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الدولة املغربية والدين 
من خالل املالية العامة
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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 390 
من 29 دجنرب 2020 
        إىل 4 يناير 2021

الثمن:  4 دراهم

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

األرض  حترير  أج��ل  من  الفلسطيني  الشعب  كفاح  مساندة  ان 
واالنسان،وحتقيق كامل حقوقه املشروعة،تعكس الى أي حد أصبح 
االنسان انسانا بالنسبة الى نفسه.مبا يعني ذلك من احترام للقيم 

واملبادئ التي تنبذ احلرب وتنشرالسالم في العالم.

عادلة،لم  قضية  الفلسطينية  القضية  أن  ال��ت��اري��خ  كشف  لقد 
املباشر  ال��دع��م  ال��ى  تستند  ال��ت��ي  الصهيونية  احل���روب  تسقطها 
اخلفاء  ف��ي  تتواطؤ  كانت  التي  والرجعيات  العاملية  لالمبريالية 
وتتضامن في العلن.انكشفت كل املناورات،وبقي الشعب الفلسطيني 
الشعوب  ب��اق��ي  ع��ن  نيابة  ال��ت��ص��دي  أم���ام جبهات  م��ع��زوال  ي��ق��اوم 
واالمبريالية. والصهيونية  االمبريالية  ث��ال��وث  امل��ق��ه��ورة،ي��واج��ه 
الى  التحررية  بقواها  الشعوب  كل  لتصطف  األوان  حان  اليوم،وقد 
البربري  للتصدي  املقاومة  وفصائله  الفلسطيني  الشعب  جانب 

الصهيوني الزاحف.

وفية  تبقى  التي  الشعوب  هذه  من  واح��د  اال  املغربي  الشعب  ما 
للعهد الفلسطيني من حيث أنه يعتبر القضية الفلسطينية قضية 
ضد  املقاومة  م��ع  ال��س��الح  حملوا  ش��ه��داء  أجلها  م��ن  وطنية،قدم 
الذي  التطبيع  قبول  وال  التراجع  ميكنه  الصهيوني،ال  االحتالل 
يعمل النظام املخزني وحكومته الرجعية على ترسيمه ضدا على 

ارادة جماهير الشعب املغربي.

ان التطبيع الرسمي للنظام القائم،أصبح قضية محورية ضمن 
القضايا التي قامت من أجلها السيرورة الثورية في بالدنا من أجل 
الكيان  مع  العالقات  ترسيم  اع��ادة  أن  والدميقراطية.ذلك  التحرر 
ضعيف  موقع  وم��ن  خيانية  عملية  كونها  ع��ن  الصهيوني،فضال 
األوضاع  وت��أزمي  تعقيد  من  تبعي،ستزيد  رأسمالي  خانع،كنظام 
والطغمة  املافيا  بيد  الثروات  تركيز  من  باملزيد  بالدنا  في  العامة 
تكن  الشعبية.فلم  الطبقات  عموم  مصالح  على  ض��دا  املخزنية 
هذه  لترعى  غيره  أو  ترامب  بقيادة  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
مبا  القرن  صفقة  مترير  حلقات  ضمن  حلقة  لكونها  اال  العملية 
من  عضويا  ج��زءا  س��وى  ميثل  ال  ال��ذي  الصهيوني  الكيان  يخدم 
االمبريالية وواجهة أساسية للعدوان ضد شعوب الشرق األوسط.
هيمنة  املغاربية،لضمان  وال��ب��ل��دان  العربية  املنطقة  ف��ي  وخ��اص��ة 
حقها  وم��ن  ث��روات��ه��ا  م��ن  شعوبها  وح��رم��ان  الغربية  اإلمبريالية 

وخياراتها  السياسية  ق��رارات��ه��ا  على  وال��س��ي��ادة  املصير  تقرير  ف��ي 
االقتصادية،االجتماعية والثقافية.

لقد حكم علينا قرار النظام املخزني القاضي بتطبيع العالقات مع 
الكيان الصهيوني باالنتقال من موقع املساند الداعم حلق شعبنا 
التي  للتهديدات  والتصدي  الدفاع  موقع  فلسطني،الى  في  هنالك 
يحملها هذا التطبيع وأخطاره على املصالح احليوية للشعب املغربي 
والثقافية. السياسية،االقتصادية،االجتماعية  امل��ج��االت  كل  في 

أي أننا أصبحنا مطالبني مبواجهة يومية للعدو في صورة بوهني 
أكثر وضوحا:عدو غاصب ألرض فلسطني،عدو سيستبيح ثرواتنا 
في  االجتماعي.سنكون  وج��ودن��ا  ويستنزف  والبشرية  الطبيعية 
صراع مباشر مع أجهزة نظام مخزني يحاول حماية مصالح املافيا 
هذا  األمبريالية.يخترق  وكيلة  الصهيونية  بجشع  معززة  احمللية 
الصراع قطاعات حيوية عديدة من الفالحة في البوادي والقرى الى 
السياحة واخلدمات في املدن التاريخية والعصرية مرورا باملناطق 

الصناعية ذات االستغالل املتعدد اجلنسيات.

ال��ش��ع��وب التواقة  ال��ش��ع��ب امل��غ��رب��ي ع��ل��ى غ����رار  غ��ي��ر أن جت��رب��ة 
ال���ى ال��ت��ح��رر،وم��ا راك��م��ه ع��ب��ر ت��اري��خ ح��اف��ل مب��ق��اوم��ة االستعمار 
واالس���ت���ب���داد،وم���ا خ��ل��ده م���ن م��الح��م م��س��ان��دة ودع����م الشعوب 
التطبيع  ملقاومة  ج��دي��دة  أش��ك��اال  أخ��رى  م��رة  املضطهدة،سيبدع 
وآثاره على مجموع مناحي احلياة في بالدنا.هذا وقد بدأ فعال،الرد 
واستئنافها  العالقات  تطبيع  على  التلقائي  باالحتجاج  الشعبي 
واملناهضة  الدميقراطية  القوى  تبقى  الصهيوني.بينما  الكيان  مع 
للتطبيع املخزني مترددة في كيفية تفعيل مواقفها والتعبير عليها 
بشكل منظم.فاألمر يستلزم على القوى الرافضة للتطبيع، املبادرة 
املنظمة في اجتاه وحدوي عضوي مع نضاالت اجلماهير الشعبية 
االمبريالية  املشاريع  تصريف  ورف��ض  املؤامرة  رفض  عن  للتعبير 
الصهيونية على حساب مصالح جماهير شعبنا.ذلك ما يستلتزم 
محلية  وم��ع��ارك  حمالت  مضى،تنظيم  وق��ت  أي  من  وأكثر  اليوم 
ومركزية من أجل اسقاط التطبيع صونا لكرامة شعبنا ودفاعا عن 
قضيتنا وقضية الشعب الفلسطيني وكافة حقوقه املشروعة حتى 
كافة  الدميقراطية على  الدولة  وبناء  املغتصبة  االراضي  استرجاع 

أرض فلسطني املستقلة.  

اسقاط التطبيع جزء من مهام السيرورة الثورية

التعاونيات باملغرب بني 
االقتصاد التضامني و آليات 

14الهيمنة  الرأسمالية
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في اخللفية الطبقية 
9للوطنية

ضيف العدد: 
عبد الرحيم هندوف

ية  أغلب التعاونيات صور

أسست لالستفادة من الدمع

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

  FNE املجلس الوطني لنقابة
يدعو للنضال الوحدوي 

كلمة العدد

العامالت الزراعيات واالستغالل املضاعف
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تابعت الكتابة اجلهوية املعركة البطولية لعمال شركة 
أيام   )10( مل��دة عشرة  اعتصام  في  “تويسيت”، متثلت 
في باطن األرض ومحيط املنجم بجبل عوام مبنطقة 
مريرت دفاعا عن مطالبهم املشروعة ومن أجل تنفيذ 
أرب��اح��ا طائلة بسبب  ال��ت��ي حتقق  ال��ش��رك��ة  ال��ت��زام��ات 
البؤس  العمال  منها  يجني  وال��ت��ي  اإلنتاجية  ارت��ف��اع 
وشبابها  التهميش  املنطقة  ت��ع��ان��ي  ك��م��ا  واحل���رم���ان 

البطالة  واإلقصاء.

فرض  ال��ذي  احل��ص��ار  اجلهوية  الكتابة  تابعت  كما 
املناضلني  ومنع  اكلموس  وبلدة  خنيفرة  مدينة  على 
الذي غادر أسوار   ” بوذا غسان   ” الرفيق  من استقبال 
ضد  نضاله  بسبب  االع��ت��ق��ال  م��ن  سنة  بعد  السجن 
العطالة وانخراطه في االحتجاجات الشعبية باملنطقة.

للطبقة  املكثف  أمام االستغالل  الكتابة اجلهوية  إن 
العاملة والقمع املمنهج املسلط على كل أشكال التظاهر 

واالحتجاج تعلن :

املفترسة   ” “توسيت  ش��رك��ة  ع��م��ال  م��ع  تضامنها 
وتطالب باالستجابة ملطالب العمال .

تهنئ الرفيق بوذا على استرجاع حريته وتدين قمع 
الشكل النضالي املنظم الستقبال الرفيق وتتضامن مع 

كافة ضحايا الهجمة املخزنية.

املعتقلني  ك��اف��ة  س����راح  ب��إط��الق  مطالبتها  جت���دد 
السياسيني : معتقلي احلراكات الشعبية بالريف ، جرادة 
الريسوني  و  الراضي  )عمر  والصحفيني  جتيت  وبني 

سليمان( ووقف املتابعات في حق جميع  النشطاء.

إدان��ت��ه��ا لسيل ال��دع��اوي امل��رف��وع��ة م��ن ط��رف مدير 
رفيقنا  ض��د  والتكوين  للتربية  اجلهوية  األك��ادمي��ي��ة 
أمرار  إسماعيل بسبب نشاطه النقابي وهي دليل على 
العداء للعمل النقابي وفشل التسيير اإلداري والتربوي 
لهذا املسؤول كما تعلن تضامنها مع الرفيق قاشا كبير 

املستهدف بسبب نضاله احلقوقي والسياسي.

الكيان  املخزني مع  للنظام  املخزي  للتطبيع  إدانتها 
القضية  أن  وت��ذك��ر  وال��ع��ن��ص��ري  ال��غ��اص��ب  الصهيوني 

املغربي  الشعب  وج��دان  في  الفلسطينية ستبقى حية 
الدولة  وإقامة  واالمبريالية  الصهيونية  دحر  حني  إلى 
فلسطني  ت���راب  ك��ام��ل  ع��ل��ى  املستقلة  الفلسطينية 
إلى  واملغتربني  الالجئني  وع���ودة  ال��ق��دس  وعاصمتها 

أراضيهم التي هجروا منها.

الكتابة اجلهوية / بني مالل � خنيفرة

2020 /12/ 23

النهج الدميقراطي بجهة بني مالل ـ خنيفرة
يتضامن مع العمال املنجميني ويدين "التطبيع"  وقمع احلريات

باحملمدية،  ال��دمي��ق��راط��ي  للنهج  احمللية  الكتابة  تتابع 
للمواطنات  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع  كبير،  بقلق 
العاملة  الطبقة  مقدمتهم  وف��ي  ب��احمل��م��دي��ة،  وامل��واط��ن��ني 
االجتماعية  وض��ع��ي��ت��ه��م  ت����زداد  ال��ت��ي  ال��ك��ادح��ني،  وع��م��وم 
االنتشار  ظل  في  سيما  باحملمدية،  تفاقما  واالقتصادية 
العمل،  ع��ن  التعسفي  والتوقيف  ك��ورون��ا،  جلائحة  ال��واس��ع 

في  املعامل  بإغالق  والعامالت  العمال  وتشريد 
توقيف  بسبب  أو  إع���الن،  سابق  دون  وجوههم 
بهم  ال��ت��ص��ري��ح  ع���دم  أو  تقليصها،  أو  األج����ور 
االجتماعي.  للضمان  الوطني  الصندوق  ل��دى 
ما  على  اإلج��ه��از  ملسلسل  الباطرونا  ومواصلة 
من  ناضل  التي  واحلقوق  املكتسبات  من  تبقى 
هذا  طويلة،  لسنوات  والعامالت  العمال  أجلها 
الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  وقفت  وقد 
يوم  بعد  عن  العادي  اجتماعها  في  باحملمدية 
القضايا  2020 على مختلف  20 دجنبر  األحد 
والتنظيمية  ال��س��ي��اس��ي��ة  ب���األوض���اع  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
احمللية  والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية 
العمال  من  العشرات  وضعية  وعلى  عام،  بشكل 
والعامالت بشكل خاص، بكل من معمل اجللد 
وحرمانهم  أجورهم  تقليص  من  يعانون  الذين 
االجتماعي،  والضمان  الصحية  التغطية  م��ن 

وعامالت وعمال كورفينيك الذين لم يتوصلوا إلى حد اآلن 
الباطرون،  بها  وع��ده��م  التي  ومستحقاتهم  بتعويضاتهم 
موسى  س��ي��دي  بجماعة  “بيم”  احل��ل��وى  ص��ن��اع��ة  وش��رك��ة 

ال��ش��غ��ل، وعدم  ي��ع��ان��ون م��ن الهشاشة ف��ي  ال��ذي��ن  امل��ج��ذوب 
الوطني  بالصندوق  التصريح  م��ن  وحرمانهم  االس��ت��ق��رار 
“افانتي”،  فندق  وع��ام��الت  وع��م��ال  االجتماعي،  للضمان 
وعمال النظافة املؤقتني الذين يوجه ملفهم املطلبي املشروع 
بالتجاهل والتسويف، وعمال وعامالت احلمامات الشعبية، 
والقاعات الرياضية الذين فرضت عليهم العطالة اإلجبارية 

الوقائية  للتدابير  تطبيقا  عملهم  م��ق��رات  إغ���الق  ج���راء 
واإلجراءات االحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، كما 

يبقى مستقبل عمال شركة “سامير” غامضا…

وتأسيسا على ذلك، فإن الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي 
باحملمدية تعبر عن:

والعامالت  العمال  مع  وال��الم��ش��روط  املطلق  تضامنها   –
واإلقصاء  والتفقير  التشريد  سياسة  ضحايا  باحملمدية 
االجتماعية  وال��ع��دال��ة  ال��ك��رمي  العيش  م��ن سبل  واحل��رم��ان 

والكرامة.

– تنديدها الشديد بإجهاز الباطرونا على ما 
من  ناضل  التي  واملكتسبات  احلقوق  من  تبقى 
العمال والعامالت لسنوات طويلة وبعدم  اجلها 
احترام  لفرض  ومركزيا  محليا  ال��دول��ة  تدخل 

القوانني على علتها .

– مطالبتها للدولة محليا ومركزيا باالستجابة 
للمطالب املشروعة للعمال والعامالت، والضغط 
الشغلية على  القوانني  الباطرونا الحترام  على 
هما  الباطرونا  و  الدولة  أن  اعتبار  على  علتها 
املسؤوالن عن توفير الشروط املادية و الصحية 
وحماية  مالئمة  ظ��روف  ف��ي  العمل  الس��ت��م��رار 
والتوقيف  ال��ت��ش��ري��د  م��ن  وال��ع��ام��الت  ال��ع��م��ال 
اإلجباري عن العمل وتوقيف األجور أو تقليصها 
للضمان  الوطني  بالصندوق  التصريح  ع��دم  أو 

االجتماعي…

عن الكتابة احمللية

النهج الدميقراطي باحملمدية 
يتضامن مع العشرات من العمال والعامالت ضحايا سياسة التشريد والتفقير
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قضايا عمالية وحقوقية

بيوكدة

ال بديل عن املقاومة الشعبية

قررت عامالت  "شركة صوبروفيل" املعتصمات مبقر مندوبية التشغيل 
بعد  باملندوبية  اليومي  مبيتهن  رف��ع   ،2020 دجنبر   23 ي��وم  ببيوكرى 
مفاوضات مع السلطات احمللية واألمنية حيث قدمت لهن وعود مبتابعة 

امللف والعمل على إيجاد حل لهذا املشكل من غير ما!!!

وقصدت العامالت معتصمهن بطريق السبت  أمام مقر فرع للشركة على 
بعد حوالي 3 كلم مشيا على االقدام  في هذه الظروف الباردة وفي غياب 

االنارة... 

لالشارة فقد سبق للعامالت والعمال أن توجهن في مسيرة يوم اخلميس 
17 دجنبر 2020 في اجتاه مقر مندوبية التشغيل ببيوكرى اقليم اشتوكة 
من  أكثر  منذ  الشركة  هذه  ف��روع  أحد  مقر  أم��ام  اعتصام  بعد  باها،  ايت 
شهر ، حيث مت تنظيم وقفة احتجاجية منددة باألوضاع املزرية للعامالت 
الوقت  وفي نفس  االجتماعي  املشكل  لهذا  بإيجاد حل  والعمال ومطالبة 
في  االقليمية  والسلطات  التشغيل  مندوبية  تقاعس  ومستنكرة  منددة 
احترام  على  الفرنسي  الشركة  رب  الرغ��ام  والتدخل  الشغل  قانون  تطبيق 

قوانني الشغل املغربية.

ك��ل ال��دع��اء وال��ت��ض��ام��ن  م��ع ال��ع��ام��الت وال��ع��م��ال م��ن أج��ل حقوقهم/ن 
املشروعة.

ح . لعميمي

النقابة الوطنية للتعليم ـ ك د ش
تندد مبنع  وقمع اعتصام مسؤوليها  يوم 22 دجنبر

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم )ك د ش( املنع  الذي 
ت��ع��رض  ل��ه اع��ت��ص��ام  مسؤوليها وط��ن��ي��ا، ي��وم ال��ث��الث��اء 22 
دجنبر 2020، واعتبرت في بيان صادر عقب اجتماع مكتبها 
الوطني يوم اخلميس 24 دجنبر 2020، هذا املنع متنافيا مع 
التشريعات الوطنية والدولية، ومسا صريحا بحق االحتجاج 

وجتليا  السلمي،  والتظاهر  والتعبير 
أن  مؤكدا  احلريات،  خنق  جتليات  من 
مستقبل املغرب، وأفق التقدم والتنمية 
اليستقيم بدون احلرية والدميوقراطية 
التعليم  وأن  االن��س��ان،  واح��ت��رام حقوق 

قلبه النابض.
ال���ب���ي���ان: إن م���ا ج����رى من  وأض�����اف 
التربية  وزارة  ملقر  أمني وعسكرة  إن��زال 
لالعتصام،  امل���ق���رر  امل���ك���ان  ال��وط��ن��ي��ة، 
واحلكومة  ال��دول��ة  اس��ت��ف��راد  سياق  ف��ي 
وإق��ب��ار قنوات  ال���ق���رارات،  وال����وزارة بكل 
الدائم إلى قمع ومنع  احل��وار، واللجوء 
السلمية،  وال��ت��ظ��اه��رات  االحتجاجات 
على  ي��دل  ال���ط���وارئ،  ق��ان��ون  بتوظيف 
الردة  تتجاوز  مرحلة  دخ��ل  امل��غ��رب  أن 
إعدام  محاولة  على  ويؤشر  احلقوقية 
كل رأي معارض، وكل حركة احتجاجية 
املناضلة  التنظيمات  وإلغاء  مشروعة، 
يدل على حظر عملي  ما  الوجود،  من 

اإلج��ه��از على  ف��ي  املتمثلة  األح��ادي��ة  امل��ق��ارب��ة  ل��ف��رض  لها 
املكتسبات واحلقوق وخنق احلريات. 

به  تدبر  ال��ذي  االس��ت��ب��دادي  املنطق  أن  النقابة  واعتبرت 
خصوصا  التربوي  التعليمي  والشأن  عموما  املغرب  ش��ؤون 
مآالته  ف��ي  يتحكم  أح��د  ال  مجهول  إل��ى  امل��غ��رب  سيدخل 

وعواقبه.
املسؤوالت  ك��ل  ع��ال��ي��ا  للنقابة  ال��وط��ن��ي  امل��ك��ت��ب  وح��ي��ى   

واملسؤولني النقابيني على مجهوداتهم وتضحياتهم الكبيرة، 
النضالية،   2020 22 دجنبر  باعتزاز جناح  محطة  مسجال 
بإبداع كونفدرالي مبهر، وحتد وصمود كبيرين، وإصرار على 
االعتصام  منع  بتحويل  االحتجاجي،  الشكل  هذا  جتسيد 
ملسيرة احتجاجية، بلغت الرسائل لكل اجلهات: دولة وحكومة 

املكافحة،  ملركزيتنا  التنفيذي  املكتب  بدعم  وينوه  ووزارة، 
ومشاركة عدد من كتاب ومناضلي القطاعات الكونفدرالية، 
جتسيدا للتضامن النضالي العمالي، ويشكر منسق وممثلي 
اإلئتالف املغربي ملنظمات حقوق االنسان، ووسائل اإلعالم 

على احلضور واملواكبة وتغطية احلدث.
كما اعتبر أن احلوار املمأسس واملنتج واملسؤول هو السبيل 
وحتصني  التعليمية،  املنظومة  اختالالت  ملعاجلة  الوحيد 

حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، واالستجابة ملطالبها 
املشروعة والعادلة، وتنفيذ االلتزامات السابقة، لتأهيل املغرب 

عبر بوابة التعليم العمومي، ملواجهة كل التحديات.
الدرجة  في  الترقيات  عن  الفوري  باالفراج  البيان  وطالب 
دعوته  ويجدد  واملكتسبات،  للحقوق  ت��ام  باحترام  والرتبة، 
ألعضاء اللجان الثنائية املركزية ممثلي الشغيلة 
اخلروقات،  لكل  حزم  بكل  للتصدي  التعليمية، 
ولكل احملاوالت الرامية الى املس مبكتسبات نساء 

ورجال التعليم في هذا املجال.
في  ون��زي��ه  ش��ف��اف  حتقيق  بفتح  ط��ال��ب  كما 
ن��ت��ائ��ج ال���ول���وج مل��رك��ز ال��ت��ف��ت��ي��ش ل��ل��وق��وف على 
وترتيب  املسؤوليات  وحت��دي��د  ج��رى  م��ا  حقيقة 
اجلزاءات القانونية واإلدارية مبا يحفظ سمعة 

ومصداقيةاملركز، ومراكز التكوين عموما.
وعبرت النقابة عن دعمها الكامل لكل نضاالت 
األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ودعت كل 
الشغيلة  وعموم  والكونفدراليني،  الكونفدراليات 
األشكال  ف��ي  واحل��ض��ور  إلجن��اح��ه��ا،  التعليمية 
للدفاع  األقطاب،  ومسيرات  واجلهوية،  احمللية 
الوظيفة  ف��ي  ف��ي اإلدم����اج  امل��ش��روع  ع��ن حقهم 
العمومية، مجددا رفضه آللية التشغيل بالتعاقد 

في قطاع اجتماعي استراتيجي؛
بالصور  معزز  مفصل  تقرير  رف��ع  ق��ررت  كما 
وم��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و، ع��ن امل��ن��ع ال��الق��ان��ون��ي ل��الع��ت��ص��ام وما 
لألممية  واملناضلني  للمناضالت  وتعنيف  قمع  من  صاحبه 
مع  للتنسيق  اض��اف��ة  للنقابات؛  ال��دول��ي  واالحت���اد  للتربية 
املكتب التنفيذي لوضع شكاية لدى جلنة احلريات النقابية 
التابعة ملنظمة العمل الدولية؛ كما دعى مسؤوليه لالستعداد 
التعليمية  الشغيلة  بكل  مهيبا  املقبلة؛  النضالية  اخلطوات 
إلى رص الصفوف وااللتفاف حول إطارهم املناضل والصامد 

النقابة الوطنية للتعليم ...

