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رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

تزداد أوضاع اجلماهير الشعبية استفحاال 
واالجتماعية  االقتصادية  األزمة  تعمق  مع 
الطبقية  الــكــتــلــة  وغــطــرســة  والــســيــاســيــة 
ميكن  فهل  املخزنية؛  دولتها  وتغول  السائدة 
جتاوز هذه األوضاع؟ وما هو السبيل لتخلص 
وحتقيق  معاناتها  مــن  الشعبية  اجلماهير 

طموحات وآمال الشعب املغربي؟
أحداثا  األخيرة  الفترة  يف  املغرب  عــرف 

كثيرة بينت عمق األزمة التي يعيشها :
جاءت  والتي  الكبير"  الهروب   " عملية   •
املدن،  بعض  بإغالق  املفاجئ  القرار  إثر  على 
والــظــروف  ومــآســي،  حـــوادث  مــن  رافقها  ومــا 
ــات  ــن ــواط ــي يــعــيــش فــيــهــا امل ــت الــقــاســيــة ال
واملواطنون العالقات والعالقون يف هذه املدن.

• االحتجاجات التي شهدتها بعض املناطق 
لشروط  األدنى  احلد  غياب  رفض  عن  تعبيرا 

احلياة.
 19  - كوفيد  جائحة  مــبــرر  استغالل   •  
لتسريح العامالت والعمال أو لتقليص األجور.
الشرب  مــيــاه  وانــقــطــاع  اجلــفــاف  حــالــة   •
نتائج  خلف  مما  املناطق،  ببعض  نقصها  أو 
سلبية على صحة املواطنات واملواطنني وخلق 
توترات خطيرة بينهم، باإلضافة إلى النقص 

يف املنتوجات الفالحية.
الفالحني  على  الكارثية  الــتــداعــيــات   •
إلغالق بعض األسواق ومنع الدخول واخلروج 

من بعض املدن وصعوبة التنقل.
لدعم  إمكانياتها  لكل  الــدولــة  توجيه   •
مع  للتجاوب  طاقاتها  كل  وتسخير  املقاوالت 
اجلماهير  حساب  على  ذلــك  وكــل  مطالبها، 

الشعبية.
• حادثة سوق املاشية باحلي احلسني.

• األحداث التي رافقت خروج املتشافني من 
مرضى كورونا مبستشفى بن سليمان.

استهتار  والتطورات  األحــداث  هذه  عرت 
ــني  ــن ــواط ــاع املـــواطـــنـــات وامل ــأوضـ ــة بـ ــدولـ الـ
تزايد  أظهرت  كما  والعوز،  الفقر  ومستويات 
من  ووسعت  ترديا  الشعبية  الفئات  أوضــاع 

وأكدت  املجاالت،  مختلف  يف  اخلصاص  دوائر 
خلدمة  كــأداة  للدولة  البورجوازية  توظيف 

مصاحلها.
تعمق  من  زاد  قد  عوامل  عدة  تفاعل  إن 
وغضب  قلق  ومن  الشعبية  اجلماهير  معاناة 
مختلف الفئات الشعبية، ومن هذه العوامل : 

الــســائــدة  الطبقية  الكتلة  اســتــغــالل   •
للطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحني.
الــنــظــام  • اســـتـــبـــداد وفـــســـاد وتــبــعــيــة 

السياسي.
• تــوالــي ســنــوات اجلــفــاف والــتــقــلــبــات 

املناخية.
• تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
وتبعية  فساد  بسبب  كورونا  قبل  والسياسية 

النظام.
على   19  - كوفيد  جائحة  تــداعــيــات   •

املجاالت. مختلف 
الــســائــدة  الطبقية  الكتلة  اســتــغــالل   •
ــوال  ــن أجـــل نــهــب األمـ ــروف اجلــائــحــة م ــظ ل
العمومية وتشريد العامالت والعمال وانتهاك 

