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جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

.

املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

مدير النشر  :سعيد رحيم

لــلــجــواب عــلــى هـــذا الـــســـؤال ،البـــد من
استحضار أهم سمات الوضع الراهن :

.

 °أزمة اقتصادية عميقة ومستدمية
أنتجت أزمات اجتماعية خطيرة

.

°أزمة سياسية تتمثل يف فقدان الوسائط
الرسمية ،السياسية واالجتماعية وغيرها،
مصداقيتها وقدرتها على الضبط االجتماعي.
سيرورة ثورية تكتسي حاليا شكل نضاالت
شعبية متعددة ،على رأسها حراكات شعبية
عــارمــة وطــويــلــة النفس لــكــادحــي منطقة(
الريف) أو مدينة ( جــرادة وزاك ــورة ووطــاط
احلاج وغيرها) ،تركز على املطالب الشعبية
املــلــحــة ونــضــاالت قــويــة وحــازمــة للتصدي
لالجراءات االجتماعية النيولبرالية (حركة
املــتــعــاقــديــن ،حــركــة طلبة الــطــب ،نضاالت
نقابية وحدوية  ،خاصة يف التعليم ،نضاالت
عــمــالــيــة )...وللهجوم على اراض ــي اجلموع
وض ــد الــعــطــش ونــضــاالت مــتــعــددة لساكنة
االحياء الشعبية من أجل السكن واخلدمات
االجتماعية العمومية )...

.

عجز النظام على تلبية أبسط املطالب
االجتماعية الشعبية وجلــوؤه إلى القمع يف
مواجهة احلركات النضالية والقوى املناضلة

.

هذه االوضاع ،ينضاف إليها تراجع اخلوف
وســط الشعب ،تــؤشــر على احتمال انفجار
اجتماعي وشيك

.

كمحاولة الحتواء هذا االنفجار القادم،
يعول النظام على :
 أوال وأساسا القمع حيث سيتم خلق أكبرعدد من الوظائف يف الدفاع والداخلية( قانون
املالية )2020

.

 ثالثا النموذج التنموي :إن بلورة منوذج تنموي بديل لفشل البرنامج
التنموي احلالي يجب أن تنطلق من تقييم
نقدي لهذا النموذج وحتديد على من تقع
مسئولية فشله .ولكون "النموذج التنموي"
اجلديد كسابقه الذي فشل رهينة المالءات
املؤسسات املالية واالقتصادية والسياسية
االمبريالية وملصالح الكتلة الطبقية السائدة
واملخزن وأن هذا الثالوث هو املسئول عن فشله،
يتم التصريح ،من أعلى مسئول يف الدولة ،أن
املسئولية عن الفشل مشتركة وكــأن ضحايا
فشل هــذا الــنــمــوذج "الــتــنــمــوي" يتحملون
املسئولية يف فشله كالذين استفادوا منه إلى
أقصى احلدود.

.

كما أن تشكيل اللجنة امللكية اخلاصة
بــالــنــمــوذج التنموي مــحــاولــة لتملص هذا
الثالوث من مسئولية فشله املنتظر

.

ومــن خــال هــذه املــبــادرة ،يهدف النظام
املخزني إلى :
تأثيث الوقت الضائع إلى حــدود إنطالق
احلــمــات االنتخابية املقبلة وإلــهــاء الــرأي
العام واستغالل هذا الوقت لتمرير املزيد من
االجراءات الال شعبية

.

الـــظـــهـــور مبــظــهــر الـــنـــظـــام الــعــصــري
و"الــدميــقــراطــي" الــذي ال ينفرد بالقرارات
ويعطي "املجتمع املدني" دورا هاما يف تنمية
البالد ويأخذ بعني االعتبار نفور الشعب من
القوى السياسية التقليدية .بينما هو الذي

اختار ،بعناية فائقة ،من ميثل "املجتمع املدني"
يف اللجنة امللكية اخلاصة بهذا النموذج

.

لكن الهدف األساسي واجلوهري هو محاولة
إربـــاك وعــرقــلــة اجلــهــود املــبــذولــة لتوحيد
الصفوف ضد املخزن باعتباره العقبة الكأداء
أمــام أيــة تنمية حقيقية لصالح الطبقات
الشعبية .هــذا التوحيد الــضــروري إلعطاء
الزخم النضالي الشعبي أفقا سياسيا

.

وتتمثل مــحــاولــة العرقلة تلك يف خلق
انتظارات وأوهــام لــدى البرجوازية الكبيرة
املتضررة من افتراس املافيا املخزنية (حالة
كــرمي الــتــازي) وجــزء من الطبقات الوسطى
الــتــي تــعــانــي مــن االجـــــراءات االجتماعية
واالقتصادية النيولبرالية (تدهور اخلدمات
االجتماعية العمومية ،تــراجــع الوظيفة
العمومية ،جتميد االجـــور .)...وتصريحات
بعض الشخصيات اليسارية املرحبة باللجنة
امللكية اخلاصة بالنموذج التنموي قد تكون
تعبيرا عن ذلك

.

ما العمل ملواجهة هذه املبادرة املخزنية؟
 التأكيد على أن جلنة يهندسها املخزنويشرف عليها أحد خدامه املخلصني واملليئة
بعناصر جلها من "املجتمع املدني" املوالي له
ال ميكن أن تبلور سوى برنامج مناقض للتنمية
احلقيقية لصالح الطبقات الشعبية ،برنامج
يخدم مصالح االمبريالية الغربية ،وخاصة
الفرنسية ،والكتلة الطبقية السائدة واملخزن

.

 االنخراط ،أو على األقل ،دعم النضاالتالشعبية والسعي بكل قــوة إلــى توحيدها
وتطوير العمل والنضال املشترك لكل القوى
احلــيــة ولــكــل املــتــضــرريــن مــن هيمنة املافيا
املخزنية وافتراسها

.

.

رئيس التحرير  :التيتي احلبيب

ضيف العدد :

حمو حسناوي

وإذا طالبنا بعدم رهن بلدنا باإلستدانة
من الخارج فإن ذلك في صالح جميع
المواطنين وما سيأتي بعدهم من األجيال
القادمة

ما هي أهداف النظام من طرح النموذج التنموي يف هذا الظرف بالذات؟
 ثــانــيــا االنــتــخــابــات حــيــث يــتــم القيامبحمالت من طرف حزب االحرار الذي ترشحه
السلطة لتبوء الرتبة األولــى بعدما خسرت
الرهان على حزب االصالة واملعاصرة

.

الثمن  4 :دراهم

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي

قرن بعد استحواذ االستعمار على أجود أراضي القبائل
املخزن يحاول االستيالء على ما تبقى من أراضي اجلموع

كلمة العدد

 30دجنرب

2019

النهج الدميقراطي يعتبر أن النموذج
التنموي املوعود لن يختلف عن سابقه
الذي مت اإلقرار رسميا بفشله

التدبير السياسي الراهن ووقعه
على أوضاع املغاربة

العطالة بالشهادات تصعد
نحو اجلبال
لبنان  :حوار اآلمال و اخليانة
النضال الشعبي يف مواجهة
الريع الطائفي
السحب :مطبعة العهد اجلديد
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www.annahjaddimocrati.org
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النهج الدميقراطي يعتبر أن النموذج التنموي املوعود لن يختلف عن سابقه الذي مت اإلقرار رسميا بفشله
اجــتــمــعــت الــكــتــابــة الــوطــنــيــة للنهج
الدميقراطي يوم األحــد  15دجنبر 2019
 ،وبعد تدارس مستجدات األوضــاع املتسمة
على مستوى بالدنا من جهة بتوطيد دعائم
الدولة البوليسية والتبعية وتفاقم املديونية
والتطبيع مع الكيان الصهيوني ومصادقة
البرملان على ميزانية  2020وتشكيل جلنة
خاصة إلعــداد منــوذج تنموي جديد ،ومن
جهة أخرى مبقاومة شعبية تعكسها نضاالت
شعبية متنوعة وواســعــة .وعــلــى مستوى
احمليط اجلهوي باستمرار السيرورات الثورية
يف اجلزائر ولبنان والعراق ،ودوليا باستمرار
أزم ــة الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــاملــي واحلــرب
التجارية بني مختلف االمبرياليات وطغيان
اإلمبريالية األمريكية وحترشاتها ضد عدد
من البلدان ودعمها املطلق للعدو الصهيوني
(ضم القدس وهضبة اجلوالنواملستوطنات
 )...وغــــرق فــرنــســا يف وحـــل مــغــامــراتــهــا
العسكرية يف إفريقيا والتي أصبحت تواجه
مبزيد من الرفض واالحتجاج

.

بناء عليه فان الكتابة الوطنية تعلن ما
يلي :
 )1تعتبر أن النموذج التنموي الذي يتم
اإلعداد له لن يختلف عن النموذج التنموي
الذي مت اإلقرار رسميا بفشله إن لم يكن أكثر
منه تطرفا؛ وخير دليل على ذلك أن اللجنة
امللكية اخلاصة بالنموذج التنموي التي مت
تشكيلها ،تتكون أساسا من أنصار الرأسمالية
املتوحشة

.

 )2تستنكر تصويت برملان الواجهة على
قــانــون املــالــيــة لسنة  2020وهــو القانون
الــذي يكرس جتميد ميزانية القطاعات
االجتماعية مقابل البذخ والرفع من ميزانية

اجلــيــش واألمــــن واســتــمــرار ودعــــم سخي
لــلــمــقــاوالت؛ كما تستنكر جلــوء احلكومة
للفصل  77لفرض استمرار الضريبة على

الفئات يف قطاع التعليم والتحركات النقابية
مــن أجــل حمل السلطة على تسلم ملفات
املكاتب النقابية وانتزاع وصوالت اإليداع (ما

اجلماعات احمللية واجلامعة الوطنية للقطاع
الفالحي يــوم  25دجنبر اجلـــاري وتدعو
إلــى االنــخــراط يف كــل النضاالت الشعبية
وااللتحام بجماهير العمال والكادحني.
 )4تخبر الــرأي العام الوطني أن النهج
الدميقراطي ،سينظم سيرا على عادته،
ذكـــرى الــشــهــداء ،يــوم السبت  21دجنبر
 2019بالرباط وتدعو مناضالته ومناضليه
وأصــدقــائــه واملتعاطفني معه وكــل القوى
الــتــقــدمــيــة إل ــى املــســاهــمــة يف إجنـــاح هــذه
احملطة الهامة تكرميا للشهداء ،شهداء شعبنا
األبرار

.

 )5تــوجــه حتــيــة االعـــتـــزاز والــتــقــديــر
لشباب وقادة حراك الريف املجيد املعتقلني
الــســيــاســيــن عــلــى صــمــودهــم ومقاومتهم
حملاوالت تركيعهم وتدعو إلى تكثيف اجلهود
من أجل فرض إطالق سراحهم وسراح كافة
املعتقلني السياسيني

.

أجور املتقاعدين.

 )3تشيد بــنــضــاالت شعبنا ومقاومته
لــاســتــبــداد وم ــن أج ــل احلــريــة والــكــرامــة
والــعــدالــة االجتماعية واملــســاواة الفعلية
وبجرأته وتخلصه من اخلوف وقدراته على
اإلبداع ،نضاالت العامالت والعمال الزراعيني
(أوالد تامية ،املعازيز )...واخلدمات األرضية
للمطارات وحــراس األمــن اخلــاص واإلنعاش
الوطني وعامالت وعمال شركات السنوسي
وفاست ديزاين (بيل تيل سابقا) من أجل
تنفيذ األحكام وأجــراء احملافظة العقارية
واملــكــاتــب اجلــهــويــة لــاســتــثــمــار الفالحي
واملكتبة الوطنية بالرباط ونضاالت عدد من

يقارب  40ملف نقابي بالرباط -سال -متارة )
ونضاالت الفالحني الكادحني ضد
السطو على األراضــــي والــرعــي اجلائر
(أكـــال منــوذجــا) وضــد العطش واملعطلني
ضد اإلقصاء ومن أجل الشغل (دمنات على
سبيل املثال) ،ونضاالت ضحايا االنتهاكات
اجلسيمة حلقوق اإلنسان من أجل حقوقهم
املــشــروعــة والــكــشــف عــن احلقيقة كاملة
ومحاسبة املسؤولني عنها ،هذا ناهيك عن
أشــكــال مــن االحــتــجــاج لــشــبــاب االلــتــراس
وغيره.
وتــثــمــن يف ه ــذا اإلطــــار قـــرار اإلضـــراب
الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي

 )6تعبر عن تضامن النهج الدميقراطي
مع النضاالت الثورية لشعب اجلزائر رغم
تــطــويــق الــعــســكــر وإحــكــام ســيــطــرتــه على
احلــيــاة السياسية بالبالد وإجـــراء مهزلة
انتخابات رئاسية للتضليل والتعتيم على
مساره الثوري ،واحلــراك الشعبي يف لبنان
والــعــراق ضد الطائفية والفساد ومــن أجل
دولة علمانية ،وتدين القمع الدموي على يد
قوات القمع الرسمية ومليشيات مسلحة يف
العراق رغم سلمية احلراك

.

 )7كما تعبر عن تضامن النهج الدميقراطي
ودعمه لنضال الشغيلة والطبقة العاملة
الفرنسية ضدن الهجوم على مكتسباتها يف
التقاعد

.

تكرمي نساء كادحات يف اليوم الوطني للمرأة املناضلة

ازالف الزهرة

حتية للحضور الكرمي
تنظم جلنة املرأة التابعة لفرع النهج
الــدميــقــراطــي بــاحملــمــديــة حــفــا تكرميا
لــبــعــض املــنــاضــات الــكــادحــات الــلــواتــي
ناضلن من اجل احلقوق املشروعة

.

ويــنــظــم هــذا احلــفــل مبــنــاســبــة الــيــوم
الوطني للمرأة املناضلة  ،الذي يصادف
الذكرى  42الستشهاد املناضلة سعيدة
املنبهي يــوم  11دجنبر  1977تخليدا
ووفاء لذكرى شهيدة احلركة التقدمية
وشهيدة الشعب املغربي عموما .سعيدة
املــنــبــهــي ال ــت ــي اعــتــقــلــت وخـــاضـــت مــع
رفاقها املعتقلني السياسيني إضرابا عن
الــطــعــام ،واستشهدت بعد  36يــوم من
هد اإلضــراب عن الطعام .وصــارت بذلك
رمزا للحركة النسائية املناضلة ،وملهمة
جلــيــل مــن الــنــســاء املــغــربــيــات الــتــواقــات
للتحرر من نير االستغالل واالضطهاد

.

ان تخليد الذكرى  ،يعتبر يوما وطنيا
للنضال الســتــحــضــار كفاحية وصــمــود،
وتــضــحــيــة الــنــســاء املــغــربــيــات الــلــواتــي
تــنــخــرط بــقــوة يف مــعــظــم املــواجــهــات
واالحتجاجات التي تشهدها عــدد من
املــنــاطــق ،نــســاء كــريــانــات الصفيحية يف

املــدن (الــدار البيضاء ،)...نساء القرى
والــبــوادي (احملــمــديــة ،بــن ســلــيــمــان)....
من اجل ا حلق يف االرض ،واحلق يف املاء،
واحلــق يف الصحة ،ومن اجل فك العزلة
عن مناطقهن ،مع ما يتعرضن له من قمع

احلقوق الشغلية (حالة كورفينيك) ،من
اجل املاء والكهرباء ،واملدرسة (....حالة
سيدي موسى املجدوب) ،ومن اجل احلق
يف األرض ( بادية بن سليمان)...
تكرميا لهن وتــأكــيــدا على دورهــن يف
تغيير املجتمع الى احسن   ,
وبــهــذه املــنــاســبــة ،يــتــم تــكــرمي بعض
الــنــســاء املــنــاضــات بعمالتي احملمدية
وبــن سليمان  ،نظرا لــدورهــن الــرائــد يف
النضال ضــد تشريد العامالت والعمال
مـــن طــــرف الــبــطــرونــا (منـــــودج شــركــة
كورفينيك ،)....وضــد املافيا العقارية
الــتــي تستولي على األراض ــي الفالحية
(منـــودج بــاديــة بــن ســلــيــمــان ،)...وضــد
حرمان الفالحني الصغار من املساعدات
الــتــي تــقــدمــهــا الـــدولـــة( منـــودج بــاديــة
احملمدية)...

.

و ا عتقا ل ,
ان هــدا اليوم هو يــوم لالحتفاء بكل
النساء املناضالت يف مختلف املجاالت
من اجل حقوقهن املشروعة( السياسية،
والنقابية ،واحلــقــوقــيــة ،)...ولــدورهــن
كذلك يف االحتجاجات يف النضال من اجل

ولتسليط الــضــوء على بعض جوانب
هذه النضاالت النسائية ،فقد قرر فرع
النهج الــدميــقــراطــي باحملمدية تنظيم
هذا التكرمي لبعض رموز هذه النضاالت
ا جلما هير ية .
حتضر معنا اليوم نساء مناضالت
عايشن التجربة حسب املناطق وحسب

القضايا املطروحة :
املناضلة رشيدة ........عاملة سابقة
يف معمل كرفينيك باحملمدية
املناضلة امينة جبار فالحة ومعتقلة
سابقة يف سجن النظام ببنسليمان
املناضلة امينة بوراس فالحة ببادية
ا حملمد ية
و بــهــذه املــنــاســبــة  ،إنــنــا كــمــنــاضــات
وكـــمـــنـــاضـــلـــي الـــنـــهـــج الـــدميـــقـــراطـــي
باحملمدية ،نعبر من جديد عن تضامننا
مع مختلف الفئات الشعبية التي تقاوم
سياسة التهميش واإلقــصــاء والتشريد
بعمالتي احملمدية وبنسليمان ....
ونحيي النساء املناضالت يف مختلف
مــواقــعــهــن مــن اجـــل احلــريــة والــكــرامــة
واملساواة والعيش الكرمي.
وبــهــده املناسبة نعبر مــن جــديــد عن
تضامننا مع نساء الريف يف محنتهن مع
القمع السياسي

.

عاشت املرأة املناضلة املغربية.

فمزيدا من النضال من اجــل احلرية
وال ــع ــدال ــة والــعــيــش ال ــك ــرمي واملـــســـاواة
ا لفعلية

.
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النهج الدميقراطي ينخرط يف نضاالت تنسيقية "اكال"

احلسني الهناوي

نظمت تنسيقية "اكــال/اشــال" بتاريخ

للرعي والصيد وكــذلــك استباحة كرامة

عن نضج سياسي عالي من خالل مطالبها

 8دجــنــبــر  2019مــســيــرة شعبية شــارك

املواطنات واملواطنني عبر قمعهم مبباركة

املــشــروعــة املتمثلة يف احملـــاور الرئيسية

فيها املــئــات مــن املــواطــنــات واملــواطــنــن من

بني عليها من مراسيم و قوانني مع تعويض

مــتــنــوعــة :جمعيات ال ــدواوي ــر ،جمعيات

املتضررين على مبدأ جبر الضرر مبقاربة

جمعيات حقوقية ونسائية،

تشاركية مع القبائل تتالئم مع أعرافهم

قــطــاعــات الــتــجــار املــتــوســطــن والــصــغــار.

احمللية .

ومن منطلق انخراطه املبدئي يف نضاالت

 -رفض ما يسمى بالقانون رقم 113.13

هذه احلركة ،يف كل مسيراتها وأنشطتها

و كذا عمليات التحفيظ اجلماعي ألراضي

النضالية ،شارك حزب النهج الدميقراطي،

الــقــبــائــل بــهــدف تفويتها إلــى الــرأســمــال

قيادة و قواعد يف هذه املسيرة التي متيزت

احمللي و األجنبي.

بتنظيمها احملــكــم و شــعــاراتــهــا املــعــبــرة،
حيث صدحت حناجر احملتجني مبطالبة

 -التنديد باملضايقات واملتابعات التي

الــدولــة عــن الكف عــن احمل ــاوالت اليائسة

يــتــعــرض لــهــا مــنــاضــلــوا احلـــق يف األرض

لالستيالء على أراضــي اجلموع و األراضي

واملطالبة ب اإلفـــراج الــفــوري عــن جميع

الــســالــيــة ،مــن خــال انتهاجها للعديد
مــن األســالــيــب االحــتــيــالــيــة ،كــاســتــمــرار
تطبيق الظهائراملوروثة عن االستعمار ،أو
التسييج التدريجي لــأراضــي اجلماعية
واعتبارها ملك غابوي ،وأخيرا إطالق يد
اخلليجيني يف استباحة أراض ــي القبائل

 إل ــغ ــاء ك ــل الــظــهــائــر االســتــعــمــاريــةالسالبة ألراضي السكان األصليني و كل ما

مختلف األعــمــار ومــن قــطــاعــات عديدة
تــنــمــويــة،

التشريع .

السلطات املخزنية ،بهدف إجبارهم على

الرحيل من مجالهم الطبيعي.

معتقلي الكرامة واألرض يف مختلف ربوع

الوطن .

التالية :
 -اسناد صالحية تدبير القطاع البيئي

إن تنسيقية اكـــال لــلــدفــاع عــن حق

والغابوي الى مجالس منتخبة دميقراطيا

الساكنة يف األرض و الــثــروة ،قــد أبانت

تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر

معاناة عمال وعامالت شركة
احملمدية
انتيرترونيك

وطني على كل مناضلة و مناضل تواق إلى

احلرية و الكرامة والعدالة االجتماعية.

نساء النهج الدميقراطي يحتفني
بضحايا القمع واالضطهاد

احملمدية

نــــــظــــــمــــــت عـــــــامـــــــات

احملــمــديــة ،وعــضــو عــن املكتب

االحتـــــــاد املـــغـــربـــي لــلــشــغــل،

وعــــــمــــــال انــــتــــيــــرتــــرونــــيــــك

اجل ــه ــوي لــلــجــمــعــيــة املــغــربــيــة

شــــاركــــت فــيــهــا الـــعـــديـــد مــن

،INTERTRONICوقفة ناجحة

حلقوق اإلنــســان ،وذلــك تلبية

املــعــامــل ،يف مقدمتها عــامــات

املــدعــمــة مـــن طــــرف االحتــــاد

لدعوة عامالت املعمل .

معمل "دوليطكس

إن احتضان هذه التنسيقية يعد واجب

Dolytex

 .حــضــر املــســيــرة الــعــديــد من
مــنــاضــلــي الــنــهــج الــدميــقــراطــي

مبناسبة اليوم الوطني للمرأة
املناضلة الــذي يصاف استشهاد
الرفيقة سعيد ملنبهي ،مناضلة
منظمة "إلــى األمـــام" املاركسية
اللينينية والــتــي يعتبر النهج
الدميقراطي استمرارا لها (فكريا
وســيــاســيــا) ،نظمت جلنة املــرأة

فالحة صغيرة ببادية احملمدية،
واملــنــاضــلــة احلــقــوقــيــة مينة
(معتقلة مرتني) كفالحة مناضلة
من أجل األرض ببادية بنسليمان.
كــان التنظيم والتسيير من
طرف رفيقات الفرع .حضور جد
مــهــم ،حــيــث لــم يستوعب املقر

و اجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حلــقــوق

ا إل نسا ن .

