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إن منتوجات الفالحين الصغار هي التي
تصل بالدرجة األولى للسوق المغربي وهم من
يساهمون أساسا في تلبية الطلب الداخلي،
أما الفالحين الكبار وأصحاب الشركات الكبرى
فيوجهون منتوجاتهم للتصدير،

كلمة العدد

فاحت ماي ׃ بأية حال عدت يا عيد
ت��خ��ل��د ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة املغربية
عيدها االممي فاحت ماي لهذه السنة
في ظل ازمة اقتصادية واجتماعية
خانقة ناجتة عن السياسات الطبقية
املنتهجة من طرف النظام املخزني
واملمالة من ط��رف املؤسسات املالية
االم��ب��ري��ال��ي��ة وع��ل��ى راس��ه��ا صندوق
النقد الدولي والبنك العاملي֚ والتي
ت��خ��دم م��ص��ال��ح ال���رأس���م���ال احمللي
واالجنبي .وقد تعمقت هذه االزمة
م��ع ت��داع��ي��ات جائحة ك��ورون��ا واثار
اجل����ف����اف اخل���ط���ي���رة مم����ا يفاقم
م��ن ت���ردي أوض����اع الطبقة العاملة
ومعها اجلماهير الكادحة واالجهاز
ع��ل��ى مكتسباتها ال��ت��اري��خ��ي��ة حيث
ال��ت��س��ري��ح اجل��م��اع��ي وال���ف���ردي من
العمل واالقتطاع من األج��ور وعدم
أداء مستحقات الضمان االجتماعي
واالش��ت��غ��ال ف��ي ظ���روف تغيب فيها
شروط الصحة والسالمة ومنع وقمع
احلق في التنظيم النقابي واالضراب
واعتقال العمال/ات ومحاكمتهم/ن
بسبب االنتماء النقابي إلرغامهم/ن
على الرضوخ لالستغالل الرأسمالي

وإلخ��م��اد م��ق��اوم��ت��ه��م/ن .ويترافق
ذلك مع االرتفاعات املتتالية ألسعار
املواد االستهالكية واحملروقات والتي
دمرت ما تبقى من القدرة الشرائية
ل��ل��ع��م��ال/ات وال���ك���ادح�ي�ن/ات والقت
ب��امل��زي��د م��ن��ه��م/ن ف��ي دائ����رة الفقر
املدقع.
وكعادتها قبل كل فاحت ماي تدعو
احلكومة املخزنية املركزيات النقابية
ال��ى م��ا يسمى ب��احل��وار االجتماعي
ل��ي��س ب���ه���دف ال���ت���ف���اوض م���ن اجل
حتقيق م��ط��ال��ب ال��ع��م��ال/ات قصد
حتسني ش��روط عيشهم/ن ،ب��ل من
أج��ل امتصاص الغضب والتنفيس
ع����ن االزم��������ة .ان�����ه ال���ض���ح���ك على
ال���ذق���ون .وه����ذا م���ا ت���ؤك���ده النتائج
الهزيلة والبئيسة ملا يسمى باحلوار
االجتماعي وال���ذي يظهر ان هدف
احلكومة منه هو مترير مخططات
الرأسمالية في تعديل مدونة الشغل
ل��ت��ك��ري��س امل��زي��د م��ن ال��ه��ش��اش��ة في
الشغل واالج���ر وامل��زي��د م��ن اخضاع
النقابات واضعافها وتكبيل احلق
ف��ي اإلض���راب مقابل بعض الفتات

مستغلة ف��ي ذل��ك االخ��ت�لال الكبير
ملوازين القوى لصالح الكتلة الطبقية
السائدة وضعف النقابات وانبطاح
ال��ق��ي��ادات ال��ن��ق��اب��ي��ة البيروقراطية
وتواطؤها مع الباطرونا.
ان ال���دف���اع ع���ن م��ص��ال��ح الطبقة
ال���ع���ام���ل���ة ف����ي م���واج���ه���ة السياسة
الطبقية الرأسمالية املخزنية تفرض
ع��ل��ى ك���اف���ة امل���ن���اص���ري���ن ل�ل�أه���داف
التحررية للطبقة العاملة الى توحيد
اجلهود والتعاون من اجل دمقرطة
العمل النقابي وتوسيعه وتخليقه
وجعله ف��ي خدمة الطبقة العاملة
وعموم الشغيلة وبناء توجه نقابي
دمي��ق��راط��ي ك��ف��اح��ي وح����دوي على
ط��ري��ق ال���وح���دة ال��ن��ق��اب��ي��ة ֚ وربط
النضال النقابي بالنضال السياسي
لشعبنا للتخلص من النظام املخزني
وبناء نظام وطني دميقراطي شعبي
على انقاضه .وه��ذا ما يتطلب من
جميع املاركسيني/ات تركيز اجلهود
على بناء احلزب السياسي املستقل
للطبقة العاملة وعموم الكادحني.
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البيان التأسيسي لقطاع محاميي النهج الدميقراطي
حتت إشراف الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي انعقد
في  01ماي  2022اجلمع العام التأسيسي لقطاع محاميي
النهج الدميقراطي ،وبعد وقوفه على أهم مميزات الوضع
املهني العام بحيث أصبحت فئات عريضة من احملامني/
ات تعيش الهشاشة اقتصاديا واجتماعيا وه��و األمر
الذي توضح جليا مع جائحة كوفيد  ،19وتزايد الهجوم
على املكتسبات املهنية من طرف السلطات بهدف املس
باستقاللية املهنة وحصانة الدفاع وتركيع احملامني/ات،
وتراجع الدور الريادي الذي لعبة احملامون/ات في نضالهم
إلى جانب كل القوى الدميقراطية والتقدمية ببالدنا من
أجل الدفاع عن العدالة واستقالل القضاء وبناء الدولة
الوطنية الدميقراطية ،ووضعية منظومة العدالة ببالدنا،
وما تعانيه من أعطاب بسبب الفساد الذي ينخرها ،وعدم
استقالل القضاء وضعف نزاهته.
وب���ع���د ت��دق��ي��ق��ه ف���ي م���ه���ام ق���ط���اع م��ح��ام��ي��ي النهج
ال��دمي��ق��راط��ي وس��ط احمل���ام�ي�ن/ات ق��رر (اجل��م��ع العام)
تسجيل ما يلي:
 )1يعلن التزامه مبواقف النهج الدميقراطي املعبر عنها
من مختلف القضايا الوطنية والدولية ،ويؤكد انخراط
أع��ض��اء ال��ق��ط��اع وع��ض��وات��ه ف��ي إجن���اح امل��ه��ام النضالية
للتنظيم في مجال حقوق اإلنسان ،ومن أجل بناء الدولة
الوطنية الدميقراطية الشعبية بقيادة ح��زب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني.
 )2يشيد ب��امل��واق��ف التقدمية املعبر عنها م��ن طرف
جمعية هيئات احملامني باملغرب من مختلف القضايا

الوطنية والدولية ،ودفاعا عن مهنة احملاماة واستقالليتها
كما تشهد على ذل��ك البيانات وامل��ق��ررات ال��ص��ادرة عن
مؤمتراتها ،وبالدور الريادي الذي ظل يلعبه احملامون/
ات في نضال بالدنا من أجل إق��رار دستور دميقراطي،
والدميقراطية وكافة حقوق اإلنسان.

ب��امل��غ��رب ك��أح��د امل��ك��ت��س��ب��ات اإلي��ج��اب��ي��ة للمحامني/ات
واستعداد عضواته وأعضائه لإلنخراط في كافة األشكال
النضالية من أجل صيانتها ،ويدعو إلى توسيع وتطوير
أساليب التكافل االجتماعي وس��ط القطاع مب��ا يخدم
مصلحة أغلبية احملامني/ات.

 )3ينوه بالدور اإليجابي الذي لعبة احملامون/ات الشباب
في احلراك املهني الذي شهدته بالدنا في السنني األخيرة،
ويدعو كافة احملامني/ات الشباب واطاراتهم املهنية إلى
الوحدة ورص الصفوف والتعاون مع مختلف اإلطارات
املهنية امل��ن��اض��ل��ة ،م��ن أج��ل صيانة املكتسبات املهنية
والدفاع عن املهنة واستقالليتها ،وحتسني األوضاع املادية
وشروط املمارسة املهنية وظروفها للمحامني/ات.

 )7يدين كافة أشكال التطبيع املهني مع العدو الصهيوني،
ويدعو إلى اليقظة ووحدة كافة القوى املناهضة للتطبيع
داخل جسم مهنة احملاماة من أجل إسقاط كافة أشكال
التطبيع املهني مع الكيان الصهيوني.

 )4يعتبر أن م��ا ل��م يتحقق بالنضال يتحقق مبزيد
من النضال ،وأن النضال النقابي والسياسي واحلقوقي
وامليداني هو السبيل الوحيد للدفاع عن مهنة احملاماة
واستقالليتها وحت��ص�ين مكتسباتها ،وامل��س��اه��م��ة في
التطور الدميقراطي لبالدنا ،ويطالب باإلسراع في إصدار
ق��ان��ون ج��دي��د للمهنة يستجيب لطموحات وتطلعات
احملاميني/ت.
 )5يعتبر أن ت��ردي األوض��اع املادية لفئات عريضة من
احمل��ام�ين/ات ن��اجت عن تفشي السمسرة وس��ط القطاع،
واالح��ت��ك��ار غير امل��ش��روع للعديد م��ن م��ج��االت املمارسة
املهنية نتيجة سياسة ال��ري��ع املهني وتضييق مجاالت
املمارسة املهنية.

 )8يعبر عن استعداد عضواته وأعضائه لإلنخراط إلى
جانب كل القوى احلية والدميقراطية في كل املبادرات
النضالية ال��وح��دوي��ة ،م��ن أج��ل صيانة كافة املكتسبات
املهنية وال��دف��اع عن استقالل مهنة احملاماة ورسالتها،
ومن أجل النهوض بأوضاع احملامني/ات ومقاومة كافة
أشكال التردي التي يشهدها قطاع احملاماة.
 )9يعبر ع��ن اس��ت��ع��داده للمساهمة إل��ى ج��ان��ب سائر
احملامني/ات التقدميني/ات في بناء تيار احملاميني/ات
التقدميني/ات وسط قطاع احملاماة ببالدنا.
عاشت مهنة احملاماة حرة ومستقلة.
ع��اش قطاع محاميي النهج الدميقراطي في خدمة
امل��ن��ظ��ور ال��ت��ق��دم��ي ملهنة احمل���ام���اة ،وف���ي خ��دم��ة حقوق
اإلن��س��ان واأله���داف التحررية للطبقة العاملة وعموم
اجلماهير الشعبية.
 01ماي 2022

 )6يعبر عن تشبثه بالتعاضدية العامة لهيئات احملامني

املجلس العمالي للنهج الدميقراطي يخلد فاحت ماي حتت شعار :
“ارفعوا أيديكم القذرة عن املناضل العمالي الرفيق محمد سعيد اغريدة”

تخلد الطبقة العاملة املغربي وع��م��وم ال��ك��ادح�ين هذه
السنة عيدها األمم��ي ،حتت وط��أة االستغالل البشع من
طرف الباطرونا من تسريح جماعي وطرد العمال وإغالق
الشركات واملؤسسات االنتاجية ،بتواطؤ مكشوف من الدولة
املخزنية التي الزال��ت مستمرة في تطبيق قانون الطوارئ
الصحية كغطاء للهجوم على مكتسبات وحقوق الطبقة
العاملة :جتميد االج���ور ،ع��دم تفعيل مقتضيات مدونة
الشغل على عالتها وغياب أدنى شروط الصحة والسالمة،
ع���دم اح���ت���رام احل���د األدن����ى ل�ل�أج���ور ،وك���ذال���ك التغطية
االجتماعية والصحية والتعويض عن الساعات اإلضافية،
وع��دم أداء األج��ور في وقتها .وب��ت��وازي مع ه��ذه األوضاع
تعمل ال��دول��ة على رع��اي��ة تضييق الباطرونا
على العمل النقابي وتلفيق التهم الكيدية
واحمل��اك��م��ات ال��ص��وري��ة وامل��ت��اب��ع��ات القضائية
والدليل على ذال��ك هو متابعة الرفيق محمد
سعيد اغ��ري��دة م��ن��اض��ل ال��ن��ه��ج الدميقراطي
بتهم واهية من طرف رب عمله؛ واغ�لاق عدة
وحدات صناعية وتشريد العمال مثال :معمل
سيكوميك مبكناس -شركة فيداسو بفاس-
شركة صوبروفيل وروزا فلور بشتوكة ايت باها-
معمل بوجو سيتروين بالقنيطرة –بالعرائش
وطنجة وكل املدن املغربية.
وف��ي ظ��ل استمرار الهجوم الكاسح للنظام
ال��ق��ائ��م ب��امل��غ��رب وم���ن ي��ح��وم ف��ي ف��ل��ك��ه على
جميع املكتسبات التاريخية للجماهير الشعبية
الكادحة من خالل محاولته مترير مجموعة
من املخططات الطبقية.
إننا في السكرتارية الوطنية للقطاع العمالي

إذ نعتبر هذه احلملة التي تستهدف مناضلينا ومناضالتنا
ج��زء ال يتجزأ من الهجوم املخزني للنظام االستبدادي
على مجال احلريات العامة ،كما نعتبره مؤامرة مخزنية
يائسة إلسكات أصوات كل املناضلني الشرفاء وفرض املزيد
من اخلناق عليهم محاولة لكبح كفاحهم ونضاليتهم.
وبناء عليه فإننا نعلن للرأي الوطني الدولي ما يلي:
ً
– تضامننا املبدئي وال��وق��وف بجانب الطبقة العاملة
وع��م��وم الكادحني ف��ي خ��وض نضاالتها م��ن اج��ل حتقيق
مكاسبها.
– إدانتنا وشجبنا للمحاكمات واملتابعات القضائية التي

تطال رفاقنا في التنظيم وفي مقدمتهم الرفيق محمد
سعيد اغريدة والرفيق كبير قاشا وغيرهما…
– ادان��ت��ن��ا ل�لاع��ت��ق��ال ال��س��ي��اس��ي ون��دع��و ج��م��ي��ع القوى
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،واحل��ي��ة للنضال م��ن اج��ل اط�ل�اق جميع
املعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي.
– دعوتنا كل املناضلني التقدميني وكل الهيئات السياسية
والنقابية ،اجلمعوية واحلقوقية ،النسائية والشبيبية لدعم
واملشاركة املكثفة في القافلة التضامنية التي ستنظم يوم
محاكمة رفيقنا سعيد محمد اغ��ري��دة ( 23م��اي )2022
مبدينة العرائش.
– إدان��ت��ن��ا لتطبيع ال��ن��ظ��ام ال��ق��ائ��م م��ع الكيان
الصهيونى.
– حتيتنا لكفاح ومقاومة الشعب الفلسطيني
للكيان الصهيوني.
– تأكيدنا أن ال القمع وال االعتقال وال احملاكمات
الصورية تثنينا عن مواصلة النضال حتى حتقيق
هدفنا املنشود وه��و بناء ح��زب الطبقة العاملة
وعموم الكادحني.
– استعدادنا خلوض جميع األشكال النضالية
من اجل إجناح مؤمترنا الوطني اخلامس.
يا عمال العالم احتدوا
عاشت الطبقة العاملة املغربية وع��اش الشعب
املكافح.
 28أبريل 2022

قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
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تصريح اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان مبناسبة العيد األممي للشغل فاحت ماي 2022

حت��ت ش��ع��ار" :جميعا م��ن أج���ل احل��ق��وق ال��ش��غ��ل��ي��ة ،وضد
السياسات الليبرالية املتوحشة وسيطرة الشركات العابرة
لألوطان" ،خلدت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان العيد األممي
للشغل وأص���درت تصريحا باملناسبة ت��رص��د فيه واق���ع احلقوق
الشغلية واحلريت ...
ونظرا ألهمية ما جاء فيه نعيد هنا نشره كامال:
يحل العيد األمم���ي للعمال ،ف��احت م��اي لسنة  ،2202ف��ي ظل
أجواء تتسم بتردي أوضاع حقوق اإلنسان على جميع املستويات،
السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية،
التي ما انفكت تتفاقم وتزداد تدهورا ،سنة بعد أخرى؛بفعل سوء
أحول الغالبة العظمى من املواطنني واملواطنات ،وتعاظم الظلم،
وتراجع احل��ق في احلرية وامل��س��اواة والعيش الكرمي ،واستفحال
الفساد في وس��ط اإلدارات ودوال��ي��ب املؤسسات؛ فيما يتضاعف،
وبنفس القدر ،التضييق ويشتد القمع والترهيب على احلق في
التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي ،ويتراجع دور الدولة في حماية
وتعزيز احلقوق واحلريات األساسية.

وفي اللحظة التي ب��دأت تتعافى فيه األوض��اع االقتصادية ،من
مخلفات اجلائحة الكارثية ،بكل املقاييس،على احلياة املعيشية
ال��ي��وم��ي��ة ل��ل��م��واط��ن�ين/ات ،وف���ي ط��ل��ي��ع��ت��ه��م/ن ال��ط��ب��ق��ة العاملة
وعموم الشغالني ،أطلت وب��رزت كارثة ارتفاع أثمان جميع املواد
واملنتجات؛وهي ال تقل خطورة عن سابقتها من حيث تدهور القدرة
الشرائية وتوقف العديد من املشاريع ،وخاصة تلك التي تستعمل
املواد الطاقية كمواد أولية في عملية اإلنتاج ،وارتفاع نسبة التضخم
إلى مستويات استثنائية بلغت  4,7في املائة ،وانخفاض معدل
النمو ،حسب بنك املغرب،إلى  0.7في املائة ،مقابل  3.2في املائة
املتوقعة من قبل احلكومة في إطار قانون ماليةسنة  .2022هذا في
حني ارتفع معدل البطالة ،وفق املندوبية السامية للتخطيط ،إلى
 16.9في املائة في الوسط احلضري و 5في املائة في املجال القروي،
ووصل إلى  31.8في املائة وسط الشباب البالغني أقل من  24سنة،
و 19.6في املائة بني احلاصلني على شهادة و 16.8وسط النساء.
وق��د احتلت جهة ال��دار البيضاء -سطات ،التي تعتبر العاصمة
االقتصادية للبالد ،املرتبة األولى من نسب العطالة ب  26.3باملائة،
تليها جهة الرباط –سال-القنيطرة ب  13.3وجهةمراكش-آسفي
بنسبة  12.4في املائة ،ثم جهة طنجة-تطوان-احلسيمة بنسبة
 9.8في املائة ،وجهة الشرق بنسبة  9.7في املائة .وبذلك تكون هذه
اجلهات اخلمس ،التي تشكل العصب الصناعي والتجاريلالقتصاد
املغربي ،قد ضمت  71في املائة من مجموع العطالة (املعطلني) من
بني اجلهات االثني عشر ،وهو مؤشر يدل على عمق األزمة وواقع
الشعل ببالدنا.
وفي هذا السياق فإن اجلمعية اختارت ،كما هو دأبها ،أن حتيي
هذا اليوم حتت شعار" :جميعا من أجل احلقوق الشغلية ،وضد
السياسات الليبرالية املتوحشة والشركات العابرة لألوطان"؛لتوجيه
َّ
وحل بالطبقة العاملة
االهتمام ولفت االنتباه إلى البؤس الذي أل ّ ََم
وس��ائ��ر امل��أج��وري��ن واملستخدمني وعائالتهم ،واملترتب ع��ن غالء
املعيشة وتدني القدرة الشرائية ،بسبب ارتفاع األثمان وجتميد
األج���ور ،وع��ن إغالقالعديد من املؤسسات وال��وح��دات اإلنتاجية،
وتعطيل العمل في األوراش مبختلف أصنافها؛ الشيء الذي أدى
وسيؤدي إلى تسريح مئات اآلالف من العاملني والعامالت ،واحلكم
على أغلبهم بالبطالة واحل��رم��ان م��ن حقوقهم ومكتسباتهم،
وسيتركهم فريسة بيد الرأسمالية املتوحشةعبر مقاوالتها ،التي
تتغذى على األزمات وال تنتعش إال بالكوارث.
وبهذه املناسبة فإن اجلمعية جتدد تأكيدهاعلى أهمية العمل
ال��وح��دوي للنقابات العمالية املناضلة ،والتنسيقيات الفئوية،
واحلركات االجتماعية وسائر القوى املدافعة عن احلقوق الشغلية،
م��ن أج��ل ال��ت��ص��دي احل���ازم مل��ا سيسفر عنه ال��وض��ع االقتصادي
واالجتماعي الناجم عن األضرار البليغة املتخلفة عن الوباءوعن
ارتفاع األثمان وتدني مستوى املعيشة ،والتي ستلقي الرأسمالية
النيوليبرالية بكل ثقلها لتحميل عبئها وتكلفتها للشعوب بصفة
عامة ،وللطبقة العاملة بصورة مباشرة .كما ال يفوتها أن تنوه ،مرة
أخرى ،بنشاط ومواقف شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بروافدها
احمللية والوطنية والقطاعية ،ك��إح��دى لبنات اجلبهة النقابية
واالجتماعية التي تطمح لبنائها مختلف مكونات احلركة النقابية

واحلقوقية والسياسية واملدنية؛ وتدعو التخاذ املبادرات الكفيلة
بتأسيس شبكات التضامن من أجل احلريات واحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية مبختلف املناطق ،باعتبارها من
آليات التصدي اجلماعي للقمع السياسي والقهر االجتماعي ،ومن
أدوات النضال الوحدوي من أجل فرض احترام احلريات واحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها املواثيق
الدولية حلقوق اإلنسان.
واجلمعية وهي تطمح إلى جتسير العالقات بني احلركة النقابية
العمالية واحلركة احلقوقية وحركة املعطلني وعموم احلراكات
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ن��اه��ض��ة محليا ووط��ن��ي��ا ،ال��ت��ي ت��غ��رف م��ن معني
الرصيد الكفاحي حلركة  20فبراير؛ وذل��ك دف��اع��ا ع��ن احلقوق

"جميعا من
أجل الحقوق الشغلية ،وضد
السياسات الليبرالية المتوحشة وسيطرة
الشركات العابرة لألوطان".
الشغلية وتعزيزا للنضال من أجل الدميقراطية واحلرية والعدالة
االجتماعية وكافة حقوق اإلنسان؛ فإنها تطالب باإلفراج الفوري
عن معتقلي احل��راك الشعبي في ال��ري��ف ،وغيرهم من معتقلي
الرأي والصحافة واملعتقلني السياسيني ،وإسقاط املتابعات وإلغاء
احملاكمات اجلارية في حق النشطاء مبواقع التواصل االجتماعي،
وباحلركة احلقوقية واالجتماعية ،وكل الذين اعتقلوا.
وانطالقا من رصدها للحالة التي توجد عليها أوض��اع احلقوق
الشغلية ببالدنا ،إن على مستوى التشريع أو على صعيد الواقع،
فإن اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان ،تسجل ما يلي:
فيما يخص التصديق على النصوص الدولية املتعلقة باحلقوق
الشغلية :لم يصدق املغرب ،حلد اآلن ،سوى على أقل من الثلث من
ضمن حوالي  190اتفاقية شغل دولية ،صادرة عن منظمة العمل
الدولية .وبهذا اخلصوص تلح اجلمعية على وجوب تصديق بالدنا
على مجمل هذه االتفاقيات اجلاري العمل بها؛ بدءا بالتصديق
ال��ف��وري على االتفاقية رق��م  87ح��ول "احل��ري��ة النقابية وحماية
حق التنظيم النقابي" ،التي التزمت احلكومة ،في إط��ار احلوار
االجتماعي ،باملصادقة عليها ،يوم  26أبريل  ،2011مستغربة من
كون اتفاق ،يوم  25أبريل ،2019واحلوارات اجلارية خالية من أي
ذكر للمصادقة عليها.
بالنسبة لقوانني الشغل ببالدنا ،تسجل اجلمعية أن مقتضيات
الدستور املتعلقة باحلقوق الشغلية تظل ضعيفة ،وأن مدونة
الشغل ،واملراسيم التطبيقية املرتبطة بها ،رغم تضمنها لعدد من
املكتسبات اجلزئية ،تشوبها سلبيات كبرى على مستوى املقتضيات
املتعلقة؛ سواء باستقرار العمل ،أو باألجور ،أو مبكانة ودور النقابة
داخل املقاولة ،أو عبر تكريسها للحيف ضد العمال الزراعيني؛ هذا
عالوة على أن اإلجراءات الزجرية املعتمدة فيها غير كافية للحد
من انتهاكات املشغلني لقوانني الشغل.
وإذ تثير اجلمعية االنتباه إلى احملاوالت اجلارية لتعديل مدونة
الشغل ،في اجت��اه تكريس املزيد من هشاشة الشغل ،من خالل
التراجع عن آخ��ر ضمانات استقرار العمل (امل���ادة  16وغيرها)؛
فإنها تعبر عن استنكارها لصمت احلكومة ،وانحياز السلطات
احمللية والقضاء إل��ى جانب املشغلني ،الذين ميارسون انتهاكات
ص��ارخ��ة ملقتضيات امل��دون��ة ،م��ع م��ا ينتج عنها م��ن ت��ده��ور كبير
لألوضاع االجتماعية واالقتصادية للعمال والعامالت وأسرهم.
لذلك تدعو اجلمعية إلى مالئمة مدونة الشغل وباقي التشريعات
االجتماعية مع املعايير الدولية للشغل الصادرة عن منظمة األمم
املتحدة ومنظمة العمل الدولية؛ وفي نفس الوقت تنادي بإقرار
دستور دميقراطي ،يضمن حقوق االنسان بصفة عامة ،واحلقوق
األساسية للعمال بصفة خاصة ،ويرسي آليات إعمالها ،وينص على
دور الدولة كضامن لهذه احلقوق.
ك��م��ا تعتبر اجلمعية أن ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ن��ف��ق��ات واالستثمار