االجتماعية.  احلقوق 
محاربة  ملبرر  املخزنية  الدولة  استغالل   •
إطــالق  ــل  أج مــن  املستجد  ــا  كــورون فــيــروس 
وحــقــوق  ــات  ــري احل عــلــى  لهجومها  الــعــنــان 
على  البوليسية  قبضتها  وإحــكــام  االنــســان 
االحتجاج  ومنع  ــواه  األفـ وتكميم  املجتمع 
السائدة  الطبقية  الكتلة  مصالح  خدمة  ومن 

العاملية. الرأسمالية  ومصالح 
لتدبير  املــخــزنــيــة  الـــدولـــة  ســيــاســة  إن 
يف  تتلخص  واضح،  بشكل  عنها  املعلن  األزمة، 
املقاوالت  خدمة  يف  الدولة  قــدرات  كل  وضع 
وحتذير اجلماهير الشعبية من قساوة الفترة 
يف  مبا  التضحيات  بتقدمي  ومطالبتها  املقبلة 
أرباح  ضمان  أجل  من  ــاألرواح  ب املغامرة  ذلك 

البورجوازية.
ومآسي  آالمــا  ــاع  األوض هــذه  وتولد  ولــدت 
الوقت  نفس  ويف  الشعبية  الفئات  صفوف  يف 
بالطبيعة  ووعيها  وسخطها  غضبها  من  ترفع 

سيؤدي  الـــذي  الــشــيء  لــلــدولــة؛  الطبقية 
ــن االحــتــجــاجــات والــتــوتــرات  إلـــى مــزيــد م

االجتماعية.
"النموذج  فشل  عن  الرسمي  اإلعالن  بعد 
صياغة  على  الرهان  كان  املخزني  التنموي" 
القطاع  على  يتأسس  جديد  تنموي  منــوذج 
قد   19  - كوفيد  جائحة  أن  غير  اخلـــاص، 
ــاع ورفــضــه  ــط ــق ــذا ال ــتــهــازيــة هـ فــضــحــت ان
وعجزه  الفيروس  ضد  املعركة  يف  املساهمة 
أفشل  ممــا  حقيقية،  خــدمــات  تــقــدمي  عــن 
وقلص  الوجود  إلى  خروجه  قبل  الرهان  هذا 
إن  أزمته.  تدبير  يف  النظام  أمام  االختيارات 
من  مخرج  إليــجــاد  مخزنية  حلول  انتظار 
عيون  يف  للرماد  وذر  وهــم  احلالية  ــاع  األوض
وهو  هي،  كما  احلقيقة  يرى  ال  لكي  الشعب 
واعية،  غير  أو  البعض،  عند  واعية،  خدمة 
عند البعض األخر، للنظام ودعم له ليستمر 

يف قمع وتفقير الشعب.
إن السبيل الوحيد لتجاوز األزمة احلالية 
واالجتماعية  االقتصادية  تفرعاتها  بكل 
الشعبية  اجلماهير  وتخلص  والسياسية 
ــن أجـــل فــرض  ــو نــضــالــهــا م ــن مــعــانــاتــهــا ه م
توظيف  وفرض  اآلنية  ملطالبها  االستجابة 
املعركة  يف  البورجوازية  وإمكانيات  أمــوال 
حتميل  عوض  املستجد  كورونا  فيروس  ضد 
اجلماهير  إن  الشعبية؛  للفئات  الفاتورة  كل 
املوت  يف  أمامها  اخليارات  حتصر  أن  تقبل  لن 
من  النضال  أن  علما  جوعا؛  املوت  أو  بكورونا 
أجل شعارات آنية لن يحقق أهدافه إذا لم يتم 
وإجناز  للتغيير  عامة  استراتيجية  إطــار  يف 
الشعيبية  الدميقراطية  الوطنية  الــثــورة 
يؤكد  التي  الشيء  االشتراكية؛  بناء  أفق  يف 
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  إعالن  ضرورة 

الكادحني.
حسب  ــام  ــه امل ــذه  هـ اجنـــاز  يف  ــي  ــض امل إن 
االحتجاجات  دعم  حاليا  يقتضي  تسلسلها 
العمالية  والنضاالت  الشعبية  واحلــراكــات 
على  والعمل  االجتماعية  اجلبهة  وتقوية 
بناء اجلبهة الدميقراطية واجلبهة امليدانية.