كـــل الــتــضــامــن مـــع ضــحــايــا
اإلغـــاق و الــتــســريــح و الــطــرد
الــتــعــســفــي .كــل الــتــضــامــن مع
ضحايا الرأسمال املفترس.
و ل ــل ــت ــذك ــي ــر فـــــان نــقــابــة
االحتــا داملــغــربــي للشغل تقوم
حــالــيــا ب"احل ــم ــل ــة الــوطــنــيــة

املغربي

للشغل .

كــمــا عــرفــت الـــدار البيضاء

حضر تضامنا و دعــمــا وفد

مسيرة كبيرة باحلي الصناعي

عــن الــنــهــج الــدميــقــراطــي ،فــرع

(التشارك)  ،وذلك من تنظيم

ض ــد الــهــجــوم عــلــى احلــريــات
النقابية ،من فاحت دجنبر إلى
30دجنبر

. "2019

أين الدولة ؟ أين قضاؤها ؟
أين مندوبية الشغل ؟

التابعة لــفــرع احملــمــديــة ،حفال
تكرميا لثالثة مناضالت كادحات:
الرفيقة رشيدة  29 ،من العمل
يف معمل ،وعاملة حاليا مبقهى
(كــطــبــاخــة) ،الــرفــيــقــة أمــيــنــة ،

جميع ا حلاضرين واحلاضرات.
وقــد شرفت الرفيقة عتيقة
الــطــعــيــف الـــفـــرع بــحــضــورهــا
وتقدميها هدية رمزية للمعتقلة
السابقة ،مينة جبار.
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عمال املناجم بتافياللت وفجيج يف ضوء قانون املناجم اجلديد

عبد الصادق بنعزوزي

لقد ردد الرفيق كــارل ماركس

ويا للعجب ،ها هي فجأة قد صارت

مــــرارا أثــنــاء حتليله لالقتصاد

مغربا غنيا وجذابا عندما وجدت

كلم مربع ؟

الرأسمالي أن مراكمة الــثــروة يف

وزارة الطاقة واملعادن سنة 2015

أيــــدي اخلــــواص وس ــي ــادة العمل

شركات أجنبية جاهزة للدخول

الصغيرة التي استغلها عمال هذه

املأجور هما من أهم الشروط التي

لــلــمــنــطــقــة واســـتـــنـــزاف خــيــرات

تــقــوم عليها الرأسمالية .وليس

أحشائها .يقول القانون اجلديد ":

هــذا الــعــدد الكبير مــن الظهائر

جتدر اإلشارة إلى أن إعادة هيكلة

والقوانني واملراسيم التي تشرها

النظام املنجمي التقليدي بهذه

األنــظــمــة التبعية لإلمبريالية

املنطقة التي متتد على مساحة

باستمرار سوى إجــراءات ضرورية

 60000كلم مــربــع ،والــتــي تزخر

للحفاظ على مصالح الرأسماليني

ملاذا تصر الوزارة على

إحــضــار اخلـــواص لــهــذه املساحة
الرقعة أبــا عن جد ومنها قوتهم

وقوت أسرهم؟

ملاذا اإلصــرار على

طرد الصناع املنجميني التقليديني
من حفر قدموا يف مسيرة حفرها
خالياهم قطعة قطعة؟
واحلقيقة أن القانون يتراجع

حتى عن هــذه السنوات اخلمسة

ســنــة غــيــر قــابــلــة للتجديد ،بل
جتاوزها باإلشارة يف إحدى مواده
إلــى إمكانية منح رخصة لشركة
أو مقاولة يف مكان سبق للصناع
التقليديني أن اشتغلوا بــه وفقا
لنص تنظيمي تصدره اإلدارة كما
جاء يف نص املادة .وكذلك من حيث
املــواد املعدنية املوجودة باملنطقة
ال يعتبر نــشــاطــا منجميا بهذا
القانونسوى استخراج الرصاص
وال ــزن ــك والــبــارتــن فــقــط ،ليتم

اإلستخراج.
وعلى أرض الواقع يتضح هذا
البعد الطبقي بشكل أوضح ،فبعدما
مت اإلعالن عن أنه قد مت التوقف
عن منح التراخيص فقد تبني أن
األمــر ال يعني إال هــؤالء الفقراء
ذوي اإلمكانات احملــدودة فال تزال
الـــرخـــص متــنــح لــلــبــورجــوازيــن
واحملــتــكــريــن للقطاع يف مختلف
بلدات املنطقة دون غيرهم .ورغم
أن الــقــانــون يــؤكــد عــلــى إحــيــاء

االقــتــصــاديــة حتيطها بــالــكــذب

إقــصــاء مـــواد أخـــرى كــالــنــحــاس،

واألوهام والكالم املعسول .ولنتأمل،

الــــذي ســبــق لـــلـــوزارة أن رخصت

على سبيل املثال ال احلصر ،القانون

لبعض املــقــاولــن بالتنقيب عنه

رقـــم 74.15 :املــقــتــرح كــمــشــروع

باملنطقة لكن رفض الساكنة حال

سنة  2015وال ــذي صــدر مرسوم

دون ذلــك [منطقة بوجراد مثال]

بتطبيقه يف السنة املوالية .وهو

والكربون والروزيــت وأنــواع أخرى

الــقــانــون اجلــديــد الــــذي ينظم

تــوجــد بــاملــنــطــقــة كاملستحتات

العمل املنجمي مبنطقة تافياللت

واألحجار الكرمية والنيازك وغير

وفجيج والذي تسعى بنوده بشكل

ذلك مما أقرته الظهائر السابقة

واضــح إلقصاء العمال املنجميني

{1.60.019و  }33.13وهــي كلها

التقليديني والــصــنــاع املنجميني

أنواع تعيش من جمعها أسر عديدة

من موضع ،املهام املنوطة مبركزية

باجلنوب الشرقي للبالد.

الكاديطاف والــتــي ينبغي لها أن

الصغار مــن أجــل فتح الــبــاب أمــام
املستثمرين اخلــواص والباطرونا

املسيطرين على هذا القطاع.

يف الديباجة يتطرق القانون
املعني لدواعي التعديل بعد أن كان
العمل املنجمي منذ عقود خاضعا
لظهير 1.60.019الــصــادر سنة
 ،1960فيشير إلى أن التمعدنات
أصـــبـــحـــت عــمــيــقــة واإلنــــتــــاج
التقليدي ذو اإلمكانيات البسيطة
أصبح عسيرا ...لذلك ،وبــدل أن
تفكر الـــــوزارة الــوصــيــة يف طــرق

مبؤهالت معدنية واعــدة مستغلة
حــالــيــا بــطــرق تقليدية مبوجب
ظــهــيــر فـــاحت دجــنــبــر  ،1960إال
أنــه ضمن هــذه املساحة الكبيرة،
فــإن املساحة اإلجمالية املغطاة
بــاألوراش التي يزاول بها النشاط
الــتــقــلــيــدي املــنــجــمــي ال تتعدى
 6000كــلــم مــربــع ،حــيــث تبقى
مساحة  54000كلم مربع خارج
برامج البحث والتنمية املعدنية".

فعلية وغــيــر إقصائية للنهوض

ورد يف املادة الثانية من القانون

بالعمل املنجمي التقليدي ودعم

أن الــعــمــل املــنــجــمــي الــتــقــلــيــدي

املنجميني وتأطيرهم ،فكرت بدل

ســيــســتــمــر ملــــدة  15ســنــة غير

ذلــك يف تعديل القانون وإدخــال

قــابــلــة لــلــتــجــديــد .وحــتــى هــذه

اخلــــواص والــشــركــات املنجمية

املــدة يف احلقيقة هــي متــرة رفض

احملــتــكــرة مـــن ج ــه ــات مــعــلــومــة،

الــصــنــاع املــنــجــمــيــن ملــقــتــرحــات

وبالتالي ،إقصاء العمال والصناع

الــوزارة وتشبتهم بحقوقهم سنة

الذين أمضوا حياتهم بهذه املناجم

 2015عندما قررت الوزارة إدخال

واإللقاء بهم لشوارع البطالة والزج

الــشــركــات املــنــجــمــيــة للمنطقة

بأسرهم يف مستقبل مجهول.

إن األمــــر يــتــعــلــق بــرقــعــة
جغرافية تتميز بكثرة سكانها
ومــســاحــاتــهــا الــشــاســعــة والغنية
بــالــثــروات واخلـــيـــرات املنجمية
بـــاخلـــصـــوص .رقـــعـــة اجل ــن ــوب
الشرقي التي طاملا همشتها الدولة
واعتبرتها مقارباتها مغربا غير
نافع -لغاية يف نفس يعقوب -لكن،

ورفــص الصناع {اعتصام الصناع
والعمال املنجميني التقليديني أمام
مركزية البيع والتنمية كاديطاف
ببني جتــيــت قــرابــة الــشــهــر على
سبيل املثال .فلماذا لم تفكر الوزارة
يف تــوجــيــه الــشــركــات اخلــاصــة،
ذات اإلمكانيات املالية والتقنية،
للبحث واإلستغالل بهذه املساحة
الــكــبــيــرة غــيــر املستغلة 54000

عشر عندما يلغي حق املنجميني
يف احلصول على تراخيص للعمل
ويــجــعــلــه حــكــرا عــلــى الــشــركــات
واملــــقــــاوالت واملــســتــثــمــريــن ذوي
الــرســامــيــل الــكــبــيــرة واآللـــيـــات
واملــعــدات التقنية احلــديــثــة ...
إضافة إلــى وضــع شــروط وضرائب
أخــــرى ال تــخــلــو مــن هـــذا البعد
الطبقي الذي يطبع هذا القانون
يف جل موادهحني يستهدف تعجيز
هؤالء العمال والصناع املنجميني
ذوي اإلمكانات احملدودة وإزاحتهم
بفتح الباب على مصراعيه أمام
الــرأســمــال الكبير رغــم عــددهــم

إن هــــذا ال ــق ــان ــون تسير
جميع نقاطه يف اجتــاه واحــد هو
خوصصة هــذا الــقــطــاع وتصفية
حق الصناع املنجميني التقليديني
وحتويلهم إلــى عمال أجــراء عند
اللوبي املسيطر على قطاع املناجم
باملغرب ،ســواء بحرمانهم املباشر
من الرخص التي صارت كما ينص
القانون متنح للمستثمرين الذين
تقدموا بأحسن العروض يف إطار
اإلعالنات العمومية عن املنافسة
الــتــي تــصــدرهــا اإلدارة املكلفة
باملعادن وذلــك بعد تقدمي مبلغ
حق الولوج واألتاوى املفروضة على

الكبير الذي يشكل أكثر من نصف
ساكنة هــذه املنطقة املكونة من
ســتــة أقــالــيــم ( فــجــيــج ،مــيــدلــت،
الراشدية ،تنغير ،زاكورة ،بوملان )
قتلت تهميشا منذ زمن واآلن سال
ريق الرأسماليني األكثر جشعا على
ما حتت أرضها من ثــروات نفيسة
بعدما لم يتركوا فوق سطحها ما

ينهب .

ولم يقف جشع واضعي هذا
القانون يف احتكار املنطقة غير
املستغلة وتشريد الصناع املنجميني
الذين الزالــوا قيد االشتغال قبل
انتهاء املهلة التي نص عليها هذا
القانون واملقدرة يف خمسة عشرة

صندوق اإلغاثة ملساعدة العمال
املنجميني التقليدين وتشجيعهم
وحتمل نفقات التأمني  ...ال يزال
العمال املنجميون محرومون من
كافة حقوقهم ،بل ومنهم من قضى
باملناجم حياته كلها ليستقبل

الشيخوخة بخفي حنني.

ورغم أن القانون يقر يف أكثر

تشرف على اإلنتاج املنجمي وتؤطر
الصناع التقليديني وال سيما تسوق
منتوجاتهم ،فكما ورد يف املادة 22
مثال أن املركزية " حتتفظ بحق
احــتــكــار جــمــع كــل مــن الــرصــاص
والزنك والبارتني املستخرجة من
االستغالالت املنجمية لتافياللت
وفـــجـــيـــج :شــــراؤهــــا وإيـــداعـــهـــا
وتخزينها ونقلها وبيعها ،وبكلمة
تسويقها" لكن هــذا الــكــام يظل
حبرا على ورق ليس الهدف منه
غير تنميق لغة النص القانوني
والــضــحــك عــلــى ذقــــون الــصــنــاع
الذين يضطرون لبيع منتوجاتهم
بــأبــخــس األثــــمــــان لــلــبــاطــرونــا
املستحوذين على السوق والذين
يفرضون الثمن الــذي أرادوه على

إن هذا
القانون تسير
جميع نقاطه
في اتجاه واحد
هو خوصصة هذا
القطاع وتصفية حق
الصناع المنجميين
التقليد يين
وتحويلهم إلى
عمال أجراء

الصناع املضطرين لبيع محصولهم
حتت وطأة الفقر ومبباركة مركزية

الكاديطاف .CADETAF

هكذا تتكاثف كل مواد القانون
لتؤكد حقيقة واحــدة مفادها أن
الرأسمال اجلشع ال يتردد حلظة
واحــــدة يف الــزحــف عــلــى آخ ــر ما
تبقى من قوت اجلماهير العمالية
وخبزها اليومي ولو كان األمر على
حــســاب جوعها وأملــهــا وجــراحــهــا،
ومن جهة أخرى إن النظام التبعي
ال يتردد قيد أمنلة يف خدمة هذا

الرأسمال وشرعنة جرائمه.
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التدبير السياسي الراهن ووقعه على أوضاع املغاربة

سعيد اوحماد

عــرف املــغــرب خاللها أزي ــد من
ستة عقود التي مرت على ما يطلق
عــلــيــه اســتــقــال الــبــاد محطات
ســيــاســيــة مــتــعــددة متــيــزت كلها
بتعدد وتناوب املخططات والبرامج
والــشــعــارات الرامية إلــى خلق بلد
ذا ســيــادة ،مستقل يف قــراراتــه،
متحكم يف ثرواته وخيراته وحر يف
اختياراته االقتصادية  ،بلد ينعم
فيه كافة املغاربة باحلرية واحلق
يف االنتفاع من اخليرات الوطنية
بشكل يضمن حق التعليم  ،الشغل
 ،السكن الالئق  ،خدمات الصحة .
 . .وقبل هذا وذاك ضمان العيش
الكرمي يف ظل قوانني تؤمن للجميع
حــق املــواطــنــة دون أدنــــى متييز
طبقي ،عرقي ،لغوي أو جنسي.
لقد كــان حلم املغاربة االحــرار
ســواء الــذيــن عملوا على تعطيل
دوالــــيــــب االســـتـــغـــال والــنــهــب
االستعمارية خليرات البالد ألكثر
مــن عقدين مــن الــزمــن مــن خالل
مواجهتهم بالعديد مــن املناطق
للتوسع الــعــســكــري االســتــعــمــاري
بــشــراســة ول ــم يــتــم الــقــضــاء على
ث ــورات ــه ــم إال بــفــعــل قــــوة اآللـــة
العسكرية للغزاة ( الــرشــاشــات ،
الــدبــابــات  ،الــطــائــرات والــغــازات
السامة  )...وبعد ذلــك جــاء دور
مــجــمــوعــة مــن الــوطــنــيــن الــذيــن
انخرطوا يف ظل ظروف تاريخية
محلية ودولية خاصة يف مسلسل
النضال والكفاح من أجــل احلرية
واالستقالل  ،قلت كان حلم هؤالء
جميعا يتمثل يف أن ينتفع الشعب
بــأكــمــلــه بــثــمــرات عــهــد جــديــد
ينسيه فترات الظلم واالستغالل
واالستعباد الذي عانى منه لعهود
غابرة تعود حتى إلى ما قبل فترة
االستعمار.
وبــعــد اإلعــــان عــن اســتــقــال
الــبــاد السياسي  ،عــاش املغاربة
من جديد على أمل حتقيق احللم
الــــذي ضــحــى مــن أجــلــه املــغــاربــة
األحــــــرار ،حــيــث عــرفــت الــفــتــرة
املمتدة مــن الستينات إلــى يومنا
هــذا نــضــاالت مــتــعــددة مــن طــرف
مجموعة مــن الــقــوى السياسية
النقابية اجلمعوية واجلماهيرية
كما انتفضت عدة قبائل بأكملها
وتــظــاهــرت الــســاكــنــة واجلماهير
الشعبية يف الــعــديــد مــن اجلهات
بهدف واحد هو رفع الظلم واحليف
الذي ظل جاثما على فئات عريضة
مــن الشعب واملتمثل يف استمرار

التهميش واإلقــصــاء مــن االنتفاع
بخيرات وثــمــرات عهد "احلرية
واالســتــقــال"  .وأســفــرت مختلف
تلك احملــطــات النضالية وخاصة
خــال فترة سنوات الــرصــاص عن
تسجيل آالف الشهداء ومجهولي
املــصــيــر واالعــتــقــاالت واألحــكــام
القاسية يف حــق مــن استرخصوا
أرواحهم ومستقبلهم فداء لوطن
ينعم فيه جميع املغاربة بحقوق

املــواطــنــة كما هــي متعارف عليها
دوليا.
وحــالــيــا وبــعــد أزيــــد مــن ستة
عقود على توقيع اتفاقية إيكس
لــيــبــان  ،يــحــق بــل يــجــب عــلــى كل
إنــســان مغربي غــيــور على مصير
هــذا الوطن وعلى مستقبل أبناء
الشعب املــغــربــي أن يــتــســاءل أين
نحن من الشعارات التي رفعت طيلة
ستة عقود املاضية  ،وأيضا أن يقف
إجالال لروح من استشهدوا وعرفانا
ملن ضحوا حبا لهذا الشعب ،ولكن
أيضا وهو األهم أن يقف وقفة تأمل
وميعن وبالتالي يعي باملصير الذي
يجرنا إليه الوضع السياسي الراهن
ببالدنا .
علينا جميعا كمغاربة ومهما
كــانــت االخــتــافــات الــســيــاســيــة،
الفكرية  ،الثقافية اإلقــرار قبل
تشريح الــواقــع السياسي املغربي
الــــراهــــن عــبــر بــســط جتــلــيــاتــه
االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة
والثقافية  ...علينا ان نقر بأن
املغرب لم يعش طيلة ستة عقود
املاضية أية فترة رخاء أو استقرار
ســيــاســي يــســمــح جلــمــيــع املــغــاربــة
أن يــحــســوا أنــهــم فــعــا ينعمون
بالطمأنينة على معيشهم اليومي ،
على مستقبل أبنائهم وعلى مصير
ومستقبل البالد.
إن اإلقــــــــرار بــــاألزمــــة لــيــس

مــزايــدة سياسية ،أو من بــاب فكر
عــدمــي جــاحــد بــقــدر مــا هــو نتاج
لواقع ملموس تعيشه أغلب فئات
الــشــعــب املــغــربــي وتــكــتــوي بــنــاره
فئات عريضة من املغاربة هي يف
تزايد مستمر وسريع  .إن احلديث
عـــن األزمـــــة واملـــقـــرون بــتــشــريــح
مظاهرها هو أساسا لتبيان مدى
هــول األوضـــاع القائمة  ،وحملاولة
كشف فيما إذا كانت جميع شرائح

املجتمع املغربي حتس وتعي هذا
الواقع القامت أو بالعكس هناك فئة
ممن يسبحون ضد التيار ومن ثمة
حتديد املسؤولني عما آلــت إليه
األوضــاع السياسية واالقتصادية
واالجتماعية بالبالد.
إن جتليات األزمة العامة بالبالد
ظاهرة ومعاشة يكتوي بها حتى
أغلب اجلاحدين يف األمــر  .وواقع
األزمة السياسية املغربية هو نتاج
تراكمات من األخطاء الناجتة إما
عن سوء تقدير و/أو تدبير أو هي
مدبرة حتى.
إن كـــل مـــا ع ــرف ــه املـــغـــرب يف
امل ــاض ــي وعــبــر ف ــت ــرات مختلفة
ومتقطعة أحيانا من سيناريوهات
وومــخــطــطــات وجتــــارب سياسية
اقتصادية واجتماعية  . . .لفرض
واقـــع مــعــن ،أو لتحقيق أه ــداف
باطنية خفية  ،مبا يصحبها دائما
مــن ألــــوان اإلقــصــاء أو الــتــراضــي
أو االحــتــواء  ،كــل ذل ــك اليــزال
يقض مضجع املغاربة يف احلاضر
بل وبحدة .فهناك استمرار عدم
التوافق بــن األحـــزاب السياسية
وبني املخزن يف شأن تقاسم تدبير
الشأن السياسي يف البالد ،دميومة
تقدمي الدساتير املمنوحة ،فبركة
وإن ــت ــاج أحــــزاب تــبــعــا لــلــتــوازنــات
املخزنية  ،تــزويــر االنــتــخــابــات ،
الغلو يف االعــتــمــاد على املقاربة
األمنية لردع كل معارض عن طريق

اإلعتقاالت ،واحملاكمات الصورية،
خنق املــنــابــر اإلعــامــيــة بإسكات
االصــوات وذلك باستعمال سياسة
العصى أو اجلــزرة  ،الغلو يف إطالق
املــبــادرات املخزنية إللــغــاء كــل ما
هــو مــؤســســي وألخـــذ املــبــادرة من
اجلمعيات اجلــادة وذلــك من خالل
تفريخ مناظرات  ،جلان ومجالس ،
تعطيل دور املؤسسات التشريعية
والتنفيذية والقضائية ،بإفراغها

من كل دور إال دور تنفيذ التعليمات
وتلقي اإلشــارات ،شراء الذمم عبر
التغاضي عن االختالسات وتشجيع
الــريــع .وإجــمــاال أصبح املــخــزن يف
الوقت الراهن يجمع بني األساليب
املوروثة وتلك التي تنتجها يوميا
عــبــقــريــة مــهــنــدســي ومــفــكــري
الطبقات املستفيدة مــن الــواقــع
سواء على املستوى احمللي أو العاملي.
ويجدر بنا هنا بعد معرفة نوع
الــتــدبــيــر الــســيــاســي الـــذي يطبع
الوضع الــراهــن باملغرب أن نحاول
تقدمي تقييم موضوعي للراهن
السياسي وذلــك مــن خــال بسط
جتلياته ونتائجه على جميع أوجه
احلياة العامة للبالد.
أوال  :على املستوى االقتصادي :
تــزايــد بشكل خطير االمتثال
الكامل إلمـــاءات صــنــدوق النقد
والبنك الدوليني ضدا على مصالح
االقــتــصــاد الــوطــنــي  .ومـــن أبــرز
وأخطر جتليات التبعية للدوائر
الرأسمالية:
 إغراق خزينة الدولة بالديوناخل ــارج ــي ــة الــتــي كــبــلــت املــغــرب
وعطلت فرص حتــرره االقتصادي
وبــالــتــالــي الــســيــاســي مــا جعله
مــرهــونــا بــتــوصــيــات بـــل وأوامــــر
الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا
والواليات املتحدة االمريكية.
-االنخراط يف مسلسل المنتهي

