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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد :: 
من 2929 شتنبر إلى 55 أكتوبر 20222022

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

مشروع القانون – اإلطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق االستثمار
استجابة لجشع الباطرونا على حساب حقوق الفئات الشعبية 

نضاالت النساء 
السالليات:بين الحق 
في الحياة والحق 

في األرض
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 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

كلمة العددكلمة العدد

.  الثمن :  44 دراهم

حرب روسيا ضد الناتو في 
أوكرانيا: تأجيل الحسم؟

476476

  مينة جبارمينة جبارضيفة العدد :ضيفة العدد :  

يف  العمومية  السياسات  لتدبير  إطار   -- قوانني  اعتماد  إطار  يف 
رقم  إطــار  قانون-  مشروع  تقدمي  مؤخرا  مت  القطاعات،  مختلف 
بعد  ذلك  ويأتي  البرملان.  أمــام  االستثمار  ميثاق  مبثابة   03.22
ميثاق  مبثابة   18.95 اإلطار   - القانون  سابقه  على  سنة   26 مرور 

االستثمار.

ورفض  الشعبية،  للجماهير  الشرائية  القدرة  تدني  سياق  ففي 
مببرر  املشروعة  والعمالية  الشعبية  للمطالب  االستجابة  الدولة 
بإصدار  اإلسراع  على  تصر  جندها  املالية،  التوازنات  على  احلفاظ 
قانون – إطار يستجيب جلشع الرأسمال املتوحش األجنبي واحمللي، 
ويضخ أموال الشعب يف شرايينه وميده بكل أشكال الدعم والتشجيع 

على حساب حقوق الشعب املغربي.

القانون  هذا  يلزم  التي  والتشجيع  الدعم  أشكال  وتتعدد  تتنوع   
ينص  إذ  احمللي،  أو  األجنبي  للرأسمال  بتقدميها  الدولة  اإلطــار   --
االستثمار"  دعم  "أنظمة  ومنها  للدعم  كثيرة  وصيغ  أنظمة  على 
لالستثمار  املشتركة  املنح  يتضمن  أساسي"  "نظام  من  تتكون  التي 
قطاعية"،  و"منحة  ترابية"  "منحة  لالستثمار:  إضافيتني  ومنحتني 
الطابع  ذات  االستثمار  ملشاريع  موجهة  خــاصــة"  "أنظمة  ــن  وم
واملتوسطة،  والصغرى  جدا  الصغيرة  وللمقاوالت  االستراتيجي، 

ولتشجيع املقاوالت املغربية على التواجد على الصعيد الدولي.

- اإلطار سيال جارفا  القانون   عالوة على هذه األنظمة جند يف 
احلصول  يلي:  ما  تشمل  لالستثمار  الدعم  وأشكال  التسهيالت  من 
على العقارات، تهيئة مناطق لألنشطة، التكوين األساسي والتكوين 
إلى  والــولــوج  البحث  أنشطة  الــعــقــارات،  على  احلــصــول  املستمر، 
اإلداريــة  املساطر  التمويل،  على  احلصول  املعلومات،  تكنولوجيا 
قطاع  تنافسية  اإلدارية،  القرارات  المتركز  باالستثمار،  الصلة  ذات 
اللوجيستيك. وال يكتفي القانون- اإلطار بكل هذا بل يعهد للجهاز 
ذات  الصالحيات  من  مبجموعة  إحداثه،  على  ينص  الذي  الوزاري، 
بهذا  النهوض  شأنه  من  تدبير  أي  اقتراح  ومنها  باالستثمار  الصلة 

األخير. 

إن هذا الكرم احلامتي للدولة اخملزنية جتاه الرأسماليني األجانب 

واحملليني يأتي يف ظل سياق يتسم مبا يلي :

-  -  تعمق األزمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية؛

--  تداعيات جائحة كوفيد- 19؛

-  -  تداعيات احلرب يف أوكرانيا؛

-  -  توالي سنوات اجلفاف وندرة املاء؛.

املعارك  رغم  النقابات  مع  للدولة  سابقة  التزامات  تنفيذ  عدم   - -
النضالية التي خيضت من أجلها.

ضعف  مببرر  العمومية  االجتماعية  للخدمات  كبير  تراجع   - -
امليزانية.

-  -  تزايد الفقر والبطالة والفوارق االجتماعية واجملالية.

الشعبية  املطلبية  للملفات  االستجابة  اخملزنية  الدولة  رفض   - -
والعمالي مببررات األزمة والتوازنات املالية.

وكان من املفروض أن تركز الدولة اخملزنية كل اهتمامها وعنايتها 
على إيجاد حلول لهذه االختالالت والتخفيف من املعاناة الشعبية، 
غير أنها أصرت على أن تزيد من هذه املعاناة، وأن تضاعف من عدد 
ضحايا سياستها الرعناء، وأن توجه أموال الشعب وإمكانيات الدولة 
إلى  الريع  رفع  الرأسمال األجنبي واحمللي؛ لقد تعودت على  خلدمة 
مستوى قانون رسمي لسياستها وعلى توظيف ذلك لتقوية سلطتها 
وكسب الوالءات. إن الهاجس الوحيد لدولة كهذه هو خدمة مصالح 
الكتلة الطبقية السائدة والدوائر االمبريالية، ومن أجل ذلك تعمم 

االستغالل والفقر واملعاناة على باقي الطبقات والفئات.

لتوجيه  االستعجالية  البرامج  السابق  يف  اخملزني  النظام  اعتمد 
احملركة  اخللفية  وكانت  اجملاالت؛  مختلف  يف  العمومية  السياسات 
املناورة من أجل االنفراد بالقرار  لسياسة االستعجال هذه تكمن يف 
وتسريعه وجتاوز املؤسسات الدستورية. وبعد استنفاذ هذه البرامج 
وصفه  ميكن  التحكم  من  أعلى  مستوى  إلى  النظام  انتقل  ألدوارهــا 
اإلطــار   - القوانني  اعتماد  خــالل  من  وذلــك  الشامل؛  باالستبداد 
وحتافظ  احلكومات  تخترق  طويلة  زمنية  لفترات  توضع  التي 
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من خالل تجربتي المتواضعة، على 
المرأة ان تعي بحقوقها وان تدافع عنها 

مهما كان الثمن

األرض: من الملكية الجماعية إلى االستحواذ الفردياألرض: من الملكية الجماعية إلى االستحواذ الفردي

من تلبية حاجيات االنسان إلى الهرولة وراء الربحمن تلبية حاجيات االنسان إلى الهرولة وراء الربح

قادة اوربيون ينعون 
النظام الليبرالي

الشباب ونهج الثورة

يتبع ص 2



العدد : 476        22
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للنهج  ــنــســائــي  ال ــاع  ــط ــق ال يــتــابــع    
واستنكار  بقلق  العمالي  الدميقراطي 
املدونة  حق  يف  الصادر  احلكم  شديدين 
مواقفها  عن  عبرت  التي  العلمي،  سعيدة 
وأراءها يف قضايا اجتماعية عبر وسائل 

االجتماعي. التواصل 
ــرأي  ال فيه  ــان  ك الــذي  الــوقــت  ففي    
العام واحلركة احلقوقية وعموم احلركة 
ــة تــنــتــظــر االســتــجــابــة  ــي ــراط ــق ــدمي ال
املعتقلني  عـــن  اإلفـــــراج  يف  ملــطــالــبــهــا 
وإيــقــاف  الـــرأي  ومعتقلي  السياسيني 
من  العديد  حق  يف  القضائية  املتابعة 
محكمة  ــي  ه ــا  ه ــني،  ــدونـ واملـ املـــدونـــات 
تصدر  الــبــيــضــاء  بـــالـــدار  االســتــئــنــاف 
احلبسية  العقوبة  برفع  اجلائر  حكمها 
يف  سنتني  بدل  نافذة  سنوات  ثالث  الى 
سعيدة  املدونة  حق  يف  االبتدائي  احلكم 

.2022 21 شتنبر  العلمي يوم 
الساحة  تشهد  آخــر  مستوى  وعلى    
العامالت  تقودها  قوية  نضالية  دينامية 
يف  بــبــالدنــا  املــنــاطــق  ــن  م مجموعة  يف 
عــامــالت  نــضــاالت  اســتــمــرار  مقدمتها 
الطرد  ضحايا  مبكناس  سيكوميك  شركة 
من  سنة  من  ألزيد  والتشريد  التعسفي 
مع  مكشوف  وبتواطؤ  البطرونا،  طــرف 
السلطات اخملزنية. ومع نضاالت عامالت 

بطنجة... اسباماطيكس  وعمال 
  كما تخوض عامالت النظافة والطبخ 
نضالية  معارك  التعليمية  باملؤسسات 
االنتهاكات  بسبب  خنيفرة(  )منـــوذج 
األجور  أهمها  لعل  حلقوقهن،  الصارخة 
درهــم   800 تــتــعــدى   ال  الــتــي  الهزيلة 
احمللية  للقوانني  سافر  خرق  يف  شهريا، 
املغرب  التزم  التي  الدولية  وللمواثيق 

باحترامها.
النساء  تــتــصــدر  الــســكــن  مــلــف  ويف    

العقارية  املافيات  ضد  بطولية  نضاالت 
بدواوير  الئــق  سكن  يف  احلــق  أجــل  ومــن 

احملمدية وسال ... 
النسائي: القطاع  فان  عليه  وبناءا 

ــم اجلـــائـــر يف  ــك ــدة احل ــش ــن ب ــدي ي  - -
ويطالب  العلمي  سعيدة  الناشطة  حق 
كافة  سراح  وإطالق  احلكم  هذا  بإسقاط 
القضايا  ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني 

العادلة.
الـــنـــضـــاالت  ويـــحـــيـــي  ــن  ــمـ ــثـ يـ  - -
تخوضها  الي  البطولية  واالعتصامات 
ــب  ــال ــط الـــعـــامـــالت والــــكــــادحــــات وي

املطلبي. مللفهن  باالستجابة 
عـــمـــال  مــــع  تـــضـــامـــنـــه  ــدد  ــ ــج ــ ي  - -
مبكناس،  سيكوميك  شــركــة  وعــامــالت 
ايت  واشتوكة  بطنجة  واسباماطيكس 

بها...
ــع عــامــال ت  ــن تــضــامــنــه م - - يــعــبــر ع
التعليمية  باملؤسسات  والطبخ  النظافة 
العادلة  ملطالبهن  باالستجابة  ويطالب 

واملشروعة. 
العاملتني  لعائالت  التعازي  يقدم   - -
أيت  باشتوكة  الشغل  حادثة  ضحيتي 
املصابات،  العامالت  مع  وتضامنه  بها. 
لها  يتعرض  التي  احلوادث  بهذه  ويندد 
باملنطقة. الزراعيون  والعمال  العامالت 

الــنــســائــيــة  ــة  ــ ــركـ ــ احلـ ــو  ــ ــدع ــ ي  --
احلقوقية  احلــركــة  وعــمــوم  املــنــاضــلــة 
ــادرات  ــب م ــاذ  ــخ ات والــدميــوقــراطــيــة ال 
التغول  هـــذا  ــام  أمـ وحــدويــة  نــضــالــيــة 

اخملزني يف حق النساء.

شتنبر   22 يوم  الوطنية  السكراترية 
2022

القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي العاميل:القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي العاميل:

- يندد بالحكم الجائر يف حق املدونة سعيدة العلمي- يندد بالحكم الجائر يف حق املدونة سعيدة العلمي

- يؤكد تضامنه مع نضاالت العامالت والكادحات - يؤكد تضامنه مع نضاالت العامالت والكادحات 
والفالحاتوالفالحات

للنهج  بــاحملــمــديــة  ــي  ــل احمل املــكــتــب  نــظــم    
األمني  مع  مهما  لقاءا  العمالي،  الدميقراطي 
ــروف  ــع، حـــول ظ ــراج ــام الــرفــيــق جــمــال ب ــع ال
أهم  وحول  وجناحه،  اخلامس،  املؤمتر  انعقاد 
ضرورة  مقدمتها  يف  عنه،  أصدرت  التي  املقررات 
 .2022 شتنبر   11 يــوم  وذلــك  ــزب،  احل بلترة 
ألقيت  العام،  االمــني  بالرفيق  الترحيب  بعد 

الفرع. كلمة 
أهم  خملتلف  كلمته  يف  العام  األمــني  تطرق   
الرفيقات  مداخالت  تلتها  املطروحة،  القضايا 

إيجابي. تفاعل  يف  احلاضرين  والرفاق 
المحلي: المكتب  كلمة 

والرفاق للرفيقات  تحية   

جمال  الرفيق  نشكر  احملــلــي  املكتب  بــاســم 
الدميقراطي  النهج  حلزب  العام  االمني  براجع 
هذا  يف  معنا  واحلضور  الدعوة  لتلبية  العمالي، 

الداخلي. اللقاء 

املكتب  لــقــرار  تنفيذا  النشاط  هــذا  ننظم 
 2022 2 شتنبر  احمللي يف اجتماعه االخير يوم 
مع  داخلي  لقاء  عقد  ضــرورة  حــول  حضوريا، 

 : ذلك  و  جمال  براجع  الرفيق  العام  االمني 
االمني  الرفيق  عن  قــرب  عن  للتعارف   -  1
نظمنا  حيث  سابق  الــعــادة  جــرت  كما  الــعــام، 

السابقني. الكاتبني  مع  لقاءات 

املــؤمتــر  بــعــد جنـــاح  يــتــم  الــلــقــاء  - هـــذا   2
العمالي،  الدميقراطي  للنهج  اخلامس  الوطني 
 18 واملنع من طرف اخملزن. فيوم  التضييق  رغم 
صراعنا  تاريخ  يف  ملحمة  يبقى   2022 يوليوز 
يبقى  الــدميــقــراطــي  فالنهج  االســتــبــداد.  مــع 
وزارة  أمام  وقفتني  نظمت  التي  الوحيدة  القوة 
شارك  حيث  و2022(   2004 )سنة  الداخلية 
من  واملــنــاضــلــني  املــنــاضــالت  مــن  الــعــديــد  فيها 

املغرب. جهات  مختلف 
النهج  مــن  ــم  االس تغيير  على  فــزيــادة   -  3
العمالي،  الدميقراطي  النهج  الى  الدميقراطي 
مقررات  عــدة  االخــيــر  املــؤمتــر  عــن  صــدر  فقد 
االولوية  اعطاء  مبعنى  التنظيم،  بلترة  تخص 
االســتــقــطــاب  يف  والـــكـــادحـــني/ت  لــلــعــمــال/ت 
العام،  اليوم مع الرفيق االمني  والقيادة. فلقاؤنا 
كيفية  حول  وهادف  هادئ  رفاقي  نقاش  لفتح 
على  وعامة  نظرية  تبقى  التي  املقررات  تنزيل 
القيام  جميعا  منا  يتطلب  مما  الــواقــع،  أرض 

عملنا. وطرق  أساليب  يف  حقيقية  بثورة 
وبنسليمان  احملــمــديــة  لــبــاديــة  فــزيــاراتــنــا 
املنطقة  دواوير  سكان  مع  التضامني  وحضورنا 
واستئناف  العادلة  مطالبهم  اجل  من  نضالهم  يف 
واستمرار  منتظم،  بشكل  محليا  اجتماعاتنا 
النهج  جريدة  من  شهر  كل  عدد  اصدار  يف  الفرع 
استعدادنا  على  تدل  ات  مؤشر  الدميقراطي، 
للنهج  االخير  املؤمتر  ملقررات  امليداني  للتفعيل 

العمالي. الدميقراطي 
املــطــروح امــامــنــا هــو االجــابــة عــن الــســؤال 
الى  حزبنا  حتويل  يف  نساهم  كيف  اجلوهري: 
ان  علينا  حتدي،  هذا  حقيقي؟  عمالي  حزب 

التحديات. مستوى  يف  نكون 

النهج  للجميع  الصمود  تحية 
العمالي الديمقراطي 

لقاء مع األمني العام للنهج الدميقراطي لقاء مع األمني العام للنهج الدميقراطي 

العاميل باملحمديةالعاميل باملحمدية

ــالل الــيــومــني  ــ ــي خ ــاس ــي ــس ــب ال ــت ــك تـــابـــع امل
ــه بـــعـــض اجلـــرائـــد  ــ ــروج ــ ــا ت ــ األخـــيـــريـــن م
حزبنا  إقــدام  بخصوص  واملواقع  اإللكترونية 
التهيئ  على  العمالي  الدميقراطي  النهج  حزب 
مع  السنة  هذه  أواخر  واحد  حزب  يف  لإلندماج 
االحتادي  الوطني  املؤمتر  وحزب  الطليعة  حزب 
يف  اليسار  فيدرالية  داخــل  الوحدوي  والتيار 
والتحقق  والتقصي  واملهنية  للموضوعية  دوس 

يلي: ما  على  نؤكد  وعليه  النشر  قبل 
بدعوة  كــان  للحزب  العام  األمــني  حضور   --  
الوضع  "مستجدات  حــول  نــدوة  يف  للمشاركة 
شبيبات  مخيم  إطار  "يف  اليسار  ومهام  السياسي 

باحلوزية. التخييم  مبركز  اليسار  فيدرالية 

إندماج  حول  اإلشاعات  لهذه  التام  نفينا   --  
والــتــي  الــقــبــيــل  هـــذا  ــن  م شــيــئ  اي  او  حــزبــنــا 
على  وتشويشا  العام  للرأي  تغليطا  نعتبرها 
ــالن عــن حزب  ــاح مــؤمتــرنــا اخلــامــس واإلعـ جن

العاملة. الطبقة 
اإللكترونية  واجلرائد  املواقع  هذه  حتميل   --
الــعــام  الـــرأي  ــام  أمـ تنقله  فيما  مسؤوليتها 
املناضلة  التنظيمات  وكــل  تنظيمنا  اجتـــاه 

بالبالد. والدميقراطية 
ــرة  احل اإلعــالمــيــة  املــنــابــر  لــكــل  حتيتنا   --  
وعموم  العاملة  الطبقة  وهموم  لقضايا  املنحازة 

الشعبية. اجلماهير 

النهج الدميقراطي العاميل يكذب إشاعة " االندماج مع النهج الدميقراطي العاميل يكذب إشاعة " االندماج مع 

احلائط أحزاب أخرى"أحزاب أخرى" عرض  ضاربة  استمراريتها  على 
وبنتائجها؛  االنــتــخــابــيــة  بــالــلــحــظــة 
الدستورية  للمؤسسات  تهميش  إنــه 
يف  ألدوارها  وحصر  السياسية  ولألحزاب 

تنفيذ سياسة اخملزن.

من  املـــزيـــد  نــحــو  ــه  ــوج ــت ال هـــذا  إن 
توحش  يعمق  والريع  والفساد  االستبداد 
إذ  اخملزنية،  الدولة  وتغول  الرأسمالية 
وكل  بالتسهيالت  الرأسماليني  يــغــرق 
الفئات  أشكال الدعم على حساب حقوق 
الطبقي  الــصــراع  يزيد  فإنه  الشعبية 
ويغذي  النضالية  احلركات  ويؤجج  حدة 

الشعبية.  االحتجاجات 

سياسات  واألمية  والبطالة  الفقر  إن 

قــدرا  وليست  اخملزنية  للدولة  واعــيــة 
للفئات  عــبــثــيــة  ــة  ــب رغ وال  مــحــتــومــا 
وبرامجهم  "إصالحاتهم"  وما  الشعبية؛ 
يف  للرماد  وذر  ملصاحلهم  حماية  ســوى 

العيون.

 وليعلموا أن مشاريعهم املعادية ملصالح 
قناعة  إال  تزيدنا  لن  الشعبية  الفئات 

وعزمية على التصدي لهم.

حصن  تغولهم  أن  واعتقدوا  تغولوا 
لهم.

واالستبداد  االستغالل  لليل  أن  ونسوا 
نهاية.

وأن فجر العامالت والعمال قادم.

تتمة كلمة العدد
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ال بديل عن المقاومة الشعبية

ــن ساكنة  تــرحــيــل جـــزء هـــام م بــعــد   
األربعاء  يــوم  الــدور  أتــى  العياشي،  اوالد 
من  ماتبقى  عــلــى   ،2022 شتنبر   21
مبنازلها  متحصنة  ظلت  التي  العائالت 
رغم الظروف االجتماعية العسيرة ورغم 
جلوء السلطات الى حرمانها من الكهرباء، 
اما املاء فهو أصال غير متوفر اال من خالل 
اآلبار. هذا االسلوب نفسه مت جتريبه مع 
دوار البراهمة واآلن أيضا مع دوار احلنشة 
حياة  جعل  هــو  الــهــدف  سبيطة.  وأوالد 

السكان مستحيلة هناك.
  كان رد السلطات قاسيا حيث مت تهدمي 
املنازل على أثاث ومتاع أصحابها مع تعنيف 
الذي  اإلجراء  هذا  رفضن  اللواتي  للنساء 
قدم على أنه أمر ملكي بدون تقدمي قرار 
وتسليم  باالسكان  مكتوب  وعد  وال  الهدم 

البقع...
الساكنة  اتخذت  التطورات  هذه  أمام    
قرار النزوح اجلماعي لوجهة غير محددة، 
وكذلك كان فقد قضت الليل يف العراء يف 

فضاء باب املريسة بسال.
األفق  انغالق  على  مؤشر  هذا  الواقع    

كدت  التي  الــكــادحــة  الفئات  ــذه  ه أمــام 
بالتنازل  أرضية  بقعا  لتقتني  واجتهدت 
لكونها  توارثتها  او  املتر  بثمن  واشترها 
الهدم  املنطقة قبل  زار  أرضا ساللية. ومن 
يشهد بأن أغلب املباني مشيدة باالسمنت 
ــه طــابــقــان. ومت  ــن ل ــد ومــنــهــا م ــدي واحل
بعد  واعوانها  السلطة  أنظار  حتت  البناء 
البقع  ملكية  على  املقاطعة  يف  املصادقة 
مساحة  أن  إلى  اإلشــارة  وجتدر  األرضية. 
دوار اوالد العياشي تصل إلى 249 هكتارو 
كلها محفظة. ولذلك تسيل هذه االراضي 
لعاب  ــال  س مــديــنــة  مبحيط  الــشــاســعــة 

املضاربني ومافيا العقار.
بزعامة  واجلماعة  الداخلية  سلطات    
الزمزمي الذي يعد الرئيس الفعلي بعدما 
هذه  مسؤولية  تتحمل  برملانيا،  أصبح 
الكارثة. وميكن القول بأن ما ارتكب يف حق 
االنتهاكات  مستوى  إلــى  يرقى  الساكنة 

اجلسيمة حلقوق اإلنسان.
9 أبناء " هذه    يقول رجل سبعيني له 
ورثها  الذي  أبي  عن  ورثته  فالحية  أرض 

وال  ساللية  أرض  هي  جــدي.  عن  ــدوره  ب
يوجد أي مشكل مع النواب. وكما ترى هي 
أرض فال حية وابنائي التسعة ال مهنة لهم 
على  أرضي  يف  املوت  أفضل  الفالحة.  غير 
"لم  أنه  ويضيف  منها"  اخراجي  يتم  أن 
نتلقى أي تعويض يذكر وان قطع الكهرباء 
ولكن  اإلنارة  علينا ال يسبب فقط مشكل 
املاء  مينعنا من تشغيل محركات مضخات 
ويقطع  الفالحي  احملصول  يقتل  وبالتالي 
ال   " أيضا  وأضــاف  عيشنا"  وسبل  أرزاقنا 
عن  البرملاني  وال  اجلماعة  رئيسة  نعرف 

هذه اجلماعة".
يسبق  "لم  آخر  سبعيني  فالح  ويقول    
او  معنا  ــوارات  حـ فتحوا  أن  للمسؤولني 
التعويضات  وبدل  يريدون  ما  لنا  وضحوا 
الغنب  وأن  التهديدات  اسلوب  والزال  ساد 
لست  بأنني  ــدي  ل الشعور  درجـــة  ــل  وص

مغربيا"
هي  األرض  "هذه  أن  ثالث  فالح  وقال    

مصدر عيشنا".
السلطات  تقدمه  الذي  الوحيد  الوعد 
لعائلتني  متر   80 مــن  بقعة  تسليم  هــو 
أو  فــالحــون  إمــا  الــنــاس  أغلب  أن  واحلـــال 
50 متر مربع  لديهم بقع تفوق مساحتها 
وأن األمر يتعلق بسكن الئق بعدما طالبت 
السلطات إعادة الهيكلة. وعليه فإن الهدم 
يسبب يف خسارة مضاعفة حيث االضطرار 
وتكاليف  البقع  تسليم  انتظار  يف  للكراء 
مساحات  وضــيــاع  التسليم  بعد  البناء 
الساكنة  ألغــلــبــيــة  بالنسبة  شــاســعــة 
وخاصة أصحاب البقع الكبيرة التي تفوق 
ناهيك  مربع  متر   200 من  ازيد  مساحتها 
مساحات  سيفقدون  الذين  الفالحني  عن 

كبيرة فضال عن مهنتهم أيضا.
الشعور السائد لدى أبناء هذه املنطقة 
عقودا  فيها  عــاشــوا  ــن  ــذي وال املنكوبة 
كدحهم  من  البقع  تلك  وبنوا  الزمن  من 
شاقة  وأعــمــال  ــرف  وح مهن  يف  وعرقهم 
عن  أحشائهم  ويف  حولهم  من  يفتشون 
واحلكرة  الظلم  سوى  يجدون  فال  الوطن 

واجلحود.
الشعبية  ــر  ــي ــاه ــم اجل ــة  ــي ــن وط الن 
حتــرري  محتوى  دائــمــا  لها  املسحوقة 
الــدفــاع عن  الــوطــن يعني  ــاع عــن  ــدف وال
الكرمي  العيش  وعن  العمل  وعن  السكان 
واملكتسبات االجتماعية وغيرها. ال ننسى 
يف  استشهدت  عكيوي  فضيلة  الراحلة  أن 
2018 خنقا  26 شتنبر  العمر يوم  ريعان 
بالعلم الوطني الذي تلحفت به ظنا منها 
أنه سيحميها من بطش قوات القمع وهي 

تدافع حن حقها يف ارضها الساللية.
معاد الجحري

نزوح جامعي لساكنة اوالد نزوح جامعي لساكنة اوالد 

العيايش مبنطقة سالالعيايش مبنطقة سال
دائرة  بوعنان،  بقيادة  "زملــو"  منجم  يوجد 

جتيت...  بني 
 COMABAR ــار  ــابـ كـــومـ شـــركـــة  تـــقـــوم 
بارتني/ معدن  )اســتــخــراج  املنجم  باستغالل 
أهــم  احلــائــط  ــرض  عـ ضــاريــة   )barytine
شركات  من  العديد  مبساعدة  املنجميني  حقوق 

اخملتصة. اجلهات  وبتواطؤ  املناولة، 
الصناعة  يف  عامليا:  مطلوب  البارتني  معدن 
يف  الــنــوويــة،  احملــطــات  تشييد  يف  البترولية، 

البالستيك... صناعة  يف  الورق،  صناعة 
من  العمال  يخوضوها  التي  النضاالت  فمع 
مقمتها  يف  املــشــروعــة،  حقوقهم  ــرض  ف ــل  أج

التجأت  الشغل،  مــدونــة  يف  املسطرة  احلــقــوق 
للطبقة  مناوئة  أطـــراف  مــن  بدعم  الــشــركــة، 
مناضلني  أربعة  ضد  شكاية  تقدمي  الى  العاملة، 
الشويبيني-  حسن   : وهــم  )كـــدش(،  نقابيني 
الرحمان  عبد   - جلولي  ميلود   - تواتي  خليل 

عمراوي.