العموميني في قوانني املالية ،عبر جتميد أجور املوظفني ،وتقليص
م��ن��اص��ب ال��ش��غ��ل احمل���دث���ة ،وال��ن��ق��ص ف��ي م��ي��زان��ي��ات القطاعات
االجتماعية ،مع الرفع من نسبة الضريبة على الدخل والضريبة
على القيمة املضافةوالضريبةالداخلية على االستهالك ،ينعكس
على اإلنفاق األسري وعلى الصفقات العمومية املوجهة للمقاوالت
الصغرى ،وبالتالي يزيد من تعميق البطالة وهشاشة الشغل.
وفيما يرتبط باإلجراءات القانونية املتعلقة باحلريات النقابية،
ف��إن اجلمعية جت��دد مطلبها ب��إدم��اج مقتضيات اتفاقية الشغل
الدولية رقم  135حول توفير احلماية والتسهيالت ملمثلي العمال
بشكل ج��دي ف��ي م��دون��ة الشغل .وتطالب بإلغاء ك��ل املقتضيات
املعرقلة للحق في اإلض��راب وللحريات النقابية ،وف��ي مقدمتها
الفصل  288من القانون اجلنائي ،والتي مت االحتفاظ به في مسودة
مشروع القانون اجلنائي ،والفصل اخلامس من مرسوم  5فبراير
 1958بشأن مباشرة املوظفني للحق النقابي ،كما تطالب بتقوية
الضمانات الكفيلة بحماية واحترام احلق في اإلضراب معبرة عن
رفضها ألي مشروع قانون تنظيمي في املوضوع يستهدف تكبيل
هذا احلق.
وفيما يهم واقع احلقوق الشغلية تسجل اجلمعية ما يلي:
· إن احلق في العمل ،وفي احلماية من البطالة ،والتعويض عنها
وعن فقدان الشغل ،رغم أنها من احلقوق املضمونة مبوجب القانون
الدولي حلقوق اإلنسان ،فإننا جندها تنتهك بشكل سافر وباستمرار
في بالدنا ،التي تضم ماليني احملرومني من العمل القار ،مبن فيهم
مئات اآلالف من الشباب ذوي املستويات اجلامعية واحلاملني
للشهادات التقنية والهندسية ،ولشهادات اإلجازة واملاستر والدكتوراه
وغيرها من الشهادات العليا.
وبهذه املناسبة تعبر اجلمعية عن تضامنها التام مع كل فئات
املعطلني في نضالهم املشروع من أجل احلق في الشغل ،وتطالب
احلكومة ب��وض��ع سياسة اقتصادية واجتماعية تضمن الشغل
وال��ك��رام��ة للجميع ،وب��االع��ت��راف ال��ق��ان��ون��ي ال��ص��ري��ح باجلمعية
الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب ،ونهج أسلوب احلوار
اجل��اد وامل��س��ؤول معها وم��ع سائر هيئات املعطلني/ت ،ب��دل قمع
مسؤوليها ومناضليها وتلفيق التهم لهم والزج بهم في السجن .كما
تطالب باحترام حق االستقرار في العمل بالنسبة لسائر األجراء،
وبإرجاع العامالت والعمال املطرودين ،ضدا على احلق والقانون ،إلى
عملهم ،وفي مقدمتهم ضحايا االعتداء على احلريات النقابية.
وجت���دد اجلمعية تضامنها م��ع اآلالف م��ن ع��ض��وات وأعضاء
"التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" ،والذين
يخوضون معارك قاسية من أج��ل اإلدم���اج في أس�لاك الوظيفة
العمومية ،وتدين مختلف أشكال القمع التي يتعرضون له؛ سواء
أثناء تنظيم مسيراتهم السلمية أو من خالل اإلجراءاتاإلدارية
التعسفية وت��وق��ي��ف األج�������ور...؛ وت��ط��ال��ب احل��ك��وم��ة باإلسراع
بالتفاوض م��ع ممثلي ه��ؤالء األس��ات��ذة واألس���ت���اذات ،وبتحسني
األوض��اع املادية وظ��روف العمل لكافة أس��رة التعليم ،متاشيا مع
توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لسنة  ،1966املتعلقة
بأوضاع املدرسني؛ وذلك مبا يضمن حقوقهم وحقوق التالميذ في
تعليم عمومي جيد.
وبشأن احلريات واحلقوق النقابية ،تسجل اجلمعية استمرار
وتصاعد اخل��روق��ات السافرة في ه��ذا امل��ج��ال ،واملتجسدة أساسا
في االقتطاع من أج��ور امل��وظ��ف�ين/ات املضربني عن العمل ،وفي
املمارسات التعسفية ضد النقابيني ،وفي امتناع السلطات احمللية
عن استالم امللفات القانونية أو رفض تسليم وصول اإليداع للعديد
من النقابات العمالية ،ورفض االعتراف باملكاتب النقابية واحلوار
معها م��ن ط��رف املشغلني ،وط���رد امل��س��ؤول�ين النقابيني والعمال
والعامالت املضربني ،بل واعتقالهم ومحاكمتهم في العديد من
احلاالت ،وإغالق املعامل خارج إطار القانون للتخويف من العمل
النقابي.
كما تسجل اجلمعية غياب تفاوض جماعي في أغلب املقاوالت
والقطاعات ،ك��ون احل��وار االجتماعي ظل شكليا وعقيما ،بينما
ظلت العديد من االلتزامات السابقة ،مبا فيها املتضمنة في اتفاق
 26أبريل  2011بني احلكومة وممثلي املركزيات النقابية واملشغلني
دون تنفيذ ،ول��م ت��ع��رف ال��ع��دي��د م��ن امل��ط��ال��ب امل��ش��روع��ة لألجراء
واألجيرات االستجابة املطلوبة>>> .
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قضايا عمالية وحقوقية
>>> وفيما يتصل باحلق في األج��ر العادل وامل��رض��ي ،الذي
يكفل للفرد وأسرته عيشة الئقة بكرامة اإلنسان ،تسجل اجلمعية
أن احلد األدنى لألجور عالوة على تعدد مستوياته ،فهو ال يضمن
بتاتا احلياة الكرمية؛ ناهيك عن عدم تطبيقه بالنسبة ألغلبية
املؤسسات الصناعية والتجارية والفالحية واخلدماتية ،مبا فيها
املتعاقدة م��ع بعض اإلدارات وامل��ؤس��س��ات العمومية .ولقد سبق
للجمعية أن سجلت إيجابية التزام احلكومة في إطار اتفاق 26
أبريل  2011بتوحيد احلد األدنى لألجور في الفالحة والصناعة
في ظرف  3سنوات ،إال أنها أخلت بهذا االلتزام حلد االن.
واجلمعية إذ تسجل إب��رام اتفاق جماعي جديد يوم  25أبريل
 ،2019بعد ثمان سنوات من االنتظار ،تعتبر أن ال��زي��ادة املعلنة
ف��ي األج����ور ،تبقى ق��اص��رة ع��ن حتقيق العيش ال��ك��رمي لألجراء
ولعائالتهم .وتأسف اجلمعية لكون االتفاق املذكور يتضمن تراجعا
عن التزام احلكومة بتوحيد احلد األدن��ى لألجور في القطاعني
الصناعي والفالحي.
ك��م��ا تسجل اجلمعية أن ال���زي���ادات املتتالية ف��ي أث��م��ان املواد
واخل��دم��ات األساسية واملخططات الهادفة إل��ى تصفية صندوق
املقاصة تؤدي بدورها إلى تردي األوضاع املعيشية لألجراء وباقي
امل��واط��ن��ات وامل��واط��ن�ين .وب��ه��ذه املناسبة ت��ؤك��د اجلمعية دعمها
لنضاالت املواطنات واملواطنني ملواجهة ارتفاع األثمان ــ في ظل
جمود األج��ور واملداخيل ــ وللدفاع عن اخلدمات العمومية وعن
سائر احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.وبهده املناسبة
حتيي اجلمعية عاليا مجهودات اجلبهة االجتماعية املغربية
ومكوناتها على نضاالتها ضد ارتفاع مستوى املعيشة ومن أجل
العدل واملساواة.
وتستنكر غياب شروط الصحة والسالمة في أماكن العمل وتنامي
حوادث السير املميتة ،التي يذهب ضحيتها العديد من العمال بني
قتلى ومعطوبني نتيجة نقلهم اجلماعي ،على مرأى من السلطات،
إلى املعامل والضيعات في شاحنات وعربات ،خاصة بنقل البهائم
والبضائع ،تفتقر ألبسط شروط السالمة؛ وتطالب باإلسراع بفتح
حتقيق شامل ،مبشاركة ممثلي العمال ،في مثل ه��ذه احلوادث
ومتابعة امل��س��ؤول�ين عنها ،وإل����زام املشغلني بتوفير وس��ائ��ل نقل
تستجيب للمقاييس واملعايير املعمول بها في املجال.
وبشأن احلقوق العمالية األخ��رى ،التي أقرها اإلع�لان العاملي
حلقوق اإلن��س��ان ،والعهد ال��دول��ي اخل��اص باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،واتفاقيات منظمة العمل الدولية ،كاحلق
في األجر املتساوي للعمل املتساوي ،واحلق في الراحة وفي أوقات
ال��ف��راغ ،واحل��ق في حتديد معقول لساعات العمل ،وعطل دورية
م��ؤدى عنها ،وظ��روف عمل مأمونة وصحية ،وحق كل إنسان في
الضمان االجتماعي ،وبشكل خاص حقه في الصحة وفي تأمني
معيشته في حاالت البطالة واملرض والعجز والترمل والشيخوخة،
وحقوق املرأة العاملة وحقوق األطفال وحقوق اليافعني املجبرين
على ال��ع��م��ل ،فهي األخ���رى ت��ع��رف انتهاكات م��ت��ع��ددة م��ن طرف
املشغلني والدولة ،خصوصا في ظل اخلصاص في املوارد البشرية

تلقت مجموعة "مغربيات ضد االعتقال السياسي" بصدمة
واستنكار شديدين خبر احلكمني اجلائرين الصادرين ضد كل
من املدونة واملناضلة سعيدة العلمي ،املعتقلة بسجن عكاشة
ب��ال��دار البيضاء ال��ص��ادر ي��وم  29أب��ري��ل ع��ن احملكمة االبتدائية
بالدار البيضاء ،والقاضي بستنتني سجنا نافذا وخمسة أالف
دره��م كغرامة ،واحل��ك��م ال��ص��ادر ض��د املعتقل السياسي السابق
ف��ي إط��ار معتقلي ح��راك ال��ري��ف ،املدون ربيع األب��ل��ق احملكوم
ابتدائيا باحلسيمة يوم  25أبريل ،والقاضي بأربع سنوات سجنا
نافذا وعشرين ألف درهما كغرامة .وتندرج هاتني احملاكمتني،
وغيرهما من احملاكمات األخرى التي أصدرت أحكاما بالسجن
النافذ ضد ع��دد من املدونني ومنهم من هو في حالة اعتقال،
في إطار الهجوم املخزني املتفاقم ضد احلقوق واحلريات ،وفي
سياق ال��ردة احلقوقية ،والهجوم الكاسح على مكتسبات الشعب
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واملادية ملفتشيات الشغل وجتميد اآلليات القانونية حلل نزاعات
الشغل وضمنها اللجان االقليمية للبحث واملصاحلة.

الشروط القانونية واإلدارية من أجل تسيير دميقراطي للتعاضدية
العامة مبشاركة ممثلي املنخرطني وذوي احلقوق.

وتسجل اجلمعية استمرارعدم تكافؤ أجر العامالت في بعض
القطاعات مع أج��ور العمال ،ناهيك على تعرضهن لالستغالل
في شروط ال إنسانية .كما أن استمرار تشغيل األطفال في سن
مبكر ــ  16و 17سنة في القانون اجلديد املتعلق بتحديد شروط
الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليني -وبشكل خاص بالنسبة
للفتيات الصغيرات العامالت في البيوت ــ خالل فترة انتقالية ملدة
 5سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ ،يشكل إحدى االنتهاكات
اخلطيرة حلقوق الطفل ببالدنا دون أن تتم متابعة املسؤولني عن
هذه األوضاع ،مبا فيهم السماسرة والوسطاء.

بدوره ،يعرف احلق في التقاعد انتهاكات خطيرة بسبب حرمان
جزء كبير من األجراءــ ناهيك عن العاطلني ــ من هذا احلق ،إما
بسبب عدم التصريح بالعمال في صندوق الضمان االجتماعي ،أو
بسبب هزالة معاشات التقاعد ،التي تظل جامدة رغم ارتفاع كلفة
املعيشة .كما أن بعض صناديق التقاعد ــ وخاصة الصندوق املغربي
للتقاعد الذي يهم املوظفني واملوظفات ــ تعرف اختالالت كبيرة
تهدد مستقبل منخرطيها؛ وترفض اجلمعية أن تتم مواجهة تلك
االختالالت على حسابهم ــ من خالل رفع سن التقاعد والزيادة
في االقتطاع من الراتب ألجل التقاعد والنقص في املعاش ــ رغم
أن ال��دول��ة تتحمل املسؤولية الكبرى فيما آل��ت اليه وضعية هذه
الصناديق.

ويشكل ع��دم تطبيق مقتضيات م��دون��ة الشغل ،على عالتها،
كنتيجة لسياسة اإلفالت من العقاب ،أبرز انتهاك حلقوق العمال
في الفترة احلالية.
ويشكل ع��دم تطبيق مقتضيات م��دون��ة الشغل ،على عالتها،
كنتيجة لسياسة اإلفالت من العقاب ،أبرز انتهاك حلقوق العمال
في الفترة احلالية.
إن احلكومة التي اعترفت منذ سنة  2006بأن قانون الشغل على
عالته ،ال يطبق إال في  15%من مؤسسات القطاع اخلاص التي
يفوق عدد عمالها  50أجيرا ،بدل أن تتخذ اإلج��راءات القانونية
ض��د املشغلني ال��ذي��ن ال ي��ح��ت��رم��ون ال��ق��ان��ون ،أص����درت م��ا سمي
باملخطط الوطني للمالءمة ،الذي يدعو صراحة إلى تأجيل تطبيق
قانون الشغل بأغلب املقاوالت .وحتى بعد انتهاء مدة تطبيق هذا
املخطط الزال��ت مدونة الشغل عرضة لالنتهاك بشكل صارخ في
أغلب القطاعات ،في ظل استمرار اإلفالت من العقاب ملنتهكيها.
وإن اجلمعية التي انتقدت بشدة هذا املخطط تدعو إلى التقيد
الصارم مبقتضيات التشريع احمللي للشغل على عالته ،ومبعايير
الشغل الدولية عموما.
أما بالنسبة للحق في التغطية الصحية للعمال ولذويهم ،فإن
اجلمعية تسجل األوض��اع املزرية بهذا اخلصوص بسبب حرمان
جزء كبير من األجراء والعاملني في العديد من املقاوالت وباحلرف
والصناعة التقليدية وبالقطاع غير املهيكل واملعطلني من التغطية
وتراجع دور الدولة في مجال اخلدمات الصحية والثغرات التي
تعتري نظام املساعدة الطبية للفئات املعوزة ،وكذا بسبب ما تعرفه
التعاضديات من اختالالت وسوء التسيير.

وبخصوص القضاء ،تسجل اجلمعية ،استمرار حتيز القضاء في
النزاعات املعروضة عليه ،سواء من خالل األحكام القاسية الصادرة
ضد العمال والنقابيني ،أو من خالل جتميد محاضر املخالفات
املرفوعة من مفتشي الشغل ضد املشغلني الذين ينتهكون قانون
الشغل أو إص��دار أحكام خفيفة ضدهم ،ال يتم تنفيذ جزء كبير
منها.
كما تطالب اجلمعية ب��اإلس��راع بتنفيذ آالف األحكام الصادرة
لفائدة العمال منذ سنوات عديدة ،ومن ضمنها حاالت املطرودات
واملطرودين تعسفا من معامل النسيج بطنجة ومكناس والرباط
وسال ومتاره ،...ومن املؤسسات السياحية بورزازات ومراكش ،وعمال
مطاحن الساحل املعتصمون منذ خمس سنوات أمام وزارة العدل
بالرباط......
واستنادا إلى ما سبق ،فإن اجلمعية تؤكد مطالبتها للسلطات
وللمشغلني بالعمل اجلاد على إقرار حقوق العمال املتعارف عليها
كونيا ،دستوريا وتشريعيا وواقعيا ،وبالتعامل اإليجابي مع مذكرة
اجلمعية بشأن املطالب األساسية اخلاصة باحلقوق الشغلية.
كما تعبر اجلمعية ع��ن تضامنها م��ع العمال املهاجرين وكل
األج���راء باملغرب وعبر العالم ،الذين يناهضون مختلف أشكال
ال��ت��م��ي��ي��ز واالس��ت��غ�لال وي��ن��اض��ل��ون م��ن أج���ل اح���ت���رام حقوقهم
اإلن��س��ان��ي��ة ،وحت��س�ين أوض��اع��ه��م امل���ت���ردي���ة ،م��ل��ت��زم��ة مبواصلة
مجهوداتها ــ إلى جانب احلركة النقابية العمالية ببالدنا وحركة
املعطلني وسائر القوى الدميقراطية املهتمة باحلقوق الشغلية ــ
ملؤازرة ضحايا انتهاك احلقوق الشغلية ،والعمل على حماية تلك
احلقوق والنهوض بها كجزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان.

واجلمعية إذ جت��دد استنكارها لتقاعس ال��دول��ة إزاء املسؤولني
عن س��وء التسيير ونهب األم���وال وتبديدها مبؤسسات اإلعمال
االجتماعية عموما ،تعتبر أن ال��ق��رار املشترك بني وزي��ر الشغل
ووزير االقتصاد واملالية ،بتاريخ  04أكتوبر  ،2019القاضي بإسناد
السلطات املخولة للمجلس اإلداري للتعاضدية العامة ملوظفي
اإلدارات العمومية باملغرب إلى متصرفني مؤقتني ،استجابة ملطالب
العديد من النقابات والهيئات املدنية واحلقوقية ،يتطلب فتح
حتقيق شامل في االختالالت املسجلة بهذه املؤسسة االجتماعية
ومتابعة املتورطني فيها أمام قضاء نزيه .كما يجب اإلسراع بوضع
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املغربي ،التي تعرفها بالدنا منذ بضع سنوات.إن "مغربيات ضد
االع��ت��ق��ال السياسي" وه��ي تتابع ع��ن كثب العديد م��ن ملفات
االعتقال السياسي معبرة عن مساندتها لكافة ضحايا احملاكمات
السياسية واالعتقاالت التعسفية ،نساء ورجاال ،فإنها تعبر بشكل
خاص عن انشغالها العميق بوضعية املعتقلة السياسية سعيدة
العلمي التي أعلنت عن طريق بعض أقربائها أنها دخلت في
إضراب عن الطعام مطالبة بحقها في محاكمة عادلة ،واحترام
حقها في الرأي والتعبيىر .وفي هذه الظرفية السياسية املتسمة
بتزايد التغول املخزني ،واستمرار التوظيف السياسي للقضاء
لتكميم األف���واه ،وقمع حرية التعبير ،واالنتقام من النشطاء
ومن األقالم احلرة ،فإن بيانات التنديد والشجب لم تعد كافية
للرد على هذا الهجوم الكاسح ضد احلقوق واحلريات ،ومواجهة
ال��س��ي��اس��ة القمعية املمنهجة للسلطات امل��خ��زن��ي��ة ض��د األراء
املنتقدة ،مم��ا يستدعي م��ن كافة ال��ق��وى احلية بالبالد إطالق
مبادرات نضالية ميدانية ملموسة وموحدة كفيلة بخلق القوة
الضاغطة ال�لازم��ة للرد على ه��ذا الظلم الشديد ال��ذي متارسه
األجهزة احلاكمة على بنات وأبناء شعبنا ،وعبرهم على الشعب
كله .إن "مغربيات ضد االعتقال السياسي" ،التي تضم مناضالت

من مشارب سياسية مختلفة ومنهن املنتميات إل��ى تنظيمات
نسائية وسياسية وحقوقية وجمعوية متعددة ،والتي تتوجه عادة
إلى املعتقلني السياسيني بكلمات التضامن ولعائالتهم برسائل
املساندة وإل��ى السلطات بعبارات اإلدان��ة واالستنكار واملطالبة،
فإنها اليوم ،وهي تؤكد مجددا على كل هذه املواقف واملطالب،
تتوجه ب��األس��اس إل��ى كافة املناضالت في مختلف التنظيمات
التي تنتمي إليها عضواتها ،وف��ي غيرها من الهيئات املناضلة
من أجل مغرب الكرامة واحلرية واملساواة والعدالة االجتماعية،
ب��ال��دع��وة إل��ى القيام مب��ب��ادرات نسائية ميدانية ،ووض���ع خطة
نضالية فعالة لفضح السياسات املخزنية القمعية ،والضغط من
أجل احلرية للمعتقلني السياسيني واملعتقالت السياسيات .كما
تدعو إلى جتميع كل اإلط��ارات املساندة للمعتقلني السياسيني
خللق مبادرة جماعية فعالة ضد اإلره��اب املخزني اجلاثم على
شعبنا ،والتحرك اجلماعي لوقف هذا الهجوم الكاسح للسلطة
ضد املكتسبات احلقوقية التي انتزعها الشعب املغربي بتضحياته
اجلسيمة التي الزال يؤدي ثمنها غاليا>.

مجموعة "مغربيات ضد االعتقال السياسي"
تطالب باالفراج على الناشطني سعيدة العلمي وربيع األبلق
عبرت مجموعة "مغربيات ضد االعتقال السياسي" عن إدانتها
مل��ا أسمته احل��ك��م اجل��ائ��ر ال��ص��ادر ض��د امل��دون��ة سعيدة العلمي
وكذا "احلكم الظالم" الصادر ضد الناشط ربيع األبلق ،وطالبت
بإسقاط املتابعات ضدهما .وجاء في بيان صادر عن املجموعة
يوم السبت  30أبريل  2022ما يلي:
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العدد457 :

وف��ي اخل��ت��ام ،تؤكد اجلمعية عزمها على مواصلة دعمها لكل
امل��ط��ال��ب ال��رام��ي��ة إل��ى إق���رار وت��ع��زي��ز ح��ق��وق ال��ع��ام�لات والعمال،
ومشاركتها ال��دؤوب��ة في كل أشكال النضال ال��وح��دوي ،التي تروم
اجتثاث الفساد واالستبداد ،واستئصال جذور الظلم والقهر ،وبناء
مجتمع املواطنة ،والكرامة ،واحل��ري��ة ،وامل��س��اواة ،والدميقراطية
والعدالة االجتماعية ،الذي تسود فيه كافة حقوق اإلنسان.

