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املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

الثمن  4 :دراهم

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي

مدير النشر  :سعيد رحيم

النظام السياسي الذي ينتج الفقر واألمية ،هل
يحقق التنمية؟

.

رئيس التحرير  :التيتي احلبيب

ضيفة العدد  :زهرة حكيمي

ليست األمية قدرا محتوما،بل هي نتيجة

كلمة العدد

الرأسمالية واملخزن وراء الفساد يف املغرب

أصــبــحــت الــرأســمــالــيــة تــركــز عــلــى أن
أسباب األزمة التي تكتوي من نارها شعوب
العالم هي فساد وارتشاء القوى والنخب
السياسية والنقابية واجلمعوية السائدة.
وهــي بــذلــك حت ــاول إنــقــاذ الدميقراطية
الــبــرجــوازيــة ،دميقراطية اإلنــابــة ،التي
يتزايد نفور الشعوب منها وتنفض يدها
من أية مسئولية عن االزمــة وتلقيها على
هــذه الــقــوى والــنــخــب .ورســخــت ،يف وعي
اجلماهير ومن خالل دعايتها املكثفة ،أن
احلــل هــو اســتــبــدال هــذه الــقــوى والنخب
بقوى ونخب وشخصيات "نزيهة" و"نظيفة
اليد" و"أكثر فعالية وخبرة" .واستطاعت،
إلــى حــد كبير ويف زمــن قياسي ،تعويض
هذه القوى والنخب القدمية بقوى ونخب
جديدة ال تختلف عن سابقاتها ،بل أكثر
استعدادا وحماسا لتطبيق أبشع وصفات
الرأسمالية املتوحشة .وهذا ما شهدناه مثال
يف االنتخابات الرئاسية يف فرنسا وأوكرانيا
وتونس .كما حتــاول الدعاية الرأسمالية
اإليــهــام بــأن الــدول التي مت فيها محاربة
الفساد والرشوة قد عرفت تقدما باهرا:
رواندا وإثيوبيا على سبيل املثال .واحلقيقة
أن النمو الــذي عرفه هذين البلدين ال
يرتكز إلى بناء اقتصاد وطني ممركز على
الــذات بقدر ما أنه منو هش وتبعي لكونه
خــاضــع لــلــشــركــات املــتــعــددة االستيطان
والستغاللها للطبقة العاملة واستنزافها
للثروات الطبيعية واستفادتها من امتيازات
سخية وأن محاربة الرشوة سهلت توجيه
هــذه الشركات الستثماراتها نحو هذين
البلدين

.

صحيح أن جل النخب والقوى السياسية
وغيرها السائدة فاسدة .لكن هذه سمة من
سمات الرأسمالية التي تسعى إلى إرشاء
القوى والنخب السياسية وغيرها خدمة
ملصاحلها ويف إط ــار املنافسة بــن فئاتها
وشرائحها( احلصول على الصفقات ،التهرب

والغش الضريبي .),,,بل إن هذه املمارسة
شائعة ومقبولة وتسمى "اللوبيينع" .وهل
من فساد أكبر من استفادة الرأسمالية من
اجلنات الضريبية التي متكنها من تبييض
االموال والتهرب من الضرائب؟

وهناك ،اآلن ،يف املغرب ،حديث متواتر
حــول فشل األح ــزاب وفسادها .لكن هذا
احلــديــث يتغاضى عــن مسئولية املخزن
األســاســيــة يف إفــســاد الــقــوى السياسية
والنقابية واجلمعوية واملجتمع املدني.
إنـــه حــديــث غــيــر بــــريء ب ــل ي ــن ــدرج يف
االستعدادات لالستحقاقات االنتخابية
املقبلة .فاملخزن ،وبعد انهيار حزبه املدلل
(حزب األصالة واملعاصرة) وتراجع شعبية
حــزب العدالة والتنمية ،بفعل تطبيقه
لــإجــراءات االقــتــصــاديــة واالجتماعية
الالشعبية وانتهازيته والضربات التي يكيلها
له املخزن وأبواقه واألحــزاب املوالية له،
يعد العدة الستقطاب نخب وقوى جديدة
"نظيفة" يسعى أن تعطي "دميقراطيته"
الزائفة شيئا من املصداقية .وقد يحاول
استمالة مناضلي-ات -احلراكات الشعبية
وغيرها من احلركات النضالية إلى مستنقع
مؤسساته "الدميقراطية" املزعومة حتت
مبرر عدم ترك املجال فارغا لقوى الفساد.
يجب على املناضلني (ات) املخلصني(ات)
لشعبنا :
 أن يفضحوا محاوالت النظام املخزنياستقطاب مناضلي(ات) احلركات النضالية
كــمــا فــعــل ،مــن قــبــل ،مــع مــنــاضــلــن(ات)
منحدرين(ات) من جتربة اليسار اجلديد

.

 أن يواجهوا الفكرة الشائعة بــأن كلالــقــوى السياسية ،إمــا ممخزنة وخائنة
وإمــا متخادلة وعاجزة .فعال إن األغلبية
الساحقة مــن الــقــوى السياسية فاسدة.
لكن وضع األحزاب املناضلة يف سلة واحدة

مع األحــزاب اإلداريــة واملمخزنة فيه جتن
كبير عــلــى تنظيمات مــنــاضــلــة واجــهــت
القمع واالعتقاالت والتعذيب بكل جرأة
خــال ســنــوات الــرصــاص وقــدمــت شهداء
وظلت متشبثة مببادئها وأهدافها وال زالت
مــتــواجــدة يف املــيــدان متفانية يف خدمة
اجلماهير الكادحة ومتصدية للمخططات
االقتصادية واالجتماعية والسياسية
والــثــقــافــيــة الــرجــعــيــة لــلــنــظــام وتتلقى
الضربات بسبب ذلك من املخزن .فترويج
هذه األفكار يساهم ،عن وعي أو بدونه ،يف
نشر جو من اليأس وسط الشعب وإبعاده عن
العمل السياسي وجتريد الشعب من أدواته
النضالية ،أو على األقل ،إضعاف ثقته فيها.
هذه األدوات التي قدم الشعب تضحيات
جسام من أجل بنائها

.

وتلتقي هــذه األفــكــار ،موضوعيا ،مع
مخططات النظام الذي يريد احتكار العمل
السياسي من خــال محاولة نشر األوهــام
حــول النخب "النظيفة اليد" و"املجتمع
املدني"( وهم نخب وقوى و"مجتمع مدني"
م ــوال ــون لــلــمــخــزن) وتــخــريــب األحــــزاب
املناضلة أو تدجينها ،وإن لم يستطع قمعها
والتضييق عليها

.

 أن يعوا أن املشكلة ليست ،باألساس،مشكلة أشــخــاص فــاســديــن ،بــل مشكلة
نظام سياسي واقتصادي-اجتماعي فاسد
وعاجز ،نظرا لطبيعته التبعية والطفيلية
والريعية ،عن تلبية احلاجيات الشعبية
األساسية

.

 أن يعرفوا أن التعامل مع القوى املناضلةيختلف عن التعامل مع القوى املخزنية
أو املــمــخــزنــة :فــاألولــى يــجــب انتقادها
ملساعدتها على جتاوز أخطائها ونواقصها
وليس اإلجهاز عليها .أمــا الثانية فيجب
فضحها ومحاربتها

سياسة ممنهجة للنظام في اطار تدجين
قوى الشعب عبر التهميش واالقصاء...

قضايا تبحثها اللجنة
التحضيرية للمؤمتر الوطني
اخلامس للنهج الدميقراطي
مخطط تسليع األراضي
الفالحية تهديد للسكان
األصليني
وجهة نظر يف مسألة عموم
الكادحني
حماية املقر املركزي الوطم
معركة سياسية

.

السحب :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
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قضايا تبحثها اللجنة التحضيرية للمؤمتر الوطني اخلامس للنهج الدميقراطي
يف اطــــار االعـــــداد لــلــمــؤمتــر الــوطــنــي
اخلامس قــررت قيادة النهج الدميقراطي
تعميم املواضيع والقضايا املتعلقة باخلط
االيــديــولــوجــي والــســيــاســي والتنظيمي
التي تبحثها اللجان املتفرعة عن اللجنة

 - 4حول احلراكات الشعبية
 - 5املاركسية و قضايا البيئة
 - 6قضية األممية.
احملــــور ال ــث ــان ــي :الــتــنــاقــض االســاســي
والتناقضات الرئيسية والثانوية (تاطير

 -الــتــنــاقــض الــرئــيــســي وبــرنــامــج حله-

سياسيا اجتماعيا اقتصاديا وثقافيا.

الدولة الفيدرالية.
 .2.2احملور الثاني :قضايا التكتيك

 احلزب كضرورة والتجربة التاريخيةلتأسيسه باملغرب

والوضع الراهن:
 -التحليل السياسي ويتضمن السمات

 -متــفــصــل احلــــزب وجــبــهــة الــطــبــقــات

الــعــامــة عــلــى الــصــعــيــد ال ــدول ــي اجلــهــوي

والوطني .قضايا البرنامج املرحلي.

 -جتــــدر احلــــزب وبـــنـــاء الــتــنــظــيــمــات

الذاتية .قضية احلزب والعمل النقابي.

 -متفصل احلزب واحلركات االجتماعية

واحلراكات الشعبية.

 تقييم جتربتنا يف اجلبهات من اجلتــصــور واضـــح ملــهــمــة بــنــاء انــويــة الــنــضــال

االجتماعي وادوات النضال السياسي.

 السلطة البديلة وتدقيق املوقف منالدميقراطية التمثيلية وتقدمي التصور

البديل .

 البرنامج العام للحزب..3.2احملور الثالث املقررات ومشروع
البيان السياسي العام.
 .3اخلط التنظيمي :
 املــنــطــلــقــات األســـاســـيـــة ،الــفــكــريــةوالسياسية ،الــتــي يستند إليها تصورنا
لقضية التنظيم بالنسبة حلــزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني (ط ع ع ك) الذي
نعمل على توفير شــروط اإلعــان عنه يف

التحضيرية .
يهدف هذا القرار الى فسح املجال جلميع
املاركسيات واملاركسيني املقتنعني مبهمة
بناء احلــزب املستقل للطبقة العاملة لكي
يساهموا يف النقاش وتقدمي اطروحاتهم

وارائهم بصددها.

هــكــذا نــضــع بــن ايــديــكــم احملــــاور التي
تــشــتــغــل عــلــيــهــا يف هـــذا ال ــوق ــت الــلــجــان
الفرعية للجنة التحضيرية وهذه احملاور
هي كالتالي :
.1اخلط اإليديولوجي:

نظري)
 - 1على املستوى العاملي
 - 2على املستوى اإلقليمي
 - 3على املستوى الوطني
احملــور الثالث :فضايا التاريخ والهوية
الثقافية والدين.
 - 1تاريخ الشعب املغربي وتشكل الطبقة
العاملة املغربية

 - 2الثقافة والفن والصراع الطبقي.
 - 3الدين والعلمانية والصراع الطبقي
 - 4القضايا النسائية.

احملور االول  :قضايا ماركسية.

.2اخلط السياسي :

 - 1الرأسمالية اليوم و إشكالتي استغالل

.1.2احملور األول :قضايا إستراتيجية

قوة العمل و استنزاف الطبيعة.
 - 2راهنية املاركسية

 - 3حـــول احلـــريـــات و الــدميــقــراطــيــة

والدولة االشتراكية.

التغيير الثوري :
 الــتــنــاقــض االســـاســـي كــمــحــدد ألفــقالتغيير الثوري.مبا يعنيه من انتماء احلزب
للجبهة االممية املناضلة ضد املبريالية

الــوطــنــيــة :قــضــايــا بــنــاء ســلــطــة الــدولــة

الوطنية الدميقراطي الشعبية.

 متفصل قضايا الهوية واخلصوصياتوالــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة يف مــشــروع بناء

املؤمتر املذكور.

 -ما هي املبادئ التي ينبني عليها والقيم

التي يجب أن يتحلى بها أعضاؤه وعضواته؟
 هل البنية التنظيمية احلالية للنهجالــدميــقــراطــي شــكــا (تــســمــيــات الهياكل
وتــراتــبــيــتــهــا) ومــضــمــونــا صــاحلــة للحزب

المنطلقات
األساسية،
الفكرية والسياسية
التي يستند إليها
تصورنا لقضية التنظيم
بالنسبة لحزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحين
(ط ع ع ك) الذ ي نعمل

املنشود(حزب ط ع ع ك).

 -كيف ميكن تصليب وتوسيع حزبنا؟

هو دور اخللية يف إجناز املهمتني؟

ما

 -كــيــف ميــكــن تــقــويــة عــاقــة احل ــزب

باجلماهير؟ ما هي األدوات؟

 -ما هو دور العمل النقابي يف بناء هذا

احلزب؟

كلنا امل ان تتم املشاركة يف هذا النقاش

على توفير شروط

الرفاقي العام وان نتوصل بجميع املساهمات

اإلعالن عنه في

حتى تأخذ بها اللجنة التحضيرية مثلها

المؤتمر المذكور

مثل مساهمات عــضــوات واعــضــاء تنظيم

النهج الدميقراطي.

قضايا عاملية وحقوقية

3

ال بديل عن املقاومة الشعبية
ال ملصادرة املقر التاريخي لالحتاد الوطني لطلبة
املغرب وتفويته إلى وزارة الثقافة والشباب والرياضة
حـــول تــصــريــح الــســيــد وزيــــر الــثــقــافــة

اإلنــســان) ،إلــى حتمل كامل مسؤوليتها يف

والــشــبــاب وال ــري ــاض ــة ،الــنــاطــق الــرســمــي

وضــع حد لهذا االعــتــداء السافر على مقر

للحكومة ،حول قضية املقر املركزي لالحتاد

االحتاد الوطني لطلبة املغرب ،ويف وضع حد

الوطني لطلبة املغرب .

إن جلنة املتابعة ،بعد وقوفها على رفض
السيد وزيــر الثقافة والشباب والرياضة،
الناطق الرسمي للحكومة ،خــال الندوة
الصحفية الــتــي أعــقــبــت اجــتــمــاع مجلس
احلكومة يــوم اخلميس  23يناير اجلــاري،
اإلجــابــة عــن س ــؤال يتعلق بسعي الــدولــة
املغربية إلى مصادرة املقر املركزي ألوطم،

لكل القيود والعراقيل واملمارسات القمعية
الــتــي تــطــال مناضالته ومناضليه ،وعلى
رأسها إطالق سراح املعتقلني منهم ،وخوض
مفاوضات جماعية مــع ممثلي الــطــاب يف
كــافــة اجلــامــعــات واملــــدارس واملــعــاهــد ،على

"أمانور" طنجة  :اإلضراب املفتوح والغضب العمالي يف
مواجهة جشع الرأسمال االستعماري

عزيز حمودان

على إثر الطرد التعسفي  -القطرة التي

بــه العمال وممثليهم النقابيني لتلبية

أفاضت الكأس  -الــذي حلق السيد عبد

مطالبهم املستعجلة ويف مقدمتها إرجاع

اللطيف الرازي الكاتب العام لنقابة شركة

الكاتب الــعــام عبد اللطيف الـــرازي إلى

"أم ــان ــور" املــنــضــويــة حتــت لـــواء االحتــاد
املغربي للشغل,قرر عمال هــذه الشركة
حتــت قــيــادة املكتب واملــجــلــس النقابيني
اجلهويني لنقابات طنجة (إمش) برنامجا

أرضــيــة احــتــرام حــق الــطــاب يف التنظيم

نضاليا تصعيديا متنوعا يتضمن اإلضراب

واالستجابة ملطالبهم املادية والبيداغوجية

عن العمل املفتوح والوقفات اإلحتجاجية

والدميقراطية املشروعة .

لتعتبر أن املــبــرر الـــذي أدلـــى بــه الــوزيــر

ويف إطــار استحضار الــدالالت النضالية

للتهرب مــن اخل ــوض يف املــوضــوع ،بدعوى

والكفاحات املجيدة التي خاضها الطلبة

"انعدام املعطيات الكافية يف هذا امللف" ،هو

املغاربة ضد قرار احلظر اإلداري الذي فرض

تغليط واضح للرأي العام وتنصل غير مفهوم

على منظمتهم الطالبية يف مثل هذا اليوم،

وغير مبرر للحكومة من حتمل مسؤوليتها

قبل  47سنة مضت ،وحتديدا يف  24يناير

حتت مباني و"نوافذ" السلطات احمللية.

ملتوية حلجب احلقيقة السياسية التي
باتت واضحة؛ أال وهي أن قرار مصادرة مقر
أوطم ،الذي حركته وزارة الشباب والرياضة
يف مــارس  ،2016يــنــدرج يف إطــار اجتثاث
آخر معالم االحتــاد الوطني لطلبة املغرب،
وتــكــثــيــف احلــظــر الــعــمــلــي عــلــى األنشطة
الــنــقــابــيــة لــلــطــاب امل ــغ ــارب ــة ،ومــواصــلــة
حرمانهم من حقوقهم النقابية املشروعة
التي يضمنها القانون الوطني واالتفاقيات
الدولية املــصــادق عليها من لــدن املغرب يف

مجال احلرية النقابية .

وعليه ،فإن جلنة املتابعة تدعو مرة أخرى
اجلهات الرسمية املسؤولة عن تدبير ملف
حقوق اإلنسان يف املغرب (وزارة العدل ،وزارة
حقوق اإلنــســان ،املجلس الوطني حلقوق

اجلهود ألجل التصدي لقرار مصادرة مقر
أوطــم وإلــى كل احملــاوالت العلنية والسرية
الــرامــيــة إلــى نسف جــهــود الطلبة إلعــادة
بناء منظمتهم ،وفــاء لتضحيات الشهداء
واملعتقلني الذين كافحوا بأرواحهم وحياتهم
من أجل أن تظل أوطم راية للنضال الطالبي
الــدميــقــراطــي الـــوحـــدوي مــن جــهــة ،ومــن
أجل تعزيز دور النضال الطالبي يف انتزاع
الدميقراطية احلقيقية يف هــذا البلد من

جهة أخرى .

لنستمر يف التعبئة اجلماعية والوحدوية
للتصدي لقرار مصادرة املقر املركزي لالحتاد

الوطني لطلبة املغرب .

عن جلنة املتابعة

 -بإقدامه منذ عدة أسابيع على اتخاد

وقفة احتجاجية أمام والية جهة طنجة

للعمال كاالقتطاعات من أجــور املضربني

تلته وقفة ثانية أمــام مفتشية الشغل

واحملتجني أو ألسباب نقابية بصفة عامة,

مت جتسيدها يومه اجلمعة  24اجلــاري

خصم منحة أخــر السنة ,حرمان العمال

ليتواصل االحتجاج الــى يــوم األحــد 26

واملستخدمني مــن منحة التعويض عن

يناير مبسيرة على منت السيارات تنطلق

التنقل املــقــدرة ب  750درهــم أو محاولة

من مقر النقابة يف اجتــاه مبنى الشركة,

اإلدارة إرغامهم على العمل خالل عطلة

استجابتهم لفتح احلـــوار ال ــذي يطالب

فإنها تدعو كافة القوى املناضلة إلى توحيد

يلقبه العمال ب "ليوطي" شركة "أمانور"

يوم اخلميس  23يناير  2020على شكل

الشركة وجمود السلطات احمللية وعدم

املــعــنــي ال يــعــدو أن يــكــون ســـوى طريقة

اإلقطاعية للمدير الفرنسي  -لإلشارة

تــعــداه إلــى العصف بــاحلــقــوق املكتسبة

لألسبوع املقبل ,خاصة يف ظل تعنت إدارة

رفع احلظر االداري على أوطم عام ،1978

املشروعة يكمن يف الغطرسة واملمارسات

الشروع يف تنفيذ شطره األول انطالقا من

 -عن الشطر الثاني من البرنامج النضالي

هــذا ،بــاإلضــافــة إلــى أن تصريح الوزير

ال ــن ــض ــال مـــن أجــــل حتــقــيــق مــطــالــبــهــم

فقط املتعلقة بحرية العمل النقابي ,بل

دائم ومفتوح منذ بداية املعركة العمالية

املجيدة ،بــإرغــام السلطة السياسية على

إن غــضــب الــعــمــال وعــزمــهــم مــواصــلــة

الــبــرنــامــج الــنــضــالــي املــعــلــن عــنــه مت

النقابي  -الــذي يوجد يف حالة اجتماع

السياسية املباشرة يف هذا امللف .