العمل  محاربة  إطار  يف  القضائية  املتابعة  تتم 
املفترس... للرأسمال  ودعما  اجلاد  النقابي 

للمرة  بوعرفة  محكمة  أمام  املناضلون  امتثل   
وقد   ،2022 شتنبر   15 اخلميس  يوم  الثالثة 
.2022 أكتوبر   13 الى يوم  مت تأجيل احملاكمة 

األربعة. العمال  مع  التضامن  كل 

بني تجيت:بني تجيت:

متابعة قضائية ملناضلني نقابيني مبنجم زملومتابعة قضائية ملناضلني نقابيني مبنجم زملو

النظافة  لعامالت  اإلقليمي  للمكتب  صــورة 
والطبخ باملؤسسات التعليمية رفقة عضوي املكتب 
 Driss للتعليم،  الوطنية  للجامعة  اإلقليمي 

ونائبه  للجامعة  اإلقليمي  الكاتب   Bamouh
قاشا كبير بعد انتهاء اجتماع ماراطوني باملديرية 

اإلقليمية للتعليم بخنيفرة.

ومتت  مثمرا  تفاعال  وعرف  ايجابيا  كان  اللقاء 
عدد  تأجيل  مع  املشاكل  من  مجموعة  معاجلة 

قليل منها الجتماع سيبرمج خالل هذا االسبوع.

بكل  العامالت  هؤالء  ودعم  –زر  من  لكل  حتية 
صيغة ممكنة ومتاحة.

FNEFNE بخنيفرة تؤازر عامالت النظافة والطبخ  بخنيفرة تؤازر عامالت النظافة والطبخ 
باملؤسسات التعليمية باملؤسسات التعليمية 
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والدار  احملمدية  بني  بيئية  مدينة  تشييد  مشروع  إطار  يف 
 ،2006 البيضاء، ذلك املشروع الذي دشن بداية إجنازه سنة 
املنطقة.  ساكنة  وترحيل  اخلاصة  امللكية  نزع  الدولة  قررت 
ان  متعثرا  املشروع  بقي   )2022 )شتنبر  اليوم  حدود  والى 
مستمرة،  الساكنة  ترحيل  عملية  لكن  ميتا،  ولد  إنه  نقل  لم 
املضاربني  فئة  الترحيل/التشريد  هذا  من  املستفيد  الشاطئية.وسيبقى  زناتة  منطقة  ألهمية  نظرا  العقاريني، 

البيئية  زانة  مدينة  مشروع  معطيات  أهم 

1 - الموقع والهدف

عمالة  حرودة،  عني  لباشوية  إداريا  تابعة  زناتة  منطقة   
احملمدية.

مساحة  على  "املبرمجة"  زناتة  البيئية  املدينة  متتد   
تفوق  األطلسي  احمليط  على  بواجهة  هكتار   1830 تناهز 
التحتية  البنيات  من  أيضا  املنطقة  وستستفيد  كيلومتر.   5
واجلوية... والسككية  الطرقية  منها  األساسية  املصممني.واللوجستية  حسب 
يجمع املشروع غير البعيد عن الدار البيضاء، ما بني توفير 
شغل  فــرص  وخلق   ،Haut standing فاخر  مميز  سكن 
البيضاء  لسكان  متنفسا  ستشكل  وسياحية  بيئية  وفضاءات 
هكتار   500 يقارب   ما  احللم  مدينة  ستخصص  واحملمدية.  

والترفيه.. اللعب  ولفضاءات  اخلضراء  للمساحات 
توفير  على  ينحصر  لم  زناتة  اجلديدة  املدينة  "مشروع 
عمدت  بل  السكان،  لفائدة  فقط  والبيئي  الالئق  السكن 
السكان  احتياجات  جميع  توفير  على  زناتة  التهيئة  شركة 
وجميع  ومواصالت  عمل  وفرص  ومستشفيات  مــدارس،  )منقول(.من  املدينة"  يف  العيش  ستسهل  التي  اخلصائص 
إلى  الفاضلة"  زناتة/"املدينة  اجلديدة  املدينة  تسعى 
300000 نسمة،  100000 فرصة شغل واستضافة  "إحداث 
"املــشــروع  املستدامة".  للتنمية  الدولية  للمعايير  طبقا 
خالل  من  البيئية  زناتة  مدينة  حتصلت  حيث  بالهني،  ليس 
22 التي نظمت يف مدينة مراكش، على عالمة  فعاليات كوب 

هذه  على  حتصل  مدينة  كــأول  نفسها  وقــدمــت  التمييز 
العالمة.")منقول(.

2 - تمويل المشروع
ويف  املــغــرب  يف  بيئية  مدينة  "اول  مــشــروع  كلفة  تقدر   

2100 مليار سنتيم(.  ( ب21 مليار درهم  افريقيا" 
تشييد  والتدبير/CDGعلى  اإليداع  الصندوق  تكليف  مت   

البيئية. زناتة  مدينة 

مع  اتفاقية  هناك  بالتمويل،  املتعلقة  االتفاقيات  من   
لالستثمار  األوروبـــي  والبنك  للتنمية  الفرنسية  الوكالة 
نفس  درهم،  مليون  و500  مليارات   3 يقارب  إجمالي  مببلغ 
لتسهيل  برنامجه  إطار  األوروبي يف  بها االحتاد  الصديقة.القيمة وعد  الدول  يف  االستثمار 

وتبقى آالف أسر زانتة هي الخاسرة
ومن  عامة  الكادحة،  الفئات  من  املنطقة  ساكنة  تتكون 
البرنوصي،  السبع،  بعني  )يشتغلون  خاصة  والعامالت  العمال 

 75( ومسنات  مسنني  التقينا  حـــرودة...(.  عني  سنة وما فوق( ولدوا وكبروا يف دواوير زناتة.احملمدية، 
قررت  هههه(،  العامة؟  )املصلحة  العامة  املصلحة  باسم 
احلــدود  مــن  األصلية  الساكنة  ونفي  امللكية  نــزع  الــدولــة 
الى  البيضاء(  الـــدار  )جــهــة  احملــمــديــة  ملدينة  اجلنوبية 
من  خالي  مكان  يف  بنسليمان(،  )جهة  الشرقية  حدودها 
عيشها.األنشطة االقتصادية )معامل...( مما يعني حرمان الساكنة  موارد  من 
ممتلكاتها،  مغادرة  اخلمسة  الــدواويــر  ساكنة  ترفض  ال 
املثلث  من  قريب  بديل  توفير  اخملتصة  اجلهات  تطالب  لكنها 
األرض  حرودة.  عني   - احملمدية   - الصناعية  البيضاء  الدار 
تسليم  ترفض  يحميها  ومن  العقارية  املافيا  لكن  باملاليير.موجودة،  مقابل  دون  للبسطاء  األراضي  تلك 
سكان  نضاالت  ودعم  وتقدير  فهم  يجيب  اإلطار  هذا  ففي 
مطالب  أجــل  من  مشروعة  نضاالت  زناتة،  منطقة  ــر  دواوي
مقابل  الكرمي  العيش  يضمن  سكن  يف:  تتلخص  الذي  الدواوير.عادلة  مغادرة 
مطلبية- ــات  ــف وق األخـــيـــرة  املـــدة  يف  املــنــطــقــة  عــرفــت 
نساء،  أغلبها  الضحايا،  من  املئات  فيها  شاركت  احتجاجية 
الى  رسائل  بزناتة"  املقصية  الــدواويــر  حــوار  "جلنة  سلمت 
راسلت  كما  السكنى.  ووزارة  الداخلية،  ووزارة  امللكي،  الدويان 
للسكان.اللجنة املدير العام لألمن الوطني بعد رفض اجلهات اخملتصة  الوطنية  البطائق  جتديد 
املغربية  اجلمعية  فرع  قرر  فقد  الضحايا  لدعوة  وتلبية 
مبادئ  من  انطالقا  مؤازرتها  باحملمدية  االنــســان  حلقوق 
اجلمعية، كما قرر فرع النهج الدميقراطي العمالي باحملمدية 
عادلة ال ميكن اال تبنيها.دعم نضاالتها املشروعة والتواجد ميدانيا يف قلبها. املطالب 

  أسباب محاولة ترشيد آالف عائالت  أسباب محاولة ترشيد آالف عائالت

55 دواوير بزناتة دواوير بزناتة

النهج الدميقراطي العاميل فرع سال يتضامن مع ساكنة اوالد العيايشالنهج الدميقراطي العاميل فرع سال يتضامن مع ساكنة اوالد العيايش
  إنتقل صباح اليوم، األحد 25 شتنبر 2022، وفد من مناضلي 
حزب النهج الدميقراطي العمالي فرع سال لدوار أوالد العياشي 
ووقف على هول الدمار والكارثة اإلجتماعية واإلنسانية الذي 

خلفته عملية الهدم الشامل لبيوت السكان.
أكواخ بالستيكية وخيم تأوي األسر يف وسط اخلراب، هذا ما 
الهدم الذي مت بشكل همجي لم يراعي أبسط  الضوابط.خلفته عملية 
  أمهات وأطفال أبرياء يف العراء ال مكان يأويهم وأسر جردت 
من مساكنها وأراضيها التي هي مصدر رزقها الوحيد. إنها عملية 
اجلديد  التنموي  النموذج  جوهر  عن  تكشف  ممنهج  تشريد 
الرأسمال الكبير ومافيا العقار.املبني على تشريد وإضطهاد اجلماهير الشعبية املفقرة لصالح 
لدى  عليها  مصادق  عقود  مبوجب  االراضي  السكان  إقتنى    
السلطات ومتت عملية البناء أمام أعني أعوانها. لقد أنتزع من 
الرزق  ومصدر  املسكن  متلك:  ما  كل  العياشي  أوالد  دوار  وشردوا وانقطع أبناءهم عن الدراسة.سكان 
واحلكرة  بــاملــرارة  عميقا  شعورا  اجلائر  الــقــرار  هــذا  خلف 
للمجهول  بهم  رمت  فالسلطات  الضحايا،  صفوف  يف  والضياع 
بدون تعويض او بديل يقي السكان التشرد واجلوع. كما خلف 
هدا الهجوم الهمجي على ساكنة دوار أوالد العياشي العديد من 

اإلصابات واملعتقلني.
إن فرع سال لحزب النهج الديمقراطي العمالي:

العياشي الذين تعرضوا لهذا االعتداء السافر. -- يعبرعن تضامنه الصادق واالمشروط مع سكان دوار أوالد 
-- يشجب بأقوى العبارات متادي النظام اخملزني يف الترامي   
أو  تعويض  بــدون  قسرا  منها  وترحيلهم  السكان  أراضــي  على 

والتمدرس ألطفالهم.بديل يحفظ كرامتهم ويضمن لهم السكن الالئق ومصدر دخل 
 -- يطالب بإطالق سراح جميع معتقلي دوار أوالد العياشي

بيد  للعمل يدا  الدميقراطية واحلية بسال  القوى  --  يدعو   
قد  مخزني  هجوم  لكل  والتصدي  املتضررين  السكان  يستهدف مناطق أخرى باملدينة.ملساندة 

على فقير

احملمدية
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العمالي  الدميقراطي  النهج  لشبيبة  احمللي  املكتب  عقد    
الراهنة  القضايا  من  عددا  تدارس  حيت  الدوري،  اجتماعه 
بيان  إصدار  وقرر  بالشباب،  منها  املتعلقة  خاصة  باملدينة، 

يلي: ما  خالله  من  يسجل 
على  املتواصل  الهجوم  يف  اخملزنية  الــدولــة  استمرار   --

والطالبات؛ الطلبة  ومكتسبات  حقوق 
اجلامعي  الدخول  مع  بتزامن  الدراسة  انطالق  تعثر   --
بالقنيطرة،  طفيل  ابن  بجامعة  العادي  وقتها  يف  احلالي 
وجه  يف  اجلامعي  واملطعم  اجلامعي  احلي  باب  فتح  وتأخر 
يخلف  مما  املدينة،  عن  بعيدة  مناطق  من  الوافدين/ات 

مآسيهن/م؛ ويعمق  والطالب،  الطالبات  وسط  االستياء 
اإلنسانية  العلوم  كلية  برحاب  األشغال  إمتــام  عدم   - -  
والذي  العلوم؛  وكلية  والفنون  اآلداب  وكلية  واالجتماعية 
بعض  عن  وبــاألخــص  والكهرباء،  املــاء  انقطاع  يف  يتسبب 
سلك  يف  التسجيل  افتتاح  تأخر  إلــى  إضــافــة  اخملــتــبــرات، 
الكليات، وتأخر اإلعالن عن نتائج مبارياته  املاستر يف بعض 
يف  اجلامعي  الدخول  تأخر  يف  يتسبب  مما  أخرى،  كليات  يف 

السلك؛ هذا 
بالنسبة  التسجيل  يف  السكنى"  "شهادة  وثيقة  فرض   --  
والتذمر  االستياء  تعميق  من  يزيد  والذي  اجلدد،  للطلبة 

والطلبة؛ الطالبات  وسط 
يف  القنيطرة  شباب  صفوف  يف  البطالة  رقعة  اتساع    --

الشابات  آالف  معاناة  من  يحد  حقيقي  بديل  أي  غياب 
والشباب؛

الصناعية  املناطق  وعمال  عامالت  معاناة  اشــتــداد   --  
والضيعات  احلرة(  املنطقة  الساكنية،  منطقة  الرامي،  )بئر 
املكثف  االستغالل  جــراء  القنيطرة  بضواحي  الفالحية 

الشغلية...؛ احلقوق  وضرب  النقابي  العمل  وحترمي 

اجمللس  طــرف  من  احمللي  الشأن  ملفات  تدبير  ضعف    --
فــضــاءات  ــود،  األسـ الغبار  النظافة،  ــارة،  ــ )اإلن اجلماعي 
دميقراطية  سياسة  أي  غياب  ظل  يف  العمومية...(   الترفيه 
الشعبية  اجلماهير  وتطلعات  مصالح  تــخــدم  حقيقية 

اخلصوص؛ وجه  على  وشبابها  عامة  بالقنيطرة 

الدميقراطي  النهج  شبيبة  تعلن  ماسبق،  كل  على  بناء 
العمالي:

الدميقراطية  التقدمية  الفصائل  لكل  دعوتها   -  -  11
الطالبات  مطالب  ــول  ح لاللتفاف  طفيل  ــن  اب بجامعة 
عليها،  النظام  هجوم  من  للحد  املكتسبات  وحتصني  والطلبة 
املغرب  لطلبة  الوطني  االحتــاد  لنضاالت  التام  دعمها  مع 

املناضل. القنيطرة  مبوقع 
مواجهة  تهم  مبادرة  أية  يف  لالنخراط  استعدادها    -   -  22
إلى  بالقنيطرة  التقدمية  القوى  لكل  ودعوتها  البطالة، 
الوطنية  اجلمعية  فعل  واستنهاض  دعم  أجل  من  التكتل 
وطنية  رافعة  باعتبارها  باملغرب،  املعطلني  الشهادات  حلملة 

والهشاشة. البطالة  ضد  للنضال 
واملرتبط  املشترك  الــوحــدوي  العمل  إلــى  دعوتها   -  3
واحلرية  الكرامة  أجل  ومن  املدينة،  وشباب  شابات  بهموم 

الفعلية. واملساواة  االجتماعية  والعدالة 
النهج  حلزب  والكفاحي  النضالي  باملوقع  تشبهتا    -  4
ومشروعه  والفكري  النظري  وبخطه  العمالي،  الدميقراطي 
وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب  بناء  يف  الكبير  السياسي 
والعمال  للعامالت  مناشدتها  وجتدد  والكادحني،  الكادحات 
حزبهم  حول  لإللتفاف  بالقنيطرة  اإلنتاجية  املواقع  بكل 

التغيير. أجل  من 

شبيبة النهج الدميقراطي العاميل بالقنيطرةشبيبة النهج الدميقراطي العاميل بالقنيطرة

الدخول الجامعي الحايل يكرس املزيد من الزحف عىل حقوق ومكتسبات الطلبة.الدخول الجامعي الحايل يكرس املزيد من الزحف عىل حقوق ومكتسبات الطلبة.

ال بديل عن مواجهة البطالة والهشاشةال بديل عن مواجهة البطالة والهشاشة

العمالي  الدميقراطي  مناضلي  من  وفــد  نظم 
 2022 شتنبر   25 األحــد  يوم  صبيحة  سال  فرع 
بسال،  لعياشي  أوالد  ساكنة  مع  تضامنية  زيــارة 
مصير  نحو  وتــشــريــدهــم  منازلهم  ــدم  ه جـــراء 
مأساوية  رحلة   '' واألكبر  األبرز  عنوانه  مجهول 
منطقة  ساكنة  وتعيش   ،" واحلكرة  التشّرد  نحو 
العياشي البؤس واحلرمان والتشرد والضياع  أوالد 

للسلطات  فاشلة  سياسات  نتيجة  املدقع  والفقر 
ودفعهم  الساكنة  تشريد  منها  الغرض  اخملزنية 
فبعد   ، العقار  مافيا  إلرضــاء  مجهول  مصير  نحو 
منازل  هدم  بعد  العياشي  أوالد  ملنطقة  معاينتنا 
السكان وحرمان األطفال من حقهم يف التمدرس، 
كما تعيش الساكنة وضعية غامضة يف ظل متاطل 
األمور  وتوضيح  املطالب  مع  التجاوب  يف  السلطات 

بسبب قرار هدم مئات املساكن املبنية فوق أراضي 
يتم  أن  دون  احمللية،  السلطات  طرف  من  اجلموع 

توفير أي بديل للساكنة.
العياشي  أوالد  منطقة  ساكنة  منازل  هدم  قرار 
مير بسرعة دون أن تعطيهم أية مهلة لتدبر محل 
أغلبهم  أن  رغم  بديل،  مأوى  عن  البحث  أو  للكراء 
اليومي.  لقوتهم  يكفي  ما  ميلكون  ال  "بسطاء"، 

البرد  حتت  اخلالء  يف  تبيت  الساكنة  الهدم  وبعد 
يف أكواخ من امليكة السوداء بجانب الكالب شروط 
السكن الالئق، هذا املصير اجملهول لساكنة منطقة 
والتشبث  النضال  عليهم  يحتم  العياشي  أوالد 

بحقهم يف السكن الالئق. والقطط بدون أدنى.
أمين لقبابي

معاناة ساكنة اوالد العيايش بسالمعاناة ساكنة اوالد العيايش بسال

شتنبر   21 األربـــعـــاء  يـــوم  ــالق  ــط ان
شارة  بحمل  الوطنية  احلملة   2022
داخل  االقليم  من  عدد  يف  االحتجاج 
والــغــابــات  للمياه  الوطنية  الــوكــالــة 
ــات  ــئ ــي ــه بـــدعـــوة مـــن تــنــســيــقــيــة ال
يوم  الــى  احلملة  وتستمر   . الغابوية 
عملية  مــع  بـــاملـــوازاة  اخلــمــيــس  غــد 
املطالبة  عرائض  على  للتوقيع  واسعة 

كل  على  مفتوحة  تظل  كما  واالستنكار 
االحتماالت... 

