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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد :: 
من    88  الى  1515  شتنبر  20222022

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

في بعض شروط النضال من أجل تجاوز  تأزم 
   الوضع االجتماعي

بوادر فجر انتصارات
في األفق الفلسطيني
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 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

كلمة العددكلمة العدد

.  الثمن :  44 دراهم

النهج الديمقراطي العمالي 
ينظم ندوة " الوضع االجتماعي 

المتأزم واإلجابة المطلوبة"

473473

  عبد هللا موحتي  عبد هللا موحتيضيف العدد :ضيف العدد :  

ــم االجــتــمــاعــي" يف املـــغـــرب حتـــت نـــيـــران ارتــفــاع  ــوسـ ــق "املـ انــطــل
انكار  انتاجها  على  املسؤولني  بامكان  يعد  لم  التي  األزمة  األسعار،واحتداد 
وجودها وال التستر على حدة تعمقها.ويف مستهل هذا املوسم،أطلق املكتب 
احلركة  حلاجيات  تستجيب  مبادرة  العمالي  الدميقراطي  للنهج  السياسي 
األولية  املبادرة  العمل؟كانت  ما  حول:  وتساؤالتها  املناضلة  الدميقراطية 
3غشت من هذه السنة، حول"األزمة االجتماعية واألجوبة  هي ندوة يوم 
املطلوبة" مبشاركة واسعة لفعاليات سياسية، نقابية وحقوقية.انها أسئلة 
مكونات  جملموع  املشترك  للعمل  متكامل  تصور  لبناء  املؤسسة  املنطلقات 

احلركة الدميقراطية واملناضلة.

املشروع  ضمن  االقتصادية  االستراتيجيات  سؤال  أن  جدا  الواضح  من 
أي  من  أكثر  نخبتنا  على  نفسه  يفرض  راهنيا  ســؤاال  اجملتمعي،يبقى 
اشتعال  بحرقة  محموال  اليوم  أصبح  السؤال  هذا  وأن  مضى.خاصة  وقت 
احلراكات الشعبية املتنامية يف كل اجلهات.انها ليست مجرد تدابير اصالح 
على  شعب  رهان  كسب  حول  عميقة  ورهانات  اختيارات  هي  اختالالت،بل 
شعب  متكني  الكرمي.واختصارا  والعيش  والتنمية  الدميقراطية  حتقيق 
للتنمية  املناسب  منوذجه  واختيار  مصيره  تقرير  يف  حقه  من  بكامله 
املــوارد  تعبئة  كيفية  يف  املستقل  القرار  يعني  يريد.مبا  الــذي  ــاء  واالمن
الرأسمالية،ومبا  املنظومة  مراكز  تبعية  من  وحترر  مستدام  بشكل  املتاحة 
وارساء  التبعية  من  االنفكاك  لتحقيق  الذاتية  القدرات  تثمني  أيضا  يعني 
شروط  هي  انعزال.فما  أو  انغالق  دون  باملساواة  وتعامل  عالقات  قواعد 

ومداخل املشروع النقيض للنموذج التنموي اخملزني؟

في بعض شروط قيام البديل التنموي الديمقراطي:

الكتلة  تقوية  يخدم  عقود  مند  املتبع  النمو  منــوذج  بان  االقتناع   --
ألن  الداخل،  من  اصالحه  ميكن  وال  تسلطها  يكرس  و  السائدة  الطبقية 
الفاعلني  وملصالح  ملصاحلها  مالئمة  احلالية،  الطبقية  السياسات  و  البنية 

املتنفذين؛ األجانب 

الذي  املفترس،  الرأسمالي  للنموذج  الفكري  واإلذعان  االنحياز  فضح   --
أبان عن فشله الذريع يف تلبية أبسط حاجيات املواطنني؛

الواجهة ال فائدة  -- اإلقرار بأن االنفتاح السياسي يف شكل دميقراطية 
إذا لم يصاحبه تقدم سياسي واجتماعي ملموس ينعكس على حرية  منه 

ومستوى عيش املواطنني؛

ويجدد  يبدع  فهو  سياسيا،  أعــزل  الشعب  يبقى  ال  أن  ألجل  العمل   --
الفعل االحتجاجي، لكن امتالك الشارع ال يكفي؛ 

-- الشروع يف بناء حتالف سياسي حامل للبديل التنموي الدميقراطي.

مداخل البديل التنموي الدميقراطي

هي فقط، بعض املداخل التي من شأنها املساهمة يف فتح نقاش عمومي 
شعبي حول البديل التنموي الدميقراطي املأمول:

-- توسيع املقاربة لبلورة منوذج شامل سياسي اجتماعي اقتصادي بيئي 
وثقايف.

أجله،  و مكافحة من  التحرري  للبرنامج  -- تأسيس جبهة شعبية حاملة 
تتكون من القوى السياسية و اجلمعوية املقتنعة بالدميقراطية احلقيقية 

كمدخل فعال لسيادة الشعب.

القطاعات  جميع  يشمل  اقتصادي،  إلصالح  الشعبي  بالضغط  البدء   --
الريعية،مع  لالمتيازات  حــد  ــع  ووض االحــتــكــارات  تفكيك  إلــى  ويــهــدف 
مصدره  غنية  قلة  طــرف  من  تكديسه  مت  مما  منها   املنهوب  استرجاع 
سخي  ريع  من  )أي  القانونية  اجلبائية  واإلعفاءات  والتحفيزات  اإلعانات 

دام لعقود(، والذي هو  من نصيب الشعب ومن حقه أن يستعيده.

الكبير  الرأسمال  الهامة وحتريرها من سطوة  القطاعات  -- إعادة تأميم 
وحاجيات  الوطني  القرار  استقاللية  خلدمة  وتوجيهها  واألجنبي  احمللي 

املواطنني.

تسخيرها  إليقاف  العمومية  املؤسسات  على  الرقابةالشعبية  فرض   --
وتوظيفها لصالح اخملزن واألثرياء اجلدد.

-- النضال من أجل وقف عمليات التخريب التي متس اخلدمات العمومية 
االجتماعية) تعليم، صحة، شغل...( ومن أجل مقاومة مخططات اإلجهاز 

على حق الشعب يف احلماية االجتماعية والعيش الكرمي. 

ممارساتنا  ونقد  الناجحة  جتاربنا  مــن  االســتــفــادة  ــاب  ب ــن  وم ــذا  ه
دعائم  ينتج  مبــا  ويعمقها  سجاالتنا  ينظم  ــار  اط مــن  بــد  اخلــاطــئــة،ال 
اجلبهة  وتنسيقيات  فروع  تكون  أن  املفيد  ومن  الشعبية  احلراكات  تقوية 
أرضيتها  يف  املسطرة  التزاماتها  وتفعيل  املــبــادرة  املغربية  االجتماعية 

التأسيسية.

ووسط  بالتحديد  العاملة  الطبقة  وسط  بنضالنا  االرتقاء  شأن  من  ان 
ونختبر  مواقفنا  شرعية  نكسب  يجعلنا  أن  والكادحني  الكادحات  عموم 
أجل  من  النضال  حلركة  انتمائنا  حقيقة  وبالتالي  البديلة  سياساتنا 

احلرية واملساواة والعيش الكرمي وضد االستغالل واالستبداد.
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ال يمكن أن نمـارس فالحة باسم اإلستثمار ال 
نملك مؤهالتها وال تنفعنا في شيء بل تخرب كل 
شيء وتقوم على مخالفة القانون والتخريب على 

المدى القصير والطويل

الجفاف يكشف زيف شعارات الجفاف يكشف زيف شعارات 
السياسة الفالحية السياسة الفالحية 

مأساة عامالت وعمال  
"سيكوميك"تفند سياسة 
تحسين دخل المواطنات 

والمواطنين

تونس:
أحزاب سياسية تحذر من 
المخاطر المحدقة بالبالد



العدد : 473        22
من  8 إلى 15 شتنبر 2022 الثانيةالثانية

قرارات حكومية بمكتسبات اجتماعية هزيلة أمام 
استفحال أزمات الشغل والصحة والتعليم، واالرتفاع 
األدوات  تتصدرهأسعار  ــذي  ال لألسعار،  المهول 

واللوازم المدرسية.
تدارس   ،2022 شتنبر   4 األحد  ليوم  العادي  اجتماعه  يف 
املكتب السياسي حلزب النهج الدميقراطي العمالي مستجدات 
األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية، على املستويني 
الوطني والدولي. وتوقف أساسا عند قرارات اجمللس احلكومي 
االجتماعي  احلــوار  مخرجات  لتنزيل  جاءت  والتي  األخير، 
الضعيفة  النتائج  ذي   2022 أبريل   30 باتفاق  انتهى  الــذي 
أصال. وبعد تقييمه لهذه القرارات ولهزالة املكتسبات املترتبة 
للوضع  احلكومي  اجمللس  لتجاهل  الشديد  واستنكاره  عنها، 
املغربي  الشعب  فئات  جميع  يطال  الذي  املتأزم  االجتماعي 
وعموم  الفقراء  والفالحني  العاملة  الطبقة  رأســهــا  وعلى 
ألسعار  واملستمر  املهول  االرتفاع  جراء  والكادحني،  الكادحات 
املدرسية  واللوازم  األدوات  املواد االستهالكية، وخصوصا  كافة 
التي أثقلت كاهل األسر املغربية يف الدخول الدراسي احلالي. 

الداخلية  ألنشطته  العام  السير  يف  أيضا  تداوله  وبعد   - -
وتثمينه  والــدولــي  الوطني  العام  للرأي  املوجهة  وأنشطته 
الصادرة  الدميقراطي،  اليساري  الوحدوي  النضال  لدعوات 
عن الندوة الوطنية التي نظمها مبناسبة الذكرى 52 لتأسيس 
املنظمة املاركسية اللينينية "إلى األمام" يوم السبت 3 شتنبر 
اجلاري مبشاركة هيئات وفعاليات سياسية ونقابية وحقوقية.
      فقد قرر أن يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

االدنــى  احلــد  يف  عنها  املعلن  الــزيــادات  لهزالة  استنكاره   - -
بني  لألجور  األدنــى  احلد  توحيد  بشأن  وللغموض  لألجور، 
حول  قــرار  أي  ولغياب  القطاعات،  وباقي  الفالحي  القطاع 
الزيادة العامة يف األجور يف ظل الغالء املتفاحش واعتباره أن 
إثر  مسبقا،  عنها  التراجع  مت  قد  واملكتسبات  الزيادات  هذه 

توالي موجات ارتفاعات األسعار.

-- اعتباره أنه لن يكون للشوط الثاني من احلوار االجتماعي 
يف  العامة  بالزيادة  قرار  غياب  يف  معنى  أي  الشهر  هذا  املقرر 
ويجدد  املعيشة.  غالء  تساير  واملعاشات  والتعويضات  األجور 
تأكيده على النهج النضالي الوحدوي للنقابات يف أفق الوحدة 
املكاسب  على  للحفاظ  وحيد  كسبيل  املنشودة  النقابية 

وحتقيق املطالب.
الساللية،  اجلــمــاعــات  ــي  أراضـ نهب  الســتــمــرار  ــه  ــت إدان  - -
واستعمال القضاء إلسكات الفالحني الفقراء املطالبني بحقهم 
الساللية  اجلماعة  عن  النائب  العتقال  وإدانته  أراضيهم،  يف 
بلقصيري،  إقليم  الغرب،  ثالثاء  سوق  بجماعة  "ركــراكــة"، 
يوم  ابتدائيا،  إدانته  متت  الذي  الركراكي"  "بوسلهام  الفالح 
احتجاجات  إثر  على  نافذة.  أشهر  بثمانية  اجلاري،  شتنبر   1
وإدانته  أراضيهم.  على  السطو  محاولة  على  ضدا  جماعته 
متليك  مساطر  تطال  التي  والتالعبات  اخلــروقــات  لكافة 
األراضي الساللية. وجتديده لدعم حراكات الفالحني الفقراء 

باعتبارهم احلليف االستراتيجي للطبقة العاملة.
- - تسجيله الستمرار أزمة النظام التعليمي، وإدانته لإلجهاز 
األساتذة  لنضاالت  ودعمه  العمومية،  املدرسة  على  املتزايد 
التعاقد.  نظام  إسقاط  حتى  التعاقد  عليهم  فــرض  الذين 
تزامنا  املدرسية  والــلــوازم  ــألدوات  ل املهول  بالغالء  وتنديده 
األساتذة  تيار  ملعارك  احلالي.ودعمه  املدرسي  الدخول  مع 
وكافة  املغرب  لطلبة  الوطني  واالحتــاد  التقدميني  الباحثني 
النقابات التعليمية الدميقراطية والتقدمية، من أجل مدرسة 
وموحد  علمي  دميقراطي  شعبي  وتعليم  جيدة  عمومية 

ومجاني.
الصناعية  املؤسسات  إغــالق  مسلسل  الستمرار  إدانته   - -
وتشريد العمال )شركة سيكوميك مبكناس منوذجا(. ودعمه 
الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  نضاالت  لكافة  املطلق 

والكادحني عبر ربوع الوطن.
حقهم  أجــل  من  املغرب  يف  املعطلني  كافة  ملعارك  دعمه   - -

"اجلمعية  نضاالت  رأسها  وعلى  الكرامة،  لهم  يحقق  شغل  يف 
ومطالبته  باملغرب"،  املعطلني  الشهادات  حلاملي  الوطنية 

بإطالق سراح املعتقلني منهم.
- - إدانته لتغاضي الدولة عن استفحال أزمة القطاع الصحي، 
وانهيار منظومة الصحة العمومية، واستمرار تفويت مصحات 
اخلــاص.  للقطاع  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
وتفويت صحة املغاربة للمضاربة الرأسمالية عبر االستمرار يف 
حترير سوق األدوية وتركه يف يد جشع اخملتبرات احمللية منها 
واملتعددة اجلنسيات، وعبر ضرب مجانية اخلدمات الصحية، 
رعاية  أنظمة  واعتماد  بالعمومي،  املسمى  القطاع  يف  حتى 

صحية فارغة احملتوى مثل "راميد".
ورفع  السياسيني  املعتقلني  جميع  سراح  باطالق  مطالبته   - -
يد الدولة البوليسية عن احلق يف التعبير والتنظيم والتظاهر 
املدنية  املغربي  الشعب  حقوق  جميع  على  االجهاز  عن  والكف 

و السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.
- - اعتزازه بنجاح معركة أسرى شعبنا الفلسطيني البطل، إثر 
حتى  الباسلة  للمقاومة  ودعمه  مطالبهم.  لبعض  االستجابة 
حترير كل فلسطني من االستعمار الصهيوني وعودة الالجئني. 
املغرب  يف  القائم  النظام  تطبيع  بجرمية  تنديده  يجدد  كما 
مع الكيان الصهيوني، وبتغول هذا التطبيع الذي أصبح يشمل 

سائر مناحي احلياة. 
يجدد  العمالي  الدميقراطي  النهج  ــزب  ح ــإن  ف وختاما 
الــقــوى  كــافــة  ــع  م الـــوحـــدوي  للنضال  املستمر  ــداده  ــع ــت اس
صد  ــل  أج مــن  بــبــالدنــا،  واحلــيــة  التقدمية  الدميقراطية 
اليومي  القوت  على  السائدة  الطبقية  والكتلة  اخملزن  هجمة 
الكرامة واحلرية  للمواطنات واملواطنني، وحتى حتقيق مغرب 

والعدالة االجتماعية و املساواة الفعلية.

الرباط في 04 شتنبر 2022

النهج الدميقراطي العاميل يطالب بإطالق رساح جميع املعتقلني السياسيني النهج الدميقراطي العاميل يطالب بإطالق رساح جميع املعتقلني السياسيني 

ورفع يد الدولة البوليسية عن الحق يف التعبري والتنظيم والتظاهرورفع يد الدولة البوليسية عن الحق يف التعبري والتنظيم والتظاهر

مزيدا  يزهق  المخزني  النظام  برجوازية  جشع 
من أرواح العامالت والكادحات ، ويشدد هجومه 

اليومي  قوتهن  على 

للنهج  الــنــســائــي  ــاع  ــط ــق ال ــة  ــاري ــرت ــك س يف  تــابــعــنــا      
خبر  شــديــديــن،  واســتــيــاء  بقلق  العمالي،  الدميقراطي 
دراجــة  اصطدام  اثــر  على  زراعــيــات  عامالت  ثــالت  مقتل 
زراعيات  عامالت  ثماني  تنقل  العجالت،  ثالثية  نارية 
ضاحية  الوداية  بجماعة  ضيعة  الى  السباع  ابي  دوار  من 
 " للجر  بسيارة   2022 غشت   30 الثالثاء  يــوم  مراكش 
الفور  على  الدراجة  سائق  مقتل  الى  أدت  والتي  الديباناج" 
ووفاة ثالث عامالت يف حني الزالت خمس عامالت يف حالة 
أالستشفائي  للمركز  التابع  ــرازي  ال مبستشفى  حرجة  

مبراكش. اجلامعي 
للنهج  النسائي  للقطاع  الوطنية  السكرتارية  يف  إننا   - -
واملواساة  التعازي  بأحر  نتقدم  ،إذ  العمالي  الدميقراطي 

الضحايا:  لعائالت 
ابي  فاجعة  ضحايا  عائالت  جانب  الى  وقوفنا  نؤكد   - -
للدفاع  صفوفها  تنظيم  الى  العاملة  الطبقة  وندعو  السباع 
والشركات  واملعامل  الضيعات  يف  الشغلية  حقوقها  عن 

الصحية  السالمة  ضمانات  غياب  فواجع  التتكرر  حتى 
والطرقية.

املزرية  ــاع  األوض عن  املسؤولية  كامل  الدولة  نحمل    --
يف  تسببت  والــتــي  والــكــادحــات  الــعــامــالت  تعيشها   الــتــي 
حول  نــزيــه  حتقيق  بفتح  ونطالبها   ، الفاجعة  ــدوث  ح

اجلناة. ومحاسبة  وقوعها  مالبسات 
قوة  استغالل  يف  املتمثل  البشع  النهب  سياسة  ندين   --
عبر  بأرواحهن  واالستخفاف  كرامتهن  هدر  ويف  عملهن، 
ضمان  فيها  يغيب  وسائل  يف  بنقلهن  للسماسرة   السماح 

العامالت  مقتل  فاجعة  ان  والطرقية،  الصحية  السالمة 
بامللموس،  لتوضح  مراكش  بضواحي  الــودايــة   بجماعة 
النظام  طــرف  مــن  املتبعة  االقتصادية  السياسة  جشع 
والتفقير  التقتيل،  من  مزيدا   سوى  تنتج  لن   والتي  اخملزني 
وعموم  العاملة  الطبقة  بنارها  تكتوي  التي  والعطالة 

والكادحات. الكادحني 
واملافيا  الباطرونا  مع  اخملزني  النظام  بتواطئ  نندد   --
يف  والــكــادحــات  العامالت  مبئات   ترمي  التي   ، العقارية 
سيكوميك  شــركــة  عــامــالت  ــال  ح هــو  كما  الفقر  بــراثــني 
...ضــحــايــا الــطــرد اجلــمــاعــي ، والــنــســاء ضــحــايــا الــهــدم 

حرودة....(. عني   ( السكنية  واالفراغات 
احلراكات  معتقلي  سراح  بإطالق  مطلبنا   جندد   كما   - -
الــرأي   ومعتقلي  ابتسام"   " و   " "ايــة  الشابتني  الشعبية 
بسجن  املعتقلة  العلمي"  سعيدة   " املدونة  مقدمتهم  ويف 
الطعام  عــن  إضـــراب  يف  دخــلــت  قــد  كــانــت  والــتــي  عكاشة 

العادلة. احملاكمة  يف  بحقها  للمطالبة 
2022 2  شتنبر  القطاع   سكرتارية 

القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي العاميل يندد بتواطئ النظام املخزين مع الباطرونا القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي العاميل يندد بتواطئ النظام املخزين مع الباطرونا 

واملافيا العقارية ، التي ترمي مبئات  العامالت والكادحات يف براثني الفقرواملافيا العقارية ، التي ترمي مبئات  العامالت والكادحات يف براثني الفقر
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ال بديل عن المقاومة الشعبية

الطعام  عن  املضربان  املعطالن  أعلن 
 5 االثنني  يوم  عشر،  اخلامس  يومهم  يف 
أمام قيادة بني جتيت، عن تعليق  شتنبر 
إجــراء  مــن  االنتهاء  حــني  إلــى  اإلضـــراب 
بعمالة  له  دعوتهما  متت  الــذي  ــوار  احل
أنه:  عنهما  صــادر  بــالغ  وحسب  اإلقليم 
بوعرفة  عمالة  مــن  دعــوة  على  "بــنــاًء 

عن  املضربني  املعطلني  مع  حــوار  إلجــراء 
الطعام يف يومهم اخلامس عشر ... وبناًء 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  ملتمس  على 
اإلنسان فرع بني جتيت وملتمسات رفاق 
حسن  عــن  وتعبيرا  املضربني،  املعطلني 
الرفيقان  يعلن  املعطلني:  طرف  من  النية 
بني  قيادة  أمام  من  الطعام  عن  املضربان 
إلى  اإلضـــراب  خطوة  تعليق  عن  جتيت 
وسيتم  احلــوار  إجــراء  من  االنتهاء  حني 

التقرير بناًء على نتائجه...".
املعطلني  أحـــد  ســقــط  فــقــد  لــإلشــارة 
املضربني عن الطعام مغميا عليه يف اليوم 
شيعيات  محمد  نقل   حيث  عشر  احلادي 
للمستشفى والذي يعاني من وضع صحي 
من  طويلة  مدة  عانى  حيث  متأزم،  جد 
أثناء  يوما   21 بلغ  الطعام   عن  إضــراب 

رفيقهم  نقله  وبعد  سابقا.  اعتقاله  فترة 
ــت، نظم  ــي لــلــمــركــز الــصــحــي بــبــنــي جت
على  احتجاجية  وقفة  وأسرهم  املعطلون 
غياب الطبيب والتجهيزات حيث لم يكن 
ممرضة  ســوى  الصحي  باملركز  متواجد 
الدم  وضغط  السكر  نسبة  بقياس  قامت 

يف اجساد املضربني.
عن عبد الصادق بنعزوزي بتصرف

بعد دعوتهم للحوار،بعد دعوتهم للحوار،

معطلون يعلقون إرضابهم عن الطعاممعطلون يعلقون إرضابهم عن الطعام
احنصال  زاوية  جماعة  اكدمي"  "دوار  سكان 
العقار  لــوبــي  شجع  يــواجــهــون  أزيـــالل  اقليم 
أرض  على  االستيالء  الطرق  بكل  يحاول  الذي 
هو  الــدوار،  سكان  يستغلها  عمومية  جماعية 
إفادات  وأعيان حسب  لوبي يتكون من منتخبني 
العقار  على  الترامي  إلى  يسعون  املنطقة    أهل 
الساكنة  أن  العلم  مع  عليها  بنايات  وتشييد 