عمله...

سلسلة مــن اإلجـــراءات التراجعية ليس

حيث من املرتقب اإلعالن من طرف املجلس

 ،1973والــتــي تــوجــت ،أي هــذه الكفاحات
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رأس السنة...

هــذه احلــقــوق املكتسبة كــانــت محط
اتفاقيات بحضور وتوقيع السلطات احمللية
التي من كثرة جبنها وصمتها احلالي أمام
خرقها مــن طــرف الشركة االستعمارية
"أم ــان ــور" ال تــخــرج عــن الـــدور الطفيلي

التبعي املوكول لها من الرأسمال األجنبي .

ساكنة حي ملعاشية تستنكر التهميش واإلقصاء

اشتوكة ايت باها

توصلنا يف فــرع الــنــهــج الــدميــقــراطــي
باشتوكة أيت باها من سكان حي ملعاشية
بالتوامة ببلدية بيوكرى بعريضة مطلبية
حتمل  154تــوقــيــع تستنكر التهميش
واﻻقصاء الذي يعاني منه احلي من حيث
غياب البنيات اﻻساسية وانعدام النظافة
ويطالبون مبا يلي :
 ربط احلي بشبكة التطهير السائل"الـــواد احلـــار" وايــجــاد حــل ملشكل املياه
العادمة التي تشكل بركا مائية وسط احلي
ويف مختلف اﻻزقة.
 تبليط أزقة احلي ووضع حد ملظاهرالعشوائية.
 تنظيف احلــي مــن مختلف اﻻزبــالبشكل مستمر
 تشجير احلي وخلق مساحات خضراءوبناء فضاءات اللعب لﻻطفال.
وجتــذر اﻻشـــارة ان هــذا احلــي تسكنه

الغالبية العظمى من العمال والعامﻻت يف
القطاع الزراعي و العمال املياومني يف البناء
وهو حي يعاني من نقص كبير يف توفير
البنيات اﻻساسية ويعتبر خزانا انتخابيا
تستغله اﻻحـــــزاب املــشــاركــة يف مــهــازل
اﻻنتخابات بوعودها وشعاراتها الكاذبة.
لــذلــك فــإنــنــا يف الــنــهــج الــدميــقــراطــي
باشتوكة ايت باها اد نعلن تضامننا املطلق
مــع ه ــؤﻻء املــواطــنــن واملــواطــنــات نحمل
املسؤولية للمجلس البلدي وللسلطات
احمللية فيما تعرفه مختلف احياء التوامة
عــلــى اخلــصــوص وبــاقــي احــيــاء الهامش
ببيوكرى من نقص يف البنيات اﻻساسية
ونطالب املجلس البلدي والسلطات احمللية
الــى اﻻستجابة الفورية ملطالب السكان
ونعلن استعدادنا للنضال الــى جانب كل
املتضررين واملتضررات من سياسة اﻻقصاء
والتهميش
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جهة بني مالل خنيفرة  :نضاالت جماهيرية متواصلة

عرفت جهة بني مالل -خنيفرة خالل السنة الفارطة

تنفيذ األحكام القضائية الصادرة يف حقهم ضد ورثة

التعليمية نضاالت قوية ضد واقع االستغالل املفروض

نــضــاالت غطت جميع مناطق اجلــهــة وهــمــت قطاعات

عائلة ايت عاشور املتنفذة التي استولت على أراضي

عليهم من طرف شركات الريع واالفتراس  .تعاني هذه

مختلفة وانخراط فئات اجتماعية متعددة .يف غياب

الــفــاحــن الــفــقــراء عــبــر الــرشــوة والــتــدلــيــس وتــواطــؤ

الشريحة كل أصناف التعسف وهضم احلقوق  :الطرد

حــلــول مــن طــرف الــدولــة تــواجــه هــذه االحــتــجــاجــات

السلطات اإلدارية

ألتــفــه األسباب ,عــدم احــتــرام احلــد األدنــى لألجور,

بالقمع واملناورة  .إن هذه النضاالت مؤشر على الفشل

.

املدوي للسياسات املخزنية املتبعة واستقالة املؤسسات
املسماة زورا منتخبة

.

األداء غير املنتظم لألجور الهزيلة (تصل بالنسبة

نضاالت نقابية متنوعة
خــاض عــمــال الــوحــدة الصناعية " افــريــكــا اليــت "
مبعية عمال ضيعات فالحية ووحدات فندقية اعتصاما

نضاالت السالليني(آت) والفالحني الفقراء

بــطــولــيــا( بــتــاطــيــر مــن الــكــنــفــدرالــيــة الــدميــقــراطــيــة

عــرفــت مــنــطــقــة لــهــري ( املــشــهــورة بــاملــعــركــة ضد

للشغل) توج بالتوقيع عن اتفاق لتعويض العمال على

االستعمار التي حتمل نفس االسم) نضاالت للفالحني
الفقراء من اجــل احملافظة على أراضيهم التي عملوا
فــيــهــا عــلــى مــدى ســنــن طــويــلــة  .األشــكــال النضالية
للمعنيني والتي انخرط فيها

مناضلون

من اجلمعية

املغربية حلقوق اإلنسان ,النهج الدميقراطي ونشطاء
يساريني منهم الرفيق عبد العالي باحماد امللقب ببوذا
غسان  .هذا األخير بسبب مشاركته يف النضاالت التي

.

تعرفها منطقة خنيفرة تعرض حملاكمة انتقامية حكم
على إثرها بسنتني سجنا نافذا

بعد سلسلة مــن األشــكــال االحتجاجية

وحــوارات

تراجعت إدارة املياه والغابات عن مشروع إعادة حتديد

.

املــلــك الــغــابــوي الــذي كــان يستهدف أراضــي الفالحني
والقبائل بهذه املنطقة

الــســنــة كــذلــك عــرفــت احــتــجــاجــات ســالــيــو(ات)
أوالد عياد يف الضاحية اجلنوبية ملدينة بني مالل
ضــد اســتــيــاء إحـــدى شــركــات الــعــقــار الــريــعــيــة على
أراضيهم التي استصلحوها وعملوا فيها لسنني طويلة
 .احــتــجــاجــات املــعــنــيــن ووجــهــت بــالــقــمــع عــبــر إتــاف
احملاصيل الزراعية  ,محاصرة األشكال االحتجاجية
وصـــوال إلــى اعــتــقــال املــنــســقــة اجلــهــويــة لــلــســالــيــن "
بوحجرة رحمة " واحلــكــم عليها بأربعة أشهر سجنا

.

نافذا .يف غياب دعم ومساندة من طرف اغلب القوى
السياسية ,احلقوقية واجلمعوية تراجعت احلركة

بــعــد سلسلة مــن الــنــضــاالت عــلــى الــصــعــيــد احمللي
واجلهوي الزال ضحايا مافيا العقار بازيالل ينتظرون

الطرد التعسفي

.

عرف قطاع التعليم نضاالت لفئات مختلفة :
خــاض األســاتــذة الــذيــن فــرض عليهم الــتــعــاقــد يف
إطــار تنسيقيتهم أشكاال نضالية متعددة من وقفات
ومــســيــرات بــشــعــار مــوحــد متــثــل يف إســقــاط مخطط
التعاقد املشؤوم الذي يعتبر جزءا من مخطط ضرب
املدرسة العمومية وتسليع التعليم تنفيذا المــاءات

.

املــؤســســات االمــبــريــالــيــة وخــدمــة لــلــرأســمــال احملــلــي
واألجنبي

خاض الفرع اجلهوي للجامعة الوطنية للتعليم –
التوجه الدميقراطي – نضاال متواصال ضد التسيير
التربوي  ,اإلداري واملالي املتردي لألكادميية اجلهوية

لبعض فئات هذه الشريحة  700درهــم شهريا) .بعد
أشكال نضالية متعددة ,وقفات و مسيرات حقق العمال

.

انتصارا جزئيا متثل يف ضمان استقرار العمل وإدماج
العمال بعد أكثر من سنة من التشريد والتجويع
نضاالت املعطلني

عرفت مدينتي ازيالل ودمنات نهاية السنة املاضية
احتجاجات قوية للمعطلني من اجل الشغل واإلدماج
ورفـــع الــتــهــمــيــش  .ه ــذه الــنــضــاالت ووجــهــت بالقمع
ومــاحــقــات بوليسية ملجموعة مــن املناضلني الزالــت
مستمرة حلــدود الــســاعــة .كــان الــســبــب املــبــاشــر لهذه
النهوض النضالي إقصاء نشطاء حقوقيني وسياسيني
(الفرز األمني)
مباريات التشغيل بقطاع التعليم إال أن األسباب
العميقة تكمن يف واقــع التهميش واإلقــصــاء وانسداد

.

اآلف ــاق أمــام الــشــبــاب
ا لطبقية

للتعليم متثل يف تعثر مجموعة من املشاريع( التعليم

كنتيجة للسياسات املخزنية

على سبيل اخلتم

األولـــي منــوذجــا) تــشــريــد عــمــال احلــراســة وعــامــات

عــرفــت اجلــهــة نــضــاالت مختلفة لفئات اجتماعية

النظافة والطبخ و نهب املال العام عبر تعويضات غير

متعددة ووجهت بالقمع واحملاكمات االنتقامية يف حق

قانونية ( اجلمع بني االستفادة من سكن وتعويض عن

العديد مــن النشطاء وإصــدار أحــكــام قاسية ( بــوذا

السكن بالنسبة للمسؤول األول عن القطاع باجلهة

غسان منــوذجــا الــذي يقضي عقوبة بالسجن سنتني

منوذجا)  .عوض االنكباب على املشاكل التي يعرفها

بالسجن احمللي بخنيفرة)

الــقــطــاع متــت متابعة الــكــاتــب اجلــهــوي الــرفــيــق امــرار
إســمــاعــيــل قــضــائــيــا يف عــدة مــلــفــات الزالـــت مستمرة

.

حلد اآلن مستهدفة النشاط النقابي للرفيق وإصرار
اجلامعة على فضح الفساد املستشري بالقطاع

دائــمــا يف إطــار اجلامعة الوطنية للتعليم يخوض
عمال احلراسة وعامالت النظافة والطبخ باملؤسسات

إن هـــذه ال ــن ــض ــاالت تــســتــوجــب انـــخـــراط الــقــوى
السياسية يف هــذه الدينامية والعمل مببدأ الوحدة
النضالية يف امليدان النقابي

وإبــداع أشكال التضامن

عــلــى مــســتــوى احلــقــوق واحل ــري ــات و واالنــكــبــاب على

.

توحيد الــنــضــاالت عبر تفعيل اجلبهة االجتماعية
على املستويات احمللية

احتجاج نقابي ضد شركة صوبروفيل

اشتوكة أيت باها

نفذت املكاتب النقابية التابعة للجامعة الوطنية

االستغاللية على حقوق العمال والعامالت أمام مرأى

للقطاع الفالحي باشتوكة أيت باها وقفة احتجاجية

ومسمع مــن السلطات املخزنية الــوصــيــة واحلريصة

امــام شركة صوبروفيل ببيوكرى يومه اخلميس 23

على حماية حقوق الباطرونا والصاهرة على اغداق

يناير  2020ابتداء من الساعة  16:00تضامنا مع

املزيد من اﻻمتيازات للرأسمال...

العمال/ات املطرودين واملوقوفني عن العملوقد رفعت

وقد حضر يف هذه الوقفة كل من النهج الدميقراطي

خــال هــذه الــوقــفــة الــعــديــد مــن الــشــعــارات املــنــددة

واجلمعية املغربية حلقوق اﻻنسان باشتوكة أيت باها

بــالــوضــع املــأســاوي الــذي تعيشه الطبقة العاملة يف

كإطارات داعمة ومساندة لنضاﻻت العمال والعامﻻت

القطاع الزراعي يف ظل الهجوم الذي تشنه الباطرونا

با ﻻ قليم .

من تاريخ الحركة النقابية والعاملية
5
أخبار مقلقة حول تعاونية احلليب كولينور احدى رموز تطوان واجلهة
العدد 344 :
من  28يناير إىل  3فرباير 2020

تروج أخبار قوية تدعو للقلق

الــعــمــال لــلــضــرب والــشــتــم أمــام

 2019كخالصة حملضر اجتماع

كأنه يسعى لتدمير التعاونية.

حـــول أوضــــاع تــعــاونــيــة احلليب

مرأى ومسمع السلطات األمنية.

ت ــف ــاوض ــي انــعــقــد ب ــت ــاري ــخ 21

وهنا يطرحون األسئلة التالية

كولينور .أبرزها ،يقول متتبعون،

ويتحدث العمال أن اإلدارة تلجأ

مــاي  2019مبقر عمالة إقليم

تتعلق بتلك املؤشرات وتوضحها:

الــتــوتــر احملــتــدم واملــســتــمــر بني

عــنــد اإلضــــراب إل ــى ط ــرد بعض

ملاذا ميارس – تقول مصدرنا –

ت ــط ــوان لـــتـــدارس أس ــب ــاب ن ــزاع

إدارة التعاونية والــعــمــال بشأن

العمال ،وتوريط أجهزة السلطة

* هـــل يــســتــفــيــد الــفــاحــون

الضغط على الفالحني املتعاونني

الشغل بــن العمال والتعاونية،

مــلــفــهــم املــطــلــبــي الــــذي يــواجــه

يف اعــتــقــال آخــريــن وجــرهــم إلى

املــكــتــتــبــون يف الــتــعــاونــيــة مــن

بــبــيــع أســهــمــهــم لــصــالــح العائلة

تــرأســه الــكــاتــب الــعــام لعمالة

أرباحها السنوية؟ وهــل ال يتم

املتحكمة يف

بالرفض ،وبالعقاب أحيانا ،مما

رفض إنتاجهم عندما يطالبون

ينعكس سلبا على جودة خدمات

بــاألربــاح ،علما بــأن التعاونية

الــتــعــاونــيــة وســمــعــتــهــا ،ويجعل

أنــشــئــت لــدعــم الــفــاح وحتسني

و ضعيته ؟

مـــن املــمــكــن اشــتــعــال احــتــجــاج
العمال من جديد يف أي حلظة،
باإلضافة إلى هذا ،تقول مصادر
متطابقة ،هناك مؤشرات توحي
بأن مجلس إدارة التعاونية رمبا
يــكــون عــلــى أع ــت ــاب الــتــحــضــيــر

التعاونية .

لتصفية

يقول عمال تعاونية احلليب
الــــصــــعــــوبــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة
تضحياتهم

لتبقى

احملاكمات بتهمة تخريب آليات

تــطــوان وحــضــره عــدد مــن رجــال

الــتــعــاونــيــة أو ســرقــتــهــا .قــبــل أن

الــســلــطــة احملــلــيــة ذات الــصــلــة،

ت ــك ــون أخــضــعــتــهــم لــلــتــعــذيــب،

لــكــن لــم تــشــرع إدارة التعاونية

وضــغــطــت عــلــيــهــم لــتــلــفــيــق تهم

يف تنفيذ بنود احملضر واالتفاق

ضد رفاقهم العمال ،وقــد جلأت

 – 5حتــســن جـــودة خــدمــات

الذي مت يف االجتماع؛ بل ما زالت

اإلدارة يف مناسبة ســابــقــة إلــى

التأمني واالستفادة  %100عند

تتلكأ وتراوغ مع استمراريتها يف

اعــتــقــال مــنــدوبــن ووضــعــتــهــمــا

ولوج

خلق التوتر مع العمال ،كما أن

يف ع ــزل ان ــف ــرادي يف عــمــارة أو

السلطة لــم تعمل على حماية

غــرفــة مهجورتني ملــدة تــراوحــت

االتــفــاق ،ليستمر ن ــزاع الشغل

من أربعة وسبعة أشهر من أجل

قــائــمــا حــتــى ه ــذه الــلــحــظــة بني

تربيتهما وتخويف الباقي.

العمال وتعاونية كولينو.

األضحى .

املصحات .

 – 6إحـــداث منحة الــدخــول

املدرسي .

 – 7رفع مساهمة التعاونية يف
صندوق

التضامن .

لــكــن ،ب ــدل أن تــفــتــح اإلدارة
معهم ح ــوارا ،جلــأت إلــى تكسير
اإلضــراب واالنتقام من العمال،
واخـــتـــطـــاف ثـــاثـــة عـــمـــال مــن
مكان عملهم ،وقــد تعرض بعض

خزينة التعاونية على حساب

ملــاذا تستنزف تعاونية كولينور
مــواردهــا املــالــيــة يف شــكــل ديــون

التعاونية ؟

ومــراكــز الــتــعــاونــيــة الــتــي يلفها

 – 1الزيادة يف األجور .

 – 4ال ــرف ــع م ــن مــنــحــة عيد

يجني أصحابها أمواال طائلة من

اجلــديــدة .و يــتــســاءلــون كذلك

بكولينور معرفة مصير ممتلكات

ملفهم املطلبي املتمثل يف :

 – 3ترسيم العمال املؤقتني.

هــذه الشاحنات الضخمة التي

والـــعـــائـــلـــة املـــالـــكـــة لــلــشــركــة

* أال يـــحـــق لــلــمــتــعــاونــن

إلــى  22سنة  ،2019دفــاعــا عن

الفطر جلميع األجراء .

والــــدار الــبــيــضــاء؟ ومـــن ميتلك

العائلة املتحكمة يف التعاونية

سيارات مزورة).

املغربي للشغل امتد من  16ماي

 – 2االستفادة من منحة عيد

ملـــدن الــشــمــال  ..والــــربــــاط...

املــصــاهــرة بــن أبــنــاء العائلتني :

(لــقــد مت حجز  3شــاحــنــات و 3

إضراب دعت له نقابتهم االحتاد

لــقــد كـــان يــفــتــرض أن تعمل

إل ــى جــانــب رف ــض فــتــح حــوار

إدارة التعاونية على تسوية كل

جــدي مــع الــعــمــال حــول ملفهم

املــشــاكــل املــطــروحــة مــع الــعــمــال

املطلبي الــعــادل واملــشــروع ،يرى

بــالــطــرق السلمية والتفاوضية

الــعــمــال ومــتــتــبــعــون أن هــنــاك

بعد أن أنهوا اإلضراب واستأنفوا

مـــؤشـــرات يــصــفــونــهــا بــالــقــويــة

الــعــمــل يـــوم اخلــمــيــس  23مــاي

توحي بأن املجلس املسير يظهر

ل ــش ــرك ــة مــحــلــيــة مــنــافــســة يف

امتياز لنقل احلليب ومشتقاته

العائلة املتحكمة يف

بـــإضـــراب .ومـــؤخـــرا دخـــلـــوا يف

ودوافـــع دعــم تعاونية كولينور

أملته كما يقول عارفون ،عالقة

ولكنها تستعمل من طرف أفراد

ناجحة ،مما يدفعهم إلى القيام

يتساءل متتبعون عن أسباب

* مـــن يــســتــفــيــد مـــن رخــصــة

وسيارات محسوبة على كولينور

الــتــعــاونــيــة

التعاونية ؟

ومسحوقه .فهل دواف ــع الدعم

* كيف يفسر وجود شاحنات

الــتــي يــعــانــون مــنــهــا ،وال تــقــدر

وشراء األبقار املستوردة ؟

إنتاج احلليب بالزبدة واحلليب

ا ملتعا و نني ؟

كــولــيــنــور إن اإلدارة ال تتفهم

دعـــم ال ــدول ــة املــالــي يف الــعــلــف

للشركة املنافسة و التي جتاوزت

 300مليون .

كيف سكت – بل سمح – رئيس
مجلس إدارة تعاونية كولينور
ألن يــرخــص لــشــركــة مــنــافــســة
لــاســتــقــرار بــتــطــوان والــدخــول
ألسواقها .علما بأنه كان لديه
صالحيات وأسباب قوية لرفض

دخولها لالستقرار بسوقه .

