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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 493 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

في  عميقة  أزم��ة  وج��ود  عن  كتعبير  األمازيغية  احلركة  نشأت 
السياسي، االجتماعي وعلى  املجتمع، على املستوى االقتصادي، 
القرارات  وأذكتها  االستعمار  خلفها  أزم��ة  هي  الثقافي.  املستوى 
املغرب.  ف��ي  املتحكمة  السياسية  للنخبة  الطبقية  والسياسات 
املنطقة  شعوب  على  فرضت  هوياتية  أزم��ة  عن  تعبر  حركة  إنها 
املغاربية والشعب املغربي خاصة. متتلك األمازيغية مقومات فنية 
واحلداثة  التقليد  بني  جتمع  األمم،  بني  املغرب  متيز  وحضارية 
انفتحت على كل الديانات السماوية وعلى كل الثقافات األخرى.  
واالمازيغية ثقافة ولغة لم تسقط فجأة من هوية الشعب، إمنا هي 
ضحية قرارات سياسية كانت تهدف بناء دولة وهوية على أسس 
واألنتروبولوجية وغيرها من األسس  التاريخية  مخالفة لألسس 

املوضوعية التي تؤسس عليها الدول... 

لقد متكنت هذه احلركة الناشئة من بناء خطاب خاص بها وفق 
تصورات وأهداف ذات خلفية سياسية واضحة تعبر عن إرادة قوية 
إلقامة ذلك االنسجام املفقود بني طبيعة الدولة وطبيعة املجتمع. 
وممارستها  النظرية  أطروحاتها  بني  تربط  أن  استطاعت  حيث 
على  امليداني  والنضال  الثقافي  العمل  مستوى  على  امليدانية 

قضايا متعددة األبعاد... 

الدولية  والعهود  املواثيق  في  املتمثلة  احلركة  مرجعية  أن  غير 
وتقاليد  أع��راف  وتناوله من  ت��داول��ه  وك��ل ما مت  اإلن��س��ان  حلقوق 
أمازيغية ومن ثقافات الشعوب األصلية، تبقى قيد التشكل حتتاج 
إلى املزيد من التأصيل واالجتهاد املؤسس على البعدين الهوياتي 

والطبقي مبعاجلة عميقة للتناقضات القائمة. 

العمل  باقتحامها  األم��ازي��غ��ي��ة  احل��رك��ة  جت��رب��ة  راكمته  م��ا  إن 
اجلمعوي  بالعمل  ب��دءا  والتضييق  املنع  من  عقود  بعد  الثقافي 
الثقافي وباملوازاة مع أنشطة احلركة الطالبية ثم اقتحام املجال 
التراكم  ه��ذا  كل  املناطقية...  الشعبية  واحل��راك��ات  االحتجاجي 
ومتنوعة،  مرنة  تنظيمية  وديناميات  أش��ك��ال  ب��ل��ورة  م��ن  مكنها 
من  املناضلة  املجتمعية  ال��ف��ئ��ات  وم��ط��ال��ب  طبيعة  وف��ق  تتطور 
أج��ل احل��د من الرعي اجل��ائ��ر، من أج��ل احل��ق في امل��اء واملرافق 

أجل  من  حراكات  إلى  تطورت  أنها  حتى  األساسية،  االجتماعية 
العقار.  ومافيا  املضاربني  جشع  من  وحمايتها  األرض  في  احلق 
تراكم وجتربة خمسة عقود جعلت من احلركة األمازيغية حركة 
ناضجة متكاملة األركان تفرض نفسها موضوعيا ضمن احلركة 
الدميقراطية والتقدمية املناضلة من أجل حق الشعب املغربي في 
تقرير مصيره االقتصادي واالجتماعي والثقافي. وذلك تأسيسا 
بدون  أمازيغية  وال  أمازيغية  ب��دون  دميقراطية  "ال  شعار  على 
بدورها  الدميقراطية  القوى  على  يفرض  ما  ه��ذا  دميقراطية"، 
النضال من أجل االعتراف باخلصوصيات اجلهوية وأقصى حد 
ممكن من التسيير الذاتي على املستويات االقتصادية والسياسية 
تشكلت خالل  متميزة  بشخصية  تتمتع  التي  للجهات  والثقافية 
وسوس  واألطلس  الريف  مثل جهات  لشعبنا  التاريخية  السيرورة 
فيدرالي،  نظام  إرس��اء  أف��ق  في  إط��ار جهوية حقيقية  في  وذل��ك 
تكون  أن  لها  أريد  كما  املخزنية  واجلهوية  األعيان  وليس جهوية 

مع الدستور املمنوح. 

وبهويته  باإلنسان  مرتبطة  قضية  األمازيغية  القضية  وألن 
سن  يتطلب  فاألمر  االجتماعية،  وعالئقه  ومبحيطه  املتنوعة 
للسكان  األساسية  احلاجيات  تلبية  تستهدف  فالحية،  سياسة 
الطبيعية  ال��ث��روات  على  واحلفاظ  الغذائية  السيادة  يضمن  مبا 
واحمليط البيئي والتنمية املتوازية، سياسة فالحية تعتمد إصالحا 
ذات اخلصوصيات  املناطق  يتناسب وحاجيات  زراعيا جذريا مبا 
مبا  أراضيها  استصالح  وتقومي  م��وارده��ا  تنمية  إل��ى  األمازيغية 

ميكنها من تطوير وعصرنة محيطها البيئي والثقافي املتنوع. 

كما  البعض،  يعتبرها  كما  تكتيكية  قضية  األمازيغية  ليست 
أنها ليست شعارا من شعارات فترة االنتخابات، يستعملها اليمني 
قضية  هي  إمن��ا  الشوفينية.  االجت��اه��ات  بها  تشهر  كما  املخزني 
مرتكزات  م��ن  م��رت��ك��زا  منها  ليجعل  ال��ص��راع  يخترقها  طبقية 
دميقراطي  نظام  وب��ن��اء  امل��خ��زن  على  القضاء  أج��ل  م��ن  النضال 
الطبقات  ملجموع  االجتماعية  والعدالة  والكرامة  احلرية  يضمن 

الشعبية في بالدنا. 

أمريكا الالتينية في الصراع الدولي 
احلالي من أجل الهيمنة
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بقايا صور:
في ذكرى انتفاضة يناير 1984
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 > املدير املسؤول : جمال براجع   
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احلاجة امللحة البتكار طرق 
جديدة للنضال
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"ال دميقراطية بدون أمازيغية وال أمازيغية بدون دميقراطية"

عبد الرحيم هندوفضيف العدد:

البادية واملناطق اجلبلية بني الواقع املزري وأوهام التنمية
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عن  باحملمدية  العمالي  الدميقراطي  النهج  ح��زب  عبر 
التي  واملنع  والتضييق  احلصار  لسياسة  الشديدة  إدانته 
املعنيني في  الدولة واملسؤولني  الفرع  مطالبا  لها  يتعرض 
وباخلضوع  املمارسة  ه��ذه  ع��ن  بالكف  احمللية  السلطات 
ما  خاصة  وتنفيذها  العامة  باحلريات  املتعلقة  للقوانني 

يتعلق منها مبجال حرية التنظيم. 

وجاء في بيان صادر عن مكتبه احمللي ما يلي:

ل��ق��د ع��م��دت، م���رة اخ����رى، ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة بعمالة 
احمل��م��دي��ة ال��ى االس��ت��م��رار ف��ي تعنتها 
مصالح  رفض  على  املمنهج  واصرارها 
األولى  االداري���ة  وملحقتها  باشويتها 
املكتب  لتجديد  القانوني  امللف  تسلم 
الدميقراطي  ال��ن��ه��ج  حل����زب  احمل���ل���ي 

العمالي، وتسليم وصل اإليداع.  

املصالح  تلك  م��س��ؤول��و  رف��ض  فقد   
االتصال  من خالل  س��واء  امللف  تسلم 
امل��ب��اش��ر ب��ه��م ع���دة م����رات، أو ع��ل��ى يد 
ال��ق��ض��ائ��ي، وه����و م���ا يعتبر  امل���ف���وض 
للقوانني  واح��ت��ق��ارا ص��ارخ��ني  حت��دي��ا 
على عالتها وإخالل بالقواعد املعمول 
كشكل  العمومية  املرافق  مبختلف  بها 
على  والتضييق  احل��ص��ار  أش��ك��ال  م��ن 
العمالي  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ه��ج  ح���زب 
ثابتة  ق��ري��ن��ة  أن����ه  ك��م��ا  ب��احمل��م��دي��ة، 

السلطة  استعمال  في  والتغول  والتعسف  الشطط  على 
األحزاب  وح��ق  التنظيم  حرية  على  التضييق  خ��الل  من 
قاطع على  دليل  أنه  كما  أجهزتها، من جهة،  في جتديد 
القوانني  اح��ت��ق��ار  ف��ي  املعنية  احمللية  السلطات  إم��ع��ان 
النهج  حلزب  احمللي  املكتب  جتديد  ملف  تسلم  برفضها 
الدميقراطي العمالي باحملمدية وتسليم وصل اإليداع، من 
جهة أخرى، متناسية أن حزب النهج الدميقراطي العمالي 
الدميقراطية  إقامة  يستمد شرعيته من نضاله من اجل 

الشعبية احلقيقية ودولة القانون ال دولة التعليمات، وهذا 
ما يزعج أعداء املشروع الدميقراطي الشعبي حلزب النهج 
النهج  احمل��ل��ي حل��زب  املكتب  إن  ال��ع��م��ال��ي.  ال��دمي��ق��راط��ي 

الدميقراطي العمالي باحملمدية ال يسعه إال أن: 

1 - يندد بسياسة احلصار والتضييق واملنع التي يتعرض 
لها ويدعو إلى توحيد اجلهود ملواجهة وفضح هذه السياسة 
التي تعبر عن اجلوهر االستبدادي للدولة املخزنية عامة، 

وتغول سلطات عمالة احملمدية بصفة خاصة.

2 - يطالب الدولة املخزنية باخلضوع 
ل��ل��ق��وان��ني ع��ل��ى"ع الت���ه���ا"، ف��ي مجال 
جتديد  ف��ي  األح����زاب  وح��ق  التنظيم، 
واجلهوية  احمللية  وأجهزتها  هياكلها 

والوطنية. 

الدميقراطية  ال��ه��ي��ئ��ات  ي���دع���و   3-
التعبئة ورص  إلى  التقدمية باحملمدية 
التضييق  س��ي��اس��ة  مل��واج��ه��ة  ال��ص��ف��وف 
السلطات  ت��ن��ه��ج��ه��ا  ال���ت���ي  واحل����ص����ار 

احمللية باحملمدية.

املكتب احمللي حلزب النهج 
الدميقراطي العمالي باحملمدية.

24 يناير 2023

حزب النهج الدميقراطي العمالي باحملمدية
  يدين سياسة احلصار والتضييق واملنع  التي يتعرض لها

إثر  على  البيرو  ف��ي  واس��ع��ة  شعبية  مظاهرات  اندلعت 
من طرف  كاستيو  بيدرو  اليساري  الرئيس  وإقالة  اعتقال 
األغلبية  ب��ذل��ك  لتحسم   2022 دج��ن��ب��ر   7 ي���وم  ال��ب��رمل��ان 
اليمينية مؤقتا شوطا من الصراع ضد اليسار في السلطة 
والتي  األكثر تطرفا وتوحشا  الليبرالية  السياسات  لتنفيذ 
متليها الشركات الكبرى وكبار الرأسماليني على الصعيدين 

احمللي والدولي.
ول����ل����ع����ل����م؛ ف����ق����د ع���م���ل���ت ه����ذه 
عمل  لعرقلة  بوسعها  ما  األغلبية  
ال��رئ��ي��س ح��ي��ث  وق��ف��ت ض��د مترير 
في  كانت  القوانني  مشاريع  عشرات 
املهمشة  امل��ن��اط��ق  ملصلحة  أغلبها 
واجل��م��اه��ي��ر امل��ف��ق��رة؛ وك���ان هدفها 
في البرملان، كهيأة متحكم فيها من 
على  املسيطرة  األوليغارشية  طرف 
طرف  من  واملسخرة  البالد  خيرات 
اإلمبريالية االمريكية، واضحا وهو 
التخلص من بيدرو كاستيو بإقالته 
وقد فجر هذا  السجن؛  في  ووضعه 
الذين  املتظاهرين  غضب  احل���دث 
ي��ط��ال��ب��ون ب��ح��ل ال���ب���رمل���ان وإط����الق 
سراح كاستيو وإقالة الرئيسة املعينة 
وتشكيل  ومحاكمتها  بولوارتي  دينا 
م���ج���ل���س ت���أس���ي���س���ي ل��ل��ق��ط��ع مع 
الرأسمالية  دستور  احلالي،  الدستور 
امل��ت��وح��ش��ة، ال����ذي ص��ي��غ ف���ي عهد 

الديكتاتور فوجيموري بداية التسعينات.
تقرير  ف��رض  أج��ل  م��ن  االن��ت��ف��اض��ة مستمرة  والزال����ت 
واإلضرابات  باملسيرات  املناضل  البيروفي  الشعب  مصير 
وإقامة املتاريس على الطرق الرئيسية واحتالل املطارات،  
بينما ال تتردد قوى القمع في إطالق الرصاص احلي على 
 48 من  أزي��د  سقوط  ال��ى  اليوم  حلد  أدى  ما  املتظاهرين 

قتيال ناهيك عن املئات من اجلرحى.
الشعوب  للتضامن مع  املغربية  الدميقراطية  الشبكة  إن 

انطالقا من مبادئها وأهدافها:
 1. تعتبر أن ما جرى يعد انقالبا قاده البرملان بدعم من 

اإلدارة األمريكية ضد رئيس منتخب.
2. تعبر عن تضامنها التام مع شعب البيرو وانتفاضته 
الرجعية  املظفرة من أجل حتطيم قالع 
وإق���ام���ة ن��ظ��ام دمي��ق��راط��ي م��ت��ح��رر من 
رأسها  وع���ل���ى  ل��إم��ب��ري��ال��ي��ة  ال��ت��ب��ع��ي��ة 

االمبريالية األمريكية عدوة الشعوب.
3. تدين بأقوى العبارات القمع الهمجي 
ض��د ال��ش��ع��ب امل��ن��ت��ف��ض وت��ط��ال��ب األمم 
من  حلمايته  الفوري  بالتدخل  املتحدة 
االن��ت��ه��اك��ات اجلسيمة ووض���ع حد  ه��ذه 

للمجازر التي ترتكبها القوى الفاشية.
4. تطالب بإطالق سراح الرئيس وعدد 
من الزعماء النقابيني واملعارضني بشكل 

عام.
البيروفية  ال���ق���وى  ل��ك��اف��ة  ت��ت��ق��دم   .5
البيرو  وشعب  الشهداء  وذوي  التقدمية 
الشفاء  متمنية  ال��ت��ع��ازي  ب��أح��ر  ع��ام��ة 

للجرحى.
عن جلنة املتابعة

الرباط في 21 يناير 2023.

الشبكة الدميقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب
 تدين االنقالب الفاشي بالبيرو
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قضايا عمالية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

ال��ل��ق��اءات:  قائد امللحقة األول��ى + باشا املدينة+  5 أي��ام من 
مسؤوالن بالعمالة. كل مصلحة ترمي الكورة للمصلحة االخرى.

استقباالت عادية: التطرق ألشياء عديدة إال السياسة ومسألة 
إحترام القانون الذي ينظم عالقات الدولة مع األحزاب وبالتالي 
يعرفون  واحل��اض��رات  احلاضرين  الهياكل...كل  جتديد  مسألة 
أو  بنفسها  التي وضعتها  القوانني  الدولة ال حتترم  ان  ويعرفن 
األراضي  وناهبي  والباطرونا  فالدولة  عبر مؤسسات ال شعبية. 
ومختلف املافيات التي تتاجر في املخدرات واجلنس...هي من 

ال حتترم القوانني اجلاري بها العمل وذلك على عالتها.

وقد التجأ مكتب فرع النهج الدميقراطي العمالي الى مسطرة 
بعد   ،2023 يناير   24 جدوى)الثالثاء  بدون  القضائي  املفوض 
اسبوع من محاوالت تسلم ملف جتديد املكتب احمللي من طرف 

مصالح وزارة الداخلية باحملمدية(.

ال��ت��وج��ه الى  اخل��الص��ة: افهمنا "اص��ح��اب احل���ال" ب��ض��رورة 
"املنبع" مبعنى الرباط. 

اطرح شخصيا السؤال االتي:من هو الطرف في الدولة الذي 
يقرر؟

اذا كانت الدولة تريد " قص أجنحة الطير احلر حتى ال يطير" 
، فنحن عازمون على الكفاح من أجل فرض حقنا في التواصل  
املباشر مع جماهير عمالة احملمدية احلضرية منها والقروية. 
هذا هو مبرر وجودنا كقوة سياسية تستمد شرعيتها بالدرجة 
االمام"،  "ال��ى  ملنظمة  كاستمراية  املجيد  تاريخها  من  األول��ى 
كإحدى املكونات املناضلة مع ضحايا االستغالل و التهميش و 
االقصاء...بعمالة احملمدية واقليم بنسليمان، وكمشروع ملغرب 

بديل... 

الكاتبة  من  امللف  مسار  تتبع  ال��ذي  الوفد  يتكون  مالحظة: 
احمللية، ونائبتها و3 اعضاء من املكتب.

على فقير، عضو املكتب ومكلف باالعالم احمللي.
.)25/01/2023(

المحمدية

نداء عمال مطاحن الساحل بالرباط
إلى مناضالت ومناضلي اإلحتاد املغربي للشغل 

مقر  أم��ام  الساحل  مطاحن  عمال  اعتصام  موقع  م��ن 
هذا  الكتابي  بندائنا  إليكم  نتوجه  بالرباط،  العدل  وزارة 
اإلحتاد  ملنظمتنا  بانتمائنا  اعتزازنا  جهة  من  لكم  لنؤكد 
مبسؤولياتكم  ثانية  جهة  من  ولنذكركم  للشغل،  املغربي 
التنظيمية والنضالية في جتسيد التضامن العمالي ودعم 
في  والعمال  العامالت  صمود  وتقوية  القطاعية  امل��ع��ارك 
بتواطؤ  القانون  الباطرونا اخلارجة عن  مواجهة غطرسة 

من السلطة والقضاء.

فمنذ ظهور املؤشرات األولى حملاولة التخلص من عمال 
بإجراءات  قمنا  التسعينات  نهاية  ف��ي  الساحل  مطاحن 
الباطرونا، على شكل احتجاجات  عديدة لفضح مخطط 
الشغل،...(  وم��ن��دوب��ي��ة  والسلطة  )للحكومة  وم��راس��الت 
وبيانات للرأي العام، وتلقينا تطمينات بتطبيق مقتضيات 
من  وخصوصا  الرسمية  اجلهات  ل��دن  من  الشغل،  قانون 
الوزير األول عبد الرحمان اليوسفي الذي بعث لنا مبراسلة 
مبا  كاملة  حقوقنا  بضمان  فيها  يلتزم   1998 دجنبر  في 
فيها استقرارنا في العمل. وملا اتضح لنا زيف هذه الوعود، 
اتخذنا خطوات نضالية تصعيدية انتهت باعتصام طويل 

محتوياته،  ت��ه��ري��ب  مل��ن��ع  ب��امل��ع��م��ل 
إل���ى أن داه��م��ت��ن��ا ق���وات األم���ن حتت 
وبحضور  السلطة  مسؤولي  إش���راف 
العمال  أرغ��م  حيث  القضاء،  ممثلي 
على مغادرة مقر عملهم ومت تدمير 
املعمل بسرعة البرق في يوليوز 2000. 
لتصدر  سنتني  ان��ت��ظ��ار  علينا  وك���ان 
تقضي   2002 سنة  ابتدائية  أح��ك��ام 
التعسفي.  ال���ط���رد  ع���ن  ب��ت��ع��وي��ض��ن��ا 
نهائية  أصبحت  التي  األح��ك��ام  وه��ي 
ت��أك��ي��ده��ا م���ن ط����رف محكمة  ب��ع��د 
االستئناف بالرباط في مارس 2004. 
وحتى ال نطيل عليكم، نشير إلى أننا 
ننتظر  إضافية  سنوات  عشر  َقضينا 
خاللها  خضنا  األحكام،  هذه  تنفيذ 
االحتجاجية  اخل���ط���وات  ع���ش���رات 

زيف  من  تأكدنا  وملا  ومسيرات...  واعتصامات  وقفات  من 
مؤسسات  وباقي  املتعاقبة  للحكومات  الرسمي  اخلطاب 
العمال  ل��ف��ائ��دة  ال��ص��ادرة  ب��األح��ك��ام  واستخفافها  ال��دول��ة 
دخلنا في اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل ابتداء من 02 

يوليوز2014.

أيها اإلخوة واألخوات،

املغرب  ت��اري��خ  ف��ي  اعتصام عمالي  أط���ول  ن��خ��وض  إن��ن��ا 
العاملية.  العمالية  احل��رك��ة  ت��اري��خ  ف��ي  األط���ول  يكن  ل��م  إن 
ويحق للحركة النقابية املغربية أن تفخر بإمياننا وتشبثنا 
يهزمنا  لم  ملدة خمس سنوات، حيث  وبصمودنا  بحقوقنا 
ومضايقات  الشرطة  مراكز  في  واالحتجاز  السلطة  قمع 
واألمراض  الطبيعية  الظروف  قساوة  وحتدينا  املخبرين. 
بنا  حلت  التي  االجتماعية  واملآسي  أجسادنا  تنخر  التي 
أن  قبل  العمال  إخ��وان��ن��ا  م��ن   11 ت��وف��ي  فقد  وبعائالتنا. 
تنفذ األحكام الصادرة لفائدتهم )10 وفيات وحالة انتحار 

واحدة(.

املتواضعة.  طيلة خمس سنوات، اعتمدنا على وسائلنا 
وب���دع���م م���ن ب��ع��ض امل��ن��اض��ل��ني ال��ق��الئ��ل ن��ظ��م��ن��ا وقفات 

الوطني  واملجلس  والبرملان  العدل  وزارة  أم��ام  احتجاجية 
حل��ق��وق اإلن���س���ان وم��س��ي��رات ب��األك��ف��ان ب���ش���وارع الرباط 
سفرا  نظمنا  كما  الشركة.  إدارة  مقر  أم��ام  واعتصامات 
انعقاد  مبناسبة  مب��راك��ش  احتجاحية  ووق��ف��ة  جماعيا 
املنتدى العلمي حلقوق اإلنسان... وإذا كان صمودنا، نحن 
غير  أن��ه  إال  دليل  إل��ى  يحتاج  ال  الساحل،  مطاحن  عمال 

كافي ملواجهة التحالف املعادي حلقوق العمال.