عامالت "شركة صوبوفيل" ينقلن اعتصامهن إلى مقر الشركة 
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املجلس الوطني لنقابة FNE - التوجه الدميقراطي
 يدعو للنضال الوحدوي ملواجهة املخططات التصفوية

التوجه   FNE ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  ع��ق��دت 
الوطني  مجلسها   2020 دجنبر   20 األح��د  الدميقراطي 
في دورته اخلامسة، عن بعد عبر تقنية زوم، بعد تأجيل 
امل��ؤمت��ر ال��وط��ن��ي ف��ي س��ي��اق ع��ام م��ن أب���رز سماته تفشي 
على  سلبية  انعكاسات  من  ذلك  رافق  وما  كورونا  جائحة 
التعليم واستثمار  العمومي وأوضاع نساء ورجال  التعليم 
واحلريات  احلقوق  انتهاك  في  لالمعان  للجائحة  الدولة 
واالجهاز على املكاسب التاريخية للطبقة العاملة وعموم 
املوظفني، مما مكن الدوائر املالية العاملية من فرض املزيد 

من اإلجراءات التصفوية للوظيفة واخلدمات العمومية.

من  املقدمني  واملالي  األدب��ي  التقريرين  مناقشة  وبعد 
التنظيمية  القضايا  في  وال��ت��داول  الوطني  املكتب  ط��رف 
فإن  ال��ت��رب��وي،  وال��ش��أن  التعليمية  ال��س��اح��ة  ومستجدات 
التوجه   FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة  الوطني  املجلس 

الدميقراطي:

1 - َيعتبر أن السياق الدولي يتسم بتعمق األزمة البنيوية 
لإلمبريالية العاملية واحتدام الصراع وسطها وإعادة تقسيم 
الشعوب  ح��س��اب  على  أزم��ت��ه��ا  وت��ص��ري��ف  العاملية  ال��س��وق 
املضطهدة، عبر نهب خيرات الشعوب وإجهاض أي تغيير 

دميقراطي بها؛

2 - ُيدين صفقات اخليانة والغدر التي تبرمها األنظمة 
الرجعية مع الكيان الصهيوني العنصري الغاصب، ويرفض 
املغربية  الدولة  باشرته  ال��ذي  التطبيع  ترسيم  أشكال  كل 
مع هذا الكيان الدموي، ويجدد مساندته املطلقة للشعب 
الفلسطيني وحقه التاريخي في إقامة دولته املستقلة على 
أرض فلسطني وعاصمتها القدس وعودة الالجئني وحترير 
كافة  ون��ض��االت  ال��ص��ام��دة  مقاومته  يحيي  كما  األس���رى 
الشعوب املضطهدة عبر العالم، من أجل التحرر واالنعتاق؛

امل��رت��ك��زة على  باملغرب  الطبقية  االخ��ت��ي��ارات  ُي��دي��ن   3-
مترير املخططات والقوانني التراجعية والتصفوية )الرؤية 
االستراتيجية 30-15، قانون اإلطار 17-51، قانوني املالية 
2020 و2021، تفكيك الوظيفة العمومية وترسيم التشغيل 
بالعقدة وتعميمه على باقي الفئات، خصم نقط الترقية 
للمضربني عن العمل، اإلعداد لتنزيل املزيد من املشاريع 
اإلض���راب،  ح��ق  وتكبيل  جت��رمي  والتحكمية:  التصفوية 
التقاعد،…(،  أنظمة  بإصالح  يسمى  ما  النقابات،  قانون 
للقطاع،  االن��ف��رادي  تدبيرها  ف��ي  التربية  وزارة  ومت���ادي 
تتأجج  الذي  الوقت  في  النقابات،  تغييب  على  وإصرارها 
التعليمية  والشغيلة  امل��غ��رب��ي  الشعب  اح��ت��ج��اج��ات  فيه 

الرافضة لكل املخططات التخريبية؛

4 - ُي��ط��ال��ب ب��رف��ع م��ي��زان��ي��ة االس��ت��ث��م��ار ف��ي اخلدمات 
العمومية وعلى رأسها التعليم، وتأميم التعليم اخلصوصي 
مجانيتها  وض��م��ان  وجت��وي��ده��ا  املنظومة  توحيد  ألج��ل 
للجميع وفق املبادئ والقيم املنصوص عليها في املواثيق 

واملعاهدات الدولية؛

ب���احل���وار االج��ت��م��اع��ي اجل����اد احلكومي  ي��ط��ال��ب   - 5
التزامات  بتفعيل  الوصية واإلسراع  الوزارة  والقطاعي مع 
واملساعدين  التقنيني  املساعدين  مطالب  وتلبية  ال���وزارة 
االمتحان  إلى مقاطعة  االحتجاج  بهم  )وص��ل  اإلداري��ني 
وأطر  ال����وزارة(،  الم��ب��االة  أم��ام   2020 دجنبر  دورة  املهني 
التربويني )مزاولني  واملتصرفني  التربوية باإلسناد  اإلدارة 
الدولة  ومهندسي  )ماستر  الشواهد  وحاملي  ومتدربني( 
وضحايا  ال��ت��ع��اق��د  عليهم  وامل���ف���روض  وغ��ي��ره��ا(  وإج����ازة 
التربويني  وامللحقني   )2019 أبريل   25 )اتفاق  النظامني 
السلم  خارج  من  واملقصيني  واالقتصاد،  اإلدارة  وملحقي 
الشهادات  وح��ام��ل��ي   ،10 وال��زن��زان��ة  اجل���دي���دة،  وال���درج���ة 
من  احملرومني   2013-2014 اإلداري���ة  التعسفات  ضحايا 
وأطر  والدكاترة  فئاتهم،  بكل  واملدرسني  املباريات،  اجتياز 
التربية  وم��ن��ش��ط��ي  وال��ع��رض��ي��ني  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ت��وج��ي��ه 
ومسيري  واملفتشني  وامل��س��ت��ب��رزي��ن  وامل��ب��رزي��ن  امل��دم��ج��ني 
واملكلفني  مدرسة.كم،  وم��درس��ي  واملالية،  امل��ادي��ة  املصالح 

األطر  وباقي  العالي  بالتعليم  والعاملني  إط��اره��م  خ��ارج 
واحملررين(،  واملتصرفني  والتقنيني  )املهندسني  املشتركة 
التكوين  مراكز  مبختلف  العاملني  واإلداري��ني  واألساتذة 
لوزارة  واإلقليمية  واجلهوية  املركزية  اإلدارات  ومبختلف 
التربية، واألطباء واألساتذة املرسبني واملعفيني، ومربيات 
ومربيي التعليم األولي وعمال احلراسة والنظافة والطبخ 

وسائر الفئات…؛

6 - يجدد مطالبة وزارة التربية الوطنية بالتعجيل بإصدار 
املكتسبات  يعزز  والذي  واملنصف  العادل  األساسي  النظام 
ويجبر األضرار ويستجيب ملطالب وحقوق الفئات ويقلص 
الفوارق بني الفئات التعليمية وباقي موظفي الدولة، كما 

يوحد الشغيلة التعليمية في احلقوق والواجبات؛

السياسيني  املعتقلني  كافة  س��راح  ب��إط��الق  يطالب   -  7
االجتماعية  االح��ت��ج��اج��ات  وم��ع��ت��ق��ل��ي  وال��ص��ح��ف��ي��ني 
)معتقلي الريف وبني تيجيت وجرادة…( واحلركة الطالبية 
وحركة املعطلني، ويدعو إلى االستجابة الفورية للمطالب 
االجتماعية  والعدالة  والكرامة  احلرية  أجل  من  الشعبية 

واملساواة الفعلية؛

 FNE للتعليم  الوطنية  اجل��ام��ع��ة  مب��واق��ف  َيعتز   -  8
قرارات  ك��ل  وُي��ث��م��ن  امل��غ��رب��ي،  الشعب  بقضايا  امُللتِحمة 
واإلقليمية  واجلهوية  الوطنية  أجهزتها  كافة  وم��ب��ادرات 
واملنتِصر  املنحاز  الكفاحي  باخلط  ويتشبث  واحمل��ل��ي��ة، 
حلقوق ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها وامُلناهض 
بطاطا  اإلقليمي  املكتب  مع  التضامن  ويسجل  للفساد، 
امُلعتِصم منذ خمسة أيام مبقر املديرية اإلقليمية وُيندد 
القرارات االنتقامية والتعسفية واملتابعات القضائية  بكل 
التي تستهدف املناضلني الكفاحيني الرافضني للتطبيع مع 
الفساد… )مناضلي/ات FNE الرفاق/ات: أمرار إسماعيل، 
التنسيقية  مناضلي/ات  قرابطي…،  م��رمي  الكبير،  قاشا 
)املقريني  التعاقد  ُفِرض عليهم  الذين  لألساتذة  الوطنية 
أهدريش  بأزيالل،  حلسن  هالل  الدريوش،  )ب��راءة(  سهام 
رشيد بتارودانت، القوطي زكرياء بسيدي سليمان، دكداك 
يونس،  الشكاري  ب��زاك��ورة،  مبارك  ليعيشي  ب���وزان،  هيثم 
كاراوي سعيد بالرشيدية، إدر رشيد بصفرو، ماللو محمد، 

عبد احلكيم كدروز باحلوز، حمزة خوري بإنزكان…(؛

 9 - يندد بالتالعبات التي ظهرت إثر اإلعالن عن نتائج 
مباراة التفتيش وُيحمل الوزارة املسؤولية الكاملة وُيطالب 
بفتح حتقيق نزيه ومعاجلة األمر والطعون ونشر النقط 
أوراق  على  باالطالع  للطاعنني  والسماح  عليها  احملصل 
املباريات  ك��ل  مبعاجلة  املطالبة  وي��ج��دد  االم��ت��ح��ان��ات…، 
واالمتحانات جذريا من حيث التنظيم واملواضيع واألطر 
املنظمة  املراسيم  في  النظر  ب��إع��ادة  والتسريع  املرجعية 
ملهن  اجلهوية  )امل��راك��ز  التربية  وزارة  أط��ر  تكوين  مل��راك��ز 
ومركز  التعليم  مفتشي  تكوين  ومركز  والتكوين  التربية 
استقاللية  مستوى  على  التربوي(  والتخطيط  التوجيه 
داخل  التدخالت من  وتفادي  والتربوية  اإلداري��ة  القرارات 
وزارة التربية أو أي سلطة أو إدارة أخرى، ومبا يخدم النظام 
التعليمي ببلدنا ويخدم مراكز التكوين وهيئات التدريس 
والتأطير  واإلش�����راف  وال��ت��خ��ط��ي��ط  وال��ت��وج��ي��ه  واإلدارة 
ب�”البحث  ي��س��م��ى  ال��ت��رب��وي، وال��ك��ف ع��ن اس��ت��ع��م��ال م��ا 
احمليطي” والترسيب واالقصاء للمتبارين بسبب االنتماء 
السياسي واجلمعوي، وُيجدد املطالبة بتنظيم افتحاصات 

مالية وإدارية ملختلف املراكز واإلدارات…؛

التعسفية  وال��ت��دخ��الت  ال��ه��م��ج��ي  ب��ال��ق��م��ع  ي��ن��دد   -  10
البوليسية التي تواَجه بها االحتجاجات املطلبية وضمنها 
االنتقام  سياسة  وُيدين  التعليمية،  الفئات  احتجاجات 
املمنهجة ضد املضربني باالقتطاعات من األجور وخصم 
ال��ن��ق��ط ع��ن��د ال��ت��رق��ي��ة، ك��م��ا ي��ط��ال��ب ب��اس��ت��رج��اع األم���وال 
املقتطعة والكف عن اإلج��راءات التعسفية كاحلرمان من 

اجتياز املباريات بالنسبة حلاملي الشهادات 2014-2013؛

اللغوي  11 - يشدد على احترام تعدد الهويات والتعدد 

واللساني ببالدنا والنهوض باللغة األمازيغية مبا ينسجم 
مبكانتها  لتحظى  لها  والقانونية  الدستورية  واحلماية 

ودورها في املدرسة واحلياة العامة؛

12 - يثمن دعوات FNE خلوض النضال الوحدوي الذي 
والتنسيقيات  الدميقراطية  التعليمية  النقابات  يجمع 
أجل  م��ن  امل��ع��ارك  خل���وض  التعليمية  للفئات  ال��وط��ن��ي��ة 
ان��ت��زاع احل��ق��وق وامل��ط��ال��ب ال��ع��ادل��ة وامل��ش��روع��ة، وي��ؤك��د أن 
والدميقراطية  التقدمية  القوى  لكل  ال��وح��دوي  النضال 
السبيل  هو  حسابات،  ب��دون  واجلبهات،  التحالفات  وبناء 
ملواجهة املخططات واالختيارات التصفوية التي تستهدف 
املقدمة  وف��ي  العمومي  وال��ق��ط��اع  التاريخية  املكتسبات 

الوظيفة العمومية والتعليم والصحة العموميتني…؛

الوطنية  اجلامعة  على  املمنهجة  الهجمة  يدين   -  13
التعليمية  ال��ن��ق��اب��ة  ال���دمي���ق���راط���ي،  ال��ت��وج��ه  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
املستقلة  الدميقراطية  التقدمية  الوحدوية  اجلماهيرية 
من  النيل  حملاولة  أط��راف  ع��دة  من  الهجمة  التضامنية، 
التعليم  ورج��ال  نساء  لصالح  املنحازة  ومواقفها  خطها 
التقدمية  القوى  مع  وتخندقها  العادلة  شعبنا  ولقضايا 
استغالل  من  بناء مجتمع خال  أجل  من  والدميقراطية 
اإلن���س���ان ألخ��ي��ه اإلن���س���ان، ك��م��ا ُي��دي��ن أس��ل��وب احلصار 
واحل���رم���ان م��ن وص����والت اإلي�����داع واس��ت��ع��م��ال القاعات 
الوطنية  اجلامعة  فروع  من  عددا  تواجه  الذي  العمومية 

للتعليم التوجه الدميقراطي.

14 - يسجل التضامن والتهنئة على االنتصار اجلزئي 
خاضوا  الذين  خنيفرة  مبريرت  عوام  جبل  منجم  لعمال 
اعتصاما بطوليا داخل املنجم 700 متر حتت األرض ملدة 
10 أي��ام من 10 إلى اليوم 20 دجنبر 2020، ُت��وج باالتفاق 

على فتح احلوار والتفاوض حول املطالب؛

15 - يدعو مناضلي/ات FNE وعموم الشغيلة التعليمية 
إلى التعبئة القصوى واالستعداد للمشاركة في اخلطوات 
النضالية املقبلة، من أجل الكرامة، وانتزاع املطالب العادلة 
للشغيلة وحقوقها املشروعة، والدفاع عن التعليم العمومي 
د جلميع بنات وأبناء شعبنا من األولي إلى  املجاني واملوَحّ

العالي؛

أمام  اعتصام مسؤولي اجلامعة وطنيا  إلى  - يدعو   16
وزارة التربية بالرباط يوم اخلميس 14 يناير 2021؛

17 - يدعو كافة نساء ورجال التعليم مبختلف فئاتهم 
األقطاب  مسيرات  في  املكثفة  للمشاركة  عملهم  ومواقع 
ُفِرض  الذين  لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  لها  دعت  التي 
عليهم التعاقد يوم الثالثاء 26 يناير 2021 بالدار البيضاء 

وانزكان؛

18 - يدعو لدعم إضراب التنسيقية الوطنية لألساتذة 
الذين ُفِرض عليهم التعاقد أيام 29 و30 و31 دجنبر 2020.

املؤسسات  إلم��الءات  للخضوع  والقاطع  املطلق  الرفض 
املالية اإلمبريالية املعادية للشعوب

وخوصصتها:  العمومية  اخلدمة  وتفكيك  لإلجهاز  ال 
التعليم/ الصحة/ السكن/ النقل/ االتصاالت…

د واجليد – ال للمس  نعم للتعليم العمومي املجاني امُلوَحّ
اجتماعية،  عدالة  حرية،  كرامة،   – واملكتسبات  باحلقوق 

مساواة فعلية.

ومتضامنة  التعليمية صامدة مناضلة  الشغيلة  عاشت 
التوجه   FNE ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  ع��اش��ت   –

الدميقراطي
الرباط، 20 دجنبر 2020

عن الدورة اخلامسة للمجلس الوطني للجامعة 
FNE الوطنية للتعليم

الكاتب العام الوطني: اإلدريسي عبد الرزاق
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في اندماج االشتراكية بالبروليتاريا

يلخص لينني املسألة األهم واإلسهام العظيم ملاركس واجنلس في الكلمات 
القليلة التالية:

"ولقد أجنز كارل ماركس وفريدريك اجنلس، خالل توجيههما االشتراكية 
نحو االندماج باحلركة البروليتارية، أعظم خدمة: فقد ابتكرا نظرية ثورية 
نضال  تنظيم  مهمة  لالشتراكيني  وأوكلت  االندماج  هذا  ض��رورة  أوضحت 
البروليتاريا الطبقي." )اجتاه القهقرى في االشتراكية الدميقراطية الروسية. 

لينني كراسة منشورات طريق البلشفية(.

على ضوء هذا التوجيه سيكون من الواجب على كل مناضل يعتبر نفسه 
ماركسيا لينينيا أن يسائل نفسه هل حقا وفعال يساهم في اندماج االشتراكية 
تراه يساهم في  أم  البروليتاريا؟ هل هو منخرط في هذا االندماج  بحركة 
انعزال احلركة االشتراكية التي هو جزء منها عن حركة الطبقة العاملة وعن 
نضاالتها؟ كم من العمال ناقش معهم ووضح لهم املوقف املطلوب أو الشعار 
املطلوب رفعه؟ كم من العمال استفادوا من معرفته باالشتركية ومبنهاجها؟ 
في املقابل ما هي املعرفة اجلديدة التي اكتسبها رفيقنا ومناضلنا االشتراكي 

وهو يساهم في االندماج الضروري بني احلركة االشتراكية والبروليتاريا؟

ه����������������ل 
ستطعت  ا
تقنع  أن 
ال����ع����م����ال 
ب����ض����رورة 
ء  نتما ال ا
إل�����������������������ى 
ال���ن���ق���اب���ة 

واالنخراط فيها وكم من العمال اقتدى بطرحك واقتنع مبا تدعو له؟ هل 
وهل  النقابية  النضالية  الوحدة  بضرورة حتقيق  العمال  تقنع  أن  استطعت 
انخرط هؤالء العمال في نقاش بينهم مع عمال ينتمون إلى نقابات أخرى 
النقاش  إذا كنت قد انخرطت في هذا  النقابية؟  النضالية  الوحدة  لتحقيق 
مع العمال هل يحق لك أن تقف املوقف السلبي من االنتماء النقابي بدعوى 
هيمنة البيروقراطية؟ إذا لكي تكون مقنعا في خطابك يجب أن تكون بدورك 

مدافعا على االنضمام للعمل النقابي حسب إمكانياتك. 

من جهة ثانية وآنت تشرح للعمال بأن العمل النقابي عمل محدود وأفقه 
هو حتسني شروط االستغالل وليس القضاء على االستغالل وألجل إجناز 
للطبقة  املستقل  احل��زب  تأسيس  من  بد  ال  االستغالل  من  التحرر  مهمة 
العاملة. هل قمت بذلك وهل أقنعت العمال بهذه الرأي؟ أعتقد أنك ملا تقوم 
بهذه اخلطوة سيقتنع بعض العمال بهذا الرأي السديد وسيطلبون منك أن 
تلحقهم باحلزب الذي تدعوهم لتأسيسه. كيف ميكنك أن جتيبهم إذا كنت 
من الذين لم يؤسسوا هذا احلزب أو لنواته؟ إذا وقعت في هذه الورطة فاعلم 
أن هؤالء العمال سيصدونك ويعتبرونك طاحونة الكالم صاحب اجلعجعة 
استوعبوا  أن  بعد  أنفسهم  تلقاء  أنهم سينخرطون من  واعلم  بال طحني. 
لكنهم  األخطاء  من  العديد  وسيرتكبون  حزبهم  أنوية  تأسيس  في  كالمك 

سينجحون في تشكيل روافد بناء هذا احلزب املستقل لطبقتهم.

أما إذا كنت من اولئك الذين يعتقدون أن بناء احلزب غير ممكن ومستحيل 
الشعبية  األحياء  وفي  اإلنتاج  وح��دات  في  العمالية  اخلاليا  تتشكل  لم  ما 
وساعتها يظهر احلزب املوعود فاعلم أنك فاقد للبوصلة وللتقدير السليم 
ألن احلزب يبنى عبر سيرورة طويلة من االندماج املتواصل بني االشتراكية 
وحركة البروليتاريا. إنه يبنى في معمعان النضال الذي تقوم به البروليتاريا، 
وليس خارج هذا النضال كما تعتقده أنت الذي تريد بناء خاليا هنا وهناك 
كإعادة لتجربة اخلط الداخلي البئيسة والتي لم تصمد أمام نيران العدو ثم 

تبني بها حزبك املوعود.

07/11/2020

التيتي احلبيب

اجلبهة النقابية ومهامنا

ما هي عالقة الشيوعيني بالبروليتاريني 
عموما؟

إّن الشيوعيني ليسوا حزبا منفصال في 
مواجهة األحزاب العمالية االخرى وليست 
عموم  مصالح  عن  منفصلة  مصالح  لهم 

البروليتاريا.

وهم ال يطرحون مبادئ خاصة يريدون 
َقولََبة احلركة البروليتارية بقالبها.

إن الشيوعيني ال يتميزون عن األحزاب 
أّنهم:  ف���ي  إاّل  األخ������رى  ال��ب��رول��ي��ت��اري��ة 

��ب��ون املصالح  ُي���ب���رزون وُي��غ��ِلّ م��ن ن��اح��ي��ة، 
املشتركة في الصراعات القومية املختلف 
تابعية  عن  النظر  بصرف  للبروليتاريني، 
أخرى،  ناحية  وم��ن  البروليتاريا،  ع��م��وم 
احلركة  ُمجمل  مصلحة  دائ��م��ا  ��ل��ون  مي��ِثّ
التي مير بها  التطور،  أط��وار  في مختلف 

الصراع بني البروليتاريا والبرجوازية.

إذن الشيوعيون عملّيا هم الفريق األكثر 
جميع  ف��ي  العمالية  األح���زاب  م��ن  حزما 
البلدان، والدافع دوما إلى األمام، ونظريا 
هم متميزون عن سائر ُجموع البروليتاريا، 
البروليتارية،  احلركة  وضع  في  بالتبّصر 
البيان  العاّمة."  ونتائجها  مسيرتها  وفي 

الشيوعي.

باجلبهة  ال��ش��ي��وع��ي��ون  ي��ه��ت��م  ع��ن��دم��ا 
النقابية فإنهم يفعلون ذلك انطالقا من 
اميانهم بأنهم ميثلون احلركة العامة في 
الطبقة  تخوضه  ال��ذي  الطبقي  ال��ص��راع 
العاملة. يعملون لكي تعبر الطبقة العاملة 
به  تقتنع  ال���ذي  بالشكل  مصاحلها  ع��ن 
االجتماعية  والفئات  الطبقات  مختلف 
الكادحة واملفقرة بان تلك املصالح هي في 
وان  اجلميع  االمر متثل مصالح  حقيقة 
الطبقة العاملة لن تسعى لتحرير نفسها 

إال وقد حترر معها املجتمع.

الذين  الشيوعيني  على  يتوجب  هكذا 
ي��س��ت��ح��ق��ون ه����ذا االس�����م وش�����رف حمل 

النقابية  الوحدة  بناء  عليهم  الهوية  هذه 
النفس  بطول  النقابية  اجلبهة  بناء  عبر 
والعمال  ال��ع��ام��الت  اق��ن��اع  وع��ب��ر  بالصبر 
التي  النقابية  اجلبهة  امل��أج��وري��ن.  وك��ل 
الثقة  تعيد  التي  اجلبهة  تلك  هي  نعني 
الثقة  ه��ذه  وم��دخ��ل  النقابي؛  العمل  ف��ي 
باالنخراط  واملأجورين  العمال  اقناع  هو 
في املركزيات النقابية املناضلة وتصحيح 
االوضاع الداخلية بنضال ومشروع طويل 
املنخرطني  قاعدة  توسعت  النفس.وكلما 
التأثير  تقلص  كلما  النقابي  العمل  ف��ي 
املخرب ملمثلي البرجوازية وسط النقابات. 