الغموض ،مثل أرض سالم القاللي

أمـــام هــذه الــتــســاؤالت ،التي

املعروفة بـ " :شمبيرى" والبناية

تــبــن أن وضــع تــعــاونــيــة احلليب

املشيدة فوقها؟

كولينور وضــع خطير ،ويشير،

* مــن املستفيد احلقيقي من

يقو ل
عمال تعاونية
الحليب كولينور
إن اإلدارة ال
تتفهم الصعوبات
االجتماعية التي
يعانون منها ،وال تقدر
تضحياتهم لتبقى
التعاونية ناجحة،
مما يدفعهم إلى
القيام بإضراب
ومؤخرا دخلوا
في إضراب

حــســب وصــف متتبعني ،إلــى أن
الــتــعــاونــيــة مــســتــهــدفــة ،وأنــهــا
أصبحت مسخرة خلدمة عائلة
متحكمة فيها ،يطالب هــؤالء
املــتــتــبــعــون الــــغــــيــــورون عــلــى
الــتــعــاونــيــة مـــن امل ــس ــؤول ــن يف
عمالة إقليم تطوان ومن والية
اجلهة ومن مكتب تنمية التعاون
بــالــعــمــل ع ــل ــى ح ــم ــاي ــة ه ــذه
التعاونية من عمليات التدمير
املــمــنــهــجــة ،بــاعــتــبــارهــا رمـــزا
لــتــطــوان ولــلــجــهــة ألنــهــا بقيت
قائمة ومساهمة يف االقتصاد
احمللي والوطني منذ انطالقها
عــام 1975م ،عكس الكثير من

املقاوالت التي أفلست يف تطوان .
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مخطط تسليع األراضي الفالحية تهديد للسكان األصليني

احلسني لهناوي

ال ميكن لإلنسان أن يحيى دون
ارتباطه بــاألرض وامتالكه احلق
يف استغاللها واكــتــســاب العيش
منها وحتقيق هويته فوقها .لقد
شكلت األرض والدفاع عنها ،منذ
العصور األولــى لظهور اإلنسان،
الــهــاجــس األســاســي واجلــوهــري
للشعوب من أجل إثبات هويتهم
وحريتهم واحلفاظ على وسائل
عــيــشــهــم ،كــمــا شــكــلــت قــاعــدة
رئــيــســيــة لــلــصــراع بــن مختلف
القبائل أو بني القبائل األصلية
والقبائل الوافدة قصد احتاللها
واالستفادة من خيراتها

.

فالصراع على األرض سيستمر
مــا دام االح ــت ــال واالســتــغــال
واالســتــبــداد قــائــمــا .فـــاألرض،
شكلت و تشكل ،منذ القدم العنصر
األســـاســـي ،الـــذي عــبــره وعليه
يدور الصراع الطبقي .إن األرض
كانت دائما مطية للمستعمرين
إلخضاع الشعوب األصلية ،كما
أنها شكلت ،على ال ــدوام ،العامل
الرئيسي الــذي توظفه الطبقة
الــســائــدة املــســيــطــرة الســتــمــرار
هيمنتها وفــــرض اســتــغــالــهــا ،
قصد االستحواذ على خيراتها
اخلارجية و الباطنية على حساب
الفالحني الكادحني أصحاب هذه
األرض األصليني و احلقيقيني

والثقافة االمازيغيتني وباختصار
احلضارة االمازيغية العريقة التي
تشكل مكونا أساسيا لهوية شعبنا.
مــقــابــل هــذا التفقير للغالبية
العظمى للشعب استفادت كمشة
من الراسماليني و مالكي االراضي
الكبار من اخليرات الفالحية

.

إن الـــســـيـــاســـات الــفــاحــيــة
املــتــبــعــة ،كــرســت خــدمــة كــبــار
املالكني العقاريني وهمشت صغار
الفالحني ،كما عملت على ترسيخ
سيادة النظام الرأسمالي التبعي
لبالدنا عبر القبول بقسمة العمل
الــدولــيــة الــتــي فــرضــت توجيه

املخصصة عبر اإلعانات و الدعم
لصالح الرأسمال الزراعي املرتبط
عضويا بــالــدوائــر االمبريالية.
واعتبر أن هذا القطاع الرأسمالي
ســيــوفــر قــيــمــة مــضــافــة عــالــيــة،
بحيث سيوفر العملة الصعبة
الــنــاجتــة عـــن الــــصــــادرات إلــى
األســواق اخلارجية و باخلصوص
األوروبــيــة .أما الفالحني الصغار
الذين مت اعتبارهم كتلة الفالحة
التضامنية  ،فلم يخصص لهم إال
اقل من عشرين يف املائة من هذه
امليزانية ،علما أن هــذا القطاع
يشكل الغالبية الــســاحــقــة من

بـــدايـــة الــســبــعــيــنــات  ،انــشــات
الدولة شركتني :شركة استغالل
األراضــــــي امل ــغ ــروس ــة " صــوديــا
" وشـــركـــة اســتــغــال األراضــــي
الزراعية " سوجيطا" ،مبساحة
 320.000هكتار .لكن بعد ثالثة
عقود تقلصت هذه املساحة الى
 120.000هكتار ،حيث مت تفويت
 200.000هــكــتــار ،مـــرة أخــرى
لألعيان وخــدام النظام املخزني
بــطــرق ســريــة .و خ ــال ســنــوات
 2003إلــى  2006مت تفويت ما
تبقى من أراضي هاتني الشركتني
لــفــائــدة الــرأســمــالــيــن .طبعا

.

.

بالنسبة للمغرب ،جتدر اإلشارة
إلى أن االستعمار متكن ،بواسطة
تواطؤ ومشاركة اإلقطاع و مالكي
األراضـــــي الــكــبــار حت ــت رعــايــة
الــســلــطــات املــخــزنــيــة ،أن يجرد
القبائل االمازيغية التي طورت
قــوانــن دميقراطية لالستغالل
اجلماعي ألراضيها ،من مجالها
الطبيعي ،ليفرض قوانني تهدف
إل ــى متليك وحتــفــيــظ األراضـــي
املغتصبة ،و ذلــك مــبــاشــرة بعد
دخــولــه .هــكــذا إذا بــدا مسلسل
تــهــمــيــش وتــفــقــيــر الــغــالــبــيــة
الــســاحــقــة م ــن ســكــان املــنــاطــق
املغربية وخاصة منها االمازيغية
الــتــي واجــهــت بــشــراســة دخــول
املستعمر و تقدمه الحتالل كل
التراب الوطني .ويشهد التاريخ
أن هذه املقاومة كبدت االستعمار
خسائر فادحة  .بعد االستقالل
الــشــكــلــي ،سيستمر الــنــظــام يف
تطبيق سياسة التهميش التي
باشرها االستعمار .و قــد شمل
هـــذا الــتــهــمــيــش املــمــنــهــج اللغة

األراضـــــي الــفــاحــيــة ،اي جعل
األرض الفالحية موضوع جتاري
يتم تداوله كأي بضاعة .و هو ما
كان ممنوعا يف القوانني السابقة:
(ظهير  27نونبر 1959وظهير
مبوجب
 26شتنبر .)1963
هــذا الــقــانــون اجلــديــد سيتمكن
األجـــانـــب واخلــلــيــجــيــون ،على
اخلــصــوص ،من اقتناء مساحات
شــاســعــة مـــن األراضــــــي وســيــتــم
طــرد السكان األصليني مبباركة
السلطات املخزنية .وقــد بــدأت
بــــوادر ه ــذا املــخــطــط اجلهنمي
تظهر من خالل هجوم الشركات
اإلماراتية و القطرية على أراضي
القبائل باملناطق اجلنوبية ،حتت
حراسة السلطات املخزنية .و يعد
هذا اإلجــراء بداية تطبيق هذا
املخطط .إن السياسات الفالحية
املتبعة  ،بعد أن فرطت يف السيادة
الغذائية للشعب ،وجعلته رهينة
للشركات املتنفذة يف جتارة املواد
الغذائية األساسية ،متر اآلن إلى
التفريط يف األرض ليصبح جزء
مــن الشعب املغربي يفقد حقه
يف األرض و يعيش حتــت رحمة
الرأسماليني األجانب

اإلنـــتـــاج الــفــاحــي إلـــى تلبية
حاجيات األسواق اخلارجية بدل
االهتمام بضمان األمــن الغذائي
لــلــشــعــب املــغــربــي عــبــر توجيه
اإلنــتــاج إلــى مــحــاوالت االكتفاء
الــذاتــي مــن املنتجات الغذائية
الرئيسية ،و على اخلصوص زراعة
احلــبــوب و الــشــمــنــدر الــســكــري
والنبتات الزيتية .و هذه السياسة
رهنت السيادة الغذائية للشعب
املغربي للشركات العابرة للقارات
التي تتحكم يف التجارة الدولية
للمواد الغذائية األساسية .خالل
بداية األلفية الثانية ،ستتعمق
السياسة التبعية للنظام للدوائر
االمبريالية أكــثــر ،و ذلــك يف ما
سمي مبخطط املغرب األخضر.
هذا املخطط الذي مت إعداده من
طرف مكتب الدراسات األمريكي
الشهير و بتمويل من طرف الدوائر
املــالــيــة االمــبــريــالــيــة ،بــقــروض
طــويــلــة األمــــد ،فــقــد ركـــز أزيــد
من ثمانني يف املائة من امليزانية

الفالحني يتجاوز مليون فالح.
ان عملية تــفــويــت األراضـــي
الــــفــــاحــــيــــة املـــســـتـــرجـــعـــة
لــلــرأســمــالــيــن ،اســتــمــرت منذ
االستقالل الشكلي على مراحل
متعددة ،خاضعة ملــوازيــن القوة
وأســفــرت عــن تفويت مــا ال يقل
عــن مــلــيــون و  215ألـــف هكتار
لفائدة األعيان و خــدام املخزن.
و هذه املساحة هي التي اغتصبها
املعمرون الفرنسيون من القبائل
بقوة احلديد و النار .و من املعلوم
ان سياسة تفويت األرض كانت
تواكبها بعض العمليات لفائدة
الشعب بهدف ذر الرماد يف العيون.
فخالل استرجاع الدفعة األولى
من أراضي املعمرين  ،قامت الدولة
بتوزيع حــوالــي  90.000هكتار
على الفالحني الــصــغــار ،يف حني
أن  480.000هكتار مت االستيالء
عليها من طرف األعيان و املالكني
الــكــبــار بــطــرق ملتبسة .وخــال

خــال كل عمليات التفويت كان
يتم حرمان املالكني احلقيقيني
واملــعــروفــن مــن خـــال القبائل
الــتــي انــتــزعــت مــنــهــم أراضــيــهــم
اجلــمــاعــيــة .اآلن ،يــتــم إخـــراج
قانون يجيز لألجانب حق متليك

ان عملية
تفويت
األراضي الفالحية
المسترجعة
للرأسماليين
استمرت منذ
االستقالل الشكلي على
مراحل متعددة ،خاضعة
لموازين القوة وأسفرت
عن تفويت ما ال يقل
عن مليون و 215
ألف هكتار لفائدة
األعيان و خدام
المخزن

ان هــذه السياسة  ،التي جتيز
استيطان الــرأســمــال األجنبي،
تهدف الــى تنامي الضغط على
السكان األصليني قصد تهجيرهم
 .فــالــرأســمــالــيــون اخلليجيون
ســيــعــمــدون إلـــى إعــطــاء اســعــار
سخية للمواطنات واملــواطــنــن
املــقــهــوريــن ودفــعــهــم إلــــى بيع
أراضيهم  .هكذا تبدأ كل عملية
لالستيطان  ،تستغل األوضـــاع
املعيشية املزرية جراء السياسات
التفقيرية والالشعبية املتبعة
يف الــبــدايــة ،ثــم متــر إلــى القمع
والتهجير اجلماعي

.

إن كافة القوى احلية يف البالد
تتحمل املسؤولية التاريخية ،
فهي مدعوة لفضح هذا املخطط
االستعماري اجلــديــد ومطالبة
بتاطير السكان وتعبئتهم ورفع
وعيهم لفهم أهداف هذا املخطط
 ،قصد التئامهم يف جبهة ميدانية
مــن اج ــل الــدفــاع عــن حقهم يف
أرضهم ومقاومة اغرائات الرأسمال
اخلليجي املتعطش إلى االستيالء
على أراضي الشعب عبر األساليب
امللتوية برعاية سياسات النظام

.
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النظام السياسي الذي ينتج الفقر واألمية ،هل يحقق التنمية؟

عندما نتناول ملفات شائكة من مستويات سياسية واقتصادية أوثقافية،نخوض يف أفكار
كبرى وجتارب مقارنة،تتنافس من أجل تقدم وازدهــار الشعوب وحتررها من التبعية.لكن
عندما انتبهت هيئة حترير جريدتنا الى قضية التعليم وانهيار منظومة كاملة،سارعت محو
ملف يعد من اخلطورة مبا كان يف عصر الثورات املعرفية والتقدم التكنولوجي والرقمي

.

ان اخلوض يف ملف األمية يف بالدنا واستقراء املعطيات واألسباب ونتائجها،يثير االستغراب
بنفس القدر الذي يجعلنا نسعى الى التفكير يف ضرورة ثورة ثقافية وثورة على السائد يف
مجتمعنا من أجل تنقيته من كل مخلفات االستبداد والبطش واالستثمار يف اجلهل واجلهل

املؤسس كما أراد له نظام املخزن واالستبداد أن يكون...

األمية آفة خطيرة،تتطلب فعال برنامجا متكامال تتجند له كل القوى املجتمعية ملواجهة
هذا العار الذي وضعنا يف املخزن بني االمم التي من بينها من احتفلت بالقضاء على آخر أمي.
انه واقع وجب اخراجه الى دائرة الضوء كما هو ،أوكما تنطق بذلك املعطيات واألرقام
املتوفرة ولو بتحفظنا عليها ما دامت مصادرها ليست كلها صادقة ورغم ذلك فهي صادمة.
ذلك ما نتعرف عليه من خالل محاور هذا العدد الذي تفتحه جريدة النهج الدميقراطي بني
أيادي قرائها

.

محاربة االمية بني الواقع واخلطاب

منذ حكومة مــا سمي بالتناوب

املبادرات من طرف النظام السياسي

األمية سنة  .2004إال أنه مع التغيير

الوظيفية للشباب الــكــبــار الذين

التوافقي ،طرحت الدولة املغربية

لــيــس مــن اجـــل اح ــت ــواء الــظــاهــرة

احلكومي سنة  ،2007عــاد تدبير

يفتقدون إلى مهارة القراءة والكتابة

على عاتقها كهدف تقليص النسبة

ولــكــن الســتــدامــتــهــا بشكل ممنهج

امللف ملديرية محاربة األمية بوزارة

األساسية .

العامة لالمية إلى أقل من  20%يف

إلى ان مت إحــداث الوكالة الوطنية

التربية الوطنية قبل انطالق الوكالة

أفق  2010على أن تتوصل البالد إلى

حملاربة األمية سنة  2013بعد مسار

الوطنية حملاربة األمية سنة 2013

احملــو شبه التام لهذه اآلفــة يف أفق

طويل عرف خالله تدبير محاربة

مبــوجــب ظهير رقـــم .1.11.142

 2015ونحن اليوم يف بداية 2020

األمية االنتقال بني عدة قطاعات.

ويف سنة  ،2017مت إقـــرار الهيكلة

ال زالــت هذه اآلفــة مالزمة لبالدنا؛

فمن حملة "مليون مستفيد" التي

التنظيمية للوكالة على املستوى

بل إن األرقام املنشورة أصبحت تؤثر

أطلقها محمد اخلــامــس يف بداية

املركزي واجلهوي واإلقليمي.

على مؤشر التنمية البشرية بشكل

االستقالل إلى جعلها مهمة يضطلع

ملحوظ ،حيث استقرت النسبة يف

بها التعاون الوطني ثــم إلــى قسم

 32%سنة .2017

محو االمية وتعليم الكبار بالوزارة

مــا هــي إذن أســبــاب تفشي هذه
الظاهرة؟ وما عالقتها مبؤشر التنمية
البشرية؟ وهل هي عرضية أم بنيوية
مالزمة

لطبيعة النظام السياسي؟

ثم هل هناك آفــاق الجتثاثها على

غرار بعض التجارب الدولية؟

 . Iنبذة عن مسار إداري فاشل .
منذ االســتــقــال الشكلي ،احتد

املكلفة بالشؤون االجتماعية سنة
 ،1991ثــم إلــى مــديــريــة محاربة
األمــيــة بـــوزارة التشغيل والتكوين
املهني سنة 1997؛ ويف سنة ،2002
حــاولــت حكومة الــتــنــاوب إح ــداث
كتابة الــدولــة لــدى وزارة التربية
الوطنية املكلفة مبحاربة األمية
والتربية غير النظامية التي أرست
االستراتيجية

الوطنية حملاربة

الــــصــــراع بـــن حــــزب االســتــقــال

وبنات الشعب املغربي أحد املواضيع
األساسية لالختالف بان لكل واحد
منهما منطقة ماهية البناء .وهكذا
أســـس حـــزب االســتــقــال العصبة
املغربية للتربية األساسية ومحاربة
االمــيــة سنة  .1956حيث مهمتها
األولى هي إعطاء دروس محو األمية
مبختلف أنــواعــهــا (األبــجــديــة،
الوظيفية واحلضارية)؛ وكان لها دور
كبير يف هذه املرحلة .إال انه بعد وفاة
محمد اخلامس ،مت توقيف العصبة
سنة  .1962ومنذ ذلك احلني توالت

ج ــاء يف التعريف املعتمد حملو
االمية الــصــادر سنة " 1971يعتبر
غير أمي كل شخص اكتسب املعلومات

• تطوير البنيات التعليمية .
إال أنــه بفضل التطور الصناعي
والتكنولوجي ،لم تعد مسألة الكتابة
والقراءة كافية بل انضافت معايير
أخ ــرى تتعلق باألمية املعلوماتية
واالمــيــة العلمية واالمــيــة البيئية
واالمية احلضارية واالمية املهنية.

 .IIIنسب مهمة للوقوف على
حجم الكارثة :

والقدرات الضرورية ملمارسة جميع
النشاطات التي تكون فيها معرفة
حـــروف اللغة ضــروريــة لكي يلعب
دوره بفعالية يف جماعته ،ويحقق
يف تعلم القراءة والكتابة واحلساب
نتائج متكنه مــن االرتــقــاء بنفسه
وباجلماعة التي ينتمي إليها .كما
تسمح له باملشاركة الناشطة يف حياة
بلده"

والقصر حــول مــن يقود مرحلة ما
بعد االستعمار؛ وشكَّ َل تعليم أبناء

 . IIمحو األمية  :التطور املفاهيمي

يوسفي محمد

إال أنه بفضل
التطور الصناعي
والتكنولوجي ،لم
تعد مسألة الكتابة
والقراءة كافية
بل انضافت معايير
أخرى تتعلق باألمية
المعلوماتية واالمية
العلمية واالمية
البيئية واالمية
الحضارية واالمية
المهنية

تتخذ اليونسكو (املنظمة التي
تــبــذل اجلــهــد حمل ــو االم ــي ــة على
الصعيد العاملي منذ 1946م) النُّ ُهج
التالية لتعزيز محو االمــيــة يف
جميع أنحاء العالم مع التركيز على
الشباب والكبار :
• بــنــاء أســـس قــويــة مــن خــال
الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة
املبكرة.
• توفير التعليم األساسي اجليد
جلميعاألطفال.
• توسيع مستويات محو األمية

تتمة الصفحة 8
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تتمة مقال محاربة االمية بني الواقع واخلطاب

األرقـــام املبينة أعــاه تبقى
نسبية نتيجة تضارب األرقــام
بني جميع مؤسسات الدولة من
املندوبية السامية للتخطيط
إلــى وزارة التشغيل إلــى وزارة
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة ووزارة
الداخلية ...