من اخلوصصة ملؤسسات الدولة مع
ما يشوب العملية برمتها من سوء
التدبير والتقدير عند التفويت
وكــذا إهــدار عائداتها يف مجاالت
غير تنموية بغياب تام ألي حس
وطني .
إبــرام العديد من االتفاقياتاالقتصادية دون مبرر وذلك حتت
ضغط القوى العظمى ( اتفاقيات
الــتــبــادل احل ــر والــصــيــد البحري
منوذجا)  ،بل أحيانا فقط إلرضاء
دول أخــرى بــوازع حتقيق مكاسب
سياسية معينة يف احملافل الدولية.
 فشل سياسة استمالة وجلباالستثمار األجنبي نتيجة تعقد
املساطر  ،وحتى إن متت يف ميادين
اقــتــصــاديــة مــعــيــنــة فــبــانــبــطــاح
مــكــشــوف وعــلــى حــســاب مصالح
فئات عريضة من الشعب املغربي
خــاصــة يف مــجــال ضــــرب قــانــون
الشغل وكذلك على حساب خزينة
الــدولــة نتيجة التهرب الضريبي
وباخلصوص جراء تهريب األرباح
إلى اخلارج  ،واألخطر من ذلك أنه
ال يستفيد من هذه االستثمارات
األجــنــبــيــة مــن املــغــاربــة إال زمــرة
مــن النافذين الــذي يكون الــوازع
الوطني آخر ما يفكرون فيه.
لـــم تــســتــطــع الـــدولـــة بحكمارتباطها وخضوعها بل وتبعيتها
ال ــت ــام ــة القـــتـــصـــاديـــات الــــدول
االمــبــريــالــيــة الــكــبــرى التخلص
واالنـــفـــات م ــن األزمــــة الــعــاملــيــة
واملالية باخلصوص ،فلم تستطع
سن تدابير محلية وطنية كفيلة
بــالــتــخــفــيــف مـــن هــــول تــراجــع
االقــتــصــاد الــوطــنــي الـــذي يبقى
إغــاق املعامل والــشــركــات السمة
البارزة له يف الوقت الراهن مع ما
ينتج من ذلك من كوارث اجتماعية
أو على األقل وضع خطط حمائية
ولو ظرفية لتقليص حدة تصريف
بلدان املركز ألزماتها على حساب
مصالح الشعب املغربي .
 تــزايــد جــشــع مــجــمــوعــة مناحملــتــكــريــن املـــغـــاربـــة لــدوالــيــب
االقتصاد باملغرب واملستفيدين من
مظلة املخزن بشكل ضيق اخلناق
عــلــى فــئــات واســعــة مــن املــقــاوالت
املتوسطة والصغرى بل وحتى على
بــعــض كــبــار املستثمرين ورج ــال
أع ــم ــال كــبــار ألس ــب ــاب تتشابك
خــيــوطــهــا يــبــقــى أب ــرزه ــا معضلة
اجلــمــع ب ــن الــســلــطــة واملـــــال مما
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تتمة مقال التدبير السياسي الراهن ووقعه على أوضاع املغاربة
يستحيل معه حصول تنافسية
شريفة وسليمة يف جميع املجاالت
االقــتــصــاديــة .والنتيجة تزايد
متركز احلركة االقتصادية يف يد
فئة قليلة من احملتكرين وبالعكس
إفالس العديد من املقاوالت التي
أغلقت أبوابها مع ما نتج عن ذلك
من كوارث اجتماعية.
 إطــاق يد املختلسني الكبارلنهب مــؤســســات وأمـــاك الــدولــة
(الفالحية  ،الصناعية ،التجارية،
املالية  ،اخلدماتية والعقارية)
الشيء الــذي أصــاب العديد منها
بالشلل فسهل توزيعها وتفويتها
جلهات دون أخرى

.

 التغاضي عن تهريب األموالوإيداعها يف األبناك الغربية مما
يحرم االقتصاد الوطني من فرص
االستثمار احمللي وحتريك عجلة
النمو املعطلة

.

ثانيا  :على املستوى
االجتماعي:
استفحلت األزمــة االجتماعية
الــتــي أصــابــت فــئــات عــريــضــة من
الــشــعــب املــغــربــي بــحــيــث تــأثــرت
جــمــيــع امل ــي ــادي ــن االجــتــمــاعــيــة
مــن الــتــراجــع االقــتــصــادي للبالد
وتــزايــدت حــدة ضغط اللوبيات
املــفــتــرســة الــتــي اســتــحــوذت على
أغلب اخليرات الوطنية ( الثروات
الــفــاحــيــة  ،الــغــابــويــة  ،املــائــيــة،
احليوانية  ،املعدنية  ،العقارية ،
 ). . .بتغطية ومباركة من قنوات
مخزنية مختلفة  .ومــســت هذه
األزمـــة الــقــدرة الــشــرائــيــة جــراء
ارتفاع األسعار  ،وأثقلت الضرائب
كــاهــل املــواطــنــن كــأشــخــاص أو
كمقاوالت وشركات .ووصلت أرقام
الــبــطــالــة أرقــامــا قياسية جــراء
تباطؤ وتيرة النمو االقتصادي أو
اإلغــاق االضــطــراري أو القسري
نتيجة املنافسة الغير الشريفة
للشركات وبالتالي تشريد العمال
 .أمــا التعليم ال ــذي يــعــول عليه
كرافعة أولــى يف كــل استراتيجة
تــــروم الــتــنــمــيــة وال ــت ــق ــدم فقد
نــال احلــظ الــوافــر مــن التهميش
والتبضيع ما دام يف رأي القائمني
على أمور البالد مجال غير منتج
 ،مثله يف ذلك مثل ميدان الصحة
وبالتالي األول ــى رفــع يــد الدولة
عنهما لصالح القطاع اخلاص مما
تسبب يف نهب واستنزاف جيوب
املــواطــنــن مــن جهة دون حتقيق
النتائج املــرجــوة بدليل استقرار

مؤشر األمية وتفشي األمراض بل
وتفشي أوبئة كانت قد انقرضت
مثل اجلــدام وارتفاع حاالت السل
الــشــيء الــذي أسفر عــن احتالل
املغرب للمراتب األخيرة يف مجال
التربية والتعليم والصحة  .أما
جانب السكن فلم ينجو هو اآلخر
مــن جــشــع وتــهــافــت ذوي النفوذ
حيث يتم يوميا السطو على أجود
األراض ــي بطرق يشوبها التزوير
والــســطــو والــقــوة مبــبــاركــة جميع
اجلهات التي تدور يف فلك املخزن.
لم تعد أراضــي الدولة  ،واجلموع
،أو حتى أراضــي اخلــواص يف مأمن
مــن املنعشني العقاريني الــكــبــار .
ونتيجة لذلك تتشرد يوميا أسر
بأكملها  ،وتــغــرق فــئــات عريضة
من املواطنني حتت رحمة  /قبضة
ديون األبناك  ،بل أن فئات واسعة
سواء يف املدن أو البوادي تعيش يف
ظروف سكن غير الئقة

.

أمـــا أخــطــر مــظــاهــر الــتــدبــيــر
السياسي االرجتــالــي للبالد على
املستوى االجتماعي فيتضح من
خالل الظواهر االجتماعية التي
ب ــدأت تــهــدد احلــاضــر واملستقبل
لإلنسان املغربي كانتشار املخدرات
بشكل خطير لــدرجــة أن أعــداد
كــبــيــرة مـــن ال ــش ــب ــاب قـــد ضــاع
مستقبلهم وخــاصــة مــن الــذيــن
يــعــانــون مــن الــبــطــالــة  ،وهـــذا ما
جــعــل اجلميع يف غير مــأمــن من
االنحرافات والعنف بجميع أشكاله
بدليل ارتفاع مستوى اجلرمية .أما
ظاهرة الهجرة السرية بالرغم من
معرفة الشباب لضآلة فرص النجاة
من أمواج البحر فقد بدأت تسجل
أرقاما مهولة وذلــك بسبب رغبة
الشباب إناثا وذكورا إيجاد موطئ
ق ــدم يف عــالــم آخ ــر يــعــتــرف لهم
باحلق يف العيش الكرمي  .زد على
ذلك ما بدأ يؤرق مضجع املغاربة
من قبيل استفحال ظاهرة الرشوة
والزبونية واحملسوبية يف جميع
مستويات احلياة العامة ناهيك
عن تزايد اجلرمية املنظمة التي
حتركها املافيات احمللية

.

ثالثا  :على املستوى السياسي :
وبناء على ما سبق فإن مظاهر
األزمــة االقتصادية وما نتج عنها
مــن ك ــوارث اجتماعية مــا هــي إال
نتائج  ،لطبيعة التدبير السياسي
لشؤون البالد طيلة عقود  .ومن
أبرز مميزات هذا التدبير :
 -انــــفــــراد املـــخـــزن بــتــدبــيــر

امللفات املصيرية للبالد  ،وحتى
وإن اضــطــر أحــيــانــا إلــى إشـــراك "
الــفــرقــاء السياسيني " فمن باب
ضبط الــتــوازنــات فقط أو بغرض
متــريــر قضايا شائكة مــن شأنها
املـــس "بــالــســلــم االجــتــمــاعــي" أو
أحيانا عديدة فقط لالستهالك
اإلعالمي ليس إال.
 املساهمة والتشجيع علىتــفــريــخ األحـــــــزاب والــنــقــابــات
واجلمعيات إلفــراغ احلياة العامة
مــن كــل عــمــل جــاد ممــا نــتــج عنه
تشتيت املشهد السياسي بالبالد
مع ما صاحب ذلــك من استفحال
آفــة الــريــع املشجعة على تزايد
املــــبــــادرات الــوصــولــيــة وتــنــامــي
احلسابات الشخصية ضــدا على
مصالح الطبقات الشعبية

.

 تنامي سياسة االجــهــاز علىاحلريات واحلقوق بذرائع وهمية
يف غفلة أو مبباركة من الكيانات
الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة يف أغلب
األحــيــان وذلــك ضــدا على مصالح
الطبقات الفقيرة واملتوسطة وهو
األمــر الــذي أسفر عــن نفور أكثر
مــن  80%مــن املغاربة مــن العمل
السياسي ( باعتماد نتائج نسب
املــشــاركــة يف االنــتــخــابــات ) وكــذا
مــن العمل النقابي بنسب تفوق
ذلــك بكثير وذلــك بسبب تخليها
عن أدوارهــا يف الدفاع عن مصالح
املـــواطـــنـــن ضــــدا عــلــى ســيــاســة
الــتــراجــعــات الــتــي مــســت حقوق
ومكاسب العمال واملوظفني وعموم
الكادحني

.

 االحتكار املتزايد من طرفاملــخــزن لتدبير شــؤون مجموعة
مــن املــجــاالت عبر جلــن ومجالس
وهــيــئــات خــاصــة لتدبير ملفات
بعينها وغــالــبــا م ــا تــتــشــكــل من
أشخاص دون سواهم

على احلقائب واملناصب بعيدا عن
هموم ومصالح الشعب.
 تطويع كافة األحزاب لتلبيةنـــداء الــوطــن كلما استنجد بها
املخزن يف ملف من امللفات الشائكة
 ،وهذا ال يتيسر بطبيعة احلال إال
من خــال دعــم املخزن للزعامات
السياسية والنقابية فضال عن
دعمه لها يف محاربة كل األصوات
الداخلية املطالبة بالدميقراطية
ال ــداخ ــل ــي ــة وبــشــتــى الــوســائــل
والدسائس.
رابعا  :املقاربة األمنية لضمان
االستقرار :
ظــلــت امل ــع ــارض ــة لــلــســيــاســات
القائمة يف املــغــرب حــاضــرة منذ
أواخــــر اخلــمــســيــنــات  ،ولـــم يكن
املــخــزن يــتــجــاوزهــا إال باعتماد
مقاربة أمنية مبنية على إسكات
األصوات املعارضة أكانت أشخاصا أو
جماعات وبشتى الطرق  .والتاريخ
ح ــاف ــل بــســجــات االع ــت ــق ــاالت
واحملــــاكــــمــــات واالخـــتـــطـــافـــات
واالختفاءات القسرية  . . .ورغم
خطاب املصاحلة  ،جبر الضرر أو
القطع مع املاضي فاملغرب ال زال
يف الوقت الراهن يعتمد املقاربة
األمــنــيــة وبــشــكــل ل ــم يــســبــق له
مثيل ملواجهة األصــوات واألقــام
واجلمعيات واألحـــزاب املناهضة
للتوجهات الرسمية والتي تصطف
بجانب حق املواطنني يف املطالبة
بالعيش الكرمي .ولعل أبرز جتليات
املــقــاربــة األمــنــيــة يف الــســنــوات
األخــيــرة مــا يقع مــن قمع مفرط
للوقفات االحتجاجية التي يقوم
بها املعطلون  ،العمال  ،املوظفون ،
االنتفاضات السكانية مبجموعة
من املناطق على رأسها الريف  ،بل

.

 متــادي املخزن يف التدخل يفمجريات االنتخابات لصنع خرائط
ســيــاســيــة عــلــى امل ــق ــاس بــشــهــادة
وقبول األمر الواقع من قبل جميع
الــفــرقــاء الــســيــاســيــن املــشــاركــن
يف " املسلسالت الدميقراطية " ،
وهــو الوضع الــذي فبرك مختلف
املــجــالــس اجلــمــاعــيــة  ،اجلهوية
الــتــي متخض عنها خلق دويــات
داخل الدولة  .ونفس التدبير مس
تشكيل الغرفتني التشريعيتني
واحلقائب الوزارية يف كل احملطات
االنتخابية والتعديالت احلكومية
حتى غدا جميع الساسة يتهافتون

انفراد المخزن
بتدبير الملفات
المصيرية للبالد  ،وحتى
وإن اضطر أحيانا إلى إشراك
" الفرقاء السياسيين " فمن
باب ضبط التوازنات فقط
أو بغرض تمرير قضايا
شائكة

وحتى الوقفات التضامنية من لدن
اجلمعيات احلقوقية والرامية إلى
دفع املسؤولني إلى احترام احلقوق
واحلــريــات العادلة للمواطنني لم
تنجو بــدورهــا مــن الــبــطــش . . .
مع ما يرافق ذلك من كسر عظام
احملتجني  ،اعــتــقــاالت عشوائية
ومحاكمات صورية تنتهي غالبا
بأحكام ثقيلة يف حق كل من يعارض
ويــنــاهــض الــســيــاســات املخزنية.
ولعل أبرز جتليات املقاربة االمنية
للتدبير السياسي ببالدنا الزيادة
يف عـــدد مــخــتــلــف قــــوات األمـــن
بشكل لــم يسبق لــه مثيل وأيضا
وبــاألســاس التركيز على حماية
املنظومة املخزنية على حساب
خدمة وحماية املواطنني والسهر
على طمأنينتهم من هول الفساد
واجلرمية واملخدرات

.

وخــاصــة الــقــول وبــنــاء على
كل ما بيناه من جتليات التدبير
الــســيــاســي االرجتــالــي يف جميع
األصــعــدة  ،فــإن الــوضــع السياسي
العام باملغرب يسير يف أفق مسدود
حــيــث فــشــل جــمــيــع اإلصــاحــات
املعلنة لــكــون أغلبها عــبــارة عن
شعارات جوفاء غير قابلة للقياس
وال للتقومي ما يجعلها فقط برامج
وحــلــقــات لــاســتــهــاك الداخلي
واخلــــارجــــي  .وال أدل عــلــى ما
نقول من غياب أي تتبع أو تقييم
وبالتالي انعدام ربطها باحملاسبة
وملـــا ال املــســاءلــة والــنــتــيــجــة هي
مضيعة للوقت واملــال العام كأننا
يف مقابالت رياضية حبية ال تهم
النتائج ولو كانت حتى سلبية أو
قاسية

.

بــالــوضــع الـــذي وصــلــه املــغــرب
الــيــوم يــكــون جــمــيــع مــن تــنــاوب
على تدبير ش ــؤون الــبــاد طيلة
هذه العقود مشاركا يف كل ما حل
باملغاربة مــن ظــواهــر اجتماعية
مقلقة كانتشار البطالة بسبب
تــراجــع الــنــمــو االقــتــصــادي ومــا
نــتــج عــنــهــا مــن تــعــاطــي الــشــبــاب
للمخدرات  ،انتشار اجلرمية بشكل
غــيــر مــســبــوق ثــم تــزايــد حــاالت
االنتحار املباشر أو عبر املغامرة يف
البحر  ،تفشي األمــراض لتراجع
اخلــدمــات الصحية بسبب تخلي
الدولة عن دورها يف هذا اجلانب،
تقهقر املستوى الدراسي للمغاربة
نتيجة تبضيع التعليم وتضبيع
خريجيه عــبــر املــنــاهــج والــطــرق
املتبعة ،معاناة فئات عريضة من
املجتمع من السكن غير الالئق (
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قرن بعد استحواذ االستعمار على أجود أراضي القبائل  ,املخزن يحاول االستيالء على ما تبقى من أراضي اجلموع
يخصص هذا العدد من جريدة النهج الدميقراطي ملفه لقضية األرض.
فإذا كانت مختلف املافيات العقارية قد استولت على أألراض احمليطة باملدن ،وشردت
أهلها ،وزجت بهم يف كاريانيات صفيحية تنعدم فيها أبسط ظروف العيش الكرمي،
وأبسط حقوق املواطنة ،فان الدولة ومن ورائها حتاول اليوم تشريد ماليني من ساكنة
املغرب "العميق" من ما تبقى لها من األراضي (املزروعة ،أو املخصصة للرعي ،والغابات.)...

تستهدف هذه "الغزوات" املخزنية باألساس أراضي األمازيغ ،مما دفع سكان هذه
املناطق (خصوصا مبنطقة ســوس) ،إلى خلق أشكال تنظيمية من أجل الدفاع عن
حقوقهم التاريخية املشروعية .ففي هذا اإلطار ،مت تأسيس "تنسيقية أكال للدفاع
حق الساكنة يف األرض والثروة" ،ملواجهة سياسة النهب هذه ،مدعمة يف ذلك من طرف
أحرار وحرائر هذا الوطن

تنسيقية آكال ترفض قانون املراعي

حتية املجد واخلــلــود للشهداء
واملعتقلني يف سبيل قضية األرض
والهوية ،ومن أجل التحرر الفردي
واجلماعي لشعبنا األبي.
بعد سنة من النضال املتواصل،
ت ــأت ــي هــــذه امل ــس ــي ــرة الــوطــنــيــة
السلمية التي تنظمها التنظيمات
والتنسيقيات احلقوقية والتنموية
والثقافية واملهنية املنضوية حتت
لواء ” تنسيقية أكال للدفاع عن حق
الساكنة يف األرض والثروة “ ،والتي
لبت ندائها جماهير
الشعب املغربي ،اليوم 08دجنبر
، 2019احتجاجا على متادي املخزن
املغربي يف سياسته الــرامــيــة إلى
تهميش وتفقير،املناطق القروية
التي صنفها منذ عقود ضمن املغرب
الــغــيــر الــنــافــع ،يف تــكــريــس واضــح
لسياسات التمييز املمنهج ضدها
سياسيا واقــتــصــاديــا واجتماعيا
وثقافيا ،لتحقيق مخططه الرامي
إلى محو بنياتها السوسيوثقافية
احلضارية والتاريخية .تتضح معالم
هــذه السياسات يف مــا ينفذ على
أرض الــواقــع ،من جتريد للساكنة
مــن أراضــيــهــا بــنــاءا عــلــى قــوانــن
عسكرية استعمارية ،ومــا يسمى
بالتحفيظ اجلماعي ،واستباحتها
ملافيات الريع الرعوي املدعومة من
مشاييخ البيترودوالر اخلليجية،
التي فصل على مقاسها ما يسمى
بقانون للمراعي  ،13.113والذي
يرمي إلــى شرعنة استنزاف هذه
املافيات للغطاء النباتي للعديد من
املناطق ،وتقدميها للرأي العام يف
صورة الرعاة الرحل ،رغم انتهاكاتها
حلرمات الساكنة يف أمنها وأمالكها
وموارد عيشها ،عبر أفعال ال تصدر
إال عن ميليشيات مؤطرة ،كالتهديد
باألسلحة البيضاء ونعث الساكنة
بــألــفــاظ ال أخــاقــيــة وعنصرية،
وقــد سجل يف هــذا الــصــدد وقــوع
قتيلني وعديد من ضحايا التعنيف
واالغــتــصــاب دون ذكـــر اخلسائر
املادية ،أمام أنظار السلطات األمنية
التي ترفض التدخل لفرض القانون
وحماية الساكنة احمللية ،على غرار
ما يحدث حاليا مبنطقة إيدوسكا
وأيت عبال ،والعديد من املناطق
الــتــي خــرجــت لــاحــتــجــاج ضد

حرمانها مــن حقها الــدســتــوري يف
احلماية األمنية

.

كما يحاول املخزن املغربي فرض
الطابع الغابوي على أراضي الساكنة
األصلية بطرق تدليسية مفضوحة،
من قبيل إغراقها بجحافل اخلنزير
البري والذئاب والزواحف السامة،
وتسييج ال ــدواوي ــر واألراضـــــي ،يف
محاولة لإللتفاف على حق الساكنة
يف ملكيتها ألراضــيــهــا ومــواردهــا
الطبيعية والباطنية والسطحية،
وعلى رأسها شجر أركــان واملياه ،مع
خلق تنظيمات تعاونية وجمعوية
صورية – البيمهنيات – تفرض على
الساكنة ،للسطو على تلك املــوارد

إن ما ينفد اليوم من نزع لألراضي،
وتخريب لــلــمــوروث البيئي ونهب
ل ــل ــث ــروات الــطــبــيــعــيــة كــمــا سبق
تفصيله ،وكذا فرض العزلة التامة
وتغييب للبنيات التحتية األساسية
العامة ،وعلى رأسها الصحة والتعليم
والشغل ،ومنع املواطنني القرويني
مـــن رخــــص ال ــب ــن ــاء ،لــيــس ســوى
مخططا واضــحــا جــوهــره جرمية
التهجير القسري ،عن سبق إصرار
ترتكب يف حق الساكنة األمازيغية
األصلية ،من طرف النظام املخزني
الذي سخر من أجلها إدارات صورية
مختلفة ك :ما يسمى باملندوبية
السامية للمياه والغابات ،مبباركة
من األحــزاب السياسية املخزنية،

عــوض تـــدارك األمـــور ووض ــع حد
للمشاكل املختلقة ،وعــلــى رأسها
جتــريــد الــســاكــنــة مـــن أراضــيــهــا
وبــحــرمــانــهــا مــن جميع حقوقها
املكفولة لها دســتــوريــا وبنصوص
العهود واملواثيق الدولية

.