يف  فهي  احلملة  هذه  دواعــي  عن  اما 
حتية  تعليق:  اول  ويف  سابقة  تدويانات 

واملناضلني للمناضالت 

عن ادريس عدة 

تنسيقية الهيئات الغابوية تحمل تنسيقية الهيئات الغابوية تحمل 
الشاراتالشارات
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الزراعي  العامل  بين  صراع  الطبقي:  الصراع  في  أساسي  مركز  إىل  األرض  مسألة  اليوم  تحولت  لقد 
المخزنية،  الدولة  طرف  من  المدعمين  األراضي  وانهيب  الفقير  الفالح  بين  الرأسمالي،  الكبير  والمالك 
لبناء سكن  بقع  الفقر من أجل  المرأة من أجل حقوقها في األراضي الساللية، نضال ضحااي أحزمة  نضال 
اهداء  شعبنا:  لمصالح  المعادي  للخارج  التبعية  عالقات  في  قوي  عنصر  اىل  األرض  تحولت  الئق...كما 
الخارجي...  للسوق  التبعية  وللهصاينة،  الغربيين  "للمستثمرين"  أخرى  تفويت  للخليجيين،  أرضي 

476 لقضية األرض. الواقع المر، قررت الجريدة تخصيص ملف العدد  ولمقاربة هذا 

األرض: من الملكية الجماعية إىل االستحواذ الفردي من تلبية حاجيات االنسان اىل الهرولة وراء الربح

   تعتبر األرض ومحتوياتها من معادن ومياه وغابات إحدى 
الوسائل األساسية لإلنتاج خاصة يف دولة تعتمد أساسا على 
اخلام،  شكلها  يف  املعادن  بيع  وعلى  املواشي  وتربية  الزراعة 
مبختلف  باملغرب  الطبقي  الصراع  تاريخ  أن  نالحظ  لذلك 
مافيا  مع  واملواجهة  األرض  حول  الصراع  تاريخ  هو  متظهراته 
كانت  االستعمار  فقبل  وضواحيها  واملــدن  بالبوادي  العقار 
أراضي  حدود  حول  خاصة  القبائل  بني  متكافئة  الصراعات 
إلى  غالبا  تنتهي  والتي  املياه  واستغالل  الرعي  وحول  اجلموع 
لكن  مشاعيا،  شبه  كان  السائد  االنتاج  منط  لكون  اتفاقات 
سياسة  أصبحت   .1912 سنة  الفرنسي  االستعمار  دخول  مع 
املستعمر  طرف  من  رسمية  سياسة  أصحابها  من  االراضي  نزع 
املستعمر  حاجيات  لتلبية  وذلك  اخملزني  النظام  مع  بتنسيق 
مع  خاصة  له  الضرورية  ومعادن  وصــوف  غذائية  مــواد  من 
الظرفية التي عرفت حربني عامليتني وما حتتاجه احلرب من 

امكانيات. 
بعض  منو  صاحبه  الزراعية  االراضي  ألجود  النهب  هذا    
الصناعات التحويلية واملناجم وأدى إلى حتول جزء كبير من 
الفالحني املعدمني إلى يد عاملة زراعية أو صناعية مما ساهم 
ما  بكل  الصفيح  دور  من  كثيرة  أحياء  وانتشار  املدن  توسع  يف 
وسياسية  واقتصادية  وثقافية  اجتماعية  مشاكل  من  حتمله 
هذه االحياء سيكون لها دور كبير يف احلركة الوطنية كريان 
بعد  الشكلي  االستقالل  ومــع  منوذجا  بالبيضاء  سنطرال 
اتفاقية إكس ليبان اخليانية والتي مبوجبها مت احلفاظ على 
القاعدة  سيشكلون  والذين  واالستعمار  اخملزن  عمالء  مصالح 
الال  سياساته  لوضع  القصر  عليها  سيستند  التي  األساسية 
وطنية والال شعبية والال دميقراطية سيستمر النظام اخملزني 
يف األراضي من أصحابها بذريعة " املنفعة العامة" فمثال تقدر 
مساحة االراضي املسترجعة من املعمرين الفرنسيني بأكثر من 
مليون هكتار لكن مت التصريح فقط بحوالي 762380 هكتارا 
التي مت حتويلها إلى أمالك  الدولة 316380 هكتارا بناءا على 
بناءا على ظهير  446000 هكتارا  و   1963 26 شتنبر  ظهير 
 225000 أكتر من  1973. يف حني لم يعرض مصير  2 مارس 
هكتارا، إضافة إلى كون األراضي املسترجعة املصرح بها لم يتم 
إعادتها إلى أصحابها األصليني. هذا النهب صاحبه رفض وضع 
للطبقات  سيوفر  مما  الزراعي،  لإلصالح  حقيقية  سياسة  أي 
قصرا  إمــا  ذويها  من  االراضــي  لنزع  أفضل  شــروط  السائدة 
اجلفاف.  سنوات  بعد  خاصة  طوعا  أو  االمثلة  بعض  سنسرد 
بني  املتموقعة  خليفة  أوالد  قبائل  ستعلم   1970 سنة  ففي 
اهلل  عبد  األمير  أن  القنيطرة  ونواحي  الغرب  الثالثاء  سوق 
املركزية.  السلطات  من  بدعم  أراضيهم  كل  على  سيستولي 

اخملططات  لكل  للتصدي  أعضائهم  صفوف  يف  التعبئة  فبدأت 
الفالحية،  أراضيهم  ومن  جدورهم  من  اقتالعهم  إلى  الهادفة 
فقراء  فالحني  بني  متكافئة  غير  ومواجهات  معارك  فوقعت 
مافيا  وبني  حق  وأصحاب  تضامنهم  هي  الوحيدة  قوتهم  عزل 
مفترسة مكونة من اقطاعيني ومالكي أراضي كبار مثل: جلول 
مختلف  من  املدعمني  اهلل  عبد  واالمير  والشعبي  النجاعي 

االجهزة القمعية واجليش.
  ويف 2828 نونبر 1970 حرك االمير املدعم من طرف أخيه 
املليشيات  ومختلف  اجليش  أفقير  ــرم  اجمل واجلــنــرال  امللك 
فكانت  بنونة  القائد  بقيادة  واملدافع  بالدبابات  مدججني 
الفالحني  من  القتلى  عشرات  خاللها  سقط  حقيقية  مجزرة 
العزل  واجلــرحــى  الفالحني  من  املعتقلني  ومئات  واجلــرحــى 
زالت  وال  عارية  بصدور  املافيا  لهذه  التصدي  حاولوا  الــذي 
هذه األراضي املسلوبة من أصحابها بالرصاص يف ملكية هشام 

العلوي.
للهولدينغ  التابعة  SMI أحد فروع مناجم  أن شركة    كما 
التي توجد  امللكي. لم تكتفي فقط باالستيالء على األراضي 
كذلك  استولت  بل  تنغير  نواحي  بإمييضر  الفضة  مناجم  بها 
أراضي  إلى  القرية  وحولت  الفضة  لغسل  القرية  مياه  على 
قياسية  أرباحا  حتقق  الشركة  هذه  أن  ورغم  وملوثة  قاحلة 
الصافية،  الفضة  من  كبيرة  لكميات  املتزايدة  اكتشافاتها  من 
االقتصادية  األوضـــاع  على  تنعكس  ال  املداخيل  هــذه  فــإن 
واالجتماعية والبيئية للمنطقة مما دفع بساكنة هذه املنطقة 
منذ  املشروعة  حقوقها  أجل  من  بطولية  نضاالت  خوض  إلى 
الشركة  مناورات  رغم  مستمرة  املعركة  هذه  والزالــت   2011
طرف  من  ــروش  أض سكان  اقتالع  مت  كما  احمللية  والسلطات 
امللك الراحل من أرضهم ليخلق هناك "ranch" على الشاكلة 
مناسبة  شروط  من  املنطقة  هذه  عليه  تتوفر  ملا  األمريكية 
منطقتي  إلــى  احلــقــوق  ذوي  وتهجير  السنة  طــول  للرعي 
بأراضي قبيلة  التذكير  بوفكران واحلاج قدور. كما ال يفوتنا 
والذي  الراضي  عمر  الصحايف  تناولها  التي  بسيطة"  "أوالد 
2022 ب  3 مارس  حكم عليه استئنافيا مبحكمة البيضاء يف 
6 سنوات سجنا. فقبيلة "أوالد بسيطة" تبعد بحوالي 30 كم 
السلطات  طردتها  القبيلة  هذه  الرباط.  العاصمة  عن  شماال 
للغولف  ملعب  محلها  حل  التي  الغابة  تدمير  ومت  أراضيها  من 
األمم  شاطئ  مشروع  يف  الفاخرة  والشقق  الفيالت  من  واملئات 

الذي مت خوصصته من طرف شركة بريستجيا. 
واملقرب  الصفريوي  يرأسها  التي  للضحى  الراقي  الفرع     
االنتهاك  هذا  للملك،  اخلــاص  السكرتير  املاجدي  منير  من 

من  االراضــي  "نزع  مبفهوم  بالتالعب  يتم  العقارية  للحقوق 
أجل املنفعة العامة.

واملكان  الــزمــان  يف  املستمرة  الطبقية  السياسات  هــذه    
وغياب  حقيقي  زراعـــي  إصــالح  غياب  يف  أســاســا  واملتمثلة 
الفقر  دائرة  توسع  إلى  جهة  من  أدت  واملواطنة  احلقوق  دولة 
أحزمة  إلى  البوادي  سكان  من  كبير  جزء  وتهجير  واالقصاء 
رخيصة  عاملة  يــد  إلــى  وحتويلهم  ــدن  امل بضواحي  الفقر 
واشباه البروتياريا ومن جهة ثانية إلى توسيع النظام اخملزني 
الكبار  العقاريني  املالكني  من  املكونة  االجتماعية  لقاعدته 
الكبار  واملوظفني  ــن  واالم اجليش  وضباط  االقطاع  وأشباه 
واملدافعة  املطبلة  واجلمعيات  والنقابات  األحــزاب  وقيادات 
سكان  تستخدم  التي  الطبقات  هذه  اخملزنية،  املشاريع  عن 
اخملزنية  االنتخابية  العمليات  يف  الصفيح  ومــدن  الــبــوادي 
ــة  األزم ــذه  ه أن  غير  عليها.  هــي  مــا  على  األوضـــاع  البــقــاء 
البنيوية التي يعيشها النظام والتي تؤكدها مختلف التقارير 
احمللية والدولية دفعت وال زالت باملفقرين/ات واملهمشني / ات 
/ حقوقهم  على  دفاعا  النضال  إلى  املدن  وضواحي  بالبوادي 
باجلنوب  أكال  جمعية  بنضاالت  الشأن  هو  كما  املشروعة  هن 
اخلليجيني  الرعي  مافيا  وضد  والغابات  املياه  مندوبية  ضد 
االستراتيجية  حتالفاته  إطار  يف  النظام  طرف  من  املدعمني 
وكذلك نضاالت سكان أحياء الصفيح من أجل حقهم / هن يف 
الداعمة  السلطات  طرف  من  هن   / ترحيلهم  وضد  الئق  سكن 

ملافيا العقار كما هو الشأن بالبيضاء.
ليست  واملراسيم،  القوانني  مختلف  عبر  األراضي  نهب  إن    
اخملزني  للنظام  رسمية  سياسة  هي  وإمنــا  معزولة.  عمليات 
املستند إلى الريع واملبني على االستبداد واالرشاء والترهيب 
نظام  بناء  أجل  من  النضال  فإن  لذلك  األوهــام.  وزرع  والقمع 
على  بالقضاء  جدليا  مرتبط  االشتراكية  أفق  يف  دميقراطي 
خطط  وضع  يتطلب  مما  العقار  مافيا  وخاصة  اخملزنية  املافيا 
املناطق  مختلف  لــدفــع  املـــدى  ومتوسطة  قصيرة  وبــرامــج 
وخلق  حقوقها  عن  الدفاع  أجل  من  نفسها  لتنظيم  املتضررة 

تنسيقية وطنية تعنى بهذا امللف.
إن أي تأخر يف إجناز هذه املهمة سيعطى مزيدا من الوقت 
 ،17/62 القوانني  للنظام لتوسيع قاعدته خاصة بعد إصدار 
أشكال  مختلف  وتفكيك  اجلموع  بــأراضــي  اخلــاص   17/64

املقاومة.
فيا عمال وكادحي /ات المغرب اتحدوا.

 

ج. حسن

النظام املخزين ومافيا العقارالنظام املخزين ومافيا العقار
وجهات لعملة واحدةوجهات لعملة واحدة
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معترف  حــقــوق  األصــلــيــني  لــلــســكــان    
نــتــاج  أنـــهـــا  ــى  ــل ــالـــم، ع ــعـ الـ ــل  كـ ــا يف  ــه ب
والدينية  واللغوية  الثقافية  للظروف 
لنظمهم  كــذلــك  ــتــاج  ون واالقــتــصــاديــة، 
االعتراف  هذا  والسياسية.  االجتماعية 
الذي  واحليف  الظلم  على  يرتكز  الدولي 
للقوى  الــدمــوي  الــتــاريــخ  عبر  ل–ِحــقــهــم 
تهدد  التي  األخطار  وكذا  االستعمارية، 
الهشاشة  ثم  املادية،  وهويتهم  وجودهم 
ــع عــيــشــهــم عــلــى مــخــتــلــف  ــب ــط الـــتـــي ت
ــدة. وقـــد اعــتــرفــت  ــعـ املــســتــويــات واألصـ
الــشــاذ،  الــوضــع  بــهــذا  الــدولــيــة  الصكوك 
السلبي  الــتــمــيــيــز  يــعــانــون  ــم  ــه أن حــيــث 
سن  استدعى  مما  اآلخــريــن  السكان  عن 
وحماية  حلمايتهم  ومحلية  دولية  قوانني 
املتجذر  واالجتماعي  الثقايف  موروثهم 

االستعماري. الغزو  قبل 
األهداف  حول  نتفق  ال  وقد  نتفق  قد 
املنظمات  سعي  وراء  احلقيقية  واملصالح 

الــدولــيــة إلدمـــاج الــســكــان األصــلــيــني يف 
أمناطهم  وإدماج  املستحدثة  مجتمعاتهم 
فالرأسمالية  واالستهالكية،  االقتصادية 
أسواقها  توسيع  عــن  تبحث  بطبيعتها 
والطاقية  الطبيعية  ــا  ــوارده م وتــنــويــع 
وخــامــات صــنــاعــاتــهــا والــقــوى الــعــامــلــة. 
سنة  الدولية  العمل  منظمة  سعت  لهذا 
املتعلقة   107 االتفاقية  تبني  إلى   1957
يف  وإدماجهم  األصليني...  السكان  بحماية 
اجملتمع... ولم تقتصر هذه االتفاقية على 
إال  والتكامل.  الدمج  بل  فقط،  االعتراف 
سيفا  كانت  احلقوقية  اإلجراءات  هذه  أن 
االستغالل  مظاهر  تنامي  بعد  حدين  ذو 
والتمييز  واإلنتاجية،  العمل  يف  والكثافة 
الطبقات  ــل  داخـ الــشــغــلــيــة  ــوق  ــق احل يف 
غير  )أجور  والفالحية  الصناعية  العاملة 
العمل..(.  مدة   - العمل  طبيعة   - متكافئة 
وحلق  العمل  حدود  التمييز  هذا  وجتاوز 
احلق  مستوى  على  وأوالدهــم  العمال  أسر 

ففي  والــتــنــمــيــة.  والــتــعــلــيــم  الــصــحــة  يف 
گواتيماال،  أو  بوليفيا  أو  مثال  املكسيك 
رقي  أســاس  هو  الــذي  التعليم  مجال  ويف 
غالبية  ــرم  ــ حُت ومــقــيــاســه،  اجملــتــمــعــات 
إذ  التعلم،  فرصة  من  األصليني  السكان 
 .40٪ بينهم  املتعلمني  نسبة  تتجاوز  ال 
 18٪ الــفــقــر،  ــوى  ــت ــس م ــص  ــخ ي ــا  ــم ــي وف
املكسيك  يف  األصليني  السكان  من  فقط 
أستراليا  ويف  الفقر.  خط  فوق  يعيشون 
األصليني  للسكان  الفردي  الدخل  ميثل 
السكان  وأطفال  الوافدين.  دخــل  نصف 
مضاعف  مبعدل  ميوتون  بكندا  األصليني 
عندما  وحتى  األصليني.  غير  أقرانهم  عن 
كما  تعليمهم  األصليون  السكان  يتلقى 
مصير  يواجهون  فإنهم  اآلخــرون،  يتلقاه 
ــر.  وأج عمل  على  احلــصــول  يف  التمييز 
السكان  دخل  ينخفض  مثال  أمريكا  ففي 
 28٪ بوليفيا  ويف   25٪ بنسبة  األصليني 

.50٪ گواتيماال  ويف 

يف  ُتــضــاهــى  ال  قــيــمــة  ــألرض  لـ أن  وإذ 
للفرد  املـــاديـــة  ــهــويــة  ال وصـــون  تــثــبــيــت 
ــإن االتــفــاقــيــة الــدولــيــة ل  واجلــمــاعــة، ف
ــالح  إلص ــاءت  جـ الــتــي   169 رقــم   OMT
 )169( فــإنــهــا   ،107 اتــفــاقــيــة  أعــطــاب 
احلق  احلــيــاة،  يف  احلــق  ــار  إط يف  تتضمن 
املساحة  مجمل  مبعنى  األرض  امتالك  يف 
ــوب األصــلــيــة  ــع ــش ــارس فــيــهــا ال ــ ــي مت ــت ال
واالجتماعية  والثقافية  املادية  حياتها 
والــروحــيــة.  والسياسية  واالقــتــصــاديــة 
اخلاصة  العالقة  على  االتفاقية  وترتكز 
باألراضي  األصلية  الشعوب  تربط  التي 
املادة  وتنص  وتستغلها.  فيها  تقيم  التي 
الــدول  ــزام  ــت ال االتــفــاقــيــة عــلــى  ــن  م  14
الشعوب  ب:"حقوق  باالعتراف  األطراف 
التي  ــي  األراض وحيازة  ملكية  يف  املعنية 

تقليديا...." تشغلها 

السكان األصليون واالرتباط باألرضالسكان األصليون واالرتباط باألرض
مصطفى اخلياطي

تشكل األراضي الساللية أو اراضي اجلموع، 
أقدم نظام عقاري باملغرب، فهي أراضي ترجع 
قبائل  شكل  يف  ساللية  جماعات  إلى  ملكيتها 
جتمع  وفخذات  دواوير  إلى  تنقسم  عشائر  أو 
بينهم/ هن روابط عرقية واجتماعية ودينية، 
أفراد  بني  مشاعة  قروية  أراضــي  أساسا  وهي 
القبيلة، ينتفع منها ذوي احلقوق وفق أعراض 
وحدة  يف  تساهم  وبذلك  قبيلة  كل  وتقاليد 
أعضائها،  بني  والتضامن  وتقويتها  القبيلة 
غير أن دخول االستعمار الفرنسي الذي انتزع 
والعديد  ذويها  من  الفالحية  األراضــي  أجود 
من الغابات واملناجم، أصدر بتنسيق مع النظام 
حتت  مصاحله  خلدمة  قوانني  عدة  اخملزني 
حسب  الساللية  األراضـــي  حتديد  مــبــررات 
أو دوار، وعن كيفية حل  أو قبيلة  كل جماعة 
وعن  احلـــدود  حــول  القبائل  بــني  الــنــزاعــات 
الخ  وصالحياتهم...  ــي  األراضـ هــذه  ممثلي 
هذه القوانني التي مت جمعها يف ظهير بتاريخ 
األراضــي  ميثاق  مبثابة   1919 أبــريــل   17
تعديالت  عرف  الذي  امليثاق  هذا  اجلماعية، 
االستعمار،  مصالح  يخدم  مــا  وفــق  عــديــدة 
السلطات  قــامــت  الشكلي،  االســتــقــالل  ــع  وم
مبا  الــقــوانــني  ــذه  ه على  تعديالت  بــإدخــال 
أساسا  ومنها  ادعاءاتها  حسب  التنمية  يخدم 
نونبر   13 بتاريخ  الداخلية  وزارة  منشور 
ــي  األراض تقسيم  ضابط  إســم  حتــت   1957
ومعايير  شروط  فيه  حدد  الذي  اجلماعية، 
تقسيمها  وطرق  بالذكور  اخلاصة  االستفادة 
ومدة االنتفاع... الخ وكذلك الظهير رقم -30
 1969 يوليوز   25 بتاريخ  الــصــادر   69-14
بدوائر  اجلماعية  األراضـــي  بنظام  اخلــاص 
من  األراضــي  حتويل  مت  مبقتضاه  الذي  الري 
امللكية اجلماعية إلى ملكية الشائعة بني ذوي 
 )2 )الفصل  املردودية  حتسني  مببرر  احلقوق 
وكذلك حدد طريقة انتقال اإلرث من احلصة 
يتم  ــذي  ال فقط  الــورثــة  أحــد  إلــى  املشاعة 
الوصاية  أو بتدخل مجلس  بالتوافق  اختياره 
مع وجوب تأدية باقي الورثة قيمة حقوقهم 
)الفصل 8( على أن مينع التخلي عن احلصص 
املشاعة إال لفائدة مالك على الشياع )الفصل 
قانون  مبثابة  امللكي  املرسوم   + الظهير  من   )7
كوسيط  الدولة  جتعل  التي   )66-267 رقم 
كما  اجلماعة،  أفراد  مع  الشياع  على  وكمالك 
كلية  بصفة  اجلماعي  العقار  جتزئة  ميكن 
الداخلية  وزير  بني  مشترك  بقرار  جزئية  أو 
كل  منح  على  تساعد  بكيفية  الفالحة  ووزير 
ذي حق قطعة أرضية تعادل مساحتها حصته 
على الشياع، ال تقل عن خمسة هكتارات وإال 
احلقوق  لــذوي  الشياع  على  األراضـــي  تبقى 
أرضية،  قطعا  إليهم  املسلمة  ــراد  األفـ غير 
من  املوزعة  بالقطع  الظهير  هذا  يؤدي  هكذا 
امللكية  إلى  ثم  الشائعة  إلى  اجلماعية  امللكية 
نزع  ويتم  التجزئة  بعملية  القيام  بعد  املعززة 
فشيئا  شيئا  املعدمني  الفالحني  من  األراضــي 
فيتم  املناطق،  أعيان  لصالح  "قانونية"  بطرق 
فالحني  وحتول  للمخزن  خادمة  طبقة  خلق 
ما  وهــذا  زراعــيــني،  عمال  إلــى  معدمني  صغار 

بشأن   62.17 الــقــانــون  ــالل  خ مــن  سيتبني 
الساللية  اجلماعات  على  اإلداريــة  الوصاية 
وتدبير أمالكها الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 
غشت   9 يف  الصادر   1.19.116 قم  والظهير 
املتعلق   63.17 رقم  القانون  بتنفيذ   2019
والظهير  اجلموع  ألراضي  اإلداري  بالتحديد 
يوليوز   25 بتاريخ  الــصــادر   1.69.30 رقــم 
مبوجب  وتتميمه  تغييره  مت  كما   1969
الظهير  بتنفيذه  الــصــادر   64.17 القانون 
2019 يتعلق  9 غشت  بتاريخ   1.19.17 رقم 

باألراضي اجلماعية الواقعة يف دوائر الري.
هذه  أغلب  أن  هــو  هــذا  كــل  يف  الثابت  إن 
وذلك  مــحــدودة  مردوديتها  بقيت  األراضـــي 
حقيقية  سياسية  إرادة  أيــة  غياب  نتيجة 
من  األراضـــــي  هـــذه  ــوق  ــق ح ذوي  لــتــمــكــني 
لتطوير  والـــدعـــم  ــات  ــيـ واآللـ ــات  ــي ــان ــك اإلم
املواشي رغم كل  زراعاتهم/هن وكيفية تربية 
بالعالم  االهتمام  حول  الرسمية  اخلطابات 
والكسابة...  الفالحني/ات  وتشجيع  القروي 
الخ إن التعديالت التي همت القوانني املنظمة 
يف  املساهمة  هدفها  يكن  لم  األراضـــي  لهذه 
املناطق  لهذه  واالجتماعي  االقتصادي  النمو 
حول  التفاصيل  بعض  حتديد  فقط  ــا  وإمن
الساللية  اللجان  أعضاء  وعن  األراضــي  هذه 
واختصاصاتهم...  وسنهم/هن  وطبيعتهم/هن 
دون أن تصل إلى مستوى رفع احلجر عنها من 
وزارة  يف  أساسا  املتمثلة  الوصاية  سلطة  طرف 
عليها.  االستحواذ  شــروط  لتهيئ  الداخلية 
هو  القائد  يبقى  جماعة،  كل  مستوى  فعلى 
فوزير  وطنيا  أمــا  الساللية،  اللجان  رئيس 
الداخلية أو من ينوب عنه هو من يرأس مجلس 
األراضي  توزيع  صالحيات  له  الذي  الوصاية 
على ذوي احلقوق لالستغالل فقط أو تفويت 
بعض هذه األراضي للغير حتت مبرر تشجيع 
لذوي  التعويضات  قيمة  وحتديد  االستثمار 
تبني  الوصاية  هذه  تفويت.  أي  عن  احلقوق 
كعدميي  احلقوق  ذوي  مع  تتعامل  الدولة  أن 
عريض  سؤال  طرح  إلى  يدفعنا  مما  األهلية، 