شخص من برامج محو االمية
وأصــبــحــت اجلــمــعــيــات تسيطر
على اكثر من  50%من البرامج

أســـاســـيـــة وهــــي أن األم ــي ــة
عائق يحول دون القضاء على
التخلف وحــاجــزا منيعا أمــام

ا لعا لي .
•

الـــــعـــــلـــــمـــــي (مـــــــرصـــــــد)
والــــبــــيــــداغــــوجــــي (مــــركــــز
للدراسات) لهذه الظاهرة.
سمعية بــصــريــة تــهــدف إلــى
التخفيض من انتشار الظاهرة

بكل أنواعها.

مــحــدوديــة االلتقائية
•
بني البرامج املعتمدة ومشاريع
التنمية البشرية

.

تعدد املخاطبني برؤى
•
مختلفة وأحيانا متناقضة

.

.

وميــكــن تــســجــيــل املــاحــظــات
التالية حــول الــفــضــاءات التي
ك ــان ــت نــاجــحــة يف أداء هــذه
ا ملهمة :

.

• يف إطــار تخلي الــدولــة عن
مــســؤولــيــاتــهــا فــقــد جلـــأت إلــى
الشراكة مع ما يسمى باملجتمع
املدني .وهكذا أصبح "يستفيد"
حوالي  250ألف

غياب سياسة إعالمية

•

إن مــا تــراكــم مــن انــخــفــاض
نـــســـبـــي يف نـــســـبـــة االمــــيــــة
األبــجــديــة عند بعض الفئات
سينقلب إلى كارثة يف السنوات
املــقــبــلــة نــتــيــجــة اخـــتـــيـــارات
استراتيجية للدولة يف تخليها
عن التعليم العمومي ونتيجة
امل ــد الــتــقــشــفــي يف الــقــطــاعــات
ا خلد ما تية

• املــســاجــد  :انــخــرطــت وزارة
األوقـــاف والــشــؤون اإلســامــيــة
بــشــكــل كــبــيــر يف هـــذا الـــورش
يف فــضــاءاتــهــا ،حــيــث اســتــفــاد
أزيـــد مــن  3مــايــن و  13ألــف
و  897شخصا مــن بــرامــج محو
االمــيــة يف املــســاجــد بــن سنتي
 2015و  2020مبعدل  300ألف
مــســتــفــيــد يف الــســنــة ،وشــكــلــت
النساء األغلبية العظمى من
املستفيدين الرتباطات ثقافية
با ملكا ن

غياب مواكبة البحث

غياب احملاسبة املالية
•
للميزانيات املرصودة ملا يسمى
مبحاربة األمية

.

املــســطــرة مـــن طـــرف الــوكــالــة
الــوطــنــيــة .وحلــد اآلن لــم يتم
التقييم املــادي واألدبــي لألثر
الذي خلفته هذه اجلمعيات

.

• انــــخــــراط االكـــادميـــيـــات
اجلــهــويــة يف مــشــروع أقــســام ما
بعد
مــحــو االمــيــة ،رغــم جنينية
املــشــروع وغــيــاب رؤيــة واضحة.
غـــا ان ــه ــا تــعــتــبــر أن انــفــتــاح
املؤسسة على محيطها أمر

إ يجا بي .

 .مالحظات واستنتاجات
البد من تسجيل نقطة

اإلنــســان لــبــلــورة وتــوظــيــف كل
إمــكــانــاتــه وقـــدراتـــه لتحيني
أوضــاعــه واملساهمة يف تطوير
مـــحـــيـــطـــه .لــــهــــذا البــــــد مــن
االعـــتـــراف انـــه لــيــســت هــنــاك
إرادة ســيــاســيــة لــلــقــضــاء على
األمــيــة بــبــادنــا ،بــل أكــثــر من
ذلــــك ه ــن ــاك إرادة ســيــاســيــة
الستدامتها .ونسرد هنا بعض
اإلخفاقات لتبيان ذلك :
• عدم التزام الدولة
بــتــعــمــيــم الــتــعــلــيــم اجلــيــد
واملوحد من االبتدائي إلى

أن األمية
عائق يحول
دون القضاء
على التخلف
وحاجزا منيعا
أمام اإلنسان
لبلورة وتوظيف كل
إمكاناته وقدراته
لتحيين أوضاعه
والمساهمة في
تطوير محيطه

تهدف الدولة إلى التخفيف
من األمية إلى حدود  20%يف
أفق سنة  ،2021لكننا واثقون
من أن هــذا الهدف بعيد املنال
ولن يتحقق
مــا دامـــت ال ــدول ــة ال تضعه
ضمن األولويات.
إن آفـــــة االمــــيــــة تــتــطــلــب
املــعــاجلــة اجلــريــئــة واملنهجية
املــبــتــكــرة ال ــت ــي تــنــفــتــح عــلــى
مــخــتــلــف الــتــجــارب الــنــاجــحــة
وتـــســـتـــوعـــب اخلـــصـــوصـــيـــات
اجلــغــرافــيــة والــثــقــافــيــة محليا
وجهويا .كما تقتضي معاجلتها
رؤيـــــة شــمــولــيــة ب ــع ــي ــدة كــل
البعد عن النظرة التجزيئية
والــتــبــســيــطــيــة ملــوضــوع شــائــك
و معقد

.
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بعد  63سنة من محو األمية  %40 :من املغاربة أميون

قاشى م الكبير

بعد حملة دامـــت حــوالــي 33
شــهــرا ،أي أقــل مــن ثــاث سنوات،
اعلن إيفو موراليس سنة 2008
خلو بوليفيا مــن االمــيــة لتشكل
بذلك التجربة البوليفية مثاال
ملهما لكل الــدول الساعية فعال
للقضاء على األمية( العراق اعلنت
القضاء النهائي على األمية سنة
 1991قبل انتعاشها بعد العدوان
األمريكي) ،يف حني أن املغرب الزال
يأمل خفض نسبة األمية الى 20
 %يف ســنــة  2021يف أفــق  10يف
املائة بحلول  ،2026خفض و ليس
القضاء على األمية ،أي أنــه بعد
ازيد من  60سنة من احلديث عن
اخلطط واالستراتيجيات الوطنية
حملــو األمــيــة الزلــنــا نــــراوح نفس
املكان ،فخالل  60سنة قضت الصني
على أمية أزيد من  300مليون فرد،
 200مليون منهم نــســاء ،لتتأكد
مــرة أخ ــرى استنتاجات العديد
مــن الـــدراســـات بــهــذا اخلــصــوص
والتي أكدت على أن احلمالت التي
جنحت يف تعليم االميني و انصاف
االميني قد نظمت يف البالد التي
اجــرت تغييرا جــذريــا يف نظامها
االقتصادي و االجتماعي لفائدة
االهتمام باالنسان عــوض الربح
و الرأسمال ،هذه البلدان يسجل
التاريخ لها ايضا قصب السبق يف
مباشرة محو االمية و جعل التعليم
املتاح و امليسر للكبار و الصغار أولى
اولوياتها ،فــاالحتــاد السوفياتي
مثال نظم حملة عامة حملو االمية
يف نهاية عام  1919لطي صفحة
هـــذا الــعــار االنــســانــي ،امـــا على
املستوى العاملي فان تعليم االميني
البالغني لم يحظ باالهتمام اال
بعد احلرب العاملية الثانية

.

ان طـــمـــوح املـــغـــرب الــرســمــي
وانتظاراته املعلن عنها بخصوص
تخفيض معدالت األمية ال ميكن
الـــوصـــول الــيــهــا طــاملــا ان نسبة
عليا من احلاصلني على التعليم
االبــتــدائــي و االعـــدادي يعودون
الــى االمية و منهم اميون الزالــت
املدرسة لم تلفظهم بعد ( نتائج
املغرب على مستوى  pirlsالذي
يعني القدرة على " قــراءة و فهم
وتفسير نصوص و قصص تتكون
من حوالي  800الى  " 1000تفضح
انهيار منظومتنا التعليمية التي
تفرخ األمــيــن) ،بــل حتى الذين
تخرجوا من صفوف محو االمية
وجــــــدوا ص ــع ــوب ــات يف احلــفــاظ
على مكتسباتهم التعليمية من
قراءة وكتابة وحساب األمر الذي
يجعلهم يرتدون اليها مرة اخرى،
ناهيك عن ان البلد الزال يعتبر
انــه يكفي على الشخص متابعة
برامج محو االمية ملدة معينة حتى
يعتبر قــد خــرج مــن األمــيــة ،لكن
املعطيات تبني ان ثمة فــرق بني

التسجيل يف صفوف محو األمية
و االكتساب احلقيقي للمعلومات
األساسية ،األمــر الــذي يفند كل
االحــصــاءات التي يتم تسويقها
بهذا اخلصوص

ثابتا ...

تنبغي االشـــارة يف هــذا الصدد
الى ان املغرب ال يتوفر على احصاء
دقيق لألميني ،وال يوفر أي اطار
تشريعي لتعليم الكبار ولم يحدد
الــشــرائــح الــعــمــريــة الــتــي ينبغي

حــســب بــرنــامــج مــحــو األمــيــة
باملساجد و الذي انطلق منذ سنة
 ،2000فان نسبة املستفيدين من
البرنامج حسب اجلنس تتوزع بني
 96.08يف املائة بالنسبة للنساء،
أم ــا نسبة الــرجــال فــهــي بالكاد
تصل الــى  3.92فال وقــت لديهم
الضاعته يف افتراش ارض املساجد
لــســمــاع مــواعــظ املـــوت والــرحــيــل

استهدافها بــدروس محو األمية،
ولم يراكم دراسات و أبحاث جدية
بشأن صفاتهم ودوافعهم للتعلم
واملــقــارنــة بــن املــنــاطــق الريفية
واحلضرية و دراسة وسائل التعليم
الــصــاحلــة لالستعمال يف تعليم
الكبار و حتليل فعاليتها ،كما ان
طرق تعليم الكبار ال يفرقها شيء
عن طــرق تعليم الصغار ،التلقني
واحلــفــظ و الــكــراســة و الــلــوحــة
اخلشبية ،كما لم يبذل أي جهد
لتكوين و تأهيل أطر التدريس و ال
حتسني وضعها الهش ،و لم ينفتح
او يستفد من التجارب الناجحة
بــهــذا اخلــصــوص ،بــاالضــافــة الى
املــســتــوى املــنــخــفــض للمعلومات
املكتسبة اثناء عمليات (األلفبة)
وعدم وجود البيئة املساعدة على
االحتفاظ بها ،و نــذرة ان لم نقل
الغياب الشامل و الــتــام للبرامج
الــاحــقــة حملــو االم ــي ــة ،كــمــا أنــه
ليست هناك دراســات حول تاثير
(األلفبة) على املستفيدين منها
وعــلــى عــائــاتــهــم ومــحــيــطــهــم او
حــول استعمال املكتسبات ...انه
ال يتعامل بجدية مع املــوضــوع و
لم يحدد حتى ما يريده أو ينشده
مبحو األمية ،مسلسل انخرط فيه
منذ  60عام لاليهام بأن شيئا ما
يتحرك من أجل ان يبقى كل شيء

األبــــدي يف ظــل وض ــع اقــتــصــادي
يشترط الصراع بال هوادة لتلبية
مــســتــلــزمــات وضـــروريـــات العيش
ومــصــاريــف املــرض ومــا بعد املــوت
كذلك من دفــن و عــزاء ،أمــا املــرأة
ال ــت ــي ع ــان ــت ويـــــات الــتــجــهــيــل
والتحقير واالقــصــاء و التهميش
فإنها تتعرض لقصف ذهني جديد
حت ــت مــســمــى مــحــاربــة األمــيــة،
وجتدر االشارة الى ان هذا البرنامج
قد استفاد من الدعم االوروبي يف
ثــاث مراحل  :يف املرحلة االولــى
 300مليون درهم ،املرحلة الثانية
بلغت  380مليون درهم ،واملرحلة
الــثــالــثــة و ال ــت ــي تــغــطــي فــتــرة
 2022_2018بلغت  550مليون
درهـــم ،لــقــد حتــولــت األمــيــة الــى
صفقة مربحة للمستفيدين منها،
تــصــون مـــوروث اخلــرافــة و بقرة
حلوب تستذر أموال املانحني،أضف
ملـــا ســبــق أن الــــــدروس املــوجــهــة
للمستفيدين تــركــز اســاســا على
التعريف باالحتفاالت و املناسبات
الرسمية و حتفيظ القرآن و تعليم
الــصــاة و الــوضــوء و املعتقدات
املذكية للنعرات الطائفية وعموم
م ــا يــتــعــلــق ب ــامل ــوت و الــقــطــع مع
احلياة باسم ضــرورة كسب احلياة
األخــرويــة ،و مــن يحتقر احلياة
ال ميكنه أن يفكر او يبتكر أو

.

يصنع أو ينتج أو يــقــدم للناس
خيرا ،انها مرحلة يستثمر فيها
عمر املستفيدات لالنفتاح على
طقوس العبور نحو القبور واعادة
بعث اخلــوف و اخلــنــوع و الطاعة
واالذعـــان و اغــمــاض العينني عن
كــل مــا ينبغي ان يستفيد منه
االنسان خصوصا يف هذه املرحلة
احلرجة من عمره الذي امضاه يف
الكدح و الشقاء و األلم و الفاقة و
اجلهل ،انهم يذكرونهن بالعذاب
الذي ال ينبغي ان ينتهي حتى يف
القبور المتام مهمة تكوين اجليال
التي يريدها تظام مفلس يتذيل
لوائح كل مؤشرات النمو و الرخاء
و يتصدر قوائم العار االنسانية

.

ال يــعــد مــحــو االمـــيـــة هــدفــا
بحد ذاتــه بــل هــو الوسيلة التي
تتيح للفرد املساهمة يف احلياة
االجــتــمــاعــيــة و االقــتــصــاديــة،
واحلياة املدنية عبر تطوير مستوى
جــيــد مــن املــعــرفــة بــالــثــقــافــات،
وبعبارة اخرى القدرة على حيازة
املعلومات والقدرات االساسية التي
تتيح له املساهمة يف جميع امليادين
مبا ميكنه من حتسني طراز حياته
و حياة مجتمعه وحتسني ظروفه و
التعامل مع اناس بخلفيات ثقافية
مــخــتــلــفــة وتــفــهــم الــبــيــئــة حتى
ينفتح الفرد على ثقافة انسانية
اساسية

.

باختصار فان تعليم الكبار ينبغي
ان يصب يف مركز اجلهود للبناء
الوطني ،و تخليصهم من االمية
جلعلهم قــادريــن على املساهمة
يف جهود التنمية ،و لكن السؤال
الذي يباغثنا يف هذا الصدد هو :
ملاذا عهد لوزارة األوقاف والشؤون
اإلســـامـــيـــة بـــــاالشـــــراف عــلــى
محاربة األمية؟ و أي أمية ميكن
ان تتصدى لها وزارة قائمة على
ضــرورة تعميم اآلفة و انتشارها؟
هل تباشر الــوزارة بالفعل عملية
مــحــو لــأمــيــة ام مــجــرد حصص
تعبئة دينية منفتحة على املوت
واجلنائز أمــا يف فــوز وهمي بعد
خسارة احلــيــاة؟ ...ملــاذا يركزون
يف دروس محو االمية على مكون
اللغة العربية و يتجاهلون بسابق
قصد جتــارب ناجحة كالتجربة
البوليفية املومأ اليها اعاله و التي
اعتمدت ثراءها و غناها الثقايف
والــلــغــوي بــاعــتــمــاد لــغــة األميـــارا
ولــغــة الكيتسوا فضال عــن اللغة
االسبانية يف محوها لألمية؟ ...
ألي منوذج تنموي نؤهل الكبار؟
هــل ميــلــك املــغــرب الــرســمــي حقا
ارادة سياسية للقضاء على األمية
وتصورا لذلك؟ ...
يكفي ان نعرف بأن االعالن عن
الوكالة الوطنية حملاربة األمية
مت االعـــان عنها يف سنة 2007

واضــطــررنــا لالنتظار  10سنوات
اخــرى أي لغاية  2017لهيكلتها
لندرك جيدا بان احلاكمني ليست
لهم أي نية للقضاء على االمية
أو جتفيف منابعها ،لقد بذلوا
جــهــدا ليظل الــنــاس يف مــنــأى من
خطر الكتاب و اجلريدة و احلرف،
األمية احلليف األمثل لالستبداد
والــتــســلــط فــهــي أس اســتــمــراره
وتــســويــغــه و ضــمــانــة االســتــفــراد
بــاحلــكــم والــســيــطــرة عــلــيــه ،كما
ان رفــد املــعــدالت املهولة لألمية
باألرقام الصادمة للتسرب و الهدر
املــدرســيــن والــتــي جتـــاوزت خالل
املــوســم الــدراســي 2018_2017
 221ألف و  958تلميذ و تلميذة
يف االبتدائي و الثانوي االعدادي
فقط ،و معطيات "البنك الدولي"
يف تقريره الــصــادر يف شهر نونبر
 2019بعنوان "الفقر يف التعليم"
والـــــذي اعــتــبــر امل ــغ ــرب بــحــاجــة
"ملـــعـــجـــزة" النـــقـــاذ مــنــظــومــتــه
التعليمية ،ناهيك عن توصيات
هذا األخير ببيع املدرسة العمومية
والتخلص مــن التعليم العمومي
عبر قــانــون االط ــار  ،57.19كلها
تشكل حاضنة منوذجية الستمرار
األمية وانتعاشها وتأبيد جتهيل
اجلماهير البائسة وحرمانها من
معرفة سبب شقائها ،واحليلولة
بــيــنــهــا وبــــن متــلــك مــصــائــرهــا
واجــتــيــاف قيم التعدد واحلــريــة
والكرامة والعدل واالنفتاح على
اآلخــر ،ومضاعفة أسباب تعقيد
مهام بناء نظام سياسي دميقراطي
حقيقي عبر اســتــمــرار التعبئة
الدينية املتخلفة حتــت مسمى
دروس محو األمية لتوطيد نظرية
احلــق االلهي التي يستند عليها
احلكم الــفــردي متالعبا مبشاعر
جــمــهــور جــاهــل ومــغــيــب ،مسهما
ايــضــا يف تــوفــيــر كــتــل انتخابية
مهمة ألحزاب تتقاسم معه فوائد
هذا الوضع املهني واملعادي للحياة
والتقدم نحو املستقبل واحلياة

.

إن مكافحة األمية تعني بناء
االنـــســـان املــنــفــتــح عــلــى الــعــالــم
واملستقبل وتــأمــن فــرص تطوره
الفكري واألخــاقــي والسياسي،
الــقــادر عــلــى االخــتــيــار والنقد
واحملاكمة العقلية ،املؤمن بالتعدد
و االختالف ،من هنا ميكن ان نفهم
بأن صانعي السياسات التعليمية
ال تهمهم محاربة األمية وال جودة
التعليم او تعميمه ،وعليه فان
مستقبل األمية ،بالنظر للخدمات
اجلليلة التي تقدمها ،مستقبل
زاهر ما لم يبادر الشعب ألخد زمام
مستقبله بيده

.

ملحوظة  :املقال اعتمد اخلزانة
الرقمية لليونسكو يف مجموعة
من املعلومات

.
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وجهة نظر يف مسألة عموم الكادحني

السفريوي محمد

ش ــارف ــت ســـيـــرورة " االنــتــقــال

هاما من هذه
جــزء ا
أن
صحيح ّ
ً
ً

االجــتــمــاعــيــة والـــتـــي يستقيم

فكرة لن تساعدنا على متلك رؤية

هيمنتها

وصفها بعموم الكادحني اصبحت

واضــحــة وال عــلــى استراتيجية

وااليــديــولــوجــيــة عــلــى مجموع

قــابــلــة لــإجنــاز مهمة بــنــاء أداة

عــمــوم املــســتــغــلــن واملــضــطــهــديــن

تنظيمية موحدة لهاته األغلبية

الكادحني وبلترتها وال يتعلق األمر

ال ــدمي ــق ــراط ــي الـــثـــوري " الــتــي

الفئات يسهل استقطابه حلظة

عصفت باملنطقة على امتام عقد

االن ــت ــخ ــاب ــات و االس ــت ــف ــت ــاءات

رقما اساسيا يف أية عملية تروم

مــن ال ــزم ــان  ،و مــع ذلـــك سيظل

ال ــش ــع ــب ــي ــة ســـــــواء يف صــفــوف

الدفع بالوضع احلالي إلى األمام

السؤال املتعلّق مباهيتها كظاهرة

جــمــاعــات االســــام الــســيــاســي أو

وتهييئ فرصة النتقال دميقراطي

وكبينة ومفهوم واحــدة
سياسية
ُ
من أكثر األسئلة الراهنة إشكالية.