نضال اجلماهير الشعبية هو السبيل  الوحيد لتجاوز األزمة احلالية

منظور الهنج الدميقراطي لفرتة  

الخروج  من الحجر الصحي
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وتحوالت بنيوية يعرفها عالم الشغل و تلقي 

بكل ثقلها على األجراء وعموم الكادحين 
ويتحملون فاتورتها

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

الكتابة الوطنية للهنج الدميقراطي : هل 

يعيش املغرب حالة استثناء غري معلنة ؟ 

كىف من القهر االجمتاعي والقمع املخزين
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الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي : هل يعيش املغرب حالة استثناء غري معلنة؟
كفى من القهر االجتامعي والقمع املخزين

الطبقية  الكتلة  طرف  من  واسع  بهجوم  تتسم  عسيرة  تاريخية  فترة  املغربي  الشعب  يجتاز 
3 مستويات مترابطة تلتقي كلها  التي متثلها وترعى مصاحلها على  املخزنية  والدولة  السائدة 

إنتاجها: وإعادة  األوضاع  نفس  بتكريس  سيطرتها  تأبيد  هو  واحد  مركزي  هدف  عند 
لشركات  بالنسبة  خاصة  جدد  بعمال  وتعويضهم  العمال  بتسريح  االجتماعي  القهر   -
600 ألف  الذين فقدوا عملهم بحوالي  العمال  الباطن حيث يقدر عدد  الوساطة واملقاولة من 
من  وحرمانهم  العمل  مواقع  يف  والسالمة  الصحة  شروط  وغياب  أجرتهم  وتخفيض  عامل.ة 
قانون  خالل  من  ذلك  وشرعنة  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  يف  التسجيل  يف  حقهم 
التعليم وجمد ميزانية الصحة يف عز  املالية املعدل، وهو قانون رجعي بالكامل، قلص ميزانية 
الباطرونا بامتيازات  القانون. فيما أغدق على  الرفع منهما كما ينص على ذلك  اجلائحة بدل 
هامة لعل أغربها متكينها من استرجاع ما تبرعت به لصندوق تدبير جائحة كورونا املستجد. 
إلى  االنتقال  التعليم اخلصوصي يعرقل رغبة األسر يف  إلى محام لقطاع  التعليم  وزير  وحتول 
الفاحش  الغالء  بلة  الطني  وزاد  اجلودة.  وضعف  والسمسرة  اجلشع  بسبب  العمومي  التعليم 
االرجتالي  والقرار  العيد  ونفقات  اخلصوص  وجه  على  البيضاء  بجهة  والكهرباء  املاء  لفواتير 
واملفاجئ بخصوص التنقل بني املدن ترتب عنه اكتظاظ غير مسبوق وحوادث سير خطيرة...   
ويف  والقانونية  املشروعة  احلقوق  أبسط  أجل  من  املناضلة  الفئات  يطال  شامل  قمع   -
يطالبون  مهمشة  مناطق  وسكان  واخلدمات  والفالحة  الصناعة  قطاعات  عمال  مقدمتها 
األساسية  التجهيزات  من  األدنــى  احلد  من  وبأقل  الشروب  وباملاء  الالئق  والسكن  بالشغل 
سطو  من  أراضيهم  عن  يدافعون  سكان  أو  العيش  لقمة  أجل  من  املتجولون  والباعة  والفراشة 
يبقى  املناطق  من  العديد  عرفتها  التي  العارمة  الشعبية  احلراكات   ورغــم  العقار.  مافيا 
منظمة  احتجاجات  عرفت  التي  الريف  قلب  يف  متاسينت  منها  مصيرها  والتهميش  االهمال 
عمال  أحد  وفاة  على  أخرى  مرة  الساكنة  احتجت  حيث  العمالية  وجــرادة  وعارمة  جريئة 
ناهيك  هذا  للمحاكمة.  وتقدميهم  املناضلني  باعتقال  قوبلت  احتجاجاتها  لكن  السندريات 
من  يسلموا  لم  القضاة  بعض  أن  حتى  احلــرة،  األصــوات  وكل  واملدونني  الصحفيني  قمع  عن 