تسترجع  والشاق  الصبور  العمل  عبر هذا 
املكافح  النقابي  العمل  العاملة  الطبقة 
البيروقراطية  القيادة  ع��ن  النظر  بغض 
بتربية  الصفوف يسمح  املتنفدة. فتوسع 
النضال  اس��ال��ي��ب  ع��ل��ى  اجل����دد  ال��ع��م��ال 
اجلماعي والتربية على ابجديات التنظيم 
وال��ذي من  النقابي  النضال  وعلى خوض 
خالله يتعرف العمال على العدو الطبقي 
خالل  من  القائمة.  الدولة  طبيعة  وعلى 
التجربة امللموسة في العمل النقابي يشعر 
وتنقصه  محدود  النضال  هذا  ان  العمال 
دعامات ال ميكن ان توفرها النقابة. يتعلم 
ان  امللموسة  جتربتهم  خالل  من  العمال 
الى توسيع تنظيم  النقابي يحتاج  العمل 
العمال والى نقله الى درجة ارقى متكنهم 
من تشبيك النضال النقابي اخلاص بهم 
كطبقة مع نضاالت طبقات اخرى متضررة 
من نفس سياسات الدولة ويفهمون ايضا 
ومرهون  م��رب��وط  ال��ن��ق��اب��ي  ن��ض��ال��ه��م  ان 
ولكن  السياسية  املطالب  حتقيق  بضرورة 
مطالبهم  بل  سياسية  مطالب  اية  ليست 
العمال  يكتشف  كطبقة.حينها  السياسية 
ان هناك حلقة مركزية غائبة او ضعيفة 
انهم  أي  املستقل  السياسي  حزبهم  وهي 
في حاجة الى هيأة اركان تنظم خوضهم 

الصراع الطبقي أي النضال السياسي.

09/07/2020

ح ، ت
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شرعيتها  م��ص��در  امل��غ��رب  ف��ي  السياسية  السلطة  تستمد 
الرئيسي من الدين اإلسالمي. باعتبار امللك من نسل األدارسة 
وب��اع��ت��ب��اره��م ه���م أن��ف��س��ه��م م���ن ن��س��ل ال��ن��ب��ي م��ح��م��د. خالل 
بهدوء  السياسية  السلطة  نامت  والسبعينيات،  الستينيات 
على وسادة الدين الرسمي. وكانت تعتبر أن التهديد الرئيسي 
املنبثقة  اليسارية  املنظمات  م��ن  ي��أت��ي  االس��ت��ق��رار  ب��زع��زع��ة 
الراديكالية  احلركات  سيما  وال  الوطني،  التحرر  حركة  عن 
"الثورة  منذ  لكن  املاركسية.  األيديولوجية  م��ن  املستوحاة 
القوى  ستتنافس  جديد.  تهديد  ظهر   1979 عام  اإليرانية" 
السياسية، التي تعتبر شرعيتها دينية باألساس، في بلدانها. 
في  ُتستخدم  كانت  التي  اإلسالمية،  باحلركات  يسمى  ما  إن 
مبدعيها،  ض��د  تنقلب  س��وف  العلماني،  اليسار  ض��د  السابق 
مثل الدكتور فرانكشتاين الذي سيكون ضحية الوحش الذي 
خلقه هو بنفسه. وهكذا، فإن الدول االستبدادية التي حتكم 
بفضل احتكار القوة باملعنى الواسع )العنف اجلسدي واملعنوي 
/ ال���رم���زي(، وب��اس��ت��خ��دام ال��ق��وة امل��ادي��ة وال��ب��دن��ي��ة )اجليش، 
وال���ش���رط���ة، إل�����خ(، وامل���ع���روف���ة ب��ال��ق��وة ال��ش��رع��ي��ة، ث���م كذلك 
املدارس  الثقافات،  )األدي���ان،  األيديولوجية  القوة  بواسطة 
التهديد  ه��ذا  ضد  جديدة  جبهة  لفتح  وتضطر  ستهتز   ،)...
موضوعًيا  حليًفا  ال��واق��ع،  في  "اإلره����اب"،  وسيكون  اجل��دي��د. 
إلى  اللجوء  تبرر  ألنها  احملليني،  وممثليها  اإلمبريالية  للقوى 
قمع احل��ري��ات وح��ق��وق اإلن��س��ان. إن امل��غ��رب، ال��دول��ة التي لم 
تشهد حتواًل دميقراطيًا فعااًل، ليست مبنأى عن هذا التطور. 
على  سيطرتها  لتقوية  امل��وارد  من  كبيًرا  ق��دًرا  الدولة  تكرس 
احتكاره  على  صراحة  الدستور  ينص  ال��ذي  الديني،  املجال 
)انظر اإلطار املقابل(، حيث تعكس النفقات املخصصة لوزارة 
وهذه  جيد.  بشكل  الوضع  هذا  اإلسالمية  والشؤون  األوق��اف 
للدولة،  العامة  امل��وازن��ة  أخ��رى خ��ارج  م��وارد  لها  التي  ال���وزارة، 
تعتبر من أولويات امليزانية، مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية 
وإدارة السجون. متثل هذه الوزارات واملؤسسات األربع 26.80٪ 
املنصوص  للدولة  واالس��ت��ث��م��ار(  )التسيير  ال��ع��ام  اإلن��ف��اق  م��ن 
بنود  حيث  وم��ن   .2021 لعام   )PLF( املالية  قانون  في  عليها 
أي��ًض��ا، ف��إن وزارة األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية متنح  امل��وازن��ة 
األولوية باستمرار. كما في السنوات السابقة، ستستفيد من 
الوظائف  عدد  ضعف   5.71 أي  وظيفة،  أو  شغل  منصب   400
املبرمجة  الوظائف  عدد  م��رات   8 و  الفالحة  ل��وزارة  املبرمجة 
وزارة  لم تستفد  والرياضة. في حني  والشباب  الثقافة  ل��وزارة 
فيروس  فيه  يتسبب  وقت  في  يذكر،  منصب  أي  من  التشغيل 
كوفيد19-  في اكتساح الشركات ويتم طرد العمال أو التسريح 
في  احمللية.  السلطات  مع  بتواطؤ  تعسفي  بشكل  االقتصادي 
السياسات   2021 لسنة  املالية  ق��ان��ون  م��ش��روع  يعري  ال��واق��ع، 
العامة املتبعة بالفعل، والتي هي قبل كل شيء سياسات أمنية 
ف��ي خ��دم��ة إع���ادة إن��ت��اج ال��وض��ع ال��راه��ن وال��دف��اع ع��ن املصالح 
حلظة  املالية   قانون  مشروع  يعد  ال��ص��دد،  ه��ذا  في  القائمة. 
ما  غالًبا  والتي  الفعلية  الرسمية  للممارسة  وكاشفة  حاسمة 
األزمات  أوقات  في  فحتى  احلسنة.  النوايا  خطابات  حتجبها 
األول.  امل��ق��ام  ف��ي  األم��ن��ي  توجهها  ال��دول��ة  تغير  ل��م  الصحية، 
وبالتالي، فإن معظم النفقات موجهة لصالح وزارات الداخلية 

والدفاع وإدارة السجون.

الدولة املغربية والدين من خالل املالية العامة

   >>> 

>>>

توزيع بنود )POSTES BUDGETAIRES( امليزانية في قوانني املالية من 2019 إلى 2021

2021 2020 2019
4200 5000 9000 وزارة الدفاع الوطني

)2*(  10101 )1*(  14668 8100 وزارة الداخلية
5500 4000 4000 وزارة الصحة
1044 1069 725 وزارة التربية الوطنية

--------- 750 540 وزارة االقتصاد واملالية
500 500 500 إدارة السجون
400 400 400 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

---------- 400 380 وزارة التجهيز
70 315 315 وزارة الفالحة

200 200  200 الديوان امللكي
146 250 200 وزارة العدل
342 1074 123 آخر

22 503 28 626 24 483 املجموع

)*1( مبا في ذلك نقل بنود امليزانية )5564 بنًدا( التي تدخل في نطاق مجالس العماالت واألقاليم.

)*2(   مبا في ذلك نقل بنود امليزانية )1547 بنًدا( التي تخضع ملجالس العماالت واألقاليم.

محمد أمني 

مصاريف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في قوانني املالية
)مباليير الدراهم(

PLF 2021 LFR 2020 LF 2020 LF 2019

0،87 0,85 0,83 0،66 األجور
التسيير مصاريف وزارة 

األوقاف والشؤون 
اإلسالمية

3،05 2،80 2,86 2,62 التجهيز

1،05 1،06 1،16 1،11 االستثمار

4،97 4،71 4،85 4،49 املجموع  )1(

331،45 330,53 328,81 317,01
 إجمالي مصاريف BG امليزانية العامة 

املصاريف العادية واملصروفات الرأسمالية)2(

1،50% 1,42% 1,47% 1,38% وزارة األوقاف .. النسبة املائوية%  )1(/)2(  

6،52 6,18 6,02 3,1  وزارة الثقافة والشباب والرياضة)3(

1،96% 1,86% 1,83% 0,97% وزارة الثقافة . النسبة املائوية%  )1(/)2(..

1،25 1,03 1,31 1,21 وزارة التشغيل ....)4(

0،37% 0,31% 0,39% 0,38% وزارة التشغيل.. النسبة املائوية%  )4(/)2(

الدولة والدين من خالل دستور 2011
ي��ك��رس ال��دس��ت��ور ص��راح��ة اح��ت��ك��ار ال��دول��ة للدين. 
الوحيد،  يكن  ل��م  إن  ال��رئ��ي��س��ي،  امل��ص��در  يشكل  وه���ذا 
الدستور  ديباجة  من  السياسية.   السلطة  لشرعية 
"اململكة  بأنها  املغربية  ال��دول��ة  توصف  التصدير،  أو 
ذلك،  ومع  كاملة".  سيادة  ذات  إسالمية  دولة  املغربية 
تتميز  املغربية  ال��ه��وي��ة  أن  "ك��م��ا  أن  حت��دي��د  مت  فقد 
بتبوئ الدين اإلسالمي مكانة الصدارة فيها، وذلك في 
واالعتدال  االنفتاح  بقيم  املغربي  الشعب  تشبث  ظل 
الثقافات  ب��ني  املتبادل  والتفاهم  واحل���وار،  والتسامح 
 3 الفصل  ف��ي  وج��اء  جمعاء".  اإلنسانية  واحل��ض��ارات 
ال��دول��ة، وال��دول��ة تضمن لكل واحد  أن "اإلس���الم دي��ن 
ح��ري��ة مم��ارس��ة ش��ؤون��ه ال��دي��ن��ي��ة". ف��ي ال��ب��اب الثالث 

أمير  "امللك،  أن  على   41 الفصل  ينص  بامللكية،  املتعلق 
حلرية  والضامن  وال��دي��ن،  امللة  حمى  وحامي  املؤمنني 
املؤمنني،  أمير  امللك،  يرأس  الدينية.  الشؤون  ممارسة 
القضايا  دراس��ة  يتولى  ال��ذي  األعلى،  العلمي  املجلس 

التي يعرضها عليه.

إلصدار  امل��ؤه��ل��ة  ال��وح��ي��دة  اجل��ه��ة  املجلس  ويعتبر 
احملالة  املسائل  ش��أن  في  رسميا،  تعتمد  التي  الفتاوى 
إل��ي��ه، اس��ت��ن��ادا إل��ى م��ب��ادئ وأح��ك��ام ال��دي��ن اإلسالمي 
احلنيف، ومقاصده السمحة. وعالوة على ذلك، ينص 
تنتهك  ال  امل��ل��ك  "ش��خ��ص  أن  على  ب��وض��وح   46 الفصل 
ومقارنة  واالحترام"،  التوقير  واجب  وللملك  حرمته، 

بالدساتير السابقة، فقد مت حذف كلمة "مقدس".
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ال وجود إلحصائيات رسمية دقيقة حول عدد العامالت 
والعمال الزراعيني باملغرب، رغم أن بعض املصادر النقابية 
هذه  تشكل  ون��ص��ف.  ومليون  مليون  ب��ني  ع��دده��م  ت��ق��در 
الزراعيون احللقة  الزراعيات والعمال  العامالت  الفئة من 
الضعيفة في مسلسل االستغالل الرأسمالي لليد العاملة. 
مستوى  م��ن  بكثير  أق��ل  الشريحة  ه��ذه  أج���ور  فمستوى 
أجور العمال في القطاع الصناعي. فاحلد األدنى لألجور 
مقابل  الشهر  في  دره��م   1900 هو  الفالحي  القطاع  في 
إل��ى جانب  الصناعة.  لقطاع  بالنسبة  للشهر  دره��م   2700

التذكير  ي��ج��ب  احل���ي���ف،  ه����ذا 
على  امل���س���ج���ل���ة  ب���ال���ت���ف���اوت���ات 
العمال  ب���ني  األج������ور  م��س��ت��وى 
أوردت  فلقد  والعامالت.  الذكور 
إح���دى ال���دراس���ات امل��ي��دان��ي��ة أن 
للعامالت  املمنوح  األجور  معدل 
أجور  معدل  عن  يقل  الزراعيات 
تتراوح  بنسبة  ال��ذك��ور  ال��ع��م��ال 
ومن  امل���ائ���ة.  ف���ي  و20   15 ب���ني 
تفاوتات  ه���ن���اك  أخ�����رى،  ج��ه��ة 
العمال  داخل نفس الشرحة من 
بني  س��واء،  حد  على  والعامالت 
يتقاضاها  التي  األجور  مستوى 
نوعية  حسب  والعمال  العامالت 
عامالت  ف��أج��ور  امل���زاول.  الشغل 
والفواكه  تلفيف اخلضر  وعمال 
ت���ك���ون ن��س��ب��ي��ا م��رت��ف��ع��ة، حيث 
80 و100 دره��م في  ت��ت��راوح بني 
اليوم، في حني أن أجور عامالت 

وعمال اجلني تتراوح بني 50 و70 درهم في اليوم.

في املناطق التي تشتمل على ضيعات شاسعة وحديثة 
كمنطقة اشتوكة ايت باها ومنطقة بركان ومنطقة الغرب، 
تشكلت كيطوهات من منازل البالستيك والقصدير إليواء 
من  القادمني  ال��زراع��ي��ني  والعمال  العامالت  م��ن  العديد 
املغرب العميق للظفر مبنصب شغل في إحدى الضيعات. 
تتلقاها  التي  والتحرشات  االب��ت��زازات  خ��اف، حجم  وغير 
من  تكليفهم  يتم  ال��ذي��ن  الوسطاء  ط��رف  م��ن  العامالت 
لالشتغال  لقبولهن  للضيعات  املالكني  الرأسماليني  طرف 
بطبيعة  العبودية.  أنها  عنها  يقال  م��ا  أق��ل  ظ��روف  ف��ي 
احلال كل هذا يجري حتت أنظار السلطات املخزنية، من 
مفتشيات الشغل وغيرها من املؤسسات، التي هي جميعها 

موضوعة في خدمة الرأسماليني. 

فالعامالت الزراعيات  تخرجن من منازلهن منذ الفجر،  
الضيعات  إلى  لنقلهن  املخصصة  األماكن  في  ليجتمعن 

واملتعبة  الشاقة  األش��غ��ال  في  اليوم  ط��ول  سيكدون  التي 
أماكن  وب��ني  ال��ض��روري��ة.  الوقاية  مستلزمات  أدن��ى  ب��دون 
شاحنات مخصصة  في  نقلهم  يتم  والضيعات،  التجميع 
الغروب،  عند  إال  بيوتهم  إل��ى  ي��ع��ودون  وال  البهائم  لنقل 
الدؤوب  العمل  أكثر من  أو  زهاء عشر ساعات  بعد قضاء 
واملسترسل حتت مراقبة الكابران،  الذي أوكل إليه مراقبة 
ساعة  إل��ى  الضيعة  إل��ى  ال��دخ��ول  منذ  والعمال  العامالت 
لتناول  لهن إال بحوالي نصف ساعة  اخل��روج، وال يسمح 

وجبة الغذاء.

ففي منطقة اشتوكة ايت باها، كمثال لتواجد العديد 
احملليني  للرأسماليني  واحلديثة   الكبيرة  الضيعات  من 
واألجانب، الذين أقاموا  استثمارات هائلة، تتطلب مهارات 
وتقنيات محددة، جعلتهم يقدمون على طلب اليد العاملة 
اخلضر  تلفيف  محطات  في  أو  الضيعات  داخ��ل  للعمل  
والفواكه  وغالبا ما يتم تشغيل العامالت اإلناث دون العمال. 
ومن املعلوم أن منتوجات هذه الضيعات موجهة للتصدير 
نحو األسواق اخلارجية. ونظرا لتفشي الفقر والبطالة في  
كبيرة  داخلية  الظاهرة هجرة  هذه  عن  نتج  فقد  املغرب، 
من هذه املناطق املهمشة إلى بلدة اشتوكة ايت باها. ولقد 
أدى توافد عشرات املئات من العامالت والعمال الزراعيني، 
من  القريبة  القرى  ح��ول  بالستيكية،  دواوي��ر  إقامة   إل��ى 
الضيعات. وهذه الدواوير تفتقد إلى أبسط شروط احلياة 
تتضاعف  لذلك  العيش.  ومستلزمات  حتتية  بنيات  من 
من  حرمانهم  ليزداد  وأسرهم،  والعمال  العامالت  محنة 
إلى االستغالل  اخلدمات واملرافق االجتماعية األساسية 
البشع الذي يتعرضون له بشكل مستمر. في هذه األوضاع  

التي تنعدم فيها الشروط اإلنسانية، يستحيل الكالم عن 
حلماية  أس��اس��ا  ُوض��ع��ت  التي  الشغلية  القوانني  تطبيق 
العمال  م��ن  العظمى  فاألغلبية  الرأسمالية.  الباطرونا 
والعامالت ال يتوفرون على بطاقة الشغل وال يستفيدون 
ناهيك عن  األج��ر،  بطاقة  على  يتوفرون  وال  العطل  من 
ل���دى مؤسسة  ب��ه��م م��ن ط���رف املشغلني  ال��ت��ص��ري��ح  ع���دم 
السنوات  وخالل  االجتماعي.  للضمان  الوطني  الصندوق 
األخيرة شجعت الدولة تأسيس شركات املناولة التي تنشط 
وحتت  الباطرونا  م��ع  بتواطؤ  العاملة  اليد  سمسرة  ف��ي 
للسلطات  امل��ك��ش��وف��ة  ال���رع���اي���ة 
السياسة  وه�������ذه  امل���خ���زن���ي���ة. 
تعميم  إل����ى  ت���ه���دف  امل��ع��ت��م��دة 
الهشاشة  وع��دم االس��ت��ق��رار في 
الشغل. فالعمل النقابي الذي من 
والعمال  العامالت  حماية  شأنه 
من انتهاكات املشغلني واحلفاظ 
ع���ل���ى م���ص���احل���ه���م وال���ت���رق���ي���ة 
احملرمات  من  يعد  مبكتسباتهم 
فالباطرونا، مبجرد  واملمنوعات. 
نقابي  مكتب  بتأسيس  علمها 
تسارع إلى طرد أعضائه بتواطؤ 
الطوق  وإلح��ك��ام  السلطات.  م��ع 
الذين  وال��ع��م��ال  ال��ع��ام��الت  على 
ي���ح���اول���ون ل����ٌم أوس�����ع ع����دد من 
العمال قصد توعيتهم بحقوقهم 
ابتكرت  عنها،  والدفاع  واملطالبة 
ال��ب��اط��رون��ا خ��ط��ة دن��ي��ئ��ة فيما 
ب��ي��ن��ه��ا وت��ش��م��ت��ل ع���ل���ى إرس�����اء 
الذين  والعمال  العامالت  ملنع  بينها  فيما  تواصلية  شبكة 
االقتراب  من  واملمنوعني  ال��س��وداء  الالئحة  في  يعتبرون 
تستهدف  الفاشية  الطريقة  وه��ذه  الضيعات.  كافة  م��ن 
باقي  عن  وعزلهم  لكسر صمودهم  واملناضلني  املناضالت 
واملناورات،  التضييقات  هذه  كل  ورغم  والعمال.  العامالت 
فإن العامالت والعمال مصممني على الدفاع عن حقوقهم 
املهضومة استنادا إلى مدونة الشغل التي حتاول الباطرونا 
صاحلها.  في  هي  بنودها  أغلبية  أن  رغ��م  منها  التنصل 
باعتصام  نذٌكر  والعمال،  العامالت  صمود  على  وكمثال 
عامالت وعمال شركة روزافلور أمام  مقر الشركة مبحطة 
للمطالبة  قاسية،  مناخية  ظروف  في  أيام  عدة  التلفيف 
واحملاضر  االتفاقات  من  بالرغم  العالقة  أجورهم  بتأدية 
التي وقع عليها الباطرون. وفي خطة تصعيدية قام هؤالء 
ايت  اشتوكة  عمالة  مقر  إلى  احتجاجية  العمال مبسيرة 
األقدام،  على  مشيا  كلم   15 مسافة  قطعوا  أن  بعد  باها 

مؤازرين من طرف القوى الدميقراطية.      