ببناء  مناسبات  عــدة  يف  طالبت  أن  لها  سبق 
إليها  تفتقر  (حيث  )ثانوية  تعليمية  مؤسسة 
بغياب  تتذرع  املسؤولة  اجلهات  أن  إال  املنطقة 
الساكنة  أن  مــع  طلبهم  لتلبية  عــقــاري  ــاء  وع
واإلقصاء  التهميش  بسبب  معاناة  تواجه  والتي 
للعيش  الدنيا  الشروط  وغياب  والعزلة  والفقر 
االستيالء  موضوع  العقار  عرضت  قد  الكرمي 
النفع  وذات  عمومية  مــرافــق  إنــشــاء  أجــل  مــن 

العام 
الداعم  املنتخبون  هــؤالء  يكون  أن  وعــوض 

لدى  مطالبهم  عن  واملترافع  الساكنة  لصوت 
مواقعهم  وظفوا  ذلك  وعوض  فإنهم  اجلهات  كل 
طريق  ــن  ع الــكــعــكــة  عــلــى  ــول  ــص احل أجـــل  ــن  م
ــف" عــلــى الــعــقــار الــعــمــومــي وحــرمــان  ــري ــه "ال
اضطرت  ساكنة  منه،  االستفادة  من  الساكنة 
إليصال  مسيرة  يف  ومنعرجات  مسالك  لقطع 

للمسؤولني. مطالبها 
والريع  الفساد  أن  كيف  القضية  هذه  توضح 
أن  وكيف  التنمية  أمام  حقيقيا  عائقا  يشكل 
ذلك  يف  مبا  مكان  أي  تستثني  ال  العقار  مافيا 
احلقوق  أبسط  من  احملرومة  واملداشر   الدواوير 
نصيبها  ألخذ  متلهفة  سياسية   لنخبة  ،منوذج 
عراة  حفاة  الساكنة  وتــرك  احللوب  البقر  من 
يف  حتى  حقها  مــن  املقبلة  األجــيــال  وحــرمــان 
الستكمال  تعليمية  مؤسسة  بــوجــود  احلــلــم 

الدراسة 
وقف  أجل  من  التدخل  الداخلية  وزارة  على 
وفتح  الساكنة  مطالب  وتلبية  النزيف  هــذا 
حتقيق سريع حول ظروف ومالبسات االستيالء 
العقار  سماسرة  طرف  من  العمومي  العقار  على 
ممارسات  من  املتضررين  املنطقة  اهل  وإنصاف 
املادي  الكسب  هو  الوحيد  هاجسهم  منتخبني 

مشبوهة  بطرق  وأرصدتهم  ثرواتهم  ونفخ 
عن محمد الغلوسي: رئيس الجمعية 

المغربية لحماية المال العام

بني جتيت

الضيعات  وعــامــالت  عــمــال  نظم 
مــنــيــر"،  عــمــر  ــة  ــرك "ش ل  الــتــابــعــة 
الوطنية  اجلامعة  لنقابة  املنتمون 
بإقليم  ش(  م  )إ  الفالحي  للقطاع 
وقفة  نــظــمــوا  بــاهــا،  ــت  اي شــتــوكــة 
 2022 شتنبر   01 اخلميس  ــوم  ي
التعسفي  الطرد  على  لالحتجاج 
حوالي  له  تعرض  الذي  والتشريد 
قضى  من  منهم  وعامل  عاملة   60
الــعــمــل  ــن  مـ ســنــة   16 ــن  مـ أكـــثـــر 
الباطرونا  انتهاك  وعلى  بالشركة 

لــلــقــوانــني املـــعـــمـــول بــهــا وعـــدم 
الضمان  صندوق  لدى  بهم  التصريح 
معهم،  احلوار  ورفضها  االجتماعي 
ــلـــى تــقــاعــس الــســلــطــات عــن  وعـ
على  الشركة  إدارة  إلجبار  التدخل 

القانون. احترام 
ــؤازرون  ــ م ــان احملــتــجــون   وقـــد كـ
نقابية  مكاتب  أعــضــاء  ــرف  ط مــن 
حقوقية  وفــعــالــيــات     FNASA

. سبة سيا و

اقليم ازيالل

سكان "دوار اكديم" جامعة زاوية احنصال يف سكان "دوار اكديم" جامعة زاوية احنصال يف 

مواجهة مافيا العقارمواجهة مافيا العقار

يوسى  ــت  اي قبائل  ســكــان  مــن  الــعــشــرات  نظم 
ــزاك وقــفــة  ــ ــس بــإقــلــيــم أســـا الـ ــب مبــنــطــقــة احمل
2022 للتعبير  4 شتنبر  احتجاجية يومه األحد 
حيازة  على  املغربية  الدولة  إلقــدام  رفضهم  عن 

ونزع حوالي 500 ألف هكتار وحتفيظها.
وقد عبر احملتجون عن رفضهم لسياسة النظام 

اخملزني املتجسدة يف االستالء على أراضيهم التي 
الوجود  أساس  باعتبارها  أجدادهم  عن  ورثوها 
للرأسمال  تفويتها  على  والعمل  لإلنسان،  املــادي 
وملافيا  وغيرهم  وصهاينة  خليجيني  من  األجنبي 

العقار احملليني.

قبائل ايتويس تحتج ضد االستالء عىل أراضيهاقبائل ايتويس تحتج ضد االستالء عىل أراضيها
اقليم اسا الزاك

شتوكة ايت باها
وقفة احتجاجية لعامل وعامالت ضيعات وقفة احتجاجية لعامل وعامالت ضيعات 

"رشكة عمر منري""رشكة عمر منري"
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مفتوحة  رسالة  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  وجهت 
مطالبة  الفرنسية  احلكومة  ورئــاســة  اجلمهورية  لرئاسة 
طرف  من  املغاربة  واملــواطــنــات  املواطنني  إهانة  عن  بالكف 

املصالح القنصلية لفرنسا باملغرب.
وجاء في الرسالة:

وهو  اإلنسان،  حلقوق  املغربية  للجمعية  املركزي  املكتب  إن 
الفيزا،  طلبات  مع  املغاربة  واملواطنني  املواطنات  معاناة  يتابع 
والــدولــة  ــة،  ــي األوروب لــلــدول  القنصلية  املصالح  مــع  خاصة 
اجلمهورية  رئيس  السيد  لكما  يوجه  باألخص؛  الفرنسية 
عن  معبرا  لفرنسا،  احلكومة  رئيسة  والسيدة  الفرنسية 
استنكاره الشديد لالستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة 

الفرنسية باملغرب مصالح املواطنات واملواطنني املغاربة.
التأشيرات  عدد  بخفض  قرارا  فرنسا  دولتكم  اتخذت  لقد   
حسابات  إال  تفسيرا  املفاجئ  القرار  لهذا  جند  وال  بالنصف، 
الدول  على  متارسونها  التي  واالبتزازية  االستعمارية  دولتكم 
أجل  مــن  السابق،  يف  استعمرتها  قــد  جيوشكم  كانت  التي 
العسكرية  ملصالكم  اإلذعان  من  املزيد  لفرض  عليها  الضغط 

واالقتصادية واجليو استراتيجية.
أنظمة  تعتبر  زالت  ال  هذه،  مبمارساتها  فرنسا،  فدولتكم 
اخلضوع  فيها  ومــفــروض  لها  تابعة  السابقة  مستمعراتها 
لتعاليمها وحماية مصاحلها االستعمارية، وعلى رأسها منحها 
امتياز احلصول على صفقات املشاريع الكبرى واالستراتيجية 
ضمانا لألرباح الناجتة عنها من جهة أولى، ومن أجل االستمرار 
عليها  والتجسس  الدول  لهذه  العمومية  السياسات  مراقبة  يف 
ثانية،  جهة  مــن  االستعمارية  قبضتكم  مــن  تتفلت  ال  كــي 
العمق  يف  واالقتصادي  والسياسي  العسكري  لنفوذكم  ودعما 

اإلفريقي من جهة ثالثة.
إلى  تبادر  أن  بدولتكم  حريا  كان  الذي  الوقت  يف  هذا،  كل 

يف  ارتكبتها  التي  اجلرائم  عن  اإلفريقية  للشعوب  االعتذار 
حقها، وتعمل على جبر الضرر الناجت عن استعمارها لها ونهب 
خيراتها وقتل أبنائها، وتعويضها عن كل ذلك تعويضا عادال، 

املستبدة  األنظمة  ودعــم  واحلـــروب،  الفتنة  زرع  عن  وتكف 
واخلائنة التابعة لها وعن التدخل يف شؤون الشعوب.

باملصالح  وربطه  للمغرب  باستعمارها  فرنسا،  دولتكم  وألن 
الــفــرنــســيــة، فــهــي بــذلــك مــســؤولــة عــن مــصــالــح املــواطــنــات 
القاطنني  أقاربهم  زيارة  بينها  ومن  لديها،  املغاربة  واملواطنني 
بفرنسا وأبنائهم الذين يتابعون دراستهم باملعاهد واجلامعات 
الفرنسية،  املستشفيات  يف  العالج  عن  والبحث  الفرنسية، 
فضال عن حقهم يف زيارة فرنسا من أجل السياحة واألنشطة 
املؤمترات  يف  واملشاركة  واحلضور  والبحثية  والفنية  الثقافية 
واملهرجانات واملعارض املقامة فوق التراب الفرنسي وغيرها....
ومن أهم مظاهر العجرفة الفرنسية جتاه بالدنا ومواطنينا، 
أن  حيث  التأشيرة؛  طلبات  معاجلة  بها  يتم  التي  الطريقة 
املصالح القنصلية لدولتكم تفرض الئحة ضخمة من الوثائق 
إضافة  معلن،  غير  هو  وما  عنه  معلن  هو  ما  منها  والشروط، 

التي  الشركة  املوعد مع  أموال عن مجرد أخذ  إلى استخالص 
فوضت لها استقبال الطلبات. ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى 
القنصلية.  مسبقا، جزء منها للشركة واجلزء اآلخر للمصالح 
وكل هذه األموال ال يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة 
ما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة  يف حال رفض طلبه، وهو 
منها.   يستفيدوا  لم  خدمة  على  واملواطنات  املواطنني  على 
الفيزا  العبث بعدم  وجاهة أسباب رفض طلب  وتنتهي سلسلة 

من أجل تداركه.
اإلنــســان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فــإن  سبق،  مــا  ولكل 
من  املتضررين  واملواطنات  املواطنني  لصوت  صوتها  تضم  وهي 
والهيآت  املنظمات  وصــوت  الفرنسية  القنصليات  ممارسات 

املغربية التي أعلنت عن مواقف يف املوضوع :
رئيسة  والسيدة  اجلمهورية  رئيس  السيد  تطالبكما،   )1
واملواطنات  املواطنني  ملعاملة  حد  بجعل  الفرنسية،  احلكومة 
مصاحلكم  طــرف  من  االستعمارية  العجرفة  بتلك  املغاربة 
التنقل  حرية  مبدأ  باحترام  والتزامها  ببالدنا،  القنصلية 
13 من اإلعالن العاملي حلقوق  كما هو منصوص عليه يف املادة 

اإلنسان.
غير  رســـوم  اســتــخــالص  لعملية  تزكيتكم  تستغرب   )2
املشينة،  املمارسات  لهذه  حد  بوضع  وتطالبكم  مستحقة، 
طلب  رفض  يتم  الذين  املغاربة  واملواطنات  املواطنني  وتعويض 
التي  املصاريف  عن  لبلدكم  السفر  تأشيرة  على  حصولهم 

القنصلية لدولتكم. املصالح  استخلصتها 
ــة الــدميــقــراطــيــني  ــاف حتــيــي الــشــعــب الــفــرنــســي، وك  )3
نضال  املاضي  يف  ساندوا  الذين   الفرنسيني  والدميقراطيات 
ونضاالت  نضاالته  ويدعمون  االستقالل  أجــل  مــن  شعبنا 
االرتــبــاط  وفــك  املصير  وتقرير  التحرر  أجــل  مــن  الشعوب 

باإلمبريالية.

الجمعية تحتج عىل ترصفات املصالح القنصلية الفرنسية باملغرب وتراسل الجمعية تحتج عىل ترصفات املصالح القنصلية الفرنسية باملغرب وتراسل 

الرئيس الفرنيسالرئيس الفرنيس
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املدونة سعيدة العلمياملدونة سعيدة العلمي
بانشغال  السياسي"  االعتقال  ضد  "مغربيات  مجموعة  تتابع 
العلمي،  سعيدة  واملناضلة  املدونة  الــرأي  معتقلة  قضية  عميق 
البالغ  قلقها  عن  وتعبر  البيضاء،  بالدار  عكاشة  بسجن  املعتقلة 
اجللسة  خالل  بها  ظهرت  التي  املتدهورة  الصحية  احلالة  بشأن 
األخيرة حملاكمتها االستئنافية املنعقدة يوم 31 غشت 2022، وما 
استقته اجملموعة من أخبار عن ما تعرضت له من صعوبات صحية 
خالل إضرابها عن الطعام، استدعت نقلها إلى املستشفى بعد أن 

كانت كليتاها مهددتني بالتلف. 
الطعام  عــن  إضــرابــا  العلمي  سعيدة  املناضلة  خاضت  وقــد 
للمطالبة بحقها يف احملاكمة العادلة التي حرمت منها يف املرحلة 
بدءا  االستئنافية،  املرحلة  أطــوار  خــالل  وأيضا  االبتدائية، 
بحرمانها من حقها يف حضور اجللسات السابقة حملاكمتها وفرض 
العدالة  ملبادئ  صارخا  انتهاكا  يعد  مما  عليها،  بعد  عن  احملاكمة 
الذي  اعتقال  حالة  يف  محاكمتها  إلى  وصوال  اإلنسان،  وحقوق 
يتنافى وما تفرضه القوانني احمللية فما بالك بضمانات احملاكمة 
حلقوق  الدولية  والعهود  الصكوك  عليها  تنص  التي  العادلة 

اإلنسان.
التي  الظاملة  العقوبة  العلمي  سعيدة  الــرأي  معتقلة  وتقضي 
صدرت ضدها بسنتني سجنا نافذا من طرف احملكمة االبتدائية 
 2022 مــارس   23 يوم  التعسفي  اعتقالها  بعد  البيضاء،  بالدار 

تعتبرها  للسلطة  معارضة  سياسية  مواقف  عن  تعبيرها  بسبب 
احلركة احلقوقية الوطنية والدولية أنها محمية باحلق يف حرية 

التعبير.
كثب  عن  تتابع  وهي  السياسي"  االعتقال  ضد  "مغربيات  إن 

وضعية املدونة سعيدة العلمي، فإنها :
من  خاضت  التي  مطالبها  يف  معها  الكامل  تضامنها  عن  تعبر  ــ 
يف  حلقها  فرضها  بعد  أوقفته  والذي  الطعام  عن  اإلضراب  أجلها 
بسبب  مهددة  حياتها  كانت  أن  وبعد  احملاكمة  جللسات  احلضور 

طول وشروط االضراب عن الطعام الذي؛
ــ تدين ما تتعرض له املناضلة معتقلة الرأي سعيدة العلمي من 
تعسفات وصلت بها إلى اجملازفة بحياتها من أجل حقوق بسيطة 
وأساسية للمواطنني يف أي بلد حتترم سلطاته مبادئ دولة احلق 

والقانون؛ 
الطبية  الرعاية  بتوفير  املعنية  السجنية  السلطات  تطالب  ــ 
الالزمة التي تفرضها القوانني الدولية حلماية السجناء يف حالة 

خوضهم لإلضراب عن الطعام وعند فكه؛
ــ جتدد مطلبها باإلفراج عن معتقلة الرأي سعيدة العلمي وعن 
كافة معتقلي الرأي واملعتقلني السياسيني املتواجدين يف السجون 

املغربية؛

سعيدة  مع  واملتضامنات  املتضامنني  جلميع  شكرها  توجه  ــ 
حلقوق  املغربية  للجمعية  اجلهوي  املكتب  مقدمتهم،  ويف  العلمي 
اإلنسان الذي دعا إلى وقفة أمام احملكمة خالل اجللسة األخيرة 
حملاكمتها، وتهيب بكافة املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان 
يف  العلمي  سعيدة  املــدونــة  مساندة  إلــى  احلية  الضمائر  وكــل 
عنها  باإلفراج  بدءا  العادلة  احملاكمة  يف  حقها  أجل  من  معركتها 
املقبلة  محاكمتها  جلسة  يف  املكثف  احلضور  إلى  وتدعو  فــورا، 
السبع،  بعني  االستئناف  مبحكمة   2022 شتنبر   12 يوم  املقررة 

بالدار البيضاء؛
الرأي  معتقلة  ملــؤازرة  املتطوعة  الدفاع  هيئة  عاليا  حتيي  ــ 
واحملاميات  احملــامــني  كــافــة  ــى  إل نـــداء  وتــوجــه  العلمي  سعيدة 
املتشبعني بقيم حقوق اإلنسان من أجل دعم دفاعها ومساندتها 

يف ما تتعرض له من اعتداء على حقوقها كمعتقلة رأي؛
ــ تذكر بندائها السابق إلى كافة القوى احلية بالبالد من أجل 
بخلق  كفيلة  وموحدة  ملموسة  ميدانية  نضالية  مبادرات  إطالق 
الذي  الشديد  الظلم  هــذا  على  للرد  الالزمة  الضاغطة  القوة 
متارسه األجهزة احلاكمة على بنات وأبناء شعبنا ــ وعبرهم على 
سواء  متارسها  التي  التعسفية  السياسات  ومواجهة  ــ  كله  الشعب 
على املستوى السياسي أو على املستوى االجتماعي واالقتصادي. 
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رغم كل الشعارات البراقة التي تروجها الترسانة 
االعالمية للنظام اخملزني حول اجلامعة املغربية يف 
وجه الطالب والرأي العام من قبيل إدماج الطالب 
فى احلياة اجلامعية ويف خرق سافر لكل القوانني 
واألعراف املنظمة للحياة الطالبية، أقدمت كلية 
األداب و العلوم اإلنسانية الرباط يف شخص كاتبها 
العام يف منع تنظيم أيام إستقبال الطالب اجلديد 
مدعيا أن اإلدارة قادرة على تسجيل طالب اجلدد 
لوحدها رغم أن الواقع  اليومي للكلية يبني عكس 
اخلاص  األمن  حراس  امليدان  أرض  فى  حيث  ذلك 
هم الساهرين على عملية تسجيل الطلبة اجلدد 
وعدد محدود من املوظفني، فعوض فتح الباب أمام 
بالرباط  املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد  مناضلي 
و  اجلــدد  الطلبة  تسجيل  عملية  فى  للمساهمة 
تعرفيهم  و  اجلامعية  احلياة  يف  إدماجهم  كذلك 
بإطارهم النقابي، رفض السيد الكاتب العام لكلية 
قاطع  بشكل  الرباط  اإلنسانية  العلوم  و  األداب 
اجلديد  الطالب  إستقبال  أيــام  بتنظيم  السماح 
اجلامعية  للحياة  املنظمة  للقوانني  سافر  خرق  يف 

فى  الطالب  مشاركة  بحق  تقر  التي  عالتها  رغم 
واالجتماعية  الثقافية  األنشطة  وتنظيم  تسيير 
املتعلق   01.00 القانون  يف  وارد  هو  كما  باجلامعة 

بتنظيم التعليم العالي.
العامة  الكتابة  مــن  الــصــادر  السلوك  هــذا  إن 
ليس األول من نوعه بل له عدة سوابق و مع عدة 
على  أقدم  القريب  باألمس  حيث  بالكلية  فاعلني 
باملوسم  اجلديد  الطالب  إستقبال  أيــام  عرقلة 
اجلامعي 2020/2021 عبر تسخير حراس األمن 
للتضييق  مناسبات  عدة  فى  حتريضهم  و  اخلاص 
على الطالب داخل الكلية باإلضافة إلى املمارسات 
مناسبات  عــدة  فى  الطالب  جتــاه  االستفزازية 
والعلوم  االداب  بكلية  النضالية  األشكال  وتصوير 
االنسانيه الرباط خالل معركة مناهضة تسقيف 
سن ولوج ملهن التربية والتعليم. كل هذه املمارسات 
بكلية  العامة  الكتابة  تنتجها  التي  البوليسية 
من  عليها  امللقاة  املهام  و  صالحيات  تتجاوز  االداب 
احليوية  املرافق  فتح  و  املالية  والصفقات  متوين 
وتوفير  )املطبعة/املقصف/املكتبة/...(  بكلية 
التجهيزات التقنية بالكلية التي تعود إلى العصور 
احلجرية و ال تواكب تطورات اجلامعة املغربية، إن 

اختصاصات  صلب  يف  تدخل  التي  هي  املهام  هذه 
الطالب  على  رقابة  فرض  ليس  و  العامة  الكتابة 

وأنشطتهم.
االتحاد  فــي  فإننا  الــصــدد  هــذا  وفــي 
الوطني لطلبة المغرب موقع الرباط نعلن 

للرأي العام الوطني والطالبي مايلي:

إستقبال  عملية  طال  الــذي  باملنع  تنديدنا  ــ 
االنسانيه  والعلوم  االداب  بكلية  اجلديد  الطالب 

من طرف الكاتب العام.
-- تشديدنا أن العقليات السلطوية التي الزالت 
سائدة باجلامعة املغربية ال مكان لها ووجب كنسها
-- دعوتنا عميد كلية األداب و العلوم اإلنسانية 
احلريات  احترام  إلى  الهاني  الدين  جمال  الرباط 
واحلد  والطالبات  الطالب    السياسية  و  النقابية 
من سلطوية األفراد من تسيير مرافق الكلية وفق 

مزاجهم وأهواءهم.
والنقابية  السياسية  القوى  جميع  دعوتنا   --
إلى  االنسانيه  والعلوم  االداب  بكلية  الفاعلة 

من  اجلميع  متكني  أجــل  مــن  والنضال  التضامن 
ممارسة احلريات العامة بدون قيد أو شرط .

-- رفضنا الكلي لإلجراءات اإلقصائية عبر فرض 
وحرمان  اإلستقطاب  مفتوحة  كلية  فى  اإلنتقاء 
الطالب من حقهم فى استكمال املسار األكادميي .

التسجيل  رســـوم  لــفــرض  الــقــاطــع  رفــضــنــا   --
جلامعة  التابعة  واملؤسسات  الكليات  مبختلف 

محمد اخلامس .
الفصائل  و  اجلامعية  املواقع  جميع  دعوتنا   --
الطالبية املناضلة إلى النضال من أجل إعادة بناء 
االحتاد الوطني لطلبة املغرب منظمة لكل طالب 
باعتباره سبيلنا الوحيد للدفاع املنظم والوحدوي 

عن احلقوق املادية و املعنوية لطالب .

االتحاد الوطني لطلبة المغرب موقع 
الرباط

عاشت أوطم منظمة ديمقراطية 
جماهيرية تقدمية مستقلة
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 الداخلية بالجامعة" الداخلية بالجامعة"
الــّتــنــســيــقــيــة   “ ــن  ــاء مـ ــضـ ــاض أعـ ــ خ
عليهم  فرض  الذين  لألساتذة  الوطنية 
وقفة  الثالثاء،  الّشرق”،  بجهة  التعاقد 
أمام  جزئي  باعتصام  مصحوبة  احتجاج 
التربية  ملهن  اجلهوية  األكادميية  مقّر 

والتكوين – جهة الشرق بوجدة.
ويأتي الشكل االحتجاجي، حسب بالغ 
الذي  “الترسيب  ضّد  ذاتها،  للّتنسيقية 
الذين  اجلدد”،  األساتذة  من  عددا  طال 
املؤسسات  يف  تعيينهم  بقرار  يتوصلوا  لم 
الّتعليمية خالل عملية الّتوزيع األخيرة.