بها مسؤولو  قام  التي  املبادرات  نثمن بعض  إذ  فإننا  لذا 
منظمتنا على شكل رسائل للحكومة وأسئلة برملانية، نرى 
أن الوقت قد حان التخاذ خطوات نضالية أكثر قوة كفيلة 
بإجبار املسؤولية اإلداريني والقضائيني على تنفيذ األحكام 

الصادرة لفائدتنا منذ عقد ونصف.

لقد انتظرنا طويال لتتوفر الشروط التنظيمية املالئمة 
الوطني احل��ادي عشر  املؤمتر  أن يعطي جناح  أملنا  وكان 
لإ.م.ش دفعة ملعركتنا. كما استبشرنا خيرا بانعقاد املؤمتر 
قرارات  عنه  وال��ذي صدرت  أسابيع  منذ  بالرباط  اجلهوي 
كافة  نطالب  فإننا  ل��ذا  بقضيتنا.  تتعلق  هامة  وتوصيات 
مناضلي ومناضالت ومسؤولي ومسؤوالت منظمتنا محليا 
التضامن  م��ب��دأ  بتفعيل  ووط��ن��ي��ا 
وجتسيد الدعم العمالي العتصامنا، 
فيها  املمكنة مبا  الصيغ  بكل  وذل��ك 
تنظيم معركة عمالية جهوية تشارك 
فيها كل النقابات القطاعية وتنظيم 
عمالية  وط��ن��ي��ة  ت��ض��ام��ن��ي��ة  ق��اف��ل��ة 
وجماهيرية وإطالق حملة تضامنية 
دول��ي��ة ورف���ع ش��ك��اي��ات ل��دى منظمة 
املغربية،  الدولة  ضد  الدولية  العمل 
م��ع ج��ع��ل م��ل��ف م��ط��اح��ن الساحل 
أو  االجتماعي  احل���وار  ف��ي  كأولوية 
في لقاء خاص مع احلكومة، أو أية 
مستوى  في  عملية  نضالية  صيغة 

معركتنا التاريخية.

وتقبلوا حتياتنا النقابية.

فرع النهج الدميقراطي العمالي ومتاطل مصالح العمالة
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اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي حتتج  بقوة ضد احلوار املغشوش 
وضرب املكتسبات و احلريات النقابية...

للقطاع  ال��وط��ن��ي��ة  للجامعة  اجل��ه��وي  ال��ف��رع  ن��ظ��م 
ال��ف��الح��ي )ج��ه��ة ال���رب���اط س���ال ال��ق��ن��ي��ط��رة(، وقفة 
مقر  أم��ام   ،2023 يناير   19 اخلميس،  ي��وم  احتجتة 
مبدينة  للغرب،  الفالحي  لالستثمار  اجلهوي  املكتب 
ومستخدمني  وموظفني  عمال  مبشاركة  القنيطرة. 
وف��الح��ني ق��دم��وا م��ن جميع م��دن اجل��ه��ة ف��ي إطار 
الوطنية   اجل��ام��ع��ة  أعلنتها  ال��ت��ي  املفتوحة  امل��ع��رك��ة 

للقظاع الفالحي )إ م ش(، يوم 8 دجنبر املنصرم”.

 وق���ال ادري����س ع���دة ن��ائ��ب ال��ك��ات��ب ال��ع��ام للجامعة 
الفالحي،  ل��ل��ق��ط��اع  ال��وط��ن��ي��ة 
أجل  م��ن  وقفتنا  نفذنا  “لقد 
ال��وزارة من  بتملص  “التنديد 
وغياب  ال��ت��زام��ات��ه��ا،  ت��ن��ف��ي��ذ 
احل�������وار امل����رك����زي م����ع وزي����ر 
الفالحة، ومع عدد من مدراء 
التي تقع  العمومية  املؤسسات 

حتث مسؤوليته”.

وأك���د امل���س���ؤول ال��ن��ق��اب��ي، أن 
مناسبة  ش��ك��ل  اح��ت��ج��اج��ه��م 
الفالحني  ب��أوض��اع  “للتذكير 
واملطالبة  اجل��ه��ة  ف��ي  الصغار 
ب����رف����ع ي����د ال���س���م���اس���رة عن 
الساللية،  الفالحية  األراض��ي 
احلكومية  امل����ن����اورات  ووق����ف 
للتنصل من تنفيذ االلتزامات 
الزراعيني  ب��ال��ع��م��ال  امل��ت��ع��ل��ق 

واملوظفني”.

وجاء في بيان للفرع اجلهوي 
لواء  حت��ت  املنضوية  للنقابة 
االحتاد املغربي للشغل، صادر 
ي���وم 10 ي��ن��اي��ر ح���ول دواع���ي 

املعركة االحتجاجية ما يلي:

اجلامعة  ل���ن���داء  اس��ت��ج��اب��ة 
الفالحي  ل��ل��ق��ط��اع  ال��وط��ن��ي��ة 
اجلهوية  ل���ل���ف���روع  امل����وج����ه 
أجل  من  الوطنية  وللنقابات 
املفتوحة  املعركة  في  املشاركة 
في  جامعتنا  تخوضها  ال��ت��ي 

من  والغابات  واملياه  البحري  والصيد  الفالحة  قطاع 
أجل:

التزاماته  اح���ت���رام  ع��ل��ى  ال��ف��الح��ة  وزي����ر  ح��م��ل   -
وت��ن��ف��ي��ذه��ا وم��أس��س��ة احل����وار االج��ت��م��اع��ي والسهر 
مؤسساته  بجميع  الفالحي  القطاع  في  على جديته 
بلورة  ف��ي  جامعتنا  ب��اش��راك  وللمطالبة  العمومية 
الهيكلة اجلديدة للقطاع كضامنة حلماية مكتسبات 

الشغيلة وحتقيق تطلعاتها؛

النظام  إخ�����راج  ب���وج���وب  ت��ش��ب��ث��ن��ا  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ي��ر   -
لالستثمار  اجلهوية  املكاتب  ملستخدمي  األس��اس��ي 
للوجود،  الفالحية  ال��غ��رف  وملستخدمي  ال��ف��الح��ي، 
وتعديل األنظمة األساسية ملستخدمي املياه والغابات 

لالستشارة  ال��وط��ن��ي  وامل��ك��ت��ب  ال��ع��ق��اري��ة  واحمل��اف��ظ��ة 
واملكتب  ال��زراع��ي  للبحث  الوطني  واملعهد  الفالحية 

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية؛

القطاع  في  االجتماعية  األعمال  بواقع  التنديد   -
األعمال  م��ؤس��س��ت��ي  ب���إخ���راج  بالتعجيل  وامل��ط��ال��ب��ة 
والغابات  واملياه  العقارية  احملافظة  في  االجتماعية 
املؤسسات  ومستخدمي  القطاع  متقاعدي  وإنصاف 
العمومية التي التحقت مبؤسسة األعمال االجتماعية 

للوزارة؛

- مواصلة التنديد بإصرار املديرية اجلهوية للفالحة 
املوظفني  من  لعدد  مجحفة  سنوية  نقط  منح  على 
للتالعب  حد  ووضع  بتعديلها،  واملطالبة  واملوظفات 
على حقوق  االعتداء  ووقف  اجلزافية،  بتعويضاتهم 
اجلهوي  املكتب  ف��ي  كمهندس  حمل��م��دي  ه��ش��ام  األخ 

لالستثمار الفالحي؛

الضيعات  ب��اس��ت��رج��اع  ال��ف��الح��ة  وزي����ر  م��ط��ال��ب��ة   -
والتي  الشراكة  مشاريع  فيها  فشلت  التي  الفالحية 
جتري املضاربة في أراضيها، كما يعاني فيها العمال 
ونخص  احلقوق،  بسط  من  واحلرمان  التجويع  من 
ومليح  هالسطا،  لشركات  التابعة  الضيعات  بالذكر 
القنيطرة وSAAG وأم��الك أوماللة وجود  أك��ري، في 
ووضع  قاسم  في سيدي   GOLDANEXPERو آكري 

النقابية  واحل���ري���ة  ال��ش��غ��ل��ي��ة  احل���ق���وق  ل��ض��رب  ح���د 
اإلقليمية  امل��دي��ري��ة  ف��ي  اخل��دم��ات  بسير  وال��ت��ن��دي��د 

للشغل بسيدي قاسم.؛

الكادحني في  الفالحني  التعبير عن تضامننا مع   -
واحملروقات  الفالحية  وامل��ع��دات  امل��واد  غ��الء  مواجهة 
وزارة  م��ن مصالح  فعلي  دع��م  أي  غياب  ف��ي  وال��ب��ذور 
الفالحة في اجلهة. واملطالبة برفع يد السماسرة عن 
عليهم  التضييق  ووق��ف  السالليني  الفالحني  أراض��ي 
لناهبي  ال��ت��ص��دي  ع��ن  لثنيهم  محاكماتهم  وإن��ه��اء 
ركراكة  أراضيهم في جماعات 
والشنانفة  ب���ورح���م���ة  ووالد 
لبيض والشنانفة والد سيدهم 
ومت���ك���ي���ن���ه���م م�����ن احل���م���اي���ة 
إث���ق���ال  دون  االج���ت���م���اع���ي���ة 
الديون  وإعفائهم من  كاهلهم 

املتراكمة عليهم؛

- للتعبير عن إدانتنا للحكم 
الذي  ن��اف��ذا  س��ج��ن��ا  بسنتني 
أصدرته ابتدائية الدار البيضاء 
بنسليمان  ف��ي  إخ��وان��ن��ا  ض��د 
معهم  تضامننا  عن  والتعبير 
في  لدعمهم  استعدادنا  وع��ن 
معركة إثبات براءتهم املؤكدة، 
كاملة  امل��س��ؤول��ي��ة  ول��ت��ح��م��ي��ل 
إليه  ل��وزارة الفالحة في ما آل 
الواضح  لتقصيرها  وضعهم 
كموظفني  م����ؤازرت����ه����م  ف����ي 
أنهم  "جرمهم"  كل  عموميني 
وتعليماتها  برامجها  ن��ف��ذوا 
بحماية  ال�������وزارة  وامل��ط��ال��ب��ة 
موظفيها ومستخدميها، عبر 
القانونية  باحلماية  متتيعهم 

الضرورية؛ 

للحوار  رف��ض��ن��ا  جت���دي���د   -
امل����غ����ش����وش ب�����ني احل���ك���وم���ة 
بحوار  وامل��ط��ال��ب��ة  وامل��رك��زي��ات 
تنفيذ  إل���ى  ي��ف��ض��ي  حقيقي 
بالزيادة  ال����دول����ة  ال���ت���زام���ات 
ف���ي األج�����ور وامل���ع���اش���ات وت��ق��ل��ي��ص ال��ض��ري��ب��ة على 
للمساس  ورفضنا  اجلديدة  الدرجة  وإح��داث  الدخل 
قانون  مشروعي  ولتمرير  التقاعد  ف��ي  مبكتسباتنا 
متريرهما  يشكل  اللذان  النقابات  وقانون  اإلض��راب 
تصفية نهائية للحق في اإلضراب والتنظيم النقابي 

احلر. 

الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  ف��إن  ل��الش��ارة 
دعت ملعركة مفتوحة تشمل عدة أشكال احتجاجية: 
قطاعية   وج��ه��وي��ة،  محلية  ووق����ف����ات...،  اض���راب���ات 
واملؤسسات  اإلدارات  ف��ي  الشغيلة  تخوضها  وطنية 
البحري  والصيد  الفالحة  لقطاع  التابعة  العمومية 

واملياه والغابات...

القنيطرة
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احلاجة امللحة البتكار طرق جديدة للنضال
لقد مت إنشاء االئتالف الوطني لهيئات الدفاع عن حقوق 
حلاجة  استجابة   ،2011 ع��ام  ف��ي   )CNIDDH( اإلن��س��ان 
املناضلة  احل��ق��وق��ي��ة  ال��ق��وى  لتجميع  وم��ل��ح��ة  م��ل��م��وس��ة 
دفاعي  فعل  رد  أنه  كما  اإلنسان.  حقوق  تيارات  ومختلف 
املخزن،على  بها  يقوم  التي  واالنقسام  التشتيت  حمل��اوالت 
غرار ما متكن من حتقيقه داخل النقابات العمالية واألحزاب 
جتميع  مت  لقد  الوطنية.  احل��رك��ة  م��ن  النابعة  السياسية 
للنضال.  مشتركة  أرضية  ح��ول  اإلنسان  حقوق  جمعيات 
قائمة.  تزال هذه احلاجة  أكثر من عشر سنوات، ال  وبعد 
السياسي،لفترة طويلة،في إضعاف،وحتى في  النظام  جنح 
وهذا  السياسية.  واألح��زاب  العمال  نقابات  سمعة  تشويه 
املنظمات،  ه��ذه  جت��اه  للمواطنني  السلبي  امل��وق��ف  يفسر 
والتي تعتبر مع ذلك ضرورية لتأطير النضاالت اجلماعية 

وتنفيذها.

مت��ي��زت ب��داي��ة ال��ق��رن احل����ادي وال��ع��ش��ري��ن بآمال 
حركة  رم��وز  أح��د  يقودها  "ت��ن��اوب"  حكومة  كبيرة: 
الرحمن  عبد  اإلصالحي  واليسار  الوطني  التحرر 
منزل"  "خ��ادم��ة  البصري  إدري��س  وإق��ال��ة  اليوسفي، 
احلسن الثاني، عودة "البرازيلي" أبراهام السرفاتي، 
ب��ع��د ن��ف��ي��ه ال���ق���س���ري، وإن����ش����اء ه��ي��ئ��ة اإلن���ص���اف 
ولكن،   .)...( اخلمسينية  تقرير   ،)IER(واملصاحلة
عليه  الضوء  تسليط  مت  ما  أكثر  املرحلة،  هذه  في 
ه��و "االن��ت��ه��اك��ات اجلسيمة حل��ق��وق اإلن��س��ان"، أي 
عمليات االختطاف أو االختفاء القسري، واحلبس 
ف���ي أم���اك���ن غ��ي��ر رس��م��ي��ة/ غ��ي��ر م��ع��روف��ة، وحتى 
التصفياتاجلسدية خارج نطاق القضاء، والتعذيب، 
وباختصار "ممارسات بوليسية قمعية وحشية وخارج 
نطاق القانون".. لم يتم تطبيق هذه املمارسات على 
األفراد فقط، بل كانت أيًضا جماعية،شملت مناطق 
هو  ه��ذا  واق��ت��ص��ادًي��ا.  اجتماعًيا  ُهمشت  بأكملها 

إثبات  لم يتم  والعقاب اجلماعي.  البدائي لالنتقام  املنطق 
املباشرة،  وغير  املباشرة  باألسباب  االنتهاكات  هذه  ارتباط 
وخاصة األسباب االجتماعية واالقتصادية، لفهم أفضل أن 
انتهاكات حقوق اإلنسان املذكورة ليست سوى اجلزء األكثر 
وضوًحا من جبل اجلليد، وهو نظام قمع منظم جيًدا على 
الطامحة  القوى  على  القضاء  إستراتيجيةتهدف  أس��اس 

للتغيير الدميقراطي.

كانت   ،1955 ع���ام  الشكلي  ال��س��ي��اس��ي  االس��ت��ق��الل  م��ن��ذ 
االنتفاضات  عفوية، دون بلوغ مستوى متقدم من النضج، 
من حيث التنظيم واألهداف حول مشروع اجتماعي تعبوي، 

مع طرح صريح لبديل سياسي للنظام السياسي القائم.

شكل  على  تتطور  النضاالت  ه��ذه  في  اللحظات  أه��م  إن 
الدار  في  وانتفاضات   ،1959 عام  الريف  موجات: مترد في 
البيضاء عام 1965، ومحاوالت انقالبات عسكرية في عامي 
1971 و1972، ومترد مسلح في جبال األطلس عام 1973، 
وإض���راب ع��ام وم��ظ��اه��رات ح��اش��دة ع��ام 1981، خاصة في 
املغرب  في  تقريًبا  كل مكان  في  انتفاضات  البيضاء،  ال��دار 
في املدن والريف في 1984، وانتفاضات في فاس عام 1990 
الريف  في  خاصة  احلراكات،  االنتفاضات/  ومؤخرًا   )...(
من  الشرقية  املنطقة  في  الواقعة  ج��رادة  وفي  واحلسيمة، 

املغرب.

اجتمعت.  ق��د  املوضوعية  ال��ش��روط  ك��ل  أن  ي��ب��دو  ال��ي��وم، 
الذي  الضعف  بسبب  دائًما  الذاتية  الشروط  غياب  ويبقى 
مييز احلركات االجتماعية والسياسية التي تناضل وتقاوم.

النضاالت  ت���ط���ورت  امل���اض���ي���ني،  ال��ع��ق��دي��ن  م����دى  ع��ل��ى 
طابعها  هو  يسود  وم��ا  واحمل��ت��وى.  الشكل  في  االجتماعية 

اخلريجني  ن��ض��ال  التصنيفي:  وال��ق��ط��اع��ي/  االجتماعي 
العاطلني عن العمل، نضال ما يسمى باألساتذة املتعاقدين، 
تشكيل تنسيقيات لتفادي الهياكل النقابية البيروقراطية/ 
إفني،  جغرافيًا:  محدودة  انتفاضات  عدة   .)...( الفاسدة 
الريف، جرادة، زاكورة )...(مت قمعها كلها بعنف،  خريبكة، 
القمع  أشكال  أن  به  املسلم  من  عزلها.  ذل��ك مت  كل  وف��وق 
ودرجاته تختلف عن الفترة السابقة املعروفة باسم سنوات 
الوضع  الهدف يظل هو هو: احلفاظ على  لكن  الرصاص، 

الراهن.

وال يزال بروز جبهة مشتركة للحركات االجتماعية هشا 
وضعيفا وصعبا .. وهذا الضعف ال يرتبط بالقمع فقط، بل 
أيًضا ضعف التنظيم الذاتي للحركات االجتماعية وضعف 
ابتكار أساليب النضال اجلماعي. في اآلونة األخيرة، توضح 
الريعي  االقتصاد  إلى  ترمز  التي  املنتجات  بعض  مقاطعة 

االستعماري  االقتصادي  والتأثير  إفريقيا(  شركة  )وق��ود 
اجل��دي��د )دان����ون( ه��ذه احل��اج��ة وال��رغ��ب��ة ف��ي االب��ت��ك��ار في 

أساليب النضال السلمية.

يومية،  متعددة،  االجتماعية  النضاالت  إن  ال��واق��ع،  في 
كما  أف��راًدا.  يكونون  ما  غالًبا  مرئية.  غير  تكون  ما  وغالًبا 
االجتماعية  املطالب  العفوية حول  التجمعات  نتيجة  أنها 
العنف  اس��ت��خ��دام  إن  ب��س��ه��ول��ة.  خنقها  وي��ت��م  القطاعية 
ال  أم��ر  للسلطة،  املنهجي  العنف  على  فعل  ك��رد  ال��ث��وري، 
ن��ظ��ًرا الختالل  ال��وق��ت احل��ال��ي،  ف��ي  ت��ص��وره عملًيا  ميكن 
بجهاز شرطة  بعيد  إلى حد  املخزن  يتمتع  القوى.  ميزان 
مفرط  تناسب  ع��دم  م��ف��رط/  "تباين  متطورين،  وجيش 
للقوى". ويبقى لدى "الضعفاء" قوة "العنف السلمي" القادر 
اجلماعية  للنضاالت  ميكن  برمته.  النظام  حتييد  على 
السلمية املتطورة واملبتكرة واملتنوعة أن حتيد هذا اجلهاز، 
بالتأكيد دون تدميره بشكل مباشر وفوري. ومن هنا تأتي 
االجتماعية  للنضاالت  استراتيجية  "بوصلة  إلى  احلاجة 
على  الضوء  تسليط  املمكن  من  يجعل  مما  والسياسية"، 
التكتيكية  امل��ن��اورات  بني  والتمييز  االجتماعية  احل��رك��ات 
واألهداف االستراتيجية. في هذا الصدد، جند حالة تونس 
ب��ن علي جهاز  ف��ي عهد  ل��دى تونس  ك��ان  ب��ال��دروس.  غنية 
شرطة متطور للغاية، مع إهمال نسبي للجيش الذي كان 
كان  البداية،  الضعف، منذ  اللحظة احلاسمة.  ينقصه في 
مرتبطا بغياب مشروع اجتماعي موحد وقادر على التعبئة، 

مؤسس لبديل ممكن وذو مصداقية.

في  تقريًبا  م��ك��ان  ك��ل  ف��ي  االجتماعية  ال��ن��ض��االت  ومت��ر 
املنطقة املغاربية مبرحلة انتقالية تتراوح من العفوية إلى 
التنظيم  من  جديدة  أش��ك��ااًل  تولد  أن  يجب  التي  الهيكلة 

ل��ل��ح��رك��ات االج��ت��م��اع��ي��ة م��ن أج���ل جتسيد فعال  ال��ذات��ي 
البنيوي  الضعف  ه��ذا  امل��غ��رب،  ف��ي  السياسية.  للتغييرات 
الراديكالية هو ما يفسر  والسياسية  للحركات االجتماعية 

بشكل رئيسي قوة املخزن والوضع السياسي الراهن.

املستوى  على  الذاتي،  والتنظيم  الوعي  أي  الذاتي،  البعد 
اجلماعي، يتطور بشكل ضعيف. يسود اجلهل/ االغتراب 
القادر  الوعي، وغياب املشروع االجتماعي  أو قلة  الغياب  أو 
على التعبئة، القائم على قاسم مشترك، على احلد األدنى 
القوى  جميع  فيها  تشترك  التي  املشتركة،  األه���داف  من 
اخلضوع،  ثقافة  تسود  وبالتالي،  املناضلة.  الدميقراطية 
يكن  لم  إن  واالستسالم،  والقدرية،  الطوعية"،  و"العبودية 
الذاتية/الفردانية  من  ويطوره،  املخزن  يثيره  الذي  اليأس 
واالنتهازية. يستغل املخزن هذا الوضع ويزرع البلبلة وعدم 

الثقة داخل القوى الدميقراطية نفسها.

ما العمل؟
الواقع  وفهم  حتليل  ف��ي  بالطبع  تكمن  اإلج��اب��ة 
على  دميقراطيًا  يتحول  أن  يجب  ال��ذي  امللموس 
الفئات  تعبر عنها  التي  أساس احلاجات اجلماعية 

االجتماعية احملرومة واملضطهدة.