 العامالت الزراعيات واالستغالل املضاعف

احلسني لهناوي

ونصف،  ومليون  مليون  بني  ما  الزراعيني  والعمال  العامالت  عدد  يتراوح 
يشتغلون في ظروف قاسية وال إنسانية سواء تعلق األمر بساعات العمل أو 
بوسائل نقلهم من املوقف إلى أماكن العمل، وبعدم توفير الشروط الضرورية 
بشع  الستغالل  يخضعون  الضيعات  في  يشتغلون  الذين  فالعمال  للعمل. 
ويتعرضون ملختلف أنواع االهانة والدوس على كرامتهم. فاغلبهم  يتقاضى 
القانوني،  وال يتوفرون على  اق��ل بكثير من احل��د األدن��ى من األج��ر  أج��ور 
الشغل  قبيل بطاقة  الشغل من  املنصوص عليها في مدونة  ابسط احلقوق 
من  ذلك  غير  إلى  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  التصريح  أو 
الوثائق. وقد زاد من استغاللهم ترخيص النظام املخزني وتشجيعه لشركات 
الباطرونا الفالحية عن  ، إلبعاد  العامالت والعمال  التي تسمسر في  املناولة 

أية عالقة شغلية بهم.  ومما يزيد من معاناتهم اقدام الباطرونا على منع اي 
عمل نقابي ، فبمجرد االعالن عن مكتب نقابي يتم طرد العامالت والعمال 
املكشوف  والتواطؤ  املخزنية  السلطات  مبباركة  يتم  االمر  هذا  له.  املشكلني 

للنقابات. 
 في هذا امللف سنحاول ان نتعرف على بعض املعانات التي تعيشها الطبقة 
طرف  م��ن  ل��ه  تتعرض  ال���ذي  احل��ي��ف  وم���دى  الفالحي  القطاع  ف��ي  العاملة 
الباطرونا التي تراكم ارباحا خيالية ومساهمة النظام املخزني في ابقاء هذه 
الشريحة في وضعها البئيس من خالل فرض قوانني مجحفة واالصطفاف 

إلى جانب الباطرونا وقمع أي نضال تخوذه هذه الشريحة من املجتمع. 
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العامالت والعمال الزراعيون ومظاهر االستغالل
التمييز  ال��زراع��ي��ني  وال��ع��م��ال  ال��ع��ام��الت  ف��ئ��ة  ت��ع��ي��ش 
كانوا  ال��ق��ط��اع��ات  ف��ع��م��ال جميع  ال���ص���ارخ.  االق��ت��ص��ادي 
سنه  تأسيسه  منذ  االجتماعي  الضمان  من  يستفيدون 
1960، أما العمال الزراعيون فلم يستفيدوا من ذلك حتى 
سنة 1982. وبالنسبة للتعويضات العائلية فلم يستفيدوا 
الوطنية  اجلامعة  قامت  بعدما  أي   ،2009 سنة  إال  منها 
للقطاع الفالحي بخوض معركة دامت عدة سنوات، حيث 
كان في تلك الفترة نضال داخل املجلس اإلداري للصندوق 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي ون��ض��ال خ����ارج املجلس 
للرأي  وحتسيس  ووق��ف��ات  إض��راب��ات  ع��ن  ع��ب��ارة  اإلداري، 
العام، قصد انتزاع حقوق هذه الفئة من العمال املهضومة 
احلقوق. فعلى سبيل املثال إذا أعطينا ل 500 ألف عامل 
زراعي التعويضات العائلية أي مبلغ 600 درهم، سنضع في 
3 ماليير درهم في السنة، أي أكثر من  جيوبهم أزيد من 
الثالثة  وهذه  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  ميزانية 

سنتيما،  ولو  الدولة  تكلف  ال  ماليير 
الوطنية  للمبادرة  دره��م  مليار   2 ألن 
فيها  ال��س��ن��ة  ف��ي  ال��ب��ش��ري��ة  للتنمية 
مليار درهم من املساعدات اخلارجية 
ال��ث��ان��ي م��ن ميزانية  وامل��ل��ي��ار  ك��دع��م 
ال��دول��ة وه���ذا امل��ب��ل��غ ع��ن��دم��ا يصرف 
دور  ببناء  املكلفة  للمقاوالت  يذهب 
مكاتب  وتأثيث  جتهيز  أو  الطالبات 
رؤساء عشرات اآلالف من اجلمعيات، 
بهدف  توزيعه  يتم  ري��ع  وه��ي مبثابة 
باملجتمع  ي��س��م��ى  ف��ي��م��ا  ال��ت��ح��ك��م 
املدني. أما هذه الثالث مليارات درهم 
العمال  م��ب��اش��رة  منها  فسيستفيد 
 600 مبلغ  ف��إن  وبالتالي  ال��زراع��ي��ون 
قدرها  زي��ادة  سيضيف  شهريا  دره��م 
السياسة  ه��ذه هي  %40 من دخلهم. 
العملية التي تستهدف محاربة الفقر 
واجبات  أوج��ب  فمن  بشكل حقيقي. 
والعامالت  ال��ع��م��ال  مت��ت��ي��ع  ال���دول���ة 
العيش  م��ن  ليتمكنوا  حقوقهم  بكل 
أحرار.  ومواطنني  كمواطنات  الكرمي 

املنضوين  الزراعيني  والعمال  العامالت  تنظيم  فبعد 
من  للعديد  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  ف��ي 
املغرب،  في  م��رة  ألول  مت،  واالحتجاجات،  اإلض��راب��ات 
حتقيق مطلب الزيادة في األجور، ولكن ال تزال هناك 
اليوم  أن  األدنى لألجر، حيث  كبيرة وهي احلد  مشكلة 
احلد األدنى لألجر في الفالحة يقل ب %40 عن احلد 
األدنى لألجر في الصناعة؛ فاليوم عامل زراعي يتقاضى 
69 درهما يوميا، وإذا اعتبرنا أن هذا العامل الزراعي له 
زوجة وابنان فإن كل واحد منهم يتقاضى أقل من 20 
درهما في اليوم، ومبا أن عتبة الفقر احملددة من طرف 
نقول  أن  فيمكننا  يوميا،  درهما   20 املتحدة هي  األمم 

بأن العمال الزراعيني يعيشون حتت عتبة الفقر.

باإلضافة إلى ذلك جند أنهم يشتغلون بعدد ساعات 
أكبر من الصناعة أي 48 ساعة مقابل 44 في األسبوع، 
بهم  التصريح  يتم  ال  منهم  فالعديد  ذلك  على  وزي��ادة 
أن  ورغ��م  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى 
منهم  فالعديد  العائلية  التعويضات  في  احل��ق  لديهم 
طرف  م��ن  ب��ه��م  ال��ت��ص��ري��ح  ع���دم  بسبب  يتقاضوها  ال 
املشغلني، باإلضافة إلى التغطية الصحية غير املستفاد 

ظروف  إل��ى  وباإلضافة  يدفعونها.  ال  األغلبية  ألن  منها 
العيش القاسية في البادية )ال طرق، ال مستشفيات،....( 
يتم نقلهم كاحليوانات في ظروف ال إنسانية عبر شاحنات 
األع��داد من األشخاص، فعندما  تلك  صغيرة ال تتحمل 
وقد  كبير.  واجلرحى  القتلى  يكون عدد  تقع حادثة سير 
العامالت  من  العشرات  بحياة  أودت  سير  ح��وادث  حدثت 
من  وغيرها  ماسة  وس��وس  الغرب  مناطق  في  ال��زراع��ي��ات 
ف��إذا مررت  ي��وم.  ك��ل  تتكرر  احل���وادث  ه��ذه  املناطق. مثل 
بسيارتك أمام شرطي املرور دون حزام السالمة سيوقفك، 
في حني متر أمامه كل يوم شاحنات مكدسة بأعداد كبيرة 
من العامالت والعمال الزراعيني وال يوقفها، ما يفسر أن 
هناك تواطؤا ما بني السلطات وأصحاب املشاريع والشركات 
الزراعية الكبرى. إن أكبر االستثمارات الفالحية توجد في 
منطقة سوس ماسة وبالتالي فأغلب الصادرات إلى أوروبا 
ففي  ذل��ك   وم��ع  املنطقة،  تلك  من  الفالحي  القطاع  في 

هذه املنطقة توجد أكبر نسبة للفقر وأكبر نسبة للسيدا، 
فالعمال يقيمون في دور من البالستيك في معانات تفوت 
األجانب  املستثمرون  وه��ؤالء  الصفيح.  دور  قساوتها  في 
واملغاربة يستغلون أبشع استغالل العمال والفرشة املائية 
والتربة وبعد استنزافها يتركون األرض قاحلة باستعمالهم 
إل���ى منطقة أخ����رى، وال  ل��ل��م��ب��ي��دات، وي��رح��ل��ون  امل��ف��رط 
النوع من  يسددون الضريبة، فال يستفيد املغرب من هذا 

االستثمارات حيث يتم استغالل اإلنسان وتدمر البيئة.

إن العمال الزراعيني في املغرب فئة "محكورة" ومقهورة 
ومظلومة لذلك نقول "كفى من احلكرة !" ويجب اليوم رد 
األساسي  القوت  ينتج  من  هي  ألنها  الفئة  لهذه  االعتبار 
هذه  ك��ورون��ا  جائحة  خ��الل  ات��ض��ح  كما  امل��واط��ن.  لعيش 
السنة، ففي عز احلجر الصحي، استمر العمال والعامالت 
الزراعيات في مواصلة اشغالهم داخل ضيعات الرأسماليني 
للوقاية  امل��ط��ل��وب��ة  ال���وس���ائ���ل  ب����دون 
االحترازية  ال��ش��روط  تطبيق  وب��دون 
عدة  في  ال��وب��اء  انتشار  إل��ى  أدى  مما 
ض��ي��ع��ات وف���ي ال��ع��دي��د م��ن محطات 
فطوال  وال��ف��واك��ه.  اخل��ض��ر  تلفيف 
ابتدأت من منتصف  التي  امل��دة  ه��ذه 
شهر مارس 2020 إلى حدود الساعة، 
مزودة  املغرب  أس��واق  مختلف  كانت 
وال���ف���واك���ه، ح��ت��ى أن جزء  ب��اخل��ض��ر 
أصبحوا  املتجولني  الباعة  من  كبيرا 
والفواكه.  اخلضر  لتجارة  يتعاطون 
رفعت  التي  الفالحية  الباطرونا  أم��ا 
شعار األرب��اح قبل األرواح، فلم تبالي 
الزراعيني  والعمال  العامالت  مبعاناة 
مواجهة  بني  أنفسهم  وج��دوا  الذين 
من  إصابتهم  عن  يترتب  مما  الوباء 
وعائالتهم،  أبنائهم  إلى  العدوى  نقل 
لتوفير  ال��ع��م��ل  م���ن ج��ه��ة، وض�����رورة 
ذلك،  م��ن  أك��ث��ر  العيش.  مستلزمات 
ال��ب��اط��رون��ا اس��ت��غ��ل��ت ظروف  ف��ه��ذه 
العامالت  استغالل  لتضاعف  ال��وب��اء 
وال���ع���م���ال، ب���ل ب��ع��ض��ه��ا أق�����دم على 
التخلص من أعداد كبيرة بدعوى مخلفات أزمة الوباء 
على مداخيلهم. واجلدير بالذكر أن الباطرونا الفالحية 
معفية من الضرائب على األرباح الهائلة التي حتققها 
أما  املقهورة.  الفئة  لهذه  الفاحش  االستغالل  بواسطة 
السلطات الشغلية، فباإلضافة إلى التقليص املهول لعدد 
األطر فهي غالبا ما تقف إلى جانب الباطرون في حالة 
ما  ن��ادرا  القضاء  كذلك  والعمال،  العامالت  اعتصامات 
فإن  العمال، وحتى في حالة احلكم لصاحلهم  ينصف 

تنفيذ احلكم ال يتم تفعيله.

الشابات  م��ن  مشكلة  تنظيمات  ع��دة  ظ��ه��رت  ول��ق��د 
العامالت اللواتي يتوفرن على تكوين ال بأس به، مكنهن 
من استيعاب الواقع البئيس للعامالت الزراعيات اللواتي 
فيه اجلنسي  االضطهاد مبا  أشكال  ملختلف  يتعرضن 
العامالت  م���ع  وت��ع��ب��وي��ة  ت��واص��ل��ي��ة  إلط����الق ح��م��الت 
الزراعيات، قصد دفعهن إلى اجلهر باستغاللهن والدفاع 
النقابية  الهيئات  بعض  إل��ى  باإلضافة  حقوقهن.  عن 
والعمال  العامالت  لفئة  القصوى  األهمية  تولي  التي 

الزراعيني. 

عبد الرحيم هندوف

لقد ظهرت عدة 
تنظيمات مشكلة من الشابات 
العامالت اللواتي يتوفرن على 

تكوين ال بأس به، مكنهن من استيعاب 
الواقع البئيس للعامالت الزراعيات اللواتي 

يتعرضن لمختلف أشكال االضطهاد بما فيه 
الجنسي إلطالق حمالت تواصلية وتعبوية 

مع العامالت الزراعيات، قصد دفعهن 
إلى الجهر باستغاللهن والدفاع عن 

حقوقهن. 
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أبو أسعد في اخللفية الطبقية للوطنية
البرجوازية  الطبقة  وس��ي��ادة  هيمنة  ن��ت��ائ��ج  م��ن 
اإلنتاج  منط  يسود  حيث  احلديثة  املجتمعات  في 
الرأسمالي في بلدان املركز أو في بلدان احمليط حيث 
يسود منط اإلنتاج الرأسمالي التبعي؛ هو اعتبار الفكر 
السائد هو فكر هذه الطبقة املهيمنة. لقد استطاعت 
األخرى  االجتماعية  الطبقات  أن جتعل  البرجوازية 

تعتقد أن ذلك الفكر السائد هو فكرها كطبقات.

مصاحلها  جت��ع��ل  أن  ف���ي  ال���ب���رج���وازي���ة  جن��ح��ت 
اخلاصة تبدو وكأنها مصالح املجتمع برمته. وحتى 
سنتناول  فإننا  غامضا  أي  ع��ام��ا  نقاشنا  ي��ك��ون  ال 
البرجوازية  عند  فالوطن  والوطنية.  الوطن  موضوع 
هو املجال الذي تبلغه سلطتها، فيه متارس نفوذها 
وتوزيعا  إن��ت��اج��ا  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  وت��ن��ظ��م 
وحتصيال لألرباح، الوطن هو السوق. وبديهي أن هذا 

سلطة  مم��ارس��ة  كمجال  ال��وط��ن 
يتقلص  أو  يتسع  الطبقة  ه��ذه 
الطبقة،  ه��ذه  وق��وة  حسب وض��ع 
تغير  وت��ب��رر  تغير  ت��راه��ا  ول��ذل��ك 
بتغير  ال���وط���ن  وم��س��اح��ة  ح��ج��م 
وض��ع��ه��ا وق����وة ف��ع��ل��ه��ا مب���ا فيها 
العسكرية . إن حدود هذا الوطن 
والصراع  للمنافسة  أيضا  تخضع 
أو  امل��ج��ال  ف��ي  م��ع طبقة حاكمة 

السوق املجاورة...

باملغرب  امللموسة  احل��ال��ة  ف��ي 
50 سنة،  م���ن  أق����ل  ظ����رف  وف����ي 
تقلص  أو  ت��وس��ع  ظ��اه��رة  تابعنا 
الكتلة  ع���ن���د  ال����وط����ن  خ���ري���ط���ة 
مرة  كل  ففي  السائدة.  الطبقية 
خطابا  البرجوازية  ه��ذه  "ت��ب��دع" 
ودينيا  وثقافيا  وفكريا  سياسيا 
االجتماعية  ال��ط��ب��ق��ات  ي��ج��ع��ل 
الوطن  جغرافيا  تتقبل  األخ��رى 

اجلديدة. 

الكتلة  تصور  ويتنبنى  "يتفق"  الغير  وجلعل 
ال��ط��ب��ق��ي��ة ال��س��ائ��دة رأي��ن��اه��ا ك��ي��ف زاوج�����ت بني 
أخرى  وت��ارة  ت��ارة  واإلك���راه  القمع  أسلوبني وهما 
مراوغ  مخاتل  سياسي  خ��ط��اب  وإن��ت��اج  التبرير 
تهدف  األول  األس��ل��وب  فباستعمالها  وان��ت��ه��ازي. 
معارضة  أي��ة  على  للقضاء  الطريق   متهيد  إل��ى 
الوطنية  ومحتوى  للوطن  الكمبرادوري  للتصور 
ساد  ملا  النتائج  بعض  حتقق  أن  استطاعت  وق��د 
اإلره�����اب ال��ف��ك��ري؛ أم���ا األس���ل���وب ال��ث��ان��ي فكان 
التوافقات املرحلية مع قوى  مترادفا مع سياسة 
سياسية تقبل بالتصور الرجعي للوطن وللوطنية. 
هكذا ظهر مفهوم اإلجماع الوطني كإطار يشمل 
التعبيرات  فيه  جتتمع  والوطنية  الوطن  تعريف 
السياسية لفئات اجتماعية تقبل بسياسة الكتلة 

الطبقية السائدة في موضوع الوطن.

وبهذه املناسبة ال بد أيضا من استرجاع حلظة 
والوطنية  الوطن  موضوع  تهم  قضية  آخ��ر  إث��ارة 
الصحراء  قضية  وهي  الكمبرادوري  النظام  عند 
وطنيا  شأنا  يصبح  لم  املوضوع  هذا  إن  الغربية. 
انتفاضة  وبعد  االنقالبيتني  احملاولتني  بعد  إال 

امللكي  ال��ن��ظ��ام  أص��ب��ح  أن  ب��ع��د  أي   ،1973 م���ارس   3
ورقة  استعملت  هكذا  جدي.  بشكل  ومهددا  معزوال 
مع  النظام  حلمة  إع���ادة  كإسمنت  الترابية  ال��وح��دة 
في  الوطنية  أصبحت  األخ��رى.  االجتماعية  الفئات 
يغذي  أم��را  بالصحراء  املرتبطة  اجل��دي��دة  حلقتها 
يتطور  والتحشيد  الشحن  وب��ات  الوطني  اإلج��م��اع 
عقيدة  للوطنية  النظام  نظرة  أصبحت  ح��دود  إل��ى 
إلى  النظام  يتزعمها  التي  الوطنية  مجتمع. حتولت 
عقيدة شوفينية وأصبحت اجلزائر العدو الذي تقرع 
طبول احلرب ضده وألصقت به كل الفشاالت للدولة 
املعنى أصبحت منجما  الوطنية بهذا  الكمبرادورية. 
ال ينضب ألنه في كل أزمة يستعمل من أجل اإلجماع 
الوطني وحتقيق السلم االجتماعي الذي يهدده عدو 
بالوالء  تتهم  املنسجمة  امل��ع��ارض��ة  وحتى  خ��ارج��ي. 

الفكر  هيمنة  ألن  بها  التنكيل  ويتم  األجنبي  للعدو 
الرجعي للوطنية يسهل املأمورية.

يرى  الذي  ذلك  فهو  للوطن،  النقيض  املنظور  أما 
لصراعها  االجتماعية  الطبقات  خ��وض  مجال  فيه 
الطبقي من أجل العيش املشترك املبني على احلقوق 
والواجبات وعلى رأس هذه احلقوق ممارسة السلطة 
السياسية من طرف الطبقات االجتماعية التي تنتج 
اخليرات وعلى رأسها الطبقة العاملة كطبقة تسعى 
األحرار.  واملواطنني  املواطنات  بني  واملساواة  للتحرر 
هذه  طبقية.  قاعدة  لها  املنطلق  هذا  من  والوطنية 
القاعدة الطبقية هي موقف هذه الطبقات االجتماعية 
التي لها مصلحة حترر الوطن من االستعمار بشكليه 
أن  ت��رى  التي  ال��ق��اع��دة  ه��ذه  مباشر.  والغير  املباشر 
هذا الوطن لن يتحقق إال باعتماده عالقات األخوة 
والسالم مع الشعوب األخرى التي 
املستقلة  أوطانها  تبني  ب��دوره��ا 
وتقوت  حتررت  فكلما  واملتحررة. 
التواقة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ات 
للحرية والعدالة االجتماعية كلما 
أصبح الوطن مساهما في وحدة 
فالشعب احلر  املجاورة.  األوط��ان 
ويستعبد  يضطهد  أن  ي��رف��ض 

الشعوب األخرى.

ال����وط����ن ع���ن���د ال���ب���رج���وازي���ة 
امل��س��ت��ب��دة احل��اك��م��ة ه���و مجال 
وهو  وطغيانها  سلطتها  ممارسة 
نهبها  وم���ي���دان  س��وق��ه��ا  م��ج��ال 
ل���ل���ث���روات؛ ب��ي��ن��م��ا ال���وط���ن عند 
طليعتها  وفي  الشعبية  الطبقات 
الطبقة العاملة هو مجال حتقيق 
ال��ت��ح��رر وامل���س���اواة وه���زم سلطة 

االستعمار وأزالمه.

هو  وغيرها  ببالدنا  للعمال  بالنسبة  الوطن   
منطلق بدء النضال التحرري من سلطة الرأسمال 
املنظومة  ف���ي ج����دار  ن���اف���دة  وه���و  االس��ت��غ��الل��ي 
بها  اإلط��اح��ة  أج��ل  م��ن  االمبريالية  الرأسمالية 
وبناء املجتمع االشتراكي كطور أدنى من املجتمع 
الشيوعي. هكذا ينظر العمال األحرار إلى الوطن 
للشوفينية  كمستنقع  ول��ي��س  ل��ل��ت��ح��رر  ك��ح��اف��ز 
في  العمال  وطبقات  أخرى  شعوب  جتاه  والعداء 

بلدان اجلوار.

يعيبون علينا بأننا نناهض وطنية الكمبرادور، 
اختاروا  ف���ي احل��ق��ي��ق��ة  أن��ه��م  ي���درك���ون  وه���م ال 
التموقع بجانب أعداء الشعب في موضوع الوطن 
قصد  غير  أو  قصد  عن  يعبرون  إنهم  والوطنية. 
السائدة  البرجوازية  يهم- عن موقف  وه��ذا ال   –
موضوع  في  ت��رى  سياسية  كتعبيرات  وحلفائها 
النظام  على  الضغط  مناسبة  الشوفينية  إث���ارة 
من أجل إمساك يده بعض الشيء وتوفير مجال 
االستفادة السياسية مادام هو في حاجة إلى من 
تأجيج  أجل  من  والنفخ  التخوين  خطاب  يسوق 

مشاعر اجلماهير.

19/11/2020

الوطن بالنسبة 
للعمال ببالدنا وغيرها هو 

منطلق بدء النضال التحرري من 
سلطة الرأسمال االستغاللي وهو نافدة 

في جدار المنظومة الرأسمالية االمبريالية 
من أجل اإلطاحة بها وبناء المجتمع االشتراكي 

كطور أدنى من المجتمع الشيوعي. هكذا 
ينظر العمال األحرار إلى الوطن كحافز للتحرر 

وليس كمستنقع للشوفينية والعداء تجاه 
شعوب أخرى وطبقات العمال في 

بلدان الجوار.
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حول مسألة األممية في ظروف عصرنا

3 - التجارب السابقة هي نتاج سياقاتها
هي  السابقة  األممية  التجارب  ك��ون  هو  به  التذكير  يجب  ما 
نتاج لظروفها ومعطياتها وحتدياتها ورهاناتها املرتبطة بسياقها 
املوضوعي والتاريخي. صحيح أن الهدف العام ملجمل التجارب هو 
واالشتراكية.  الثورة  انتصار  العمل على خلق شروط  وهو  نفسه 
واالنحالل  الفشل  إل��ى  انتهت  السابقة  ال��ت��ج��ارب  مجمل  لكن 
مبقتضى الظروف اخلاصة واحلافة بتلك التجارب، وأن نتحدث 
عن الفشل فهذا ال يعني البتة تغافال عّما حققته هذه التجارب 
من مهمات وأنشطة ساهمت عموما في بلورة التوجه األممي في 

احلركة االشتراكية. 

