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الفالحون الفقراء بني قساوة املناخ وأطماع الرأسمال

كلمة العدد

من بدائل التوحش الرأسمالي في زمن كورونا

بني احتداد الصراع وتسلسل األزمات البنيوية للنظام الرأسمالي
تتجلى واض��ح��ة ه��ي ال��ف��رص الكبيرة لتحرر الطبقة العاملة،
واس��ت��ن��ه��اض ال��ق��وى ال��دمي��ق��راط��ي��ة ع��ام��ة وامل��ارك��س��ي��ة ع��ل��ى وجه
التحديد .إن الوضع احلالي يوفر شروطا موضوعية أحسن للقوى
املناضلة من أجل التحرر الوطني في دول احمليط الرأسمالي ،وعلى
رأسها القوى املنحازة للطبقة العاملة ،والقوى املناضلة من أجل
االشتراكية في دول املركز .وذلك لالعتبارات التالية:
سرعت جائحة كوفيد -19ببروز معالم والدة نظام عاملي
لقد ٌ
جديد:
والدة نظام عاملي متعدد األق��ط��اب يحتل فيه
•
قطبان موقع ال��ص��دارة :هناك القطب االمبريالي ،حت��ت قيادة
أمريكا ،ال��ذي يعرف التراجع ويعتمد ،من أج��ل ف��رض الهيمنة،
على القوة العسكرية والدوالر كعملة عاملية والسيطرة على تنظيم
االقتصاد العاملي ،من خالل هيمنته على املؤسسات املالية والنقدية
الدولية إلخ .من ناحية أخ��رى ،متثل الصني قطبا صاعدا ،والتي
تقوم على اقتصاد ق��وي ،سيادي ولكنه منفتح .الصينيون ليس
لديهم طموحات عسكرية وال يشنون حروبا ضد شعوب أخرى.
إنهم يحترمون القانون الدولي ويبرمون اتفاقيات جتارية منصفة
مع دول أخرى.
إن هذا الوضع ،في مصلحة قوى التحرر الوطني في دول احمليط
االمبريالي ،وفي مقدمتها قوى الطبقة العاملة ،والقوى االشتراكية
في املركز.
في نفس السياق ،نشهد جتدير مواقف العديد من قوى اليسار
حيث شهدت بعض األح��زاب التحريفية انقسامات أو أصبحت
رادي��ك��ال��ي��ة .وعلى سبيل امل��ث��ال ،نذكر احل��زب الشيوعي الهندي
(امل��ارك��س��ي) ،واحل����زب ال��ش��ي��وع��ي ال��س��ودان��ي ،واحل����زب الشيوعي
ال��ي��ون��ان��ي ،واحل���زب الشيوعي اللبناني .ف��ي ح�ين وص��ل احلزب
الشيوعي املاركسي-اللينيني إلى السلطة في النيبال وتطورت بعض
األحزاب املاركسية-اللينينية في بعض الدول سياسي ًا وبدأت في
التأثير بشكل متزايد على اجلماهير (بلجيكا واإلكوادور).
وال شك أن األخطار التي تتهدد الطبقة العاملة وعموم الكادحني
بسبب اإلج����راءات ال��ت��ي تلجأ إليها الرأسمالية لتجاوز أزمتها
املضاعفة بسبب اجلائحة ستدفع بالطبقة العاملة والكادحني
إلى النضال من أجل التصدي لها .ولذلك سنشهد ،في املستقبل
القريب ،انفجار نضاالت قوية توفر الفرصة للقوى املنحازة للطبقة

العاملة لاللتحام بطالئعها والعمل على بناء أدوات حتررها:
أحزابها املستقلة عن البرجوازية والنقابات التي تخدم مصاحلها.
إن توفر ظ��روف موضوعية إيجابية ليس ك��اف لتحقيق مهام
التحرر الوطني.
ونظرا لكون الطبقة العاملة وعموم الكادحني في دول احمليط
ه��م ال��ذي��ن ف��ي مصلحتهم ال��ن��ض��ال ،ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة ،م��ن أجل
التحرر الوطني ،فإن ض��رورة بناء حزبهم أصبحت مهمة ملحة
ال تقبل التأجيل .كما أضحت ض��رورة لعبهم دورا هاما في بناء
جبهة الطبقات الشعبية مهمة رئيسية ،وبناء متفصل سديد مع
التنظيمات الذاتية املستقلة للجماهير الشعبية والكادحة بشكل
خاص ،وعلى رأسها النقابات التي تخدم مصالح الطبقة العاملة
ب��د ً
ال من خدمة الرأسماليني ،واألح���زاب الثورية املاركسية التي
تناضل من أجل حتررها من مخالب االمبريالية.
ومن القضايا التي يجب على القوى املنحازة للطبقة العاملة
إعطاءها أهمية بالغة ،قضية البيئة .ذلك أنه ،على عكس أمناط
حتما إلى تدمير الطبيعة .إن
اإلنتاج السابقة ،تؤدي الرأسمالية
ً
هذا الوضع خصب للغاية في مجال معركة األفكار ضد الرأسمالية،
وهو كذلك مختبر جتارب للبدائل املطروحة .وفي هذا إلطار ،من
األهمية مبكان العمل على ربط النضال من أجل البيئة بالنضال
ض��د الرأسمالية وبنضال الطبقة العاملة ،باعتبارها الطبقة
النقيض للرأسمالية ،وذل��ك بالعمل على ،إم��ا انضمام ج��زء من
احلركة البيئية الذي يربط احلفاظ على البيئة بضرورة القضاء
على الرأسمالية إلى حزب الطبقة العاملة ،أو من خالل التحالف
معه.
وأخيرا ،تخلق العوملة الظروف املوضوعية للوحدة بني القوى
املاركسية املنحازة للطبقة العاملة ،وت��وف��ر تقنيات االتصاالت
اجلديدة أدوات لتعزيز العالقات بينها ومع حلفائها .إننا نشهد
اليوم محاوالت جادة لبناء أممية مناهضة للرأسمالية في إطار
القمة العاملية للشعوب ،والتي تضم أحزابا ونقابات وحركات شعبية
وح��رك��ات اجتماعية ،جتتمع على أرض��ي��ة مناهضة للرأسمالية
واالم��ب��ري��ال��ي��ة وال��ب��ت��ري��ارك��ا وال��ت��ط��رف والتعصب ال��دي��ن��ي وغيره،
ومن أجل الدفاع عن امل��وارد الطبيعية وحقوق النساء واحلقوق
االجتماعية وحقوق اإلنسان ،وإطالق سراح املعتقلني السياسيني
وض��م��ان حقوقهم وح��ق��وق امل��ه��اج��ري��ن وال��ش��ع��وب األص��ل��ي��ة وكل
املجموعات البشرية املضطهدة.
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تزامن اليوم العاملي للقضاء على العنف ضد النساء  2020مع اجلائحة

املرأة أكثر عرضة ملخاطر وتداعيات كورونا

خلدت اجلمعية املغربية للنساء التقدميات اليوم العاملي
للقضاء على العنف ال���ذي ي��ص��ادف اخل��ام��س والعشرين
من شهر نفمبر من كل سنة ه��ذا العام حتت شعار ** ال
لتأنيث العنف في زمن كورونا  ،نعم لضمان حقوق النساء
وتأمني حمايتهن من كل أشكال العنف ** في ظل ظروف
استثنائية فرضتها جائحة فيروس كوفيد  ، 19التي هزت
العالم بأسره وجعلت الدول تسارع التخاذ تدابير احترازية
للحد من سرعة انتشار العدوى ومن ضمنهااملغرب ،الذي
بادر الى اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية كبيرة ،متثلت في
إع��االن حالة ال��ط��وارئ الصحية وه��و ما قيد حرية التنقل
 ،وف��رض توقيف العمل بأغلب امل��راف��ق االداري����ة وإغاالق
العديد من الوحدات الصناعية والتجارية واخلدماتية ،وهي
التدابير التي كان لها تداعيات اجتماعية خطيرة على كل
فئاتاملجتمع وخصوصا على النساء بحكم هشاشة وضعهن،
وبحكم اشتغال أغلبهن بالقطاعات الغير مهيكلة ،التي
تعطلت متاما بسبب احلجر ،ناهيك عما أصبح يشكله
استمرار العمل بالشركات واملصانع التي لم تغلق أبوابها من
خطر محدق يتهدد ساالمتهن وحياتهن في حالة انتشار
الفيروس ،كما وقع بالعديد من مدن املغرب بالدار البيضاء
وطنجة والعرائش بالقنيطرة..
وق���د اض��ط��ر ه���ذا ال��وض��ع ااالس����ر إل���ى ال��ب��ق��اء باملنازل،
خصوصا بالهوامش واالحياء الفقيرة ،مع ما نتج عنه من
احتكاك مستمر في فضاءات البيوت الضيقة التي تغيب
فيها غالبا ظروف العيش الكرمي ،الشيء الذي أثر سلبا على
النساء حيث تفاقمت حدة العنف املمارس عليهن بجميع
انواعه واخطره اجلسدي املمارس من الزوج او الشريك.
وقد تبني من خالل متابعتنا ورصدنا ومواكبتنا كجمعية
ومبركز سعيدة لال ستشارة والتوجيه للنساء ضحايا العنف
التابع لها  ،االنعكاسات السلبية اخلطيرة للحجر الصحي
رغم أهميته وملحاحيته على كل فئات املجتمع ،وخصوصا
منهن النساء باعتبار وضعهن االكثر تأثرا وعرضة للمخاطر
.
فإقصاء النساء من الدعم بالرغم انهن معياالت السرهن،
وعدم استفادتهن من مخصصات الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،واش��ت��غ��ال اغلبهن بقطاعات غير مهيكلة ،
وغيرها من العوامل الكثيرة األخرى كحرمانهن من رخصة
التنقل  ،وغياب وسائل النقل التي القت بظاللها على احلياة
األسرية فعسرت حياتهن باملنازل وجعلتها أرضية خصبة
لكل انواع العنف ،وفي مقدمته العنف الزوجي املمارس دون
حسيب وال رقيب ،السيما امام اغالق أغلب املرافق الرسمية

التي ميكن للنساء اللجوء إليها قصد احلماية واالنتصاف ،
وركزت انشغالها على احلد من انتشار الفيروس ،جاعلة من
العنف الذي قد تتعرض له النساء مسألة ثانوية .

ونحن باجلمعية املغربية للنساء التقدميات إذ نثمن
عاليا اجلهود والتضحيات التي تقوم بها النساء في جميع
مواقفهن ،بالصفوف االمامية ملواجهة اجلائحة كاالطقم
الطبية بكل فئاتها الساهرة على تأمني سالمتنا الصحية
وحياتنا ،وال��ع��ام��االت باملصانع وال��ش��رك��ات م��ن اج��ل عدم
توقيف عجلة اإلنتاج ،والفاالحات الزراعيات من أجل تامني
ال��غ��داء ل��ن��ا ،واالج��ي��رات بقطاع النظافة م��ن أج��ل تعقيم
ونظافة أجوائنا ،ونساء التعليم من اجل السهر على تعليم
ابنائنا ،ورب��ات البيوت املتحمالت لعبء تدبير احتياجاتنا
املنزلية في ظل حالة احلجر والطوارئ،
نؤكد إضافة إلى تفاقم حاالت العنف األسري وخصوصا
من لدن الزوج كما هو احلال في العديد من دول العالم وهو
ما نبه اليه االمني العام لالمم املتحدة من خالل ندائه في
اخلامس من ابريل اجلاري الذي دعا عبره الدول الى اتخاد
تدابير من شأنها احلد من ظاهرة العنف بالبيوت  ،كشكل
من اشكال مواجهة الوباء الذي عمق من وضعية االملساواة
والتميز املبني على النوع .ونسجل ما يلي:
 عدم استحضار الدولة ملقاربة النوع عند اتخاذها جللان لم نقل لكل ااجلراءات واملبادرات من اجل فرض احلجر
الصحي وحالة الطوارئ ومن بينها:
 اق��ص��اء الفئات االكثر هشاشة م��ن ال��دع��م ال��ذي وجهألرباب البيوت فقط ،وليس لربات البيوت أيضا ،وهن النساء،
علما أن ما يقارب ما يقارب ثلث االسر تعيلها نساء ،مما
عرض العديد منهن وأسرهن للمزيد من املعاناة واالحتياج.
كاالرامل واملطلقات واألمهات العازبات….
 صعوبة ال��ول��وج إل��ى التطبيقات املبرمجة الستفادةالنساء باألسر املعوزة من الدعم ،وقصورها عن معاجلة كافة
االشكايات بحسب وضعية كل واح��دة منهن ( ،.مطلقات،
أرامل ،امهات عازبات …)
 حرمان النساء من رخص التنقل ،مما جعلهن عرضةللمزيد من العنف االسري دون متكنهن من مغادرة منازلهن
من اجل االحتماء بعائالتهن او التبليغ عنه.
 ح��رم��ان ال��ع��ام��االت م��ن االس��ت��ف��ادة م��ن مخصصاتالصندوق الوطني للضمان االجتماعي الشتغال أغلبهن
بقطاعات غير مهيكلة ،أو ال ي��ص��رح بهن ف��ي الصندوق

الوطني للضمان االجتماعي.

 استمرار العمل في العديد من املصانع والشركات التيتعرف اكتظاظا كبيرا لليد العاملة النسائية ،دون اتخاد
التدابير واإلجراءات الالزمة لضمان شروط الساملة والوقاية
س��واء بالعمل أو بوسائل النقل ،مم��ا يهدد صحة وساملة
وحياة العاماالت اللواتي أصيب العديد منهن بالعدوى كما
وقع بالدار البيضاء وطنجة والعرائش… لذلك فإن اجلمعية
املغربية للنساء التقدميات تطالب الدولة بـ:
 استحضارها ملقاربة النوع االجتماعي عند سن سياساتاقتصادية واجتماعية للتقليص من تداعيات اجلائحة
او ألي تدابير أخرى جتاوبا مع رسالة األمني العام لألمم
املتحدة والتي من شأنها حماية النساء من العنف خالل
التصدي النتشار وباء كوفيد .19
 استئناف تقدمي الدعم للنساء و لالسر املعوزة ،نتيجةلتوقفها عن العمل انضباطا لقرار احلجر الصحي. ،
● تفعيل االرق��ام املخصصة للتبليغ عن العنف املنزلي،
وإن��ش��اء أنظمة إن���ذار ط��ارئ��ة ف��ي الصيدليات ،باعتبارها
االماكن التي ظلت مفتوحة ،طبقا ملا جاء في نداء األمني
العام لألمم املتحدة؛
 تفعيل خاليا العنف ضد النساء سواء باملستشفيات اوفي مراكز الشرطة أو باحملاكم حتى في زمن احلجر
ولو في إطار املداومة.
 األخذ باجلدية واحلزم الالزمني الشكايات املوجهة منالنساء بسبب العنف ضدهن ،والتحرك فور التبليغ عنه من
اي جهة كانت ولو لم يكن من الضحية .
 حماية العاماال بالوحدات الصناعية املضطرة ملواصلةالعمل لدورها احليوي في عجلة اإلنتاج ،من خطر االصابة
بالوباء املتعرضات له بشكل يومي في أماكن عملهن ،وتوفير
واح��ت��رام ش��روط السالمة الصحية والوقاية من االصابة
بالعدوى .
 ن��دي��ن ح��رم��ان ال��ع��دي��د م��ن التنظيمات واجلمعياتاحلقوقية والنسائية من تخليد اليوم الدولي للقضاء على
الفقر  ،مبنعها كما وقع بالوقفة الرمزية للتنسيقية الوطنية
للتخليد املشترك الحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف
أمام البرملان بتاريخ .2020 / 11 /25

النهج الدميقراطي باجلديدة يرصد املعاناة املضاعفة للنساء في ظل اجلائحة
عقدت جلنة القطاع النسائي اجتماعها،عن بعد،
بتاريخ  26نونبر ,2020و تداولت ضمن جدول أعمالها
االوض��اع املزرية التي تعيشها النساء وطنيا ومحليا
والتي ازدادت سوءا في ظل جائحة كورنا.هذه االوضاع
التي تتسم ب:
تفاقم مظاهر العنف ضد النساء بجميع اشكالهسواء العنف املنزلي الذي تزايد في ظل فترة احلجر
الصحي ،او في الشارع وأماكن العمل من اعتداءات
جسدية وجنسية...
تزايد مظاهر الفقر والبطالة والهشاشة والتهميشم��ن ج��راء التسريحات الكبيرة ف��ي صفوف الطبقة
العاملة وخصوصا النسائية وعدم استفادة معظمهن
من الدعم املالي للدولة قبل توقفه النهائي ،كما هو
الشأن بالنسبة للعامالت الزراعيات والعامالت غير
املسجالت في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
والعامالت املشتغالت في القطاع غير املهيكل.
-تعمق معاناة النساء القرويات بسبب انعكاسات

جائحة ك��ورون��ا واجل��ف��اف كجزء م��ن معاناة ساكنة
ال���ب���وادي املقصية م��ن أي ش��ك��ل م��ن أش��ك��ال الدعم
واملساعدات واحلماية االجتماعية.
 ت��زاي��د م��ع��ان��اة ال��ن��س��اء ب��س��ب��ب ال��ت��ده��ور الكبيرلالوضاع الصحية وصعوبة ولوجهن للعالج وخاصة
في ظل حالة الطوارئ الصحية وذل��ك بسبب ضعف
البنيات والتجهيزات التحية او بعدها وأو تقييد حركة
التنقل او ضعف االمكانيات املادية ملعظم األسر التي
فقدت مورد رزقها أو إشتغال الكثير منهن كعامالت
في املعامل أو الضيعات الفالحية في ظروف تغيب
فيها شروط الوقاية واحلماية من فيروس كورونا مما
ادى الى إصابة الكثير منهن بالفيروس كما حدث في
منطقة الالميمونة ناحية القنيطرة وفي عدة معامل
بالدار الببضاء.
إن جلنة العمل النسائي وبناءا على ما سبق فإنها:
*تندد بجميع أشكال العنف واالهانة التي تتعرض
لها النساء ،وتطالب بتوفير ك��اف��ة وس��ائ��ل احلماية

لهن،واتخاذ الدولة التدابير الضرورية حملاربة العنف
ضد النساء تنفيذا اللتزاماتها الدولية.
*حتمل الدولة مسؤولية تدهور االوضاع االقتصادية
واالجتماعية للنساء ،و تطالب بسن سياسة تنموية
حقيقية جت��ع��ل م���ن حت��س�ين أوض�����اع ال��ن��س��اء على
اخل��ص��وص واجل��م��اه��ي��ر الشعبية ع��ل��ى ال��ع��م��وم في
مقدمة أولوياتها.
*حتيي نضاالت الطبقة العاملة وضمنها العامالت
ضد الرأسمالية املتوحشة من أجل مطالبها العادلة
واملشروعة وتدعو جميع القوى املناضلة ومنها احلركة
النسائية الى دعمها بكافة الوسائل املسروعة.
تعتبر أن حت��رر النساء من جميع أشكال العنفوالتمييز والقهر والفقر والبطالة والتهميش والهشاشة
ال ميكن ان يتحقق إال بالنضال من أجل مجتمع حر
ودميقراطي.
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قطاع التعليم :إضراب وطني اليوم وغدا و...
في ظل ظ��روف جائحة كوفيد  ،19وانعكاساتها السلبية على جل
القطاعات ،يعيش قطاع التعليم على وقع احتقان متصاعد نتيجة
تعاطي احلكومة ووزارتها مع العديد من امللفات التي تهم الشغيلة،
التعليمية وقضايا التعليم عموما وجلوئها إلى فرض ق��رارات فوقية
ومتريرها لقوانني تراجعية تهدف إلى االجهاز على املرفق والوظيفة
العموميتني .وف��ي غياب للحوار االجتماعي اجل��اد واملجدي املفضي
لنتائج ملموسة م��رك��زي��ا وق��ط��اع��ي��ة وم��ج��ال��ي��ا تستجيب لطموحات
الشغيلة والنهوض بقطاع التعليم .تعرف الساحة التعليمية احتجاجات
متصاعدة للعديد من الفئات التعليمية :أطر اإلدارة التربوية ،حاملي

اجلامعة الوطنية للتعليم  FNEـ التوجه الد ميقراطي

تدعو إلضراب وطني يوم  2دجنبر 2020

دعت اجلامعة الوطنية للتعليم  FNEـ التوجه الدميقراطي ،خلوض إضراب بقطاع التعليم
يوم  2دجنبر  ،2020مصحوبا مع تنظيم احتجاجات بتنسيق مع مختلف التنسيقيات
باألقاليم و/أو اجلهات واحتجاجات أمام مكان انعقاد املجالس اإلدارية لألكادمييات أيام
وأوقات انعقادها؛ لالحتجاج على ما تعرفه منظومة التربية والتكون من احتقان ،جراء
ما وصفته في بيانها ،بالهجوم على احلقوق واملكتسبات ومترير التشريعات التراجعية
والتسويف في االستجابة للمطالب امللحة ملختلف الفئات التعليمية؛
وأضافت النقابة في بيانها الصادر يوم  21نونبر  ،2020أنه وبناء على ق��رارات الدورة
التاسعة للجنة اإلدارية الوطنية للجامعة املنعقدة عن بعد يوم األربعاء  18نونبر ،2020
وانسجاما مع مواقف نقابتنا املنحازة لقضايا الشعب املغربي وحقوق بناته وأبنائه في
التعليم العمومي املجاني واملوحد من األولي إلى العالي ،ودفاعه عن احلقوق واملكتسبات
وكرامة نساء ورج��ال التعليم ،ودعمه ،قوال وفعال ،ملختلف نضاالت الشغيلة بكل فئاتها
ُلحة مبا يضمن اإلنصاف والعدالة االجتماعية وتكافؤ
حتى االستجابة ملطالبها العادلة وامل ّ َ
الفرص…؛
ونددت النقابة مبا أسمته القمع الهمجي والتضييق املمنهج الذي تواجه به االحتجاجات
في قطاع التعليم؛ معبرة عن رفضهاالقاطع تصفية الوظيفة العمومية والتعميم القسري
لنموذج التوظيف بالتعاقد وف��رض اقتطاعات تضامنية ومترير ما يسمى إص�لاح نظام
املعاشات املدنية كما ورد في مشروع القانون املالي 2021؛ كما جددت رفضها العتبار أيام
اإلضراب غياب غير مبرر عن العمل ... ،معتبرة أن احلل الوحيد واألوحد هو االستجابة
الفورية للمطالب امللحة للشغيلة التعليمية واحلوار اجلاد مع النقابات وااللتزام بتنفيذ
االتفاقات...؛
ودع��ت النقابة إل��ى جتسيد دعواتها إل��ى العمل ال��وح��دوي وبناء التحالفات واجلبهات
وتوحيد النضاالت ،معبرة عن دعمها نضاالت واحتجاجات مختلف الفئات التعليمية من
أجل مطالبها املشروعة وداعية إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف....