الكوني،  باملعنى  اإلن��س��ان،  ح��ق��وق  ثقافة  تسمح 
والسياسي  واملدني  القانوني  الشكل  في  أيًضا  ولكن 
واالجتماعي  االق���ت���ص���ادي  احمل���ت���وى  ف���ي  وك���ذل���ك 
يكونوا  بأن  اليساريني  للنشطاء  والبيئي،  والثقافي 
االنحراف.  أفضل تسليًحا وحمايتهم من مخاطر 
املدارس،  أي مكان:  النضالي  العمل  أال يهمل  يجب 
املصانع،األحيا اجلامعات،  والثانوية،  االبتدائية 
العمومية،  الوظيفة  ء،الدواوير،املزارع،التعاونيات، 
السياسية،  األح����زاب  ال��رس��م��ي��ة،ال��ن��ق��اب��ات،  غير  األن��ش��ط��ة 
اجلمعيات )...(. يجب أن تركز النضاالت االجتماعية على 
البدائل/  مع  امللموسة،  املطالب  ح��ول  امللموسة  القضايا 
السياسات  إقامة عالقة واضحة مع  امللموسة، مع  احللول 
ال��ب��ن��ي��ة التحتية  ال��ع��م��وم��ي��ة، ب��ط��ري��ق��ة ق��ط��اع��ي��ة وع���ام���ة: 
النقل  الالئق؛  السكن  للمدرسة؛  التحتية  البنية  الصحية؛ 
خضراء؛  مساحات  والترفيه؛  الرياضة  مناطق  العمومي؛ 
موارد املياه والكهرباء؛ النظافة؛ األمن باملعنى الواسع )...(. 
األشكال  النضاالت في  تنسيق  كأولوية على  التركيز  يجب 
التقليدية )إضرابات، اعتصامات، مظاهرات، مسيرات ضد 
اجلوع، ضد العطش، توزيع منشورات موضوعية، إلخ( وفي 
إبداع طرق جديدة ومتطورة  إبداعها.  أشكال جديدة يتم 
الطعام،  امل��ن��ت��ج��ات،اخل��دم��ات، اإلض����راب ع��ن  )م��ق��اط��ع��ة 
االج��ت��م��اع��ات -امل��ن��اق��ش��ات ف��ي ال���ش���وارع، األع��م��ال الفنية 
اجلماعية، العصيان املدني، الرسومات على اجلدران، إلخ(.

ينبغي النظر في آليات التنسيق على املستوى الداخلي لكل 
قطاع، وبني العديد من القطاعات، وبني العديد من املناطق 
الوطني.  املستوى  وعلى  ذل��ك،  إل��ى  وم��ا  واجل��ه��ات،  وامل���دن 
يجب أن يتشكل التنظيم بصفة منهجية نتيجة النضاالت، 
نشاًطا  األكثر  املناضلني  إلب��راز  ال��ذات��ي،  التنظيم  مبعنى 
وصدًقا. فالعدو الرئيسي هو التحكم في القوى والنضاالت 

من قبل اخلصم.

باإلضافة إلى اإلجراءات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي، 
ونشر حقوق اإلنسان األساسية، وشرح األسباب احلقيقية 
لألزمة، والفقر )...(، فإن األمر يتعلق أيًضا بكشف النقاب 
عن األسلوب االجتماعي الرسمي الذي يعتبر في األساس 
عماًل خيرًيا ومهيًنا وغير محترم لكرامة اإلنسان. <<< 

عزيز مسعودي
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شيء من التاريخ .... شيء من الدروس والعبر:
النازية متجدرة في أوروبا الشرقية أكثر من أوروبا الغربية

حتت  كامنة  النازية  بقيت  الثانية  العاملية  احل��رب  بعد 
املانيا  ف��ي  والفاشية  للنازية  امل��دوي��ة  الهزمية  بعد  ال��رم��اد 
وايطاليا وأوروب��ا عموما وبعد االستيالء على السلطة من 
السوفياتي  االحت���اد  م��ن  بدعم  الشيوعية  االح���زاب  ط��رف 

وتدخله املباشر.
بشكل  لتظهر  طويلة  مل��دة  النازية  ه��ذه  وكمنت  انكفأت 
مرعب بعد سقوط االحتاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية 
فبدأت احلروب العرقية والقومية املدمرة ليذهب ضحيتها 
ال��ب��ش��ر ق��ل امل��الي��ني ف��ي اروب����ا الشرقية  م��ئ��ات اآلالف م��ن 

خصوصا في يوغوزالفيا.
جدير بالذكر أن ظهور النازية كان بدعم مباشر من دول 
الغرب االستعماري لغرض القضاء على االحتاد السوفياتي 
لكن هتلر ارتأى أولويات أخرى تتجلى في االستيالء على 
وبعد  ريبنتروب   _ مولوتوف  اتفاق  وك��ان  أوال  الغرب  دول 
للقضاء على االحتاد  الشرق  الغرب يتجه نحو  التفرغ من 

السوفياتي.
كانت هناك خطط غربية في هذا الصدد 
بالهجوم  الوقوع  وشك  على  كان  ما  ومنها 
باألسلحة  السوفياتي  االحت��اد  م��دن  على 
النووية قبل وصول هذا األخير الى صناعة 
قنبلة نووية، لكن ذلك ما وقع حيث توصل 
الغرض  ل��ه��ذا  سريعا  السوفياتي  االحت���اد 
فتراجع الغرب عن خططه في إطار توازن 

الرعب.
االستعمارية  الغربية  الدول  عن  معروف 
أنها تستعمل في حروبها الهجينة إلى اليوم 
تيارات  من  املتطرفة  اليمينية  التشكيالت 
لتتمكن  وطائفية  مذهبية  دينية،  عرقية، 

من السيطرة على العالم.
ال����ي����وم هو  إن م����ا ي���ق���ع ف����ي أوك����ران����ي����ا 
تهدأ  لم  التي  السياسة  لنفس  استمرارية 

الروماني  الرئيس  اغتيال  قضية  ننسى  ال  وح��ت��ى  ي��وم��ا، 
الغربية  البروباغندا  استطاعت  الذي  تشاوسيسكو  السابق 
سيدة الفاشية الرومانية أن تصوره شيطان العصر في حني 
جرميتهم  لتعزيز  ميلكه  شيئا  يجدوا  لم  اغتياله  بعد  أن 
الكرة  تشهدها  لم  حملة  في  ستالني  يشيطنون  كما  متاما 

األرضية منذ وجد االنسان على سطحها.
اليوم  تتركز  )النازية(  املتطرفة  القومية  أن  بالذكر  جدير 
وأوكرانيا  وروم��ان��ي��ا  بولونيا  مثل  دول  ف��ي  خطير  بشكل 
ملونة  وث���ورات  يافطات  حت��ت  وكوسوفو  والبانيا  وصربيا 
يحسبها بعض املنحرفني من اليسار املرتد مظاهر "هبوب 

الدميقراطية على العالم".
ذات  وهي  للنازية  هائال  تشكل خزانا  املذكورة  ال��دول  إن   
التاريخ العتيد في اإلبادات اجلماعية أثناء احلرب العاملية 
الثانية وقبلها وجرائمها لن ميحيها التاريخ أبدا، ف ستيبان 
كونافاليتس  يفغيني  وقبلهم  ورومان شوخوفيتش  بانديرا 

ان  الغريب  وأشرسهم،  اوكرانيا  في  نار على علم  أشهر من 
رموزهم  حمل  من  يتورعون  ال  اليوم  االوكرانيني  النازيني 
على صدورهم ومنهم زيلينسكي وفي اجتماعات رسمية مع 

زعماء الدول الغربية.
أوكرانيا  في  اليوم  يقع  وم��ا  يوغوسالفيا  في  وق��ع  ما  إن 
والكثير من دول أوروبا الشرقية ك مولدوفيا ورومانيا ما هي 
الزيت  عليها  ويصب  الغرب  فيها  ينفخ  التي  النازية  نار  إال 
العالم  عبر  ح��روب  ن��ار  في  وينفخ  الزيت  كما يصب  وال��غ��از 

مستعمال إبنه الشرعي في كل األوقات : اليمني املتطرف.
يبقى أن أحيي دور اجلنرال السوفياتي   بافل سودابالتوف 
قاتل زعماء النازية في اوكرانيا وما أحوج العالم املغلوب على 

أمره ألمثال هذا اجلنرال.
ال تنسوا قضية املعتقل املتفرد عبر التاريخ "الدميقراطي" 
للغرب : أساجن، غرابة هذا املعتقل تشبه الى حد كبير قضية 
لدميقراطية  عريض  عنوان  إن��ه  ابراهيم،  الله  عبد  ج��ورج 
الغرب الذي يتهم الدول ذات السيادة الرافضة 
والتوتاليتارية،  باالستبداد  الغربية  للهيمنة 
الرجل فقط سرب معلومات تتضمن مساعي 
إجرامية خطيرة قام بها الغرب املجرم وعمالؤه 

عبر العالم :
توضيح ال بد منه :

ال��غ��رب ضد  ب��ني سياسات  اخل��ل��ط  ال يجب 
خصومه في الدول ذات السيادة وبني سياساته 
"ضد" عمالءه املستبدين، فاألغراض تختلف 
والفرق ساشع بني صراع جذري بني دول ذات 
الفوضى  واث��ارة  اسقاطها  الغرب  يريد  سيادة 
فيها وبني تأنيب العمالء لالستقامة في تنفيذ 
سياساته بحذافيرها وبال تردد وان ال تتضارب 
احمللية  االوليغارشيات  مصالح  مع  مصاحلها 

العميلة.
رجاء ال حتطبوا ليال.

تاشفني/عبد احلي

<<<  فحتى الكيان الصهيوني جترأ على تقدمي صفقة 
إنسانية، متظاهرا ببناء مستشفيات في املغرب.

النضاالت  ع��ب��ر  التجميع  إع����ادة  عملية  ت��ت��م  أن  ي��ج��ب 
امللموسة، حول احلد األدنى من األهداف املشتركة وليس 
النوع  ه��ذا  النقابات.  أو  ق��ادة احل��زب  فوقية من  ب��ق��رارات 
من التجميع في العمل هو الذي ميكن أن يخلق دينامية 
إلى نتائج ملموسة لصالح اجلميع. وهذا  موحدة ويؤدي 
حتولية  اجتماعية  دينامية  بظهور  يسمح  أن  ينبغي  ما 
أو  السياسية  املنظمات  ف��ي  الداخلية  للعالقات  ج��دي��دة 

النقابات أو اجلمعيات.

تصبح  بحيث  ال��ع��م��ل  ط��ري��ق��ة  ف��ي  يكمن  ك��ل��ه  ال��س��ؤال 
السياسيني،  الفاعلني  من  نفسها  الشعبية"  "اجلماهير 

وسادة مستقبلهم.

للثورات  ال��دوري��ة  والطبيعة  العفوية  على  التغلب  إن 
احلركات  التمهيدي إلنضاج  العمل  هذا  يتطلب  الشعبية 
االجتماعية وإعادة جتميعها ميدانيا من خالل النضاالت، 
حول مشروع مجتمعي بحد ذاته ثمرة نضاالت ملموسة، 

من التطبيق العملي.

محاور العمل النضالي ذات األولوية حاليا:

-  الصحة:   مع تعميم احلماية االجتماعية التي تعتبر 
النضاالت في هذا  أن تقوم  املغربي، يجب  للشعب  إجن��ازا 
املجال بشكل أساسي على مبدأ الرعاية املجانية واجلودة. 

صحة اإلنسان ليست سلعة؛

املغربي  الشعب  أجله  من  ق��دم  مجال  ه��ذا  التعليم:   -
ه��و مدرسة  ال��رئ��ي��س��ي  امل��ط��ل��ب  ال��ت��ض��ح��ي��ات.  م��ن  الكثير 
التحتية  والبنية  باملوارد  ومجهزة  اجل��ودة،  عالية  مجانية 
الالزمة، مع وقف عملية اخلوصصة التي بدأت قبل عدة 

عقود؛

- السكن الالئق: لكل إنسان وكل أسرة احلق في مسكن 
الئق يضمن حماية كرامة اإلنسان.

- الشغل/ العمل: الوصول العادل والشفاف إلى الشغل 
في جميع املجاالت، مع تعويض في حالة البطالة يضمن 
جلميع األفراد حماية كرامتهم وإمكانية ممارسة األنشطة 

االجتماعية، باإلضافة إلى التدريب والبحث عن عمل.

- املاء: من املقرر أن تصبح مسألة املاء عامال مساعدا 
وتعقيد  إنه يكشف عن عمق  االجتماعية.  النضاالت  في 
التناقضات االجتماعية وقبل كل شيء البعد البنيوي لعدم 

الضروري  من  الذي  املجال  هو  هذا  االجتماعية.  املساواة 
فيه تشريح وكشف اخلطاب الرسمي القائم على القدرية: 
"ال ماء لقلة املطر". حتافظ "صالة االستسقاء" على هذه 
الظلمة.  في  الشعبية  اجلماهير  وتبقي  القدرية  النزعة 
األسباب  ويحجب  التقشف  يبرر  اجلفاف  ف��إن  وبالتالي، 
الرسمية،  اخلطب  مواجهة  في   .)...( لألزمة  احلقيقية 
ُتدعى احلركات االجتماعية إلى إبراز حق اإلنسان األساسي 
في املاء، وهو مرادف للحق في احلياة. أسباب ندرة املياه 
موجودة على األرض وليس في السماء. تستخدم ٪85 من 
 50٪ املياه للزراعة، وخاصة محاصيل التصدير. أكثر من 
من مياه الري يستهلكها ٪1 من املزارع الكبيرة. عالوة على 
البيئية،  النظم  زراعة غير مناسبة متاًما تدمر  إنها  ذلك، 
العمومي  االستثمار  من  االستقالل  منذ  استفادت  والتي 

واإلعفاءات الضريبية واإلعانات العامة.

نفسها  وضع  خالل  من  ينفصالن.  ال  واملقاومة  الكفاح 
االجتماعية  وال��ف��ئ��ات  للمواطنني،  اليومية  احل��ي��اة  ف��ي 
احملرومة، وضحايا التفاوتات االجتماعية، ميكن للحركات 
بني  الثابت  العضوي  الرابط  ه��ذا  تخلق  أن  االجتماعية 

املناضلني النشطني واجلماهير الشعبية.

تتمة مقال: احلاجة امللحة البتكار طرق جديدة للنضال
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البادية واملناطق اجلبلية بني الواقع املزري وأوهام التنمية
االقتصادي  املجلس  تقرير  ومنها  غيرها  قبل  الرسمية  التقارير  تؤكد 
واالجتماعي والبيئي حول "التنمية القروية: مجال املناطق اجلبلية" على 
اجلبلية  املناطق  عليها  تتوفر  التي  وال��ث��روات  اإلمكانات  من  "بالرغم  أن��ه 
للتنوع  ومجال  املغربية  الغابة  من مساحة  و62%  املائية  امل��وارد  من   %70(
البيولوجي يضم حوالي 80 من األنواع املستوطنة(، فإنها تشهد تأخرا كبيرا 
املائة  47 في  البشرية؛ حيث تطال األمية نحو  التنمية  في مجال حتقيق 
من الساكنة )مقابل 32 في املائة على املستوى الوطني( كما أن َدْخل سكان 
املناطق اجلبلية َيِقُلّ مَبرتني عن املتوسط الوطني؛ وتظل املساهمة املباشرة 
ال  حيث  ج��دا،  محدودة  للبالد  االقتصادية  التنمية  في  اجلبلية  للمناطق 
من مجموع  و%10  اخل��ام،  الداخلي  الناجت  من   5% املساهمة  هذه  تتجاوز 

للكوارث  كبير  بشكل  اجلبلية  املناطق  تتعرض  كما  الوطني.  االستهالك 
الطبيعية )موجات البرد القارس، %66   من الفيضانات، %82  من الزالزل 
املسجلة منذ سنة 1994( دون حماية، مع مستوى من التجهيزات أقل من 

املتوسط الوطني، ووسائل للولوج واإلغاثة املستعجلة محدودة".
ناهيك عن النقص الفظيع في البنيات التحتية املرتبطة بالتعليم والصحة 
والنقل واخلدمات االجتماعية بشكل عام، وذلك مقارنة  واملسالك  والطرق 

مع املعدالت املسجلة في هذه امليادين على املستوى الوطني على عالتها.
في ملف هذا العدد من جريدة النهج الدميقراطي نتساءل عن األسباب 
احلقيقية التي أدت إلى هذا التهميش واإلقصاء الذي طال املناطق اجلبلية 

والقروية، وعن احللول املمكنة إلقرار تنمية حقيقية.

خالل سنة 2017، أصدر املجلس االقتصادي 
حول  ميدانية  دراس���ة  والبيئي  واالج��ت��م��اع��ي 
الدراسة  هذه  باملغرب،  اجلبلية  املناطق  تنمية 
ح��اول��ت رص���د أه���م االخ���ت���الالت ال��ت��ي تعاني 
منها ساكنة هذه املناطق التي تتميز بهشاشة 
املتغيرة.  املناخية  التأثيرات  أمام  ايكولوجيتها 
تتشكل املناطق اجلبلية، حسب التقسيم الذي 
يعتمد على العلو )أزيد من 500 م( إجماال من 

خمس مجموعات أساسية هي: 

- مجموعة الريف وبني زناسن؛

- مجموعة األطلس املتوسط وهضبة وملاس؛

- مجموعة األطلس الكبير الغربي الرطب؛

اجلاف  الشرقي  الكبير  األطلس  مجموعة   -
وصاغرو؛

- مجموعة األطلس الصغير.

هذه الدراسة بينت أن املناطق اجلبلية تشكو 
من  للعديد  الكبيرة  العزلة  تتمحور حول  مشاكل  عدة  من 

الدواوير التي تبقى معزولة لعدة أيام بسبب تساقط 
والبنيات  التجهيزات  ف��ي  الفظيع  والنقص  الثلوج 
األمية  لنسب  مهوال  ارت��ف��اع��ا  تعرف  كما  التحتية، 
والفقر في أوساط ساكنتها. فبالرغم من أن السالسل 
اجلبلية توفر أكثر من 70 في املائة من املوارد املائية 
املالحظ  أن  إال  الغابوية،  ال��ث��روة  من  املائة  في  و62 
الناجت  من  املائة  في   5 من  بأقل  إال  تساهم  ال  أنها 
امل��ائ��ة م��ن مجموع  ف��ي   10 الداخلي اخل��ام وح��وال��ي 
املواشي  وتربية  الفالحة  الوطني. تشكل  االستهالك 
أهم مورد عيش للسكان، لكن مساحة الضيعات، في 

أما  بقع،  و7   5 ب��ني  بقعها  ع��دد  ي��ت��راوح  قزمية،  مجملها 
التقنيات املستعملة فهي عتيقة تعتمد على جهد اإلنسان 
األغنام  على  امل��واش��ي  تربية  تعتمد  ح��ني  ف��ي  واحل��ي��وان. 
يرتبط  متوسطة  أو  صغيرة  قطعان  من  وتتشكل  واملاعز، 
سنة  وبني  السنة  خالل  ووفرتها  الرعوية  باملوارد  حجمها 
ال��دراس��ة أص���درت ع��دة توصيات عملية من  وأخ���رى. ه��ذه 
شأنها، إن مت تنفيذها أن تساهم في رفع العزلة عن املناطق 
الفقر  امل��دن بسبب  إلى  الشباب  واحل��د من هجرة  اجلبلية 

املدقع والبطالة املستشرية في أوساطه.

في  تلخيصها  ميكن  اجلبلية،  املناطق  خصائص  أه��م 
اجلدول التالي:

واجلدير بالذكر أن املناطق اجلبلية حتتوي على املناجم 
الثمينة كالذهب والفضة والنحاس وغيرها، لكن استغاللها 
يتم من طرف الشركات الرأسمالية احمللية واألجنبية التي 
يستفيد  أن  دون  السكان  وتفقير  البيئة  تلويث  في  تساهم 
النفيسة  امل��ع��ادن  أه��م  ث���روات مناطقهم. وم��ن  ه��ؤالء م��ن 
والزنك  ال��رص��اص  ه��ن��اك  امل��ن��اط��ق،  ه��ذه  م��ن  املستخرجة 
والكوبالت  والنيكل  املتوسط،  واألطلس  الريف  مناطق  في 
والفضة في األطلس الكبير. وأسطع مثال في هذا الصدد 
من  كلم   300 بعد  على  يتواجد  ال��ذي  اميضر  منجم  هو 
سنة  فخالل  والزئبق،  الفضة  ينتج  وال��ذي  مراكش  مدينة 
1987 تضاعفت إنتاجية املنجم ستة مرات لتصل إلى إنتاج 
200 طن من الفضة وطن واحد من الزئبق، وهذا يتطلب 

استهالك ما يفوق من مليون متر مكعب 
م��ن امل���اء، ال��ش��يء ال��ذي ي��ؤدي إل��ى حرمان 
املنطقة  يسكنون  ش��خ��ص   4000 ح��وال��ي 
بالعطش.  ويهددهم  وفالحتهم  وبهائمهم 
باحتجاجات  ي��ق��وم��ون  ال��س��ك��ان  زال  وال 

متتالية في املنطقة.

إن أهمية هذه الدراسة تكمن في النتائج 
تلخيص  ميكن  وال��ت��ي  عنها  أس��ف��رت  التي 
أهم توصياتها في احملاور الرئيسية التالية:

إلى  ت��ه��دف  عمومية  سياسة  تسطير   -
إرس����اء م��خ��ط��ط ت��ن��م��وي م��ن��دم��ج خاص 
يجب  السياسة،  ه��ذه  اجلبلية،  باملناطق 
ب���رام���ج دق��ي��ق��ة تأخذ  ت��ت��م��ح��ور ح���ول  أن 
واخلصوصيات  امل��ؤه��الت  االع��ت��ب��ار  بعني 
لكل  واملنجمية  واجلغرافية  الدميغرافية 

مجموعة مبشاركة الساكنة ومساهمتها.

العمومية  ال��ب��رام��ج  ان���دم���اج  ض��م��ان   -
الترابية في هذه  الوطني وبرامج اجلماعات  الصعيد  على 

املناطق.

- تخصيص بند خاص في القوانني املالية يهم 
تنمية املناطق اجلبلية.

واملستوصفات  امل�������دارس  ت��وف��ي��ر  ض������رورة   -
الالزمة  البشرية  ب��امل��وارد  وإم��داده��ا  وجتهيزها 
الوسائل  كافة  توفير  االنكباب اجلدي على  مع 
التي ستضمن لها العيش الكرمي وتشجعها على 
التي تتسم بتضاريسها  العمل في هذه املناطق 

الصعبة ومناخها القاسي.          