إن العودة لتجربة األممية األولى التي امتدت زمنيا من 1864 
ظروفها.  ون��ت��اج  عصرها  بْنت  جتربة  أنها  لنا  تؤكد   1873 إل��ى 
فحني فكر ماركس وأجنلز وشَرعا في بعث اإلطار األممي لم تكن 
االشتراكية  التيارات  من  محدودا  تيارا  إال  العلمية  االشتراكية 
العمالية  احلركة  وكانت  عشر،  التاسع  القرن  ألواس��ط  العمالية 
فرنسا  أي  املتقدمة  الرأسمالية  امل��راك��ز  ف��ي  وخ��اص��ة  الناهضة 
لذلك  واإلصالحية،  الفوضوية  التيارات  تأثير  حتت  وبريطانيا، 
الطبقي  النضال  لتقوية  يهدف  مشترك  إط��ار  بعث  ل��زام��ا  ك��ان 
الفرز  إلح��داث  وأس��اس��ا  وأيضا  املختلفة،  البلدان  بني  وتنسيقه 
داخل احلركة االشتراكية من خالل تنظيم الصراع مع مختلف 
من  لتخليصها  العاملة  الطبقة  أم���ام  وفضحها  ال��ت��ي��ارات  ه��ذه 
الدؤوب  العمل  كبير من خ��الل  إل��ى حد  وه��و ما حتقق  تأثيرها، 
وأجنلز  ماركس  قاده  الذي  والعملي  والسياسي  والنظري  الفكري 
صلب  منتظمة  كانت  والتي  الالماركسية  التيارات  مختلف  ضد 
األممية، وهذه التيارات كانت متتّد من الالساليني )أتباع األملاني 
فرديناند السال( إلى أنصار برودون، وأتباع االشتراكي اإلجنليزي 
انتهاء  باكونني،  ميخائيل  الروسي  الفوضوي  وأتباع  أوين  روبرت 
إلى  أتباع االشتراكي الفرنسي أوغست بالنكي. طبعا إضافة إلى 
أنصار ماركس وأجنلز. لقد كانت مدة التسع سنوات هي عمر هذه 
التجربة، مدة لصراع ضار مع مختلف هذه النزعات التي كان يتّم 
معها أحيانا االتفاق والعمل املشترك من أجل إجناز هذه املهمة أو 
تلك والتي تهم النضال ضد الرأسمالية والعمل من أجل املجتمع 
اجلديد، وأيضا غالبا ما يهيمن االختالف واخلالف معها سواء 
مثال  بتياراتها  الفوضوية  كانت  حيث  النضال  حركة  يهم  فيما 
مؤثرة  واإلصالحية  الالسالية  كانت  فيما  فرنسا،  في  مهيمنة 
في بريطانيا. كان البد من صراع سياسي وأيضا فكري وفلسفي 
بني  التباين  ح��دود  رسمت  التي  واألف��ك��ار  املفاهيم  صياغة  يهم 
وقد  والفوضوية،  الطوباوية  واالشتراكيات  العلمية،  االشتراكية 
كانت مؤلفات ماركس وأجنلز لتلك الفترة ترجمانا ملهمتي النقد 
وقد  أخ��رى.  جهة  من  والبناء  وللتأسيس  جهة،  من  والتقويض 
جنحت األممية األولى من هذه الزاوية في حتقيق مهمتها التي 
أسباب  تضافرت  حني   1873 بعد  مواصلتها  املستحيل  من  كان 
موضوعية وذاتية التخاذ قرار حل األممية، ففشل كومونة باريس 
أواسط 1871 وتصاعد القمع الدموي في فرنسا وغالب األقطار 
على  تتجّرأ  أصبحت  التي  العمالية  للحركة  للتصدي  األوروبية 
دروس  إل��ى  إضافة  الرأسمالي،  النظام  تقويض  أج��ل  من  العمل 
الكومونة التي فرضت إعادة النظر في كيفية خلق شروط االنتصار 
للثورة والتي من أهمها وحدة العمال واالشتراكيني الذين يقودون 
مواصلة  أنه ال ميكن  من  قناعة  إلى  ما حتول  إلى  زي��ادة  الثورة، 
بإحلاق  ب��دأت  التي  واإلصالحية  الفوضوية  الفرق  مع  االنتظام 
أضرار باحلركة العمالية خاصة في مناطق تأثيرها. كما أن بروز 

تيار االشتراكية العلمية بشكل مطرد في كل األقطار أعطى لهذا 
التيار ثقة في النفس وعمق التوجه إلى االشتغال كتيار مستقل 
داف��ع عنه وكرسه  ال��ذي  ق��رار حل األممية  البقية، لذلك كان  عن 
ماركس وأجنلز في 1873. إثر ذلك لم يتوقف النضال ذي الطابع 
األممي الذي كان سمة جوهرية حلياة ماركس وأجنلز، لكن وقع 
التركيز على مزيد من بلورة االشتراكية العلمية معرفيا وفلسفيا 
والعمل صلب احلركة وخاصة بعث  واقتصاديا، وأيضا االرتباط 
أحزابها االشتراكية التي ستشكل الحقا النواة التي على أساسها 
م��ارك��س وبقيادة  وف���اة  م��وض��وع بعث األمم��ي��ة بعد  أع��ي��د ط��رح 
أح��زاب تتبنى االشتراكية  1891 من قبل  أجنلز، وكان ذلك سنة 
الشيوعي(،  البيان  وتعتمد  تتبنى  )أي  املاركسي  والفكر  العلمية 
وأساسا احلزب االشتراكي الدميقراطي األملاني الذي كان قاطرة 
االجتماعي"  الدميقراطي  "احل��زب  والدة  إع��الن  مت  العمل.  هذا 
وأيضا  أوروبية،  أح��زاب  بروكسال بحضور  في  الثانية  األممية  أو 
وألول مرة حضور أحزاب من خارج القارة العجوز من األرجنتني 
واألوروغ�����واي وم��ن تركيا. ك��ان��ت  األح���زاب احل��اض��رة تتفق في 
املاركسية وطرحت من جديد مهمة دفع كل  الفكرية  مرجعيتها 
شروط قيام الثورات البروليتارية واالشتراكية. لكن هذه التجربة 
بدأت في االنحراف واالرتداد بالتراجع عن املوقف الثوري الشهير 
الذي اتخذته في مؤمتر شتوتغارت )1907( والقاضي باستغالل 
ظروف احلرب التي كانت كل عواملها تختمر في أحشاء املنظومة 
واالستيالء  العمالية  الثورات  إلشعال  ذلك  استغالل  الرأسمالية، 
شبح  من  والعالم  األوروب��ي��ة  املجتمعات  لتخليص  السلطة  على 
احلرب واالستغالل. كان ذلك في املؤمتر االستثنائي املنعقد في 
إمكانية  إلى  1912 حني حتولت نذر احلرب  السويسرية عام  بال 
اجتاه  في  السابق  القرار  يراجع  ق��رارا  املؤمتر  اتخذ  فقد  فعلية، 
حث األحزاب االشتراكية لالنخراط في "معركة الدفاع عن الوطن 
واألمة" مبا حولها فعليا إلى "أحزاب قومية شوفينية" في خدمة 
البرجوازية، وهو ما مارسته فعليا باندالع احلرب سنة 1914 مما 
كان ذلك   .1916 التام في  التجربة باالنحالل  حكم على مجمل 
وبرنشتاين،  كاوتسكي  بقيادة  األملاني  احلزب  من  واضح  بتأثير 
الشيوعي في  البلشفي واجلناح  أيضا مبقاومة من احلزب  ولكن 

أملانيا )كارل ليبنخت وروزا لوكسمبورغ(.

هو  ط��ور جديد  ف��ي  العالم  ودخ���ول  الثانية  األمم��ي��ة  فشل  إن 
الطور االحتكاري من املرحلة الرأسمالية مبا طرحه من مهمات 
الثورة  عشية  هي  االمبريالية  إن  الثورية.  احلركة  على  جديدة 
االشتراكية كما انتبه لينني. إن وضعا ثوريا جديدا خلقته ظروف 
انهيار  وإن  الرأسمالي،  النظام  تناقضات  واحتدام  العاملية  احلرب 
األولويات  ج��دول  على  يطرح  وخيانتها  الثانية  األممية  أح��زاب 
مهمتني متداخلتني ومعقدتني: بعث أحزاب جديدة تكون ثورية، 
لقيام  موضوعيا  السانحة  التاريخية  اللحظة  ف��ي  واالن��خ��راط 
الثورات. لذلك طرح لينني منذ اندالع احلرب وخاصة منذ 1915 
الصعوبات  لكن  الشيوعية،  فكرة بعث األممية اجلديدة، األممية 
اجلّمة التي كان يعيشها احلزب البلشفي، ومجمل احلركة العمالية 
امل��ذك��ورة، جعل من  األوض���اع  تأثير  أروب��ا حتت  في  واالشتراكية 
املهمة صعبة التحقيق قبل اندالع وانتصار ثورة أكتوبر املجيدة 
والذي  لقرار مؤمتر شتوتغارت  وثوريا  تكريسا مبدعا  كانت  التي 
إلى  العاملية  اللصوصية  احل��رب  شعار حتويل  لينني حتت  صاغه 
حرب أهلية بني البروليتاريا والبرجوازية وهو ما انتهى بالبالشفة 
إلى االنتصار، وبعد أقل من عام ونصف كان املؤمتر األول لألممية 

الشيوعية ينعقد مبوسكو )مارس 1919(.

ألنها  فعالية  وأك��ث��ر  نضجا  أكثر  الثالثة  األمم��ي��ة  كانت  لقد 
إلى  االشتراكي  احللم  في ظل حتول  وناضلت  تشكلت وحتركت 
استمرت  لذلك  دفعا  للتجربة  أعطى  م��ا  وه��ذا  م��ادي��ة،  حقيقة 
ابنة  أيضا  كانت  لقد   .)1943 إلى   1919 )من  قرن  ربع  يناهز  ملا 
ع��ص��ره��ا واس��ت��ج��اب��ة ل��ألوض��اع وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ط��رح��ت أمام 
القرن العشرين. وبالعودة إلى مقرراتها  احلركة الشيوعية لبداية 
تبلورت  التي  الفضاءات  أهم  أحد  كانت  األممية  فإن  ونقاشاتها، 
صلبها أهم املقاربات واإلجابات املاركسية الينينية حول مختلف 
القضايا التي فرضها تطور الصراع الطبقي على املستوى العاملي، 

االشتراكي  البناء  قضايا  أيضا  يهم  ما  املقاربات  ه��ذه  وشملت 
األممية  مقررات  وتعتبر  السوفياتي.  االحت��اد  في  انطلقت  التي 
ومازالت  العشرين،  للقرن  الشيوعية  للحركة  هاما  الثالثة مرجعا 
عديد املواقف حتافظ على راهنيتها، وقد قدرت "الكومنترن" في 
عهدي لينني وستالني على جتميع األحزاب الشيوعية من أغلب 
بلدان أروبا والعالم الرأسمالي، فضال عن عدد من أحزاب البلدان 
العربي  إلى أمريكا اجلنوبية مرورا بالعالم  املستعمرة من الشرق 

وافريقيا.

وقد حكمت ظروف خاصة باالحتاد السوفياتي ومبسار وظروف 
احلرب العاملية الثانية وحيثياتها، فرضت على القيادة السوفياتية 
من  الشيوعية  احلركة  ح��رم  1943 مبا  سنة  األممية  إع��الن حل 
املشتركني.  واملمارسة  والتفكير  والتواصل  للتنسيق  جامع  إط��ار 
لقد كانت خلفية احلزب الشيوعي السوفياتي "إبداء إشارات حسن 
نية للحلفاء" فكان حّل األممية لالبتعاد عن "شبهة" أن االحتاد 
األحزاب  طريق  ع��ن  احل���رب"  ف��ي  حلفائه  "يخترق  السوفياتي 
الشيوعية. إننا هنا لسنا في وارد إدانة قرار حل األممية، بل نحن 
نريد إبراز الظروف احلافة بالقرار والتي تعود في رأينا إلى حتول 
األممية إلى فضاء محكوم من "احلزب األكبر" و"الدولة الراعية". 
صحيح أن الدولة واحلزب في االحتاد السوفياتي وفرا كل ظروف 
العمل والتقدم لألممية، ولكن أيضا وفي الوقت ذاته حّوال، بشكل 
مقصود أو غير مقصود، األممية إلى أداة إلسناد وتبرير السياسة 
السوفياتية في مختلف الواجهات الداخلية واخلارجية، حتى كان 
قرار احلّل الذي احتكم لظروف تهم االحتاد السوفياتي باألساس. 
مسألة  ك��ان  احل��رب  ف��ي  السوفياتي  االحت���اد  انتصار  أن  صحيح 
تطوير  وتهم  العالم  في  الشيوعية  احلركة  مجمل  تهم  حيوية 
الصراع الطبقي إال أن حتويل مجمل احلركة إلى روافد خلدمة 
التحليل  مزيد  إلى  في حاجة  تبقى  األسمى،  السوفياتي  الهدف 
العاملية  العاملة  الطبقة  قضية  لصالح  فعال  كانت  إن  والتفسير، 
فإن  االشتراكي،  الوطن  وانتصار  انتهاء احلرب  بعد  أوال. وحتى 
من  بقرار  بل  الشيوعية  األح��زاب  من  برغبة  ال  تعد  لم  األممية 
املركز السوفياتي الذي بعث "مكتب العالقات" )الكومنفورم( الذي 
بقي عموما إطارا لتنظيم العالقات الثنائية بني احلزب السوفياتي 
وبقية أحزاب العالم، بل أنه حتول في وقت من األوقات إلى مكتب 
لضمان وحماية املصالح السوفياتية في اخلارج، بل طالته في وقت 
ما حتى شبهة االرتباط مبصالح املخابرات اخلارجية السوفياتية. 
وقد حتول املكتب في عهد خروتشوف وبريجنيف وغورباتشوف 
إلى فضاء زبونية مع احلزب السوفياتي )قبول بعثات الطالب...(. 
كما أن األغلبية الساحقة لألحزاب حتولت فعال إلى مجرد توابع 
للحزب التحريفي السوفياتي، ولم تتمكن األحزاب الشيوعية التي 
السوفياتية  التحريفية  من  خوجا  أن��ور  مواقف  وس��ان��دت  تبنت 
والصينية، لم تتمكن من إيجاد األطر الفاعلة إلعادة بناء احلركة 
الشيوعية من جديد، رغم الدور املهم الذي لعبته مؤلفات القائد 
لتأسيس  مساعدة  من  واملمارسة"  "النظرية  ومجلة  خوجا  أن��ور 
األحزاب اجلديدة التي ظهرت خاصة في السبعينات والثمانينات 

في أوروبا وأمريكا اجلنوبية وإفريقيا.

لقد طرحت األحزاب الشيوعية اجلديدة فكرة إعادة تأسيس 
ت��واص��ل وتنسيق وه��و ما  ذل��ك بعث أط��ر  األمم��ي��ة، وف��ي انتظار 
األحزاب  "ن���دوة  بعث  مّت  ح��ني   1994 سنة  حتقيقه  ف��ي  جنحت 
كنواة ملشروع أممي جديد، ورغم  اللينينية"  املاركسية  واملنظمات 
املكاسب احلاصلة طيلة ربع قرن من العمل، إاّل أن عوائق عديدة 
"الندوة" ولعل أهمها ما يهّم فاعلية  ومتشعبة الزالت تسم عمل 
بلدانها  في  الطبقي  الصراع  في  وتأثيرها  واملنظمات  األح��زاب 
السنوات األخيرة  الوقت ظهرت خاصة في  العالم، وفي ذات  وفي 
تزامنا مع األزمة العميقة للرأسمالية العاملية وبروز مالمح تعافي 
االمبريالية،  للسياسات  املناهضة  واالجتماعية  العمالية  للحركة 
ظهرت مبادرات وأفكار ومشاريع جديدة تطرح مهمة إيجاد إطار 
عاملي للنضال كما برزت للوجود تكتالت ومجموعات قارية وعاملية 
هذه  م��ع  التعاطي  علينا  يجب  فكيف  ال��ه��دف.  ذات  نحو  تتجه 

املبادرات؟ وكيف نبني وندافع عن مشروعنا املستقل؟

ظروف  يف  األممية  مسألة  "حول  وثيقة  نرش  نتابع 
واملنمظات  األح���زاب  "ن���دوة  يف  املقدمة  عرصنا"  
فتح  للفائدة  ومن أجل  تعمميا  اللينيينية"   املاركسية 
نقاش واسع حول املوضوع،  عىل أن يمت نرش بايق 

األجزاء يف األعداد القادمة.
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تعددت أشكال التطبيع العربي املخزي واملذل مع العدو الصهيوني، قبل توقيع كل من اإلمارات 
والبحرين و السودان االتفاقيات الرسمية، برعاية إدارة ترامب املتصهينة، ومت ذلك في وقت كان 
يزداد فيه طابعه اليميني القمعي الفاشي، وكل هذه األشكال كانت تعبر في حقيقتها عن هزمية 
اإلمبريالية  من  أساسي  بشكل  املدعوم،  الصهيوني  املشروع  مواجهة  في  الرسمي،  العربي  النظام 
املنظمات  النظام على مستوى  التي متثل هذا  العربية  ال��دول  تتخذ جامعة  لم  األمريكية، حيث 
اإلقليمية، أي موقف مناهض لهذه األشكال واكتفت مبوقف الصمت أواًل ثم التأييد بعد توقيع 
االتفاقيات، حيث اعتبرت التطبيع شأًنا داخلًيا لألعضاء، وهو موقف متخاذل، ألنه يعتبر في حد 

ذاته خروًجا عن سياسة التضامن العربي ووحدة الصف، وأيًضا ميثاق اجلامعة نفسه.

فترة ماضية طويلة؛  اإلسرائيلية، منذ  لها احلكومة  التي رخصت  القطرية  فضائية اجلزيرة 
مكتًبا إعالمًيا كان باكورة مكاتب التمثيل التجاري واإلعالمي العربي في دولة العدو.. إلى زيارة وفود 
إسرائيلية متعددة إلى البحرين، كان إحداها وفًدا يضم حاخامات يهود، شاركهم ملك البحرين 
واستقباله من  إلى سلطة عمان  نتنياهو  زيارة  إلى  األي��دي..  بالرقص على شاكلة تشبيك  نفسه 
السفارة  أقامته  ال��ذي  احلفل  في  السعودي  السفير  مشاركة  إلى  قابوس..  الراحل  السلطان  قبل 

1948، والذي  الكيان عام  71 عاًما على تأسيس  القاهرة مبناسبة مبناسبة مرور  اإلسرائيلية في 
يسميه اإلعالم اإلسرائيلي بعيد االستقالل... إلى عزف النشيد الوطني اإلسرائيلي ورفع علم دولة 
العدو، في أبو ظبي بدولة اإلمارات، على هامش مشاركة رياضيني إسرائيليني.. إلى ما صدر عن 
وزيرة اخلارجية السوداني بعد عزل الرئيس البشير من إمكانية التطبيع مع العدو... هكذا كل هذه 
األشكال متت قبل االعتراف الرسمي، بوجود الكيان الصهيوني من قبل الدول الثالث، بحيث أصبح 
العربي، بعد ذلك، أي في هذه املرحلة السياسية التي متر بها املنطقة؛ ظاهرة  التطبيع الرسمي 
علنية تتسابق فيها قوى الرجعية العربية؛ بسبب تبعيتها املطلقة للمعسكر الرأسمالي اإلمبريالي 
وكسب رضا الواليات املتحدة األمريكية؛ زعيمة هذا املعسكر، لذلك ليس غريًبا على هذه الرجعية، 
آخرها  وكان  التطبيع،  بإجراءات  القيام  على  التهافت  املتخلفة؛  القبلية  اخلليجية  منها  خاصة 
زيارة نتنياهو بصحبة وزير اخلارجية األمريكي بومبيو للسعودية، بدعوة من ولي العهد محمد 

بن سلمان. 

لقد جرت متغيرات نوعية كثيرة، جعلت املنطقة العربية، مسرًحا للتدخل اإلقليمي والدولي، 
الدور  إلى  العدو الصهيوني، فبسبب توجيه متعمد  املتغيرات على املوقف من  وقد انسحبت هذه 
اإليراني، ذي الصبغة الطائفية في املنطقة، والسعي التركي إلعادة الهيمنة العثمانية من جديد؛ 
الصهيوني ال يشكل عند كثير من  العدو  السياسي؛ أصبح  أردوغ��ان عباءة اإلس��الم  بارتداء نظام 
األنظمة العربية؛ عدًوا رئيسًيا لها، غير أن أهم هؤالء األعداء على هذه األنظمة السياسية القمعية 
اآلن وفي هذه املرحلة السياسية هي اجلماهير الشعبية التي أخذت تخرج للشارع؛ مطالبة بإسقاط 
النظام، كما حدث في االنتفاضات املاضية التي انطلقت من تونس على إثر حادثة البوعزيزي، ثم 
االحتجاجات  أو  الدميوقراطية  تعميم  بداًل من  السياسية،  الفوضى  بتعميم  بوصلتها؛  انحرفت 
الشعبية التي جرت بعد ذلك في اجلزائر ولبنان والعراق، والتي أطلقت وسائل اإلعالم عليها في ذلك 
الوقت باملوجة الثانية ملا سميت بثورات الربيع العربي، وهو ما يؤكد على أن هذه املرحلة السياسية 
هي مرحلة الثورات الشعبية التي تقودها اجلماهير كأداة أساسية للتغيير؛ بسبب ما تعانيه من 
أوضاع معيشية بائسة، وذلك بعد تراجع دور األحزاب والقوى السياسية والنقابات املهنية عموًما؛ 
بسبب أزمتها البنيوية وغلبة الفكر السياسي اإلصالحي الذي يتعاطى مع املصالح التنظيمية على 
نهجها النضالي، خاصة منها األحزاب القومية واليسارية، وذلك عما كانت عليه أيام املد القومي، 
كون  املطلوب؛  الدميقراطي  الوطني  التغيير  أحداث  في  العسكرية  االنقالبات  أيًضا فشل  وكذلك 
العسكرتايا، كفئة قمعية فاشية معادية أصاًل للعملية الدميقراطية )انقالب السودان(، وهو تراجع 
وفشل تداعياته السلبية، أنه يأتي في مرحلة تشهد انحطاًطا سياسًيا وأخالقًيا عربًيا، غير مسبوق 
ومظاهره الرئيسية الثالثة: االستبداد، والفساد والتطبيع، وكلها تتجلى للعيان في الواقع السياسي 

العربي، بأقبح صورها املشينة.

نقال عن موقع اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني

اجلماهير الشعبية أداة التغيير في مواجهة أنظمة 
االستبداد والتطبيع

في العام 1981 مت تأسيس جماعة كونترا املدعومة من الواليات املتحدة بهدف اإلطاحة بحكومة 
وكالة  ودربتها  مولتها  التي  الكونترا  أشعلت  نيكاراغوا،  في  الوطني  للتحرير  الساندينية  اجلبهة 
املخابرات املركزية األمريكية، أشعلت الكونترا حرًبا أهلية في نيكارغوا لم تنتهي إال مبغادرة اجلبهة 
لتستعيد حضورها في  الساندينية ١٦ عاًما  1990، احتاجت اجلبهة  العام  للسلطة في  الساندينية 

وجه األدوات األمريكية في نيكارغوا، بعد أن استعادت السلطة في انتخابات العام 2006.
احلال في بوليفيا كان مختلف، فبعد مضي عام على االنقالب الذي قام به اجليش بدعم أمريكي 
البوليفي أول إجناز كبير في مسيرة  ضد الرئيس االشتراكي املنتخب ايفو موراليس، حقق الشعب 
العامة، وبدت بوليفيا في  البوليفية  استعادة سلطته، فاز حزب احلركة االشتراكية في االنتخابات 

مسارها لطي صفحة "انقالب الليثيوم".
ليلة العاشر من نوفمبر 2019 قام اجليش البوليفي بانقالبه، ليعلن ايفو موراليس رئيس البالد 
وتالحقه  البالد  مل��غ��ادرة  االن��ق��الب  سلطات  وتضطره  استقالته،  االشتراكية  احلركة  عن  املنتخب 

بتهديدات باالعتقال أو االغتيال.

الشعب يسقط االنقالب:
لم تكن "عملية االقتراع مبعناها التقني البحت" هي من أسقط مخططات االنقالب، حلكم البالد 
واعادة اخضاعها للهيمنة األمريكية ونهب خيراتها وخصوصا الليثيوم -بترول القرن -21 فموجة 
العسكريني  االنقالبيني  باجبار  تكفلت  ما  هي  االنقالب  ضد  الكبيرة  اجلماهيرية  االحتجاجات 
العام  نتيجتها  على  انقلبوا  التي  االقتراع  لصناديق  العودة  على  اليمينية  املعارضة  من  وحلفاؤهم 

املاضي بعد فوز ايفو موراليس باالنتخابات الرئاسية.
مئات من الشهداء قتلتهم سلطات االنقالب واالف من اجلرحى واملعتقلني هم ضحية سياسات 
االنقالب، وأداة الشعب لتحقيق انتصاره على الهيمنة االمريكية وأذنابها الذين حاولوا اغتيال إرادته.

غرقت البالد لعام كامل في تخبط كبير، حاولت فيه سلطات االنقالب تدبير اعادة جتيير احتكار 
عقود الليثيوم ملصلحة الشركات الغربية واألمريكية، وانتزاع أي مكتسبات حصلت عليها األغلبية 
على  للحفاظ  قاتلوا  األصليني  البالد  سكان  من  ومعظمهم  البوليفي  الشعب  فقراء  اجلماهيرية، 

حقوقهم ودفعوا ثمن دموي في إطار تصديهم لالنقالب.
"احلركة االشتراكية" ال ميثل حزب سياسي يساري يصارع على السلطة ويسعى لتطبيق برنامجه 
في  ومتجذرة  عميقة  اجتماعية  حركة  عن  تعبير  ب��األس��اس  ولكن  فحسب،  خاللها  من  السياسي 
التي  واالضطهاد  التمييز  سياسات  ومواجهة  األصليني  السكان  بحقوق  تتصل  البوليفي،  املجتمع 
عانوا منها لسنوات طويلة، كما متثل توجهات الرئيس السابق موراليس و احلركة توجها الستكمال 
حتقيق استقالل البالد وانتزاع سيادتها من مخالب الهيمنة األمريكية والنهب املستمر ملواردها من 
قبل الشركات االحتكارية، ولم يكن جدول عمل احلركة في السلطة خالل السنوات املاضية إال صراع 
مستمر مع قوى الهيمنة الغربية وحلفائها احملليني الستعادة ثروات البالد وحتقيق بعض من العدالة 
في توزيعها على الشعب البوليفي، وبشكل أو بآخر ميكن القول أن احلركة لم تكن فعليا في موقع 
السلطة خالل فترة حكمها بقدر ما هي في موقع الصراع ضد عملية النهب املستمر للبالد ومحاولة 
امساك مفاتيح السلطة وموارد البالد، وهو ما يبدو أنه حفظ لها الكثير من رصيدها اجلماهيري 

كجزء من كفاح الشعب البوليفي وليس كأداة حكم وقهر.
الهيمنة  منظومة  أرادت  "الليثيوم"،  عنصر  في  املتمثلة  املستقبل  ث��روة  حت��وز  التي  البالد  ه��ذه 
األمريكية االستمرار في نهبها وجتويع شعبها الذي استهترت بإرادته وقدرته على الصمود والقتال.