حول املواطنة باملغرب.
املتعلقة  القوانني  خملتلف  سريعة  قراءة  إن 
الــتــعــديــالت التي  ــي اجلــمــوع وكــافــة  ــأراض ب
طرأت عليها، متكننا من االستنتاج أن النظام 
عمل  الفرنسي  االستعمار  ومبساعدة  اخملزني 
والزال تدريجيا على تفكيك القبائل وبالتالي 
إضعافها من خالل تدمير كل مقومات املقاومة 
تفويتها  أو  أراضــيــهــا  على  االســتــيــالء  عبر 
والتعديالت  القوانني  مختلف  عبر  خلدامه 
مبررات  حتت  األعــيــان  برملان  ينتجها  التي 
فرص  وخلق  االستثمار  تشجيع  مثل  خادعة 
مردودية  بضعف  والتحجج  والــثــروة  الشغل 
يجعل  مما  احلالي،  وضعها  يف  ــي  األراض هذه 
مــلــف األراضــــي الــســاللــيــة يف قــلــب الــصــراع 
القوى  مختلف  ستكون  فهل  بالبالد،  الطبقي 
األمــازيــغــيــة  واحلــركــة  ــة  ــي واحل التقدمية 

الدميقراطية أساسا يف املوعد؟
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  لألرض أبعاد متعددة، فباإلضافة إلى كونها خزان املوارد 
املــواد  وحاملة  البيئة  ومــســرح  ومــعــادن  مــاء  مــن  الطبيعية 
ومأوى  وانتماء  إنسانية  هوية  الوقت  نفس  يف  فإنها  الغذائية 
وتراث ثقايف. إن األرض هي أحد املميزات األساسية لكينونة 
الدينية  والقيم  واللغة  املشترك  التاريخ  جانب  إلى  الشعب 

املشتركة. والعقائدية 
أن اإلنسان ال ميكن  وانطالقا من كل هذه األبعاد، يتضح   
استغاللها  يف  احلق  وامتالكه  باألرض  ارتباطه  دون  يحيى  إن 
شكلت  لقد  فوقها.  هويته  وحتقيق  منها  العيش  واكتساب 
اإلنسان  لظهور  األولــى  العصور  منذ  عنها،  والدفاع  األرض 
من  للشعوب  واجلوهري  األساسي  الهاجس  اليوم،  حد  إلى 
اجل إثبات هويتهم وحريتهم واحلفاظ على وسائل عيشهم، 
لفرض  واملستبدين  الطغاة  مطية  التاريخ  عبر  كانت  كما 
اجملال  هذا  يف  ويندرج  واستغاللهم.  وطغيانهم  استبدادهم 
مقاومة االحتالل قدميا وحديثا كاملقاومة الفلسطينية  وكل 
احلركات االجتماعية التي عرفها العالم للدفاع عن احلق يف 
التي  كاحلركات  بلدانهم  يف  خيراتها  وتوزيع  األرض  استغالل 
القبيلة  أعضاء  أشعل  حيث  مباليزيا  بورنيو  قبيلة  عرفتها 
استغالل  على  لالحتجاج  احلطابني  من  مجموعة  يف  النار 
ارض  بــدون  الفالحني  حركة  وكــذا  "البــالــم"  وزيــت  اخلشب 
القبائل  وحركة  واألرجنتني  الشيلي  جنوب  ويف  البرازيل  يف 
األراضي  السترجاع  قاومت  التي  الهند  شرق  بشمال  األصلية 
سد  إنشاء  اجل  من  سنوات  عدة  منذ  منها  إخالئهم  مت  التي 
وانتفاضة فالحي والد خليفة باملغرب و حركة اكال مبنطقة 
على  والصراع  ومتنوعة  كثيرة  واألمثلة  حاليا  ماسة  سوس 
األرض مازال مستمرا مادام االحتالل واالستغالل واالستبداد 
من  أساسيا  عنصرا  تشكل  املــطــاف  آخــر  يف  واألرض  قائما 
عناصر الصراع الطبقي. وميكن يف هذا الباب أن نذكر بقبائل 
املغرب يف األطلس والريف وسوس التي سجلت أروع املالحم يف 
كفاحها ضد االستعمار ومن اجل احلرية واألرض وثورة عبد 

الكرمي اخلطابي مازالت شاهدة على ذلك.
البد  لبالدنا  بالنسبة  انه  أسجل  أن  يجب  األخير  ويف    
ملن  األرض  يف  باحلق  االعتراف  اجل  من  النضال  مواصلة  من 
الدولية  القوانني  مع  الوطني  القانون  ومالئمة  بها  يكدح 
إرجاع  وكذا  الطبيعية  واملوارد  األراضي  استغالل  يخص  فيما 

األراضي املسترجعة من االستعمار إلى أصحابها األصليني.
مطية  ــا  ــم دائ األرض  شكلت  ســابــقــا  إلــيــه  أشـــرت  كــمــا 
للطبقة  أساسيا  وعامال  الشعوب  إلخضاع  للمستعمرين 
وفيوداليني  إقطاع  أنواعهم  )بكافة  واملستغلة  املسيطرة 
 )... كبار  وبورجوازيني  والسلطة  اجلــاه  وأهــل  وكومبرادور 
حساب  على  اخليرات  على  واالستحواذ  استغاللها  لفرض 
والعمال  ــة...(  ــاس ــم واخل )الــربــاعــة  الــكــادحــني  الــفــالحــني 
الطبقة  إن  والقبائل.  القرى  سكان  حساب  وعلى  الزراعيني 
بأكملها  قبيلة  تهجر  أن  مصاحلها،  اجل  من  ميكن،  املسيطرة 
وذلك لبناء سد أو مشروع فالحي كبير كرونش اداروش مثال.

بشكل  األراضي  تستغل  كانت  التي  االمازيغية  القبائل  إن   
متكن  األغلبية(  تشكل  كانت  التي  اجلموع  )أراضي  جماعي 
االستعمار بتواطؤ ومشاركة اإلقطاع وكبار القواد أن يجردها 
بعد  مباشرة  والتحفيظ  التمليك  قانون  ويفرض  أراضيها  من 
املناطق  اغلب  وتفقير  تهميش  بداية  كانت  هكذا  دخوله. 
املغربية وخاصة منها االمازيغية التي واجهت بشراسة تقدم 
التراب الوطني وقاومت احملتل إلى آخر رمق.  املستعمر داخل 
إرجاعها  يتم  لم  األراضي  الن  حاليا  التهميش  هذا  ويستمر 
السياسات  ألن  ونــظــرا  املــعــمــرون  ــادر  غ أن  بعد  ألصحابها 
املالكني  كبار  خدمة  بــاألســاس  كرست  املتبعة  الفالحية 

ترسيخ  على  عملت  كما  الفالحني  صغار  وهمشت  العقاريني 
اإلنتاج  توجيه  عبر  لبالدنا  التبعي  الرأسمالي  النظام  سيادة 
بضمان  االهتمام  بــدل  اخلارجية  األســواق  نحو  الفالحي 
الذي  التوجه  هــذا  ان  املغربي.  للشعب  الغذائي  السيادة 
اإلعالن  بعد  املعالم  واضــح  أصبح  الرأسمالي  النمط  يعمق 
املغرب األخضر  املتجسدة يف مخطط  السياسة اجلديدة  عن 
اإلنتاج  عوامل  وصايتها  وحتت  الدولة  باسم  سيضع  الــذي 
األساسية )األرض واملاء ورأس املال( يف يد الرأسمال الزراعي 
على  املتوفرين  الفالحني  إدماج  مع  املالكني  كبار  من  وحفنة 
الذي  الكادحني  الفالحني  من  تبقى  ما  أما  اإلدماج  إمكانيات 
خارج  سيبقون  تقديرنا  حسب  مليون  من  أزيد  عددهم  يبلغ 

التغطية. 
وكيفية  سوجيطا  صوديا  شركتي  ــي  أراض بأصل  لإلملام 
الــوراء  الى  العودة  يتوجب  األصلية  ومساحتهما  إنشائهما 

املسترجعة  األراضــي  قطعته  الــذي  واملسار  الكيفية  ملعرفة 
عليها  هو  التي  احلالة  الى  منها  تبقى  ما  ليصل  املعمرين  من 
شركتا  تديرها  كانت  التي  األراضــي  أن  يعلم  الكل  الــيــوم. 
مت  مغاربة  لفالحني  أراضـــي  أصــال  هــي  وسوجيطا  صــوديــا 
مساحة  وكانت  االستعمار،  فترة  يف  بالقوة  عليها  االستيالء 
ــي تــفــوق املــلــيــون هــكــتــار، مــن أجـــود األراضـــي  ــ ــذه األراض ه
األراضي  وهذه  إنتاجية،  وأكثرها  باملغرب  للزراعة  الصاحلة 
طريق  عن  إما  األصليني  أصحابها  مـــــــــن  انتزعت  قد  كانت 
من  اغتصابها  خــالل  من  أو  الرسمية  االستعمارية  اإلدارة 
مت  السبعينات  بداية  ومع  الفردية.  بصفتهم  معمرين  قبل 
320 ألف هكتار من أراضي املعمرين يف إطار قانون  استرجاع 
مؤقتا-   – األراضي  من  املساحة  هذه  إدارة  إسناد  ومت  املغربة 
لم  حني  يف  وسوجيطا  صوديا  وهما  عموميتني  شركتني  الى 
راحت  التي  الهكتارات  من  األخرى  اآلالف  مئات  مصير  يعرف 

يف ظروف غامضة. 
   وبلغة األرقام فاملعمرون استحوذوا على مليون و215 ألف 
االستعمارية  اإلدارة  بني  موزعة  املساحة  هذه  وكانت  هكتار، 
بني  استرجاعها  مت  والتي  هكتار  ألف   600 بحوالي  الرسمية 
تقدر  مبساحة  كأفراد  املعمرين  وبني  و1966   1964 سنتي 
كما  للشركتني،  منها  ألف   320 أسندت  هكتار  ألف   800 ب 
املتبقية  ألف   480 تصريف  ومت  سابقا،  ذلك  إلى  اإلشارة  مت 

بطرق غير قانونية. 
 320 مبساحة   1972/73 سنة  الشركتني  إذن،  انطلقت، 
ألف هكتار استفاد ت منها عملية اإلصالح الزراعي ب90 ألف 
مؤقت؟؟(  )كتدبير  عقود   3 بلغت  زمنية  مدة  وخالل  هكتار 
40 يف املائة من مساحتهما األولية  فقدت الشركتان أكثر من 
إذ لم يبقى النهب الذي تعرضت له هذه األراضي إال على 120 
ألف هكتار وهي املساحة التي شملها مخطط إعادة الهيكلة أو 

انطلقت  التي  اخلاص  القطاع  مع  بالشراكة  يسمى  ما  عملية 
سنة   44 إلى   17 بني  تتراوح  ملدة  الكراء  عبر   2004 سنة 

التمليك. أو  للتمـديـــــد  قابلة 
الشطر  يف  سواء  األراضــي  من  للمستفيدين  بالنسبة  اما 
األول أو يف الشطر الثاني هم األعيان والوجهاء وأهل السلطة 
قوية  وشركات  وأمــراء  وبرملانيني  سياسيني  من  واملال  واجلاه 
كاألمالك الفالحية اوشركة زنيبر وشركات أجنبية فرنسية 
والفالحني  الزراعيني  العمال  أما  وروسية  وامراتية  واسبانية 
فلم  واملعطلني  الفالحيني  واملهندسني  والتقنيني  الكادحني 
من  الــهــكــتــارات  بعض  مــن  متكينهم  يف  التفكير  حتى  يتم 
ينتزعها  أن  قبل  الشعب  ملكية  يف  أصال  كانت  التي  األراضي 

منه. االستعمار 
  ومن غريب الصدف يف هذا الباب أن أحد الضيعات الكائنة 
يف  التفويت  عملية  إطار  يف  استئجارها  مت  الرماني  مبنطقة 
شطرها الثاني لشركة تضم من بني املساهمني فيها أحد أبناء 
سوجيطا.  لشركة  إسنادها  قبل  يستغلها  كان  الذي  املعمر 
وجتدر اإلشارة أن هذه الضيعة كانت أصال يف ملك البشيرين 
الذين قاوموا االستعمار إلى جانب حمو الزاياني. نفس الشئ 
معمر  البن  كرائها  مت  التي  بركان  مبنطقة  لضيعة  بالنسبة 

كان يستغلها خالل االستعمار.
االعمدة  أحد  هي  للدولة  الفالحية  االراضي  تفويت  ان    
الفالحية  االستراتيجية  عليها  بنيت  الــتــي  االســاســيــة 
ارتــأت  حيث  االخــضــر"  املغرب  "مخطط  واملسماة  املغربية 
تستغلها  كانت  التي  الفالحية  االراضي  عن  التخلي  الدولة، 
تسيير  وشركة  )صوجيطا(  الفالحية  التنمية  شركة  عبر 
لكبار  طويلة  ملدد  وكرائها  )سوجيطا(  الفالحية  االراضــي 
مركبات  خلق  بنية  واالجانب  املغاربة  واملستثمرين  املالكني 
صندوق  عبر  سخية  مساعدات  صاحبته  صناعية  زراعية 
كثيرة  اختالالت  التفويت  هــذا  عــرف  الفالحية.  التنمية 

واهمها:
-- غياب تصور واضح للشراكة حيث لم حتدد الدولة سلفا 
يف  التنموية  استراتيجيتها  خدمة  اجتاه  يف  الشراكة  مهام 
والقوانني  املتدخلني  تعدد  الــى  باإلضافة  الفالحي  اجملــال 
الوقت  يف  درهم  و1000   800 بني  الذي  الكراء  ثمن  وزهادة 

الذي تفوق سومة الكراء 5000 او 6000 درهم يف السوق.
-- لم يتم توجيه الشراكة الى الزراعات االساسية املرتبطة 
حيث،  البذور  انتاج  على  التراجع  ومت  الغذائية  بالسيادة 
40000 هكتار كانت  عكس ما كان متفقا عليه، فوتت الدولة 

خارج الشراكة.
االمكانيات  والفالحني ذوي  الكادحني  الفالحني  - تهميش 
الشطر  ملعطيات  حتليلي  وحسب  الشراكة  دخول  من  احملدود 
املائة  50 يف  ان  اتضح  50000 هكتار  الذي فوتت فيه  الثاني 
ليس  الذين  العقاريني  كبار  منها  استفاد  املفوتة  املساحة  من 
فالحية  شركات  منها  استفاد  املائة  يف   25 مهنيني،  بالضرورة 
15 يف املائة اجانب و10 يف املائة سياسيني وبرملانيني. مهنية، 

 تسريح العمال وضعف االستثمارات.

  هذا بالنسبة ألراضي الدولة، اما بالنسبة ألراضي اجلموع 
او االراضي الساللية فإنها تتعرض الستحواذ واسع من طرف 
وزارة  اشراف  حتت  الفالحة  يف  واملستثمرين  العقار  لوبيات 
الداخلية.  ان التدبير الذي تعرفه املساحة اإلجمالية لهذه 
أراضي  هي  منها   85% هكتار،  مليون   15 ب  املقدرة  االراضي 
للزراعة  صاحلة  وفالحية  غابوية  أراضــي  والباقي  رعوية 

سيتم التطرق اليها يف مقال الحق نظرا لضيق احليز.

األرضاألرض
هوية إنسانية وانتامء ومأوى وتراث ثقايفهوية إنسانية وانتامء ومأوى وتراث ثقايف
وعنرص أسايس من عنارص الرصاع الطبقيوعنرص أسايس من عنارص الرصاع الطبقي

محمد الهاكش
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ــن قــبــل الــقــوى   قــبــل احلــقــبــة االســتــعــمــاريــة لــلــمــغــرب م
بشكل  الفالحية  اراضيهم  يستغلون  املغاربة  ظل  االمبريالية، 
الرعي،  أو يف  الفالحية  املنتجات  جماعي سواء زراعة مختلف 
وذلك يف إطار نظام اجلماعة، وعند كل خالف سواء بني القبائل 
أو داخل نفس القبيلة يتم االحتكام لشيوخ القبائل وحكماءها 
واستمر  سلمي.  بشكل  املنازعات  يف  الفصل  كلمة  لهم  الذين 
املغرب  احتالل  مت  أن  إلى  لألراضي  اجلماعي  االستغالل  هذا 
بعد  وذلك  وغيرها؛  واالسبان  الفرنسيني  املعمرين  طرف  من 
دراسات قبلية قام بها خبراء وباحثني يف مجال علم االجتماع 
الكولونيالي لتسهيل عملية استعمار املغرب بأقل تكلفة مالية 
وارواح بشرية. وهكذا مت سن سياسة فرق تسد وحتويل اجملتمع 
انقسامي  مجتمع  إلى  ووحــدوي  متضامن  مجتمع  من  املغربي 
املمهدة  اخلزيرات  اتفاقية  عقدت   1906 سنة   ومنذ  قبلي. 
الستعمار املغرب حتت ذريعة احلماية التي فرضت على املغرب 
مع مطلع سنة  1912 وتقسيم خيرات البالد على مجموعة من 
اللتني نالتا حصة  الدول االستعمارية وخاصة فرنسا واسبانيا 
األسد من األراضي املغربية وخاصة فرنسا التي استحوذت على 
للفالحة لسد حتياجات  القابلة  أو  الفالحية  أخصب األراضي 
الفرنسيني والغرب بصفة عامة من املنتوجات الزراعية كالكروم 
البالد من األسماك  ناهيك عن نهب ثروات  والفواكه،  واخلضر 

والفوسفاط...الخ.
تنص  جندها   1906 لسنة   اخلزيرات  التفاقية  وبالرجوع 
أن  أجنبي  شخص  ألي  يحق  "ال   : يلي  ما  على   60 ــادة  امل يف 
يتملك أية أرض فالحية أو قابلة للفالحة باملغرب إال مبوجب 
شرطني: عقد شراء وترخيص من الدولة املغربية"؛ األمر الذي 
اضطهاد  سياسة  نهج  إلى  الفرنسيني  وخاصة  باملعمرين  دفع 
قبائلهم  من  وتهجيرهم  بالقوة  أراضيهم  انتزاع  عبر  املغاربة 
شيوخ  من  العديد  اغتيال  بل  النافع،  غير  املغرب  مناطق  إلى 
القبائل واعتقال اآلالف منهم واغتصاب أراضيهم وتوزيعها على 
زراعات  إدخال  عبر  والرعي  الفالحة  يف  الستغاللها  املعمرين 
وانتشار  األوروبية  ومعها  الفرنسية  األســواق  خلدمة  غربية 
املناطق  هذه  كهربة  من  ذلك  رافــق  ما  مع  السقوية  الزراعات 
الفالحية، وفك العزلة عنها بإعادة هيكلة البنيات التحتية من 
طرق ومسالك وقناطر لتسهيل عمليات تنقل املعمرين وتنقيل 

الغربية.  الزراعية املعدة للتصدير للبلدان  املنتوجات  مختلف 
وهكذا استمر االستغالل االستعماري خليرات البالد الفالحية 
غاية  الى  إلخ  والفوسفاطية...  املنجمية  والثروات  والسمكية 
سنة 1955 تاريخ إعالن االستقالل الشكلي للمغرب مع استمرار 
املنجمية  والثروات  والسمكية  الفالحية  البالد  خيرات  نهب 
والفوسفاطية بطرق ملتوية تدخل يف إطار االتفاقيات السرية 
قاطع  كدليل  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  والتبعية 

على خروج املعمرين من الباب ودخولهم من النافدة.
  وبعد سنة 1955 مبجرد بداية رحيل املعمرين الفرنسيني 
على اخلصوص، حل محلهم الستغالل تلك األراضي الفالحية 
والضيعات من كان يطلق عليهم الفدائيني واملقاومني واألحزاب 
ألنهم  باخلونة  الوطنية  احلــركــة  عــن  املنبثقة  السياسية 
وبشرية،  مالية  تكلفة  بأقل  املغرب  استعمار  عملية  سهلوا 
وحتديد  املغربية  املقاومة  ونساء  رجــال  يتعقبون  وكانوا  بل 
الفرنسي  الغدر  أيادي  جعل  مما  وتواجدهن  تواجدهم  أماكن 
لكن  دم؛  ببرودة  الباقي  وتعتقل  منهم  الكثير  جسديا  تصفي 
تعالت   1969 حلكومة  إبراهيم  عبداهلل  الراحل  تــرأس  مع 
األراضي  تلك  باسترجاع  املطالبة  واحلزبية  الشعبية  األصوات 
مع  الهكتارات  بــآالف  آنــذاك   واملــقــدرة  والضيعات  الفالحية 
محمد  ارغم  الذي  ؛االمر  خونة  اعتبروا  الذين  هؤالء  اعتقال 
األراضي  مصادرة  ومتت  املطالب  لهذه  للرضوخ  آنذاك  اخلامس 
وظفهم  الذين  كل  واعتقل  هــؤالء  من  والضيعات  الفالحية 
محمد  وفاة  ومبجرد  االستعمار.  حقبة  ابان  الفرنسي  املعمر 
1962وادراكه لقوة  اخلامس ومجيء احلسن الثاني للملك سنة 
الى  بادر   ، الوطنية  احلركة  عن  املنبثقة  السياسية  االحــزاب 
إعالن أول دستور سهر على إعداده أساتذة القانون الدستوري 
وجــورج  ديبوي  رونــي  )جــون  الفرنسيني  من  العام  والقانون 
االحتاد  حزب  جعل  مما  املقاس،  على  وضع  فــيــدال(وأخــرون، 
"ملاذا  عنوان  حتت  منشورا  يصدر  الشعبية  للقوات  الوطني 
حملة  وشن  املمنوح"  الدستور  حول  االستفتاء  مقاطعة  يجب 
سراح  إطالق  على  أقدم  الثاني  احلسن  لكن  ملقاطعته؛  واسعة 
األراضــي  تلك  كل  لهم  وأعــاد  باخلونة  املقاومني  يسمونهم  ما 
بأغلبية  ــازوا  وف لالنتخابات  وتقدموا  والضيعات  الفالحية 

مقاعدها واصبحوا يسمون ب"اصدقاء فرنسا".

بتحديد  يتعلق  ظهير  صــدر   1963 شتنبر   26 وبتاريخ 
االستعمار،  أراضي  الدولة  ستسترجع  مبوجبها  التي  الشروط 
 2 بتاريخ  وبالضبط   1965 سنة  االستثناء  حالة  إعالن  وبعد 
مارس  1973 صدر ظهير يتعلق بنقل ملكية العقارات الفالحية 
أجانب  ذاتــيــون  أشــخــاص  ميلكها  التي  للفالحة  القابلة  او 
اخلاص(  )امللك  الدولة  إلى  الت  وهكذا  معنويون،  واشخاص 
مجموعة من العقارات املتواجدة خارج اجملال احلضري وتكتسي 
صبغة فالحية مت حتفيظها بإسم الدولة املغربية. واخلطير يف 
األمر أن مشكل األراضي الفالحية أو القابلة للفالحة طرح على 
ومعمرين  مغربية  عائلة  بني  عقاري  نزاع  يف  املغربي  القضاء 
األعلى  اجمللس  إلى  امللف  وصل  العقار  على  من  أحقية  حول 
راسل  احلقيقة  على  وللوقوف  حاليًا  النقض  محكمة  سابقًا 
إياه  مستفسرا  بالرباط  العام  احملافظ  آنذاك  األعلى  اجمللس 
ينص  والذي  اخلزيرات  اتفاقية  من   60 الفصل  احترام  حول 
باملغرب ال يكون  : "متلك األجنبي ألرض فالحية  ما يلي  على 
صحيحا إال بالشراء والرخصة من الدولة املغربية وأن أي شراء 
العام  مجرد من الرخصة هو شراء باطل" وكان جواب احملافظ 
متلك  أن   1958 غاية   إلى  أجنبي  ألي  يسبق  لم  أنه  بالرباط 
لسنة  اخلزيرات  اتفاقية  من   60 املادة  باحترام  فالحية  أرضا 
1906 وهما شرط الشراء وشرط الرخصة من الدولة املغربية 
حسب  بغرفتيه  األعلى  اجمللس  املغاربة  املدعني  لصالح  وحكم 

قرار عدد 61.
األراضي  تلك  استرجعت  املغربية  الدولة  ان  القول  خالصة 
القبائل املغربية ومن عائالت مغربية  الفالحية والضيعات من 
ولم تسترجعها من املعمرين الفرنسيني بشهادة القضاء بحكم 
هو  العقارات  لتلك  ومتلكها  به  املقضي  الشيء  قوة  حاز  نهائي 
أحــزاب  مع  صراعه  ظل  ويف  القصر  وأن  خاصة  باطل  متلك 
احلركة الوطنية ولضمان استمراريته وزع اآلالف من الهكتارات 
على مجموعة من كبار العسكريني والسياسيني لضمان والءهم 
على  وزعها  والضيعات  الفالحية  األراضـــي  تلك  من  والقلة 
مجموعة من الفالحني الصغار يف إطار تعاونيات فالحية وفق 
تؤدى  مالية  مبالغ  مقابل  اجلماعي  االستغالل  حتمالت  دفتر 
للخزينة العامة والذين أسقط حق العديد منهم يف اإلستفادة 
من تلك األراضي بطمع من اإلقطاعيني واملضاربني العقاريني.