أماطت  التي  الهامة  امليدانية  الدراسة  هذه  أن  املؤكد  من 
الذي  الكبير  والتخلف  الفظيعة  االخ��ت��الالت   ع��ن  اللثام 
أوراق  ع��ن  ع��ب��ارة  ستبقى  اجلبلية،  املناطق  فيهما  توجد 
املتبعة  السياسات  دامت  ما  الرفوف  في  وتقارير ستتكدس 
االمبريالية  املالية  املراكز  لتوجيهات  مذعنة  سياسات  هي 
النظام،  لسياسة  الفقري  العمود  ه��ي  التبعية  دام��ت  وم��ا 
فالتنمية الشاملة تتطلب القطع مع هذه السياسات وخلق 
اقتصاد يضع ضمن  ال��ذات،  على  متمحور  وطني  اقتصاد 
أولوياته االستجابة ملتطلبات الشعب املغربي، بدءا بتقرير 
االجتماعية،  والعدالة  والكرامة  باحلرية  ومتتعه  مصيره  
جبهة  في  التكتل  الدميقراطية  القوى  من  يتطلب  وه��ذا 

هدفها تعديل موازين القوة لصالح اجلماهير الشعبية.>

قراءة في دراسة للمجلس االقتصادي حول تنمية املناطق اجلبلية باملغرب
احلسني لهناوي

الكثافة السكانية عدد السكان املساحة )كلم2 املنطقة

133 2520850 29300 الريف بني زناسن

50 1345950 38700 األطلس املتوسط
73 2274680 63670 األطلس الكبير الرطب

16 456700 27500 االطلس الكبير الشرقي
18 521400 28800 االطلس الصغير
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ميثل سكان البادية %42 من مجموع سكان املغرب وتشكل 
%74 من  تشغل  االق��ت��ص��ادي. فهي  نشاطها  أه��م  ال��زراع��ة 
تساهم  ال  فالزراعة  ذلك  ورغم  بالبادية.  النشيطة  الساكنة 
الداخلي اخلام وتنخفض هذه  الناجت  %15 من  إال بنسبة 
النسبة إلى %12 في سنوات اجلفاف وهي مساحة محدودة 
مقارنة مع عدد السكان. ففي الدول الرأسمالية املتطورة ال 
يتعدى عدد سكانها في األرياف %20 ونسبة العاملني في 
الزراعة تقدر ب %2 إلى %3 من مجموع السكان النشيطني 
والزراعة ال تساهم بأكثر من %2 من الناجت الداخلي اخلام. 

إن ارتفاع نسبة القرويني ونسبة العاملني بالقطاع الفالحي 
مرده إلى ضعف القطاع الصناعي الذي ميتص الفائض من 
اليد العاملة القروية كما وقع في الدول الصناعية في نهاية 

القرن 19 وبداية القرن العشرين. 

الداخلي  الناجت  في  الفالحي  اإلن��ت��اج  مساهمة  وضعف 
النشيطة  الساكنة  %39 من مجموع  أنه يشغل  رغم  اخلام 
الذي  القطاع. فمردود احلبوب  إنتاجية هذا  راجع لضعف 
يعتبر أهم منتوج زراعي في املغرب ال يتعدى 14 قنطارا في 
الهكتار في الوقت الذي يبلغ أزيد من 70 قنطار في الدول 

املتطورة. 

فترة  منذ  املتبعة  للسياسات  نتيجة  ه��و  ال��وض��ع  وه���ذا 
االستعمار الذي قسم املغرب إلى نافع وغير نافع. فركز على 
املعمرون  عليها  واستولى  اخلصبة،  األراض��ي  حيث  النافع 

بعد سلبها من  ك��ب��رى  رأس��م��ال��ي��ة  وش��رك��ات 
النافع  امل��غ��رب  وم��د  الشرعيني..  أصحابها 
بالطرقات وقنوات الري وبنى سدودا لتوفير 
املياه ومنح املعمرين القروض والدعم املالي 
وأدخل زراعات جديدة كاحلوامض والبواكر 
وهمش  فرنسا.  نحو  التصدير  إلى  موجهة 
باقي املناطق التي أدخلها في نطاق املغرب 

غير النافع. 

بعد االستقالل الشكلي، سيحافظ النظام 
املخزني على نفس السياسات االستعمارية. 
اعتمد  األوض�����اع،  ع��ل��ى  سيطرته  فلبسط 
الذي  للدور  نظرا  البادية  في  األعيان  على 
زالت  ما  ق��روي  مجتمع  في  يلعبونه  كانوا 
حافظ  كما  فيه.  سائدة  القبلية  العالقات 
املعمرين  وخاصة  االستعمار  مصالح  على 
أراضيهم.  لم يجردهم من  الذين  اخل��واص 

املتعاونني  الكبار  األراض��ي  مالكي  األعيان  بعض  وحتى 
مع االستعمار،  مت العفو عنهم في بداية الستينات، مع 
جانب  إل��ى  وأصبحوا،  ممتلكاتهم  جلميع  استرجاعهم 
املخزن في  اعتمد عليها  التي  القوة  أعيان آخرين جدد، 
التي  امل��دن  في  والصغيرة  الوطنية  البرجوازية  مواجهة 
زراعي وإعادة توزيع األراضي على  كانت تطالب بإصالح 
صغار الفالحني. وإلى حدود نهاية السبعينات كان شعار 
"األرض ملن يحرثها" ترفعه كل األحزاب الوطنية واالحتاد 
املغربي للشغل. )من بني الشعارات التي كانت ترفع بقوة 

في تظاهرات فاحت ماي(. 

إن ه��ذا ال��ص��راع م��ا ب��ني امل��خ��زن وال��ب��رج��وازي��ة الوطنية 
الضباط  وكبار  امل��دن  في  متمركزة  كانت  التي  والصغيرة 
العسكريني دفع املخزن إلى استرجاع ما تبقى من أراضي 
االستعمار اخلاص في بداية السبعينات بعد ما استرجع 
إلى  واضطر  احلماية.  بعد  الرسمي  االستعمار  أراض��ي 
%30( من هذه األراضي على صغار  توزيع جزء )حوالي 
ال��ف��الح��ني. أم���ا ال��ب��اق��ي، ف��اس��ت��ف��اد م��ن��ه ب��ع��ض عناصر 
البرجوازية واملالكني الكبار في البادية، باإلضافة إلى كبار 

العسكريني.  االنقالبني  محاولة  بعد  العسكريني،  الضباط 
تدبيره عن  ف��ي  ال��دول��ة  استمرت  األراض���ي  م��ن  تبقى  وم��ا 
أن مت  إلى  طريق شركتني عموميتني )صوديا وسوجيطا( 

تفويته للرأسمال احمللي واألجنبي خالل سنة 2003. 

املخزن  وج��ه  االس��ت��ع��م��ار،  سياسة  لتكريس  وك��اس��ت��م��رار 
ابتداء من املخطط اخلماسي 1972-68 جل االستثمارات 
ال��ع��م��وم��ي��ة ن��ح��و ب��ن��اء ال���س���دود وإن���ش���اء وت��وس��ي��ع الدوائر 
لها  التي خطط  وتبنى فكرة سقي مليون هكتار  السقوية. 
االستعمار منذ الثالثينيات من القرن املاضي. ولقد كلفت 
هذه السياسة إلى حدود سنة 2000 حوالي 40 مليار درهم 
النحو  على  باملغرب  ال��ق��روي  امل��ج��ال  وص��ف  وال��ي��وم ميكن 

التالي:

- مناطق سقوية تبلغ مساحتها حوالي 1.5 مليون هكتار 
القيمة  م��ن   45% تنتج  امل��زروع��ة(  املساحة  م��ن   16% )أي 
املضافة الفالحية في سنة عادية وتصل إلى %70 في سنة 

جافة وتنتج مجمل الصادرات الفالحية املغربية. 

غير  املطرية  التساقطات  على  تعتمد  ب��وري��ة  مناطق    
املنتظمة، تنتج أساسا احلبوب والقطاني مبردودية ضعيفة، 
تشكل %84 من املساحة املزروعة تساهم ب %55 فقط من 
و%30 فقط في  عادية  الفالحية في سنة  املضافة  القيمة 

سنة جافة. 

- مناطق جبلية ذات كثافة سكانية مرتفعة تعتمد أساسا 
على الرعي وبعض السقي على مساحات جد محدودة.

هذه املناطق األخيرة، تعاني التهميش والعزلة والقهر. 

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

تستفيد  طبقية  سياسة  الفالحية  امل��خ��زن  سياسة  إن 
األراضي  من  االستفادة  الكبار.  الفالحني  من  أقلية  منها 
الدعم  وم��ن  السقي  م��ج��ال  ف��ي  العمومية  واالس��ت��ث��م��ارات 
اإلعفاءات  إلى  باإلضافة  اإلنتاج  وعوامل  املعدات  القتناء 

الضريبية. 

الغذائية  السيادة  فقدان  إلى  أدت  املتبعة  السياسات  هذه 
وأصبح  للحبوب.  بنيويا  مستوردا  املغرب  أصبح  إذ  لبالدنا 
امليزان التجاري مختال لفائدة الواردات التي تتزايد قيمتها 

أمام تناقص حجم وقيمة الصادرات الفالحية. 

ماليني   9 حوالي  باملغرب  للزراعة  القابلة  املساحة  تقدر 
هكتار، 50% منها في مناطق تقل تساقطاتها عن 400 مم 
 . مليون هكتار   9.7 الغابوية حوالي  واملساحات  السنة.  في 
املوارد  فمجموع  م��ح��دودة.  فهي  املائية،  للموارد  بالنسبة 
املتجددة التي ميكن تعبئتها، بتكلفة معقولة، ال تتعدى 20 
%50 منها  و4 جوفية(  )16 سطحية  السنة.  م3 في  مليار 
املساحة  %7 من  أي في  الشمال وحوض سبو  ممركزة في 
خاصة  امل���وارد  ه��ذه  أن  كما  للمغرب.  الكلية 
من  كبيرة  تفاوتات  تعرف  منها  السطحية 
مليارات   5( التساقطات  سنة ألخرى حسب 
م3 في سنة جافة و50 مليار م3 في سنة جد 

ممطرة(. 

 ورغم محدودية هذه املوارد، فانها اصبحت 
توسع  ج��راء  عليها  الضغط  بسبب  م��ه��ددة 
امل����دن واحمل���ط���ات ال��س��ي��اح��ي��ة، ال��ت��ي تخدم 
اآلثار  مراعاة  دون  السائدة  الطبقة  مصالح 
السلبية على البيئة و على متطلبات العيش 

الكرمي لساكنة املناطق املهمشة. 

عدة  إل��ى  الطبيعية  امل���وارد  اس��ت��ن��زاف  أدى 
 95% تهدد  أصبحت  التي  بيئية  اخ��ت��الالت 
تقرير  حسب  بالتصحر  املغرب  مناطق  من 

لوزارة البيئة الذي جاء فيه ما يلي:

- تقليص املساحة املزروعة بسبب توسع املدن مابني 
كل  هكتار   4800 وض��ي��اع  سنويا  هكتار  و5000   3000
التحتية  الغابات بسبب توسع املدن والبنيات  سنة من 
 3000 وإت��الف  للزراعة  جديدة  مساحات  عن  والبحث 

هكتار سنويا بسبب احلرائق.

 10 يهدد  التربة  واجن��راف  النباتي  الغطاء  تدهور   -
السدود  ت��وح��ل حقينات  إل���ى  وي����ؤدي  ه��ك��ت��ار  م��الي��ني 
مبعدل 60 مليون م3 سنويا أي ما يعادل سقي 6000 

هكتار سنويا.

- ضياع 4 مليار م3 من املياه بسبب استعمال تقنيات 
في السقي تقليدية وغير مالئمة، وطرح حوالي 90% 
معاجلة،  دون  الوديان  أو  البحر  في  العادمة  املياه  من 
املياه  لتلوث  وم��ص��درا  منها  ه��درا جل��زء  يشكل  وه��ذا 

السطحية واجلوفية والشواطئ. 

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

ع الرحيم هندوف

البادية املغربية أمام تصاعد هيمنة الرأسمال وتنامي الهشاشة والتفقير

 إن سياسة المخزن 
الفالحية سياسة طبقية تستفيد 
منها أقلية من الفالحين الكبار، 

االستفادة من األراضي واالستثمارات العمومية 
في مجال السقي ومن الدعم القتناء المعدات 

وعوامل اإلنتاج باإلضافة إلى اإلعفاءات الضريبية. 
هذه السياسات المتبعة أدت إلى فقدان السيادة 
الغذائية لبالدنا إذ أصبح المغرب مستوردا بنيويا 

للحبوب. وأصبح الميزان التجاري مختال لفائدة 
الواردات التي تتزايد قيمتها أمام تناقص 

حجم وقيمة الصادرات الفالحية. 
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الملف

يسعى هذا املقال إلى تسليط الضوء على واقع حامالت 
الكبير  العالم  هذا  من  جزء  إلى  وللولوج  والفأس،  املنجل 
ارتأينا االطالع على تفاصيل حياتية وقصص عابرة لنساء 
من الريف من إقليم احلسيمة، من جماعة أربعاء تاوريرت، 
وبالضبط من دوار أوركوز، حوالي 50 كلم تفصل جماعة 
أربعاء تاوريرت عن مدينة احلسيمة، ساكنتها تفوق 8700 
تتوفر  دوارا.   12 خريطة  على  جغرافيا  م��وزع��ة  نسمة، 
اجلماعة،  مقر  التالية:  العمومية  املرافق  على  اجلماعة 
مقر القيادة، مكتب بريد، سوق أسبوعي، مستوصف قروي 
ابتدائية  مدرسة  امسيد،   27 مشغلة،  غير  والدة  وقاعة 
واحدة،  إع��دادي��ة  فرعية،  ابتدائية  م��درس��ة   12 مركزية، 
باجلماعة، تسجل اجلماعة  التعليم  وبخصوص مستوى 
اكبر نسبة لألمية خصوصا في صفوف النساء حيث تصل 
الرجال، كما تعرف نسبة  )٪78.5( و)٪48.1( في صفوف 
و18%  لإناث  %50بالنسبة  21،39 مبعدل  املدرسي  الهذر 
دوار  ف��ي  األم��ي��ة  نسبة  تصل  ح��ني  ف��ي  ل��ل��ذك��ور،  بالنسبة 
أوركوز 100 باملائة في صفوف النساء فوق العشرين سنة، 

التمدرس  معدل  يتعدى  وال 
باملائة.   34 ال��ف��ت��ي��ات  ل����دى 
للولوج إلى مركز الدوار يجب 
وسط  منعرجات  عبر  امل���رور 
كلم،   7 ع��ل��ى ط���ول  ال������وادي 
يصعب اختراقها في مواسم 
وسيلة  ت��ك��ون  حيث  ال��ش��ت��اء، 
ال��وح��ي��دة ه��ي قاطرة  ال��ن��ق��ل 
اجل�����رار ع��ب��ر رح����الت تكلف 
النشاط  دره���م.   400 ح��وال��ي 
ل���ل���س���اك���ن���ة هي  ال���رئ���ي���س���ي 
والبورية،  السقوية  الفالحة 
على  عائلة  ك��ل  تتوفر  حيث 
ت��ت��رواح ما  زراع��ي��ة  مساحات 
للعائلة،  اثنني  أو  هكتار  بني 
وأم���������ام ض���ع���ف امل�����ردودي�����ة 
ظروف  ولتحسني  الفالحية، 
من  ال��ع��دي��د  ال��ع��ي��ش يضطر 
رجال وشباب الدواوير للهجرة 

وتتكلف  الكبرى،  بركان  العمل موسميا في ضيعات  بغية 
األسرة  رب  يتكلف  بينما  العائلة  أراض��ي  بزراعة  النساء 
ببيع احملصول أسبوعيا أو موسميا، وال يتوفر الدوار على 
وال  معبدة  طريق  وال  مستوصف،  فال  حتتية،  بنية  أي��ة 
مسلك طرقي قار، بل حتى املدرسة الفرعية يتطلب من 
ملجرى  وعابرة  طويلة  طريق  قطع  والتلميذات  التالميذ 
الوادي للوصول إليها، وحني ميتلئ الوادي باملاء يصبحون 
في عطلة مفتوحة قد تتجاوز الشهر، كل ما يصلهم من 
احلضارة هي شبكتي الكهرباء والهاتف النقال، لتستحوذ 
هاتان الشركتان على ما قد يحصل عليه هؤالء القرويون 

من دراهم بعد بيع محاصيلهم الفالحية.

وضعية النساء بالريف 

أكثر مأساوية في شريط  الريف  في  امل��رأة  تعتبر صورة 
منه،  القروية  املناطق  في  السيما  املغربية  امل��رأة  معاناة 
فقد يكون احلديث عن اجلهل واألمية والفقر والتهميش 
هي  الفتيات  بحق  املجحفة  والتقاليد  والعادات  املقصود، 
كثيرة  ص��ور  ستتبعها  التي  الشريط  ه��ذا  في  ص��ورة  أول 
األولى  السنوات  في  امل��دارس  ومغادرة  كاألمية  تنتهي،  ال 

لالبتدائي، حيث تصل األمية إلى ما يفوق 75 باملائة وال 
يتعدى متدرس الفتيات بالبادية بالريف 35 باملائة، إضافة 
إلى غياب البنيات التحتية الضرورية، غياب املستوصفات 
واملراكز الصحية وعدم استغاللها في حالة توفرها لغياب 
للنساء  املجهد  العمل  واق��ع  إل��ى  إضافة  البشرية،  امل���وارد 
نتيجة  قاحلة  أراض���ي فالحية  ف��ي  وال��زراع��ة  األرض  ف��ي 
املنطقة  ساكنة  من  التي جتعل  السامة  الغازات  مخلفات 

ونسائها يتصدرون مرضى السرطان باملغرب.

على مستوى جماعة أربعاء تاوريرت، متثل النساء 55٪ 
بسبب  ضعفا  األك��ث��ر  الفئة  وه��ي  ال��س��ك��ان،  مجموع  م��ن 
امل���وارد،  على  حصولهن  )ض��ع��ف  املجتمع  ف��ي  مكانتهن 
وعالقاتهن مع احمليط  ذل��ك(،  إلى  وما  الثانوي  والتعليم 
ب��أن��ش��ط��ة ع��دي��دة ومتنوعة  ال��ن��س��اء  اخل���ارج���ي. وت��ق��وم 
فباإلضافة إلى األعمال املنزلية )الطبخ، ورعاية األطفال 
والتعليم وجلب املياه وحطب الوقود(، فاملرأة هي املسؤولة 
عن العديد من األنشطة مثل العمل في احلقول، وتربية 

األعمال  في  النساء  تشتغل  اليدوية...،  واحلرف  املاشية، 
املنزلية ابتداء من الساعة 6 صباحا، حسب الفصول، إلى 
األشخاص  حسب  سريع  شبه  بإيقاع  مساءا،   10 الساعة 
حيث  ومجهودا  وقتا  باملاء  التزويد  ويتطلب  والفترات، 
واملسافة  املاشية  رؤوس  عدد  األس��رة،  أف��راد  بعدد  يرتبط 
النساء أيضا بجلب احلطب من  املاء. وتتكلف  إلى نقط 

مسافات بعيدة.

بالفالحة،  أساسا  للمرأة  اإلنتاجية  األع��م��ال  وترتبط 
األشغال  جانب  إل��ى  يوميا  األنشطة  ه��ذه  مت��ارس  حيث 
املنزلية، وذلك نتيجة لبنية العيش التي ال تفصل مجال 
السكن عن مجال العمل، والواقع أن مشاركة املرأة في إدارة 
بإزالة  تقوم  فهي  للحبوب  بالنسبة  ج��دا  مهم  احملاصيل 
احلشائش في الربيع وحتصد في الصيف، كما أنها تهتم 
األعمال  هذه  وصيانة.  وعلف  توريد  من  املاشية  بتربية 
غالبا ما تكون مليئة باملخاطر وخصوصا الصحية منها 
وحمل  امل��ش��ي  يتطلب  احل��ط��ب،  أو  امل���اء  فجلب  ل��ل��م��رأة. 
كل  من  وبالرغم  ساعات.  ولعدة  طويلة  ملسافات  األثقال 
هذه اجلهودات، فعمل املرأة ليس معترفا به، ويعتبر أقل 

ارتفاع  من  اجلماعة  تعاني  كما  الرجال.  عمل  من  قيمة 
الولوج  مسالك  الن��ع��دام  ال���والدة  أثناء  الوفيات  نسبة  في 
أيضا  يشكل  قد  ال��ذي  باحلسيمة  اإلقليمي  للمستشفى 
في  ذلك  على  اعتدنا  كما  احلامل  األم  روح  مكانا خلنق 
السنوات األخيرة. وكم من حالة امرأة حامل أجنبت على 
الوادي املمتلئ باملياه وهي في  ظهر قاطرة اجلرار وسط 

طريقها نحو مركز اجلماعة وكم وكم وكم ...

مقتطفات من حكايات نساء أربعاء تاوريرت 

أحضان  ف��ي  ال��ب��راع��م  وتطمئن  الطبيعة،  تسكن  ه��ن��ا 
األرض، وهنا خلف عيدان القصب اخلضراء ترقد أجساد 
معتقلة من نساء بالدي اللواتي يستقبلن ابتسامة الفجر 
بقلوب رسم القدر فوق محياها لوحته احلزينة، مساحات 
النساء،  من  العشرات  ربوعها  فوق  تسرح  بسيطة  زراعية 
األولى  الليل  س��اع��ات  ت��غ��ادر  أن  فما  األع��م��ار  ومبختلف 
ينسنب  حتى  شروقها  بخيوط  الشمس  تبعث  أن  وقبل 
بني احلقول في رحلة يومية معتادة ال يكون ألجسادهن 
ولسن  معنى  فيها  املتهالكة 
من  يعانينهن  ملا  مبكترثات 
أش���ع���ة ال��ش��م��س احل���ارق���ة، 
املتجمدة،  الفجر  ب��رودة  وال 
وتنهك  فتختفي مالمحهن 

أجسادهن.

أي����ام����ه����ن م���ت���ش���اب���ه���ة، ال 
يتوقفن عن احلركة كالنمل، 
ال يوقف مسارهن أي عائق، 
يبدأن العمل باكرا، وينتهني 
بالنوم باكرا، لغرض النهوض 
تستمر  وهكذا  أي��ض��ًا،  باكرا 
املرأة  وتدور  اليومية  الدوامة 
كلل  دون  ال��ي��وم  ط���وال  فيها 
التي  حياتها  فهي  م��ل��ل،  أو 
اع��ت��ادت��ه��ا ول���م جت���د بديال 
أو  الشكوى  تعتد  لم  عنهًا... 
األنفاس  اللتقاط  التوقف 
فهي مطالبة بالعمل وحتمل 

املسؤولية باستمرار ومنذ طفولتها. 