تدوينات. ملجرد  التضييق 
املغربية  االجتماعية  للجبهة  بالنسبة  الشأن  هو  كما  املناضلة  القوى  القمع  ويشمل 
واالهانة  والسب  الشتم  بني  تتراوح  مختلفة  ألوانا  القمع  ويتخذ  الدولية.  العفو  ومنظمة 
ألسباب  والطرد  أشكاله  مبختلف  التظاهر  من  واملنع  الكرامة  وانتهاك  والتنكيل  والضرب 
نقابية إلى درجة املنع العملي للعمل النقابي يف القطاع اخلاص وصوال إلى االعتقال واملتابعات 

االجتماعية. لألوضاع  البوليسي  احلل  يف  وتتمادى  الدولة  متعن  اإلجمال  يف  القضائية. 
وزارة  إشراف  حتت  املقبلة  السنة  أطواره  ستجري  انتخابي  ملسلسل  اإلعداد  يف  الشروع   -
من  للمزيد  كورونا  جائحة  استغلت  وقد  اخلرائط  صنع  يف  الطويل  الباع  صاحبة  الداخلية 

الدستور  نفس  أســاس  وعلى  نفسها  الدولة  مؤسسات  وباقي  املجتمع  على  سلطتها  بسط 
الواجهة  دميقراطية  تزيني  إطار  يف  وهذا  الفردي  واحلكم  االستبداد  يكرس  الذي  املخزني 

املمسوخة.
 26 األحــد  يوم  املجتمعة  الدميقراطي،  للنهج  الوطنية  الكتابة  فان  سبق  مما  انطالقا 
التي   )1921 يوليوز   21( املجيدة  أنوال  ملعركة   99 الذكرى  مع  يتزامن  والذي   2020 يوليوز 
استطاعت فيها املقاومة الريفية بقيادة البطل محمد بن عبد الكرمي اخلطابي إذالل اجليش 

: يلي  ما  تعلن  وزبانيته،  للمخزن  شبحا  متثل  ومازالت  االسباني 
أمر  وهو  البيومترية  التعريف  بطائق  يف  األمازيغية  باللغة  الكتابة  جتاهل  تدين   -  1
هذا  وتعتبر  األمازيغية  ترسيم  حول  التنظيمي  القانون  وكذا  عالته  على  الدستور  يخالف 

فورا.  عنه  التراجع  ينبغى  خطيرا  متييزيا  إجراءا 
2 - حتمل املسؤولية األساسية الرتفاع عدد اإلصابات بوباء كورونا للباطرونا والدولة معا 

الصناعي. القطاع  العمل خاصة يف  الوباء مبواقع  بؤر  بدليل وجود عدد هام من 
قصد  الضرورية   باملعدات  املستشفيات  لتجهيز  عاجلة  إجــراءات  باتخاذ  تطالب   -  3

بطنجة. اجلامعي  املستشفى  رأسها  وعلى  للمصابني  الهام  العدد  استيعاب 
التضامن معها قوال وفعال  إلى  العمالية والشعبية وتدعو  النضاالت  - تشيد بتوسع رقعة   4

املناضلة. القوى  طرف  من 
تعاني  والتي  تاريخيا  املهمشة  واألقاليم  اجلهات  جماهير  لنضاالت  مساندتها  عن  تعبر   -  5

للجفاف. الكارثية  واآلثار  املاء  أزمة  من  اليوم 
إلى  وتدعو  والكهرباء  املاء  فواتير  بغالء  اكتوت  التي  الفئات  مع  تضامنها  عن  تعبر   -  6

احلقيقي. لالستهالك  طبقا  مراجعتها 
وإطالق  املتابعات  وبوقف  أشكاله  بكافة  للقمع  حد  ووضع  احلريات  باحترام  تطالب   -  7

السياسيني. املعتقلني  كافة  سراح 
دعت  التي  املركزية  االحتجاجية  الوقفة  له  تعرضت  الذي  املنع  العبارات  بأقوى  تدين   -  8
وتعنيف  البرملان  مقر  أمام  اجلاري  يوليوز   23 اخلميس  يوم  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  لها 
تفعيل  على  وتشدد  لذلك  مبررا  الصحية  الطوارئ  قانون  واتخاذ  فيها  املشاركني  من  عدد 