مــن أج ــل ه ــذا كــلــه ،نعلن نحن
تنسيقية أكـــال لــلــدفــاع عــن حق
الساكنة يف األرض والــثــروة للرأي
الــعــام الــوطــنــي والــدولــي جتديد
التشبث مطالبتنا مبا يلي :
 – 1حــل مــا يسمى باملندوبية
السامية للمياه والــغــابــات ،التي
تعتبر مؤسسة غير شرعية وغير
دستورية وإسناد صالحية تدبير

البيئة العاملية.

 – 4رفــض ضــم أراضـــي القبائل
وامتداداتها اجلغرافية والطبيعية،
ملا يسمى بامللك الغابوي وتسييجها
وتــصــنــيــفــهــا كــغــابــات ومــحــمــيــات
ومحصورات

.

 – 5مطالبة الــدولــة املغربية
باملصادقة على االتفاقيات الدولية
املــتــعــلــقــة بــالــشــعــوب األصــلــيــة،
واإلجـــابـــة عــلــى تــوصــيــات األمم
املتحدة حول التجريد من األراضي
وتهجير الساكنة

.

 – 6الرفض التام ملا يسمى بقانون
املراعي  ،13.113وعمليات التحفيظ
اجلماعي ،والستخدامهما لغرض
سلب أراضي األفراد والقبائل

.

 – 7الــتــنــديــد بــاملــضــايــقــات
واملتابعات التي يتعرض لها مناضلو
احلق يف االرض ،واملطالبة باإلفراج
الفوري عن جميع معتقلي الكرامة
واالرض ووقف متابعتهم يف كل ربوع
الوطن

.

 – 8املطالبة بإقرار نظام ضريبي
عـــــادل مــنــصــف جلــمــيــع الــتــجــار
واملــهــنــيــن ،ومتــكــيــنــهــم مــن كامل
حقوقهم االجتماعية التي يضمنها
الــدســتــور ،ووضـــع حــد للمنافسة
الغير الشريفة التي تتخبط فيها
قطاعاتهم

.

قصد متكني جهات نافذة من التمكن
من احتكارها

.

ويف سياق السياسات التنموية،
ال يخفى على اجلميع مــا يسود
جميع القطاعات االقتصادية دون
استثناء ،من سلب ونهب للثروات
وســـوء تــدبــيــر لــلــمــوارد ،وابــتــزاز
وإنهاك للقدرة الشرائية للطبقة
املستضعفة ،وقطاع املهنيني والتجار
بكافة مستوياتهم بغية إرغامهم
على حتمل تبعات فشل السياسات
العمومية املتبعة ،والــتــي أفقرت
الــشــعــب ول ــم تــكــن س ــوى يف صالح
جيوب النخب الوارثة لسلطة القرار
عن االحتالل الفرنسي ببالدنا

ومـــا ينبثق عــنــهــا مــن مــؤســســات
تشريعية وتنفيذية ،ليس لها أي
إملــام باملشاكل احلقيقية للشعب،
بل كل همها رهــن أراضــي الساكنة
األصلية لــدى املانحني الدوليني،
إلغراق بالدنا يف مزيد من القروض،
وإدالل املواطنني بقوانني ال شعبية
جائرة

.

امام هذا الوضع الكارثي املفروض
على مناطقنا ،والذي يعطي احلجة
القاطعة عن غياب إرادة سياسية
حقيقية صـــادرة عــن حــس وطني
لدى املسؤولني ببالدنا ،ومتسكهم
بنهج سياسة اآلذان الصماء ،جتاه
املطالب العادلة والشرعية للسكان
االصليني وكل فئات الشعب املغربي،

القطاع البيئي والغابوي إلى مجالس
منتخبة دميقراطيا تراعي العرف
القبلي كمصدر من مصادر التشريع.
 – 2إلغاء الظهائر االستعمارية
السالبة ألراضي السكان األصليني،
وك ــل مــا بــنــي عليها مــن مراسيم
وقوانني ،وتعويض املتضررين منها
على أساس مبدأ جبر الضرر ،ونهج
مقاربة تشاركية يف التشريع مع
القبائل حتى تتالئم مع بنياتها
السوسيوثقافية.
 – 3ضمان استفادة ساكنة املناطق
القبلية من حقها من ناجت استخراج
الثروات من أراضيها ،وحماية املوروث
البيئي وشجرة أركــان احملمية من
طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة

 – 9دعــــوة املــنــتــظــم ال ــدول ــي،
واملــنــظــمــات احلــقــوقــيــة الوطنية
الدولية واجلاليات املغربية باخلارج،
ملساندة الشعب يف نضاالته ضد
احلكرة والنهب والتمييز العنصري
وكذا التهجير القسري

.

 – 10تأكيدنا أنه يف حالة استمرار
جتاهل مطالبنا ،وتهرب احلكومة
من فتح حوار جدي ومسؤول حولها،
فإننا عــازمــون على خــوض أشكال
احتجاجية مشروعة غير مسبوقة
محليا ووطنيا ،ومن ضمنها الدعوة
إلى اعتصام وطني مفتوح بالرباط،
ونحمل املسؤولني ما سيترتب عنه
من تبعات

.

عن تنسيقية أكال للدفاع عن حق
السكان يف األرض والثروة

.
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امللف

العدد 339 :
من  24إىل  30دجنرب 2019

أهم أشكال امللكية السائدة عشية الغزو االستعماري
(من كتاب التشكيلة االجتماعية و الصراع الطبقي باملغرب)

 -1على مستوى البادية :
أ -امللكية اجلماعية لألرض يف
إطــار القبيلة أو يف إطــار وحــدات
اجتماعية أصغر من القبيلة.
ب -امللكية اخلاصة (العائلية
باألساس)

.

ت -مــلــكــيــة مــؤســســات دينية
(احلبوس)

.

ث -مــلــكــيــة الـــدولـــة (أراضــــي
الكيش)...

.

إن األمــاك اجلماعية وأمالك
الـــدولـــة كــانــت تــشــكــل العنصر
األســاســي يف قضايا األرض من
ناحية املساحة ومن ناحية اجلودة
(أراضي السهول اخلصبة).
وقــد انتشرت امللكية اخلاصة،
ومنذ القدمي يف اجلبال والسفوح
املجاورة (مساحات صغيرة تعتمد
السقي بالدرجة األولى)

.

 -2على املستوى احلضري :
إن األنــــشــــطــــة احلـــرفـــيـــة
والــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة كانت
مــرتــبــطــة بــاملــلــكــيــة اخل ــاص ــة
بالدرجة األولى ومبلكية احلبوس
وملكية الدولة بالدرجة الثانية.
 - 3مالكي األراضي الكبار
ميكن تقسيم مالكي األراضــي
الكبار إلى شريحتني رئيسيتني :
أ  -مــاكــي األراضــــــي الــكــبــار
الــذيــن ميلكون أراضـــي شاسعة،
ويــؤجــرونــهــا مــقــابــل ري ــع عيني
أو نــقــدي ،ويعيشون الرفاهية
اعــتــمــادا بـــاألســـاس عــلــى هــذا
الــريــع .إن هــؤالء ال يبذلون أي
جهد يذكر يف عملية اإلنتاج

.

ب  -مــاكــي األراضـــــي الــكــبــار
الذين يدبرون أراضيهم ويسهرون
يف حــــدود مــعــيــنــة عــلــى عملية
اإلنتاج

.

إذا كـــان الـــصـــراع يــــدور قبل
احلــمــايــة بــاألســاس بــن املــخــزن
(املــتــمــثــل يف مختلف مؤسسات
الـــــدولـــــة وعــــلــــى رأســــهــــا ويف
قــلــبــهــا الــســلــطــان وحــاشــيــتــه)،
وبـــن الــقــبــائــل (وبــــن الــقــبــائــل
نــفــســهــا حـــول املـــراعـــي واملــــاء)،
فإن القبيلة حتمل يف طياتها
تــنــاقــضــات وإفـــــــرازات طبقية
(مالكي األراضــي واملواشي بشكل
وافر مقابل الفالحني الفقراء ،و
اخلماسة ،والرباعة ،والرعاة…).
إن التنظيم اإلداري الذي كان
سائدا لم يتغير يف جوهره إلى
حد اآلن :

 -العاهل أو السلطان.

 -ولي العهد وهو املرشح خلالفة

السلطان.
 احلكومة املكونة من الــوزراءيتقدمهم الصدر األعظم (أقرب
وزي ــر إلــى املــلــك) ثــم وزراء مثل
وزيــر البحر ،وزيــر اجليش ،وزير
املالية…
 العمال الباشوات القواد الشيوخ  إن ظهور مالكي األراضي الكبار
ومنو مصاحلهم متت حتت رعاية
وحماية وتشجيع املخزن ،وكان
السلطان من أكبر املستفيدين من
عملية نهب أراضي اجلموع وأراضي
الفالحني املغضوب عليهم .وهذا
لم يتم بــدون مقاومة الفالحني
املنظمني أساسا يف إطار القبيلة.
إن ممثلي الــســلــطــة املــركــزيــة
يف الــبــوادي ،استغلوا مواقعهم
للتنكيل بــاملــواطــنــن وقمعهم،
وقــد سهل هــذا اإلرهـــاب عملية
االستيالء على األراضي

.

»والــســلــطــة الــســيــاســيــة التي
كان ميثلها القائد داخل البادية
كانت يف معظمها سلطة فردية
مــطــلــقــة متـــيـــل يف كــثــيــر مــن
األحــيــان إلــى العنف ،حيث كان
العنف هــو عــنــوان قــوة القائد،
وقدرته على البطش وقهر أفراد
إيــالــتــه ،وانــصــيــاعــهــم ألوامــــره،
وتقدمي واجباتهم بانتظام إلى
املخزن( .«  البادية املغربية عبر
التاريخ ص  74مساهمة مصطفى
فنيتر)

.

   وهذه املمارسات الشاذة كانت
تشجع يف غالب األحيان من طرف
الــســلــطــان .وقــد ج ــاء يف رســالــة
الــســلــطــان مـــوالي ســلــيــمــان إلــى
العامل عمر بوسته حملاورة قبيلة
عبدة التي ثارت ضد قائدها ابن
عبد الــصــادق" :ومــن جــار عليه
الــعــامــل ال يــحــل لــه أن يــحــارب،
وال أن يــنــتــصــر عــلــى الــعــامــل"
لقوله (ص) "أدوا الــذي عليكم
واطلبوا اهلل الذي لكم" ويف قوله
(ص)" :إن ضــربــك فــاصــبــر ،وإن
أخــذ مــالــك فــاصــبــر ،وإن شتمك
فاصبر…" (نفس املرجع ص.)76
وقد شجع السلطان موالي عبد
الــرحــمــن ق ــواد الــبــوادي عندما
سطر مبدئني لسياسة الدولة
املخزنية جتاه سكان البادية :
 املبدأ األول  -ظلم واحد أخفمن ظلم العدد الكثير  :و يعنى
هدا أن ظلم شخص واحد (ممثل
الدولة) لعدة مواطنني أقل ضررا
من ظلم املواطنني لهدا املمثل.

 املبدأ الثاني  -الرعية أظلممن العمال وقواد البوادي       

.

وينطلق هــدا املــوقــف مــن كون
الرعية يف نظر السلطان تكره
الوالة على كل حال

.

  إن هــذه الــعــاقــات املخزنية،
سهلت عملية نــزع األراضـــي من
أصــحــابــهــا الــشــرعــيــن لــصــالــح
ممــثــلــي الــســلــطــة امل ــرك ــزي ــة يف
الـــــبـــــوادي ،ولـــصـــالـــح امل ــخ ــزن
(األمــــاك املــخــزنــيــة) » .وكــانــت
تــضــاف بــاســتــمــرار إلـــى أم ــاك
املــخــزن أراضـــي جــديــدة وبهائم
زائـــدة تأتيه مــن مــصــادر بائية
شرعية وغــيــر شرعية « (نفس
املرجع ،مساهمة محمد جنيدي
ص )103

.

وقــد حتدثت بعض املــراســات
املـــخـــزنـــيـــة عــــن هــــذا الــنــهــب
مثل » حيازة بقر من بني مطير
للجانب العالي باهلل« ،وموافقة
الــســلــطــان مـــوالي احلــســن على
مـــقـــتـــرح م ــح ــت ــس ــب مـــراكـــش
املــتــعــلــق»  بــشــراء جــنــانــن من
األمـــــــاك املـــعـــتـــبـــرة الـــتـــي ال
يــنــبــغــي أن تــكــون إال للجانب
الــشــريــف… جلــانــب ســيــدنــا أو
جلانب جنله األعــز موالنا عبد
العزيز «.
وقــد زادت الــكــلــف مــن تفقير
وتهجير القبائل من أراضيها.
وتعني الكلف يف مغرب القرن
التاسع عشر ضريبة غير دينية
تتمثل يف تقدمي مجهود عضلي
أو مــادي لفائدة املــخــزن ،وكانت
تتميز بالنسبة لسكان البوادي
مبا يلي :
 الطابع اإللزامي باستثناءالــشــرفــاء ،وأص ــح ــاب الــظــهــائــر،
والــعــســاكــر واحملــمــيــن مــن طــرف
القوى األجنبية

.

 الــتــعــدد والــتــنــوع الكبير :أعــمــال مــجــانــيــة ،كــلــف مــالــيــة،
احلركة (بجزم الراء)...الخ
ت -أنواع الكلف :
 الـــتـــويـــزة :وتــعــنــي الــعــمــلاجلــمــاعــي ب ــدون مقابل ،ويعبر
أصــا على الــتــعــاون ،والتضامن
والتآزر ،إال أن املستفيد من هذه
العملية هــو املــخــزن واملــاكــون
الكبار الــذيــن كــانــوا يستفيدون
من يد عاملة مجانية "وتتم هذه
العمليات على أس ــاس أن يقدم
فالحو القبيلة عملهم اليدوي
ومحاريثهم ودوابهم ،ويقتصر دور
املخزن على تقدمي البذور فقط،
وقــد كــان هــذا األخــيــر متشددا
يف الشروط التي يتطلبها إجناز
هذه الكلفة ،فقد جاء يف رسالة

حــســنــيــة (الـــســـلـــطـــان مــــوالي
احلسن) إلى احمد اومالك "فكل
من أتاك من املكلفني بحرث توائز
املــخــزن بالبقر ذكـــورا كــانــت أم
إنــاثــا أو باحلمير بقصد احلــرث
بها فلك حجزها منه ولتأت بها
لــدار املخزن واقبض على أولئك
الواردين بها ومن أتى بالبغال أو
اخليل أو الفرسان فاقبلها منه"

.

يقوم السكان بعمليات احلرث
واحلصاد والدرس وحمل احملصول
إلى أماكن االختزان ،زيــادة على
أعمال أخرى.
 توفير بعض املـــواد األولــيــةبـــدون مــقــابــل :اخلــشــب ،اجلــيــر،
اجلبس ،الفحم اخلشبي…
 النقل :نقل املواد من مكان إلىمكان آخر (من مدينة إلى مدينة،
مــن مــوانــئ االســتــيــراد إلــى املــدن
الداخلية…)

.

 -إصالح الطرق.

 إجن ــاز ب ــع ــض الــبــنــايــات يفالبوادي (القصبات)

.

 الــكــلــف امل ــال ــي ــة :ال ــف ــروض(مــقــاديــر مــالــيــة كــانــت تفرض
على "كانون" أو خيمة بالبادية
لفائدة املخزن) ،املئونة (إطعام
الــعــامــلــن مــع املــخــزن أو تــأديــة
املــقــابــل ب ــال ــن ــق ــود) ،الــســخــرة
(الــعــمــوالت الــتــي كــانــت تــقــدم
ملوظفي املخزن من طرف القبائل
مقابل عمل لفائدتها).
 احلــــركــــة :فــــزيــــادة عــلــىطابعها العسكري ،فلها مفهوم
آخــر ككلفة كــانــت تــفــرض على
القبائل يف شكل اقــتــطــاع عدد
من إمكانياتها البشرية واملادية:
جتنيد أبــنــاء القبيلة ،وتوفير
املئونة الضرورية ،وجميع لوازم
احلــركــة ،مــن خــيــل وبــغــال وإبــل
وتالليس…

  إن كثرة
الكلف،
وتجاوزات
ممثلي المخزن
في فرضها كان
يؤدي إلى ردود فعل
القبائل تختلف
من منطقة إلى
أخر ى

ث -آثار الكلف :
   إن كــثــرة الــكــلــف ،وجتـــاوزات
ممثلي املخزن يف فرضها كان يؤدي
إلى ردود فعل القبائل تختلف من
منطقة إلى أخرى ،ومن قبيلة إلى
أخرى ،حسب التماسك الداخلي،
ومــــــوازن الـــقـــوة :فــمــن الــرفــض
واملقاومة إلى الفرار والتخلي عن
األرض

.

   تــقــول فــاطــمــة الــعــســاوي يف
مساهمتها (البادية املغربية عبر
التاريخ) »… :يتزامن االمتناع مع
ظاهرة "الفرار" من القبيلة ،حيث
جنــد أن هــنــاك ع ــددا مــن سكان
البوادي كان يفضل مغادرة أرضه،
رغــم ما تعنيه بالنسبة له على
مواجهة الكلفة املخزنية… وكان
يلتجأ البعض إلــى الــدخــول يف
احلماية الفردية األجنبية .فقد
كتب أحد ممثلي املخزن " فمنهم
من لزمه واجبه جمل وملا طالبهم
املخزن بذلك امتنعوا وفر كثير من
الناس وتعلقوا باحلمايات وال زال
األمر يف ازدياد" (مايو    «)1889

.

اخلالصة
 إن امللكية اجلماعية لألرضهــي السائدة أصــا ،خصوصا يف
السهول اخلصبة

.

 إن السكان يف البوادي كانوامنظمني أساسا يف إطار القبيلة.
 كان املخزن يتعامل أساسا معالقبيلة وليس مع األفراد

.

 إن األمـــــــاك املــخــزنــيــةواألمالك اخلاصة ظهرت وتوسعت
يف إطار عملية النهب والقمع التي
نتج عنها تشريد أصحاب األرض
األصليني

.

 ازدهــــــرت طــبــقــة املــاكــنالــكــبــار ،وتــعــاظــم نــفــوذهــا حتت
رعاية وحماية املخزن ،وهذا على
حساب جل سكان البادية

.

 إن ال ــوس ــائ ــل واألســالــيــباملـــســـتـــعـــمـــلـــة يف اإلنـــــتـــــاج
الفالحي تبقى عتيقة ،خالفا
للتحوالت الهائلة التي تعرفها
أروبا  :احلرث بالبهائم ،واحملراث
اخلــشــبــي ،احلـــصـــاد بــاملــنــجــل،
و"الــدرس" بالبهائم… واالعتماد
على الفالحة البورية باألساس

.