واملاشية،  واخل���ض���روات  ب��ال��وادي  امللتصقة  امل���رأة  إن��ه��ا 
املتفرغة إلجناب األطفال وإدارة شؤون املنزل واخلروج في 
الوقت نفسه إلى احلقل لتمارس مهام الفالحة التي يقول 
عليها املثقفون أعماال خشنة، وعزاؤها الوحيد في حياتها 
أوالده��ا وبناتها يكبرون وينجبون، وخ��الل هذه  رؤي��ة  هو 
وواقعا مأساويا  املرأة هنا صعوبات  تواجه  املريرة  الرحلة 
رمبا كان السبب في منحها الصالبة والصبر،   فضال عن 
ومن  املنطقة  بهذه  الطبيعة  وع��ورة  من  مكتسبة  خشونة 
وارتفاع  انخفاض  وم��ن  بها  تقوم  التي  األعمال  خشونة 
درجة احلرارة التي ال تعني لها سوى بداية موسم فالحي 
ونهاية آخر، وهي التي ال ترى في عينيها إال ذاك احلزن 
أبدا،  بها  تبوح  ال  ومعاناة  تاريخا  يخفي  ال��ذي  ال��دف��ني 
وحتى حني تسألها عن معاناتها ال تتحدث عن ذاتها، بل 
تقع  التي  املدرسة  إلى  للولوج  وبناتها  أوالده��ا  عن معاناة 

على الضفة األخرى من الوادي،  

<<<    التتمة ص 13

نساء الوادي أو واقع نساء "خلف الفناء"
زهرة قوبيع
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املنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج 
األغنى من حيث ثرواتها واألفقر من حيث  أوضاع ساكنتها والبنية التحتية

املنطقة  ؛  وفجيج  لتافياللت  املنجمية  املنطقة  امل��ك��ان: 
األغ��ن��ى م��ن ح��ي��ث ت��رواُت��ه��ا، واألف��ق��ر م��ن ح��ي��ث سكاُنها 

وأوضاُعها.

الزمان: من االستعمار الفرنسي حتى يومنا.

وتعني  ك��ادي��ط��اف"  تسمى"  اخ��ت��ص��ارا  امل��س��ؤول��ة:  اإلدارة 
بتافياللت  املنجمية  للمنطقة  والتنمية  ال��ش��راء  مركزية 

وفجيج. 

املنطقة  ه��ذه  عن  قلنا  إذا  أحدكم  يستغربن  ال  نعم،      
بأنها األغنى وهي ال ُيعرف عنها سوى شدة احلر وقساوة 
املناخ والتضاريس ومرارة العيش وانعدام الطرق واخلدمات 
… وغير ذلك مما كان فعال منظما غايته تهميش املنطقة 
وتغييبها وعزلها لغاية لعينة في نفس القائمنَي على أمورنا، 

الناهبنَي خليراتنا.

    إنها املنطقة األغنى مبا جادت به بواطنها على الدولة 
إلى يومنا،  م��درارا  من كنوز معدنية هائلة والزال ضرعها 
كميات  تعطي  األرض  وه���ذه  املناجم  استغالل  ب��دء  منذ 
هائلة من املعادن وال يعطى لها شيئا مقابل صنيعها سوى 

دوي التفجيرات وغبارها.

     ولنحاول شرح ذلك بلغة األرقام، فهذه املنطقة املمتدة 
على مساحة 60000 كلم مربع تساهم بنسبة 
%10 من الناجت الداخلي اخلام، وتشكل 22%  
 40000 وتوفر  الوطنية،  ال��ص��ادرات  نسبة  من 
م��ن��ص��ب ش���غ���ل، مم���ا ي��ؤه��ل��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق رقم 
معامالت وصل إلى 521575 مليون درهم سنة 
2015 على سبيل املثال، وهذه النسب جميعها 
لذلك  ك��ادي��ط��اف،  مركزية  ع��ن  ص���ادرة  رسمية 
بسبب  احلقيقية  األرق����ام  ع��ن  تعبر  ال  ف��ه��ي 
كميات  على  التستر  في  اإلدارة  ه��ذه  مشاركة 
هائلة يتم تهريبها عن طريق سماسرة القطاع 
ال��ن��ه��ار وف��ي جنح  ال��ذي��ن ينشطون ف��ي وض��ح 
إليها  املشار  اإلدارة  مع  بتواطؤ مكشوف  الليل 

ومع بقية السلط. وسنوضح ذلك فيما يأتي.

الرسمية  األرق�����ام  ب��ل��غ��ة  اآلن  ول��ن��س��ت��م��ر      
بني  تنتج  فاملنطقة  اإلدارة،  هذه  عن  الصادرة 
1000 و5000 طن سنويا من معدن الرصاص 
إلى   20 بني  ت��ت��راوح  فضة  نسبة  على  يحتوي 

500 غ��رام في الطن ال��واح��د. وذل��ك بجبل بوظهر ببني 
ال��س��ك��وت عن  جبل  وارف����ود، وه��ن��ا يتم  جتيت وم��ي��دل��ت 
تستخرج  التي  الهائلة  الكمية  وعن  بتالسنت  اسكنديس 
اجلبل  هذا  معادن  ألن  جتيت  ببني  بوعروس  جبل  من 
يتم تهريبها في السوق السوداء، نحو مراكش والبيضاء، 
وتضيع  والشركاء،  والسماسرة  املركزية  مدير  ليستفيد 
حصة املنطقة وحصة االقتصاد الوطني وتذهب التنمية 

احمللية مهب الريح.

     وتصرح كاديطاف أن هذه املنطقة تنتج سنويا من 
7000 إلى 30000 طن من معدن الزنك، منها من 1000 
إلى 3000 من الزنك املكلسن، ومن 1000 إلى 2000 من 
الزنك عالي احملتوى، ومن 10000 إلى 25000 من الزنك 
منخفض احملتوى، يتم إنتاج كل ذلك من جبل بوظهر 
املناجم  ع��ص��اب��ة  تسكت  وه��ن��ا  وم��ي��دل��ت…  جت��ي��ت  ببني 
مجددا عن ذكر الكميات الهائلة من الزنك املستخرج من 
جبل بوعروس بأنواعه املختلفة، ألن هذه الكميات تدخل 
في نطاق نشاط املهربني الذي ال يتوقف أبدا وتتآزر فيه 
تصل  حتى  بالطرقات  العبور  نقط  مراقبي  مع  اإلدارة 

املواد املهربة آمنًة، وتظل نفوس أصحابها مطمئنًة.

      وفيما يخص البارتني، فإن املنطقة تنتج من 400000 
وأنيف  جتيت  وبني  بوعنان  من  سنويا  طن   600000 إل��ى 
وت��ي��زاري��ن … وجميعها مناطق  وال��ط��اوس وأرف���ود وزاك���ورة 
دون  واحلرمان  والتفقير  بالتهميش  الدولة  عليها  حكمت 
باطرونات  إرض��اَء  الدولة  رغبة  سوى  أيديها  اقترفته  جرٍم 
ُمَجّهلًة  معزولًة  املنطقة  ه��ذه  وإب��ق��اء  ولوبياتها  املناجم 

ُمَفّقرًة .. حتى يتسنى لهم النهب والسلب كما شاؤوا.

    وإلى جانب املواد السالفة الذكر، يشير القانون املنجمي 
وفجيج  لتافياللت  املنجمية  باملنطقة  املتعلق   74.15 رقم 
الصلبة  كاحملروقات  أخ��رى  مب��واد  أيضا  املنطقة  غنى  إل��ى 
واإلشعاعية  الفوسفاطية  والصخور  النفطية  والصخور 

والغرافيت والفليورين واملنغنيز والنحاس واحلديد … 

    وأما إدارة كاديطاف فلم تكتفي بالتواطؤ مع املهربني 
والسكوت عن املواد املهربة، بل امتد إجرامها ألبعَد من ذلك 
عندما أحكمت قبضتها على القطاع وأيقنت أن ال حسيب 
تقريبا،  مهامها  جميع  م��ن  فتنصلت  رق��ي��ب،  وال  عليها 
واكتفت بتنظيم التهريب، فالقانون املنجمي املنظم للقطاع، 
والذي مت  باملناجم  املتعلق   33.13 رقم  القانون  وهو حاليا 
تطبيقه مبقتضى الظهير الشريف رقم 1.15.76 الصادر في 
فاحت يوليوز 2015، يكلفها مبهام عديدة منها تطوير العمل 

املنجمي والرقي به عبر دعم الصناع املنجميني التقليديني 
وتوفير أدوات السالمة وتنظيم التكوينات وتوفير املتفجرات 
واملعدات .. وباستثناء املتفجرات التي ال تتوفر دائما بالقدر 
بينهم  فيما  لعقد قرعة  م��راًرا  الصناع  الكافي مما يضطر 
بقية  م��ن  متلصت  اإلدارة  ف��إن  امل��ت��وف��رة،  الكمية  ل��ت��وزي��ع 
مهامها بشكل تام، فال هي نظمت تكوينات، وال هي وفرت 
معدات، بل حتى احملركات التي وهبها ملك البالد للصناع 
القطاع  لسماسرة  مقيتة  بزبونية  بتفويتها  قاموا  الصغار 
لنا أن سمعنا بهبٍة  لم يسبق  أننا  الكراء، ومع  حتت ذريعة 
سومة  أّدوا  هم  ال  منها  استفادوا  من  ف��إن  تكترى،  ملكيٍة 
كرائها وال هم أعادوها ليكتريها غيرهم، بل احتفظوا بها 
البالد ال يعرف  لهم دون غيرهم وكأن ملك  ملكية خاصة 
الدفعات  م��ع  كاديطاف  إدارة  فعلت  وك��ذل��ك  غيرهم!  هنا 
املوالية من احملركات واملعدات التي حصلت عليها لتساهم 
بها في تطوير العمل املنجمي باملنطقة، فإما ِيَفّوت بالرشوة 
الكائن  املركزية  وإما يبقى حبيسا خلف جدران  والزبونية 
مقرها مبدينة الراشيدية أو بأحد مكاتبها باألقاليم الستة.

     وينص نفس القانون )33.13( على أن حتتكر مركزية 
من  املستخرجة  املعدنية  امل��واد  تسويق  عملية  كاديطاف 
ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة، وف���ي دوس��ه��ا ع��ل��ى ه���ذه امل��ه��م��ة ومتلصها 
ألنياب  وتركتهم  املنجميني  الصناع  حقوق  ضّيعت  منها 
السماسرة وجشعهم ميتصونهم كيفما يشاؤون 
املعادن بثمن بخس ال يصل ُخمس  فيشترون 
بعيدا  أهوائهم  وف��ق  األسعار  ويقلبون  ثمنها 

عن السوق العاملية وعن تقلباتها.

مهمة  م��ن  ك��ادي��ط��اف  تتملص  ال  وك��ي��ف     
تسويق املعادن وقد فضل القائمون على أمرها 
رواتبهم  على  ورش��اوي��ه��م  امل��ه��رب��ني  إك��رام��ي��اِت 
كيف  غليل جشعهم،  تشفي  ال  التي  القانونية 
ينص  كما  التسويق  عملية  كاديطاف  حتتكر 
ر  على ذلك القانون فتحارب حلفاءها الذين تزِوّ
أوزان املعادن وأنواعها من أجل التستر عليهم 
من  نصيب  لها  ويكون  عملياتهم  تنجح  حتى 

غنيمتهم.

كاديطاف تضيع  ف��إن  السياق  ذات  وف��ي        
تسمح  ال��ت��ي  امل��ع��ادن  ه��ذه  ف��ي  املنطقة  نسبة 
باقتطاع  القانون  يكلفها  فبينما  بتهريبها، 
ودعم  شؤونها  لتسيير  تخصصها   10% تصل إلى  نسبة 
 .. للمنطقة  احمل��ل��ي��ة  التنمية  ف��ي  وامل��س��اه��م��ة  ال��ص��ن��اع 
من  تتنصل  التسويق وبذلك  عملية  من  اإلدارة  تتنصل 
تنمية الصناع تنمية املنطقة ليكتفي مسؤولوها بتنمية 

بطونهم!

حبرا  ظ��ل  وال���ذي  السالف  املنجمي  القانون  وش��دد      
للتمكن  اإلغاثة  صندوق  تفعيل  ض��رورة  ورق على  على 
من تأمني العمال الذين الزالوا يعانون من ظروف عمل 
غير إنسانية واضطهاد بشع ال مثيل له، محرومون كليا 
من التأمني الصحي ومن التقاعد االجتماعي .. ومن كل 
شيء! وال تزال املنطقة التي يعيشون فوقها محرومة من 
الطرقات ومن املستشفيات واملدارس وكل أسباب احلياة 

الكرمية!

املنطقة  الدولة مقارباتها في حق هذه  تغير      فمتى 
التي قدمت أبناءها شهداَء فداًء للوطن، ثم قدمت جوَفها 
غير اإلهمال  شيئا  مُتنح  ول��م  ال��وط��ن..  القتصاد  ف��داًء 

واحلصار والعدم !

ع الصادق بنعزوز

 إن سياسة المخزن 
الفالحية سياسة طبقية تستفيد 
منها أقلية من الفالحين الكبار، 

االستفادة من األراضي واالستثمارات العمومية 
في مجال السقي ومن الدعم القتناء المعدات 

وعوامل اإلنتاج باإلضافة إلى اإلعفاءات الضريبية. 
هذه السياسات المتبعة أدت إلى فقدان السيادة 
الغذائية لبالدنا إذ أصبح المغرب مستوردا بنيويا 

للحبوب. وأصبح الميزان التجاري مختال لفائدة 
الواردات التي تتزايد قيمتها أمام تناقص 

حجم وقيمة الصادرات الفالحية. 
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رآي  مجلة                              الفلسطينية

صباح الخير يا فلسطين

صدور الكتاب األول )طبعة غزة(: "العلمانية في 
احلالة الفلسطينية.. نقد السائد"، للكاتب والباحث 
ال��رف��ي��ق د وس����ام ف��ق��ع��اوي. ك��ت��ب م��ق��دم��ت��ه املفكر 
والباحث الفلسطيني الرفيق  غازي الصوراني، جاء 

فيها:
"لعل من أصعب املفاهيم التي تستدعي توضيًحا 
واستيعاًبا وتفكيًكا في مرحلة االنحطاط السائدة 
تنحصر  راه��ًن��ا؛  العربي  الوطن  ومشرق  مغرب  في 
حالة  يعيش  الذي  العلمانية  مفهوم  في  بالتحديد 
م��ن ال��غ��رب��ة واالغ���ت���راب ف��ي م��ش��رق وم��غ��رب بلدان 
ليست  حالة  وهي  متفاوتة،  بدرجات  العربي  وطننا 
مرتبطة بواقع التخلف والتبعية واالستبداد السائد 
نابعة عن غياب  أيًضا  بل  في مجتمعاتنا فحسب، 
الدميقراطية  التقدمية  املعرفة  وضحالة  ضعف  أو 
املستنيرة؛ خاصة وأن احلالة الراهنة للفكر الفلسفي 
املعرفي  بالتراجع  ليس  تتميز  العربي،  الوطن  في 
احل��داث��ي اإلن��س��ان��ي ف��ح��س��ب، ب��ل أي��ًض��ا بسيطرة 
مسبوقة  غ��ي��ر  ب��ص��ورة  املتخلفة  الغيبية  األف��ك��ار 
كافة  على  واملعاصر  احل��دي��ث  العربي  التاريخ  ف��ي 
مجتمعاتنا، حيث تبدو األبواب موصدة – بدرجات 
وجه  وف��ي  ع��م��وًم��ا،  الفلسفة  وج��ه  ف��ي   - متفاوتة 
مفاهيم  في  تتجسد  التي  احلداثة  وقيم  مفاهيم 
خصوصًا،  والعقالنية  الفردية  واحلرية  اإلنسانية 
تلك املفاهيم التي أنتجت تفريعاتها عبر مفاهيم 
والعلمانية  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  وال��ل��ي��ب��رال��ي��ة  ال��ت��ن��وي��ر 
تلك  بقاء  مقابل  االجتماعية،  والعدالة  واملواطنة 
ق��ي��ود الحتضان  أو  ب��ال ح����دود  م��ش��رع��ة  األب�����واب 
واالجتماعي  املعرفي  والتخلف  االستبداد  مفاهيم 
واملذهبي الطائفي، التي يعاد إنتاجها وجتديدها في 
هذه املرحلة التي تتعرض فيها بلدان الوطن العربي 
والصراعات  االنقسامات  م��ن  ملزيد  ومجتمعاتها 
والتشرذم؛  والتفكك  والتجزئة  والطائفية،  الطبقية 
والقومية؛  الوطنية  الهويتني  ت��راج��ع  على  ع��الوة 
واخلضوع  التبعية  مساحة  وتزايد  لتفاقم  انعكاًسا 
من  الصهيوني   - اإلم��ب��ري��ال��ي  للمركز  واالرت���ه���ان 
واالستغالل  واجلهل  الفقر  مظاهر  وتزايد  ناحية، 
الطبقي واالستبداد من ناحية ثانية، وكذلك بسبب 
استمرار نكوص وتراجع األحزاب واحلركات املكونة 
حلركة التحرر العربية، وعجز قياداتها عن متابعة 
أو توليد املعارف الفكرية املطلوبة لتوفير املجابهة أو 

املقاومة للواقع القائم.
ففي مقابل هذا الواقع؛ متمثاًل في حالة التخلف 
والفلسفات  األف��ك��ار  وان��ت��ش��ار  املعرفي  واالن��ق��ط��اع 
الرجعية؛ نالحظ استمرار صعود وتواصل  الغيبية 
في  خصوًصا  والفلسفي  عموًما،  املعرفي  التطور 
ُألغيت  دول أوروبا، منذ القرن السابع عشر، بعد أن 
سيطرة الكنيسة على عقول الناس، وحترر اإلنسان 
وأدوات  مظاهر  م��ن  ت��درج��ي��ة-  –بصورة  األوروب����ي 
التطور  س��ي��اق  ف��ي  واالج��ت��م��اع��ي  ال��دي��ن��ي  التخلف 
ثوراتها  الصاعدة، وجناح  للبورجوازية  االقتصادي، 
املهمات  العديد من  التي أجنزت وراكمت  السياسية 
التي  الدميقراطية  العقالنية  التنويرية  واملتغيرات 
في  ال��ب��ورج��وازي��ة  السياسية  ال��ث��ورات  لقيام  مهدت 
عشر؛  والثامن  عشر  السابع  القرنني  خالل  أوروب��ا، 
الفرنسية  الثورة  –خاصة  الثورات  تلك  جناح  فكان 
مليالد عصر  اإلع��الن احلقيقي  -1789 مبثابة  عام 
ثم  ومن  والعلمانية،  والعقالنية  والتنوير  النهضة 
الفلسفة  وانتقال  واحلداثة،  النهضة  تدشني عصر 
في أوروبا من العالقة بني الله والعالم عبر الكنيسة، 
إلى العالقة بني اإلنسان والعالم، وبني العقل والواقع 
في مناخ احلرية الفردية احملكوم للرؤى واملنطلقات 
والعلمانية  ال��ع��ق��الن��ي��ة  وال��ت��ن��وي��ري��ة  اإلن��س��ان��ي��ة 

احلداثية. 
ت��أس��ي��ًس��ا ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم؛ ي��أت��ي ك��ت��اب صديقي 
د.  بولدي  أخاطبه  أن  اعتدت  ال��ذي  الغالي  ورفيقي 

أوانها، كما قد  وس��ام، وكأنه ثمرة ناضجة في غير 
الواهمني،  أو  اجلهالء  أو  اليمينيني  لبعض  يخيل 
فحسب،  ناضجة  ليست  ثمرة  احلقيقة  في  لكنها 
الفكرية  والطموحات  بالتطلعات  محاطة  هي  بل 
والشباب  املثقفني  أوس��اط  في  املنتشرة  واملعرفية 
م���ع طروحاته  وت��ف��اع��ل��وا  وس����ام  ع��اي��ش��وا  ال���ذي���ن 
التقدمية اجلريئة ببعديها السياسي والفكري، ومن 
الثمرة  لقطف  الكتاب  إص��دار  بشغف  ينتظرون  ثم 
واألشواق  بالرغبات  يذّكرني  الذي  األمر  الناضجة؛ 
أفكار  ِاستقبلت  التي  واملعرفية  الفكرية  والتطلعات 
املفكرين املستنيرين والعلمانيني في أوروبا عموما 
القرن  في  خصوًصا،  وفرنسا  وهولندا  وبريطانيا 

الثامن عشر. 
تأتي  وس����ام؛  د.  ال��غ��ال��ي  علمانية  ف���إن  ه��ن��ا؛  م��ن 
خدمة  في  ضرورية  موضوعية  حلاجة  تلبية  فعاًل 
ال��ن��ض��ال ال��وط��ن��ي وال��ق��وم��ي ال��ت��ح��رري م��ن ناحية، 
مبوازاة مسار النضال املطلبي وفق املنظور الطبقي 
الكفيل  الدميقراطي  االجتماعي  الصراع  إطار  في 
للقوى  التغييري  وال���دور  ال��وع��ي  وتفعيل  بإنضاج 
اليسارية املاركسية خصوًصا. فعلى الرغم من عدم 
تبلور احلاجة الذاتية أو الظرف الذاتي مبعنى أدق؛ 
تراكمات  من  العملية  تلك  أن  من  ثقة  على  لكنني 
الوعي الذاتي باجتاه التفاعل مع مفهوم العلمانية 
والتنوير والدميقراطية واحلداثة، سيتجلى مبزيد 
الكتاب،  ه��ذا  مساهمة  عبر  واإلش���راق  الوضوح  من 
الذي يخرج إلى النور إلى جانب الكتب املعرفية في 
مؤكًدا  املفهوم؛  نفس  تناولت  التي  العربي  الوطن 
املعمق  العزيز د. وسام  املؤلف الصديق  على موقف 
العلمانية  اجت��اه  والدميقراطي  املوضوعي  باملعنى 
واحترام  الدينية،  احل��ري��ة  تأمني  فيها  رأى   التي 
املشاعر الدينية  للجماهير، وتأمني فصل الدين عن 
النظام السياسي، إلى جانب اعتبار املجتمع؛ مصدًرا 
احملاكم  تعزيز  يعني  م��ا  للقوانني،  ووح��ي��ًدا  أول��ًي��ا 
في احلقوق  العامة  املشاركة  لضمان  العامة  املدنية 
والواجبات من جهة، ومن جهة أخرى؛ عقلنة النظام 
النقيض  امل��وح��د؛  التعددي  الفلسطيني  السياسي 
حلالة االنقسام والتفكك الراهنة، مبا يعزز الثقافة 
االلتزام  إط���ار  ف��ي  العقالنية  التقدمية  الوطنية 

اخلالق بشعار "الدين لله والوطن للجميع".
بالقضية  مهتم  لكل  ض��رورًي��ا  ليس  الكتاب،  ه��ذا 
الفلسطينية أو القضية القومية، من منظور تقدمي 
فحسب، بل هو أيًضا وقبل كل شيء ضرورًيا إلضاءة 
العلماني   – العقالني   – املعرفي  اإلش��راق  ومضات 
الدميقراطي، كشرط يكاد يكون وحيًدا وأولًيا عند 
الوطني  للتحرر  وس���ام،  وال��رف��ي��ق  الصديق  الكاتب 
القومي  بالتحرر  بالضرورة  املرتبط  والدميقراطي؛ 

التقدمي". 
غازي الصوراني

آب/أغسطس 2022

العلمانية في احلالة الفلسطينية.. نقد السائد

نقد االستعمار أم مجابهته؟
تركز املنظومة االستعمارية في أدبياتها وسياساتها التي أنتجتها 
في ذروة حقبة االستعمار املباشر أو في العقود األخيرة، على مفاهيم 
للمقاومة وتدفيعها ثمن  البيئة احلاضنة  التمرد ومعاقبة  مكافحة 
على  املتمردين  ق��درة  وحتطيم  امل��ال��ي  احل��ص��ار  للمقاومة؛  دعمها 

تسويغ متردهم ضد املستعِمرين أو التنظير له.
وأكادمييي  جنراالت  تنظير  في  درج��ت  التي  املسميات  كانت  وأّي 
مريح  واستعمار  احتالل  تنفيذ  بإمكانية  للتبشير  الغزو  منظومة 
زالت  م��ا  األس��اس��ي��ة  املستعِمرين  ال��غ��زاة  أدوات  ف��إن  الكلفة،  وقليل 
الرصاصات والقنابل والطائرات: القتل واالعتقال والتعذيب والتدمير 
الوكالء  بدور  والتضخيم  اإلش��ادة  وصلت  ومهما  واحلصار،  املمنهج 
الوكالء  ه��ؤالء  أن  ت��درك  فإنها  استعمارية،  منظومة  ألي  احملليني 
يقفون ويتحركون باألساس على مساحة يحميها املستعِمر بقنابله 

وآالت حربه.
لم تكن أدبيات القمع الناعم وتنظيراته هي ما قتلت الفلسطينيني 
هذا األسبوع في الضفة احملتلة، بل تقوم بذلك وحدات جيش العدو 
القراءات األكادميية  في حملة قتل وتدمير وحشية، وأيًضا لم تكن 
الفلسطينية املستحدثة حلقبة "ما بعد االستعمار" و"أدوات الهيمنة 
والقمع الناعم- أو القاسي" هي من دافع عن الفلسطينيني في وجه 
والقرى  األح��ي��اء  أبناء  هم  ذل��ك  فعل  فمن  الهمجية؛  احلملة  ه��ذه 
وسعت  بفعلهم  آمنت  شعبية  وحاضنة  الفلسطينيني  واملخيمات؛ 
من  كبيرة  موجة  نظّرت  ما  عكس  وعلى  فعلهم،  ودع��م  حلمايتهم 
بضعة  تبدو  واحل��واض��ن؛  البنى  وتفكك  الفعل  الستحالة  الكتابات 
في  شعبنا  عن  مغايرة  ص��ورة  وتقدمي  ال��ص��ورة  لعكس  كفيلة  شهور 

ك��ت��اب��ات أخ���رى، ق��د ت��ك��ون واق��ع��ة ف��ي ف��خ مبالغات م��ض��ادة، ولكنها 
بالتأكيد أكثر تفاؤاًل بنبض الشارع.