دروس الثورة: الفوز ليس إال بداية الطريق:
حقق اليسار البوليفي فوزا واضحا في االنتخابات الرئاسية بحصول مرشحه لويس ارسي وزير 
للبالد  االسبق  الرئيس  يليه  األص��وات،  من   53% حوالي  على  موراليس  حكومة  في  السابق  املالية 
كارلوس ميسا الذي حصل على ٣٠% من األصوات، فيما حاز فرناندو كاماتشو مرشح اليمني الداعم 
فقط من أصوات الناخبني، في اشارة واضحة ملوقف الشعب البوليفي من هذا  لالنقالب على ١٥% 

االنقالب ومن حتالف معه.
املدعومني  العسكرية  املؤسسة  زال جنراالت  فعليا، فال  انتهى  قد  االنقالب  أن  يبدو  ذلك ال  مع 
أمريكيا في مواقعهم فضال عن امكانية محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم، كما أحدث هؤالء 
وكلف  البالد،  التي ستثقل  العكسية  اخلطوات  من  العديد  السلطة  على  استيالئهم  من  عام  خالل 

الصراع الناجت عن االنقالب البالد الكثير على املستوى االقتصادي واملجتمعي.
صحيح أن احلركة االشتراكية قدمت خطاب تصاحلي يسعى لتوحيد الشعب البوليفي من خالل 
تشكيل حكومة وحدوية، وجتاوز مرحلة االنقالب بأقل اخلسائر املمكنة، لكن عوامل التهديد ال زالت 
قائمة، ممثلة باألدوات األمريكية املختلفة الساعية لردع مسيرة التحرر الشعبي البوليفي، وما تنتجه 

هذه املسيرة من إلهام لشعوب أمريكا اجلنوبية.
صمود  ظل  وف��ي  االن��ق��الب،  فشل  بعد  املتحدة  فالواليات  بوليفيا،  مصير  على  الكثير  يتوقف 
امالء سياساتها وفرض هيمنتها على  قدرة على  أقل  تبدو  القارة  في  الدول  والعديد من  فانزويال 
الشعوب في أمريكا اجلنوبية، وما أحدثته هجمتها خالل السنوات املاضية من تراجع  لقوى اليسار 
ارادة هائلة ومتجذرة في  القارة اجلنوبية  والبقاء، فيما تظهر شعوب  الصمود  يبدو غير قادر على 
سبيل استعادة مواردها، وتبدو تلك األيام التي وصفت فيها أمريكا اجلنوبية بأنها الفناء اخللفي 
للواليات املتحدة في طريقها لنهايتها احملتومة، الوعي الشعبي يقول كلمته، واملناضلني السياسيني 
الوعي بإظهار صالبة وشجاعة وقدرة عالية في مواجهة االنقالبات  واملجتمعيني يعبرون عن هذا 

والسياسات األمريكية.
نقال عن موقع مجلة الهدف الفلسطينية

بوليفيا تهزم االنقالب األمريكي: 
حتية ثورية للحركة االشتراكية 
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الرأي

  املاركسي املشتبك والغير مشتبك: 
حالة مدرسية

واألصدقاء  الرفاق  يعذرني  أن  أرج��و  املدرسية  احلالة  ه��ذه  ع��رض  قبل 
على هذه الترجمة احلرفية للجملة الفرنسية )cas d’école( واحلالة هي 
التعامل مع املاركسية ومؤسسيها ماركس واجنلس. في هذا التعامل جند 

منوذجني مختلفني جوهريا:

مكتمل  غير  وبالضرورة  وبالتالي  كعلم  املاركسية  مع  يتعامل  األول   +
وكلما توسعت املمارسة والتجربة توسعت مداركه واستنباطاته من قوانني 
وحقائق. وهذا الفهم أكد عليه ماركس واجنلس وحاربا كل من يريد أن 
وجامدة.  ثابتة  خالدة  حقائق  ليجعلها  واستنتاجاتهم  أقوالهم  يحرف 
وهو  أصحاب هذا الفهم اعتبروا أن ماركس واجنلس لم يتعدى دورهم – 
كونهما وضعا حجرة الزاوية لعلم وجب تطويره في جميع  هائل وجبار – 
االجتاهات وكانت هذه هي الصياغة املوفقة والسديدة التي قام بها لينني 

أحد املؤسسني واملطورين لهذا العلم اجلديد.

خاصية أصحاب هذا النموذج أنهم لم يشتكوا أبدا بأن ماركس لم يقل 
كذا ولم تكن عنده نظرية في كذا... إنهم مناضلون ميزتهم االشتباك مع 
القضايا احلارقة في عصرهم اقتحموها حتت راية ماركس لكنهم وسعوا 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية  املجتمعية  القضايا  في  للعلم  احلدود 
وفي قضايا الطبيعة والكون من حيث قوانني املادة وتطور العلوم احلقة أو 

العلوم الطبيعية.

مراكز  أعضاء  أو  اجلامعيني  األس��ات��ذة  من  ن��وع  هو  الثاني  النموذج   +
الذين  املثقفني  ه��ؤالء  والتاريخ...الخ.  احلقة  العلوم  في  العلمي  البحث 
في غالبيتهم العظمى منفصلني عن القضايا املجتمعية – غير مشتبكني 
وللدراسات  للثقافة  منتجون  فهم  والنقابي-  احلزبي  التنظيمي  باملفهوم 
األكادميية وينشرون في الدوريات العلمية أو الكتب حتت الطلب وفي إطار 
املنافسة التجارية. هؤالء املاركسيني وفي إطار التقليد األكادميي يتعاملون 
مع املاركسية كمدرسة خارج ذاتهم مثلها مثل باقي املدارس فتراهم عند 
يجدوا،  لم  وإن  واجنلس،  ماركس  ألل��واح  يرجعون  معينة  قضية  معاجلة 

أعلنوا اكتشافهم الباهر بفراغ املاركسية من معاجلة الظاهرة. 

الطلبة  من  العديد  تعلم  أيديهم  وعلى  ينتج  من  هم  املثقفني  ه��ؤالء 
الوجبات اخلفيفة من ماركس واجنلس  أنتجوا  إنهم مثقفون  املاركسية. 
وغيرهما والطلبة تناولوا تلك الوجبات على شاكلة من أجل قراءة الرأسمال 

ملاركس أو نظريته في الدولة أو غيرها من القضايا.

فإذا كان النموذج األول مدنا مبثقفني ومناضلني كبار مثل لينني، روزا 
تونغ...الخ،  تسي  م��او  غرامشي،  انطونيو  اليبنيخت،  ك��ارل  لوكسمبورغ، 
فالنموذج الثاني أعطانا العشرات من املثقفني الغير مشتبكني أو املشتبكني 
في حدود معينة منهم من بدأ ماركسيا لينتهي في أحضان املثالية وفي 

خدمة الرأسمالية.

لعل أطروحة ماركس حول واجب الفالسفة إلى جانب فهم وتأمل العالم 
انخرط  وكلما  العملية،  املمارسة  في  االنخراط  أي  تغييره،  على  العمل 
املرموقة  مكانته  واحتل  مشتبكا  كان  كلما  املمارسة  هذه  في  الفيلسوف 
وسط أعضاء النموذج األول وكلما ابتعد عن املمارسة العملية  البراكسيس 

– كلما هبط إلى الدرك األسفل وسط أصحاب النموذج الثاني.

ت . ح

إذا علمنا أن الشعوب ال تطرح إال األسئلة التي 
تستطيع حلها.

إذا علمنا أن السؤال اجليد يتضمن قسطا مهما 
للغاية من أجل اإلجابة العلمية عليه.

أن اإلجابة غير منتهية بل هي جزء  إذا علمنا 
حقيقة  م��ن  النسبي  اجل���زء  وه���و  احلقيقة  م��ن 

مطلقة.

إذا توجهنا ملوضوع بناء املجتمع الشيوعي الذي 
أصبحت نظرتنا له أكثر علمية ولنا من املنهاج ما 
يجعلنا منيزه عن كل ما سبق من تصورات مثالية 

أو خيالية.

الشيوعي  املجتمع  إل��ى  ال��وص��ول  أن  علمنا  وإذا 
وهو  الرأسمالي  املجتمع  نقد  طريق  على  يكون 
وهو  يحكمه  أساسي  تناقض  على  قائم  مجتمع 
ذلك التناقض القائم بني طبقتني أساسيتني وهما 
مالكة  الرأسمالية  وال��ب��رج��وازي��ة  العاملة  الطبقة 

وسائل اإلنتاج.

وإذا علمنا أن ميزة منط اإلنتاج الرأسمالي هو 
التي تخلق نقيضها وأن  العاملة هي  الطبقة  كون 
الطبقة الرأسمالية هي أيضا التي توجد نقيضها 
بينهما  التناقض  ه��ذا  وأن  العاملة،  الطبقة  أي 
تناقض تناحري، ال يجد حله إال باندحار الطبقة 
الطبقة  ألنها  اإلن��ت��اج،  وسائل  مالكة  الرأسمالية 

األقل واألضعف في إطار تطور قوى اإلنتاج.

هذين  ب��ني  التناحرية  ال��ع��الق��ة  أن  علمنا  وإذا 
الطبقتني هي عالقة االستغالل والنهب املسلطني 
املالك  الرأسمال  ط��رف  من  العاملة  الطبقة  على 

لوسائل االنتاج.

هذا  جتسد  التي  امل��ادي��ة  اخللية  أن  علمنا  وإذا 
االستغالل والنهب هي السلعة أو البضاعة أو املنتج 
والتوزيع  أو يتولد عن عملية اإلنتاج  الذي يصدر 

في املجتمع الرأسمالي.

وإذا علمنا أن قيمة هذه البضاعة هي ما يسعفنا 
الكتشاف نسبة االستغالل التي يتعرض له العمال، 
السلطة  بقوة  املنتزعة  القيمة  فائض  نسبة  أي 
تتمتع  التي  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
بها الطبقة البرجوازية مالكة وسائل اإلنتاج، كما 
أن قيمة هذه البضاعة تكشف لنا نسبة النهب الذي 
يتعرض له العمال والعامالت، من خالل نسبة الربح 
اخلام أو الصافي الذي تنتزعه الطبقة السائدة في 

مختلف مجاالت التوزيع وإدارة االقتصاد.

البضائع  ي��ن��ت��ج  وه���و  ال��ع��ام��ل  أن  ع��ل��م��ن��ا  وإذا 
والثروات فإنه منقطع وال عالقة له مبا أنتج وأن 
املجتمع  ف��ي  ويخضعه  يستعبده  ذاك  منتوجه 
ويجعله يعيش في استالب كبير وغربة عن عالم 

هو صاحبه أو هو مالكه.

وإذا علمنا أن تطور قوى اإلنتاج الواقعي يتجه 
تالئم  التي  هي  جديدة  إنتاج  عالقات  انبثاق  إلى 
املستوى املتطور لقوى اإلنتاج املتحققة واملتطورة 
عالقات  اجلديدة  اإلنتاج  عالقات  قلب  وفي  دوما 

نقيضة ومناقضة لالستغالل والنهب.

وإذا علمنا أن قيام مجتمع خال من االستغالل 
مرحلة  وه���ي  انتقالية  م��رح��ل��ة  يتطلب  وال��ن��ه��ب 
البروليتاريا السلطة وتقتحم املجتمع  تأخذ فيها 
وبالقوة  ف���رض���ا  وت���ف���رض  االق���ت���ص���اد  ودوال����ي����ب 
من  اخلالي  املجتمع  إل��ى  لالنتقال  متهد  عالقات 
البروليتاريا  فيها  املجتمع تطبق  االستغالل. هذا 
الدميقراطية  كونها  فرط  من  التي  ديكتاتوريتها 
الدولة  مبوجبها  تضمحل  واجلماهيرية  املعممة 
الدولة  وظائف  وتتحول  والقمع،  الضبط  وأجهزة 
تدريجيا إلى وظائف الشعب واملجتمع برمته ومع 

زوال الطبقات تزول الدولة.

النهب؟  وينتهي  االستغالل  على  نقضي  فكيف 
وليس  ي��ع��د مستغال  ل��م  أن���ه  ال��ع��ام��ل  يشعر  م��ت��ى 
عرضة للنهب؟ متى تنتهي حالة االستالب ويقتنع 
العامل أنه املالك احلقيقي للثروة التي يساهم في 

إنتاجها؟

ال��ب��ض��اع��ة املنتجة  ت��ط��رح ق��ض��ي��ة  م���ن ج��دي��د 
ما هي  في ظل سلطته.  العامل  نفس  ط��رف  من 
القوانني التي حتدد قيمة هذه البضاعة؟ هل هي 
بعض  مع  الرأسمالي  اإلنتاج  منط  قوانني  نفس 
التحوير، ألن هناك التخطيط ومنافسة بني قطاع 
عام وقطاع خاص متقلص؟ أم هي قوانني جديدة 
التبادلية  القيمة  مبضمون  بالتعريف  تبدأ  بديلة 
للبضاعة وقيمتها االستعمالية بارتباط بالتنظيم 
اإلنتاج  ق��وى  تطور  وملستوى  للمجتمع  اجل��دي��د 

وسلم األولويات واحلاجيات لهذا املجتمع؟

إجابة  هي  وغيرها  األسئلة  ه��ذه  على  اإلج��اب��ة 
العاملة.  وللطبقة  للشعوب  امللموسة  التجربة 
ول��ك��ون م��ارك��س واجن��ل��س ك��ان��ا ب��ص��دد إن��ت��اج علم 
امليتافيزيقي  اخل��وض  عن  امتنعا  فإنهما  جديد 

في هذه األمور وتقدمي األجوبة اجلاهزة.

لنا اليوم بدايات ألجوبة قدمتها كومونة باريس 
وكوبا  والفيتنامية  الصينية  والثورة  أكتوبر  وث��ورة 
وكوريا الشمالية وألبانيا وحتى اخلمير احلمر في 

كمبوديا.

األج�����وب�����ة س��ت��ت��ط��ل��ب امل����زي����د م����ن ال���ت���ج���ارب 
انتقال  مرحلة  تهم  ألن��ه��ا  الغالية  والتضحيات 
البشرية من عهد امللكية اخلاصة إلى عهد امللكية 

االجتماعية..

الشيوعي،  املجتمع  م��ن  األع��ل��ى  ال��ط��ور  »وف���ي 
بعد أن يزول خضوع األفراد املذل لتقسيم العمل 
والعمل  الفكري  العمل  ب��ني  التضاد  معه  وي���زول 
للعيش  وسيلة  ال  العمل،  يصبح  وحني  اجلسدي؛ 
وحني  أيضًا؛  للحياة  األول��ى  احلاجة  بل  وحسب، 
تتنامى القوى املنتجة مع تطور األفراد في جميع 
النواحي، وحني تتدفق جميع ينابيع الثروة العامة 
بفيض وغزارة، – حينذاك فقط، يصبح باإلمكان 
جتاوز األفق الضيق للحق البرجوازي جتاوزًا تامًا، 
ويصبح بإمكان املجتمع أن يسجل على رايته: من 
كل حسب كفاءاته، ولكل حسب حاجاته!" ماركس/ 

في نقد برنامج غوتا.

18/09/2020

  قضايا ال زالت قيد صياغة السؤال بصددها
التيتي احلبيب
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الثقافة  و التغيير

مازال املنهج لدى بعضهم ميشي على رأسه، 
الفكر،  على  املعدودين  من  كثيرا  أن  مبعنى 
يراكم  مّل��ا  وه��و  أن يتخصص  يتوهم  أو  يريد 
أصل  التي هي  واألبجديات  األول��ي��ة،  امل��ب��ادَئ 
الكفاية الثقافية العامة، وكأنه طبيب مختص 

قبل أن يكون طبيبا عاّما.

ذل��ك ض��رٌب من )البذخ(،  أن  وف��ي تقديري 
أن  صحيح  ج���وع.  م��ن  يغني  وال  يسمن  ال 
م��ن امل��س��ت��ج��دات، منذ ال��ق��رن امل��اض��ي، تعدد 
)تداخلها(،  وت��ق��اط��ع��ه��ا  االخ���ت���ص���اص���ات 
السليم هو أن نبدأ  املنهج  وصحيح أيضا أن 
بالعاّم ثم نخصص هذا العاّم. ويؤكد ما أذهب 
 Éco( إليه املفهوم الذي اجترحه السيميائيون
تعلمنا  أل��م  املوسوعية((..  ))الكفاية  مثال(: 
قواعد اجل��دل أن الكيف ال يتحقق متحوال 
إال بالكم؟!. وردد أكثر من واحد: ))اشبْع ثم 

تفلسْف(.

وُحّق لي أن ُأساِئَل أولئك املتحذلقني: متى 
كانت املعارف ثابتة، نهائية، ألم يعترف العلماء 
التأمل  ميّهروا  أن  عسى  املعرفة.؟!  بتنسيب 
احلقيقَيّ  التخصَص  يعتري  ف��ال  وال��ت��ري��ث، 
الذي  السجال  مثُل ذلك االبتذال.. ولهم في 
دار بنيChomsky وPiaget حول اللغة: أهي 
طْبعية )فطرية(، أم كْسبية؟، أمنوذج تواضع 
العلماء، وهو سجال آَل إلى اعتراف كل منهما 
باآلخر دومنا جتريح.. على الرغم من أنهما 
غير متطابقنْي. ماذا يضيرهم لو أنهم حّينوا 
 ،Descartes إحدى قواعد املنهج كما صاغها

وهي )آفة العلم التسرع(؟ 

 وقد ال أكون قاسيا ِإْن "بعثت" بيت الشاعر 
أبي الطيب املتنبي )الذي قال عنه ابن رشيق: 

مأل الدنيا وشغل الناس(:

إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه *** وصدق 
ما يعتاده من توهم

وليس غريبا أن حتتفظ اجلامعات العاملية 
عالقاته  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  مب��ا  تخصص  ألّي 

باحلقول املعرفية األخرى..

الثنائّي:  بالتنسيق  ي��ع��رف  م��ا  ه��و  ذل��ك��م 
األفقّي/العمودّي )الكفايات املمتدة(..

أن  إل��ى  أدع��و  فإنني  أقترح  أن  لي  ك��ان  وإذا 
تالزم الفلسفُة والعلوُم اإلنسانية والرياضيات 
الطالَب النهَم، الباحث بكل ما أوتَي من إصرار 
وِحلم واقتدار، إلى حد أن القدماء قالوا: ))من 
أراد العلم فْليتفرْغ له..((. ويحفظ جّلنا قول 

صفّي الدين احللّي:

الميتطي املجد من لم يركب اخلطرا *** 
وال ينال العال من قدم احلذرا

أخيرا، ال ميكنني أن أعمم في هذه القراءة 
الناقدة؛ إذ ال يخلو املوضوع من استثناءات..

دجنبر 2020

الثقافة والتخصص
نورالدين موعابيد

تفسيرها  عن  امل��وت ظاهرة طبيعية عجزت 
وكذلك  القدمية  واحلضارات  البدائية  الشعوب 
احلضارات املتعاقبة.  لقد ظلت لغزا يحير بال 
االنسان في مختلف العصور...  وردود االفعال 
انتجت  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  تعقب  ال��ت��ي  ال��ب��ش��ري��ة 
مجموعة من الطقوس املتباينة عند كل شعب..  
وفي جميع احلاالت انتجت طقوسا احتفالية 
الزالت معاملها محفوظة في النقوش والكتابات 

القدمية.  
ما استوقفني امام ظاهرة املوت شخصيتان 
وامل���ك���ان..  مختلفتان  ال��زم��ان  ف��ي  مختلفتان 
ثقافيا وعرقيا واجتماعيا هما شخصية الفنان 
الشعبي الراحل اخليفة وشخصية موزار وولف 

وانغ اماديوس، 
 Wolfwang Amadeus)1756-1791(  

 Mozart

1 - موزار وقداس املوتى 

 احلياة ال تستقيم على وتيرة واح��دة فبعد 
الصعود إلى القمة واألوج حلت مرحلة االفول 

واالنكسار. 
 لقد افلست حياة موزار في فيينا التي شهدت 
الفنية ولم يعد يجد ما يسد به  اوج عطاءاته 
العودة  فقرر   Constanze Weber اسرته  رمق 
زوجته  غادرته  سالزبورج...   راس��ه  إلى مسقط 
اجلنائزي  م��وزارحل��ن��ه  ال���ف  وي��ب��ر  كونستونز 
قداس املوتى حتت الطلب.  فقد اتصل به احد 
النبالء - الكونت فرانز فون والسيج وعرض عليه 
تاليف موسيقى جنائزية تليق مبقام زوجته....  
إلى  م��وزار حلنه  ينسب  ان ال  الراحلة شريطة 
نفسه.  ك��ان م��وزارف��ي ام��س احلاجة إل��ى املال.  
اعتكف موزار في بيته وقتا طويال يصارع قدره 
وفقره كما يصارع مرض الربو ومرض السل.  لم 
يستطع موزارانهاء حلنه اجلنائزي الذي يتكون 

من 8 اجزاء.  
فهناك من يرى ان موزار الف االجزاء الستة 

واوكل إلى احد تالمذته فرانز كزافيي 
 Franz Xavier Submayer 

املوت  يسعف  لم  الفني.   العمل  انهاء  مهمة 
موزار ليرى العمل الفني كامال.  

Walsegg Franz Von عندما علمت زوجة 
موزار بوفاة زوجها وبالعمل الفني الذي انتجه 

للكونت
وهي  باللحن  واحتفظت  البيت  إل��ى  ع���ادت 
موزار  تاليف  م��ن  الثمانية  االج���زاء  ان  تدعي 
لتحصل على االجر املالي من الكونت فرانز فون. 
من ر حم املعاناة اب��دع م��وزار حلنه اجلميل 
واحل��زي��ن ق���داس امل���وت���ى..  وف���ي زم���ن قياسي 
قصير ج���دا.  ان��ه ان��ش��ودة وص���الة وت��ق��رب إلى 
املكلومة  ل��ل��ذات  تطهير  امل��وت��ى  ق��داس  االاله.  
 ، ول��م تشيع جنازته   وف��اة االب  لم تعاين  التي 
قداس املوتى صلوات وتراتيل ومزامير تسبح - 
بكسر الباء - وتسبح - بفتح الباء - في عوالم 
والعليلة.   احلزينة  للنفس  مرثية  انه  اخللود. 
ق��داس امل��وت��ى صرخة االح��ي��اء ف��ي وج��ه املوت 
وهم يقتادون إلى الضفة االخرى بعدما انهكهم 

الفقر واملرض والبؤس. 

امل������وت..  اما  2 - اخ��ل��ي��ف��ة ورق���ص���ة 
الشخصية الثانية فهو فنان شعبي من اصول 
االحياء  باحد  البيضاء  استقربالدار  بدوية 
الشعبية او احياء الهوامش او احزمة البؤس.  

