرأسمالي 
فاقتصاد  التبعية،  م��وق��ع  م��ن 
املنظومة  ضمن  تابع  امل��غ��رب، 
وبوضعه  العاملية،  الرأسمالية 
ال��ض��ع��ي��ف ه����ذا ان���خ���رط في 
احلر  التبادل  اتفاقيات  جميع 
ال���ت���ي أب���رم���ه���ا ع���ل���ى ام���ت���داد 
ومن  األخ��ي��رة.  سنة  العشرين 
الوارد في هذه الظروف أال تتم 
امل��ف��اوض��ات إال وف��ق م��ا يخدم 
مواقع مكونات الكتلة احلاكمة 
ريع  احتكار  على  قائمني  م��ن 
من  ومنتفعني  ال��دول��ة  تسيير 
االستفراد بغنائم التبادل احلر، 
الستقاللية  اع��ت��ب��ار  أي  دون 
ال��ق��رار ال��وط��ن��ي وع��ل��ى حساب 

املصالح الكبرى للشعب.

البلدان  أول  م���ن  ف��امل��غ��رب 
ال��ع��ال��م، بحيث  ان��ف��ت��اًح��ا على 
انخرط مند منتصف ثمانينات 
ف���ي مسلسل  امل���اض���ي  ال���ق���رن 
املبادالت واالستثمارات الدولية 
أبرم  فقد  استراتيجي.  كخيار 
التبادل احلر مع 55  اتفاقيات 
مع  تفضيلية  واتفاقيات  بلد، 

23 بلد. 

الهامة  االتفاقيات  بني  من 
املتعلقة بالتبادل احلر التي لها 

الفالحة  على  سلبية  تأثيرات 
ب��امل��غ��رب، ت��ل��ك امل���ذك���ورة أدناه 
حيز  دخولها  تاريخ  إرف��اق  مع 

التنفيذ:

املبرمة  االت��ف��اق��ي��ات  تتميز 
مع االحتاد األوروبي والواليات 
بطابعها  االم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
الشامل على عكس االتفاقيات 
ت��ه��م قطاعات  ال��ت��ي  األخ�����رى 
امل�������واد  ت���ش���م���ل  ال  ب���ع���ي���ن���ه���ا 

الفالحية. 

ف��االق��ت��ص��اد امل��غ��رب��ي حقق 
األسواق  على  كبيرا  انفتاحا 
تسجيل  م��ق��اب��ل  اخل���ارج���ي���ة 
تفاقما  ي��ع��رف  ع��ج��ز جت����اري 
م���ت���زاي���دا س��ن��ة ب��ع��د أخ����رى. 
ف��م��ع��دل االن��ف��ت��اح ان��ت��ق��ل من 

  65% إل����ى   1998 س��ن��ة    44%
 70% ب���أوج  م����روًرا   2012 سنة 
املعدل،  وب���ه���ذا   .2008 س��ن��ة 
أعلى  مستويات  املغرب  سجل 
األرجنتني،  الهند،  مصر،  م��ن 
وتركيا، على سبيل املثال. غير 
نتائج  إلى  أدى  املنحى  هذا  أن 
التجاري  امل��ي��زان  على  وخيمة 
املعدل  ت��راج��ع  امل��غ��رب��ي، حيث 
ال�����واردات  لتغطية  اإلج��م��ال��ي 
ب��امل��ائ��ة قبل  م��ن م��س��ت��وى 71 

في  باملائة   48 إل��ى  سنة2000 
 34 إلى  2007-2000ثم  الفترة 
باملائة في الفترة 2013-2008. 
ب��ال��ذك��ر أن آثار  وم���ن اجل��دي��ر 

كانت  احل��ر  التبادل  اتفاقيات 
جميعها سلبية إذ ساهمت في 
سنة  املسجل  التجاري  العجز 

منها  باملائة،   35 بنسبة   2013
االحت���اد  ط���رف  م��ن  28باملائة 

األوروبي.

السلبية  االن����ع����ك����اس����ات 
على  احل��ر  التبادل  التفاقيات 

الفالحة 

باتفاقيتني  األم����ر  يتعلق 
س��اري��ت��ي امل��ف��ع��ول م��ع ك��ل من 
والواليات  األوروب�����ي  االحت����اد 
اللتني  االم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
الفالحية.  املنتجات  تشمالن 
ولقد حظيت هذه االتفاقيتني 

مراحل  خالل  خاصة  مبقاربة 
املفاوضات وعند توقيع الصيغ 
خلصوصية  اعتباًرا  النهائية، 
باملغرب  أل���ف���الح���ي  ال���ق���ط���اع 
املعنية.  املنتوجات  وحساسية 
نتيجة لذلك، مت متتيع العديد 
م��ن امل���واد ب��إج��راءات حمائية 
ملدد  ول��ك��ن  ه��ام��ة،  استثنائية 
عليها  ليطبق  زمنية محدودة، 
بالضرورة التحرير الشامل. وقد 
انتهت هذه احلماية سنة 2012 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل���الحت���اد األوروب�����ي. 
املتحدة  للواليات  بالنسبة  أما 

فسينتهي سنة 2030.

ال بد من التذكير أن النموذج 
ال��ت��ص��دي��ري ه��و ال����ذي يحكم 

إذ  ب��امل��غ��رب،  الفالحي  اإلن��ت��اج 
املوجهة  امل��ن��ت��وج��ات  حت��ظ��ى 

وهذا  كبيرة  بعناية  للتصدير 
ع����ل����ى ح�����س�����اب امل���ن���ت���وج���ات 
الداخلي.  ل��ل��س��وق  املخصصة 
املتنامي  التطبيق  أدى  وق���د 
إلى  احل���ر  ال��ت��ب��ادل  ملقتضيات 
التجارية  امل��ن��اف��س��ة  اح���ت���دام 
الداخلي  ال���س���وق  ف���ي  س�����واء 
وارتفاع حتديات ولوج األسواق 
كانت  ال��ن��ت��ي��ج��ة  اخل���ارج���ي���ة. 
اح��ت��ك��ار ك��ب��ار امل��ص��دري��ن من 

كانت  وإن   - امل��ت��اح��ة  ال��ف��رص 
صعبة املنال - وإقصاء ما تبقى 

من صغار املصدرين.

ان��ع��ك��س ه�����ذا س��ل��ًب��ا على 
للبلد  الغذائي  التجاري  امليزان 
تغطية  معدل  تآكل  ت��س��ارع  إذ 
ال������واردات ب���ال���ص���ادرات  من38 
باملائة سنة 2008 إلى 33 باملائة 
بشكل  ل��ي��رت��ف��ع   ،2012 س��ن��ة 

طفيف فيما بعد.

تعزز  ال���ف���ت���رة  ن���ف���س  وف�����ي 
لالكتفاء  امل����ه����ول  ال���ت���راج���ع 
مواد  جلميع  بالنسبة  ال��ذات��ي 
التغذية األساسية وإن بدرجات 
في  ذل��ك  يتبني  كما  متفاوتة، 

اجلدول التالي: 

نسبة  ان  ي��ت��ض��ح  وه����ك����ذا 
االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي م��ن احلبوب 
احليوية  امل��������ادة  ت���ع���د  ال���ت���ي 
الشعبية  اجل��م��اه��ي��ر  ل��ت��غ��ذي��ة 
ت��ت��راوح ب��ني 50 و60 ف��ي املائة 
حسب املواسم الفالحية وذلك 
التساقطات  مبعدل  باالرتباط 
بالذكر  واجل��دي��ر  وانتظامها. 
املخصصة  امل��س��اح��ات  ج��ل  ان 
األساسية  ال�����زراع�����ات  ل���ه���ذه 
البورية،  امل��ن��اط��ق  ف��ي  تتمركز 
فهي  املسقية  امل��ن��اط��ق  بينما 
املوجهة  ل��ل��زراع��ات  مخصصة 
املغربي  ف��ال��ش��ع��ب  ل��ل��ت��ص��دي��ر. 
أمنه  ف���ي  ب���اس���ت���م���رار  م���ه���دد 
جتارة  أن  إل��ى  بالنظر  الغذائي 
بضع  عليها  تستحوذ  احلبوب 
شركات عابرة للقارات. ا ما املادة 
السكرفقد  ال��ث��ان��ي��ة  احل��ي��وي��ة 
بالسوق  كبيرا  ارت��ب��اط��ا  ع��رف 
التذكير  وجب  وهنا  اخلارجي. 
ان الفالحني اجتهدوا في انتاج 
الشمندر السكري بكثرة، لكن مت 
تفويت الشركة الوطنية لتكرير 
امللكي  الهولدينك  ال��ى  السكر 
اهماله  ليتم  الراسمال  الى  ثم 
واالعتماد كليا على االستيراد.

التاريخ الطرف الشريك
مارس 2000 االحتاد األوروبي– )منطقة التبادل احلر(
مارس 2000 اجلمعية األوروبية للتبادل احلر
يوليوز 2003 اإلمارات العربية املتحدة
يناير 2006 الواليات املتحدة االمريكية
يناير 2006 تركيا
مارس 2007 مجموعة أجادير: تركيا- األردن – مصر – تونس
ماي 2012  االحتاد األوروبي- ) التبادل احلر الشامل واملعمق(

معدل االكتفاء الذاتي )النسبة املئوية( املادة الغذائية
2011-2012 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2005-2006 2000-2004

48 63 60 42 58 48 احلبوب
47 63 65 40 70 52 القمح الطري
20 32 32 40 38 52 السكر

03 03 09 08 20 18 الزيوت



 العدد: 341

9 من 7 إلى 13 يناير  2020 
 

الملف

سمير أمني، الفكر األصيل يبقى دوما حيا
ع. مسعودي

املعبدة.  ال���ط���رق  خ�����ارج  ف��ك��ر 
مساحات  في  املغامرة  على  جت��رأ 
ليست  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ف��ك��ي��ر،  ج���دي���دة 
الذي  الطريق  إن��ه  ف��ق��ط،  نظرية 
اختاره سمير أمني في مساهماته 
ال��ف��ك��ري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة. ف��ي سياق 
وطني طرح فيه النقاش اجلماعي 
حول "النموذج التنموي اجلديد"، 
أمني  سمير  أفكار  إلى  العودة  تعد 

ضرورية. ع. مسعودي.
ال شك أن سمير أمني، "ماركس 
ال���ث���ال���ث"، أث���ر ف���ي تفكير  ال��ع��ال��م 
ال��ع��دي��د م���ن االق���ت���ص���ادي���ني، في 
الشمال واجلنوب. وال يزال تفكيره 
التشكيالت  دراس����ة  ف��ي  أس��اس��ًي��ا 
االجتماعية التي تعاني من وضع 
أو  مختلف  واجتماعي  اقتصادي 
وال����ذي ال ميكن  ذي خ��ص��وص��ي��ة، 
فهمه مبعزل عن حتليل االقتصاد 
اجتهادات  ك���ان���ت  ل��ق��د  ال���ع���امل���ي. 
امل����ق����ام األول  ف����ي  أم�����ني  س��م��ي��ر 
محاولة لالبتكار في حتليل الواقع 
للتشكيالت  السوسيو-اقتصادي 
لتلك  امل���خ���ال���ف���ة  االج���ت���م���اع���ي���ة 

املوجودة في أوروبا.
الثانية،  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب  ب��ع��د 
تشكلت كتلتان كبيرتان: في الغرب، 
جزًءا  بالقوة  استعمر  "ح��ر"  عالم 
ثرواته  يستغل  العالم،  من  كبيًرا 
الطبيعية لفائدته، بدعوى أن لديه 
الشعوب  لفائدة  "حضارية"  مهمة 
األخرى "رهينة التقاليد القدمية"، 
البدائية"، وهذه  إلى "احلالة  أقرب 
ال����رؤي����ة االس���ت���ع���م���اري���ة ال ت���زال 
اليوم في أشكال أخرى  إلى  قائمة 
"أكثر نعومة". وفي الشرق، بدا أن 
"وضع  مهمة  "ال��ش��ي��وع��ي"  للعالم 
لإلنسان"  اإلنسان  الستغالل  حد 
"مجتمعات  نحو  الطريق  ومتهيد 
كان  لقد  ب��دون طبقات".  امل��س��اواة 
من شأن هذين القطبني أن يكونا 
سياق  ف��ي  ال��ع��ال��م  لبقية  ج��ذاب��ني 
"احلرب الباردة"، والتي لم تكن في 
الواقع باردة في العديد من مناطق 
النزاعات  استمرت  حيث  ال��ع��ال��م، 
احللفاء  ف��ي��ه��ا  ي���واج���ه  امل��س��ل��ح��ة 
وم�����ع ظهور  ال���ب���ع���ض.  ب��ع��ض��ه��م 
واملوجات  الوطني،  التحرر  حركات 
ووالدة  االستعمار،  جل��الء  األول��ى 
دولية  كتلة  ظ��ه��رت  ج��دي��دة،  دول 
االنحياز  ع��دم  في  ترغب  جديدة 
دولي  اقتصادي  بنظام  واملطالبة 
ع��دال. في هذا  أكثر  جديد، نظام 
ينبغي  العاملي،  التاريخي  السياق 
لنا أن نضع بروز فكر سمير أمني، 
فعل  رد  األول  املقام  في  هو  ال��ذي 
ع��م��ي��ق، ش��ك��ل قطيعة مع  ن��ق��دي 
السائدة  األي��دي��ول��وج��ي��ة  التبعية 
في ذل��ك ال��وق��ت، س��واء للمخطط 
الروستوي  rostowien املبني على 
الشهيرة  اخلمس  امل��راح��ل  أس��اس 
للمخطط  أو  "ل���إلق���الع"،  ال��الزم��ة 
أيًضا  يتميز  ال����ذي  ال��س��ت��ال��ي��ن��ي، 

هذين  إن  عاملية.  مرحلية  باتباع 
أمني،  لسمير  بالنسبة  النهجني، 
لكونهما  مسدودين،  طريقني  كانا 
للتشكيالت  مت��اًم��ا  مالئمني  غير 

االجتماعي في العالم الثالث.
وغيره  أم���ني،  لسمير  بالنسبة 
يتقاسمون  ال��ذي��ن  املفكرين  م��ن 
 Raul نفس النهج )راؤول بريبيش
 Sweezy س���وزي  ب��ول   ،Prebisch
 ،Paul Baran ب���اران  ب��ول   ،Paul
 André ف��ران��ك  أن���دري���ه ج��ون��در 
Gunder Frank، جيوفاني أريغي 
من   ،)...Giovanni Arrighi
الذي  الواقع  إلى  العودة  الضروري 
امللموس  حتليله  يصبح  أن  ميكن 
للفهم  ال���رئ���ي���س���ي  امل����ص����در  ه����و 

والتصور. فالدول التي خرجت للتو 
والتي ما  "منهكة من االستعمار"، 
اإلمبريالية،  السيطرة  حتت  زال��ت 
للعمل  دول���ي  تقسيم  م��ن  ت��ع��ان��ي 
مقارنة  "احمل���ي���ط"  ف���ي  ي��ج��ع��ل��ه��ا 
القيمة  "ي��ل��ت��ه��م"  ال���ذي  "ب��امل��رك��ز" 
امل��ض��اف��ة ال���ت���ي مت إن���ش���اؤه���ا في 
التابعة  االجتماعية  التشكيالت 
ركز  م���ارك���س  ك����ارل  إن  ه��ي��ك��ل��ي��ًا. 
العالقات  البداية على  حتليله في 
وخاصة  االج��ت��م��اع��ي��ة،  الطبقية 
داخل احلدود الوطنية، في أوروبا، 
االستعمار  قبضة  من  الرغم  على 
في  العالم  بقية  على  البريطاني 
تلك الفترة. وكان ينظر إلى انتشار 
الرأسمالية في جميع أنحاء العالم 
عاملي".  "ت���ق���دم  ب��أن��ه  م��وض��وع��ي��ا 
وكان من شأن تطور وضع اإلنتاج 
ال��رأس��م��ال��ي ف��ي ال��ع��ال��م، زع��زع��ة/

اكتساح "أمناط اإلنتاج القدمية أو 
البدائية" األخرى. ولم يتغير هذا 
املوقف لدى كارل ماركس سوى في 
وق���ت الح���ق، م��ع ظ��ه��ور مفاهيم 
نظرًيا  م��ج��ه��وًدا  تعكس  ج��دي��دة 
التشكيالت  خ��ص��ائ��ص  ف��ه��م  ف���ي 
تلك  ع��ن  املختلفة  االجتماعية 
امل��وج��ودة ف��ي أوروب���ا ال��ت��ي شهدت 

عملية التصنيع. ..
متوقع  إذا  أم���ني  سمير  يعيد 
هذه العالقات على املستوى العاملي 

كنتيجة  "التخلف"  ظاهرة  لشرح 
أواًل لكل "التبادل غير املتكافئ"، ثم 
كعملية  املتكافئة"،  غير  "التنمية 
تراكم تسمح بنقل القيمة املضافة 
التي مت إنشاؤها بشكل جماعي في 
التشكيالت االجتماعية للمحيط/