الشهادات ،املقصيني من خارج السلم ،الزنزانة  ،10واملساعدين التقنيني
واملساعدين اإلداري�ي�ن ،والعرضيني ومنشطي التربية املدمجني ،أطر
التوجيه والتخطيط ،...ومعركة التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين
ُف ِرض عليهم التعاقد...
في هذه األجواء املشحونة ،دعت نقابتان تعليميتان إلضراب وطني:
(النقابة الوطنية للتعليم -ك د ش :يومي  1و 2دجنبر) و(اجلامعة
الوطنية للتعليم  ،FNEيوم  2دجنبر) ،مصحوب بوقفات احتجاجية،
كما دعت العديد من التنسيقيات الشكال احتجاجية :اضراب ،وقفات...

النقابة الوطنية للتعليم ـ ك د ش
تدعو إلضراب وطني يومي  1و 2دجنبر
دعت النقابة الوطنية للتعليم املنضوية حتت لواء الكونفدرالية الدميقراطية للشغل،
خل��وض إض���راب وطني بقطاع التعليم ،يومي 1و 2دجنبر ال��ق��ادم ،وتنظيم وقفات
احتجاجية تزامنا مع انعقاد اجتماعات املجالس االدارية ،احتجاجا على “غياب احلوار
وتهميش احلركة النقابية” وللتنديد ب”التضييق على احلريات النقابية وجلوء الوزارة
إلى منطق انتقامي والدستوري ،من خالل االقتطاع من أجور املضربني ،وحرمانهم
من إجراء املباريات وتأجيل ترقياتهم عبر خفض نقطهم” .اضافة للدواعي الواردة في
نداءات النقابة ومنها:
ـ التنصل من االلتزامات والتلكؤ والتماطل في إخ��راج املراسيم وع��دم االستجابة
للمطالب العادلة واملشروعة،
ـ اعتماد املقاربة األمنية بقمع ومنع االحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية في
استغالل سافر لقانون الطوارئ الصحية لإلجهاز على حق التعبير والتظاهر السلمي،
ـ سعي الدولة احلثيث لتفكيك املدرسة العمومية وسلعنة التربية وخوصصة التعليم،
ـ مراسلة املديريات اإلقليمية إلعادة تنقيط كل املسجلني في لوائح الترقية باالختيار
لسنة 2019بخصم نقط أيام اإلضراب باعتبارها أيام غياب غير مبرر ،مما يشكل تعسفا
وجت��اوزا وشططا في استعمال السلطة ومسا خطيرا بالقانون ومبكتسبات وحقوق
الشغيلة التعليمية في الترقية،
ـ اإلمعان في تنزيل مخطط التعاقد املشؤوم.
ـ تأجيل تسوية الترقيات املستحقة في ال��درج��ة والرتبة ،ـ االستمرار في حتميل
املوظفني تبعات إفساد الصندوق املغربي للتقاعد ،ـ االستهتار بالسالمة الصحية لألطر
اإلدارية والتربوية ولكل مكونات املجتمع املدرسي...

التنسيق النقابي ألطر التوجيه والتخطيط يدعو لإلضراب
دعى التنسيق النقابي الثنائي CDTو FNEألطر التوجيه والتخطيط التربوي
خلوض اإلض��راب الوطني ومساندة نضاالت الشغيلة التعليمية وتنظيم وقفة
احتجاجية يوم األربعاء  2دجنبر  2020أمام مقر وزارة التربية ابتداء من الساعة
 11صباحا.
واستنكر التنسيق في بالغ له ،املقاربة القمعية في مواجهة نضاالت الشغيلة
التعليمية السلمية واملشروعة ،داعيا إلى توحيد االحتجاجات من أجل فرض
االستجابة للمطالب العامة والفئوية.
كما أكد على مطالب هذه الفئة واملتجسدة في ـ توحيد اإلط��ار (مستشارين

ومفتشني) في إطار واحد :مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط
التربوي مع ترقية جميع املستشارات واملستشارين في التوجيه والتخطيط
التربوي من الدرجة الثانية (السلم  )10إلى الدرجة األولى (السلم .)11
وطالب بحق تغيير اإلطار من مستشار إلى مفتش للمستشارات واملستشارين
في التوجيه والتخطيط التربوي بعد الترقي للدرجة األولى (السلم  )11ألفواج
ما بعد 2004؛ اضافة لتسريع ترقية جميع املستشارات واملستشارين في التوجيه
والتخطيط التربوي من الدرجة الثانية إلى الدرجة األولى وتغيير إطارهم إلى
مفتشني...
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التعجيل بدعم الفالح الكادح وإلغاء ديونه
ع��ب��رت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع
الفالحي ف��ي ب�لاغ ص��ادر اث��ر اجتماعها األس��ب��وع��ي يوم
الثالثاء  24نونبر ،عن تضامنها ومساندتها مع نضاالت
العمال الزراعيني ومستخدمي احملافظة العقارية وعموم
شغيلة القطاع الفالحي ومع نضاالت باقي الفئات وكذا
موقفها من العديد من القضايا اآلنية حيث سجلت:
ـ انشغالها البالغ الستفحال الوباء ببالدنا ،ودعوتها وزارة
الفالحة إلى حتمل مسؤوليتها كاملة في تقليص العمل
احل��ض��وري واحل��د م��ن امل��ه��ام امليدانية وتعقيم اإلدارات
وسيارات املصلحة وتوفير وسائل الوقاية وحتمل تكاليف
التحاليل املخبرية ،وجتدد تضامنها مع املصابني متمنية
الشفاء العاجل والسالمة للجميع.
ـ قلقها البالغ للمنحى التقشفي املتشدد لقانون املالية
لسنة  ،2021وحتذر من تأثيراته السلبية على االستثمارات
العمومية احليوية وعلى اخل��دم��ات االجتماعية وعلى
فرص الشغل والتوظيف واألجور.
ـ تذكيرها باستمرار تعليق تنفيذ أهم التزامات وزارة
الفالحة مع اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي في احلوار
األخ��ي��ر ،وبالتالي استمرار أسباب تذمر شغيلة القطاع
الفالحي.
ـ دع��وت��ه��ا مب��ن��اس��ب��ة ان��ع��ق��اد امل��ج��ال��س االداري������ة لعدد
م��ن املؤسسات العمومية التباعة للقطاع الفالحي إلى
استحضار أوض��اع ومطالب مستخدمي ه��ذه املؤسسات
مبا يضمن التحفيز الكافي وحتسني ظ��روف العمل بها
وحماية مستخدميها.
ـ حتذيرها إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
من أي تراجع عن اتفاقات املدير العام للوكالة في احلوار
األخير ،وحتمل وزارة املالية مسؤولية التوتر املتصاعد في

الوكالة بسبب رفض تنفيذ اتفاق  25أبريل  2019فيما
يتعلق ب��األج��ور ،وت���دارك اخ��ت�لاالت التقاعد التكميلي،
وتدعم قرار النقابة الوطنية للمحفظة العقارية مواصلة
اإلضرابات األسبوعية حتى حتقيق مطالب شغيلة الوكالة
العادلة واملشروعة.
ـ رفضها املطلق ألي زي���ادة ف��ي واج���ب االن��خ��راط في
مؤسسة األع��م��ال االجتماعية ملوظفي وزارة الفالحة
وتطالب الوزارة ،بدال عن ذلك بتوفير املوارد املالية الكافية
لقيام ه��ذه املؤسسة ب��أدواره��ا وإخ���راج قانوني مؤسسة
األعمال االجتماعية لقطاعي احملافظة العقارية واملياه
والغابات.
ـ دعوتها كافة مناديب التعاضدية املنتخبني إلى احليطة
والتعبئة للتصدي حملاوالت استيالء املفسدين مرة أخرى
على تدبير التعاضدية العامة للموظفني .MGPAP
ـ مطالبتها بتجاوز وضعية الركود الذي يعرفه القطاع
الغابوي ،والتعجيل بالتفاوض مع نقابتنا الوطنية حول
النظام األس��اس��ي للموظفني وال��ت��ش��اور ح��ول متطلبات
تنزيل باقي محاور االستراتيجية اجلديدة.
ـ انزعاجها الشديد ملقدمات املوسم الفالحي والذي يندر
مبوسم آخر ج��اف ،سيعمق ضائقة الفالحني الكادحني،
وتدعو الى التعجيل بتقدمي االعانات الضرورية للفالحني
الصغار واعفائهم من الديون املتراكمة عليهم.
ـ تنوهها بالدينامية التنظيمية والتواصلية التي تعرفها
هياكل اجلامعة ،وتدعو إلى مواصلة التعبئة تنفيذا لباقي
محطات البرنامج التنظيمي مركزيا وعلى مستوى الفروع
اجلامعية واللجان الفئوية والتنظيمات املوازية.
ـ تسجلها ل��ن��ج��اح امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي ل�لاحت��اد املغربي

للشغل ،وت��دع��و لتنفيذ توصياته مب��ا فيها خ��وض كافة
اشكال النضال لصد الهجوم على مكسبات الشغيلة ووقف
نزيف التسريحات اجلماعية وحماية احلريات النقابية.
ـ مساندتها ودعمها املطلقني لنضاالت العمال الزراعيني
في سوس ماسة والغرب واخلميسات ،وتطالب وكالة التنمية
الفالحية باسترجاع األراضي التي يستولي علها اخلواص
املخلني بعقود االستثمار واملعادون حلقوق العمال وتطالب
بوقف االستنطاقات واحملاكمات العبثية التي يتعرض لها
عمال ضيعة  MLIHAGRIبالقنيطرة.
ـ تضامنها املطلق مع فئة التقنيني ودعمها إلضرابهم
الوطني يومي  24و 25نونبر اجلاري ومساندتها لنضاالت
الطبقة العمالة عموما ،وحتيي صمود العمال في معركة
أمانور والطرق السيار ،ومفتشي الشغل عبر التراب الوطني.
ـ تضامنها مع شغيلة القطاع الصحي ضد القمع اجلبان
ال��ذي تعرضوا له في وقفتهم األخيرة بالرباط ،ودعمها
للرفاق في اجلامعة الوطنية للصحة في معركتهم من
أجل حتسني أوضاع شغيلة القطاع ،وحمايتهم من خطر
اإلصابة بالفيروس ،مجددة حتيتها لهم على وقوفهم في
الصفوف األمامية ملواجهة كورونا.
ـ تدين استمرار تعنيف املتظاهرين السلمني من طرف
القوات العمومية ،وجتدد مطالبتها بصون احلريات العامة
والتعجيل بإطالق س��راح معتقلي ح��راك الريف وجرادة
وعموم معتقلي الرأي والضمير.
ـ دعوتها للمشاركة في الوقفة املركزية مبناسبة اليوم
الدولي للتضامن مع كفاح الشعب الفلسطيني يوم األحد
 29نونبر اجل���اري ،وتؤكد ادانتها لكافة مظاهر التمييز
املسلط على النساء مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة العنف
ضد النساء  25نونبر.

عمال الوساطة باملكتب الشريف للفوسفاط يحتجون على استهداف أجورهم

نظم عمال الوساطة (احل��راس��ة) املنضوون حتت
لواء املركزية النقابية ك د ش وقفة إحتجاجية أمام
إدارة األمن الصناعي بالضاوي التابع للمكتب الشريف
للفوسفاط ،ق��ادم�ين م��ن مختلف مناطق اإلقليم:
وادي زم ،خريبكة ،بولنوار ،بوجنيبة ،حطان ،أوالد
ع���زوز ،املفاسيس ،رف��ع��وا ش��ع��ارات تعبر ع��ن غضبهم
من اإلستهداف املباشر ألجورهم وحتميلهم ضريبة
م��ك��اف��ح��ة اجل���ائ���ح���ة ،ك��م��ا س��ب��ق وحت��م��ل��ه��ا اإلخ����وة
املوقوفني منذ شهر مارس املنصرم ،وبعد ساعات من
النضال امليداني.وجتدر اإلش��ارة أن عمال احلراسة
انتفضوا ضد القرارات اجلائرة والضغوط املتتالية،
ودخلوا في إضراب مفتوح ،انتهى في يومه الرابع بعد
تلقي وعود من املسؤولني عن الصفقة.

والتزام الشركة بوقف مهزلة االقتطاع من األجور
ال��ه��زي��ل��ة واس��ت��ه��داف ق���وت م��ئ��ات ال��ع��ائ�لات وزعزعة
االس��ت��ق��رار االس���ري ف��ي الظرفية الدقيقة التي متر
منها بالدنا والتي تستدعي تظافر اجلهود والتضامن
االج��ت��م��اع��ي ل��ت��ج��اوزه��ا بسالم .واختتمت الصيغة
بكلمة األخ "ح��م��زة ج��دي��د" حيث أك��د أن التنظيم
النقابي يدعم ويساند ويتبنى كل التحركات النضالية
لشغيلة الوساطة الفوسفاطيني دفاعا عن حقها في
العيش الكرمي ،وليس في مهنة أو ورش معني فحسب،
بل في مختلف األوراش واملهن األساسية التي يشتغل
فيها عمال الفوسفاط غير املدمجني ،كما أشار إلى أن

ما وحد صفوف الشغيلة منذ اإلقصاء من اإلدماج
سنة  2011إلى غاية اليوم من مطالب مشتركة وهدف
واحد وحقوق واحدة ،سيجعل التنظيم مستمر بوحدة
والتزام حتى حتقيق املطالب األساسية وعلى رأسها
توسيع عملية اإلدماج ووقف نزيف احلقوق وسياسة
صم اآلذان وغض الطرف التي تنهجها إدارة املجمع
ال��ش��ري��ف للفوسفاط بخريبكة ،وف��ي األخ��ي��ر دعى
احلاضرون إلى املزيد من التعبئة والوحدة واالستعداد

املستمر ملواجهة ال��ق��رارات اجل��ائ��رة املفاجئة والغير
م��س��ؤول��ة وال��ت��ي ت��ن��زل بشكل مسترسل ،ف��ي جتاهل
واضح لوضعية عمال الوساطة الفوسفاطيني بجهة
خريبكة.
نقال عن حائط  :FBأخبار عمال الفوسفاط غير املدمجني
صور للعمال في وقفة سابقة

من تاريخ الحركة النقابية والعمالية

املوقف واملوقع

في الذكرى  200مليالد "فريدريك اجنلس"
احلبيب التيتي
ي��وم  28نونبر  1820ول��د فريدريك اجنلس معلم البروليتاريا انها
الذكرى  200مليالد هذا الرفيق .ولد لعائلة برجوازية لكنه في سن 18
من عمره بدأت اولى خطواته نحو الفكر النقدي واالنخراط في احلياة
السياسية بجانب املستضعفني والطبقات املفقرة .فكان احتكاكه بحركة
الهيغليني الشباب وه��ي ذات توجه ي��س��اري .ف��ي صفوف ه��ذه احلركة
سيكتشف اشخاصا وشبابا مثله كلهم عزم وحيوية لالنخراط في احلياة
العامة من اجل التغيير وكان من بني هؤالء شاب اسمه كارل ماركس شاب
استثنائي له من خصال القادة ذلك الفكر املتوقد وسعة الرؤيا ومعالم
االطالع املوسوعي العلمي.
تزايد توجس عائلة اجنلس من هذه الصحبة ورغبت في ابعاد الولد
املشاغب عن هذه االوساط وخططت إلرساله الى مانشستر ببريطانيا
ليشرف على اعمالها هناك .سقط هذا القرار على اجنلس كمفاجأة
سعيدة ألنه وصديقه ماركس كانا يرنوان الى اوض��اع الطبقة العاملة
باجنلترا .انتقل اجنلس الى مانشستر وهناك اجنز اعظم خطوة في
حياته آنذاك بتأليفه كتاب "اوضاع الطبقة العاملة باجنلترا" .كان هذا
الكتاب مدخال اساسيا ملا سيأتي من التحاليل السياسية والنظرية ملاركس
واجنلس.

اجن��ز اجن��ل��س وه��و ف��ي ري��ع��ان شبابه اول���ى خ��ط��وات��ه نحو االلتحاق
بالبروليتاريا عندما اختار عن طيب خاطر التخلي عن موقعه الطبقي
البرجوازي ،وتبني املوقف البروليتاري سواء في منط العيش او التفكير
والتنظير؛ لقد حقق بنجاح عملية االنتحار الطبقي وهي عملية عسيرة
للغاية فشل فيها الكثيرون.
في ه��ذه الذكرى الطيبة مليالد معلم البروليتاريا اجنلس املتواضع،
وال��ذي كان يصف نفسه تلميذ معلمه ماركس فإن البروليتاريا العاملية
مدينة له بالكثير من الدروس ومن االكتشافات العلمية العظيمة ،وتعلمت
ايضا على يديه كيف ميكن للمناضل ان يستمر في تطوير املاركسية
ويضع اللبنات من اجل بناء صرحها العظيم.
في هذه الذكرى لهذا القائد الفذ والذي اشرف على تأسيس االممية
الشيوعية االول��ى والعديد من االح��زاب املستقلة للطبقة العاملة عبر
العالم ،نستلهم نحن ايضا صبره وط��ول نفسه في االرتباط بالطبقة
العاملة وباملساهمة في تنظيمها في النقابة وفي احلزب.
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معطيات صادمة عن سوق الشغل باملغرب
تداولت العديد من املنابر اإلعالمية ما نشرته مندوبية التخطيط من معطيات
صادمة عن سوق الشغل باملغرب ،والتي أكدت على أن معدل البطالة ارتفع بـ 3.3نقطة
مأوية ما بني الفصل الثالث من سنة  2019ونفس الفصل لسنة  ،2020حيث انتقل من
 9.4٪إلى .12.7٪
وأبرزت املندوبية في مذكرتها حول "تطور مؤشرات سوق الشغل خالل الفصل الثالث
من سنة  ،"2020أن معدل البطالة ع��رف ارتفاعا ح��ادا في صفوف الشباب املتراوحة
أعمارهم ما بني  15و 24سنة ،حيث انتقل من  26.7٪إلى  32.3٪أي بزيادة  5.7نقطة.
وسجلت املندوبية ارتفاع معدل البطالة لدى حاملي الشهادات بـ 3.2نقطة ،منتقال
من  15.5٪إلى  ،18.7٪خاصة لدى حاملي شهادات التأهيل املهني والتخصص (بزيادة
 4.9نقطة مبعدل  ،)24.8٪وشهادات التقنيني واألطر املتوسطة (بزيادة  4نقاط مبعدل
 ،)23.6٪وشهادات التعليم الثانوي (بزيادة  4نقطة مبعدل .)18.3٪
وأشارت املندوبية في مذكرتها إلى أنه خالل الفصل الثالث من  ،2020انخفض معدل
الشغل ليصل  ،37.9٪مسجال تراجعا بـ 2.8نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة .2019
وأك��دت أن ه��ذا االنخفاض ط��ال جميع الفئات وخاصة فئة الشباب والنساء ،كما
انخفض بـ 2.1نقطة في الوسط احلضري (من  36.4٪إلى  )34.3٪وبـ 3.7نقطة في
الوسط القروي (من  48.5٪إلى .)44.8٪
وأشارت إلى أن إجمالي عدد ساعات العمل في األسبوع ،انخفض من  479مليون ساعة
خالل الفصل الثالث من سنة  ،2019إلى  409مليون ساعة في الفصل الثالث من سنة
 ،2020موضحة أن هذا االنخفاض في ساعات العمل يعادل  1.46مليون شغل بدوام
كامل.