عضو  ــقــاســمــي،  بــل إبـــراهـــيـــم  ــال  ــ وقـ
الذين  لألساتذة  الوطنية  “التنسيقية 
“إن  الّشرق”:  بجهة  التعاقد  عليهم  فرض 
عدد  حرمان  على  رّدا  يأتي  االحتجاج 
للمذكرة  طبقا  التعيني  من  األساتذة  من 
 5 الــصــادرة يــوم   002.22 الــوزاريــة رقــم 
 11 املادة  مع  تتناقض  التي   ،2022 يناير 
األكادمييات،  ألطر  األساسي  النظام  من 
األطر  تعيني  ميكن  أنــه  على  تنص  التي 

الذين لم يستوفوا جميع وحدات التكوين 
ال  عــام  معدل  على  يحصلوا  أن  شريطة 
وحدات  تقومي  يف   20 على   10 عن  يقل 

التكوين”.
طال  الترسيب   “ ذاته:  املتحدث  وأردف 
عددا من األساتذة على املستوى الوطني، 
ويف جهة الشرق فوجئت األستاذة وجدان 
اعتصام  يف  لتدخل  الــقــرار  بهذا  ــداوي  ب
التنسيقية  أمام األكادميية، وما كان على 
خطوتها  يف  مؤازرتها  إال  الشرق  بجهة 

االحتجاجية ”.
للمفروض  الهشة  الوضعية  يؤكد  “ما 
من  ــادة  مـ جتميد  هــو  الــتــعــاقــد  عليهم 
الــوزارة  وضعته  ــذي  ال األســاســي  النظام 
واألكادمييات، واعتبرته مكسبا لألساتذة، 
شأنها  من  أخرى  مذكرة  تفعيل  مقابل  يف 
حرمان عدد كبير من اخلريجني من ولوج 
الشارع  سيكون  وبالتالي  التدريس؛  مهنة 
التنسيقية  عضو  يضيف  مصيرهم”،  هو 

ذاته.

أساتذة يحتجون أمام مقر أساتذة يحتجون أمام مقر 

"أكادميية الرشق""أكادميية الرشق"

لعّمال  النقابي  املكتب  أعــضــاء  نــّفــذ 
النظافة  تدبير  لها  املــفــوض  الــشــركــة 
أنصار  بني  بجماعتي  املنزلية  والنفايات 
احتجاج  وقفة  اجلمعة،  مساء  وأزغنغان، 

أمام عمالة إقليم الّناظور.
إليها  دعــا  التي  الوقفة،  هــذه  وتــأتــي 
ــواء  ــت ل املــكــتــب الــنــقــابــي املــنــضــوي حت
لطرد  “استنكارا  للشغل،  املغربي  االحتاد 

عدد من عّمال الشركة بدعوى انخراطهم 
حقوقهم”،  عن  للدفاع  النقابي  املكتب  يف 

حسب احملتّجني.
من  عددا  النقابي  املكتب  أعضاء  وردد 
الشعارات الداعية إلى “ إنصاف الضحايا، 
ما  غــرار  على  حقوقهم،  مــن  ومتكينهم 
املفوض  التدبير  قانون  يف  به  معمول  هو 

لشركات قطاع الّنظافة ”.
الكاتب  نائب  الدرديز،  اهلل  عبد  وقال 
“الشركة  إن  الــنــقــابــي،  للمكتب  الــعــام 
قاموا  أن  بعد  عّمال  ثمانية  بفصل  قامت 

للدفاع  النقابي  املكتب  يف  بــاالنــخــراط 
األجر  يف  الزيادة  قبيل  من  حقوقهم،  عن 
العطل  ومن  التعويضات  من  واالستفادة 

الرسمية وغير ذلك”.
الّنظافة  “عمال  أن  الــدرديــز،   وأضــاف 
يعيشون  أنصار  وبني  أزغنغان  بجماعتي 
احلقوق  أبسط  فيها  تغيب  مزرية  وضعية 
ــل، وســط  ــغ ــش ــا قـــانـــون ال ــره ــوف ــي ي ــت ال

عملهم  مزاولة  من  وحرمانهم  تهديدهم 
النقابي”.

احتجاجية  أشكال  اتخاذ  على  وشــدد 
اجلهوي  املستويني  على  تصعيدا  أكثر 
العمال  جميع  حقوق  النتزاع  والوطني 
السلطات  داعيا  منهم،  املطرودين  وإعادة 
إلعــادة  التدخل  إلــى  املسؤولة  واجلهات 
االعتبار لعمال النظافة العاملني بالشركة 

املذكورة.

عامل النظافة يحتجون أمام مقر عامل النظافة يحتجون أمام مقر 

عاملة الناظورعاملة الناظور
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ترسانة  احلــكــومــة  جــنــدت  األخــيــرة،  األســابــيــع  خــالل 
املوقع  االتفاق  مضامني  تنزيل  أسمته  ملا  للتطبيل  أبواقها 
من  االجتماعيني  الــفــرقــاء  بــني   2022 مــاي  فــاحت  بتاريخ 
ركزت  ولقد  واحلكومة،  الباطرونا  ونقابة  نقابية  مركزيات 
املواطنات  دخل  حتسني  خطة  على  الدعائية  احلملة  هذه 
االقتصادية  الظرفية  صعوبة  أسمته  مما  بالرغم  واملواطنني، 

للدولة.  املالية  اإلمكانيات  على  املتتالية  األزمات  وانعكاسات 
يف  املــائــة  يف   10 بنسبة  الــزيــادة  تقدمي  مت  الــصــدد  هــذا  يف 
واملهن  والتجارة  الصناعة  قطاعات  يف  لألجور  األدنى  احلد 
شتنبر  خالل  املائة  يف   5 دفعتني،  على  تصرف  أن  على  احلرة، 
الزيادات  وبهذه   ،2023 شتنبر  خالل  املائة  يف  و5   2020
بالنسبة  للشهر،  درهــم   3000 من  أقل  األجــر  هذا  سيكون 
عن  بعيدا  يبقى  األجــر  وهــذا  املرسمني،  والعمال  للعامالت 
األساسية  املواد  أثمان  يف  املهولة  الزيادات  مسلسل  مواكبة 
يفند  العاملة  للطبقة  املؤلم  الواقع  إن  وغيرها.  واحملروقات 
الشعبية  اجلماهير  تضليل  ومحاوالت  الكاذبة  االدعاءات  كل 

نضاالتها.  وكبح  لالنتظارية  فريسة  وتركها 
وعمال  عامالت  حالة  التفنيد:  هذا  على  صارخ  وكمثال 
مبدينة  "سيكوميك"  األلــبــســة  وصــنــاعــة  النسيج  معمل 
وعاملة  عامل   700 حوالي  تسريح  على  أقدم  الذي  مكناس 
الشركة،  يف  عــديــدة  سنني  قضني  جلهم  عــامــالت،  أغلبهم 
أرباح  وتنمية  خدمة  يف  عمرها  من  سنة   30 قضت  من  منهن 
تأسس  املعمل  فهذا  وللتذكير،  الرأسمالية.  الشركة  هــذه 
مع  وعاملة.  عامل   1200 يشغل  وكان  مبكناس   1975 سنة 
النقابي  املكتب  سيطلب   ،2004 سنة  الشغل  مدونة  صدور 
املادة  بتطبيق  للشغل،  الدميقراطية  للكنفدرالية  التابع 
القضاء. هذا األخير  إلى  اللجوء  عبر  الشغل،  184 من مدونة 
سينصف العامالت والعمال ابتدائيا ولكنه سرعان ما يتراجع 
عن هذا احلكم، من خالل رفض الطلب يف مرحلة االستئناف، 
ابتداء من سنة  الباطرون.  إلى جانب  وهو ما يعني اصطفافه 
على  السلطات  طرف  من  املسنود  الباطرون،  سيقدم   ،2005

باسمني  "سيكوم"،  األم  للشركة  تابعتني  مؤسستني  إنشاء 
تنقيل  وسيتم  سيكوم،  موقع  عن  بعيدة  مناطق  يف  مختلفني، 
سنة  خالل  اجلديدتني.  املؤسستني  إلى  وعاملة  عامل   500
وجتويع  التعسفية  التوقيفات  مسلسل  سينطلق   2010
التي  املؤسسات  إلــى  العمل  تهريب  مــع  والعمال  العامالت 
نقل  وسائل  حتويل  سيتم   2013 سنة  يف  بالعقود.  تشتغل 

"اليانس  باسم  جديدة  شركة  إلى  وموظفيها  سيكوم  شركة 

العمومية،  السلطات  النقابي  املكتب  سيبلغ  اندوستريال"، 
والعمال،  العامالت  قضية  تصفية  تستهدف  مؤامرة  بتدبير 
النقل.  ووسائل  الثمينة  اآلالت  تهريب  الحظوا  ملا  خاصة 
2015 و2016،  ازدادت وتيرة التوقفات واالقتطاعات طيلة 
جلنة  لقاء  عقد  ليتم  والعمال  العامالت  نضاالت  وازدادت 
ستعقد  ذلك  بعد  مكناس،  عمالة  مبقر  واملصاحلة  البحث 
بتأدية  املشغل  تعهد  عن  ستسفر  لقاءات،  أربعة  اللجنة  هذه 
العامالت والعمال، مع مستحقات  كل ما بذمته من مستحقات 

الصحية،  والتغطية  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
شهر  منتصف  منذ  التعهدات.  هذه  من  أي  تنفيذ  دون  لكن 
 700 حوالي  وتشريد  الشركة  إغالق  سيتم   ،2021 نونبر 
هذه  حــدود  إلــى  تعويضات،  وال  أجــور  بــدون  وعامل  عاملة 
يف  املشردين،  والعمال  العامالت  نضال  وسيستمر  الساعة، 
مختلف  مقرات  وأمام  الشركة  باب  أمام  النقابي  مكتبهم  إطار 
وغير  إلنصافهم.  واجلهوية  واإلقليمية  احمللية  السلطات 
والعمال  العامالت  حياة  على  املأساوية  االنعكاسات  خــاف 
القروض  تأدية  عن  عجزهم  بينها  من  وعائالتهم،  املطرودين 
من  العديد  وتوقف  مساكنهم  بإفراغ  تهددهم  التي  لألبناك 
توفير  عن  عجزهم  بسبب  التمدرس  عن  وبناتهم  أبنائهم 

الدراسية. املصاريف 
التي  مبكناس،  "سيكوميك"  وعمال  عامالت  مأساة  إن 
واخلارجي،  الداخلي  الصعيد  على  واسعا،  انتشارا  عرفت 
ووحدتهم،  والــعــمــال  للعامالت  البطولي  الصمود  بفضل 
هي  واحلقوقية،  السياسية  الهيئات  من  العديد  وتضامن 
مع  املتواطئة  احلكومة  تدعيه  ما  كل  لفضح  جلي  تعبير 
العاملة  للطبقة  ثقة  ال  لذلك  ملصاحلها.  واحلامية  الباطرونا 
حتسني  حول  احلكومة  تطلقها  التي  الكثيفة  الدعايات  يف 
سيكوميك  معمل  منوذج  ألن  العاملة  الطبقة  عيش  ظروف 
إلجبارها  الباطرونا  على  الضغط  عن  الواضح  عجزها  يفضح 
مطالبهم  تلبية  خالل  من  والعمال،   العامالت  إنصاف  على 
حماية  هدفها  حكومة  إنها  التشرد.  من  وحمايتهم  املشروعة 
واستعمال  العاملة  الطبقة  قمع  عبر  الباطرونا  مصالح 
مشروعيتها،  رغــم  مطالبها،  ضــد  أحــكــام  ــدار  إلص القضاء 
فانه  والعامالت  العمال  لصالح  حكم  هناك  كــان  إن  وحتى 
لفائدة  الــصــادرة  األحــكــام  تنفيذ  عــدم  وضحايا  ينفذ،  ال 

اآلالف.  بعشرات  يعدون  والعمال  العامالت 
النضال  مــواصــلــة  إال  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  ــام  أمـ خــيــار  ال 
البورجوازية،  وعن  النظام  عن  املستقل  حزبها  يف  وتوحيدها 
العمالية  الــنــضــاالت  بتشبيك  الكفيل  ــو  ه ــزب  احلـ هــذا 
االستغالل  على  القضاء  من  ميكن  سياسيا  أفقا  وإعطائها 

واالستبداد.          

مأساة عامالت وعامل "سيكوميك"مأساة عامالت وعامل "سيكوميك"
تفند سياسة تحسني دخل املواطنات واملواطننيتفند سياسة تحسني دخل املواطنات واملواطنني

احلسني ل
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أال  ينبغي  الذي  الوقت  السنة في  3500 م لكل شخص في  الماء عندان ال يتجاوز  لقد أصبح معدل  إجهادا مائيا.  المغرب  المتحد، يعيش  تقارير األمم  وفق 
2500م3 للشخص في السنة. بمعنى أننا خالل الستين سنة الماضية خسران حوالي  1960 كان هذا المعدل  1000م3 حسب األمم المتحدة. في  يقل عن 
...2036 33 م3 في السنة. وإذا استمر الوضع عىل هذا اإليقاع، يقول الخبراء، فالمغاربة لن يجدوا ما يشربون سنة  2000 م3 للفرد الواحد وهو ما يعادل 

اآلن  عمقها  وأصبح  80م  يتعدى  ال  بعمق   2008 سنة  حدود  إىل  كانت  التي  اكادير  منطقة  في  المائية  الفرشة  عرفته  مما  الكارثي  الوضع  هذا  عىل  أدل  وال 
المائية غير متجددة. المائية األحفورية ُتستنزف علما أن مواردها  الفرشة  زاكورة حيث أصبحت  250م. نفس الشيء في 

التدهور  هذا  من  للحد  بدائل  من  وهل  الوضع؟  هذا  إىل  البالد  أوصلت  التي  والعميقة  الظاهرة  األسباب  هي  ما  اليوم؟  ببالدان  الماء  وضعية  هي  كيف 
عقود؟ منذ  المستمر 

المجال. زراعيين ومختصين في  الكبرى من خالل مقاالت لمهندسين  التساؤالت  الديمقراطي نحاول تلمس أجوبة لهذه  النهج  العدد من جريدة  في هذا 

الجفاف يكشف زيف شعارات السياسة الفالحية 

تنذر  املغرب  يف  اجلفاف  سنوات  توالي  وثيرة  أصبحت 
املناطق  من  العديد  تهدد  و  املائية  املــوارد  شحة  بــأزمــة  
بالفرشة  أو  السطحية  باملياه  األمر  تعلق  سواء  حاد،  بنقص 
تتربص  العطش  ظاهرة  أصبحت  وبالنتيجة،  العميقة، 
عليهم  لتحكم  املناطق،  هــذه  يف  واملــواطــنــني  باملواطنات 

املياه.  مصادر  عن  للبحث  ومنازلهم  أراضيهم  من  بالرحيل 
معدل  أن  العلمية  والـــدراســـات  ــاث  ــح األب بينت  لقد 
عاما  انخفضا  عــرف  املــغــرب،  يف  السنوية،  التساقطات 
إلى  الستينات  أواخــر  منذ   ، املائة  يف   20 من  بأكثر  يقدر 
أفق  يف  املائة  يف   15 ب  االنخفاض  يتزايد  أن  وينتظر  اآلن، 
بدأ  للجفاف  السلبي  التأثير  أن  بالذكر  فاجلدير   .2030
القرن  ثمانينات  بداية  منذ  ملحوظ،  بشكل  يتمظهر، 
منوا  عرفت  اجلافة  السنوات  وثيرة  أن  تبني،  حيث  املاضي، 
على  سنة  يكون  يكاد  مبعدل  الفترة،  هذه  خالل  مضطردا، 
سنة  من  التساقطات  انتظام  عدم  خاصية  وزادت  اثنتني. 
إلى أخرى من تفاقم األزمة، كما يتجلى ذلك يف اتساع رقعة 
املناطق  حتى  لتهم  تصاعدي  بشكل  تزحف  التي  التصحر 
ألفالحي  اإلنتاج  يف  الهامة  مبساهمتها  املعروفة  الفالحية 
اللتني  والقطاني،  احلبوب  إنتاج  اخلصوص  على  الوطني، 
كانت  أن  فبعد  الشعب.  لتغذية  األساسية  املواد  من  تعدان 
محدودة  أجزاء  يف  تتمركز  القاحلة  والشبه  اجلافة  املناطق 
املناطق  أهم  مؤخرا  أصبحت،  وشرقه،  املغرب  جنوب  من 
إلى  وصوال  والسراغنة  الرحامنة   سهول  مثل  الفالحية: 
مشارف الشاوية  تعرف نقصا حادا يف التساقطات مما يؤثر 
املزروعات. ودية   مرد  و  املائية  الفرشة  مخزون  على  سلبا 

احلجم  أن  امليدانية  والبحوث  الــدراســات  من  يستنتج 
يقدر  باملغرب   أشكالها،  مبختلف  للتساقطات،  اإلجمالي 
أي  مليار،   121 لكن  سنويا،  مكعب  متر  مليار   150 بحوالي 
التي  الكمية  لتبقى  سنويا.  يتبخر  املائة  يف   81 يناهز  ما 

مكعب. متر  مليار   29 حوالي  االستعمال  متناول  يف  هي 
على  سلطاته  قامت  الفرنسي،  االستعمار  دخــول   مع  
انتزاعها  عبر  الفالحية  ــي  األراض أجــود  على  االستيالء 
جماعي،  بشكل  وتستغلها  متلكها  كانت  التي  القبائل  من 
ووضعتها حتت تصرف املعمرين الذين أقاموا عليها  ضيعات  
بناء  إلــى  ســارعــت  املعمرين،  تشجيع  ــار  إط ويف  شاسعة. 
الفيضانات  من  احلد  و  املياه  تخزين  من  لالستفادة  السدود 
انشات   1925 سنة  ففي  آنذاك.  السهول  تضرب  كانت  التي 
البيضاء  الدار  مدينة  لتزويد  معاشو"  سعيد  سد   " سد  أول 
الصالح  باملاء  املستعمرين  من  كبيرة  نسبة  تأوي  كانت  التي 
االستمرار  سيتم  ذلك  بعد  الطاقة،  لتوليد  وكذا  للشرب 
ما  بنائها  مت  التي  السدود  عدد  بلغ  حيث  السدود،  بناء  يف 
إجمالية  استيعابية  بطاقة  سد   13  ،1956 و   1925 بني 
سيستمر  الشكلي،  االستقالل  بعد  مكعب.   متر  مليار   1.8

االستعمارية،  السلطات  سياسة  تطبيق  يف  اخملزني   النظام 
ما  الفترة  خالل  إضافية،  سدود   3 بناء  يف   استمر  بحيث 
مليار   2.2 اإلجمالية  الطاقة  لتصل   ،1966 و   1956 بني 
خطاب  يف  اإلعالن،  سيتم   ،1967 سنة  خالل  مكعب.  متر 
سقي  بهدف  الــســدود  بناء  سياسة  مواصلة  على  رسمي 

.2000 سنة  أفق  يف  هكتار  مليون 
حاليا،  استعماالتها،  يف  املتحكم  املــيــاه  كمية  تــقــدر 
من  مكعب  متر  مليار   16 منها  مكعب،  متر  مليار   21 حوالي 
اجلوفية.  املياه  من  مكعب  متر  مليار   5 و  السطحية  املياه 
رئيسية  أحــواض  ثالثة  يف  احلجم  هــذا  ثلثي  ويتمركز 

الربيع.  ام  وحـــوض  ــراق  ــورق ب ــوض  ح و  سبو  ــوض  ح هــي 
املائة  يف   90 متثل  الفالحية،  لألغراض  املياه  فاستعماالت 
مكعب  متر  مليار   19 يناهز  ما  اي  االستعماالت  مجموع  من 
مكعب،  مليارمتر   1 اال  الصناعي  القطاع  يستهلك  ال  حني  يف 
مليارمتر   0.7 يتعدى  فال  للشرب  الصالح  املاء  استهالك  اما 
لكافة  التخزينية  الطاقة  ان  الى  ــارة  االش جتدر  مكعب. 
األوحــال  بسبب  كبيرا  انخفاضا  حاليا،  تعرف،  السدود 

التربة. اجنراف  نتيجة  فيها  تراكمت  التي 
على  للحفاظ  المقترحة  التدابير  بعض   -  1

المائية الثروة 
للماء،  الكبير  املستهلك  هــو  الفالحي  القطاع  أن  مبــا 
للحفاظ  املستعجلة،  التدابير  بعض  اتخاذ  يستوجب  كان 
األجيال  إشــارة  رهن  لتبقى  وتنميتها  املائية  الثروة  على 

القادمة.
التدابير في   يمكن تلخيص  بعض أهم هذه 

التالية:   المحاور 
البشرية  باملوارد  الزراعي  للبحث  الوطني  املعهد  دعم   --
نحو  األبــحــاث  توجيه  و  الــضــروريــة  املستلزمات  وكــافــة 
املقاومة  املزروعات  من  جديدة  محلية  أصناف  استنباط 
طرف  من  املستنبطة   البذور  استيراد  وتوقيف  للجفاف، 

البذور. قطاع  حتتكر  باتت  التي  للقارات  العابرة  الشركات 
يتم  التي  كبيرو  بشكل  للمياه  املستهلكة  املزروعات  منع   --
والتركيز  والدالح،  واملوز  كاحلمضيات  للتصدير  توجيهها 
تتطلب  ال  والتي  الشعب  لتغذية  األساسية  املزروعات  على 
والنباتات  والقطاني  كاحلبوب  املياه،  من  كبيرة  كميات 

لزيتية. ا
احلفاظ  يف  تساهم  التي  الزراعية  التقنيات  اعتماد   --
حتافظ  التي  الري  تقنيات  تعميم  مع  واملــاء،  البيئة  على 
املالكني  الصغار وفرض ضريبة على  املزارعني  املاء على  على 
معقلن. غير  بشكل  املاء  يستهلكون  الذين  الكبار  العقاريني 
يستلزم  التدابير  من  النوع  هذا  أن  إلى  اإلشارة   جتدر  
وتوعيته  الشعب  تعبئة  إلى  الهادف  املنظم  النضال  خوض 
جراء  من  وأبنائه  بناته  مستقبل  تهدد  التي  باألخطار 
تدمير  تستهدف  التي  املتوحشة  الليبيرالية  السياسات 