املركز/الشمال.  ن��ح��و  اجل���ن���وب، 
وبالتالي فإن احلفاظ على الوضع 
سيؤدي  اس��ت��ن��س��اخ��ه  أو  ال���راه���ن 
ويتم  التخلف".  "تنمية  إلى  حتما 
مت  ال��ت��ي  امل��ض��اف��ة  القيمة  تقاسم 
الطبقات  قبل  من  عاملًيا،  إنشاؤها 
املركز  ف��ي  املهيمنة  االجتماعية 
واحمليط، من خالل نظام حتالف 
املال  رأس  ت��راك��م  يتحقق  معقد. 
ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ع��امل��ي م��ن خالل 

فائض  م��ن  ج��زء  ونقل  استخراج 
"املركز".  إل��ى  الهامش  من  القيمة 
التراكم  ه�����ذا  ال����ي����وم  وي���ت���س���ارع 
عاملي  خ��الل  م��ن  رئيسي  بشكل 
املباشر"  األج��ن��ب��ي  "االس��ت��ث��م��ار 

واملديونية.
وميكن اعتبار ظهور "البريكس" 
والصني  والهند  وروسيا  )البرازيل 
للقطع  محاولة  إفريقيا(  وجنوب 

م��ع ه��ذا "ال��ن��ظ��ام ال��دول��ي القدمي 
الطريق  ل��ت��م��ه��ي��د  ال����ع����ادل"  غ��ي��ر 
إنصاًفا.  أكثر  دولية  عالقات  أم��ام 
التي  التجارية،  احل��رب  أن  ويبدو 
والواليات  الصني  بني  رحاها  تدور 
توضح  حالًيا،  األمريكية  املتحدة 
الذي  اجلديد  الدولي  الواقع  ه��ذا 
إلفساح  القطبية  الثنائية  جت��اوز 
املجال أمام أحادية قطبية، كتعبير 
عن الهيمنة اإلمبريالية األمريكية، 
التعددية  ق���ب���ول  ص���ع���وب���ة  م����ع 
القطبية la multipolarité، والتي 
هي بدورها ليس سوى خطوة نحو 
التنبؤ  ميكن  ال  جديدة  ديناميات 

مبعاملها.
يتميز  ال��ع��امل��ي"  "االق��ت��ص��اد  إن 
فأكثر،  أك��ث��ر  ال���ي���وم، 
شبه  ب����ال����ه����ي����م����ن����ة 
للشركات  امل��ط��ل��ق��ة 
اجلنسيات  م��ت��ع��ددة 
املالية  وامل���ؤس���س���ات 
 ،)IFI( ال�����دول�����ي�����ة 
تآكل  اس���ت���م���رار  م���ع 
الوطنية  ال���س���ي���ادات 
للدول،  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
امل���س���ت���وى  ع���ل���ى  إن 
من  أو  ال����س����ي����اس����ي 
االقتصادية.  الناحية 
ل��ق��د ك��ش��ف��ت األزم����ة 
واملالية  االق��ت��ص��ادي��ة 
 2008 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي��ة 
ب����وض����وح ع����ن ال�����دور 
والضار،  ب��ل  السلبي، 
ذلك  في  مبا  الضريبية،  للمالذات 
وتعتبر  املركز/الشمالية.  دول  في 
ظ����اه����رة االن���ت���ق���ال/ال���المت���رك���ز 
ال��ص��ن��اع��ي ه��ي أي��ض��ا م��ؤش��ر هام 
عن العملية اجلارية إلعادة هيكلة 
إعادة  وتركز  العاملية.  الرأسمالية 
الهيكلة احلالية بشكل أساسي على 
املضافة  القيمة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات 
املنخفضة، مع االستغالل الواسع 
التكلفة.  منخفضة  العاملة  لليد 
هي  اجلارية  الليبرالية  العوملة  إن 
املال،  ل��رأس  األول عوملة  املقام  في 
مييل  االجتماعي  البعد  أن  حيث 
إل���ى االن��خ��ف��ض. وه���ذا م��ا يفسر 
ظ���ه���ور امل����ي����والت ال��ش��ع��ب��وي��ة في 
األنشطة  بنقل  واملرتبطة  امل��رك��ز 
احمليط،  إلى  املركز  من  الصناعية 
للبطالة  امل���ول���د  ال���المت���رك���ز  ه����ذا 
والفقر في دول املركز. وإذا حتولت 
العوملة في الشمال/املركز سوسيو-

هيكلية  ب��ط��ال��ة  إل����ى  اق��ت��ص��ادًي��ا 
املكاسب  ت��ه��دي��د  م���ع  وم���زم���ن���ة، 
حركات  وظ����ه����ور  االج���ت���م���اع���ي���ة 
اجلنوب،  ففي  األج��ان��ب،  كراهية 
يتجسد هذا التحول )العوملة( أواًل 
وقبل كل شيء، في تخفيض تكلفة 
اليد العاملة واملقاومة االجتماعية 
التي وإن كانت حاليا ضعيفة، فمن 

املتوقع أن تتطور في املستقبل.
إن إعادة انتشار الرأسمالية هذه، 

البشر  العاملي، تدعو  على املستوى 
إلى  وبإحلاح،  للعدالة،  املتعطشني 
جديدة  روح  تطوير  في  املساهمة 
حاسمة للحفاظ على شعلة األمل 
بدائل  أج��ل  م��ن  والعمل  م��ض��اءة، 
لإلنسانية،  مي��ك��ن  ح��ي��ث  أخ����رى، 
أن تنسج  الوطنية،  خ��ارج احل��دود 
التضامن.  م���ن  ج���دي���دة  أش���ك���اال 
تضامن يتجاوز "حروب احلضارة" 
تصورات  انحصار  فيها  يبدو  التي 
للفوضى  ال��واق��ع��ي��ني"  "امل��ن��ظ��ري��ن 
التحدي  ويتمثل   .)1( ال��دائ��م��ة 
التقدمية  للحركات  الكبير احلالي 
تتجاوز  ج��دي��دة  جبهات  بناء  ف��ي 
ال��دول، من خالل إجراءات  ح��دود 
قادرة على تعزيز منط جديد من 
التنظيم، وهيكلة املقاومات العابرة 
للحدود. إنها ببساطة مسألة كسر 
ت��ق��وم حالًيا  ال��ت��ي  امل���ال  ق��وة رأس 
على نظام دولي يتم فيه استعباد 

الدول.

عناصر من السيرة الذاتية 
لسمير أمني

في   1931 عام  أمني  ولد سمير 
أغسطس    12 في  وتوفي  القاهرة 
خبير  وه����و  ب����اري����س،  ف���ي   2019

اقتصادي مصري.
سوف يكتب أكثر من 50 كتابا. 
رج����ل احلركة  أي���ض���ا  ك����ان  ل��ك��ن��ه 

وامليدان.
جامعة  ف��ي  س��ن��وات  لعدة  درس 

الشيخ أنتا ديوب في داكار.
ف���ي ال���ب���داي���ة ك����ان ع���ض���وًا في 
الفرنسي،  ال���ش���ي���وع���ي  احل������زب 
الدغمائية  ع����ن  ان���ف���ص���ل  وق�����د 
أجل  م��ن  للعمل  اإلي��دي��ول��وج��ي��ة 
التشكيالت  حلقيقة  أف��ض��ل  فهم 
االجتماعية في العالم الثالث، دون 

التخلي عن التزاماته السياسية.
ر الرئيسي  وسُيعتبر أيًضا املنِظّ
للعوملة  ث���م  ال��ل��ي��ب��رال��ي��ة،  مل���ع���اداة 

املتغيرة.
ل��ذل��ك مي��ك��ن اع��ت��ب��اره ق��ب��ل كل 
للتفكير االقتصادي  شيء مبتكًرا 

النقدي.
هنتنغتون  ص��م��وئ��ي��ل   )1(  
 : Samuel P. Huntington
 Editions احل���ض���ارات".  "ص����راع 
Jacob. 1997. العمل الذي يعتبر 
االختالفات  أن  خالله  من  املؤلف 
الرئيسية  األس��ب��اب  ه��ي  الثقافية 
للنزاعات العاملية احلالية، إلخفاء 
التناقضات احلقيقية والتعبير عن 
املصالح االقتصادية واالجتماعية 

بشكل أفضل.
ترجمه من الفرنسية:
     العربي بوحامدي

 يتمثل 
التحدي الكبير 

الحالي للحركات 
التقدمية في بناء 

جبهات جديدة تتجاوز 
حدود الدول، من خالل 

إجراءات قادرة على تعزيز 
نمط جديد من التنظيم، 

وهيكلة المقاومات العابرة 
للحدود. إنها ببساطة مسألة 

كسر قوة رأس المال 
التي تقوم حاليًا على 
نظام دولي يتم فيه 

استعباد الدول.
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التناقضات اإلمبريالية 
اعتبرت منظمة "إلى األمام"، بخصوص 
البحر  منطقة  ف��ي  اإلمبريالية  تناقضات 
األبيض املتوسط، أن جوهر التناقض يكمن 
في اخلالف بني اإلمبريالية الفرنسية التي 
الضخمة  االقتصادية  مصاحلها  تتمركز 
ب���الدن���ا ع���ن ط��ري��ق األب���ن���اك الكبرى  ف���ي 
الكبير،  الصهيوني  روتشيلد  بنك  وضمنها 
املغرب  ميثل  التي  األمريكية  واإلمبريالية 
موقعا  األول����ى،  ال��درج��ة  ف��ي  ل��ه��ا،  بالنسبة 
النفوذ  حول  الصراع  إطار  في  استراتيجيا 
كفاحات  وقمع  السوفياتية  التحريفية  مع 
نهب  عملية  أن  ك��م��ا  امل��ت��ن��ام��ي��ة.  ال��ش��ع��وب 
األولية  ب��امل��واد  الغنية  الغربية  ال��ص��ح��راء 
الهامة، وذات املوقع االستراتيجي الهام هو 
املنطقة  ه��ذه  التناقض،  ه��ذا  ع��وام��ل  أح��د 
التي تتراكم عليها املؤامرات من كل جانب، 
ال��ب��ت��رول بحجم  اك��ت��ش��اف ح��ق��ول  فقد مت 
حقول اخلليج العربي، وفي شروط مناسبة 
لالستخراج، وظل هذا االكتشاف سريا إلى 
حني تسوية الوضعية سياسيا... كما تقوم 
على  األمريكية  اإلمبريالية  استراتيجية 
سحق وقمع احلركات اجلماهيرية والثورية 
بأنظمة  القائمة  احلكم  أنظمة  واستبدال 
عسكرية فاشية، في هذا اإلطار يجب وضع 
انقالبي 10 يوليوز 1971 و16 غشت 1972 
إستراتيجية  ع��ن  تعبيرا  إال  ليست  ال��ت��ي 

اإلمبريالية األمريكية. 

 انحالل الطبقة املتوسطة
تكمن األسس املوضوعية لهذا االنحالل 

في العناصر التالية:

اإلمبريالية  امل��ص��ال��ح  هيمنة  بحكم   -
مصدر  إل��ى  ب��الدن��ا  وحتويلها  االح��ت��ك��اري��ة 
الصناعية  ملنتوجاتها  وسوق  األولية  للمواد 
موارد  ع��ل��ى  احل��اك��م��ة  الكمشة  واس��ت��ي��الء 

البالد واالقتصاد،

- تفكيك األوصال السياسية البرجوازية 
كان  االقتصادي  األس��اس  ونسف  الوطنية 
الستراتيجية  بالنسبة  األول  ال��ش��رط  ه��و 
للبرجوازية  يكن  ل��م  اجل��دي��د،  االستعمار 
مراقبة  هامشي حتت  إال مجال  املتوسطة 
تضييقه  يتم  ال��ذي  الطفيلي  الدولة  جهاز 
الصناعات  بعض  م��ن  ويتكون  ب��اس��ت��م��رار، 
اخلدمات،  وق��ط��اع  والتحويلية  اخلفيفة 
جهاز  ف��ي  تدريجيا  االن��دم��اج  إل��ى  ينتهي 
على  وهيمنته  احتكاره  يوسع  الذي  الدولة 
البرجوازية  قاعدة  ويقلص  البالد،  اقتصاد 
إلى خدمة  منها  بأقسام  ويدفع  املتوسطة، 
جهاز الدولة في شكل برجوازية تكنوقراطية 
البرجوازية  ص���ف  إل����ى  أخ�����رى  وب���أق���س���ام 

الصغرى وحتى اجلماهير الكادحة.

هذا االنحالل يتم التعبير عنه بتقلص 
األجهزة السياسية البرجوازية إلى فئات من 
احملترفني السياسيني ال مستقبل لهم إال في 
إطار خدمة النظام كأطر له، وحتولهم كقوة 
احتياطية له، كما يؤدي أيضا إلى انفصال 

البرجوازية،  هذه  عن  اجلذرية  االجتاهات 
األخيرة  للعمليات  بالنسبة  احلال  هو  كما 
للجناح االحتادي البالنكي، أما االجتاهات 
املتحجرة واملتعفنة منها التي تظل سجينة 
فهي  والليبرالية  "اإلص��الح��ي��ة"  أوه��ام��ه��ا 
س��ت��ت��ح��ول إل���ى خ��دم��ة ال��ن��ظ��ام ف��ي نهاية 
امل��ط��اف، وه��و ال��ت��ح��ول ال���ذي ت��ب��دو ب���وادره 
اليوم  تتحقق  التي  النبوءة  )إنها  اآلن  منذ 
أحزاب  تلعبه حاليا  ال��ذي  ال��دور  من خالل 
كما  ال��ن��ظ��ام(.  إن��ق��اذ  منها  محاولة  الكتلة 
في حتليلها  األم��ام"  "إل��ى  منظمة  ارتكزت 
امل���ي���زة اخل���اص���ة الندحار  ع��ل��ى  ل���ألوض���اع 
الصغير،  ال���ب���رج���وازي  ال��ب��الن��ك��ي  اجل���ن���اح 
الطبقي  التصور  إل��ى  إخفاقه  يعود  وال��ذي 
إلى  يقود  الذي  للثورة،  الصغير  البرجوازي 
حركة  عن  ويقفز  املغامر،  التآمري  النهج 
اجلماهير الثورية، وقدرتها على صنع الثورة 
الشعبية في حتطيم  خالل مسيرة احلرب 
وهي  اإلمبرياليني،  وأسياده  الطبقي  العدو 
خلق  )ا(  على:  راهنت  ألنها  خاطئة  كانت 
معمعة  إلى  اجلماهير  ث��وري سيجر  ظرف 
التناقضات  انفجار  )ب(  ال��ث��وري،  النضال 
داخ����ل اجل��ي��ش ف���ي ش��ك��ل ان���ق���الب حتمل 
انضمام  شكل  ف��ي  السلطة  إل��ى  املجموعة 

اجليش إلى املجموعات املقاتلة.

 تطور نضال احلركة اجلماهيرية
ف����ي ن���ف���س ال���س���ي���اق ع����رف����ت احل���رك���ة 
وبصفة   1968 س��ن��ة  م��ن��ذ  اجل��م��اه��ي��ري��ة 
ن��ه��وض��ا جديدا   1970 س��ن��ة  م��ن��ذ  خ��اص��ة 
انتفاضة  تلت  التي  ال��رك��ود  س��ن��وات  أعقب 
1965، كما كانت هزمية األنظمة املتخاذلة 
الفلسطينية  املقاومة  في يونيو1967 ومنو 
ف��ي منو  إغ��ف��ال��ه  ال ميكن  ع��ام��ال  املسلحة 
احلركة اجلماهيرية ونهوضها، كما يتجلى 
ذلك في إضرابات عمال مناجم الفوسفاط 
والطلبة،  التالميذ  وإض���راب���ات  بخريبكة 
ابتداء  خاصة  بصفة  نضاالتها  وت��ط��ورت 
من سنة 1970، سواء داخل القطاع العمالي 
انتفاضة  مع  الفالحني  جماهير  داخ��ل  أو 
أو  وس��ط��ات،  املجيدة  خليفة  أوالد  فالحي 
خاضت  التي  املدرسية  الشبيبة  حركة  في 
التي  ف��ب��راي��ر وم����ارس،  ف��ي  ن��ض��االت هائلة 
رصيدا  شكلت  التي  إف��ران  مب��ن��اورة  توجت 
جديدا لإلصالحية في املساومة على ظهر 

وإض����راب اجلماهير  ن��ض��االت اجل��م��اه��ي��ر، 
ضد   1970 م��اي��و   4 ف��ي  الشامل  الطالبية 
زيارة "لوبيز برافو" وزير خارجية االستعمار 
اإلسباني، أو في نضاالتها ضد التجنيد في 

شهري مايو ويونيو.

ال��ع��ام��ة التي  تلك ك��ان��ت أه��م امل��م��ي��زات 
طبعت الوضع منذ غشت 1970 حتى أبريل 
1973، والتي على ضوئها مت حتديد برنامج 
الشعبية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ث���ورة 
واستراتيجية الثورة واستراتيجية التنظيم 

على أساس املبادئ اللينينية في التنظيم.