من تاريخ الحركة العمالية والنقابية
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اجلبهة االجتماعية املغربية كاداة لتوحيد النضاالت الشعبية
أوال :ما هي دواعي تأسيس اجلبهة االجتماعية املغربية؟
تأسست اجلبهة االجتماعية املغربية ف��ي  28دجنبر 2019
م��ن ط���رف ع���دد ه���ام م��ن ال��ه��ي��آت ال��دمي��ق��راط��ي��ة منها املكونات
الثالث لفيدرالية اليسار الدميقراطي آنذاك والنهج الدميقراطي
والكنفدرالية الدميقراطية للشغل واجلمعية املغربية حلقوق
اإلنسان واجلامعة الوطنية للتعليم/ت.د وحركات اجتماعية مثل
التنسيقية الوطنية لالساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وجبهة
الدفاع عن السمير وعدد من الهيآت املدنية الدميقراطية.
ومتت املصادقة على ميثاق تاسيسي وبرنامج للمبادرات النضالية
املشتركة ووثيقة حول الهيكلة التنظيمية.
لقد تاسست اجلبهة في ظل وضعية تتسم من جهة أولى بهجوم
النظام املخزني على الشعب املغربي على ثالث واجهات مترابطة
وهي:
– الهجوم على اب��س��ط احل��ق��وق واملكتسبات وق���وت اجلماهير
الشعبية في إطار السياسات الراسمالية التبعية واملتوحشة.
– القمع املمنهج بجميع أشكاله والهجوم على سائر أصناف
احل��ري��ات وعلى رأس��ه��ا احل��ري��ات النقابية ل��درج��ة أصبح العمل
النقابي عمليا ممنوعا في القطاع اخلاص .ويطال القمع الفئات
والقوى املناضلة معا بهدف فك االرتباط بينها.
– ت��زوي��ر االرادة الشعبية والتالعب بها ف��ي مختلف احملطات
االنتخابية لتجديد الواجهة الدميقراطية.

كل أشكال تزوير ارادة املواطنني.
– مناهضة االمبريالية والراسمالية املتوحشة.
اعتبر أن هذه النقط الثالث هي من صلب اجلبهة الدميقراطية
وفي النهاية من صلب اجلبهة الشعبية املوحدة .وال بد من فتح
نقاش حولها عندما تنضج الظروف.
*ث��ان��ي��ا :م��ا ه��و برنامج اجلبهة االجتماعية وم��ا ه��ي وسائل
النضال املعتمدة؟*
ميكن تكثيف برنامج املبادرات النضالية املشتركة في:
* الدفاع عن احلريات واطالق سراح املعتقلني
* الدفاع عن املرفق العمومي والغاء املديونية وحماية املال العام
واإلصالح الضريبي.
* املساواة بني املرأة والرجل
* املجال النقابي والوحدة النضالية
* التغطية الصحية واحل��م��اي��ة االجتماعية وال��ت��ع��وي��ض عن
البطالة والسكن الالئق وضد غالء املعيشة.
* تفعيل ترسيم االمازيغية
* النضال ضد السطو على أراض��ي اجلموع وأراض��ي السالليات
وغيرها.
أما وسائل النضال فهي كل وسائل النضال اجلماهيري املتاحة

ومن جهة ثانية كانت الوضعية وقتها تتسم وال زالت،
بوجود نضاالت كثيرة منها نضاالت عمالية وشعبية
ب��ص��ف��ة ع��ام��ة ل��ه��ا م��ط��ال��ب واض��ح��ة وت��ت��م��ي��ز باجلرأة
ومستوى متقدم من التنظيم وتقودها طاقات شابة
لها وعي واطالع ملفت للنظر وحتسن استعمال وسائل
التواصل االجتماعي مع مشاركة متميزة للمرأة .ولكنها
نضاالت مشتتة ودفاعية وليس لها شعار اجتماعي يلف
كل مكوناتها فباالحري أفق سياسي يوحدها.

معاد اجلحري

ولكن احلصيلة كان من املمكن أن تكون أفضل بكثير.
*رابعا :ما هي املعيقات واإلكراهات والنواقص؟*

 .1املبادرات األساسية كلها تقريبا من فوق وقليلة هي الفروع
التي تدارست املطالب املستعجلة للساكنة وتتفاوض حولها مع
السلطات املعنية مبعية السكان وتساعدهم على النضال وأخذ
زمام االمور بانفسهم بانخراطها وتاطيرها لنضاالتهم.
 .2حجم الوقفات عموما ضعيف ال��ى متوسط ما ع��دا وقفات
 20فبراير  2022التي كانت حاشدة رمبا بسبب تزامن الذكرى مع
تصاعد غير مسبوق للغالء .ويعني هذا:
* ان ال��ف��روع ليس لها عمل منتظم وليس لها برامج وخطط
للنضال وتسيطر عليها االنتظارية.
* ان اليسار املناضل ضعيف االرتباط بالشعب ويلزمه التوجه
للعمل بجد وصبر وتفاني في عمق الشعب ،في النقابات وفي
األحياء والضيعات العمالية ،ووسط الكادحني في األحياء الشعبية
ومع الفالحني الفقراء والصغار .كما يلزم ما أمكن تغيير أماكن
االحتجاج لتتم وسط حاضنتها الشعبية.
 .3بعض املكونات غير منخرطة وأخرى غير منخرطة مبا يكفي.
 .4قواعد عدد من املنظمات اجلماهيرية يسيطر عليها منطق
العمل اجلماهيري الصرف وهي متبرمة من النضال العام ومنزوية
حول نفسها في عمل نقابي فئوي ضيق وتعتقد واهمة بأن التبرم
م��ن األح����زاب السياسية امل��ن��اض��ل��ة سيسهل عليها
حتقيق املطالب .واملزيد من التوضيح فإني لست ضد
العمل وسط الفئات اذا كان يضع نفسه استنادا ملبدأ
التضامن رهن إشارة النضال العام اما الفئوية الضيقة
فهي ش��يء آخ��ر .على العكس من ذل��ك ف��ان النضال
الشعبي العام املوحد هو من أعطى أكبر الثمار على
الصعيد االجتماعي :حركة  20فبراير منوذجا.
وال بد لطالئع النضال الشعبي من خ��وض نضال
سياسي وفكري ضد مفهوم مزيف لالستقاللية ،فهذا
املبدأ ال يعني أن املنظمات اجلماهيرية والتنظيمات
الذاتية املستقلة للجماهير توجد على نفس املسافة
بني اجلماهير الشعبية املستقلة واملضطهدة والكتلة
الطبقية السائدة واملخزن (دولتها).

وع���ن األه������داف ال��ت��ي ت��أس��س��ت م���ن أج��ل��ه��ا اجلبهة
االجتماعية املغربية ف��إن اجلبهة ت��ق��دم نفسها ،من
خالل ميثاقها التاسيسي ،على أنها جواب على حاجة
موضوعية الطار جامع وموحد وموجه لهذه النضاالت
بهدف تطويرها ونقلها من دائرة املطالب اجلزئية الى
مطالب اجتماعية شاملة.

 .5سيادة نظرة غير سديدة ملعاجلة التناقضات في
صفوف الشعب بدليل االعتراض على انضمام العدل
واالحسان للجبهة بدعوى وج��ود خالفات سياسية.
واحلق فإن التناقض الرئيسي في بالدنا هو بني املخزن والقوى
امللتفة حوله والكتلة الطبقية السائدة واالمبريالية من جهة ،وكافة
الطبقات الشعبية والقوى احلية املرتبطة بها من جهة أخرى.

احلقيقة أنه هناك أيضا دواعي سياسية أو ذات طابع
سياسي بالنسبة لكل مكون من املكونات .بالنسبة لنا في النهج
الدميقراطي نعمل ،ضمن ارب��ع س��ي��رورات مترابطة ،على بناء
جبهة شعبية موحدة أو للدقة جبهة الطبقات الشعبية ونعتبرها
من األدوات األساسية الى جانب احلزب املستقل للطبقة العاملة
من أجل التحرر الوطني واالجتماعي واح��داث تغيير مجتمعي
عميق اجلذور .غير أننا كنا على وعي تام بأن هذه اجلبهة لن تبنى
دفعة واحدة كما أنها لن تبنى خارج النضال.

على مدى  28أشهرا (من نهاية دجنبر  2019الى نهاية أبريل
 )2022مت تنظيم:

ولهذا طرحنا منذ مدة جبهة ميدانية تضم كل القوى احلية
املناهضة للمخزن (طبعا ال��ق��وى غير اإلره��اب��ي��ة وغير العميلة
للخارج) ،اليسارية واالسالمية ،واجلبهة الدميقراطية املشكلة
من القوى اليسارية والدميقراطية.

*وقفات احتجاجية تخليدا لذكرى انطالق حركة  20فبراير
 2020و  2021و  2022وهذا أمر يحسب للجبهة إذ هي بهذا تعبر
أيضا عن احلاجة حلركة شعبية للقضاء على الفساد واالستبداد
أي القضاء على املخزن.

نحن في احلقيقة في حاجة الى حوار مفتوح حول هذه النقطة
التي عبر عنها ماو تسي تونغ باملعاجلة الصحيحة للتناقضات في
صفوف الشعب.

* وقفات احتجاجية مبناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر
( 17اكتوبر)  2020و  2021وضد الغالء في  6مارس  2022و 23
أبريل .2022

ان العمل ال��وح��دوي وامل��ش��ت��رك ال ينفي اخل�ل�اف أو يلغيه أو
توقيفه فنحن أص�لا ال ن��وم��ن بخلط ال��راي��ات .ولكننا نتوحد
حلل التناقض الرئيسي في بالدنا أي التخلص من الكوليرا التي
يجسدها املخزن.

ونظرا لتفكيك جتمع اليسار قبيل انتخابات  2007وتشكيل
حتالف الرسالة (=حتالف اليسار الدميقراطي) ورف��ض مكونات
فيدرالية اليسار العمل السياسي املشترك مع النهج الدميقراطي
طرحنا فكرة اجلبهة االجتماعية املغربية .وطرحناها مبنهجية
الهجوم الوحدوي التي نعتز بها ،اذا النضال من أجل الوحدة هو
نضال ضد منطق التفرقة وليس استجداء.
نحن نؤمن بالتحالفات مبا في ذلك التحالفات الظرفية ألنها
ضرورية لعزل املخزن واالعداء الطبقيني لشعبنا.
واحل��ق ،ال ينص امليثاق التأسيسي للجبهة ،صراحة على أن
اجلبهة تسير في االجت��اه املشار اليه أي أنها قنطرة للعبور الى
جبهة دميقراطية ولكنه ال يغلقه بحيث هناك نقط تدفع في هذا
االفق وهي على اخلصوص:
– محاربة االستبداد والفساد واالحتكار والريع.
– خوض معركة الدميقراطية والتوزيع العادل للثروة ومواجهة

من وقفات واعتصامات ومسيرات واضرابات مبا في ذلك االضراب
ال��ع��ام وال��ت��ف��اوض ح��ول ملفات م��ح��ددة ملصلحة الفئات املعنية
ومبعيتها وليس باسمها أو نيابة عنها.
*ث��ال��ث��ا :م��ا ه��ي امل���ب���ادرات ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا اجل��ب��ه��ة؟ وم���ا هي
احلصيلة؟*

* مسيرة وطنية ناجحة يوم  21فبراير  2020بالبيضاء.

وه���ذا يعني ،ف��ي امل��ت��وس��ط ،وق��ف��ات احتجاجية متزامنة في
مختلف مناطق املغرب كل  4أشهر.
* ندوات حول الفقر واملجال االجتماعي وحول السيادة الغذائية
والطاقية…
* التضامن ،ف��ي خطوة رم��زي��ة م��ع ع��ائ�لات العامالت ضحايا
معمل طنجة وحدادا على الضحايا باطفاء اإلنارة ملدة  10دقائق.
ويتراوح عدد املناطق التي شاركت في التظاهرات االحتجاجية
احمللية ما بني حوالي  30و  50منطقة علما أن اجلبهة متكنت من
تأسيس حوالي  45فرع.
هذا وهناك مبادرات نضالية متنوعة لعدد قليل من الفروع.

كما ان حتديد مفهوم اليسار نفسه ال يقوم فقط على مفاهيم
فضفاضة كاحلداثة والدميقراطية مثال رغ��م أهميتها طبعا،
بل على أس��اس طبقي مبعنى الطبقات االجتماعية التي يروم
خدمتها وتاطيرها واالرت��ك��از عليها وه��و ال���ذي يعطي املعنى
احلقيقي وامللموس للمفاهيم املشار إليها أعاله.

*خامسا :وما هي اخلالصة العامة؟*
في احملصلة ،اجلبهة مكسب ،وقد أصبحت معروفة في املشهد
النضالي .اآلن ،نتوفر على إطار باإلمكان تطويره والنهوض به
وحتقيق األه��داف املرجوة من تاسيسه شريطة جت��اوز املعيقات
املشار إليها.
* م��داخ��ل��ة ف��ي ال��ن��دوة ال��ت��ي نظمها ف��رع النهج الدميقراطي
بالقنيطرة حول اجلبهة االجتماعية املغربية يوم اخلميس 28
أبريل 2022
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الطبقة العاملة بني التدهور املعيشي والسلم االجتماعي
نقابي عمالي
انتهى مسلسل ما سمي باحلوار االجتماعي ،وهو عبارة
عن مسرحية محبوكة بني القيادات النقابية التي بوأها
النظام لتشكل اكبر متثيلية (مفترى عليها) للعامالت
والعمال ،فأي متثيلية ميكن احلديث عنها ومجموع هذه
ال �ن �ق��اب��ات ،ال ت�ض��م إال اق ��ل م��ن  6ف��ي امل��ائ��ة م��ن مجموع
العامالت والعمال النشطني ،حسب اإلحصائيات الرسمية،
وه ��و م��ا ي�ع�ن��ي أن ،أك �ث��ر م��ن  94ف��ي امل ��ائ ��ة م��ن الطبقة
ال�ع��ام�ل��ة النشيطة ال تنتمي ألي ن�ق��اب��ة ،ال ال�ن�ق��اب��ات "
االكثر متثيلية " وال النقابات األخ��رى .فخالل األسابيع
األخ �ي��رة ،انصبت ك��ل وس��ائ��ل اإلع�ل�ام املخزنية املكتوبة
واملرئية وكذلك العديد من مواقع التواصل االجتماعي
التي تسترزق من متويالت النظام ،على التنويه واإلشادة
مب �ب��ادرة احلكومة ال��ى دع��وة النقابات ال��ى احل�ض��ور في
جوالت احلوار االجتماعي ،ولقد ركز اإلعالم على مجمل
التفاصيل املرتبطة باللجان املتخصصة املشكلة من جلنة
القطاع اخل��اص وتشريعات العمل وجلنة املاسسة وجلنة
القطاع العام واللجنة املشتركة
م��ا ب�ي�ن ه ��ذه ال �ل �ج��ن ،ع �ل��ى رأس
هذه اللجن ،هناك اللجنة العليا
للحوار االجتماعي ،التي ضمت
األمناء والكتاب العامني للنقابات
األك� � �ث � ��ر مت��ث��ي��ل��ي��ة (ا.م.ش،.
ك.د.ش ،.ا.ع.ش.م ،).والباطرونا
مم �ث �ل��ة ب��رئ �ي��س االحت�� ��اد العام
مل� � � �ق � � ��اوالت امل� � � �غ � � ��رب ورئ � �ي� ��س
الكنفدرالية املغربية للفالحة
والتنمية ال �ق��روي��ة .م��ن اجلانب
احل�ك��وم��ة :ض��م رئ�ي��س احلكومة
وكل من وزيرة االقتصاد واملالية،
ووزي��ر اإلدم��اج واملقاولة الصغرى
والتشغيل والكفاءات إضافتا إلى
الوزير املنتدب لدى وزيرة املالية
واالقتصاد املكلف بامليزانية والوزيرة املكلفة باالنتقال
الرقمي وإصالح اإلدارة .هذا االجتماع خصص الختتام
ج��ول��ة اب��ري��ل ال ��ذي مت التوقيع على محضر ات �ف��اق 30
ابريل  ،2022بني رئيس احلكومة والنقابات الثالث .وهو
كما ج��اء ف��ي دي�ب��اج��ة ال �ب�لاغ الصحفي " ،ميهد لسياق
الشروع في تنفيذ محاور النموذج التنموي اجلديد ".
ه��ذا االت �ف��اق ال��ذي يهم الفترة م��ن  2022إل��ى ،2024
يضم بعض االلتزامات املتبادلة كالرفع من احلد االدني
لالجور في قطاعات الصناعة والتجارة واخلدمات بنسبة
 10في املائة على سنتني ،ثم التوحيد التدريجي للحد
االدنى القانوني لألجر بني قطاعات الصناعة والتجارة
واملهن احلرة واألجر في القطاع الفالحي ،كما مت االتفاق
على رف��ع األج��ر االدن��ى بالقطاع العام إل��ى  3500درهم،
باإلضافة إلى بعض املسائل التمويهية مثل املساهمة في
تخفيض كلفة األجر اخلاص بالعامالت والعمال املنزليني
لدى مشغليهم  ،أو الرفع من التعويضات العائلية لألبناء
ال��راب��ع واخل��ام��س وال � �س� ��ادس ،...وأض� ��اف ب�ل�اغ التوقيع
املكتسبات املهمة لقطاعي التعليم والصحة ،مع العلم ان
الدولة ماضية في فرض تعميم التعاقد على األساتذة
عبر إخ ��راج ق��ان��ون أس��اس��ي للعاملني ف��ي قطاع التعليم،
هدفه الرئيسي شرعنة التعاقد والقضاء على املدرسة
العمومية ومجانية التعليم .لقد بات واضحا أن قيادات

املركزيات النقابية ،بتوقيعها على هذا االتفاق ،توجه،
مرة أخرى طعنة غادرة للطبقة العاملة وتتخندق في صف
عدوها الطبقي ،مقابل استفادتها من التمويالت السخية
التي يغدقها عليها النظام ،فالقيادات النقابية التي قبلت
التوقيع على هذا االتفاق املخزي ،تساهم بشكل حثيث في
تنفيذ السياسات االقتصادية املناوئة ملصلحة اجلماهير
الشعبية ،التي مت تسطيرها من طرف خبراء املؤسسات
املالية االمبريالية .فبعد أن كانت النقابات تقض مضجع
النظام باستمرار ،م��ن خ�لال حتكمها ف��ي م��وازي��ن القوة،
بامتالكها لقاعدة عمالية عريضة ،متماسكة ومستقلة،
بإمكانها الدعوة إلى إضراب عام وشل احلركة االقتصادية
في البالد ،أصبحت هذه القيادات الفاسدة ،اليوم هي من
ترتعد من توجيهات النظام وجتتهد في االحتراس على
ع��دم انتقاد سياساته ،فالنظام ه��و ال��ذي يفرض عليها
خططه التي تخدم مصالح الباطرونا والشركات العابرة
للقارات.

إن انتشار
الوعي الطبقي لدى فئات
واسعة من العامالت والعمال،
بحكم مستواهم الدراسي
واستيعابهم لألسباب المباشرة
وغير المباشرة لشقائهم وقهرهم،
يعرف تناميا متزايدا وإن لم يستطيعوا
التعبير عنه ،بسبب القمع والتشريد الذي
تمارسه الباطرونا المسنودة من طرف
أجهزة النظام والتي تلعب القيادات
النقابية الفاسدة ،أدوارا هامة في
تكسير نضاالتهم،

وم��ا إل�غ��اء امل�س�ي��رات العمالية م��ن ط��رف ه��ذه القيادات
الفاسدة إال جزء من الصفقة املبرمة بينها وبني النظام.
فهذه القيادات ،ومعها ممثلي النظام يدركون جيدا أنهم
يشترون السلم االجتماعي من قيادات ال متلك ما تبيعه
إال نفسها .ف��إذا كانت نسبة تنقيب العامالت والعمال ال
تتعدى  6في املائة ،فعن اي سلم اجتماعي ميكن احلديث
عنه.
ال �س��ؤال امل �ط��روح اآلن ،ه��و مل ��اذا تستمر ه��ذه القيادات
في تدبير وتسيير ش��ؤون ما تبقى من العامالت والعمال
املنضويني حتت لوائها بالرغم من مسلسل اخليانات عبر
تاريخها ؟ عناصر اجل��واب تكمن في البنية التنظيمية
لهذه النقابات التي استمدتها من بنية النظام املخزني،
ف��ال��والء ،يجب ان يكون مطلقا للزعيم األب��دي بصفته
الضامن الستمرار النقابة والساهر األمني على حمايتها
وتنميتها .م��ن اج��ل ت��رس�ي��خ ه��ذه ال�ف�ك��رة وجعلها مركز
روح ال �ن �ق��اب��ة ،ينتشر ن ��وع م��ن تقديس
ال��زع�ي��م واحل ��رص على االب�ت�ع��اد ع��ن اي
نقد جتاهه ،ه��ذا املجهود يتطلب شراء
ع�ن��اص��ر ت�ل�ت��ف ح ��ول ال��زع �ي��م وإعطائه
ص �ف��ات وم ��واه ��ب م��ن ق�ب�ي��ل ت��وف��ره على
خصال حميدة وامتالكه لنباهة فائقة
وت �ن �ب��ؤات اس�ت�ب��اق�ي��ة ،ال��ى غ�ي��ر ذل��ك من
الدعاية الرخيصة لشخصيته اخلارقة
للعادة .فالقيام بهذا العمل يتطلب جيش
م ��ن األن� �ص ��ار وامل� ��وال �ي�ن ل ��ه ف ��ي مختلف
املناطق وعلى رأس القطاعات النقابية.
وهذا اجليش تلزمه ميزانية هامة لشراء
خدماته ،وهنا يأتي دور النظام السياسي،
ع��ب��ر ال���دع���م امل���ال���ي ون� �ف ��خ احل��س��اب��ات
البنكية ل�ل�ق�ي��ادات النقابية ،م��ن أموال
الشعب بدون حسيب وال رقيب .أمام هذه
املعضلة ،ال مناص للمناضلني الشرفاء من ربط العالقات
املباشرة مع العامالت والعمال في مواقع اإلنتاج من معامل
صناعية وضيعات فالحية ومؤسسات خدماتية .وفي
خطة استباقية ،انتبه النظام لهذا اجلانب فقام بإغالق
املساحات التي تضم املناطق الصناعية وكذلك ضيعات
الراسماليني بحراسة مشددة من طرف حراس ،للحيلولة
دون ول��وج �ه��م ال �ي �ه��ا م ��ن ط���رف امل��ن��اض�ل�ات واملناضلني،
قصد ال�ت��واص��ل م��ع ال�ع��ام�لات وال�ع�م��ال ب�ه��دف تنظيمهم
وتوحيدهم.
ان انتشار الوعي الطبقي لدى فئات واسعة من العامالت
والعمال ،بحكم مستواهم الدراسي واستيعابهم لألسباب
املباشرة وغير املباشرة لشقائهم وقهرهم ،يعرف تناميا
م�ت��زاي��دا وإن ل��م يستطيعوا التعبير عنه ،بسبب القمع
وال�ت�ش��ري��د ال��ذي مت��ارس��ه ال�ب��اط��رون��ا امل�س�ن��ودة م��ن طرف
أجهزة النظام والتي تلعب القيادات النقابية الفاسدة،
أدوارا هامة في تكسير نضاالتهم ،هذا الوعي يجعل هذه
الفئة امل�ت�ن��ورة تعي ،تدريجيا ،ان تنظيمها سياسيا هو
السبيل إلخراجها من دائ��رة االستغالل واحل��رم��ان ،فهي
مسالة وقت ليس إال ،الن تاريخ التحرر من القيود ،ميكن أن
يعرف البطء وحتى أن يقف ملدة ،لكن ال يرجع الى الوراء.
ففجر االنعتاق آت ومال القهر واالستغالل إلى زوال>.
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ملف العدد
أية سيادة غذائية في ظل اخلضوع للتوجهات النيوليبرالية ؟
في سياق املوسم الفالحي احلالي ببالدنا ،مع تأخر التساقطات املطرية وضعفها،
واالرتفاع املهول ألسعار احلبوب في السوق العاملي الذي تتحكم فيه بعض الشركات
العابرة للقارات احملسوبة على رؤوس األصابع ،ومع الصعوبات التي تعترض صادرات
املغرب من احلوامض واخلضروات منذ مدة إلى األسواق األوروبية ،أصبح يطرح
بإحلاح السؤال حول حقيقة توجهات سياسة الدولة في املجال الفالحي واملمالة
من قبل املراكز اإلمبريالية كصندوق النقد الدولي ..
فما ال��ذي مييز السياسة الفالحية التي اعتمدها املغرب خاصة في السنوات
األخيرة حتت مسميات وش��ع��ارات براقة ك "مخطط املغرب األخضر" و"اجليل
األخضر" ..؟
وأين تتجسد التبعية الغذائية في بالدنا؟ وما هي أهم أهدافها ونتائجها على

من املعروف أن زراعة احلبوب تعد
املادة األساسية لتغذية الشعب .لقد
ع��رف امل��غ��رب ،منذ ال��ق��دمي سنوات
ج��اف��ة أث���رت على ف�لاح��ت��ه ،وصلت
خ�ل�ال ب��ع��ض ال��س��ن��وات إل���ى انتشار
ك��ارث��ة امل��ج��اع��ة .ف��ظ��اه��رة اجلفاف
في املغرب تتميز بقلة التساقطات،
وب��األس��اس ع��دم انتظامها ،فيمكن
للجفاف أن ي��ض��رب ب��داي��ة املوسم
الفالحي ،كما هو احلال هذه السنة،
كما ميكن أن يضرب نهاية املوسم،
ع���ل���ى اخل����ص����وص خ��ل��ال مرحلة
إخ���راج السنبلة وإن��ض��اج احلبوب.
فاملغرب ك��ان يعرف وثيرة اجلفاف
سنة ك��ل سبع أو عشر س��ن��وات أما
خالل السنوات األخيرة ،فأصبحت هذه الوثيرة تتسارع
إلى سنتني أو ثالثة .من املؤكد أن ظاهرة اجلفاف ناجتة
ع��ن تغيرات مناخية ك��ب��رى ،بسبب التقلصات املستمرة
للمساحات اخلضراء ومساحات الغابات ،لصالح التوسع
العمراني السريع .لقد بينت الدراسات امليدانية أن معدل
ح��وال��ي أرب��ع��ة آالف هكتار م��ن األراض���ي الفالحية يتم
حتويلها سنويا إل��ى مساحات مبنية باإلسمنت املسلح.
واملالحظ أن العديد من مدن املغرب أصبحت على مشارف
التالقي فيما بينها ،مثال مدينتي سال والقنيطرة ،مدينة
الدار البيضاء واحملمدية وبرشيد وسطات إلى غير ذلك من
املدن .وحسب هذه الدراسات فإن أجود األراضي اخلصبة
يتم حتويلها إلى جتزئات سكنية كمناطق مكناس وفاس
والقنيطرة وغيرها وه��و ما ي��ؤدي إل��ى التقلص املستمر
ل�لأراض��ي الصاحلة للزراعة بشكل متزايد ،الشيء الذي
يهدد مستقبل األجيال القادمة.