الكادحة .

السياسية

والثقافية

بــتــحــالــف طبقي يتبنى خطابا
شعبويا .املسألة تــبــدأ بتحديد

املقصود بعموم الكادحني ؟

فـــإذا كــانــت املــاركــســيــة حــددت

هم حتما ضمن ما أصبح يطلق

امل ــف ــاه ــي ــم بـــدقـــة ،و اعــتــبــرت

علية يف بعض األدبيات السياسية

الــصــراع الطبقي محرك التاريخ

"املــهــمــشــن" أي هــؤالء الــذيــن لم

والطبقات كجهات وجتمعات هي

يــســتــطــيــعــوا عــلــى نــحــو أو آخــر

مــن متتلك الفعالية السياسية،

الــولــوج إل ــى الــفــضــاء الــرســمــي ،

وخصت البروليتاريا بنظريتها،

فشكلوا فضاءهم العمومي املضاد،

وعـ ّـر فــتــهــا كــقــوة أســاســيــة دافــعــة

وخلقوا لغتهم وخطابهم اخلاص –
الراب وأغاني األلتراس  -الذي من

للتطور االجتماعي .فإن املفارقة
الــتــي يجب الــوقــوف أمــامــهــا مليا

خالله ُتبتكر محاوالت التصدي

 ،هي تلك التي انتجتها امللحمة

لهيمنة ثقافة

املركز املستحوذ

الشعبية التي انطلقت منذ 2011

عــلــيــه مــن طــرف حتــالــف طبقي

أن أولــئــك الــكــادحــن
إذ أثــبــتَ ــت ّ

مسيطر عــلــى الــســلــطــة والــثــروة

املقصيني من دورة االنتاج
همشني
ّ
ا ُمل ّ
و املكون أساسا من شباب ُم ّ
عطل عن
العمل ،أو ميارس نشاطا اقتصاديا
على تخوم الدورة عبر االقتصاد
ممـــن تــعــج بهم
غــيــر الــنــظــامــيّ ،
األحياء الشعبية للمدن الكبيرة
أي أولئك الذين قد يحلوا لبعضنا
وصفهم ب”البروليتاريا الرثّ ة” أو
“أنصاف البروليتاريا” واعتبارهم
للرجعية”،
“احتياطي
ّ

كــانــوا

استعداد ا للتضحية
أكثر الفئات
ً

والتصدي لألنظمة االستبدادية

وأجهزتها القمعية.

فــالــتــقــاريــر الصحفية رصــدت
يف  28يـــوم يــنــايــر ( 2011يــوم
الغضب) ،فقط بعد ثالثة أيام من
بداية ما ُس ّمي بثورة  25يناير يف
مصر ،رصدت بشكل واضح انضمام

حي " إمبابة " أكبر عشوائية يف
وس ــط الــقــاهــرة إل ــى االنــتــفــاضــة
بشكل جاد .و تطورت مسيرة من
 50شخص ،نصفهم من األطفال،
بعد صــاة اجلمعة ،بشكل سريع
إلى مظاهرة جماهيرية "ال ميكن
أن ترى بدايتها أو نهايتها" .ونادى
احلشد بسقوط الــنــظــام ،ودعــوا
آخــريــن لالنضمام ،واشتبكوا مع
شرطة مكافحة الشغب لساعات،
وأكــمــلــوا مسيرتهم نــحــو مــيــدان

التحرير .

املشكل أســاســا مــن شــرائــح تربت
اســتــمــالــتــه مـــن قــــوى ســيــاســيــة

حقيقي ،فمن الــبــوعــزيــزي بائع

تطمح إلــى إعــادة تأسيس أنظمة

اخلضار بتونس إلى صاحب " التك

االستبداد و الفساد التي خرجت

الــتــك " الــذي حتــول مــن مصدر

اجلــمــاهــيــر مــن أجـــل اسقاطها.

ولكن هاته الشرائح اثبتت قدرة

إزعــاج يف شــوارع بغداد إلى "رمز"
الــثــورة العراقية .ميكننا القول

عــلــى ممـــارســـة غــيــر تــقــلــيــديــة

إ نّــــه الــهــامــش يــنــتــفــض و يسمع

حلــراك ممتد و عنيد قــد يتسم
يف معظم األحيان بالهدوء والترو

كر اسات
صوته و علينا إعادة فتح ّ
القدمي و يقينياته

يــســتــهــدف بـــاألســـاس امــكــانــيــة

قاصرة إلى حد كبير يف استيعاب

تــعــزيــز ف ــرص حــيــاة لــهــا كتأمني
مــآوي ومــرافــق حضرية – كهرباء
ومــاء  -واستهالك جمعي -اسواق
شعبية  -ووظائف وأمــن وكرامة.
لــكــن حــراكــهــا قــد يــتــخــذ شــكـ ً
ـا
ّ
منظم ًا ومسموع ًا وجمعي ًا عندما
ُت ــه ـ ّـد ُد املــكــاســب بــجــديــة – هــدم
السكن العشوائي أو منع البائعني
اجل ــائ ــل ــن  -أو عــنــدمــا تــصــبــح
الفرصة متاحة لتأسيس حراك
ومقاومة منظم ومهيكل ببرنامج
وأهـــــداف وقـــــادة كــالــذي حصل
باحلسيمة  ،أو تندمج النضاالت
املتناثرة لهذه الفئات يف نضاالت

التي صارت

ما يقع.

هذه األغلبية الكادحة ،اليوم،
متنوعة بشكل شديد ومنقسمة
سياسيا وثقافيا وماديا ،وبالتالي
يصبح من الضروري إعادة صياغة
ملــفــهــوم الــبــرولــيــتــاريــا التقليدي
املــاركــســي ،والـــذي يــضــع فرضية
صــلــبــة عــلــى كـــون الــبــرولــيــتــاريــا
متتلك دومــا نفس الوعي الثقايف
والسياسي ،وهــي مــوحــدة ماديا.
بينما هي اليوم اكثر من وقت آخر
متنوعة سياسيا وثقافيا وماديا،
وليست موحدة أبدأ بشكل مطلق
يف هــاتــه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة.

سياسية أوسع وتصبح جزء ًا منها

التعدد والتلون داخلها ال يجوز

السودانية .2019

إهماله أوالتغلب عليه مبفاهيم

وهو ما يبدو أنه حدث يف الثورة

طبقية صــلــبــة .فــفــكــرة الطبقة

لـــذا لـــن جنــانــب الـــصـــواب إذا

النقية ،والتي تلغي وجود هويات

اعتقدنا أن اعتبار هاته الشرائح

متنوعة ،واختالفات ثقافية هي

حتــت إيديولوجيا دولــة مــا بعد
طموحنا يف حــزب الــنــهــج أمــام
ارتباك هذا الواقع وتنامي القلق
الــكــامــن فــيــه ،هــو الــدفــع بالعقل
الــســيــاســي الــيــســاري عــلــى إعــادة
صــيــاغــة املــفــاهــيــم .و الــبــرهــنــة
على أن انخراط واشتراك هؤالء
الــفــقــراء لــن ُيــفـ ِـســد بــالــضــرورة
ويحو لها إلى "ثورة
االنتفاضات،
ّ

اجلــــيــــاع" ،ولــــن يــخــلــق فــوضــى،

االســتــعــمــار ،مب ــا يف ذلـــك بعض

القوى اليسارية.

اليوم نحن نشهد تشكل فضاء
عمومي مضاد املتشكل من شبيبة
غــاضــبــة وم ــح ـ َـب ــط ــة ،وحـــركـــات

احتجاجية ،وجتــار شــارع هاربون
من الــدولــة ،وكــل الذين يقاومون
مــن أج ــل االســتــمــرار يف العيش.
بــبــســاطــة هـــي "الــبــرولــيــتــاريــا

كــمــا أنـــه خــطــأ االعــتــقــاد أنــهــم

الــرثــة" .لــكــن يف ســيــاق تاريخي

السياسي .

جـــديـــد هــــم هــــذه املـــــرة شــبــان

زبناء حتميون لتيارات االســام

معظمهم قاطنوا هــوامــش املــدن،

يف اعتقادنا سيرورة بناء حزب

مــتــعــلــمــون ،ومــنــخــرطــون بشكل

الطبقة العاملة و عموم الكادحني

متحمس حاملو قيم تقدمية "

لن يتأتى بنجاح األولى يف اقامة

الــعــدالــة  ،احلــريــة و الــكــرامــة "،

هذه األغلبية
الكادحة ،اليوم،
متنوعة بشكل شد يد
ومنقسمة سياسيا
وثقافيا وماد يا ،و بالتالي
يصبح من الضر و ر ي إعادة
صياغة لمفهوم البر وليتا ر يا
التقليد ي الما ركسي ،و الذ ي
يضع فرضية صلبة على
كو ن البر وليتا ر يا تمتلك
د وما نفس الوعي
الثقافي و السياسي،
وهي موحدة ماد يا

ومنحازون كذلك إلــى النزعات "
ليبرالية " .كما أنهم ال يطيقون
األنـــســـاق املــغــلــقــة ،واخلــطــابــات
األبـــــويـــــة ،وي ــس ــي ــط ــر عــلــيــهــم
الشعور بأنهم محرومون مصادرة
حقوقهم الــفــرديــة .لــهــذا تغلب
على خطاباتهم النزعة الرفض
أو األدق نــزعــة الــضــديــة  ..وهي
ضدية ال ميكن الوثوق فيها كثير اً،
ألنها قد تلقي بهم يف عدمية ال
فــكــاك منها ســوى بتمكينهم من
األداة السياسية املناسبة الجناز

التغيير املنشود.
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جواد التلمساني

شكلت جماعة العدل واإلحسان

البوتشيشية ،نتيجة فشله يف

التوافق معه ،وهــو ما جتلى أيضا

مــنــذ نشأتها منــوذجــا استثنائيا

اســتــمــالــة مــدبــري شـــأن الــزاويــة

الحــقــا مــن خــال رســالــة "مــذكــرة

يــتــســم بــالــكــثــيــر مــن الــتــمــيــز عن

إل ــى االهــتــمــام بــقــضــايــا املجتمع

ملــن يهمه األمـــر" املــوجــهــة للملك

باقي ألــوان طيف حركة اإلســام

والتدخل يف شؤوون السياسة.

محمد السادس بعد وصوله لسدة

السياسي دولــيــا ومحليا ،متميزا
حتى عــن منــوذجــهــا امللهم حركة
اإلخــــــوان املــســلــمــن بــاعــتــبــارهــا
مرجعا فكريا وامــتــدادا تنظيميا
ملجموعة من تنظيمات ما يعرف ب

" احلركة اإلسالمية ".

قــام بتدشني ما يطلق عليه يف
أدبيات اجلماعة ب "مرحلة جهاد
الكلمة" أي مرحلة النصح والدعوة
ممهدا لهده املرحلة بأولى كتاباته

احلــكــم ،وهــو يف نــظــرنــا مــا فشلت
فيه اجلماعة فانتقلت إلى الصراع
واملــواجــهــة املــبــاشــرة مــع الــنــظــام
السياسي.

املتمثلة يف كتابي" :اإلســـام بني

بــعــد تــوجــيــه رســالــة "اإلســـام

الــدعــوة والــدولــة" سنة  ،1971و"

والـــطـــوفـــان" قــضــى الــشــيــخ عبد

فــمــنــذ أن ق ــرر املــرشــد املــؤســس

خــطــاب الــيــســار ،وحــتــى مــســألــة

من قمعه وبطشه.
وهــو الشيء الــذي سيدفعه إلى
إصــــدار كــتــاب "اإلســـــام وحتــدي
املاركسية اللينينية " سنة ،1989
والــذي يعتبر مــن خــال مقدمته
بـــأن " :األرض الــســيــاســيــة الــتــي
يــقــف عليها االشــتــراكــيــون أرض
صلبة ،قاعدتهم العاطفية ،التي
يتضمنها نداء العدل تتجاوب مع
الفطرة البشرية " (أنظر الفقرة

اخلـــروج عــن جماعته الصوفية،

الفصائل اليسارية ،رغم أن أدبيات

لــيــحــتــل مــوقــعــا داخــــل مــكــونــات

اجلماعة تدعوا إلى السلمية ونبذ

امل ــج ــت ــم ــع املـــغـــربـــي ،مــــن حــيــث

العنف،والتي خلفت العديد من

امتداده اجلماهيري ،وخصوصيته

الضحايا يف صفوف الطرفني وجب

التنظيمية ومن حيث أيضا مواقفه

السياسية املعارضة لنظام احلكم.

اإلسالم غدا" سنة  ،1972مرحلة

الــســام يــاســن فــتــرات بالسجن

سيشكل هذا املقال أرضية لفتح

" جــهــاد الــكــلــمــة " شــمــلــت أيــضــا

ومستشفى األمراض العقلية (أنظر

رئيس الدولة امللك الراحل احلسن

سيرته الــذاتــيــة) ،وبــعــد جتــاوزه

الثاني وذلــك بتوجيه الشيخ له

لهاته املرحلة قام بتأسيس "أسرة

رسالته الشهيرة املعنونة ب "رسالة

اجلماعة" سنة  1981وهي اخللية

اإلســام أو الطوفان" سنة 1974

النواة جلماعة العدل واإلحسان،

والــتــي كانت عــبــارة عــن مجموعة

مع وضــع إطــارهــا النظري "املنهاج

مــن النصائح ليرجع "السلطان"

النبوي  :تربية،تنظيما وزحفا"

(حسب األدبيات اإلسالمية) إلى

والـــــذي ســيــشــكــل الح ــق ــا إطــــارا

طــريــق الــصــواب ويحكم مبــا أنــزل

إيــديــولــوجــيــا يــحــمــل الــســمــات

اهلل ،فيتبوأ مكانة "عمر بن عبد

األســاســيــة لــتــصــورهــا التنظيمي

ه ــذا املــشــروع وفــتــح نــقــاش جــدي
وعميق حوله ومعه ،خاصة مع شح
وقلة الكتابات التحليلية والنقدية

لهذا املشروع.

أوال  :ن ــش ــأة جــمــاعــة الــعــدل
واإلحسان  :من النصح والدعوة إلى

ا لتنظيم .

بـــعـــد أن قـــــرر الـــشـــيـــخ عــبــد
الــســام يــاســن م ــغ ــادرة الــزاويــة

 ،1989كتاب العدل سنة ...2000

أليمة يف الساحة اجلامعية جتاه

فكري وسياسي ســرعــان مــا تطور

السهولة ودون التعرف أوال على

مــقــدمــات يف املــنــهــاج الــنــبــوي سنة

وما خلفه ظهوره من أحداث عنف

ستشكل فيما بعد لبنة مشروع

ميكن تبنيها أو احلسم فيها بهاته

سلسلة اإلحسان سنة ،1989كتاب

"فصيل طلبة العدل واإلحسان"،

مــنــاهــج املــتــصــوفــة والــطــريــقــيــن،

أحمرا" من جهة أخرى ،مواقف ال

كــتــاب "الــرجــال" اجلــزء األول من

ومن بينها أساسا القطاع الطالبي

حــيــث مــنــهــجــيــة اشــتــغــالــهــا عــن

ودعوات القطيعة واعتباره "خطا

خ ــال مــجــمــوعــة مــن الــكــتــابــات :

بتأسيس الــعــديــد مــن قطاعاتها

مب ــض ــم ــون صــــويف مــخــتــلــفــة مــن

احلــــوار والــتــقــارب مــعــه مــن جهة

املرشد املؤسس اإلجابة عليه من

الــتــوســع الــتــنــظــيــمــي لــلــجــمــاعــة

تأسيس جماعة دعــويــة تربوية

دائــرة الــصــراع ،خاصة مع دعــوات

هـــذا الــشــعــار الــــذي ســيــحــاول

صفوف قــيــادات اجلماعة ،استمر

الــبــوتــشــيــشــيــة) ،واالنــتــقــال إلــى

ميكن أبــدا جتاهله أو إلــغــاؤه من

اخلميني يف إيران.

 ،1988واتساع دائرة االعتقاالت يف

العباس (شيخ الطريقة القادرية

تــركــيــبــتــنــا الــســيــاســيــة ،الـــذي ال

وجعلها "قــومــة" متأثرا بتجربة

ومع حصار مرشد اجلماعة سنة

بعد وفــاة مشرقه الروحي الشيخ

الــنــقــاش حــول مــكــون أســاســي من

"الثورة" غلفها مبنظوره اإلسالمي

العزيز (أحــد اخللفاء األمــويــن)
فيتوب "توبته العمرية" حسب
تعبير الشيخ ياسني وإال سيجرفه

الطوفان .

والسياسي .

وقد شكلت مرحلة سجن الشيخ
عبد السالم ياسني وولوجه سجن
لــعــلــو ،واحــتــكــاكــه مبــجــمــوعــة من

ومـــن هــنــا وجـــب ال ــوق ــوف على

أطــر الــيــســار واحلــركــة املاركسية

أن اجلــمــاعــة اعــتــمــدت يف كثير

املــغــربــيــة ،فــرصــة لــه للتفكير يف

مــن مراحلها على تكتيك إســداء

كــيــفــيــة إبـــــراز مــشــروعــه يف ظل

النصح حلاكم الــبــاد ،من منطلق

وجود مشروع سياسي يساري قوي

"الـــديـــن الــنــصــيــحــة "..أمــــا يف

بــالــســاحــة ،والــــذي ك ــان يف صــراع

قبوله النصيحة وإيجاد إمكانية

مباشر مع النظام السياسي ويعاني

تقدمي نقذ ذاتــي بخصوصها وكل
الثانية من الصفحة  7من الكتاب)،
معتبرا أيضا ويف نفس املقدمة بأن
" :العدالة االشتراكية املاركسية
روسية تعادي اإلســام( "..الفقرة
األخــيــرة من الصفحة  9من نفس
الــكــتــاب) ،وبالتالي وجــب حسبه
حتديها ب"احملــجــة البيضاء" أي

املشروع السياسي اإلسالمي.

مــن هــذا املنطلق بــدأ التحدي
برفع شعار "العدل واإلحسان"الذي
سيصبح اسم اجلماعة فيما بعد،
وذلـــك بــعــد تــأســيــس الــعــديــد من
الــهــيــاكــل

التنظيمية

للجماعة،

وهكذا سيكون املرشد املؤسس قد
تبنى من منظوره اإلسالمي قضايا
الصراع الطبقي وحتقيق العدالة
االجتماعية وغيرها من الشعارات
التي حملها ويحملها اليسار ،والتي
تالمس هموم املجتمع وإشكاالته،
والتي كانت تشكل بشهادته قوة

يف ح ــدود مسؤوليته .وقــد شكل
الــقــطــاع الــطــابــي لــلــجــمــاعــة يف
التسعينات آلية تنظيمية ودعائية
قوية للجماعة ،وميكن القول بأن
تنظيم اجلماعة كــان متمركزا يف
قطاعها الطالبي يف تلك املرحلة،
إلــى غاية انطالق ما تطلق عليه
اجلــمــاعــة يف أدبــيــاتــهــا ب"مرحلة
التوازن ودعم الواجهة السياسية"
بني سنة  1998و( 2001أنظر مقال
مسيرة العدل والإحسان  :أزيد من
عقدين بني احملنة واملنحة ،املنشور
مبوقع اجلماعة بتاريخ  4فبراير
 ،)2009وهي املرحلة التي ستعرف
نشأة الــدائــرة السياسية جلماعة
العدل واإلحسان باعتبارها جهازا
مختصا بالشأن السياسي والشأن
العام عموما محليا ودوليا ،وهو ما

سنتطرق له يف احملور التالي.