عن  للموت  اخليفة  ال��ف��ن��ان  ن��ظ��رة  تختلف 
االخرين.  في قصيدة املوت التي كانت راسماله 
امل��ادي وبضاعته الرائجة في االس��واق  ، يشدو 
بها في االحياء الشعبية واالس��واق االسبوعية 
نكتشف انه طوع امل��وت - هذا الوحش املخيف 
بل  ويطاوله  له  يجاد  اليف  كائن  إل��ى  وحوله   -

امل���ن احل��ك��ائ��ي لقصيدة املوت  ي��ت��ح��داه.  ف��ي 
تطالعنا شخصية ال تهاب املوت عندما اقترب 
اجله.  يقول.  ) مللي عراقو اجلبني...  جاتني 
للركبة...   ليا  طلعت  ال��رج��ل��ني....   م��ن  امل���وت 
ليا  دازت  إل��ى..   لبوكبار...  حتى يصل  وصلت 
رب��ي تفرج بينا - علينا- كلشي  يا  ل��ك��رش��ي...  
خرجات روح��ي وم��ش��ات...  وبقات ذات��ي خشبة 
ب��ردات...  ومشاو حفروا قبري في اخلال -ء-..  
الحوا عليا حجر وطوب...  جيت نهرب مالقيت 
فني نهرب.. ( ميكن تقسيم سفر املوت او رقصة 

املوت عند اخليفة إلى مرحلتني متواليتني..  
ا - مرحلة امل��وت او مرحلة االحتضار.  هنا 
كان اخليفة يدرك جيدا انه امام املوت فيصف 
املراحل التي قطعها املوت وهو يغزو جسده.  في 
امام  يقف  وال يضجر.   يتالم  ال  وشموخ  اب��اء 
املوت وامام ذاته بشكل محايد وموضوعي كما 
يقف العلماء امام مختبراتهم. فعندما يصبح 
جسده جثة هامدة يصف املراسيم التي تسبق 
عملية الدفن بكل امانة وموضوعية.  فاخليفة 
احلاضر الغائب كائن غير منظور، ولكنه شاهد 
وطقوس  الغسيل  وطقوس  رحيله  على  عيان 
الدفن.  بني ثنائية السخرية والهزل يصف اهله 
يحمل  من  املوقف الحضار  إل��ى  يذهبون  حني 
إلى  االه��ل يحتاجون  املقبرة.   إلى  امليت  نعش 
اربعة اشخاص اش��داء واق��وي��اء.  ق��ال احدهم 
املادري  او  اخلنشات-   - اخليش  سنحمل  هل 
البناء -  ؟ - وهي اعمدة خشبية تستعمل في 
وفي الطريق إلى الدفن - اخلال-ء- ها هو يطل 
على اجلميع- اكاد اراه ضاحكا باسما- ويصف 
احلشد.  يقول..  شحال تابعني من غاشي - 

بنادم -..  هاد الدنيا ما تسواشي. 
بقوله..   االحتضار  او  امل��وت  مرحلة  وتنتهي 
للمطمورة وهي  جيت في املطيميرة - تصغير 
وت��خ��زي��ن��ه��ا لالوقات  ح��ف��رة جل��م��ع احل���ب���وب 
حجر  عليا  الح���وا    . ال��ب��ادي��ة..  ف��ي  العصيبة 
وطوب...  جيت نهرب...  مالقيت فني نهرب..  

البعث  اومرحلة  الدفن  بعد  ما  مرحلة   - ب 
واحلساب..  لقد كان اخليفة حاضرا في جميع 
ويحكي  يصف  يعاين  وال��ط��ق��وس.   احمل��ط��ات 
ان��ص��رف االه��ل بقي  ويسخر وي��ه��زل.  عندما 
لم  كمايسميها.  املطيميرة   - قبره  في  وحيدا 
يشعر باخلوف او االنهزام.  التفت إلى االرض 
طالب  جيت  الله  ارض  يا  ليها  قلت   ( يسالها. 

ضيف الله.( 
الله...   بضيف  مرحبا  االرض..   اجابته   -
وارقد إلى باغي ترقد...  وقالت لي االرض صح 
القول...  شحال من واحد قبلك كان يصول..  

فني املنازه والبنيان...  فني عناق بن عواج... 
...  يتوقف احلوار املباشر والطويل بينه وبني 
االرض ويصعد إلى الركح طرف ثالث يدخل في 

حوار 
- س���ؤال.  يقول اخليفة..  جاني نكير معا 

منكير قائال..  اااا الراجل نوض نسولك.  
اجابهما...  ااااسيدي يا الله رقد ت. 

- نكير..  قاريش ؟ 
- اخليفة..  اااسيدي مافي راسي قراية.. 

- نكير..  الليلة ند لكك - يعني اضربك ضربا 
مبرحا 
  ...-

ثم ينتهي احل��وار بني املالكني واخليفة كما 
يلي..  - نكير يخاطب اخليفة..  نوض للجنة 

انت وخوتك املسلمني.  
املوت كما  او ملحمة  املوت  امام قداس  نحن 
ابدعها اخليفة.  انها ملحمة سريالية - مشاركة 
وف��ي صناعة  ال��ق��در-  ف��ي صنع  البشر  املالئكة 
والسارد  البطل  اخليفة  ك��ان  واغنائه.   املشهد 
والضحية والشاهد واملعلق.  عندما نحلل املن 

من  ن��رص��د مجموعة  امل���وت  لرقصة  احل��ك��ائ��ي 
الظواهر اللغوية والفنية.  

اللغوي  ملستوى  ا  على  ال��ل��غ��وي.  - احلقل   1
 - بدوية  مرجعيته  لغويا  اخليفة حقال  وظف 
قلنا سابقا ان اصوله بدوية - مثل مصطلحات 
بوكبار - غزازة القلية – قبري في اخلال - الغاشي.  

هاهو فني مغط - ممدد.  الليلة ندلكك.  
-2 حقل السخرية والهزل..  اثناء اعداد املاء 
لغسله يصف املشهد بطريقة كوميدية.  يقول..  
سخنوا ليا املا -ء- في سطلة.  إلى هي سطلة راها 
سطلة..  إلى هو سطل راه سطل..  لم تختلط 
عليه االم���ور.  هو يتهكم ويسخر.  وتتجلىى 
اثناء  ملفت  بشكل  والهزلية  الساخرة  املواقف 

حواره مع االرض..  
ي��ق��ول..  جيت نهرب م��ا لقيت ف��ني نهرب..  
مرحبا  االرض  ليا  قالت  اض��ح��ك..   وال  ابكي 
ارق��د إلى باغي ترقد..  اجابها..   الله.   بضيف 
ارقد بزز ؟ واثناء حديثه عن احدى الشخصيات 
يصف  املغربي  الشعبي  املخيال  في  اخلرافية 
عناق بن عواج كما يلي..  كان ساكن في البحر..  
الشمس - الن��ه كان  ي��ش��وي احل���وت على  ك��ان 
عمالقا - كون بقى حي حتى حوتة مايخليها 

لينا..  يظل غايسرط مايشبعش..  
قال ليا نكير..  الليلة ندلكك...  من الظواهر 
اللغوية التي ميزت طريقة السرد اعتماده على 
ضمير املتكلم املفرد في جميع مراحل احلكي.  
يخاطب  ال���ذي  امل��اس��اوي  البطل  وه��و  ال  كيف 
ان زمن  الشعبية في احللقة.  ومبا  اجلماهير 
 - انتهى  ال��ذي  باملاضي  يتعلق  احلكائي  امل��ن 
- فقد سيطرت عليه اجلمل  حتصيل حاصل 
اخلبرية.  اما اجلمل االنشائية فاقتصرت على 
عندما  او  االرض  مع  احل��واري��ة  اجلمل  بعض 
اااش  اسمعوا  ؟؟  واالخ��ري��ن كقوله  ذات��ه  يحذر 

تابعنا ااا املسلمني.. 

بثنائية  النص  كما متيز  احل����وار..    - 3
احلوار  او  فاملونولوج  وال��دي��ال��وجن..   املونولوج 
ال��داخ��ل��ي او احل���وار م��ع ال���ذات يسيطر على 
م��رح��ل��ة امل����وت او م��رح��ل��ة االح���ت���ض���ار.  اما 
اوال  الغيرفيتجلى  م��ع  احل����وار  او  ال��دي��ال��وج 
بعد دفنه وحواره الشيق واملمتع والطويل مع 
امل��وت - نكير  االرض.  ثم ح���واره مع مالكي 
احلوارين  ف��ي  اخليفة  ك��ان  لقد  وم��ن��ك��ر-..  
معا يقف الند للند سواء مع االرض او نكير 
املوت  او  الهزمية  اث��ر  ل��م يبد عليه  وم��ن��ك��ر..  
على  واحترامه  ذات��ه  ف��رض  لقد  اخليبة.   او 
املوسيقى كانت حاضرة باحتشام  محاوريه.  
كبير من خالل نغمتني قصيرتني استعملهما 
االنشاد.   م��س��ت��وي��ات  ب��ني  ك��ف��واص��ل  اخليفة 
فقط.  احلكي  ف��راغ��ات  متال  املوسيقى  كانت 
فالكمان في يد اخيفة كان يؤدي جملة حلنية 
رتيبة تصبح فواصل مع التصاعد التراجيدي 
ملراحل احلكي.  هذه اجلملة املوسيقية تصبح 
احيانا مفارقة ملا ينشده.  فالكمان ال يساير 
يعني  ال  ه��ذا  للمنشد.   الصوتية  التموجات 
ان اخليفة ال يجيد العزف على كمانه.  ففي 
التوقف االضطراري حني يعلو صوت  فترات 
انامله  ب��ني  م��ن  تنطلق  متفاعال  اجل��م��ه��ور 
مبقدمات  شبيهة  وجميلة  اصيلة  تقاسيم 

املاريشال قيبو قبل ولوج احدى عيطاته..  

ختاما تبدو رقصة املوت عند اخليفة قداسا 
كوميدي  قالب  ف��ي  يقدمه  م��اس��اوي��ا  جنائزيا 
تتحول    ..- احللقة   - ج��م��ه��وره  ام���ام  س��اخ��ر 
املاساة الوجودية إلى عبث وهزل وفرجة وتفريج 
االسى  لشحنات  وتفريغ  القلب  مكنونات  عن 
رواد  م��ن  عينة  تكابده  ال��ذي  اليومي  وال��ع��ذاب 
احللقة فتنبعث ضاحكة وساخرة من معيشها 

اليومي. 
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عبد الكرمي الرطابي
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السنة   2012 سنة  التعاونية،  املتحدة  األمم  عرٌفت   -   1
األشخاص  من  مستقلة  "جماعة  بكونها  للتعاونيات،  الدولية 
واالجتماعية  االقتصادية  احتياجاتهم  لتلبية  اختياريا  يتحدون 
والثقافية وتطلعاتهم املشرتكة، من خالل امللكية الجماعية ملشروع 
تتوافر فيه ديمقراطية اإلدارة و الرقابة... وتستند على قيم االعتماد 
على النفس، والديمقراطية، واملساواة، والعدالة والتضامن، والقيم 
واالهتمام  االجتماعية،  واملسؤولية  والصراحة  لألمانة  األخالقية 
باآلخرين. هل لكم تعطونا ملحة عن تاريخ العمل التعاوني، وإىل أي 

حد ينطبق هذا التعريف على الواقع التعاونيات؟ 

القرن  في  احلديث  شكلها  في  التعاونية  احلركة  ظهرت 
ارتبطت  ب��ل  الرأسمالية.  ملواجهة  أوروب����ا  ف��ي  عشر  التاسع 

باحلركة العمالية كبديل عن منط اإلنتاج الرأسمالي. 

"التعاونية كانت تظهر كنوع من التجسيد اجلنيني لالشتراكية 
النظام  عن  اجتماعي مختلف  لنظام  العقليات  ال��ذي ميهد 
الرأسمالي احلالي". هكذا كتب زعيم احلزب العمالي البلجيكي 
في   1902 سنة   )Emile Vandervelde( فانديرفيلد  إمييل 
القرن  خ��الل  التعاونية  احل��رك��ة  ت��اري��خ  ح��ول  كتاب  مقدمة 
 Édouard( التاسع عشر. كما صور االشتراكي إيدوارد أنسيل
Anseele( مؤسس أول تعاونية كبيرة في بلجيكا، "التعاونيات 

كمدرعات الهجوم االنقضاضي للطبقة العاملة". )1(

روشاد  1844 مبدينة  أكتوبر   24 يوم  تعاونية  أول  تأسست 
ملواجهة  النسيج  عمال  ط��رف  من  أجنلترا  بشمال  العمالية 
البؤس والفقر بسبب تدني األجور وفشل معركة لتحسينها... 
في البداية كان الهدف من تأسيس هذه التعاونية هو التزود 
باملواد الغذائية لكن تطور املشروع إلى اقتناء مساكن أو بنائها 
لتحسني ظروف عيش العمال وكذلك إلى خلق فرص الشغل 
للعمال املطرودين أو ذوي األجور املتدنية من خالل صناعة 
إلى  يهدف  وبديال  متكامال  فكان مشروعا  يختارونها.  مواد 
إعادة تنظيم قوى اإلنتاج والتوزيع. بعد سنوات من انطالق 
وشملت  األقاليم  مبختلف  للتعاونية  ف��روع  أسست  التجربة 
التصويت  حق  للنساء  ومنحت  والصحة  التعليم  خدماتها 
املنخرطني من  امل��ش��روع مكن  ه��ذا  أن  كما  ال��ق��رار.  وات��خ��اذ 
مواجهة آثار احلرب األهلية التي اندلعت آنذاك في الواليات 

املتحدة.
ومن هذه التجربة استنبطت القواعد األربعة التي أصبحت 

أساس التعاون فيما بعد وهي:
املساواة أي صوت واحد لكل منخرط كيف ما كانت   -

مساهمته املالية؛
العدالة مبعنى توزيع األرب��اح حسب حجم االقتناء   -

وليس حجم املساهمة املالية؛
حتى  ومحدودة  ثابتة  مكافأة  توزيع  وهو  اإلنصاف   -

يتسنى استمرار وتطور التجربة؛
وال  قيد  ب��دون  االنسحاب  أو  االنخراط  أي  احلرية   -

شرط.
اجلماعية  امللكية  هي  القواعد  هده  من  قاعدة  أهم  ولعل 

والتسيير الدميقراطي.
إن بناء هذا املنظور اجلديد املختلف عن املنظور الرأسمالي 
لدن مفكرين  تنظير من  بل سبقه  يأت من عدم  لم  السائد 
أجنلترا  م��ن   R.OWEN مثل  العمالية.  باحلركة  ارتبطوا 

والفيلسوفني الفرنسيني
. CH.FOURRIER و C-H.DEROUVEROY 

الفاصلة بني احلربني  الفترة  كانت  العشرين  القرن  خالل 
حيث  التعاونية  للحركة  الذهبي  العصر  مبثابة  العامليتني 
عرفت انتشارا واسعا وتطورا ملحوظا أدى مبنظمة "التحالف 
إلى   1895 سنة  اجنلترا  في  تأسست  التي  الدولي"  التعاوني 
اإلعالن سنة 1923 عن اعتبار يوم السبت األول من شهر يوليوز 
من كل سنة يوما عامليا للتعاونيات، كما لعبت التعاونيات دورا 

أساسيا في تنفيذ اإلصالح الزراعي في االحتاد السوفياتي. 

العاملي  التعاوني  التحالف  1946 حصلت منظمة  في سنة 
 1995 سنة  وفي  املتحدة  األمم  لدى  االستشاري  املركز  على 
الذي  للتعاونيات  العاملي  اليوم  اعتماد  األخ��ي��رة  ه��ذه  ق��ررت 
ال��ع��امل��ي. وح��س��ب م��وق��ع األمم  ال��ت��ع��اون��ي  اع��ت��م��ده التحالف 
املتحدة على االنترنيت يبلغ اليوم عدد التعاونيات في العالم 
من  ثالث ماليني تعاونية وعدد األعضاء فيها يشكل 12 % 
سكان األرض. وتشغل هذه التعاونيات 280 مليون شخص أي 
10 % من الساكنة النشيطة ونصف الغذاء العاملي يتم إنتاجه 

وحتويله و/أو تسويقه من طرف التعاونيات )2(.

ومنظمة العمل الدولي التابعة لألمم املتحدة تعرف التعاونية 
كالتالي: "هي جمعية مستقلة ألشخاص يجتمعون مبحض 
إرادتهم من أجل تلبية طموحاتهم وحاجياتهم االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية املشتركة عبر مقاولة ميلكونها بشكل 

جماعي ومتارس السلطة داخلها بشكل دميقراطي" )3( 

الشخصية  ال��رع��اي��ة  ه��ي  للتعاونيات  األس��اس��ي��ة  "وال��ق��ي��م 
واإلنصاف  وامل��س��اواة  والدميقراطية  واملسؤولية  واملتبادلة 
التعاونيات  أعضاء  يلتزم  املؤسسني،  لروح  ووف��اًء  والتضامن. 
واملسؤولية  وال��ش��ف��اف��ي��ة  ال���ص���دق  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ب��أخ��الق��ي��ات 

االجتماعية واإليثار."
ومبادئ التعاون هي كالتالي:

العضوية االختيارية املفتوحة للجميع؛  -
اإلدارة الدميقراطية للتعاونيات؛  -
املساهمة االقتصادية لألعضاء؛  -

اإلدارة الذاتية واملستقلة؛  -
التكوين والتدريب واإلعالم؛  -

التعاون بني التعاونيات؛  -
االلتزام نحو املجتمع."  -

 2012 سنة  بإعالنها  املتحدة  ل��ألمم  العامة  اجلمعية  إن 
س��ن��ة ال��ت��ع��اون��ي��ات حت��ت ش��ع��ار: "م���ق���اوالت م��ن أج���ل عالم 
أفضل"، سلطت الضوء على مساهمة التعاونيات في التنمية 
االقتصادية وتأثيرها في توفير مناصب الشغل ومحاربة الفقر 
اعترافا  التصريح يشكل  أن هذا  كما  واإلدم��اج االجتماعي. 
االقتصادية  التنمية  توفير  في  الرأسمالية،  املنظومة  بفشل 
واالجتماعية والقضاء على الفقر إلخ... وبالتالي وجب البحث 

عن عالم أفضل )4(.

بخصوص الشطر الثاني من سؤالكم، ميكن القول أنه بعد 
التي  األخيرة  األزم��ة  وخاصة  للرأسمالية  املتتالية  األزم��ات 
بظاللها  تخيم  مازالت  والتي   2008 سنة  من  ابتداء  ظهرت 
على االقتصاد الرأسمالي على املستوى الكوني حلد الساعة، 
بعد سقوط  أف��ل  ال��ذي  بريقه  املاركسي  الفكر  ب��دأ يسترجع 
واالقتصاديني  املفكرين  من  عدد  وب��دا  السوفياتي.  االحت��اد 
 I.GARO، A.BADIOU، T.NEGRI،( والسوسيولوجيني 
F.LORDON etc…( يطرحون البديل عن النظام الرأسمالي. 
كما أصبح احلديث عن احلركة التعاونية واالهتمام بها يطفو 
على الساحة من جديد. سواء كبديل عن املقاوالت الرأسمالية 

أو كآلية إلعادة ضبط الرأسمالية.

من  الرأسمالية  الشركات  عن  اختلفت  وإن  التعاونيات  إن 
الناحية القانونية واألسس والقيم التي بنيت عليها، أصبحت 
الرأسمالية  اليوم توظف كفاعل يساهم في ضبط املنظومة 
نسبي  استقرار  وض��ع  في  الرأسمالية  إنتاج  إع��ادة  مبفهوم" 
وضمان إيقاع منتظم للنشاط والدينامية االقتصادية مبعنى 
ال��ت��وت��رات و/ أو االخ��ت��الالت وال��ت��ط��ورات غير  آخ��ر تقليص 

املنتظمة واألزمات" )5(. 

للعمل  تقليدية  أولية  أشكاال  املغربي  املجتمع  عرف   -   2
حيث  من  املغرب  يف  التعاوني  العمل  واقع  عن  ماذا  التعاوني، 
القوانني املنظمة ومن حيث املمارسة، على ضوء القيم املشار إليها 

يف التعريف األممي؟

وفي املغرب يحدد القانون رقم 12.112 املتعلق بالتعاونيات 
الصادر في 21 نونبر 2014 في مادته األولي تعريف التعاونية، 
إليه  املشار  املتحدة  األمم  ال��ذي حددته  التعريف  نفس  وهو 
أعاله. وبالتالي فإن املنظومة التعاونية باملغرب تندرج في إطار 
التعاونية  احلركة  تسخير  إلى  تهدف  التي  الدولية  املنظومة 

كفاعل لضبط املنظومة الرأسمالية. 

والتعاونيات ثالثة أصناف إنتاجية أوتسويقية أو توفر شغال 
وميكن أن جتمع ما بني صنفني أو ثالثة من هذه األصناف. 

أن يبسط  القانون اجلديد  ه��ذا  ال��ف��روض على  وك��ان من 
جاء  جديد  تعقيد  أب��رز  ولعل  التعاونيات.  تأسيس  مسطرة 
به هو وجوب إيداع نسخة من ملف التأسيس لدى السلطات 
واالنخراط  التعاونية  تأسيس  حق  ره��ن  وبالتالي  احمللية، 
فيها ب��إرادة السلطات احمللية التي عودتنا على الشطط في 
هذا املجال، وبالتالي يشكل هذا القانون تراجعا في ما يخص 

حرية تأسيس التعاونيات واالنخراط فيها. 

التعاون  تقليدية من  أمن��اط  املغربي عرف عدة  واملجتمع 
التقليدي:  مبفهومه  والتضامني  واالقتصادي  االجتماعي 
التويزة أو تولة، أكادير، الشرض، أكوك )ougoug أي بناء السدود 
املائية بشكل جماعي( إلخ... ولعل أهم منط هو اجلماعة التي 
التي تكون ملكيتها  واملياه  واملراعي  تدبر استغالل األراض��ي 
مبفهومه  للتعاون  وبالنسبة  اجل��م��وع(.  )أراض����ي  جماعية 
التعاونيات أول مرة خالل فترة االستعمار  العصري، ظهرت 
الفالحي  القطاع  وف��ي   )1922 )سنة  االستهالك  قطاع  في 
)1938-1937( وفي قطاع الصناعة التقليدية )1938(. وكانت 

موجهة لتلعب أدوارا لفائدة املستعمر واملتروبول. )6( و)7(

 62 االستعمارية  الفترة  عن  املغرب  ورث  االستقالل  عند 
من  املتبعة  والسياسات  الفالحي.  القطاع  في  جلها  تعاونية 
نهاية  ف��ي  الوطنية  احل��رك��ة  ع��ن  املنبثقة  احلكومات  ط��رف 
تروم إعطاء دفعة قوية  كانت  الستينات  وبداية  اخلمسينات 
القروي  العالم  في  خاصة  الفقر  ملواجهة  التعاونية،  للحركة 
حيث اقترن توزيع األراضي على صغار الفالحني ابتداء من 
سنة 1957 بتأسيس تعاونيات لإلصالح الزراعي. كما عرفت 
املعادن  قطاعات  في  أخ��رى  تعاونيات  تأسيس  الفترة  تلك 
نصوص  ص���دور  بعد  خصوصا  البحري  والصيد  وال��ت��ج��ارة 
قانونية تنظم هذه القطاعات. كان الهدف من تأسيس هذه 
يهم  وتضامني  اجتماعي  اقتصاد  تطوير  ه��و  التعاونيات 
أساسا صغار املنتجني. فتم إحداث مكتب تنمية التعاون سنة 
تسيير  في  بالتدخل  للدولة  تسمح  قوانني  سنت  كما   1962
التعاونيات عبر وضع موظفني عموميني رهن إشارتها  هذه 
املادي  ال��دع��م  م��ن  متكينها  م��ع  التقني  بالتأطير  يقومون 

واإلعفاء الضريبي.

التدخل  التراجع عن هذا  بدأ   2000 ابتداء من سنة  لكن 
باستثناء تعاونيات اإلصالح الزراعي، بضغط من املؤسسات 
املالية الدولية، بدعوى أن التعاونيات يجب أن تكون مستقلة. 
بينها  وم��ن  التعاونيات  من  العديد  أفلست  لذلك،  وكنتيجة 
"التعاونيات الفالحية املغربية" واحتادها، التي كانت تلعب دورا 
الصغار  الفالحني  وبالتالي حماية  هاما في تسويق احلبوب 
التي  التعاونيات  فهذه  احل��ب��وب.  ومستوردي  املضاربني  من 
املنتوج  اقتناء  حتتكر  كانت  االستعمار،  فترة  منذ  استمرت 
الوطني من احلبوب إلى حدود سنة 1995 بتكليف من الدولة 
ه��ذه األخ��ي��رة. فكانت وسيلة ناجعة  ال��ذي حت��دده  وبالثمن 
اليوم وبعد إفالسها  أما  لضبط أسعار احلبوب واستقرارها. 
أصبح منطق السوق واملضاربة هو السائد، وأصحاب املطاحن 
يفضلون احلبوب املستوردة. فإن استمر هذا الوضع سيزيد 
يهدد  مما  تفاقما  الغذائية  والفجوة  فقرا  الفالحني  صغار 

األمن والسيادة الغذائيني لبلدنا.