وسجلت أن ه��ذا االنخفاض في ساعات العمل هم جميع القطاعات ،ففي قطاع
اخلدمات بلغ حجم االنخفاض  36مليون ساعة ،وفي قطاع الفالحة والغابة والصيد
بلغ  17مليون ساعة ،وفي قطاع الصناعة مبا فيها الصناعة التقليدية انخفض بـ9
مليون ساعة ،ثم بـ 8مليون ساعة في قطاع البناء واألشغال العمومية.
كما أكدت املندوبية أن أكثر من نصف األج��راء ( )55.1٪ليس لديهم أي عقد عمل
يضفي الطابع الرسمي على عالقتهم مع صاحب العمل.
وأشارت املندوبية في مؤشراتها اجلديدة حول سوق العمل ،أن هذه النسبة ظلت دون
تقريبا عن الربع الثالث من عام  2019التي كان هذا املعدل فيها يصل إلى 55.2
تغيير
ً
في املائة.
وأبرزت أن نسبة األجراء الذين لديهم عقد دائم هيفقط  ،25.6٪في حني أن 11.8٪
لديهم عقد محدد املدة و 6.2٪لديهم عقد شفهي مع صاحب العمل.
وبحسب املندوبية تبلغ نسبة األج��راء ب��دون عقود عمل  40.5٪في صفوف النساء
و 58.4٪بني الرجال.
وأبرزت املندوبية أن الفئة األكثر تأثر ًا بالعمل بدون عقد هي الفئة العمرية 15-29
سنة ،وغير احلاملني ألي دبلوم بنسبة  63.4٪و 72.8٪على التوالي.
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السياسية

اجلفاف يعري زيف السياسات الفالحية
إن التنامي امللحوظ لوثيرة اجلفاف في املغرب تنبئ
بتوسع أزم��ة العطش لتشمل العديد من املناطق .ولقد
بينت األبحاث والدراسات العلمية أن معدل التساقطات
السنوية ف��ي امل��غ��رب ،ق��د ع��رف انخفضا ملحوظا ،منذ
بداية ثمانينات القرن املاضي .كما يشكل عدم انتظامها
من موسم فالحي إلى أخر خاصية هيكلية .ويتجلى هذا
املنحى من خالل اتساع رقعة التصحر التي تزحف بشكل
مستمر على بعض املناطق الفالحية الهامة ،مثل مناطق
الرحامنة والسراغنة وصوال إلى مشارف منطقة الشاوية،
وه��ي املنطقة التي تعتبر مبثابة خ��زان احل��ب��وب ،ألنها
تنتج ما يزيد عن  30في املائة من معدل اإلنتاج الوطني
للحبوب .فاملساحة الصاحلة ل��ل��زراع��ة تقدر بحوالي 8
مليون هكتار ،منها حوالي  7مليون هكتار رهينة كليا
بالتقلبات املناخية ،حيث تخضع كل األنشطة الفالحية
لسقوط األمطار وتوقيتها خالل املوسم الفالحي .ومن
املعلوم أن ه��ذا النقص امللحوظ ،قد انعكس سلبا على
مستوى م��لء ال��س��دود ،التي ب��ات ج��زء ه��ام م��ن طاقتها
االستيعابية مملوءا باألوحال ،لتتقلص املساحات املسقية
بشكل متزايد.
يستنتج من معطيات الرصد هاته ،أن اجلفاف أصبح
ظاهرة بنيوية مالزمة للفالحة باملغرب .وهو
م��ا يستوجب إرس���اء أس��س سياسة متكاملة
تهدف إلى احلد من هذه الظاهرة وتخفيف
أثارها على القطاع ألفالحي .وميكن تلخيص
بعض التدابير املستعجلة الواجب اتخاذها
في احملاور اآلتية:

سيستحوذ الرأسماليون املغاربة عليها مبختلف الطرق،
إبان عملية استرجاع األراضي .هذا القطاع يعتمد على
املكننة والتقنيات احلديثة ويحظى بحصة األس��د من
دعم وإعانات الدولة .أهم منتوجاته موجهة للتصدير نحو
األسواق اخلارجية.
القطاع العتيق يتشكل ،ف��ي أغلبه ،م��ن استغالليات
متوسطة وصغيرة ،تزاول الفالحة بطرق عتيقة وتقنيات
قدمية ،وتعتمد بشكل مطلق على التساقطات املطرية،
وهو ما يسمى بالفالحة املعاشية .تقدر املساحة اإلجمالية
لهذا القطاع بحوالي  6.5مليون هكتار ،جلها أراضي
متواجدة في املناطق البورية وغير املالئمة وذات اخلصوبة
املتدنية ،باملقارنة مع القطاع األول .هذا القطاع ،مهمش
من طرف السياسة الفالحية وال يستفيد إال من بعض
الفتات من إعانات الدولة.

- 2مرتكزات السياسات الفالحية
لإلشارة ،لقد احتدم الصراع بني املالكني املغاربة الذين
استولوا على ضيعات املعمرين (القطاع احلديث) وفالحي
بعض القبائل (ال��ق��ط��اع العتيق) ال��ذي��ن ك��ان��وا يعقدون
اآلم��ال على استقالل املغرب قصد استرجاع أراضيهم
املنهوبة من طرف املعمرين .ومتيزت هذه املرحلة ،باندالع

حروش احمد

 - 3مؤشرات فشل السياسات املتبعة
ب��ع��د أك���ث���ر م���ن ن��ص��ف ق����رن م���ن تنفيذ
ال��س��ي��اس��ات ال��ف�لاح��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة باألسواق
الرأسمالية على حساب سياسة فالحية وطنية
تعتمد على اإلمكانيات الذاتية واحملافظة
على الثروات الطبيعية ،مبا فيها التأقلم مع
اجلفاف ومقاومة أث��اره على امل��دى املتوسط
والبعيد ،نسجل فشل هذه السياسات ،وذلك
عبر:

 جتنب أو منع املزروعات املستهلكة للمياهبشكل كبير ،خاصة املنتجات الغذائية غير
األساسية للشعب .ومنع الزراعات املستهلكة
للمياه واملوجهة إلى التصدير.

ترتكز السياسة الفالحية
على قطاعين فالحيين متباينين:
 اعتماد التقنيات الزراعية التي تساهمالقطاع الحديث ويضم الضيعات التي
في احلفاظ على البيئة وامل��اء ،والتخفيف
كان يسيطر عليه المعمرون الفرنسيون،
من تأثير اجلفاف على احملاصيل.
حوالي  1.3مليون هكتار ،وهي ضيعات متواجدة
ف��ه��ل ات���خ���ذت ال����دول����ة ه����ذه التدابير
في أراضي خصبة ومتوفرة على مصادر الري .وبعد
ال��ض��روري��ة ف��ي السياسة الفالحية املتبعة
منذ عقود؟ قبل البحث عن عناصر اجلواب،
االستقالل الشكلي سيستحوذ الرأسماليون المغاربة
يحذر التذكير بتوضيح أه��م اخلصائص
عليها بمختلف الطرق.هذا القطاع يعتمد على المكننة
التي متيز هذه السياسة الفالحية.
والتقنيات الحديثة ويحظى بحصة األسد من دعم وإعانات الدولة.
- 1أهم مميزات السياسة الفالحية
أهم منتوجاته موجهة للتصدير نحو األسواق الخارجية.

ترتكز السياسة الفالحية على قطاعني
فالحيني متباينني :القطاع احلديث ويضم
الضيعات التي كان يسيطر عليه املعمرون
ال��ف��رن��س��ي��ون ،وت��ق��در مساحته اإلجمالية
بحوالي  1.3مليون هكتار ،وه��ي ضيعات
متواجدة في أراض��ي خصبة ومتوفرة على
م��ص��ادر ال����ري .وب��ع��د االس��ت��ق�لال الشكلي

من  1إلى  7دجنبر 2020

االحتجاجات في العديد من املناطق ،حيث انتفضت عدة
قبائل مطالبة باسترجاع أراضيها .ولقد مت إخماد هذه
االحتجاجات بالقمع الهمجي لترهيب الفالحني املطالبني
بحقوقهم .وكعادته سيلتف النظام على ه��ذه املطالب
املشروعة عبر توزيع بعض املئات من الهكتارات على صغار
الفالحني وجمعهم في تعاونيات صورية متت تسميتها
"تعاونيات اإلصالح الزراعي" .وقد دفعت هذه األحداث ،إلى
نشوب صراعات سياسية ،بني القوى الوطنية والتقدمية
التي تركز على إعطاء األولوية إلنتاج الزراعات األساسية
لتلبية احلاجيات الغذائية للشعب بهدف حتقيق االكتفاء
ال��ذات��ي م��ن ه��ذه امل����واد .مم��ا يعني تخصيص األراضي
اخلصبة واملسقية إلنتاج ال��زراع��ات األساسية (احلبوب
والقطاني والزراعات السكرية والنباتات الزيتية) من جهة،
ومن جهة ثانية القوى الرجعية امللتفة حول القصر التي
تدافع على التركيز على ال��زراع��ات التصديرية من أجل
جلب العملة الصعبة .وطبعا سينجح اللوبي الرجعي في
مترير اخليار الثاني ،حيث اجتهت السياسات الفالحية
إلى إعطاء األولوية للزراعات التصديرية ،عبر متركزها
في املساحات السقوية ،على حساب الزراعات األساسية
التي مت توجيهها نحو املناطق البورية والهامشية.

 دع���م امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي للبحث الزراعيباملوارد البشرية وكافة املستلزمات الضرورية
وت��وج��ي��ه األب���ح���اث ن��ح��و اس��ت��ن��ب��اط أصناف
ج��دي��دة م��ن امل��زروع��ات التي لها ال��ق��درة على
مقاومة أثار اجلفاف.

باملغرب

العدد386 :

القطاع العتيق يتشكل ،في أغلبه ،من استغالليات
متوسطة وصغيرة ،تزاول الفالحة بطرق عتيقة
وتقنيات قديمة ،وتعتمد بشكل مطلق على
التساقطات المطرية ،بحوالي  6.5مليون
هكتار ،جلها أراضي متواجدة في المناطق
البورية ...

 ف��ش��ل ال���ره���ان ع��ل��ى ال����ص����ادرات التيأصبحت تعرف أزم��ة كبيرة بسبب احلماية
املتشددة التي تنتهجها األس���واق األوروبية،
املنفذ الرئيسي لهذه الصادرات.
 ضعف مستوى مردودية احملاصيل التيتعتمد على األمطار ،خصوصا مع تنامي ظاهرة
اجل��ف��اف ،مم��ا ي��ه��دد امل�لاي�ين م��ن ساكنة القرى
بالعطش واجلوع.
 تخريب ممنهج ملنظومة البحث الزراعينتيجة عملية امل���غ���ادرة ال��ط��وع��ي��ة ل��ل��ع��دي��د من
الباحثني ذوي الكفاءات العلمية العالية واالعتماد
ع��ل��ى اس��ت��ي��راد ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال��ش��رك��ات العابرة
للقارات.
 اعتماد بنيوي لواردات احلبوب لسد العجزاملتزايد في تغذية الشعب املغربي وهو ما يرهن
أمنه الغذائي ويجعله بني أيدي الشركات العابرة
للقارات املتحكمة في جتارة املواد األساسية.
 اس��ت��ن��زاف كبير للبيئة وخ��اص��ة الفرشةاملائية م��ن ط��رف الشركات الفالحية األجنبية
التي تستغله بشكل بشع لتهدد مستقبل األجيال
القادمة.
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ملف العدد
الفالحون الفقراء بني قساوة املناخ وأطماع الرأسمال
حتت عنوان "في املغرب :األرض املثمرة للمزارعني الكبار وعناد السماء للفالحني الصغار"
نشرت مؤخرا مؤسسة روزا لكسمبورغ مطبوعة عن الفالحة في املغرب مما جاء فيها عن
ما سمي ب"املخطط األخضر":

اكتفاء ذاتياً ،أي توفير األمن الغذائي ،وال
"إن منتقدي هذا املخطط يرون بأنه لم يحقق
ً
حتى شكل محرك ًا اقتصادي ًا على أساس امتصاص البطالة في األرياف واملدن .فهو يركز
على اإلنتاج من أجل التصدير ،وال يأبه بالعجز احلاصل في املواد الغذائية األساسية الذي
يتراكم سنوياً ،وهو ما يجعل من املغرب أحد كبار املستوردين في منطقة البحر األبيض
املتوسط للحبوب والبذور الزيتية والسكر ،كما أن الواقع يقول بأن ثمار املخطط لم متس ال
من قريب وال من بعيد املزارع البسيط ،الذي ال يستفيد من دعمه ،بل أن هذا الدعم يخص
باألساس كبار املالكني والفالحني...

ويبدو أن هذا املخطط احلكومي يتخبط في مشاكل وأعطاب خلصها اخلبير االقتصادي
"جنيب أقصبي" في أربعة مطبات :أولها فشل املخطط في خلق استقاللية اإلنتاج بسبب
ارتباط اإلنتاج باألمطار ،مؤكدا أن "املغرب األخضر" كان من بني أهدافه األساسية أن
يخفف وطأة التبعية للتقلبات املناخية ،مبعنى أن يعطي احلد األدنى من االستقاللية
لإلنتاج الفالحي ،لكن هذا لم يتحقق إلى حدود الساعة .أما املطب الثاني ،فيكمن في عدم
حتقيق املغرب لالكتفاء الذاتي من األمن الغدائي املرتبط باملواد احليوية كاحلبوب والسكر
وسواهما ،فـ"الكمية التي يتم استيرادها من احلبوب بقيت ثابتة لم تتغير" .املشكل الثالث
يتجلى في التصدير ،إذ ضاعف البلد من "إنتاجيته في اخلضر والفواكه بهدف تصديرها،
لكنه لم يتمكن من خلق أسواق جديدة" .وفي النهاية ،يبقى املطب األخير في عدم حتقيق

وهذا ال يتعارض مع اللجوء إلى األسواق العاملية لتغطية
اخلصاص كلما كان ذلك ضروريا .غير أن هذا اإلجراء لم
يعد مأمونا نظرا للتداعيات اجليوسياسية واالقتصادية
املتنامية جلائحة ك��ورون��ا  19عامليا .إذا ك��ان من الصعب
تقييم األضرار اجلسيمة احلالية وتصور ما سوف يحدث
الحقا فإنه من الواجب في هذه الظروف دق ناقوس اإلنذار
بخصوص ما بات يهدد أمننا الغذائي من مخاطر قاتلة.

واقع األمن الغذائي باملغرب

إن نسب تغطية احلاجيات احمللية آخ��ذة ف��ي التراجع
لتبلغ مستويات مقلقة في ما يخص السكر ( 50في املائة)
واحلبوب (معدل  60في املائة) والزيوت ( 12في املائة) .و لم
يسلم من هذا املصير سوى اللحوم واحلليب ،رغم أن واردات
مشتقات هذا األخير في تزايد .هذا من حيث الكم ،أما من
جانب األسعار فإنها مستمرة في االرتفاع مما يحد من
القدرة االستهالكية الغذائية للفئات الشعبية.

وال ضرر في اإلق��رار هنا بأن املغرب يعاني من خصاص
مهم وعام في املواد الغذائية ،وإن كان حجم ذلك اخلصاص
متفاوتا من منتوج إلى آخر .ومن األرجح أن يتفاقم هذا
ال��وض��ع إن ل��م تتخذ اإلج����راءات ال�لازم��ة مل���داراة م��ا ميثله
السياق الدولي املستجد من مخاطر أكيدة.

يتميز السياق العاملي اجلديد مبا يلي:

اختالل في سالسل التوريد نتيجة اضطراب في
خطوط النقل واملواصالت ،مما يهدد التزود الدائم باملواد
الغذائية وباملدخالت واآلليات الضرورية لإلنتاج الفالحي-
الغذائي؛
تصاعد السياسات احلمائية والنزوع إلى خطط
االكتفاء الذاتي حتت شعارات متنوعة تعني كلها "صنع
بالبلد" أو "البلد أوال" ،وهذا يحول دون توفر احلد األدنى
من التآزر والتضامن بني الدول؛

ويجمع خبراء االقتصاد والزراعة على أن سياسات املغرب الزراعية تبقى رهينة بالتزاماته
كسلة غذاء للمستهلك األوروبي واألجنبي قبل املستهلك احمللي بأجود ما تنتجه األرض.
وعلى الرغم من إنشاء مئات السدود في جل أنحاء البلد ،لكن السماء وما جتود به من
أمطار تظل املؤثر الرئيسي في مؤشرات اإلنتاج الفالحية ،وه��ذه طبع ًا ال متس الفالح
الكبير باحلدة التي تهدد فيها مزارع الفالح الصغير مبزيد من اخلسائر أو مبكاسب ظرفية
مرهونة بتقلبات املناخ".

إن الوطن الذي تطمح إليه اجلماهير الكادحة ،هو وطن ينبني على التحرر من االضطهاد
في شكليه االستعماري واالستعماري اجلديد ،وأيضا من االضطهاد ال��ذي عانت منه
اجلماهير الكادحة خالل قرون ،وفي املقام األول اجلماهير الفالحية كجماعات فالحية
أمازيغية  /عربية شكلت القاعدة األساسية للوطن.
فاألوضاع املزرية للفالحني الصغار واملعدمني ،الناجتة عن سياسة الدولة املرتكزة على
خدمة كبار الفالحني ال ميكن جتاوزها دون فرض سياسة فالحية بديلة ،تستهدف تلبية
احلاجيات األساسية للسكان مبا يضمن السيادة الغذائية واحلفاظ على الثروات الطبيعية
واحمليط البيئي والتنمية املتوازنة.
ملناقشة هذه القضايا ،تخصص جريدة النهج الدميقراطي ملف عددها  386لتسليط
الضوء أساسا على الواقع املزري للفالح الصغير والفقير ومدى مسؤولية الدولة في هذا
الواقع من خالل مساهمات مختصني تسائل نتائج سياسات الدولة في هذا املجال.

-

ن��ش��وب ح��رب جت��اري��ة ث��م اقتصادية ب�ين أمريكا

والصني ،وظهور تكتالت جديدة تتطلب مراجعة العالقات
التجارية ذات الصلة باألمن الغذائي.

أسس السياسة الفالحية باملغرب

مت م��ؤخ��را اإلع��ل�ان ال��رس��م��ي ع��ن ن��س��خ��ة منقحة من
مخطط املغرب األخضر حتت مسمى" اجليل األخضر"
كما لو أن ه��ذا سيفيد في إص�لاح بنية اإلن��ت��اج الفالحي
وحتسني وضعية الفالحني املتوسطني والصغار والفقراء
وك��ذا العامالت والعمال في قطاعي الفالحة والصناعات
الغذائية.

وقد جاء ذلك تزامنا مع انطالق أشغال اللجنة اخلاص
بالنموذج التنموي ،وك��ان الغرض تقدمي مخطط يؤسس
لطبقة فالحية متوسطة ،لكن ح��ال��ة ال��ط��وارئ الصحية
الفجائية واملستمرة إلى حد اآلن قلبت كل الفرضيات.

ال بد من التذكير ،باملناسبة ،أن حفنة من كبار الفالحني
( 2باملائة من املجموع الفالحني) ،سواء القدامى املكونني
من املالكني الكبار أو الوافدين من عالم املال واألعمال (أو
ما يسمى املعمرون اجل��دد) هي التي تستفيد كثيرا من
السياسات اجل��دي��دة .فهي حت��وز أج��ود األراض��ي وقطعان
املاشية املجهزة بأحدث التجهيزات ووفير الدعم والتسهيالت
االفتراضية من البنوك ،وكذا التوجيه والتأطير املجاني من
طرف مؤسسات الدولة وفرص التسويق بشروط تفضيلية
داخليا وباخلارج.

إذا ك��ان ج��زء من الفالحني املتوسطني املتواجدين في
املدارات املسقية ومناطق البور املالئمة يستفيدون إلى حد
ما من السياسات احلالية ،فإن أغلبية الفالحني الصغار
وال��ف��ق��راء ،وه���م األك��ث��ر ع���ددا ( 70ب��امل��ائ��ة م��ن املجموع)
ال ي��ح��وزون س��وى على  20باملائة م��ن املساحة الفالحية
اإلجمالية ،وال يستفيدون إال بالنزر القليل من املخططات
احلالية .وكان هم مخطط املغرب األخضر هو استهداف
"السمان" منهم وجتميعهم لتوفير أراض��ي إضافية وقوة
عاملة باملجان لكبار املستثمرين ،والغاية دائما املزيد من
االستغالل واألرب���اح وليس املساهمة ف��ي األم��ن الغذائي
للبلد.