ثانيا  :بني الدعوي والسياسي..
نشأة الدائرة السياسية للجماعة :
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ليبيا بني نيران احلرب األهلية

بنطاهر محمد

اختتم مؤمتر برلني املنعقد يف

إضــافــيــة ضــد األوروب ــي ــن يف ملف

مصلحة فرنسا تكمن يف احلفاظ

اتفاق الصخيرات ،كطرف "راع" من

 .4االف ــت ــراض ال ــراب ــع ،فيعود

 19يناير احلالي حول ما آلت اليه

ال ــه ــج ــرة .وت ــع ــد أملــانــيــا املــقــصــد

على نفوذهها وتبعية بلدان املنطقة

وجهة نظر الدبلوماسية السائدة،

إلى موقف وتقييم القوى الدولية

األوضــاع يف ليبيا واحلــرب الدائرة

األســـاســـي ملــعــظــم راكـــبـــي الــبــحــر

يف شمال أفريقيا بعد أن تضاءل

مما جعل طريف األزمة غير مهتمني

للدور املغربي ،ويبدو أن تقييم تلك

على اراضــيــهــا بــن حكومة نصبها

مــن شــمــال إفــريــقــيــا ودول جنوب

حتــت زحــف الــصــن وترسيخ نفوذ

بوجهة نظره”،

القوى للدور املغربي سلبي ،رمبا،

مدمرو ليبيا (ساركوزي ،كاميرون

الصحراء الكبرى صوب "الفردوس

روسيا وان أدى لها إلى التعارض مع

بدعم من األمم املتحدة والواليات

األوروبي

املتحدة) ،والقائد العسكري خليفة
حفتر املنشق عنها الذي يقود حربا

ضروسا إلسقاطها.

ش ــارك يف هــذا املــؤمتــر  12دولــة

تركيا األطلسية.

 .2املغرب “بعد حتول الصراع إلى
مستوى عسكري ،أصبحت األطراف

يعتقدون أن دوره غير مؤثر ،سواء
يف اســتــمــرار األزمـــة أو تسويتها،

ولذلك لم يوجهوا له الدعوة.

مــن هــنــا ،هــدف أملــانــيــا مــن عقد

يؤيد االجتــاه الفرنسي كــل من

اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة تتجسد

هــــذا املـــؤمتـــر" إلــــى الــتــعــامــل مع

مــصــر واإلمـــــارات ،وأشـــار الرئيس

مكانتها حسب درجة دعمها ألحد

كل هذا يؤدي بنا إلى استخالص

مــواقــف الـــدول اإلقليمية لطريف

الفرنسي قائال "إن ما يقلقني بشدة

طــريف األزمــة ،ومــا دام املغرب غلم

أن الدبلوماسية املغربية ليس لها

النزاع يف ليبيا وليس التعامل مع

هو وصول مقاتلني سوريني وأجانب

يصرح باختيار طــرف معني ،وغير

فــعــل يف الــقــضــايــا االستراتيجية

مــنــهــا إلـــى جــانــب الــــدول اخلــمــس

س ــواء كــانــت حــدوديــة او جهوية،

األعضاء الدائمني يف مجلس األمن

سياسية او اقتصادية او صناعية.

كــل مــن (تركيا ،اجلــزائــر ،وأملانيا،

وإنهماك الدولة املغربية يف املقاربة

وم ــص ــر ،واإلمـــــــارات ،ونــيــجــيــريــا،

األمنية لتسيير الــبــاد او ضرب

وإيــطــالــيــا) األمــانــة الــعــامــة لألمم

احلريات أصبح ميوقعه يف محيط

املتحدة ،وجامعة الــدول العربية

الدول الغير املستقرة التي لن يكون

لها سوى دور ثانوي.

احلاضرة الغائبة ،ومنظمة االحتاد
األفـــريـــقـــي ،ومــنــظــمــة االحتــــاد

ليبيا يف صلب مشروع الهيمنة

األوروبي .واملالحظ بان تلك الدول

النفطية األملانية واألمريكية

الشعب الليبي بطريقة أو بأخرى.

فـــشـــل املـــــشـــــروع الــصــهــيــونــي

جميعها مشاركة يف مأساة وعذاب

األمريكي يف تدمير ســوريــا وخلق

معلوم أن مؤمتر برلني اجل أكثر

أزمة اقتصادية وجيو استراتيجية

مــن مــرة ألســبــاب تتعلق بتصاعد

وحــولــت االمــبــريــالــيــة األمريكية

الــــصــــراع يف ل ــي ــب ــي ــا ،وتــصــاعــد

بخطثها الفوضى اخلالفة نظرتها

التدخالت اخلارجية .سبق مؤمتر
برلني املشار إليه مؤمتر آخر عقد
يف مــوســكــو أوائــــل يــنــايــر احلــالــي
للهدف ذاتـــه ،وخ ــرج بــاتــفــاق كان
مــن املــفــتــرض الــتــوقــيــع واملــوافــقــة
عليه مــن قبل الــطــرفــن الليبيني
(احلكومة بقيادة السراج ،والقيادة
العسكرية بقيادة الضابط خليفة

حفتر) .

احلــرب ادت إلــى ايــقــاف تصدير
النفط الليبي إلــى اخلـــارج الــذي
يــقــدر ب  800الــف برميل يوميا
تزود الصناعات الثقيلة ألول قوة
صــنــاعــيــة واقــتــصــاديــة أوروب ــي ــة،
املانياد .هــذا نتج اساسا عن واقع
حــصــار قــــوات حــفــتــر لــطــرابــلــس.
وهنا يكمن جوهر االهتمام القوى
االقتصادية العاملية التي ترتبط
مصاحلها بالنفط الليبي وعلى

راسها أملانيا.

لــيــبــيــا ب ــواب ــة رئــيــســيــة لــعــبــور
الــاجــئــن إلــى أملــانــيــا ،ومــن هنا ال
نستغرب محاولة أردوغـــان تعزيز
نــفــوذه هــنــاك لــكــي ميــســك بــورقــة

إلــى تسيير أزمــة جــديــدة مركزها
مــواقــف اطـــراف الــنــزاع الداخلية

إلى مدينة طرابلس الليبية ،يجب

قـــادر عــلــى الــتــأثــيــر يف الــصــراع يف

(السراج وحفتر ) "رغم دعوة أملانيا

أن يتوقف ذلك " لكن لم جند قوال

مستواه العسكري ،فقد جتاوزته

للطرفني وحضورهما إلــى برلني.

للرئيس ماكرون يعبر عن قلقه يف

واتفق املشاركون يف برلني كما جاء

وجود مرتزقة من جنوب السودان،

يف البيان اخلتامي على " احترام

ومــن تشاد بالتعاون مع إسرائيل،

قـــرار األمم املــتــحــدة بــحــظــر نقل

كما هو الشان ملرتزقة سلفيني.

األسلحة إلى ليبيا وأن تتم مراقبة
هذا احلظر بطريقة أكثر حزما من
املــاضــي" ،وتشكيل جلنتني األولــى
تتكون من ( )5 + 5من طريف النزاع
الليبي ملناقشة وقــف اطــاق النار
على أن جتتمع األســبــوع الــقــادم،
وتــشــكــيــل جلــنــة مــتــابــعــة تختص
بتنفيذ ق ــرارات األمم املتحدة يف
الشأن الليبي .يف ظل هذه األجواء
فــان املؤمتر يف برلني لم يفرض أو
حتى يلوح بفرض عقوبات على أي
طرف من األطراف يخل بقرار وقف
اطـــاق الــنــار أو الــرافــض للحلول

السياسية .

فــرنــســا وتــركــيــا بــن املــســؤولــيــة
والنفوذ

األحداث.

 .3االفــتــراض الثالث ،الــذي قد
يفسر إبعاد املغرب حسب اوالئــك
الذين يــرون يف اجلزائر مصدر كل

الـــتـــي الل املــــؤمتــــر ،الــرئــيــس

اخفاقات املغرب ،أن حضور اجلارة،

الفرنسي مــاكــرون كــان يصر على

رمبا ،كان مشروطا بإقصاء املغرب،

وقــف إرســـال مقاتلني " ســوريــن "

من خالل االدعــاء أن املغرب ليست

إلى طرابلس ليبيا دعما للحكومة

له حدود مع ليبيا.

الــشــرعــيــة متهما تــركــيــا يف ذلــك،
بينما الرئيس التركي أردوغان كان
يطالب بضرورة وضع حد للموقف
الـــذي يتبناه خليفة حفتر ضد

احلكومة املشرعنة.

تهميش املــغــرب مبني على قلة
تــأثــيــره عــلــى مــجــريــات األمـــور يف
ليبيا
هــنــاك عــدد مــن العناصر التي
تفسر تهميش املغرب وإقصاءه عن
حضور مؤمتر برلني :
 .1املــغــرب لــم يــواكــب مخرجات

الحرب ادت
إلى ايقاف تصدير
النفط الليبي إلى
الخارج الذي يقدر
ب  800الف برميل
يوميا تزود الصناعات
الثقيلة ألول قوة صناعية
واقتصادية أوروبية،
المانياد .هذا نتج
اساسا عن واقع
حصار قوات حفتر
لطرابلس

ليبيا لضمان سيطرتها على العراق
بــتــواطــؤ ممــلــكــات الــبــتــرو دوالر

القروسطية .

فسهلت االمبريالية األمريكية
مدعمتا باالمبريالية الفرنسية
تــوجــه معظم املــقــاتــلــن األجــانــب
الذين ينتمون إلى تنظيم الدولة
اإلســامــيــة يف لــيــبــيــا مــن تــونــس،
على الرغم من أن التنظيم اجتذب
مجموعة واســعــة مــن اجلنسيات
األخرى ،مبا فيها تشاد وغانا وكينيا
والــنــيــجــر والــصــومــال وبــورونــدي.
وهاته كلها دول حدودية جنوبية

ليبيا .

خالصة القول
عدم استقرار ليبيا بدأ باغتيال
الــــقــــذايف مــــن طــــرف ســــاركــــوزي
وكامرون واستمر بتبعات الفوضى
العارمة التي شنتها االمبريالية
على املنطقة
اما القضية ليبية وحلها يف أيدي
الليبيني ،ومن يعول على جهة أخرى

يخدم حتما مصالح االمبريالية.
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العدد 344 :
من  28يناير إىل  3فرباير 2020

تتمة مقال رؤية حتليلية عامة للمشروع الفكري والسياسي جلماعة العدل واإلحسان..
متـــيـــزت مـــرحـــلـــة "الــــتــــوازن

وامل ــس ــي ــرات املــعــنــيــة بــالــقــضــايــا

السياسي،الدولة

املدنية،حقوق

احلــوار املشار له أعــاه) ،وكذلك

ورجـــــال مــهــمــتــم تــربــيــة األمـــة

ودعـــــم الـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة"

القومية ،من خالل الهيئة املغربية

اإلنـــســـان...إلـــخ ،دفـــع بــقــيــادات

دعوات نادية ياسني جنلة املرشد

ومراقبة التطبيق ،ولها الهيمنة

اجلــــمــــاعــــة وأطــــــــر دائــــرتــــهــــا

املؤسس ومسؤولة القطاع النسائي

على مصير األمة وعلى الرجال.

السياسية إلى التفاعل ومحاولة

للجماعة سابقا ،حول الرغبة يف

داخـــل اجلــمــاعــة بــتــوجــهــهــا إلــى
االختصاص وامليز ببني

لنصرة قضايا األمة.

• حضور شباب اجلماعة داخل

اجلانب "العدلي" أي االهتمام

تــنــســيــقــيــات حــركــة  20فــبــرايــر

بالشأن العام والشؤون السياسية،

سنة  ،2011وحضور أطرها داخل

وبـــن اجل ــان ــب "اإلح ــس ــان ــي" أي

مــجــالــس دعــم احلــركــة( .هــنــاك

عـــــدم الــتــخــلــي عــــن املــضــمــون

نــقــذ كــبــيــر لــتــجــربــة اجلــمــاعــة

التربوي (الــصــويف) الــذي وضعه

داخل احلركة ،وانسحابها املفاجئ

مــرشــدهــا ،يف انــســجــام دائـــم مع
ثــاثــيــة  :الــتــربــيــة،الــتــنــظــيــم
والزحف ،وهو ما يتبني من خالل
ما قامت اجلماعة بتأسيسه من
قنوات تنظيمية تعنى باجلانب
"التربوي" ألعــضــاء/ت اجلماعة

منها) .

• إصــــدار تــقــاريــر شــامــلــة عن
الـــوضـــع الــســيــاســي واحلــقــوقــي
بــالــبــاد ،عــبــر املــجــلــس القطري

للدائرة السياسية (مقدس).

اإلجــابــة عنها مــن خــال كتابات
وتــصــريــحــات م ــت ــع ــددة ،فمثال
بــخــصــوص الــدولــة املــدنــيــة أورد
على سبيل املثال تصريح األستاذ
فــتــح اهلل أرســـــان نــائــب األم ــن
الــعــام لــلــجــمــاعــة احلــالــي يقول
فيه " :لــم يسبق لنا أن طالبنا
بــالــدولــة الــديــنــيــة ،بــل نــحــن مع
الدولة املدنية( "...احلوار منشور
مبوقع اجلماعة بتاريخ  7يونيو

إقامة النظام اجلمهوري باملغرب.

ورجــــال وأجــهــزة وإدارات تسير

إن كـــل هـــاتـــه الــتــصــريــحــات

الــــشــــؤون املــــاديــــة والــنــظــامــيــة

واآلراء داخل اجلماعة ،باختالف

واالقتصادية،وهي حتت مراقبة

التقدير حول كثرتها أو أقليتها،

الدعوة ورجالها .وجتتمع مقاليد

تصطدم يف مقابلها بــإرث فكري

الدعوة والدولة معا يف يد اإلمام

ومرجعي خلفه املرشد املؤسس،

الــقــطــري قــبــل الــتــحــريــر الــعــام،

يبقى يف تقديرنا معيقا أساسيا

واخلــلــيــفــة بــعــده،يــنــســق ويــأمــر

ألي تطور داخل اجلماعة وتطور

وينهى وينظر إلــى األسبقيات،

مشاركتها يف الــفــعــل السياسي،

وينصب ويعزل ويستشير ويتخذ

وكــذلــك مــعــيــقــا لــكــل إمــكــانــيــات

الــقــرار" (كــتــاب املــنــهــاج النبوي

مـــثـــل  :مـــجـــالـــس الــنــصــيــحــة،
املتصوفة)،

:تربية،تنظيما وزحفا  ،ص.)410
ختاما ،يبقى املــشــروع الفكري

الــربــاطــات (عــلــى شاكلة خلوات
البرامج

• دولــــة تــتــمــثــل يف مــؤســســات

والـــســـيـــاســـي جل ــم ــاع ــة ال ــع ــدل

التعليمية،

واإلحـــــــســـــــان ،بــخــصــوصــيــتــه

احملاضن...إلخ.

وغــــزارة ت ــراث ــه ،بــقــوة امــتــداده

ويف مقابل ذلك عززت اجلماعة

التنظيمي ،وبتقاسمه مع باقي

اشــتــغــالــهــا عــلــى اجلــانــب العدلي

الــقــوى السياسية الدميقراطية

(السياسي) بتخصص أكثر وذلك

مجموعة من املواقف السياسية

السياسية

املناهضة للفساد واالســتــبــداد،

سنة  ،1998والتي ستشكل إطارا

واملــنــتــقــدة لــأوضــاع والسياسات

جامعا لكافة قطاعات اجلماعة

القائمة ،مشروعا غنيا ال ميكن

ذات الصلة بالشأن السياسي العام

حتليله والوقوف عليه بتفصيل

مــن  :شــبــاب ،طلبة ،نقابيني،...

مــن خــال مــقــال أو أكــثــر .بــل هو

سرعان ما ستطور طرق اشتغالها

م ــش ــروع يــســتــدعــي مــنــا ضـــرورة

بتأسيسها

لــلــدائــرة

وتــقــوم بــتــأســيــس مــجــمــوعــة من
الــقــطــاعــات  :الــقــطــاع الــنــقــابــي،
الــدائــرة احلقوقية ،مراكز بحث

ودراسات وغيرها.

ويــبــقــى الــســؤال املــطــروح لــدى
مجموعة من الفاعلني السياسيني
هــو  :هــل ميكن أن يكون للدائرة
السياسية وأطرها دور يف حتديث

ومن هذا املنطلق ميكننا القول

عمل اجلــمــاعــة ومــراجــعــة اإلرث

بــأن األداء السياسي للجماعة

الــفــكــري الــــذي خــلــفــه املــرشــد

قد تطور بشكل كبير مع تأسيس

املؤسس؟ وهذا ما سنثيره يف احملور

الدائرة السياسية ،بحيث أصبح
للجماعة حضور كبير يف مختلف
املجاالت ميكن تلخيصه من خالل:
• احلــــضــــورالــــقــــوي داخـــــل
اجلامعة من خالل "فصيل العدل
واإلح ــس ــان" ،ومــا قــام بتأسيسه
من هياكل يطلقون عليها "هياكل
االحتــاد الوطني لطلبة املغرب"
(اخلالف حول هاته املسألة كبير
مع باقي الفصائل الطالبية التي

ال تعترف بها).

• احلضور يف مختلف التظاهرات

التالي .

ثالثا : .بــعــد وفـــــاة املــرشــد
املؤسس..هل تــراجــع اجلــمــاعــة

ذاتها ؟

مع احتكاك اجلماعة بغيرها
من املكونات السياسية (اليسارية
خصوصا) يف مجموعة من احملطات
مـــع

خ ــاص ــة

حركة20فبراير،

أثــيــرت مــجــمــوعــة مــن األســئــلــة
والــــنــــقــــاشــــات حــــــول مـــوقـــف
اجلماعة من القضايا األساسية
التالية

:

الدميقراطية،النظام

 ،)2011ويــقــول عــمــر أحــرشــان
القيادي يف الدائرة السياسية ،يف
أحد حواراته املنشور على موقع
فبراير.كوم بأن " :إحالل الدولة
املدنية كفكرة وأســاس للتفكير،
ولــيــس كمفهوم قــانــونــي صــرف..
وأن الــدولــة املــدنــيــة يقصد بها
الدولة التي حتترم فصل السلط،
والـــســـيـــادة الــشــعــبــيــة،وحــريــة
التعبير ،وليس املقصود بها دولة

البوليس والعسكر".

احلـــــوار وال ــت ــق ــارب نــاهــيــك عن
التحالف مع القوى الدميقراطية
اليسارية املــعــارضــة ،وأشــيــر هنا
لبعض مــن ه ــذا الــتــراث  :يقول
الــشــيــخ عــبــد الــســام يــاســن يف
كتاب العدل  :اإلسالميون واحلكم
"يقبل اإلسالميون الدميقراطية
قبوال حذرا ،حذرهم ينبني على
ضرورة التمييز بني الدميقراطية
اآللــيــة  :دميــقــراطــيــة املــســطــرة
والــتــنــظــيــم ،وبــن الدميقراطية

وعــــن طــبــيــعــة احل ــك ــم وشــكــل

الفلسفية الــتــي ال تكتمل فيها

الــنــظــام الــســيــاســي الـــذي تصبو

ال ــدمي ــق ــراط ــي ــة إال بــازمــتــهــا

إليه اجلماعة يقول األستاذ فتح

الالئكية" ،وعن النظام السياسي

اهلل أرسالن " :نحن نهتم مبضمون

الــبــديــل ،ي ــورد يف كتابه املنهاج

النظام السياسي يف املغرب أكثر

النبوي " :إن احلــل لــن يكون إال

ممــا نهتم بــاأللــقــاب الــتــي تطلق

بتمايز مؤسسات الــدولــة يف غذ

عليه ،فليسمونها ملكية برملانية

دولة الشورى والعدل واإلحسان:

أو مــا شــــاؤوا ،املــهــم هــو املضامني
التي نتفق عليها("...أنظر نفس

• دعــــوة تــتــمــثــل يف مــؤســســات

االنكباب على حتليله ،وضــرورة
فتح النقاش معه وحــولــه ،حتى
نتمكن من فهمه جيدا وبالتالي
صياغة مواقف واضحة ومؤسسة
حـــول ســبــل وكــيــفــيــات الــتــعــامــل
معه ،خاصة مع دعــوات التقارب
والتنسيق مــعــه مــن طــرف بعض
ال ــق ــوى الــســيــاســيــة ،تستجيب
لــدعــوات احلـــوار الــتــي أطلقتها
وتــطــلــقــهــا اجلــمــاعــة مـــن خــال
مــجــمــوعــة مــن احملــطــات ،يف أفــق
حتقيق ما تطلق عليه اجلماعة يف
أدبياتها ب "امليثاق اجلامع" ،ويف
ظل وجود أصوات داخل اجلماعة
قــــادرة عــلــى مــراجــعــة تــصــورات
اجلـــمـــاعـــة وخــــاصــــة تـــصـــورات
مرشدها املؤسس والوصول ملواقف

أكثر تقدما .