السواء. على  الطبيعة   و  اإلنسان 
بالمغرب الفالحية  السياسة  - أهم مميزات   2

فالحيني  قطاعني  على  الفالحية  السياسة  ترتكز 
كان  التي  الضيعات  يضم  و  احلــديــث  القطاع  متباينني: 
مساحته  وتــقــدر  الفرنسيون،  املــعــمــرون  عليه  يسيطر 
ضيعات  ــي  وه هــكــتــار،  مليون   1.3 بــحــوالــي  اإلجــمــالــيــة 
من  هائلة  كميات  وتستهلك  خصبة  أراضــي  يف  متواجدة 
الرأسماليون  سيستحوذ  الشكلي،  االستقالل  وبعد  املياه،  
استرجاع  عملية  إبــان  الــطــرق،  مبختلف  عليها  املغاربة 
والتقنيات  املكننة   على  يعتمد  القطاع  هــذا  األراضـــي. 
الدولة،  وإعانات  دعم  من  األسد  بحصة  يحظى  و  احلديثة 
فأهم  للماء،  استهالكا  األكثر  الزراعات  على  يعتمد  كما 
اخلارجية،  األســواق  نحو  للتصدير  موجهة  منتوجاته 
املياه،  قلة  من  يشكو  الذي  النغرب،  ان  تبني  املعادلة   هذه 
تتوفر  التي  األوروبية  الدول  إلى  املاء  تصدير  وضعية  يف 

هائلة.  مائية  ثروة  على 
استغالليات  مــن  اغلبه،  يف  يتشكل،  العتيق  القطاع 
تقنيات  و  عتيقة  بطرق  الفالحة  تزاول  وصغيرة،  متوسطة 
املطرية،  التساقطات  على  مطلق  بشكل  وتعتمد  قدمية، 
يستفد  لم  القطاع  هذا  املعاشية.  بالفالحة  يسمى  ما  وهو 
املناطق والسهول.  املقامة يف  الهيدروفالحية  التجهيزات  من 
مليون   6.5 بحوالي  القطاع  لهذا  اإلجمالية  تقدراملساحة 
الغير  البورية  املناطق  يف  متواجدة  أراضــي  جلها  هكتار، 
الضيعات  هذه  أغلبية  املتدنية.  اخلصوبة  وذات  املالئمة 
متزايدا  نقصا  تعرف  باتت  التي  اآلبــار  مياه  على  تعتمد 

املائية.  الفرشة  مخزون  يف  احلاد  التناقص  نتيجة 

احلسني لهناوي
السياسة املائية بني التدبري الرأساميل وشحة املواردالسياسة املائية بني التدبري الرأساميل وشحة املوارد
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املغرب  سكان  مجموع  مــن   %  42 الــبــاديــة  سكان  ميثل 
 74% تشغل  فهي  االقتصادي.  نشاطها  أهم  الزراعة  وتشكل 
ال  فالزراعة  ذلك  ورغــم  بالبادية.  النشيطة  الساكنة  من 
وتنخفض  اخلام  الداخلي  الناجت  من   15% بنسبة  إال  تساهم 
مساحة  وهــي  اجلفاف  سنوات  يف   12% إلــى  النسبة  هــذه 
الــدول  ففي  ويــوجــد.  السكان  عــدد  مــع  مقارنة  مــحــدودة 
االريــاف  يف  سكانها  عــدد  يتعدى  ال  املتطورة  الرأسمالية 
من   3% إلــى  ب2  تقدر  الــزراعــة  يف  العاملني  ونسبة   20%
من  بأكثر  تساهم  ال  والــزراعــة  النشيطني  السكان  مجموع 

اخلام.  الداخلي  الناجت  من   2%
بالقطاع  العاملني  ونسبة  الــقــرويــني  نسبة  ارتــفــاع  إن 
ميتص  الــذي  الصناعي  القطاع  ضعف  إلــى  مــرده  ألفالحي 
الــفــائــض مــن الــيــد الــعــامــلــة الــقــرويــة كــمــا وقــع يف الــدول 

العشرين.  القرن  وبداية   19 القرن  نهاية  يف  الصناعية 
الداخلي  الناجت  يف  الفالحي  اإلنــتــاج  مساهمة  وضعف 
النشيطة  الساكنة  مجموع  من   39% يشغل  أنه  رغم  اخلام 
الذي  احلبوب  فمردود  القطاع.  هذا  انتاجية  لضعف  راجع 
يف  قنطارا   14 يتعدى  ال  املغرب  يف  زراعي  منتوج  أهم  يعتبر 
الدول  يف  قنطار   70 من  ازيد  يبلغ  الذي  الوقت  يف  الهكتار 

املتطورة. 
فترة  منذ  املتبعة  للسياسات  نتيجة  هو  الوضع  وهــذا 
فركز  نافع.  وغير  نافع  إلــى  املغرب  قسم  الــذي  االستعمار 
عليها  واســتــولــى  اخلــصــبــة،  ــي  ــ األراض حــيــث  الــنــافــع  عــلــى 
أصحابها  من  سلبها  بعد  كبرى  رأسمالية  وشركات  املعمرون 
الري  وقنوات  بالطرقات  النافع  املغرب  ومــد  الشرعيني.. 
والدعم  القروض  املعمرين  ومنح  املياه  لتوفير  سدودا  وبنى 
موجهة  والبواكر  كاحلوامض  جديدة  زراعات  وأدخل  املالي 
أدخلها  التي  املناطق  باقي  وهمش  فرنسا.  نحو  التصدير  إلى 

النافع.  غير  املغرب  نطاق  يف 
اخملزني  الــنــظــام  سيحافظ  الشكلي،  االســتــقــالل  بعد 
سيطرته  فلبسط  االســتــعــمــاريــة.  الــســيــاســات  نفس  على 
للدور  نظرا  البادية  يف  األعيان  على  اعتمد  األوضــاع،  على 
العالقات  زالــت  ما  قــروي  مجتمع  يف  يلعبونه  كانوا  الــذي 
االستعمار  مصالح  على  حافظ  كما  فيه.  سائدة  القبلية 
أراضيهم.  من  يجردهم  لم  الذين  اخلواص  املعمرين  وخاصة 
املتعاونني  الــكــبــار  ــي  األراضـ مــالكــي  األعــيــان  بعض  وحــتــى 
مع  الستينات،  بداية  يف  عنهم  العفو  مت  االستعمار،   مع 
أعيان  جانب  إلى  وأصبحوا،  ممتلكاتهم  جلميع  استرجاعهم 
مواجهة  يف  اخملزن  عليها  اعتمد  التي  القوة  جدد،  آخرين 
تطالب  كانت  التي  املدن  يف  والصغيرة  الوطنية  البرجوازية 
الفالحني.  صغار  على  األراضي  توزيع  وإعادة  زراعي  بإصالح 

يحرثها"  ملن  "األرض  شعار  كان  السبعينات  نهاية  حدود  وإلى 
)من  للشغل.  املغربي  واالحتاد  الوطنية  األحزاب  كل  ترفعه 
التي كانت ترفع بقوة يف تظاهرات فاحت ماي(.  الشعارات  بني 
الوطنية  والــبــرجــوازيــة  ــزن  اخمل بــني  مــا  الــصــراع  هــذا  إن 
الضباط  وكــبــار  ــدن  امل يف  متمركزة  كانت  التي  والصغيرة 
أراضــي  من  تبقى  ما  استرجاع  إلــى  اخملــزن  دفــع  العسكريني 
استرجع  ما  بعد  السبعينات  بداية  يف  اخلــاص  االستعمار 
توزيع  إلى  واضطر  احلماية.  بعد  الرسمي  االستعمار  أراضي 
الفالحني.  %30( من هذه األراضي على صغار  جزء )حوالي 
واملالكني  البرجوازية   الباقي، فاستفاد منه بعض عناصر  اما 
العسكريني،  الضباط  كبار  إلى  باإلضافة  البادية،  يف  الكبار 
األراضي  من  تبقى  وما  العسكريني.  االنقالبني  محاولة  بعد 
عموميتني  شركتني  طريق  عن  تدبيره  يف  الدولة  استمرت 

احمللي  للرأسمال  تفويته  مت  أن  إلــى  وسوجيطا(  )صــوديــا 
 .2003 سنة  خالل  واألجنبي 

اخملــزن  وجــه  االستعمار،  سياسة  لتكريس  وكاستمرار 
االستثمارات  جل   68-1972 اخلماسي  اخملطط  من  ابتداء 
الــدوائــر  وتــوســيــع  وإنــشــاء  الــســدود  بــنــاء  نحو  العمومية 
لها  خطط  التي  هكتار  مليون  سقي  فكرة  وتبنى  السقوية. 
كلفت  ولقد  املاضي.  القرن  من  الثالثينيات  مند  االستعمار 
40 مليار درهم  2000 حوالي  إلى حدود سنة  السياسة  هذه 
التالي: النحو  باملغرب على  القروي  واليوم ميكن وصف اجملال 
هكتار  مليون   1.5 حوالي  مساحتها  تبلغ  سقوية  مناطق   --

القيمة  من   %  45 تنتج  املزروعة(  املساحة  من   16% )أي 
سنة  يف   70% إلى  وتصل  عادية  سنة  يف  الفالحية  املضافة 

املغربية.  الفالحية  الصادرات  مجمل  وتنتج  جافة 
غير  املطرية  التساقطات  على  تعتمد  بورية  مناطق   - -
ضعيفة،  مبردودية  والقطاني  احلبوب  أساسا  تنتج  املنتظمة، 
من  فقط   55% ب  تساهم  املزروعة  املساحة  من   84% تشكل 
يف  فقط  و30%  عادية  سنة  يف  الفالحية  املضافة  القيمة 

جافة.  سنة 
أساسا  تعتمد  مرتفعة  سكانية  كثافة  ذات  جبلية  مناطق   - -

محدودة. جد  مساحات  على  السقي  وبعض  الرعي  على 
والقهر.  والعزلة  التهميش  تعاني  االخيرة،  املناطق   هذه 

الرعي  على  تعتمد  صحراوية  وشبه  صحراوية  مناطق   - -
ضعيفة.  سكانية  كثافة  وذات  أساسا 

تستفيد  طبقية  سياسة  الفالحية  ــزن  اخمل سياسة  إن 
األراضــي  من  االستفادة  الكبار.  الفالحني  من  أقلية  منها 
الدعم  ــن  وم السقي  مــجــال  يف  العمومية  واالســتــثــمــارات 
اإلعفاءات  إلى  باإلضافة  اإلنتاج  وعوامل  املعدات  القتناء 

يبية.  لضر ا
الغذائية  السيادة  فقدان  إلى  أدت  املتبعة  السياسات  هذه 
واصبح  للحبوب.  بنيوي  مستورد  املغرب  اصبح  إذ  لبالدنا 
تتزايد  الــتــي  ــواردات  ــ ال لــفــائــدة  مختال  الــتــجــاري  املــيــزان 

الفالحية.  الصادرات  قيمة  و  حجم  تناقص  امام  قيمتها 
ماليني   9 حوالي  باملغرب  للزراعة  القابلة  املساحة  تقدر 
مم   400 عن  تساقطاتها  تقل  مناطق  يف  منها   %50 هكتار، 
 . هكتار  مليون   9.7 حوالي  الغابوية  واملساحات  السنة.  يف 
املــوارد  فمجموع  محدودة.  فهي  املائية،  للموارد  بالنسبة 
تتعدى  ال  معقولة،  بتكلفة  تعبئتها،  ميكن  التي  املتجددة 
 50% جوفية(  و4  سطحية   16( السنة.  يف  م3  مليار   20
املساحة  من   7% يف  أي  سبو  وحوض  الشمال  يف  ممركزة  منها 
منها  السطحية  خاصة  املوارد  هذه  أن  كما  للمغرب.  الكلية 
التساقطات  حسب  ألخرى  سنة  من  كبيرة  تفاوتات  تعرف 
جد  سنة  يف  م3  مليار  و50  جافة  سنة  يف  م3  مليارات   5(

ممطرة(.
 ورغم محدودية هذه املوارد، فانها اصبحت مهددة بسبب 
التي  السياحية،  واحملطات  املدن  توسع  جراء  عليها  الضغط 
السلبية  اآلثار  مراعاة  دون  السائدة  الطبقة  مصالح  تخدم 
املناطق  لساكنة  الكرمي  العيش  متطلبات  وعلى  البيئة  على 

ملهمشة. ا
بيئية  اختالالت  عدة  إلى  الطبيعية  املوارد  استنزاف  أدى 
حسب  بالتصحر  املغرب  مناطق  من   95% تهدد  أصبحت  التي 

يلي: ما  فيه  جاء  الذي  البيئة  لوزارة  تقرير 
مابني  ــدن  امل توسع  بسبب  املــزروعــة  املساحة  تقليص   - -
سنة  كل  هكتار   4800 وضياع  سنويا  هكتار  و5000   3000
والبحث  التحتية  والبنيات  املدن  توسع  بسبب  الغابات  من 
سنويا  هكتار   3000 وإتالف  للزراعة  جديدة  مساحات  عن 

احلرائق. بسبب 
 10 يهدد  التربة  واجنـــراف  النباتي  الغطاء  تــدهــور   - -
مبعدل  السدود  حقينات  توحل  إلى  ويــؤدي  هكتار  ماليني 
6000 هكتار سنويا. م3 سنويا أي ما يعادل سقي  60 مليون 
تقنيات  استعمال  بسبب  املياه  من  م3  مليار   4 ضياع   - -
من   90% حوالي  وطرح  مالئمة،  وغير  تقليدية  السقي  يف 
يشكل  وهذا  معاجلة،  دون  الوديان  أو  البحر  يف  العادمة  املياه 
واجلوفية  السطحية  املياه  لتلوث  ومصدرا  منها  جلزء  هدرا 

والشواطئ. 
ال  خالل  )بحيرات(  الرطبة  املناطق  من   50% اندثار   - -

املاضية.  سنة   50

البادية املغربية امام تصاعد هيمنة الرأسامل وتنامي الهشاشة والتفقريالبادية املغربية امام تصاعد هيمنة الرأسامل وتنامي الهشاشة والتفقري
عبد الرحيم هندوف

بعد االسـتـقـالل الشكلي 
سيحافظ الـنـظـام المخزني 

عىل نفس الـسـيـاسـات 
االسـتـعـمـاريـة. فلبسط 

سيطرته عىل األوضاع، اعتمد 
عىل األعيان في البادية نظرا 

للدور الـذي كانوا يلعبونه في 
مجتمع قـروي ما زالـت العالقات 

القبلية سائدة فيه.
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تنبئ  املغرب  يف  اجلفاف  لوثيرة  امللحوظ  التنامي  ان 
ولقد  املناطق.  من  العديد  لتشمل  العطش  ازمــة  بتوسع 
التساقطات  معدل  ان  العلمية  والدراسات  االبحاث  بينت 
منذ  ملحوظا،  انخفضا  عــرف  قد  املــغــرب،  يف  السنوية، 
انتظامها  عدم  يشكل  كما  املاضي.  القرن  ثمانينات  بداية 
ويتجلى  هيكلية.  خاصية  أخــر  إلــى  فالحي  موسم  مــن 
تزحف  التي  التصحر  رقعة  اتساع  خالل  من  املنحى  هذا 
الهامة،  الفالحية  املــنــاطــق  بعض  على  مستمر  بشكل 
مشارف  إلــى  وصــوال  والسراغنة  الرحامنة  مناطق  مثل 
خزان  تعتبرمبثابة  التي  املنطقة  وهي  الشاوية،  منطقة 
معدل  من  املائة  يف   30 عن  يزيد  ما  تنتج  ألنها  احلبوب، 
للزراعة  الصاحلة  فاملساحة   . للحبوب  الوطني  اإلنتاج 
مليون   7 حــوالــي  منها  هكتار،  مليون   8 بحوالي  تقدر 
كل  تخضع  حيث  املناخية،  بالتقلبات  كليا  رهينة  هكتار 
خالل  وتوقيتها  االمــطــار  لسقوط  الفالحية  األنشطة 
قد  امللحوظ،  النقص  هذا  أن  املعلوم  ومن  الفالحي.  املوسم 
جزء  بات  التي  السدود،  ملء  مستوى  على  سلبا  انعكس 
لتتقلص  باألوحال،  مملوءا  االستيعابية  طاقتها  من  هام 

متزايد.  بشكل  املسقية  املساحات 
أصبح  اجلفاف  أن  هاته،  الرصد  معطيات  من  يستنتج 
يستوجب  ما  وهو  باملغرب.  للفالحة  مالزمة  بنيوية  ظاهرة 
هذه  من  احلــد  إلــى  تهدف  متكاملة  سياسة  أســس  ــاء  إرس
وميكن  ألفالحي.  القطاع  على  أثارها  وتخفيف  الظاهرة 
يف  اتخاذها  الواجب  املستعجلة  التدابير  بعض  تلخيص 

: اآلتية  احملاور 
البشرية  باملوارد  الزراعي  للبحث  الوطني  املعهد  دعم   --
نحو  األبــحــاث  وتــوجــيــه  الــضــروريــة  املستلزمات  وكــافــة 
القدرة  لها  التي  املزروعات  من  جديدة  أصناف  استنباط 

اجلفاف. أثار  مقاومة  على 
كبير،  بشكل  للمياه  املستهلكة  املزروعات  منع  أو  جتنب   - -
ومنع  للشعب.  األساسية   غير  الغذائية  املنتجات  خاصة 

التصدير. الى  واملوجهة  للمياه  املستهلكة  الزراعات 
احلفاظ  يف  تساهم  التي  الزراعية  التقنيات  اعتماد   - -
على  اجلفاف  تأثير  من  والتخفيف  واملــاء،  البيئة  على 

احملاصيل.
ــة هــذه الــتــدابــيــر الــضــروريــة يف  ــدول فــهــل اتــخــذت ال
عن  البحث  قبل  عقود؟  منذ  املتبعة  الفالحية   السياسة 
اخلصائص  أهم  بتوضيح  التذكير  يجذر  اجلواب،  عناصر 

الفالحية. السياسة  هذه  متيز  التي 
بالمغرب الفالحية  السياسة  - أهم مميزات   1

فالحيني  قطاعني  على  الفالحية  السياسة  ترتكز 
كان  التي  الضيعات  ويضم  احلــديــث  القطاع  متباينني: 
مساحته  وتــقــدر  الفرنسيون،  املــعــمــرون  عليه  يسيطر 
ضيعات  ــي  وه هــكــتــار،  مليون   1.3 بــحــوالــي  اإلجــمــالــيــة 
الري.  مصادر  على  ومتوفرة  خصبة  أراضــي  يف  متواجدة 
املغاربة  الرأسماليون  سيستحوذ  الشكلي  االستقالل  وبعد 
األراضــي.  استرجاع  عملية  إبان  الطرق،  مبختلف  عليها 
احلديثة  والتقنيات  املكننة   على  يعتمد  القطاع  هــذا 
أهم  الــدولــة.  وإعــانــات  دعــم  مــن  ــد  األس بحصة  ويحظى 

اخلارجية. األسواق  نحو  للتصدير  موجهة  منتوجاته 
استغالليات  مــن  اغلبه،  يف  يتشكل،  العتيق  القطاع 
عتيقة  ــرق  ــط ب ــفــالحــة  ال ــزاول  ــ ت ــرة،  ــي ــغ وص مــتــوســطــة 
التساقطات  على  مطلق  بشكل  وتعتمد  قدمية،  وتقنيات 

املساحة  تقدر  املعاشية.  بالفالحة  يسمى  ما  وهو  املطرية، 
جلها  هكتار،  مليون   6.5 بحوالي  القطاع  لهذا  اإلجمالية 
وذات  وغيراملالئمة  البورية  املناطق  يف  متواجدة  أراضــي 
هذا  األول.  الــقــطــاع  مــع  بــاملــقــارنــة  املــتــدنــيــة،  اخلــصــوبــة 
يستفيد  وال  الفالحية  السياسة  طرف  من  مهمش  القطاع، 

الدولة. إعانات  من  الفتات  بعض  من  إال 
الفالحية السياسات  مرتكزات   -  2

املغاربة  املــالكــني  بــني  الــصــراع   احــتــدم  لقد  لــإلشــارة، 
احلديث(  )القطاع  املعمرين  ضيعات  على  استولوا  الذين 
كانوا  الذين  العتيق(  )القطاع  القبائل  بعض  وفالحي 
استرجاع  قصد  املــغــرب  استقالل  على  اآلمـــال  يعقدون 
هذه  متــيــزت  و  املــعــمــريــن.  ــرف  ط مــن  املنهوبة  أراضــيــهــم 

املناطق،  من  العديد  يف  االحتجاجات  باندالع  املرحلة، 
اراضيها.  باسترجاع  مطالبة  قبائل  عدة  انتفضت  حيث 
الهمجي  بالقمع  االحــتــجــاجــات  ــذه  ه إخــمــاد  مت  ولــقــد 
سيلتف  وكعادته  بحقوقهم.  املطالبني  الفالحني  لترهيب 
املئات  بعض  توزيع  عبر  املشروعة  املطالب  هذه  على  النظام 
تعاونيات  يف  وجمعهم  الفالحني  صغار  على  الهكتارات  من 
 ." الزراعي  اإلصــاح  تعاونيات   " تسميتها  متت  صــوريــة  
سياسية،  صراعات  نشوب  الى  األحداث،  هذه  دفعت  وقد 
إعطاء  على  تركز  التي  والتقدمية  الوطنية  القوى  بني 

احلاجيات  لتلبية  األساسية  الــزراعــات  إلنتاج  األولوية 
من  الــذاتــي  االكتفاء  حتقيق  بــهــدف   للشعب  الغذائية 
اخلصبة  األراضــــي  تــخــصــيــص  يــعــنــي  ــا  مم املــــواد.  هـــذه 
والقطاني  )احلبوب  األساسية  الزراعات  إلنتاج   واملسقية  
ومن  جهة،  من  الزيتية(  والنباتات  السكرية  والــزراعــات 
التي  القصر  حــول  امللتفة  الرجعية  الــقــوى  ثانية  جهة 
اجل  من  التصديرية  الزراعات  على  التركيز  على  تدافع 
يف  الرجعي  اللوبي  سينجح  وطبعا   . الصعبة  العملة  جلب 
الفالحية  السياسات  اجتهت  حيث  الثاني،  اخليار  مترير 
متركزها  عبر  التصديرية،  للزراعات  األولوية  إعطاء  إلى 
األساسية  الزراعات  حساب  على  السقوية،  املساحات  يف 

والهامشية. البورية  املناطق  نحو  توجيهها  مت  التي 

المتبعة  السياسات  3 - مؤشرات فشل   
ــرن مــن تــنــفــيــذ الــســيــاســات  ــر مــن نــصــف قـ ــث بــعــد أك
حساب  على  الرأسمالية  بــاألســواق  املرتبطة  الفالحية 
الذاتية  اإلمكانيات  على  تعتمد  وطنية  فالحية  سياسة 
مع  التأقلم  فيها  مبا  الطبيعية،  الثروات  على  واحملافظة 
والبعيد،  املتوسط  ــدى  امل على  أثــاره  ومــقــاومــة  اجلــفــاف 

: عبر  السياسات،  هذه  فشل  نسجل 
ازمة  تعرف  أصبحت  التي  الصادرات  على  الرهان  فشل   - -
األسواق  تنتهجها  التي  املتشددة  احلماية  بسبب  كبيرة 

الصادرات. لهذه  الرئيسي  املنفذ  األوروبية، 
على  تعتمد  التي  احملاصيل  مردودية  مستوى  ضعف   - -
يهدد  مما  اجلفاف،  ظاهرة  تنامي  مع  خصوصا  األمطار، 

واجلوع. بالعطش  القرى  ساكنة  من  املاليني 
نتيجة  ــي  ــزراع ال البحث  ملنظومة  ممنهج  تخريب   - -
ذوي  الباحثني  مــن  للعديد  الطوعية  ــادرة  ــغ امل عملية 
استيراد  على  واالعــتــمــاد  العالية  العلمية  الــكــفــاءات 

للقارات. العابرة  الشركات  تكنولوجيات 
املتزايد  العجز  لسد  احلبوب  لواردات  بنيوي  اعتماد   - -
الغذائي  أمنه  يرهن  ما  وهــو  املغربي  الشعب  تغذية  يف 
يف  املتحكمة  للقارات  العابرة  الشركات  أيدي  بني  ويجعله 

األساسية.  املواد  جتارة 
من  املائية  الفرشة  وخاصة  للبيئة  كبير  استنزاف   - -
بشكل  تستغله  التي   األجنبية  الفالحية  الشركات  طرف 

القادمة. األجيال  مستقبل  لتهدد  بشع 

تنامي وثرية الجفاف يفضح زيف السياسات الفالحيةتنامي وثرية الجفاف يفضح زيف السياسات الفالحية
احمد حروش

احـتـدم الــصــراع بـين 
المـالكيـن المغاربة الذين 

استولوا عىل ضيعات المعمرين 
)القطاع الحديث( وفالحي بعض 
القبائل )القطاع العتيق(، الذين 

كانوا يعقدون اآلمـــال عىل 
استقال المغرب قصد استرجاع 
أراضـيـهـم المنهوبة مـن طــرف 

المعـمـريـن. وتميزت هذه 
المرحلة، ابندالع االحتجاجات 

في العديد من المناطق، حيث 
انتفضت عدة قبائل مطالبة 

ابسترجاع أراضيها.
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نحن أصدقاء وصديقات البيئة واملقتنعني بأن سالمة مستقبل 
اإلنسان يف التصالح مع الطبيعة علينا أن نستوعب حجم خطورة 
من  يحترق  الكوب  آثارها.  من  احلد  يف  ونساهم  املناخية  األزمة 
املناخية  والتغيرات  االضطرابات  غافلون.  ونحن  أقدامنا  حتت 
وارتفاع  والتصحر  والتسوناميات  الفيضانات  يف  تتجسد  التي 
احلرارة واجلفاف وارتباك الفصول األربعة واألوبئة والتي خلفت 
كلكم  أن  شك  وال  باهظا.  ثمنا  البشرية  فيها  تؤدي  كثيرة  كوارث 
الكوارث.  وملقاربة  العالم من هذه  وكلكن تتابعون ما يقع يف بقاع 
هذا املوضوع الذي أخذ يستأثر باهتمام اإلنسانية جمعاء علينا 

أن :
-  نشخص الوضع 

- نحدد األسباب 

- ونجتهد في تقديم البدائل.