 

 ب�����رن�����ام�����ج ال�������ث�������ورة ال���وط���ن���ي���ة 
الدميقراطية الشعبية

املغربية  البروليتاريا  ن��ض��ال  يستهدف 
حتطيم النظام التبعي كله القائم على حكم 
اإلمبريالية، وأن السلطة تنبثق من الكفاح 
ال���ث���وري اجل��م��اه��ي��ري ف��ي م��س��ي��رة احلرب 
الشعبية الطويلة، حيث تتمرس البروليتاريا 
وج��م��اه��ي��ر ال��ف��الح��ني ال��ف��ق��راء م��ن خالل 
أعداء  ضد  السلطة  ممارسة  على  النضال 
عماد  هي  الزراعية  الثورة  وتعتبر  الشعب، 
الثورة الدميقراطية، وتشكل الثورة املغربية 

جزءا من الثورة العربية الشاملة في أقصى 
ال��ع��رب��ي بجانب  ل��ل��وط��ن  ال��غ��رب��ي  اجل��ن��اح 
اجل��م��اه��ي��ر ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ال��ص��ح��راء، وفي 
البطل،  الفلسطيني  الشعب  كفاح  طليعته 
لبناء  الوحيد  اإلط��ار  هي  العربية  فالثورة 
االشتراكية، كما تلتزم باألممية البروليتاريا 
املعادي  التقدمي  املعسكر  بكفاح  وااللتحام 
لإلمبريالية والصهيونية والرجعية، املتكون 
والطبقة  احلقيقية  االشتراكية  ال��دول  من 
وحركات  اإلم��ب��ري��ال��ي��ة  ب��ل��دان  ف��ي  العاملة 
التشويه  ون��ق��د جت���ارب  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��ح��رر 
التحريفية  مت���ارس���ه  ال�����ذي  وال��ت��ح��ري��ف 
احلاكمة في االحتاد السوفياتي ومن يدور 
ف��ي فلكها وت��رف��ع ع��ال��ي��ا راي���ة امل��ارك��س��ي��ة-

اللينينية وراية الثورة العاملية.

 االستراتيجية الثورية
شبه  بنية  ف��ي  التناقض  طبيعة  بحكم 
إق��ط��اع��ي��ة وش��ب��ه اس��ت��ع��م��اري��ة، ال���ذي يدار 

جماهير  وب��ني  اجل��دد  املعمرين  نظام  بني 
الرئيسي  الشكل  ف��إن  ال��ف��ق��راء،  ال��ف��الح��ني 
للعنف الثوري هو احلرب الشعبية الطويلة 
املسيرة  إنها  العاملة،  الطبقة  بقيادة  األمد 
ال��ب��رول��ي��ت��اري��ا جماهير  ف��ي��ه��ا  ت��ق��ود  ال��ت��ي 
الثورية  اجلبهة  عبر  املسلحني  الفالحني 
إلى انتزاع األراضي وتصفية دولة املعمرين 
وطرد  األجنبي  الرأسمال  ووسطاء  اجل��دد 
السلطة  ودع���م  وب��ت��أس��ي��س  اإلم��ب��ري��ال��ي��ني، 
هذه  خالل  من  والفالحني  للعمال  الثورية 
مجالس  تأسيس  خالل  من  ذاتها،  املسيرة 
العمال والفالحني  واجلنود الثوريني، وهي 
البروليتاريا  الطليعة  تقودها  التي  املسيرة 
املنظمة في احلزب الثوري، وال ميكن لهذا 
مارسته  إذا  إال  يتفجر  أن  العنيف  الكفاح 
تنظيميا  سياسيا  عمال  الثورية  الطليعة 
طويال وسط جماهير الفالحني وجماهير 
املدن التي تدرك من خالل النضال طاقاتها 
امللموسة وقدرتها على حتطيم العدو وبناء 

السلطة الدميقراطية الشعبية.

 استراتيجية التنظيم
- املفهوم النظري لألداة الثورية: 

هي  ال��ث��وري��ة  األداة  ان��ب��ث��اق  عملية  إن 
الطليعة  ان��دم��اج  عملية  األول���ى  ب��ال��درج��ة 
العاملة  الطبقة  بحركة  املنظمة  ال��ث��وري��ة 
وهي  ال��ك��ادح��ة،  اجلماهير  ومجموع  أوال، 
ع��م��ل��ي��ة ك��ف��اح��ي��ة ش��ام��ل��ة، ت��ت��ط��ل��ب خطا 
إيديولوجيا وسياسيا وتنظيميا سديدا. إن 
االندماج،  هذا  حصيلة  هو  الثوري  احلزب 
للكفاح  عامة  كقيادة  ويتدعم  يتأسس  فهو 
الكفاح  ه��ذا  تقدم  خ��الل  من  اجلماهيري، 
ال  احل���زب  ب��ن��اء  فعملية  وت��ع��م��ق��ه،  نفسه 
سلمي  بشكل  اجلماهير  كفاح  خ��ارج  تتم 
وهادئ، وليس احلزب الثوري معطى سابق 
على احلركة اجلماهيرية أو نتيجة لها، إنه 
منتج ونتيجة لها في نفس الوقت، يتصلب 
الشاقة  ال��ك��ف��اح��ات  ع��ن��ف  ف���ي  وي��ن��ص��ه��ر 

للجماهير الكادحة.

ال ينبغي أن يسقط املاركسيون في خطأ 
وحدها   العاملة  بالطبقة  عالقتهم  حصر 
السياسي  الوعي  ألن  ذلك  غيرها،  ال  فقط 
الطبقي ال ميكن حمله إلى العامل إال من 
النضال االقتصادي، من  اخلارج، أي خارج 
خارج دائرة العالقات بني العمال وأصحاب 
أن  ال��ذي ميكن  الوحيد  فامليدان  األع��م��ال، 
تستمد منه هذه املعرفة هو ميدان عالقات 
الدولة  وال��ف��ئ��ات جت���اه  ال��ط��ب��ق��ات  ج��م��ي��ع 
العالقات جلميع  واحلكومة، ميدان جميع 
الطبقات بعضها اجتاه بعض، ولذلك فإنه 
ينبغي حلمل  م����اذا  س����ؤال  ع��ل��ى  ل��ل��ج��واب 
ميكن  ال  ال��ع��م��ال؟  إل��ى  السياسية  امل��ع��رف��ة 
تقدمي ذلك اجلواب الوحيد الذي يكتفي به 
امليدان  في  املشتغلون  احل��االت  معظم  في 
العملي، فضال عن أولئك الذين مييلون إلى 
إلى  "الذهاب  جواب  ونعني  "االقتصادوية"، 

العمال". ولكي يحمل  <<<

تقييم التجربة التنظيمية والسياسية لليسار الراديكالي 
حسن الصعيبمن إلى األمام إلى النهج الدميقراطي - )احللقة 4(
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احلقيقة في مواجهة اضطراب املضطرب؟ 
حول تصاعد النزعة العدوانية لالمبريالية األمريكية

االش�������ت�������راك�������ي�������ون   >>>
)الشيوعيون(  ال��دمي��ق��راط��ي��ون 
العمال  إل���ى  ال��س��ي��اس��ي��ة  امل��ع��رف��ة 
جميع  إل���ى  ال��ت��وج��ه  ل��ه��م  ينبغي 
أن  لهم  ينبغي  ال��س��ك��ان،  طبقات 
ي��رس��ل��وا ف��ص��ائ��ل ج��ي��ش��ه��م إلى 
العمل  ما  )لينني  اجلهات  جميع 

ص:105(.

لألداة  العملي  امل��ف��ه��وم   -
الثورية: 

األمام"  "إل���ى  منظمة  ح��اول��ت 
ت��رج��م��ة امل��ف��ه��وم ال��ع��م��ل��ي ل���ألداة 
التركيز  خ�����الل  م����ن  ال����ث����وري����ة 
التالميذ  حركة  على  والتشديد 
والطلبة، باعتبارها الفئة املتقدمة 
التي  اجلماهيرية  احلركة  داخ��ل 

حملت لواء هذا التجذير وعبرت 
انتمائهم  بحكم  فالتالميذ  عنه، 
الكادحة  اجلماهير  إلى  العضوي 
يشكلون "مثقفي" هذه اجلماهير 
وامل��ع��ب��ري��ن ع��ن وع��ي��ه��ا احلسي، 
الوعي  تبلور  بداية  يعكسون  فهم 
ل�����دى اجل���م���اه���ي���ر، اب����ت����داء من 
 1967 يوليوز  وم��ن   1965 م��ارس 
انبثاق  ي��ف��س��ر  م���ا  وه����ذا  أي���ض���ا، 
ال���ي���س���ار وح��م��ل��ه خل���ط ج���ذري 
املسيرة  ق��ض��اي��ا  مختلف  اجت���اه 
داخل  م��ن  اجلماهيرية  ال��ث��وري��ة 
واحلركة  التالميذ  حركة  طالئع 
أيضا  االن��ب��ث��اق  وه���ذا  الطالبية، 
جتذير  ع��ن  الناضج  التعبير  ه��و 
واكتسابها  اجلماهيرية  احلركة 
وت��ن��ام��ي احلركة  أق����وى،  ط��اب��ع��ا 

تاريخية  ك���ق���وة  اجل��م��اه��ي��ري��ة 
اإلط��ار حددت  ه��ذا  في  حاسمة، 
في  املاركسيني-اللينينيني  مهمة 
ت��ك��ث��ي��ف م��ج��ه��ودات��ه��م م���ن أجل 
بحيث  البروليتاري،  الوعي  تبلور 
يأخذ شعار التجذر داخل الطبقة 
املكانة األولى واألساسية  العاملة 
ف����ي م����ج����االت ال���ع���م���ل ال���ث���وري 
والتنظيمية،  الدعائية  ووسائله 
الطبقة  داخ��ل  العمل  ه��ذا  أن  إال 
م���ن خالل  إال  ي��ت��م  ال  ال��ع��ام��ل��ة 
إجناز مهام أخرى تتعلق بإصدار 
الثوري،  ال��ف��ك��ر  ون��ش��ر  اجل���ري���دة 
وذلك عبر رؤية سياسية واضحة 
واضحة  وشعارات  الراهن  للوضع 
للنضال من خالل ربط نضاالت 
بالطبقة  املدرسية  الشبيبة  حركة 

النظام  طبيعة  وف��ض��ح  العاملة 
ال��ف��اش��ي��ة وق��ب��ل ك��ل ذل���ك بتوفر 
على  املاركسية-اللينينية  احلركة 
وطليعية  صلبة  تنظيمية  بنية 
ف��ي ال��ن��ض��ال، ت��ق��وم ع��ل��ى أساس 
التنظيم  ف��ي  اللينينية  امل��ب��ادئ 
النقط  في  إجمالها  ميكن  والتي 
ال���ت���ال���ي���ة: -ت���ن���ظ���ي���م ال���ث���وري���ني 
داخل  وامل��ت��ج��ذري��ن  احمل��ت��رف��ني، 
الدعامة  ه��ي  اجل��م��اه��ي��ر  ن��ض��ال 
إن  احل�����زب-،  عليها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
الثوريني  احمل���ت���رف���ني  م��ن��ظ��م��ة 
تتكون من مناضلني انبثقوا من 
سيرورة  ف���ي  اجل��م��اه��ي��ر  ن��ض��ال 
اخلط  ب��إع��داد  ج��دل��ي��ا  مرتبطة 
وانطالقا  ل���ل���ح���زب،  ال��س��ي��اس��ي 
م����ن ه������ذه امل����م����ارس����ة ال���ث���وري���ة 

ن��ف��س��ه��ا، ال من  اجل���م���اه���ي���ري���ة 
داخل  إيديولوجي  تكوين  خ��الل 
ليس  احل��زب  إن   - حلقة مغلقة، 
املتفوقني  ال���ث���وري���ني  م��ن��ظ��م��ة 
من  يتكون  ب��ل  اجلماهير،  على 
الثوريني  منظمة  م��ن  مجموعة 
املناضلني  إلى  إضافة  احملترفني 
في  امل���ارك���س���ي���ني-ال���ل���ي���ن���ي���ن���ي���ني 
املنظمات الثورية اجلماهيرية -، 
من هنا بالذات ومن خالل هؤالء 
امل��ن��اض��ل��ني، ف��إن احل���زب يرتبط 
اجلماهيرية  باملنظمات  ويندمج 
ال���ذي يقودها  ال��وق��ت  ف��ي ن��ف��س 
ع��ل��ى م��س��ت��وي��ات م��خ��ت��ل��ف��ة من 

الوعي الثوري ويتغذى منها.

إن���ن���ا ن��ع��ي��ش ف����ي م���رح���ل���ة اض���ط���راب 
معاني  على  محمول  شيء  كل  املضطرب، 
من  ون��وع  واحتقان  أزم��ة  هناك  مشوشة، 
هناك  لكن  املستقبل  من  العجيب  اخلوف 
كذلك سيكولوجية األزمة التي تخيم على 

كل شيء.

فمنذ أن أعلن نيتشه أنه ال توجد أحداث 
وتفسيرات،  ت���أوي���الت  ف��ق��ط  ب��ل  ووق���ائ���ع 
منهج سار في اجتاهه كل فالسفة ما بعد 
احلداثة الذين سعوا جميعا إلى تخليصنا 
املعلوماتية  فالثورة  احلقيقة،  شقاء  من 
الذي  البشري  اإلب��داع  نتاج مسار من  هي 
كانت  بل  اإلنسانية  لصالح  دائما  يكن  لم 
بل  عالية  األح��ي��ان  بعض  ال��ت��ق��دم  تكلفة 
فالقوى  نفسها.  البشرية  تهدد  أصبحت 
املنجزات  على  تهيمن  التي  هي  العظمى 

العلمية وتستغلها لصاحلها. 

الفوضى  لهذه  مهدت  نظرية  فأخطر 
التي يعيشها العالم هي النظرية التفكيكية 
، هذه  دي��ري��دا  ال��ب��ارز ج��اك  م��ع منظرها 
النظرية في مهد بروزها ناهضها املجتمع 
إلى  دي��ري��دا  معها  اضطر  حتى  الفرنسي 
األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  إل��ى  الهجرة 
التي احتضنت نخبها هذه النظرية بكثير 
من الترحيب واحلفاوة قبل أن تغزو العالم 
وتأويل كل  واملآمراتية  الشك  مبوجات من 
شيء تأويال ال متناهيا حتى ادعاء إعدام 
األصل وتدميره وحشر كل شيء في الفراغ 

املطلق.

م���ن امل��س��ت��ف��ي��د ال���ي���وم م���ن ه���ذا املناخ 
البشرية  تخليص  يحاول  الذي  املضطرب 
ي��ع��ن��ي ح��ق��ي��ق��ة حقوق  م���ن احل��ق��ي��ق��ة ؟ 
االستغالل  البشر، طبيعة  كرامة  اإلنسان، 
التي  املفاهيم  كل  أي  امل��س��اواة   ، احلرية   ،
جاء بها األنوار والتي أصبحت اآلن مهددة 
الغاشمة.. القوة  تصاعد  بفعل  باخلفوت 
وملعرفة املجرم يكفي أن تعرف من املستفيد 
من اجلرمية ، فأمريكا قبل أن تغزو العراق 
لتصوير  آليات إعالمية ضخمة  استعملت 

عراق صدام حسني بأنه شبح يهدد العالم 
ب��أس��ل��ح��ة ال���دم���ار ال��ش��ام��ل، ف��ق��د سوقت 
حلقيقة إجرامية من أجل مترير مخطط 
هذا  يعيشه  ما  هو  اليوم  نتائجه  جهنمي 
للدماء،  وسفك  وخ��راب  فوضى  من  البلد 
نفس الشيء مارسته مع فلسطني ، سوريا 
، ليبيا .. واليوم يؤرقها وجود قوة صاعدة 
في املنطقة تهدد مصاحلها االستراتيجية 
النظام  ، ليس مبعنى أن ه��ذا  إي��ران  وه��ي 
على تضاد مطلق مع أمريكا ولكن ألن هذه 
األخيرة ترفض أي العب آخر يزاحمها في 
تكون  أن  وتريد  االستراتيجية  مصاحلها 
الالعب الوحيد واألوحد وتنظر إلى صعود 
كيان  ي��ه��دد  كمعطى  أخ����رى  دول��ي��ة  ق���وى 
اإلم��ب��راط��وري��ة األم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي ت��ري��د أن 
تكون الدركي الذي ال منازع له في هيمنته 

على العالم.

الدائر  الصراع  أن  تقال  واحلقيقة  لكن 
عموما  األوس��ط  والشرق  العراق  في  اليوم 
بقدر ما هو صراع جيو- استراتيجي فإنه 
مقاومة  في  جديدة  معطيات  عن  يكشف 
املد األمريكي في املنطقة الذي وصل إلى 
مستويات الالعودة يخفي نية أمريكا غزو 
امل��ق��اوم��ة والسيطرة  إي���ران إلن��ه��اء م��ح��ور 
كليا على خزان احلياة ) البترول والغاز..( 

في  املستضعفة  الشعوب  عليه  تنام  ال��ذي 
ولبنان  سوريا  وخصوصا  األوس��ط  الشرق 
الصراع  أن  املعطيات  التي تشير كل  وليبيا 
قد يتطور إلى مستويات االنفجار الشامل 
في املنقطة إذا لم تستسلم القوى املناوئة 

ألمريكا وترضى بهيمنتها املطلقة.

األمريكية  امل���ن���اورات  ه���ذه  ك��ل  ول��ف��ه��م 
الرجوع  يكفي  املنقطة  ف��ي  والصهيونية 
ومعرفة  املآمرات  من  للتيقن  التاريخ  إلى 
ال��ب��ع��ض يفسر  ي����زال  ال��ت��ي ال  احل��ق��ي��ق��ة 
االغتيال البشع لبعض الزعامات اإليرانية 
املنطقة  ف��ي  شرسة  أمريكية  نزهة  بأنها 
أن  علما  ت��ردع��ه��ا،  أن  ق���وة  ألي  مي��ك��ن  ال 
خبراء الواليات املتحدة البارعني في نسج 
امل���آم���رات ال ي��س��خ��رون م��ن ع��دوه��م رغم 

تفوقهم العسكري الساحق.