األرايض املسرتجعة: اسرتجعت من من؟األرايض املسرتجعة: اسرتجعت من من؟
محمد متلوف

ابلمغرب( الطبقي  والصراع  االجتماعية  )التشكيلة 

80.000 هـ وذلك  1914 حوالي     ميلك األوروبيون قبل 
وعبدة. دكالة  الشاوية،  الغرب،  يف 

هـ   70.000 على  املعمرون  استولى  األولى  احلرب  خالل 
والعمومي  اخلاص  الفالحي  االستيطان  شمل  وقد  جديدة. 
من  هـ(   1.080.000( هـكتار  ألف  وثمانني  مليون  حوالي 
فاس-مكناس،  ضواحي  يف  هـ   210  000 األراضــي:  أجود 
الشاوية… هذا إضافة  000 يف   130 الغرب،  200 يف   000
القواد  ــوزة  ح يف  أصبحت  التي  الشاسعة  املساحات  إلــى 
ــالوي الـــذي أصــبــح حتت  ــك ــزن، مــثــل ال ــوز اخملـ الــكــبــار ورمـ
ظهر  وهكذا  هـ.   7000 من  أكثر  حمو،  وصهره  هو  تصرفه، 
وظهرت  الــزراعــيــة،  الرأسمالية  عــصــري،  فالحي  قطاع 
العمال  آالف  من  تتكون  جديدة  اجتماعية  طبقة  معه 
أرض(  )بدون  املعدمني  الفالحني  عدد  قدر  لقد  الزراعيني. 
هائل  احتياطي  جيش  وهذا  الثالثينات،  بداية  يف   33% بـ 
يف  وللرأسماليني  البادية،  يف  للمعمرين  العاملة  اليد  من 

املدينة.
املغربية  البادية  يف  حقيقية  ثورة  عرفت  اإلنتاج  قوى  إن 
إنتاج  تعاونيات،  خلق  األسمدة،  حديثة،  آليات  )استعمال 

واحلوامض…(.  كاخلمر،  اخلارجية  السوق  يف  مطلوبة  مواد 
مهمش  تقليدي  قطاع  جند  املزدهر،  القطاع  هذا  بجانب 
احلبوب  إلنتاج  والــدواب  اخلشبي  احملراث  دائما  يستعمل 
نفس  يف  املــواشــي  تربية  أو  ــي،  ــذات ال االكــتــفــاء  ــل  أج مــن 

العتيقة. الظروف 
الفالحية:  األراضي  له  تعرضت  الذي  النهب  أمثلة  من   
أن  احلكومة  من   1925 بداية  يف   Pierre Maître طلب 
األراضــي،  أجود  من  هـ   75000 خاصة  كملكية  له  تفوت 
استغالل  وحق  هـ   385000 يف  التنقل  بحق  له  تعترف  وأن 
املياه  عيون  يف  واحلق  ملشروعه،  مناسبة  يراها  التي  البقع 
واد  مياه  من  الثانية  يف  لتر   3000 واستثمار  اجلوفية، 
سد  وبناء  زا،  واد  صبيب  من  و80%  ملولو  وواد  ملوية 
لتنظيم  الدولة  نفقات  على  مكعب  متر  مليون   20 حمولته 
 ،1928 يف  بالفعل  الدولة،  له  فوتت  وقد  زا.  واد  صبيب 
مياه  من  الثانية  يف  لتر   1750 استثمار  وحق  هـ،   20.000
 )!!( إحياء  مقابل  هذا  كل  زا،  وواد  ملولو  وواد  ملوية  واد 

الغنم. من  رأس   10.000 وتربية  األراضي  هذه 
يف  املسؤولني  إلى  ليوطي  رسالة  تلخصه  الثاني  واملثل    
 Union Coloniale" الفرنسي  االستعماري  االحتــاد 
مطير  بني  بقبيلة  مت  أنــه  فيها  يوضح   "Française

القبيلة  لهذه  يبقى  لم  وأنه  هكتار   20000 على  االستيالء 
وماشيتها. لفالحتها  حتتاجه  قد  مما  األدنى  احلد  اال 

يف  الكبرى  الرأسمالية  تشجع  كانت  ليوطي  سياسة  إن 
نائب  إلى  املوجهة  اخلارجية  وزير  رسالة  أن  إال  البادية، 
 ،1926 فبراير   26 بتاريخ  الفرنسية  الجيروند  منطقة 
وعلى  والصغرى،  املتوسطة  املستوطنات  أهمية  على  تؤكد 
جند  لهذا  للمستفيدين،  التسهيالت  كل  تقدمي  ضــرورة 

هـ.  200 عن  تقل  اخلاصة  املستوطنات  معدل 
مضاربات  موضع  أصبحت  األرض  أن  جليا  يبدو  "هكذا 
من  جــزءا  رهــن  قد  فاخملزن  واغتصابات،  احتكار  ومحل 
ضعف  على  يشهد  مما  منه،  آخر  جزءا  وباع  العقاري  التراث 
بدورهم،  األعيان  كــان  شبح.  مجرد  صــارت  التي  الدولة 
معها،  ويتواطؤون  األوروبــيــة  البرجوازية  مع  يتعاملون 
إلى  أدى  هذا  كل  املستضعفة.  الفئات  حساب  على  وذلك 
رأسمالية  شركات  إلى  املغربية  األراضــي  من  جزء  تفويت 
السوق  يف  املغرب  دمج  بداية  إلى  ثم  ومن  أجانب  خواص  أو 
"برجوازية  تكون  بداية  إلى  وكــذا  العاملية،  الرأسمالية 
املغربية  "البادية  حليم:  اجلليل  )عبد  محلية".  زراعية" 

.)" ص158-159  التاريخ  عبر 

االستعامر ونهب األرايض الفالحيةاالستعامر ونهب األرايض الفالحية



العدد : 476        1010
من 2929 شتنبر إلى 55 أكتوبر 20222022 صباح الخير يا فلسطينصباح الخير يا فلسطين

بوابة الهدف الفلسطينيةبوابة الهدف الفلسطينية

شرع 30 معتقاًل إدارًيا يف سجون االحتالل، اليوم األحد، يف اإلضراب املفتوح عن 
الطعام، وذلك رفًضا الستمرار اعتقلهم اإلداري.

وألعــداء  احلياة،  يستحق  ما  األرض  هــذه  "على  لهم:  بياٍن  يف  ــرى  األس وقــال 
ويف  احلياة،  من  نتمكن  كي  النضال  يستحق  ما  األرض  هذه  على  نقول  اإلنسانية 
الطعام، مطلبنا، هواء نقي،  اليوم بإضراب مفتوح عن  املستمر نشرع  سياق نضالنا 
وسماء بال قضبان، ومساحة حرية، ولقاء عائلّي على مائدة، بينما مطلب االحتالل 
وبني  لركام،  وحتويلنا  واإلنسانّي،  الوطنّي،  ودورنا  االجتماعّي،  واقعنا  عن  سلخنا 

مطلبنا، ومطلبهم، حتسم قوة االحتالل بسياسة االعتقال اإلدارّي البغيض".
والياسني،  واحلكيم،  عمار،  أبــو  ــة  ورث األرض،  أبناء  "نحن  األســـرى:  وتابع   
فضح  الذي  حميد  أبو  ناصر  رفاق  نحن  الشهداء،  كل  ورثة  والقاسم،  والشقاقي، 
الفاشّي، بثقة وغضب نقول واهم من  مجدًدا بوجعه، ومبرضه، حقيقة االحتالل 
يعتقد أن اعتقالنا سيحولنا حلطام، فأينما وجدنا تلك مساحة نضال، نشق الدرب 
نرفع السيف، مدركني ما ينتظرنا من قمع وتنكيل وعزل، ومصادرة مالبسنا، وصور 
وآالمنا،  أجسادنا  من  إال  شيء،  كل  من  خالية  اسمنتية  بزنازين  وزجنا  أطفالنا، 
تفتيش مستمر، تنقالت دورية، ال سجائر، وال زجاجات ماء، وبالكاد نلتقط الهواء، 
غذاء  هو  ضــده،  والنضال  الظلم  رفض  إّن  صرخة..  نعلنها  البطيء  القتل  ورغــم 
أرواحنا احمللقة يف سماء الوطن، وعبر هذا النضال، وبإسناد شعبنا املقاوم سنصنع 

غد مشرق".
إلى  الّسجن  غرف  نغادر  ونحن  األرض،  يف  املتجذرون  "أيها  البيان:  يف  وجــاء 
وأبائنا،  ألمهاتنا،  اعتذارنا  لكم،  وشكرنا  اعتذارنا،  ُنقدم  العزل  وأقسام  الزنازين، 
ونقول  اإلضراب،  أيام  طيلة  يرافقكم  الذي  األلم  على  وأحبتنا  وأبنائنا،  وزوجتنا، 
لكم: إن انتصارنا يكمن يف ابتسامتكم، واعتذارنا من كل من سيتضرر من املتضامنني 
تعمل  التي  السواعد  لكل  شكرنا  ونقدم  االحتالل،  وبربرية  وحشية  بسبب  معنا 

إلسنادنا وحتقيق انتصارنا".
وخاطب األسرى شعبنا بالقول: "أيها األحرار يف كل مكان إّن خوض هذه املعركة 
املعتقلني  كل  بانضمام  تتدحرج  أن  نأمل  والتي  اإلدارّي،  االعتقال  سياسة  ضد 
ما  البشعة،  اجلرمية  هذه  إلنهاء  النضال  سلسلة  يف  هامة  حلقة  هي  لها  اإلداريني 
الصوت  إلعالء  خوضها  ارتضوا  مناضلني  مجموعة  أكتاف  على  حُتمل  أنها  مييزها 
ضد ظلم، ظلم االحتالل، وعلى طريق إنهاء هذه السياسة التعسفية هي جتديد 
أو  حتييدها  من  البطش  قوى  تتمكن  لم  التي  الفلسطينية،  الثورية  ألخالقنا 

انتزاعها، فاإلرادة تصنع املستحيل، وبإرادة شعبنا سننتصر".
ويأتي هذا االضراب احتجاًجا على سياسة االعتقال اإلداري، وعمليات جتديد 
االعتقال التي تتم أكثر من مرة دون حتديد سقف زمني لذلك، خاصة يف أوساط 

األسرى احملررين.
أن  أيام، أكدوا فيها  املعتقلون اإلداريون قد وجّهوا رسالة قبل عدة  وكان هؤالء 
مواجهة االعتقال اإلداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون االحتالل "لم يعد 
من  انتقاًما  باتت  بل  االحتالل،  أجهزة  لدى  فعلّي  كمحرك  األمنّي  الهوس  يحكمها 

ماضيهم".
ومن اجلدير ذكره، أّن االستعداد لهذه اخلطوة يأتي يف ظل استمرار االحتالل يف 
تصعيده من عمليات االعتقال اإلدارّي، واتساع دائرة االستهداف، حيث جتاوز عدد 
ونساء،  أطفال  بينهم  إدارًيا  معتقاًل   760 االحتالل  سجون  يف  اإلداريني  املعتقلني 
سابقون  أسرى  هم  اإلداريني  املعتقلني  من   80% أّن  علًما  ومرضى،  الّسن،  يف  وكبار 
أمضوا سنوات يف سجون االحتالل، وجل عمليات االعتقال التي تعرضوا لها كانت 

اعتقاالت إدارّية.
واالعتقال اإلداري يعتبر إجراًء تلجأ له قوات االحتالل العتقال الفلسطينيني 
أسباب  معرفة  من  ومحاميه  املعتقل  يحرم  مما  محاكمة،  ودون  محددة  تهمة  دون 
أمر  جتديد  يتم  ما  وغالًبا  ومؤثر،  فعال  دفاع  بلورة  دون  ذلك  ويحول  االعتقال، 
لرعاية  الضمير  مؤسسة  بحسب  متعددة،  وملرات  املعتقل  بحق  اإلداري  االعتقال 

األسير وحقوق اإلنسان.
قــرارات  مبوجب  أسيًرا   682 نحو  االحتالل  سجون  يف  يوجد  أّنــه  إلى  وُيشار 
اعتقاالت إدارية من بني حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقّدر عدد قرارات االعتقال 
بحق  االحتالل  سلطات  اتخذته  قرار  ألف   54 من  بأكثر   1967 عام  منذ  اإلداري 

األسرى الفلسطينيني.

 فلسطني املحتلة: فلسطني املحتلة:

3030معتقاًل إدارًيا يرشعون يف اإلرضاب املفتوح معتقاًل إدارًيا يرشعون يف اإلرضاب املفتوح 

عن الطعامعن الطعام
للجبهة  العامة  املركزية  اللجنة  عضو  أعلنت 
البدء  خــالــد،  ليلى  فلسطني  لتحرير  الشعبية 
للمعتقلني  وإســنــادًا  دعمًا  الطعام،  عن  بــاإلضــراب 

يف  باإلضراب  األحد  اليوم  شرعوا  الذين  اإلداريــني 
سجون االحتالل.

إّنها  اليوم  لها  رسالٍة  يف  خالد  القيادية  وقالت 
املعتقلني  ملشاركة  الطعام؛  عن  بــاإلضــراب  شرعت 
املضربني، مؤكدًة على أّنهم ليسوا وحدهم، فشعبهم 

وأمتهم وأحرار العالم معهم.
املضربني  للمعتقلني  رســالــًة  القيادية  ووجهت 
العدو  هــذا  مع  املواجهة  خطوط  يف  "أنتم  قائلًة: 

الفاشي اجملرم، بإضرابكم تنتزعون حريتكم وحرية 
شعبكم، لكم اجملد. لكم النصر، بكم منضي وننتصر".
اجلبهة  من  ــا  إدارًي معتقاًل   30 أّن  بالذكر  جدير 

اإلضراب  يف  شرعوا  االحتالل،  سجون  يف  الشعبية 
اعتقلهم  الستمرار  رفًضا  وذلك  الطعام؛  عن  املفتوح 

اإلداري.
سياسة  على  احتجاًجا  االضـــراب  ــذا  ه ويــأتــي 
التي  االعتقال  جتديد  وعمليات  اإلداري،  االعتقال 
لذلك،  زمني  سقف  حتديد  دون  مرة  من  أكثر  تتم 

خاصة يف أوساط األسرى احملررين.
بوابة الهدف

القيادية ليىل خالد ُتعلن اإلرضاب عن الطعامالقيادية ليىل خالد ُتعلن اإلرضاب عن الطعام

إسناداً للمعتقلني املرضبنيإسناداً للمعتقلني املرضبني

كلية  ألساتذة  العام  اجلمع  بيان  يف  جاء  مما    
التابعني  البيضاء،  الشوقبالدار  عني  العلوم- 
يوم  املنعقد  العالي،  للتعليم  الوطنية  للنقابة 
احملاضرات  بقاعة   2022 شتنبر   22 اخلميس 

الكلية: بنفس 
الــنــقــابــة  ــف  ــوق م ــام  ــع ال ــع  ــم اجل ــد  ــؤك ي  ..."
لكافة  واملدين  الرافض  العالي  للتعليم  الوطنية 
مع  العربية  األنظمة  تطبيع  ومظاهر  أشــكــال 
الغاشم  االستعماري  العنصري  الصهيوني  الكيان 
مواقف  على  ضدا  الفلسطينية  لألراضي  احملتل 
الفلسطينية  للقضية  الداعمة  الثابتة  شعوبها 
واجلامعي،  والثقايف  العلمي  التطبيع  وخاصة 
بتصريح  ويــنــدد  يــديــن  فــإنــه  الــصــدد  ــذا  ه ويف 
للكيان  بزيارة  القيام  عزمه  العالي  التعليم  وزير 
التعامل  ــتــام  ال رفــضــه  عــن  ويــعــبــر  الصهيوني 
برئاسة  ويندد  الصهيوني  الكيان  مع  والتطبيع 
مبناسبة  بتطوان  السعدي  املالك  عبد  جامعة 
العام  اجلمع  إن  الصهاينة.  مع  العلمي  تطبيعها 
الشعب  لكفاح  الــالمــشــروطــة  مساندته  يــؤكــد 

على  املستقلة  دولته  بناء  أجل  من  الفلسطيني 
وعودة  القدس  بعاصمتها  فلسطني  تــراب  كامل 
املدعم  الصهيوني  االستعمار  وإجــالء  الالجئني 

عاليا  حتيي  كما  العاملية،  االمبريالية  طرف  من 
إجــالال  وتقف  الباسلة  الفلسطينية  املــقــاومــة 
الصامدين  ولألسرى  الفلسطيني  الشعب  لشهداء 

الصهيوني". االحتالل  سجون  يف 

حول فلسطني الصامدة: أساتذة جامعيون باملغرب حول فلسطني الصامدة: أساتذة جامعيون باملغرب 

يتضامنونيتضامنون
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 " عن  الكالم  وهذا  الليبرالي،  النظام  ينعون  اوربيون  قادة   
نهاية النظام الليبرالي" يقتضي ان يؤخذ مأخذ اجلد ذلك ألنه 
حتتل  سياسية  هيئات  من  تصريح  هو  بل  متآمر  عن  يصدر  لم 
اعلى املراتب يف هذا النظام وهي على دراية تامة بأدق تفاصيل 
مت  التي  الكيفية  تكون  ورمبا  واالقتصادية.  السياسية  شؤونه 
استعملت  بحيث  مالئمة  غير  االحتضار  هذا  عن  بها  التعبير 
 )fin de l’abondance( الــوفــرة"  مرحلة  "نهاية  صيغة 
هذا  الليبرالي.  النظام  عالم  نهاية  أي  عالم"،  "نهاية  عن  عوضا 
الصحية  االزمــة  طيلة  احملك  على  وضع  وان  سبق  الذي  النظام 

19، لكن الصيغة ال تفسد املعنى، فاملقصود يبقى هو  لكوفيد- 
ان النظام الليبرالي سيتم اقباره لغير رجعة.

احلالي  الفرنسي  الرئيس  استعملها  التي  هي  العبارة  هذه    
ممثلي  كبار  أحد   )Josep Borrell( املنحى  نفس  يف  ودهب 
وهكذا  األمنية.  والسياسة  اخلارجية  للشؤون  األوروبي  االحتاد 
تكون صفحة القرن العشرين قد طويت متاما وانفتحت صفحة 
أخرى جديدة لكن تبقى اقل اغراء واقل جاذبية. ونهاية القرن 
نهاية  انــه  كما  املتوسطة،  الطبقة  نهاية  الــى  ترمز  العشرين 
الشعب  أبناء  من  للعديد  سمحت  التي  العمومية  للمدرسة 
بالترقي االجتماعي. هذا بالضبط هو الذي انتهى ولم تعد له 
مكانة يف هذا العالم املعولم الذي دخل يف حرب من اجل البقاء 
فتم اشعار الشعوب االوربية بذلك من طرف قادتهم السياسيني 
الذين وظفوا احلرب األوكرانية، بدعوى محاربة روسيا، إلنهاء 

نظام الدولة القطرية.
 املستشار األملاني )Scholtz( بدوره صرح أن ال شيء سيبقى 
كما كان سابقا، فاالقتصاد عرف اختالالت كبيرة بفعل العقوبات 
إثر  وقبلها  روسيا،  ضد  أنفسهم  االوربيون  القادة  اتخذها  التي 
االرتباك الذي تسببت فيه االزمة الصحية "الكوفيدية". فثمن 
1000م3 ما نتج عنه  3500 دوالر ل  الغاز بأوروبا جتاوز سقف 
ارتفاع لألسعار بالنسبة للخواص واملقاوالت الصغيرة واملتوسطة، 
كما ان االقتصادات الوطنية لن تستطيع مسايرة هذه الوثيرة. 
فلتفادي ازمة الغاز طبقت إجراءات أشد غرابة كتغرمي أصحاب 
ابان  مفتوحة  محالتهم  أبواب  يتركون  الذين  التجارية  احملالت 
استخدام املكيفات الهوائية. يف نفس الوقت متت دعوة املواطنني 
كما  الطاقة،  اقتصاد  بهدف  معدودة  دقائق  يف  االستحمام  الى 
لالكتفاء  املتبضعني  تدعو  التجارية  باملراكز  الفتات  عممت 

بكميات قليلة من السلع لتفادي نفادها باألسواق.