سنة سعيدة
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الثقافية

الثقافة والتغيير

محمد رحو

أنا املوقع أسفله

ولكنني سأقول:

سياط من العصور الغابرة

مبناسبة السنة اجلديدة

سنة سعيدة!

على جسم قرية معاصرة

أحب أن أقول لكم:

مند يدا للحب والرجاء

ولكنني سأقول:

سنة سعيدة!

فينسفون الفضاء

***   

ولكنني سأقول:

ستمتد الئحة العاطلني

الريح تخنق الشمعة األولى

سنة سعيدة!

وتنهد صروح احلاملني

و الليل ميتد نفقا طويال

سيمحو الليل املتناسل أجنمه

ولكنني سأقول :

ولكنني سأقول:

و يصفق اخلفاش للعتمة

سنة سعيدة!

سنة سعيدة!

سنة سعيدة!

ولكنني سأقول:

ستفيض أرصدة جتار السالح

العهر يتناسل كالفطر

سنة سعيدة!

وتفيض قلوب الشعوب باجلراح

والقهر وما أدراك ما القهر

نحلم بوردة أريجها  /اخلالص

ولكنني سأقول:

ولكنني سأقول:

فيطلقون على احللم الرصاص

سنة سعيدة!

ولكنني سأقول :

نتيه يف املدن املخيفة

سنة سعيدة!

سيهدر«الرخاء»عبر اإلذاعة

سنة سعيدة!

جرحا يواصل نزيفه

و تشوينا حرائق البضاعة

«أحباب لنا»تزوجوا منحدرات الوهم

ولكنني سأقول:

ولكنني سأقول:

وطلقوا الرؤيا/اإلنسان

سنة سعيدة!

سنة سعيدة!

أحباب لنا ما زالت حتفر يف جرحهم

نتيه يف قفار الوقت

يغرقون الوقت يف الزيف و األلوان

شوكة القضبان

فنشتهي واحة املوت

يخلعون وجه الذئب

ولكنني سأقول:

ولكنني سأقول:

سنة سعيدة!

و يلبسون قناع اإلنسان

سنة سعيدة!

ولكنني سأقول :

نبارك حجرا يضيء ليل فلسطني

سنة سعيدة!

ويباركون رأسا ينبته التنني

أنا املوقع أسفله

يطردون العاشق ،يوصدون األبواب

ولكنني سأقول:

مبناسبة السنة اجلديدة

و يكرعون من دم الشهيد األنخاب

سنة سعيدة!

***   

أخشى أن أقول لكم

يوميات عامل زراعي

بــــزغ الــفــجــر حت ــول ــت الــــى مقهى
إلحتساء فنجان قهوة .جلست حتى
طــلــوع الــشــمــس اتــصــلــت بصديقي
املتواجد مب ــزارع اشتوكا عامال عند
احد املستغلني اجابني أنه لن يقابلني
إال يف الساعة اخلامسة مساءا وأمرني
ان استقل اطوبيس لإللتحاق به بعد أن
عني لي مكان لقائنا

جيبى ســوى ثالتون درهــم تستوجب
مني احليطة واحلــدر جلست والعياء
قد متكن مني اغمض جفوني لدقيقة
ثم انهظ مرتعشا خوفا من أن يسرقني
احــدهــم املــكــان مــلــيــىء باملتسولني
والشحادين واصحاب العربات املجرورة
يــدويــا الــكــل يلهت وراء لقمة عيش
بطريقته اخلاصة

اخدت اغراضي وضعتها عند حارس
األمتعة وقلت مع نفسي آنها مناسبة
للتعرف على مدينة إنزكان ومن يدري
رمبا لن يروقني العمل مبــزارع اشتوكا
وسأعود للبحث عن العمل هنا خرجت
متجوال بني ازقة وشوارع املدينة احس
بــاخلــوف يرتعد جــســدي تراقصني
هواجسي وحــيــدا امتــشــى متكن مني
العياء جلست ألخد قسط من الراحة يف
زاوية مقهى قرب سوق اخلضر إلنزكان
براد شاي وعلبة سردين لم يبقى يف

الــســاعــة تشير ال ــى الــتــالــثــة زواال
توجهت صــوب احملطة الخــد حقائبي
استقلت حافلة النقل اكادير الكبرى
رقــم  14متوجها الــى بيوكرى يلغت
محطة الــنــزول وجدتها فــارغــة على
عروشها سألت شابا عن مقهى الشباب
الــتــي سألتقي بها صديقي اخبرني
أنــه ال وجــود الي مقهى بنفس اإلسم
وضعت حملي جانبا الساعة تشير الى
اخلامسة بدات احلياة تدب يف الساحة
عشرات الشاحنات تصل اتباعا للمكان

.
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وعلى متنها عمال وعــامــات تعجبت
ملنظر العمالت وجوههن مغطات ال ترى
منهن إال عيونهن قلت هــذا مصيري
ساصبح مثلهم متــامــا تــذكــرت سبب
وجــــودي يف املــكــان ســألــت عــامــا عن
املقهى التي ابحث عنها اخبرني أنها
توجد بخميس ايــت اعميرة وأمرني
ان استقل سيارة أجرة لتوصلني اليها
وصلت ايت اعميرة ارشدني السائق الى
املقهى جلست منتظرا صديقي وبعد أن
طال غيابه توجهت الى هاتف عمومي
اخبرته أني يف املقهى وكان جوابه أنه
جالس ينتظرني مند الساعة اخلامسة
بنفس املقهى ببيوكرى أكتشفت أن
هناك مفهيني بنفس اإلسم وأخبرته
أنــي يف إنتظاره مبقهى الشباب بأيت
اعميرة وكانت صدمتي ال توصف......
يتبع .....عبداهلل الشيخ .....
بقلم عبد اهلل السامي

يوميات منجمي

عادل لعريف

كانت أول مهنة أزاولها هي أن اشتغل نادال يف مقهى ،كنت يف السن
الثالثة عشر وكانت قامتي ال تتجاوز منضدة املقهى ،فقد كنت أحاول
جاهدا أن أظهر لزبناء ،ولعل خجلي من قامتي ومن سني جعلني أطل
عليهم وراء املنضدة خفية ،ودون أن أثير أو تتأثر نظرتي اليهم ،كنت
كصبي يراقب أمه من وراء جــدار خشية أن تــراه مبالبسه املتسخة
التي غطاها الوحل ،وذلك بعد أن أمضى اليوم بطوله يف اللعب واللهو،
يختبئ حتى متضي تلك اللحظة حيث يحسب أنــه بعدها ستكون
األمور أحسن ويكون العقاب أخف ،وينسى أنه سينكشف ال محالة،
وأنها ستلومه على فعلته ،وتعيد نفس السيناريو الذي تبدأ به دائما
عتابها ،لتخلص يف األخير بطلب أن االمور يجب أن تكون أحسن ،وأن
زمن اللعب واللهو قد ولى ،يجب أن يتغير الصبي ويكبر رغم أنه الزال
أمامه متسع من الوقت للعب ،األمهات يردن أن يكبر األطفال بسرعة
حتى يرحتن من شقاءهن ،يردن أن تكبر رغم أنك ال تزال صغيرا ،يردن
أن تكون ذلك الرجل الصغير والذي يتصرف كما يفعل الكبار

.

عندما أطل على الزبناء أشعر بنفس اإلحساس الذي أحسه وأنا
أطل على أمي ،أراقبهم كما أراقبها ،أطل عليهم واخشى أن يالحظوا
وجــودي البريء ،رغم أنني أعلم أنني من سيحمل إليهم طلباتهم،
أريد أن تكون تلك اللحظة حلظة تأمل ،حلظة تبدأ باملراقبة وتنتهي
بالنتفيذ ،هكذا تعلمنا يف العلوم الطبيعية ،بعد أن أحمل إليهم
طلباتهم ساكون فإنني ال محالة اجتزت إختبارا أو حلظة من اللحظات
مبزاج مختلف ،ألمر إلى املرحلة املوالية وبدون تسرع ،وهكذا سأعيش
يف زمن قصير مبزاجني ،حالتني ،طبعني ،وبذلك أكون قد استفدت من
الوقت بشتى الوسائل

.

كنت أحمل املشروب فترتعد الكؤوس وكنت حينها أسمع رعشة
جسدي تنسجم مع صوت الكؤوس ،كان ذلك الصوت صوت الرعشة التي
تصاحب اخلوف ،وصوت اخلوف الذي يسبق الرعشة ،كان سني ال يسمح
ألفكر إن كانت مهنة شريفة أو دنيئة ،لكن وكما قال ديستويفسكي
"األوغاد يحترمون الشرفاء" قولة قالها يف كتابه األبله ،قد ال يبدو
أنها متناسقة مع ما أكتبه اآلن لكنها خرجت من مخاض عسير وكادت
تقتلني لو لم امنحها مكان بني هذه السطور ،لرمبا سأحس أنني قمعت
هــذه القولة وأنني يجب أن أكــون عــادال مع ما أكتب ومــا أفكر فيه،
فاجئتني كثيرا هذه القولة ولم استطيع أن أنسى أن لها الفضل فيما أنا
عليه اآلن لرمبا تكون هي الفكرة األولى التي تستحق أن تكتب ولرمبا
االخيرة ،وقد أكون مستبدا يقمع االفكار إن حاولت أن أكون منطقيا
أو أن أحاول بناء نص متناسق كتناسق األلوان يف اللوحات الفنية ،لكن
البد أن نخرج من االطار أحيانا فله جماله أيضا أو لنقل أن األشياء
اجلميلة تكون دائم ًا اشياء بسيطة ،ال تأخذ الكثير من الوقت واجلهد
فهي جميلة ألنها بسيطة ،أم املركبة فهي ال تعقد الرؤى ،هذا اإلحساس
الصحيح الذي يغمرني بل ويكاد يغرقني يف هديان بل هلوسة أبوح
فيها بكل ما لي من أسرار ،رغم أن احلياة ال تستوجب أن نحمل أسرار أو
أن نخفي أشياء فكل شيء سينكشف المحالة سواء شئنا أو أبينا

.

إن احلياة التي نعيشها ليست أكثر من احلياة التي نحتاج إليها
وال أقل من تلك التي نستحقها ،لقد منحتنا األم كل شيء منذ أن
كنا أمشاجا ،وكنا نبحث عن البويضة ثم حتولنا يف رحم أمهاتنا إلى
مخلوقات ،نأكل مما يأكلن ونشرب مما يشربن ،فإن اكتمل خلقنا صرن
يقاسمن معنا حديثهن وكل ما يدور حولهن ،وعندما نخرج إلى الوجود
نلتقي ألول مرة ونعرف أنهن اللواتي منحن كل عضو يف أبداننا وجود،
األم هي الوحيدة التي تستحق أن تقدس  ،فنحن ال نقدس سوى من
منحنا الوجود واحلياة ،هي الكائن الوحيد الذي يستحق أن يقدس
بعد اخلالق وقد يأتي بدرجة أقل أولئك الذين نحبهم حيث أنهم
مينحوا لوجودنا معنى ،فهم من منحوا لنا أن نرى األشياء بأعيننا ال
أن يصفوا أو أن يشرحوا لنا كيف حال األشياء

.

حوار
تستظيف جريدتنا يف هذا العدد الذي يتناول ملف األمية يف املغرب،الرفيقة زهرة حكيمي.هي مناضلة نسائية،قيادية
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يف النهج الدميقراطي،نقابية يف اجلامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي،ذات جتربة جمعوية وحقوقية متنوعة
بني اجلمعية املغربية حلقوق االنسان واملنتدى املغربي للحقيقة واالنصاف،ساهمت يف بناء جتربة نضال عائالت املعتقلني
السياسيني.وقع االختيار على ضيفتنا يف هذا العدد،باعتبارها أستاذة مادة الفلسفة والهتمامها بقضايا التعليم،وبحكم
قربها وعملها وسط النساء من مختلف الفئات.نشكر الرفيقة زهرة حكيمي على قبول الدعوة واليكم نص احلوار.
 -   1كــيــف ميــكــن تــعــريــف
األمية بالنظر إلى التطورات املعرفية
و التكنولوجيا احلالية ؟
 .تعريف األمية
األمية بأنّها
عرفت األمم ا ُملتّ حدة
ّ
َّ
حالة ّ
الشخص الذي ال ُيجيد القراءة
والــكــتــابــة ،ثــم أصــــدرت ع ــام 1971
أمي
تعريف ًا آخر جاء فيه ( :يعتبر غير ٍ ّ
كل شخص اكتسب املعلومات والقدرات
الضرورية ُملمارسة جميع النّ شاطات
ّ
التي تكون فيها معرفة حــروف اللّغة
بفعالية يف
ـروريـ ًـة لكي يلعب دوره
ضـ ّ
ّ
ويحقّ ق يف تع ُلّم الــقــراءة
جماعته،
ُ
نتائج ُت ِ ّكنه من
والكتابة واحلساب
َ
االرتــقــاء بنفسه وبــاجلــمــاعــة التي
ينتمي إليها ،كما تسمح له با ُملشاركة
النّ اشطة يف حياة بلده).
جتمعي ٌة ذات
واألمـ ّـيــة ظــاهــرةٌ ُم
ّ
سلبية تنتشر يف العديد
ـرات
تــأثــيـ ٍ
ّ
مــن الــبــلــدان عبر الــعــالــم ،وتختلف
مجتمع آلخــر تبع ًا
مقاييسها مــن
ٍ
التكنولوجي والختالف الزّ من
لتفوقه
ّ
ّ
ُ
ً
البدائية
أيض ًا ،فقدميا ويف املجتمعات
ّ
األمية تتعلّق بالقراءة
البسيطة كانت
ّ
والكتابة مثل غالبية الـ ّـدول النّ امية
ودول العالم الــثــالــثّ ،أم ــا يف الوقت
فإن
احلاضر ويف ا ُملجتمعات
املتقدمة ّ
ّ
مقاييس األمـ ّـيــة تــعـ ّـددت وأصبحت
عــدة مــهــارات َيعتبر فقدانها
هناك
ّ
وأهمها القدرة على الوصول إلى
أمي ًة،
ّ
ّ
البيانات واستخدامها بواسطة مصادر
سمى بالثّ قافة
املعرفة ا ُملختلفة أو ما ُي ّ
املعلوماتية ،والــتــي ُتعنَ ى بتطوير
ّ
مجموعة مهارات ُمعقّ دة تسمح لألفراد
باختبار وجتربة وفهم ُّ
تدفق األفكار
السريعة يف البيئة
من خالل
ُّ
التغيرات ّ
التكنولوجية  ،ويختلف العمر اخلاص
ّ
باألمية من بلد إلى أخرى ،ففي البلدان
عد الشخص الذي يصل إلى
العربية ُي ّ
ّ
سن الثانية عشرة وال يستطيع القراءة
والكتابة هو شخص أمـ ّـي ،أما يف دول
تعد الشخص
متقدمة وكبيرة كاليابان ّ
العلمي
الذي لم يحصل على املستوى
ّ
يؤهله لفهم واستيعاب جميع
الــذي
ّ
الكتابية يف األمور املتعلّقة
التعليمات
ّ
بالتقنيات اخلاصة بعمله بأنّه شخص
مي ،بالرغم من حصوله على العديد
ُأ ّ
العلمية.
من الشهادات
ّ
األمية
أنواع
ّ
لألمية أنــواع معينة وتختلف عن
ّ
بعضها وهي:
ُ
مـــيـــة الــهــجــائـ ّـيــة  :وهـــي عــدم
األ ّ
قــدرة الشخص على معرفة احلــروف
والهجائية للغة اخلاصة به،
األبجدية
ّ
ّ
عد من األساسيات الضرورية
والتي ُت ّ
لــلــغــة ،لــكــي يستطيع الــشــخــص من
خاللها تعلّم القراءة والكتابة.
ُ
الوظيفية  :وهي عدم قدرة
مية
ّ
األ ّ
واألساسيات
املبادئ
فهم
على
الشخص
ّ
اخلاصة بطبيعة العمل والوظيفة التي
ّ

يشغلها.