أوال، يف هذا اإلطار نسجل أن املغرب وفق تقارير األمم املتحد 
احلالي  الوقت  يف   .  stress hydrique مائيا  إجهادا  يعيش 
الوقت  السنة يف  500م3 لكل شخص يف  املعدل عندنا ال يتجاوز 
الذي ينبغي أن يكون 1000م3 حسب األمم املتحدة. يف 1960 كان 
هذا املعدل 2500 م3/شخص/سنة. مبعنى أننا خسرنا 2000 م3 
يف 60 سنة أي ما يعادل 33 م3 يف السنة وإذا استمر الوضع على 

هذا اإليقاع فاملغاربة لن يجدوا ما يشربون سنة 2036.
املؤشر الثاني هو نضوب الفرشة املائية وخير مثال على ذلك هو 
الفرشة املائية يف منطقة اكادير التي كانت سنة 2008 بعمق 80م 
أصبحت  حيث  زاكورة  يف  الشيء  نفس  250م.  اآلن  عمقها  وأصبح 
املائية غير  أن مواردها  املائية األحفورية تستنزف علما  الفرشة 
متجددة. ناهيك عن أشجار أركان التي تعرف تدميرا متصاعدا، 

والصحاري البالستيكية التي تكتسح أرجاء املدن والقرى. 
والسياسية  االقتصادية  بخياراته  اإلنسان  هو  عامل  ثالث 
أن  فمنذ  واستهالكه.  وتسويقه  إنتاجه  وطــرق  واالجتماعية 
عبر  هيمنتها  وتعوملت  اجملتمعات  مصير  يف  الرأسمالية  حتكمت 
املناخية  والتغيرات  واالضطرابات  االستيطان  املتعددة  الشركات 
حساب  على  األولــويــة  هــو  ــاح  األربـ تــراكــم  أصبح  حيث  تتزايد 

الطبيعة والبيئة واإلنسان. 
جيدا  أعرفه  الــذي  اجملــال  على  سأقتصر  للبدائل  بالنسبة 
بني  املشتركة  الــدراســة  مضمون  لكم  ألقــدم  الغذاء  قطاع  وهــو 
"السيادة  بعنوان  نشرتها  التي    GRAIN ومنظمة  فياكابيسينا 

الغذائية: 5 مراحل لتبريد الكوكب وتغذية الشعوب".
كيف يساهم النظام الغذائي الصناعي في األزمة 

المناخية
النظام الغذائي العاملي يساهم ب 44 إلى 57 يف املائة من   - 1

انبعاث غازات االحتباس احلراري موزع على الشكل التالي:
-- إزالة الغابات   من 15 إلى 18 % 

يف  وتتمدد  تتوسع  الصناعية  الفالحة  أن  العالم  عبر  نالحظ 
السافانا واألراضي الرطبة والغابات عبر حرث ماليني الهكتارات. 
إلى   70 عن  مسؤول  الزراعات  حدود  َتقدم  أن  الفاو  أكدت  ولقد 
90 يف املائة من إزالة الغابة عبر العالم، منها ما يقرب من النصف 

مخصص إلنتاج املواد الفالحية املوجهة للتصدير.
- - الفالحة بني 11 و15%

كاألسمدة  الصناعية  املدخالت  من  تأتي  االنبعاثات  أغلبية 
وكذا  السقي  وآالت  ــرارات  اجل الستخدام  والــغــازوال  الكيميائية 

فائض السماد الناجت عن تربية املواشي الصناعي واملكثف. 
- - التحويل والتلفيف بني 8 و10%

تعتبر  وتلفيفيها  وتعبئتها  الغذائية  املنتوجات  معاجلة  إن 
ومن  الصناعي.  الغذائي  النظام  سلسلة  يف  مربحة  جد  مرحلة 
)مأكوالت  جاهز  غــذاء  إلــى  املنتوجات  هــذه  حتويل  أن  املعلوم 
الطاقة يف شكل كاربون.  إلى كمية كبيرة من  ومشروبات( يحتاج 
نفس الشيء بالنسبة لتعبئة وتعليب هذه املنتوجات. وال شك أن 
اجلميع يالحظ األعداد الكبيرة اخملتلفة من العالمات واألحجام 

التي يتم عرضها على أروقة األسواق املمتازة.

- - نقل األغذية بني 5 و6%
يشتغل النظام الغذائي الصناعي كوكالة عاملية لألسفار حيث 
ميكن أن ُتنتج العلف يف االرجنتني لتغذية الدجاج يف الشيلي الذي 
يتم تصديره للصني لتحويله ليتم استهالكه مباكدونال يف مكان 
صناعيا  إنتاجه  يتم  الذي  غذائنا  من  كبير  قسط  العالم.  من  ما 
الكيلومترات ليصل إلى صحوننا. ربع االنبعاثات من  يقطع آالف 

مجموع ما يبعثه النقل عامليا.
- - النفايات بني 3 و4%

من  بدءا  تنقله  خالل  الطعام  إنتاج  نصف  من  يقرب  ما  يضيع 
الضيعة وصوال إلى املستهلك.  والكثير من هذه النفايات تتعفن يف 

القمامات واملزابل وتتسبب يف انبعاث غازات االنحباس احلراري. 
- - التبريد والبيع بالتقسيط: بني 2 و4 %

األسواق  وتزويد  الطعام  لتوزيع  الفقري  العمود  هو  التبريد 
النظام  حل  وأينما  السريعة.  الوجبات  مطاعم  وسالسل  املمتازة 
الغذائي الصناعي يكون مصحوبا بآليات التبريد. وإذا اعتبرنا أن 
للكهرباء  العاملي  املائة من االستهالك  15 يف  التبريد مسؤول عن 
وعن تسرب السوائل الكيميائية للمبردات فيمكن أن نؤكد فعال أن 

التبريد يساهم يف األزمة املناخية.
2 - المراحل الخمس لتبريد كوكب األرض

املرحلة األولى: االعتناء بالتربة على اعتبار أن املعادلة مناخ/
غذاء تغوص بجذورها يف األرض.

القرن  خالل  املستدامة  غير  الزراعية  املمارسات  تطوير  أدى   
يف  العضوية  ــواد  امل من  املائة  يف   75 إلــى   30 تدمير  إلــى  املاضي 
املراعي  يف  العضوية  املــواد  من  املائة  يف  و50  الزراعية؛  األراضــي 
 25 عن  مسؤولة  العضوية  املادة  من  الهائلة  الكمية  هذه  واملروج. 
إلى 40 يف املائة من فائض ثاني أكسيد الكربون احلالي يف الغالف 
اجلوي لألرض. لكن اخلبر السار هو أن ثاني أكسيد الكربون الذي 
بساطة  بكل  التربة  إلى  إعادته  ميكن  اجلوي  الغالف  إلى  نرسله 
عن طريق استعادة املمارسات التي مارسها صغار املزارعني ألجيال. 
ميكن  العالم؛  حول  الصحيحة  واحلوافز  السياسات  وضع  مت  إذا 
الزراعة  مستوى  إلى  العضوية  املواد  من  التربة  محتويات  إعادة 
50 عاًما؛ كان هذا هو الوقت الذي  ما قبل الصناعية خالل فترة 
إلى  الصناعية تقريًبا لتدميره. سيؤدي ذلك  الزراعة  استغرقته 
القضاء على ما بني 24 و30 يف املائة من إجمالي انبعاثات غازات 

االحتباس احلراري العاملية احلالية.
المرحلة الثانية: فالحة طبيعية بدون مواد 

كيميائية
يتزايد بشكل متصاعد استخدام املواد الكيميائية يف ضيعات 
من  التربة  إفقار  مع  بــاملــوازاة  والتصديرية  الصناعية  الزراعة 
مقاومة  أكثر  الضارة  واألعشاب  احلشرات  وجعل  العضوية  املواد 
األضــرار  عن  ناهيك  األعشاب..  ومبيدات  احلشرية  للمبيدات 
عامة  بصفة  اإلنسان  صحة  على  الكيماوية  املواد  لهاته  الصحية 
الفالحني  إن  الزراعيني بصفة خاصة.  والعاملني  العامالت  وصحة 
الصغار املرتبطني باألرض لهم من املعارف ما يكفي يف مجال تنوع 
استعمال  دون  منتجة  زراعة  لضمان  احليوانات  وتربية  الزراعات 
املواد الكيميائية وعبر تنويع النظم الزراعية والتكامل بني اإلنتاج 
إن  البرية.  والنباتات  األشجار  ودمج  احليواني  واإلنتاج  الزراعي 
هذه األساليب الزراعية حتسن القدرة اإلنتاجية لألراضي لكونها 
أخرى  تلو  سنة  هكذا  التعرية.  وتقاوم  التربة  خصوبة  حتسن 

تراكم التربة املادة العضوية مما ميكن من رفع مستوى اإلنتاج.
المرحلة الثالثة: تقليص "الكيلومترات الغذائية" 

وإعطاء األولوية لألطعمة الطازجة
منطق الشركة الذي ينتج عنه نقل املواد الغذائية حول العالم 
أي  من  أو  البيئة  نظر  وجهة  من  له  معنى  ال  االجتاهات  كل  ويف 
وجهة نظر عقالنية أخرى. إن التجارة العاملية للمواد الغذائية وما 
تتطلب من إزالة الغابات وتبريد األطعمة وتوزيعها على نطاق واسع 
تعميق  يف  الغذائي  النظام  مساهمة  على  الرئيسية  املسؤولة  هي 
االنبعاثات  من  التقليص  أو  على  القضاء  وميكن  املناخية.  األزمة 
إذا مت توجيه اإلنتاج الغذائي لألسواق احمللية واألطعمة الطازجة 

والتخلي عن اللحوم الرخيصة الثمن واملواد الغذائية احملولة. لكن 
املعركة ضد شركات متعددة  من أجل هذا يجب تسجيل صعوبة 
االستيطان مدعومة من طرف احلكومات والتي حتدد مسار جتارة 

املواد الغذائية الصناعية.. رغم هذا لن نتراجع عن النضال.
المرحلة الرابعة: إرجاع األراضي للفالحني ووضع حد النتشار 
على  االســتــحــواذ  عبر  األحــاديــة  ــات  ــزراع وال الضخمة  ــزارع  املـ

األراضي.
يف  إنتاجها  يتم  ــات  زراعـ  4 األخــيــرة  سنة  اخلمسني  خــالل 
الضيعات الضخمة )الصوجا، زيت النخيل، الكولزا وقصب السكر( 
يساوي  ما  أي  هكتار  مليون  ب140  تقدر  مساحة  اكتسحت  حيث 
بديلة  سياسة  غياب  ويف  بالهند.  الزراعية  األراضـــي  مجموع 
املساهمة  الزراعات  من  وهي  التطور  يف  الزراعات  هذه  ستستمر 
يجب  حاليا  احلــراري.   االنحباس  غازات  انبعاث  يف  كبير  بشكل 
إنتاج  من  وافر  بقسط  يساهمون  الصغار  الفالحني  أن  نسجل  أن 
األغذية رغم انحصارهم فقط يف أقل من ربع األراضي الزراعية 
عامليا. وحسب الفاو فإن هؤالء الفالحني يوفرون 80 يف املائة من 
احلاجيات الغذائية بالدول املصنعة. إن الفالحني الصغار ينتجون 
الصناعية  الضيعات  مــن  جناعة  أكثر  بشكل  الغذائية  املـــواد 
إن  للكوكب.  ونافعة  للطبيعة  صديقة  ووسائل  وبأدوات  الضخمة 
بإرادة  مصحوبا  الصغار  الفالحني  على  العالم  يف  األراضي  توزيع 
األســواق  ودعــم  التربة  خصوبة  استرجاع  إلــى  تهدف  سياسية 
إلى  انبعاث غازات االنحباس احلراري  احمللية سيساهم يف خفض 

النصف  خالل بعض العشريات.
المرحلة الخامسة: رفض الحلول الخاطئة والتركيز 

على الحلول العملية
هناك اتفاق واسع على أن الغذاء يقع يف صلب التغير املناخي. 
الهيئة  عــن  الــصــادرة  التقارير  مــن  كــل  ــدت  أك الــصــدد  هــذا  ويف 
الغذاء  أن  الدولية  والقمم  املناخ  املعنية بتغير  الدولية  احلكومية 
االنحباس  غــازات  انبعاث  يف  األساسيني  العاملني  هما  والزراعة 
شعوب  تغذية  إمكانيات  على  يفرض  املناخي  التغير  وأن  احلراري 
التحديات نالحظ  أمام هذه  العالم حتديات كبيرة ومتصاعدة.  
الصناعي  اإلنتاجي  النموذج  ملراجعة  السياسية  اإلرادة  غياب 
يتم  املراجعة  هذه  فبدل  له.  املصاحب  التوزيع  ونظام  املسيطر 
من  مجموعة  الكبرى  والشركات  احلكومات  طــرف  من  اقــتــراح 
احللول التي تعتبر خاطئة وال تؤدي إلى النتيجة املرجوة. هناك 
مثال القذيفة الفارغة ملا يسمى "الفالحة الذكية ملواجهة املناخ" 
أيضا  هناك  اخلضراء".  "الثورة  سابقا  عليه  أطلق  ملا  نسخة  وهي 
ملقاومة  جينيا  املتغيرة  كالزراعات  جديدة  تكنولوجيات  اقتراح 
أهداف  عن  ناهيك  الطبيعة  على  باالعتماد  حلول  وكذا  اجلفاف 
يف  األراضــي  على  لالستحواذ  تدفع  التي  الهيدروكاربيرون  إنتاج 
  +REDD بلدان اجلنوب. وهناك كذلك سوك الكاربون ومشاريع
أي تقليص االنبعاثات الصادرة عن إزالة الغابات وتدميرها والتي 
بتحويل  املناخ  تلويث  يف  لالستمرار  الكبار  امللوثون  إليها  يلجا 
األصلية   والشعوب  الصغار  للفالحني  الفالحية  واألراضي  الغابات 
اإلجــراءات  هذه  كل  إن  وامتصاصه.  الكاربون  تخزين  لفضاءات 
واحللول املطروحة من طرف كبار امللوثني وحكوماتهم غير عملية 
وتهدف فقط للحفاظ على تراكم األرباح وهي حلول تأتي كنقيض 
من  املــرور  إنه  الواقع.  يف  جناعته  عن  بني  والــذي  الناجع  للحل 
النظام الغذائي الصناعي الذي تتحكم فيه الشركات الكبرى إلى 
أنظمة غذائية محلية يف يد الفالحني الصغار والفالحة العائلية.
منسجم  لشعوبنا،  حياة  أسلوب  هي  اإليكولوجية  الزراعة 
االجتماعية  العالقات  يف  منوذجي  حتول  إنه  الطبيعة.   لغة  مع 
ــذي  وال أراضــيــنــا،  يف  واالقــتــصــاديــة  واإلنــتــاجــيــة  والسياسية 
الواقع  ويعيد  ونستهلكه  الغذاء  بها  ننتج  التي  الطريقة  يغير 
علم  للغذاء.  الصناعي  اإلنتاج  دمره  الذي  والثقايف  االجتماعي 
البيئة الزراعية يولد املعرفة احمللية ويبني العدالة االجتماعية، 
للمناطق  االقتصادية  اجلــدوى  ويعزز  والثقافة  الهوية  ويعزز 

الريفية واحلضرية. 

الجفاف، كعنرص من أزمة املناخ، من صنيعة اإلنتاج الجفاف، كعنرص من أزمة املناخ، من صنيعة اإلنتاج 
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  ويل للعرب: عن حمق الصهيونية
حول  الصهيونية  الــدعــايــة  أساطير  ــدد  مت
يوم  كل  يف  وإبداعهم  وتنظيمهم  الغزاة  تفوق 
وتشهد  بل  لفلسطني،  الغزو  مشروع  بداية  منذ 
طفرات يف مساحة هيمنتها على الوعي العربي، 
حتى يف الوقت الذي يسجل فيه العدو هزائمه 
هــذه  أن  واألســــوأ  شــتــى،  مــنــاح  يف  تــراجــعــه  أو 
التي  الكوارث  حجم  على  فعلًيا  تغطي  الدعاية 
حاضره  يف  العالم  من  اجلزء  بهذا  الغزاة  يلحقها 
املعادية  طبيعته  إدراك  عن  وتعمي  ومستقبله، 
لإلنسانية  بل  فحسب،  الفلسطيني  للوجود  ال 
كل  البشرية،  احلياة  استقرار  وفرص  والطبيعة 
ما سبق قد ميكن اعتباره جزء من مشاعرنا جتاه 
الشواهد  أن مراقبة  لوال  أو دعاية ضده،  عدونا 
حول ما يحدثه هذا العدو حتى جتاه فرص بقاء 
مستوطنيه على قيد احلياة ال يتصف إال بذات 
والسيطرة  بالتحكم  والهوس  والتعالي  احلمق 

والقهر والتطويع لكل شيء.
باعتبارها  فلسطني  ألرض  الغزاة  ينظر  لم 
مورد يحوزه الشعب الفلسطيني ويروم الصهاينة 
عليه  الــصــراع  وحــســم  كــامــل  بشكل  ملــصــادرتــه 
منحاز  ــدو  وع كخصم  أيــًضــا  ولكن  ملصلحتهم، 
الصهيوني،  للمشروع  ومــجــاٍف  للفلسطينيني 
قهر  على  الــعــدوان  مشروع  بداية  منذ  فعملوا 
ال  نحو  على  الفلسطينية  والطبيعة  األرض 
قــهــرهــم لإلنسان  مــســاعــي  ــن  ــورة ع ــط يــقــل خ
واملسطحات  للبحيرات  جتفيف  الفلسطيني، 
املائية التي لم يفهم الغزاة األوروبيون الصهاينة 
فلسطني،  يف  الطبيعية  احلياة  دورة  يف  ــا  دوره
األمراض  لهم  يسبب  كتهديد  فقط  لها  ونظروا 
منه  ويستفيد  الفلسطيني  عدوهم  ويفهمه 
ينطبق  احلال  وهذا  معيشته،  من  جزًءا  ويشكل 
على عمليات االستنزاف الهمجي والغبي ملصادر 
املياه اجلوفية الذي قاد لفقر حقيقي يف اجملموع 
فيما  االستراتيجي،  باملعنى  املياه  ملــوارد  العام 
تــرداد  وزبائنها  الصهيونية  الدعاية  تواصل 
واملائية  الــزراعــيــة  التقنيات  ــول  ح الــتــراهــات 
كل  استثمار  على  وقدرتها  وحذقها  الصهيونية 
اجلادة  الدراسات  جل  إن  احلقيقة  ماء.  ة  قطر 
تشير إلى أن قدرة املنظومة الصهيونية التقنية 
واألرض  الطبيعة  سلب  يف  هي  اجلانب  هــذا  يف 
حصة  زيــادة  ملصلحة  املياه،  من  ممكن  قدر  أكبر 
املياه  لهذه  االستهالك  من  الصهيوني  املستوطن 

زراعية  مشاريع  حلساب  أو  اليومية  معيشته  يف 
غير مالئمة لهذه األرض.

منطقة  على  املستمرة  االستيطانية  الهجمة 
األغوار والبحر امليت تشكل منوذًجا عن سعي هذا 
املشروع حليازة كل شيء والتدخل فيه وإفساده، 
مجموعها  يف  مساحة  عن  نتحدث  هنا  ونحن 
مجتمعني،  غــزة  وقطاع  الغربية  الضفة  تفوق 
وتتشكل من أوسع مجموعة من النوادر الطبيعية 
النفيسة، واملهمة للحياة االنسانية، البحر امليت 
واألغوار هي مستودع ملعادن ومواد غاية يف الندرة 
حتفظ وجودها من خالل دورة طبيعية فريدة، 
االستيطانية  ترسانته  بكل  العدو  يهجم  فيما 
مبنطق  املساحة  هذه  على  احلمقاء  وتقنياته 
البحر  عن  املياه  مصادر  فيقطع  الغبي،  السلب 
امليت، ويتسبب يف جتفيف مساحات متزايدة من 
لكوارث  الطبيعية  البنى  ويقود  املائي،  مسطحه 

املعجزة  هذه  وموارد  معادن  على  وينقض  كبرى، 
االثـــراء  حلــســاب  والــنــهــب  بالسلب  الطبيعية 
السريع للمنظومات االستثمارية للمستوطنات، 
للغرب  وتصدير  نفيس  العدو  هذا  يــراه  ملا  نهب 

بأسرع طريقة ممكنة.
ــن الــشــاعــري  ــد يــكــون م يف مــواجــهــة هـــذا ق
بقاءه  أن  يدرك  العدو  هذا  أن  القول  والعاطفي 
يف هذه األرض محدود زمنًيا مهما طال، وبالتالي 
ميكنه  ما  بأسرع  ينهب  مغير  كأي  يتصرف  فإنه 
مستبًقا حلظة هربه، ولكن هذا ليس موضوعنا، 
للعيش  طبيعية  كبنية  فلسطني  أن  فاحلقيقة 
خواصها  ملعظم  بالفناء  تهديد  نحو  متضي 
األصيلة، وحتويل سريع لها باجتاه مالئمة منط 
عيش الغزاة يف هذه احلقبة، وحتى على حساب 

أي أفق ممكن لالستمرار.
إن اإلبادة والقهر املمنهج لكل ما يراه املستوطن 
الغازي يف محيطه، ال يعني فقط تهديد الطبيعة 
وبشكل  أيــًضــا  ولكن  الفلسطيني،  االنــســان  أو 
أساسي يعطي داللة عما تنتجه وستنتجه هذه 
التمدد  وهذا  فيه،  تتمدد  شبر  كل  يف  املنظومة 
استدخال  بفعل  العربية،  األرض  يطال  بــات 
آللة  الصهيوني  الكيان  مع  والتحالفات  التطبيع 
فويل  عربي،  شبر  لكل  هذه  والتوحش  التدمير 

ألمة العرب من شر قد أقام واستفحل.