عناصر للمساهمة في توفير األمن الغذائي

ف��ي انتظار إص�لاح فالحي شامل يقضي على احتكار
األرض ومتركز وسائل اإلنتاج املتطورة في أيادي قلة من
الرأسماليني اجلشعني ،ال بد من:
-

من  1إلى  7دجنبر 2020

هدف خلق  1.5مليون منصب شغل ما بني  2008و ،2020بل تفيد األرقام الرسمية بأن 150
ألف منصب شغل قد ُف ِق َد ما بني  2008و.2017

إطاللة أخرى على معضلة األمن الغذائي باملغرب
لقد سبق أن تناولت مسألة األمن الغذائي باملغرب من زوايا
مختلفة .وكانت الألزمة كل مرة عدم االعتماد على منطق
السوق وضرورة القطع مع األفضلية التي دأبت السياسات
االقتصادية تعطيها لنمو صادرات املنتوجات الفالحية ،في
تناف تام مع البديل التحرري الرامي للسير على طريق
حتقيق ما يلزم من الكميات املطلوبة لتغطية احلاجيات
احمللية في مأمن عن تقلب األسواق وآثار كوارث اجلفاف
املتكررة.

العدد386 :

اس��ت��ه��داف ال��ف�لاح�ين ال��ص��غ��ار وال��ف��ق��راء بتوفير

محمد املوساوي

ش��روط التنظيم احل��ر ف��ي تعاونيات راق��ي��ة تستفيد من
التمويل التفضيلي ومعدات اإلنتاج والتكوين املالئم لرفع
اإلنتاجية وحتسني املداخيل عبر ولوج األسواق في ظروف
محفزة .إن أغلب هذا اإلنتاج يتم على أساس عائلي ومن
ثمة أهميته القصوى؛
متتيع الفالحني الصغار والفقراء من التغطية
الصحية والتقاعد ملا لهم من مساهمة في اقتصاد البلد
ولكونهم مواطنني يستحقون العيش ال��ك��رمي؛ واحترام
حقهم في التنظيم النقابي؛

وجوب احلجر الشعبي على البورجوازية الفالحية
ألنها بورجوازية طفيلية نشأت وترعرعت في كنف الدولة،
واش��ت��راط استمرار مزاولتها للفالحة ب��ض��رورة تعبئة ما
استفادت منه وم��ا كدسته لالنخراط في االستجابة في
امل��ق��ام األول للحاجيات احمللية م��ن ال��غ��ذاء ،ألن منحى
السياق يفرض ذاك باستعجال؛
فك االرتباط التبعي باألسواق اخلارجية ووضع
حد لتخصيص أج��ود األراض���ي وأوف��ره��ا جتهيزا لإلنتاج
التصديري على حساب االكتفاء الغذائي .إن هذا املنحى
سيتكرس طاملا لم تتغير بنية التحكم في استغالل األراضي
لتلبية احلاجيات الغذائية احمللية أوال ،وهذا ما تدعو إليه
كل األوساط اليقظة حتى ال يعرف املغاربة مجاعات مدمرة
مستقبال.

عود على واجب

إن ما سبق يتطلب حال جذريا .ل��ذا يجب على القوى
السياسية التقدمية حتمل مسؤوليتها ل��ط��رح مستجد
للمسألة الفالحية باملغرب ،تكون شاملة وتتضمن التساؤالت
التالية:
كيف التعامل مع م��وارد من م��اء وأرض وغابات
ومراعي تطبعها الندرة وأساسية إلنتاج الغذاء؟
ك��ي��ف ال��س��ب��ي��ل الس���ت���رج���اع ال��ش��ع��ب "ألراض�����ي
االستعمار املسترجعة"؟
ما طبيعة الرأسمال الفالحي املتراكم بتمويل من
الشعب :ملك خاص؟ أم ملك عمومي؟
ما موقع اإلنتاج الفالحي العائلي ،وهو الشائع،
في املنظومة الرأسمالية التبعية باملغرب :خضوع تام آلليات
التجميع الرأسمالي ،أم فرصة إلقامة مناذج تعاونية راقية؟

م��ا ه��ي أف���اق حت��ال��ف ال��ع��م��ال ال��زراع��ي�ين وصغار
الفالحني في مواجهة كبار الرأسماليني الفالحيني؟

الملف

ظهور وتطور الفالحني الكادحني باملغرب
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العدد386 :
من  1إلى  7دجنبر 2020

لهناوي احلسني
من املعلوم ان أراضي القبائل االمازيغية التي استوطنت

أفضى إلى التراجع التكتيكي والتوقف عن احتالل أراضي

للحفاظ على مجاالتها احليوية .لكن الصراع بني هذه

م��ئ��ات ال���ق���رون ،ك��ان��ت ج��م��اع��ي��ة ،ب��ح��ي��ث ك���ان استغالل

بواسطة قوانينها العرفية ،بينما مت إخضاع األراضي التي

تفتقر إلى العتاد احلربي ما عدا بعض األسلحة البدائية،

هذه املنطقة اجلغرافية الواقعة في شمال إفريقيا منذ
األراض����ي الفالحية وامل��راع��ي واالس��ت��ف��ادة م��ن منتجات
ال��غ��اب��ات م��ن خشب وث��م��ار يتم بشكل ج��م��اع��ي .ك��ان كل

أعضاء القبيلة يساهمون في األشغال الفالحية والرعوية

بواسطة مجموعة من القوانني التي أبدعوها على مر
السنني ،وهي قوانني عرفية يتم

القبائل ،حيث استمرت ،هذه األخيرة في استغالل أراضيها
استولى عليها العرب لقوانني الشريعة اإلسالمية ،ملدة
طويلة ،إل��ى ح��دود استنجاد النظام املخزني باحلماية
الفرنسية .ومن املعلوم ان الصراعات بني القبائل والنظام
املخزني ،دامت عدة عقود ،دفعت به إلى بناء قالع حتصنه

القبائل التي ال متلك إال الشجاعة املعروفة عنها والتي

ك��ان لصالح فرنسا التي كانت تشكل القوة االستعمارية

الكبرى بجانب بريطانيا آنذاك .فخالل هذه الفترة وفي
ظل هذه املتغيرات ،ستظهر أولى أنوية الفالحني الصغار

الذين مت ان��ت��زاع أراضيهم ول��م يتبقى لهم إال مساحات
قليلة جلها م��ن األراض���ي األقل
خ��ص��وب��ة وال��ب��ع��ي��دة ع��ن مصادر

اح��ت��رام��ه��ا م��ن ط���رف اجلميع.

املياه .ثم بعد إخضاع كل القبائل

كانت كل مستلزمات احلياة من

ل��س��ي��ط��رة ال���دول���ة االستعمارية،

أرض ف�لاح��ي��ة وغ��اب��ات ومراعي

ستظهر كذلك أولى أنوية العمال

وم����ص����ادر امل����ي����اه ،ت���دخ���ل ضمن

الزراعيني وهم الفالحني الصغار

امل���ج���ال احل���ي���وي ال����ذي تتحكم

الذين لم تعد البقع األرضية التي

ف��ي��ه ال��ق��ب��ي��ل��ة ب���ح���دود معروفة.

حافظوا عليها من إعالتهم هم

ك��ان��ت ت��ن��ش��ب ص���راع���ات وح���روب

وعائالتهم ،من ثم فهم يضطرون

ب�ين القبائل على احل����دود ،لكن

إل�����ى ب���ي���ع ق�����وة ع��م��ل��ه��م ملالكي

سرعان ما تتوصل إلى تفاهمات

األراضي الكبار واملعمرين.

على رسم احلدود بني مجاالتها.

فالتفاوتات ب�ين أع��ض��اء القبيلة

جت���در اإلش����ارة إل���ى أن الدولة

على عدد كبير من األبناء ،حيث

جتربتها ف��ي استعمار اجلزائر،

من األرض ،باملقابل ،فاألسر التي

ال��ق��ب��ائ��ل م��ن أراض��ي��ه��ا ومنحها

األب���ن���اء ،ال تستطيع أن تخدم

ال��ف�لاح�ين امل��ش��ردي��ن إل��ى التكتل

كانت نتيجة لتوفر بعض األسر

ال��ف��رن��س��ي��ة ال��ت��ي اس���ت���ف���ادت من

تستطيع ان حترث مساحة كبيرة

حيث قام اجليش الفرنسي بطرد

ال ت��ت��وف��راال على ع��دد قليل من

ل��ل��م��ع��م��ري��ن ،مم���ا دف����ع بهؤالء

إال مساحة صغيرة م��ن األرض .وجت��در اإلش���ارة إل��ى أن
األرض كانت أكثر وفرة بالنظر إلى العدد القليل للسكان.
واجلدير بالذكر أن هذه التفاوتات ،تظل بسيطة ومتحكم

فيها ،بحيث ال تسمح بتكديس الثروة وبالتالي إلى تراكم

رأسمالي وبروز فالحني كبار ،ألن القبائل أبدعت منظومة
قيم عرفية مبنية على ال��ت��آزر والتضامن بني كافة أسر
القبيلة .نفس املنظومة حتكم ال��ع�لاق��ات ب�ين القبائل

وفدرالياتها .لذلك ،فنمط اإلنتاج اجلماعي ومنظومة
القيم اجلماعية حتول دون بروز الفالحني الفقراء .فمن

بني ه��ذه القيم النبيلة وج��ب الوقوف على العملية التي
تسمى " ثيويزي" وهو ما يطلق عليه بالعربية " التويزة "،

التي تعني ،أن خالل موسم احلصاد ،ملا ينتهي الفالحون

الذين لم يستطيعوا أن يحرثوا إال مساحة متواضعة من
األرض ،يلتحقون ملساعدة ال��ف�لاح ال��ذي ح��رث مساحة
كبيرة بحكم توفره على أبناء شباب قادرين على خدمة

األرض .على أن يقرض هذا األخير ،خالل فصل الشتاء،
كميات من احلبوب لألسر احملتاجة .وهكذا ذوالك.

لم تظهر بوادر امللكية اخلاصة لألرض إال خالل الغزو

بعد االستقالل
الشكلي الذي
أفضت إليه المعاهدة
المشئومة " ايكس ليبان
" ،سيستمر النظام المخزني
في نفس السياسة التي عوض
فيها المالكون الكبار المعمرين
الفرنسيين وقدم لهم الدعم الهائل
مقابل حرمان الفالحين الصغار
وتسريع وثيرة بلترتهم
ليلتحقوا بصفوف العمال
الزراعيين.

ملفهوم القبائل األمازيغية .فمنظور الشريعة كان مبني

على أهمية إمكانية االقتطاعات الضريبية التي ستجنيها

من مدخيل القبائل بينما منظور القبائل كان مبني على
حماية املجال احليوي لكل قبيل داخل حدودها .لقد كان

ظهور امللكية اخلاصة جد قليل وال يهم إال بعض البقع

التي حتتوي على مساكن األعيان وخ��دام ال��دول��ة .يجب
التذكير أن املقاومة الشرسة للقبائل ضد هذا الغزو العربي

الشعبي ال���ذي اس��ت��ط��اع أن ي��ط��رد االس��ت��ع��م��ار الفرنسي
ويحقق حترره بجدارة واستحقاق ،هذا التحرر الذي ذهب
ضحيته مليون ونصف شهيدة وشهيد .على عكس هذه

السياسة ،حافظت ال��دول��ة الفرنسية االستعمارية على
أراض��ي اجلموع وأص��درت قوانني وظهائر متنع بيعها آو

تقسيمها أو متليكها ،مع احلفاظ على استغاللها بشكل

جماعي حسب ال��ق��وان�ين العرفية ال��س��اري��ة املفعول عند
القبائل ,طبعا ه��ذه األراض���ي تتشكل ف��ي مجملها من

أراض اق��ل خصوبة أو مراعي أو حتى أراض غير قابلة
للزراعة .أما األراضي الواقعة في السهول والتي تتوفر على
مصادر املياه ،مثل سهول الغرب ودكالة والشاوية وبني مالل

وهضاب سايس فقد استولى عليها املعمرون الفرنسيون

إلنتاج ما حتتاجه املتروبول من منتجات فالحية .بعد
االستقالل الشكلي الذي أفضت إليه املعاهدة املشئومة "

ايكس ليبان " ،سيستمر النظام املخزني في نفس السياسة
التي عوض فيها املالكون الكبار املعمرين الفرنسيني وقدم

لهم الدعم الهائل مقابل حرمان الفالحني الصغار وتسريع
وث��ي��رة بلترتهم ليلتحقوا بصفوف العمال الزراعيني.

العربي اإلسالمي في القرن السابع ،حيث كان منظور الدولة

اإلسالمية املبني على الشريعة بالنسبة لألرض مناقضا

وب��ن��اء حركة املقاومة التي ستعرف فيما بعد باجليش

ستتعزز هذه السياسة الطبقية بإرساء ما سمي مبخطط

وحتميه من الهجومات املباغتة للقبائل .وملا تقوت حركة

املغرب األخضر الذي يهدف إلى املزيد من إفقار الفالحني

احلماية من الدولة الفرنسية االستعمارية.

السنوات الثالث األخيرة ،ستستهدف السياسة الفالحية

القبائل عبر التنسيق فيما بينها التجأ النظام إلى طلب

ال��ك��ادح�ين وت��رك��ي��ز ك��ل ال��دع��م للفالحني ال��ك��ب��ار .وخالل

ف��م��ع ال���دخ���ول ال��ف��رن��س��ي ،ق���ام اجل��ي��ش االستعماري

للنظام ما تبقى من أراض��ي اجلموع لتفكيكها ووضعها

منها ،ليمنحها للمعمرين ال��ذي��ن استوطنوها وأقاموا

من أع��داد العامالت والعمال الزراعيني وتكثيف عمليات

بعمليات قمع وتهجير القبائل ون��زع األراض���ي اخلصبة
ضيعات شاسعة فوقها .ستبدي القبائل مقاومة باسلة

رهن إش��ارة البورجوازية الفالحية ،وهو ما يعني الزيادة

استغاللهم.

الملف

الفالحات الصغيرات ونساء البوادي ،معاناة شديدة ومهام عديدة
في املغرب ،يعمل  45٪من السكان النشطني في قطاع
الزراعة الذي ميثل  15إلى  20٪من الناجت احمللي اإلجمالي
مهما من القوة العاملة
جزءا
للبالد .يشكل الشباب والنساء
ً
ً
الزراعية .وتشتغل  93.2٪من القوى العاملة النسائية في
األري��اف كأجيرات في القطاع ال��زراع��ي ،وحوالي ثلثهن ال
يتجاوز عمرهن  19سنة ،و 7من كل  10منهن أميات .وغلبة
اليد العاملة في العالم القروي هي غير رسمية وموسمية.
وهي عناوين كبرى للهشاشة والفقر.
وجاء في تقرير لتنسيقية املغرب للمسيرة العاملية للنساء،
صدر مبناسبة اختتام التحرك العاملي اخلامس لهذه الشبكة،
ما يفيد أن وضعية النساء جتاه سوق الشغل بشكل عام تتميز
بضعف مشاركتهن في النشاط االقتصادي .حيت بلغ معدل
نشاط النساء  ،%21,5وهو أقل بكثير من نظيره لدى الرجال
( .)%71وأن هذا املعدل يبلغ  %27,1بالوسط القروي مقابل
 %18,5بالوسط احلضري .لذا يتضح أن النساء املغربيات
مقصيات بشكل واضح من املجال االقتصادي العام .ذلك
أن عدد النساء خارج سوق الشغل يبلغ  10,5مليون ،حيث
ميثلن % 78,5من مجموع النساء البالغات من العمر 15
سنة فما فوق ،يشكلن  %81,5بالوسط احلضري و%72,9
بالوسط القروي .لكن األرقام املنخفضة نسبيا بشأن النساء
في القرى تخفي واقعا مريرا يتجلى في هشاشة الوظائف
التي تشغلنها .فثالثة أرباع الفالحات يشتغلن كمساعدات
عائليات .وه��و مصطلح يطلق على النساء امل��زارع��ات في
حقول أسرهن التي تعيش على الفالحة املعاشية ،حيث
يزرعن األرض ويحرثتنها ويقمن بجميع مهام الفالحة
وال��زراع��ة في احلقول واألراض��ي التي متلكها أسرهن التي
تنتمي لفئة الفالحني الصغار ،لكنهن ال تتلقني مقابل تلك
األعمال أي أج��ر ،بدعوى أنها تنجز في إط��ار عائلي .وال
تقل وضعيتهن كثيرا عن األوضاع املتدهورة التي تعمل فيها
الفالحات اللواتي يشتغلن كأجيرات .فهؤالء يحتلن أسفل
الدرك في التراتبية االجتماعية ،بعد األجير واألجيرة في
القطاع الصناعي ،واألجير الرجل في العالم القروي.
وق���د ل��ع��ب ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي دورا سلبيا ف��ي هذا
االجت��اه ،عبر ف��رض مقاربة تعتمد التجارة احل��رة وجتهز
ع��ل��ى األم����ن ال��غ��ذائ��ي .مم��ا دف���ع ال����دول ب��ش��م��ال إفريقيا
والشرق األوسط التي اختارت االنصياع إلى توجيهاته ،من
ضمنها املغرب ،إلى االبتعاد عن القمح والشعير وغيرها من
احلبوب التي تعد أس��اس غ��ذاء السكان ،وإع��ط��اء األولوية
حملاصيل ذات قيمة أع��ل��ى ك��ال��ف��واك��ه واخل��ض��ر واألشجار
املثمرة املوجهة للتصدير ،والتي متت زراعتها وفقا لنظام
زراعي واسع معتمد على الصناعة ،حيث كانت النساء شبه
غائبات فيه .وشكل هذا النمط تراجعا بالنسبة لالهتمام
السابق مبسألة االكتفاء الذاتي وإنتاج الغذاء احمللي .كل
هذه اإلج��راءات والنشاطات أثرت سلبا على النساء ألنهن
يشكلن األغلبية وسط املزارعني الصغار الذين تضرروا من
هذا التحول .مما جعل النساء يفقدن قيمتهن كمنتجات
ضمن املنتجني الصغار لألغذية ،وبالتالي فقدن أراضيهن
ومحاصيلهن نتيجة هذه السياسات الكارثية التي شكلت
أساس االختيارات االقتصادية للنظام املغربي.
تكاد كل أصناف احليف تنزل بشدة على النساء الفالحات،
سواء املشتغالت في حقول أسرهن أو البائعات لقوة عملهن
في الضيعات الفالحية الكبرى .إذ تنضاف إلى العمل في إطار
العبودية اجلديدة ـ كما تسميها املنظمات احلقوقية العاملية ـ
آفة األمية التي الزالت منتشرة وسط النساء القرويات بشكل
مريع .ذلك أن ما يزيد عن الثلثني منهن أميات ،مما يشكل
ضربا صارخا جلميع حقوقهن .ويشكل ظلما ينضاف إلى
حرمانهن من حقهن في املتابعة الطبية الضرورية للمرأة
احلامل ،إذ أن  20%منهن ال يستفدن من أي متابعة طبية
اثناء احلمل ،مما جعل نسبة وفيات األمهات بسبب احلمل

يتجاوز  111م��ن ك��ل  100أل��ف والدة مقابل  % 44,6في
املدن وهي نسبة عالية أيضا .كما تعاني الطفالت في القرى
من نسبة مرتفعة من الهدر املدرسي ،وال يصل إال  40%من
التلميذات في القرى إلى املستوى اإلعدادي مقابل  80%في
املدن.
وعمقت العوامل االقتصادية والسياسية هذا الوضع من
خالل االختيارات الكارثية للدولة املندرجة في إطار السياسات
اللبرالية املتوحشة ،ومنها ما سمي بتشجيع االستثمارات،
مب��ا ف��ي ذل��ك االس��ت��ي�لاء على املعرفة ف��ي امل��ج��ال الزراعي
وتبضيعها ،وتسليع املوارد الطبيعية غير القابلة لذلك كاملاء،
وحتويل األراضي الفالحية إلى أهداف أخرى مما يؤدي على
اقتالع أصحابها منها واالعتداء على هويتهم التي تشكل
األرض جزءا منها والزج بهم في هوامش املدن حتت وطأة
الفقر وغياب موارد العيش .فالنموذج الزراعي احلالي احملدد
��ؤدي إل��ى ح��رم��ان النساء
وف��ق مصالح ال��رأس��م��ال العاملي ي� ٌ
الفالحات من كافة احلقوق بسبب تفكيك اإلنتاج الغذائي
احمللي الذي كن يلعنب فيه دورا محوريا ،وتركيز األراضي
اخلصبة وامل��وارد الطبيعية األخرى بيد شركات استثمارية
عاملية همها الوحيد حتقيق الربح .ويحتد الواقع املجحف

من أجل وضع
أفضل للنساء
الفالحات ،يعتبر
ضروريا إعطاء األولوية
لإلنتاج الزراعي المحلي والمواد
الغذائية األساسية للشعوب ،والقيام
بإصالح زراعي يمكن المزارعات
والمزارعين الفعليين من
األرض ،في احترام
للمساواة في الفرص
بين النساء والرجال.