والنقدي  املوضوعي  والتحليل  األكادميية  املطالعات  أهمية  فعلى 
العدو  مع  ال��ص��راع  ه��ذا  في  توصيفات  من  حوله  يسود  وم��ا  للواقع 
الصهيوني، فإنه من املهم بالقدر نفسه أال تكون هذه العملية مجرد 
لبناء  محاولة  أو  املستعِمرين،  ون��ظ��ري��ات  ألدب��ي��ات  نقدية  م��ذاك��رة 

معارضة أخالقية لهذه األدبيات ال لفعل املستعِمر نفسه.
التهاون مع االحتالل،  بالقدر نفسه وعلى أهمية نقد كل أشكال 
اإلدارة  دور  للعب  بنى وطنية فلسطينية  أو حتول  التنسيق معه،  أو 
الوطني،  العمل  أن  إدراك  املهم  فإنه من  االحتالل،  احمللية في ظل 
ال يجب أن يبقى رهينة لهذا الوضع، أو مجمًدا بانتظار زوالها من 
تلقاء ذاتها، بل إن العمل الستعادة البنى النضالية الوطنية وفعلها 
بصورة  ال��وض��ع  ه��ذا  لتغيير  أساسية  أداة  ه��و  احمل��ت��ل،  مواجهة  ف��ي 
الوطنية  املؤسسات  الداخلي الستعادة  النضال  ذلك بجانب  جذرية، 

ملوقعها ودورها.
للمستعِمر  املباشر  والنقيض  الوطنية  ال��ق��وى  مهمات  ه��ي  تلك 
ال��ق��ن��اع��ة اجل��دي��ة م��ن الفاعلني  وس��ي��اس��ات��ه وأي��ًض��ا ن��ظ��ري��ات��ه، أي 
الوطنيني بدور النضال املباشر على األرض واملجابهة اجلادة للعدو 
في تغيير املعادالت القائمة؛ إذ يقف شعبنا عند عتبة فارقة تتعلق 
باستعادة قدرته على تنظيم الذات، وجتاوز ما أحدثته مرحلة أوسلو 
من متزيق للبنى الوطنية، ومهما على صوت نقد املثقف الفلسطيني 
للمستعِمر، أو اتسعت مساحة االستماع لروايته في الساحة الغربية 
قيد شعرة عن مهمات  يغني  لن  كله  ذلك  فإن  االستعمار،  وعواصم 
تنظيم الذات وصناعة أدوات املواجهة واستعادة فعالية البنى الوطنية 

في املعركة مع الغزاة على أرض فلسطني.
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أمريكا الالتينية في الصراع الدولي احلالي من أجل الهيمنة

على  تقع  التي  روسيا  تعتبر  املتحدة  للواليات  بالنسبة 
املتاخمة  الغربية  الشمالية  احلدود  من  كيلومتر   90 بعد 
قناة  بها  تتواجد  التي  الوسطى  وأمريكا  أالسكا،  لوالية 
باحمليط  األطلسي  احمليط  لربط  الوحيد  املمر  باناما، 
الهادي، مناطق جغرافية تنظر إليها اإلدارات األمريكية، 
العرش  ع��ن  الشمالية  أمريكا  "إح��الل��ي��ي"  انفصال  منذ 

البريطاني، كمجال يهدد أمنها القومي باستمرار. 

فالعداوة جتاه روسيا سواء في ظل االحتاد السوفياتي 
احلالي  الرأسمالي  احلكم  ظل  في  أو  السابق  االشتراكي 
لم تتزحزح في العقيدة األمريكية. نفس املوقف بالنسبة 
ألمريكا الالتينية. فاالنقالب املنظم من طرف املخابرات 
األم��ري��ك��ي��ة ب��أم��ر م��ن ال��رئ��ي��س ري��ت��ش��ارد ن��ي��ك��س��ون ضد 
الرئيس االشتراكي بالشيلي سالفادور ألياندي سنة 1973، 
واجلهوم العسكري الذي أمر به الرئيس جورج بوش األب 
الرئيس خادم  1989، الختطاف وسجن  على باناما سنة 
املخابرات األمريكية مانويل نورييكا، الذي كانت تشك في 
قدرته على ضمان سالمة املالحة بقناة باناما، تدخل في 
إطار الضربات االستباقية لقطع الطريق ضد أي تهديد 

محتمل.  

بالنسبة لروسيا تعمل أمريكا لإحالة 
دون رقيها إلى قوة اقتصادية وعسكرية 
محورية في منطقة "يوراسيا" بتعريف 
"الشطرجن  كتابه  في  بريزيزنسكي  من 
واملوجه   1997 س��ن��ة  ال���ص���ادر  األك���ب���ر" 
لسياسات اإلدارة األمريكية )العسكرية 
العالم  جت��اه  واملالية(  واالستخباراتية 

إلى حدود اليوم. 

الالتينية  ألم���ري���ك���ا  ب��ال��ن��س��ب��ة  أم����ا 
قرنني  منذ  ح��ددت  جتاهها  فالسياسة 
م��ن ط���رف ال��رئ��ي��س م��ون��رو ف��ي 1825 
في رسالته إلى الكونكريس حيت اعتبر 
أن "ق���در أم��ري��ك��ا ه��و أن حت��اف��ظ على 
الالتينية  وأم��ري��ك��ا  الشمالية  أم��ري��ك��ا 
ضد تدخالت متكررة من طرف القوى 

االستعمارية األوروبية". 

في إطار سياسة مونرو، يعتبر املكسيك املتاخم 
املباشر  اخلطر  م��ص��ادر  أح��د  املتحدة  للواليات 
االستعمارية  القوى  أن  خاصة  ألمنها،  بالنسبة 
األوروبية ما تزال تتربص بأراضيه. هكذا طلبت 
من سلطات امليكسيك بيع جزء من أراضيه وعلى 
رأسها والية تكساس، وملا رفضت هاجمت وضمت 
املتحدة  الواليات  مساحة  ربع  يشكل  ما  بالقوة 
احلالية. منذ تلك املرحلة تطورت نظرية "القدر 
احملتوم" للواليات املتحدة في قيادة العالم ووفرت 
إعالمية  ق���درات  م��ون��رو  منذ  امل��وال��ي��ة  اإلدارات 
وتواصلية مستمرة "النبيلة" بالنسبة لإمبريالية 

األمريكية. 

مبا أن الواليات املتحدة في فجر استقاللها ال 
تتوفر بعد على قدرات مالية هامة، بقيت الدول 
مستعمراتها  ك��اه��ل  تثقل  ال��ت��ي  ه��ي  األوروب���ي���ة 
القدمية بأمريكا الالتينية بالديون، وعندما تكون 
تتقدم  أقساطها،  أداء  عن  عاجزة  األخيرة  هذه 
"مستحقاتها".  الس��ت��رداد  احل��رب��ي��ة  ب��ب��وارج��ه��ا 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وال يتناسب  ه���ذا م��ا ي��زع��ج 
م��ع "ع��ق��ي��دة م��ون��رو". مل��لء ف���راغ "ق��ان��ون الغاب 

هو  عمه  )اب��ن  روزف��ل��ت  ت��ي��ودور  الرئيس  تقدم  األمريكي" 
و1945(   1933 ب��ني  م��ا  أمريكا  رئيس  روزف��ل��ت  فرانكلن 
سنة 1903 بإضافة مفادها أن الواليات املتحدة هي التي 
يجب أن تلعب دور الدركي في أمريكا الالتينية، لتتدخل 
املؤسسات  الديون ألصحابها في  بنفسها عسكريا جللب 
األوروب���ي���ة. ه��ك��ذا ن��ف��ذت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة 26 احتالال 
عسكريا، منها ما دام عدة سنوات، لدول أمريكا الالتينية 
فيما بني 1902 و1926. كما مت فصل باناما عن كولومبيا 
)بثورة برتقالية( سنة 1903 واشترت شركة أمريكية أسهم 
الشركة الفرنسية املالكة لقناة باناما ومت إمتام الشق الذي 
األطلسي  احمليط  من  امل��رور  من  األمريكية  السفن  مكن 
إلى احمليط الهادي وبسط مجال ال متناهي للتطور أمام 

املالحة التجارية والعسكرية األمريكية. 

القارة  خ��ارج  ألمريكا  الهيمنة  ن��زع��ات  ت��ط��ورت  بعدها 
بعد  أمريكية  محمية  إل��ى  الفليبني  بتحويل  األمريكية 
اجلزر  م��ن  العديد  على  والسيطرة  منها  اإلس��ب��ان  ط��رد 

االستراتيجية. 

احلالي  الرئيس  إلى  روزفلت  بتيودور  مرورا  مونرو  منذ 
جون بايدن لم تتغير عقيدة الواليات املتحدة جتاه أمريكا 

الالتينية: مجال أمنها القومي. 

في سنة 2015، أصدر الرئيس أوباما قرارا رئاسيا ضد 
، يعتبر فيه أن  "املس بحقوق  الرئيس نيكوالس م��ادورو 
القومي  "األم��ن  ل  تهديدا  يشكل  فنزويال  في  اإلن��س��ان" 

للواليات املتحدة".

املهيمنني  والدميقراطي  اجلمهوري  احلزبني  فسياسة 
املتحدة  الواليات  استقالل  منذ  السياسية  الساحة  على 
سنة1776  مبنية على عقيدة مونرو-تيودور روزفلت. فهما 
يزاوجان فيما بني التدخل العسكري إذا اعتبرا أن األمر 
يتطلب حسما سريعا والتدخل االستخباراتي باالنقالب 
على  حسما  األم��ر  تطلب  إذا  امللونة  ال��ث��ورة  أو  العسكري 

املستوى املنظور.

منذ سنة 1977 إلى نهاية 1981 تعامل جورج بوش األب، 
الواليات  رئيس  وبعدها  لالستخبارات  مديرا  ك��ان  ال��ذي 
البابا جون بول  للشيوعية  املعادي  البولندي  املتحدة، مع 
ال��ث��ان��ي وم��دي��ره ف��ي »م��راق��ب��ة الدين" 
بالفاتيكان، األملاني   راتزينغير، والذي 
لعزل   ،2004 بونوا سنة  البابا  سيصبح 
بكل  الكبار  األساقفة  جميع  ومعاقبة 
يتعاملون  الذين  الالتينية  أمريكا  دول 
التحرر"  "فقه  مع حركة  يتعاطفون  أو 
)س���ن���ع���ود ل���ه���ذا امل����وض����وع ف���ي اجل���زء 

الثاني(. 

الرئيس  ص������رح   1983 س���ن���ة  ف����ي 
أمام  ل��ه  ف��ي خطاب  ري��غ��ان  اجلمهوري 
الوسطى  "دع��م��ن��ا ألم��ري��ك��ا  ال��غ��رف��ت��ني 
الدمقرطة  ص����وب  ي��ت��ج��ه  أن  ي��ج��ب 
وذلك  االق��ت��ص��ادي  وال��ن��م��و  السياسية 
للمؤسسات  االع����ت����م����ادات  ب��ت��ق��وي��ة 
سيساعدها  مبا  الدول  بهذه  العسكرية 
على منع الشيوعيني من مواصلة إذكاء 

النعرات الثورية".

أما بالنسبة للرئيس الدميقراطي كارتر فمنظوره 
يعتمد على "نهج الضغط االقتصادي دون تدخل 
مباشر لكي تتمكن نخبة جديدة من الظهور وتتكون 
وتكتسب  الليبرالية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  امل��ب��ادئ  وف���ق 
"يجب  ويضيف  للحكم".  تهيؤها  ال��ت��ي  امل��ه��ارات 
مواجهتهم باأليديولوجيا بإظهار االشتراكية على 
املسلحة  احل��رك��ات  تفتقد  لكي  مناسبة  غير  أنها 
سياسة  على  االعتماد  يتطلب  هذا  السكان.  دعم 
تواصلية كفأة إلقناع "املجتمع املدني" بعدم جدوى 
وفاعلية النموذج االشتراكي". هكذا أسسوا "املعهد 
والدميقراطية"  للحرية  األمريكيتني  ب��ني  فيما 
اجلرائم  في  املتورطون  كل  فيه  يتسكع  بفلوريدا، 

السياسية واالقتصادية في حق شعوبهم.

إن���ه���ا امل����زاوج����ة ب���ني احل����ل ال��ع��س��ك��ري واحل���ل 
االس��ت��خ��ب��ارات��ي ف��ي م��واج��ه��ة ح��رك��ة حت��رر شعوب 
أمريكا الالتينية التي ُتعتبر على أنها تشكل تهديدا 
االدارات  األم��ري��ك��ي". ح��س��ب  ال��ق��وم��ي  "األم����ن  ل 

املتعاقبة بالبيت االبيض.

)يتبع(

احلسني العنايت ) اجلزء 1/2(

 بما أن الواليات 
المتحدة في فجر استقاللها لم تكن 

تتوفر بعد على قدرات مالية هامة، بقيت 
الدول األوروبية هي التي تثقل كاهل مستعمراتها 
القديمة بأمريكا الالتينية بالديون، وعندما تكون 

هذه األخيرة عاجزة عن أداء أقساطها، تتقدم ببوارجها 
الحربية السترداد "مستحقاتها". هذا ما يزعج الواليات 

المتحدة وال يتناسب مع "عقيدة مونرو". لملء فراغ "قانون 
الغاب األمريكي" تقدم الرئيس تيودور روزفلت )ابن عمه 
هو فرانكلن روزفلت رئيس أمريكا ما بين 1933 و1945( 

سنة 1903 بإضافة مفادها أن الواليات المتحدة هي 
التي يجب أن تلعب دور الدركي في أمريكا الالتينية، 

لتتدخل بنفسها عسكريا لجلب الديون 
ألصحابها في المؤسسات األوروبية.
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تتمة:  نساء الوادي أو واقع نساء "خلف الفناء"

 >>>
عن عطالة أبنائها حيث لم تعد الفالحة تغريهم نظرا 
ال  س��وق  ف��ي  منتجاتها  ولتبخيس  ال��ش��يء  ذات  لضعف 
يعترف بقيمة املنتوج احمللي مقارنة باملنتوج القادم من 
الضيعات الكبرى من أكادير حيث تستغل مثيلتها بأبخس 
األثمان، عن معاناة زوجها للوصول إلى السوق األسبوعي 
البيت  مستلزمات  لشراء  للبيع  يصلح  أن  ميكن  ما  لبيع 
األخرى، عن معاناتها للذهاب للمركز الصحي الذي يبعد 

7 كلم لتلقيح أبنائها وبناتها.

حياة عادية ومألوفة 

بالنسبة حلياة، ال تشكل حياتها بالدوار بالطريقة التي 
أية  ومشاقها  روتينها  تعيش 
مشكلة بالنسبة لها، فقد تربت 
مساعدة  ع��ل��ى  ص��غ��ره��ا  م��ن��ذ 
أه��ل��ه��ا وط��اع��ت��ه��م، واالل���ت���زام 
لصيقة  ت��راه��ا  ال��ت��ي  مبهامها 
بها والتي تكبر كلما كبر سنها، 
واألش����ق����اء  األرض  وخ����دم����ة 
ذك����ورا  ألن���ه���م  م��ن��اق��ش��ة  دون 
أين  تسألهم  أن  لها  يحق  وال 
ي��ذه��ب��ون وم��ت��ى ي��ع��ودون حني 
يغادرون باجتاه مركز اجلماعة 
شأنهم،  ف�����ذاك  امل���دي���ن���ة،  أو 
وارد  غير  أم��ر  القاعدة  وعكس 
املعتقلة  ف��ه��ي  وم��س��ت��ح��ي��ل، 
دون م��ن��ط��وق ح��ك��م ري��ث��م��ا أن 
أم���ر إق��ام��ت��ه��ا اإلج��ب��اري��ة أمر 
فهي  ذل��ك  رغ��م   .. منه  مفروغ 
وأم���ل وبحسرة  ب��أل��م  ت��ت��ح��دث 
عن طموحها الذي لم يتحقق، 

وه���و أن تكمل دراس��ت��ه��ا وال���ذه���اب إل���ى امل��دي��ن��ة، ول���م ال 
قريبة،  إعدادية  وج��ود  عدم  لكن  وظيفة،  على  احلصول 
وضعف ذات البني لدى عائلتها، وخوفهم من إرسالها إلى 
الداخلية منعها من االستمرار، فضال عن املتعارف عليه 
بأن مكان املرأة احلقيقي هو املنزل وواجبها الرئيسي هو 
خدمة الزوج وتربية األوالد.. ودون اختيار وجدت نفسها 
قد  ال��ذي  ال��زوج  انتظار  في  قريتها  فتيات  طابور  ضمن 
إذا كان مهاجرا قادما  يخلصها من معاناتها وخصوصا 

من الديار األوربية.

الربوع،  ه��ذه  ب��ني  الطبيعة  ق��س��وة  م��ق��اوم��ة  ن��ض��ال  ب��ني 
ومكر الزمان، وخبرة احلياة لسنوات صنفتها ضمن خانة 
الشيخوخة، مازالت أم عمر تعترض على مقارنة احلاضر 
عن  كثيرا  يختلف  احلالي  الريف  أن  ترى  فهي  باملاضي، 
ريف املاضي، فلم يكن هناك تيار كهربائي، كما أن احلالة 
املادية في األرياف اختلفت عن سابق عهدها، فضال عن 
األجهزة  املنازل  احتوت  إذ  املدينة،  في  باحلضارة  التأثر 
الكهربائية املختلفة التي سهلت عمل النساء، وعليه تعتبر 
أم عمر النساء في الوقت الراهن كسوالت العتمادهن على 
مع  والتواصل  التلفزية  البرامج  ومتابعة  الغازي  الفرن 
أفراد العائلة عبر الهاتف النقال. وتواصل »كنا في املاضي 
وتوفير  ب��امل��زروع��ات  العناية  ف��ي  ال��وق��ت  معظم  نقضي 
احلطب ألغراض إعداد اخلبز وإعداد الطعام، وغالبا ما 
في  بأكمله  يومها  أو  يومها  نصف  القروية  امل��رأة  تقضي 

احلقل، وتنهي عمل املنزل في الصباح الباكر وفي املساء 
بعد العودة"، لتدعمها أم حليم بقولها "في مواسم الصيف 
لغسل  ل��ي��ال،  العشاء  بعد  م��ا  حتى  نعمل  نظل  واحل���رث 
املالبس وإعداد اخلبز، وإذا كان في املنزل أكثر من امرأة 
املنزلي  العمل  أشغال  ملتابعة  باملنزل  تظل  إحداهن  فإن 

ورعاية احليوانات واألطفال وتذهب الباقيات للحقل".

لكن هذا لم مينع أم عمر من أن تتذمر وهي تستعرض 
التي ظلت  بنتها  امل���رض،  م��ع  بنتها  معاناة  م��ن  ش���ذرات 
ال��ذي ظل  زوجها  يستطع  ول��م  لسنني،  ال��ف��راش  طريحة 
أن  سنوات   5 من  ألكثر  عالجها  ومبصاريف  بها  يتكفل 
يوفر مصاريف عالجها بني الرباط واحلسيمة، فاضطر 
اخلامس  م��ح��م��د  ت��رك��ه��ا مبستشفى  إل���ى  األخ��ي��ر  ه���ذا 

غياب  في  األخيرة  أنفاسها  به  لفظت  حيث  باحلسيمة 
العناية الطبية الكافية ودعم للدولة في عالجها. لم تكن 
عن  نسمعه  ما  كل  بأن  القول  من  لتمنعها  عمر  أم  أمية 
تكلف الدولة مبرضى السرطان ليس حقيقة بل هو كذب 
ال يرى منه املريض أي شيء، فمعاناة بنتها لم تكن البتة 
بدخول املستشفى بل األصعب كان هو حتمل مصاريف 
ومصاريف  الطبية  التحليالت  ومصاريف  ال���دواء  ش��راء 

املمرضات. 