فالتساقطات األخيرة لشهر مارس ستفيد بعض املزروعات
الربيعية وستساهم ف��ي توفير العشب وال��ك�لأ للمواشي،
فضال ع��ن بعض التزويد للفرشة املائية بفضل الثلوج
ف��ي املرتفعات .فيما يخص زراع���ة احل��ب��وب ،فاملساحات
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أوضاع الطبقات الشعبية وخاصة منها الطبقة العاملة؟ ومن املستفيد من هذه
السياسة وكيف؟
وما هي البدائل املمكنة وشروط حتقيقها من أجل ضمان األمن الغذائي احلقيقي
للمغاربة وحماية البالد من تقلبات األسعار في األس��واق العاملية وعلى األخص
أسعار املواد الغذائية األساسية التي تشكل القوت اليومي للمواطن املغربي؟
من أجل مناقشة هذه القضايا وتسليط الضوء على واقع التبعية وخاصة في
املجال الفالحي وأثرها املدمرة على أوضاع الطبقات الشعبية والتي زادها اجلفاف
استفحاال هذه السنة ،تتناول مرة أخرى جريدة النهج الدميقراطي هذا املوضوع
ضمن ملف هذا العدد.

أثار جفاف املوسم الفالحي على أهم املزروعات
تأثرت زراعاتي احلبوب والقطاني بشكل كبير من جفاف
ب��داي��ة امل��وس��م الفالحي احل��ال��ي .ف��أه��م املناطق املنتجة
للحبوب (الشاوية والرحامنة) التي تساهم بنسبة يفوق
معدلها ث�لاث�ين ف��ي امل��ائ��ة م��ن مجموع اإلن��ت��اج الوطني
من زراعة احلبوب ،لم يتم زرعها ،بسبب قلة التساقطات
أثناء مرحلة ال��زرع التي تكون خالل بداية شهر أكتوبر.
ه��ذه املنطقة ال��ت��ي تتميز بتربتها اخلصبة حت��ت��اج إلى
تساقطات هامة خالل بداية املوسم ملباشرة عملية الزرع.
إال أن انعدام التساقطات ،منذ بداية املوسم تسبب في عدم
إقدام الفالحني على زرع أراضيهم ،وحتى بعض الفالحني
الذين غامروا بزرع بقعهم رغم اجلفاف مت إتالفها خالل
األسابيع التالية.

العدد457 :

املتبقية والتي من املمكن أن تستفيد من هذه التساقطات
فهي املناطق اجلبلية واملناطق الشمالية ،لكن ،ال ميثل
مجموع هذه املساحات ،إال أقل من ثالثني في املائة من
املساحة اإلجمالية املزروعة باحلبوب خالل املوسم احلالي
والتي تقدر ب  4.3مليون هكتار ،وسوف لن تساهم ،على
أكبر تقدير ،إال بحوالي  20إلى  25مليون قنطار ،وهو ما
ميثل  45في املائة من محصول السنة املنصرمة .فالشعب
املغربي يستهلك ما معدله  100مليون قنطار من احلبوب
سنويا ،وه��و م��ا ميثل معدل  200كلغ للفرد سنويا ،أي
ثالثة أضعاف متوسط االستهالك العاملي من هذه املادة،
فاملغرب يعد من بني العشر دول األكثر استيرادا للحبوب
في العالم .سيكون العجز مبقدار  75إلى  80مليون قنطار،
وهو ما يعني أن الدولة ستضطر إلى استيراد هذه الكميات.

ون��ظ��را الرت��ف��اع أس��ع��ار احل��ب��وب ف��ي األس���واق اخلارجية،
بسبب احلرب في اوكرانيا ،فإن الكميات املستوردة ستكلف
ميزانية الدولة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة تعادل 15
مليار درهم .اوكرانيا وروسيا حتتالن املركز الثاني والثالث
بعد فرنسا بالنسبة ملصدري القمح اللني ،فيما تتبوأ كندا
املركز األول فيما يخص القمح الصلب.
بالرغم من األهمية اإلستراتيجية لزراعة احلبوب في
تغذية ال��ش��ع��ب ،إال أن ال��دول��ة منذ االس��ت��ق�لال الشكلي،
خصصت لها املساحات البورية اخلاضعة للتقلبات املناخية
م��ن م��وس��م ف�لاح��ي إل��ى آخ���ر ،بينما خصصت املساحات
املسقية للزراعات املوجهة للتصدير ،وهي زراعات مستهلكة
للمياه ،بشكل كبير .هذه املعادلة هي نتيجة الصراع السياسي
بعد استرجاع األراضي الفالحية من املعمرين الفرنسيني،
مب��وج��ب اتفاقية "اي��ك��س ل��ي��ب��ان" امل��ش��ؤوم��ة ال��ت��ي منحت
لالستعمار الفرنسي ضمانة احلفاظ على كل مصاحله
االستراتيجية مقابل ضمان هذا األخير حلماية النظام
املخزني .فمباشرة بعد التوقيع على هذه االتفاقية نشب
صراع بني قطبني :قطب يسار احلركة الوطنية ،التي نادت

احلسني لهناوي

بإصالح زراعي وإرجاع األراضي التي اغتصبها االستعمار
إلى القبائل ذات احلقوق ،وقطب القصر وقاعدته املشكلة
من املالكني العقاريني الكبار الذين اس��ت��ف��ادوا ،بأساليب
مختلفة م��ن األراض���ي املسترجعة .فالقطب األول كان
يعطي األولوية لالكتفاء الذاتي لتغذية الشعب من خالل
زراع���ة احل��ب��وب والقطاني وال��زراع��ات السكرية والنباتات
الزيتية ،في حني أن القطب الثاني ك��ان يعطي األولوية
ل��ت��زوي��د األس����واق الفرنسية مب��ا حتتاجه م��ن خضروات
وحوامض ،وبالتالي إمكانية االستفادة من العملة الصعبة.
طبعا هذا الصراع سينتهي لصالح قطب القصر واملالكني
العقاريني ،ليتم تخصيص املساحات املسقية للمنتوجات
املوجهة للتصدير نحو األس���واق اخلارجية ،فيما زراعة
احل���ب���وب خ��ص��ص��ت ل��ه��ا امل���س���اح���ات ال���ب���وري���ة اخلاضعة
ل��ل��ت��س��اق��ط��ات وت��ق��ل��ب��ات��ه��ا .فحصة
األس������د م����ن امل���ي���زان���ي���ة املخصصة
للفالحة ك��ان��ت والزال����ت ت��ذه��ب إلى
استصالح أراضي املالكني العقاريني
الكبار وجتهيز ضيعاتهم مبد قنوات
الري من السدود الكبرى ،زيادة على
اإلعانات والدعم الالمحدود املمنوح
ل��ه��م ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى إع��ف��ائ��ه��م من
الضرائب ،على أمد طويل.

ت���ق���در امل���س���اح���ة امل��س��ق��ي��ة ،حاليا
بحوالي مليون هكتار ونصف ،وهو
م��ا ميثل  21ف��ي امل��ائ��ة م��ن املساحة
الصاحلة للزراعة ،فيما تبلغ املساحة
ال���ت���ي خ��ض��ع��ت ل��ل��ت��ه��ي��ئ��ة النهائية
 750.000ه��ك��ت��ار .ف��ه��ذه األراض����ي املسقية ت��ت��واج��د في
مناطق خاضعة لنفوذ تسعة مكاتب جهوية لالستثمار
الفالحي وهي املناطق التي تتوفر على سدود كبرى (تادلة،
دكالة ،اللوكوس ،الغرب ،بركان ،احلوز ،سوس ماسة ،تافاللت
وورزازات).

نظرا الرت��ف��اع أس��ع��ار احل��ب��وب ف��ي ال��س��وق العاملي الذي
تتحكم ف��ي��ه خ��م��س ش��رك��ات ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات ،م��ن جهة
والصعوبات التي تعترض ص��ادرات املغرب من احلوامض
واخلضروات إلى األس��واق األوروبية ،من جهة ثانية ،فإن
منطق األشياء يفرض أن يتم تخصيص جزء من املساحات
املسقية إلنتاج احلبوب حتى نتمكن من ضمان احلاجيات
الغذائية للشعب بعيدا عن تقلبات السوق العاملية ،لكن
النظام املرتبط عضويا باالمبريالية العاملية ال يستطيع
أن يخرج عن توجيهات صندوق النقد الدولي ،الذي أوصي
بتفكيك الشركتني العموميتني "صوجيطا وصوديا" التني
كانتا تدبر وتسير أج��ود الضيعات املسترجعة ،بواسطة
مهندسني وتقنيني أك��ف��اء ،حيث مت تفويت كل ضيعات
الشركتني للرأسماليني> .

الملف
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محمد هاكش
لم ننهي بعد ال��درس البليغ لوباء كورونا حول ضرورة
ال��س��ي��ادة ال��غ��ذائ��ي��ة للشعوب ح��ت��ى طلعت علينا حرب
أوك��ران��ي��ا لتأكد خ��ط��ورة التبعية الغذائية .لقد أسفرت
تداعيات الوباء كما تتبعنا جميعا على خطاب جديد
للحكام واملسؤولني يضع السيادة الغذائية كأولوية سياسية
وأصبحت املقاالت والتحليالت واإلحصائيات تتقاطر
لتخبرنا عن هول تبعية البلدان لقمح روسيا وأوكرانيا
ولتسجل أن أملانيا قائدة أوروبا تفتقد للطحني والزيت.
هكذا تتجلى وبوضوح شديد أزم��ة النظام الرأسمالي
وع��دم ق��درة سوقه املقدسة على ضمان الطعام للشعوب
ولفئاتها الكادحة من عمال وفالحني ومحرومني ،مما
يستدعي النضال لتغيير ه��ذا ال��وض��ع .علينا ف��ي هذا
اإلط��ار أن نهتم بالسياق العاملي احلالي لتقوية وتعزيز
كفاحنا ،هذا السياق الذي يتميز بالصراع اجليوسياسي
املتصاعد وب��ب��داي��ة مسلسل انهيار النظام
ال��دول��ي الليبرالي ال���ذي ت��ق��وده االمبريالية
األمريكية والهجوم االمبريالي املتواصل ضد
املجتمع املدني واستمرار جترمي احلركات
االج��ت��م��اع��ي��ة .وم����ن امل��ع��ل��وم أن الشركات
املتعددة االستيطان لكونها دعامات أساسية
للرأسمالية املتوحشة ،والتي متتلك وتتحكم
في وسائل اإلع�لام بشكل متزايد ،أصبحت
ت��خ��ت��رق األن��ظ��م��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة وتهضم
حقوق اإلنسان حيث وح��دت هذه الشركات
م��ؤخ� ً�را ق��واه��ا لالستيالء على الفضاءات
املتعددة األط���راف إلدارة ال��غ��ذاء ومكافحة
تغير املناخ داخل األمم املتحدة.
إن التبعية ال��غ��ذائ��ي��ة تتجسد ف��ي اتباع
تسخر األرض واملاء واإلنسان
سياسة فالحية
ٌ
وتكرس
من أجل تراكم األرباح عبر التصدير
ٌ
االس��ت��غ�لال امل��ك��ث��ف للطبقة ال��ع��ام��ل��ة م���ع التخلي
الفاضح عن ضرورة ضمان االكتفاء الذاتي في املواد
الغذائية األساسية للشعوب كاخلبز والزيت والسكر
وال��ذرة بالنسبة للمغرب مثال والذي اختار االستمرار
في سياسة التصدير .كما أن التبعية الغذائية تفقد
ب�لادن��ا ك��ل م��ق��وم��ات ال��ص��م��ود وال���ق���درة ع��ل��ى اتخاذ
القرارات السياسية النابعة من مصالح شعبنا ويكون
بالتالي عرضة للرضوخ إلم�لاءات من يطعمه عمال
باملثل الشعبي "ج���وع كلبك ات��ب��ع��ك" .ه��ك��ذا يتضح
أن التبعية الغذائية أداة يستعملها النظام لتجويع
الشعوب وإر ضاخها ووضعها في حالة اخلوف الدائم
من اجلوع ،وفي هذا الصدد نالحظ كيف تختفي املواد
األساسية من املتاجر واألسواق وكيف يتسابق الناس
القتناء أكبر كمية ممكنة منها وتخزينها .وقد تقوم
املتاجر بتحديد كوطا ال يسمح بتجاوزها كما وقع في
مجموعة من البلدان (الزيت في اسبانيا مثال) ،وهنا
قد يستسلم الشعب لغالء األسعار مقابل توفير املواد.
إن السياق امل��ش��ار إليه أع�لاه وال���ذي يعيشه الشعب
املغربي يفرض علينا أن نركز اهتمامنا ونضالنا من
أج��ل السيادة الغذائية للشعب املغربي واخل���روج من
التبعية ونؤكد هنا أنه ال سياسة فالحية دون سيادة
غذائية وال خلدمة كبار املستثمرين على حساب الطبقة
العاملة وعلى حساب األغلبية الساحة م��ن الفالحني
الكادحني.
على غ��رار وب��اء ك��ورون��ا يكشف اجل��ف��اف ،االستثنائي
والهيكلي في نفس الوقت ،الذي عرفته بالدنا عن فشل
االخ��ت��ي��ارات االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي اتبعتها

ال��دول��ة م��ن��ذ االس��ت��ق�لال ال��ش��ك��ل��ي ،وي��ك��ش��ف ع��ن شجع
الطبقة احلاكمة من الرأسماليني ومالكي األراضي الكبار
واغتنائهم على حساب ج��وع وعطش الطبقة العاملة
والفالحني الفقراء وعموم الكادحني من الشعب املغربي.
إن آث��ار وت��داع��ي��ات ه��ذا السياق ال��ذي يكتوي ب��ه غالبية
الشعب املغربي ويعاني م��ن قساوته الفالحون الصغار
واملتوسطون ،مصحوبا باالرتفاع الصاروخي لغالء األسعار
ليست بسبب الطبيعة أو احل��روب كما يتم الترويج له
من طرف احلكومة املخزنية ،بل هو نتيجة االستحواذ
املفرط على م��وارد وخيرات البالد ،وعلى رأسها األرض
وامل���اء ،واستخدامها ملراكمة األرب���اح وتكريس السلطة
والتسلط إلخضاع الشعب ملشيئة املخزن وللحفاظ على
مصالح خادميه.
إن التخلص من التبعية الغذائية يفترض احل��د من

التدبير احلالي للمياه وتسخيرها للمنتوجات التصديرية
(الطماطم ،الدالح ،الفوكا ،)...إلى تعميم العطش ببالدنا
في السنوات القليلة املقبلة .ومن أجل هذا علينا :
 توجيه دعم الدولة للفالحني الصغار واملتوسطني،باعتبارهم القاعدة األساسية لضمان السيادة الغذائية
لبالدنا ،بتعويضهم عن خسائرهم وإعفائهم من القروض؛
 ضمان احل��ق ف��ي ال��غ��ذاء للشعب املغربي وتوفيرهوضمان قدرة شرائه انسجاما مع اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية؛
 إع��ط��اء األول��وي��ة ل�لإن��ت��اج ال��ف�لاح��ي احمل��ل��ي وامل���وادالغذائية األساسية للشعب املغربي؛
 تبني مفهوم السيادة الغذائية مبرتكزاته ومقوماتهاملتجسدة في:
 حت��ق��ي��ق االك��ت��ف��اء ال���ذات���ي ف���ي امل���وادالغذائية األساسية؛

إن
السياسة الفالحية
التي دشنها "مخطط المغرب
األخضر" ثم تبعها "الجيل االخضر"
تصطف بقوة إلى جانب الفالحة الرأسمالية
وتعمل عبر كل إجراءاتها على تشجيع كبار
المستثمرين وصادراتهم وتراكم أرباحهم
وهم بالتالي المستفيدون من التبعية
الغذائية .أما األغلبية الساحقة من الفالحين
فإن استفادتها من المنح واإلعانات
والتشجيعات ،في إطار ما يسمى
بالفالحة التضامنية ،تبقى جد
هزيلة.
معاناة الطبقة العاملة والفالحني الصغار واملتوسطني
وعلى أوض���اع ساكنة امل��ج��ال ال��ق��روي ف��ي إط��ار مراجعة
جذرية للسياسة الفالحية املتبعة إل��ى حد الساعة ،في
اجتاه تسخير الوسائل واملوارد لتشجيع وتأطير الفالحة
األسرية باعتبارها منتجة السيادة الغذائية وللحفاظ
على املوارد الطبيعية وعلى رأسها املياه ،خاصة وأن املغرب
خطيرا قد يتحول ،إذا ما استمر
مائيا
�ادا
يعيش إج��ه� ً
ً
ً

 وضع برنامج إصالح زراعي شعبي يضمندمقرطة النفاذ ل�لأرض وامل����وارد الطبيعية
وحتديد احلد األقصى مللكية األرض ونزع
األراض���ي التي ال تقوم ب��دوره��ا االجتماعي
وال��ت��ي ال تنتج ،ودمقرطة امل��ي��اه باعتبارها
خ��ي��را طبيعيا جلميع اإلن��س��ان��ي��ة وتوجيه
سياسة ال��ق��روض وامل��ن��ح والبحث وامل���دارس
التقنية الفالحية خلدمة اإلنتاج الفالحي
ال���ذي يشجع ال���زراع���ة اإلي��ك��ول��وج��ي��ة ورفع
اإلنتاجية مع احلفاظ على التوازن البيئي
وضمان البذور احمللية عبر وضع برنامج من
طرف الدولة من أجل إنتاجها ومضاعفتها
واحملافظة عليها وتوزيعها وتشجيع الفالحة
العائلية وجعلها العمود الفقري لإلنتاج الفالحي؛
 م��ق��اوم��ة س��ي��ط��رة وه��ي��م��ن��ة وجت������اوزات وتعسفاتوخروقات الشركات العابرة للقارات؛
 مواجهة املؤسسات الرأسمالية املتحكمة في املالوال��ت��ج��ارة وال��ت��ي مت���ول ب��س��خ��اء وت��ش��ج��ع ب��ق��وة الزراعة
الصناعية ))Agrobusiness؛
 م��واج��ه��ة م��ا يسمى ب"ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ب��ادل احلر"(ال��ف��اق��دة للحرية وه��و ف��ي احلقيقة ت��ب��ادل غير عادل)
باعتبارها أدوات سياسية واقتصادية بيد الرأسمالية
واالمبريالية لتدومي سيطرتها على الشعوب ولتكريس
التبعية الغذائية.
إن السياسة الفالحية ال��ت��ي دشنها "مخطط املغرب
األخضر" ثم تبعها "اجليل االخضر" تصطف بقوة إلى
جانب الفالحة الرأسمالية وتعمل عبر كل إجراءاتها على
تشجيع كبار املستثمرين وصادراتهم وتراكم أرباحهم وهم
بالتالي املستفيدون من التبعية الغذائية .أما األغلبية
الساحقة من الفالحني فإن استفادتها من املنح واإلعانات
والتشجيعات ،في إطار ما يسمى بالفالحة التضامنية،
تبقى جد هزيلة.
ومن خالل ما سبق نستخلص أن اخل��روج من التبعية
الغذائية والنهوض بأوضاع العالم القروي رهني بتعبئة
ال��ف�لاح�ين ال��ك��ادح�ين وبتحالفهم م��ع الطبقة العاملة
وبنضال كافة الفئات املهمشة واملقصية من التنمية لبناء
مجتمع اشتراكي متحرر من الهيمنة والتسلط ،مجتمع
احلرية والعدالة االجتماعية واملساواة والعيش الكرمي>.
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الملف

املخطط اخلماسي ميهد الطريق الستقالل اقتصادي حقيقي*

العدد457 :
من  4إلى  10ماي 2022

* مقال نشر بجريدة "لوموند ديبلوماتيك" يونيو 1962
عن مكتب الدراسات واملشاركات الصناعية
في عهد حكومة عبد الله إبراهيم وضع املغرب ،الذي كان في مستوى منو بعض البلدان مثل كوريا اجلنوبية واليابان ،مخططا خماسيا كان من شأنه ،لو لم يتم
إجهاضه ،ضمان استقالل حقيقي لالقتصاص املغربي وحتقيق االكتفاء الذاتي من املواد األساسية الفالحية والطاقية ووضع االقتصاد الوطني على سكة التحديث
والتصنيع.
ندرج هذا املقال وهو ترجمة ملقال متوفر بالفرنسية في أرشيف جريدة  Le monde diplomatiqueيونيو  ،1962ضمن ملف العدد  457من جريدة النهج الدميقراطي
ليتضح للقارئ البون الشاسع بني األهداف الطموحة لهذا املخطط الذي وضعته حكومة وطنية بداية الستينات من القرن املاضي والسياسات الفاشلة التي اعتمدت
بعد ذلك ،سياسات التبعية للنيوليبرالية املتوحشة التي أوصلت البالد إلى حافة اإلفالس.
شكل املخطط اخلماسي  1960-1964املرحلة األولى
م��ن التنمية املناسبة والتوافقية لالقتصاد املغربي .في
الواقع ،ألول مرة في املغرب ،تؤخذ بعني االعتبار التنمية
االقتصادية ككل ،ويتم صياغة التوجهات واأله���داف في
إط���ار سياسة التنمية ال��ت��ي تغطي ع��دة س��ن��وات .وللمرة
أيضا ،وبفضل التنظيم املؤسسي الذي أشرف على
األولى
ً
وضع املخطط ،متكن ممثلو املجموعات املهنية والنقابات
العمالية من العمل بشكل وثيق مع اإلدارة واتخاذ قرار بشأن
املستقبل االقتصادي للبالد .على هذا النحو ،وميكن اعتبار
املخطط اخلماسي بحق عمالً
جماعيا.
ً

وبنك التجارة اخلارجية) من شأنه أن يسهل توجيه هذا
الرأسمال واستثماره؛
 ف��ي ع��ام  ،1960أعطى إن��ش��اء املكتب الوطني للري،ومكتب حتديث الريف في عام  ،1961الدولة الوسائل لتركيز
اجلهود التقنية واملالية لزيادة كفاءة تدخالتها في مجال
الزراعة؛
 وأخيرا في عام  ،1962أكمل اإلصالح الضريبي وإنشاءصندوق استثمار وطني مجموعة الوسائل املؤسسية التي
أنشأتها الدولة املغربية لتطوير عملها االقتصادي .هذا
العمل يتم حت��دي��ده ال��ي��وم م��ن خ�لال املخطط اخلماسي
.1960-1964

�اء على نتائج خطة السنتني  ،1958-1959يواصل
ب��ن� ً
املخطط اخلماسي قبل كل شيء اجلهود املبذولة إلعادة
تنظيم االق��ت��ص��اد امل��غ��رب��ي ع��ل��ى أس����اس فكرتني
رئيسيتني:
القطاع
الفكرة األولى هي أن على املغرب أن يستخدم كل
الفالحة والتنمية القروية
الوسائل التي متكنه من ترسيخ استقالله االقتصادي
وتعزيز تنميته على أساس قواه الداخلية.
الطاقة والبنية التحتية
إن��ه��ا ف��ي األس���اس مسألة إج���راء إص�ل�اح لهياكل
االقتصاد ،والسيما هياكل العالم التقليدي ،مما
يسمح بالتكامل الشامل على نحو متزايد جلميع
أيضا مسألة تكامل
األنشطة االقتصادية .لكنها
ً
أقوى ،في عملية النمو الداخلي ،االقتصاد احلديث
ال��ذي ال ي��زال حتى اآلن يركز إل��ى ح��د كبير على
اخلارج ،وبالتالي يخضع للتقلبات اخلارجية.