للجبهة. احمللية  الفروع 
9 - تعتبر أن أي انتخابات جترى حتت إشراف وزارة الداخلية وعلى أساس الدستور احلالي 

الشعبية. اإلرادة  متثل  وال  والشفافية  النزاهة  لشروط  تفتقد  انتخابات  هي 
القوى  من  سافر  تدخل  إلى  يتعرض  الذي  الليبي  الشعب  وحدة  على  بالتكالب  تندد   -  10
ــوان  واإلخ جهة  من  السعودية  بزعامة  الوهابي  السياسي  ــالم  اإلس ــراف  وأط االمبريالية 

أردوغان من جهة أخرى. راية نظام  املسلمني حتت 

خبر  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  الكتابة  تلقت 
وبهده  الريف.  حراك  معتقلي  من  بعض  سراح  إطالق 
املــفــرج  للمعتقلني  الــتــهــانــي  بــأحــر  نــتــقــدم  املــنــاســبــة 
للحرية  معانقتهم  أن  معتبرين  ولعائالتهم،  عنهم 
البطولي،  صمودهم  بفضل  هي  عائالتهم  ومعانقة 
وكل  واحلية  الدميقراطية  القوى  لكل  انتصار  وهــو 
املعتقلني  عائالت  وكل  الدفاع  ولهيأة  األحرار  الشرفاء 
القمع  آلــة  عــال  وبصمود  واجهوا  الذين  السياسيني 

د. ا ستبد ال ا و
بــإطــالق  املـــهـــداوي  الــصــحــفــي حــمــيــد  نــهــنــئ  كــمــا    
له  عقابا  جائرة،  سنوات  لثالث  قضائه  بعد  سراحه 

واالستبداد. للفساد  املناهضة  مواقفه  على 
االنتصار  هــذا  أن  الــدميــقــراطــي  النهج  يف  نعتبر    
عن  ــراج  اإلف يتم  لم  ما  مكتمل  وغير  جزئيا  سيظل 
السياسيني  املعتقلني  وكل  الريف  حراك  معتقلي  باقي 

والعار. الذل  سجون  يف  القابعني 
الذي  االعتقال  قرار  وندين  نشجب  الوقت  نفس  يف    
الراضي  عمر  الصحفي  حق  يف  العامة  النيابة  اتخذته 
احلرة  ــواه  األف إلخــراس  محاولة  إال  ليس  هو  والــذي 
باستقاللية  واملتشبثة  واإلذغــان  للتطويع  الرافضة 

احلر. الرأي 

الهنج الدميقراطي – الكتابة الوطنية هتئن 

املفرج عهنم وتدين اعتقال عرم الرايض

 

متأخرا  ورفيقي  الغالي  حبيبي  جاء  األمــس  ليلة  يف 
يلهيه  أن  دون  االستنطاقات  مسلسل  بدأ  أن  منذ  كعادته 
ولقاءاته   le desk مبوقع  حترير  كرئيس  عمله  عن  ذلك 

محاميه. مع 

البالد  أوضاع  حول  كثيرا  ناقشنا   . حماس  وكله  جاء 
نقاشنا  من  أخذ  الذي  املنافسة  مجلس  موضوع  وخصوصا 
وخصوصا  اليسار  دور  إلى  النقاش  حتول  ثم  مهما،  وقتا 

املرحلة. هذه  يف  الدميقراطي  اليسار  فدرالية 

وكل  الدميقراطي  النهج  تــرك  عــدم  على  يلح  ــان  وك
واملدونني  واملثقفني  اجلامعة  ونخب  املستقلني  املناضلني 
التجميع  محاولة  ــارج  خ والــعــمــال  املدنيني  والنشطاء 
الدميقراطي  الــنــضــال  ــل  أج مــن  عريضة  جبهة  وخــلــق 
واذرعها  البوليسية  وأجهزته  النظام  غطرسة  ومواجهة 