للنساء املشتغالت في العالم القروي بسبب السلطة األبوية
التي حترمهن من حقهن في احلصول على الغذاء ووسائل
اإلنتاج على شكل متساوي مع الرجل ،من ضمنها األرض
التي ال ُيسمح للنساء بالولوج إليها بشكل كامل ،ألنها في
أغلب املناطق الزالت تورث بني الذكور فقط .فوضعية نساء
األرياف تأثرت بالقضاء على املزارعني الصغار ،باعتبارهن
كن يشكلن ج��زءا كبيرا من ه��ذه الفئة من امل��زارع�ين التي
كيد
تشكل بدورها ثالثة أرباع املالكني الزراعيني .وزج بهم ً
عاملة رخيصة ف��ي معمعان االس��ت��غ�لال وال��ق��ه��ر .وتأثرت
وضعية النساء ال��ف�لاح��ات سلبا بتنميط أش��ك��ال اإلنتاج
الزراعي وإخضاعه لالستعمال املفرط لألسمدة الصناعية
واعتماده على استنزاف الثروة املائية مما يهدد احلياة ككل.
إن ه���ذه ال��ت��ن��اق��ض��ات ال��ت��ي زج���ت ب��ال��ن��س��اء الفالحات
الصغيرات ب�ين مخالب الفقر ون��زع��ت منهن دوره���ن املهم
كمنتجات للغذاء وصانعات ل��ه ،ه��ي إح��دى العوامل التي
جعلت آالف النساء املنتميات للعالم القروي ينتفضن ملا
أدت سياسة خوصصة األراض��ي وتسليعها ،إل��ى حرمانهن
حتى م��ن املبلغ البسيط ال���ذي ع��وض ب��ه ال��رج��ال مقابل
أراضي قبائلهم .وتوجد أكثر من  4500قبيلة معنية بهذه
األراضي وتتوزع على  55منطقة .وتقدر املساحة اإلجمالية
لهذه األراضي ب  15مليون هكتار 85% ،منها للرعي والباقي
أراضي زراعية .وقد طالبت حركة النساء السالليات باحلقوق
املتساوية عند اخلوصصة أو تقسيم األراض���ي املشتركة.
وشكلن حركة نسائية قوية في العديد من املناطق تتحدى
األعراف وحتى القوانني السائدة في مجال تدبير األراضي
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سعيدة

اجلماعية امل��ن��ح��ازة ل��ل��رج��ال ال��ذي��ن م���ارس ال��ع��دي��د منهم
التهديد ضدهن ،كما تعرضن للقمع السلطوي أيضا ،حيث
اعتقلت بعضهن ومورست عليهن أصنافا من العنف خالل
االعتقال ب��ل وانتهك احل��ق ف��ي احل��ي��اة للساللية فضيلة
عكيوي ب��أزرو وهي في حركة احتجاجية في هذا اإلطار.
لكنهن استطعن انتزاع قانون يقر بحق النساء مثل الرجال
في ملكية األراضي اجلموع عند توزيعها .وقد اكتسى نضال
النساء من أج��ل األرض طابعني .نضال من أج��ل األرض
باعتبار األرض جزء من الهوية والتاريخ ،ويندرج نضالهن
ضمن نضال قبائلهن ضد التهجير ونزع األراضي ،ونضال
ضد التمييز بني النساء والرجال في ملكية األراضي يقاومن
به اإلقصاء الذي يتعرضن له حني يتم توزيع األراض��ي أو
متليكها ألبناء القبيلة أو تعويضها حني تنتزع من طرف
الدولة.
يرتبط حتسني وضع الفالحات الصغيرات في البوادي
والقرى بتحقيق ما أضحى يعرف بالسيادة الغذائية .وهناك
عالقة جدلية بني واقع النساء املزارعات وحتيقيق هذا احلق
اإلنساني املصيري بالنسبة للبشرية .فللنساء دور أساسي في
العمل من أجله ،كما أن حتقيقه ينتشل نساء البوادي من
واقعن املتسم بالتهميش والتفقير والتمييز والتهجير .فكون
السيادة الغذائية تركز على مبدإ "الغذاء للشعوب" ،وكون
النساء الزلن هن املنتجات األساسيات للغذاء في مختلف
مراحله ــ في احلقل وفي البيت ــ فهن املعنيات األساسيات
بنوعيته .لهذا من الضروري أن تساهمن في التحول نحو
جعل الغذاء حقا أساسيا على ال��دول توفيره ،وليس سلعة
الهدف من تداوله هو تنمية أرب��اح الشركات العاملية .لهذا
فمبدأ ال��غ��ذاء للشعوب ل��ه دالل���ة خ��اص��ة بالنسبة للنساء
واملزارعات بشكل خاص ،باعتبارهن األكثر تضررا من سيادة
االختيارات النيولبرالية املتوحشة في تدبير األرض والغذاء
التي متيز النمط الغذائي العاملي ،كما أنهن املعنيات أكثر
بالتنوع النباتي وحماية البيئة وتنمية الفالحة احمللية التي
تعد أيضا سبيال لتحررهن من استعباد الشركات العاملية
سواء كعامالت منتجات للغذاء أو كمستهلكات له .وعموما،
من أجل وضع أفضل للنساء الفالحات ،يعتبر ضروريا إعطاء
األولوية لإلنتاج الزراعي احمللي وامل��واد الغذائية األساسية
للشعوب ،والقيام بإصالح زراعي ميكن املزارعات واملزارعني
الفعليني من األرض ،في احترام للمساواة في الفرص بني
النساء والرجال .فحتى السيادة الغذائية للشعوب التي تعد
شرطا لتحسني ظ��روف العيش على وج��ه األرض ،تتطلب
استرجاع العالقات املتناغمة مع الطبيعة مبا يضمن حق
الرجال والنساء بشكل متساو في الولوج إلى األرض ،وتغيير
عالقات التراتبية والهيمنة التي متيز العالقات السائدة بني
النساء والرجال في املجتمعات الرأسمالية األبوية.
وفي هذا الصدد ،جاء في بيان اختتام احلملة العاملية
اخلامسة لسنة  2020املنظمة من ط��رف املسيرة العاملية
للنساء ـ��ـ وه��ي الشبكة النسائية العاملية التي تناضل من
أج��ل عالم دون استغالل وال متييز ،وتربط بني مناهضة
الرأسمالية ومناهضة البطرياركا ،وتعتبر حتقيق السيادة
الغذائية سبيل حترر النساء ــ أن استدامة احلياة هي :تقرير
مْالصير لألجساد واألوطان ،وحفظ ذاكرة ومعارف األسالف
ف��ي امل��ج��ال ال���زراع���ي ،حتقيق ال��س� ِ�ي��ادة ال��غ��ذائ��ي��ة واعتماد
الزراعة األسرية والفالحية ،والزراعة البيئية النسوية ،التي
هي العناية ب��األرض واإلن��ت��اج والتوزيع واالستهالك بناء
على مبادئ ا َ
العتماد على البيئة واالعتماد املتبادل ،وعلى
جتماعية واالقتصادية ،هي احلق في
العدالة البيئية
واال ِ
ِ
العيش في بيئة صحية خالية من العنف األبوي والعنصري
ومن كراهية املختلفني جنسيا ،هي االعتراف على أن العمل
املنزلي والرعاية ضروريان للحياة ،هي دعم أنظمة العدالة
ِ
للعنصرية ،ف��ي خ��دم��ة اإلن��س��ان ،ف��ي ع��ال��م بال
املناهضة
ِ
جدران ،حيث يحترم املهاجرون وال يجرمون.

الرأي

في حتوالت املاركسية واحلركة النقابية الغربية
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حسن الصعيب
منذ بروز الطبقة العاملة كطبقة ثورية صاعدة نتيجة
ال��ث��ورة الصناعية األول���ى ف��ي أواس���ط ال��ق��رن التاسع عشر،
وكفاعل سياسي جديد يتصدر مسرح األحداث التاريخية
الكبرى ،لم تكف املاركسية عن التنظير للصراع التاريخي
والتناحري بني البرجوازية والطبقة العاملة ،وفي القلب
م��ن ذل���ك ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى امل��درس��ة األول����ى لتطوير الصراع
الطبقي من خ�لال ال��وع��اء التنظيمي النقابي ،س��واء من
خالل الكتابات التأسيسية األول��ى ملاركس واجنلز أو تلك
مع لينني وروزا وجورج لوكاش وغرامشي وآخرون في فترات
الحقة من التطورات واألزم��ات التي عصفت بالرأسمالية.
وقد برهنت األحداث التاريخية من تطور الصراع الطبقي
عن تغييرات عميقة مست النظرية واملمارسة معا ،لدرجة
أن احلركة النقابية في أوروب��ا ،خاصة في أجنلترا وأملانيا
وفرنسا وروس��ي��ا وإيطاليا :النموذج الشارتي البريطاني،
النموذج األملاني الدميقراطي االجتماعي ،النموذج الفرنسي
للنقابية الراديكالية ،النموذج الترانديني الروسي والنموذج
املجالسي بإيطاليا ،قد اصطبغت باخلصوصيات التاريخية
لتلك ال��ب��ل��دان ،ب��ل ف��ي ش���روط ال��ن��ه��وض ال��ث��وري تعرضت
لنكسات وألزم����ات بسبب ال��ت��ف��اوت النسبي ب�ين النظرية
واملمارسة ولعدم متفصلهما على أرض ال��واق��ع من جهة،
ولبروز ميوالت طبقية وسياسية انتهازية في
صفوف الطبقة العاملة نفسها.

واملعسكر الراديكالي.

- 2احلركة النقابية الغربية في الطور الرأسمالي
الفوردي – الكينزي
م���ع ب����روز ن��ظ��ام ع��امل��ي ج��دي��د ي��ن��ه��ض ع��ل��ى الثنائية
القطبية ،خاصة مع انتهاء احلرب العاملية الثانية ،سيطرت
ال��ف��وردي��ة-ال��ك��ي��ن��زي��ة كنظام اجتماعي ل�لإن��ت��اج والتداول
الدميقراطي على السلطة يعتمد على الصناعة الكبيرة
واملشاريع التنموية ذات األم��د الطويل من خ�لال تطوير
البنيات التحتية ،ه��ذا النظام ال��ذي يشجع على تطوير
مالزم لإلنتاج واالستهالك على نطاق واس��ع ،مما يساهم
في الرفع من األجور واحلفاظ على استقرار الشغل وإقامة
تشريعات وطنية وإقرار اتفاقيات جماعية تكرس احلماية
االجتماعية حلقوق الطبقة العاملة ألمد طويل (التغطية
الصحية ،الزيادة األتوماتيكية في سلم األج��ور املتحرك،
ضمان اجتماعي مجاني للتعليم والصحة وتسهيالت في
األداء على اقتناء السكن وموارد الترفيه واحلق في تقاعد
مريح) عرفت هذه الفترة انتعاشا ملحوظا للنشاط النقابي
ف��ي ك��اف��ة امل��ع��م��ور وع��ل��ى اخل��ص��وص ف��ي ال��ق��ارة األوروبية
واألمريكية.

- 1العمل النقابي كمدرسة لتطوير
الوعي الطبقي
على عكس ب���رودون ال��ذي يتصور العمل
النقابي كتنظيم م���وازي للعمل السياسي،
ان��ت��ق��د م���ارك���س ه����ذا ال��ت��ص��ور واع��ت��ب��ر أن
امل����رور م��ن "ال��ط��ب��ق��ة ف��ي ذات��ه��ا إل���ى الطبقة
لذاتها" يستلزم اكتساب الوعي الطبقي عبر
النشاط النقابي الذي يشكل املدرسة األولى
لتجدر هذا الوعي ،وقد عرف هذا التنظير
حلظتني :اللحظة األولى قبل ثورات ،1848
إذ ركز على شعار" :أجر يوم عادل مقابل يوم
عمل ع��ادل" وكان يستهدف من هذا الشعار
توحيد الطبقة العاملة من خ�لال النضال
على الزيادة في األج��ر وبلورة عقد اجتماعي يقلص من
االستغالل املكثف للطبقة العاملة ،واحليلولة دون السماح
للبرجوازية السيطرة على حياة الطبقة العاملة من خالل
توظيف املنافسة واملزاحمة بني العمال ،وتوحيد مقاومتهم
ضد نظام العمل املأجور ،أما اللحظة الثانية فقد متثلت
في ترجمة شعار "القضاء على نظام العمل املأجور" ما بني
سنوات ( .)1865-1871وقبل وفاته استشعر خطورة التحول
االنتهازي ال��ذي عصف بالعمل النقابي من خ�لال تشكل
ارستقراطية عمالية وسط الطبقة العاملة حيث قال" :أن
النقابات وجدت ألكثر من نصف قرن ولكن الغالبية العظمى
من العمال خارج النقابات التي تشكل أقلية أرستقراطية ،إن
أفقر العمال ال ينتمون إليها واجلماهير الغفيرة من العمال
ال��ذي��ن يدفعهم التطور االق��ت��ص��ادي م��ن ال��ري��ف إل��ى املدن
يبقون خارج النقابات لفترة طويلة والقطاع األكثر فقرا ال
يدخلها أبدا".
سيستأنف ه��ذا النقد لألرستقراطية والبيروقراطية
واألناركية كل من لينني وروزا وج��ورج لوكاش وغرامشي،
في فترات الحقة من تطور الرأسمالية التي ستتحول إلى
إمبريالية مع انفجار املنافسة بني مختلف الرأسماليات
الغربية ،وفي هذا السياق ومع اندالع احلرب العاملية األولى
سنة  ،1914من أجل تقاسم النفوذ االستعماري في إفريقيا
وآسيا ومنطقة الشرق األوسط وأمريكا الالتينية ،ستنقسم
احلركة النقابية الغربية إلى معسكرين :املعسكر اإلصالحي

تكون الرأسمالية
في شكلها الجديد،
قد حققت "ثورتين"
انتقاميتين من المكاسب
االجتماعية التي تكرست أوال
في عهد "االشتراكية الفعلية" في
البلدان االشتراكية ،ثم ثانيا في ظل
دولة الرفاه بالغرب الرأسمالي حيث
سادت "االشتراكية الديمقراطية"،
وثالثا في ظل حركات التحرر
الوطني بالعالم الثالث....

 - 3احل��رك��ة النقابية الغربية ف��ي ط��ور النيو-
لبرالية
بعد فشل "التجربة االشتراكية الفعلية" ف��ي االحتاد
السوفياتي سابقا وأوروبا الشرقية ،واالنتكاس عن املكاسب
االج��ت��م��اع��ي��ة ل"ال��دمي��ق��راط��ي��ة االش��ت��راك��ي��ة" ف��ي الغرب
الرأسمالي ،ثم العودة إلى أشكال االستعمار اجلديد بعد
حروب "التحرير الوطنية" في مجتمعات العالم الثالث ،برزت
املوجة اجلديدة من تطور الرأسمالية مع مطلع الثمانينيات
ف��ي ع��ه��دي تاتشر وري��غ��ان ،ال��ت��ي أطلقت ال��ع��ن��ان لهيمنة
"التأميل" أو سلطة الرأسمال املالي على مختلف مناحي
احلياة االقتصادية والسياسية في كافة املعمور ،وترتب عن
ذلك حتوالت جديدة في مجال العمل والنشاط النقابي.
تكون الرأسمالية في شكلها اجلديد ،قد حققت "ثورتني"
انتقاميتني م��ن املكاسب االجتماعية التي تكرست أوال
في عهد "االشتراكية الفعلية" في البلدان االشتراكية ،ثم
ثانيا في ظل دول��ة ال��رف��اه بالغرب الرأسمالي حيث سادت
"االشتراكية الدميقراطية" ،وثالثا في ظل حركات التحرر
الوطني بالعالم الثالث.
"الثورة" األولى ذات طابع اجتماعي-سياسي ،من خالل
فصل القطب الرأسمالي التأميلي ال��ذي ميتلك
وسائل اإلنتاج ،عن القطب اإلداري الذي يتحكم في
إدارة الرأسمال املسيطر املتشكل من "األطر العليا"
أو "ال��ت��ك��ن��وق��راط" ال��ت��ي تتلقى مقابل خدماتها
لصالح الرأسمال أجورا عالية جدا ،وهي ما يعرف
في األدبيات املاركسية احلديثة بثورة اإلدارة.
أما "الثورة" الثانية فهي ما جتري أمام أعيننا
من فيوض لثورة تكنولوجيا اإلعالم والتواصل أو ما
يطلق عليه حاليا باالقتصاد الرقمي أو السبرتيكي،
هذه الثورة اجلديدة مكنت الرأسماليني من خالل
قطبيها املالي واإلداري من تفكيك الطابع املادي
ل�لإن��ت��اج ،وأص��ب��ح ال��ط��اب��ع ال��غ��ال��ب ف��ي اإلن��ت��اج هو
قطاع اخلدمات ال��ذي يشكل نسبة  49%من اليد
العاملة يتبعه القطاع الفالحي بنسبة  29%و22%
في القطاع الصناعي حسب إحصاء منظمة العمل
الدولية ،هذا التحول الكبير في تركيبة الطبقة العاملة لم
يعد يتوافق مع األشكال التنظيمية الكالسيكية ،سواء على
مستوى الهيكلة النقابية أو السياسية ،مما يستدعي بناء
هوية جديدة تتوافق مع ه��ذا التحول .هكذا مت إضعاف
العمل النقابي في أوروبا وأمريكا حيث تراجعت بشكل مهول
درجة متثيلية الطبقة العاملة في النقابات ،فبعد أن كانت
النقابات تستقطب عددا كثيرا ،جتاوز  80%في مرحلة "دولة
الرفاه" ما بني سنوات  ،1945-1975أصبحت اليوم ال متثل
إال نسبا ضعيفة :فبريطانيا  27%وأمريكا  11%وأملانيا 19%
وإسبانيا  15%فيما فرنسا نزلت إلى أسفل الدرك  .8%وإذا
كانت الطبقة العاملة في املاضي قد حافظت على استقرار
العمل ومعه مختلف املكتسبات االجتماعية ،فهي اليوم
تتعرض إلى هجوم كاسح من طرف السلطات املالية الوطنية
والدولية ومختلف التشريعات التي تكرس املرونة والهشاشة
في الشغل واملناولة من الباطن ،بفضل الثورة التكنولوجية
اجلديدة أصبحت الطبقة العاملة ذات هوية غير متجانسة،
وبقدر ما أصبحت أكثر عددا وأوس��ع اختصاصا ،بقدر ما
أصبحت أكثر تقسيما :الروبوتاريا املكونة من ذوي الياقات
البيضاء والتي تتوفر على مهارات عالية وهي فئة متقلصة،
البروليتاريا وهي املرتبطة بنظام اإلنتاج الفوردي مع بعض
التعديالت اجلديدة وهي في تناقص كبير ،والبريتاريا التي
تتقوى أكثر فأكثر بسبب الهشاشة والعمل اجل��زئ��ي ،ثم
أخيرا املبعدون من نظام اإلنتاج ككل بصفة نهائية.

الدولية

حول الفاشية

أية دروس من التصويت على تغيير الدستور بالشيلي؟
احلسني لعنايت
شعب الشيلي يصوت بأكثر من ثلثي الناخبني على تغيير الدستور عن
طريق مجلس تأسيسي منتخب باالقتراع العام....

اجلملة أعاله سهلة للقراءة لكن مضمونها قليلة تلك الدول التي يتحقق
فيها ...ف��إذا افترضنا أنه حتقق في دول��ة ما فهو ال يتحقق إال عن طريق
الثورة...