االستثمارات الصافية
)مبليار فرنك(
113.70
69.40

الصناعة التقليدية

180.90

اإلسكان وتهيئة الوسط احلضري

95.40

اخلدمات

43.00

الصحة والتعليم والتجهيزات اإلدارية

42.30

املجموع

544.70

الفكرة الثانية التي تتصدر اهتمامات احلكومة
املغربية حاليا هي إنعاش االقتصاد ال��ذي ك��ان مييل إلى
احلفاظ على نفسه في حالة ركود معينة منذ عام .1954
منذ هذا التاريخ ،في الواقع ،فإن معدل الزيادة في الناجت
احمللي اإلجمالي بالكاد استطاع احتواء النمو السكاني الذي
يبلغ معدله  2.8٪سنويا.
منذ االس��ت��ق�لال ،سعت احلكومة املغربية إل��ى وض��ع أو
حتسني األدوات الالزمة لسياستها التنموية:
 ف��ي ع��ام  ،1957مت��ت املصادقة على اعتماد تعريفةجمركية تضمن ،منذ ذلك التاريخ حماية فعالة للصناعات
احمللية؛
 في عام  ،1958مت توسيع قانون االستثمار وتكميلهبظهير عام  1960الذي ينص بشكل خاص على تخصيص
عالوات ملعدات االستثمار ،ويهدف إلى تشجيع االستثمار
اخلاص أيا كان مصدره؛
 وفي نفس العام ،أتاح إنشاء مكتب الدراسات واملشاركةالصناعية للدولة وسائل التدخل لتسريع عملية التصنيع؛
 في عام  ،1959مت وضع ضوابط التحويل حدا لنزيفرأس املال الذي عانى منه املغرب لعدة سنوات وسمح هذا
اإلجراء للمدخرات املتكونة في البالد بالبقاء حتت تصرف
االقتصاد الوطني .من ناحية أخ��رى ،ف��إن حت��ول النظام
املصرفي (إنشاء معهد اإلص��دار الوطني ،والبنك الوطني
للتنمية ،وصندوق التوفير الوطني ،وبنك اإليداع والتدبير،

أوال  -األهداف الرئيسية ومجهود االستثمار
معدل النمو السنوي املعتمد للقيمة املضافة هو 6.2٪
كبيرا مقارنة
تقدما
ملختلف القطاعات .وميثل هذا املعدل
ً
ً
ب��ال��س��ن��وات ال��س��اب��ق��ة ،وه��و نتيجة ل��ل��زي��ادات السنوية ذات
الصلة 3.5٪ :للزراعة 10٪ ،للصناعة والطاقة 5.6٪ ،للنقل
واخلدمات والتجارة 6.4٪ ،للواردات و  6.5٪للصادرات.
من ال��واض��ح أن مثل ه��ذا املعدل من النمو ،ال��ذي يعني
ضمنيا حتويل هياكل اإلن��ت��اج و"ان��ط�لاق" االق��ت��ص��اد ،ال
ً
كبيرا
استثماريا
جهدا
ميكن حتقيقه مبفرده ويتطلب
ً
ً
ً
يجب أن يعرف متوسط زيادة سنوية تبلغ حوالي .22٪
في عام  ،1960مثلت االستثمارات اإلجمالية  11.2٪فقط
من الناجت احمللي اإلجمالي :وفي عام  1965يجب أن متثل
 ،22.3٪أي ما يقرب من الضعف .ويصل صافي االستثمارات
إجمالي مبلغ  545مليار فرنك ملدة خمس سنوات.
تتلقى الصناعة والبنية التحتية أكثر م��ن نصف هذه
االس��ت��ث��م��ارات ال��ص��اف��ي��ة .إن ال����دور ال���ذي ي��ج��ب أن يلعبه
املخطط األول في التنمية الصناعية يبرر األولوية املعطاة
لهذا القطاع من حيث املعدات بحيث أن  181مليا ًرا من
االستثمارات مخطط لها للقطاع الصناعي واحلرفي وحده.

ثانيا  -الرفع من مستويات املعيشة
ً

من الواضح أن بدء عملية النمو هو الهدف األساسي الذي

حدده املخطط اخلماسي .وبالتالي ،فإن االرتفاع السريع
ف��ي مستويات املعيشة ف��ي امل��غ��رب ميكن أن يتعارض مع
سياسة االستثمار واملدخرات األساسية.
تبقى احلقيقة أن ج��ه��ود التنمية الوطنية ستتطلب
ً
نشطا بني اجلماهير بالوسطني القروي واحلضري،
تعاونً ا
وال ميكن حتقيق ذل��ك إذا لم يقترن التقدم االقتصادي
بتحسني متدرج في مستوى حياتهم.
بشكل ع��ام ،سيزداد استهالك األس��رة في غضون خمس
سنويا .ومع ذلك ،إذا
سنوات بنسبة  18.2٪فقط ،أو 3.4٪
ً
زاد احلجم اإلجمالي املتاح ببطء ،فسيتم تعديل توزيعه
بشكل كبير بسبب رحيل األوروبيني :في نهاية املطاف ،فإن
استهالك األسر الوطنية سيرتفع بنسبة  ،٪ 25.8أي 7،4
سنويا .مع األخذ في االعتبار النمو
٪
ً
السكاني ،سيصل صافي التحسن في
النسبة املئوية
سنويا.
٪
2
إلى
السكان
معيشة
مستوى
ً
20.9%

ثالثا  -التجارة اخلارجية

12.7%
ستشهد ال�����واردات زي����ادة بنحو 36٪
33.2%
خ�ل�ال ف��ت��رة اخل��م��س س��ن��وات األول���ى،
ول��ك��ن س��ي��ت��م ت��ع��دي��ل ه��ي��اك��ل��ه��ا بشكل
17.5%
ع��م��ي��ق .وب��ال��ت��ال��ي ،بالنسبة ل��ع��دد من
7.9%
املنتجات الصناعية مثل املنسوجات
وامل���ص���ن���وع���ات اجل���ل���دي���ة واملنتجات
7.8%
الكيماوية وشبه الكيميائية واملطاط
100%
وال��س��ي��رام��ي��ك وال��ب�لاس��ت��ي��ك ،ستشهد
نسبيا ومطلقً ا.
�اض��ا
ال�����واردات ان��خ��ف� ً
ً
تنخفض حصة هذه السلع في إجمالي الواردات من  33٪في
عام  1960إلى  23٪في عام .1965
م��ن ناحية أخ���رى ،س��ت��ؤدي ظ��اه��رة التصنيع إل��ى زيادة
ال��واردات من املنتجات الوسيطة ومنتجات التجهيز ،والتي
سيتعني عليها أن تتضاعف.
وفيما يتعلق بالصادرات ،فإن الزيادة املتوقعة أعلى بقليل
من ال���واردات ،مما يجعل من املمكن احلفاظ على العجز
التجاري عند مستوى معقول بنحو  24مليار فرنك.
وت��ع��زى ه���ذه ال���زي���ادة بشكل أس��اس��ي إل���ى ال���ص���ادرات من
املنتجات الزراعية ،والتي ينبغي أن تزيد بنحو  :32٪ومن
املتوقع أن يتحقق هذا التقدم بشكل أساسي من تصدير
الفاكهة ،وال سيما احلمضيات ،ومنتجات البستنة ،بينما
ستصل صادرات الفوسفات إلى ما يقرب من  10ماليني طن
في عام .1965
عالوة على ذلك ،يقابل هذا التباطؤ زيادة في الصادرات
من املنتجات الصناعية ،ورمب��ا تلك املنتجات امليكانيكية
والكيميائية ومنتجات الطاقة.
ستمثل هذه املنتجات املصنعة ،التي مثلت  12٪فقط من
إجمالي ال��ص��ادرات في ع��ام  18٪ ،1960في نهاية الفترة.
وب��ال��ت��ال��ي سيتم ات��خ��اذ خ��ط��وة مهمة ف��ي س��ي��اس��ة تنويع
املبيعات في اخلارج>.
ترجمة ع .بوحميدي

صباح الخير يا فلسطين
رآي مجلة

الفلسطينية

فلسطني واستعادة البوصلة

عربيا ،كانت فلسطني وقضيتها
في التزاحم السياسي الذي صبغ العقد األخير
ً
وأيضا وبشكل
محور جلدل واصطفاف صنعته حالة التجاذب السياسي احلقيقي،
ً
جميعا عما خطته
أساسي ضخ متويلي وتوجيه وضغط سياسي أراد إزاحتنا
ً
شعوب هذه املنطقة في مواجهة العدوان االستعماري.
اجلدل حول أولوية القضية الفلسطينية على غيرها اتخذ منذ بدايته مسار
تسطيحي ،سعى خللق ثنائيات متنافرة متوهمة ،سعت للصدام مع موضع
فلسطني في وعي اجلمهور العربي كموضع الختبار كل مشروع وفاعل سياسي،
أيضا بفهم معقول ملا تتعرض لها
هذا شعار املفرط في عموميته ولكن املرتبط ً
شعوب هذه املنطقة ،ففلسطني هنا ليس املطلوب أن تكون أكثر أولوية لكل مناضل
عربي من قضيته ،بقدر ارتباطها بعنوان التحرر من الهيمنة االستعمارية ،ورفض
الفصل بينها وبني أشكال التخلف واالستبداد التي تنتجها منظومة الهيمنة
في بالدنا ،فما انفصال أي مناضل عربي عن تذوت الصراع العربي مع الكيان
الصهيوني واملشروع االستعماري يعني انفصاله عن قضية التحرر.
أيضا أعداءنا في
وباملناسبة ليس نحن فقط من ال يتسامح بشأن فلسطني،
ً
املنظومة االستعمارية ،لم يسمحوا ألي من أتباعهم بأي مساحة ولو متخيلة
لتهديد مستعمرتهم اجلاثمة على أرض فلسطني.
نسبيا ،وم��ن أح��دث القفزة التي مكنت من جت��اوزه لم
ه��ذا اجل��دل مت جت��اوزه
ً
يكن معسكر املقاومة وحلفاء فلسطني ،بل املطبعني الذين مضوا ألبعد ما

ميكن في إشهار حتالفهم مع الكيان الصهيوني ،ذلك بجانب افتضاح الكثير عن
األدوار املعلنة ملعسكرات وأطراف التطبيع العربي ،سواء تلك األدوار التي لعبت
ملصلحة العدو الصهيوني أو ملصلحة حلفائه من قوى املنظومة االستعمارية،
وما أحدثته من تخريب في بنية العمل العربي في مواجهة املشروع الصهيوني أو
التمدد االستعماري ،فحتى اللحظة لم نتمكن من استعادة تلك الشبكة النشطة
واحلية من مناصري القضية الفلسطينية ،فلقد حفرت خنادق عميقة للتمترس
الطائفي ،ال زالت تدافع عنها ترسانة إعالمية ال تقل شراسة.
في حراك الشعوب ،في معركتنا الستعادة أوطاننا من نظم االستبداد املرتهنة
للمستعمرين ،يتضح في نهاية املطاف أننا خسرنا ،ومت استنزافنا لسنوات بعد
اخل��س��ارة ،وعلينا فحسب االع��ت��راف بذلك لنوقف ه��ذا االس��ت��ن��زاف ،واملقصد
باخلاسر هنا ليس طرف او معسكر سياسي ،ولكن خسرنا من مواردنا ومن وحدتنا
ومن رؤيتنا ملصيرنا املشترك كشعوب عربية .الواجب اليوم هو إعادة ترميم بنية
وشبكة فعلنا اجلماهيري والشعبي ،وجتاوز ما صنعه التدخل العدواني من آثار،
مجددا ،ففي ذكرى نكبتها تظهر فلسطني
وفي هذا تبدو فلسطني هي العنوان
ً
يوميا ما استعادته من فعل انتفاضي ،وق��درة على املواجهة ،واأله��م استعادة
ً
للهوية اجلامعة والنضال اجلمعي ،وهذا لم يحدث ببناء املفاضالت بني القضايا
العادلة في الساحة الفلسطينية ،لم يفاضل الشهيد في فعله بني قضية األسرى
وقضية مواجهة التهجير أو التصدي لالستيطان ،أو احلقوق املعيشية للصامدين
في األرض احملتلة ،ولكن باألساس بااللتفاف والتالقي على عنوان املواجهة ضد
ُستعمر ،وعلى التمسك بتعريف الهوية في وج��ه نقيضها احلقيقي ،هوية
امل
ِ
إنسانية عربية فلسطينية حتررية ،في وجه مشروع الغزو االستعماري وأدواته
العنصرية وجرائمه الوحشية ،وسعيه إلدامة القمع والظلم والهيمنة.
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العدد457 :
من  4إلى  10ماي 2022

الطبقة العاملة الفلسطينية ومخاطر توطني الالجئني في
مرحلة االنحطاط العربي الراهنة..
غازي الصوراني *
مبناسبة اليوم األممي للعمل  1ماي كتب الرفيق
غ���ازي ال��ص��وران��ي امل��ق��ال ال��ت��ال��ي ح��ول مخاطر
ت��وط�ين ال�لاج��ئ�ين الفلسطينني ف���ي املرحلة
ال��راه��ن��ة ال��ت��ي جتتازها القضية الفلسطينية
ف��ي ظ��ل املشهد العربي الرسمي املنحط وما
يحاك من مؤامرات من طرف العدو الصهيوني
وحلفائه اإلمبرياليني واألنظمة الرجعية:

احلاكمة ،وطبيعتها الطبقية الكومبرادورية
البيروقراطية الطفيلية ،واستبدادها وقهرها
جلماهير العمال والفالحني الفقراء ،إلى جانب
خضوعها وتكيفها مع السياسات اإلمبريالية
والصهيونية ،وتكيفها م��ع ش���روط الصندوق
والبنك الدوليني التي أدت إلى املزيد من إفقار
وإم�ل�اق ومعاناة اجلماهير الشعبية الفقيرة
بصورة غير مسبوقة ،إلى جانب تراجع قيادة
منظمة التحرير الفلسطينية ومعظم فصائل
وح��رك��ات امل��ق��اوم��ة الفلسطينية ع��ن ثوابتها
وأه��داف��ه��ا ورؤاه����ا ال��وط��ن��ي��ة ال��ث��وري��ة ،حلساب
ال��ق��ب��ول ب��ات��ف��اق أس��ل��و وب����ق����رارات م���ا يسمى
بالشرعية الدولية ،خاصة ق��راري  242و 338
أو االس��ت��ع��داد ملهادنة دول��ة ال��ع��دو ،وص���و ً
ال إلى
التراجع عن التمسك بحق ال��ع��ودة واستمرار
االنقسام وال��ص��راع بني حركتي فتح وحماس
على املصالح الفئوية وعلى اقتسام السلطة ،وكل
هذه العوامل أسهمت بالتأكيد ،في تراجع وهج
القضية الفلسطينية ووهج النضال القومي في
أذهان اجلماهير العربية.

ليس على مسيرتهم النضالية وتضحياتهم من
أجل حق العودة فحسب ،بل أيض ًا تراكمت في
عقولهم ووجدانهم عوامل القلق على مصيرهم
الوجودي الذي بات مهدد ًا في هذه املرحلة بإلغاء
وك��ال��ة غ��وث الالجئني الفلسطينيني ،متهيد ًا
لتنفيذ مخططات التهجير وال��ت��وط�ين في
بلدان أوروبا وأمريكا اجلنوبية وكندا والواليات
املتحدة األمريكية ،وفي البلدان العربية ،كما هو
احلال في األردن ،في ظل تواطؤ عربي رسمي
يسعى إل���ى اخل�ل�اص منهم وف���ق املخططات
األمريكية الصهيونية.

لقد توضح خالل العقود املاضية ،إلى جانب
تطورات الوضع العربي الرسمي الراهن املنحط
واخلاضع املستسلم للشروط اإلمبريالية ،عالوة
على استمرار الصراع على املصالح واالنقسام،
بأن دولة العدو الصهيوني معنية بالسيطرة على
كل فلسطني ،وأنها جزء من املشروع اإلمبريالي
للسيطرة على الوطن العربي.

بلغ إجمالي تعداد الشعب الفلسطيني نهاية
ع���ام  2021ح��س��ب اجل��ه��از امل��رك��زي لإلحصاء
الفلسطيني ( )14مليون نسمة ،منهم كمعدل
م��ت��وس��ط  30%أو م���ا ي���ع���ادل  4.200مليون
ش��خ��ص ي��ن��درج��ون ف��ي إط���ار ال��ق��وى العاملة،
يتوزعون في الضفة الغربية (  980ألف) وقطاع
غزة ( 600ألف) ومخيمات الالجئني في الشتات
ح��وال��ي ( 2.620م��ل��ي��ون ش��خ��ص) ،يتعرضون
في ظل أوض��اع طبقية محكومة بكل مظاهر
االستغالل الطبقي واملعاناة والبؤس املعيشي
ف��ي م��خ��ي��م��ات ق��ط��اع غ���زة وال��ض��ف��ة والشتات
خصوصاً ،ويعيشون حالة من اإلحباط والقلق

ففي املشهد العربي الرسمي املنحط الراهن،
نالحظ طغيان حاله من االنكفاء حتت مظلة
ال��ش��ع��ارات ،احمل��ل��ي��ة/ال قطر ي��ة ،ذات الطابع
املطلبي امل��ع��ي��ش��ي ،وال��دمي��ق��راط��ي ،كشعارات
رئيسية ،في مقابل خفوت أو غياب الشعارات
السياسية التحررية الوطنية والقومية املناهضة
لإلمبريالية والصهيونية ،إل��ى ج��ان��ب تراجع
الشعارات املؤيدة للقضية الفلسطينية ونضال
الشعب الفلسطيني بصورة غير مسبوقة ،األمر
ال��ذي يدفعني إلى القول بأن حالة االستسالم
واخلضوع العربي الرسمي ،أسهمت في تراجع
القضية الفلسطينية ف��ي الذهنية الشعبية
ال��ع��رب��ي��ة ،وال��س��ب��ب ف��ي ذل��ك ال ي��ع��ود أب���د ًا إلى
رغ��ب��ة اجل��م��اه��ي��ر الشعبية ال��ع��ف��وي��ة الثائرة،
بقدر م��ا يعود إل��ى طبيعة سياسات األنظمة

لذلك يجب أن تتأسس الرؤية لدى كافة قوى
اليسار املاركسي الثوري في فلسطني والبلدان
العربية ،انطالق ًا من ذل��ك وليس من خارجه،
ف��ال��دول��ة الصهيونية ه��ي م��رك��ز ث��ق��ل الوجود
اإلمبريالي في الوطن العربي ،وضمان استمرار
التجزئة والتخلف العربيني ...لهذا بات ضروري ًا
أن يعاد طرح الرؤية الوطنية التحررية من قلب
الرؤية التقدمية القومية الدميقراطية األشمل،
التي تنطلق من فهم عميق للمشروع اإلمبريالي
الصهيوني وأدواته البيروقراطية والكومبرادورية
والرجعية ،م��ن أج��ل أن يعاد تأسيس نضالنا
الوطني والدميقراطي على ضوء هذه الرؤية،
التي تنطلق من أن الصراع هو ص��راع عربي /
صهيوني ب��ال��درج��ة األس��اس��ي��ة ،وف��ي طليعته
بالطبع شعبنا الفلسطيني ،وال ش��ك ف��ي أن
هذه الرؤية واملهمة هي مهمة القوى والفصائل
اليسارية الثورية في فلسطني والوطن العربي .
* مفكر وباحث فلسطيني

الرأي
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أزمة توسع أنظمة الرأسمالية االمبريالية تنفجر في أوكرانيا
ف��ي ش��ه��ر م����ارس  2022ت��ف��ج��رت ت��ن��اق��ض��ات الرأسمالية
االمبريالية في أوكرانيا بني روسيا واقتصادها الناهض الذي
يبحث عن توسعه وامتداده في آسيا وأروب��ا الشرقية وآسيا
ملواجهة التوسع األمريكي األروب��ي الغربي الذي بدأ يحكم
سيطرته على أروبا الشرقية...

عادت روسيا لتحتل مكانتها في الساحة السياسية
الدولية بصفتها ق��وة عظمى  ،كما أك��د املاركسي
سمير أمني.

بعد عقدين من انهيار االحتاد السوفياتي (،)1990-1991
استطاعت روس��ي��ا أن تنهض اقتصاديا وسياسيا .تفكك
"حلف وارس��و" ،لكن النظام السياسي الروسي بقيادة بوتني
بلور سياسة مستقلة ومتناقضة مع هيمنة أمريكا وأروبا
الغرب في التعامل مع قضايا وتناقضات عاملية .فدعم حكام
روسيا بقوة سوريا ضد التدخل العسكري األمريكي-األروبي
الغربي واستمر نظام بشار األسد .كما استعاد سبه جزيرة
القرم وواجه سيطرة أمريكا وحلفائها بريطانيا وفرنسا على
أوكرانيا.

ورثت روسيا القوة العسكرية متوفرة على أسلحة النووية
وصواريخ عابرة للقارات التي حققها االحت��اد السوفياتي.
وأصبحت ثاني قوة عسكرية عظمى بعد الواليات املتحدة
األم��ري��ك��ي��ة ..وت��ط��ورت ب��ورج��وازي��ة روس��ي��ة ق��وي��ة م��ن صلب
رأسمالية الدولة التي سادت خالل مرحلة االحتاد السوفييتي.
انتهزت الرأسمالية االحتكارات الغربية للتوسع في روسيا
إلعاقة حتول الدولة الروسية إلى قوة رأسمالية منافسة عامليا
للسيطرة الرأسمالية األمريكية واألروبية الغربية.

إقامة “رأسمالية دول��ة مستقلة” ذات التوجه االجتماعي
الشعبي بصفتها اخلطوة التي تفتح الباب لتطويرها إلى
“اشتراكية دولة” ث��م ب��ال��ت��دري��ج إل���ى ت��ق��دم األخ���ي���رة نحو
االشتراكية.

بوتني يدرك جيدا أن روسيا قادرة على فرض استقاللية
سياستها عامليا بالنظر لتوفرها على ق��وة عسكرية هائلة
واس��ت��ق�لال ق��راره��ا االق��ت��ص��ادي وال��س��ي��اس��ي .كما أدرك أن
اإلمبريالية األمريكية واألروبية الغربية تعمل على فرض
مصاحلها االقتصادية السياسية واإلستراتيجية بالقوة في
العالم وخصوصا أروبا الشرقية والشرق األوسط .ويظهر ذلك
في موقف روسيا وتدخله في أزمة سوريا وحملته العسكرية
في أوكرانيا التي انحاز نظامها بقيادة اليمييي فولودميير
زيلينسكي إل��ى أروب��ا الغربية وال��والي��ات املتحدة األمريكية
وطلب االنضمام إلى احللف األطلسي.

أصل الصراع

أوكرانيا جمهورية سوفيتية سابقة حصلت على استقاللها
في أغسطس  ،1991وهي منطقة محايدة بني روسيا والغرب
األروبي .لكن النظام السياسي اجلديد مع صعود زيلينسكي
للسلطة أصبح مواليا للغرب األروب��ي وألمريكا .وفي شرق
أوكرانيا يعيش  17%من األكرانيني من أصل روسي ،لغتهم
الروسية ،يطالبون باالنفصال ومواالة روسيا.
بعد س��ق��وط الرئيس لوكاشينكو ف��ي  22فبراير/شباط
 ،2014طمت روسيا فالدميير شبه جزيرة القرم ،شبه جزيرة
ذات أهمية استراتيجية على البحر األس��ود وواف��ق سكانها
احملليون في استفتاء بأغلبية أكثر من  96٪على االرتباط

م���ع أن حت���ول االق��ت��ص��اد ال���روس���ي إل���ى منط
ال��رأس��م��ال��ي ل��م ي��واك��ب��ه حت���وال دمي��وق��راط��ي��ا إذ
متكنت أول��ي��غ��ارش��ة رأس��م��ال��ي��ة ك��م��ب��رادوري��ة من
السيطرة على النظام الروسي اجلديد.