جريدتنا  من  العدد  هذا  إصــدار  يصادف 
الكبرى  البطولية  للعملية  األولــى  الذكرى 
الستة،  الفلسطينيون  األسرى  نفذها  التي 
ويعقوب  عارضة  ومحمد  عارضة  محمود 
قادري وأيهم فؤاد ومناضل نفيعات، مناضلون 
من حركة اجلهاد اإلسالمي، وزكريا الزبيدي 
حيث  األقــصــى؛  شهداء  كتائب  من  مناضل 
استطاعوا يوم 06 شتنبر 2021، ومن خاللهم 
من  مكوناتها،  بكل  الفلسطينية  املقاومة 
إدالل العدو الصهيوني ومتريغ صورة جيشه 
التراب؛  يف  واخملابراتية  األمنية  وأجهزته 
احلد  يف  العدو  سجون  ضعف  للعالم  وأثبتوا 
مهما  للحرية،  الفلسطينيني  تطلعات  من 
تنوعت  ومهما  السجون  تلك  ــوار  أس طالت 
الشائكة  بــاألســالك  حتصيناتها  واشــتــدت 
وباألبراج والكاميرات ومختلف آليات وأشكال 

الضبط واملراقبة.
السنة  مــن  شتنبر   06 الــتــاريــخ،  ــذا  ه يف 
أخرى  مــرة  الفلسطينيون  أسقط  املاضية، 
يقهر،  ال  الــذي  الصهيوني  اجليش  أسطورة 
وأسطورة حتصينات سجونه التي ال تخترق، 
ألرض  احملتلني  الصهاينة  كل  أمن  وأسطورة 
طريقتهم  على  استطاعوا  فقد  فلسطني؛ 
فتح  البطلة،  واجلريئة  الذكية  اخلــاصــة، 
منطقة  يف  ــد  ــوج ي ــذي  ــ ال جــلــبــوع  ســجــن 
احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  شمال  بيسان 
العالية  األحكام  ذوي  للمعتقلني  اخملصص 
للحرية؛  نفق  عبر  منه  واخلــروج  واملؤبدات، 
مبهرين العالم مبدى قوة العشق الفلسطيني 
تفوق  ومؤكدين  الطليقة،  ــرة  احل للحياة 
عدالة  من  املستمد  املعنوي،  الفلسطينيني 
املتواصلة  شعبهم  مقاومة  ــن  وم قضيتهم 
وجسامة  فــداحــة  ــم  رغ الــزمــن،  مــن  لعقود 
التضحيات، وضدا على ما يحاك من مؤامرات 

إلقبارها وتصفيتها.
للمقاومة  البطولي  العمل  هذا  ذكــرى  يف 
الفلسطينية، ال بد أن نذكر بعدالة القضية 
خالل  من  العالم  بها  يقر  التي  الفلسطينية، 
التي  األممية  مؤسساته  وقـــرارات  مقررات 
على  التأكيد  من  بد  ال  كما  بالعشرات؛  تعد 
املعاصر؛  وقتنا  يف  إنسانية  قضية  أعدل  أنها 
واستبيحت  أرضـــه  مــن  هجر  شعب  قضية 
ــاءه، وانــتــهــكــت حــرمــاتــه ومــقــدســاتــه،  ــ دمـ
حقوقه  كــافــة  وانتهكت  وطــنــه  واستعمر 
من  استقدمت  عصابات  طرف  من  اإلنسانية 
عنصريا،  نظاما  لتقيم  العالم  بقاع  مختلف 
وإدارته  السياسية  عقيدته  ويف  تكوينه  يف 
يتعايش  أن  يستحيل  وعدوانيا  وقوانينه، 
عسكرية  وقــاعــدة  وآلــيــة  بــل  محيطه،  مــع 
متقدمة يف املنطقة للقتل واإلرهاب وخلدمة 
أنفاس  على  والتجسس  اإلمبريالية  مصالح 
الشعوب وقواها املناضلة، وخنق كل تطلعاتها 
والتقدم  االجتماعية  والعدالة  التحرر  نحو 

والدميقراطية.
من  الفلسطيني  الشعب  يخترق  ما  فرغم 
حازمة،  وطنية  لقيادة  وافتقاره  تناقضات 
التوجهات  ذات  الــقــيــادة،  ــذه  ه تركيز  مت 
إرادة  على  ــدا  وض واليمينية  البرجوازية 
خيار  يسمى  ما  على  الفلسطيني،  الشعب 
السلمي  الــســيــاســي  ــعــمــل  وال املــفــاوضــات 

واحللول السلمية، بل وانزالقها نحو التعاون 
جهة؛  من  االحتالل...  مع  األمني  والتنسيق 
عليه  ســـار  الـــذي  البئيس  املــنــحــى  ورغـــم 
التطبيع،  بضاعة  ومروجو  اخليانة  مبررو 
ووسائل  مادية  إمكانيات  من  يوظفونه  وما 
مع  السياسي  التطبيع  لتسويغ  ومؤسسات 
الكيان الصهيوني، املرفوض شعبيا ومن طرف 
ورغم  ثانية؛  جهة  من  املناضلة  القوى  كل 
الصهيونية  احلركة  لتمكني  احملـــاوالت  كل 
النسيج  مستوى  على  اختراقات  إحداث  من 
املغرب،  وضمنها  املنطقة،  لشعوب  اجملتمعي 
جهة  مــن  الــعــالــم  مناطق  مــن  الــعــديــد  ويف 
الفلسطينية  القضية  عدالة  فــإن  ثالثة؛ 
يف  الفلسطيني  الشعب  حــقــوق  وشــرعــيــة 
واسترجاع  العودة  ويف  االستعمار  من  التحرر 
كامل حقوقه الوطنية وبناء دولته املستقلة 
إلى  إضافة  الفلسطيني،  التراب  كامل  على 
مختلف  وجه  يف  الفلسطيني  الشعب  صمود 
وغطرسة  الصهيونية  الــعــدوانــيــة  أشــكــال 
مريرة  جتربة  من  راكمه  وما  احملتل  جيشها 
بني  التفريق  مؤامرات  خملتلف  التصدي  يف 
والــعــداوة  الفتنة  وزرع  ومكوناته،  أبنائه 
حققه  ما  عن  فضال  املقاومة،  فصائله  بني 
داخل  ألســراه  وانتصار  ميداني،  صمود  من 
وتطوير  عسكرية  ــازات  ــ وإجنـ الــســجــون، 
ذلك  جسدت  كما  املقاومة  وأشكال  ألدوات 
ــدس األخـــيـــرة ووحـــدة  ــق مــعــركــة ســيــف ال
جميعها،  وتؤكد  تبشر  الساحات...وغيرها؛ 
ومع استحضار ما يشهده العالم من حتوالت 
على املستوى اجليوستراتيجي، على إمكانية 
قلب موازين القوى لصالح املقاومة على طريق 
االنتصار للقضية الفلسطينية وانتزاع كامل 
طريق  وعلى  بل  الفلسطيني،  الشعب  حقوق 
املنطقة  شعوب  لصالح  عميق  تغيير  حتقيق 

ومصاحلها احليوية.
لذا فإن السير يف هذا االجتاه دون انحراف 
احلركة  مناهضي  كــل  مــن  يتطلب  أصــبــح 
االستعمارية  ودولتها  العنصرية  الصهيونية 
ضد  الــصــراع  وضــع  مضى،  وقــت  أي  من  أكثر 
أي  الصحيح؛  إطـــاره  يف  الصهيوني  الكيان 
يف  اإلمبريالي  املشروع  مواجهة  من  كجزء 
املنطقة، مبا يتطلب ذلك من تعبئة لشعوب 
التحررية ومن دعم وإسناد  املنطقة ولقواها 
اإلسقاط  مع  العالم،  أحــرار  كافة  طرف  من 
االمبريالية  القوى  على  رهان  ألي  النهائي 
أو  الصراع  هذا  حل  يف  لها  التابعة  واألنظمة 
شكل  بأي  الفلسطيني  الشعب  حقوق  دعم 

من األشكال.
ننوب  فلن  الفلسطيني  املستوى  على  أما 
الصادقة  التطلعات  عــن  ــدار،  ــ ال ــل  أه عــن 
من  سوى  لذلك  طريقا  ترى  ال  التي  للتحرر 
خالل تقوية املقاومة بكل الوسائل والتشبث 
وحدة  وتقوية  الفلسطينية،  احلقوق  بكل 
بناء  ــادة  إع خــالل  من  الفلسطيني  الشعب 
التحرير  منظمة  ـ  والوحيد  الشرعي  ممثله 

الفلسطينية ـ على أسس دميقراطية.
الــعــالــم،  ــرار  ــ أح لــكــل  كبير  ــاء  ــ ورج أمـــل 
الشعب  على  عــزيــزا  حتقيقه  يــكــون  ولــن 

الفلسطيني ومقاومته.

بوادر فجر انتصاراتبوادر فجر انتصارات
يف األفق الفلسطينييف األفق الفلسطيني

الطاهر الدريدي
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أحزاب سياسية تحذر من املخاطر املحدقة بالبالدأحزاب سياسية تحذر من املخاطر املحدقة بالبالد
ــة   األزم ــول  ح بيانا  تونسية  سياسية  ــزاب  أحـ ــدرت  أصـ
لإلفالس،  تــؤدي  قد  والتي  تونس  بها  متر  التي  املتفاقمة 
فيما  املسؤولية  كامل  وحكومته  سعيد  قيس  الرئيس  محملة 

قد تؤول له أوضاع البالد من عجز وانهيار وفوضى...
وجاء في البيان الصادر عن الهيئات :

بات من اليقني اليوم يف ضوء الكثير من املؤشرات واملعطيات 
ذلك  يف  مبا  اخملاطر  بكل  تنذر  أزمــة  على  مقدمة  البالد  أن 
التقليدية  العناصر  على  فعالوة  االهلية.  السلم  اختالل 
بعيد  أمد  منذ  بالدنا  منها  تعاني  التي  االقتصادية  لألزمة 
أكثر  يف  اإلنتاج  ملنظومة  كلي  شبه  انهيارا  اليوم  جتابه  فإنها 
غياب  وبالتالي  االدخار  يف  رهيبا  وتراجعا  وقطاع  مجال  من 
الشغل  ومواطن  الثروة  خلق  عن  االقتصاد  وعجز  االستثمار 
يحتاجه  و  حتتاجه  ما  أغلب  استيراد  إلى  احلاجة  وتفاقم 
املواطنات و املواطنون. ونتيجة لذلك انخرمت موازين املالية 
من  ألكثر  العمومية  املديونية  نسبة  وارتفعت  العمومية 
مسبوقة  غير  نسبة  وهي  اخلام  الداخلي  الناجت  من   100%
ميزانية  عجز  يف  خطيرة  نسب  إلى  إضافة  تونس  تاريخ  يف 
الدولة وعجز امليزان التجاري مبا جعل البالد مهددة بالتعثر 

يف سداد ديونها و التوجه نحو حالة من االفالس.
والفقيرة  الهشة  الفئات  ومباشر  أساسي  بشكل  دفعت  وقد 
املقدرة  تدهورت  إذ  األزمة  هذه  فاتورة  احملدود  الدخل  وذات 
الشرائية لعامة الشعب وزادت نسبة البطالة ونسبة الفقر يف 
)احلرقة(  النظامية  غير  الهجرة  ظاهرة  وتفاقمت  صفوفه 

القصر  االطفال  فيها  مبا  بأسرها  عائالت  هجرة  ذلك  يف  مبا 
هذه  عن  املتولدة  اليأس  وحالة  االفق  انسداد  عن  كتعبير 
ظل  يف  خطورة  التبعات  هذه  تــزداد  أن  املرجح  ومن  االزمــة. 
بشأنها  التفاوض  اجلاري  الكبرى"  بـ"اإلصالحات  يسّمى  ما 
سعيد  قيس  حكومة  عبرت  والتي  الدولي  النقد  صندوق  مع 
بتنفيذها  بدأت  إنها  بل  إمالءاته،  لتنفيذ  استعدادها  عن 
تدريجيا طمعا يف احلصول على قرض جديد لن يسّد يف كل 

الكبيرة. امليزانية  ثغرات  احلاالت 
ولهيب  البطالة  جحيم  مــن  املــواطــن  يعانيه  مــا  وحــيــال 
تزويد  اضطراب  ومن  االساسية  املــواد  فقدان  ومن  األسعار 
السوق إلى جانب ما يتكبده من متاعب نتيجة تدني مستوى 
باملاء  والتزود  والتعليم  الصحة  و  النقل  يف  العمومي  املرفق 
على  املوقعة  السياسية  االحزاب  ّفإن  الكهربائية.  والطاقة 

: هذا البيان 
1 - تعتبر أن هذه االوضاع اخلطيرة والتي ستزداد خطورة 
املتبعة  للسياسات  حتمية  نتيجة  متثل  القادمة  االشهر  يف 
قبل  املتوالية  فرقها  بكل  احلكم  منظومة  تتحمل  عقود  منذ 
وما  مسؤوليتها  اليوم  سعيد  قيس  الى  وصوال  وبعدها  الثورة 

املستقبل. يف  عنها  سينجر 
توليها  منذ  أثبتت  سعيد  قيس  حكومة  أن  تؤكد   -  2
اهليتها  وعدم  عجزها  املطلق  الفردي  احلكم  ظل  يف  السلطة 
الهروب  التحديات و حتذرها من توخي سياسة  ملواجهة هذه 
الدولي  النقد  اتفاق مع صندوق  ابرام  الى االمام واملضي نحو 

يف كنف السرية.
3 - تعتبر ان قيس سعيد الذي اختار تركيز كل اهتماماته 
يتحمل  بالنفوذ  والتفرد  احلكم  على  االستيالء  سبل  على 
وانهيار  عجز  من  البالد  أوضاع  إليه  ستؤول  ما  تبعات  لوحده 
قيادة  على  والقدرة  للكفاءة  امتالكه  عدم  ظل  يف  وفوضى 

التي تتهددها. البالد من اخملاطر  إنقاذ  عملية 
4 - تنبه إلى أن تونس متضي تدريجيا نحو ارتهان سيادتها 
أيضا  و  الدولية  الدولي وقواه  النقد  الوطنية لصالح صندوق 
اقتصادية  سياسة  نتيجة  اإلقليمية  القوى  بعض  لصالح 
يف  االنــخــراط  على  تقوم  باتت  خارجية  وسياسة  عرجاء 
السيادي  قرارنا  استقالل  جديا  تهدد  إقليمية  صراعات 

الوطني . وأمننا 
الى  املنحازة  واملدنية  السياسية  للقوى  الدعوة  جتدد   -  5
مطالب الشعب التونسي ومطامحه للعمل بصفة مشتركة من 
احملدقة  الكارثة  من  البالد  إلنقاذ  ومتشي  الية  صياغة  أجل 

بها.
تونس في 05 سبتمبر 2022

حزب العمال،

الديمقراطي التيار 

حزب القطب

الجمهوري الحزب 

التكتل حزب 

السودان:السودان:

أين يذهب املال العام؟أين يذهب املال العام؟
الــنــاس،  وقتلت  الــقــرى  جــرفــت  واألمــطــار  السيول 
بسبب  الناس  وميــوت  تعد.  وال  حتصى  ال  واخلسائر 
الــعــالج  وتــكــالــيــف  تكاليفه  وارتــفــاع  ــدواء  ــ ال نــقــص 
واألجهزة. املعدات  من  خالية  احلكومية  واملستشفيات 

نـــراه يف اجلــوعــى  ــا  والــفــقــر يف كــل شــبــر مــن بــالدن
ــم  دوره ينتظرون  والــذيــن  واملتبطلني،  واملتسولني 

رجعة. غير  إلى  السودان  ملغادرة 
الشجر،  حتت  الليدو  يلعبون  اجلامعات  وخريجو 

له.. قيمة  ال  ساكت  ورق  اجلامعية  وشهاداتهم 
املنهارة،  الزراعية  واملشاريع  املدمرة  املصانع  وترى 
ــاج الــزراعــي والــصــنــاعــي تــتــراجــع،  ــت ــدالت اإلن ــع وم

ساكت. ورقة  واجلنيه 
هذا؟ حدث  لماذا 

يف  االنقالب،  مجلس  ألعضاء  الواحد  األسطول  ألن 
موديل،  أخر  والعربات  املواتر  عشرات  يضم  تنقالتهم 
متر  حتى  للطرق  وإغــالق  بالسالح،  مدجج  ــرس  وح

عليهم. يهدر  العام  واملال  طوابيرهم، 
والــدوشــكــات  ــات  ــدرع امل على  يــصــرف  الــعــام  ــال  واملـ

واملواكب. املظاهرات  تقمع  التي  والقوات 
ــرف عــلــى ســفــرهــم ونــثــريــاتــهــم  ــص ــال الــعــام ي ــ وامل
عالجهم  وعــلــى  ــرة..  ــاخ ــف ال وإقــامــتــهــم  الـــدوالريـــة 

اجلمارك. من  تعفى  التي  عرباتهم  وعلى  باخلارج، 
املراجع  يغشاهم  ال  مفتوحة،  مكاتبهم  وميزانيات 

العام..
املال  من  مدفوعة  ومويتهم  وكهربتهم  وتلفوناتهم 

وجازهم. وبنزينهم  كذلك  بيوتهم  وصيانة  العام، 
املــواطــن  جــيــب  مــن  يبعثرونه  الـــذي  الــعــام  ــال  واملـ

ودمه. وعرقه 
العبث. هذا  إليقاف  ضرورة  الثورة 
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البعض...  يتخيل  كما  بالدميقراطية  تأت  لم  البورجوازية 
تنوب  أن  استطاعت  كونها  يف  تتلخص  البورجوازية  عبقرية 
مبعنى  سلع...  من  اليه  حاجة  يف  هو  ما  كل  انتاج  يف  اجملتمع  عن 
عمله  أدوات  اجملتمع  من  تنتزع  ان  استطاعت  البورجوازية  ان 
تلك  تشغيل  يف  اجملتمع  عمل  قــوة  وتوظف  ملكها  يف  وتضعها 

األرباح....  لتحصيل  وبيعها  السلع  إلنتاج  األدوات 
عند  يسمى  وامنــائــهــا  األربـــاح  حتصيل  يف  يــســاعــد  مــا  كــل 
تراكم  محرك  يعرقل  مــا  وكــل  بالدميقراطية  الــبــورجــوازيــة 
ناشئة  بــورجــوازيــات  طــرف  مــن  تقاسمها  محاولة  او  االربـــاح 
واملــس  بالديكتاتورية  الغربية  الــبــورجــوازيــة  عند  يسمى 

واحلرية.... االنسان  بحقوق 
تنوي  جــديــدة  بــورجــوازيــات  بظهور  يتشكل  جــديــد  عــالــم 
ليس  ذاته  حد  يف  هذا  الغربية....  البورجوازية  نفوذ  تقليص 
التي  الغرب  بــورجــوازيــات  من  مستساغا  وليس  الهني  باألمر 
لتقسيم  بينها  فيما  عامليتني  حربني  على  املاضي  يف  أقدمت 
عندما  احلــال  عليه  سيكون  فكيف  ــواق  واألس النفود  مناطق 
تضم  مبناطق  سطعت  بورجوازيات  مع  باملواجهة  االمر  يتعلق 

العالم؟ سكان  نصف  من  اكثر 
ستفتقد  الغربية  البورجوازيات  الن  يتشكل  جديد  عالم 
والذي  العاملي  الصعيد  على  املنتزع  القيمة  فائض  من  مهما  موردا 

العاملة....  طبقاتها  مع  الصراع  تلطيف  يف  منه  جزء  يستثمر 
دميقراطي  عالم  جــديــد...  عالم  بــزوغ  يف  سيساهم  ما  هــذا 
دورا  الغربية  الرأسمالية  بالدول  العاملة  الطبقات  فيه  تلعب 
جاء  ما  هذا  اجملتمعات....  تلك  يف  العددية  لهيمنتها  نظرا  بارزا 
الصراع  خلص  الــذي  الشيوعي  البيان  يف  واجنلس  ماركس  به 
دول  يف  احلال  هو  وهذا  والبورجوازية  البروليتاريا  بني  الطبقي 

الغربية... الدول  هي  التي  املتقدمة  الرأسمالية 
القيمة  لفائض  الهائل  التراكم  مع  العشرين  القرن  بداية  يف 
يستحيل  العاملي  لالقتصاد  كموجه  املالي  الرأسمال  ظهر  املنتزع 
منافسة  "الــغــرب"  خـــارج  بــقــاع  يف  ــات  ــوازي ــورج ب ظــهــور  مــعــه 
املعرفية  املستويات  على  راكمت  التي  الغربية  للبورجوازيات 
العسكرية.  التكنولوجيا  ومنها  واللوجستيك...  والتكنولوجية 
العالم  تعم  الرأسمالية  العالقات  جعل  اجلديد  الوضع  هــذا 
ان  مبعنى  الغرب...  خارج  مهمة  بورجوازية  طبقات  ظهور  دون 
حول  الدعائية  لألكاذيب  تروج  التي  الغربية  البورجوازيات 
اجملتمعات  تطور  اجهاض  على  عملت  واحلــداثــة  احلرية  نشر 

القروسطوية  الطبقات  تقوية  على  عملت  حيت  الغربية  الغير 
خيرات  اســتــنــزاف  يضمن  مبــا  اصنافها  مبختلف  واملــاضــويــة 

االمبريالي....  الغرب  نحو  القيمة  فائض  وتدفق  الشعوب 
وحترر  الدميقراطية  وجــه  يف  اجلــديــدة  املعضلة  هــذه  حلل 
ــذا  ــس وه ــل ــس واجن ــارك ــة م ــروح ــاء أط ــن ــن اغ الــشــعــوب البــد م
"الــثــوري"  الـــدور  ان  اعتبر  حيت  لينني  بــاألســاس  بــه  قــام  مــا 
على  البحث  من  العاملة  للطبقة  والبد  ولى  قد  للبورجوازية 
هذا  الرأسمالية...  أمها  ومن  االمبريالية  من  للتخلص  حتالفات 
يف  ساهم  لينني  بلوره  الذي  االشتراكية  للثورة  اجلديد  املنظور 
عبر  الشعوب  ثورات  أساسه  على  وعمت  املاركسي  الفكر  انتعاش 
على  انتصرت  ومــن  االستعمار  ضد  انتصرت  من  ومنها  العالم 
الصينية  والــثــورة  بروسيا  أكتوبر  ثــورة  ابــرزهــا  الرأسمالية، 