ُ
املعلوماتية :وهذا النوع من
مية
ّ
األ ّ
األمية يقوم على عدم قدرة الشخص
ّ
على احلصول على املعلومات املختلفة
واملتنوعة ،والتي يحتاجها يف العديد
من مجاالت حياته
الثقافية  :وهي عدم وجود
األمية
ّ
الثقافة الالزمة لدى الشخص ،وعدم
قدرته على تثقيف نفسه يف العديد
من املواضيع التي جتعل منه شخص ًا
مثقف ًا وواعي ًا
ُ
األمـ ّـيــة العلمية  :وهــي عــدم قدرة
الشخص على احلصول على املستوى
التعليمي املطلوب ،والشهادات العلمية
ّ
املختلفة ،الــتــي جتعل منه شخص ًا
متعلّم ًا.
ُ
البيئية  :وهي جهل الشخص
مية
ّ
األ ّ
ّ
بكل ما يتعلق بالبيئة التي يعيش فيها،
وعدم قدرته على التفاعل واحملافظة
عليهاُ .
مية احلضارية :وهي عدم
األ ّ
إملـــام الشخص باملعلومات الكافية
عــن حضارته واحلــضــارات املختلفة
واملتنوعة
ُ
األمـ ّـيــة املهنية  :وهــي عــدم معرفة
الشخص باملهن التي يجب القيام بها
والتي تتناسب مع قدراته وإمكانياته
املتاحة .محو األمية عملت العديد
جتمعات
من الدول يف اآلونة األخيرة
ّ
لألشخاص الذين يعانون من األمية،
األســاســيــات الــضــروريــة
لتعليمهم
ّ
ويطلق على هذه
للقراءة والكتابةُ ،
العملية مبحو األمية ،وهي التي تقوم
ّ
على تعليم األفــراد القراءة والكتابة
العملية
بالشكل الصحيح ،وتشمل هذه
ّ
عــلــى جميع الــفــئــات واألع ــم ــار دون
انحصارها على فئة أو عمر محدد،
فهناك الكثير من كبار السن الذين
يلجؤون حملو األمية لتلقي العلم ،وذلك
ألنّه يف الوقت احلاضر ال يوجد مكان
إلنسان جاهل يف احلياة التي نعيشها،
أل ّنــهــا تعتمد بشكل كلي على العلم
والتطور.
األمية تصل
أسباب
ّ
أهمية العلم من مقولة
األمية تنبع
ّ
ّ
ــوســع آفــاق
ّ
(إن الــعــلــم نــــور) ،فــهــو ُي ّ
ومــدارك صاحبه ،ويزيد من ثقافته،
طور معلوماته ،ومينحه قوة املعرفة،
ُ
وي ّ
فالعلم ال يقتصر عــلــى ن ــوع واحــد
مــن العلومّ ،إنــا هــو ُمختلف أشكال
أن العديد من
املعارف واملعلومات ،غير ّ
ا ُملجتمعات يف الوقت احلاضر ُتعاني من
باألمية
عرف
ّ
اجلهل أو ما ُي َ
نسبة البالغني الذين ُيعانون من
األمية اليوم  17%من ُسكّ ان العالم،
ّ
ُ
وتشكّ ل النّ ساء ثلثي هــذه النّ سبة،
أمـــي يف
ـون
ـ
ـي
ـ
ـل
ـ
م
122
ـد
ـ
ـوج
ـ
وي
شـــاب
ّ
ّ
العالم منهم  % 60.7نساء .كما يبلغ
عدد األطفال الذين هم خارج مقاعد
قلق على
الـ ّـدراســة ُ
ويشكّ لون مصدر ٍ
املستقبل  67.4مليون طفل.
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لــهــذه اآلفــــة االجــتــمــاعـ ّـيــة عــدة
أسباب ،منها :
التعليمي لألبوين.
تدنّي ا ُملستوى
ّ
تعليمية ،مثل عسر
وجــود إعــاقــات
ّ
القراءة ،وصعوبة وبطء التعلّم .افتقار
الدول للقوانني والتّ شريعات التي ُتلزم
ّ
االلتحاق باملدارس لغير ا ُملتعلّمني ،هذا
جديتها يف تطبيق
باإلضافة إلى عدم ِ ّ
هذه القوانني إن ُوجدت
تـ ُّ
ـأثــر بعض ا ُملجتمعات بالعادات
والتّ قاليد التي متنع ُمشاركة املرأة يف
احلياة العامة ،ومــن ضمنها ُمارسة
حقّ ها يف التّ عليم
عــدم العدالة يف تــوزيــع اخلدمات
الدولة ا ُملختلفة ،وهذا
العامة يف مناطق ّ
ّ
يترتّ ب عليه يف أغلب األحيان حصول
تعليمي ٍة
ـات
أبــنــاء امل ــدن على خــدمـ ٍ
ّ
ً
قارنة بأولئك الذين يعيشون
أفضل ُم
يف القرية أو البادية .أثر كفاءة ا ُملعلمني
الصفوف األولى
الذين يتولّون تدريس ّ
على حتصيل ه ــؤالء ّ
الطلبة .عدم
تخصصني
العناية بتأهيل ُم ِ ّ
درسني ُم ّ
السن .انعدام االستقرار
لتعليم كبار
ّ
ُ
ستمرة
مل
ا
والهجرات
واحلروب
السياسي
ّ
ّ
الدول
يف بعض ّ
عدم إكمال األطفال تعليمهم عند
عينة،
الــوصــول ملــرحــلـ ٍـة
تعليمي ٍة ُم ّ
ّ
ً
نتيجة ألسباب
وتــركــهــم لــلـ ّـدراســة
ُمــخــتــلــفــة ،مــنــهــا صــعــوبــة ّ
الــظــروف
ـاديــة لألهل،
االجتماعية واالقــتــصـ ّ
ّ
جبر ّ
الطفل على ترك املقاعد
مما ُي َ
ّ
الدراسية وااللتحاق بسوق العمل.
ّ
ـســكّ ــان ال ــذي يتطلّب
تــزايــد عــدد الـ ُ
مــزيــد ًا من اخلــدمــات ا ُملختلفة ،ومن
ضمنها مرافق التّ عليم ،ويف حال ضعف
للدولة فإنّها
اإلمكانيات
االقتصادية ّ
ّ
ّ
لن تستطيع تلبية هذه االحتياجات.
ع ــدم وجـــود تــوافــق بــن ُمــخـ َـرجــات
األكادميي وإمكانية توظيفها
التّ عليم
ّ
تهرب ّ
يف التّ
الطالب من
.
املهني
عليم
ُّ
ّ
الدراسية
الصفوف
ّ
ّ
آثار األمية نظر ًا للجهود املبذولة
ُملكافحة األم ّــيــة واالهــتــمــام الفائق
الــذي تناله هذه ّ
الظاهرة كان ِلزام ًا
توضيح آثار هذه الظاهرة ومخاطرها
عــلــى املــجــتــمــع :الــــوالــــدان الــ ّل ــذان
أهمية
قدران
ُيعانيان من
األمية ال ُي ِ ّ
ّ
ّ
قــدر واف ـ ٍـر من
حصول أبنائهم على
ٍ
احتمالية
ـــؤدي إلــى
ممــا ُي ّ
التّ عليمّ ،
ّ
عمرية
ـل
ـ
ـراح
ـ
م
يف
ـة
ـ
راس
ـد
تركهم لــلـ ّ
ّ
َ
عديدة يف
ُمبكّ رة ،أو ُمعاناتهم ملشاكل
ٍ
دراستهم أو سلوكياتهم لعدم وجود
االهتمام الكايف من ِق َبل الوالدين.
األميون من ضعف
ُيعاني األشخاص
ّ
الثّ قة بأنفسهم ،هــذا باإلضافة إلى
عدم اإلميــان بإمكانياتهم وقدراتهم،
مما ُيقلّل من ُّ
باالستقاللية
متتعهم
ّ
ّ
ومــن فــرص احلــصــول على حقوقهم
الشخصية التي تنص عليها قوانني
ّ
احتمالية
ؤدي إلى ازدياد
ّ
مما ُي ّ
الدولةّ ،
ّ
تعرضهم للخداع بسبب عدم وعيهم
ّ

.
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واطالعهم .

التّ أثير على دخــل الــفــرد ،حيث
يحصل األفــراد ذوي التّ عليم ا ُملتدنّي
على فرص عمل ّ
أقل وأدنى جودة من
مما يجعلهم أكثر
ذوي التّ عليم
اجليدّ ،
ّ
ً
عرضة للفقر
للحد مــن األمـ ّـيــة ُتــكـ ّـرس
وســائــل
ّ
نظمات جهود ًا وأمــوالَ
ُ
احلكومات وامل ّ
ً
األمية والتغ ُلّب عليها
طائلة ُملكافحة
ّ
بعدةّ وسائل ،منها :
يتم من
تخصصة ّ
إع ــداد بــرامــج ُم ّ
خاللها تــدريــب ا ُملــعـ ّلــمــن الكتساب
والتربوية الالزمة.
املهنية
املــهــارات
ّ
ّ
القضاء على العادات والتّ قاليد التي
حتول دون احلصول على فرص التّ عليم
ا ُملتاحة
االجتماعيةُ .يعتبر
إشراك الهيئات
ّ
َ
هم ٍة الطالع
م
توعية
وسيلة
اإلعــام
ٍ
ُ ّ
ُ
ميزات
ا ُملجتمع على
أهمية التّ عليم وامل ّ
ّ
والفرص املُترتّ بة عليه .إعادة صياغة
مناهج لتعليم الــكــبــار تتناسب مع
اهتماماتهم
للمتعلّم .العمل على
توفير حوافز ُ
اســتــحــداث أن ــواع أخــرى مــن التّ عليم
الـــدول التي
غير الــنــظــامـ ّـيُ .تعتبر
ّ
تهتم بالتّ عليم ونبذ اجلهل والقضاء
أهم الـ ّـدول وأكثرها تطوراً،
عليه من ّ
فالتّ قدم ُيقاس بالعلم والعمل ،فهما
والدول التي
أساس التّ طور
اإلنسانيّ ،
ّ
استطاعت الــقــضــاء على األمـ ّـيــة يف
ٌ
دول ناجحة،
ُمختلف شرائحها هي
وترتقي لتكون يف طليعة األمم
 -   2هــل األمــيــة ق ــدر على
مجتمعنا ام هــي ســيــاســة ممنهجة
للنظام يف إطار تدجني قوى الشعب؟
بالطبع ليست األمية قدرا محتوما
بل هي نتيجة سياسة ممنهجة للنظام
يف اطـــار تــدجــن ق ــوى الــشــعــب عبر
التهميش واإلقصاء والتزييف للوقائع
وتشويهها بــل ادم ــاج هــذه الــقــوى يف
اخلرافة من خالل االحتفال باملواسم
واملهرجانات وممارسة طقوس الشعوذة
وبــالــفــكــر الــتــشــبــع بــالــفــكــر الغيبي
واخلــــرايف ،وك ــذا االلــهــاء عبر برامج
االعــام السمعي والبصري الرديئة
من مسلسالت و مباريات ٠٠٠إلخ ٬حتى
يتسنى لهذا النظام مترير مخططاته
بكل أريحية  ،وهــذا شكل من أشكال
الهيمنة الثقافية الذي حتاول الطبقة
البرجوازية احلفاظ على مصاحلها من
خالله
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 -   3الحظنا مجموعة ماسمي
بــرامــج مــحــو االمــيــة ومت تنفيدها
بالكامل يف مجموعة مناملؤسسات
مبــا يف ذلـــك املــســاجــد ،لــكــن تبقى
نسبة االمية مرتفعة وخاصة وسط
النساء،الى ماذا ميكن ارجاع ذلك؟
تعددت البرامج واملشاريع التنموية

حول" محو األمية" لكن دون الوصول
إلــى الــهــدف منها٬ا ال و هــو القضاء
عليها أوتقليصها ،ألن النظام املخزني
يستعمل بنيته الفوقية  ،من اعالم
وثقافة وفن ومعتقدات وغير ذلك ،
وعبر توسيل الدين من خطب وفتح
ابواب املساجد لدروس "محو األمية"
،مـــن أجـــل تــرســيــخ ثــقــافــة اخلــنــوع
وإقــبــار الفكر النقدي واالستسالم
للقضاء والقدر،مما افقد هذه البرامج
مصداقيتها مــع تبذير للمال العام
دون حسيب أو رقيب،وبطبيعة احلال
توجد النساء فيالواجهة مع استفحال
هذة الظاهرة وسط هذهالفئة النها
االكثر هشاشة يف املجتمع ،ناهيكعن
اللواتي يعشن فياالحياء الهامشية
ويف البوادي حتى اضحنا نتحدث عن
تانيث الفقر واجلهل،وكم من برامج
"تنموية" ذهــبــت ميزانياتها ادراج
الــريــاح النــه ال تــوجــدارادة سياسية
للنهوض بــوعــي نــســاء و رجـــال هذا
املجتمع

.

 -   4كــيــف تــنــظــريــن الــى
بعض املــبــادرات املدنية يف املجال من
جمعيات وحمالت القراءة اجلماعية,
الفاسفة يف الزنقة و غيرها؟ وهل من
ارادة للدولة يف احلد من نسبة االمية
؟ اال يتهددها خطر ســيــادة االمية
ومخلفاتها من ارهاب و عنف و امراض
مجتمعية عديدة؟ ما احللول املمكنة؟

هناك بعض املبادرات االجابية لكنها
معدودة على رؤوس االصابع كنموذج
"الفلسفة يف الزنقة" على شاكلة "
االكــورا" او "املقهى االدبي" ,هي افكار
تنبع من شباب غيور غلى مجتمعه ل
لكنها متت مواجهتها،ملاذ؟ النه ستنمي
لذى روادهــا الفكرالعقالني والنقدي
والتساؤل حول الــذات والعالم  ،وهذا
النوع من التفكير برفضه النظام النه
بهدد استقراره وما عليه اال نبذه الفكر
العقالني واستدامة الفكر الظالمي
الغيبي و اخلرايف لتسييد ادلوجته

.

احلــلــول املمكنة مــن وجهة نظزي
يــجــب ان تنبع مــن الــشــعــب ان يتم
تاطيرها ببوصلة سياسية حازمة الننا
نــواجــه عــدويــن وهما وجــهــان لعملة
واحــدة:الــنــظــام السائد مبؤسساته
الصورية والتي ال تستجيب لطموحات
الــشــعــب مــن جــهــة،ومــن جــهــة اخــرى
االمية واجلهل الفقر الذين ينهشون
مذا الشعب ،ومن هذا االخير ستنطلق
شرارة الثورة نحو مجتمع تنمحي فيه
االستغالل االنــســان الخيه االنسان
وبالتالي القضاء على افتي اجلهل
واالمية

.
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من وحي األحداث

كان والزال وسيبقى اجلدل ماديا

ا قــــد ا م ا لــنــظــا م عــلــى مــحــاو لــة

مـــو حـــد ة وراء نــقــابــتــهــا بـــل هــي

هــذ ه ا لــفــصــا ئــل ال تــعــر ف كيفية

مـــصـــادر ة املــقــر ا ملـــر كـــز ي الو طـــم

حر كة ممز قة ا لــى ابعد مــد ى  .ما

توحيد ا لصف على قا عد ة ا حلد

يف هـــذ ه ا لــلــحــظــة قــــرار ســيــا ســي

هــو مــو قــف ا لــفــصــائــل يف مختلف

ا الد نـــى  .جــل ا لــفــصــائــل ال تــعــرف

اذا كان البؤس يولد احلقد الطبقي ويغذي العزمية

يــد خــل يف ا طــار هجمته عــلــى كل

املوا قع اجلامعية من قضية ا ملقر

إال ا ملــز ا يــد ة عــلــى بعضها البعض

على القضاء على التفاوتات الطبقية وعلى االستغالل

مــكــتــســبــا ت ا لــشــعــب و مــنــهــا هــذا

ا ملر كزي ؟ على ما يبد و ان جل هذ ه

وا لــبــحــث عــلــى مـــا ميــيــز و يــفــر ق

لــقــوة عمل الــعــمــال والــكــادحــن ،فــإن الديكتاتورية

ا ملقر  .يف تقد ير اال جهز ة اال منية

ا لــفــصــائــل غــيــر مــهــتــمــة بــا ملــو ضــوع

ا لصفو ف  .جــل ا لفصائل ال تقبل

و ا لــســيــا ســيــة لــلــنــظــا م ا ن ا لــو قــت

ال ن لــكــل و ا حــد منها تــقــد يــر اتــه .

ا ال نـــخـــر ا ط يف مـــبـــادرا ت ا لــغــيــر

بـــا ت مــنــا ســبــا يف تــنــفــيــذ ا لــقــرار

لــكــنــهــا تــقــد يــر ا ت خــا طــئــة أل نــهــا

بخلفية ا لتشكك يف سال مة نية او

و ا ن احلر كة ا لطال بية ا نتهت ا لى

متــنــع مــن مــقــاو مــة ا ال عــتــداء على

خلفيا ت املبادر  .بهذ ه ا لتصرفا ت

ا لــهــا مــش وأ نــهــا لــن تهتم مبــوضــوع

ا ملقر وما ير مز ا ليه .

نستنتج ا ن هذ ه ا لفصائل فقد ت
ا ســتــقــا لــيــة قــر ار هــا أل نــهــا تتخذ

التيتي الحبيب

املستبدة عندما متنع حرية التعبير والتنظيم فإنها
تــولــد بــدورهــا اشــكــاال جــديــدة مــن الــنــضــال وأدوات
تطبيق االرادة اجلماعية أي دميقراطية بديلة عن
الدميقراطية املزيفة السائدة .إنها تولد الدميقراطية
املباشرة التي تتولى القواعد فيها اجناز االختيارات يف

الشارع العام وانتخاب املمثلني املباشرين بشكل جديد.

املــقــر ا ملـــركـــز ي لــنــقــابــة ا ال حتـــاد

ا خلـــطـــيـــر يف ا ال مــــــر و هـــــو مــا

ا لوطني لطلبة املغر ب  .ومصادرة

ميكننا استنتا جه وهو ا ن تقسيم

املـــقـــر ا ملــــر كــــز ي هـــو ا لــتــجــســيــد

ا حلـــر كـــة ا ل ــط ــاب ــي ــة وصــــل ا ل ــى

هــل ميــكــن لــهــذه ا لــفــصــائــل ا ن

ا ل ــع ــم ــل ــي إل طــــفــــاء شــمــعــة ه ــذه

حــد شــل حــركــة ا لــتــو جــه ا ملــنــا ضــل

تقف و قفة ا لنقد ا لذاتي وتشرع

ا لنقا بة املناضلة وا لــتــي اصبحت

دا خــــل احلـــركـــة  .جـــل ا لــفــصــا ئــل

يف ا ل ــع ــم ــل ا ل ــن ــض ــا ل ــي ا ملــشــتــرك

جــزء مــن تــار يــخ املــغــر ب و لــم يعد

متــتــنــع عــن خــو ض ا ملــعــر كــة بشكل

وبــدا يــتــه حــمــا يــة املــقــر ا ملــر كــز ي؟

مـــو حـــد مـــن ا جــــل حــمــا يــة املــقــر

هــذا مــا نــأ مــلــه و نــتــمــنــى ا ن تنضج

ظــــو ا هــــر ا ال مـــــــور تـــبـــرر هـــذا

املــر كــز ي  ،هــذ ه ا لفصائل اصبحت

هـــذ ه ا لــفــصــائــل وتــقــو م ملــوا جــهــة

املــنــحــى و خــاصــة ا ن ا ل ــد ف ــاع عــن

ع ــا ج ــز ة ع ــن خـــو ض ا لــنــضــال مــع

ا لــنــظــا م املــتــغــول عــلــى املكتسبا ت

خاطئ ألنــه يجهل قانون اجلــدل املــادي الــذي يحتم

املــقــر املــر كــز ي لــيــس شــأ نــا طالبيا

ا ل ــف ــص ــائ ــل ا ال خـــــر ى ع ــل ــى ا حل ــد

ومنها ا لقتل ا لر مز ي ا لذ ي ميثله

حــدوث القفزة النوعية من خالل التراكمات الكمية

يــهــم ا حلــركــة ا لــطــابــيــة كــحــركــة

ا الد نــى وا لــقــضــيــة ا ملــشــتــركــة  .جل

املو قف مشروطا مبوقف

ا لغير .

هــذه الطريقة املبتكرة متــارســهــا الــيــوم كتيبة من
االطارات املناضلة متنع من القاعات العمومية حتى ال
تغقد جموعاتها العامة يف ظروف مقبولة ويف عنوان
معروف وهذا امر مبيت من اجل حرمانها من وصوالت
االيــداع وتوضع يف خانة االطــارات احملظورة عسى ان
تهجرها الــقــواعــد .لكن التجربة تظهر انــه على من
ذلــك يـــزداد تشبث الــقــواعــد بــاطــاراتــهــم املستهدفة
وبأن التطور املمكن واملقبل هو بروز البديل مبا يعنيه
هيكلة احلقل االجتماعي املضاد خــارج نسق الدولة

الديكتاتورية ويف مواجهة قوية معها.

فــالــبــؤس والــديــكــتــاتــوريــة هــي مــعــاول حــفــر قبر
االستبداد ونهوض الشعب الواعي مبصاحله النتزاع
احلقوق كل احلقوق .ان التشبث بحق اقامة املؤمترات
واجلموعات العامة بدون قيد او شرط هو بداية مشوار
ميالد الشعب املسلح بالتنظيم ،ومن بعد ذلك مدبرها
حكيم ،الن الشعب املسلح بالتنظيم لــن توجد قوة

غاشمة على وجه االرض ميكنها خداعه.

حتية لــفــروع جميع التنظيمات التي تعيش حتت

احلصار .

إن احلــيــاة وإرادة التغيير مثلها مثل جــريــان املــاء؛
فمهما وضعوا من سدود للمنع والتوقيف ،فإنها جتد
طريقة التجاوز ومواصلة اجلريان ،إنها قوانني مادية
عظيمة وجارفة للمعوقات والسدود .ان استهداف فرع
تنظيم سياسي او جمعية او نقابية هنا او هناك وما

لها و جو د يف ا لو ا قع .

مصادر ة املقر املر كز ي الوطم .

يواجه من مقاومة وتصدي ليس إال مترينا يف معركة
صغيرة على روح املقاومة وعلى الدفاع على حق الشعب
يف تقرير مصيره السياسي لكن من جهة مطالب صغيرة
وجزئية .تــراكــم هــذه املــعــارك يولد تــراكــم التجارب
واخلــبــرة .يعتقد الــنــظــام انــه بــفــرضــه هــذه ملــعــارك
اجلــزئــيــة والــكــثــيــرة يستطيع تشتيت الــقــوى وإبــعــاد
االنتباه والتركيز على القضايا الكبرى وهــو اعتقاد

الكثيرة

واملختلفة.