من  نــوع  نحو  تدحرجت  االوربــيــة  احلكومات  تكون  هكذا 
العبث، ذلك الن العبث وحده هو الذي يبرر السياسات الهوجاء 
التي ينتهجها قادتها احلاليني. فأثناء اجمللس الوزاري للدخول 
بان  االقتناع  من  البد  انه  "ماكرون"  الرئيس  اقر  االجتماعي 
مرحلة الوفرة قد انتهت وان ذلك هو الثمن الذي البد من ادائه 
حفاظا على احلرية. يف احلقيقة كل هذا ال عالقة له باحلرية، 
فهذه لم يتبقى منها الشيء الكثير، بل كل ما هنالك هو اعداد 
املقدمات  كوفيد19-  وضع  ان  بعد  كبيرة  لصدمة  العام  الــراي 
القطرية  الـــدول  على  للقضاء  كافية  الغير  لكن  الــضــروريــة 

املترسخة عبر قرون.
نهاية  عن  ــالن  اإلع هو  االمــر  حقيقة  يف  الــوفــرة  نهاية  ان   
العيش  املتوسطة، فهذه لن تسطع احلفاظ على منط  الطبقات 
احلاجة  هنالك  تعد  لــم  ألنــه  ذلــك   2019 قبل  الفته  ــذي  ال
النظام  يف  فيها  مــرغــوب  غير  اصبحت  لقد  بها،  لالحتفاظ 
ذو  أصبح  للوطن  ميت  ما  وكل  اجلديد.  االقتصادي  السياسي 
املكانة  بوأته  التي  بالليبرالية  مرتبط  كونه  رجعية  طبيعة 
التي حضي بها باجملتمع الرأسمالي الليبرالي. باجملتمع اجلديد 
التعليم العمومي الذي بني طيلة القرن العشرين وسمح بتكوين 
صياغة  إعادة  فبعد  دور.  أي  له  يبقى  لن  واسعة  وسطى  طبقة 
سريعة  تدريبات  برمجة  مت  قد  ها  اجلديدة  التفاهة  مقررات 
بعدها  سيتكفلون  معدودة  أيام  تتجاوز  ال  لفترات  للمدرسني 
النخبة  أوالد  ان  حني  يف  تكوينهم،  عوض  املتمدرسني  بحراسة 
لعالم  اعادتنا  سيتم  هكذا  راقية.  خاصة  مدارس  لهم  خصصت 
قطرية  كيانات  دون  من  دول،  بال  عالم  العشرين،  القرن  قبل  ما 
وال سياسات وطنية تعطي لليبرالية معناها بأبعادها السياسية 
حتت  يتشكل  الــذي  الالشعبي  النظام  هــذا  ان  واالقتصادية. 
ملعاكسة  محاولة  وكــل  والترهيب  القمع  على  سيقوم  اعيننا 
اليها  يرمز  التي  املعوملة"  "احلرية  اما  محاربتها.  ستتم  بنائه 
االجتماعية  واملنصات  الدولية  املالية  املراكز  فيه  تتحكم  والتي 
الذي  "االوكراني-األطلسي"  العلم  يف  فيتجسد   )GAFAM(
الذي  الغرب  هذا  االمبريالي،  الغرب  شاشات  كل  مؤخرا  اجتاح 
رغم انه ليس يف صراع مباشر مع روسيا اال انه منخرط بحماسة 

يف حملة اطلسية مسعورة ضدها.
بدريعة  احملبوك  اخملطط  هــذا  لتمرير  إعالمية  حربا  ان   
فانتهزها  الغربي،  االعالم  برامج  محور  اصبحت  روسيا  مواجهة 
عن  ترتبت  التي  املشاكل  كل  "بوتني"  لتحميل  االوربيني  القادة 

ألية  اإلطار  هذا  يف  مكانة  وال  اخلرقاء.  السياسية  اختياراتهم 
الوزيرة  له  تعرضت  ما  مصيراصحابها  كان  واال  معارضة،  أفكار 
الفرنسية )Ségolène Royal( التي انتقدت سياسة فرنسا 
 )BFMTV( جتاه احلرب األوكرانية-الروسية على قناة تلفازية

فتم اسكاتها باستبعادها نهائيا عن فضاءات هذه القناة.
 بصدد التحوالت العميقة التي يشهدها عاملنا قام املستشار 
االملاني "شولتز" مؤخرا من جهته بنشر مقال يصف فيه "الواقع 
اجلديد"، اي نقطة التحول التاريخية احلالية على انها تشكل 
الذي  الوضع  ان  بني  بحيث  الليبرالية.  للدميقراطية  تهديدا 
لم يسبق  العاملي جعله يواجه حتديا كبيرا  مير منه االقتصاد 
متقطعة  التجارية  ــدادات  االم فسلسلة  عقود،  منذ  واجهه  ان 
وهنالك نقص مهول يف املواد األولية، وشكوك تخيم على استقرار 
األسعار  ارتفاع  الى  أدت  األمور  هذه  كل  العاملية.  الطاقة  اسواق 
على املستوى العاملي وال دولة يف العالم تستطيع لوحدها مواكبة 
سير االحداث اخلطيرة املتتالية. ويتضح ان مقال "شولتز" هذا 
هدفه الدعوة لوحدة الدول االوروبية ملواجهة األوضاع الدولية 
لكن رغم كل ذلك فهو غير بعيد عما ذهب اليه الرئيس الفرنسي 

من ان زمن الوفرة أصبح يف خبر كان.
بخصوص  تقرير  بإجناز  فرنسا  قامت  نفسه  اإلطار  هذا  يف   
الوضع للخمس سنوات القادمة وأتت خالصات املهتمني بالظرفية 
"اخملاطر"،  لكلمات  تكرار  شكل  على  التقرير  هذا  وضعوا  الذين 
الفرنسي  االقتصادي  اما  االقتصادي".  "االنكماش  و  "احملاذير" 
نستطيع  هل  فيه"  تسأل  مقاال  نشر  فقد   )Patrick Artus(
اإلفالت من نظام الندرة االقتصادية؟" واجلواب كان بالطبع ال. 
ويبرر ذلك مبينا انه بالرغم من االنخفاض امللحوظ مؤخرا يف 
املنتجات  وبعض  والنقل  البترول  مثل  األولية  املواد  بعض  اثمنة 
التعاون  منظمة  دول  بينها  من  الدول  من  عددا  ان  اال  الفالحية 
االقتصادي والتنمية l’OCDE(( ستبقى يف نظام الندرة، أي يف 

وضعية التضخم.
نهاية  عن  املعلنني  القادة  بني  من  كان  إذا  انه  نؤكد  ان  بقي   
رئيس  هو  والتضحية  اجملهود  لبدل  لالستعداد  ودعــوا  الوفرة 
املال  مراكز  من  القريب  "ماكرون"  بل  رئيس،  كأي  وليس  دولــة 
والكثير  التساؤالت  ان تثير تصريحاته  واالعمال، فليس غريبا 
منشغلة  يقودها  التي  الدولة  ان  علمنا  إذا  خاصة  القلق،  من 
لتقليص  العدة  تعد  الوقت  نفس  ويف  التقاعد  قانون  بإعداد 
ذلك  على  يشهد  كما  هزيلة،  أصال  هي  التي  العمومية  النفقات 
سيؤدي  عمن  التساؤل  من  إذا  بد  فال  والتعليم.  الصحة  واقــع 
اجلهد  ببدل  املعني  من  أي  القادمة،  العميقة  التحوالت  فاتورة 
له من مكتسبات ومن احلريات؟ فخريطة  والتضحية مبا تبقى 
حتمل  قليلة  بكلمات  العريضة  خطوطها  رسمت  التي  الطريقة 
من الدالالت الشيء الكثير. فهي مبثابة اشعار بوضعية اقتصاد 
عنه  حتدث  ان  "ماكرون"  الفرنسي  للرئيس  سبق  الذي  احلرب 
الالشعبية  السياسات  عليه  ستكون  ملا  اولية  ارهاصات  وتشكل 
خدمة  يف  محالة  ال  ستكون  سياسات  القادمة،  للسنوات  املعدة 
الرأسمال املالي ومبتابه ضربات موجعة موجهة للقدرة الشرائية 
التي  هي  الطبقات  هذه  ان  الشعبية.  الطبقات  ولكافة  للشغيلة 
بالرغم  القادمة،  العجاف  لسنوات  اآلن  منذ  االستعداد  عليها 
من انها عمليا لم تنتظر دعوات بل حتذيرات قادتها السياسيني 
يتعلق  فيما  خاصة  استهالكها  من  لتقلص  التقشفية  وخططهم 
2021 مثال كل فرنسي من خمسة عانا يف  بالطاقة. ففي سنة 
بيته من البرد ألنه اما اضطر لتقليص استهالك السخانات الى 
احلد األقصى او حرم من هذه السخانات ألنه لم يعد قادرا على 
تأدية ما تراكم عليه من فواتر جراء استهالك الغاز والطاقة. ان 
استهالكهم  لتقليص  اضطروا   2021 سنة  الفرنسيني  من   60%
والكهرباء،  الغاز  فواتير  أداء  على  يقدرون  حتى  وذلك  الطاقي 
سنوات  منذ  ابتدأ  الوفرة  ونهاية  الكفاف  إذا  لهؤالء  فبالنسبة 
على  حثهم  الــذي  للرئيس  األخــيــر  الــدعــوة  مــع  وليس  خلت 

التضحية واحلد من "الهدر والتبذير".

قادة اوربيون ينعون النظام الليربايلقادة اوربيون ينعون النظام الليربايل
احلسني بوتبغي
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هي  ما  يعلم  أو  يدري  منا  أحد  يكن  لم  خلت  سنوات  قبل 
وما  يستغلها،  ومن  استغاللها  كيفية  وال  الساللية،  األراضي 
جماعيا  تستغل  وهل  انتاجها،  توزيع  يتم  التي  الطرق  هي 
للجماعة  ملك  األصل  يف  األراضــي  هذه  أن  حيث  فرديا؟  أم 
ونحن  للقبيلة،  ملكيتها  تعود  حيث  للفرد  وليس  الساللية 
يجعل  والــلــغــوي  واالجــتــمــاعــي  الــثــقــايف  الــتــنــوع  أن  نعلم 
تطبق  بها.  خاصة  وقــوانــني  بها  خــاص  طابع  قبيلة  لكل 
)اجماعن(،  ب  يسمى  ما  اجتماع  على  بناء  القوانني  هذه 
وفق  منها  واالنتفاع  األراضــي  هذه  استغالل  يتم  كان  حيث 
األعراف. غير أن هذه األعراف ورغم اختالفها عبر مختلف 
األمازيغية  القبائل  أو  بالعربية  منها  الناطقة  املغرب  قبائل 
نساء  حرمان  على  القبائل  وبإجماع  واحد،  عرف  يف  تلتقي 
أن كل من تزوجت  األراضي، حيث  القبيلة من حقهن يف هذه 
أن  مببرر  األراضي  هذه  يف  حقها  من  حترم  أخرى  قبيلة  الى 
أخرى،  قبائل  الى  ملكيتها  تتحول  أن  ميكن  ال  القبيلة  أراضي 
يف  بناتها  توريث  عــدم  على  القبائل  هــذه  حتــرص  األرض.وبتالي 
بعد  الواجهة  الى  القضية  هذه  عــادت   2017 سنة  ويف 
للمطالبة  البرملان  امام  النساء  من  األالف  عشرات  احتجاج 
بوضع حد ملعاناتهن من جراء استمرار حرمانهن من نصيبهن 
مع  للتفاعل  الداخلية  وزارة  دفع  مما  الساللية.  األراضي  يف 
للمرأة  اعترفت  دورية  وإصدار  االحتجاجية  احلركات  هذا 
احلقوق.بصفة ذي حق، يجب ادراجها الى جانب الرجل يف لوائح ذي 
األراضي  مشكل  أن  اال  الصدد،  بهذا  دوريات  إصدار  ورغم 
النساء وغيرهن تعد وال حتصى  الساللية وذوي احلقوق من 
األحيان  بعض  يف  العرف  قوة  ألن  املغرب،  أنحاء  جميع  يف 
اعتصامات  عدة  جند  حيث  نفسه،  القانون  من  أقوى  تكون 
املغرب من نساء هضم حقهن  واحتجاجات يف عدة جهات من 
من  سواء  نصيبها  على  حتصل  لم  أنها  حيث  األراضي  هذه  يف 
مجرد  تعتبر  فهي  وبتالي  أبيها  قبيلة  من  أو  زوجها  القبائل.قبيلة  شيء يف عرف هذه 
فجيج،  بإقليم  جتيت  لبني  تنتمي  التي  القبائل  ففي 
الشأن  هذا  يف  واعتصامات  احتجاجات  عدة  شاهدنا  مثال 
 ، واحد  إطار  يف  تصب  جلها  لكن  املضمون  يف  االختالف  رغم 
2018 كان لنساء قبيلة أيت يعقوب اعتصام أمام  حيث سنة 
بناء  حاولن  أن  بعد  بأنصافهن  للمطالبة  جتيت  بني  قيادة 
طرف  من  األكــواخ  هذه  بهدم  ليتفاجأن  الــدوار  قرب  أكــواخ 
البناء  بتهمة  ضدهن  قضائية  دعوى  رفع  ويتم  الداخلية، 
 5100 الى  وصلت  مالية  بغرامات  وزجرهن  ترخيص  بدون 
احملكمة  يف  جــوالت  عــدة  وبعد  هــن.  من  ــدة  واح لكل  درهــم 
لوائح  اعداد  اجتاه  يف  والسير  امللف،  تسوية  متت  ببوعرفة 
وبدون  اجلميع  يتمكن  حتى  القبيلة  أبناء  من  احلقوق  ذوي 
متييز  دون  األراضي  هذه  من  نصيبه  على  للحصول  استثناء 
بني  لقيادة  التابعة  القبائل  جل  أن  حيث  اقصاء،  أو  حيف  أو 
الداخلية، بل مت  جتيت لم توزع هذه األراضي مبنظور وزارة 

اعتبارات.  لعدة  عرفيا،  األراضي  تقسيم 
املهمشة  مناطقنا  يف  السالليات  النساء  فعال  هل  لكن 
األراضي  سوى  لهن  يتبقى  ولم  حقوقهن،  جل  على  حصلن 
-وهنا  عليها  حصولنا  بعد  وهل  عليها؟  يحصلن  لم  الساللية 
سيصبح  هــن-  من  واحــدة  باعتباري  اجلمع  بصفة  أحتــدث 

أفضل؟ حالنا 
على  وال  معبدة  طرق  على  تتوفر  ال  التي  الدواوير  هذه   
هناك  العصيبة  الفترة  هذه  يف  واالن  للشرب،  الصاحلة  املياه 

األراضي  هذه  أن  قلنا  ان  انعدامها،  أو  اجلوفية  املياه  ندرة 
صاحلة للزراعة يف اطار ما يسمى باخملطط األخضر، من أين 
األراضي،  هذه  من  الفائدة  وما  األراضي،  لهذه  املياه  سنجلب 
املنطقة ال تتوفر على األساسيات من تعليم وصحة  اذا كانت 
غير  الكرمي  العيش  ظروف  أبسط   ... جيدة  حتتية  وبنية 

متوفرة.
حصولها  رغم  الصحية  العناية  يف  النساء  هاته  حق  اين   
وزارة  ــات  دوريـ حسب  الساللية  األرض  مــن  نصيبها  على 
تفقد  أن  ميكن  املرأة  هذه  بأن  الوزارة  هذه  نخبر  الداخلية؟ 
نقل  فمثال  األرض،  من  نصيبها  على  احلصول  بعد  حياتها 
استعجال،  حالة  يف  بوعنان  الى  جتيت  بني  من  حامل  امرأة 
فبني  مجهزة.   وغير  مهترئة  اسعاف  سيارة  منت  على  تتم 
التوليد،  مصلحة  على  وال  مستشفى  على  تتوفر  ال  تاجيت 
)باسطبل(  املنطقة  شباب  يسميه  كما  مستوصف  هناك 
سوى  يتوفر  "وال  التوليد،  يف  مختص  طبيب  على  يتوفر  ال 
بواجب  سيقوم  من  وجدت  ان  هذا  لأللم  مهدئة  "ابرة"  على 

إياها". اعطائك 
النساء السالليات باملغرب عامة وباملناطق املهمشة خاصة 
ليست محرومات من حقهن يف األراضي الساللية فقط بسبب 
الكرمي  العيش  من  محرومات  بل  القبلية،  والتقاليد  العرف 
املبكر  الزواج  من  يعانني  التطبيب،  من  التعليم،  من  محرومات 
متشي  بلقراية  دير  )اش  شعار  حتت  أحالمهن  اجهاض  من 
أنقاض  على  ستأسسها  التي  االسرة  هذه  طبعا  دارها(،  دير 
واجلهل  التخلف  لسيادة  سوى  لشيء  ال  املهد  يف  أجهض  حلم 
املناطق  يف  النساء  أن  رغم  منتج.  غير  عنصر  املرأة  واعتبار 
القرار  مراكز  الى  للوصول  احلظ  اسعفهن  اللواتي  املهمشة 
على  قادرات  بأنهن  عقل  ناقصات  يف  يحاصرهن  ملن  أظهرن 

العقل. أن يحققه كامل  حتقيق ما ال ميكن 
أن تلهي به  الدولة  ارتأت  الذي  "عظم" األراضي الساللية 
موضوع  ألي  وجود  ال  حيث  جدا  ناجح  مخطط  كان  الشعب 
وكيفية  اللوائح  اعــداد  عن  سوى  القبائل  جميع  عند  أخر 
من  أقيمت  اجتماعات  من  ...وكم  فيها  سيكون  ومن  اعدادها 

من  وكم  أفلتت  أعصاب  من  كم  ونسائها،  القبائل  رجال  طرف 
من  وكم  املنطقة،  أبناء  بني  حصلت  واشتباكات  مشاجرات 
عن  ليسأل  اتصل  خلت  عقود  منذ  نراه  ولم  نعرفه  ال  مغترب 
من  اتصاالت  تلقت  جتيت  بني  من  القبائل  بعض  نصيبه. 
املغرب لم تتوقعها، ال يوجد أحد لم يسأل عن حقه.  خارج 

أخيرا  والداخلية،  القبائل  بني  وجزر  مد  وبني  اللوائح  أعدت 
بيعها  ليتم  اراضيها  لتقسيم  احلظ  أسعفها  القبائل  بعض 

بعد ذلك من طرف ذوي احلقوق.
الوضع  هل  عنها؟  تبحثون  التي  احلقوق  هي  هذه  هل   
احلصول  عند  يرام  ما  على  والتعليمي  والصحي  االجتماعي 
على النصيب يف أرض بور ال تنتج ولو شوكا حتى نقول عنها 
السماء  من  ماء  وال  جوفية  ماء  ال  قاحلة  أراضــي  منتجة، 
بعض  تنتج،  لكي  سيصلحها  ملن  وجــود  فال  كانت  وان  حتى 
إللهاء  ترميها  عظام  مجرد  هي  الدولة  تطلقها  التي  البرامج 
األراضــي  مثال  األساسية،  باحلقوق  املطالبة  عن  اجلميع 
مهمة،  سنوية  مــردوديــة  ولها  فعال  تنتج  التي  الساللية 
وتوجد يف مناطق استراتيجية. هذه األراضي تبيعها الدولة 
احلائط  عــرض  ضاربة  املغاربة  أو  األجــانــب  للمستثمرين 
بني  صراعات  عرفت  مناطق  هناك  حيث  القبيلة.  أعــراف 
مت  حيث  الساللية  األراضــي  يف  احلقوق  وذوي  مستثمرين 
تثبت  وثيقة  على  يتوفر  فاملستثمر  األرض.  على  االستيالء 
لهذه  اراثــة  على  يتوفرون  احلــقــوق  وذوي  ــألرض  ل شــرائــه 
حيث  بوعنان  منطقة  يف  حصل  النوع  هذا  من  صراع  األرض. 
املستثمرات  بإحدى  الناصر  والد  قبيلة  من  "عــرق"  تفاجأ 
تابعة  أرض  يف  )فيرمة(  ضيعة  إلنشاء  تستعد  الرباط  من 
على  اعتراضهم  وعند  القبيلة،  لهذه  الساللية  لألراضي 
على  االعــتــداء  بتهمة  بالسجن  بتهديد  يتفاجؤون  ذلــك 
بوثائق  باألمر  املعنية  اشترتها  األرض  هذه  وأن  الغير،  ملكية 
رسمية، لكن من هو الطرف الذي باع ما ليس له حق فيه؟ هنا 
تعطيه  لن  الدولة  منه  ستستفيد  الذي  أن  تعرف  أن  ميكنك 
ومصطلحات  رنانة  شعارات  حتت  الفتات  لك  ستقدم  بل  أهم.لك  ما هو  بها مشاعرك وتنسيك  تدغدغ 

نضاالت النساء السالليات:نضاالت النساء السالليات:
بني الحق يف الحياة والحق يف األرضبني الحق يف الحياة والحق يف األرض
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بصفرو   2007 شتنبر   23 انتفاضة  أن  مــن  بالرغم   
الــقــدرة  وتــدنــي  األســعــار  غــالء  على  لالحتجاج  اندلعت 
اجلماهير  قوت  على  الدولة  هجوم  على  وردا  الشرائية، 
ثمن  يف  درهــم   0،20 ــادة  زي خــالل  من  املفقرة،  الشعبية 
أو  اخلبز، مما يوحي بأن املتضرر واملعني باالحتجاج هو رب 
بالهشاشة  تتسم  مهنا  يزاولون  ما  غالبا  الذين  األسرة  ربة 
صبيحة  املربع  باب  ساحة  أن  إال  اليومي.  الدخل  وضعف 
اجلمعية  لنداء  واستجابة   ،2007 شتنبر   23 األحد  يوم 
نصف  مــن  أكــثــر  كــان  بصفرو،  اإلنــســان  حلــقــوق  املغربية 
ورفض  والغضب  باحليوية  املفعم  بالشباب  يغص  حضورها 
االحتماالت  لكل  واالســتــعــداد  مــفــروض،  هو  كما  الــواقــع 
من  االستفادة  يف  الفرص  وتكافؤ  للتغيير  توقا  كفاتورة، 

واالجتماعية. االقتصادية  احلقوق 
أحد  أنــهــت  لتوها   2007 انتخابات  مسرحية  كــانــت 
نطاق.  أوســع  وعــلــى  شعبيا  املــرفــوضــة  الهزلية  فصولها 
أن  صفرو،  مدينة  شباب  بينهم  ومن  عامة  الشباب  وأدرك 
شعار  إال  هي  ما  الــقــرار"  صنع  يف  الشباب  "إشــراك  قولة 
واستقطابهم  الشباب  الستدراج  وطعم  املرحلي  لالستهالك 
أما  املــدجــنــة.  الهجينة  ــه  ــزاب وأح اخملـــزن  لعبة  لتزكية 
)سكن  املتعددة  القطاعات  لوبيات  استمرار  فهي  األهداف 
واالستفادة  جتارية....(  رخص   - مأذونيات   - رمال  مقالع   -

مــن الــريــع والــثــروة. يف املــقــابــل اســتــمــرار حــرمــان أبــنــاء 
األساسية  احلقوق  أبسط  من  والعمال  والكادحني  الفقراء 
الشباب  دور  ولوج  من  واالستفادة  اجليد  والتعليم  كالصحة 

حسب  الرياضة  ومالعب  الالزمة  التثقيفية  واألنشطة 
منه  عــانــى  حــرمــان  والتخصصات.  والــرغــبــات  الــهــوايــات 
من  اليومي  الكدح  يف  املنهكني  آبائهم  إدراك  قبل  الشباب 
يف  املضاربني  تهافت  ظل  يف  املنال  صعبة  عيش  لقمة  أجل 
الباحثة  الوسطى  الطبقات  جيوب  على  القطاعات  شتى 
لذلك  بنكية  وقروض  ونقل  )سكن  االستقرار  شروط  عن 

الغرض(.