أما فاطمة التي تبدو كطفلة مرحة ونحلة تنتقل بني 
جنبات الساقية، فقد قالت لنا "تركت املدرسة بعد املستوى 
السادس ألن أبي ال يسمح لي وألخواتي بالدراسة، وحتى 
للعمل باحلقول  املنزل، بينما في خروجنا  باخلروج من 
لديه  ليس  احلطب،  للجبل جللب  والصعود  اليوم  ط��وال 
أية مشكلة، فالوضع هنا يختلف، وهذا هو حالنا، األوالد 
يستطيعون إمتام دراستهم باإلعدادية باملركز ويسافرون 
ويعودون دون مشاكل، أما البنات فمكانهن البيت واحلقول، 
وتضيف قائلة، ال أدري ملاذا ال يبنون إعدادية هنا بالقرب 
الصحي  املستوصف  ذلك وعن  يتحدثون عن  منا، فقط 
أي��ام االنتخابات،  الطريق وع��ن س��ي��ارات اإلس��ع��اف  وع��ن 
معها  ومت��وت  وعودهم  تنتهي  موسمها  ينتهي  حني  لكن 

أحالمنا.

أحالم مؤجلة:

غادرت دوار أوركوز وأنا مثقلة بالشعور بالقهر واحلقد، 
حقد على ما يسمى دولة ال توفر لساكنتها سوى شواهد 
االزدياد والوفاة، شعور أيقظ بداخلي معاناتي وأنا طفلة 
6 مرات جللب  أكثر من  الذهاب  حيث كنت مجبرة على 
املاء بني فترة الدراسة الصباحية واملسائية، وكيف غادرت 
أسرتي وأنا في الثانية عشرة أللتحق بالداخلي وأكتشف 
لكوني  الفصل  داخ��ل  التمييز  من  أخ��رى  معاناة  بعدها 

قروية.

وأنا أسترد شريط الذكريات في طريق العودة مررت قرب 
ثم  ومن  ال��واد  على جنبات  بتصبني غسيلها  تقوم  شابة 
نشرها على أكوام األحجار والقش املوجودة قرب جنيات 
يومها  ع���ن  ف��س��أل��ت��ه��ا  ال�������واد، 
وه��ل وجل��ت امل��درس��ة؟ وم��ا هي 
أحالمها؟ أجابتني بطالقة عن 
سؤالي عّما يراود مخيلتها من 
ب��ش��وش تعتليه  أح���الم وب��وج��ه 
ونظرات  ب��ري��ئ��ة  ح���زن  س��م��ح��ة 
في األف��ق ظلت جت��ول بها في 
تعمل  أن  اع��ت��ادت  التي  األرض 
من  لها  كان  أن  منذ  بفالحتها 
العمر خمس سنوات قائلة: "أنا 
ألنها  ق��ط،  للمدرسة  أذه��ب  لم 
بالضفة  تقع  بيتنا  عن  بعيدة 
األخ����رى ل���ل���وادي، وف���ي موسم 
عن  اجل��م��ي��ع  ينقطع  ال��ش��ت��اء 
الدراسة ملدة تفوق 3 أشهر، وهو 
حالنا حتى اليوم، وهنا ال توجد 
أو ال قيمة  النساء أح��الم،  لدى 
ألم��ن��ي��ات��ه��ن، وإمن�����ا ك���ل شيء 
خلقنا  ال��ت��ي  للظروف  يخضع 
تفصح  أن  للمرأة  تسمح  ال  ظ��روف  فيها،  ونعيش  فيها 
أنا  عيب،  ذل��ك  ألن  ع��ال  بصوت  داخلها  في  تتمناه  عما 
أمتنى أن أغادر من هنا، أن أتزوج شابا أحبه وأغادر معه 
أورب��ا، أن أضع أوالدي باملستشفى، ال على ج��رار لن  إلى 
أن تنهي بناتي  إلى املستشفى وأنا حتت املطر،  يوصلني 
وأوالدي دراستهم وأراهم يكبرون ويشتغلون..، مضيفة ال 
تعتقدي فيما قالته لك النساء، بأننا نتفق ونتوافق على 
ما تفتحت عليه عيوننا كواقع وطريقة للحياة باعتبارنا 
فالحات، ولكن تلك حقيقة خاطئة وغير مقنعة فنحن ال 
نختلف بشيء عن آمال وطموحات فتيات املدينة إال أن 
قدرنا الذي جعلنا نولد في هذه املنطقة ال يسمح للنساء 
أو للرجال أن يختاروا لنفسهم طريقًا أو منفًذا بعيًدا عن 
ألتحق  أن  أمتنى  كنت  كم  املثال،  فأنا على سبيل  القرية 
باملدرسة التي لألسف لم أتعلم فيها حرفًا على اإلطالق 
بشهادة  امل��دي��ن��ة  فتيات  ككل  أح��ظ��ي  أن  ب���ودي  ك��ان  وك��م 
وأشتغل كموظفة، بداًل من شهادة األمية التي منحت لي 
فرصة االشتغال باحلقل والزراعة وجلب احلطب، ضمن 
دوامة ال تنتهي إال وأنا جسد منهك ،أرتاح بضع ساعات 
ألستعد ليوم آخر يحمل في طياته نفس متاعب وقسوة 
من سبقه من األيام. وأمل أجسده في زوج قادم من بعيد 

ليحملني إلى اخلارج ألعيش كإنسان. >
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بقايا صور

ي��أت��ي م��ن بعيد ميأل  ي��ك��اد اجل��و ينفجر، ص��وت غ��ري��ب 
الفضاء، لم يعهده من قبل أبدا.

أحس هذا البدوي الصغير الذي لم يألف بعد العيش في 
املدينة الهادئة بشيء ينذر بخطر ماحق ال يعرف بالضبط 
تفاصيله، متاما كما حتس احليوانات قبيل حدوث زلزال، 

إنه استشعار مسبق نابع من الفطرة.

في تلك اللحظة كان موجودا في قسم العلوم الطبيعية، 
جالس إلى جانب صديق حميم، متهور، شبه أحمق، لكنه 
ذكي للغاية والذي استشعر نفس اخلطر القادم، فما كان 
ذهول  أم��ام  القسم  على  املخيم  الصمت  كسر  أن  إال  منه 

األستاذ "عسة" املتمرد، معلنا اخلروج من القسم.

كان الوقت أصيال من يوم شتوي جاف، بدأ الصوت الهائل 
يقترب رويدا رويدا ليتضح فحواه : إنها مظاهرة عارمة 
تكن  لم  املدينة.  وس��ط  امل��وج��ودة  الثانويات  من  انطلقت 
املدينة  على  ال��ط��ارئ  وه��و  باملظاهرات  سابقة  معرفة  له 
البحر  م��ي��اه  ف��ي  كالسمكة  فيها  ان��ص��ه��ر  لكنه  ح��دي��ث��ا، 
يجاهد  أحمق  الشبه  جانبه صديقه  إلى  وكان  املتالطم، 

للوصول إلى مقدمة املظاهرة التي كانت قد 
والتي  فيها  يدرسون  التي  املؤسسة  اقتحمت 
األق��س��ام مما  من  مزيد  لبناء  ورش  بها  ك��ان 
البناء  بأخشاب  التسلح  للمتظاهرين  أت��اح 
امل���ت���واج���د ه��ن��اك ب��ك��ث��رة مل��واج��ه��ة اجليش 
قبل  الرئيسي  الشعار  املساعدة.كان  والقوات 
إرادة  "ن���ادت   : ه��و  مؤسستهم  إل��ى  ال��دخ��ول 
الطلبة ---نادت الحتادكم دابا". كان الصوت 
اجلماعي آلالف املواطنني و هم يرددون هذا 
الشعار خلف التالميذ يطغى على اجلو فوق 
فاخترق  بهدوئها،  املعهودة  الصغيرة  املدينة 
اآلف��اق وشكل ضغطا هائال على اآلذان كما 

يفعل الزلزال متاما.

تلك  في  يستوعبه  أن  من  أكبر  املشهد  ك��ان 
وبني  ال��ث��ورة  ف��ي  الرغبة  ب��ني  مختلط  إح��س��اس  املرحلة، 

اخلوف من شيء لم يعهده أبدا في حياته.

خروج  على  اعتراض  أي  يبد  لم  املتمرد  "عسة"  األستاذ 
منذ  الثورة  على  يشجعهم  ك��ان  بل  القسم،  من  تالمذته 
بدوية  أص��ول  من  أيضا  "عسة"  األستاذ  ك��ان  أول حصة، 
ولهجته  املتهدل  هندامه  و  مالمحه  ذل��ك  ف��ي  تفضحه 

اجلهورية التي تكاد تكسر زجاج القسم.

مناطق  كل  من  القادمني  املتظاهرين  مجاميع  تختلط 
املدينة فلم يعد باإلمكان متييز العمال من البحارة، وال 

املواطنني العاديني من تالميذ املؤسسات التعليمية.

الطرف  امل��ت��واج��دة على  اإلع��دادي��ة  أس���وار  ال��ك��ل  اكتسح 
منحدر  إال  البحر  عن  يفصلها  وال  املدينة  من  الشمالي 
صخري شبه عمودي، عند سفحه توجد مقابر للمسلمني 
وأخرى للنصارى وكذلك حيز صغير خصص ملقابر اليهود، 
إيقوناتها  و  النصارى كانت متميزة بنظامها  لكن مقبرة 

املنتصبة فوق األجداث.

قد  وك��ان  اجليش  أن يحضر  قبل  كثيرا  ال��وق��ت  يطل  ل��م 
تقدمه باشا املدينة في سيارته الذي اقتحم بها اجلموع 
والكثيفة  الكبيرة  احلشود  من  كان  فما  جنونية،  بسرعة 
السيارة  ملرور  كافيا  غريبة مسلكا  وبسرعة  فتحت  أن  إال 
التي سيكسر زجاجها تلميذ بواسطة قطعة خشب كانت 
تستعمل في ورش البناء املجاور، كان ذلك التلميذ طويل 
ك��ان ق��د فقد األخرى  ان��ه  وع��ري��ض وبعني واح���دة حيث 

أثناء طفولته القاسية.

لم يكن أحد في تلك املدينة ليردعه ومينعه من اخلوض 
الداخلي  القسم  ف��ي  يسكن  فهو  االن��ت��ف��اض��ة،  تلك  ف��ي 
للمؤسسة و والديه بعيدين في قرية منسية هناك حيث 
هم منهمكون في أشغالهم الشاقة، ال تصلهم األخبار إال 

بعد أن يذهب والده إلى السوق بعد أسبوع.

باألسلحة  املدججة  املساعدة  القوات  و  اجليش  جحافل 
تنتشر وسط املدينة و على اجلبال احمليطة بها، مناوشات 
هنا وهناك. ينتظم مع مجموعة من الشباب، يلتحقون 
باجلبل املجاور إلى جانب مجموعات أخرى مماثلة، في 
اجلانب  على  تلتحق مبواقع  أخ��رى  أن مجموعات  حني 
اآلخر من املدينة، فتحصل مواجهات عنيفة تسفر غالبا 
عن جرحى وقتلى من اجلانبني وتطول املواجهة لتوصل 
الليل بالنهار قبل أن تعطى األوامر من جهات قيل عنها 
"ع��ل��ي��ا" إلط���الق ال��رص��اص بعد أن خ��رج��ت امل��دي��ن��ة عن 

السيطرة متاما.

التجأ مسرعا إلى القسم الداخلي مثله في ذلك مثل باقي 
هناك  املدينة.  في  لهم  أب��اء  ال  ممن  اآلخ��ري��ن  التالميذ 

تلميذ  وهو  "القندس"  اختبأ  قد  كان  العلوي  الطابق  في 
الشكل  رأس كروي  و  قامة قصيرة  ذو  الكالم  قليل  عنيف 
من  كبيرة  كومة  و  طويل  بسيف  متسلحا  أشعث،  وشعر 
حلظة  في  احل���ادة،  احل��واف  ذات  الصلبة  الكلس  أحجار 
رمى بها مجموعة من أفراد اجليش املدججني بالبنادق 
القريب من  الصبار  املتمترسني خلف شجر  و  الهجومية 
القسم الداخلي التي تعود ملكيته ل"تشي احمد" حارس 
املدرسة، فكان احلجر يصيبهم مباشرة، فما كان منهم إال 
أن أطلقوا زخات من الرصاص احلي على قاعة املطالعة 
التي اجتمع فيها غالبية التالميذ معتقدين إنها مصدر 
الرشق باحلجارة مما جعل الشريط الزجاجي املمتد على 
طول القاعة يتكسر عن آخره في حني أن التالميذ كانوا 
قد انبطحوا أرضا حتت الطاوالت مستغلني ذلك الوقت 
الثمني الذي استغرقه اجلنود في فتح معبر داخل الصبار 
احلاد  الشوك  رغ��م  وأيديهم  البنادق  أعقاب  مستعملني 
وذلك من أجل التموقع في موقع يسهل الرمي منه مباشرة 
أخرى من  كانت مجموعة  األثناء  القاعة. في هذه  نحو 
الداخلي  للقسم  الرئيسي  املدخل  إلى  قد وصلت  اجلنود 
ذو الباب الزجاجي السميك املطعم باألسالك،لكن حصل 
أن منعهم املقتصد النحيف مخاطبا إياهم : لن متروا إال 

على جثتي.

ما  يتابع  و هو  اللحظة  تلك  إحساسه مختلطا في  كان 
يفعله و يقوله املقتصد منتظرا حلظة اإلعدام اجلماعي، 
طرف  من  الكره  أش��د  مكروها  ك��ان  لطاملا  املقتصد  فهذا 
على  حريصا  ك��ان  ألن��ه  استثناء،  دون  م��ن  التالميذ  ك��ل 

جتويعهم، لم يكن ليصدق بسهولة، يا االهي انه هو فعال، 
لكن كيف يغامر بحياته هكذا بهذه الطريقة من أجلهم؟، 

هل ما يراه حقيقي ؟ ال يصدق.

التالميذ  أصغر  وهو  "أفحشوش"  كان  اللحظة  تلك  في 
كان  الطبخ،  في  تستعمل  كبيرة  آنية معدنية  في  مختبأ 

فعال ملجأ مناسبا لتلك اللحظة الرهيبة.

فجأة و بعد تراجع اجلنود ونهاية اجللبة املختلطة بالنار 
في  املشهد  إلى  املكسرة  النوافذ  من  ينظر  وهو  والدخان 
اخلارج تفقد صديقه احلميم الشبه أحمق، وقد كان يعرف 
مزاجه جيدا فهو ال يخاف أبدا، لم يكن ضمن احلاضرين 
إلى الداخلي في تلك اللحظة اخلطيرة والدخان يتصاعد 
من مناطق عديدة في املدينة و أصوات لعلعة الرصاص 
تسمع عن قرب، فجأة يظهر والعرق يتصبب من جبينه 
في عز فصل الشتاء عند غروب الشمس وهو يصرخ :" لقد 
سقط ثالثة أشخاص إلى جانب "حمام األمل" برصاص 
من  متأثر  غير  يقولها  جانبهم".  إلى  كنت  لقد  اجلنود، 
بصدره  ملواجهتهم  العودة  يريد  كأنه  و  يظهر  بل  املشهد 

العاري لوال منعه من طرف أصدقاءه.

لم تكن العواقب في حسبانه بالبث و املطلق.
كم كان عظيما ذلك التلميذ، لن ينساه أبدا 
رغم الفراق الطويل، خصوصا و أنه قد جن 
أخرى  لهزات  تعرض  و  بعد عدة مرات  فيما 
مستشفيات  ف��ي  أشهر  ستة  أقعدته  عنيفة 
ليست كاملستشفيات، كان ذلك بعد أن تعافى 

شيئا من جنونه.

نام تلك الليلة بحذائه أسوة بأصدقائه على 
مع  فجرا  لينطلق  املهترئة،  البالية  أسرتهم 
خمسة من رفاقه املقربني متجها إلى قريته 
شاهقة  وجباال  عميقة  أودي��ة  سالكا  البعيدة 
عبر مسالك و ممرات ضيقة جدا و التي تؤدي 
في بعض األحيان إلى أجراف حادة ال ينفع 
معها إال التسلق، كانوا ال يعرفون تلك املسالك من قبل، 
لكن األهالي كانوا يدلونهم كي ال يتيهوا. كم كانت دهشته 
كبيرة ملا التقوا أحد الشيوخ الطاعنني في السن في مدشر 
هاربني؟،  أنتم  لم   : مستنكرة  بلهجة  وخاطبهم  مهمش 
كان األجدى بكم الصمود الستكمال ما بدأناه، إن األمر 
ليس منتهيا بعد يا أبنائي، عليكم قطع درب طويل، فإن 
لم  أبنائكم، فإن  لم تستطيعوا أجعلوها أمانة في أعناق 
حتى  أبنائهم  أعناق  في  أمانة  فليجعلوها  يستطيعوا 
ينعتق الوطن.تبني فيما بعد خطوات من ذلك املكان أن 
التحرير  ك��ان واح��دا ممن ش��ارك في ح��رب  الهرم  الشيخ 

الريفية بزعامة محمد بن عبد الكرمي اخلطابي.

تابعوا السير عبر األحراش و الغابات و الوديان ليصلوا إلى 
منازلهم و قد انسدل الليل، فتفاجأ والده باحلضور الغير 
املنتظر وهو الزال ال يعلم بالذي وقع في املدينة وما هي 
يتجاوز  يكن  لم  الذي  بابنه  كانت محدقة  التي  األخطار 

الرابعة عشرة من عمره.

إلى روح شهداء انتفاضة يناير 1984
م��الح��ظ��ة: ت��خ��ت��ل��ف أي����ام إط����الق ال���رص���اص ب���ني املدن 
 1984 يناير   13 األربعاء  يوم  االح��داث  بدأت  فاحلسيمة 
و بلغت ذروتها يوم اجلمعة 15 يناير حيث سقط عشرات 
الشهداء برصاص النظام في حني بلغت الذروة في مدينة 
الناضور يوم الثالثاء 19 يناير. في تطوان و القصر الكبير 

و مراكش لم أعد أتذكر بالضبط.

تاشفني االندلسي  في ذكرى انتفاضة يناير 1984
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حوار

للعامالت  املغربية استغالال بشعا  البادية  تعرف   -  1
الفالحيات، وتهميشا واضحا للمجال هل من توضيح حول 

املوضوع؟
لألسف  مب����رارة.  ويحسسنا  ي��ؤرق��ن��ا  م��وض��وع  الفئة  ه��ذه 
العمال  إن  كثيرا.  يعرفه  وال  عليه  يطلع  لم  العام  ال��رأي  أن 
االقتصادي وهو ص��ارخ. فعمال  التمييز  الزراعيني يعيشون 
جميع القطاعات كانوا يستفيدون من الضمان االجتماعي 
منذ تأسيسه سنه 1960، أما العمال الزراعيني لم يستفيدوا 
من ذلك حتى سنة 1982. وبالنسبة للتعويضات العائلية فلم 
اجلامعة  قامت  بعدما  أي   ،2009 سنة  إال  منها  يستفيدوا 
الوطنية للقطاع الفالحي بخوض معركة دامت عدة سنوات، 
 ،2012 2003 حتى  النقابة حيث كنت عضوا فيها من  هذه 
لم  إذا  ال��ف��الح��ي،  القطاع  ف��ي  لزمالئي  أق���ول  كنت  وآن����ذاك 
نستطع أن نحصل على مكسب التعويضات العائلية لفائدة 
العمال الزراعيني نكون قد فشلنا في مهمتنا. وبالفعل كان في 
تلك الفترة نضال داخل املجلس اإلداري للصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي ونضال خارج املجلس اإلداري، عبارة 
عن إضرابات ووقفات وحتسيس للرأي العام. فعلى سبيل 
التعويضات  زراع��ي  ألف عامل   500 إذا أعطينا ل  املثال 
العائلية أي 600 دره��م سنضع في جيوبهم أزي��د من 3 
املبادرة  ميزانية  من  أكثر  أي  السنة،  في  دره��م  ماليير 
الوطنية للتنمية البشرية، وهذه الثالثة ماليير ال تكلف 
الدولة ولو سنتيما، ألن 2 مليار درهم للمبادرة الوطنية 
اخلارجية  املساعدات  من  دره��م  مليار  فيها  السنة  في 
كدعم واملليار الثاني من ميزانية الدولة وهذا املبلغ عندما 
الطلبات  دور  ببناء  املكلفة  للمقاوالت  يذهب  يصرف 
أو أشياء أخ��رى، أم��ا ه��ذه ال 3 مليارات دره��م فتذهب 
مباشرة جليب العمال الزراعيني وبالتالي فإن 600 درهم 
شهريا تشكل %40 زي��ادة في دخلهم. هذه هي محاربة 
الفقر إذا أردنا محاربة الفقر: امنحوا الناس حقوقهم! 
بإضرابات  ال��ق��ي��ام  ب��ع��د  استطعنا  احل���ظ  ح��س��ن  ف��م��ن 
الزراعيني، متكنا  العمال  واحتجاجات كثيرة وبنضاالت 
ولكن التزال  املغرب من حتقيق مطلبنا،  في  ألول مرة 
هناك مشكلة كبيرة وهي احلد األدنى لألجر، حيث أن 
اليوم احلد األدنى لألجر في الفالحة يقل ب %40 عن 
زراعي  عامل  فاليوم  الصناعة؛  في  لألجر  األدن��ى  احل��د 
يتقاضى 69 درهما يوميان وإذا اعتبرنا أن عامال زراعيا 
له زوجة وابنان فإن كل واحد منهم يتقاضى أقل من 20 
درهما في اليوم، ومبا أن عتبة الفقر احملددة من طرف 
األمم املتحدة هي 20 درهما يوميا، إذن ميكننا أن نقول 

بأن العمال الزراعيني يعيشون حتت عتبة الفقر.
باإلضافة إلى ذلك جند أنهم يشتغلون بعدد ساعات 
أكبر من الصناعة أي 48 ساعة مقابل 44 في األسبوع، 

لدى  التصريح بهم  وزي��ادة على ذلك فالعديد منهم ال يتم 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ورغم أن لديهم احلق 
في التعويضات العائلية فالعديد منهم ال يتقاضوها بسبب 
غير  الصحية  التغطية  إل��ى  باإلضافة  بهم،  التصريح  ع��دم 
املستفاد منها ألن األغلبية ال يدفعونها. وباإلضافة إلى ظروف 
مستشفيات،....(  ال  ط��رق،  )ال  البادية  في  القاسية  العيش 
يتم نقلهم كاحليوانات في ظروف ال إنسانية عبر شاحنات 
فعندما  األش��خ��اص،  م��ن  األع���داد  تلك  تتحمل  ال  صغيرة 
تقع حادثة سير يكون عدد القتى واجلرحة كبير، كما حدث 
مؤخرا في منطقة موالي بوسلهام حيث كان عدد املصابني 
يفوق 20 منهم 12 قتيال. ومثل هذه احلوادث تتكرر كل يوم. 
فإذا مررت أمام شرطي املرور دور حزام السالمة يوقفك، في 
والعمال  بالبشر  محملة  شاحنات  ي��وم  كل  أمامه  متر  حني 
ت��واط��ؤا م��ا بني  ال��زراع��ي��ني وال يوقفها، م��ا يفسر أن هناك 
السلطات وأصحاب املشاريع والشركات الزراعية الكبرى. أتعلم 
أن أكبر االستثمارات الفالحية تتم في منطقة سوس ماسة 
الفالحي  القطاع  أوروب��ا في  إل��ى  ال��ص��ادرات  فأغلب  وبالتالي 

من تلك املنطقة، وفي تلك املنطقة توجد أكبر نسبة للفقر 
وأكبر نسبة للسيدا، والعمال يقيمون في دور من البالستيك 
املستثمرون  وه��ؤالء  الصفيح.  دور  من  أقسى  ومعانات  في 
والتربة  املائية  والفرشة  العمال  يستغلون  واملغاربة  األجانب 
وبعد استنزافها يتركون األرض قاحلة باستعمالهم املفرط 
للمبيدات، ويرحلون إلى منطقة أخرى، وال يسددون الضريبة، 
فال يستفيد املغرب من هذا النوع من االستثمارات حيث يتم 

استغالل اإلنسان وتدمر البيئة.
جميع اآلليات من جرارات وآليات السقي.. تأتي من اخلارج 
ب��ل حتى ال��ب��ذور، واألم����وال ت��ذه��ب ل��ل��خ��ارج. ف��أي استفادة 
يجنيها امل��غ��رب م��ن ه��ذا ال��ن��وع م��ن االس��ت��ث��م��ارات؟ فاليوم 
مياه  حتلية  في  نفكر  املائية  الفرشة  استنزاف  بعد  وصلنا 
البحر لسقي اخلضروات املوجهة للتصدير، مع ما تكلفه هذه 
العملية )20 درهما للمتر املكعب على األقل( واجلزء األكبر 
منها تؤديه الدولة أي من جيب املواطن عبر الضرائب. هذا 
هو النموذج التنموي الذي يجب أن نعيد فيه النظر. النموذج 
الذي ال يؤدي سوى للفقر والكوارث البيئية وال تستفيد منه 

بالدنا على أي مستوى. سألت يوما رئيس إحدى اجلماعات 
املعنية وقلت له كيف لديكم هذا احلجم من االستثمارات وال 
تتوفرون حتى على طرق صاحلة وال بنيات حتتية؟ فأجابني 

إنهم ال يؤدون الضرائب وبالتالي نحن ال نستفيد شيئا.
ومقهورة  "محكورة"  فئة  املغرب  في  الزراعيني  العمال  إن 
رد  اليوم  ويجب  احل��ك��رة!"  من  "كفى  نقول  لذلك  ومظلومة 
االعتبار لهذه الفئة ألنها هي من ينتج القوت األساسي لعيش 

املواطن. 