وقد استغلت الواليات املتحدة األمريكية وأروبا
الغربية تفكك االحت���اد السوفياتي واستقالل
ج��م��ه��وري��ات��ه ل��ل��ت��دخ��ل ال��س��اف��ر للسيطرة على
دول أروب��ا الشرقية وس��ط آسيا ،وخصوصا في
جورجيا وأوكرانيا .غزو روسيا ألوكرانيا يهدف
إلى تكسير محاوالت تطويق الغرب الرأسمالي
و"حلفه
بزعامة ال��والي��ات املتحدة األمريكية
ِ
األطلسي" لروسيا لفرض سياستهم التوسعية
االق��ت��ص��ادي��ة والسياسية على أروب���ا الشرقية.
حاولت أمريكا وأروب��ا الغربية بزعامة بريطانيا
وفرنسا دم��ج مجموعة الـ 7روس��ي��ا لضبطها والتحكم في
سياستها .لكن استقالل سياسة روسيا التي تدخلت عسكريا
ملساندة بشار األس��د ونظامه السياسي ض��د اإلسالميني
واملعارضة السورية والغرب الرأسمالي ،وضمها لشبه جزيرة
القرم وحتالف الصني وروسيا وتعاملهما التجاري بالروبل
واليوان بدل الدوالر ..وهذا االستقالل كسر سيطرة أمريكا
وأروبا الغربية وبدأ يؤسس لتعدد األقطاب في العالم.

الغرب االمبريالي بزعامة أمريكا وتبعية بريطانيا وفرنسا
يعمل على ضم كل دول أروبا الشرقية إلى احللف األطلسي
العسكري  L'OTANللتحكم في ومواجهة روسيا والصني
وإضعاف قوتهما أم��ام التوسع الرأسمالي املعولم في آسيا
وإفريقيا وأمريكا اجلنوبية ..ألن اأمربكا وحلفها األطلسي
ت��واج��ه ف��ي طريق توسعها االق��ت��ص��اذي والسياسي روسيا
والصني وبالتالي حتاول استعمال دول مثل أوكرانيا والكيان
الصهيوني وغيرهما كحزام حصار ضد روسيا والصني.

الرئيس فالدميير ب��وت�ين أدرك أن ال��غ��رب ال ي���زال عدو ًا
لروسيا األمر الذي يفسر مواقفه اجلريئة التي اتخذها في
مواجهة األزمات الدولية األخيرة في سوريا وإيران وأوكراني.
ويتجلى مضمون “املشروع املستقل” املطلوب واملمكن في

العدد457 :
من  4إلى  10ماي 2022

عبد الغني القباج

بروسيا .أعلنت مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس
في أوكرانيا نفسيهما "جمهوريتني شعبيتني" بعد ‘جراء
استفتاء سكانها.

وال��ن��زاع واحل��رب اليوم في أوكرانيا ،ليسا س��وى حلقة في
حرب سياسية جـيـيـو-استراتيجية بدأت منذ انهيار االحتاد
السوفياتي ف��ي  .1991وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن توقيع اتفاقيات
مينسك بني أوكرانيا وروس��ي��ا التي من املفترض أن تؤدي
إلى حل للصراع ،إال أن القتال املستمر ضد األوكرانيني من
أصل روسي في دونباس خلف أكثر من  14ألف قتيل منذ عام
 .2014وحتركت القوات العسكرية نحو احل��دود األوكرانية
في أبريل .2021

أمريكا وبريطانيا وفرنسا واعتبرت روسيا تسليح الغرب
الرأسمالي ألوكرانيا باألسلحة وإج���راء م��ن��اورات عسكرية
أوكرانية غربية استفزازا ومحاولة انضمام أوكرانيا مثل دول
أخرى من أروبا الشرقية إلى حلف شمال األطلسي تهديدا
ألمنها .إن الزال م��ش��روع انضمام أوك��ران��ي��ا إل��ى التحالف
األط��ل��س��ي أح���د األه�����داف االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة مل��واج��ه��ة نفوذ
روسيا ،سيما أنه في أبريل  ،2008في مؤمتر احللف الشمال
األطلسي قمة بوخارست طرح أعضاؤها احتمال عضوية
أوكرانيا للحلف دون إعالن جدول زمني.
وسيؤكد الرئيس األوك��ران��ي فولودميير زيلينسكي في 19
م��ارس  2022مجددا رغبته في انضمام ب�لاده إل��ى منظمة
احللف األطلسي وفق جدول زمني "واضح وقابل للتحقيق".

وتشكل أزمة أوكرانيا والتدخل العسكري الروسي في إطار
صراع استراتيجي ملصالح اقتصادية وسياسية بني أمريكا
ودول ال��غ��رب ال��رأس��م��ال��ي ال��ن��اف��ذة ف��ي االحتاد
األروبي (بريطانيا ،فرنسا ،أملانيا )...وبني روسيا
منذ نهاية احلرب الباردة.

مد أوكرانيا باألسلحة وامل��ال منذ خريف
.2021

في خريف ع��ام  ،2021خصصت أمريكا 60
مليون دوالر ك��م��س��اع��دات عسكرية ألوكرانيا،
ث���م أض���اف���ت  200م��ل��ي��ون دوالر ف���ي ديسمبر
لتمكني أوكرانيا من األسلحة وال��ذخ��ائ��ر .وفي
 26فبراير ،األخير ق��دم البنتاغون  350مليون
دوالر من املساعدات العسكرية اجلديدة بشكل
ع��اج��ل��خ��ص��وص��ا ص���واري���خ "ج��اف��ل�ين" املضادة
للدبابات وصواريخ "ستينجر" املضادة للطائرات،
قال مسؤول أمريكي للكونغرس.

الغرب
االمبريالي بزعامة أمريكا
وتبعية بريطانيا وفرنسا يعمل
على ضم كل دول أروبا الشرقية إلى
الحلف األطلسي العسكري L'OTAN
للتحكم في ومواجهة روسيا والصين
وإضعاف قوتهما أمام التوسع الرأسمالي
المعولم في آسيا وإفريقيا وأمريكا
الجنوبية..

أما وزير الدفاع البريطاني ،بن واالس ،فقد أعلن في 17
يناير عزمه على تزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة دفاعية
خفيفة مضادة للدبابات.
وخ��ص��ص االحت����اد األوروب�����ي  450م��ل��ي��ون ي���ورو إلرس���ال
مساعدات عسكرية إلى كييف.

وكانت أملانيا ،اعتبارا من  26فبراير  ،قد قامت بتصدير
أسلحة فتاكة ألول مرة منذ نهاية احل��رب العاملية الثانية
ألوكرانيا شملت املركبات امل��درع��ة و 1000قاذفة صواريخ
مضادة للدبابات و 500صاروخ أرض جو من طراز ستينغر.
وقال مصدر حكومي في  2مارس/آذار إنه سيتم قريبا تسليم
 2700صاروخ إضافي مضاد للطائرات .وسيتم تسليم قاذفات
الصواريخ من قبل هولندا ،ومدافع الهاوتزر من قبل إستونيا.
والسويد بدورها وكذلك فنلندا أرسال يومي  27و 28فبراير
معدات عسكرية ألوكرانيا منها  5000قاذفة صواريخ مضادة
للدبابات .من جانبها ،قالت هلسنكي أنها قادرة على توفير
 2500بندقية هجومية ،و 1500بندقية مضادة للدبابات.
كما قدمت إسبانيا وبلجيكا وبولندا وبلغاريا دعما عسكريا
ألوكرانيا>>> .
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بيان صادر عن اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني مبناسبة األوّل من أيّار يوم العمال العاملي

يا أبناء شعبنا الفلسطيني ..عمالنا وعامالتنا البواسل..

يحيي عمال العالم ذك��رى األول من أي��ار باعتباره يوم ًا عماليا
ًنضالي ًا لتجديد اإلص���رار على مواصلة النضال الطبقي ضد
الظلم واالستغالل واالستبداد من قبل أصحاب رؤوس األموال
واملتحكمني في خيرات وم��ق��درات الشعوب ،وتأتي املناسبة هذا
العام وما زال��ت احل��رب الروسية واألنظمة الغربية مستعرة على
أرض أوكرانيا والتي كشفت مدى زيف وكذب وعنصرية ما يسمى
بالعالم احلر وسقوط القيم اخلادعة للمجتمع الغربي في التعامل
مع احلرب وخداعها للشعوب والتضحية بهم في صراع املصالح
والسيطرة واالستحواذ لضمان استمرار الهيمنة القطبية على
العالم ،ه��ذه احل��رب التي نتأمل أن تنتهي قبل أن تتسع لتصبح
حرب ًا كونية تدميرية وأن تنتهي بإنهاء حالة الهيمنة األمريكية
الغربية على العالم وما خلفته من دمار وظلم وخراب للعشرات من
الدول املناهضة للسياسات اإلمبريالية في العالم.
يأتي األول من أيار هذا العام وشعبنا الفلسطيني يعيش ملحمته
البطولية املستمرة في نضاله املتواصل ،ضد االحتالل وسياسته
التوسعية ،في املدن والقرى الفلسطينية كافة ،والتي أثبت خاللها؛
استمرار طريق املقاومة والنضال ،باعتبارها الطريق الوحيد إلنهاء
االحتالل ،بعد فشل وهزمية سياسات التفاوض واالستجداء التي
لم حتقق س��وى مزيد من التوسع االستيطاني وسرقة األراضي
والتبعية االق��ت��ص��ادي��ة وزي���ادة الغطرسة الصهيونية العنصرية
لالحتالل واالع��ت��داءات املتكررة على شعبنا في القدس ،وجنني،
والنقب ،وغزة وفي مختلف املناطق ،والتي ما زالت تغطى بسياسات
السلطة القائمة على استمرار العالقة السياسية مع االحتالل
والتنسيق األمني وتعميق االنقسام الفلسطيني.
إن اس��ت��م��رار احل��ص��ار واالن��ق��س��ام وغ��ي��اب ال��س��ي��اس��ات التنموية
وق��وان�ين احلماية االجتماعية وتفشي ظ��واه��ر الفساد وتوزيع

الغنائم واحملاصصة بني أقطاب السياسة الداخلية ،واملتنفذين
فيها؛ ساهمت بشكل مباشر في تردي األوضاع االقتصادية لشعبنا
وال��ذي يعيش حوالي ثلثيه ،دون خط الفقر ،حيث وصلت نسبة
البطالة بني صفوفه إلى ما يزيد عن  ،53%وبلغت نسبة البطالة
بني الشباب واخلريجني إلى حوالي  ،67%في ظل االرتفاع احلاد
باألسعار ،وانعدام األم��ن الغذائي لدى معظم املواطنني ،وغياب
الدعم للفئات الهشة والضعيفة ،وقيام السلطة؛ بوقف املساعدات
االجتماعية عن الفقراء واحملتاجني الذين يزيد عددهم عن 115
ألف أسرة ،ممن يتلقونها من خالل الشؤون االجتماعية ،منذ ما
يزيد عن عام كامل ،وما شكله ذلك وما يزال ،من معاناة ،وزيادة
نسب فقر املواطنني ،وفقدانهم أدنى مقومات احلياة الكرمية.
أم����ام ه���ذا امل��ش��ه��د ال��س��ي��اس��ي امل��ع��ق��د وال���وض���ع االق���ت���ص���ادي -
االجتماعي املرير ،والتي تقابلها احلالة النضالية والكفاحية التي
يسطرها شعبنا يومياً ،وتشكل مصدر اعتزاز وفخر كبيرين؛ وطني ًا
وحزبي ًا وجماهيري ًا ونقابياً ،فإننا ندعو إلى التالي:

 - 1إنهاء االنقسام وتوحيد اجلهد والنضال الفلسطيني ضد
االح��ت�لال وسياساته العنصرية التوسعية االستعمارية ،وإعادة
بناء بيتنا الفلسطيني الداخلي على أسس وطنية ودميقراطية
حقيقية ،تضمن إع��ادة بناء املؤسسات الوطنية وف��ي مقدمتها
منظمة التحرير الفلسطينية على ه��ذا األس��اس ولتشمل الكل
الفلسطيني ،وإحياء الدميقراطية الداخلية فيها وكافة املؤسسات
واالحتادات الوطنية والنقابية واملهنية.
 - 2إعادة صرف التحويالت االجتماعية (شيكات الشئون) لألسر
احملتاجة ،واإلس��راع بوضع برامج تنموية عاجلة للتخفيف من
معاناة الفقراء واحملتاجني من أبناء شعبنا ،ووضع قوانني حماية
اجتماعية ملعدومي الدخل واملسنني وذوي االحتياجات مبا يوفر
لهم حياة آمنة وكرمية.

 - 3إعادة بناء النقابات العمالية على أسس دميقراطية؛ تضمن
وصول العمال لقيادة العمل النقابي ومتثيله بشكل فاعل ،لتصبح
نقابات فاعلة ومؤثرة؛ قادرة على الدفاع عن حقوق العمال وحماية
مصاحلهم وتبني قضاياهم العادلة.
 - 4العمل على إقرار قانون نقابات عمالية دميقراطي؛ ينسجم
مع املعايير الدولية والعربية ،ويكفل حرية العمل النقابي وحق
العمال ف��ي تشكيل أجسامهم النقابية واختيار ممثليهم ،دون
تدخل من اجلهات احلكومية أو أصحاب العمل.
 - 5إعادة فتح حوار جاد وفاعل بني املنتجني الوطنيني ومكونات
املجتمع الفلسطيني ومؤسساته؛ حول قانون الضمان االجتماعي
للخروج بقانون ضمان اجتماعي عادل وعصري ،ليشكل حماية
حقيقية للعمال وأسرهم ومستقبلهم.

ختاماً ،وف��ي ه��ذه املناسبة العظيمة؛ تتوجه اجلبهة الشعبية
لتحرير فلسطني بالتحية إلى عمالنا البواسل وإلى عمال العالم
وإلى النقابات العمالية واالحتادات في العالم ،وتشد على أياديهم
ف��ي نضالهم املستمر ض��د الظلم واالس��ت��غ�لال واالس��ت��ع��ب��اد وكل
من يقف ورائ��ه وعلى رأسهم الرأسمالية األمريكية ومؤسسات
العوملة املتوحشة ،وتدعوهم إلى مقاطعة كل مؤسسات االحتالل
الصهيوني العنصري ،باعتباره نظام استعماري عنصري إحاللي؛
يشكل رأس حربة للنظام الرأسمالي في املنطقة والعالم.
عاش األول من أيار
عاش نضال الطبقة العاملة الفلسطينية
عاش نضال الشعب الفلسطيني ونضال الشعوب من أجل
احلرية والعدالة
املجد للشهداء واحلرية لألسرى
دائرة اإلعالم املركزي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
1/5/2022

تتمة مقال أزمة توسع أنظمة الرأسمالية االمبريالية تنفجر في أوكرانيا
>>> فرنسا ،أرسلت أسلحة من طراز في نهاية فبراير
وإرس����ال  500ج��ن��دي إل��ى روم��ان��ي��ا ف��ي إط���ار حلف شمال
األطلسي ،ولديها  300جندي يعملون بالفعل في إستونيا.
وأرسلت  600جندي في فرنسا عبر رحالت جوية لبولونيا.
إذا اقتصرت فرنسا ،في البداية ،على إرسال معدات دفاعية.
أكدت وزيرة القوات املسلحة فلورنس بارلي أن فرنسا أرسلت
في  6مارس أسلحة إلى أوكرانيا وقالت أن فرنسا يتواصل
هذه العملية.
ويتم نقل هذه األسلحة عبر احلدود البولـونية وتسليمها
إلى أوكرانيا بشكل رئيسي عن طريق البر.

لقد أجج االحتاد األوروبي وحلف شمال األطلسي بزعامة
الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا الصراع بني
روس��ي��ا وأوك��ران��ي��ا بدعم متحيز ألوك��ران��ي��ا ودفعها لرفض
التوصل إلى اتفاق ،إضافة إلى قصفها دونيتسك ولوهانسك
م���ن ق��ب��ل ك��ي��ي��ف ،وك����ان رد روس���ي���ا االع���ت���راف باستقالل
جمهوريات شرق أوكرانيا ,التي دخلت في حالة حرب ملدة
 8س��ن��وات ض��د السلطة اليمينية األوك��ران��ي��ة التي تشكلت
بعد انقالب عام  2014بدعم من فرنسا واالحتاد األوروبي
والواليات املتحدة األمريكية.

إن جوهر هذا الصراع هو املواجهة اإلمبريالية بني روسيا
وال����دول ال��رأس��م��ال��ي��ة الغربية األع��ض��اء ف��ي حلف شمال
األطلسي.
وبغض النظر عن الذرائع التي يستخدمها كل من أوكرانيا
وروس��ي��ا ،ف��إن ال��ص��راع العسكري ف��ي أوك��ران��ي��ا ه��و نتيجة
الح��ت��دام امل��ن��اف��س��ة ب�ين روس��ي��ا ووب�ي�ن ال���والي���ات املتحجة
األمريكية وبريطانيا وفرنسا للسيطرة على بلدان أروبا
الشرقية.
إن��ه تأكيد على أن احل��رب هي استمرار لنفس السياسة
بوسائل أخرى .وهذا دليل على أن احلرب اإلمبريالية ،فضال
ع��ن امل��وت وال��دم��ار ال��ذي تسببه ،تنبع حتما م��ن املنافسة
الرأسمالية ،ومن منط إنتاجها .تذكر أنه في ظل االشتراكية

 ،على عكس خطاب بوتني املناهض لالحتاد السوفيتي في
 21فبراير  ، 2022ع��اش الشعبان ال��روس��ي واألوك��ران��ي في
صداقة وازدهرا في سالم .ومن خالل هذا التحليل ،يرفض
احل��زب الشيوعي الروسي رب��ط نفسه بالدعاية العدوانية
املعادية لروسيا وض��رب وسائل اإلع�لام التي تعد العقول
للحرب ضد روسيا ،في حني أن قوات حلف شمال األطلسي
واالحتاد األوروبي والواليات املتحدة وفرنسا تتحمل نصيبا
ساحقا من املسؤولية عن هذا الوضع .ويجب منع إرسال
ووجود وحدة فرنسية معززة (يصل قوامها إلى  1000رجل)
في رومانيا.

اآلن ،ميكن أن ي��ؤدي هذا الصراع العسكري إلى مواجهة
ذات أبعاد ال ميكن التنبؤ بها ،خاصة وأنه مرتبط مبواجهة
عامة (بني الواليات املتحدة ودول االحتاد األوروبي والصني
وروسيا وغيرها).
منذ ان��ه��اي��ة احل���رب ال��ب��اردة سنة  ،1991ظ��ه��رت اوترات
ص��راع��ات ب�ين اإلمبرياليات ال��والي��ات املتحدة األمريكية
وفرنسا وبريطانيا وروسيا ،الصني  ..وأساس هذه الصراعات
هو تناقض املصالح االقتصادية واجلييو-سياسية احمللية
واستدامة مصاحلها واحتكاراتها عامليا.

في ه��ذا السياق ،شنت روس��ي��ا ،ي��وم اخلميس  24فبراير
 ،2022حربا ضد أوكرانيا ،ودخل اجليش الروسي إلى شرق
وجنوب هذا البلد وقصف العديد من املدن األوكرانية.

والتوترات بني روسيا وأوكرانيا ،بأججها دعم من االحتاد
األوروبي ومنظمة حلف شمال األطلسي ،بزعامة الواليات
املتحدة األمريكية ألورانيا ،وهو الدعم الذي شجع أوكرانيا
ع��ل��ى رف��ض ال��ت��وص��ل إل��ى ات��ف��اق وال��ق��ي��ام بقصف كييف
لدونيتسك ولوهانسك .وكرد فعل من روسيا قامت باالعتراف
بجمهوريتي شرق أوكرانيا ،واللتني استمر صراعهما ضد
سلطة زيلينسكي ،املدعوم من بريطانيا وفرنسا واالحتاد
األوروبي والواليات املتحدة ،منذ  8سنوات .ولم يكن خافيا
دعم زيلينسكي حلركة لزورانية فاشية مناهضة لألكرانيني
من أصل روسي.

لكن السبب األول لهذا الصراع هو املواجهة اإلمبريالية بني
روسيا وال��دول الغربية األعضاء في حلف شمال األطلسي
ب��زع��ام��ة ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة .وق��د أص��ب��ح شعب
دونباس رهائن في الصراع بني أوكرانيا القومية وروسيا التي
تسعى إلعادة أوكرانيا إلى منطقة نفوذها.
إن ال��ص��راع العسكري ف��ي أوك��ران��ي��ا ه��و نتيجة الحتدام
املنافسة بني روسيا من جهة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا لفر
سيطرتهما على املواد اخلام والطاقة.
إنه صراع خلفيته تكمن في املصالح االقتصادية واجلييو-
سياسية التي تسعى هذه الدول الرأسمالية لفرضها.

ول��ذل��ك ،فـمسؤولية انفجار ه��ذه احل��رب تعود للواليات
املتحدة األمريكية ومنظمة حلف شمال األطلسي واالحتاد
األوروب���ي ،التي تدعم احلكومة الرجعية في كييف التي
حتتضن جماعات فاشية في أوكرانيا .كما أن منظمة حلف
شمال األطلسي لم تتوانى عن توسع نفوذها ليشمل بلدان
أوروبا الشرقية ،وإقامة منصات صواريخ ومعدات عسكرية
ف��ي دول أروب����ا ال��ش��رق��ي��ة ال��ت��ي ال��ت��ح��ق��ت بحلف الشمالي
األطلسي.
يـبـيـن مرة أخرى الطبيعة
إن احلرب الروسية في أوكرانيا ِ ّ
احلربية للدول والقوى الرأسمالية للحفاظ على هيمنة
مصاحلها االستراتيجية واالقتصادية والسياسية في العالم،
ولتأبيد هيمنتها على مصير الشعوب املستغلة واملضطهدة
في العالم.

وب��ال��ت��ال��ي فمصلحة حت���رر ال��ش��ع��وب يكمن ف��ي نضالها
وتضامنها ملناهضة احل���رب االم��ب��ري��ال��ي��ة ال��ت��ي تستخدم
دائما الطبقات الشعبية وطبقة البروليتاريا كـ"حلم مدافع"
حلروبها .ومادامت الكبقات الشعبية والبروليتاريا هي دائما
ضحية احلروب ،فـمصلحتها تكون دائما ضد هذه احلروب
ـسـلـُّح امل��ف��رط واألسلحة
اإلمبريالية وض��د سياسات التّ َ
النووية والكيميائية والبكتريولوجية>.
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األلتراس ...حب اإلنتماء ،شغف رياضي ورسائل ضد الفساد واالستبداد
أمني لقبابي
يعتبر "األل��ت��راس" جتمع ًا ألش��د معجبي فريق معني ،ويهدف
لتنظيم وتأطير تشجيع فريقهم املفضل ،وكان أول ظهور لتلك
الظاهرة خالل ثالثينيات القرن املاضي في البرازيل ،ثم انتقلت
إل��ى باقي دول أميركا اجلنوبية ،وانتقلت بعد ذل��ك إل��ى أوروبا،
ومتكنت التجربة اإليطالية التي انطلقت في بداية اخلمسينيات
من منح الظاهرة زخم ًا ج��دي��داً ،حينما شرعت مجموعات من
مساندي بعض فرق كرة القدم العريقة بإنشاد أغان حماسية على
أنغام الطبول مع التلويح بأعالم الفرق.
ومع مرور الوقت ،أصبحت تلك الظاهرة أكثر تنظيم ًا عبر ظهور
قواعد تأطيرية جعلت من "األلتراس" فريق ًا موازي ًا للنادي الذي
يشجعه ،يضم جلان ًا مختلفة وله موازنة خاصة ،وأصبح تنظيم
"التيفو" (اللوحة التي تعرض على مدرجات املالعب وتضم صور ًا
مركبة وتعبيرات تشجيعية) أهم مجال للمنافسة بني مختلف
"األل���ت���راس" ،إض��اف��ة إل���ى وج���ود ت��رت��ي��ب دول���ي أله���م مجموعات
املشجعني من خالل جمالية "التيفو".

شباب األلتراس
ه��م ش��ب��اب ف��ي مقتبل العمر وم��ن ف��ئ��ات اجتماعية وثقافية
مختلفة ،ومعظمهم ينحدر من أحياء شعبية،
اخ���ت���اروا م��ن��اص��رة أن��دي��ت��ه��م وف��رق��ه��م املفضلة
بشكل ج��م��اع��ي ،ب��ع��ي��د ًا ع��ن ال��ط��رق التقليدية
واملألوفة ،حيث إنهم انخرطوا داخل كيان يسمى
"األل��ت��راس" ،ف��ب��ادروا إل��ى اب��ت��داع مراسم جديدة
َّ
ومنظمة في التشجيع ،وتقدمي كل وسائل الدعم
ألنديتهم في جميع األحوال واألماكن.