شعبية  أوســاط  من  املنحدر  الشباب  لدى  أحــدث  واقــع 
ال  طبقية  بحرب  يتعلق  األمر  بأن  إدراكية  رجة  وفقيرة، 
الفردية واجلمعية  الذات  هوادة فيها، وال سبيل للدفاع عن 
النضال  ساحات  يف  وجتسيده  والعصيان  التمرد  بإعالن  إال 
للقمع-  تصدي  )احتجاج-  املتاحة:  الوسائل  وبكل  واملقاومة 
النار  إضرام  منشآت  تخريب   - القمع  قوات  برشق  الفعل  رد 
لم  أحــداث  وهي  الــخ(،  السجن..  وباب  إداريــة  مقاطعة  يف 
ومتييزية  وجتهيلية  تفقيرية  لسياسات  نتائج  سوى  تكن 
املنحازة  اخملزنية  اآللة  أمام  قوة  وال  حول  لضحاياها  ليس 

الصاعدة.  والبرجوازية  املتحكمة  للبرجوازية 
الشباب  ــداه  أب الــذي  الوعي  هــذا  أن  فهو  املــؤســف،  أمــا 
باملؤثرات  مؤطرا  كان  لقد  نعم  جمعيا.  وليس  حسيا  كان 
يكن  ــم  ل لــكــنــه  الــطــبــقــيــة،  والــتــمــظــهــرات  واإلجــــــراءات 
مبعثرة  بــوصــلــتــه  ــت  ــان وك وســيــاســيــا،  تنظيميا  ــرا  ــؤط م
الهيئات  ــرف  ط مــن  اإلشـــارة  الــتــقــاط  وعـــوض  الــعــقــارب، 
املواقع  عن  البحث  إلى  هؤالء  انصرف  املناضلة،  التقدمية 
واستمرت  عليه،  ماهو  على  الوضع  واستمر  والتقاطبات. 
اندلعت  أن  إلــى  والــريــع  اخملزني  واالستبداد  الفساد  آلــة 
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دور الشباب كان وازنا وليس مساهامدور الشباب كان وازنا وليس مساهام

الشباب ونهج الثورةالشباب ونهج الثورة
من  ــى  األول شرارتها  انطلقت  التي  ة  العربيَّ الــثــورات   ...
أحــرق  ــذي  ال البوعزيزي  محمد  التونسي  الــشــاب  جسد 
يف  احمللية  السلطات  قبل  من  لإلهانة  ض  تعرَّ أن  بعد  نفسه 
كان  التي  اخلضار  عربة  مصادرة  بعد  بوزيد  سيدي  مدينة 
العنيدة  الثورات  من  فصول  بذلك  لتبدأ  خاللها،  من  يعتاش 
واليمن،  وليبيا  مصر  إلى  لتمتد  ثم  التونسية،  الساحات  يف 
يف  النار  وتشعل  فيها،  السياسّية  األنظمة  جــذور  وتقتلع 

ساحات دول أخرى.
على  تغييرات  يف  االحتجاجات  أسهمت  ثانية،  موجة  ويف 
وال  السودان،  يف  به  وأطاحت  اجلزائر،  يف  السياسي  النظام 
يف  عديدة  دول  يف  اآلن  لغاية  مستمرة  االحتجاجات  تزال 
شبابها  يرفض  التي  والــعــراق  لبنان  يف  حتــديــًدا  املنطقة، 
احلاكمة  السياسية  القوى  معهود  غير  جديد  خطاب  يف 
االمتداد  خصوًصا  البلدين  يف  األجنبية  التدخالت  ورفض 
البلدين  تقسيم  على  يعمل  الـــذي  السياسي  الطائفي 
الدولة  عقود  يف  سلًبا  تؤثر  التي  السالح  ميليشيات  وتعزيز 

الوطنية. ووحدتها  االجتماعية 
كان جيل الشباب العربّي قبل الثورة - فيما يتعلق بالشأن 
ال  جيل  بأنه  سلبية،  منطية  بصورة  متهم   - العام  السياسّي 
القضايا  لتبني  مؤهل  غير  للبوصلة،  فاقد  ضعيف،  يبالي، 
لتغّير  ة  العربيَّ الثورات  جاءت  ثم  ة.  اإلصالحيَّ ة  السياسيَّ
ة  واالجتماعيَّ ة  السياسيَّ القوى  أجبرت  التي  الصورة،  هذه 
كان  الذي  الشبابي  اجليل  بأنَّ  لالعتراف  املثقفني  وجموع 
الــرأي  ويــوجــه  املــيــاديــن،  ويــقــود  احملتجني،  جموع  يتقّدم 
التغيير  صوت  هو  االجتماعي،  التواصل  منصات  يف  العام 
واألمل، وهو اجليل األكثر شجاعة وقوة وتأثير من سابقيه. 
خلفه،  والسياسية  االجتماعية  املكونات  ســارت  وبالتالي 

املاضي. العقد  طيلة  امليادين  يف  واتبعته  ملنهجه،  انصاعت 
السياسية والخيبة  الجيل 

اجملتمع  ذهنية  يف  حاضرة  اإليجابية  اجليل  صورة  التزال 
ة،  السياسيَّ الــقــوى  ذهنية  يف  اختلفت  ولكنها  الــعــربــّي، 
واالحتجاجات،  الثورات  نتائج  حصدت  التي  تلك  خصوًصا 
ينافسها  سياسًيا  خصًما  الشباب  يف  القوى  هذه  جتد  حيث 
يف برامجها. وبناء على ذلك كان من مصلحتها إقصاء اجليل 
التواجد  عن  وإبعاده  الثورات،  بعد  األول  اليوم  يف  الشاب 
محاوالت  وإحــبــاط  السياسي،  الــقــرار  صناعة  مناطق  يف 
إلى  اجليل  طاقة  لتحويل  منها  سبيل  يف  السياسّي؛  انتظامه 
بالتفّرد  هي  لتقوم  جانبية؛  واقتصادية  اجتماعية  قضايا 

إدارة دفة احلكم. والسيطرة على 
يذهب هنتنغتون الذي أثبتت نظريته »أحجار الدومينو« 
عندما  التحديث  أهمية  إلى  ة  العربيَّ الثورات  يف  فرضتها 
تعقيدًا،  أكثر  أصبحت  كلما  اجملتمعات  تطورت  "كلما  قال: 
ينتج  الذي  االجتماعي  التحديث  عملية  تترادف  لم  وإذا 
ومؤسسية،  سياسية  حتديث  عملية  مع  االضــطــراب  هــذا 
إدارة  على  قادرة  سياسية  مؤسسات  تنتج  التي  العملية  وهي 
بالتالي،  العنف"،  ــار  ازده تكون  النتيجة  فــإن  التحديث، 
تعيش  التي  اجملتمعات  يف  الدميقراطّي  االنتقال  يفشل 
التجدد  أهمية  أدركــت  ما  إذا  السياسّي  التغيير  من  حالة 
األجيال  يدمج  ــذي  ال السياسّي  والــتــدافــع  الدميقراطي 
يسمى  مــا  مبدأ  وفــق  الدميقراطية  صناعة  يف  اجلــديــدة 

اجليلي. التزاوج 
بالرغم من إقصاء القوى السياسية جيل الشباب التونسي 
املراقبون  يجد  الــقــرار،  صناعة  مناطق  يف  التواجد  عــن 
االنتقال  شـــروط  حقق  منــوذًجــا  التونسية  التجربة  يف 
من  خصوًصا   - الشباب  جيل  يرفضه  ما  وهذا  الدميقراطي، 
وجه  الــذي   - السياسي  النظام  تغيير  يف  فاعاًل  منهم  كان 
قاطع  عندما  تونس  يف  السياسّية  الــقــوى  مبعاقبة  ــام  وق
الرئاسية  االنتخابات  يف  وشــارك  ة،  البرملانيَّ االنتخابات 

من  جديد  تونسي  رئيس  تصدير  يف  وساهم   2019 مطلع 
مسار  بذلك  ليبدأ  عليها،  املتعارف  األسماء  قائمة  خــارج 
السياسي،  املشهد  ل  التي تشكِّ للقوى  العام  الرفض  جديد من 
و»املشروطية  »العدوى«  لنظرية  عملي  تطبيق  نشهد  وبدأنا 
من  الدميقراطي،  االنتقال  يف  واالقتصادية«  السياسية 
النظام  تغير  التي  والــســودان  اجلــزائــر  يف  حــدث  مــا  خــالل 
وعنيدة  واسعة  شبابية  مشاركة  بعد  منها،  كل  يف  السياسي 
7 سنوات  أو االعتزال مدة جتاوزت  كانت قد أصابها اخلمول 

ة. العربيَّ للثورات  األول  العقد  من 
أفريقيا  شمال  من  متسارع  بشكل  االحتجاجات  انتقلت 
التي  والعراق  لبنان  ثنائية  يف  حتديًدا  العربي،  املشرق  إلى 
العام  والرفض  اجلماعية  اإلقالة  شعار  أيًضا  شبابها  اتخذ 
الالثقة  حلالة  انعكاس  يف  وطن«  و»نريد  كلن«  يعني  »كلن 
خطاب  تبني  مع  الدولة،  مؤسسات  مع  الشباب  يعيشها  التي 
يف  واخلارجي  الطائفي  التدخل  يرفض  جرأة  أكثر  جديد 
تزال  وال  الفساد،  تراكم  يف  تدخل  كل  ودور  السياسي،  الشأن 
العقد  نهاية  مع  اللبناني  الشارع  يف  حاضرة  االحتجاجات 
اجلنوب  محافظات  التزال  باملقابل  العربية،  للثورات  األول 
رغم  املدني  واجملتمع  الشباب  احتجاجات  حتتضن  العراقي 

الدينية. واجلماعات  امليليشيات  قبل  من  املضايقات 
لم  والــثــورات  االحتجاجات  العربّي،  للشباب  بالنسبة 
واإلقصاء  االقتصادي  الــتــردي  يشكل  حيث  بعد،  تنتهي 
لالحتجاج  فعلية  دوافع  االجتماعي؛  والتهميش  السياسي 
من جديد، خصوصًا يف ظل صعود السلطوية وباء كوفيد19- 
والتضييق  معارضيها،  من  للثأر  عربية  أنظمة  استغلته  الذي 
للفعل  خصبة  أرضية  يهيئ  الــذي  األمــر  منتقديها،  على 
الشكلية  التغييرات  يرفض  ــذي  ال ــذري  اجل االحتجاجي 

فعلًيا. جتدي  تعد  لم  التي  والتجميلية 
عبد هللا الجبور، ابحث وكاتب من األردن

عبد اهلل اجلبور
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الثقافة  والتغييرالثقافة  والتغيير

الثقافيةالثقافية

أطنابها  ضاربة  ،قيمة  الصداقة  قيمة  ِإن  أقول  أكاد      
من  الرغم  على  وتؤانس  متتع  الكونية؛إذ  أعماق  أعماق  يف 
الهواء  وال  صديقي  يا  لديك  املاء  "ال  التشييء،حيث:  شيوع 

الدواء". وال 
الظل  رائــعــتــه"مــديــح  يف  درويـــش  محمود  ــال  ق مــا  نحو 
ــردَي  ت أن  الــعــزاء،إال  ــر  آخ َلــهــي  القيمة  ــذه  ه ــعــالــي".إن  ال
االجتماعية  األنسجة  تفسَخ  السلوكات،و  تدنَي  العالقات،و 
بالترهل  يــهــددهــا  ــد  ــاح،وق ــإحل ب يــزعــج  و  يقلق  ــات  ب ــا  مّم
أهم  من  واالحتضار.ولعل  الشيخوخة  أزعم  لم  والوهن،ِإْن 

"التصحر": ضد  حمايتها  آليات 
يعزر  ببوصلته،وهو  يأمّت  رفيق  إلى  الصديق  حتول   .1
مبا  البتة  مباٍل  اإليديولوجية،غيَر  و  السياسية،  التزاماته 
تبثه  ما  البئيس،و  التيئيس  يف  اجتار  مِن  العدمية  تشيعه 
إنتاجه،فال  تعيد  و  الواقع  تكرس  سالبية  من  االنهزامية 
فاعلية  يــعــّطــل  ــذي  ــاب،ال ــئ ــت االك تعميم  مــحــاولــة  تتلكأ 
ب:"الــنــقــد  ــن  آم ِإن  سيما  ال  إبــداعــيــتــه،و  يشل  ــان،  ــس اإلن

الذاتّي." ،والنقد 
يغدو  الذي  التسامح  الواعي،وليس  التسامح  ثقافة   .2
البيداغوجّي  اإلنصات  وانبطاحا،ثقافة  خضوعا  و/أو  تنازال 
 savoir communiquer c'estوأساسه التواصل  أس 
واالستجابة  الندية  حتقيق  ييسر  مما   ،savoir écouter

واالحتواء. املصادرة  عن  بعيدا  الفاعلة 
يسبق  أن  اقتضاءاتها  من  البلورية،الشفافة،و  اللغة   .3
يتوارى  اخلطإ،و  هامش  يضيق  حتى  الكالَم  املتأني  التفكير 
منضي  ثمة  فــاعــل(،املــفــتــَعــل،ومــن  املــضــّلــل)اســم  ــذار  ــت االع
واجــبــاٍت. و  حقوقا  اإلنــســان  إنسانية  قدما،بثبات،نحو 
مينح  باعتباره  َفْليكن  الطوباويات  من  ضربا  هذا  كان  وإذا 

معنى.. وجودنا 
ما  اجلوهر  ــراض؛إذ  األع بدل  باجلواهر  االحتفاء   .4
عاجز  محالة،ألنه  ال  فزائل  العَرض  غيره،أما  إلى  يحتاج  ال 
بال  اجملاِدل  الصراع  فيها  يتحكم  التي  املتغيرات  مسايرة  عن 
الثالوث:احلق/اخلير/اجلمال،بال  إلى  الدافع  هوادة،احلافز 

. . ل نتحا ا
ــوم  ــل ــع ــال ــد،ب ــاق ــن ــان ،ال ــ ــ تــنــســيــب املــعــرفــة واإلمي  .5
األحكام،ألم  إصدار  يف  التريث  قضيضا،و  و  قضا  اإلنسانية 
العلم  آفة  Descartes:"ِإن  املنهج": "قواعد  صاحب  يقل 
األسئلة  مقاربة  يف  يفلح  لم  إْن  املرء  ينزعجّن  وال  التسرع"؟! 
أن  إلى  الكرة  معاودة  سوى  حينئذ  عليه  املاكروإشكالية،فما 

احملتجبة. اآلفاق  يكتشف 
جميعها  احلاالت  يف  هي  كانت"مزعجةو  وإن  املكاشفة   .6
إلى  شيء،سْعيا  يف  املتصوفة  فكر  من  ليستا  تعزية  و  تعرية 
والضمنية،ورمبا  الصريحة  واخلــيــانــات  الــتــواطــؤات  درء 

.. حجر  مرمى  على  االعتراف  ثقافة  أضحت 
وال  تشتكي  ــتــراق،فــال  االخ عــلــى  الــقــادرة  الـــروح   .7
بهمة  ــِدمــة  ــْق ُم احلــيــل،فــتــراهــا  بــهــا  تضيق  ال  تــتــعــتــب،بــل 
العلياء.. إلى  االرتقاء  وتثمن  اإلحجام،  استثنائية،تبخس 

َمعيشة،وهي  ــارب  جت إليها  قــادتــنــَي  آلــيــات  كانت  تلكم 
إثراء.. حاجة-ات-إلى  فيها  إذ  مطلقة؛  وال  نهائية  ليست 

شاعرية الصداقة
يف  واخلطل  اخللط  يثير  مما  لعل 
الــذي  التبسيط  معني  مفهوم  متثل 
يغدو  ثمة  من  إلى"التسطيح"،و  يقود 
مرمى  على  واالبــتــذال  اإلسفاف  من 
مفهوَم  "الفرجة"  ستكون  حجر؛لذلك 

مخلصا  البؤرَة.وأعتقد  احملاولة  هذه 
أن أخطر ما يعوق مقاربته هو اختزال 
اعتبار  دومنــا  "املتعة"  يف  "الفرجة" 
اآلخر:"املنفعة"،هذه  الثنائية  شق 
الزمن  من  ردحا  ُعّمرت  التي  الثنائية 
السعيد  أن  مــنــذ"هــوراس".والــواقــع 
القلبنْي.وكلنا  هــذيــن  بــني  أّلــف  ــن  َم
ذاك،جدلية  أو  القدر  مستحِضر،بهذا 
بعد  واملــضــمــون،الســيــمــا  ــل  ــك ــش ال
ــة  ــيـ ــعـ ــواقـ ــب الـ ــ ــذه ــ ــات م ــ ــوح ــ ــت ــ ف
ــّي  ــ ــائ ــ ــن ــ ــث ــ ــت ــ ــة،االس ــ ــي ــ ــراك ــ ــت ــ االش
حتـــقـــيـــق  يف  أفــــــلــــــح  ،الـــــــــــــذي 
حتى  ، " ملتخيل ا " و ، " قعّي ا لو ا " لح تصا
احلقيقة  تبدو  بعضهم:))أحيانا  قال 
ــغــِرب  أغـــرب مــن اخلـــيـــال..((،إنـــه امُل
اآلفاق،فإذا  ،املدِهش،املنزاح،مخترق 
اجملهول،وال  جّواب،خّفاق،يركب  هو 
يــســتــمــرئ الــدعــة واخلــمــول،حــتــى 
الــقــيــم   يـــحـــاور  راح  ــأّن  ــ ــم ــ اط إذا 
اإلنسانية  األبعاد  الكونية،ويجاور 

اخلالدة/اخمللدة.
مقدسّي:"يطلق  ــون  ــط "أن يــقــول 
الشعبية  احلـــفـــالت  ــى  عــل ــة  ــام ــع ال
اسم"فرجة"،ويبدو لي أن هذه الكلمة 

الفن بأبلغ مما يعبر  تعبر عن حقيقة 
ــّي كــلــه.")مــجــلــة  ــ عــنــه نــقــدنــا األدب
التراث.العدد:11. معنى  مواقف.يف 
:1970.ص:24.(.من  الثانية  السنة 
والتفريج:التخلص  االنفراج  دالالتها 

العيش،واإلنقاذ  صفو  مــكــدرات  مــن 
يتحول  الــغــّم؛إذ  و  الهّم  و  الكرب  من  
ــام إلــــى إقــــــــدام،و متــســي  ــ ــج ــ اإلح
الفاعلية  وردية،وتتيسر  السوداوية 
يعقب  ــا  م الــســالــبــيــة.وغــالــبــا  بـــدل 
التي  اإلشكالت  و  األزمــات  االنــفــراُج 
ــــالق نـــحـــو شـــمـــس ال  ــــط تـــشـــل االن
ينخسف.. ال  قــمــر  ــف،و/أو  ــس ــك ــن ت
أبعد  الهادفة  الفرجة  تتمفصل  هكذا 
"التهريج"اجملانّي،مبا  عــن  تكون  مــا 
إلى  هواء،يفتقر  ،نخب  مجّوف  أنــه 
الــنــدى.أمــا  املــدى،فــيــضــيــع  خلخلة 
بالرسائل  الساخر،احململ  اإلضحاك 
شــروَط  يعدم  النبيلة،الناقدة،فال 

الفرجَة. َو  تصاديه 
الشيلّي،التقدمّي  الشاعر  يعترف   
ــاك  ــح ــك/اإلض ــح ــض ــرودا بـــأن ال ــيـ نـ
ــان صـــوب احلــيــاة  ــس ،مـــن مــعــابــر اإلن
بها  يحّف  ال  ،التي  الدافئة،السعيدة 
فيقول  بعيدا  ويذهب  ــزؤام،  ال املــوت 
يضحك"على  كيف   يعرف  ال  َمن  "ِإّن 
متمهال.."وكما  موتا  ميــوت  نفسه" 
تختلف الفرجة عن سيولة اإلضحاك 
املفاكهة  عن  أيضا  السالب،تختلف 

املــمــازحــة..ال  ــوى  س لها  ــّم  ه ال  الــتــي 
تعزير  مــن  الــهــدف  للفرجة  مــنــاص 
ها  قير تو و ، ع قنا إل ا / ع متا إل ا : ئية ثنا
والــتــمــويــه  ــة  ــوع ــي امل ــى  إلـ ــت  آلـ وإال 
كان  واإِلســـكـــات.وإذا  اإللــهــاء  ابتغاَء 

احتضن  الذي  الرحم  هو  الفنون  أبو 
ــة بــامــتــيــاز،فــٍإّن ما  ــرج ــف ال نــطــفــة 
هو:"الفرجة  األريَب  املتلقَي  يستهوي 
ــا ،الـــضـــاربـــة  ــه ــادئ ــب ــة"مب ــي ــب ــع ــش ال
اإلنسانية،حيث  األعماق  يف  أطنابها 
طموحات  وترتقي  الفسح،  تتواتر 
عموم  أعداء  فرائَص  التغيير،ُمرِعدة 
"الشعبية"هنا  أن  الكادحني.وواضح 
ــان،  ــج ــه ــت لــيــســت مـــن الـــقـــدح واالس
ــارئ  ــق ال ،أيـــهـــا  ــون  ــك ت يف شـــيء.قـــد 
احلقيقية  الفرجة  أن  اللبيب،تبينت 
إلى  تركن  أن  لنفسها  تتيح  ال  ،فرجة 
تؤمن  اخملدر،املسكن،ألنها  يضارع  ما 

العالم" ب"رؤيا 
تنأى  الــفــرجــة  ِإن  ــول  ــرا،أق ــي أخ  
ذاتها،ولذاتها"نحو  تكون"يف  أن  عن 
ــا يــــــردد املـــنـــاطـــقـــة،وإمنـــا هــي  ــ م
ــا  ــه ــاب ــح ــا،ِإن أخـــلـــص أص ــ ــره ــ ــي ــ ــغ ــ ل
املــصــيــريــة،الــود،حــامــلــني  للقضايا 
الــورد،واعــديــن  الشعبية  للطبقات 
أقصى  اجملـــد..مـــن  بــصــنــاعــة  ــا  ــاه إي
.. أّي جهد..بال زهد  جند،يستنفرون 

أبو حنظلة

نورالدين موعابيد
 "الفرجة" : كما أفهمها
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دخـول  مع  سلطاته  قامت  الفرنسي،  االستعمار  دخـول  مع 
على  االستيالء  على  سلطاته  قامت  الفرنسي،  االستعمار 
التي  القبائل  من  انتزاعها  عبر  الفالحية  االراضــي  أجـود 
االستقالل  وبعد  جماعي.   بشكل  وتستغلها  متلكها  كانت 
الـطـرق،  مبختلف  عليها  اخملزني  النظام  استحوذ  الشكلي، 
للرأسماليني  تفويتها  ومت  االراضـــي،  استرجاع  عملية  إبــان 
من  االجنبي  وللرأسمال  احملليني  العقار  وملافيا  املغاربة 
يف  ــراء  ــق ــف ال الــفــالحــني  ــاء  ــص ــة...واق ــن ــاي ــه وص خليجيني 
واالمية  التهميش  سكانها  يعيش  التي  والــقــرى  الــبــوادي 
وطـأة  حتت  تعيش  املناطق  بعض  زالت  وال  والبطالة،  والفقر 
املياه،  وسرقة  اجلفاف  سنوات  توالي  بسبب  مزمن،  عطش 
اخلدمات  يف  احيانا  وغياب  نقص  القروي  العالم  يتحمل  كما 
الفالحني  وضعية  ان  وغيرها.  وصحة  تعليم  من  العمومية 
فالحية  سياسات  بسبب  أسوء  الى  سيء  من  تنحدر  الفقراء 

. طبقية
قبائل  نظمت  تاريخيا  والتهميش،  النهب  هذا  مواجهة  يف 
ايت  خليفة،  اوالد  )قبائل  احتجاجات  ورجـــال(  )نــســاء 
عن  للتعبير  الزاك...(  اقليم  يوسى  ايــت  )الشرق(،  موسى 
على  االستالء  يف  املتجسدة  اخملزني  النظام  لسياسة  رفضهم 

أراضيهم. 
احلصول  يف  احلق  للمرأة  يكن  لم  أنه  الى  االشارة  وجتدر    
ــي  ــ )األراض جــمــاعــيــة  مــلــكــيــة  ــت  ــان ك ســـواء  األرض،  عــلــى 
التنازل  النساء  اعتادت  فقد  خاصة.  ِملكية  أو  الساللية( 
استبعادهّن  يتم  ال  حتى  الذكور،  ألقاربهّن  حّصتهّن  عن 

والقبيلة.  األسرة  من  ونبذهّن 
الواقع،  أرض  على  اإليجابية  مشاركتها  املرأة  وترجمت   
بالتحدي  املألوف  كسرن  اللواتي  النساء  من  الكثير  وهناك 
الشاقة  أروع األمثلة يف حتمل األعمال  وأثبنت ذاتهن وضربن 
أقل  ليست  املرأة  أن  جديد  من  لنا  ليتأكد  والعطاء؛  والبذل 
الرجال يف مهن ظلت  الرجل يف شيء، وقادرة على حتدي  من 
مناذج  من  الرجل.  عليها  يهيمن  حكرا  طويلة  لسنوات 
الرفيقة  التي ناضلت وتناضل من اجل حقها يف االرض،  املرأة 
تيزغة  عــني  جماعة  الشرقية  لبسابس  مــن  جــبــار  مينة 
الدميقراطي،  النهج  جريدة  حاورتها  والتي  ببنسليمان، 

تلبية. على  مينة  الرفيقة  ونشكر 
بشكل  وتستغلها  متلكها  كانت  التي  القبائل  من  انتزاعها 
اخملزني  النظام  استحوذ  الشكلي،  االستقالل  وبعد  جماعي.  
االراضـــي،  استرجاع  عملية  إبــان  الـطـرق،  مبختلف  عليها 
احملليني  العقار  وملافيا  املغاربة  للرأسماليني  تفويتها  ومت 
وصهاينة...واقصاء  خليجيني  مــن  االجنبي  وللرأسمال 
سكانها  يعيش  التي  والقرى  البوادي  يف  الفقراء  الفالحني 
املناطق  بعض  زالت  وال  والبطالة،  والفقر  واالمية  التهميش 
سنوات  تــوالــي  بسبب  مــزمــن،  عطش  وطـــــأة  حتــت  تعيش 
نقص  القروي  العالم  يتحمل  كما  املياه،  وسرقة  اجلفاف 
وصحة  تعليم  مــن  العمومية  اخلــدمــات  يف  احيانا  وغــيــاب 
الى  سيء  من  تنحدر  الفقراء  الفالحني  وضعية  ان  وغيرها. 