 >>>

يف هذا العدد تستضيف اجلريدة الرفيق هندوف عبد الرحمي، مهندس الفاليح مهندس الفاليح قيادي 
يف اجلامعة الوطنية للقطاع الفاليح ) إ م ش ( لتنوير الرأي العام حول واقع التعاونيات باملغرب املتأرحج بني 

االقتصاد االجمتايع والتضامين وبني مجوح آليات اهلمينة والتحمك الرأمساليني.

التعاونيات باملغرب بني االقتصاد التضامني و آليات الهيمنة  الرأسمالية
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المناضلة المرأة 

ذات يوم كان في املغرِب وردْه..
اسمها كان " سعيدْه "..

كُلّ من يعرُفها قال: ال بّد بأن متِضي شهيدْه..
و يقوُل من رآها يوم ماتْت.. :

جبال كانت من الّرفِض و مّواال جميال و قصيدْه..!
و طويال زغردْت أُمّ " سعيدْه " يوم جاء اخلبُر..

آِه ! لم تبِك و لم َيْبُد عليها أُيّ حزٍن..
و الذي يعرفها قال : تبكي عندما يأفُل جنٌم..

عندما ُيكسُر غْصٌن..
عندما ُيقتُل طيٌر..

عندما يسغُب مْرٌء..
عندما يْشهُق طفٌل..

آِه ! لم تبِك و لم يبُد عليها أُيّ حزٍن يوَم جاء اخلبُر..
ضِحكْت في وجِه من هّب إلْيها ..

لِبسْت أجمَل ثوٍب..
وضعْت كحال بعينيها كأّن اليوَم ُعرٌس..

ثَمّ غّنْت :
هذا عيُد الفقراِء..
هذا يوُم الفقراِء..

يا نساَء الُغنِب زغردن طويال..
ف"سعيدْه " لم متْت..

لن متوَت..
سوف تبقى وردة تعبُق عطرا..

غابة تنبُض سحرا..
سوف تبقى وشمة خضراَء في كّل جباِه الكادحنَي..

جنمة تهدي ُجموَع الّتائهنَي..
حقَل قمٍح حُلشود اجلائعنَي..
غيمة حبلى ترّوي الّظامئنَي..

و ستبقى شّط ملٍح و سيوفا و خناجْر..
في ُحلوِق كِلّ من خاَن..

و تاجْر..!
زغردت أُمّ " سعيدْه " بعد أن غّنْت طويال..

غير أّن َمْن رآها..
قال : نوٌر كان في عينيها ينمو..

كان نوٌر مثل برٍق..
مثل إعصاٍر و رعٍد..

.. مثل ُبركاٍن عتٍيّ
كان في عينيها حقٌد..

كان في عينيها ثأٌر..
كان في عينيها ثورْه..!!

حنَي ذاع َ اخلبُر..

عامٌل قاَل آلَخْر..
هل سمعَت..؟

قال :ماذا..؟
وردٌة تدعى " سعيدْه " ماتت األمِس بسجن الّطاغيْه..

و ملاذا..؟

قيَل : تهَوى الكادحنَي..
أ لهذا قتلوها..؟

قال : ليسْت وحدها..
ماَت َمْن ماَت و مازالْت جموٌع في الّسجوِن القامتْه..

أ لهذا ظّلت الّشمُس حزينْه..؟
ا..!! ُرمَبّ

ذاَت فجٍر ُشوهدْت أٌمّ تزغرْد..
حولها كانْت مالينٌي تغّني و ترّدْد :

يا " سعيدْه " ..
يا شموَس " املغرِب " الّظمأى احلزينْه..

يا نشيدا يزرُع اإلمياَن فينا..
سوف نثأْر..
سوف نثأْر..
سوف نثأْر..

جلميِع الّثائريَن..

الهامش: "سعيدة" هي املناضلة املغربّية التقدمّية "سعيدة 
املنبهي" التي استشهدت في 11 ديسمبر 1977 إثر إضراب 
للمطالبة  البيضاء"  ال���ّدار   " سجن  في  خاضته  األك��ل  عن 
بفّك العزلة عن الّسجناء و حتسني أوضاعهم و االعتراف 

بصفتهم كمعتقلني سياسيني . 

"سعيدة "  ماتْت و  ما  ماتْت 
محّمد احلمدي: تونسإلى فقراء جبال األطلس

3  - يعرف القطاع الفالحي عموما وقطاع الحليب   >>>
بالخصوص أعداد هامة من التعاونيات، وعلى األخص بعد 

انطالق مخطط املغرب األخضر. كيف تقيمون الدور الذي تلعبه 
هذه التعاونيات، والتحديات املطروحة أمامها؟ 

فيما يخص تعاونيات احلليب والذي يبلغ عددها حوالي 
2000. فإنها لعبت دورا أساسيا في إجناح املخطط احلليبي 
الذي انطلق سنة 1975 لتلبية جزء كبير من حاجيات املغرب 
من احلليب. واليوم جتمع وتسوق هذه التعاونيات 70 % من 
املنتوج الوطني من احلليب. وحتول وتصنع وتنتج 40 % من 
املواد احلليبية. وملا أصبحت هذه التعاونيات )خاصة تعاونية 
القطاع  واكتسحت  انطلقت من منطقة سوس  التي  كوباك 
مركز  شركة  مصالح  وتهدد  تنافس  الوطني(  الصعيد  على 
احلليب الرأسمالية التي سيطرت على القطاع لعقود، فرضت 
الدولة على التعاونيات احلليبية أداء الضريبة على الشركات 
ابتداء من يناير 2006 بعد ما كانت معفاة منها من قبل. 
وقتها كانت شركة مركز احلليب في ملكية الهولدينك امللكي 
املتعددة االستيطان  الفرنسية  للشركة  أن تفوتها  SNI قبل 

دانون سنتي 2013 و2014.

ولتقبر  التعاونيات  جميع  الضريبة  ه��ذه  تشمل  ال  ولكي 
من  سقفا  الدولة  ح��ددت  باملغرب  نهائيا  التعاونية  احلركة 
رقم املعامالت السنوي لالستفادة من اإلعفاء الضريبي وهو 
خمسة ماليني درهم. وكل تعاونية فاق رقم معامالتها هذا 
قوية  احتجاجات  وبعد  للضريبة  خاضعة  تصبح  السقف 
10 ماليني درهم.  إلى  التعاونيات مت رفع هذا السقف  لهذه 
ومنحازا  التعاونيات  حق  في  مجحفا  إج���راء  ه��ذا  ويعتبر 
لشركة دانون. خاصة إذا علمنا أن التعاونيات الفالحية تدفع 
للفالح 4 دراهم لكل لتر حليب في حني أن شركة دانون تدفع 
أقل من 3 دراهم. ولم تقف إدارة الضرائب عند هذا احلد، بل 
طالبت هذه التعاونيات ابتداء من سنة 2017 بأداء ضريبة 
إضافية معتبرة أن الفرق بني سعر احلليب الذي تدفعه هذه 
التعاونيات والسعر الذي تؤديه شركة دانون للفالحني يعتبر 
ربحا خاضعا للضريبة. إنها قمة االنصياع واالنبطاح لشركة 

دانون والهجوم الشرس على الفالحني وتعاونياتهم.

يعكس  التعاونيات  م��ع  للدولة  امل����زدوج  التعامل  ه��ذا  إن 
حقيقة منظور املخزن إلى احلركة التعاونية. يقدم لها الدعم 

مادامت مقاوالت لالقتصاد االجتماعي والتضامني تساهم 
في مواجهة الفقر والهشاشة، ويكبح جماحها عندما تنافس 

أو تهدد مصالح الشركات الرأسمالية الكبرى 

ارتفع عدد التعاونيات في املغرب منذ 1957 حتى سنة 2007 
 15735 وبلغ   .5749 إلى  تعاونية   62 50 سنة من  أي خالل 
القطاع  في   )%  67(10540 منها   2015 نهاية  عند  تعاونية 
الفالحي، أي بزيادة 9981 تعاونية خالل 9 سنوات)8(. وما 
بني 2015 و2019 تضاعف هذا الرقم تقريبا إذ بلغ 27262 
تعاونية ونسبة القطاع الفالحي وإن بقيت مهيمنة تقلصت 
من 67 إلى %64 لفائدة قطاعات أخرى كالصناعة التقليدية 
كما  والغابة.  والعطرية  الطبية  والنباتات   )Argan( وأرك��ان 
واخلدمات  اإللكترونية  كالتجارة  جديدة  قطاعات  ظهرت 
إال  يرتفع  لم  املنخرطني  ع��دد  لكن  إل��خ...  والتربية  املنزلية 
من   4،7% أي  منخرط   563776 بلغ  إذ  م��رة   1،16 بنسبة 

الساكنة النشيطة. )7(

وهذه املوجة املكثفة لتأسيس التعاونيات منذ 2007 متت 
في إطار مخطط املغرب األخضر واملبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية. وكذلك في إطار مبادرات املجتمع املدني مدعومة 
من منظمات دولية مانحة. ورغم هذا الرقم الهائل للتعاونيات 
فإن العديد منها توجد على الورق فقط أو هي صورية أسست 
الدولة ليس إال. فحسب  الذي تقدمه  الدعم  لالستفادة من 
دراس���ة ملنظمة األغ��ذي��ة وال��زراع��ة )2( ف��إن %10 فقط من 
فإن  وبالتالي  وفعلية  حقيقية  تعتبر  الفالحية  التعاونيات 
ف��ي هذا  كريع  س��دى  وت��ذه��ب  تهدر  أم���واال عمومية طائلة 
املجال. وهذا أمر طبيعي مرتبط بطبيعة املنظومة السياسية 
باملغرب والتي يشكل الفساد وسوء التدبير بعض خصائصها.

التي أسست إلدماج املرأة في  النسائية  التعاونيات  كما أن 
النسيج االقتصادي خارج األسرة بلغت 2280 تعاونية نهاية 
تتعدى  ال��ذي ال  ال��ق��روي.  العالم  ف��ي  تتمركز خاصة   2015
فيه نسبة نشاط النساء %8. وبلغ عدد املنخرطني في هذه 
التعاونيات 37960 امرأة برأس مال يساوي 17 مليون درهم 
أي بنسبة 7456 درهم لكل تعاونية، وهو رقم ضعيف ال ميكن 
غالبية هذه التعاونيات من االستثمار في التجهيزات الالزمة 

واحلصول على مردودية عالية. 

ونظرا لنسبة األمية املرتفعة وسط النساء القرويات )%88 
حسب اإلحصاء العام لسنة 2014( فإن غالبية هذه التعاونيات 

تسير من طرف الرئيسة )9( أو حتى شخص آخر يكون وراء 
تأسيس التعاونية فتصبح املتعاونات كعامالت يكدحن طوال 
اليوم في األشغال املنزلية وفي التعاونية مقابل دخل هزيل 
ودون احلصول على صفة أجير التي متكنهم من االستفادة 
حوادث  على  والتأمني  واالجتماعية  الصحية  التغطية  من 
الشغل. ومما يزيد الوضع استفحاال هو استفادة الوسطاء 
لعدم  نظرا  املتعاونات  ك��دح  منتوج  م��ن  األح��ي��ان  غالب  ف��ي 

قدرتهن ولوج شبكات التسويق والتصدير وضبط قنواتها. 

ضعف  هو  باملغرب  التعاوني  القطاع  ضعف  على  أدل  وال 
رقم معامالت مجموع التعاونيات باملغرب الذي لم يتعد 9،5 
مليار درهم 2015 أي ما يعادل %1 من الناجت الداخلي اخلام، 
الذين شغلتهم  لم يتعد مجموع األج��راء  السنة  وفي نفس 
من   %  0.9 يشكل  ما  )7(أي  أجير   35472 التعاونيات  ه��ذه 
مجموع أج��راء القطاع اخل��اص، مع كتلة أجرية ال تتعدى 
534.268.62 درهم أي بأجر متوسط ال يتعدى 1255 درهما 
التعاوني  القطاع  محدودية  األرق��ام  ه��ذه  وتبني  الشهر.  في 

باملغرب وضعف مساهمته في االقتصاد الوطني . 

توجد  العربي  العالم  ف��ي  التعاونيات  م��ن   50% أن  ورغ��م 
في املغرب فإن حركة التعاون فيه تظل ضعيفة مقارنة مع 
دول أخرى. فإذا كانت نسبة السكان املغاربة املنخرطني في 
التعاونيات ال تتعدى 1،75 %، فإن هذه النسبة تبلغ %50 في 
النرويج و%40 في كندا )%70 في إقليم كيبيك( و%25 في 

أملانيا. )7( 

4   كيف تنظرون آلفاق العمل التعاوني ببالدنا؟
مقاوالت  كانت  وإن  التعاونيات  أن  القول  ميكن  كخالصة 
والتعاون  التضامن  وقيم  ثقافة  تشيع  أن  ميكن  رأسمالية 
من  واملتعاونات  املتعاونني  ومتكن  الدميقراطي  والتسيير 
إذا  أم��ا  أق��ل.  بكلفة  واجتماعية  اقتصادية  أه��داف  حتقيق 
كانت ملكية وسائل اإلنتاج مشتركة وبحصص متساوية بني 
واملتعاونات وال يضطرون لشراء قوة عمل أجراء  املتعاونني 
فإن  فعلي،  ودمي��ق��راط��ي  جماعي  التسيير  وي��ك��ون  آخ��ري��ن 
التعاونية تصبح في هذه احلالة بديال عن املقاولة الرأسمالية 

ترد للعامل إنسانيته وحترره من االستالب واالستغالل.

تتمة احلوار
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ف��ي ه���ذه األي����ام ي��ت��م ال��ت��روي��ج ل��ك��ذب��ة ماكرة 
مفادها أن اليهود املغاربة النازحون إلى فلسطني 
باقي  مثل  مثلها  مهاجرة  مغربية  جالية  ه��م 

املهاجرين املغاربة إلى دول العالم.

واحل���ال أن ه��ؤالء ه��اج��روا ف��ي إط��ار مشروع 
التغرير  مت  أو  ط��واع��ي��ة،  منهم  الكثير  اخ��ت��اره 
كانوا  ال��ذي��ن  ال��ف��ق��راء،  اليهود  خاصة  ببعضهم 
ي��ع��ي��ش��ون ن��ف��س ال��ش��ق��اء ال�����ذي ي��ع��رف��ه باقي 
كانوا  بهم  امل��غ��رر  ه���ؤالء  حتى  لكن  ال��ك��ادح��ني. 
وعدهم  الذي  الصهيوني  املشروع  مطلعني على 
كانت  ربهم.  هبة من  والعسل  اللنب  فيها  بأرض 
الفئات  كل  وحت��رض  جتند  الصهيونية  احلركة 
ت��ض��ع أمامهم  ك��ان��ت  ال��ي��ه��ودي��ة،  االج��ت��م��اع��ي��ة 
بقيام  ال��ق��اض��ي  الصهيوني  امل��ش��روع  تفاصيل 

الدولة اليهودية على أرض فلسطني.

املغربية  ال��ي��ه��ودي��ة  اجل��ال��ي��ة  أص��ب��ح��ت  ل��ق��د 
النازحة نحو فلسطني رافدا ملشروع االستيطان، 
أي أن جزء منها يتولى االستحواذ على أراضي 
مملوكة لفلسطينيني منذ األزل، وانتزاعها عبر 
إفراغها من أصحابها أو عبر شراء بعض البقع 
وإقامة أنوية املستوطنات؛ أما اجلزء الباقي من 
اجلالية فقد مت توظيفه عبر جتنيده في جيش 
ويقتل  املستوطنني  يحمي  وأص��ب��ح  االح��ت��الل 
وينكل بالفلسطينني ويرمي بهم خارج احلدود. 
لقد ساهم اليهود املغاربة النازحون إلى فلسطني 
ككتيبة من احلركة الصهيونية في حتويل فكرة 
صهيونية إلى قوة مادية، إذ جمعت الصهيونية 
أرض شعب مستقر  دول متعددة على  مواطني 
شتات  إل���ى  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  ه���ذا  وح��ول��ت 
اليهود  ه��اج��ر  ال��ع��ال��م.  دول  على  وم���وزع  مهجر 
املغاربة إلى فلسطني ليطردوا شعبها ويساهموا 

بتشتيته على باقي دول العالم.

فشل  وبعد  الصهيونية،  احلركة  انتصار  بعد 
حترير  ف��ي  الفلسطينية  ال��ب��رج��وازي��ة  ال��ق��ي��ادة 
الصهيونية  هي  ها  احلقوق،  واسترجاع  األرض 
النازحة  اليهودية  اجلالية  نفس  توظف  مجددا 
من املغرب كرأس الرمح لفرض سياسة التطبيع 
مع الدولة املغربية باالدعاء بأن هذه اجلالية ال 
ألنها  املغربية  أصولها  مع  العالقة  وطيدة  زالت 
امللوك  وتقدس  امللحون  وتغني  الكسكس  تأكل 
على  تغطي  الصهيونية  الدعاية  إن  العلويني. 
حقيقة تفقأ العني، وهي أن من يحدد السياسة 
الصهيوني  الكيان  في  واملثل  واملبادئ  واألخ��الق 
ومثل  أخالق  فإن  ولهذا  السائدة.  الطبقات  هي 
امل��غ��رب هي  م��ن  ال��ن��ازح��ة  االجتماعية  ال��ف��ئ��ات 
الصهيونية  احلركة  وقيم  ومبادئ  أخالق  نفس 

املسيطرة هناك.

من وحي األحداث

التيتي الحبيب                             

أكذوبة اجلالية املغربية 
في الكيان الصهيوني

الشعب  لكفاح  املدعمة  والهيآت  والشبكات  االئ��ت��الف��ات  إن 
الفلسطيني واملقاومة للتطبيع املوقعة على هذا البيان، وبعد 
الصهيوني  الكيان  من  قادم  وفد  استقبال  املغرب  عزم  علمها 
اإلمبريالية  القرن  صفقة  مهندس  كوشنير  بجاريد  مرفوق 
الصهيونية  ل��ل��ش��رك��ة  ت��اب��ع��ة  ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ع��ل��ى م��ن ط��ائ��رة 
في  وللمسؤولني  والدولي  الوطني  العام  للرأي  تعلن  للطيران، 

الدولة املغربية ما يلي:

1. تأكيدها على دعمها املبدئي لنضال الشعب الفلسطيني 
وبناء  الالجئني  وع���ودة  أرض��ه  على  مصيره  تقرير  أج��ل  م��ن 
الفلسطيني  التراب  والدميقراطية على كامل  املستقلة  دولته 

وعاصمتها القدس،

2. رفضها ألي زيارة يقوم بها حامي الصهيونية في جرائمها 
ضد اإلنسانية في فلسطني جاريد كوشنير لبالدنا، ولتدنيس 
أرض وطننا املطهرة بدماء شهداء الشعب املغربي من طرف 
والشيوخ،  والنساء  األطفال  قتلة  احلرب،  مجرمي  الصهاينة 

أعداء السلم والسالم، زارعي احلروب واخلراب،

املقاومة  املغربية  والهيآت  املنظمات  لكل  ندائها  توجيه   .3
للتطبيع واملساندة لنضال الشعب الفلسطيني، ولكل املناضلني 
أجل  من  األح���رار  وامل��واط��ن��ات  املواطنني  وعموم  واملناضالت 
في  واإلب��داع  للمغرب  للصهاينة  الزيارة  هذه  على  االحتجاج 
وفي  الزمني  يتيحها احليز  التي  والوسائل  األشكال  مختلف 
كل أنحاء البالد للتعبير عن تأكيد الشعب املغربي على رفضه 
الزج ببالدنا في املخططات اإلمبريالية الصهيونية التخريبية،

اخلبيثة  الصهيونية  امل��خ��اب��رات��ي��ة  بالهجمة  4.تنديدها 
إلى  الهادفة  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  خلطوة  املواكبة 
عام  رأي  خللق  محاولة  في  املفاهيم،  وخلط  احلقائق  قلب 
للقضية  واملبدئي  التاريخي  الشعبي  الدعم  وزع��زع��ة  مزيف 

الفلسطينية ببالدنا،

5.تأكيدها أن املخططات اإلمبريالية الصهيونية ال ميكن لها 
أن جتلب لشعبنا ووطننا سوى اخلراب والدمار، ولنا في واقع 
احلروب والتدمير الذي يسود في املنطقة خير دليل على ذلك.

الرباط في 21 دجنبر 2020

الهيئات املوقعة
* الشبكة الدميقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب،  

*الهيأة املغربية لنصرة قضايا األمة، 
*حركة ب د س املغرب ،

*احلملة املغربية للمقاطعة االكادميية والثقافية، إلسرائيل،
*جلنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء

*االئتالف املغربي لهيات حقوق اإلنسان، 
*حزب الطليعة الدميوقراطي االشتراكي

*حزب النهج الدميقراطي
*حزب املؤمتر الوطني االحتادي

**احلزب االشتراكي املوحد
*شبيبة النهج الدميقراطي
*منظمة الشباب االحتادي 

*حركة الشبيبة الدميقراطية التقدمية 
*الشبيبة الطليعية

*اليسار املتعدد
*الكنفدرالية الدميقراطية للشغل

* اجلامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي 
*اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي )ا م  للشغل(

*تيار األساتذة الباحثني التقدميني
**اجلمعية املغربية حلقوق االنسان 

*الهيئة املغربية حلقوق اإلنسان  
*جمعية احلرية االن 

*التنسيقية املغاربية ملنظمات حقوق االنسان 
*املنتدى املغربي للحقيقة واإلنصاف 

*مرصد العدالة باملغرب 
*املركز املغربي للسالم و القانون

*مركز حقوق االنسان للذاكرة واالرشيف
*الهيئة الوطنية للدفاع عن املال العام باملغرب
 )ADEJ( جمعية التنمية للطفولة والشباب*

*جمعية البديل الثقافي
**جمعية شموع للمساواة

بيان تنديدي بزيارة وفد صهيوني بقيادة عراب صفقة القرن

إلى املكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني

وفاة  املواساة في  التعازي وأصدق  بأحر  ولكن  لكم  نتوجه 
الشعبية  للجبهة  السابق  العام  األم��ني  نائب  القائد  الرفيق 

لتحرير فلسطني الرفيق عبد الرحيم ملوح.

محنكا  وطنيا  وق��ائ��دا  ف��ذا  تقدميا  مناضال  ال��ي��وم  ن��ودع 
ووحدويا وهب حياته للنضال من أجل حترير فلسطني من 

النهر إلى البحر.

في هذا الظرف العصيب الذي كشفت فيه بعض األنظمة 
عن وجهها اخلياني احلقيقي من خالل التطبيع مع الكيان 
الصهيوني االستئصالي والعنصري واملجرم، جندد لكم ولكن 
وللشعب الفلسطيني وملقاومته البطولية العهد، انطالقا من 

في  أننا  على  وطنية،  قضية  الفلسطينية  القضية  اعتبارنا 
النهج الدميقراطي سائرون على الطريق التي ناضل وضحى 
شهداء  وك��ل  ملوح  الرحيم  عبد  القائد  الرفيق  أجلها  م��ن 

الشعب الفلسطيني األبرار والتي حتما ستتوج بالنصر.
عاش الشعب الفلسطيني

عاشت املقاومة الفلسطينية
عاشت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني.

اخل����زي وال���ع���ار ل��ك��ل امل��ط��ب��ع��ني وامل��ط��ب��ع��ات م���ع الكيان 
الصهيوني.

لتسقط الصهيونية.
الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي

24/12/2020

النهج الدميقراطي يعزي اجلبهة الشعبية 
في فقدان القيادي عبدالرحيم ملوح