تونغ....  تسي  ماو  بقيادة 
طبيعة  ومــــوارد  شــاســعــة  مــنــاطــق  انــتــزعــت  الـــثـــورات  هـــذه 
البورجوازية  قبضة  من  املستهلكني  من  املاليني  ومئات  هائلة 
يف  وجيز  ظــرف  ويف  والصني  روسيا  عملت  الغربية.  والبنوك 
اقتصادية  بنية  وضع  يف  والبشرية  الطبيعية  ثرواتها  استثمار 
يهمن  عاملي  وضع  يف  الذات  على  ممركزة  وثقافية  واجتماعية 
واملالية  الصناعية  قدراته  منى  الذي  االمبريالي  الغرب  فيه 
على  واإلعــالمــيــة  واأليــديــولــوجــيــة  والعسكرية  والتواصلية 

الزمن...  من  قرنني  امتداد 
على  تنبني  ايديولوجيتها  الغربية  الــبــورجــوازيــة  ان  مبــا 
ان  عليها  يستحيل  السلعة  تلك  من  جتنيه  الذي  والربح  السلعة 
هذا  املالية...  سيطرتها  خارج  العالم  من  مناطق  بتواجد  تقبل 
بالضروري  له  كان  املالية  الهيمنة  نحو  املستمر  الغربي  النزوع 
والصني....  روسيا  يف  الثورية  التجربة  جناح  على  سلبي  انعكاس 
التطور  يف  اجلانب  بهذا  يهتم  من  وقليل  جدا،  مهم  وهذا  لكن 
وبالصني  بروسيا  االشــتــراكــيــة  التجربة  فــبــدون  الــتــاريــخــي، 
اليوم  يجري  وما  الغربية.  الهيمنة  ردع  املستحيل  من  سيكون 
تلك  بــدون  يحصل  ان  املستحيل  من  كان  العاملي  الصعيد  على 

الرائدة... التجربة 
جهة  مــن  وحلفائهما  ــا  ــي وروس الــصــني  بــني  الــيــوم  فــالــصــراع 
هو  االمريكية  املتحدة  الواليات  بقيادة  االمبريالي  والقطب 
دور  فيه  يتراجع  للعالم  جديد  بتشكل  نعنيه  مــا  بالضبط 
القرن  أواخر  مند  بورجوازياتها  املهيمنة  الغربية  االمبريالية 
واال  للغرب  العاملية  الهيمنة  تراجعت  وكلما  عشر.  التاسع 
العاملة  الطبقة  وسط  املاركسي  الفكر  النبعاث  الشروط  توفرت 
إيجابي  انعكاس  له  سيكون  ما  املتقدمة  الرأسمالية  بالدول 

العالم. عبر  االشتراكية  الثورية  القوى  على 
 : صة كخال

الديكتاتورية  احب  انني  باب  من  ليس  والصني  روسيا  ادعم   --
من  ونوع  اكذوبة  االمبريالي  الغرب  دميقراطية  ان  وعي  من  بل 

النخب. استيالب 
بوضع  متعلق  انــنــي  ــاب  ب مــن  لــيــس  ــا  ــي وروس الــصــني  ادعـــم   --
هيمنة  تراجع  ان  اعتبر  ألنني  ادعم  بالعكس  ولى،  قد  اشتراكي 

االشتراكي. الفكر  النتعاش  بوابة  االمبريالي  الغرب 

عامل جديد يتشكل....عامل جديد يتشكل....

ليس بعامل "دميقراطي"ليس بعامل "دميقراطي"

ومتى كانت الدميقراطية هي الهدف؟ومتى كانت الدميقراطية هي الهدف؟
احلسني لعناية

تشتت قوى املقاومة....تشتت قوى املقاومة....

احلسني لعناية

عليها  اطــلــعــت  ووقــائــع  حــكــايــات   5
يتمظهر  انتباهي....  ــارت  وأث البارحة 
األخــرى....  عن  مستقلة  حكاية  كل  ان 

مختلفة.... مسبباتها  وان 
األصدقاء  من  العديد   :  1 الحكاية 
للصحفية  املفتوحة  الرسالة  نشر  اعادوا 
فيها  أعلنت  والــتــي  االفــريــقــي  فاطمة 
مستهلة  الكتابة  عن  اإلقالع  سنوات  قبل 
حياتي  ويف  فيه  حبا  منهم،  عليه  "خوفا 

الكتابة.." عن  سأتوقف  منه، 
الحد  بتدوينة  تتعلق   :  2 الحكاية 
الشريف  م  درب  ــرارة  م داق  األصــدقــاء 
السياسيني  املعتقلني  وضع  ان  فيها  يعلن 
الرصاص  زمن  يف  وضعهم  عن  تردى  اليوم 
بفضاء  اجلماعي  االستمتاع   " موضحا 
لزوارنا،  اجلماعي  واالستقبال  مشمس، 
ينعم  ال   " بحرية  تذكارية  صور  وأخــذ 

اليوم  السياسيون  املعتقلون  به 
الــتــي  الـــنـــدوة  يف   :  4 ــحــكــايــة  ال
للنهج  السياسي  املكتب  البارحة  نظمها 
الــدميــقــراطــي الــعــمــالــي اعــلــن الــكــاتــب 
مبكناس  سوكوميك  معمل  لنقابة  العام 
النضاالت  مع  املدني  اجملتمع  تضامن  ان 
ــد تــراجــع  الــعــمــالــيــة واالجــتــمــاعــيــة ق

 2017 مع  مقارنة 
الــنــدوة  ــس  ــف ن يف   :  5 الــحــكــايــة 
الوطنية  اجلمعية  ممثل  صرح  املذكورة 
ان  باملغرب  املعطلني  الــشــهــادات  حلملة 
عدم  من  "يئسوا"  املناضلني  من  العديد 
النضاالت  من  ومكاسب  مطالب  حتقيق 
ملدد  تاطيرها  يف  وساهموا  شاركوا  التي 

تطول. او  تقصر 
لها  ــاة  ــأس م ــد  ــرص ت ــات  ــاي ــك احل هـــذه 
نــفــس املــســبــبــات واهــمــهــا تــشــتــت قــوى 
تتواجد  كانت  السابق  ففي  املقاومة.... 
ــارات نــقــابــيــة وحــقــوقــيــة وطــالبــيــة  ــ إط
ــة  ــي ــالح ــوي حتــتــهــا الـــقـــوى اإلص ــض ــن ت
كلمة  يجعل  مــا  ــذا  ه الــثــوريــة  والــقــوى 
األدنــى  احلــد  على  تتوحد  القوى  هــذه 
واالجتماعية  الدميقراطية  املطالب  من 
انــتــصــارات  حتقيق  على  يساعدها  مــا 
تتغير  لــم  الـــذي  الــنــظــام  عــلــى  جــزئــيــة 
الــشــكــلــي...  االســتــقــالل  مــنــذ  طبيعته 
أصبحت  الثانية  االلفية  نهاية  منذ  لكن 
بعضها  ــن  ع مــنــعــزلــة  املــنــاضــلــة  ــوى  ــق ال
على  منغلقة  السياسية  القوى  وأصبحت 
تتوالد  اجلماهيرية  ــارات  واالط نفسها 
موجه...  يف  يسبح  منها  كل  والفعاليات 
املقاومة  جبهة  تشتيت  الى  أدى  ما  هذا 
مواجهة  يف  وضعفها  فعاليتها  وانــعــدام 
قوي  ــه  ان على  يتمظهر  ــذي  ال الــنــظــام 

شراسة. واكثر 
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الثقافة  والتغييرالثقافة  والتغيير

الثقافيةالثقافية

العقل  تهني  التي  املشاهد  هــذه  مــع  نطبع  ان  جــدا  مؤسف 
مايستهلك  مبدى  يقاس  القراءة  فعل  اصبح  عصرنا  يف  .بحيث 
مواطن بلد من ساعات يف السنة لتصنيف الشعوب هل هي تنعم 
بالرفاه والكرامة او التخلف واالستبداد والعبودية والقهر .كادت 

املدن واصبحت متاجر االحدية مزدهرة  ان تختفي من  املكتبات 
القدمية. الكتب  باعة  مهول  بشكل  .ونقص  الشوارع  ارقــى  يف 
وكذلك املكتبات من االعداديات والثانويات .والغالب ان القيمني 
عليها يصنفون يف خانة األشباح جيء بهم بفعل فاعل وهو كاره 
لفعل القراءة اصال .فكيف له ان يحببها لناشئة مدرسية.وأصبح 
من  كنوع  التربوية  املؤسسات  امام  مقرراتهم  ميزقون  التالميذ 
االنتقام املشفوع بالسخرية من املنظومة التربوية الذي اريد لها 
الفشل عن قصد وسبق ترصد نهاية كل موسم دراسي.وكانهم يف 
اجلدبة .واضحى هذا األمر طقسا بئيسا ومقرفا الى حد الرثاء 
.وتصدرت  االعالمي  املشهد  من  الثقافية  البرامج  شحت  .كما 
يعد  .ولم  املشاهدات  أرقام  اعلى  .وحازت  منها  الصدارة  التافهة  
نائية  مدرسية  مجموعة  او  شاطئ  يف  سواء  أنيس  أجمل  الكتاب 
قاعة  عند  متسخة  مجالت  البلى  طبيب.وطال  مكتب  عند  او 
ومحطاتها  القطارات  عبر  قراء  رؤية  نفتقد  االنتظار.واصبحنا 
جتارة  املارستانات.واصبحت  وحدائق  العمومية  احلدائق  ويف 
وافتى  اخلرافة  شاعت  ولذلك  للشفقة.  مدعاة  او  بائرة  الكتب 
نفسانيون  محللون  .وظهر  الهندسة  مدارس  يف  حتى  الدجالون 
مزورن يف برامج اإلذاعة.واساتذة محللون سياسيون يف التلفزيون 
الهوى فاشلون يف عقر  مقيمون به وفيه وكأنهم الينطقون على 
بيتهم اي مدرجاتهم لم يخطوا ولو متنا واحدا بعدما مكثوا دهرا 
بالباطل. احلق  يلبسون  متفيقهون  اجلامعة.وانبرى  جدران  بني 
تاليف  .اما  ميناهم  خطت  ما  يتلون  وهم  برملانيونا  بعض  وتلعثم 
وعاد  ترهاته  فضح  على  اجمع  فالكل  اجلماعي  املدرسي  الكتاب 
واملعنى.وكنت  املبنى  ضحل  .وهو  اخرى  واقصيت  جمليمعة  ريعا 
يلحنون. مدرسني  حضرة  يف  وهــم  املفتشني  بعض  على   اشفق 
دواليب  على  الساهرين  اختصاص  من  ليس  الــقــراءة  شــأن  ان 
الذي عليه  املدني  ايضا من صلب اجملتمع  الدولة فقط.ولكن هو 
ان يبتكر أدوات تثقيفية ملواجهة خصوم طبقيني. وينشد ثقافة 
استيالب.  كل  من  وتخليصه  االنسان  بناء  إعادة  قوامها  بديلة 
بن  حسن  املتنقل  الكتبي  ذلك  بتجربة  واشيد  استحضر  وهنا 
عدادة. الذي يعرض نفائسه من الكتب يف بهو مؤمترات الطيف 
لروايات  نهما  قارئا  كاسترو  فديل  الرفيق  كان  اليساري.لقد 

غابرييل غارسيا ماركيز.

لم يعد الكتاب خير جليس وكأنه 
 أضحى قرين السوء

في بعض إغراءات الحرف"ال"
الثالوث:االسم،الفعل،احلرف  كان  إذا 
اللغة  يف  الــَكــِلــِم  مورفولوجية  أس  هــو 
"أبــخــس"هــذا  احلـــرف  وكـــان  العربية، 
الثالوث من وجهة الداللة،إذ ُيَعّرف بأنه 
ما دل على معنى يف غيره -وهو ما نقله 
واخملاطبات"  "املواقف  النفرّي،صاحب 
عن  يخبر  أن  عن  ِإنه"يعجز  قــال  حني 
عّني؟!-))املواقف  يخبر  غيره،فكيف 
ــر يــوحــنــا. مــوقــف ما  ــات.أرث ــب ــاط واخمل
أقــاوم  ــاد  أك ال  فإنني   )1( ينقال.((  ال 
البتة  غريبا  احلرف"ال".وليس  إغراءات 
أن يعتمده  Aristote املعلم األول قدميا 
و Greimas حديثا أحد محوري املربع 
التناقض،فنقول  السيميائّي،محور 
"ال  هو  "وجود"مثال  نقيض  ذلك:ِإن  َوفق 

وجود".
يفتها  لم  العربية  املعاجم  أن  ومبــا   
تنم  ولم  احملاولة،  موضوع  احلرف  شارد 
جفونها عن وارده،فال بأس أن أنتقَي من 
صدر  تلحق  املعنى)سابقة  هذا  مادتها 
االنقطاع  أو  الفقد  على  لتدل  الكلمة 
تركيب  يف  التالشي.وتدخل  أو  الكف  أو 
شعور،المباالة،الإ الكلمات:"ال  من  عدد 
نهائية...(.مسّوغ  نسانية،العقالنية،ال 
انتقائي هو الشعار الثالثّي،الذي تغنينا 
به َطوال فترة الدراسة اجلامعية لكونه 
االستبداد طبائع  على  الدالالت  متخَم 
:الالدميقراطية،الالوطنية،الالشعبية.
إنه مازال يحتفظ ببريقه وعمقه، و من 
ثمة يسجل ،بال تردد، راهنيته وكفايته 

املنهجية دومنا أدنى مواربة.
يف  درويــــــش  مــحــمــود  ــول  ــقـ يـ      

رائعته"مديح الظل العالي":
عن القناع سقط القناع
سقط القناع عن القناع

لكني أقول اآلن..ال
قد أخسر الدنيا...نعم 

هي آخر الطلقات..ال
هي ما تبقى من هواء األرض..ال

حاصر حصارك ال مفر..
اضرب عدوك المفر.)2(

ــب- األريـ ــارئ  ــق ال -أيــهــا  لعلك         
الحــــظــــت كـــيـــف تـــــواتـــــر احلـــــرف 
مأساة  على  الرافض،الغاضب"ال"داللة 
الفلسطينّي،الذي  الشعب  يعانيه  ما 
أخــرى  أوطـــان  إلــى  فلجأ  أرُضـــه  احُتلت 
لها  هّيأ  إذ  حتديدا  ،بيروت  لبنان  منها 
غادرها  أن  كلها"بعد  "القصيدة  الشاعر 
الفلسطينيون -كرها-بحرا..بله شعرية 
الصوتية- املــســتــويــات  عــلــى  الــتــكــرار 

الداللية.
العربية  اجملتمعات  أن  لو  وددت  ولكم 
الثالث"،منذ  سمي:"الالءات  ما  التزمت 
و  أغسطس،  مــابــني29   اخلــرطــوم  قمة 
هزمية  عقب   1967 سنة  شتنبر  فــاحت 
1967)النكسة(: ال صلح ،وال تفاوض ،و ال 
اعتراف بإسرائيل أو ذهبت مذهب سوريا 
حترير  حرب  إلى  ساعتئذ  دعت  ،التي 
املــهــرِول،اخملــزي  التطببع  شعبية،بدل 
،املذل يف آن. ولو تكلمت الرموس لسمعنا 
دنقل"،مبدع  الشاعر"أمل  حشرجات 

قصيدة)ال تصالح !(
"ال"،و  تصول  كيف  كلنا  يذكر        

الــتــقــدمــيــني يف فــتــرات   ــــدى  ــول ل ــ جت
االنــتــخــابــات  اخلـــاصـــة بــالــدســاتــيــر 
املــمــنــوحــة)االســتــفــتــاءات(،مــتــصــدرة 
الرغم  املضادة،على  املناضلة  احلمالت 
ومشتقاتهما  والــتــضــلــيــل  الــقــمــع  ــن  م
والتهديد  الوعيد  حد  إلــى  تصل  التي 
غدت  فقد  الذمم  شراء  امُلَمْنَهَجنْي..أما 
مندوحة  مرجعا،ال  العربية  األنظمة 
عنه بالنسبة إلى البحوث امليدانية ذات 
األبعاد السوسيوالسياسية.ومن طرائف 
كلمة:"ليس"مركبة  أن  العربية  اللغة 
موجود((.ومييز  ــس":))ال  "أيـ "ال"  من 
املثبتَة  اخلبريَة  اجلملَة  العرُب  النحاة 
ورود  بفضل  املنفيَة  اخلبريَة  واجلملَة 
ِإْن  ،مّلــا،غــيــر،  لم  )ال،مــا،لــيــس،الت،لــن، 
وتضليل...( إالقمع  هو  قولنا:"ِإْن  ،نحو 

يف الصنف األخير.
ومن أخطر ما ُألِصقت به "ال"، فلسفة 
باركلي"التي  مــاديــة  "ال   Berkeley
ــادّي مؤكدة  ــ امل أنــكــرت وجـــود اجلــوهــر 
ســوى  ليست  املــألــوفــة  ــودات  ــوجـ املـ أن 
حسيا  إدراكــا  يدركها  من  عقل  يف  أفكاٍر 
لوال  الفلسفّي...و  ــدرس  ال علمنا  ،كما 
ــم ما  ــى أه ضيق احلــيــز ألشـــرت ملــامــا إل
نظرية  اللينينيون  املاركسيون  به  فند 
أصال،باعتبار  املتهافتة   Berkeley
فكر  يوصف  و"مثاليته"..ألْم  َكَنِسّيِته 

هذا املطران ب"الهراء اخلالب"؟!
أّم  هي  "اليسارية"عندي  ِإن            
أعتبر  والتثوير،لذلك  التنوير  معايير 
مؤرخو  بامتياز،ويورد  حرف"ال"تقدميا 
األفكار أن الهداة ائتمت به يف الفتوحات 
بخاصة  ،السياسية  بعامة  املعرفية 
وهــي تــواجــه الــطــاغــوت والــالهــوت،بــل 
ــدواة،أو  ــ ــواة والـ ــن ــزال ال إنــه كــان ومــا يـ
منه  يغرف  ــذي  ال الطامي  البحر  ذلــك 
املبدع  الدميقراطّي  احلداثّي  اإلنسان 
بحذق  تاريخه  صانع  هو  هيواله،فإذا 
من  الــرغــم  التغيير..على  على  مــصــّر 
احتدام الصراع / شراسته  بني الثنائية 

الضدية:"نعم"/"ال".
 )هذا ابن خير عباد اهلل كلهم(

ــا غــدا غــيــاب احلـــــرف"ال"و/أو  ورمبـ
يطري  مّمــا  معينة  سلوكات  يف  تغييبه 
بأن  ممدوحه،علما  املــادح  الشاعر  به 
الشعر  أكذبه،باستثناء  الشعر  أعــذب 
الـــفـــرزدق يف عــلــّي بن  ــول  ــق ــورّي،ي ــث ال

احلسن:
) هذا التقّي النقّي،الظاهر العلم(

إلى أن ُيغرَق ويغلَو:
)ما قال :ال قط إال يف تشهده(

لوال التشهد كانت الَءه نعُم()3(
اآلس  نظير   ، آن  يف  مقنع  ممــتــع، 
الــنــشــاط  ــرح  ــت ــج ي أن   ، ــان  ــس ــل ــي ــب وال
"ثقافة  مفهوم  الــذهــنــّي،الــتــجــريــدّي 
باحثة  كتبت  ــا  م ــر  ــي ــظ "ال"،ن ــرف  احلـ
شابة،صاحبة تدوينات آسرة،هي "فاطمة 
بولعنان":"ال"ال ":بني ثقافة االختالف، 
الـــتـــمـــرد."،تـــقـــول:""ال"ال"  ــة  ــداس ق و 
ــر االســـتـــمـــرار اإلنـــســـانـــّي،إزاء  ــوه ج
بـــــــالدةال"نـــــــعـــــــم".تـــــــقـــــــف الــــال 
تنتصب  ، تها أ بجر ، تها بقو ، نها ا بعنفو
بالمها  ملوحة  امللل  جحافل  معترضة 
والنفاق  املواربة  مهازل  لتوقف  ألفها  و 

بأن  نفسها  الباحثة  والتملق..وتعترف 
يف/ املضطهدين  املعذبني  خالص  ال"ال" 
قيودهم  من  مخّلصهم  و  األرض  حتت 
ــي"أّم الــثــوريــة،صــرخــة  ــه ــم،ف ــه ــالل وأغ
واملتمردين،إنها  الثوار  ومبدأ  األنبياء، 
الصفعة التي تتعاقب على وجوه الطغاة 
نواجه  ما  خير  أن  واملستبدين.."الظاهر 
به سلطة"نعم")أجل،جير،وهو كذلك..( 
املضادة:سلطة"ال"،التي  السلطة  هــو 
كــانــت  تــنــبــطــح،مــهــمــا  وال  ــادن  ــهـ تـ ال 
التضحيات.ولن أجتّرى ِإن قلت ِإّن التمرد 
حتويل  نحو  األولى  على"نعم"خطوتنا 
عواصم  إلى  امليم(  قبل  القواصم)الصاد 
اإلنــســاُن  ــة  ــوارف ال أيكها  ــالل  ظ يتفّيُأ 

الكادُح،بوعود متخمة،استثنائية.
ــدت الـــلـــمـــحـــة اخلــفــيــفــة،  ــمـ ــعـ تـ
آليات  عــن  بعيدا  اللطيفة  واإلشــــارة 
تثيرا  أن  عــســى  األكـــادميـــّي  الــبــحــث 
ــاؤالت  ــسـ ــتـ ــة/الـ ــلـ ــئـ ــن األسـ ــ ــا م ــض ــي ف
الوقت  يف  احلجاجية،االحتجاجية 
مساهمتهما  تتحقق  ــك  ــذل ،وب نفسه 
يف انــتــشــالــنــا مــن الــتــصــحــر الــفــكــرّي  
ــد الـــكـــرامـــة واحلــريــة  ــغ مـــدثـــرتـــنْي ب
مع  واملناصفة...    االجتماعية  والعدالة 
"أمل  قصيدة  أقــارب  لم  أنني  مالحظة 
عينه)ضيق  للسبب  ــقــل"املــذكــورة  دن
مفاصلها  أن  منها   احليز(..فحسبَي 
ــة(،إال  ــ )الزمـ "ال"  ــرف  ــاحل ب مستهلة  
املــشــفــوع  ــي   ــه ــن ال أنـــه هــنــا دال عــلــى 
))تــصــالــح((..  ــزوم  اجمل املــضــارع  بالفعل 
النافية  )"ال"  الداللتان  تتكافأ  وبذلك 
و"ال"الناهية  سابقا،  اخلبرية،املذكورة 
يكن  ومهما  دنقل.  قصيدة  يف  اإلنشائية 
الشاعر. إبداعات  أشهر  من  فهي  األمــر 
جماليتها  هي  ،وهكذا  اللغة  هي  هكذا 
يف عــالقــتــهــا احلــمــيــمــة بــالــفــكــر..قــد 
آخــر،  عربيا  حــرفــا  مستقبال  أقتنص 
اللغة  ألن  والــبــدُن  الــزمــُن  أسعفنَي  ِإن 
مسكن  ــي  ه  Heidegger ردد  كــمــا 
هذه  تتكلمنا..عّل  الــتــي  الــكــائــن،هــي 
"النفرّي"يف  السطور وغيرها تنحو نحو 
ــا تــقــول  ــم ــب احلــــــرف(( ك ــي ــص ــخ ))ت
جامعة  سامية،من  عكوش  الباحثة:"ابن 
خّصب  النفرّي  نستنتج"كون  "بجاية": 
معناه  مــن  أخــرجــه  إذ  احلـــرف  مفهوم 
له  ما  كل  على  ليعممه  الضيق  اللغوّي 
،يف  األنطولغوّي  صــورة..")االشــتــغــال 

مواقف النفرّي()4(.
الــلــغــة  عــالقــة  أن   ،أؤكـــــد  أخـــيـــرا 
ــة مــركــبــة،رحــمــهــا  ــالق بــالــســيــاســة ع
ملن  إال  يتيسر  ال   ، أحيانا  شائك،ملتبس 
جدليا  تصاحلا  املضنَي  البحَث  َو  تصالح 
فهو  الــبــيــداغــوجــّي،  ــاَت  ــص اإلن يجيد 
سهم منطلق وآخر راجع،بال حذلقة وال 

مخاتلة.
         الهوامش:

ــي.34.ص:68. ــبـ ــنـ ــتـ املـ مــكــتــبــة   -
القاهرة، بدون طبعة،بدون تاريخ.