وكان يرتكز النشاط الفالحي
أســـاســـا عــلــى إنـــتـــاج احل ــب ــوب،
والزيتون ،وتربية املواشي (وقد
كانت أغلب القبائل تعتمد إنتاج
احلــبــوب وتــربــيــة املــواشــي يف آن
واحد).
 انـــعـــدام الــعــمــل املـــأجـــور يفالبادية

.
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سوس وحرب املخزن الضروس

حمو حسناوي

مر عام ورغم كل صراخ سوس

الــســاكــنــة مـــن طــــرف ال ــدول ــة

الفالحة مع قطر ،باإلضافة الى

رسائلها إلى املركز وال تعطي أي

اإلســتــرســال يف هــذه السياسات

الكبير لم حترك الدولة ساكنا

بإعطاء الضوء األخضر ملافيات

أن الكسابة الرحل الصحراويني

صدى وحتى يف حال على صوتها

األحـــاديـــة دون تــقــدمي حــلــول

لــوقــف مــا يتعرض لــه مــن شتى

الــرعــي الــريــعــي ب ــآالف قطعان

أنفسهم مــازالــوا يحتجون إلى

حتــــرف مــضــامــيــنــهــا مـــن طــرف

واقعية ملا تعانيه الساكنة جراء

أنـــواع التنكيل واحلـــرب بشتى

اإلبــل واألغــنــام وبــقــانــون فصل

حدود الساعة على عدم تنفيذ

جهات معينة لتكون وباال عليها

قضية األرض ،لن تستقيم معه

أســلــحــة الــتــحــايــل واخلــديــعــة،

عــلــى املــقــاس لــهــذا الــغــرض ،يف

الــوعــود املقدمة لهم مــن طرف

بعد تعمد تغليط الــرأي العام،

أيــة تنمية يف هــذا الــوطــن بل

والتي متارسها مؤسساتها بدءا

سابقة من نوعها لنشر الرعب

وزارة الفالحة بإحداث مراعي

ولذلك وتفاديا لهذا التحريف

إن هــذه القضية يف األصــل هي

بتجريد ساكنته مــن أراضيها

بعد ما ارتكبته وترتكبه هذه

يف مــنــاطــقــهــم ،وهـــو م ــا يــطــرح

وتــرفــعــا عــن تكريس مــا تريده

أســاس السلم االجــتــمــاعــي ،وال

عــلــى يــد املــنــدوبــيــة الــســامــيــة

املــافــيــات مــن انــتــهــاك حلــرمــات

السؤال حول اجلهة التي حتمي

هـــذه األطــــراف مــنــذ الــبــدايــة

حل أمام املسؤولني سوى الرجوع

لــلــمــيــاه والـــغـــابـــات ومــحــاربــة

األراضــــــــي واإلعـــــتـــــداء عــلــى

هــذه املــافــيــات الــتــي تعلو فــوق

لــربــط ح ــراك األرض مبنطقة

إلــى مقاربة تشاركية حقيقية

التصحر ،لتأتي بعدها سياسات

الــســاكــنــة بــالــضــرب والــتــهــديــد

القانون

جغرافية وعرق محددين ،تقرر

تـــراعـــي الــبــنــيــات الــســوســيــو

وزارة الــفــاحــة ملــســح مــســرح

والقتل واإلغتصاب ودون تدخل

اخلـــروج يف املــركــز احلــالــي إلــى

ثــقــافــيــة لــلــشــعــب ،وتــشــركــه يف

اجلــرميــة مبــخــطــطــات جهنمية

السلطات ،وهــو ما يعزز الطرح

حــن تبني النظرية اجلــديــدة

رسم املخططات التنموية بعد

تــهــدف لــطــمــس مــعــالــم منطقة

ب ــأن مــا يــحــدث يف س ــوس ليس

بإعتبار سوس مركز املغرب بعد

ضمان موافقته احلــرة املسبقة

ســـوس وتـــكـــرس فــيــهــا الــطــابــع

طبيعيا ،بقدر ما يرقى ليكون

انتشاله مــن التهميش وربطه

واملستنيرة قبل تنزيلها ،وإعادة

الغابوي خارج القانون وبقانون

ســيــاســات متــيــيــزيــة عــنــصــريــة

بقطار

االعــتــبــار ألع ــراف ــه املــرتــبــطــة

الـــقـــوة ،ف ــب ــدأت هـــذه الــــوزارة

ممنهجة لتهجير الساكنة قسرا

مبخطط املغرب األخضر حيث

ب ــض ــرب كـــل مــقــومــات عــيــشــهــا

ح ــاول ــت غـــرس آالف الــقــرائــن

وممــتــلــكــاتــهــا ،بــل واخلــطــيــر أن

الــغــابــويــة بــاملــنــطــقــة ،وكــرســت

املــواطــنــن هناك بــدأو يحسون

فــيــدرالــيــات بيمهنية لتمثيل

أن الدولة لم تعد تلتزم بضمان

الساكنة بصيغة غير قانونية

حقهم يف األمن ،إن لم نقل أنها

تــدور حــول فلك احلــزب الوصي

تــقــف إلــــى جـــانـــب املــهــاجــمــن

عــلــى هـــذه الـــــوزارة لــلــســيــطــرة

وحتــــاول تــصــويــر الــوضــع بــأنــه

عــلــى مــحــاصــيــل شــجــر اركــــان

صــراع بــن الــرحــل الصحراويني

بشكل اقطاعي ال يراعي حقوق

العرب وأمازيغ سوس ،وهو طرح

الساكنة وال ملكيتها ألراضيها،

تغليطي لــلــرأي الــعــام بإعتبار

وه ــا هــي جتــر الــســاكــنــة حاليا

أن تاريخ الترحال يف ســوس لم

ملــا يسمى التحفيظ اجلماعي

يسجل تعامل الساكنة احمللية

باإلتفاق مع احملافظة العقارية

مــع الــرعــاة مــن منطلق عــرقــي،

وبــطــرق إلــتــوائــيــة بــلــغــت حــد

فطاملا سمحت القبائل يف سوس

إج ــب ــار الــســاكــنــة وفـــق وثــائــق

للرعاة الرحل ومن كل املناطق

متداولة على توقيع إشــهــادات

باستغالل أراضيها للرعي وفق

ف ــارغ ــة كــشــيــكــات عــلــى بــيــاض

األعراف ،ولم يسجل يف السابق

لكي تسد الطريق أمامهم عن

أن املــنــطــقــة عــاشــت هــذا الــنــوع

أي تعرضات على مــا سترتكبه

مـــن ال ــف ــوض ــاوي ــة واألس ــال ــي ــب

مــن مم ــارس ــات ،لــتــكــرس بــذلــك

املافياوية ،بل أن الرحل وعلى

وتــشــرعــن مــا أسلفت املندوبية

مر تاريخهم ال ميلكون حتى هذا

الــســامــيــة للمياه والــغــابــات من

الكم الهائل من آالف القطعان

تــرامــي عــلــى أراضــيــهــم بحجة

وســيــارات الــدفــع الرباعي التي

الــقــانــون والــتــحــفــيــظ ،اضــافــة

ترافقها ،وال ميلكون يف األصل

إلى مترير تشريع جديد يسمح

مــبــالــغ تــؤهــلــهــم لــكــســبــهــا ،مما

بــالــتــصــرف يف أراضــــي اجلــمــوع

يؤكد أنها استثمارات واضحة

والسالليات وتفويثها للخواص،

لم تشهد لها املنطقة سابقة من

ودون أن نــنــســى أن كـــل هــذا

قبل ،وما يعزز طرحنا هذا هو

سبقته شرعنة استباحة أراضي

أوال اإلتفاق الذي وقعته وزارة

مبمارساتها.

إن قضية ســوس التي حتــاول
الــدولــة إلباسها لــبــاس الــصــراع
العرقي ،تذكرنا بقضية مزاب
بـــاجلـــزائـــر وأحــــداثــــهــــا ،وهــي
الــنــســخــة ال ــت ــي تــنــطــبــق عــلــى

التنمية.

مــا يــقــع يف س ــوس حــالــيــا ســواء

وهــذا اخلــروج جنــح يف ايصال

ب ــت ــروي ــج الـــدولـــة ألســطــوانــة

الــــرســــالــــة بــــوضــــوح الـــــى كــل

الـــصـــراع الــعــرقــي ،ومـــن حيث

املــغــاربــة وك ــذا إلــى كــل اجلــهــات

اســتــخــدام (عــــرب الــصــحــراء)

املــعــنــيــة دون وس ــاط ــة ،وضــرب

باألرض واعتمادها كمصدر من
مصادر التشريع ،وكــذا تأسيس
مــجــلــس وطــنــي ل ــن ــواب أراضـــي
اجلــمــوع والــســالــيــات تــكــون له

أو الشعانبة يف م ــزاب لتزكية
الطرح ،وكذا من حيث استباحة
أراضـــــــي وأمـــــــاك ال ــس ــاك ــن ــة
األصـــلـــيـــة ،وحـــتـــى يف وقــــوف
األمـــن إلـــى جــانــب املــعــتــدي أو
بقاءه يف حياد سلبي يف أحسن
حال ،والنتيجة يف سوس نهاية
املــطــاف لــن تــكــون إال كما كانت
يف مـــزاب بــانــتــفــاضــة للساكنة
حلماية أمالكهم وأرواحهم ،وهو
ماحذرت منه الساكنة واملجتمع
املدني املمثل لها يف عدة بيانات،
ويستغرب أن السلطات لم تأخد
حتذيراتهم على محمل اجلد،

عــرض احلائط نظرية املؤامرة

وها نحن نشهد أن ساكنة بعض

بانضمام كــم هــائــل مــن اطياف

املناطق تتحرك يف هذا االجتاه

ال ــش ــع ــب املـــغـــربـــي ومــنــظــمــات

بعد إحساسها أنها خارج حماية

ونقابات ملساندة احلراك إضافة

املؤسسات املعنية للدولة.

إن جلوء ساكنة سوس الكبير
وباقي املناطق املتضررة للخروج
يف مــســيــرات ب ــال ــدار الــبــيــضــاء
ولــيــس أكـــاديـــر وهـــي عــاصــمــة
سوس ،مرده تنوير الرأي العام
بقضية األرض بــســوس الكبير
وامل ــغ ــرب عــامــة ،ألن مــواطــنــهــا
األصـــلـــيـــة املــهــمــشــة ال تــصــل

إلى انضمام مناطق متضررة يف
الــغــرب كــالــقــنــيــطــرة يف مسيرة
الــــربــــاط ،وهــــو مـــا يــثــبــت أن
قضية األرض تهم كــل املغاربة
ويــســتــحــيــل ربــطــهــا بــالــعــرقــيــة
واألسطوانات املشروخة ،وأن ما
يختلف فقط هو األساليب التي
ميارس بها جتريد الساكنة من
أراضيها  ،األمر الذي يؤكد أن

فروع اقليمية وينتخب بطريقة
دميـــقـــراطـــيـــة حتـــتـــرم إرادة
الساكنة ،وهذا بعد جلم سياسة
املــنــدوبــيــة الــســامــيــة لــلــمــيــاه
والــغــابــات وحتــويــلــهــا ملــؤســســة
حماية ومراقبة للغابات عوض
أن تــبــقــى كــمــا تــنــصــب نفسها
كمؤسسة مالكة لألراضي التي
جترد منها الساكنة مع ضرورة
إعــادة هذه األراضــي ألصحابها
األصليني ســواء كانوا أفــرادا أو

جماعات .
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قراءة نقدية يف التجربة التنظيمية والسياسية
لليسار الراديكالي :من "إلى األمام" إلى النهج الدميقراطي ()2

حسن الصعيب

 )3إستراتيجية الثورة
حــــددت مــنــظــمــة "إلــــى األمــــام"
إستراتيجيتها الثورية من خالل ما
سمته "باالنطالقة الثورية"على
ضـــوء حتــلــيــل ال ــق ــوى املــتــواجــدة
باملغرب والنضاالت الهامة للطبقة
الــعــامــلــة وشــبــه الــبــرولــيــتــاريــا يف
املـــدن والـــبـــوادي خ ــال الــســنــوات
األخيرة ،مع األخذ بعني االعتبار
إســتــراتــيــجــيــة اإلمــبــريــالــيــة يف
منطقة البحر املتوسط ،وبتنسيق
مــع الشعب الــعــربــي يف موريتانيا
ووادي الذهب والساقية احلمراء،
وبـــاالعـــتـــمـــاد ع ــل ــى ال ــن ــض ــاالت
العظيمة الــتــي ستتمخض عنها
طاقات الشعب اإلسباني الثوري،
إذ أن احتالل املدن واجلزر املغربية
التي تقع على شاطئ البحر األبيض
املــتــوســط مــن طــرف اإلمبريالية
اإلســـبـــانـــيـــة وكــــذلــــك تــدعــيــم
املـــطـــارات الــعــســكــريــة يف جــنــوب
إلسبانيا مــن طــرف اإلمبريالية
األمريكية تضع وحدة جدلية بني
الكفاحات الثورية للشعبني املغربي
واإلسباني.
كما اقترحت إستراتيجية "حرب
شعبية طــويــلــة األمـــد يف الــشــرق
وال ــغ ــرب عــنــد احــتــمــال الــتــدخــل
اإلمبريالي ضد االنطالقة الثورية
يف املغرب.
 )4التنظيم الثوري
أمــا كــيــف ستترجم تنظيميا
"إستراتيجية االنطالقة الثورية"
فقد حددتها منظمة"إلى األمــام"
على املستوى اجلماهيري والشعبي
من خالل بناء جلن هياكل النضال
الشعبي العمالية ،يف خضم املعارك
اجلماهيرية ،ويف املعامل واملناجم
والضيعات الكبيرة  ،ومجموعات
ال ــن ــض ــال الــشــعــبــي يف الـــبـــوادي
واألحــيــاء الشعبية،وكان من مهام
هذه املجموعات هوتدعيم قوتها يف
كل نضال ملموس ضد األوليغارشيا
الكومبرادور وجهازها القمعي ،وضد
منفذي أوامرها وضد اإلمبريالية
مرحلة مبرحلة ،بتعلم استعمال
طرق النضال اجلماهيري واحلرب
الشعبية سواء يف املدن أو البوادي،
ويف املــنــاجــم  ،بــاعــتــبــارهــا تشكل
القوة الضاربة من أجل عزل العدو
وتسديد الضربات إليه كلما أمكن.
ويف إطــار هــذه اللجان الشعبية ،

يــجــب الــعــمــل عــلــى فـــرز الــطــائــع
الثورية ليشكلوا الــقــوة الضاربة
يف احلـــزب الــبــرولــيــتــاري الــثــوري
ويف قــيــادتــه اجلــمــاعــيــة وأداتــــه
التنسيقية ،ومــع تــطــور املسيرة
الثورية  ،تصبح هذه اللجان نفسها
أداة التحرر واالستيالء على احلكم
وإقامة السلطة الثورية وتقويتها،
سلطة الديكتاتورية الدميقراطية
الثورية للعمال والفالحني الفقراء.
أما على املستوى احلزبي فقد مت
حتديد هيكلته على الشكل التالي:
أ-االعتماد على التطبيق العملي
مل ــب ــدأ امل ــرك ــزي ــة الــدميــقــراطــيــة

وهـــذا يعني التحضير اجلماعي
واملتمركز من القاعدة إلــى القمة
ومـــن الــقــمــة إلـــى ال ــق ــاع ــدة ،من
الــتــطــبــيــق إلــــى الــنــظــريــة ،ومــن
النظرية إلى التطبيق وإلى التوجه
اإليــديــولــوجــي والــعــمــلــي للتيار
الثوري.
ب  -االعــتــمــاد عــلــى التطبيق
الفعلي لــامــركــزيــة فيما يخص
املسؤوليات ،إن واجــب املناضل هو
أن يلتزم بصرامة مببادئ السرية
التامة وباالختيار الدقيق ملناضلي
احلـــــزب عــلــى أســـــاس املــمــارســة
النضالية املــلــمــوســة وعــلــى تهيئ
الثوريني الذين يكرسون حياتهم
وكل مشاغلهم خلدمة الثورة.
إن الــعــادات الليبرالية املوروثة
عن منظمات وأحــزاب البرجوازية
الصغيرة والــبــرجــوازيــة املنافقة
يــجــب أن تشطب يف احل ــن ودون
شفقة.
إن الــتــقــدم اجلــمــاعــي للحزب
واملناضلني يتطلب ممارسة مستمرة

للنقد والنقد الذاتي  ،كما يتطلب
اقتالع كل نزعة فردية ،ويتطلب
فــهــمــا عــمــيــقــا لــإيــديــولــوجــيــة
املاركسية-اللينينية يف املمارسة.
 )5عشرة أشهر من كفاح
التنظيم  :نقد ونقد ذاتي
مبــجــرد م ــا مـــرت عــشــرة أشــهــر
على بداية التأسيس  ،وشــرع أطر
منظمة "إل ــى األمــــام" يف ترجمة
إستراتيجية "االنطالقة الثورية"
وبــتــنــســيــق مــع مــنــاضــلــن آخــريــن
مــنــحــدريــن مــن تنظيمات أخــرى
ماركسية-لينينية ،خاصة منظمة
23مــارس ،حتى بــدأت االعتقاالت

متــس عـــددا ال بـــأس بــه مــن أطــر
وقــيــادي املنظمتني املــذكــورتــن.
ف ــف ــي ي ــون ــي ــو مــــن س ــن ــة 1971
شملت االعــتــقــاالت مجموعة من
املناضلني املاركسيني-اللينينني من
منظمتي"إلى األمام" و" 23مارس"
يف مراكش (املجموعة )33والذين
أطــلــق ســراحــهــم بــعــد شــهــور من
السجن ،ويف النصف األول من سنة
 1972مت اعتقال(مجموعة.)44يف
هــذه الفترة طرحت أزمــة ترجمة
خــطــة إســتــراتــيــجــيــة"االنــطــاقــة
الثورية" واخلط التنظيمي املوازي
لها واملرتكز على مبدأي املركزية
الــدميــقــراطــيــة والــامــركــزيــة من
حيث االنتشار والتوسع ،فنتج عن
قراءة هذه الوضعية صدور وثيقة
"عــشــرة أشــهــر مــن كــفــاح التنظيم
:نقد ونقد ذاتي" وتعتبر أول وثيقة
تتناول بالنقد مرحلة التأسيس،
بحيث اعتبرت أن األسباب املباشرة
يف االع ــت ــق ــاالت تــكــمــن يف بنية
التنظيم القائمة على الالمركزية

املفرطة وعلى املسلكيات الليبرالية
وانـــعـــدام االنــضــبــاط التنظيمي
الثوري احلديدي ،وبسبب تسرب
الــبــولــيــس إلــى التنظيم ،وغــيــاب
احلــــدود الــفــاصــلــة بــن التنظيم
والتنظيمات
املاركسي-اللينيني
اجلماهيرية ،وباللبرالية املفرطة
داخــل التنظيم وبتسليم الرفاق
أنــفــســهــم لــلــبــولــيــس ،وان ــه ــي ــار
معنوياتهم يف مرحلة التحقيقات
وداخل السجن ،وبارتباط التنظيم
باحلركة اجلماهيرية متثل الضعف
األساسي يف انعدام تأطير احلركة
اجلــمــاهــيــريــة واعــتــمــاد التنظيم

القمع والسرية  ،وإلى غياب التهيئ
السياسي والتنظيمي للعمل يف ظل
هــذه الشروط واملبالغة يف تقدير
قـــوة الــعــدو والــــذي ال يعتمد يف
تفكيك املنظمات الثورية إال على
وسيلة التعذيب.
أما من حيث اجلوهر التنظيمي
والسياسي ،فقد اعتبرت الوثيقة
املذكورة أن جوهر اخلط السياسي
هو املشكل التنظيمي ،إذ أن الضعف
األساسي ظل يكمن على املستوى
التنظيمي رغــم أن "تقدما هائال
قد مت على مستوى اخلط السياسي
ذلك التقدم الذي يؤكد نص" حول
اإلستراتيجية الثورية" وخطتنا"
السياسية يف هــذه املــرحــلــة" ،ومت
نقد مبدأ الالمركزية الــذي ظل
يــحــدد هيكلة التنظيم وأشــكــال
عــاقــاتــه املــخــتــلــفــة ،لــم يــكــن إال
انعكاسا خلط سياسي يتميز بشكل
رئيسي بطابع العفوية.
لقد مت تصور مفهوم"االنطالقة
الثورية" على شكل انتفاضة 1905
الــروســيــة ،وكـــان الــهــدف مــن نص
"إستراتيجية الثورة وإستراتيجية
التنظيم" الصادر يف ماي  1971هو
قلب البنية البرجوازية الصغيرة
السائدة داخــل التنظيم والتجدر
داخل اجلماهير.

األســـلـــوب الــتــحــريــضــي الــفــوقــي
لقد حصلت القطيعة مع حزب
كأسلوب أساس دون القيام بالعمل
الــتــحــرر واالشـــتـــراكـــيـــة ،بسبب
التنظيمي الــيــومــي داخ ــل حركة
مم ــارس ــة بــيــروقــراطــيــة شــديــدة
اجلماهير ويف مواقعها األساسية،
جلــمــاعــة عــلــي يــعــتــة وات ــخ ــذت
وانــكــمــاش التنظيم بسبب غياب
ه ــذه القطيعة شــكــل ال مركزية
فهم ش ــروط العمل الــثــوري حتت
متطرفة أي فصل العالقة اجلدلية
يف تــنــظــيــم ثــــوري ب ــن املــركــزيــة
والدميقراطية التي تسمح بتعزيز
مبادرات املناضلني يف الوقت الذي
إن واجب المناضل
تركز وحدة سياسية وإيديولوجية
متينة ضرورة من أجل تركيز القوى
هو أن يلتزم بصرامة
املتقدمة للجماهير يف كل مرحلة.
بمباد ئ السرية التامة
كــمــا مت الــتــركــيــز عــلــى طـــرف من
وباالختيار الدقيق
جدلية اجلماهير-احلزب ،ملواجهة
لمناضلي الحزب على
الــنــزعــات الــبــرجــوازيــة الصغيرة
أساس الممارسة النضالية
النخبوية والشبكية ،املمتدة داخل
الملموسة وعلى تهيئ
التنظيم بفعل تركيبه الطبقي
الثوريين الذين يكرسون
وشروط املرحلة التاريخية التي ال
حياتهم وكل مشاغلهم
ترى الثورة أو التنظيم إال عملية
تقنية يف بناء شبكة من الثوريني
لخدمة الثورة
املخلصني خـــارج الــكــفــاح الــثــوري
للجماهير.
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فهم االعتصامات يف العراق  :مظاهرات ،حراك اجتماعي ،أم ثورة؟
هوشيار عمر علي (عن حركة التغيير بالعراق)
منذ أكتوبر  ،2019والعراق يشهد
موجة اخرى من االعتصامات ،التي
عمت بغداد وغالبية مدن اجلنوب،
والتي ما برحت مستمرة دون أن تلوح
يف األفق أية بوادر على تراجعها أو
انتهائها

.

طبيعة هذه االعتصامات أثارت
مخاوف حقيقية لدى مجمل الطبقة
السياسية احلاكمة ،أمــا امللفت يف
هذه االعتصامات ،هو مشاركة فئات
املجتمع كافة خالف ًا لسابقتها من
االحتجاجات ،ورمبا العامل املشترك
الوحيد بني هذه التظاهرات وتلك
التي اندلعت يف السنوات املاضية،
هو مشاهد العنف وقتل املتظاهرين،
حيث جتاوز عدد الضحايا لغاية 18
تشرين الثاني  320قتيل ونحو 15
الف مصاب

على ســدة احلــكــم يف الــعــراق منذ
 2003وحتى اآلن ،قد سعت بجد
إلرض ــاء الشعب ،وعملت لتكريس
حــكــم الــقــانــون وحتــقــيــق الــعــدالــة
االجــتــمــاعــيــة وتــدعــيــم ركــائــز
االقـــتـــصـــاد ،وخ ــل ــق فــــرص عمل
متكافئة للجميع ،ولــو كــان نــواب
البرملان ممثلني حقيقيني عن ابناء
الشعب ،ولــو لــم يستفحل الفساد

تــظــاهــرات نــاقــمــة ،لــتــغــدو حــراك ـ ًا
أجتماعي ًا واسع ًا.
ما هو احلــراك االجتماعي؟ وما
الــفــرق بــن الــتــظــاهــرات واحلـــراك
االجتماعي او الثورة؟ كيف اكتسبت
االعــتــصــامــات الــراهــنــة يف الــعــراق
ســمــة احلــــراك االجــتــمــاعــي؟ ومــا
هي املشاهد الالفتة لهذا احلــراك
االجتماعي؟ كيف تعاطت الطبقة

مشترك ،ومبشاركة عدد كبير من
االفــراد واملنظمات ،وعبر التنسيق
بني املجموعات املشاركة.
امـــــــا خـــصـــوصـــيـــة احلـــــــراك
االجتماعي فتتجسد يف احتوائه
على عناصر االستمرارية ،فهو ليس
فورة آنية

.

ان ما مييز احلــراك االجتماعي
عــــن االعـــتـــصـــام مــــن الــنــاحــيــة

.

بتعبير آخ ــر ميــكــن اجلـــزم بــأن
الشعب لم يعد يعترف مبؤسسات
احلكومة والبرملان واجلهاز القضائي،
كقنوات إليصال مطالبه ومعاجلة
املشاكل القائمة

.

أغــــلــــب الـــتـــحـــلـــيـــات تــنــظــر
لــاعــتــصــامــات الــراهــنــة مــن نفس
منظور السلطة العراقية ،التي دأبت
كغيرها من األنظمة الشرق أوسطية
على اجلــزم بــوجــود أيــاد خارجية
متكالبة وراء سلسلة االعتصامات
كــافــة ،عــوضـ ًا عــن االقـــرار بحقوق
الشعب الــذي يعاني البطالة وقلة
اخلــدمــات واحلــريــات ،ويــعــانــي من
غياب العدالة االجتماعية والفساد،
واالحتكار السياسي واالقتصادي من
قبل الطبقة السياسية

.