واملزعج بالنسبة ألمريكا هو أن تاريخها 
مخططاتها  وانكشاف  باملنطقة  الدموي 
أم���ام ت��ط��ور وس��ائ��ل اإلع���الم وب���روز نخبة 
لسياستها جعلها  املناهضني  املثقفني  من 
بالدرجة  العام  رأيها  أم��ام  ح��رج  وض��ع  في 
األساسية، فالكل يتذكر كيف سخر العالم 
األمريكية  ال��رواي��ة  أس��ط��ورة  م��ن  بأكمله 
من  ال��ع��دي��د  أن  ل��درج��ة  شتنبر   11 ح���ول 
اخل���ب���راء أص��ب��ح��وا م��ت��ي��ق��ن��ني ال���ي���وم أنه 

املسلحني  م��ن  زم���رة  على  املستحيل  م��ن 
يدمروا  أن  أف��غ��ان��س��ت��ان  م���ن  ال���ق���ادم���ني 
قلب  في  ويضربوا  األب��راج  تلك  لوحدهم 
فأيادي  لذلك  بأمريكا.  املناطق احلساسة 
لم  اإلسرائيلي  للموساد  املوجهة  االت��ه��ام 

تكن بعيدة عن احلقيقة.

الفوضى  ن��ظ��ري��ة  ص��اح��ب��ة  ف��أم��ري��ك��ا 
جدا،  مهم  سياسي  درس  وه��ذا  اخل��الق��ة، 
العالم  دولة ما في  تهاجم  أن  تريد  عندما 
من  أكبر  بقوة  عدوها  تصف  دائما  فإنها 
حقيقته لتعبئة الراي العام الداخلي حول 

خطورة العدو.

تريد  التي  احلقيقة  أن  القول  خالصة 
الغاشمة فرضها على املستضعفني  القوى 
وليست  ال��راه��ن  الوقت  في  ممكنة  تعد  لم 
نزهة مسلية ، فمن بني أسس املآمرة لكي 
البشر  عقول  إل��ى  النفاذ  على  ق��ادرة  تكون 
يعد  فلم  التناقض،  في  السقوط  عدم  هو 
األمم  استعمال  املتحدة  الواليات  بإمكان 
امل��ت��ح��دة، رغ���م وض��ع��ه��ا امل��ه��ل��ل، م��ن أجل 
أن  بعد  ال��دول��ي��ة  جرائمها  على  التغطية 
كما  العالم،  أمام  العدواني  وجهها  انكشف 
ال  الساحقة  القوة  امتالك  أن  جيدا  تعي 
مسبقا  ل��ل��ح��رب  كسبها  بالنتيجة  يعني 
لذلك فهي تضرب ألف حساب قبل اإلقدام 
على أي مغامرة جديدة لغزو إيران وتعرف 
معطيات  ت��خ��ل��ق  ق���د  ال���ص���دف  أن  ج��ي��دا 
تدمير  ف���ي  ت��س��اه��م  أن  مي��ك��ن  م��ف��اج��ئ��ة 
نفسها بنفسها. لكن املفارقة الكبرى، وهنا 
املعركة  رب��ح  على  ره��ان��ه��ا  أن  اإلش��ك��ال��ي��ة، 
بالتكتيكات التدريجية في الشرق األوسط 
في أفق االنتصار الشامل قد منيت بفشل 
ذريع في حني جنحت إيران في هذا املسار 
األمريكية  االمبريالية  يزعج  م��ا  وه��ذا   ،
ويصيبها اجلنون وهي تعاين تزايد النفوذ 
ي��ه��دد وجودها  ال����ذي  ال���روس���ي  اإلي���ران���ي 
إمكانية  ف��ان  ال��زاوي��ة  ه��ذه  م��ن  باملنطقة، 
العواقب،  محسوبة  غير  مبغامرة  قيامها 
كوارث  ح��دوث  فاحتمال  لذلك   ، وارد  أم��ر 

عظمى أصبحت تهدد البشرية برمتها!

علي بلمزيان
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للجواب على هذا السؤال، ال بد 
حركات  فشل  أسباب  توضيح  من 
العربي  العالم  الوطني في  التحرر 
من  الوطني  التحرر  حتقيق  ف��ي 
والطبقات  اإلم��ب��ري��ال��ي��ة  هيمنة 
املرتبطة بها عضويا والصهيونية 
االجتماعية  ال��ع��دال��ة  وحت��ق��ي��ق 
ووح�����دة شعوب  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
وجناح  أول���ى،  جهة  م��ن  املنطقة، 
حركات التحرر الوطني في إجناز 
أخ��رى، من  بلدان  املهام في  ه��ذه 
جهة ثانية: الصني وفيتنام مثال.

حركات  ف��ش��ل��ت  مل������اذا   -  1
العالم  ف���ي  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��رر 

العربي؟:

ال��ف��ش��ل هو  ه���ذا  م��ا يفسر  أن 
لقيادات  ال��ب��رج��وازي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
ح����رك����ات ال���ت���ح���رر ال���وط���ن���ي في 
املنطقة والتي جعلتها تبحث عن 
الرأسمالي،  النظام  في  االن��دم��اج 
من موقع التابع، و بالتالي تكرس 
أدى  ك��م��ا  اإلم��ب��ري��ال��ي��ة.  الهيمنة 
خوفها من الطبقة العاملة و عموم 
ال��ك��ادح��ني، إم���ا إل���ى ال��ب��ح��ث عن 
توافقات مع الكمبرادور واإلقطاع 
هؤالء  لصالح  الغالب،  في  تكون، 
املدعومني من طرف اإلمبريالية، 
أن  أي  االنقالبات،  إلى  اللجوء  أو 
التخلف  ال��ق��ي��ادات رس��خ��ت  ه���ذه 
ال��ط��غ��ي��ان عوض  و  واالس���ت���ب���داد 
والتنمية  الدميقراطية  و  احلرية 
االق����ت����ص����ادي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة 
فإنها،  أخ����ي����را،  و  وال���ث���ق���اف���ي���ة. 
يهمها  ق��ط��ري��ة، ال  ك��ب��رج��وازي��ات 
امل��ن��ط��ق��ة بقدر  ت��وح��ي��د ش���ع���وب 
الهيمنة  إل��ى  منها  ك��ل  تسعى  م��ا 
لتحسني  امل��ن��ط��ق��ة  أس�����واق  ع��ل��ى 
و  الرأسمالي  النظام  في  موقعها 
فيما  ص��راع  في  بالنتيجة  تدخل 
و  تفرقة  ع��ام��ل  إذن  فهي  بينها. 
ليست عامل توحيد شعوب العالم 

العربي. 

البرجوازية  اس��ت��ط��اع��ت  وق���د 
العربية  املنطقة  ف��ي  "ال��وط��ن��ي��ة" 
التحرر  ح���رك���ات  ع��ل��ى  ال��ه��ي��م��ن��ة 
تبعية  هو  أساسي  لسبب  الوطني 
لالحتاد  ال��ش��ي��وع��ي��ة  األح��������زاب 
أن  يعتبر  ك���ان  ال���ذي  ال��س��وف��ي��ت��ي 
دورا  تلعب  "الوطنية"  البرجوازية 
ثوريا طليعيا في مرحلة النضال 
من أجل التحرر الوطني في إطار 
ما كان يسميه ب"الطريق الثالث" 
األحزاب  وأدت  رأسمالي".  "الال  أو 
اخلط  هذا  تبنت  التي  الشيوعية 

ثمنا غاليا بسبب ذلك. 

وع����ل����ى ع���ك���س م�����ا وق������ع في 
احلزبان  استطاع  العربي،  العالم 
الفيتنامي،  و  الصيني  الشيوعيان 
سعيا  و  اخلط  هذا  رفضا  اللذان 
الوطني  التحرر  حركة  قيادة  إل��ى 
النضال  بني  وربطا  بلديهما  في 
ونضال  الوطني  التحرر  أجل  من 
قيادة  األرض،  أجل  ما  الفالحني 

هذا النضال نحو النصر.

وال����ف����الح����ني  ال�����ع�����م�����ال  إن 
ال���ص���غ���ار وامل����ع����دم����ني وك���ادح���ي 
القوى  بقيادة  الشعبية،  األح��ي��اء 
القوة  هم  بهم،  عضويا  املرتبطة 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى دحر 
االمبريالية والرجعية والصهيونية 
على  العربي  العالم  وح��دة  وب��ن��اء 

دميقراطي  أس���اس 
االستعالء  ي��ن��ب��ذ 
واإلحلاق واإلقصاء 
بالتعددية  وي���ق���ر 
الوحدة،  إط����ار  ف��ي 
للشعوب  وي��ض��م��ن 
املكونة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
حقها  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
في تقرير مصيرها 
وازده��اره��ا على كل 
مشروع  املستويات، 
األفق  على  منفتح 
انطالقا  االشتراكي 
دقيق  ت��ق��ي��ي��م  م���ن 
ومتأن لفشل جتارب 
االشتراكية  ب���ن���اء 
وم������ن االن����خ����راط 
املجهود  في  الفاعل 
تطوير  أج�����ل  م����ن 

ال��ف��ك��ر ال��ت��ق��دم��ي امل��ن��ح��از إلى 
وكافة  العاملة  الطبقة  مصالح 

الكادحني. 

فهل بناء "الكتلة التاريخية" 
األستاذ محمد  لها  يدعو  التي 
ع����اب����د اجل�����اب�����ري مي���ك���ن من 
فشلت  التي  األه���داف  حتقيق 
التحرر  ح��رك��ات  إجن���ازه���ا  ف��ي 

الوطني السابقة؟

مضمون  ه�����و  م�����ا   -  .2
"الكتلة التاريخية"؟:

التقدميية  ال��ورق��ة  تلخص 
التاريخية"  "ال��ك��ت��ل��ة  م��ض��م��ون 

في:

عريضة  فئات  جتمع  "كتلة 
م����ن امل��ج��ت��م��ع ح�����ول أه�����داف 
من  ب���ال���ت���ح���رر  أوال  ت���ت���ع���ل���ق 

واالمبريالية،  االستعمار  هيمنة 
السياسية واالقتصادية والفكرية، 
ب��إق��ام��ة عالقات  ث��ان��ي��ا  وت��ت��ع��ل��ق 
م���ت���وازن���ة ي��ح��ك��م��ه��ا، إل����ى درج���ة 
في  للثروة  العادل  التوزيع  كبيرة، 
لإلنتاج.  متواصل  مجهود  إط��ار 
مرتبطة  التنمية  مشكلة  أن  ومبا 
في الوطن العربي بقضية الوحدة، 
تأخذ  أن  يجب  الكتلة  ه��ذه  ف��إن 
بعدا قوميا في جميع تنظيراتها 

وبرامجها ونضاالتها".

"الكتلة  أن  ه���ن���ا  ل���ن���الح���ظ 
التاريخية" تهدف إلى التحرر من 
واالمبريالية  االستعمار  هيمنة 
أو  الطبقة  عن  الكالم  وتتحاشى 
و/ الكمبرادور  احمللية)  الطبقات 

للشركات  الوكيلة  البرجوازية  أو 

واإلقطاع(  االستيطان  املتعددة 
باالستعمار  ع��ض��وي��ا  امل��رت��ب��ط��ة 
واالمبريالية. فهيمنة االمبريالية 
ت��ت��م، م���ا ع����دا ف���ي ح��ال��ة تدخل 
طرفها،  م���ن  م��ب��اش��ر  ع��س��ك��ري 
الطبقات  أو  الطبقة  خ���الل  م��ن 
وأجهزة  ب��ه��ا  ع��ض��وي��ا  امل��رت��ب��ط��ة 
الكتلة  مفهوم  وظف  وقد  دولتها. 
ال��ت��اري��خ��ي��ة م���ن ط����رف االحت����اد 
الشعبية  ل���ل���ق���وات  االش���ت���راك���ي 
"تناوبا"  سمي  مبا  القبول  لتبرير 
أرك����ان  ت��ق��وي��ة  إل����ى  أدى  وال������ذي 
النظام القائم التبعي لالمبريالية. 
يقود  من  عن  الكالم  تتالفى  كما 
ه�����ذه ال��ك��ت��ل��ة ال���ت���اري���خ���ي���ة: هل 
ال���ق���وى امل��م��ث��ل��ة ل��ل��ب��رج��وازي��ة أم 
الطبقات  ملصالح  املمثلة  ال��ق��وى 
العاملة  ال���ط���ب���ق���ة  ال���ش���ع���ب���ي���ة) 

واملعدمني  ال��ص��غ��ار  وال��ف��الح��ني 
وكادحو األحياء الشعبية وأغلبية 
بذلك  الوسطى(؟. وهي  الطبقات 
تكرر األخطاء التي أدت إلى فشل 
حركات التحرر الوطني في العالم 

العربي.

3 -  جبهة الطبقات الشعبية 
التحرر  م��ه��ام  ض����رورة إلجن���از 

الوطني والبناء الدميقراطي:

يعتبر  الدميقراطي  النهج  أن 
منها  مت����ر  ال����ت����ي  امل����رح����ل����ة  أن 
التحرر  م��رح��ل��ة  ه���ي  منطقتنا 
الوطني والبناء الدميقراطي. هذه 
التناقض  ح��ل  تتطلب  امل��رح��ل��ة 
م��ا ب��ني ال��ط��ب��ق��ات ال��ش��ع��ب��ي��ة من 
ج��ه��ة واالم��ب��ري��ال��ي��ة وال��ط��ب��ق��ة أو 
ال��ك��ت��ل��ة ال��ط��ب��ق��ي��ة ال���س���ائ���دة من 

العمال  وي��ش��ك��ل  أخ������رى.  ج��ه��ة 
واملعدمون  ال��ص��غ��ار  وال��ف��الح��ون 
بقيادة  الشعبية،  األحياء  وكادحو 
ال���ق���وى امل��رت��ب��ط��ة ع��ض��وي��ا بهم 
لم  إن  ضعيفة  اآلن،  ه��ي،  وال��ت��ي 
بلدان  العديد من  تكن غائبة في 
التي  الشعبية  الكتلة  منطقتنا، 
في مصلحتها إجناز مهام املرحلة 
األفق  على  وانفتاحها  بالكامل 
االش��ت��راك��ي ألن��ه��ا األك��ث��ر معاناة 
والطبقة  االمبريالية  هيمنة  من 

أو الكتلة الطبقية السائدة.

الطبقات  جبهة  ب��ن��اء  أن  غير 
معقدة  س������ي������رورة  ال���ش���ع���ب���ي���ة 
وستشكل، في الغالب، نقلة نوعية 
تتوج جتارب بناء جبهات تكتيكية 
بالعدو  اإلط����اح����ة  إل�����ى  ت���ه���دف 
فترة. هذه  كل  في  األكثر شراسة 
للتحليل  تخضع  التي  اجلبهات 

امللموس لواقع كل بلد.

ولذلك بلور النهج الدميقراطي 
كشعار تكتيكي بناء جبهة موحدة 
للتخلص من املخزن)1(، وخاصة 
املافيا املخزنية)2(،  نواته الصلبة 
ل��ك��ون��ه��ا ت��ش��ك��ل ال��ع��ق��ب��ة ال���ك���أداء 
لصالح  حقيقي  تغيير  أي  أم���ام 
يجب  التي  اجلبهة  ه��ذه  شعبنا. 
أن تضم كل املتضررين من املافيا 
مواقعهم  كانت  مهما  املخزنية، 
الطبقية، مبا في ذلك اجلزء من 
الذي  ال��س��ائ��دة  الطبقية  الكتلة 
تتضرر مصاحله من افتراس هذه 
الفكرية،  ومرجعياتهم  امل��اف��ي��ا، 
ال��ق��وى اإلسالمية  ذل���ك  ف��ي  مب��ا 
إلى ح��وار عمومي  ودع��ا  املعتدلة. 
يساهم فيه كل املناهضني للمافيا 
املخزنية لبلورة أسس التعامل بني 
اخلالف  نقط  وتدقيق  مكوناتها 
ون��ق��ط االت��ف��اق وال��ت��واف��ق بينها 

على البديل الدميقراطي.

هوامش:

األداة  ه������و  امل������خ������زن   )1(
لفرض  امللكي  للنظام  األساسية 
)2( سياساته.  وتطبيق  سلطته 
كبار  من  املخزنية  املافيا  تتشكل 
والعسكريني  األمنيني  املسئولني 
والقضائيني واإلداريني والدينيني 
وأغلب املسئولني السياسيني وعدد 
واإلعالم  األعمال  رجال  كبار  من 
املدني"  مقاولي"املجتمع  وك��ب��ار 
املسئولني  ك��ب��ار  وب��ع��ض  ال��رس��م��ي 
لهم  مم��ن  وغ��ي��ره��م...  النقابيني 

نفوذ وسلطة أو قرب منها.