لكن إذا استحضرنا التجارب الثورية ومنها املعاصرة سنجد أن لكل ثورة
إيجابياتها وم��ن بينها القضاء على رأس النظام القدمي املستبد لكن لها
سلبياتها كذلك حيت أن النظام اجلديد كثيرا ما يكون صعب الوالدة...
فالعديد من الثورات أجهضت على يد من ُيعتبرون قادتها أو انقلبت إلى
ضدها بإيعاز ممن ينعتون بالفلول أو أصحاب الثورة املضادة....
بالنسبة ألمريكا الالتينية فوضعها فريد على املستوى العاملي:

مثال في  2019مرت االنتخابات في بوليفيا وأعيد انتخاب ايفو موراليس،
لكن املعارضة رفضت وعمت املظاهرات واضطر الرئيس إلى االستقالة والتجأ
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عبة الله احلريف

تاريخيا ،الفاشية -التي تتضمن النازية كأحد أشكالها -ارتكزت على الوطنية الشوفينية،
ليس كايديولوجيا فحسب ،بل ألنها سعت إلى بناء اقتصاد وطني مبني ،باألساس ،على
الصناعة ونظام سياسي يعتمد على البرجوازية الصناعية كأساس طبقي .وبفضل ذلك،
استطاعت أن توفر الشغل ألعداد كبيرة من الطبقة العاملة ،خاصة بعد البطالة العارمة
التي عانت منها الطبقة العاملة خالل األزم��ة التي هزت الرأسمالية في الثالثينات من
القرن املاضي.
ولتوفير املواد اخلام الضرورية للصناعة وتوسيع السوق أمام املنتجات الصناعية ،ستلجأ
إلى التوسع اخلارجي :احلرب إلعادة اقتسام املستعمرات والسعي ،بالنسبة للنظام النازي،
إلى احتالل أجزاء من أوروبا واالحتاد السوفيتي.
وفي نفس اآلن ،عملت النازية في أملانيا والفاشية في إيطاليا على تسعير الشوفينية
واإلحساس بالتفوق على الشعوب األخرى لدغدغة عواطف الشعبني األملاني واإليطالي،
وإلرجاع الثقة في النفس للشعب األملاني الذي عانى من اإلحساس باملهانة إثر الشروط
املذلة التفاقية فيرساي التي أنهت احلرب العاملية األولى.
هذه العوامل أدت إلى توفر
الفاشية على قاعدة جماهيرية
مهمة وراسخة نسبيا.
هل نحن ،اآلن ،أم��ام نفس
الوضعية؟
ال ،وذل���������ك ألن ال���ع���ومل���ة
ال��رأس��م��ال��ي��ة أدت إل���ى تفكيك
ال���ص���ن���اع���ات ف����ي دول املركز
ونقل اجل��زء األك��ب��ر منها إلى
دول احمل���ي���ط وإل������ى الصني.
ومن املستحيل استرجاع هذه
الصناعات إلى الدول الصناعية
السابقة (أوروب��ا الغربية والواليات املتحدة األمريكية) .فالشركات املتعددة االستيطان
والرأسمال املالي في حاجة ماسة ،لضمان أعلى مستويات الربح ،إلى استغالل اليد العاملة
الرخيصة.

إلى املنفى االختياري .وبعد مضي سنة نظمت االنتخابات من جديد وجنح
رفيق موراليس في الدور األول وقبل اجلميع بالنتيجة....

في السبعينيات نصبت أمريكا عن طريق االنقالبات بدول أمريكا الالتينية،
التي كان الرئيس مونرو قد وضع االستراتيجية املتبعة جتاهها منذ 1823
باعتبارها حديقة خلفية للواليات املتحدة األمريكية ،العديد من األنظمة
العسكرية القمعية حملاصرة النفوذ الشيوعي .ورغم القمع الوحشي الذي دام
أكثر من عشر سنوات ،استطاعت املعارضة االجتماعية واالشتراكية أن تصل
للحكم من جديد عبر االنتخابات...

نحن هنا لسنا بصدد تقييم ما أجنزته القوى اليسارية من خالل صناديق
االقتراع ...كما ال نلغي أن هنالك منظمات كانت تطمح للتغيير الثوري املسلح.
ما نتساءل حوله هو ما هو التطور التاريخي ملجتمعات أمريكا الالتينية الذي
سمح بخوضها جتارب دميقراطية فريدة؟؟
 هل طبيعة االستعمار االسباني والبرتغالي الذين لم يتحوال إلى دولصناعية قوية تفرض التبعية على مستعمراتها السابقة كما هو حال فرنسا
واجنلترا مثال؟ ما ساعد على تشكيل بورجوازيات وطنية ق��ادرة على نسج
حتالفات ظرفية مع الطبقات الشعبية...

 أم عدم قدرة الواليات املتحدة على تشكيل طبقة اجتماعية تابعة لها بسندشعبي ،ما يجعلها تركز على استقطاب القادة العسكريني للقيام باالنقالبات
(لم تستطع أن يتحقق لها ذلك في فنيزويال مؤخرا) واستقطاب في سلك
القضاء كما حصل مع محاكمة لوال دا سيلفا في البرازيل؟؟؟
 وهل جتربة الهوت التحرير الذي ساهم في جعل التقاطبات بني القوىالسياسية تنبني على املصالح االقتصادية وليس املتوقعات الدينية والثقافية؟؟

ه��ذه بعض األسئلة تتطلب التمحيص كي نفهم ما يجري في أمريكا
الالتينية وحظوظ االستفادة من تاريخها مبا يغني جتربتنا السياسية على
مستوى املغرب واملغرب الكبير...

وعلى سبيل املثال ،تبني دراسة قام بها معهد تريكونتنطال لألبحاث االجتماعية أن
ثمن أيفون إكس ،لو أنتج بالكامل في الواليات املتحدة األمريكية ،سيكون  30000دوالر
بينما ثمنه ،اآلن ،ال يفوق  1000دوالر ألنه يصنع في الدول التابعة وفي الصني .ولذلك
ظلت وعود ترامب باسترجاع الصناعة إلى أمريكا مجرد دميغوجية ودعاية انتخابية.
لذلك ،ظل ترامب يركز على الوطنية الشوفينية (أمريكا أوال) وعلى تفوقها (لنجعل
أمريكا عظيم  ، )Make America Greatوتسعير العداء للمهاجرين ،ومساندة القوى
العنصرية لضمان قاعدة شعبية له ،واستفاد من إنتعاش اقتصادي ممول ،باألساس ،من
نهب خيرات الشعوب ،وخاصة شعوب اخلليج ،وعلى العنصرية ضد السود .لكن جائحة
كوفيد أدت إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق .وبدأت قاعدة ترامب االجتماعية تتفكك،
ألن بناء قاعدة شعبية راسخة تتطلب بناء اقتصاد متمركز على ال��ذات يوفر الشغل
القار للطبقة العاملة والشغيلة .وهو الشيء املستحيل في ظل هيمنة الشركات املتعددة
االستيطان والرأسمال املالي .صحيح أن ترامب وغيره من قادة اليمني املتطرف يستعملون
أساليب ومناهج فاشية (االرتكاز إلى القوة وإلى تقوية األجهزة القمعية األمنية والعسكرية
والقضائية واستعمالها ضد الشعوب ،ودعم امليليشيات اليمينية املتطرفة) .لكن ما تسمى
ب "الفاشية اجلديدة" تفتقد إلى األساس املادي والقاعدة االجتماعية التي كانت تتوفر
عليها األنظمة الفاشية في القرن املاضي.

واخلالصة هي أن الرأسمالية تعيش ،إضافة ألزمتها االقتصادية
املستدمية والعميقة ،أزم��ة سياسية عميقة ومستدمية تتمثل في
ان��ف��ض��اح حقيقة دميقراطيتها ،وت��آك��ل نخبها التقليدية (اليمني
و"اليسار" الدميقراطي-االجتماعي) ،وعجز اليمني املتطرف ("الفاشية
اجل��دي��دة") أن يشكل ب��دي�لا ق���ارا إلف�ل�اس أح���زاب اليمني و"اليسار"
التقليديني ،الفتقاده لقاعدة شعبية راسخة نسبيا .ولذلك أعتقد أن
هذه احلركات "الفاشية اجلديدة" ،ومن ضمنها الترامبية ،قد تستطيع
خداع الشعوب لفترة قصيرة ،لكنها لن تعمر طويال.
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حمه الهمامي يكتب:

“فلسطيني القلب”
رحل مارادونا… رحل
ّ

رح��ل ي��وم أم��س األرب��ع��اء اخل��ام��س والعشرين م��ن شهر
نوفمبر اجلاري دياغو مارادونا… رحل “الفتى” الذي نشأ
حي “فيا فيوريتو” وهو من أحياء العاصمة األرجنتينية
في ّ
الفقيرة…حي يفتقد فيه الناس إلى “املاء
“بوينس أيرس”
ّ
واخل��ب��ز واللّحم” كما ق��ال ال��راح��ل .صنع الفتى الفقير،
احلامل رقم  ،10مجده “بقدميه املعجزتني” حسب عبارة
وحتول إلى أسطورة األساطير في عالم كرة
محمود درويش
ّ
تكهن ما ميكن أن يفعله
ال��ق��دم… ال أح��د ك��ان يقدر على
ّ
“ي ْتك َْع ِب ْر” فوق امللعب ويخترق
“بقدميه املعجزتني” وهو ِ
ويسجل األهداف
حصون أعتى دفاعات فرق كرة القدم
ّ
املستحيلة… فاعتلى عرش اللعبة الشعبية األول��ى في
العالم…
�ن ال��ف��ت��ى األس���ط���ورة ل���م ي��ل��م��ع ب��س��ح��ره الكروي
ل��ك� ّ
تق ّلُ
فحسب…لقد شغل الناس مبواقفه السياسية التي ال ِ
ق��وة عن إعجاز قدميه في زم��ن انتشر فيه اجل�بن من
الطغاة .م��ارادون��ا ،خالفا للعديد من الرياضيني وغير
�روا وخانوا أصولهم الطبقية ،ظل
الرياضيني الذين أث� ْ
وفيا جل��ذوره رغم ما راكمه من أم��وال طائلة .لم ت َْع ِم
ّ
تغير طباعه وقناعاته وظلّ صديق
ولم
بصيرته
الثروة
ّ
ّ
َ
واملضط َه ِدين في وطنه وفي أمريكا اجلنوبية
الفقراء
والعالم .أعطى الكثير من جهده ومن وقته ومن ماله
قضيتهم وظ��ل حلمه أن يسعد ال��ف��ق��راء في
خل��دم��ة
ّ
العالم ويحتلّوا مكانة حتت الشمس.

اخ��ت��ار م��ارادون��ا معسكره ب��وض��وح وه��و معسكر اليسار
َ
املضطهدة .جعل من اب��ن بلده ،الثائر األممي
والشعوب
أرنستو تشي غيفارا ،مثال يقتدي ب��ه .لم يتردد في دعم
األن��ظ��م��ة االش��ت��راك��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة امل��ع��ادي��ة لالمبريالية
األمريكية ف��ي أم��ري��ك��ا اجلنوبية .وق��ف إل��ى ج��ان��ب كوبا
احملاصرة وأصبح صديقا صدوقا لزعيمها الراحل “فيدال
كاسترو” .كما وقف إلى جانب فينيزويال “شافيز” و”مادورو”
املتمردة على “العم سام” .وساند بقوة موراليس (بوليفيا)
ّ
ول��وال (ال��ب��رازي��ل) وأورتيغا (ن��ي��ك��اراغ��وا) .وف��ي األرجنتني،
وطنه ،انحاز إلى حكم الرئيس االشتراكي كيرشنير.
إن م��واق��ف م���ارادون���ا م��ن االم��ب��ري��ال��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة ومن
رؤس��ائ��ه��ا امل��ج��رم�ين ل��ن متّ ��ح��ي م��ن ذاك���رة ال��ش��ع��وب .ففي
عام  2005حضر ج��ورج بوش االب��ن قمة األمريكيتني في
“مار ديل بالتا” باألرجنتني .فالتحق مارادونا باحملتجني
على مجيئه .وملا دعاه شافيز إلى الصعود إلى املنصة ،نادى
أم��ام عشرات اآلالف من احملتجني األرجنتينيني بإخراج
“القمامة بوش من األرجنتني” واصفا إياه بالقاتل والسفاح.
وفي السنوات األخيرة واجه الرجل ترامب ووصفه بالطاغية
وصرح بأن أمريكا إذا كانت “تعتقد أنها تستطيع دهسنا
فإن ذلك لن يحدث… لن يستطيع الطاغية أن يشترينا”.
وقد منع مارادونا جراء مواقفه من الدخول إلى أمريكا.
وم��ا من ش� ّ
سيسجل مل��ارادون��ا مواقفه
�ك في أن التاريخ
ّ
ال��داع��م��ة للشعب الفلسطيني ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ه��رع فيه
ال��ع��دي��د م��ن ال��ري��اض��ي�ين ال��ع��رب للتطبيع م��ع الصهاينة
أسوة بحكامهم العمالء وبحثا عن امل��ال“ .أنا فلسطيني،
وقلبي فلسطيني” ،ه��ذا ما ص� ّ�رح به ال��رائ��ع م��ارادون��ا في
مونديال روسيا ( )2018يوم استقبله الرئيس الفلسطيني
صرح قبل ذلك بسنوات (“ :)2012أنا
محمود عباس .وكان ّ
الداعم األول لقضية الشعب الفلسطيني العادلة .الشعب
الفلسطيني شعب عظيم .ويجب علينا الوقوف إلى جانبه.
كمحبتي حلفيدي وسأستمر في
��ب أب��ن��اء فلسطني
أح� ّ
ّ
يغضب”.
وليغضب من
دعمهم وسأزورهم قريبا،
ْ
ْ

إن عظمة م��ارادون��ا تتمثل في كونه ،خالفا للعديد من
الرياضيني املشهورين الذين تنكروا جلذورهم االجتماعية

وباعوا ذمتهم للشركات االحتكارية الكبرى وملصاصي دماء
ومضطهديهاّ ،
وظ��ف شهرته وصيته للدفاع عن
الشعوب
ِ
يتردد
القضايا العادلة في أمريكا اجلنوبية والعالم .ولم
ّ
حلظة في إعالن ميوالته اليسارية ومواقفه اجلريئة دون
حسابات صغيرة وخسيسة .وهو ما حدا بالزّ عيم الكوبي
الراحل فيديل كاسترو إلى منحه لقب“ :تشي الرياضة”
تيمنا بالثوري بـ”تشي غيفارا” .وهو حقيق بهذا اللقب من
ّ
بني كبار رياضيي العالم.
أتيحت لي الفرصة ملالقاة أيقونة كرة القدم العاملية في
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في الشباك .وق��د اكتسبت تلك املقابلة بعدا سياسيا إذ
مثّ ل انتصار الفريق األرجنتيني في تلك املقابلة ومتريغ
مارادونا أنوف الالعبني اإلجنليز في التراب نوعا من الثأر
للهزمية العسكرية التي أحلقتها اجنلترا باألرجنتني قبل
أربع سنوات في حرب “املالوين” .وقد ظل اإلجنليز لسنوات
طويلة حاقدين على احلكم التونسي علي بن ناصر.
حت��ادث��ن��ا ع��ن ك��اس��ت��رو وع��ن مكانته ف��ي ق��ل��وب الفقراء
واملضطهدين عبر أنحاء العالم .وتوادعنا .وشاءت الظروف
أن نلتقي مرة ثانية بالقاعة الشرفية مبطار “الهافانا” يوم
مغادرة كوبا .في ه��ذا اللقاء حتدثنا أكثر عن الوضع
في تونس وعما عرفته من ت��ط��ورات بعد ال��ث��ورة .كان
الرجل شديد التواضع ،ضحوكا ،وديعا ،مختلفا عن
ذلك الشخص الشرس الذي يظهر في املالعب… استمع
قدمته إليه من معطيات .وتوادعنا
بانتباه وشغف إلى ما ّ
ليرحل كلّ منا إلى وطنه…
رح��ل م��ارادون��ا… تاركا حسرة كبيرة في قلوب عشاق
كرة القدم…وحسرة كبيرة أخرى في قلوب أنصار حرية
الشعوب في مختلف أنحاء العالم وخاصة في أمريكا
اجلنوبية.

أواخ��ر نوفمبر  2016بكوبا مبناسبة وفاة فيدال كاسترو.
التقيته املرة األولى بـ”سانياغو دي كوبا” في ليلة التوديع
األخير للزعيم الكوبي العظيم .ملا قدمتني إليه املترجمة
وعلم أنني تونسي ،قهقه ووض��ع يده على عينيه .فهمت
مباشرة سبب ضحكه فقلت له هدف “يد الله” ،في إشارة
إلى الهدف الشهير الذي استعان بيده لتسجيله في شباك
الفريق األجن��ل��ي��زي ف��ي رب��ع نهائيات ك��أس العالم 1986

إن عظمة
مارادونا تتمثل في
كونه ،خالفا للعديد من
الرياضيين المشهورين
الذين تنكروا لجذورهم
االجتماعية وباعوا ذمتهم للشركات
االحتكارية الكبرى ِولمصاصي دماء
الشعوب ومضطهديهاّ ،
وظف
شهرته وصيته للدفاع عن
القضايا العادلة في أمريكا
الجنوبية والعالم.
باملكسيك دون أن يتفطن إلى ذلك احلكم التونسي علي بن
ناصر الذي أدار املقابلة واحتسب الهدف .وملا سئل مارادونا
بعاميتنا
الحقا عن كيفية تسجيل الهدف أجاب مبا معناه
ّ
التونسية“ :شوية براسي وشوية بيد ربي”un peu avec « .
» la tête et un peu avec la main de Dieu
وقد أردف مارادونا ذلك الهدف بهدف ثان اعتبر أفضل
هدف في تاريخ الكؤوس العاملية إذ أنه راوغ نصف العبي
الفريق اإلجنليزي مبن فيهم احلارس قبل أن يضع الكرة

حني اعتزل مارادونا اللعب وعاد إلى األرجنتني ،كتب
الشاعر الفلسطيني محمود درويش:
“ماذا ن��ف��ع��ل ب��ع��دم��ا ع����اد م����ارادون����ا إل����ى أه��ل��ه في
األرجنتني؟
مع من سنسهر ،بعدما اعتدنا أن نعلق طمأنينة القلب،
وخوفه ،على قدميه املعجزتني؟
وإل��ى م��ن نأنس ونتحمس بعدما أدم��ن��اه شهرا حتولنا
خالله من مشاهدينا إلى عشاق؟
وملن سنرفع صراخ احلماسة واملتعة ودبابيس الدم ،بعدما
وجدنا فيه بطلنا املنشود،
وأج��ج فينا عطش احلاجة إل��ى بطل…بطل نصفق له،
ّ
ندعو له بالنصر ،نعلّق له متيمة ،ونخاف عليه وعلى أملنا
فيهمن االنكسار؟”.
وماذا عسانا نقول اليوم وقد رحل مارادونا عن هذا العالم
مبالعبه ومدنه وأحيائه الفقيرة؟
رحل الالعب،
ورحل املكافح الشهم للظلم والطغيان…
رحل حبيب الفقراء واملظلومني
رحل “تشي الرياضة”…
لن نسمع في القريب شخصا من حجمه
يدعو إلى إلقاء رئيس أمريكي مجرم
في القمامة
لكن األرض و ّ
الدة…
ّ
ستزهر يوما ما ألف مارادونا…
فوداعا أيها الرجل…
أثر…
ِ
ون ْع َم ما تركت من ٍ
ختاما:
من هو امللك؟ مارادونا أم بيلي؟
أصوت :دياغو مارادونا
أنا
ّ
ألن للرجل خصلة زائدة:
ّ
االلتزام.

تونس في  26نوفمبر 2020

* حمة الهمامي :زعيم حزب العمال التونسي
نقال عن موقع "صوت الشعب"
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المرأة المناضلة

فالحة كادحة في مواجهة ناهبي األراضي
يعيش الفالحون/ات الكادحون/ت أوضاع ًا خطيرة
هذه السنة نتيجة اجلفاف وندرة مياه السقي وحتى
مياه الشرب لإلنسان وللماشية ،ناهيك عن مشاكل
النهب ألراض��ي الفالحني/ت الفقراء إما عن طريق
القضاء املنحاز للرأسماليني أو بطرق أخرى.
وحت��ت��ل امل����رأة ال��ق��روي��ة امل��رت��ب��ة األول����ى ف��ي العمل
ف��ي ال��ب��ادي��ة ،بحيث تعتبر عاملة ومنتجة وكادحة
ومساهمة في جلب املؤونة لألسرة وتوفير االكتفاء
الذاتي من متطلبات العيش ،إضافة إلى مهمة تربية
األبناء ورعاية شؤون البيت.
تتجلى معاناة املرأة القروية بشكل أساسي في عدم
ولوجها املدرسة بسبب الفقر والتهميش واحلواجز
الثقافية التي تعترضها ،باإلضافة إلى غياب البنايات
ال��ت��ح��ت��ي��ة .وت��ظ��ل م��ح��روم��ة م��ن ح��ق��وق��ه��ا ف��ي عدة
مجاالت كالتعليم والصحة ،والسكن الالئق ،واملرافق
العمومية احليوية...
إن الواقع الراهن للمرأة القروية
يبني أنها مازالت تعاني من ظاهرة
األمية والفقر والتهميش واملعاناة
في جميع جهات املغرب.