ان هذا املوضوع يستعرض طبيعة
االعتصامات ،من منظور الشعب ال
السلطة ،واحلقيقة هي :
إن الــشــعــب الــعــراقــي مــحــق يف
مطالبه ،وينبغي اإلصــغــاء اليه ال
التعامل معه معاملة األعداء ،بصرف
النظر عــن الشخصيات واجلــهــات
الداخلية واالقليمية أو اخلارجية
الــداعــمــة ملوجة االحتجاجات يف
البالد

.

فلو كانت احلكومات املتعاقبة

.

حتليل احلراك االجتماعي ضمن
اإلطار العراقي
احلــراك االجتماعي عبارة عن
كفاح مشترك ملكونات عدة ،او فئات
مستضعفة ومحرومة من اإلسهام
يف السلطة وثــروات البالد ،تناضل
إلحــداث تغيير اجتماعي وسياسي
خــــارج اطـــر املــؤســســات الرسمية
للسلطة

.

أمـــا مــطــالــب احملــتــجــن فتبدو
هــذه امل ــرة ،أكثر تــشــدد ًا وتتجسد
يف الــــدعــــوة الــــى حـــل احلــكــومــة
والبرملان وإجــراء انتخابات مبكرة،
ومكافحة الفساد والبطالة ،وحتسني
مــســتــوى اخلـــدمـــات ،واستقاللية
القضاء وتغيير املفوضية املستقلة
لــانــتــخــابــات ،وإن ــه ــاء احملــاصــصــة
السياسية واالقــتــصــاديــة ،ومنع
ال ــت ــدخ ــات اخل ــارج ــي ــة وتغيير
الدستور

يف احــتــجــاجــات ال ــع ــراق ،ورفعهم
لشعارات الثورة ،إال أن ما يجري اآلن
ليس بالثورة ،نظر ًا لغياب عنصر
القيادة والــرؤيــة اخلــاصــة ،ذلــك أن
غاية االحتجاجات تقتصر على
إنهاء النظام السياسي احلالي ،وخلع
الطبقة السياسية وأصحاب القرار
يف البالد ،دون طرح بديل سياسي،
اقتصادي ،اجتماعي وثقايف لشكل
نظام احلكم املنشود يف العراق

.

يف مفاصل الدولة كما السرطان ،ملا
اندلعت بال شك هذه االعتصامات
الــغــاضــبــة ،فــاملــعــضــات تــراكــمــت
واســتــفــحــلــت يف عــهــد احلــكــومــات
السابقة ،التي لم تفكر قط بإيجاد
حلول ناجعة لها ،ولم تكترث يوم ًا
مبصالح الشعب.
احتجاجات العراق هي جزء من
موجة احتجاجات جتتاح العديد
من دول العالم مثل هونك كونك،
شيلي ،بيرو ،بوليفيا ،اكوادور ،مصر،
لبنان ،السودان ،اجلزائر وغيرها من
الدول  .تلك االحتجاجات اندلعت
بالضد من غياب العدالة ،الفساد،
التزوير يف االنتخابات  ،وتقليص
احلــريــات السياسية ،وبالضد من
الطبقة السياسية الــتــي فقدت
ثــقــة اجلــمــاهــيــر بــهــا مــعــظــم تلك
االحتجاجات الناقمة بدأت مبطالب
بسيطة ثــم اتــســع نطاقها لتغدو
مطالب سياسية مرونة بالدعوة الى
تغيير القيادات واألنظمة السياسية
برمتها ،أي االحتجاجات يف العراق
ليست عزل عن مثيالتها بالعالم

.

إن من احلكمة واحلصافة االصغاء
الــى اجلماهير الناقمة ،وتــفــادي
اللجوء الى العنف والتنكيل ،ألنه
خيار مجرب يف السابق وثبت فشله
يف معاجلة املعضالت ،رغم تثبيطه
االحتجاجات لبعض الوقت ،اذ أن
التغيير بــات ضــرورة ملحة السيما
بعد تخطي االعــتــصــامــات مجرد

السياسية مع االعتصامات؟
هنا جنيب على كل تلك
التساؤالت.
املفاهيم
قــبــل حتــلــيــل االعــتــصــامــات يف
العراق ،ينبغي تعريف تلك املفاهيم
بــاخــتــصــار ،طــبــق ـ ًا ملــا هــو وارد يف
عنوان هــذا املــوضــوع ،فهم مصطلح
االعــتــصــام ،احلـــراك االجتماعي،
الثورة.
1االعــتــصــام :عــبــارة عــن فعلاملواجهة او املجابهة مــع السلطة،
والغاية منه هي املجاهرة مبطالب
الــشــعــب ،وعــرضــهــا على السلطات
وأصــحــاب الــقــرار بغية معاجلتها،
واالعــتــصــام ينظم تبع ًا لطبيعة
املــطــالــب ومــســتــوى الــدعــم الــذي
حتظى بــه مــن قبل فــرد واحـــد او
مجموعة أفــراد ،واالعتصام يعني
تــقــدمي او عــــرض املــطــالــب على
السلطة عبر القنوات الرسمية ويف
اطار مؤسسات الدولة

.

ويبدو واضح ًا أن اصحاب القرار
يف الــعــراق ،ينعتون االعتصامات
الراهنة باملظاهرات ،ألن األخيرة
تعني أن اجلماهير التـــزال تؤمن
باملؤسسات القائمة ،وتعتقد أن
مطالبها ستلبى عبر قنوات السلطة.
2احلــــــراك االجــتــمــاعــي :هــومجابهة السلطة وأصــحــاب القرار
يف الدولة ،من خالل عمل جماعي

اجلوهرية ،هو حدوثه خــارج أطر
القنوات الرسمية ملؤسسات الدولة،
والسبب يف ذلــك يعود الــى اقتناع
اجلــمــاهــيــر مت ــامــ ًا بــإخــفــاق تلك
املؤسسات يف معاجلة املشاكل ،ابان
مرحلة االعتصامات حتى لم تعد
حتظى بثقة الشعب.
ففي العراق ،هناك اجماع على
أن الــرئــاســات ال ــث ــاث ،والسلطة
القضائية والقوى السياسية كافة،
متــثــل مــصــدر املــعــضــات القائمة،
لــذا يسعى املــشــاركــون يف احلــراك
االجتماعي الى تفكيك مجمل تلك
املؤسسات السياسية ،بعبارة اخرى
ميكن القول بأنه لم يعد هناك اي
شــخــص او مــؤســســة حتــظــى بثقة
اجلماهير.
 - 3الــثــورة  :هــي منــط محدد
حلــراك اجتماعي ،غايتها تطبيق
رؤية معينة ،فهي تهدف الى حتقيق
التغيير اجلذري ،وإعادة بناء النظام
من جديد ،وحتظى بقيادة متينة
وإن بــدت غير ذلــك يف بدايتها ،اذ
ْ
أن حتقيق االنتصار لن يكون يسير ًا
دون وجود القيادة.
ان معظم الثورات تعتمد العنف
لبلوغ اهــدافــهــا ،والــثــوار يعتبرون
انفسهم اصحاب السلطة الشرعيون
او جزء ًا من هيكل الدولة ،ويسعون
ً
وصوال الى
لإلمساك بزمام السلطة،
تنفيذ رؤيتهم اخلاصة .
فرغم هتافات قسم من املشاركني

اما أهداف احلراك االجتماعي،
فتتمثل يف التصدي للممارسات
الــســلــبــيــة لــلــســلــطــة ،ال ــف ــس ــاد،
االجحاف ،غياب الشفافية ،احتكار
السلطة من قبل طبقة سياسية لم
تعد متثل قطاع ًا واسع ًا من الشعب

.

إن طبيعة االحتجاجات الراهنة
يف الــعــراق جتسد هــذا التعريف،
فــاملــنــطــقــة اخل ــض ــراء غـــدت رمـــز ًا
للطبقة السياسية ،املختبئة خلف
اجلدران والتي تقتصر اولوياتها على
تعزيز سلطتها وتضخيم ثرواتها،
فيما تصم آذانــهــا وتتعامى حيال
مطالب اجلماهير الناقمة

.

فـــاألفـــراد امل ــش ــارك ــون يف هــذا
احلـــــراك االج ــت ــم ــاع ــي ،ميــثــلــون
الــطــبــقــات والــفــئــات االجتماعية
كــافــة ،وتتلخص مطالبهم يف حل
احلــكــومــة والـــبـــرملـــان ومــفــوضــيــة
االنــتــخــابــات ،وان ــه ــاء احملــاصــصــة
السياسية واألقــتــصــاديــة ،وتغيير
النظام السياسي وإبعاد رموز السلطة
احلاليني عن املشهد السياسي

.

ولــعــل الــســبــب اآلخـــر يف حتــول
االعتصامات الى حراك اجتماعي،
هو غياب املركزية عن آلية تنظيم
احلــــراك االجــتــمــاعــي ،وافــتــقــاده
لعامل القيادة سواء من قبل شخص
أو مــجــمــوعــة اش ــخ ــاص ،وهـــو أمــر
يتجلى يف الــعــراق بــوضــوح ،وميثل
احد اسباب عجز احلكومة عن إنهاء
االعتصامات .ناهيك عن السقف
املرتفع للمطالب الشعبية ،الرامية
الى إعادة توزيع السلطات والثروات
يف الــبــاد ،وفــقــ ًا ألس ــس الــعــدالــة
واملـــســـاواة ،سيما أن املتظاهرين
يطرحون رؤية جديدة بشأن حقوق
املواطنة وتغيير القيم

.
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العطالة بالشهادات تصعد نحو اجلبال
البطالة يف بلدنا العزيز قنبلة
موقوفة يجب أن تؤخذ على محمل
اجلـــد ،وهـــي ســبــب رئــيــســي للقلق
االجــتــمــاعــي الـــذي ينمي مشاعر
اإلحـــبـــاط واالســـتـــيـــاء يف نــفــوس
املواطنني ،إنها ليست ظاهرة جديدة
بــل هــي بنيوية مــع تــراجــع النظام
التربوي والتنوع الضعيف للنسيج
اإلنتاجي الوطني ،ومن ثمة تراجع
فرص العمل وهــذا ال يشجع األهل
على االستثمار يف تعليم أوالدهم

.

حملة الشواهد أكثر عرضة
للبطا لة
معضلة البطالة مرتبطة بالتباين
الدميغرايف حيث يدخل عدد أكبر
من الشبان سوق الشغل دون عمل،
البطالة لم يسلم منها كذاك الذين
لــم يــنــهــوا دراســاتــهــم أو الــذيــن لم
يلجوا املدرسة

.

حــاولــت احلــكــومــات على مستوى
األخــــبــــار واألوراق واألقـــــــوال
والتصريحات والــوعــود ...التصدي
لــلــتــوتــر االجــتــمــاعــي ع ــن طــريــق
اســتــحــداث وظــائــف يف القطاعني
الــعــام واخلـــاص شفهيا ،ممــا جعل
الــشــبــاب يــطــالــبــون تطبيقها عن
طريق االحتجاجات منذ سنوات
باحلصول على وظائف يف القطاع
العام الذي يضمن االستمرارية ،قد
تعاني الفئة املعطلة من تراجع حقل
التربية والتعليم وعــدم مالئمته
مع سوق الشغل ،بالتالي مظاهرات،
احتجاجات يف الشارع دون نتيجة،
واحلـــكـــومـــة حتــمــلــت املــســؤولــيــة
وتتحملها وستتحملها مستقبال.
لم يسلم أيضا "اجلنس اللطيف "
من البطالة رغم قبول أعداد مهمة
منهن سنويا يف مجاالت متنوعة،
حيث أن اإلنــاث ميكن أن يقبلن ب
 1500درهم راتبا شهريا أو أقل مع
شــرط اجلـــودة يف العمل واملــثــابــرة
والصبر مما جعل الذكور دون عمل،
اإلناث دون زواج

.

"النموذج التنموي" املغربي غير
قادر على االستجابة ملطالب شعبه
مما يستوجب على احلكومة إعادة
النظر يف كثير من األمــور ،ولكي ال
ننظر إلــى تــقــدم املــغــرب بطريقة
ســوداويــة محضة فإنه تقدم بعض
الــشــيء إال أن الــتــقــدم ال يرضي
كــل طــمــوحــات املــواطــنــن وخــاصــة
الشباب ،فنحن ندعو الــدولــة إلى
بلورة سياسة جديدة مندمجة لنا
ومعاجلة ملعضلة البطالة بحماس

وجدية.
غــالــبــا مــا يــلــجــأ الــعــاطــلــون عن
الــعــمــل إلـــى نــظــام بــديــل بــعــد أن
يــشــعــروا بــاإلحــبــاط لــعــدم إيــجــاد
وظــيــفــة ،فــالــيــأس واملــلــل مــن وعــود
املسؤولني يدفع الشباب إلى اعتماد
قــوة عضالتهم وعــرق جبينهم من
األعــمــال الشاقة قصد العيش من
أجـــل الــبــقــاء ال مــن أجـــل حتسني
ظروف العيش.
يف كل خطاب ولقاء ومجلس نسمع
مــن أفـــواه شبه املــســؤولــن شــعــارات
رنانة جتعلنا نحلم مبغرب جديد
من قبيل:
 اتخاذ تدابير حملاربة البطالةوتــشــغــيــل الــشــبــاب يف أقــــرب وقــت
ممكن

.

 متــكــن الــشــبــاب مـــن الــفــرصواملؤهالت الالزمة للحد من البطالة.
 فتح باب الثقة واألمل للشباب يفاملستقبل

.

وتــبــقــى الــبــطــالــة إشــكــالــيــة أمــام
اجلميع حيث أصبحت األسر املغربية
ال تــخــلــو مـــن مــعــطــل أو معطلني
بالشواهد يف املــجــال الــبــدوي .أما
املجال الــقــروي واحلــضــري حــدث ال
حرج ،فتخريج العاطلني غير مالئم
مع طلب سوق العمل مما يذق ناقوس
اخلطر ،لذا يستوجب على اجلميع
االنــخــراط يف إيــجــاد احلــلــول على
أضعف القدرات :استفادة العاطلني
مــن مشاريع التنمية البشرية إذا
كــنــا حــقــا شــبــابــا مــغــاربــة يف دولــة
تراعي حالنا الذي يقطع الشرايني
يف القلوب ،خللق مقاوالت حتد من
املعضلة حيث إن الشباب يقبل بأي
ع ــرض مــن املــؤســســات يف ظــل هــذا
القهر شريطة مراعاة حتسني ظروف
الــعــيــش مــن أجـــل ان ــخ ــراط شباب
وطني للدفع بعجلة التنمية إلى
األمـــام .جتاهل طموحات الشباب
سيؤدي إلى منزلقات غير محمودة
العواقب.
الشباب مدخل لتماسك اجتماعي
ولكننا نتأسف حلــال هــذه الدولة
الــتــي جــعــلــتــنــا مــحــور الــتــهــمــيــش
واإلقصاء

.

بعد دســتــور  2011فــرح املغاربة
وظ ــن ــوا أن اإلصـــاحـــات ستشمل
املجاالت جميعها ،يف حني استحداث
مناصب الشغل حسب تقاريرهم ال
تقلل مــن نسبة البطالة املتزايدة

ممــا دفــع بعض الشباب لالحتجاج
بــطــرق مــتــنــوعــة ،بــعــضــهــم عــرض
شواهده للبيع بعد معانيات طويلة
مع املسار الدراسي مقابل أن يتخلص
منها بأي ثمن ،بعضهم عرض بعض
أعضاء جسده للبيع ،بعضهم أقدم
على حــرق نفسه ،بعضهم تعرض
للقهر واحلــكــرة رغــم اتــكــالــه على
نفسه فأقدم على التضحية بنفسه
مبــبــاركــة مــن املــســؤولــن أم ــام مــرأى
اجلــمــيــع عــلــى سبيل املــثــال شهيد
لقمة العيش محسن فكري.
ذهـــب بــعــض املــســؤولــن إلـــى أن
ال وصــفــة ســحــريــة لــتــوفــيــر فــرص
الشغل للحد مــن الــبــطــالــة ،وعلى
هـــؤالء إدراك خــطــورة مواقفهم
على نفوس العاطلني والعمل على
تشجيع االستثمار وحتفيز الشباب
على االنخراط يف برامج التشغيل
الذاتي عبر مبادرة املقاول الذاتي
واجلمعيات وعليهم كذلك خدمة
الــشــعــب الــــذي اخــتــارهــم لتحمل
مسؤولية متثيلهم داخــل مؤسسات
الدولة
البطالة مرض قاتل وجرثومة
سامة وسط جسد املجتمع
كــان الشباب العاطل بالشهادات
يحلم يف وقت سابق بغد مشرق على
الـــدوام ،تولد ذلــك اإلحــســاس عن
طريق اإلعــام الــبــارع يف التمثيل،
عــنــدمــا كــبــر وجــد أمــامــه واقــعــا ال
يتماشى وأحـــام الصغر والــبــراءة
وحــنــن الــوطــن ،شــعــارات اإلع ــام
والــواقــع امل ــزري حيث كــان يف فترة
معينة يسلك الــطــريــق مــع إشــراق
الشمس كــل يــوم جــديــد يف اجتــاه
املدرسة قاطعا الكيلومترات حملاربة
األم ــي ــة مــتــحــديــا نــظــرة املجتمع
الغاشم الذي ميارس العنف الرمزي
كل يوم":أش غادي تقرا ،نتا كسول،
ب ــاب ــاك كــايــضــيــع عــلــيــك الــفــلــوس
هـــكـــك ،“...ويــعــود مــســاء كــل يــوم
صامتا عن كل ظلم ،متمنيا املستقبل
الزاهر رغم الظروف ولكن يؤمن بأن
الــرجــال العظام يــولــدون مــن رحم
املعانيات ،راجــيــا مــن اهلل أن يفرج
عنه ليصبح إطارا داخل الدولة بعد
احلصول على الشواهد العليا ،بعد
معانيات طويلة وتضحيات جسام
مع الظروف االجتماعية القاسية
خــصــوصــا أبــنــاء الــرحــل وقــاطــنــي
ال ــب ــوادي ،ومتمنيا مــن الــوطــن أن
يكون له غفورا رحيما انطالقا من
الــوقــوف والــتــضــامــن مــعــه مــن بعد

املدرسة االبتدائية مــرورا بالقسم
الداخلي ودار الطالب يف حال تعثر
املسار الدراسي يف املرحلة اإلعدادية
والتأهيلية وصوال إلى اجلامعة لبدء
حــرب ساخنة مع احلــيــاة ،من جهة
مواكبة الــدراســة ومــن جهة أخــرى
البحث عن العمل ،وبعد سنوات لم
يعد للشباب القدرة على التساؤل
حول املصير عن املستقبل املجهول؛
إنــهــم شــبــاب مــغــاربــة عــاطــلــون عن
العمل
محنة البطالة
كانت البطالة واقعا مريرا البد
للعاطل أن يتعامل معه وفق إمكانية
الصبر ،هي أزمــة اجتماعية تظهر
حقيقة املــجــتــمــع كــمــا تــعــبــر عنه
شــــهــــادات حــيــة لــشــبــاب حتــولــت
مــعــانــيــاتــهــم مــع اجلــمــود وبحثهم
الدائم عن الشغل إلى عنوان احلياة
البائسة ملــن ال ركــيــزة لــه يف مركز
ال ــرب ــاط ،فــمــن الــشــبــاب مــن فضل
االنــقــطــاع عــن الـــدراســـة لتقدمي
املساعدة لوالديه ،ومنهم من أهزم
وظــل عالة اجتماعية وفية ملنزل
أبيه متر عليه األيام دون أن يعدها
أو يستمتع بها ،يغرق يف النوم إلى
حــــدود مــنــتــصــف الــنــهــار ويقضي
لياليه مستخدما للوضع املجاني
لالستفادة مــن خدمة الفيسبوك
باحثا عــن ضالته هــنــاك ،واملخزن
شغله الــشــاغــل البحث عــن مــوارد
ج ــدي ــدة الســتــنــزافــهــا ،ومـــن حني
ألخــر يعم بعض النقاش احلكومة
بحثا عن احلل ألزمة البطالة عنوة
المتصاص غضب العاطلني يف الشارع
وفــقــط ،ومـــن الــشــبــاب مــن يـــزاول
األعمال املوسمية وأدلي بنموذجي
يف هذا اخلصوص رغم احلصول على
الشواهد العليا ،إال أنني أنتظر كل
عــام شهر يوليوز للعمل يف حصاد
إكليل اجلبل ( أزير) خلدمة املصالح
االقتصادية لرئيس تعاونية أزير
دون طواعية ،وخدمة مصاحله يف
اجلماعة القروية كممثل للساكنة
دون تــشــريــف يــذكــر ،وه ــو ميتهن
وظــيــفــتــن يف آن واحــــد بــشــهــادة
الـــــدروس االبــتــدائــيــة وبــســيــاســة
خبيثة تكون فيها الساكنة ضحية
مرق قبل حمالت االنتخابات ،صدق
من قال" :إن مواقع العهر احلقيقية
موجود أهلها يف املجالس اجلماعية
واإلقليمية واجلــهــويــة" ،وعندما
يوشك شهر نونبر على االنصراف
أجمع حقيبتي وأنتظر شهر يوليوز

محمد ايشو

مرة أخــرى ،هذا على مستوى بعض
الـــبـــوادي املــغــربــيــة (املـــغـــرب غير
النافع) حسب عقليتهم اإلقصائية،
أحتــدى رئيس احلكومة السابق يف
قوله  ":كلية اآلداب كاتنتج لينا غير
املعاقني ف سوق الشغل" ،اإلعاقة يف
ذهنك أيها الرئيس عاهدنا منكم
زعامة الــزيــادات املتتالية يف املــواد
االستهالكية فقط وال حل لكم ألي
أزم ــة تتحدى مستقبلنا املجهول
وتسير بكم نحو مزبلة التاريخ
بعد معانيات طويلة مع األعمال
املــوســمــيــة الــشــاقــة ،هــا أنـــا أمــلــك
محال بسيطا جدا للمواد الغذائية
بإمكانيات ضعيفة يف البادية رغم
حتديات كثر من أقبحها املقاطعة
التي كانت من عادات األميني للذي
يبدأ املشروع خشية أن يصبح أفضل
منهم وتركت حلم الصغر( احلصول
على الــشــواهــد ،التوظيف ،تكوين
أسرة ،شراء سيارة ،)...وصرت أتعامل
بتفاهة مــع احلــيــاة الــعــاهــرة التي
تلبس لباس التقوى نــهــارا إلغــراء
الــفــقــراء وتقصد مــنــازل األغنياء
لقضاء لــيــال حمر وهــي عــاريــة يف
الفراش ،إنها ليست شريفة كما نظن
مــن قبل ،فضحتها أن ــواع الهواتف
والــســيــارات والــعــقــارات واملــنــازل...
الــلــواتــي ميلكها األغــنــيــاء ،عبرت
عــن رأيـــي حــول العطالة ميدانيا
عــن طــريــق مــشــاركــتــي يف وقــفــات
التنسيقية الــوطــنــيــة للمجازين
املــعــطــلــن بــاجلــهــة الــشــرقــيــة ،فــرع
تالسينت ،من أمام والية جهة الشرق
بوجدة سنة  2018/2019دون أن
يكلف ذلك جهة الشرق البحث عن
احلل لألزمة إال التعامل مع الوضع
بالسكوت وتفريق البهرجة (حسب
قولهم) أحيانا ،بعد ذلــك قصدت
اإلقليم عله يتعامل معي بلطف
لــردع الظروف القاسية التي أعاني
جــراءهــا وس ــط اجلــبــال ول ــم يعط
األمــر أهمية ثم قصدت املؤسسات
البنكية التي تشهر نفسها بشعار
خدمة الشباب ،فطلبوا مني وثائق
إثــبــات ملكية الــســيــارة أو املــنــزل،
ولــو كنت أمــلــك مــا ذكـــروه لتكلفت
مبــنــحــة أحـــد مــوظــفــيــهــم شــهــريــا،
قمت مبا يجب القيام به ولــم أجد
حــا مناسبا لــأزمــة إال االستثمار
يف الــذات من خــال االعتماد على
مــؤهــات عضلية للعمل مياوما يف
األعمال الشاقة .من هذا املنبر احلر
جريدة النهج الدميقراطي ،أوجه
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بني جتيت :رحلة كادحات نحو املوت

خالد بنعزوزي

من منكم يو ما جد و ا جتهد ليسير

و ا لسلطة  ،فهو غير نا فع حلا جيا تهم

حتــصــن لــقــمــة عــيــش كــي ال يــصــبــحــن

عــمــيــق مــن ا لــنــو م  ،مــتــجــهــا ت يف ر حــلــة

نحو ا ملو ت ؟ ا لكل متفا جئ من ا لسؤ ا ل .