هل "كتلة تاريخية" أم "جبهة الطبقات الشعبية"؟
عبد الله احلريف

 بلور النهج 
الديمقراطي 

كشعار تكتيكي بناء 
جبهة موحدة للتخلص 

من المخزن، وخاصة نواته 
الصلبة المافيا المخزنية، 

لكونها تشكل العقبة 
الكأداء أمام أي تغيير 

حقيقي لصالح 
شعبنا.
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الشباب

في هذا املقال سأحاول تشخيص واقع شباب 
الذي أصبح يعاني في ظل  الكادح  مدينة تطوان 
الواقع الذي تعرفه مدينة تطوان اجلميلة، وذلك 
باعتباره شاهدا حيا عن ما يعيشه الشباب املغربي 

عموما.
عن  بتطوان  يحصل  ما  ع��زل  ميكننا  ال  أوال، 
الشكلي  االستقالل  فمنذ  ببالدنا،  العام  السياق 
الدوائر  إم��الءات  تطبيق  جاهدا  يحاول  والنظام 
كل  دف��ع  ف��ي  واملتمثلة  ب��ح��ذاف��ره��ا،  االمبريالية 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة ل��ل��خ��وص��ص��ة، وف���ي ضرب 
اجلماهير  من  الفقيرة  لألغلبية  الشرائية  القدرة 
املغربي  ال��ش��ع��ب  خ���اض  امل��ق��اب��ل،  وف���ي  الشعبية. 
فيها  لعب  تاريخيا،  بطولية  انتفاضات  ي��زال  وال 
املغرب  بشمال  خصوصا  طالئعية  أدوارا  الشباب 
لكن   .)… الكبير  القصر  بتطوان،   84 )انتفاضة 
من  ترقى  وال  موسمية،  االنتفاضات  ه��ذه  تبقى 
اجلسام  التضحيات  حجم  إل��ى  نتائجها،  حيث 
شهداء،  )معتقلني،  املغربي  الشعب  يقدمها  التي 
م��ن��ف��ي��ني…(. وي��رج��ع ذل���ك ل��ع��دة أس��ب��اب أهمها 

غياب املعبر السياسي عن الطبقة العاملة وعموم 
الكادحني/ات.

إن تطوان املوجودة شمال املغرب كانت تاريخيا 
ف��ي فصل  خ��ص��وص��ا  ب��ام��ت��ي��از،  م��دي��ن��ة سياحية 
متنفسات  وشاباتها  لشبابها  ك��ان  لكن  الصيف، 
لقمة  ت��وف��ي��ر  ط��ري��ق��ه��ا  ع��ن  يستطيعون  أخ����رى 
البحري  ال��ص��ي��د  م��ث��ال  منها  ن��ذك��ر  ق��د  ال��ع��ي��ش. 
غير  أخرى  ألعمال  باإلضافة  املعيشي  والتهريب 
أن  كما  الهندي.  القنب  وجتارتة  زرع  هي  قانونية 
مهمة  صناعية  منطقة  على  تتوفر  كانت  تطوان 
بها العديد من الشركات احمللية وشركات إسبانية 
أخرى، لكن في اآلونة األخيرة لم تعد أغلب شركات 
املنطقة الصناعية موجودة، الشيء الذي أدى إلى 
زاد  مم��ا  وعائالتهم،  العمال  م��ن  العديد  تشريد 
التهريب على  منها  األخ��رى  املنافذ  اخلناق على 
أغلب نساء  أن  إذ أصبحنا نرى  وجه اخلصوص، 
املدينة يشتغلون بباب سبتة في ظروف ال إنسانية 
حتى  توفير  على  املخزن  عجز  عن  تعبر  متاما، 
املغربي،  للمواطن/ة  الكرمي  للعيش  األدنى  احلد 

باإلضافة إلدخال العديد من الشركات التي تهتم 
الصغير  الصياد  على  اخل��ن��اق  تضيق  و  بالصيد 
ي��ص��ط��اده، وأصبح  ي��رب��ح م��ا  ك��ان  ال���ذي  البسيط 
اآلن مجرد آلة في يد الشركة. ولم تقف ممارسات 
التضييق على  زاد من  املخزن عند هذا احلد بل 
املاضية  السنة  شنه  الذي  بالهجوم  املدينة  شباب 
أدى  مما  مهيكل(،  غير  )االقتصاد  الفراشة  على 
والفراشة  ال��ق��م��ع  آج��ه��زة  ب��ني  م��واج��ه��ات  ل��ع��دة 
عملية  شاب  الذي  والفساد  لالرجتالية  باإلضافة 

توزيع احملالت التجارية على فراشة املدينة .
منه  تعاني  ال��ذي  والهجوم  االحتقان  ه��ذا  كل 
له جتليات كبيرة وصادمة. فقد  املدينة أصبحت 
أصبحت أرقام ظاهرة االنتحار مرتفعة خصوصا 
وع���ادت ظاهرة  ال��ع��ائ��الت،  ومعيلي  ال��ش��ب��اب  ب��ني 
املدينة  شباب  ب��ني  بقوة  تتزايد  السرية  الهجرة 
فقدانهم  بعد  بحياتهم  يغامرون  أصبحوا  الذين 
أجل  ومن  املعيشية،  أوضاعهم  في حتسن  األم��ل 
أنهم  املتوسط أمال في  بلوغ الضفة األخ��رى من 

ستكون لهم حقوق وسيعيشون بكرامة.

في ظل هذا السياق العام الذي تعيشه املدينة، 
الزال النظام املخزني ينهج سياسة اآلذان الصماء 
وساكنة  للتواصل مع شباب  قنوات  أي  يفتح  ولم 
امل��دي��ن��ة م��ن أج���ل جت���اوز ه���ذه األزم����ة اخلانقة، 
تطوان  ب��ت��ح��وي��ل  ت��ع��م��ي��ق��ه��ا  ي���ح���اول  الزال  ب���ل 
ومنح  املجال  بفتح  وذل��ك  سياحية  مدينة  ملجرد 
االمتيازات الستثمارات أجنبية كبيرة وكذا تزيني 
وسكانها  شبابها  أوض��اع  إل��ى  النظر  دون  املدينة، 
غياب  في ظل  في صمت  يعانون  أصبحوا  الذين 

أي بديل اقتصادي يخرج املدينة من أزمتها.
الشباب  ق���ب���ول  ي��ع��ن��ي  ال  ال��ص��م��ت  ه����ذا  إن 
بوضعيتهم، وإمنا ينذر بأن هناك عاصفة قريبة 
وذلك  لها،  التجنيد  كتقدميني  علينا  وجب  جدا 
أوال وقبل كل شيء ببناء احلزب املعبر عن طموح 
وإنضاج  خللق  بالتعبئة  وك��ذا  والعمال  الكادحني 
للمخططات  التصدي  أجل  من  الالزمة  الشروط 
ال��ه��ادف��ة إلق��ب��ار ط��م��وح��ات وتطلعات  امل��خ��زن��ي��ة 
عز  في  شيوخ  إل��ى  األوان  قبل  وحتويلهم  شبابنا 

شبابهم.

عزيزة الراميعالقة التبعية وآثارها على الشبيبة املغربية
تقوم عالقة التبعية على هيمنة دول الرأسمالية 
وفرض  احمليط  أو  اجلنوب  دول  على  املراكز  في 
أنظمة سياسية عميلة غير دميقراطية، تستسلم 
لهذه الهيمنة وللتبعية، تعتمد الفساد واالستبداد 
فالفساد  احل��ك��م،  ف��ي  استمرارها  لضمان  كآلية 
احمليط.  دول  تخلف  في  سببا  وليس  نتيجة  هو 
ومب��ا أن االق��ت��ص��اد امل��غ��رب��ي ه��و رأس��م��ال��ي تبعي 
يخضع لهيمنة دول املركز وباألخص لالمبريالية 
باملغرب  هذه  التبعية  عالقة  أدت  فقد  الفرنسية. 
للصناعة،  تطور  أي   كبح  أبرزها  نتائج  عدة  إلى 
ع��ن ط��ري��ق ت��دم��ي��ر ال��ق��ط��اع��ات امل��ن��ت��ج��ة، ودفع 
الرأسمال احمللي التابع إلى حصر نشاطه أساسا 
املنتجة كاخلدمات واملضاربة  القطاعات غير  في 
مما   والسياحة...،  امل��ال  س��وق  واحتكار  العقارية 
يعمق من اختالل امليزان التجاري وبالتالي يرهن  
البالد ملزيد  من اإلغراق في املديونية  وما ينتج 
عن ذلك من شروط تضرب مبدأ السيادة في اتخاذ 
القرار: دفعه نحو التخلص من القطاع العام عن 
طريق خوصصة اخلدمات االجتماعية احليوية: 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وق��ط��اع��ات  وال��ص��ح��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
وحتويل  النظافة..(،  وامل��اء،  الكهرباء،  )التجهيز، 
الدولة إلى جهاز حلامية مصالح الرأسمال  احمللي 
واألجنبي ممثال في الشركات متعددة االستيطان، 
وقد تسارع هذا التوجه خاصة مع تبني سياسات 
ثمانينات  مطلع  م��ع  امل��م��الة   الهيكلي  التقومي 
املرجعية  على  واملبنية   )1983( امل��اض��ي  ال��ق��رن 
النيوليبرالية املتوحشة. وقد قبل النظام املخزني 
حمايته  مقابل  اإلج�����راءات  ه��ذه  بجل  زال  وال 
قلة  وصالح  وملصاحله  له.  الدولي  الدعم  وتوفير 
مقابل  السائد،  الطبقي  التكتل  في  قليلة ممثلة 
تفقير وتهميش األغلبية اللطبقات الشعبية من 
ويعتبر  الوسطى،  الفئات  وحتى  وفالحني  عمال 
السياسات  هذه  أكبر ضحايا  من  املغربي  الشباب 

وذلك على عدة مستويات:

على املستوى السياسي:
غير  نظاما  ت��ف��رض  التبعية  أن  اعتبار  على 
تعاني  ال��ي��وم  املغربية  الشبيبة  ف��إن  دمي��ق��راط��ي، 
التبعية  ع��الق��ة  بسبب  الدميقراطية  غ��ي��اب  م��ن 
هذه في هذا املستوى، فالشباب اليوم محروم من 
حرية التعبير والتفكير حيث يتعرض الكثير من 
واحملاكمات  واملتابعات  للمضايقات  الشباب/ات 
ورفضهم  رأي��ه��م  ع��ن  تعبيرهم  بسبب  ال��ص��وري��ة 

على  الهجوم  آخ��ره��ا  ك��ان  املخزنية،  للسياسات 
السياسيني  والنشطاء  الصحفيني  من  مجموعة 
عشوائية  اعتقال  بحمالت  والقيام  واحلقوقيني 

طالت العديد من نشطاء احلراكات الشعبية.
ال��ي��وم م��ح��روم م��ن حقه في  ال��ش��ب��اب  أن  كما 
التنظيم، فهناك العديد من التنظيمات الشبابية 
سواء كانت سياسية أو نقابية أو جمعوية )شبيبة 
حلاملي  الوطنية  اجلمعية  الدميقراطي،  النهج 
الشهادات املعطلني، البديل الثقافي، احتاد شباب 
التعليم باملغرب، االحتاد الوطني لطلبة املغرب...( 
ومن  القانونية  اإلي���داع  وص���والت  م��ن  محرومة 
حقها في الوجود مبا فيها روابط تشجيع الفرق 
تنظيم  منعها  في  وأيضا  "االل��ت��راس"،  الرياضية 
القاعات  ف��ي  وال��ث��ق��اف��ي��ة  اإلش��ع��اع��ي��ة  أنشطتها 
العمومية. وما يشجع هذا التضييق واملنع والقمع 
هو التغاضي بل وأحيانا الدفاع واإلشادة الدولية 
من طرف الدوائر اإلمبريالية بالسياسات املتبعة 

من طرف املخزن.

ع����ل����ى امل����س����ت����وى االج���ت���م���اع���ي 
االقتصادي:

اجلدير بالذكر أوال أن السنوات األخيرة متيزت 
وفد  كزيارة  العاملية  املالية  الدوائر  لوفود  بزيارات 
ثم  يوليوز  ف��ي شهر  ال��دول��ي  النقد  ص��ن��دوق  م��ن 
في أكتوبر من سنة 2017، وفي الزيارة تنوه هذه 
أجنزها  التي  الهيكلية"  "اإلص��الح��ات  ب  ال��وف��ود 
املغرب واملتمثلة في تخفيض النفقات العمومية 
العملة  وتعومي  االجتماعية  الصناديق  وتفكيك 

الوطنية.
لها عالقة  التي  القطاعات  أبرز  لواقع  وبقراءة 
التعليم  ق��ط��اع��ي  خ���اص���ة  ب��ال��ش��ب��اب،  م��ب��اش��رة 
لهجوم  تتعرض  أنها  بجالء  يتضح  والتشغيل، 
املتبعة  السياسات  نيوليبرالي غير مسبوق بسبب 
الدوائر  واملدعومة من  واملمالة  املخزن  من طرف 

االمبريالية العاملية.
املركز  دول  تسعى  التعليم،  قطاع  فبخصوص 
لذلك  إب��ق��اءه خ��ادم��ا ملصاحلها  إل��ى  ال��رأس��م��ال��ي 
تسعى على أن يتضمن أي "إصالح" تعليمي في 
املجانية،  ض��رب  خصائص:   3 على  احمليط  دول 
التي  امل��ن��اه��ج  اخل����اص، ض���رب  ال��ق��ط��اع  تشجيع 
تعتمد على التفكير النقدي وتعويضها بالتعليم 
"التقني"، وهذا ما يفسر مضامني آخر مخططات 

في"الرؤية  املتمثلة  التعليم،  مجال  ف��ي  امل��خ��زن 
اإلستراتيجية لإلصالح 2015 – 2030" وقانونها 
" قانون اإلطار 17 51- املتعلق مبنظومة التربية 
والتكوين والبحث العلمي. اللذين يتضمنان أبرز 
التمويل  مصادر  تنويع  ف��ي:  املتمثلة  االم���الءات 
اخلصوصي  التعليم  وتشجيع  االس����ر،  ليشمل 
تفكيك  ث��م  حتفيزي،  جبائي  ن��ظ��ام  ط��ري��ق  ع��ن 

الوظيفية العمومية.
التبعية  عالقات  عن  الناجتة  املخططات  هذه 

أدت إلى نتائج كارثية للشبيبة التعليمية:
فمن حيث نسبة التمدرس بالتعليم اجلامعي، 
املسجلني  الطلبة  ع��دد  أن  إل��ى  املعطيات  تشير 
بالتعليم العالي في تضاعف مستمر وصل العدد 
إلى أزيد من 937 ألف و675 طالبة وطالب خالل 
ميزانية  ت��ع��رف  ح��ني  ف��ي   ،2019-2020 امل��وس��م 
ضعفا  ال��ع��ال��ي  للتعليم  امل��خ��ص��ص��ة  االس��ت��ث��م��ار 
املعطيات  ه��ذه  وتعكس  ال��دول��ة.  توجهات  بفعل 
الشابات  ول�����وج  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ك��م��ي��ة ض��ع��ف��ا 
والشباب املغربي للتعليم اجلامعي، حيث أن نسبة 
 23 إلى   19 من  للفئة  العالي  بالتعليم  التمدرس 

سنة ال تتجاوز 25%.
واالستقبال  ال��ت��أط��ي��ر  ب��ن��ي��ات  إن  ح���ني  ف���ي 
تستطيع  ال  اجلامعية  املؤسسات  مستوى  على 
بحيث  احملظوظة  النسبة  ه��ذه  حتى  استيعاب 
 202 حوالي  )تضم  عمومية  جامعة   15 تتواجد 
واحدة  عمومية  وج��ام��ع��ة   ،) جامعية  م��ؤس��س��ة 
في  اخل��اص  للتعليم  وجامعتني  خ��اص،  بتسيير 
إطار الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص، 
مؤسسة   216 اخل���اص،  للتعليم  ج��ام��ع��ات  و10 

للتعليم العالي اخلاص.
أم���ا ب��خ��ص��وص ال��ت��ش��غ��ي��ل، ف���ي إط����ار عالقة 
ال��ت��ب��ع��ي��ة دائ���م���ا، ات��خ��ذ امل���خ���زن م��ج��م��وع��ة من 
مجموعة  خوصصة  الهادفة  والبرامج  التدابير 
الوظيفة  تفكيك  وإل��ى  العمومية  املؤسسات  من 
متعلق   2016 غشت   9 مرسوم  أبرزها  العمومية 
بتحديد شروط وكيفيات التشغيل مبوجب عقود 
اإلدارات العمومية تطبيق السياسات النيوليبرالية 
خطيرا  تراجعا  املرسوم  هذا  شكل  حيث  املمالة، 
الهشاشة،  وتكريس  العمل  اس��ت��ق��رار  م��ج��ال  ف��ي 
إمكانية  أي���ة  تلغي  امل��رس��وم  ه���ذا  م��ن   3 ف��امل��ادة 
لترسيم املتعاقدين في أطر اإلدارة . أما املادة 11 
فتعطي احلقل إلدارة بأن تنهي العقد دون إنذار 

أو تعويض في حالة األخطاء املهنية اخلطيرة مع 
حرمان املعني باألمر من االستعانة مبمثل نقابي 

للدفاع عن مصاحله.
هذه اإلجراءات هي األخر نتج عنها آثار وخيمة 
على الشبيبة، فقد كشفت إحصائيات للمندوبية 
الناقص  الشغل  ارتفاع نسبة  للتخطيط  السامية 
وسط الشباب إلى %38.2 من مجموع املشتغلني 

الذين هم في وضعية الشغل الناقص.
ك��م��ا مت��ث��ل��ت ف���ي ت���راج���ع ن��س��ب��ة ال��ش��ب��اب في 
املوارد  ح��ول  تقرير  فحسب  العمومية  الوظيفة 
2020، نسبة  لسنة  املالية  لقانون  املرفق  البشرية، 
25 عاما ميثل ونسبة  املوظفني الشباب دون سن 
1.7 في املائة من مجموع املوظفني/ات وهو رقم 
صفوف  في  النسبة  تتجاوز  ال  حني  في   . كارثي 

الشباب/ات من 25 إلى 35 سنة 25 في املائة.
أيضا  البطالة  نسبة  عرفت  ه��ذا  مع  ب��امل��وازاة 
األخيرة  السنوات  خ��الل  الشباب  وس��ط  ارتفاعا 
فقد أعلنت املندوبية السامية للتخطيط أن عددا 
لعاطلني سنة 2017 قد ارتفع ب� 49.000 شخص، 
ك��ل��ه��م ب��ال��وس��ط احل���ض���ري، ال����ذي ب��ل��غ عددهم 
العطالة  نسبة  وب��ل��غ��ت   ،1.216.000 اإلج��م��ال��ي 
بالوسط  و14.7%  الوطني  الصعيد  على   10.2%
ال��ب��ط��ال��ة وسط  احل���ض���ري، وأن أع��ل��ى م��ع��دالت 
15 و24 سنة،  الشباب املتراوحة أعمارهم ما بني 
حاملي  ضمن   23.3% العطالة  نسبة  بلغت  كما 
الدبلومات العليا، و%25.9 ضمن حاملي دبلومات 
حاملي  ضمن  و25.7%  يعادلها،  وم��ا  التقنيني 

شهادات التخصص املهني.