األرض ال��ت��ي ت��ع��رف ال��ن��زاع ،تبلغ مساحتها 310
هكتار يكتري ح��وال��ي  100هكتار بثمن رم��زي ملدة
 99ع���ام م��س��ؤول ع��س��ك��ري س��اب��ق وت��س��م��ى األرض ب
(لي فري راس�ين) حسب الثابت من شهادة احملافظة
ال��ع��ق��اري��ة ببنسليمان ،ول�ل�إش���ارة ف��ق��د س��ب��ق للجنة
إقليمية ببنسليمان تضم كل من املديرية اإلقليمية
للفالحة والسلطة احمللية واإلقليمية ومندوبية
األم�ل�اك املخزنية باحملمدية وببسليمان أن حلت
باألرض التي تقطن بها عائلة أمينة جبار وتستغلها
منذ وفاة والدها ،وعاينت تواجدها باألرض ،وقامت
باحصاءها في أفق متكينها من حقها الشرعي ،إلى
جانب من تتوفر فيهم الشروط القانونية لالستفادة
من األراضي الزراعية أو القابلة للزراعة وأهمها شرط
االستغالل وعدم التوفر على أرض فالحية في ملكية
املرشح لالستفادة.
قبل االستقالل الشكلي للمغرب  .1956سمح املعمر
لعائلة جبار ببناء مسكن فوق األرض منزل لتقريب

أول املستفيدين
تعتبر أمينة وعائلتها الصغيرة ّ
م��ن األرض التي أجنبت وت��رب��ت ف��ي ثناياها منذ
أول من عارضها هم كل أصحاب النفوذ
سنني ،ولكن ّ
اإلقطاعية ..وطبعا أرب��اب امل��ال واألع��م��ال الذين
يطمحون الستغاللها مستقبال.
األرض املعنية التي تسكنها أمينة ،من امللكية
اجلماعية لساكنة املنطقة قبل االستعمار ،نزعت
منها بدون سند قانوني .اشتغل بها السيد الرداد
جبار والد أمينة منذ االستعمار الفرنسي مع املعمر
ديفور.

ازالف زهرة

بعد استرجاع الدولة ل�لأرض لصاحلها عبر شركة
سوجيطا ،استمرت العائلة في العمل داخ��ل األرض
لصالح الدولة .بعد وفاة السيد جبار ،حتى بدأت الدولة
عملية تفويت األراض��ي املسترجعة للنافذين ،حاول
أحد منهم تشريد عائلة جبار بدون سند قانوني .كما
يجب اإلش��ارة بأن أمينة جبار تتوفر على وكالة من
عائلتها لتمثلها قضائيا في مواجهة الطامعني.
الشخص الذي يتسبب في معاناة املناضلة املكافحة
ميتة جبار ،ميتلك أرضا فالحية في ملكيته اخلاصة
ومساحتها خمس هكتارات وال يحق له االستفادة من
األراضي التابعة للملك اخلاص للدولة ،إال في حالة
تنازله عن ملكه اخلاص لفائدة الدولة وتعوضه عنها
هذه األخيرة باتفاق بني الطرفني من ملكها اخلاص
واالستغالل ليس سندا للملكية ،وقد مت إقحام القضاء
في مسلسل نهب املال العام .فهذا املشكل إداري أكثر
منه قضائي خاصة وأن خصم ميتة
جبار عم لنائب رئيس جماعة عني
تيزغة جماعة آل دهي وآل بية.
ول��ل��إش�����ارة ف���ق���د س���ب���ق اعتقال
الفالحة ال��ك��ادح��ة ميتة جبار سنة
 2018ف���ي م��واج��ه��ة م��اف��ي��ا العقار
بجماعة عني تيزغة إقليم بسليمان
أمام وكيل امللك باحملكمة االبتدائية
ببنسليمان ،ومت احلكم عليها من
ط��رف القضاء بثالثة أشهر سجنا
ن���اف���دة .وس��ن��ة  2019اع��ت��ق��ل��ت من
طرف نفس النيابة العامة مبحكمة
بنسليمان وحكم عليها بستة أشهر
سجنا نافدة.

أم��ي��ن��ة ج���ب���ار ف�ل�اح���ة مناضلة
ع���ض���وة م��ك��ت��ب ف�����رع بنسليمان
للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان،
الفالحة املكافحة ،وع��ض��وة النهج
الدميقراطي فرع احملمدية.

أمينة فالحة فقيرة تدافع عن حقوق عائلتها
في األرض ،ببادية بسليمان .فرغم أنها حرمت من
التمدرس (غياب املدرسة في أغلب بوادي املغرب)
فإنها واعية كل الوعي بحقوقها وحقوق أسرتها،
مم��ا جعلها تتعرض ملضايقات ناهبي األراض���ي
احملميني من طرف بعض اجلهات الرسمية.

من  1إلى  7دجنبر 2020

العامل وعائلته من مكان العمل حيث يشتغل اجلميع
من طلوع الشمس إلى غروبها.

كما أن في ظل احلجر الصحي،
استثنيت املرأة الفالحة والعاملة في
القطاع الفالحي من هذا "احلجر".
ألنها لم تنقطع عن العمل ،سواء
ك��ان��ت ف�لاح��ة ف��ي أرض��ه��ا أو عاملة
زراعية في ضيعات الرأسماليني ..

ال��ك��ادح��ة أم��ي��ن��ة ج��ب��ار تسكن ف��ي األرض التي
تتواجد بجماعة عني تيزغة إقليم بسليمان ،والتي
حترثها لسنوات منذ وفاة والدها.

العدد386 :

يعيش الفالحون/
ات الكادحون/ت أوضاع ًا
خطيرة هذه السنة نتيجة
الجفاف ونذرة مياه السقي وحتى
مياه الشرب لإلنسان وللماشية ،ناهيك
عن مشاكل النهب ألراضي الفالحين/ت
الفقراء إما عن طريق القضاء المنحاز
للرأسماليين أو بطرق أخرى.

كما مثلت ي��وم األرب��ع��اء احلادي
عشر من شهر نونبر  2020في مواجهة مافيا
العقار بجماعة عني تيزغة إقليم بنسليمان أمام
وكيل امللك باحملكمة االبتدائية للمرة الثالثة
على التوالي ،لكن لم يحضر الطرف اآلخر .فلم
تتم اجللسة.
كما مت استدعاءها للمرة الرابعة من طرف
الدرك امللكي (عبر الهاتف) للحضور في محكمة
بن سليمان يوم االثنني  23نونبر ،لكن ألم بها
املرض فلم تتمكن من احلضور.
لإلشارة فإن التضامن مع املناضلة الفالحة
م��ي��ت��ة ج��ب��ار وم���ؤازرت���ه���ا ت��ت��م م���ن ط����رف فرع
بسليمان للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان،
وف����رع احمل���م���دي���ة ،وع���ض���وات وأع���ض���اء النهج
ال���دمي���ق���راط���ي ب��احمل��م��دي��ة ،وع���ض���وات نقابة
الفالحني/ت (االحت��اد املغربي للشغل) ببادية
احملمدية.
احملمدية يوم  26نونبر .2020
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الثقافية

مثير))
ُ
((بعض شع ٍر ٌ
استهالل محتشم :اللغة إب���داالت وف��س��ح ،والقريض
منظومات ومختارات ،حتى قال جهابذة النقد القدمي" :إن
أبا متام في مختاراته أشعر منه في منظوماته ..".ورمبا
الرومي
العقد" ،كما قال ابن
ُأ ِثر عن العرب "اختيار واسطة ِ
ّ
يرثي ولده األوسط:

توخى حمام املوت أوسط صبيتي **** فلله كيف اختار
العقد ؟
واسطة ِ
�ي ،ق��د يكون
لذلك سيكون ق��ش��د َة ه��ذه املساهمة ث�لاث� ٌ ّ
مؤتلفا أو مختلفا ،أو هما معا..؟

َ
الناس :أبو الطيب
وشغل
 1ـ3ـ الشاعر الذي مأل الدنيا
َ
املتنبي ،يقول:
والناس للناس من بدو وحاضرة **** بعض لبعض وإن
لم يشعروا خدم
املجتمعي مرتهن
الشعري بأن النسيج
يشي هذا البيت
ّ
ّ
بتآلفية (هارمونية) ،يحققها الفرد مندمجا واجلماعةَ،
متماهيا وإياها .وأقدر أن صاحبه أدرك بحدسه  -مبكرا-
الفردي/
الثنائي:
مفهوم الضرورة (احلاجة) إلى اإلنصات
ّ
ّ
عي ،مبعنى اخلصيصة اإلكراهية التي تسم الظاهرة
ْ
اجلم ّ
االجتماعية عموما ،وليس من قبيل مجرد رغبة ..فال
�دوي َم��س��ود ،إل��ى حد أن الثورات
�ري سيد ،وال ال��ب� ّ
احل��ض� ّ
التقدمية التي عرفها التاريخ احلديث نهجت استراتيجيات
السياسي
السوسيواقتصادي،
القرى األمنوذجية؛ إذ اإلقالع
ّ
ّ
الثقافي ..مشروط باملقاربة النسقية احلقيقية ،بال تضليل
ّ
أو مغالطات؛ هذه املقاربة املتأسسة على حتليل اجلزء في
عالقته ب"الكل" ،وإال كان املولود هجينا ،مشوها ،كسيحا
ال يقوى على السير ،وب��األح��رى امل��س��اي��رة!!! ،ألن البادية
واملدينة سيان ،ال يستسيغان متييز إحداهما على حساب
األخ��رى ..وبهذا تتهافت املقوالت الرجعية ،املؤدجلة ،من
مثل" :املغرب النافع ،واملغرب غير النافع.....".

��اض :ي��ق��ول في
2ـ3ـ ال��ش��اع��ر امل��ه��ج� ّ
�ري :إل��ي��ا أب��و م� ٍ
قصيدته (الطني):
يا أخي ال متل بوجهك عني
ما أنا فحمة وال أنت فرقد
الرومانسي ،ال��ذي به ينضح،
وعلى الرغم من "البعد"
ّ
الطبقي مالمسة خاطفة ،فيخلص الود
يالمس التفاوت
ّ
للقيم املثالية ،وال يرقى إلى طرح بديل (قوة اقتراحية)
يخلّص البشرية من أعطابها ،ومما سببته لها األنظمة
باحلب،
الرجعية ،الكليانية ..مبعنى أن الشاعر يؤمن
ّ
واإلخاء والتواضع ..من"منطق"ُ ،
طوباوي ..كيف ال
قي
ّ
خل ّ
ينحو هذا املنحى وهو يتعبد في محراب ال َوجدان ،ويقدس
مبدأ وحدة الوجود ،دومنا سعي إلى مقاربة سؤال ،Lenine
املركب(( :من املسؤول ،و ما العمل؟)).
البشري ،فإنه ال يتجاوز
وحتى إن حاول تسويغ الوضع
ّ
املنفلوطي ،األديب الهش ،الدامع!!...
ّ
الدولية،
إن احل��ق في احلياة -الكرامة تكفله املواثيق
ْ
املتأسسة على ما راكمته البحوث من حقوق إنسانية بال
��ن ..ب��ل إن احل��ق ف��ي املناصفة ب�ين املرأة
استكثار وال م� ّ
ينم عن ارتقاء تلك احلقوق وهي ماضية
والرجل لطموح ّ
نحو جتاوز (قصور) أجيال حقوق اإلنسان..

العدد386 :
من  1إلى  7دجنبر 2020

الثقافة و التغيير
أبو نزار

 3-3الشاعر محمود درويش :يقول في "مديح الظل
العالي":
حطوك في حجر ،وقالوا :ال تسلم
ورموك في بئر ،وقالوا :ال تسلم
ابن أمي
كم كنت وحدك يا َ
ابن أكثر من أب
يا َ
كم كنت وحدك..
ي��ن��ق��د ال��ش��اع��ر ف���ي ه����ذا امل��ف��ص��ل األن��ظ��م��ة العربية
الرجعية ،التي تقاعست ،فخذلت القضية الفلسطينية،
مكتفية بالتغرير ،واإليهام ..وغالت في التغرير بالشعب
الفلسطيني ،حتى إذا جد اجلد نكصت على أعقابها ،فإذا
ّ
املقاومة وحيدة ،فريدة ،شهيدة ،وفي "أحسن" أحوالها ال
تعدو كونها شريدة !!.
العربي (املتثاقف) ،كثيرا
املفجع ،املضحك أن "املثقف"
ّ
ما ردد في مدرجات اجلامعات ((إن القضية الفلسطينية
قضية وطنية ،مبا أن النضال هو ضد الثالوث :األمبريالية،
الرجعية ،الصهيونية..
ومن املتثاقفني ،من اختزل استشهاد سناء .م - ،.وهي ملّا
بكرا
تتجاوز العا َم السابع عشر من عمرها  -في أن موتها ْ
خسارة ما بعدها خسارة.!!!!!..
العربي وارفة الظالل ،ثرية األطياف،
أخيرا ،أيكة الشعر
ّ
ومن رابع املستحيالت أن نتوقع من مقال متواضع القدرة
األمنوذج
العربي ..لذلك داعبت ذلك
على اإلحاطة بالشعر
َ
ّ
الثالثي ،املع ّ َي َر؛ فاألول من عمود الشعر ،بينما الثاني من
َّ
الرومانسي) ،في حني أن األخير
شعر سؤال الذات (الشعر
ّ
من شعر تكسير البنية ،و/أو جتديد الرؤيا ..فعساني أكون
ُوفّ قت في خلخلة بعض الثوابت ،وإال فإن قصديتي تشفع
لي ،وتدفعني إلى أن أصلح نخل اختياراتي بإبار..
أشير في الذيل إلى أنني تعمدت اجتزاء هذا الشعر من
سياقاته ،ألن احليز ال يتيح مقاربة النصوص املذكورة،
مقاربة جامعة مانعة ،شافية كافية كما يقول املناطقة.

منعرج الوهج
ع اللطيف نصوح
شئ ما يحدثني
بان الصبح الح بالفرج
وان اغان قادمات
ببعض فنون او وهج
سنصدق القدر الكبير
ونسأله ما قد نسج
لصغارنا.لكبارنا
لتجاوز املنعرج
ونحيي بالتفاؤل
من دخل دنيانا
ونطلب الرحمة ملن خرج

الكفاية الثقافية كما فهمتها
نور الدين موعابيد
في البدء ال بد من إشارة خاطفة ،بيد أنها دالة،
نافذة ،إلى أن الكفاية ال تدرس ،و إمنا تبنى وتط ّ َو ُر
وتتمفصل متفصلني ك��ب��ي��ري��ن ،م��ع��روف�ين ،هما:
الكفايات املمتدة ،والكفايات النوعية (اخلاصة).
و موضوع هذه املساهمة ،اإلض��اءة ،هو التمفصل
األول؛ ذلك أن الكفاية الثقافية كفاية ال تختص مبادة
معينة ،واح��دة ،وحيدة؛ إذ تخترق امل��واد جميعها،
ولعل من التساؤالت التي لها حجيتها :أال ميكن أن
الدراسي مبا
يتحقق بناء هذه الكفاية خارج الفصل
ّ
االفتراضي ،يقدرنا
أن مجتمع املعرفة ،بعامله األزرق،
ّ
ففيم إذن
على احلقول املعرفية ،ونحن في مخادعنا،
َ
احلاجة إلى املؤسسات التعليمية ،على األقل بالنسبة
إلى هذه الكفاية  -الدريئة ،بل ،أال ميكن أن يقول
قائل إن الكفاية املوسوعية شقيقة الكفاية الثقافية،
وهو ما يعصف بالتداخل والتعدد التخصصني..؟
الواقع أن الكفاية الثقافية كما فهمتها هي تلك
امل��ع��ارف التي تتسجل على املمارسة ،فال خير في
ثقافة مجردة ،حتلق في سماوات متعالية ،وغني
عن البيان والبرهان أن الكفاية الثقافية مشروطة
بكفايات أخ���رى ،منها متثيال ،ال حصرا الكفاية
املنهجية ،حيث تتمظهر مهارات عقلية كبرى من
قبيل (املالحظة ،الفهم ،التحليل والتطبيق ،التركيب،
التقومي ،النقد واملقارنة ،واالستدالل ،واحملاجة)..
هكذا نفهم قول Montaigne: " mieux vaut une
."tête bien faite,qu'une tête bien pleine
"إن ال���رأس حسن التنظيم لهو أرق��ى م��ن الرأس
حسن احلشو .".مبعنى أن الشعار األساس هو ((ال
تقل كل ما تعرف ،وإمن��ا اِ ع��رف كل ما ت��ق��ول ،)).أو
امل�لاءم��ة ،غير الغريب ع��ن املبدإ
م��ا يسمى ش��رط
ً
البالغي" :مطابقة الكالم مقتضى احلال :لكل مقام
ّ
مقال ،"..مما جند له أثرا في ((أفعال الكالم))..
وبذلك احتفى  Montaigneبالسلوك أكثر من
احتفائه بالذاكرة االستهالكية ،وهو سلوك ال مناص
له من مهارة التحويل ،وإال لن يعد َو األمر كونه إعادة
إنتاج.
وي��ط��ف��و ع��ل��ى س��ط��ح ه���ذه ال��س��ط��ور أح���د قوانني
اجلدل" :حتول الكم إلى كيف" ،فينبعث سؤال متلد،
مطرف ف��ي آن ه��و( :ك��ي��ف؟) ،ال��ذي سبق أن قاربه
 ،sartreفي مؤلفه ((ما األدب؟)).
وفي تصوري أن العبرة هي بالقراءة الناقدة ،التي
تسائل املقرو َء كائنة ما كانت طبائعه ،منتهية إلى
ِ
ق��وى اقتراحية ت��خ��دم اإلن��س��ان��ي��ة ،وت��ل��ك أبعادها
التقدمية.
أخ��ي��را ،أشير إل��ى أن األدب��ي��ات التربوية متخمة
بكفايات كثيرة ،منها الكفايات اجلوانية ،الكفايات
ال��دن��ي��ا الكفايات األس���اس (ال��ق��اع��دي��ة) ،الكفايات
االجتماعية....
نونبر 2020

حوار

15

العدد386 :
من  1إلى  7دجنبر 2020

ضيف هذا العدد جلريدة الهنج الدميقرايط ،الذي خصص ملفه ملوضوع "الفالح الصغري والاكدح ومسؤولية الدولة" ،هو
الرفيق فيصل أوشن الاكتب العام للنقابة الوطنية للفالحني الصغار ،حول واقع الفالحني الاكدحني الذين هلم دور أسايس
يف األمن الغدايئ الوطين ،وانعاكسات السياسات الفالحية املتعاقبة للدولة عىل وضعية هذه الرشحية املجمتعية.
 - 1منذ ثالث سنوات تقريبا أسستم ،يف سابقة
من نوعها ،إطارا النقابيا خاصا بالفالحني الكادحني وذلك،
حسب األرضية التأسيسية" ،من أجل تأطري هذه الفئة من
الفالحني وطرح مطالبهم ومشاكلهم والدفاع عن مصالحهم
املادية واملعنوية واملهنية وتعميق الوعي النقابي والحقوقي
لديهم واملساهمة يف تطورهم فكريا ومهنيا وتجدير القيم
النبيلة يف أوساطهم" .ما هي الدوافع التي جعلتكم تقدمون
على هذه الخطوة املهمة والشاقة؟
بداية أود مرة أخرى أن أشكر هيئة حترير اجلريدة على
اهتمامهم املتواصل بقضايا الفالحة والفالحني خاصة
الفقراء والكادحني منهم ،كما أود تثمني الدور املهم جلريدة
النهج الدميقراطي في تنوير الرأي العام والتعريف بقضايا
مختلف الفئات الشعبية.
أما بخصوص سؤالكم فال بد من اإلشارة إلى أن جتربتنا
النقابية وسط الفالحني ليست األول ،بل ميكن اعتبارها رابع
أو خامس جتربة ذات بعد وطني ،حيث ال بد من التذكير
على األقل بالتجربة األولى والتي تأسست في ستينيات القرن
املاضي حتت لواء االحتاد املغربي للشغل ،ثم جتربة ثانية في
إطار الكنفدرالية الدميقراطية للشغل ،وأخرى ثالثة ارتبطت
بجبهة القوى الدميقراطي ،قبل تأسيس جتربة أخرى حتت
اسم النقابة الوطنية للفالحني الصغار واملهنيني الغابيني
باالحتاد املغربي للشغل سنة  ،2012وهي التي نعتبر جزءا
مهما م��ن مناضالتها ومناضليها املبدئيني واملخلصني
أعضاء ومناضلني مستقبليني في نقابتنا ،بهدف حتقيق
الوحدة النقابية للفالحني الصغار.
أما بخصوص الدوافع وراء تأسيس نقابتنا الوطنية ،فال بد
من التذكير أن هم تأسيس نقابة وطنية للفالحني الكادحني
ظل يراود مناضلي اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي مند
تأسيسها سنة  ،1991حيث وجد طريقه إلى أدبيات اجلامعة
منذ مؤمتراتها الوطنية األولى ،وذلك بغرض تأطير جميع
ف��ئ��ات شغيلة القطاع الفالحي مبفهومه ال��واس��ع ،والذي
يضم إلى جانب موظفي ومستخدمي اإلدارات واملؤسسات
العمومية التابعة للقطاع ،عمال القطاع اخلاص الفالحي
من عمال زراع��ي�ين وعمال محطات التلفيف والصناعات
الغذائية والتحويلية والفالحني واملهنيني الغابويني والبحارة
الصيادين ،وغيرهم من الفئات األخرى املرتبطة بالقطاع.
كما ال بد من اإلش���ارة إل��ى أن تأسيس ه��ذه النقابة جاء
كذلك ،وكما أشرمت إليه في مقدمة سؤالكم ،من أجل تأطير
الفالحني الصغار والكادحني ،ومنحهم أداة للدفاع الذاتي
عن حقوقهم ومصاحلهم املادية واملهنية ،عبر تعميق الوعي
النقابي واحلقوقي لديهم ،بعيدا عن أي استغالل سياسي
أو انتخابي لهم ،حيث تبنت نقابتنا شعار "خدمة الفالحني
الصغار وليس استخدامهم".
أم��ا بخصوص وصفكم لهذه اخلطوة بالشاقة ،فدعوني
أؤك��د لكم أن النضال النقابي ش��اق بطبعه ،ويحتاج لطول
النفس والتضحية ونكران ال��ذات والتحلي باخللق احلسن
واملصداقية ،...حيث يكفي أن يغيب املناضل النقابي ليوم
أو بضعة أي��ام عن معركة ما ،ليجد نفسه محط انتقادات
الذع��ة من قبل من ساهم لشهور أو سنوات في تأطيرهم
وتأطير معاركهم ،وهذا أمر طبيعي نظرا ملا قد يتسبب فيه
هذا الغياب من ضياع للحقوق أو انحراف في مسار املعركة
النقابية ،خاصة أم��ام ضعف التكوين العمالي داخ��ل جل
النقابات.