إ ال يف نــهــب ثــر و ا تــه  ،و عــنــد مــا تــقــتــر ب

تــا جــر ا ت مــخــذ ر ا ت  ،و ال يــقــو مــن ببيع

ا ملــــو ت نــحــو آ بــــا ر ا لـــز نـــك و ا لـــر صـــا ص

فهل يقبل عا قل بهذ ا ؟ طبعا ال أ حد ،

ا نــتــخــا بــا تــهــم يــهــبــو ن ن ــح ــو ه مـــن كــل

أ جــســا د هــن لــذ ئــا ب تــنــهــشــهــا كــي حتس

بــجــبــا ل " بــو ظــهــر " ا لــشــا هــقــة  ،يخطو ن

لــكــن هــنــا ك عــا مــا ت بــد و يــا ت تنتمي

حـــــد ب و جــــــد ب  ،لـــكـــن غـــيـــر مــبــا لــن

بـــا لـــلـــذ ة  ،هـــكـــذ ا تــســتــفــيــق ع ــا م ــا ت

بــأ ر جــلــهــن نــحــو ا ملــو ت  ،مــن أ جــل ر غيف

لــلــمــغــر ب ا ملــنــســي عــفــو ا ا مل ــغ ــر ب غــيــر

لــســا كــنــتــه و حــيــا تــهــم  َ .كــيــف تــســا فــر ن

ا ملنا جم ببني جتيت يو ميا منذ طلو ع

مسؤ و ل مهتم مبآ سيهن  .هكذ ا تنطلق

ا لــنــا فــع  ،كــمــا يــلــقــبــو نــه أ صــحــا ب ا ملــا ل

نحو ا ملو ت كل يو م  ،نعم ا ملو ت من أ جل

ا لفجر عند ما يكو ن ا جلميع يف سبا ت

ر حلة من أ حب ا حليا ة نحو ا ملو ت .

لــســد ر مــقــهــن و ر مـــق أ بــنــا ء هــن  ،بــثــمــن
ز هــيــد ال يــتــعــد ى د ر يــهــمــا ت مــعــد و د ة
لــــد ى لـــو بـــيـــا ت متـــص قــــو ة جــبــيــنــهــن
يو ميا  ،لو بيا ت ا ستو لت على ا أل خضر
و ا لــيــا بــس مــن ا خل ــي ــر ا ت ا لــتــي جــا د ت
بــهــا ا لــطــبــيــعــة عــلــى ا لــبــشــر يــة مــنــذ
عــهــد ا ال ســتــعــمــا ر ا ملــبــا شــر لــلــمــغــر ب .
فا لعا مال ت هنا يف ر حلة للمو ت د ا خل
آ بــا ر يــتــجــا و ز عــمــقــهــا تــســع مــا ئــة متر
بد و ن تعو يضا ت بد و ن تغطية صحية
و ال ضــمــا ن ا جــتــمــا عــي يــحــمــيــهــن و ال

تتمة مقال العطالة بالشهادات تصعد نحو اجلبال
رسالة قصيرة للشباب العاطل" :حــاول أن
تدين من أقاربك أو أهليك بعض املال وادرس
جيدا املشروع الــذي يحتاجه محيطك ثم
كن شجاعا لبدئه ،كسر االنتظارية عبر
خلق مشروع بسيط متأل به وقتك وال ترفع
راية االستسالم من أول امتحان" ،كما أوجه
رسالة إلى املسؤولني كلهم":احلل بني أيديكم
والدليل على هذا ،ما متلكونه من مال عام
فــا تسرفوا فيه ألنــكــم مــســؤولــون وعليه
ستحاسبون"

.

من الشباب من فضل الهجرة على قوارب
املــوت ليكون قوتا ألحــد الــقــروش أو ينجو
نحو دول اإلنسانية ،ومنهم أيضا من حرمه
اليتم والفقر مــن احلــصــول على الشواهد
والديبلومات ،ومــن الشبان من حصل على
الشواهد يف مجاالت متنوعة دون الظفر
بالعمل القار ،قاوم حتى خرت قواه فاستسلم
بنبرة يائسة وتالشت أحالمه رغم ما بذله
من جهود وتضحية فكانت حكايته االنتظار
ليوم الفرج من اهلل ،ومنهم من انقطع عن
الدراسة ملعتقدات أهليه أن الدراسة سبيل
سهل نحو اإلصابة باجلنون ،من الشباب من
حصل على شواهد عليا وتعرض للنهب عن

طريق مواقع الربح من األنترنيت مستغلني
حــمــاســه املــتــجــاوز لــكــل احلـــدود بحثا عن
العمل ،وهــذه املجموعة تضم سماسرة من
جميع الــدول اإلفريقية يوهمون الضحايا
بالربح ويأخذون منهم ما ميلكون أو ما هم
مدانون به من املــال ،يعرفون أنفسهم أنهم
مرضى السرطان من دول متقدمة ويريدون
تصدق أموالهم على احملتاجني عن طريق
الضحايا لالستفادة مــن نسبة معينة من
املــال شريطة أداء بعض الضرائب املتعلقة
بالوثائق ومن ثمة يصبح العاطل الذي دخل
لعبة اإلغــراء بني مطرقة الديون وسندان
انــتــظــار الــظــفــر بــالــربــح ،ومــن الــشــبــاب من
تعرض للنهب من طــرف شركات مجهوالت
األســمــاء أغلبها بــالــربــاط ...ومــن قصص
الشباب عجائب وغــرائــب الدنيا ،إنــه أمر
يحز يف النفس تتحمل فيه الدولة واملجتمع
مسؤولية خطيرة :القهر ضغط ميكن أن يولد
انفجارا وليس للشباب العاطل ما يخسره

.

املــعــطــل يف الــبــاديــة يــتــحــدى إشــكــالــن:
أحدهما يتعلق مبشاكل ذاتية وهــو أمنية
إيـــجـــاد فــرصــة عــمــل يف أيــــة حلــظــة ويف
أقــرب وقــت ممكن ،والثاني يتعلق مبشاكل

اجتماعية وهــو التصدي لنظرة املجتمع
احلقيرة باعتبار املعطل يف هذا املجال عالة
اجتماعية بامتياز أثناء تواجده يف البادية
ألخذ قسط من الراحة والعودة إلى العمل،
غالبا ما ينظر أهل البادية لهذه الفئة أنهم
مجانني ويضرب بهم مثل الفاشلني يف احلياة،
ضعيف الشخصية هنا ميكن أن يقدم على
االنتحار للخالص من املجتمع الذي ال يرحم،
وقوي الشخصية ال يتأثر باملجتمع املهمش
الــذي كان ضحية األمية ،املعطل يف املجال
احلــضــري ال يحس بهذه النظرة احلقيرة
حيث يوجد وسط مجتمع واع نسبيا يحمل
املسؤولية للدولة وال ينظر إليه باعتباره
فاشال ،فأعداء النجاح يف هذه احلياة كثر
وباخلصوص يف املجال الــبــدوي العتبارات
قبلية ،خاصة إذا كان املثقف يفضح خطط
الوسطاء بني أهل البادية واملخزن ،فيتصدى
لــه خـــادم املــخــزن لتشويه صـــورة املعطل
املناضل عند ضحايا األمية ،ورغم كل هذه
اإلرهاصات يبقى املعطل ذا شخصية قوية
ال يتأثر مهما تراكمت عليه األزمات ويبحث
عن إجابة ملموسة وعلمية ملشكله الشخصي
ضاربا نظرة املجتمع احلقيرة عرض احلائط

إن الصراع مع البطالة مر وعلينا كشباب
اعتماد سياسة "البريكوالج" كحل شخصي
لعل دولتنا تعقل لتفتح أبوابا موصدة تتيح
من خاللها فرص الشغل لنا

.

بــعــض احلــلــول املــقــتــرحــة لتوفير فــرص
الشغل خلريجي اجلامعات
 منح رخــص االســتــثــمــار بـــدون زبونيةوبدون محسوبية

.

 خفض تكلفة إجناز املشاريع. -خلق اقتصاد اندماجي.

صرف تعويضات مالية أو منح خلريجياجلامعات لتعويض سنوات العطالة.
صياغة منــوذج تنموي جديد يستقبلأبناء الوطن دون ميز بني من له ركيزة يف
الرباط ومن غضبت عليه الطبيعة بتواطؤ
مع الدولة (املغرب غير النافع)

.

 يف األخير أتوجه بالسؤال من هذا املنبراحلــر إلــى الــدولــة العميقة" :إل ــى أي حد
جتتهدون لتجاوز أزمــة العطالة يف صفوف
الشباب "

؟.
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عبد العزيز العبدي يصدر رواية

الثقافة والتغيير

املنهج املاركسي يف دراسة
األدب ()2/2

احمد سيبابة

ال يــنــبــه عــبــد الــعــزيــز
الـــعـــبـــدي ،كـــاتـــب روايـــــة
الدبابة ،قارئه إال أن تشابه
أحداث وشخصيات وأسماء
روايته مع شخصيات واقعية
محض صــدفــة ،كما يفعل
كاتب مــرتــاب ،بــل يــزج به،
دون احتراس ،يف منت حكاية،
متــتــد إلـــى زمـــن الطفولة
حـــيـــث يــلــهــو الـــطـــفـــان،
الــــبــــوعــــزاتــــي وح ــم ــي ــد،
بصناعة لعب من الكرتون،
وتسيطر عليهما الرغبة

هههه ،يجب أن تكون على
اســتــعــداد لتسلمها قريبا
 ".......ص 22
هكذا يظهر البوعزاتي
بـــعـــد طــــــول اخـــتـــفـــاء.
ل ــق ــد اس ــت ــق ــر يف أوروبــــــا
وأصــبــح يــحــمــل اجلنسية
االســـتـــوانـــيـــة ،واســتــطــاع
الــوصــول إلــى شبكة دولية
تنشط يف بيع السالح
هـــكـــذا أنــــه "ســيــتــكــلــف
حميد بإدخالها إلى املغرب،
واس ــت ــق ــدام ــه ــا إلــــى ســا،

جدار املنعرج
فــركــت عــيــنــي م ــن هــول
الصدمة
كـــــان صـــوتـــهـــا واضـــحـــا
وفــصــيــحــا :إنـــا لــيــوبــاردو،
أن ــا الــدبــابــة الــتــي أرسلها
البوعزاتي ال تتكلم كثيرا
وأنصت إلى ما أقوله"
وهي قــادرة على الظهور
وعلى االختفاء ولو ترصدت
عــيــون املــخــابــرات اليقظة
"لقد مت رصد املدعو حميد
وهــو يدخل إلــى مليلية يف
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احلـــيـــاد ،وهــــو يــــرى نصه
ينمو يف الرواية ،بل يتدخل
ليكسر انتظام السرد ،مفككا
شرنقة احلكاية بالتأكيد
انــه ليس س ــاردا وال روائيا
"ومـــا سيليه مــن تفاصيل
تهم الدبابة ووصولها إلى
املــغــرب وتسلمها مــن طرف
حميد ،كــان مكتوبا سلفا
يف مكان ما ،وقمت بنسخه
عــلــى الـــورق كــمــا ورد على
لسان شخوصه" ص  63ألنه
ال يــفــعــل غــيــر نــص كتبت
تلك اجلهة ،لتفرض قراءة
واحدة ووحيدة له

.

إنها رواية غير مكتملة لذا
يطرح الكاتب ،يف ما يشبه
خــامتــة روايــتــه ،مجموعة
أسئلة،
هل كان حميد يف حاجة
إلى دبابة

؟

حسن ايت اعمر
يؤكد لوسيان جولدمان على شمولية النص األدبي الذي ال
ينفصل عن اإلطــار االجتماعي والثقايف احلضاري الــذي نشأ
فيه .
و يقوم بتوضيح الفكرة أكثر يف دراسته األساسية عن الرواية
املعنونة ب " :عــلــم اجــتــمــاع الــروايــة" حيث تــطــرق جولدمان
بتدقيق إلــى التغير الــذي طــرأ على هــذا الصنف األدبــي من
خالل التطور الذي طرأ على املجتمع ،أي أن بنية الرواية تعكس
لديه بشكل مباشر التطور الــذي حدث يف املجتمع ،فالرواية
التي تشتغل على مفاهيم قيمية وتربوية مثال يف بداية القرن
ال  19كانت تصور بطال ايجابيا ،كما يف روايــة جوته "سنوات
تعلم فلهلم مايستر" حيث يستطيع البطل أن يتوافق ويندمج
مع قيم مجتمعه ليصبح يف النهاية عضوا صاحلا فيه.

هــل كــنــت يف حــاجــة إلــى
كتابة هذا النص

؟

هل من الضروري أن تكون
وداد عميلة للمخابرات
وخادمة للبوليس

؟

........

هل من الضروري أن انهي
هذا النص اللعني؟ ويجيب
ال اعــتــقــد ال اعــتــقــد ال
اعتقد
ون ــس ــال مــعــه ه ــل ميكن
لــــنــــص يـــســـعـــى لــفــضــح
األك ــاذي ــب بــالــســخــريــة أن
ينتهي ،وجنزم أنه ال ميكن
أن ينتهي الــنــص مــا دامــت
حكاية حميد تستمر بأكثر
من صيغة يف الواقع
يف امــتــاك دبــابــة ،غير أن
لهو الطفولة سيصبح جدا
مليئا باملفاجآت والغموض،
حــن يتلقى حميد مكاملة
هاتفية من صديق طفولته
البوعزاتي
"حني ف ــت ــح ــت اخلـــط
الهاتفي داهمتني كلماته
كــالــطــوفــان ،جمل قصيرة
مصحوبة بضحك جنوني
ههههه ،حميد لقد اقتنيت
الدبابة التي طاملا حلمنا
بها ،لقد اقتنيتها وسنعمل
على إدخــالــهــا إلــى املــغــرب،

ليضعها يف احلديقة قبالة
العمارة التي نقطنها" ص 43
وإذ كــان بطل كــافــكــا ،يف
روايـــة املــســخ ،يتحول إلى
صــرصــور ،فــإن الــدبــابــة يف
الرواية تتحول إلى سحلية
خارقة كل منطق طبيعي،
حيث تتنكر الدبابة ملادتها
احلديد ومتسخ إلى حيوان

.

"حميد ،أنا هنا انظر غلى
ميينك نحو األسفل

.

حني نظرت ،كانت سحلية
بنية واقــفــة على قدميها
اخللفيتني ،ومتكئة على

ال ــي ــوم الــــذي مت االتــفــاق
فيه على التسليم ،لكنه
خرج راجــا ،بينما اختفت
الــدبــابــة مــن الــوجــود" ص
130
يسوق الكاتب السخرية
إلــى منتهاها حيث العبث
يولد العبث وأحالم الطفولة
تتحول كوابيس الرجولة،
ويــتــقــمــص احلــديــد صفة
البشر ،واملــؤامــرة احملبوكة
داخل النص تكشف مؤامرة
أقوى بضحايا وفرائس

.

ال يــقــف ال ــك ــات ــب على

إن عـــزيـــز الـــعـــبـــدي ال
يقوم إلى مبواصلة ،بصيغة
أخــــرى ،مــا فعله يف رواي ــة
طــرســانــة الــتــي حتــكــي عن
حـــرب الــصــحــراء مؤسسة
ســرديــة مــغــايــرة للسردية
الــــســــائــــدة ،إذ يــســقــط
البطل أســيــرا عند جبهة
الــبــولــيــســاريــو فيكتشف
احلقائق اجلارحة ،ويفضح
هذا األسر كثيرا من األوهام
الــتــي عــشــشــت يف دمــاغــه
بفعل سلطة تريد تسييد
سلطة األوهــام ليستقر لها
الوضع دائما

.

ويــرى جــولــدمــان أن التغيير الــذي وقــع يف املجتمع بسبب
سيادة الرأسمالية التبادلية التي تقيم كل شيء باملال بدل
من القيم االستعمالية ال تسمح بأي حال من األحوال بتصوير
بــطــل ايــجــابــي ،فــالــفــرد ـ بسبب فشله يف االحــتــفــاظ بقيمه
اإلنسانية العليا يف مجتمع رأسمالي ال يهتم إال بالقيم املادية
ـ ال يستطيع أن يــوافــق املجتمع فينهار ويــســقــط بشكل من
األشكال السلبية ،أي يصبح بطال غير ايجابي بطال إشكاليا
ـ مبفهوم لوكاتش ـ آو حتى بطال سلبيا تؤثر فيه التطورات
يف املجتمع بالسلب وليس باإليجاب ،فال ميلك أمامها إال أن
يستسلم وينهار.

حوار
يعد املناضل حمو حسناوي ،أحد رموز "تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة يف األرض
والثروة" ،و يف إطار تنوير الرأي العام بأهداف التنسيقية ،و حتسيس القوى التقدمية املناضلة
بضرورة دعم كل املبادرات التي تناهض سياسات نهب ما تبقى من أراضي اجلموع ،و دوس حقوق
الفالحني الصغار ،ويف مقدمة هذه املبادرات ،تأسيس "تنسيقية أكال" ،تستضيف جريدة النهج
الدميقراطي ،احد رموز نشطاء التنسيقة ،مع تشكراتها له
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.

 -   1مــا هــي ظــروف نشأة
حركة أكال

؟

ازول أود قبل كل شيء أن أعرب
عن شكري وتقديري جلريدة النهج
الدميقراطي التي ال يخفى على
اجلميع أنها من املنابر اإلعالمية
التي دأبت على تتبع ملف األرض
رمبا أكثر من غيرها  ،وأمتنى لها
ولطاقمها التوفيق والسداد

.

بخصوص سؤالكم األول املتعلق
بظروف نشأة حركة أكال سيطول
احلديث عن التفصيل فيها  ،لكون
األمر سيتوجب سرد ًا تاريخي ًا قد
يشمل ما يناهز قرن ًا من الزمان أو
يزيد بقليل  ،ليبدأ من أواخــري
القرن التاسع عشر  ،وهــي حقبة
عــرفــت طــغــيــان املــخــزن بــإنــهــاك
القبائل بالضرائب والترامي على
أراضيها  ،إضافة إلى إغراقه البالد
والعباد بالديون اخلارجية  ،الشيء
الذي دفع بها إلى التمرد يف وجهه
رفض ًا للظلم واجلــور  ،مما أدى به
إلى االحتماء باجليوش الفرنسية
الــتــي أعـــادت متكينه مــن احلكم
ومركزت كل شيء يف يده  ،بالسالح
 ،والــقــوانــن اجلــائــرة الــتــي أمضى
عليها املقيم العسكري الفرنسي
باملغرب " املاريشال ليوطي "  ،بعد
التغييب الكامل إلرادة الشعب ورأي
املواطنني املغاربة بطبيعة احلال

.

ام ــت ــدت األمــــور عــبــر عــشــرات
الــســنــن عــلــى هـــذا الـــوضـــع إلــى
أواســــــط اخلــمــســيــنــات  ،حــيــث
اجلــاء العسكري الفرنسي سنة
 ، 1956الــتــي ميــكــن أن نعتبرها
بــدايــة عــمــلــيــة ملــشــروع الــقــضــاء
على القبيلة  ..القلعة احلاصنة
الضامنة الستمرار الهوية األصلية
والتاريخية للمغرب  ،إذ مت الشروع
يف تنفيذ مخطط سياسي مبني
على عدة أسس ميكن أن نلخصها
يف ما يلي :
 ال ــت ــه ــم ــي ــش االقـــتـــصـــاديواالجتماعي والــثــقــايف للمناطق
الــقــرويــة  ،على مستوى البنيات
الــتــحــتــيــة الــضــروريــة الســتــقــرار
الساكنة كالطرق واملستشفيات
واملدارس الخ ...
 استنزاف ثــروات تلك املناطقمن املياه واملعادن وتدمير مورثها
البيئي

.

 ســن سياسة تعليمية جــردتاملـــواطـــن املــغــربــي م ــن أي إمي ــان
بانتمائه الهوياتي

.

كانت طبيعة اإلنسان األمازيغي
املــســاملــة  ،وأمــيــتــه السياسية من

العوامل الرئيسية
التي سعدت يف جنــاح املخطط
املذكور  ،مما أدى إلى مغادرة نسبة
ال يستهان بها من السكان ملنطاقهم
األصــلــيــة وجلــوئــهــم إلـــى املـــدون
الكبرى والــديــار األوربــيــة  ،بحثا
عن سبل أفضل للعيش  ،والتعلم ،
يف هجرات ذات وجه تلقائي  ،رغم
كونها اضــطــراريــة بــل قسرية يف
جوهرها

.