خالصة:
الشبيبة   إن هذه األرق��ام الصادمة حول واقع 
طبيعية  ن��ت��ي��ج��ة  ت��وض��ي��ح��ه  مت  ك��م��ا  امل��غ��رب��ي��ة 
للمخططات والسياسات املتبعة، واجلدير بالذكر 
ال��وض��ع��ي��ة شبه  ل��ه��ذه  ل��ل��ش��ب��اب/ات  ب��دي��ل  أن أي 
فلتحقيق  احل���ال���ي،  ال���واق���ع  ظ��ل  ف��ي  مستحيل 
ومجانية  ال��ك��رمي  والعيش  االجتماعية  ال��ع��دال��ة 
التعليم وعلميته وضمان اجتماعي شامل ال بد 
إلى  املخزني  الريعي  االقتصاد  منط  تغيير  من 
مجتمع  بناء  أساسه  على  ميكن  منتج،  اقتصاد 
كذلك  ويحقق  الشعبية  الطبقات  مطالب  يحقق 
املخزن  إس��ق��اط  م��ن  ب��د  أي ال  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
دميقراطي  شعبي  وطني  نظام  وب��ن��اء  وتفكيكه 

محله متحرر من التبعية.

الوضع املأزوم لشباب مدينة تطوان مثال حي عن واقع الشباب باملغرب
أيوب حبراوي
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الثقافة  و التغيير

الثقافية

يقول ابن خلدون :"اعلم أن السيف والقلم كليهما آلة 
� إال أن احلاجة  لصاحب الدولة يستعني بهما على أمره 
في أول الدولة إلى السيف مادام أهلها في متهيد أمرهم 
تلك احلال  القلم في  � ألن  القلم  إل��ى  أش��د من احلاجة 
خادم فقط ومنفذ للحكم السلطاني. والسيف شريك في 

املعونة كذلك في آخر الدولة، حيث تضعف عصبيتها". 

املفهوم  ه��ذا  ت��ن��اول  وال���ذي   � "س��ارت��ر"  عند  املثقف  إن 
يدرك  ال��ذي  اإلنسان  ذلك  هو   � االجتماعية  الزاوية  من 
ويعي التعارض القائم فيه وفي املجتمع بني البحث عن 
وبتعبير  السائدة،  االيديولوجيا  وبني  العملية  احلقيقة 
املجتمعات  على  الشاهد  هو  "سارتر"  عند  فاملثقف  آخر 
وهو  بالذات،  متزقها  يستبطن  ألنه  تنتجه  التي  املمزقة 
مجتمع  أي  يسع  ال  املعنى  وبهذا  تاريخي،  ناجت  بالتالي 
أن يضع نفسه في  دون  يتذمر ويشتكي من مثقفيه  أن 
قفص االتهام، ألن مثقفي هذا املجتمع ما هم إال صنعه 

وتاريخه)...(

معزوال  اعتباطيا  إف����رازا  ل��ي��س  ع���ام  بشكل  فاملثقف 
والظروف  الطبقيني  واالن��ت��م��اء  األص��ل  استحضار  دون 
االجتماعية، إن هذا الوضع هو الذي يحدد وبشكل كبير 

عالقة املثقف بالسلطة.

والعالقة بني املثقف والسلطة تتسم بوجهني:

� الوجه االيجابي للمثقف حيث تصل عالقته بالسلطة 
املثقف موقفا معارضا  اتخاذ  توترها من خالل  أوج  إلى 
االيجابي  املثقف  ص��ورة  لنا  تظهر  هنا  و  احلكم،  لنظام 
ذي النزعة الثورية، حيث يكون مهموما بقضايا مجتمعه 
ويبحث عن التغيير االجتماعي وينتقد السلطة احلاكمة 

واملجتمع كذلك.

� الوجه السلبي يكون املثقف مجرد تابع للسلطة يأمتر 
بأمرها ويوجه فكره خلدمتها، و يشتغل بال هوادة على 
تبرير أوضاع السلطة ومصاحلها اخلاصة على املستويات 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية

هل املثقفون طبقة محددة ؟

� اإلشكالية.  السؤال  إنه من الصعب اإلجابة عن هذا   
لكن � محاولة منا اإلجابة عنه � سنحاول استحضار بعض 

اآلراء التي ناقشت هذا املوضوع.

الزاوية  م��ن  ف��ري��دة  طبقة  املثقفني  "ج��ول��دن��ر"  يعتبر 
التاريخية، ويشكل املثقفون الراديكاليون داخلها عناصر 
الثورات  بوابة  يعدون  كما  القيادي  الدور  لعب  على  قادرة 

ومفتاحها في وقتنا الراهن.

كما أن "جولدنر" يستهجن ذلك التصور الذي يقول بأن 
املثقفني يستخدمون العلم واملعرفة الستغالل بقية أفراد 
األعمال  )رج��ال  القدمية  الطبقة  كانت  مثلما  املجتمع 
والقيادات االقتصادية واحلزبية( تستخدم املال من اجل 

استغالل اآلخرين.

أما "رايت إيرك" فيذهب إلى حد اعتبار املثقفني عماال 
، ويستند في ذلك على مبدأ العمل مقابل األجر، فاملثقف 
ال ميلك وسائله اخلاصة لإلنتاج، فهو يبحث عن الشغل 
سواء من جانب رأس املال أو الدولة لكي يستطيع العيش، 
وذلك بغض النظر عن نوعية النشاط التي يقوم بها حني 
يتم توظيفه، إذن حسب هذا التصور فإن كل األفراد الذين 

ليس لديهم ما يبيعونه سوى قدرات العمل فهم عماال.

الوضع الطبقي للمثقف 
وعالقته بالسلطة )1(

" في قواعد احلوار"

احتراس منهجّي: إن اختيار عنوان 
ه��ذا امل��ق��ال، امل��ص��در ب��احل��رف اجلاّر 
"في" ليحيل دومنا أدنى مواربة على 
النسبية والاليقني؛ إذ احلوار ظاهرة 
هذه،  وال��ظ��اه��رة،  ب��ام��ت��ي��از،  إنسانية 
مركبة معقدة في آن. ال متنح نفسها 
ال  فهي  ذلك  من  الرغم  وعلى  بيسر، 

تقاَوم.

 ف��ي احل��اج��ة إل��ى احل����وار: احلوار 
الكائن  ف��ارق��ة متيز  ع��الم��ة  ض����رورة، 
ال��ب��ش��رّي س��ي��رورًة وص���ي���رورًة. وق��د ال 
ال��ذي يقاس  إن��ه احمل��ّر  أغلو إن قلت 
به مدى حتضر الشعوب، السيما بعد 
ليجاوَر  الطبيعة،  اإلنسان  جت��اوز  أن 
في  ملحا  مطلبا  بات  حتى  الثقافة، 
السلم  ال��دْول��ي��ة على  ال��ع��الق��ات  ب��ن��اء 
ش���ذوذا  وال  ن���ش���ازا،  فليس  واألم�����ن. 
منذ   - ال��ي��ون��ان  فالسفة  يحتفَي  أن 
حوارية،  بأنشطة   - امل��ي��الد  قبل  م��ا 
س����ق����راط، وأف�����الط�����ون مت���ث���ي���ال، ال 
األفكار  يولد  األول  يكن  ألم  حصرا.. 

كما كانت أمه تولد النساَء؟؟!!.

  يؤكد أهمية احلوار وجدواه تعدد 
دوائ��ره مثلما أشار إلى هذا أكثر من 
أو  ذاتيا )داخليا(،  باحث؛ فقد يكون 
أو حواَر زمالة..  أو مجتمعيا،  غيريا، 
سواء أكان مكتوبا أم مشفها. ولعلك 
أي��ه��ا ال���ق���ارئ ال��ل��ب��ي��ب ق�����رأت... و/أو 
الذي  سمعت عن "حوار احلضارات"، 
 Samuel( يواجه "صراع احلضارات" 
"نهاية  وأك���ذوب���ة   ،)Huntington
 Francis Fukuyama ( ال��ت��اري��خ" 
املجادلة  مجاِوراته:  من  أن  وأق��در   .)
املناظرة  احمل����اج����ة،  وال����ت����ف����اوض، 
مفتاَحه  أن  إال  املناقشة..  السجال، 
الرئيَس هو مفهوم "االعتراف"، الذي 
مييز فيه  Hubert Jaoui ومن معه 

أربَع عالماٍت هي:

*ع���الم���ة )اع���ت���راف م��وج��ب يقدر 
يتقبله  تقديرا غير مشروط،  اآلخ��َر 
 ،)  Tel qu'il est هو  كما  كليته  في 
اإلحجام  حتويل  دي��دن��ه   أن  مبعنى 

إلى إقدام..

*عالمة )اعتراف موجب، مشروط، 
َمصوغ صوغا صريحا أو ثاويا..(.

*ع����الم����ة )اع�����ت�����راف س���ال���ب غير 
م��ش��روط(ب��ل��ف��ظ اآلخ����ر ون���ب���ذه بال 

.sans appel  دعوة

*ع�������الم�������ة )اع���������ت���������راف س����ال����ب 
م���دى  أي  إل������ى  ي����ح����دد  م�����ش�����روط 

نرفض،نحب،نتقبل)نقبل.(..(.

 La communication(
)pratique.1992.e.s.f .p:20

 قواعد احلوار: هي في ماكروبنيتها 
تساعية:

الثقافية  )ال���ك���ف���اي���ة  ق����اع����دة   �1
الشمولية  نحو  تنحو  التي  املعرفية(: 
املوضوع  معرفة  فإن  وإال  واالم��ت��الء، 
 - ستكون مبتسرة  ال تفي باحلاجة 

 Monstres ات-، ورمبا غدت مسوخا
، جت��اوزت��ه��ا امل��س��ت��ج��دات.. ف���إذا هي 

متآكلة مستهلكة، مترهلة...

2� قاعدة )االختالف حول... وليس 
االختالف ظاهرة  م��ع..(:  االختالف 
الفالسفة  م��ن  أن  ح��د  إل���ى  ص��ح��ي��ة 
م���ن رك����ن إل����ى ش��رع��ي��ة االخ���ت���الف 
)احلق  حقا  أضحى  حتى  وحجيته، 
وهو مدماك احلوار  االختالف(،  في 

و مسباره..

املعقلن(:  )االس���ت���دالل  ق��اع��دة   �3
املنطق  م����ن)أب����ن����اء(  االس�����ت�����دالل 
الشرعيني، املنطق غير الفاسد املؤمن 
املوضوعية،  الالتناقض،  "العلية   ب�: 
ال��غ��ائ��ي��ة.. أم���ا ال��ث��ال��ث امل��رف��وع فغير 
عملّي، ألن من املفكرين من أسقطه، 

)املعتزلة حتديدا(.

كثيرا،  ي���ع���رف  )ال������ذي  ق���اع���دة   �4
طّلق  إذا  وب��خ��اص��ة  ك��ث��ي��را.(:  يغفر 
فكر  وأَيّ  الوثوقية،  القطعية،  احملاِور 
 le dogmatique درام���ّي  دوغ��م��ائ��ّي، 
أليس   devient dramatique

االنفتاح، الناقد وليد املرونة؟!.

5� قاعدة )املالَءمة(: تخترق املواَءمة، 
احلوارية  ال��وض��ع��ي��ة  م��ك��ون��ات   ، ه��ن��ا 
، ماديا كان،  برمتها، فال ينجو منها أٌيّ
الزمن،  )الفضاء،  أو رمزيا )معنويا(: 
والتقنيات،  االستراتيجية  املنهجية 

واآلليات.......(

حتضر  )امل����م����ارس����ة(:  ق����اع����دة   �6
ثورية،  ممارسة  ال  الشهيرة:  الثنائية 
ن��ظ��ري��ة ث��وري��ة، مب��ا أن الفكر  ب���دون 
اخلنوع،  يأبى  تغييرّي،  فكٌر  القائد 

ويستعصي على اخلضوع.

7� قاعدة )من االتباع، إلى اإلبداع(: 
ي��س��ت��وي ع���ود اإلب�����داع، وال تقوى  ال 
احملنط،  الفكر  ت��وارى  إذا  إال  شوكته 
املنمط الذي يريد - كما قال الشيوعّي 
املصرّي، سالمه موسى- أن يصلح ما 
أمامه، مبا وراءه مدعيا أنه ليس في 
أثار  أبدع مما كان. وهو ما  اإلمكان  
الذي  النعمان  معرة  شاعر  حفيظة 

صرخ:

 *** زماُنه  األخيَر  كنت  وإن  وإن��ي   
آلت مبا لم تستطعه األوائل

8� قاعدة )اإلنصات(: ولعلها األثيرة، 
 savoir communiquer c'est  : الثرة
  corneille: " savoir écouter يقول 
 avant que de parler، commence
أبي  الشاعر  در  ولله   ."par te taire

متام إذ يقول:

للحديث بسمعه ***  وتراه يصغي 
وبقلبه ولعله أدرى به

ال���ش���ف���رة  )ت����وح����ي����د  ق�����اع�����دة   �  9
ال���ت���واص���ل���ي���ة(: ه����ذا ال��ت��وح��ي��د من 
البداهات، بل إنه أس احلوار، وأساسه 
باعتبار ضرورة تقاطع الفهم واإلفهام، 
اجلاحظ  ردد  م��ا  نحو  ال��ب��ي��ان  غ��اي��ة 

املعتزلّي.. عدا قواعد أخرى ال يتسع 
احليز ملالمستها، و/أو مقاربتها..

 من عوائق احلوار: ميكن االقتصار 
على:

1� ضمور فنيات القيادة الرمزية: كأْن 
بنرجسية،  ويتعالى  احمل���اِور،  يتعالَم 
يرغَي،  أو  م��ق��ي��ت��ت��ني،  وب��رج��ع��اج��ي��ة 

ويزبَد مبديا توترا فائضا، بغيضا...

املؤمنة  املغلقة:  الذهنية  البنية   �2
باإلطالقية وهي تصدر األحكام، التي 

ال تنأى عن أحكام القيمة غالبا..

املستندة  امل���ت���ورم���ة:  ال���ذات���ي���ة   3-
والرغبات  الشخصية،  األه����واء  إل���ى 
اجلوانية، ومن مؤشرات هذا العائق: 
العلم  )آف����ة  وال��ت��س��رع  االس��ت��ع��ج��ال 
املنهج.  ق���واع���د  ص���اح���ب  ق����ال  ك��م��ا 

"ديكارت"..(

ال���وض���ع���ي���ات  ت���دب���ي���ر  -س��������وء   �4
التواصلية: بغياب التنظيم  والعقلنة، 

وحضور االرجتال والال وضوح..

مقتضى  ال���ك���الم  م��ط��اب��ق��ة  ال   5-
احلال: ما ميت إلى لغة احلوار بهذه 

الصلة، أو تلك..

6� ش��ح امل��ع��ط��ي��ات، وال��ن��س��خ املاسخ 
اإلنتاج،  وإع���ادة  ال��رت��اب��ة،  يفرز  ال��ذي 
أما املجازفة اإلبداعية فدونها خرط 

القتاد..

املتحاورين:  ش���ف���رات  ت���ف���اوت   7-
"إذا   :Voltaire قول  مصادرة  مبعنى 
ك��ن��ت ت��ري��د أن حت��دث��ن��ي، ف��ح��دد ما 

تريد."

-8 التعتيم و "التقية": أو االقتصاد 
مما  والبيانات  املعطيات  ع��رض  ف��ي 
ويحبط  امل���الَءم���ة،  ب��ق��اع��دة  يعصف 

الشفافية والتعاقد....