والتوجهات ،وكذا لالحتفاء برموز النادي وتخليدها.
اآلراء
ّ

أص���داء م��درج��ات األل��ت��راس :اه��ازي��ج وش��ع��ارات ضد
الفساد واالستبداد
قد يقف املشاهد أو املتابع لبعض التيمات الفنية التي يبدعها
شباب األلتراس ،وهو يالحظ حركات الشباب باملدرجات وقفزاتهم
مع ترديد أغاني وشعارات مجرد أغاني فارغة احملتوى واملضامني،
لكن املشاهد ملا هو مضمر بني سطور ه��ذه االب��داع��ات الكتابية
سيجد أنها أصبحت تتخذ مسارا آخر غير االقتصار على ترديد
الهتافات التشجيعية لفريقها والدفع به إلى األمام ،وصارت حتمل
ب�ين ثناياها رس���االت قوية مل��ن يهمهم ال��ش��أن على كافة الزوايا
واملجاالت خصوصا منها السوسيواقتصادية .فكان ال بد لنا هنا
من املرور على آلية من آليات صناعة اخلطاب االحتجاجي لفصائل
األلتراس عبر حتليل محتويات خطاباتها على مدرجات املالعب
وخارجه ،من خالل تفكيك شيفرة مقاطعها الغنائية مضمونا.
مع تزامن موجة الربيع العربي  ،أخذت فصائل األلتراس تنوع
منتجاتها السمعية التي تطرحها ،وتلونت من صبغة التشجيع
والتغني ب��إجن��ازات فرقها الكروية وتنافساتها ،إل��ى صبغة أكثر

األلتراس لن حتل
ثالث كلمات ليست عادية  ،هاشتاغ هنا وهناك
 ،كما بادرت اإللتراس املغربية في اآلونة األخيرة
إل��ى االلتئام وتوحيد امل��واق��ف ف��ي أف��ق استعادة
مكانتها وااللتحاق مرة أخرى بـ"كورفات" املالعب،
وعكفت على ال��ق��ي��ام مبجموعة م��ن اخلطوات
للتعبير عن رفضها قرار املنع الذي طال أغلبها
�داء م��ن الثلث األخ��ي��ر م��ن منافسات املوسم
اب��ت� ً
الكروي املاضي.
وأطلق "احتاد األلتراس املغربي" في آخر نشاط له للتعبير عن
رفضه قرار املنع الذي طال الفصائل املغربية ،حملة "الغرافيتي"
التي شاركت فيها أغلب املجموعات ،وذلك بكتابة كل فصيل عبارة
"اإللتراس لن حتل" على جدران مدينته ،في أكبر الشوارع وأنشط
الطرق لضمان وصول الرسالة للمسؤولني دون تأخير.
وكانت األلتراس املغربية قد أعلنت عن مقاطعتها للمباريات ،
داعيةً في هذا السياق ،اجلهات املعنية إلى مراجعة قرارها حول
"ن��ب��ذ وم��ح��ارب��ة اإلل��ت��راس ون���زع ال��ق��ي��ود عنها وف��ت��ح ب��اب احلوار
والنقاش الهادف والبناء واملوضوعي لضمان عودة اجلماهير وعدم
احلط من كرامتها من طرف املخزن.
واتفقت غالبية األلتراس على توحيد الصفوف كإجراء أولي ،ثم
محاولة إزالة الصورة السلبية التي ألصقت بـ"األلتراس" بعد أحداث
شغب متفرقة في عدد من املالعب الوطنية ،لعل أبرزها سقوط
ضحيتني من جمهور الرجاء ،بعد صراع بني فصيلي "غرين بويز"
و"اإليغلز" ،املشجعني للنادي نفسه.

األلتراس والفساد الرياضي
كلمة '' إرح���ل '' ك���ان ل��ه��ا ه���دف واض���ح وه���و إس��ق��اط الرؤساء
الفاسدين لألندية الرياضة  ،إرحل وإطلع برا وديكاج ليست فقط
لوقفات إحتجاجية  ،وإمن��ا كتابات مكتوبة على ج��داري��ات في
جميع األحياء لرؤساء أندية رياضية يقومون بإختالسات مالية
وميزانيات مشبوهة وسمسرة وصفقات مشبوهة والتالعب بنتائج
املباريات  ،باإلضافة إلى إرتباط رؤساء النادي وعالقتهم باألحزاب
اإلداري���ة املخزنية  .وب��ات "الغرافيتي" ،أو الرسم على اجلدران،
وسيلةً لإللتراس عبر العالم ،لإلطاحة بكل مسؤول سولت له نفسه
العبث بتاريخ النادي ال��ذي تسانده ،كما أصبح أدا ًة للتعبير عن

متردية ثورية على جل أشكال الفساد و التعسفات التي طالت
هؤالء الشباب وهم ميارسون نشاطاتهم حتت ظل االستفزازات
والتضييقات التي يطالونها من أجهزة األمن في بعض األحيان ،أو
كما يلخصونه في مصطلح “احلكرة” .هنا تقدمت فصائل عديدة
بأغاني تتغنى باحلرية والكرامة لشباب هذا الفكر ،ونذكر هنا أول
فصيل للذكر ال للحصر ،فصيل “ألتراس عسكري” ال��ذي طرح
سنة  2011أغنية بعنوان“ :احلرية” ،والتي ج��اءت كلماتها كرد
للتنكيل الذي طالهم؛ من قبيل“ :لربي العالي نرفع يداي ،احلل
عندو لهذه الوضعية ،مليت العيشة السلطوية ،شباب اليوم رايح
ضحية ،يا شباب يااله نطالبوا باحلرية ،كونوا رجال قوة شعبية…”
بالتحليل والنظر في جوهر األغنية يتبني لنا أن هم الشباب األول
انتقل من توجيه أصبع االتهام لفريقهم جراء توالي انتكاساته
وإخفاقاته ،إلى توجيهه نحو الفئة املسؤولة عن تضييق ومحاولة
خنق هؤالء الشباب من ممارسة نشاطاتهم والتضييق من بؤرتها
أكثر ،فاخلطاب االحتجاجي انتقل من كونه خطابا يتأسس على
قاعدة احتجاجية تتوخى املطالبة بحقها املشروع في التشجيع
بشتى الوسائل التي يجمعون عليها دون أي��ة رقابة أو حكر من
جهاز أو جهة ما عليهم.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى فصيل آخ���ر ال ي��ق��ل أه��م��ي��ة ع��ن س��اب��ق��ه في
خطاباته القوية ،ال طاملا اشتهر بتوجهاته النقدية على املكتب
املسير لفريقه ،وللجهات املسؤولة باملدينة ،احلديث هنا عن فصيل
“حاللة بويز”  ،م��ا يتميز ب��ه ه��ذا الفصيل ع��ن ب��اق��ي الفصائل
بتوجهه ال��ت��م��ردي ف��ي غ��ال��ب األح��ي��ان علي مقاطعه وألبوماته
املوسيقية التي يطرحها كثيرا ،فالعناوين عديدة ال يتسع املجال
حلصرها نذكر منها ع��ن��وانNO ONE CAN STOP OUR“ :
 ”AMBITIONومقطع“ :رهانات سياسية” ،ومقطع آخر بعنوان:
“ ”RESIST TO EXIST-INTROوالعديد من املقاطع األخرى…،
لكن حديثنا هنا سيقتصر على مقطع ال يقل أهمية عن سابقيه

لهذا الفصيل بعنوان ”SYSTÈME POURRI“ :وال��ذي يحيل
ترجمته لعبارة“ :النظام ننت” ،هذا املقطع الذي طرح سنة ،2018
كانت كلماته وعباراته االحتجاجية أكثر قوة وثقال ،نذكر منها:
” فبالد الشفرة والتبزنيس ، ،سيسطيم  POURRIوفيه لفيس،
واملفسد العبها دي��س ،فبالدي حقي ض��اع ،وشكون لينا يسمع،
ويال هدرتي غاتقمع ،سياسة ْج ّ َوع وخلع ،بزاف عليك لبوليتيك،
فني القسم لي عطيتي ،فاملال العام تبروفيطي ،ول��ي فجيوبك
مايكفيك…” .ما نرقبه من هذه الكلمات أن محتواها نحى نحو
االنتقاد الالذع للجهات املسؤولة عن تدبير الشؤون العامة ،والتي
لها نفوذ سلطوي يجعلها تقبض زمام األمور تسييريا ،مطالبني
وضاغطني بحقهم في الكشف ومتابعة مصير األموال املصروفة
واملهدورة من املسؤولني الذين يلعبون دور “ديس” في إشارة منهم
لسياسية األذان الصماء الالمبالية التي ينهجونها في التعاطي مع
مطالبهم ،وهذا ما يدل على ماكريتهم وخداعهم الذي ينهجونه
داخل بلد “الشفرة والتبزنيس”.
يجرنا احل��دي��ث م��رة أخ��رى لفصيل ف��ي الضفة األخ���رى طاملا
اشتهر أكثر بتشجيعاته ومآزرته الالمشروطة لفريقه الكروي في
مناسبات عدة ،وإن كانت نزعته االحتجاجية أقل وأضعف وثيرة
م��ن س��اب��ق��ي��ه ،لكنه اش��ت��ه��ر م��ؤخ��را مبقطع داع
صيته أرجاء العالم ،وتناقلته العديد من احملطات
التلفزية بربوع الوطن العربي ،احلديث هنا عن
فصيل “إيغلز” الذي طرح أغنيته بعنوان“ :في
ب�لادي ظلموني” سنة  ،2017فكانت كلماتها:
“فبالدي ظلموني ،ملن نشكي حالي ،شكوى للرب
ال��ع��ال��ي ،غير ه��و ل��ي داري ،ف��ه��اد ال��ب�لاد عايشني
فغمامة ،طالبني ال��س�لام��ة ،ان��ص��رن��ا ي��ا موالنا،
صرفو علينا حشيش فكتامة ،خالونا كي اليتامى،
نتحاسبوا فالقيامة ،مواهب ضيعتوها ،بالدوخة
هرستوها ،كيف بغيتو تشوفوها ،فلوس البالد
ك��اع كليتوها ،للبراني عطيتوها ،جينيراسيون
قمعتوها…” لغاية نهاية املقطع .هذا املقطع الذي
يشكل صرخة للجماهير الرجاوية في مبارياتها،
وت��ع��ب��ر ع��ن ص���وت ق���وي ب��ع��د م��وج��ات االحباط
وال��ت��ذم��ر ال��ن��اجت ع��ن قمع ال��رب��ي��ع الدميقراطي
باملنطقة العربية ،لتتخذها بعض البلدان العرب
املجاورة أيضا في هتافاتها الشعبية ،وجتعل منها أيقونة شعبية
تناهض ما تتعرض له فئات الوطن من تضييق األوطان وقمعه.
أم��ا الفصيل اآلخ���ر ،م��ن خ�لال بسط رس��ائ��ل��ه على املدرجات
باختالف توجهاتها املساندة والداعمة لفريقها ،هو اآلخر عمل
على ط��رح مقطع موسيقي جعل في حموالته مقاسمة لهموم
الشعب املغربي ،ومعاناته االجتماعية واالقتصادية التي تكرس
لهشاشته وضعفه .احلديث هنا عن فصيل ألتراس “وينرز”  ،الذي
وضع مقطعا موسيقيا بعنوان “قلب حزين”  ،فكان حلن املقطع
احلزين يتماشى مع كلماته طبق األصل ،لتأتي كلماته على الشكل
التالي“ :يا قلب حزين ،يبكي على سنني ضاعت مني ،مستقبل
فني ،العمر يزيد فقير راهو يعاني ،حتا أنا اجتهدت وقريت ،بغيت
نخدم مالقيت ،بالدي ماعطاتنيش تعطي للبراني ،مارانيش أليز.،
يأتي املقطع كانتقاد حاد لألوضاع املزرية التي نتخبط فيها  ،من
ارتفاع نسب البطالة ،وانخفاض جودة التطبيب وعدد املستشفيات،
إضافة لزحف شبح اخلوصصة على القطاعات احليوية للبلد بدءا
من التعليم ،زد على ذلك ارتفاع نسب الهجرة السرية للشباب نحو
املجهول .زيادة عليه إشكالية التلفيق والتضليل اإلعالمي الذي
جعل زاويته موجهة نحو التافه من األمور ،باملقابل صرف النظر
عن تغطية وتقريب املواطن من “املسكني” املهضوم حقوقيا كما
جاء في املقطع.
كلها عناوين وقضايا حساسة جعلت هذا الفصيل يتوجه برسائله
السياسية ليوقف زحف سرطان الفساد والظلم االجتماعي ما
أمكن ذلك ،ويجدوا حلوال شافية كافية ملا يجول بدال من حلول
مجحفة ترقيعية ال تدفع من واقعنا املعيشي سوى نحو التقهقر
واالضمحالل >
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الثقافية

الليبرالي
املبدأ ُالسلطو ّي في مفهو ِم الفرد
ّ

اإلشكالي ُة أف��رزت طرحني مختلفني لفكرة
هذه
ِ
ّ
األول يحمل داللةً
املواطنة ف��ي املجتمع الغربي،
ّ
إنسانيةً أخ�لاق� ّ�ي��ةً ينطوي حتتها م��ف��ردات حقوق
ّ
ً
مدنيةً تنطوي على
�ة
�
دالل
يحمل
والثاني
اإلنسان،
ّ
والترشح
اجلماعية في التصويت
معاني األنشطة
ّ
ّ
ُ
احلالة كما يقول املفكّ ر
وتقلّد املناصب العليا ،هذه
يفرق بني
الغربي ال
عبد الله العروي ،جعلت الفرد
ّ
ّ
السياسية وصفة
صفة املواطن املساهم في احلياة
ّ
ال��ب��رج��وازي املقيم ف��ي امل��دي��ن��ة .ل��ذل��ك بقيت فكرة
املواطن ،واملعنى الصحيح للمواطنة غائبةً وغامضةً
كثير من وعي املجتمعات املعاصرة.
في
ٍ
إن ه��ذا امل��ق��ال يتّ خذ م��ن م��ب��دأ ال��ف��رد باملعنى
ّ
سياسي لعالقة الدولة
لتشريح
موضوعا
الليبرالي
ً
ٍ
ٍّ
ّ
الرأسمالية.
الليبرالية باملواطنة في احلداثة
ّ
ّ

واسع من
نقد
املفهوم
تعرض
القانوني للفرد إلى ٍ
ُ
ّ
ٍ
ّ
قبل العديد من املفكّ رين ،انطالقً ا من البحث عن
معرفيا تتيح
منوذج بديل ،وهي بالفعل تفتح أفقً ا
ًّ
ٍ
النقدية عن معنى الفرد
ة
الغربي
الدعوات
تتبع
لنا
ّ
ّ
املجرد ،بحسب منطق املاركسي نيكوس بوالنتزاس
ّ
( ب���والن���ت���زاس ،ال��س��ل��ط��ة ال��س��ي��اس��ي��ة والطبقات
االج��ت��م��اع��ي��ة ،1982 ،ص ،)162ف��ض�ًل�اً ع��ن مدى
التفسيرية في مواجهة منطق احلكم باملعنى
قدرتها
ّ
الليبرالي املهمني.
ل��ق��د ط���رح الفيلسوف ال��ف��رن��س��ي ميشيل فوكو
كيفية العمل من أجل أن تصبح النفس
سؤالاً  ،حول
ّ
م��ا يجب أن ت��ك��ون عليه ،لكي ت��ت��ح� ّ�رر م��ن منطق
حر ًة
السيادة؟ كيف العمل من أجل أن تكون ال� ُ
�ذات ّ
النهائية؟
حتيل إلى ذاتها بوصفها احلقيق َة
ّ

�ري��ةً ح��ول الذات
ي��رى ف��وك��و ّ
أن ال��غ��رب ق� ّ
��دم ن��ظ� ّ
مجرد
القانونية غير مكتملة ،عندما اختزالها إلى
ّ
ّ
م��واط��ن� ٍ�ة ص��اف��ي��ة ،ف��ك��ان م��ش��روع��ه ح��ول احلقيقة
متعثّ ًرا.

أن مفهوم احلقوقي
ي��رى املاركسي بوالنتزاس ّ
الليبرالي للفرد القائم على املواطنة ،يخفي عنفً ا
كحد أما َم عسف
متأصلاً ورا َء مزاعم متثيل القانون
ٍّ
ّ

وكعقبة أم���ام مم��ارس��ة العنف،
ال��دول��ة الرأسمالية
ٍ
مجر ًدا ،يزعم مخاطبته
كليا
بوصفها جهازًا
ًّ
حياديا ًّ
ّ
األشخاص بصفاتهم ال بذواتهم .فقد فهمت دولة
القانون باملعنى الليبرالي هذه كنقيض للسلطة غير
أن الدولة الرأسمالية ،قامت على
املقيدة،
ٍ
وبخاصة ّ
ّ
مزاعم ،أنّها متثّ ل املنهج السياسي الصحيح الذي
يحوز فعالية كبرى لضبط القوة والعنف؛ فكان ال
ب� ّ�د م��ن عملية تفكيك ال��رواب��ط اجلمعية باملعنى
املاركسي الواقعة بني الفرد والدولة ،وذلك للوصول
ً
"للفرد املجرد" باعتباره مسلمةً
وشرطا
نظريةً أولية،
ّ
تاريخيا لوجود أسلوب اإلن��ت��اج الرأسمالي .ويرى
ًّ
��دود واق��ع� ّ�ي� ٌ�ة للسلطة
ب��والن��ت��زاس أن��ه ال ت��وج��د ح� ٌ
الشعبية وعالقات القوى
الليبرالية ،سوى الصراعات
ّ
ّ
حدا لعسفها.
بني الطبقات التي تضع ًّ
وكذلك األمر بالنسبة إلى موقف بيار بورديو من
الليبرالية وعالقتها بالفرد املواطن ،فقد ذهب
الدولة
ّ
أن الدولة هذه تقوم بقولبة األفراد وتطويعهم؛ إذ
إلى ّ
"مؤس ٌ
سة لتدمير الكائنات" (بيار بورديو ،عن
قال إنّها
ّ
أن بورديو يعود إلى املراهنة على
الدولة ،)2016 ،غير ّ
�ؤدي إلى تدمير
الدولة في مواجهة العوملة ،كونها ت� ّ
أن الدولة في مواجهة العوملة هي
األطر
اجلمعية ،مبا ّ
ّ
العمومية.
مستودع القيم العامة والضامن للمصلحة
ُ
ّ
اجلمعية كالنقابات
إن بورديو هنا يدافع عن األطر
ّ
ّ
مواجهة محاولة تفكيكهم
واالتحّ ادات والطبقات في
ِ
وتدميرهم.
وت��رى حنة أرن��ت ف��ي تفسيرها لنشأة األنظمة
أن علّتها تقوم على انعدام أو هشاشة
الشمولية ،في ّ
ّ
االجتماعية بني الدولة والفرد ،وهو شرطُ
الوسائط
ّ
التوتاليتارية وحاجته إل��ى إل��غ��اء التضامن
إم��ك��ان
ّ
أن انهيار منظومة الطبقات،
االجتماعي ،واحل��ال ّ
م��ق� ّ�دم��ة الن��ه��ي��ار االج��ت��م��اع��ي وال��س��ي��اس��ي كأحد
األش��ك��ال امل��أس��اوي��ة ف��ي ت��اري��خ النظم االستبدادية
جسم اجتماعي طبقي رخ��و ،ميكن
للوصول إل��ى
ٍ
َ
�م فرط الهيمنة .إذ ترى
الدولة من توغلها ،ومن ث� ّ َ
�أن انهيار منظومة الطبقات داخ��ل البلدان
أرن��ت ب� ّ
الشمولية (حنة
مقدمة لنشوء النظم
األوروبية ،كان
ّ
ّ
ّ
التوتاليتارية ،2016 ،ص.)39
أرنت ،أسس
ّ

��ذه احل��ال��ة ال ميكن التعاطي م��ع مفهوم
ف��ي ه� ِ
املواطنة باعتباره دالاً على ق ّ��وة حضور الفرد في
إط���ار منظومة ال��ق��ان��ون ،دون أن ي��راف��ق ذل��ك وعي
ومسوغاته وحدود
�ردي للمواطنني بهذا القانون
ف� ّ
ّ
صالحياته ،ك��ون الفرد الواعي ي��درك ال محال في
ّ
نهاية األم��ر أن حضوره وقوته تكون عند انتظامه
ّ
فعليا عن مصاحله
يعب ُر
مؤسسي
إطار
في
ٍ
ًّ
منظمّ ،
ٍّ
البرجوازية أو
تغول الطبقات
ّ
الطبقية في مواجهة ّ
ّ
مصلحيا مع النظام السياسي ،وه��ذا ما
املتماهية
ًّ
ّ
كمفهوم ّ َ
مت تدجينه ليس
املواطنة
ا
فعلي
يحمي
ً
ّ
ٍ
ّ
املنظمة وحتميلها إلى
اجلمعية
لتفتيت األط���ر
ّ
َ
فعليا عن مصالح
تعب ُر
شكلي ٍة ال
هوالمي ٍة
هياكل
ًّ
ّ
ّ
ّ
والطبقية التي متثّ لها.
االجتماعية
الفئات
ّ
ّ

*

كاتب من فلسطني

نشر هذا املقال في العدد  37من مجلة الهدف اإللكترونية
األربعاء  04مايو 2022

من  4إلى  10ماي 2022

الثقافة والتغيير
رامي مراد *

ُ
َ
كفكرة
أهمية املواطنة
حول
االختالف
ميكن
ال
ٍ
ُ
ّ
ف��ي إط���ار عاملنا امل��ع��اص��ر ،باعتبارها م��ن املفاهيم
لتعدد مداخلها
متعددة األب��ع��اد والقيم
الهالمية
ّ
ّ
ّ
�اري��ة ،م��ا يجعل اال ّت��ف��اق على داللتها ليس
احل��ض� ّ
سهلاً  ،ويرجع ذل��ك ل��ت��داول مصطلح املواطنة في
والثقافية دون حتديد
السياسية
كثير من اخلطابات
ٍ
ّ
ّ
دة لهذا املفهوم،
داللة
واضح أو إعطاء
امتداد
محد ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ٍ
ُ
لنوعية الوسط الذي عوجلت
غالبا
ويترك تفسيره
ً
ّ
أن مفهوم
فلسفي ٍة
كإشكالي ٍة
فيه
واجتماعية .كما ّ
ّ
ّ
ّ
امل��واط��ن��ة ب��ن��ي ع��ل��ى أس����اس م��ج��م��وع� ٍ�ة م��ن ال���رؤى
السوسيوفلسفية التي أسست ملعناه في
والنظريات
ّ
ّ
كلّ
خلفيات جموع
عصر من العصور ،على اختالف
ٍ
ّ
الفالسفة واملفكّ رين ،حيث أنّهم اتّفقوا على مسألة
فلسفي ملواطنة األفراد
كإطار
الوفاق االجتماعي
ٍ
ٍّ
داخ��ل املجتمع ال��ع��ام ،لكنّهم اختلفوا ف��ي حتديد
الكيفيات التي متكّ ن األف���راد لالنخراط
مختلف
ّ
اجلماعية كي
في التمثّ الت ومختلف االنتماءات
ّ
احلقيقي.
يكتسبوا صفة املواطن
ّ

العدد457 :

سآتيك حبوا
نور الدين موعابيد
فهيئ أهدابك و رموشك غير
سآتيك حبواّ ،
الثكلى  ،فهي بسعة ال��رؤى و رضاب الوليد..
موغلة في خاصرتي العجفاء..تطاول عنان
السماء..إن حوصرت حكت مبطارقها األفعى
ِ
ال��رق��ط��اء..ال ت���ردد "س���وف" " /ليتني" فقد
شراييني..أمطر رغدا،
أفلس أنيني ،وشاخت
ْ
اليوم  /غداِ ،إذ ما عدت مؤمتنا زبدا ..حتى
إذا أنكروك أو خذلوك ،استعديت ما اذخر
س��اع��داك م��ن رح��ي��ق  ،ت���أمتّ ب��ه ف��ي الطريق
وال��ش��ه��ي��ق ،ص��ح��ب��ة ال��رف��ي��ق..س��ن��ح��ول معا
شماريخ،ترصع
احلرى إلى عراجني و
العبرات
ُ
ّ
بعض ما
الطيف
تقاسم
جبني التاريخ..تعال
َ
َ
ِ
يعتريني..فحسبي وقع خطاك في جنوني..
هكذا لن يتملكك الوجل ،بعيدا عن أن تغوص
في الوحل..سألت عنك الندى،فقال ِإنك بلّ
الصدى ،تعانق املدى..مشكاتك /بوصلتك
س��ي��ان..زه��رة واح��دة من جنينتك تكفيني،
مت��س��ح ح� ّ�ب��ات ال��ع��رق ع��ن جبيني"..فحلق
بعيدا يا صاحبي،و إن ب��دوت صغيرا ملن ال
يجيد الطيران..".وحني تتورد خداك بفائض
نضاليتك ،استحضر سارقي فائض القيمة.أ
أدلك على كفني بشفتني قرمزيتني ،حتاوران
الليلك والنيزك..؟
أم تراك تتأمل ،قول أمل دنقل:
تصالح!
ال
ْ