- دار العودة.بيروت،لبنان،1983.
الكتب  فـــاغـــور.دار  عــلــّي  حتقيق   -

العلمية،ط:01./1987.
- مجلة اخلطاب.10/2010.ص:55.

عبداللطيف امني
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ضيف هذا العدد من جريدة النهج الديمقراطي 
بين  المائية  "الموارد  ل  ملفه  خصص  والــذي 
السياسات  وإفـــالس  الجفاف  ظــاهــرة  تنامي 
فالح  وهو   موحتي  هللا  عبد  السيد   المتبعة"، 

تجفيف  من  المتضررين   احد  الهري،  بلدة  من 
واد اشبوكة والذي يواجه رفقة الفالحين الصغار 
ومن  الواد  مياه  مستنزفي  جشع  المنطقة  وابناء 

يسندهم 

إطارا  أسستم،  ابلوجيزة  ليست  فترة  منذ             
واد  سد  مشكل  من  المتضررين  ابلفالحين  خاصا 
في  القليلة  المبادرات  بين  من  كمبادرة  شبوكة، 
عىل  ومشاكلكم  مطالبكم  طرح  أجل  من  اإلطار  هذا 
المشروعة.  مصالحكم  عن  والــدفــاع  المسؤولين 
هي  وما  المشكل  طبيعة  للقراء  توضحوا  أن  لكم  هل 
الخطوة  هذه  عىل  تقدمون  جعلتكم  التي  الدوافع 

؟         لمهمة ا

هذه  منحنا  على  نشكركم  بداية  عليكم،  السالم   نعم 
جاء  التنظيم  أوال  بها،  والتعريف  قضيتنا  لطرح  املساحة 
فكرة  لهم  ليست  الناس  ومعظم  خيارات  لنا  يكن  ولم  عفويا 

واحد  وهو  شبوكة،  واد  الواد،  أن  هنالك  كلما  التنظيم  على 
للكلمة  ما  بكل  جف  الواد  هذا  الربيع،  أم  نهر  روافد  أهم  من 
الناس،  يألفها  ولــم  التاريخ  عبر  سابقة  وهــي  معنى  مــن 
واجلغرافيا  التوازنات  على  كارثية  آثــار  لها  ومــازال  وكــان 
املائية،  احليوانية  املكونات  كل  مبوت  البيئية  واملنظومة 
سبب  والبشر.  واملواشي  البهائم  ثم  البرية  احليونات  وتأثر 
البطاطا  ــة  زراع محتريف  بعض  جشع  هو  التجفيف  هــذا 
بورية  أصــال  هــي  أراض  لهم  كانت  مــن  وبعض  والشمندر 
بعض  وتواطؤ  محليا  السلطة  مؤسسات  غياب  فاستغلوا 
الواد  على  فتراموا  بالعمالة  املركزي  على  السلطة  جيوب 
كبير  عدد  باستعمال  محدود  جد  صبيبه  أصال  هو  الذي 
التلية،  السدود  وإنشاء  األحجام  مختلف  من  املضخات  من 
وباقي  املستقرين  للفالحني  بالنسبة  الكارثة  يف  تسبب  ما 

االجتماعية. البيئية  املنظومة  مكونات 

مخططات  عن  الرسمي  والحديث  عقود  منذ              
وتــوالــت  الــمــيــاه.  تدبير  ومنها  ــي  ــزراع ال اإلصـــالح 
ببعض  الدولة  تقوم  مرة  كل  وفي  الجفاف  سنوات 

تنظرون  كيف  آاثره،  من  للتخفيف  الجزئية  اإلجراءات 
الخصوص  عىل  المنطقة  وفي  عموما  المائي  للتدبير 

والفقير؟ الصغير  الفالح  أوضاع  عىل  وانعكاساته 

له  مــا  فيها  متشعبة  اإلشكالية  ألن  شديد   باختصار 
ــدول  ال حتى  منها  تعاني  عامليا  حولنا  يقع  مبــا  عــالقــة 
املنطقة.  يف  و  وطنيا  محلي  هو  مبا  عالقة  له  وما  املتقدمة 
جتفيف  كارثة  وهــو  هنا  يهمنا  عما  أبتعد  أال  وســأحــاول 
لتطوير  مؤيدا  يكون  أن  إال  ميكن  ال  عاقل  كل  شبوكة.  واد 
كان  أيــا  الفئات  كل  ميس  الــذي  اجملــال  هي  ألنها  الفالحة 
املشكل  القرار.  واستقاللية  االستقرار  أساس  وهي  موقعها 
احلفاظ  من  تنطلق  تنموية  فالحة  من  االنطالق  بدل  أنه 
بتطوير  وذلك  واالجتماعية  اإليكولوجية  التوازنات  على 
عبر  احمللي  اإلنسان  جتارب  تراكمات  وناجت  موجود  هو  ما 

لألرض  اخملربة  "السرك"  فالحة  أسميه  مبا  وليس  القرون 
مناطق  منها  تعاني  والتي  االستقرار  ذلك  يف  مبا  شيء  ولكل 

يف  املشكل  املتقدمة.  الــدول  يف  حتى  وعامليا  وطنيا  أخــرى 
على  يركب  الفساد  تنزيلها.  يف  ولكن  البرامج  يف  ليس  املغرب 
محليا  الكفاءات  وغياب  اإلدارة  وفساد  البرامج  حتفيزات 
وهؤالء  واإلدارة  بالبرامج  وجهله  احمللي  الفالح  فقر  وحتى 
الهري  يف  وقع  وما  الثغرات.  هذه  كل  يستغلون  اجلشعني 
القانونية  الفراغات  الستغالل  منوذج  هو  ككل  واجلماعة 
على  للترامي  اإلدارة  يف  الفاسدة  اجليوب  بعض  وتواطؤ 
وال  رقيب  دون  والسدود  باملضخات  وافتراسه  شبوكة  واد 
مسافة  على  تقع  معظمها  ضيعات  إلى  املاء  جللب  حسيب 
االستثمار  باسم  فالحة  منــارس  أن  ميكن  ال  كيلومترات. 
شيء  كل  تخرب  بل  شيء  يف  تنفعنا  وال  مؤهالتها  منلك  ال 
القصير  املدى  على  والتخريب  القانون  مخالفة  على  وتقوم 
نقبل  أن  حوله  ومن  الهري  يف  نحن  لنا  ميكن  وال  والطويل 
على  جشعني  أشخاص  إلغناء  وجودنا  حساب  على  بهذا 

اجتماعية.  - إيكو  منظومة  حساب 

          ماهي في نظركم أهم الشروط من أجل الحد 
ببالدان؟ للمياه  العادل  والتوزيع  الجفاف  آاثر  من 

وقع  مما  نستفيد  أن  أوال  يكفي  السؤال  لهذا  بالنسبة 
ومطرية  ثلجية  بتساقطات  معروفة  دول  ومنها  أخرى  لدول 
تعاني  فهي  ذلك  ورغم  عندنا  احلال  هو  ما  أضعاف  أضعاف 
املستوى  نفس  وعلى  ولكن،  التلوث،  آثار  بسبب  اجلفاف  من 
بحجم  للماء  املستهلكة  الزراعات  نوع  هو  التأثير،  حيث  من 
حجم  أن  يعلمون  اجلناة  أن  رغم  السنة  طول  وعلى  كبير 
السطحية  املوارد  لكل  بالنسبة  احلال  هو  كما  محدود  املاء 
املصدرة  والفالحات  عموما  التصنيع  بداية  منذ  واجلوفية. 
املوارد  كل  مع  خصوصا  الرأسمالي  اإلنسان  تعامل  خصوصا 
واحلال  ينضب.  ال  مخزونها  أن  أساس  على  املاء  منها  وخاصة 
كمية  ال  تهمهم  ال  الفالحة  يف  "املقاولني"  من  النوع  هذا  أن 
هو  يهمهم  ما  اإليكو-اجتماعية.  الــتــوازنــات  وال  املــوارد 
مكان  إلى  يرحلون  ثم  اخلــراب  يليه  الــذي  السريع  الربح 

اجملتمع.  يف  يذوبون  أو  آخر 
يجب  الــكــوارث  هــذه  من  احلــد  أجــل  من  كذلك  أنــه   رأيــي 
أعني  موجود  هو  مما  تنطلق  تنموية  لفالحة  التأسيس 
وتطويرها  الفالحية  واملمارسات  واألرض  الفالح  اإلنسان 
تأثير  عــن  بعيدة  مستقلة  بــدراســات  والقيام  وتثمينها 
شبوكة  واد  عندنا  كنموذج  االداري.  والفساد  اللوبيات 
اجلفاف  آثار  عن  النظر  بغض  محدودة  صبيبه  كمية  نعرف 
وإيكولوجية  اجتماعية  منظومة  حياة  تعتمد  وعليه 
تتسلط  خلسة  ويف  أخرى،  ملناطق  الواد  سيالن  دوام  وحتترم 
املائية  احتياجاتها  فالحة  متارس  الفالحني  أشباه  من  فئة 
السبب يف  أنهم كانوا  بالواد علما  ما هو موجود  تفوق بكثير 
نتواجد  ألننا  بحيرات  وحتى  وآبار  وعيون  جداول  جتفيف 
بكل  أحط  لم  أنني  أعرف  ألنني  أعتذر  كارستية.  مبنطقة 

املوضوع. جوانب 

 1

    2

3

ال يمكن أن نمـارس فالحة 
ابسم اإلستثمار ال نملك 

مؤهالتها وال تنفعنا في 
شيء بل تخرب كل شيء 

وتقوم عىل مخالفة القانون 
والتخريب عىل المدى 

القصير والطويل وال يمكن لنا 
نحن في الهري ومن حوله أن 
نقبل بهذا عىل حساب وجودان 
إلغناء أشخاص جشعين عىل 

حساب منظومة إيكو - 
اجتماعية
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قامت أزمة مفتعلة بني النظامني املغربي والتونسي 
السيد  حضره  والذي   2022 تيكاد  ملتقى   مبناسبة 
بلده  ممثل  البوليساريو  جبهة  زعيم  غالي  إبراهيم 
احلدث  هذا  طغى  اإلفريقي.  لالحتاد  مؤسس  كبلد 
وغطى على ما هو أهم وأخطر. لقد كان هذا احلدث 
الغابة، ويف احلقيقة  التي غطت عن  مبثابة الشجرة 
القوى  تتوزعها  باتت  التي  افريقيا  حــال  هي  هــذه 
وهي  املتحدة  الواليات  فهذه  العاملية:  االمبريالية 
وتزيد  اإلفريقية  البلدان  صفوف  بني  نفوذها  توسع 
املــنــاورات  يف  املنخرطة  األنظمة  ــداد  أع من  سنويا 
العسكرية؛ وهذه فرنسا وهي تنظم امللتقيات الدولية 
جهات  مــن  جهة  يف  ــارة  ت األفريقية،  للمجموعات 
نفوذها يف القارة أو يف إحدى املدن الفرنسية،  وهذه 
الدول  رؤســاء  مع  تــارة  ملتقياتها  تنظم  وهي  الصني 
األفريقية وتارة أخرى مع زعماء األحزاب األفريقية 
التكنولوجيا  اســتــعــمــال  حـــول  أو  التنمية  حـــول 
قواتها  تعرض  وهــي  روسيا  هــذه  وأخيرا  اجلــديــدة، 
ثــورات  أو  اإلرهــاب  حملاربة  وأسلحتها  وميليشياتها 

الشعوب....

متتابعة  موجات  إلــى  األفريقية  القارة  تتعرض 
الدول  نفوذ  تقسيم  وإعــادة  واالختراق  التكالب  من 
سلسلة  ــا  وم املستجدة.  أو  القدمية  االمبريالية 
ملتقيات تيكاد اليابانية إال منوذج من هذا االختراق 
واستغالل  خيراتها  لنهب  والسعي  للقارة  االمبريالي 
املهيمن.  الرأسمالي  للعصر  كعبيد  شعوبها  عمل  قوة 
الواقع  لهذا  والشجب  الفضح  موقف  يعتبر  لذلك 
يجب  الذي  املوقف  هو  اإلجرامية  خلفياته  وتعرية 
على الساسة الدميقراطيني ويف طليعتهم التقدميني 
سمعناه  أو  شاهدناه  ما  لكن  يسلكوه.  أن  واملاركسيني 
من بعض الساسة احملسوبني على الصف الدميقراطي 
للنظام  والشتم  السب  يف  الهستيري  انخراطهم  هو 
التونسي بل تعدوه إلى تسعير احلقد والضغينة ضد 
املوضوع  جوهر  هؤالء  تناسى  لقد  التونسي.  الشعب 
وهو هذا التكالب على افريقيا وما ملتقى تيكاد املنظم 
بتونس إال نسخة منه. فبدل فضح النهب واالستغالل 
وضمنها  األفريقية  القارة  شعوب  له  تتعرض  الذي 
هذه  أصحاب  انخرط  والتونسي،  املغربي  الشعبني 
الشوفينية  نعرات  وإثــارة  العداء  تسعير  يف  اجلوقة 
واملنساقة  العميلة  األنظمة  ملصالح  خدمة  املقيتة 
إعادة  وسياسة  االمبريالي  االختراق  موجات  وراء 
بني  اجلديدة  القوى  موازين  حسب  القارة  تقسيم 
الدول واجملموعات االمبريالية. كما أن اجنرار هؤالء 
سواء  الدميقراطي  الصف  على  احملسوبني  الزعماء 
السياسية  األحــزاب  أو  النقابية  املركزيات  يف  كانوا 
نشر  ويف  القائم  النظام  على  العزلة  فك  يف  ساهم 
ستار من الدخان حلجب حقيقة األزمة االجتماعية 
املغربي  الشعب  كلكلها  حتت  يرزح  التي  واالقتصادية 

الذي انتشر فيه الفقر بشكل غير مسبوق.

نعتقد جازمني أن من واجب القوى املناضلة ببالدنا 
شعوبها  تسترجع  وأن  أفريقيا  حترر  على  العمل  هو 
والفالحني  العمال  لألفارقة  أفريقيا  وتصبح  املبادرة 

الفقراء واملعدمني وكادحي املدن.

من وحي األحداثمن وحي األحداث

الحبيب التيتي

النهج الدميقراطي العاميل ينظم ندوة " الوضع االجتامعي املتأزم النهج الدميقراطي العاميل ينظم ندوة " الوضع االجتامعي املتأزم 

لو كانت افريقيا واإلجابة املطلوبة"واإلجابة املطلوبة"
لألفارقة؟

لــتــأســيــس   52 الـــذكـــرى  مبــنــابــســة 
اللينينية  املاركسية  األمام"  "الى  منظمة 
ــنــهــج الــدميــقــراطــي  املــغــربــيــة نــظــم ال
الوضع  حــول  عمومية  ــدوة  ن العمالي  
املطلوبة  واألجوبة  املتأزم  االجتماعي 
السبت  ــوم  ي بــالــربــاط  املــركــزي  مبــقــره 
فعاليات  مبــشــاركــة   2022 شتنبر   3

 : ونقابية  حقوقية  سياسية، 
الــنــدوة  املــشــاركــني يف  وبــعــد تــقــدمي 
الرفيق  طــرف  مــن  تنظيمها  ــداف  ــ وأه
السياسي  املكتب  عضو  بــاعــزيــز  عمر 
النهج  حلزب  العام  األمني  الرفيق  تقدم 
جمال  الــرفــيــق  العمالي  الــدميــقــراطــي 
بــراجــع بــكــلــمــة عــبــر مــن خــاللــهــا عن 
ــدوي  ــوح ــزب لــلــنــضــال ال اســتــعــداد احلـ
األوضـــاع   ملــواجــهــة  وارادة  عــزميــة  بــكــل 
تكتوي  الــتــي  الــكــارثــيــة  االجــتــمــاعــيــة  
نتيجة  الشعبية  اجلماهير  بنيرانها 
يف  اخملزني  النظام  يتبعها  التي  السياسة 

اجملاالت... جميع 
وتـــنـــاول الــكــلــمــة الــرفــيــق احلــرونــي 
للحزب  السياسي  املكتب  عــن  العلمي 
تصور  ــدم  ق الـــذي  املــوحــد  االشــتــراكــي 
النضال  ومتطلبات  للمرحلة  احلـــزب 
املــشــتــرك ثــم تــدخــلــت الــرفــيــقــة زهــرة 
للنهج  السياسي  املكتب  عضوة  حكيمي 
الكلمة  تــنــاول  وبــعــدهــا  الــدميــقــراطــي 
ــن فــيــدرالــيــة  ــدي حلــلــو ع ــه الــرفــيــق امل
األزمة  لواقع  بتصريح  قام  الذي  اليسار 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 

املرحلة... ومتطلبات 
حسن  املــنــاضــل  تـــقـــدم  ــك  ــ ذل ــد  ــع ب
كدش  للنقابة  العام  الكاتب  احلسيني، 

)مكناس(  سيكوميك  سيكوم/  مبعمل 
ــة الــبــطــولــيــة  ــرك ــع ــة حـــول امل ــل ــداخ مب
شركة  وعــامــالت  عمال  يخوضها  التي 
ــر مــن ســنــة يف  ــث ــدة اك "ســيــكــومــيــك" ملـ
شهادة  منها  جزء  عكست  قاسية  ظروف 
يف  حنان  النقابية  للمناضلة  مؤثر  جد 
ــاع  األوض عــن  الشركة  بنفس  العاملة  

وعاملة  عامل   550 مــن  ألكثر  املــزريــة 
خــارج  ــالق  اإلغـ نتيجة  تشريدهم  مت 

القانون.
بالقاضي  احلق  عبد  الرفيق  وتقدم 
للجبهة  الوطنية  السكرتارية  عضو 
االجــتــمــاعــيــة مبــداخــلــة حـــول الــوضــع 
االجتماعية.  اجلبهة  ومطالب  االجتماع 
رئيس  غالي  عزيز  الرفيق  تدخل  ثــم 
حول  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
يف  احلق  وباخلصوص  احلقوقي  الوضع 

الصحة...

ملغاري  ــي  احل عبد  املــنــاضــل  وتــقــدم   
حلملة  الــوطــنــيــة  اجلــمــعــيــة  ــس  ــي رئ  ،
 ،ANDCM باملغرب  املعطلني  الشهادات 
أجل  من  اجلمعية  نضال  عن  حملة  ليقدم 

املواطنة... حقوق  أهم  باعتباره  الشغل 
بــعــدهــا أعــطــيــت الــكــلــمــة لــلــرفــيــق 
الوطني  املكتب  عــن  تاكركرا  العياشي 

الندوة  يف  متدخل  آخــر  ــان  وك   FNEل
نقابة  عــن  ــدي  ــدري ال الــطــاهــر  الــرفــيــق 
فيه  ســاهــم  نــقــاش  ليفتح   ،  FNASA

احلاضرون
ملحوظة: 

الكامل  التسجيل  على  االطالع  ميكن 
النهج  حلزب  الرسمية  بالصفحة  للندوة 
الرسمي  باملوقع  أو  العمالي   الدميقراطي 

اليوتوب. بقناة  أو  له 
بوسحابي الحسين 

زيارة الوفاء وتجديد العهدزيارة الوفاء وتجديد العهد
ــد مــن الــرفــيــقــات والــرفــاق  ــام وفـ قـ
النهج  ومناضلي  مــنــاضــالت  عــن  نيابة 
الذكرى  مبناسبة  العمالي  الدميقراطي 
بزيارة  األمام  إلى  منظمة  لتأسيس   52
اللطيف  عبد  الشهيد  القائد  والدي  إلى 

زروال.

على  العهد  وجتديد  وفاء  زيــارة  هي 
عبد  الــقــائــد  الشهيد  نــخــذل  لــن  إنــنــا 

تأسيس  ــرى  وذكـ وانـــه  زروال  اللطيف 
خالدا  واحدا  امرأ  أصبحا  األمام  منظمة 
زيــارة  األحـــرار.  املغاربة  كل  ــدان  وج يف 
ومناضلي  مناضالت  خاللها  مــن  يعلن 
الرفيق  استشهاد  بان  الدميقراطي  النهج 
سدى  يذهب  ولن  لم  زروال  اللطيف  عبد 

التقادم  يطاله  لــن  اغتياله  ملف  وان 
يتحمل  جــرميــة  اغتياله  جــرميــة  وان 

من  يفلت  ولن  القائم  النظام  مسؤوليتها 
قصر. أو  الزمن  طال  تبعاتها 

هذا  القادر  عبد  للحاج  زيــارة  كانت 
الشجاع  ــل  ــرج ال هـــذا  الــطــيــب  ــل  ــرج ال
ــذي جــعــل من  ــل الـ ــرج والــشــهــم هـــذا ال
وثائرات  ثوار  معه  ونحن  اللطيف  عبد 
له  عرفانا  ورأسه  يده  تقبيل  من  فتمكنا 
يطلب  ولم  لوطنه  أسداه  الذي  باجلميل 
احلاجة  زرنا  كما  مغنما.  توسل  أو  مقابال 
فخاطبتنا  جميعا  والدتنا  الشهيد  والدة 
الشهيد  ام  كالم  والرزين  احلكيم  بكالمها 
فلسطني  يف  الشهداء  أمهات  كما  متاما 

املعمور.  وباقي  والسودان 
الوالدة  واحلاجة  القادر  عبد  احلاج 
اجلميع  الــى  الــعــطــر  ســالمــهــم  يبلغون 
نفسيهما  عــلــى  الـــزيـــارة  ــت  ــل أدخ وقـــد 
ــن الــتــعــويــض  ــيــنــة وبـــعـــض مـ الــطــمــأن

والرفاقي. اإلنساني 
التيتي الحبيب 