 - 2توالت سنوات الجفاف وانتشرت جائحة كورونا،
كيف هي أوضاع الفالح الصغري والفقري اليوم؟
بداية ،وتزامنا مع حوارنا هذا ،تعرف معظم مناطق البالد
أخيرا تساقط أمطار اخلير ،وهنا أود تهنئة الفالحني بهذه

املناسبة ،متمنيا للجميع موسما فالحيا استثنائيا يغطي
ولو جزءا من خسارتهم خالل السنوات املاضية.

املطالب األك��ث��ر إحلاحا
وهي أساسا:

وعودة إلى سؤالكم ،فيمكن اعتبار اجلفاف مشكلة بنيوية
في الفالحة املغربية ،حيث ال متر سنة أو سنتني من املطر إال
وتليها سنة أو عدة سنوات من اجلفاف أو ضعف التساقطات
وعدم انتظامها زمنيا ومجاليا.

إق��������رار ق���وان�ي�ن
−
م���ال���ي���ة ش��ع��ب��ي��ة تعطي
األولية للقطاعات االجتماعية وترصد األم��وال الضرورية
من أج��ل تنمية بشرية حقيقية ،عبر حتويل االعتمادات
املخصصة لبعض النفقات غير الضرورية وتلك املخصصة
للحسابات اخلصوصية (الصناديق السوداء) إلى القطاعات
واخل��دم��ات العمومية من صحة وتعليم وبحث علمي،...
وإلغاء اإلعفاءات الضريبة لفائدة الرأسمال ،وفرض ضريبة
على الثروة وامليراث.

وخالل السنوات األخيرة ومنذ موسم  2014-2015حيث
عرفت ال��ب�لاد موسما فالحيا جيدا ب��ل استثنائيا ،توالت
خمس سنوات جافة أو ضعيفة التساقطات كان أسوأها سنة
 ،2016لتتوالى بعدها سنوات جافة رغم بعض التفاوت من
موسم إلى آخر ومن منطقة فالحية إلى أخرى.
لكن امل��وس��م امل��اض��ي ،ول�لأس��ف الشديد ،ع��رف إل��ى جانب
اجلفاف تداعيات انتشار فيروس كورونا ،وتأثيراتها الكارثية
على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي ،وبالنظر إلى حجم
هذا التأثير على باقي القطاعات ،ميكننا التكهن بحجم هذا
التأثير على القطاع الفالحي ،خاصة ببالدنا حيث ضعف
التمويل وغيابه في أحيان كثيرة ،ومتلص الدولة من دورها
في البحث العلمي والتجهيز واإلرشاد الفالحي ،دون احلديث
ع��ن ع��ش��وائ��ي��ة األس�����واق وغ��ي��اب م��ن��ش��آت ت��خ��زي��ن وتثمني
منتوجاتهم ،وكثرة السماسرة واملضاربني...
ه��ذه ال��ع��وام��ل وغيرها جعلت أوض���اع الفالحني الصغار
والفقراء في ظل كورونا تزداد تأزما ،خاصة أن نسب كبيرة
منهم تعيش على دخ��ول إضافية ،س��واء عبر امل��زاوج��ة بني
الفالحة وبعض احل��رف واملهن األخ��رى ،أو على حتويالت
ودع���م أف���راد عائلتهم ،وه��ي ال��دخ��ول ال��ت��ي توقفت بسبب
اجلائحة وظ��روف احلجر الصحي وحالة الطوارئ التي ال
زالت البالد تعيش حتت وطأتها مند  20مارس املاضي.

 - 3منذ عقود والحديث الرسمي عن اإلصالح
الزراعي ،كيف تقيمون من موقعكم السياسات الفالحية
املتعاقبة للدولة؟
لقد ت��وق��ف امل��غ��رب ال��رس��م��ي ع��ن احل��دي��ث ع��ن اإلصالح
الزراعي ،منذ سبعينيات القرن املاضي بعد إصدار "الظهير
رقم  1.72.277بتاريخ  29دجنبر  1972املتعلق مبنح بعض
الفالحني أراض���ي فالحية أو قابلة للفالحة" ،ح�ين كانت
تسمية القطاع على األقل "وزارة الفالحة واإلصالح الزراعي".
وهنا ال ب��د م��ن التذكير مب��ا عرفته البادية م��ن جرائم،
ارتكبها املستعمر في حق الفالحني الفقراء ،حيث سلبت
أراض��ي��ه��م لفائدة املعمرين ،ليصبحوا م��أج��وري��ن حلساب
"املالكني اجلدد" ،ليظلوا رغم االستقالل على نفس احلال،
بعد تفويت جزء مهم من األراضي املسترجعة لفائدة أعيان
االس��ت��ع��م��ار ،وإن��ش��اء شركتي ص��ودي��ا وصوجيطا كمرحلة
انتقالية قبل "توزيع باقي األراضي على مالكيها األصليني"،
ليقف اجلميع بعد سنوات على حقيقة هذه النوايا ،عند
تخلي الدولة عن هاتني الشركتني مانحة أراضيهما جلزء
آخر من النخب التي برزت بعد االستقالل.
غير أنه ال يفوتني الوقوف عند فترة مشرقة من تاريخ
بالدنا ،فبعد استرجاع الدولة جلزء من األراضي التي استولى
عليها املعمرون األوروبيون ،قامت الدولة في عهد حكومة عبد
الله إبراهيم بتوزيع  110ألف هكتار على الفالحني الفقراء،
مبادرة استبشر منها الفالحون وساكنة العالم القروي خيرا،
حيث اعتبرها اجلميع مقدمة إلصالح زراع��ي دميقراطي،
لكن سرعان ما تبخر احللم مع توالي السنني.

 - 4ما هي يف نظركم أهم الشروط من أجل خلق تغيري
حقيقي يف البادية وتجاوز املعوقات الهيكلية للفالحة املغربية؟
ميكنني م��ن أج��ل ذل��ك احل��دي��ث أك��ث��ر م��ن ال��ش��روط عن

حماية املنتوج الفالحي وغيره عبر االنسحاب من
−
اتفاقيات التبادل احلر املجحفة ،والتوجه نحو عقد اتفاقيات
أخرى في إطار العالقات جنوب جنوب.
اع��ت��م��اد س��ي��اس��ات ف�لاح��ي��ة ب��دي��ل��ة ت��ول��ي االهتمام
−
للفالحني ال��ص��غ��ار ،وتشجع ال��ف�لاح��ات العائلية ،وإنتاج
احلاجيات األساسية لشعبنا .في أفق حتقيق السيادة الغذائية
املنشودة.
النهوض بأوضاع البادية ،وتقليص الفوارق املجالية
−
بينها وب�ي�ن امل����دن .ع��ب��ر ت��ق��وي��ة بنيتها التحتية (الطرق
واملسالك القروية ،املاء الشروب ،الكهرباء ،الصرف الصحي
وتطهير السائل ،)...وتوفير السكن الالئق ومختلف املرافق
االجتماعية الضرورية (مستوصفات ،مستشفيات ،مدارس،
ومراكز التكوين املهني الفالحي وغيره.)...
حتفيز حاملي الشواهد املعطلني بالعالم القروي
−
على تأسيس تعاونيات وشركات فالحية ،ومنحهم األولوية
في االستفادة من أراضي الدولة.
رفع سلطة وزارة الداخلية على األراضي اجلماعية،
−
وإعادة القرار في تدبيرها للجماعة نفسها ،وحتديد مسطرة
واضحة النتخاب نوابها ومهامهم وم��دة انتدابهم وكيفية
عزلهم وتعويضهم إن اقتضى احلال.
وض��ع مخططات عملية لتمليك أراض���ي اجلموع
−
لذوي حقوقها واحلد من االستيالء عليها من طرف مافيات
العقار.
تبسيط مساطر التحفيظ والتمليك وتسليم أراضي
−
أمالك الدولة واألراضي الساللية للفالحني الفقراء والصغار،
واستصالح األراضي وتوزيعها على الفالحني بدون أرض.
حتديث وتوسيع شبكات الري وإنشاء مدارات سقوية
−
جديدة ،وإحداث أخرى باملناطق املجاورة للسدود التلية ،مع
ضمان تزويد الفالحني الصغار مبياه الري بكلفة مناسبة.
تطوير البذور احمللية واملعارف الزراعية التقليدية،
−
وتشجيع مربي سالالت املواشي احمللية ،ووضع برنامج وطني
حلمايتها من االنقراض الوشيك.
إعادة جدولة الديون املتراكمة على الفالحني الصغار،
−
وإسقاطها عن املعوزين منهم ،وتوفير ق��روض ميسرة لهم
تراعي أوضاعهم وحاجياتهم.
توفير احلماية االجتماعية م��ن تقاعد وتغطية
−
صحية إج��ب��اري��ة واحل��م��اي��ة م��ن احل����وادث املهنية لعموم
الفالحني الصغار وألسرهم.
تنظيم تسويق املبيدات مبا يضمن سالمة الفالحني
−
وأسرهم والتربة واملنتوج الفالحي نباتيا ك��ان أو حيوانيا،
وت��ق��ن�ين استعمالها واخل��ف��ض ال��ت��دري��ج��ي منها ف��ي أفق
االستغناء عنها والتحول نحو الفالحات اإليكولوجية.
ه���ذه ب��ع��ض م���ن م��ط��ال��ب��ن��ا ف���ي ال��ن��ق��اب��ة الوطنية
للفالحني من أجل خلق تغيير حقيقي في البادية املغربية.
مرة أخرى أشكركم على االستضافة وأمتنى السالمة لكم
ولقراء اجلريدة الكرام.

األخيرة

احلزب الشيوعي السوداني يتو ّعد بإسقاط حكومة حمدوك
وإعادة تنظيم جماهير الثورة
�وع��د احل��زب الشيوعي ال��س��ودان��ي بإسقاط احلكومة
ت� ّ
االنتقالية برئاسة عبد الله حمدوك ،حال عدم التراجع
ع��ن توجهاتها "ال��رأس��م��ال��ي��ة الطفيلية ،وم��واص��ل��ة خرق
الدستور.
تعهد احلزب بالعودة إلى اجلماهير وحشد التأييد
كما ّ
الشعبي لتحقيق أه��داف وشعارات ث��ورة ديسمبر (كانون
األول) ،وذلك بعد أيام من إعالنه االنسحاب من املرجعية
السياسية حلكومة الفترة االنتقالية.
أن "حكومة حمدوك تتبع سياسة احملاور،
وأ ّ َكد احلزبّ ،
واخلضوع ملؤسسات التمويل الدولية ،وتبني سياسة الهبوط
قدما في تطبيع العالقات مع إسرائيل".
الناعم ،واملضي
ً
أن احل�����زب ال��ش��ي��وع��ي ال���س���ودان���ي أعلن
ُي���ش���ار إل����ى ّ
مؤخراانسحابه من قوى إعالن احلرية والتغيير ،التحالف
احلاكم ،والعمل مع قوى الثورة والتغيير.
واعتبر احل��زب ق���راره ب��أ ّن��ه يأتي وق� ً
�وف��ا م��ع اجلماهير
وقضاياها ،والتصدي لتضليلها وخداعها باآلمال الكاذبة.
وي���وم األرب���ع���اء امل��اض��ي ،ق���ال السكرتير ال��ع��ام للحزب
إن
الشيوعي محمد مختار اخلطيب في مؤمتر صحافيّ ،
تغول
"احل��زب استقال من التحالف احلاكم ألنه يرفض ّ
املكون العسكري على مهام مجلس ال��وزراء وقيامه مبهام
ّ
تنفيذية مبا في ذلك ملف السالم واالقتصاد والعالقات
اخلارجية ،وهذا يعتبر خرقً ا للوثيقة الدستورية".
أن احل���زب "خ�ل�ال ف��ت��رة ب��ق��ائ��ه ف��ي التحالف
وأوض����ح ّ
احلاكم كان يدعم كل ما يحقق أهداف الثورة ،ويناهض
دع���اة الهبوط ال��ن��اع��م ،بيد أن��ه وص��ل ملرحلة استوجبت

خروجه من التحالف احلاكم ،بعد أن حتايلت قوى إعالن
احلرية والتغيير على مقررات املؤمتر القومي االقتصادي،
وخ��رق الوثيقة الدستورية بتوقيع اتفاقية ال��س�لام في
ج��وب��ا وامل��واف��ق��ة ع��ل��ى س��ي��ادت��ه��ا ع��ل��ى ال��وث��ي��ق��ة احلاكمة
للفترة االنتقالية ،فضالً عن تطبيع العالقات مع إسرائيل
وخضوعها لالبتزاز األميركي".
وتوعد احلزب الشيوعي "بإسقاط احلكومة االنتقالية،
ّ
وإعادة تنظيم جماهير الثورة للوقوف ضدها ،ما لم تستجب
للمطالب املمثلة في التراجع عن سياساتها االقتصادية،
وخرق الوثيقة الدستورية بإعالء نصوص اتفاقية السالم
عليها ،وتطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني".
ووصف اخلطيب احلكومة االنتقالية بأنها "قوى هبوط
وتتكون من تكنوقراط غالبهم عائدون من خارج
ناعم"،
ّ
ال��ب�لاد ،تربطهم مصالح خارجية ،وم��ن اللجنة األمنية
العليا املمثلة ف��ي العسكريني ال��ذي��ن ق��ام��وا باالنقالب،
متوقعا أن يضاف إل��ى احلاضنة السياسية املكونة من
ً
أحزاب "الهبوط الناعم" والعسكريني ،مكون ثالث من قوى
اتفاق س�لام جوبا ،وتكوين حتالف جديد ،حتت حماية
عسكرية مكونة من القوات النظامية وامليليشيات.
إن احلكومة حتايلت على مقررات "املؤمتر القومي
وقال ّ
االقتصادي" ،وارتهنت لسياسات البنك الدولي ،ما نتج عنه
إفقار املواطنني ،وارتفاع معدالت التضخم ،وتراجع سعر
صرف اجلنيه السوداني ،واالرتفاع غير املسبوق والندرة في
السلع الرئيسية ،ورهن اإلرادة السياسية للبالد لسياسات
احملاور.

الشبكة الدميقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب تخلد اليوم
العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
مبناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي  29ن��وف��م��ب��ر خ���ل���دت الشبكة
الدميقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب
ه��ذه املناسبة ب فعاليات اي��ام 27،28،29،30
نوفمبر  2020وذلك على الشكل التالي :

* األستاذ حيدر عيد ،وهو ناشط حملة البي
دي آس في غزة

يتخللها تكرمي صحفي مغربي مساند وداع��م حلقوق
الشعب الفلسطيني.

* األستاذ مشاري اإلبراهيم عضو املكتب السياسي في
املنبر الدميقراطي من الكويت

~ ي��وم  29نوفمبر تنظيم إل��ى جانب  54هيئة مغربية
وق��ف��ة تضامنية م��ع ال��ش��ع��ب الفلسطيني حت��ت شعار
“فلسطني أمانة والتطبيع خيانة”.

* االستاذ معاد اجلحري ،عضو جلنة املتابعة للشبكة
الدميقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب.
~ يوم  28نوفمبر أمسية فنية عربية مغاربية تضامنية
مع الشعب الفلسطيني مبشاركة فنانني و فرق موسيقية

من  1إلى  7دجنبر 2020

من وحي األحداث

وفاة بطعم االغتيال
التيتي الحبيب
واأليام بيننا.
كالم نسجله للتاريخ
ُ
جيلنا حتمل ويالت االستعمار املباشر واالستقالل
املنقوص .كنا شبابا فأدينا ضريبة النضال وتقدمنا
للساحات بشجاعة رغ��م أن ص��دورن��ا كانت عارية،
بالتهور والالمباالة
وق��د وصمنا البعض ساعتها
ٌ
بالعواقب ،فمنهم من نعتنا باحلمقى .لكننا كنا
ُمصممني على املضي قدما من أجل استكمال مهام
االستقالل والتحرر من نير العبودية لبالدنا ،وكان
ما كان من مالحم وعزة وتضحيات رغم االنكسارات
واملطبات.
ال��ي��وم وامل��غ��رب واق��ع حت��ت جناح جائحة كورونا؛
ها نحن أيضا في ُأت��ون العاصفة ،وألننا كادحون
وبسطاء وأب��ن��اء ه��ذا الشعب نأكل خبزه وننام في
منازله ونتداوى ونعالج في ما يسمى مستشفيات
وال تهرب أجسادنا إلى مشافي العالم ،فإننا نتعرض
لنفس مصير كادحي شعبنا وقد حصل بعض التميز
اخلطير.
ب��األم��س توفي الرفيق مصطفى بوقرطاس في
مستشفى عمومي ف��ي طنجة ،وقعت فيه حادثة
ان��ف��ج��ار م���زود األوك��س��ج�ين ال���ذي ك��ان مي��د رفيقنا
مصطفى باحلياة ،وملا توقف األوكسجني ُأعلن عن
وفاة مصطفى بنهادي .أما اليوم ،فقد توفي رفيقنا
عبد السالم اومالك وهو الذي دخل املصحة بسبب
عياء القلب ال��ذي تعب م��ن ض��خ األم��ل ف��ي جسد
ه��ذا الشعب املنهك ،لكن الرفيق تعرض لإلصابة
هناك بعدوى اجلائحة وقد استشهد ألن اجلسد ال
يحتمل.
بهذين احلدثني الفاجعة نكون أيضا ،ونحن في
شيخوخة العمر ،شهودا على اهتراء القطاع الصحي
وع��دم جاهزيته ليحمي صحة وسالمة املواطنات
واملواطنني .إن الوفاتني تكادان تنطقان كشهادة بأن
الفقيدين سقطا شهداء سياسة دولة فاشلة.

~ ي����وم  27ن��وف��م��ب��ر وب���ش���راك���ة م���ع حركة
“ ”BDS Marocب د س املغرب ،ن��دوة رقمية
موضوعها“ :ما العمل مع ًا لنقاوم التطبيع مع
االبارتهايد االستعماري الصهيوني بفلسطني
وك��ي��ف نفشله ف��ي ك��ل ب��ل��د م��ن اخل��ل��ي��ج إلى
مساء بتوقيت
احمليط؟” على الساعة الثامنة
ً
القدس السابعة بتوقيت الرباط مبشاركة:

* االستاذ عبد الرحمان بركات عن احل��زب الشيوعي
السوداني
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العدد386 :

~يوم  30نوفمبر زي��ارة للسفارة الفلسطينية لتسليم
رسالة موجهة جلميع الفصائل الفلسطينية
~ زيارة للممثلية األمم املتحدة لتسليم رسالة موجهة
لألمني ال��ع��ام ل�لأمم املتحدة ح��ول االنتهاكات املستمرة
حلقوق الشعب الفلسطيني

بهذا يكون لالستبداد ثمن يدفعه الشعب الكادح
أرواح����ا وم��ع��ط��وب�ين .االس��ت��ب��داد ج��رمي��ة سياسية
ال ب��د م��ن اق��ت�لاع��ه م��ن أرض��ن��ا ،فلنتصور للحظة
أن األوك��س��ج�ين ك���ان م��ت��وف��را ل��رف��ي��ق��ن��ا مصطفى
ب��وق��رط��اس ،ل��و مت ذل���ك ل��ك��ان ال��ي��وم معنا يواصل
معاركه .لنتصور أيضا أن رفيقنا عبد السالم متت
حمايته من اجلائحة ،وك��ان من واج��ب املصحة أن
تقوم بذلك ،لكان الرفيق عبد السالم الزال يقاوم
متاعب قلبه ولرمبا تغلب عليها ونهض كما كان
يفعل دائما .فلنتصور أن بلدنا حترر من االستبداد،
مل��ا كنا ف��ي ه��ذه الوضعية اخل��ط��رة التي تستهدف
الشرفاء أما األنذال واللصوص فإنهم يعاجلون في
اخلارج.