اســتــمــر الــنــزيــف الــبــشــري يف
الــنــزوح عــن املناطق القروية  ،يف

 ،بــنــاءا عــلــى قــوانــن تــعــود إلــى
فترات االحتالل الفرنسي  ،وعبر
إغراق مناطقهم بحيوان اخلنزير
الــبــري املــعــروف بسلوكه املخرب
للمزروعات  ،الشيء الــذي أصبح
ً
مخال باستقرارهم املعيشي

.

عـــرف الــعــقــد األول م ــن هــذه
األلفية بطئ ًا ملحوظ ًا يف تنفيذي
مراسيم التحديد اإلداري املبنية
على تلك الظهائر  ،غير أن األمر
تغير بــعــد صـــدور دســتــور 2011
وبــالــضــبــط بــعــد ظــهــور حكومة

ملمارسي الرعي اجلائر القادمني من
خــارج مناطقهم  ،وهــم عبارة عن
أشخاص يتصرفون مثل امليلشيات،
وأدى ذلك إلى حترك العديد من
الفعاليات وتأسيس تنسيقيتنا
"أكال" للدفاع عن حق الساكنة يف
األرض والثروة  ،وهو تنظيم عريف
إخــتــار لنفسه مسلك االحتجاج
السلمي كوسيلة شرعية إلسماع
صوت الساكنة املضطهدة واملتروكة
من طــرف املخزن لتواجه مصيرا
مــجــهـ ً
ـوال  ،لــقــد اســتــفــق الــســكــان

بالنسبة ألهــم الــقــضــايــا التي
طرحتها تنسيقية أكـــال ،ميكن
اخــتــصــارهــا يف الــشــق الــثــانــي من
اسمها ،أي الدفاع عن حق الساكنة
يف األرض والثروة  ،فقضايا الشعب
بكامله تنبثق من احلق يف امللكية
واحلق يف التوزيع العادل ملتنتجه
هــذه األرض  ،وكــل هــذه احلقوق
أصــبــحــت مــهــضــومــة  ،ولـــم تــعــود
س ــوى بــن أيـــدي قــلــة قليلة مــن
األشــخــاص يــتــصــرفــون فيها كما
يشاؤن غير مكثرتني مبا يعانيه
باقي مواطنيهم من أزمات خانقة
ال تليق بــكــرامــة اإلنــســان .ولكم
لإلطالع على املزيد من اهتمامات
الــتــنــســيــقــيــة أن ت ــرج ــع ــوا إلــى
بياناتها

.
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مقابل انهماك اإلدارات املخزنية
يف تقطيع أوصــال البنية القبلية
األمازيغية بتقسيماته اإلداريــة
وتدعيم سلطة القياد واألعــوان
 ،إلــى أواخــر عقد التسعينات من
القرن املاضي عندما وجــد أهالي
املناطق القبلية أنفسهم حاصلني
على الــقــدرات املــاديــة والفكرية
الكافية  ،والتفتوا  -يف ما يسميه
البعض بالهجرات املــضــادة  -إلى
مــنــاطــقــهــم لتنميتها والــنــهــوض
بها بإمكانيتهم الــذاتــيــة أحيان ًا
وباالستعانة باملنظمات الدولية،
دون أن يــنــتــظــروا مـــن اجلــهــات
الرسمية أي شيء  ،ولو بعض ًا من
ضــرائــبــهــم الــتــي أداوهــــا خلزينة
الدولة

.

بــعــد تــفــطــن املــخــزن إلمكانية
ف ــش ــل مــخــطــطــه الــــرامــــي إل ــى
إخـــاء املــنــاطــق األمــازيــغــيــة من
ساكنتها استعدادا لتغيير بنيتها
السوسيوثقافية  ،بسبب العودة
القوية ألبنائها وإظهارهم التشبث
بــهــا  ،ســــرع إلــــى تـــــدارك األمـــر
وإحـــداث مــا يسمى " باملندوبية
السامية للمياه والغابات " أواخر
العقد املذكور  ،وأسند إليها مهمة
جتريد تلك الساكنة من أراضيها

بــنــكــيــران الــتــي جــمــعــت حتــالــف
كل من أحــزاب البيجيدي وحزب
االســتــقــال والــتــجــمــع الــوطــنــي
لألحرار واحلركة الشعبية وحزب
التقدم واالشتراكية  ،التي وضعت
ضمن برنامجها حتديد أكثر من
عشرة ماليني هكتار التي ستمس
بطبيعة احلـــال أراضــــي السكان
األصليني (أنــظــر الصفحة  51يف
البرنامج احلكومي لفترة بنكيران)
 ،وأض ــاف ــت إلـــى ذلـــك اتــفــاقــا مع
مشيخة قطر لتمويل مشروع ًا
إلقامة املراعي فوق أراضي منطقة
ســـوس  ،دعــمــتــه بــقــانــون سمي
بقانون .13.113
لــقــد أدت هـــذه الــوضــعــيــة إلــى
حتــــرك ال ــع ــدي ــد مـــن جــمــعــيــات
املجتمع املدني ومن بينها تنسيقية
س ــوس مــاســة درعـــة الــتــي ظهرت
أوائ ــل سنة  ، 2011للتصدي لها
وحماية حقوق السكان األصليني
يف أراضيهم وممتلكاتهم الفالحية

.

غير أن األمر لم يزدد إال تفاقما
وســوءا  ،إلى غاية السنة املاضية
 ، 2018بعد أن اكتشفت الساكنة أن
الصبر والتحمل لم يعودا مجديني
نتيجة سقوط ضحايا وجرحى من
جراء السلوكات العنيفة واملهينة

األمـــازيـــغ بــعــد قـــرن مــن الــزمــان
 ،لــيــجــدوا أنــفــســهــم وســـط أزمــة
إستنسخت عــن مثيلتها ألواخــر
القرن التاسع عشر  ..الضرائب،
الترامي على األراضي واالقتراض
املهول من اخلليج  ،لقد وضعوا بني
حافة فقدان أراضــي أجدادهم يف
البوادي وحافة إفالسهم يف املدون

.

هــذه باختصار شديد حملة عن
ظروف نشأة تنسيقية "أكال"

.

 -   2مــا هــي أهــم القضايا
التي طرحتها حركة "أكال"

؟

وكل هذه
الحقوق أصبحت
مهضومة  ،ولم تعود
سو ى بين أيد ي قلة
قليلة من األشخاص
يتصرفون فيها كما
يشا ؤ ن

-  

ماذا حتقق إلى اآلن؟

بالنسبة لسؤالكم الثالث الذي
يكتسي طابع ًا تقييميا  ،فإن أهم
ما حتقق منذ  25نونبر من السنة
املاضية إلى اليوم  ،ميكن أن نسوق
منه ارتــفــاع منسوب الــوعــي لذا
فئة عريضة مــن أصــحــاب األرض
 ،واكتسابهم القدرة على النقاش
والــتــواصــل فيما بينهم  ،بفضل
الوسائل املتطورة املتاحة  ،وتقلص
درجة اخلوف الذي كان مهيمنا يف
السابق  ،وخطاب األرض الذي متت
بلورته على أساس قوية ومتناسقة
 ،مما مكننا من االرتقاء به حتى
إلى املستويات الدولية

.

 -   4كلمة أخيرة للمدافعني
عن القضايا العادلة عامة ،وعن
القضايا التي تطرحها حركة أكال
خاصة.
يف األخير أود أن أوضح للجميع
أن املشعل النضالي الــذي رفعته
"تنسيقية أكــال" واملبادئ والقيام
واحلقوق التي تتدافع عنها ليست
بأي حال من األحــوال لصالح فئة
من الشعب املغربي دون فئة أخرى
 ،ولكنها لــصــالــح جميع املــغــاربــة
بدون استثناء  ..ألن إلغاء الظهائر
االستعمارية الذي ما فتئنا نطالب
به  ،يهم جميع الناس مما دامت
هذه الظهائر اجلائرة تطبق عليهم
جميع ًا وإذا طالبنا بعدم رهن بلدنا
باإلستدانة من اخلارج فإن ذلك يف
صالح جميع املواطنني وما سيأتي
بعدهم من األجيال القادمة

.

ختاما أجــدد شكري وتقديري
جلريدة النهج الدميقراطي متمني ًا
لها التوفيق واملزيد من اإلشعاع

.
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األخرية

لبنان  :حوار اآلمال و الخيانة
النضال الشعبي يف مواجهة الريع الطائفي

إذا كان للحراك يف لبنان من حسنات
،فإنه أثبت للعالم كله أنــه ال حل أمام
الــشــعــوب لــتــحــررهــا ،إال األخـــذ بــزمــام
املبادرة والنزول للشوارع واملطالبة بتنحي
من ألفوا الريع السياسي واالقتصادي.
فكلمة الشعب اللبناني يف حراكه الشعبي
السلمي املتميز ،يوضح ملن الزال يحتاج
لتوضيح ،أن االتفاقات اخلارجة عن إرادة
الشعب ويف غياب متثيلياته املؤسساتية
الشعبية،ال حتمل ضمانات بناء الدولة
الدميقراطية والوطنية الشعبية.
الشعب اللبناني قــال بلغة الغضب
واالحتجاج أن اتفاق الطائف مت إبرامه
لوقف التطاحن واالقتتال بني الفصائل
الطائفية واملــذهــبــيــة املــصــارعــة داخــل
لبنان واملدعومة باملال والسالح من اخلارج
واحمليط (كيان صهيوني-إيران -خليج)....
ويــؤدي فاتورته الباهضة أطفال ونساء
وشيوخ ُع ــزّ ل .فيما كــان األمــل أن يكون
ذاك االتفاق أرضية لبناء الدولة ،الشيء
الــذي لم تستوعبه النخبة السياسية،
كما لــم تستوعب أن مجابهة األطماع
الصهيونية التوسعية يقتضي تصليب
اجلبهة الداخلية وتقويتها ومتكينها من
املناعة الالزمة التي تؤطرها دولة احلق
والقانون من أجل ضمان استقرارها من
خــال متتيعها بحقوقها اإلنسانية من
شغل وسكن وصحة وتعليم ،ألنه ال ميكن

أن تخوض حربا دون اكتساب العقيدة،
كما ال ميكن أن تنتصر يف حــرب بشعب
جــائــع ومــريــض .هــذه احلــقــوق يجب أن
تسب بدون متييز طائفي بل يؤطرها
ُتكْ َ
االنــتــمــاء لــلــوطــن الـــذي يــخــول كذلك
احلــق يف تأسيس التعبير السياسي ذي
األهــداف السياسية والبرامج التنموية
واالقــتــصــاديــة اآلمــنــة لــســيــادة الشعب
ومتلكه حلقه يف تقرير مصيره السياسي
واالقتصادي والثقايف
الكتلة الطبقية الــســائــدة فيلبنان
والنخبة السياسية املتحكمة يف مفاصل
املشهد العام يف لبنان متاهت يف ضبط
التوازنات اإلقليمية ورصد ومراقبة الريع
املالي املتدفق من اخلليج وإيران ،وأغفلت
عيش الشعب اللبناني الــذي يــرزح حتت
وطــأة البطالة وتراجع وتدني اخلدمات
االجتماعية ،حيث البطالة يف أوســاط
الشباب بلغت  49٪والــبــاد ُأغـ ِـر َقــت يف
مديونية خارجية بلغت مستويات عليا
تهدد بــإفــاس الــدولــة وخضوعها كليا
إلمالءات الدائنني
وحلد كتابة هذه املقالة ،ال زالت أزمة
السياسيني ودغمائيتهم تــراوح مكانها،
ففيما يستمر الشعب اللبناني يف تأثيث
الــشــارع ب ــأدوات ومــؤشــرات االستمرار يف
احل ــراك االحتجاجي ،وخــيــار املقاومة
والنضال من أجل تنحي الطغمة احلاكمة

.

.

من وحي األحداث

مصطفى خياطي

الفاسدة الغير منبثقة من إرادة الشعب،
ال زال ثالثي الرئاسة (رئاسة-برملان-
حكومة) يساوم بعضه البعض ويجتهد
يف ذل ــك يف مشهد كــأنــه (الــطــائــف )2
من خــال تعدد اخلــيــارات مبا هي أوجه
مــتــعــددة لعملة واحـــدة أال وهــي نظام
"م َل ّطف" للريع
احملاصصة ،و هي تعبير ُ
الطائفي الــذي ال يخدم قضايا الشعب
يف شــيء ،والــذي يــروم الــدفــاع عن بنود
اتفاق الطائف أكثر مما يبحث عن مخرج
لألزمة االقتصادية يف لبنان وانعكاسها
السلبي على حياة اللبنانيات واللبنانيني.
النظام يف لبنان يريد تأبيد نظام الريع
لضمان إجماع الفقراء ،ليس على الوطن
واملواطنني ،ولكن إجماع طبقي ضد شعب
راد له أن يغرق يف التخلف
متقدم وواعي ُي ُ
والفقر واجلهل لفتح الطريق أمام التوسع
االستعمار الصهيوني ،وتفكيك الطوق
املــقــاوم احلصني واملــدافــع على فلسطني
حرة ،يف لبنان واجلوالن
اآلن واحلالة هاته ،وبغض النظر عن
مآل املشاورات بني األطراف داخل لبنان،
وهل ستقبل هذه الكتلة بتشكيل حكومة
مع تلك ،وهل سيتفق هذا التيار مع ذاك ،ف
الشعب اللبناني يفتقر ألداته السياسية
املنحازة لقضاياه العادلة والكفيلة ببلورة
تنظيم أممي يدعم نضاله ضد الصهيونية
والرأسمالية واالمبريالية التوسعية

.

الجزائر  :شعب يقاوم والرأساملية ترتقب

يف مراسيم تنصيب الرئيس اجلــزائــري
اجلديد ،قال عبد املجيد تبون أنه سيعمل
على إصالح الدستور وجلب االستثمار.
ال يستقيم إذن تقدمي العربة عن احلصان.
فاملسار الصحيح هو إقامة جمعية تأسيسية
وصياغة دستور وإخضاعه لالستفتاء ،ثم
تنظيم انتخابات مالئمة ملقتضيات الدستور.
ف االنتخابات قد تكون آلية دميقراطية
لــفــرز نــظــام حكم أو سلطة يف بلد مــا ،لكن
شريطة االتفاق على أسسها وآليات تدبيرها
وإجــرائــهــا ضمن ســيــرورة دميقراطية تكون
فيها األطراف املتنافسة على قدم املساواة من
اإلمكانيات ووسائل التواصل العمومية وعلى
املسافة من إمكانيات الدولة.
اجلــزائــر نظمت رئاسياتها يف  12دجنبر
كأنها أمر واقع وكفيل باإلجابة على انتظارات
الشارع الذي يغلي احتجاجا على حرمانه من
حقه يف تقرير مصيره السياسي واالقتصادي
والثقايف .ف  58٪التي صرحت بها سلطات
اجلزائر على أنها نسبة األصــوات التي حصل
عليها ع .املجيد تبون وأهلته لرئاسة بلد
املليون شهيد الغني بحقول النفط والغاز،
هي نسبة يجب احتسابها من أصل  8ماليني
مشارك يف العملية االنتخابية برمتها .وإذا
اعتبرنا التعداد السكاني للجزائر الذي بلغ يف
يناير  43 ،2019مليون نسمة ،فالرسالة املهمة
املستوحاة من مشهد  12دجنبر هي ما عبرت
عنه اجلماهير الشعبية بكل فئاتها وشرائحها
املهنية والثقافية والطالبية .فما قيل عنه
"صــمــت انتخابي" قبل يــوم االقــتــراع ،كان
زخما نضاليا شعبيا من حيث القوة العددية
للمحتجني وقوة الشعارات التي هزت شوارع
العاصمة ووه ــران وبني بــومــرداس والبليدة
والقبايل ....حيث أدرك الشعب أن املصير ال
ميكن أن يكون إال بيده وهو من ينبغي أن يحرر
نفسه بنفسه.

هو رفض شعبي إذن مؤطر بــأدوات ذاتية
تغذيها اإلرادة القوية والــتــوق للتحرر من
التبعية والالعودة يف مسار حترري من القبضة
االستعمارية ملنابع الثروة ومصادرها الكفيلة
عائداتها بتوفير شروط العيش الكرمي لكافة
الشعب وبدون متييز وبعيدا عن نظام الريع.
الشعب اجلــزائــري إذن اقتحم الشارع وقطع
مع الصمت القاتل واسترجع هيبته بإجماعه
والتفافه حول املطلب األساسي حلراكه الذي
دام  10أشهر بدون انقطاع وبتواصل قل نظيره
يف السيرورة الثورية األولــى للحراك املغربي
والعربي ،و شعاره إسقاط النظام وتأسيس
اجلمهورية الثانية ،لهذا فميزته هي الطابع
السياسي ممزوج مبطالب وشعارات ذات بعد
اقتصادي واجتماعي وثــقــايف .وهــذا يعني
أنه حدث حتول يف متثل اجلماهير الشعبية
املفقرة لهوية عدوها الطبقي ،إذ أن الشعوب
يف كل العالم بــدأت تنقل وعيها احلسي إلى
إدراك علمي لطبيعة عــدوهــا الرأسمالي
وأدركت بالتالي أن احلل الستئصال مسببات
الفقر لن يكون إال بالتصدي للنيوكولنياليزم،
بشكل وحدوي وجماعي إميانا بوحدة املصير،
والــتــأســيــس لدميقراطية يف شقيها اآللــي
والقيمي ضمن مؤسسات دســتــوري سيادية
وحقيقية تستمد قوتها من السند الشعبي

العدد 339 :
من  24إىل  30دجنرب 2019

.

وسلطته واحــتــرام استقالل القضاء وفصل
السلط والــتــزام اجلــيــش بحماية وحتصني
الوطن.
هــي مــبــادئ إذن جتــد أرضيتها الصلبة
عندما ميتلك الشعب بوصلته السياسية التي
تضفي على نضاالته مضمونها سياسيا وتؤطر
وتــوجــه م ــآالت حــراكــه وحــركــاتــه إلــى رسم
األهــداف اآلنية التكتيكية واإلستراتيجية
،حيث ال يكفي إبراز االستعداد الهائل للنزول
لــلــشــارع واالحــتــجــاج .فــا ج ــدوى حتى ولو
تأسست تنظيمات ذاتية ما لم يتم تطوير
األدوات الذاتية إلى أداة سياسية وتنظيمية
تصطف إلى جانب الشعب وتتقاطع معه يف
عدائه للرأسمالية والنيوليبرالية القائمة
على استغالل ونهب ثروات الشعوب واستغالل
طاقاته اإلنتاجية البشرية واملادية.
احلاجة إذن ملحة وأكثر من أي وقت مضى
الستخالص الدرس األساسي ،أال وهو ضرورة
توحيد نضاالت الشعوب يف إطــارات يسارية
تقدمية تؤصل لعودة االشتراكية وإثبات أن
الرأسمالية إلــى زوال ألنها نظام غير صالح
للبشرية ،وهو عمل لن يؤتى أكله إال بضغط
على املستوى أألممي وعوملة الوعي االشتراكي
ملواجهة العوملة الرأسمالية.

الدميقراطية البرجوازية
تزوير قانوني

التيتي الحبيب

اعتبرت دائما الدميقراطية حكم الشعب بواسطة
الشعب .ويف جوهر هذا التعريف يكون املتغير هو مضمون
الشعب .ففي الــدول او املــدن املاقبل الرأسمالية كان
الشعب هو االسياد يف مجتمع العبودية واإلقطاعيني-
النبالء يف املجتمع االقطاعي والبرجوازيون يف املجتمع

الرأسمالي .

لــكــن يف عــهــد الــرأســمــالــيــة اكــتــســى مــفــهــوم الشعب
مضمونا مختلفا بــعــض الــشــيــئ ومــعــه الــدولــة وذلــك
العــتــبــار اســاســي وهــو ان الــبــرجــوازيــة يف حربها ضد
النبالء االقطاع استعانت بطبقات اخرى وهي الطبقة
العاملة والفالحني .ولهذا اشاعت البرجوازية أن الدولة
اجلديدة التي ستبنيها هي دولة احلقوق دولة سيادة
القانون والناس سواسية أمامه .إنها دولة الشعب التي
توجد على نفس املسافة من جميع املواطنني واملواطنات
االحـــرار .وألن هــؤالء أح ــرار فلكل واحــد منهم نفس
السلطة املتجسدة يف صوته ملا يدلي به عند استفتاءات
شعبية تقرر مصير الدولة .إنها الدميقراطية يف أبهى
صــورهــا والــتــي لــم متــارس بــهــذا الشكل يف املجتمعات
الطبقية

السابقة.

استطاعت الــبــرجــوازيــة أن تسود وحتكم بواسطة
هــذه الدميقراطية ،وساعدها على ذلــك الكم الهائل
مــن االنــتــاج الفكري الفلسفي والسياسي واحلقوقي
لكن أساسا على قاعدة النتائج االقتصادية الباهرة
التي حققتها املجتمعات حتت قيادة البرجوازية .لكن
تلك النتائج سرعان ما ظهرت محدوديتها وهشاشتها
ألنها تصدر عن منط انتاج جديد يحمل يف جيناته
عناصر االزمة املتفاقمة .هذه االزمة التي تضع وجها
لوجه الطبقتني األساسيتني يف املجتمع وهما :الطبقة
العاملة من جهة والبرجوازية من جهة ثانية؛ إنهما يف
حرب دائمة ،وهي حرب الصراع الطبقي محرك التاريخ
الرأسمالي نفسه .يف هذه احلرب بدأت الطبقة العاملة
تــتــعــرف عــلــى عــدوهــا وعــلــى طــرق حكمه وســيــادتــه.
اكتشفت أن الــدولــة ليست محايدة تقف على نفس
املسافة من جميع الطبقات وأفــراد الشعب ،إنها دولة
منحازة للبرجوازية بل هي آلتها للسيطرة

والقمع.

اكتشفت أيضا أن الدميقراطية التمثيلية واإلنــابــة
هي وسيلة حكم أقلية لألغلبية الساحقة يف املجتمع.
إنها بالقياس الى حرمان االغلبية من احلق يف السلطة
تعتبر ديــكــتــاتــوريــة االقــلــيــة عــلــى االغــلــبــيــة .وحتى
ال ينفضح أمــرهــا تسعى الــبــرجــوازيــة الــى كــل احليل
واألكاذيب إلخفاء هذه احلقيقة عن أنظار الشعب حتى

ولو كان تزويرا.

ملا تقبض الطبقة العاملة وهي متحالفة مع الفالحني
الفقراء وعموم الكادحني على السلطة؛ ستصبح الدولة
يف يد االغلبية املكونة للشعب ،متــارس سلطتها على
اجلميع ،وتخضع االقلية إلرادة االغلبية ،وهــذا هو
الفرق بني دميقراطية االقلية ودميقراطية االغلبية

الشعبية املنشودة.