2   إذا كان هذا هو واقع املناطق اإلنتاجية الكربى فماذا 
عن املناطق الجبلية والنائية؟

وانعدام  امل��ط��ل��ق  التهميش  ح��ي��ث  اجلبلية  امل��ن��اط��ق  ف��ي 
طرقات، هل تعلم بكم تشترى قنينة الغاز التي تبلغ في املدن 
42 درهما؟ إنها تصل أحيانا إلى 200 درهم ألنها تنقل عبر 
البغال ملسافة يوم كامل. وهذا ما يضطر الساكنة إلى تدمير 

الغابات والغطاء النباتي مما يؤدي إلى اجنراف التربة وتوحل 
السدود وتقل حقينتها ويسبب في انعكاسات خطيرة بيئية 
واقتصادية. إن املواطن هناك يطالب فقط مبمرات ومسالك 
غير معبدة، فالبغل هو وسيلة نقل املسافرين والبضائع، وهو 
سيارة اإلسعاف وآلة احلرث واحلصاد، إنه مغرب "أسردون" ! 
. إن األطفال هناك في سن 14 و15 سنة لم يسبق لهم أن 
رأوا السيارة. كل هذا التهميش علما أن هذه املناطق اجلبلية 
هي منبع املياه التي نستغلها في املدن وفي السهول السقوية، 
وباملقابل يعيش السكان هناك الفقر املدقع في مواجهة البرد 
والفيضانات وال يصلهم أي مسؤول من الدولة باستثناء املقدم 
الذي يعيش معهم، وفي فترة االنتخابات تأتيهم الهيلكوبتر، 
ليس لنقل املرضى، بل محملة بصناديق االقتراع. إنه مغرب 
آخر. وبالتالي نقول "كفى من احلكرة وكفى من الظلم الذي 

يعيشه هؤالء املواطنون" !.
وهذا الوضع هو نتيجة للسياسات املتبعة منذ فترة 
نافع.  وغ��ي��ر  ن��اف��ع  إل��ى  امل��غ��رب  ال���ذي قسم  االستعمار 
واستولى  اخلصبة،  األراض���ي  حيث  النافع  على  فركز 
سلبها  بعد  كبرى  رأسمالية  وش��رك��ات  املعمرون  عليها 
من أصحابها الشرعيني.. ومد املغرب النافع بالطرقات 
وقنوات الري وبنى سدودا لتوفير املياه ومنح املعمرين 
القروض والدعم املالي وأدخل زراعات جديدة كاحلوامض 
والبواكر موجهة إلى التصدير نحو فرنسا. وهمش باقي 

املناطق التي أدخلها في نطاق املغرب غير النافع. 

عن  تتحدثون  لكم  سابقة  استجوابات  –يف     3
هي  ما  املغرب  يف  للفالحة  الكربى  البنيوية  األعطاب 

تلك األعطاب؟
للفالحة  الكبرى  البنيوية  األع��ط��اب  حتديد  ميكن 

عموما ببالدنا في 5 أو 6 أعطاب:
- العطب األول، توزيع األرض، بحيث عندنا اليوم 
املساحة  من   12% حوالي  ميلكون  الضيعات  من   55%
املزروعة مبساحات أقل من 3 هكتارات؛ وعندنا باملقابل 
%12 من املالكني الكبار ميلكون %55 من األراض��ي، أي 
أن هناك متركز لألراضي في يد قلة قليلة من الفالحني. 
وه���ذا ال��وض��ع جت��ت��ره ب��الدن��ا منذ االس��ت��ق��الل وه��و ما 
أعطانا فالحتني: فالحة عصرية كبيرة متطورة وأخرى 
معيشية متخلفة. واإلشكال هو أنه رغم كونها في 75% 
منها متليك إال أن أغلبها غير محفظة مما يعوق الولوج 
أو  الدولة  التي تقدمها  وبالتالي فالقروض  املالية  السوق  إلى 
القرض الفالحي ال يستفيد منها سوى فئة قليلة )حوالي 
150 ألف فالح( ال تتجاوز %10 من مجموع الفالحني وهم 
طبعا كبار الفالحني. كما تعيق هذه الوضعية الولوج للدعم 
إلى  إضافة  التحفيظ،  يشترط  وال��ذي  الدولة  تقدمه  ال��ذي 
جتعلهم  التي  االمكانيات  لديهم  ليس  الفالحني  صغار  أن 
يستثمرون قبل أن يسترجعوا جزءا من تلك األم��وال عبر 
سوى  ال��دول��ة  دع��م  م��ن  كذلك  يستفيد  ال  وبالتالي  ال��دع��م، 
كبار الفالحني. والسياسة املتبعة من طرف مخطط املغرب 

األخضر أو قبله تكرس هذا الواقع.
املغرب سنوات  امل��اء، بحيث يعرف  الثاني هو  - اإلشكال 
املائية  امل��وارد  5 سنوات، وأغلب  اجلفاف مرة في حوالي كل 
توجد في الشمال، إذ جند %7 فقط من املساحة تستحوذ 

على %54 من التساقطات. 
<<<    التتمة ص  16

ضيف هذا العدد الذي خصص ملفه لواقع البادية واملناذق اجلبلة هو الرفيق عبد الرحمي هندوف املهندس الفاليح 
والقيادي النقايب يف اجلامعة الوطنية للقطاع الفاليح )االحتاد املغريب للشغل(... يف هذا احلوار نستخرض معه 

الواقع الفالحة باملغرب وأوضاع البادية املغربية والعامالت والعامل الزراعيني والفالحني الفقراء...

جميع اآلليات من 
جرارات وآليات السقي.. تأتي من 

الخارج بل حتى البذور، واألموال تذهب 
للخارج. فأي استفادة يجنيها المغرب من هذا 

النوع من االستثمارات؟ فاليوم وصلنا بعد استنزاف 
الفرشة المائية نفكر في تحلية مياه البحر لسقي 
الخضروات الموجهة للتصدير، مع ما تكلفه هذه 

العملية )20 درهما للمتر المكعب على األقل( والجزء 
األكبر منها تؤديه الدولة أي من جيب المواطن عبر 
الضرائب. هذا هو النموذج التنموي الذي يجب أن 

نعيد فيه النظر. النموذج الذي ال يؤدي سوى 
للفقر والكوارث البيئية وال تستفيد 

منه بالدنا على أي مستوى. 
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يتأكد بامللموس بأن اليسار املشتت سهل االنقياد 
للمزيد من التشرذم. هذا اليسار املشتت مٌلا تنتصب 
أمامه ضخامة املهام وجسامة املسؤولية، وعندما 

يقيسها بوضعه يصاب بالدوار وباإلحباط.

ثم  واإلحساس  اليأس  إلى  يقود  اإلحباط  هذا 
ترفض  الطبيعة  لكن  التحرك.  بال جدوى  اليقني 
ال��ي��س��ار احملبط  ه��ذا  ول��ذل��ك سيتحرك  اجل��م��ود 
اليائس ليس نحو األعلى، ألن ذلك يتطلب جهدا 
ألن  األسفل،  نحو  سيتحرك  بل  ومضنيا،  متعبا 
ذلك سهل، وحتى قانون اجلاذبية ميكنه أن يغني 

عن أي مجهود ذاتي.

فكيف اخلروج من هذه الدوامة اجلهنمية قبل 
أن تتحول إلى سجن أبدي؟

يحتاج  لكنه  اليد،  متناول  في  وهو  ذل��ك،  ميكن 
إلى اإلرادة أي إلى نسبة معقولة من تفعيل الشرط 
املوضوعية  ال��ش��روط  مل��ق��اوم��ة  وتسخيره  ال��ذات��ي 
احملبطة بل لفرض اإلرادة بنسبتها املعقولة تلك، 
وليس  وعمليا  فعال  االقتناع  ثانيا،  ثم  أوال.  هذا 
التاريخ  صانعة  هي  اجلماهير  ب��أن  نظريا  فقط 
ويساهم  وي��ن��غ��رس  ي��ن��خ��رط  أن  امل��ن��اض��ل  وع��ل��ى 
بقدر مستطاعه وليس هو الذي عليه حترير تلك 
رفيقه  مع  قوته  يجمع  أن  عليه  وثالثا،  اجلموع، 
اآلخ���ر وال����ذي ال يشبهه، وه���و ع��ل��ى ح��ق ف��ي أال 
واحد  كل  على  ولذلك  األول��ى،  الوهلة  من  يشبهه 
في  واالخ��ت��الف  التمايز  ه��ذا  يحترم  أن  منهما 
أدنى  بينهما حد  أن يجمع  لكن شريطة  التقدير 
ك��ل حسب  األم���ام  إل��ى  وال��دف��ع  التغيير  إرادة  م��ن 
طاقته. فإذا توفرت هذه الشروط، سيتمكن هؤالء 
واإلحباط  التشتت  وض��ع  جت���اوز  م��ن  املناضلون 
معركة  املعركة،  نفس  في  منخرطني  باتوا  ألنهم 
إنها معركة  املتصارعة.  املعالم واألطراف  واضحة 
اجلواب  سبق  نتقدم؟  كيف  س��ؤال  على  اجل���واب 
على سؤالني جوهريني وهما مبا نبدأ؟ وما العمل؟

بعدهما  وم��ن  وج���رادة  الريف  ح��راك  لقد شكل 
احلراكات املقبلة مثل هذه الفرصة، وعلى اجلميع 
أن يتلمس مهامه حسب طاقته، وأن يفٌعلها بجد 
القوة.  حلشد  احللفاء  ع��ن  يبحث  وأن  وت��ف��ان��ي، 
كانت  مهما  اجلماهيرية  والنضاالت  فاحلراكات 
تستدعي  العاجلة،  مطالبها  ومحدودية  بساطتها 
التاريخية،  املسؤولية  روح  استحضار  اجلميع  من 
املساعدة على  الفرقة وكل ما من شأنه  ينبذ  وأن 
البيضاء من طرف  الراية  هزمية جماهيرنا ورفع 
فاالنخراط  خ��ارج��ه��ا.  أو  ال��س��ج��ون  ف��ي  ال���ق���ادة 
احل���م���اس���ي واجل���م���اع���ي وب��اس��ت��ح��ض��ار ض����رورة 
استنهاض الشرط الذاتي، عبر تقوية حلمة العمل 
الوحدوي في اإلطارات النقابية واجلمعوية وبناء 
التنظيمات الذاتية املوجهة للحركات االحتجاجية 
والكادحة  العمالية  املناضلة  الطالئع  واستقطاب 
وضخها في أنوية احلزب املستقل للطبقة العاملة 
احلديث الوالدة. علينا جتميع القوى وبناء الكتلة 

احلرجة الضرورية لكل تغيير ثوري منشود.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

 شيء من اإلرادة لهزم اليأس واإلحباط

بالشكل األمثل. وحتى  املاء  السدود ال يستغل  بناء  ورغم 
على مستوى الوزارة فاملديرية املكلفة باملاء سابقا مت تقزميها 
املخطط  بعد  اجل��دي��دة  الهيكلة  ف��ي  مصلحة  م��ج��رد  إل���ى 
األخضر وتقلص عدد املوظفني فيها من 17 الف إلى 4 آالف.

في  موضعي  سقي  إل��ى  السطحي  السقي  حت��وي��ل  ورغ���م 
بعض احل��االت لم يتنج عن ذلك أي اقتصاد للماء. فيجب 
تقييم هذه اإلصالحات بشكل علمي لتطوير طرق تدبير املاء 

وتصحيح االختالالت.
- املسألة الثالثة هي التمويل،

- واإلشكال الرابع هو التأطير والتكوين لصالح الفالحني 
والتقنيني لالطالع على التقنيات احلديثة. والذي يلعب هذا 
الدور هو املكتب الوطني لالستشارات الفالحية، إال أنه يعاني 
من نقص كبير في املوارد البشرية فهناك حوالي 600 تقني 
ومهندس مكلف بتأطير مليون ونصف من الفالحني وهذا 

أمر من سابع املستحيالت، إضافة إلى قلة اإلمكانيات.
لدينا  ليس  التسويق،  هو  اخلامس  البنيوي  العطب   -
سبيل  فعلى  الفالحني.  حقوق  تضمن  تسويق  ميكانزمات 
باعتبارها  احلبوب  في  جيد  فالحي  موسم  حالة  في  املثال 
وفرة  مع  الصغير،  الفالح  ف��إن  املغرب،  في  األساسي  املنتوج 
ب  محصوله  منه  يشتري  عمن  يبحث  ال��س��وق،  ف��ي  املنتوج 
150 درهم للقنطار وال يجده. ومن يستفيد من الوضع هم 
التعاونيات  هناك  كانت  السابق  في  وال��وس��ط��اء.  السماسرة 
تلعب دور le régulateur املوازن في أثمان البيع بحيث تكون 
التعاونية ملزمة بشراء احملصول بالثمن املرجعي الذي حتدده 
الدولة مثال في 250 درهم للقنطار كحد أدنى. لكن أغلب تلك 
التعاونيات متت تصفيتها بعدما انسحبت الدولة. إضافة إلى 
أن املطاحن أصبحت تفضل ش��راء احلبوب من اخل��ارج ألن 

ثمنها أرخص لكونه مدعم من طرف الدولة املصدرة. فأوروبا 
مثال تدعم فالحتها بحوالي 30 مليار يورو في السنة. فلوال 

تعريفة اجلمارك قد يصل قنطار القمح 100 أو 150 درهما.
مسألة أخرى في قضية التسويق، قامت الدولة في السابق 
نكن  لم  وبعدما  السقوية،  الدوائر  خللق  هائلة  باستثمارات 
الستينات،  بداية  في  السكر  من  حاجياتنا  من  شيئا  ننتج 
تعاقدت الدولة مع الفالحني بأن تبني السدود وتزودهم مبياه 
الدولة  وشيدت  السكري.  الشمندر  يزرعو  أن  مقابل  السقي 
%64 من احلاجيات  18 معمال إلنتاج السكر ومت��ت تغطية 
يوم  وف��ي  الثمانينات.  في  احليوية  امل��ادة  ه��ذه  من  الوطنية 
من األيام نزلت إمالءات البنك الدولي بإزالة الدورة الزراعية 
في  الفالحون  استمر  ذل��ك  ورغ��م  لشأنهم.  الفالحني  وت��رك 
زراعة الشمندر، لكن املعمل أصبح يفرض أثمنة شراء أقل. 
وتراجع أغلب الفالحني عن هذه الزراعة. ففي منطقة تادلة 
مثال انتقلت املساحة املزروعة من 24 ألف إلى 6 آالف هكتار. 
وبعدما قطعت الدولة مياه السقي عنهم نظم الفالحون عدة 
املوضوع.  ال��دول��ة أي ح��وار في  إض��راب��ات مت قمعها ورفضت 
 ،)13 )8 معامل من بني  املعامل  إغ��الق  النتيجة هي  وكانت 
وخسرت شركة COSUMAR 400 مليون درهم في بني مالل 
وحدها ومتت تسريحات جماعية للعمال. ونزلنا من %64 إلى 

%20 من تغطية احلاجيات الوطنية من مادة السكر.
أساسيتان  مادتان  وهما  والسكر(  )اخلبز  منوذجان  ه��ذان 
وفضلنا  تسويقهما  إص��الح  في  فرطنا  املغاربة،  تغذية  في 
استيرادهما من اخل��ارج فأصبحنا رهينة اخل��ارج في أمننا 
الدولة  لدى  تعد هاجسا  لم  التي  الغذائية  الغذائي وسيادتنا 
هما  أساسيني  هدفني  ألغت  الفالحية  فالسياسة  املغربية. 
االهتمام بالفالح وبدخله وكرامته كإنسان، واالهتمام باألمن 

والسيادة الغذائيني.>

 Réversible ما هو خطير في البوليميك أنه منقلب االجتاه
*ال���ق���ول : ك��ات��ب��ك��م ال��س��اب��ق ك����ان م��ت��ف��ق��ا ع��ل��ى مضمون 

االتفاق!....
اس��ت��ع��م��ال ن��ف��س امل��ن��ط��ق ل��ل��ب��ره��ان ب��اخل��ل��ف س��ي��ؤدي إلى 

النتيجة التالية : 
عن  المتنع  النقابة  رئ��اس��ة  ف��ي  بقي  ل��و  السابق  *كاتبكم 

التوقيع على مضمون االتفاق!...
قليال من الفطنة ال تضر! ...

مالحظة قد تكون لها عالقة مبا سبق : في جميع االتفاقيات 
الدولية أو الوطنية أو حتى احمللية هناك ما يسمى"التوقيع 
ممثل  البرملانية  الدميقراطية  الدول  األولى"ففي  باألحرف 
الدولة في هيئة األمم املتحدة ،أو أحد أجهزتها له"السلطة 
ب"األحرف  معاهدة  على  التوقيع  ميكنه  التقديرية"حيث 
األولى" ثم يعود إلى برملان بلده وجوبا والذي يفتح جلسة 
الدولية  االتفاقية  على  عدمه  من  التوقيع  مسألة  ملناقشة 
يصبح  االتفاقية  إل��ى  االنضمام  على  البرملان  ص��ادق  ،وإذا 
الدولة في حل من  تعتبر  ذلك  يتم  لم  ،وإذا  نهائيا  التوقيع 

التوقيع األول... 
هل هذا احلجاج هو املهم اآلن ! ال طبعا ...

إذن ما هو املهم؟
املهم أن النضال وهدف احلركة النقابية من املفاوضات كان 
يهدف إلى أن ال يكون "للنظام اجلديد" "ضحايا جدد" وإال 
لم يرى  الذي  النظام  ما جدوى تسميته ب"اجلديد"!. هذا 
النور بعد !و الذي يتم لألسف التهليل له فقط بعد االطالع 
على العناوين أو في أحسن احلال على الفهرست املرسل في 

أزمنة مختلفة !!! ..
املشهود  ي��ن��اي��ر   14 ي����وم  ك����ان  م���ا  ك����ان  أن  وب���ع���د  اآلن 

"للنظام  ضحايا  وج��ود  ضد  للنضال  ،سيضطر"اجلميع" 
اجلديد" )وهم أكثر من ضحايا "النظام األساسي ل2003"( 
ع��ود على ب��دأ : وف��ي ان��ت��ظ��ار تفاصيل ت��ط��ور األم����ور، ما 

ينتظرنا جميعا؟
رغ���م  ع���ل���ي���ه  ات����ف����ق  مب�����ا  احل����ك����وم����ة  ت���ل���ت���زم  ل�����م  إذا   *
ماذا  سوابق...  ذلك  في  وألخواتها  ميكروسكوبيته؟ولديها 

سيفعل املوقعون؟
بطبيعة احلال سيعود الكثير منهم إلى ساحة النضال حتت 

شعار : "التنزيل !!! التنزيل !!!..." 
* وإذا إلتزمت!؟... 

لرفع  القداما واجلدد وهم كثر  الضحايا  ستخرج جحافل 
مطالبهم حتت شعار "اليوم اليوم قبل غدا املطالب/اإلنصاف 

وال بد !"
هل استراتيجية "احلكومة" منذ سنة من اللف والدوران في 
ما سمي احلوار القطاعي الذي لم يرق يوما إلى"مفاوضات 
ح��ق��ي��ق��ي��ة" ألس��ب��اب ي��ط��ول ش��رح��ه��ا ك���ان ه��و ن���زع "فتيل 
إلى  ي��ع��ودون  االس��ات��ذة  وجعل  واالحتجاجات"  االض��راب��ات 
فهمت  رمب��ا  التعليمية"  ب��أن"ال��س��ي��اس��ة  مطمئنني  القسم 
بأن  الكولونيالية-  الدولي  البنك  توصيات  -رغ��م  أنه  أخيرا 
احلساب  من  شيئا  يتطلب  للمنظومة  النسبي  االستقرار 
مدخله إنصاف الشغيلة التعليمية أوال وقبل كل شيء ، أم 

أن الكثير من النوايا احلسنة تقود إلى جهنم ؟
الوقت  ورب��ح  امل��ن��اورة  لعبة  النقابية  احلركة  مع  اللعب  أم��ا 
االعالمية  السرديات  وإنتاج  سواد  على  بالتوقيع  والبهرجة 
مؤقتة  إعالمية  نشوة  سوى  يوفر  فلن  الفرحة،  والبالونات 

ليعود الواقع -الذي ال يرتفع- كما كان أو أسوأ !...
مزيدا من اليقظة في إطار )وحدة -نقد -وحدة(

نقطة نظام :
 مزيدا من اليقظة في إطار )وحدة - نقد - وحدة (

تتمة احلوار

ح . اسالمي