طبقية. فالحية  سياسات  بسبب  أسوء 

للقراء طبيعة المشكل وما  هل لك أن توضحي            
بأرضك  تتشبثي  جعلتك  التي  الدوافع  هي 

اشتغل  وبعده  الفرنسي  املعمر  مع  يشتغل  ي  والد  كان 
الدولة  استرجعت  الشركة  هذه  حل  وبعد  صوديا  بشركة 
والعامالت  العمال  وتركت  اسمها،  يف  وحفظتها  األرض  تلك 
يكتري  هــكــتــار،   210 ومساحتها  ديــفــور  أرض  يستغلون 
االمد  طويل  كراء  هكتار   100 سابق  عسكري  مسؤول  منها 

السابقني،  املزارعني  طرف  من  يستغل  والباقي  99عاما  اي
األرض،  بتلك  أبناء  وأجنبوا  قصديريه  لهم  منازل  وشيدوا 
أنه  إلــى  وفوقها.   منها  يعيشون  وأسرهم  األبناء  زال  وال 
خــارج  عليها  لالستيالء  الــنــافــديــن  بعض  أطــمــاع  ظــهــرت 
والتهميش،  النهب  هذا  جهة  العمل.  بها  اجلــاري  القوانني 
)قبائل  احتجاجات  ورجال(  )نساء  قبائل  نظمت  تاريخيا 
اقليم  يوسى  ايــت  )الــشــرق(،  موسى  ايــت  خليفة،  اوالد 
اخملزني  النظام  لسياسة  رفضهم  عن  للتعبير  ــزاك...(  الـ

أراضيهم.  على  االستالء  يف  املتجسدة 

احلصول  يف  احلق  للمرأة  يكن  لم  أنه  الى  االشارة  وجتدر    
ــي  ــ )األراض جــمــاعــيــة  مــلــكــيــة  ــت  ــان ك ســـواء  األرض،  عــلــى 
التنازل  النساء  اعتادت  فقد  خاصة.  ِملكية  أو  الساللية( 
استبعادهّن  يتم  ال  حتى  الذكور،  ألقاربهّن  حّصتهّن  عن 

والقبيلة.  األسرة  من  ونبذهّن 
الواقع،  أرض  على  اإليجابية  مشاركتها  املرأة  وترجمت   
بالتحدي  املألوف  كسرن  اللواتي  النساء  من  الكثير  وهناك 
الشاقة  أروع األمثلة يف حتمل األعمال  وأثبنت ذاتهن وضربن 
أقل  ليست  املرأة  أن  جديد  من  لنا  ليتأكد  والعطاء؛  والبذل 
الرجال يف مهن ظلت  الرجل يف شيء، وقادرة على حتدي  من 
املرأة  مناذج  من  الرجل.  عليها  يهيمن  حكرا  طويلة  لسنوات 
الرفيقة  االرض،  يف  حقها  اجــل  من  وتناضل  ناضلت  التي 
تيزغة  عــني  جماعة  الشرقية  لبسابس  مــن  جــبــار  مينة 
الدميقراطي،  النهج  جريدة  حاورتها  والتي  ببنسليمان، 

دعوتنا. تلبية  على  مينة  الرفيقة  ونشكر 

        من أجل طرح مطالبك المشروعة والـدفـاع عنها  
ببنسليمان  المغربية  السلطة  مع  معاناتك  ماهي 

هكتارات  خمسة  ميلك  الذي  للمدعي  سبق  فقد  لإلشارة 
من  اإلستفادة  له  يحق  ال  ــذي  وال خاصة  كملكية  باسمه 
العايدية،  والدتي  ضد  بشكاية  تقدم  أن  الدولة،  اراضــي 
احملكمة  ذات  وقضت  ببنسليمان.  االبتدائية  احملكمة  امام 
طرف  من  تأييده  مت  الذي  احلكم  وهو  لوالدتي،  بالبراءة 

البيضاء. بالدار  االستئناف  محكمة 
بــدون  مــرتــني  السجن  يف  بــي  زج  أن  للمدعي  سبق  كما 
ثالثة   )2018 )سنة  األولــى  املــرة  يف  وقضيت  حق،  موجب 
وبسجن  ببنسليمان  حجيبة  سجن  يف  نافذة  سجنا  أشهر 
أشهر  بستة  حكمت  الثانية  املرة  ويف  البيضاء،  بالدار  عكاشة 

ببنسليمان. بسجن  قضيتها   )2019 )سنة  نافذة  سجنا 
وخالل هذه السنة )2022( مت تقدمي دعوة اخرى باسم 

اختي. ابنة  واسم  اسمي  حذف  بعد  والدتي 

الــجــفــاف فــي المغرب  تــوالــي ســنــوات          وثــيــرة 

في  حاد  بنقص  المناطق  من  العديد  تهديد  تنذر  التي 
التقلبات  المائية  ما هي اهم انعكاسات هذه  المــوارد 

منطقتكم  ساكنة  على  الجوية 

واملـواطـنـني  باملواطنات  تتربص  العطش  ظاهرة  أصبحت 
الفالحية  ــي  االراضـ ــذا  وك ــز...(  ــع وامل )االبــقــار  وباملاشية 
التي  االرض  لفالحة  منعت  عائلتي  ان  ــم  رغ باملنطقة، 
يدفع  املــيــاه  يف  احلــاصــل  النقص  لــســنــوات.  حترثها  كانت 
شــراء  منا  يتطلب  ــذي  ال للشرب،  مــصــادر  عــن  للبحث  بنا 
للشرب  لتزويدها  فنضطر  املاشية  اما  "للبوطا"،  بدرهمني 
يتواجد  الذي  العشب  من  وتغذيتها  احلــار،  الــواد  مياه  من 
عنه  تنتج  ان  ميكن  التي  األمــراض  نعرف  اننا  رغم  بقربه، 
املسموم،  العشب  بسبب  بقرتي  ماتت  االخيرة  اآلونــة  )يف 

للعيش(. حليبها  استغل  التي  الوحيدة  كانت 
على  توزعه  انها  الدولة  تدعي  الذي  للدعم  بالنسبة  اما 
من  واحــدة   " "خنشة  سوى  أتلقى  لم  فإنني  الفالحني/ت، 
ــاج...(،  ودج وبقرتني  خرفان  من  املاشية  )جلميع  الشعير 
وأكــثــر...(  بــقــرة   600( باملنطقة  كــبــار  فــالحــني  ان  علما 

الدعم.  من  كبية  بكميات  توصلوا 

          اين وصل مشروع الطريق التي ستمر بالأرض 
وعائلتك  انت  تسكنينها  التي 

مستعدة  أنــا  لكن  باملوضوع،  اخبارنا  مت  لقد  بالطبع، 
وليس  باملنطقة،  املتواجدين  السكان  جميع  مع  للرحيل 
ذلك  كلفني  مهما  االرض،  يف  أسرتي  بحق  اتشبث  انا  وحدي، 

)االعتقال...(

لحقوق  المغربية  الجمعية  على  تعرفت  كيف          
)والنهج  سابقا  الديمقراطي  النهج  وعلى  الانــســان 

حاليا(  العمالي  الديمقراطي 

املغربية  اجلمعية  يف  ورفــاقــي  رفيقاتي  أحيي  بــدايــة، 
العمالي،  الدميقراطي  النهج  حــزب  ويف  االنــســان  حلقوق 
وصلت  ملــا  محنتي  يف  ومساندتهم  تضامنهم  بفضل  ألن 
يبقى  مبالغة  ودون  اعتقادي  يف  الــيــوم،  عليه  أنــا  مــا  الــى 
االكثر  السياسي  احلـــــزب  العمالي،  الــدميــقــراطــي  النهج 
والــكــادحــني/ت  الــفــالحــني/ت  ــارك  ــع وم بقضايا  الــتــصــاقــا 
االنــســان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية  وتبقى  والــعــمــال/ت، 
االقتصادية  احلقوق  عن  تدافع  التي  احلقوقية  اجلمعية 
بانضمامي  الشعبية.   للجماهير  والثقافية  واالجتماعية 
بنفسي  ثــقــتــي  متـــت  ــي  ــراط ــق ــدمي ال ولــلــنــهــج  لــلــجــمــعــيــة 
ومن  والصمود.   االرض  يف  حقي  عن  الدفاع  يف  واستمراري 
والتضامن  الدعم  اواصل  ان  يجب  بدوري  انه  توصلت  جهتي 
املشروعة.  احلقوق  من  واحلرمان  التهميش  ضحايا  جميع  مع 

الكرامة. بالعزو  أحس  ألنني  به  اقوم  مبا  افتخر 

        ماهي النصيحة التي يمكن ان تقدميها للمرأة 
والكادحة  والعاملة  الفقيرة  الفلاحة 

بحقوقها  تعي  ان  املرأة  على  املتواضعة،  جتربتي  خالل  من 
التنظيم  ضرورة  وكذلك  الثمن،  كان  مهما  عنها  تدافع  وان 
النضاالت  مع  بل  وحيدة،  تكون  ال  كي  تقدمية،  اطارات  يف 
يدافعون  الذين  للمواطنني/ت  والدعم  والتضامن  املوحدة، 

مشروعة. مطالبهم  عن 
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حق  عن  ميدانيا  المناضلة  المرأة  نموذج  تبقى  المدرسة،   ولوج  في  حقها  من  حرمت  أنها  رغم  الفقيرة،  الفالحة  جبار،  مينة  المناضلة 
أسرتها في األرض التي اشتغلت فيها لعقود عدة. فمعاانة الرفيقة مينة جبار مع السلطة وانهيب األراضي ابقليم بنسليمان، زايدة عىل 
حسها الطبقي كفالحة فقيرة كادحة، سبب لتطور وعيها وتصبح حاليا عضوة مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق االنسان ببنسليمان، 

وعضوة مكتب فرع النهج الديمقراطي العمالي ابلمحمدية.

نرحب بها كضيفة العدد 476 من جريدة النهج الديمقراطي، وذلك من خالل الحوار الذي أجرته معها الرفيقة زهرة ازالف.
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العدد : 476        1616
من 2929 شتنبر إلى 55 أكتوبر 20222022 األخيرةاألخيرة

مقترحها  لطرح  الوطنية  التربية  وزارة  تبادر  أن 
درهما   1200 صرف  يف  واملتمثلة  املــردوديــة  ملنحة 
كمقترح  أســتــاذ/ة   318000 مــن   10% ل  شهريا 
شهريا   درهما   1500 إلى  رفعها  على  توافق  وأن  أولي 
إلى   31800 مــن  املستفيدين  انتقال  أي  ل15% 
ويف  احلامتي،  الكرم  هذا  ــوزارة  ال تبدي  أن   45000
رئيس  ومعها  احلكومية  القطاعات  باقي  تباكي  عز 
فإن  املــالــي؛  والعجز  األزمـــة  تفاقم  على  احلكومة 
وراء  إن  والريبة.  للشك  يدعو  لوحده  التصرف  هذا 
الكرم،  هذا  سر  نكتشف  دعونا  وراءهــا.  ما  األكمة 
وبتلك  مبادرتها  لتجويد  االستجابة  هذه  وراء  وما 

السرعة.

على  تعتمد  املردودية  منحة  كون  يف  السر  يكمن 
ملفه  يكون  أن  وبالضرورة  األســتــاذ/ة  أداء  تنقيط 
التي  األوســاخ  شكل  وأهم  "وســخ".  فيه  وليس  نظيفا 
سيعتمدها املدير أو املفتش هو ساعات انقطاع املعني 
عن العمل بسبب انخراطه يف احلركات النضالية من 
وجهته  مدينته  يف  أو  مؤسسته  يف  وإضرابات  وقفات 
املنحة  سر  نــدرك  هكذا  الوطني.  الصعيد  على  أو 
مبنع  نضالية  حركة  كل  مواجهة  وهــو  وأهــدافــهــا، 
أصحابها من احلصول على املنحة املعتبرة التي تصل 
تطبيق  فنتيجة  للفرد.  درهما  الف   18 الى  سنويا 
مطوقني  أنفسهم  املمنوحون  سيجد  املنحة  هــذه 
التأهيل  فقدوا  وإال  النضال  عن  االبتعاد  بضرورة 
لهذه املنحة، وذلك ما تعنيه إعادة التقييم الدورية؛ 
عن  سيبتعدون  أنفسهم  فهم  املمنوحني  غير  عن  أما 
"الوسخ".  النضال الن ملفهم سيعتبر مقصيا لوجود 
مستعدة  احلكومة  تكون  املنحة  لهذه  باقتراحها 
لصرف 810 مليون درهما سنويا توزعها على 45 ألف 
النضالية  احلركات  عن  ابتعادهم  لتشتري  أستاذ/ة 
وهو  آخر  سر  ينكشف  األمــر  هذا  ويف  قطاعهم.  يف 
بقطاع  االجتماعي  السلم  ثمن  هي  املنحة  هذه  كون 
يف  الدولة  وجناح  موظفيه  لوحدة  وتكسير  التربية 
تطبيق كل سياساتها التراجعية واملستهدفة للتعليم 

العمومي بشكل نهائي.

مفعولها  سريان  وعند  املنحة،  هذه  تطبيق  فعند 
ستجد  الــتــدريــســيــة،  الــهــيــأة  جسد  وســط  الــســام 
صفوفها  أفرغت  وقد  القطاع  خارج  نفسها  النقابات 
هو  القطاع  عن  النقابات  إبعاد  وان  والكمال.  بالتمام 
بدوره احد نتائج شراء السلم االجتماعي من القاعدة 
االجتماعية التي تكون هيأة التدريس. إن الدولة يف 
من  االجتماعي  السلم  شراء  اختارت  النازلة،  هذه 
القواعد وليس من القيادات البيروقراطية املتنفذة، 
وحتصل  اخلفاء  يف  عليها  تغدق  باألمس  كانت  حيث 
ومترير  االجتماعي  السلم  لفرض  تعاونها  على 

السياسات الرجعية والتراجعية.

املردودية،  منحة  يف  احلكومة  ملقترح  التصدي  إن 
يعتبر  ألنــه  النقابي  العمل  ــداف  أه اهمم  من  بــات 
وحلماية  النقابي  للعمل  مــوت  أو  حــيــاة  مسالة 

القطاع. مكتسبات 

اخطر  ويعتبر  النقابي  للعمل  مفصلية  حلظة  إنها 
مسمار يدق يف نعش العمل النقابي قبل دفنه باملرة.   

من وحي األحداثمن وحي األحداث

الحبيب التيتي

حرب روسيا ضد الناتو يف أوكرانيا: تأجيل الحسم؟حرب روسيا ضد الناتو يف أوكرانيا: تأجيل الحسم؟

وزارة الرتبية تنصب فخ للقضاء وزارة الرتبية تنصب فخ للقضاء 

عىل العمل النقايب يف القطاععىل العمل النقايب يف القطاع

مصطفى الخياطي

ــا  أوروب يف  الشتاء  فصل  اقترب  كلما 
العام  الرأي  وتوتر  توجس  وتضاعف  إال 
بسبب  األوروبــيــة،  واحلكومات  والشعب 
الغاز، وتفحص  توقف إمدادات روسيا من 
املــادة  هــذه  من  مخزوناتهم  األوروبــيــون 
احلاجيات  تغطية  على  قدرتها  ومــدى 
خالل فصل الشتاء وبعده. وهناك تفاوت 
األوروبـــي  االحتـــاد  دول  بــني  اخملـــزون  يف 
الوضع  أن  إال  و90٪.   65٪ بــني  يــتــراوح 
مبالذ  يذكرنا  بالتهافت  املتسم  احلالي 
حاجياتها  تأمني  إلى  حدة  على  دولة  كل 
الذاتية يف متظهر مقرف وبشع للحمائية 
الطوفان"،  وبعدي  "أنا  مبنطق  والتقيد 
عندما  ــا،  ــورون ك أزمـــة  إبـــان  حصل  كما 
حلموالت  قرصنة  عمليات  العالم  شاهد 
واألدويـــة.  الــوقــائــيــة  الطبية  ــدات  ــع امل
فيما  مؤخرا  شاهدناه  الشيء  نفس  وهو 
من  خرجت  التي  احلبوب  كميات  يخص 
أوروبية  دول  سطت  والتي  أوكرانيا  موانئ 
الباقي  وتركت  منها   94٪ من  أكثر  على 
تعاني  التي  والنامية  الثالثية  للدول   6٪
شعوبها اجلفاف والفقر واجملاعة. وكذلك 
الغاز  إمدادات  لتأمني  سعيا  اآلن،  يحصل 
إلى  األوروبــيــة  الــدول  بعض  جلأت  حيث 
التفاوض مع دول جنوب املتوسط )شمال 
مثل  حاجياتها،  لتأمني  وقبرص(  إفريقيا 
األخيرة  هذه  ذهبت  بل  وفرنسا.  اسبانيا 
أملانيا  حاجيات  من  تبقى  ما  تأمني  حتى 

املرتفع(. مخزونها  )رغم  تضررا  األكثر 
احلراك  أسباب  نفهم  كذلك  هنا  ومن 
أذربيجان  جتاه  والديبلوماسي  العسكري 
الكونغرس  رئيسة  تنوي  حيث  وتركيا، 
حتفظات  رغم  املنطقة،  زيارة  األمريكي 
ثالثة  على  حتتوي  التي  الــدول،  بعض 
"املمر  ــاز:  ــغ ال لتمرير  أســاســيــة  مــحــاور 
ــذي يــعــبــر أذربــيــجــان  ــ اجلـــنـــوبـــي" الـ
خط  ثم  والــيــونــان...  وتركيا  وجورجيا 
 - مصر   - ــر  ــزائ )اجل املــتــوســط  األبــيــض 
قبرص( ثم خط استيراد الغاز املسال من 
إفريقيا. وأمريكا وشرق  مصادره يف قطر 

ــيـــات  ــدر مـــــا لــــهــــذه املـــعـــطـ ــ ــق ــ ــب ــ ف
اقتصادية  حمولة  من  اجليوستراتيجية 
يف  زيادات  من  عنها  يترتب  وما  وجتارية 
تشكل  ما  بقدر   ،)+30٪( الغاز،  أسعار 
منها  نستنتج  حتليلية  أرضية  حمولتها 
وال  ــد،  األمـ طويلة  ستكون  احلـــرب  أن 
التصعيد  مــن  مزيد  إال  أفقها  يف  يلوح 
أوراق  ألن  توقفها،  قــرب  عن  مؤشر  وال 
قد  الطاقة  يخص  فيما  روســيــا  ضغط 
الورقة  على  اإلبقاء  يعني  مما  تستنفذ، 
والتهديد  ــع  ــواق امل ــرب  وحـ العسكرية 
وإدارته  بوتني  أن  وإذ  النووي.  واالبتزاز 
املستحدثة،  الــتــوازنــات  هــذه  يــدركــون 
السيطرة  إحكامه  إلــى  باإلضافة  فإنه 
يعيق  ممــا  ــة،  ــي ــران األوك ــواء  ــ األج عــلــى 

املتطورة  بــالــصــواريــخ  ــزود  ــت ال صفقات 
على  تقدما  أجنز  كذلك  فإنه  ألوكرانيا، 
املواطنني  الستدعاء  دفعه  مما  األرض 
تأمني  أجل  من  اجلزئية  التعبئة  لعملية 
لروسيا  االنضمام  حول  استفتاء  تنظيم 
 - ــاس  ــب دون أقــالــيــم:  ــة  ــع ألرب بالنسبة 

ماريوبول. لوغانسك-  دونيتسك- 
ال  احلــرب  هــذه  يف  املتفائلني  أكبر  إن 
هذه  شتاء  بعد  إال  فيها  احلسم  بدء  يرى 
جزيرة  ضمت  عندما  روسيا  ألن  السنة 
مخططا  وضعت  كانت   ،2014 يف  القرم 
ضد  صراعها  يف  استراتيجية  ــداف  أله
اساسا،  واألمريكية  الغربية  االمبريالية 
وضد  العالم،  على  لهيمنتها  والتصدي 
توسعي،  عسكري  حلف  هو  الذي  الناتو 
يف  استمر  الغرب  يد  يف  عسكرية  وأداة 
وارســو.  حلف  نقيضه  حل  رغم  الوجود 
حتييد  مخطط  يف  مــاض  يبدو  فبوتني 
الناتو  حللف  أوكــرانــيــا  انــضــمــام  ومــنــع 

ومنعها من اي نشاط نووي يهدده.
التوسعية  الناتو  دول  أطماع  أن  وإذ 
نــظــام  ــريـــض  حتـ يف  ســيــســتــمــر  ــإنـــه  فـ
حــدود  )يف  بــالــســالح  ومـــده  زيلينسكي 
ــذه احلـــرب  ــ ــــوض ه ــه( خل ــي ــل ــق ع ــف ــت امل
من  االوكرانيني  أرواح  وتقدمي  بالوكالة 

املدى. بعيدة  امبريالية  أهداف  أجل 

حتى ال تنسينا حرب روسيا والناتو يف أوكرانيا، حتى ال تنسينا حرب روسيا والناتو يف أوكرانيا، 

الحدث اآلخر األبرز، يوميات الثورة السودانيةالحدث اآلخر األبرز، يوميات الثورة السودانية
االنقالب  لهزمية  اإلضرابات   

ــادي  ــص ــت االق الـــوضـــع  ــة  ــه ــواج م يف 
على  الـــعـــام  ــال  ــ امل وإهـــــدار  الــقــاســي، 
ــات  ــراب الــعــســكــرة والــقــمــع، تــبــرز اإلض
ــال ضـــد عــبــث  ــّعـ املــطــلــبــيــة كـــســـالح فـ

بيني. نقال ال ا
إضرابات  األخــيــرة  الفترة  وشهدت 
الـــكـــهـــربـــاء  ــات  ــاعـ ــطـ قـ يف  ــدة  ــ ــدي ــ ع

والــتــعــلــيــم والــســكــر وغــيــرهــا، بــيــد أن 
اآلن  تتسع  نــوعــيــة  ــات  ــراب إض هــنــالــك 
ــقــالبــيــة  ــطــة االن ــرارات الــســل ــ ــ ضـــد ق

يف  والــتــجــار  املــصــدريــن  إضـــراب  ومنها 
والقضارف  متبول  اخملتلفة،  األســواق 
بسبب  األيــام  قادم  يف  واألبيض  وسنار 

الضرائب. يف  الهائلة  الزيادات 
وهـــذا الــوضــع االقــتــصــادي الــســيء 
والــضــغــوط  ــراء  ــق ــف ال فــقــط  ــال  ــط ي ال 
يتضرر  بــل  تواجههم،  التي  املعيشية 
مــنــه الــقــطــاع اخلـــاص الــوطــنــي وجتــار 

الــركــود  جــراء  مــن  والــتــجــزئــة  اجلملة 
وازدياد  التكاليف،  وارتفاع  االقتصادي 

والطاقة. التشغيل  مصروفات 

الصرف  يتعاظم  نفسه  الوقت  ويف 
ــوات  وق األمــنــيــة  األجــهــزة  على  املــالــي 
ــذه الــضــرائــب والـــزيـــادات  الــقــمــع، وهـ
جوبا  ســالم  اتــفــاق  وتــنــفــيــذ  لــتــمــويــل 
ــا(، ومــعــنــاه الــصــرف  )الـــذي ولــد مــيــًت
منسوبي  ــازات  ــي ــت ام عــلــى  ــدود  حـ ــال  ب
ــاق،  ــفـ ــى االتـ ــل احلـــركـــات املـــوقـــعـــة ع
باقي  ولــيــذهــب  عليهم  املـــال  ــداق  وإغـ
األساسي  الهدف  وهي  للجحيم،  الشعب 
قوى  نصيب  من  املالية  وزارة  جعل  الذي 
حكومة  محاصصات  إطار  يف  جوبا  سالم 

االنقالب. قبل  ما  قحت 
مترست  التي  اجلماهيرية  واحلركة 
ــات والــعــصــيــان، قـــادرة  ــرابـ عــلــى اإلضـ
ومخططاتهم  االنقالبيني  هزمية  على 
اآلن  تخطو  التي  وهي  الشعب،  لتجويع 
كما  النقابي  بنيانها  الستعادة  بثقة 

الصحفيني.. حال  هو 
مع  وتلتحم  ومتتد  اإلضرابات  لتتسع 
وصــوًلا  الثورة  قوى  ومظاهرات  مواكب 
والعصيان  الــعــام،  السياسي  لــإلضــراب 
االنقالبية  الطغمة  إلســقــاط  املــدنــي 

املدنية. الدولة  وانتزاع 
الثورة.. تنتصر  وحتًما 