 Roman خطاطة  )مشوشات(   9-
)امل���رِس���ل،  ال��س��داس��ي��ة   ،  Jakobson
املرَسل إليه، اإلرسالية، القناة، الشفرة، 

املقام.(

 نحو خ��امت��ة م��وّض��ح��ة: ق��د يكون 
احلوار تفاوضيا، بيد أن ما يستدعي 
ذلك  أن  ه����و  واإلب�����ان�����ة  ال���ت���وض���ي���ح 
ال��ت��ف��اوض م��ن��ت��َزع م���ف���روض وليس 
فال  املنع،  شقيق  املنح  ألن  ممنوحا، 
يستحيل  املمنوحات  أن  يجهل  أح��د 
تضليلية   ف��ه��ي  ب���ري���ئ���ة،  ت���ك���ون  أن 
مخاتلة تروم  جتريد ليل املناضل من 

جنومه، ولكن هيهات !!!.

املستبدة  األنظمة  تلك  وتتمادى   
احل��وار حني  بلل طني  في مضاعفة 
"تشاور" مهادن،  إلى  تقزمه، و حتوله 
اللغط،  كثير  هو  فإذا  أظافره،  قلمت 
االستراتيجية..  التكتيك/  ي����ردد: 
الظرفية وميزان القوى. االستثنائية، 

فن املمكن.....

دجنبر 2019

نورالدين موعابيد 

حسن ايت اعمر
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1  يف سياق اإلقرار الرسمي بفشل ما سمي 
ل"نموذج  تصور  وضع  ومحاولة  التنموي"  "النموذج 
تنموي جديد" هل يتوفر املغرب على نموذج تنموي 

حقيقي؟ وما هي مميزاته إن وجد؟  

تنموي حقيقي،  على منوذج  املغرب  يتوفر  لم 
إذا ما استثنينا محاولة حكومة عبد الله إبراهيم 
االختيارات  وظ��ل��ت  امل��ه��د.  ف��ي  أج��ه��ض��ت  ال��ت��ي 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  والسياسات 
وخاصة  الغربية،  اإلمبريالية  ملصالح  خاضعة 
من  املشكلة  السائدة  الطبقية  والكتلة  الفرنسية، 
الوكيلة  وال��ب��رج��وازي��ة  الكبار  العقاريني  امل��الك��ني 
ولهذا  وامل��خ��زن.  االستيطان  املتعددة  للشركات 
التنموي"  ب"ال��ن��م��وذج  يسمى  م��ا  ف���إن  ال��س��ب��ب، 

يخدم، باألساس، مصالح هذا الثالوث.

اإلمربيالية  مصالح  رأيكم  يف  تتجسد  أين   2
الغربية يف املغرب يف إطار النوذج السائد؟

ت��ت��ج��ل��ى م��ص��ل��ح��ة االم��ب��ري��ال��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة في 
احلفاظ على املغرب كسوق ملنتجاتها الصناعية 
والعلمية  والتكنولوجية  والثقافية  واخلدماتية 
والزراعية،  املرتفعة  املضافة  القيمة  ذات  والفنية 
األساسية)  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  ب��اخل��ص��وص  منها 
للخامات  وكمصدر  وال��زي��وت(،  السكر  احل��ب��وب، 
املعدنية والنصف مصنعة واملواد الزراعية، خاصة 
منها النهمة في استهالك املاء، وكقاعدة الستقبال 
نحو  حت��ول  التي  االستيطان  املتعددة  الشركات 
عمليات  ف��ي  تتمثل  ص��ن��اع��ي��ة  أن��ش��ط��ة  ب��الدن��ا 
من  وغيرها  السيارات  تركيب  بسيطة)  إنتاجية 
رتيبة.  خدماتية  وأنشطة  واآلالت...(  األج��ه��زة 
هذه األنشطة الصناعية واخلدماتية التي تتسم 
بكونها  ذات قيمة مضافة ضعيفة والتي تستغل 
ترى  ال  كما  رخيصة.  عاملة  يدا  بشعا  استغالال 
وأنشطة  صناعات  إقامة  في  مانعا  االمبريالية 
الكيماوية  الصناعة  خ��اص��ة  ب��الدن��ا،  ف��ي  ملوثة 
امللوثة. وكل هذه األنشطة تابعة بالكامل للمركز 
قاطرة  تشكل  أن  بالتالي  ق��ادرة  وغير  االمبريالي 
لبناء نسيج صناعي واقتصادي مستقل ومتكامل 
األساسية  احل��اج��ي��ات  األول،  امل��ق��ام  ف��ي  ي��ل��ب��ي، 

للشعب املغربي. 
واملؤسسات  األوروب���ي  واالحت���اد  فرنسا  وتلعب 
الدولي  النقد  وص��ن��دوق  العاملي  البنك  ال��دول��ي��ة) 
اخلاضعة  ال����ع����امل����ي����ة...(  ال���ت���ج���ارة  وم��ن��ظ��م��ة 
املتعددة  شركاتها  وخاصة  الغربية،  لالمبريالية 
ومتابعة  ب��ل��ورة  ف��ي  أس��اس��ي��ا  دورا  االس��ت��ي��ط��ان، 
تطبيق هذه التوجهات واالختيارات االقتصادية.

كما تقوم منظمة التجارة العاملية بدورا خطير 
في فتح أبواب البالد على مصراعيها أمام املواد 
االجتماعية  اخلدمات  ذلك  في  مبا  واخلدمات، 
باخلصوص(  وال��ص��ح��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��م��وم��ي��ة) 

مساهمة بذلك ومحفزة على تخريبها.

الطبقية  الكتلة  ملصالح  وبالنسبة  3  
السائدة، أين تتجلى يف نظركم؟

تتقاطع، إلى حد كبير، مصالح الكتلة الطبقية 
السائدة ومصالح االمبريالية:

ف��ال��ب��رج��وازي��ة ال��وك��ي��ل��ة ه��ي ب��رج��وازي��ة تبعية 
املتعددة  للشركات  ضعيف  موقع  من  شريك  أي 
 ( اق��ت��ص��ادي��ة  بأنشطة  ت��ق��وم  فهي  االس��ت��ي��ط��ان. 
ومكملة  بسيطة  وغ��ي��ره��ا(  وجت���اري���ة  ص��ن��اع��ي��ة 
تستغني  أن  ميكن  والتي  الشركات  هذه  ألنشطة 
عنها. وبكلمة، فإنها خاضعة لالمبريالية وعاجزة 

على بناء اقتصاد وطني مستقل.
ورثة  الكبار، فهم  الزراعية  األراض��ي  أما مالك 
امل��ع��م��ري��ن ال��ذي��ن ي��س��ت��ف��ي��دون م��ن دع���م الدولة 
أوروبا  اخل��ارج، وخاصة  نحو  إنتاجهم  ويوجهون 
الغربية، وهم معفون من الضرائب ويهربون جزء 
نحو  عليها   يحصلون  التي  الصعبة  العملة  من 
الذين  وهم  الضريبية.  اجلنات  وخاصة  اخل��ارج، 
وقفوا ويقفون سدا منيعا أمام أي إصالح زراعي 
ال��ف��الح��ني م��ن األرض وي��س��اع��ده��م على  مي��ك��ن 
الذي  الزراعي  اإلص��الح  هذا  إنتاجيتهم.  تطوير 
الداخلي  السوق  ويوسع  يطور  أن  شأنه  من  ك��ان 
وميكن من تطوير التصنيع وأن يحد من الهجرة 

القروية إلى املدن التي تؤدي إلى:
-ت��ش��ك��ل ج��ي��ش م��ن ال��ع��اط��ل��ني ي��ض��غ��ط على 

األجور
-الضغط وعلى األراضي في املدن، مما يغذي 
منها  يستفيد  التي  العقارية  املضاربات  ويضخم 
كبار مالكي األراضي والسلطات التي تسهر على 
التخطيط احلضري) كبار موظفي وزارة الداخلية 

والوكاالت احلضرية واملنتخبني احملليني...(. 
العقارية  البرجوازية  تتم خدمة مصالح  هكذا 
في املدن) ارتفاع صاروخي ألسعار العقار( وباقي 
املتعددة  والشركات  احمللية  البرجوازية  مكونات 
االستيطان من خالل احلفاظ على األج��ور في 

أدنى مستوى.

4  وماذا عن مصالح املخزن ضمن هذا   
النموذج؟

إن وظيفة املخزن األساسية، وعلى رأسه املافيا 
املخزنية، تتركز في فرض السياسات واالختيارات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تبلورها 
ومصالح  ملصاحلها  خدمة  الغربية  االمبريالية 
السائدة.  الطبقية  الكتلة  احمل��ل��ي��ني:  عمالئها 
في  تتمثل  اخل��اص��ة  املخزنية  املافيا  ومصلحة 
وكل  الدولة  مفاصل  في  حتكمها  من  االستفادة 
واأليديولوجية  واألم��ن��ي��ة  العسكرية  أجهزتها 
وغالبية  ال��دي��ن��ي  واحل��ق��ل  واإلع�����الم  واإلداري������ة 
االقتصادية  مصاحلها  لتنمية  املدني"  "املجتمع 

اخلاصة: 
جزء  واستعمال  ال��دول��ة  م���وارد  ف��ي  --التحكم 

منها لتقوية موقعها االقتصادي
ال��ع��م��وم��ي املنجمي)  ال��ق��ط��اع  ف��ي  --ال��ت��ح��ك��م 
والتدبير  اإلي���داع  صندوق  وامل��ال��ي)  الفوسفاط( 
من  العديد  في  التحكم  خالله  وم��ن  ب��األس��اس( 
املشاريع الصناعية والسياحية والسكنية وغيرها 
للمراقبة  واستعماله كصناديق سوداء ال تخضع 

واحملاسبة.
مختلفة)  أش���ك���اال  ي��ك��ت��س��ي  ال����ذي  --ال����ري����ع 
ال��ب��ح��ار واملقالع  ال��ص��ي��د ف��ي أع��ل��ل��ي  ت��راخ��ي��ص 
املجال  ف��ي  أو  فالحية  أراض���ي  تفويت  وال��ن��ق��ل، 
احل��ض��ري ب��أث��م��ان ب��خ��س��ة...( وي��س��ت��ف��ي��د منه 
ال��ض��ب��اط ال��س��ام��ون وك��ب��ار امل��س��ئ��ول��ني اإلداري����ني 
مقابل  مينح  أو  وغيرهم  والسياسيني  واألمنيني 

رشاوى..
في  ال��دول��ة،خ��اص��ة  على صفقات  --ال���رش���اوى 

املشاريع الكبرى
ال��ك��ب��رى مقابل  ال���ش���رك���ات  ف���ي  --امل��س��اه��م��ة 
أو  جمركية  امتيازات  من  االستفادة  أو  احلماية 

ضريبية وهي ممارسة مافيوية بامتياز.
اإلجرامي:  ال��ط��اب��ع  ذي  االق��ت��ص��اد  --ح��م��اي��ة 
تصديرها،  وخ��اص��ة  امل���خ���درات،  وجت����ارة  إن��ت��اج 
ونحو  اخل���ارج  إل��ى  األم���وال  و  البضائع  وتهريب 

نافذين  من طرف  إما  وذل��ك  الضريبية،  اجلنات 
كما تبني في قضية بامنا بيبارز أو مقابل رشاوى 

بالنسبة لألثرياء من خارج املافيا املخزنية.
بضرورة  ل��ه  التنظير  يتم  ال���ذي  --االح��ت��ك��ار 
التوفر على "أبطال وطنيني" والذي يتقوى وميس 
عددا من القطاعات: التجارة الداخلية) مرجان و 
أسيما(، االتصاالت) "اتصاالت املغرب"، "مديتيل" 

و"انوي"(، البنوك وقطاع البناء وغيرها.
املخزن  طرف  من  للخيرات  االفتراس  هذا  إن 
واختالس  والزبونية  واحملسوبية  الرشوة  وتفشي 
املال العام والتبذير الذي يتسم به والغش والتهرب 
السائدة  الطبقية  للكتلة  الضريبية  واالمتيازات 
وللشركات املتعددة االستيطان والطابع املتخلف 
عجزا  تنتج   ع��وام��ل  كلها  ال��وط��ن��ي،  لالقتصاد 
اللجوء  يصبح  وبالتالي  ال��دول��ة  مليزانية  مزمنا 
بنيوية  القروض، وخاصة اخلارجية، ضرورة  إلى 
االقتصاد  ولهذا  واملفترسة  الفاسدة  الدولة  لهذه 
املديونية  ه���ذه  وال���ري���ع���ي.  ال��ت��ب��ع��ي  ال��رأس��م��ال��ي 
االمتثال  لفرض  الوسائل  أه��م  أح��د  تشكل  التي 

لتوجهات واختيارات لالمبريالية الغربية.

ما هي يف رأيكم أهم نتائج "النموذج التنموي"  5
الحالي؟ هل خدمة املصالح الثالوث املذكور تؤدي إىل 
تحافظ  حقيقية  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  تنمية 

على البيئة؟ وهل تؤدي إىل تطور ديمقراطي فعلي؟

املشتركة  املسئولية  توضيح  أع��اله  حاولنا  لقد 
السائدة  الطبقية  والكتلة  الغربية  لالمبريالية 
النموذج  وتطبيق  ب��ل��ورة  ف��ي  امل��خ��زن��ي��ة  وامل��اف��ي��ا 
ال��ت��ن��م��وي احل��ال��ي وال��ت��ق��اط��ع ب��ني م��ص��ال��ح هذا 
مسألة  ف��ي  التفصيل  ول��ع��ل  اجلهنمي.  ال��ث��ال��وث 
امل��دي��ون��ي��ة ال��ن��اجت��ة، ك��م��ا أوض��ح��ن��ا أع����اله، عن 
نظرا  مهمة  الثالوث مسألة  هذا  تواطوء مصالح 
النعكاساتها ليس فقط على املستوى االقتصادي، 

بل أيضا االجتماعي:
لفرض  ال��دول��ي  النقد  صندوق  يتدخل  هكذا   
تتمثل  رجعية  واجتماعية  اقتصادية  سياسات 

في:
°خوصصة القطاع العمومي

العمومية:  االجتماعية  اخل��دم��ات  °تصفية 
التعليم، الصحة، السكن

قانون  االجتماعية:  املكتسبات  عن  °التراجع 
العمومي  التوظيف  جتميد  ال��ت��ق��اع��د،  ال��ش��غ��ل، 
بالعقدة، جتميد  للتوظيف  فأكثر  أكثر  واللجوء، 

األجور...
°تصفية دعم املواد الغذائية األساسية والطاقة.

جلدب  واالم����ت����ي����ازات  ال��ت��س��ه��ي��الت  °تقدمي 
االستثمارات األجنبية.

واخلدمات  البضائع  أم��ام  ال��ب��الد  أب���واب  °فتح 
والراسميل   

املوقع  لتأبيد  فيتدخل  ال��ع��امل��ي،  ال��ب��ن��ك  أم���ا 
في  ال��وط��ن��ي  االق��ت��ص��اد  يحتله  ال���ذي  املتخلف 
ق��س��م��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال���دول���ي بواسطة 
حتديد االختيارات االقتصادية األساسية وبلورة 
"اإلصالحات" االقتصادية الهيكلية ووضع اإلطار 

املؤسساتي لهذه "اإلصالحات" التخريبية.
واالختيارات  السياسات  هذه  أن  الواضح  ومن 
تخدم، في املقام األول، مصالح الشركات املتعددة 

االستيطان، أساسا منها الغربية.
التنموي  النموذج  لهذا  اخلطيرة  النتائج  ومن 

ما يلي:
-عجز بنيوي مليزانية الدولة

-عجز هيكلي للميزان التجاري
الغذائية  احلاجيات  تلبية  على  هيكلي  -عجز 
للسوق  مطلقة  شبه  غذائية  وتبعية  األساسية 
املتعددة  ال��ش��رك��ات  ف��ي��ه  تتحكم  ال����ذي  ال��ع��امل��ي 

االستيطان، رأس رمح االمبريالية.
وطنية  ت��ن��م��وي��ة  س��ي��اس��ة  تطبيق  -اس��ت��ح��ال��ة 
كاقتصاد  املغربي  االقتصاد  وتكريس  مستقلة 
الشغل  مناصب  توفير  على  عاجز  وتبعي  ه��ش 

الضرورية.
تلبية  على  وع��اج��زة  ومفترسة  ف��اس��دة  -دول���ة 

أبسط املطالب الشعبية. 
املناطق  من  ع��دد  في  املائية  الفرشة  -تدمير 
النهمة  والفواكه  احلوامض  على  التركيز  بسبب 
في استهالك املاء، إنشاء صناعات ملوثة، مزبلة 
تقلص  ال��ك��ب��رى،  األن��ه��ر  ت��ل��وث  خطيرة،  نفايات 

الغطاء الغابوي، التصحر، تلوث املدن الكبرى... 
الشعب  ألغلبية  متردية  اجتماعية  -أوض���اع 

املغربي
-تعمق الفوارق الطبقية واملجالية

والكفاءات  العليا  ال��ش��واه��د  حاملي  -ه��ج��رة 
املتعددة التي تشكل خسارة ونزيفا كبيرين تضاف 