ولو منحوك الذهب

أترى حني أفقأ عينيك
ثم أثبت جوهرتني مكانهما
هل ترى؟
هي أشياء ال تشترى.
َف ِنعم العنيد أن���ت ،ال���ذي ال تفت عزميته
اخلطوب..وال يرتسم على محياه الشحوب..
أن���ت ل��ل��ع��ث��رات ج��اب��ر ،ول�ل�أغ���وار سابر..عن
مبادئك ثهالن ال يتحلحل...إطاللة منك
أستبقي
أرق���ى م��ن اإلط��ال��ة  ،ل��ذل��ك ح��ق أن
َ
��ي م��ن ح��ب��ل الوريد..عزاء
طيفك أق���رب إل� ّ
القطر ،وال
الشهيد و/أو الطريد..وإال فال نزل
ْ
النهر..إنك تتباهى وغيرك يتهاوى..
رقص
ِ
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العدد457 :
من  4إلى  10ماي 2022

تستضيف جريدة الهنج الدميقرايط الرفيق بدر عريش عضو الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفاليح (اإلحتاد
املغريب للشغل) والاكتب الوطين لشبيبة القطاع الفاليح.
لتسليط الضوء عىل وضعية الفالحني الصغار ببالدنا وتداعيات اجلفاف عىل مستقبل املومس الفاليح ببالدنا

" - 1آثار أو تداعيات الجفاف" أصبحت أكثر فأكثر بارزة
للعيان ببالدنا ،وقد استفحل الوضع هذه السنة التي عرفت
أدنى نسبة تساقطات منذ عام  ،1981وضاع فيها منتوج الحبوب
تقريبا بالكامل بحيث لم يتجاوز  25مليون قنطار أي ما يمثل
ربع إنتاج السنة املاضية ،وصرح املسؤولون عن القطاع بأن الدولة
رصدت ميزانية هامة (حولي  14مليار درهم) لدعم الفالحني
املتضررين .كيف ترون طريقة تدبري الدولة آلفة الجفاف ،وهل
استفاد الفالحون الصغار من دعم الدولة؟
في البداية البد من أتوجه بالشكر إلى هيئة حترير
جريدة النهج الدميقراطي على االستضافة ،كما أحييكم
على مجهودكم في التعريف بقضايا العمال والفالحني
وكادحي هذا الوطن وجعل جريدتكم منبرا لهذه الفئات
التي تعيش القهر واالستغالل.
إن ظاهرة اجلفاف ببالدنا تتكرر تقريبا بصفة دورية
كل  3سنوات حيث أن الدراسات واإلحصائيات تؤكد أن
املغرب يعرف موسمني جيدين من حيث التساقطات في
كل عقد من الزمن ،وهو ما يجعلنا نتحدث عن اجلفاف
كمعطى هيكلي وليس بعنصر فجائي ،ه��ذا من جهة،
ثانيا البد من اإلشارة ملعطى أخر غاية في األهمية وهو
مستوى املياه اجلوفية في بالدنا والتي تأثرت بتتابع
سنوات اجلفاف منذ ثمانينيات القرن املاضي عالوة
عن اإلستغالل املفرط والذي تزايد بشكل ملحوظ مع
مخطط املغرب األخضر منذ سنة  ،2008بسبب توسيع
املساحات السقوية (منتوجاتها توجه ب��األس��اس نحو
التصدير) وازدياد االحتياجات املائية للقطاع الفالحي،
دون أن نغفل بطبيعة احل��ال تزايد الطلب على املياه
ألن ساكنة ب�لادن��ا ف��ي ت��زاي��د مستمر (بالنسبة للماء
الشروب ال منلك سوى  500متر مكعب كمعدل من املاء
لكل فرد ،فيما نحتاج لتقريبا  1000متر مكعب حسب
األمم املتحدة) ،كل هذه األمور تؤكد ندرة املياه في بالدنا
وجتعل الوضعية جد حرجة.
أكيد أن اجلفاف سيؤثر ال محالة على املوسم الفالحي
وب�لادن��ا ستحتاج إلستيراد احل��ب��وب بشكل كبير وبثمن
مرتفع (احلرب في أوكرانيا) وهو ما سيعمق من اختالل
امليزان التجاري ،كما أن أزمة التساقطات لها تاثير مباشر
على وضعية الفالحني الكادحني في البوادي باعتبارهم
الفئة األكثر تضررا من الوضعية احلالية بسسب اخلسائر
املتوقعة التي سيتكبدونها بسبب املوسم الفالحي الصعب
ال��ذي تعيشه بالدنا ،ورغ��م حزمة اإلج���راءات التي عملت
الدولة على اتخاذها وامليزانية املرصودة ملواجهة "تداعيات"
اجلفاف رغم املالحظات التي أثيرت حول طريقة توزيعها،
حيث مت تخصيص  06ماليير دره��م جلدولة ال��دي��ون أو
التشطيب عليها وهو ما سيستفيد منه أساسا الفالحون
الكبار ،فيما سيذهب الباقي إلى تدعيم ثمن الشعير وغيرها
م��ن األم���ور األخ���رى التي ل��ن تخفف كثيرا م��ن تداعيات
اجلفاف على الفالحني الكادحني .وكان حريا بالدولة أن
تقدم دعما مباشرا للفالحني الكادحني وتلغي ديونهم

بصفة نهائية وتقوم بإشراكهم في تتبع عملية دعمهم.

بما أن الجفاف أصبح هيكليا يف املغرب ،هل هناك
2
وسائل أو آليات لحماية الفالحني املتضررين من تداعياته؟ و ما
هي يف رأيكم أنجع السبل ملواجهته؟
بكل ص��راح��ة سبب م��اس��ي ال��ف�لاح�ين ال��ص��غ��ار ببالدنا
س��واء في سنوات اجلفاف أو في غيرها يرجع باألساس

إن منتوجات
الفالحين الصغار هي التي
تصل بالدرجة األولى للسوق
المغربي وهم من يساهمون أساسا
في تلبية الطلب الداخلي ،أما الفالحين
الكبار وأصحاب الشركات الكبرى فيوجهون
منتوجاتهم للتصدير ،وبالتالي فالفالحين
الصغار هو العمود الفقري ألي سياسة فالحية
تروم تحقيق السيادة الغذائية للشعب
المغربي ،وهو ما يحتم ضرورة تنظيمهم أوال
من أجل أن يدافعوا عن مصالحهم وثانيا
ليكونوا شركاء حقيقيين في بلورة
السياسة الفالحية المنشودة.

للسياسات الفالحية املتبعة في بالدنا والتي تصر الدولة
على االس��ت��م��رار فيها وه��و م��ا يتضح م��ن خ�لال اجليل
األخضر (سياسة املخزن في الفالحة) ،ول�لإش��ارة فقط
فاعتماد اجليل األخضر ج��اء دون وض��ع تقييم ملخطط
املغرب األخضر وال��ذي صرفت فيه املاليير من الدراهم،
فسياسة الدولة في القطاع الفالحي ال تأخد مسألة األمن
املائي والغذائي باحلسبان ،وسياستها الفالحية تذهب
باألساس نحو تلبية حاجيات السوق األوروبية من املنتجات
الفالحية (الطماطم ،االفوكا ،الليمون )...والغريب أن ما
تقوم بالدنا بتصديره يستهلك بوفرة املياه إلنتاجه وكما
أننا نقوم بتصدير مقدراتنا املائية للخارج .وعلى النقيض
م��ن ذل���ك ف���امل���واد وامل��ن��ت��وج��ات ال��ف�لاح��ي��ة األس��اس��ي��ة في
مائدة املغاربة (قمح ،زيت وسكر) نقوم باستيرادها ،وهنا
تأتي أهمية السيادة الغذائية للشعب املغربي؛ فالسيادة
الغذائية وكما عرفتها منظمة فيا كامبسينا (حركة عاملية
للفالحني) تعني حق الشعوب ودولهم في حتديد سياسة
فالحية وغ��ذائ��ي��ة بشكل مستقل ودون تدخل او اغراق

( )Dumpingمن طرف عناصر خارجية ،وقد تطورت فكرة
السايدة الغذائية.
لكي تتمكن بالدنا من مواجهة تداعيات اجلفاف وحماية
الفالحني خصوصا الكادحني منهم من تداعياته البد من
مراجعة السياسات املائية والفالحية املتبعة وإقرار إصالح
زراعي شمولي يكون الفالحني الكادحني في صلبه ،وذلك
عبر التراجع عن كافة االتفاقات والبرامج املهددة ملا تبقى
من رصيدنا املائي ،والكف عن إنهاك التربة وإعدام البذور
احمللية عبر استبعادها من الدورة الزراعية ،ونهب األراضي
الزراعية خاصة كانت أو ساللية من طرف مافيات العقار،
وتوجيه سياستنا الفالحية نحو انتاج امل��واد األساسية
وال��ت��راج��ع ع��ن اإلن��ت��اج املكثف ل��ل��زراع��ات التي تستهلك
املياه بوفرة والتي تقوم بإنتاجها الشركات الكبرى املتعددة
اجلنسيات والتي توجهها أساسا للتصدير دون أن يستفيد
منها املغاربة شيئا.

 3فئة الفالحني الصغار هي الفئة التي تعتمد الفالحة
املعاشية وغالبا ما تكون يف املناطق البورية وتمون السوق
الداخلية باألساس .ما السبيل يف رأيكم لتقوية صفوف
الفالحني الصغار من أجل الدفاع عن مصالحهم كفئة متضررة
أكثر من الكوارث الطبيعية ومن السياسات املتبعة يف القطاع
الفالحي؟
ال ب��د م��ن توضيح مسألة مهمة وه��ي أن منتوجات
الفالحني الصغار هي التي تصل بالدرجة األولى للسوق
امل��غ��رب��ي وه���م م��ن يساهمون أس��اس��ا ف��ي تلبية الطلب
الداخلي ،أما الفالحني الكبار وأصحاب الشركات الكبرى
فيوجهون منتوجاتهم للتصدير ،وبالتالي فالفالحني
الصغار ه��و العمود الفقري ألي سياسة فالحية تروم
حتقيق السيادة الغذائية للشعب املغربي ،وهو ما يحتم
ضرورة تنظيمهم أوال من أجل أن يدافعوا عن مصاحلهم
وث��ان��ي��ا ل��ي��ك��ون��وا ش��رك��اء حقيقيني ف��ي ب��ل��ورة السياسة
الفالحية امل��ن��ش��ودة .ول�ل�إش���ارة هنا فاجلامعة الوطنية
للقطاع الفالحي (إم��ش) قامت في فاحت يوليوز من سنة
 2018بتنظيم املؤمتر الوطني التأسيسي للنقابة الوطنية
للفالحني والتي تروم تنظيم فئة الفالحني الصغار والدفاع
عن مطالبهم املادية واملعنوية وكذا تغيير القوانني ملصلحة
الفالحني واالهم هو تنمية قدرات الفالحني الصغار قصد
مساهمتهم بشكل فعال في اإلصالح الزراعي الدميقراطي
املنشود وفي حتقيق السيادة الغذائية للشعب املغربي عبر
السيادة على األرض واملوارد املائية واملساهمة في التنمية
القروية حقيقية محورها ال��ف�لاح .ه��ذه التجربة الفتية
حتتاج منا جميعا دعمها لتتمكن من حتقيق األهداف
التي تأسست من أجلها خصوصا وأن املخزن يهمش هذه
الفئة ويقوم بالتضييق على أي جتربة ت��روم تنظيم فئة
الفالحني الصغار.

األخيرة

قافلة نحو مدينة مراكش ملناهضة التطبيع الرياضي
يوم السبت  7ماي 2022

أعلنت اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع،
اليوم الثالثاء ،عن تنظيم قافلة في اجتاه مدينة مراكش
�اج��ا ع��ل��ى تنظيم "ب��ط��ول��ة العالم
ي���وم  6م����اي ،اح��ت��ج� ً
للمحامني في كرة القدم" باملدينة مبشاركة  3فرق رياضية
للمحامني الصهاينة .وذل��ك حتت شعار" :نضال مستمر
من أجل إسقاط التطبيع الرياضي وكافة أشكال التطبيع
مع الكيان الصهيوني املجرم" .وقالت اجلبهة ،في ندائها،
الذي أصدرته يوم  3ماي :،2022
"في الوقت الذي تستمر فيه اعتداءات العدو الصهيوني
وج��رائ��م��ه ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى ال��ش��ع��ب الفلسطيني وأرض���ه
ومقدساته اإلسالمية واملسيحية وخاصة املسجد األقصى،
ً
خالفا إلرادة شعبنا ،خطوات التطبيع الرسمي
تتواصل
للنظام املغربي م��ع الكيان الصهيوني امل��ج��رم وتتسارع
وتتوسع لتشمل كافة املجاالت".
وعبرت اجلبهة املغربية عن فخرها واعتزازها باملواقف
امل��ع��ب��ر ع��ن��ه��ا م��ن ط���رف احمل��ام��ي��ات واحمل���ام�ي�ن املغاربة
وهيآتهم وضمنها هيئة احملامني مبدينة مراكش ،التي

تصدت بقيادة جمعية
ه�������ي�������آت احمل������ام���ي��ن
ب�����امل�����غ�����رب ،لعملية
التطبيع ،وعن رفضها
لكافة أشكال التطبيع
مع الكيان الصهيوني،
وم���ق���اط���ع���ت���ه���ا لهذه
"ال���ب���ط���ول���ة العاملية"
املشبوهة...

ودعت اجلبهة كل مكوناتها وسائر القوى الداعمة لكفاح
الشعب الفلسطيني وع��م��وم امل��ن��اض�لات واملناضلني إلى
املشاركة املكثفة في هذه القافلة ،خاصة من املدن املجاورة
والقريبة من مراكش ،مؤكدة مشاركة السكرتارية الوطنية
للجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع فيها.
كما دعت إلى توفير كل الوسائل املادية واللوجستيكية
واإلعالمية والتعبوية الضرورية الجن��اح القافلة ،مؤكد ًة
على أهمية روح التعبئة واملبادرة والوحدة والصمود...

أرقام مندوبية التخطيط تكشف الواقع االجتماعي املتدهور ألغلبية األسر املغربية

أص��درت املندوبية السامية للتخطيط مذكرة تلخص نتائج
البحث الدائم حول الظرفية لدى األسر ،املنجز من طرفها حيث
تظهر اآلرق��ام ال��واردة فيه أن مستوى ثقة األس��ر ع��رف ،خالل
الفصل األول من سنة  2022تدهورا حادا حيث سجل رصيد هذا
املؤشر أدنى مستوى له منذ انطالق البحث سنة . 2008
وهكذا انتقل مؤشر ثقة األس��ر إلى  53.7نقطة عوض 61.2
نقطة املسجلة خالل الفصل السابق و  68.3نقطة املسجلةخالل
الفصل األول من السنة املاضية .ويرجع تدهور مؤشر ثقة األسر
خ�لال ه��ذا الفصل إل��ى تراجع جميع املؤشراتاملكونة ل��ه ،سواء
مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة املاضية.

 - 1تطور مكونات مؤشر الثقة
تهم مكونات مؤشر الثقة آراء األسر حول تطور مستوى املعيشة
و البطالة وفرص اقتناء السلع املستدامة وكذا تطوروضعيتهم
املالية.

 إحساس األسر بتدهور حاد ملستوى املعيشةخالل الفصل األول من سنة  ،2022بلغ معدل األسر التي صرحت
بتدهور مستوى املعيشة خ�لال  12شهرا السابقة%،75.6فيما
اعتبرت % 15.7منها استقراره و% 8.7حتسنه .وهكذا ،استقر
رصيد ه��ذا املؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص  66.9نقطة،
مسجال بذلك تدهورا سواء باملقارنة مع الفصل السابق أو مع
نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 55.2
نقطة وناقص  50.5نقطة على التوالي.
أما بخصوص تطور مستوى املعيشة خالل  12شهرا املقبلة،
فتتوقع % 39.1 ،من األسر تدهوره و 43.3%استقراره في حني
 % 17.6ترجح حتسنه .وه��ك��ذا ،استقر رصيد ه��ذا امل��ؤش��ر في
مستوى سلبي بلغ ناقص  21.5نقطة مقابل ناقص  1.3نقطة
خالل الفصل السابق و 13.2نقطة خالل نفس الفصل من السنة
املاضية.

 تطور مستوى البطالة :توقع حاد بارتفاعهاخالل الفصل األول من سنة  ،2022توقعت  % 87.4من األسر
مقابل  % 4.6ارتفاعا في مستوى البطالة خالل  12شهرا املقبلة.
وهكذا استقر رصيد هذا املؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص
 82.8نقطة مقابل ن��اق��ص  77.6نقطة خ�لال الفصل السابق
وناقص  62.2نقطة خالل نفس الفصل من السنة املاضية.

 الظرفية غير مالئمة القتناء السلع املستدميةاع��ت��ب��رت  % 76.5م��ن األس���ر ،خ�لال الفصل األول م��ن سنة
 ،2022أن الظروف غير مالئمة للقيام بشراء سلع مستدمية ،في
حني رأت  9.8%عكس ذلك .وهكذا استقر رصيد هذا املؤشر في
مستواه السلبي مسجال ناقص  66.7نقطة مقابل ناقص 62.8
نقطة خ�لال الفصل السابق وناقص  61.6نقطة خ�لال نفس
الفصل من سنة 2021

 -تصور بتدهور الوضعية املالية لألسر

ص��رح��ت  % 48.5م��ن األس���ر ،خ�لال الفصل األول م��ن سنة
 ،2022أن مداخيلها تغطي مصاريفها ،فيما استنزفت %47.4
من مدخراتها أو جلأت إلى االقتراض .وال يتجاوز معدل األسر
التي متكنت من ادخار جزء من مداخيلها %4.1
وهكذا استقر رصيد آراء األسر حول وضعيتهم املالية احلالية
في مستوى سلبي بلغ ناقص  43.3نقطة مقابل ناقص40.4
نقطة خ�لال الفصل السابق ون��اق��ص 34.4نقطة خ�لال نفس
الفصل من السنة املاضية.

وبخصوص تطور الوضعية املالية لألسر خالل  12شهرا املاضية،
صرحت % 56.9من األسر مقابل  6.0%بتدهورها .وبذلك بقي
هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا املؤشر ناقص  50.9نقطة
مقابل ناقص  49نقطة خالل الفصل السابق وناقص  47.4نقطة
خالل نفس الفصل من السنة املاضية.

أما بخصوص تصور األسر لتطور وضعيتها املالية خالل 12
شهرا املقبلة ،فتتوقع % 24.9منها حتسنها مقابل % 16.6التي
تنتظر تدهورها و % 58.5التي تتوقع استقرارها .وهكذا ،استقر
رصيد هذا املؤشر في  8.3نقطة مقابل  15.1نقطة خالل الفصل
السابق و  21.2نقطة خالل نفس الفصل من السنة املاضية.

 - 2تطور مؤشرات فصلية أخرى آراء األسر حول الظرفية

إضافة إلى املؤشرات السابقة ،يوفر هذا البحث معطيات فصلية
عن تصورات األسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها،
منها القدرة على االدخار وتطور أثمنة املواد الغذائية.

 توقعات أكثر تشاؤما بخصوص قدرة األسر على االدخارخالل الفصل األول من سنة  ،2022صرحت % 13.9مقابل 86.1
 %من األسر بقدرتها على االدخار خالل  12شهرا املقبلة ،وهكذا
استقر رصيد هذا املؤشر في مستواه السلبي مسجال ناقص 72.2
نقطة مقابل ناقص  69.5نقطة خالل الفصل السابق و ناقص
 60.8نقطة خالل نفس الفصل من السنة املاضية.

 إحساس بارتفاع حاد أثمنة املواد الغذائيةخالل الفصل األول من سنة  ،2022صرحت % 98.1من األسر
ب��أن أس��ع��ار امل���واد الغذائية ق��د عرفت ارت��ف��اع��ا خ�لال  12شهرا
األخ��ي��رة ،في حني رأت % 0.2فقط عكس ذل��ك .وهكذا استقر
رصيد ه��ذا امل��ؤش��ر ف��ي مستوى سلبي بلغ ناقص  97.9نقطة
ع��وض ناقص  95.9نقطة خ�لال الفصل السابق وناقص 74.1
نقطة خالل نفسالفصل من السنة املاضية.

أم��ا بخصوص تطور أس��ع��ار امل���واد الغذائية خ�لال  12شهرا
املقبلة ،فتتوقع % 76.9من األس��ر استمرارها في االرتفاع في
ح�ين ال يتجاوز معدل األس��ر التي تنتظر انخفاضها .2.8%
وهكذا استقر رصيد هذه اآلراء في مستوى سلبي بلغ ناقص
 74.1نقطة ،ع��وض ناقص  76.2نقطة املسجلة خ�لال الفصل
السابق وناقص  60.2نقطة املسجلة خ�لال نفس الفصل من
السنة املاضية.
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من وحي األحداث

ماذا يجري هناك...هناك في الفوق؟
التيتي الحبيب
الراسمال االحتكاري باملغرب يتململ ،يتزحزح،
رمب��ا بفعل حركية قاعدته االجتماعية وصراع
املصالح واعادة توزيع محتالت النفوذ .مجموعة
ب��ن جلون ال زال��ت تصيغ البالغات ع��ن مشاريع
تبدي منها بعض املالمح وتخفي البقية وها هي
احملموعة املصرفية الفرنسية القرض الفالحي
تعلن " ع��ن توقيع ات��ف��اق مبوجبه يتم تفويت
حصصها البالغة  78,7%من بنك "مصرف املغرب"
 Credit du Marocإلى مجموعة Holmarcom
اململوكة لعائلة بنصالح" وه��ذا ال��ب�لاغ يثير من
األسئلة أك��ث��ر مم��ا ي��وض��ح .فمجموعة بنصالح
امل��ع��روف��ة ب��ه��ومل��اك��ورم "  "HOLMACORMهي
من اكبر املجموعات باملغرب تشتغل في جميع
امل��ج��االت االقتصادية ( انتقلت عند التأسيس
سنة  1970من شركة مملوكة للسيد عبد القادر بن
صالح تشتغل في توزيع املاء إلى مجموعة كبيرة
تنوع أنشطتها بني قطاعات التأمني والصناعات
الغذائية إلى العقار إلى التوزيع ثم اللوجيستيك
والعقار) كما أنها توجد خارج املغرب وخاصة في
أفريقيا .فأول سؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو
ملاذا اختارت املجموعة الفرنسية بيع حصصها الى
هذا الفاعل االقتصادي؟ هل هو "تخلي" فرنسي
مرحلي أم هو اندماج كلي ملجموعة هوملاكورم في
البنية االمبريالية الفرنسية ضمن خطة جديدة
وما هي؟
م���ا ع�لاق��ة ه���ذا االن��ت��ش��ار اجل���دي���د ملجموعة
هوملاكورم واقتحام القطاع البنكي بسياسة الدولة
املركزية خاصة وان عملية اقتناء أسهم املجموعة
الفرنسية من طرف هوملاكورم ستتم بإعفائها من
تأدية رسوم التسجيل والتي يقدرها املتابعون مبا
يفوق  180مليون درهما كما حصل سنة 2018
عندما باع حفيظ العلمي حصصه من األسهم
إلى مجموعة جنوب أفريقيا ومت إعفائه من رسوم
تسجيل البيع وقد فاقت  400مليون درهما ألنه
استفاد من قانون فصلته على املقاس حكومة كان
احد وزرائها.
إن ه���ذه ال��ت��غ��ي��ي��رات ال ت��ق��ع وال جت���ري بشكل
اعتباطي ب��ل يتم التخطيط لها ضمن منظور
استراتيجي يوضع م��ن اج��ل مواجهة املخاطر
احملدقة أو املمكنة .فما هي ه��ذه املخاطر التي
رصدتها املجموعة الفرنسية؟ هل هي مرابطة
باملغرب أو بالتواجد في إفريقيا وتدخل ضمن
إع��داد وكيل مغربي يشتغل لصالح فرنسا؟ ملاذا
يسمح ملجموعة هوملاكورم باقتحام القطاع البنكي
وه��ل ه��ذا يعني اش��ت��داد ال��ص��راع م��ع املجموعة
املتنفدة في هذا القطاع تاريخيا أم تراها أرادت
التنفيس بعض ال��ش��يء وإب��ع��اد تهمة االحتكار
وال��ط��غ��ي��ان امل��م��ارس ح��ت��ى ع��ل��ى م��ك��ون��ات الكتلة
الطبقية السائدة؟ املجال ال يسمح هنا للمزيد من
التفصيل لكننا نعتقد ان طرح األسئلة احلقيقية
هو أول خطوة ملباشرة معاجلة اإلشكاليات التي
تطرحها تلك األسئلة املوضوعة بشكل سديد.