إلى الهجرة السرية ومآسيها اخلطيرة
الغربية  لالمبريالية  ولغوية  ثقافية  -تبعية 
أغلب  في  سائدة  الفرنسية  اللغة  زال��ت  ال  حيث 
تستمر  التعريب،  عن  الكالم  كل  ورغ��م  اإلدارات. 
اللغة  م��ن  املنافسة  بعض  م��ع  الفرنسية،  اللغة 
م��واق��ع متقدمة في  اح��ت��الل  ف��ي  اإلجن��ل��ي��زي��ة، 
الكليات ومعاهد التعليم العالي. وتقوم مؤسسات 
الثقافية الفرنسية بدور خطير في تأبيد  البعثة 
االقتصادية  وبالتالي  واللغوية  الثقافية  التبعية 
لفرنسا لكونها تكون أبناء وبنات الطبقات السائدة 

ليشكلوا النخبة السائدة مستقبال. 
أهميتها  رغ��م  االمازيغية  القضية  -تهميش 

لتحقيق تنمية بشرية ومجالية حقيقية.
إلى تطور دميقراطي  يؤدي  النموذج  فهل هذا 

حقيقي؟
لقد فصلنا أعاله في طبيعة ووظيفة ومصالح 
في  السلطة  ف��ي  تتحكم  ال��ت��ي  املخزنية  امل��اف��ي��ا 
على  ال��دف��اع  ه��ي  وظيفتها  أن  ووضحنا  امل��غ��رب 
الثروة،  مراكمة  من  ميكنها  ال��ذي  القائم  الوضع 
بشكل ال شرعي وال مشروع، ولذلك، فإنها ستدافع 
حتى آخر رمق على نفوذها وامتيازاتها الضخمة 
لدميقراطية  ع��دو  أش��رس  متثل  فإنها  وبالتالي 
حقيقية تعني، من بني ما تعنيه، تقدمي احلساب 
على ما اقترفته من جرائم سياسية واقتصادية 

واجتماعية وثقافية.
الدعم من طرف  املخزنية  املافيا  وتتلقى هذه 
اإلمبريالية الغربية، وخاصة األوروبية وباألخص 
حول  املنافق  كالمها  كل  من  بالرغم  الفرنسية، 
طرف  من  وك��ذا  اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية 
الساهر  لكونها  وذل��ك  السائدة.  الطبقية  الكتلة 
على تطبيق السياسات االجتماعية واالقتصادية 
ذلك  في  الوسائل، مبا  بكل  والال شعبية،  املدمرة 
خاطئ  ذلك.  األمر  استدعى  إذا  والنار  باحلديد 
حليفة  تكون  أن  ميكن  االمبريالية  أن  يظن  من 
والتاريخ  االس��ت��ب��داد.  ض��د  نضالها  ف��ي  الشعوب 
املستعمرات  ف��ي  ال��غ��رب��ي��ة  لالمبريالية  األس����ود 
ودع��م��ه��ا أب��ش��ع ال��دك��ت��ات��وري��ات ال��ت��ي غ��ال��ب��ا ما 
ف��ي هذا  واض���ح  إن��ش��ائ��ه��ا  ف��ي  ك��ب��ي��را  دورا  لعبت 
السعودي  النظام  ذلك  مثال على  أسطع  املجال. 

القروسطي.

يف هذا العدد الذي خصص ملفه ملسألة التبعية كعائق ألي مطوح حنو التمنية الفعلية، نستضيف مرة أخرى الرفيق عبد اهلل احلريف 
املدمرة لسياسة  االنعاكسات  الوطين اخلامس، حول   التحضريية لملؤمتر  اللجنة  الدميقرايط، منسق  للهنج  الوطنية  الكتابة  عضو 

التبعية وآثارها عىل األجيال القادمة والبدائل املمكن لتجاوز هذا الوضع.
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ح��س��ب إذاع����ة ف��رن��س��ي��ة: "4 ط���ائ���رات حتمل 
معيتيقة  م��ط��ار  ف��ي  تهبط  س��وري��ني  مقاتلني 
حلقوق  السوري  "املرصد  مدير  أكد  كما  الليبي 
ل� ال��رح��م��ن، ف��ي تصريح  اإلن��س��ان"، م��اه��ر عبد 

بالتراب  ح��ط��وا  س����وري  م��ق��ات��ل   500 أن   ،RFI
الليبي، مضيفا أن آخرين متواجدين في تركيا 

ينتظرون نقلهم إلى العاصمة طرابلس..."
املاريشال  السراج ضد  اردوغ��ان يدعم حكومة 
واإلمارات.  السعودية  طرف  من  املدعوم  حفتر 
ملاذا هذا االهتمام املفاجئ بليبيا وفي هذا الوقت 
بالذات؟ لفهم هذه املسألة وجب النظر إليها من 
زاوية أشمل تهم املغرب الكبير برمته. إن اخلطة 
اجلديدة تروم استنبات بؤرة إرهابية جديدة على 
شاكلة ما مت في سوريا. جتميع اإلرهابيني في 
الفظاعات  املنطقة وإطالق يدهم الرتكاب  هذه 
في ليبيا، ثم تصديرهم لكل بلدان شمال إفريقيا 
باستعادة  سيسمح  الكبرى  الصحراء  فيه  مب��ا 
املبادرة في جلم ثورات شعوب املغرب الكبير. لقد 
أدت حالة سوريا وظيفتها في كسر شوكة املوجة 
األولى من السيرورة الثورية بعد 2010، لكن أثر 
القمع واإلرهاب مت امتصاصه، وخرجت الشعوب 
في هبة ثانية كما يجري اليوم في اجلزائر وقد 

يعم باقي البلدان في القريب العاجل.
ه��ي ن��ف��س اخل��ط��ة وي��ن��ف��ذه��ا ن��ف��س الفريق: 
تركيا وقطر من جهة والسعودية واإلم��ارات من 
جهة أخ��رى. إنهما اإلخ��وان املسلمني من جهة 
لعملة  وجهان  وهما  ثانية،  جهة  من  والوهابية 
شعوب  على  االمبريالية  هيمنة  عملة  واح���دة، 

املنطقة بتنفيذ قوى جهوية تتقاسم األدوار.
املسلمني في  اإلخ����وان  س��ق��ط ح��ك��م  أن  ب��ع��د 
أن  وبعد  للسعودية،  حليفة  ق��وى  لصالح  مصر 
استولى اإلخوان املسلمون على السلطة ومتكنوا 
ليبيا  على  التسابق  يتم  تونس،  في  الدولة  من 
عليها من هذه اجلهة  القبضة  إحكام  أجل  من 
مع  امليداني  للتعامل  التمهيد  لغرض  تلك  أو 

اجلزائر ودول اجلوار األخرى.
معارك  ساحة  إل��ى  الليبية  الساحة  فتحويل 
لتجربة  املنتمية  اإلره��اب��ي��ة  ال��ق��وى  فيها  تقوم 
داع���ش ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ا، ي���راد منه تشكيل 
فزاعة مرعبة ضد النضاالت واالنتفاضات التي 
قبضة  وإحكام  الكبير،  املغرب  شعوب  بها  تقوم 
حزب النهضة على تونس باعتباره الدرع الواقي 
من انتقال العنف إلى الفضاء التونسي مادامت 

النهضة هي احلاكمة واملسؤولة على البالد.
تركيا تلعب دور الدركي بامتياز وهي بتفجيرها 
لهذه احلروب احمللية تضمن لالمبريالية أمرين: 
والثانية  ال��ش��ع��ب��ي��ة،  ال���ث���ورات  إج��ه��اض  األول، 
توسيع سوق السالح لإلسهام في حلحلة األزمة 

االقتصادية والصناعية في املراكز االمبريالية.
ي��ع��ت��ب��ر امل���وق���ف م���ن ه���ذه ال���ت���ط���ورات مجاال 
أساسيا لفرز القوى املناضلة واملستقلة واملدافعة 
عن مصالح شعبنا وبني القوى التي تعادي تلك 

املصالح وتتخندق مع هذه اجلهة أو تلك. 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب  

ماذا يطبخ لشعوب املغرب الكبير؟

أف�������اد آخ������ر ب���ح���ث وط����ن����ي ح���ول 
السامية  للمندوبية  الدولية  الهجرة 
للتخطيط،  إن ما يقارب ربع املغاربة 
ينوون الهجرة، في حني يتصدر أبناء 
الهجرة  ن��واي��ا  نسبة  الشرقية  اجلهة 

على الصعيد الوطني.

وتفيد معطيات هذا البحث وطني، 
امل��ن��دوب��ي��ة اخلميس  ال����ذي أص���درت���ه 
تختلف  ال  الهجرة  نية  ب��أن  امل��اض��ي، 
كثيرًا حسب نوع األسرة، لكنها تختلف 
الدراسي،  وامل��س��ت��وى  اجل��ن��س  ح��س��ب 
فهي تبلغ 28.6 في املائة لدى الرجال 

مقابل 17.7 في املائة لدى النساء.

نسبة  أن  امل���ذك���ور  ال��ب��ح��ث  وأش�����ار 
ال��رغ��ب��ة ف��ي ال��ه��ج��رة ل��دى احلاصلني 
على مستوى التعليم الثانوي أو العالي 
في   12.4 مقابل  امل��ائ��ة،  ف��ي   25 تبلغ 
املهاجرين  غير  األشخاص  لدى  املائة 
أي مستوى  على  ي��ت��وف��رون  ال  ال��ذي��ن 

دراسي.

الذين  املائة من  41.1 في  كما عبر 
عينة  وه���م  ال���دراس���ة،  ه���ذه  شملتهم 
غير  ش��خ��ص��ًا   5.765 ت��ض��م  متثيلية 

مهاجر، واملنتمني للجهة الشرقية، عن 
رغبتهم في الهجرة إلى اخلارج، يليهم 
إل���ى ج��ه��ة ط��ن��ج��ة تطوان  امل��ن��ت��م��ون 
املائة،  ف���ي   30.8 ب��ن��س��ب��ة  احل��س��ي��م��ة 
الثالثة  املرتبة  في  آسفي  مراكش  ثم 

ب�26.7 في املائة.

وت���أت���ي ج��ه��ة درع����ة ت��اف��ي��الل��ت في 
وقد  املائة.  في  ب�26.2  الرابعة  املرتبة 
باجلهات  امل��س��ج��ل��ة  ال��ن��س��ب  ب��ل��غ��ت 
األخ����رى م��س��ت��وى أق���ل م��ن املتوسط 
 23.3( الوطني  الصعيد  على  املسجل 
في املائة( مبا فيها جهة سوس ماسة 
)10.5 في  ن��س��ب��ة  أق���ل  ال��ت��ي س��ج��ل��ت 

املائة.

نية  ُتعتبر  ال��دراس��ة،  ه��ذه  وح��س��ب 
األشخاص  لدى  أعلى  نسبيًا  الهجرة 
إلى  العمل بنسبة تصل  العاطلني عن 
النشيطون  يعبر  كما  املائة.  في   50.9
امل��ش��ت��غ��ل��ون ك��ذل��ك م��ن ج��ان��ب��ه��م عن 
نيتهم الهجرة بنسبة أقل بلغت 21.9 

في املائة.

وت����أت����ي ف����ي امل���ق���دم���ة اجل����وان����ب 
للهجرة  رئيسي  كسبب  االق��ت��ص��ادي��ة 

من  املائة  في   70 قبل  من  عنه  ُمعبر 
تليها  الهجرة،  ينوون  الذين  املغاربة 
تناهز  بنسبة  االجتماعية  األس��ب��اب 

24.4 في املائة.

وت��خ��ت��ل��ف دواف�����ع ال��ه��ج��رة حسب 
للرجال  بالنسبة  كانت  ف��إذا  اجلنس، 
ب��ال��درج��ة األول����ى بنسبة  اق��ت��ص��ادي��ة 
79.7 في املائة، فإنها بالنسبة للنساء 
املائة  ف���ي   53.8 ب��ن��س��ب��ة  اق��ت��ص��ادي��ة 

واجتماعية بحوالي 38.1 في املائة.

السامية  امل����ن����دوب����ي����ة  وت�����ه�����دف 
الوطني  البحث  للتخطيط من خالل 
في  توفير،  إل��ى  الدولية  الهجرة  ح��ول 
وبأثر  وصفية  معطيات  أولى،  مرحلة 
الدولية  الهجرة  ظ��اه��رة  ح��ول  رجعي 
املهاجرين  وسلوك  خصائص  وح��ول 
العائدين  وامل���ه���اج���ري���ن  احل���ال���ي���ني 
واألش���خ���اص غ��ي��ر امل��ه��اج��ري��ن. وتهم 
املرحلة الثانية من هذا البحث، املزمع 
من  األول  ال��ف��ص��ل  خ����الل  إجن���ازه���ا 
القسرية  الهجرة  ظاهرة   ،2020 سنة 

والهجرة غير قانونية.

حسب بحث ملندوبية التخطيط 
ربع املغاربة ينوون الهجرة ..أغلبهم شباب متعلم وعاطل

تتبجح  وال���ن���دوات  ال��ل��ق��اءات  ف��ي 
بإجنازاتها  املتقدمة  ال��ب��ورج��وازي��ات 
التكنولوجية  واختراعاتها  العلمية 
وترفع  الرأسمال  دورة  في  تسرع  التي 
م��ن ج���ودة وت��ط��وي��ر وت��ن��وي��ع املنتوج 
بينما  اإلنتاج...  كلفة  ومن تخفيض 
منحنية  وحتمر  تصفر  بورجوازيتنا 
ال��وف��اض في  لكونها خ��اوي��ة  ال���رؤوس 
مجال اإلبداع وال تفك ألسنتها إال إذا 
مساحات  عن  باحلديث  األم��ر  تعلق 

القصور وتعداد اخلدم واحلشم....

ال��ت��ي حتكمنا  ال��ب��ورج��وازي��ة  ه���ذه 
وقفة  ت���ق���ف  أن  أب�������دا  مي��ك��ن��ه��ا  ال 
البورجوازيات  أم���ام  للقرين  القرين 
تبني  أن  مي��ك��ن��ه��ا  ال  امل���ت���ق���دم���ة.... 
مصلحة لها مستقلة عن البورجوازيات 
الذي  الضجيج  بعض  امل��ت��ق��دم��ة.... 
ميكن أن يأتي إلى مسامعنا من حني 
حل��ني ل��ي��س ت��ع��ب��ي��را ع��ن ن��ي��ة الدفاع 
على املصلحة الوطنية بل العكس هو 
أك��ث��ر ملن  للذيلية  االس��ت��ع��داد  ع��ن��وان 

يضمن حماية أوفر....

تهرع  ال����ب����ورج����وازي����ة  ه�����ذه  ك�����ون 
مل���س���ت���ش���ف���ي���ات وم����ص����ح����ات ال������دول 
ال��رأس��م��ال��ي��ة ل��ل��ت��دواي م��ن ال��زك��ام أو 
احتقارها،  م���ن  ي���زي���د  ال���س���رط���ان، 
كونها  املتقدمة،  ال��ب��ورج��وازي��ات  ألن 
ت��س��ت��غ��ل ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة م���ن أجل 
يعفيها  ال  فهذا  الرأسمالي،  التراكم 

للشعوب  ال��ث��وري��ة  للقطيعة  )ن��ظ��را 
م���ع اإلق����ط����اع(، م���ن ح��رص��ه��ا على 
في  ت���س���اع���د  ال���ت���ي  ال���ض���رائ���ب  أداء 
ومتويل  العلمي  البحث  م��راك��ز  ب��ن��اء 
وتأثيث  وبناء  التكنولوجي  االختراع 
املستشفيات والشوارع التي تلجأ إليها 
"الشوبينك"  رحالت  في  بورجوازيتنا 
اخلريفية، تاركة وراءها أزقة متسخة 
وشوارع مشوهة ومستشفيات مخربة 
التي  ال���س���دود  دور  ت��ل��ع��ب  وج��ام��ع��ات 
حتد من سرعة ولوج العاطلني لسوق 

الشغل.....

ال��ت��ي حتكمنا  ال��ب��ورج��وازي��ة  ه���ذه 
اإلنتاج  قسمة  ف��ي  موقعها  طبيعة 
ذيلية  ال��ع��امل��ي جت��ع��ل��ه��ا  ال��رأس��م��ال��ي 

وعميلة للبورجوازيات املتقدمة....

ال  حتكمنا  التي  البورجوازية  هذه 
من  شكل  لكونها  ت��ف��ت��رس،  ب��ل  تنتج 
امل��ت��خ��ل��ف، يستمد  أش��ك��ال اإلق���ط���اع 
ب���ق���اءه امل���ؤق���ت م���ن احل���م���اي���ة التي 
تقدمها بورجوازيات الدول الرأسمالية 
املتقدمة مقابل سلب الشعب املغربي 
من خيراته الوطنية، مبا يخدم تنويع 
بالدول  ال��رأس��م��ال��ي  ال��ت��راك��م  م��ص��ادر 
الصراع  لتليني  املتقدمة،  الرأسمالية 
والطبقة  ال���ب���ورج���وازي���ات  ب��ني  ف��ي��م��ا 
للثورة  درءا  ال�����دول  ب��ت��ل��ك  ال��ع��ام��ل��ة 
ال��ت��ي ال ري���ب ف���ي أنها  االش��ت��راك��ي��ة 

آتية....

احلسني لعنايت

"بورجوازيتنا" و عقدة النقص جتاه بورجوازيات الدول 
الرأسمالية املتقدمة...