املسخرة. اإلعالمية 

واتفقنا. فيه  تناغمنا  وحميميا  بليغا  نقاشا  كان 

والبطش. الظلم  زنزانة  يف  الشجاع  أيها  سعيدة  ليلتك 

مني  حب  رسالة  هناك  تقضيها  ليلة  كل  لك  سأكتب 
الغالي. أيها  

املناضل إدريس الرايض ليلة إيداع 
ابنه الشجاع عرم يف السجن 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية
 

ترصيح الرفيق عبد اهللا السامي
عضو الكتابة املحلية لفرع الهنج الدميقراطي ابشتوكة 

أيت ابها
جائحة  ضل  يف  العاملة  الطبقة  تعيش   

رئيسيني لسببني  مزرية   أوضاعا 
ال  ظــروف  يف  يشتغلون  مــن  هــنــاك   -  1
والــســالمــة   الــصــحــة  شـــروط  فيها  حتــتــرم 
تفشي  عنه  نتج  ممــا  اجلــســدي  والتباعد 
ومنها  واملصانع   املعامل  وســط  كرونا  وبــاء 
على  نذكر  للعمال   السكنية  األحياء  إلى 
مصانع  يف  يقع  مــا  احلصر  ال  املــثــال  سابل 
ــل طــنــجــة والــضــيــعــات الــفــالحــيــة  ــام ــع وم
البيضاء  بالدار  النسيج  ومعامل  بالغرب  

.... بفاس  املمتازة  وباألسواق  الكبرى 
بعض  طــرف  من  اجلائحة  استغالل   -  2
االســتــغــاللــيــني لــطــرد الــعــامــالت والــعــمــال 
ــات  ــرك ــش ــال ــا ب ــوص ــص بــحــجــة األزمـــــة  خ
الـــتـــي تـــتـــواجـــد بــهــا مــكــاتــب نــقــابــيــة، 
ــات الــفــالحــيــة بــســوس  ــركـ ــشـ ــوذج الـ ــ منـ
ومــقــاوالت  الفندقية  وبــالــوحــدات  ماسة 
لهؤالء  قــانــونــي  ردع  أي  غــيــاب  يف  الــبــنــاء 
املعنية  اجلهات  تعاملت  بل  االستغالليني، 
األرض،  على  واقـــع  وكــأنــهــا  الوضعية  مــع 
الباطرونا  جانب  إلــى  الــعــادة  كما  ووقفت 
تشريد  واستطاعت  مسعاها،  يف  وساعدتها 
التعويض  من  حرمانها  بعد  العائالت   أالف 
للضمان  الوطني  الصندوق  مينحه  الــذي 

عي. جتما ال ا
احلكومة  نهجت  ســبــق  مــا  عــلــى  وبــنــاء 
بقرارات  وساهمت  بل  اآلذان  صم  سياسة 
من  والعمال  العامالت  حرمان  يف  مجحفة 
بل  الــكــرمي،  العيش  لهم  يضمن  بديل  أي 
دون  والشركات  املعامل  يف  العمل  إلى  دعتهم 
واحملاسبة  املراقبة  عناء  نفسها  تكلف  أن 
إلى  أضف  احملتشمة،  اخلرجات  تلك  رغم 
من  اجلاد  النقابي  الفعل  غياب  سبق،  ما  كل 
حترك  لم  التي  النقابية  املركزيات  طرف 
السلم  يف  املــســاهــمــة  إلـــى  ودعـــت  ســاكــنــا 
االقتصاد،  عجلة  وحتــريــك  االجتماعي 

البالد  اجتياز  بحجة  الهدنة  سياسة  وسن 
يقي  بديل  عن  البحت  دون  حرجة  لفترة 

االستغالل.  شر  والعمال  العامالت 
كـــل مـــا حـــدت فــهــو نــتــيــجــة لــســيــاســة 
تولي  وال  الــقــانــونــيــة  ضــوابــط  حتــتــرم  ال 
تفتقد  ــي  ــت ال الــعــامــلــة  لــلــطــبــقــة  أهــمــيــة 
ــذي ميــثــلــهــا أمـــام  ــ ــي ال ــاس ــي ــس ــا ال ــه ــزب حل
مصلحتها  عن  ويدافع  والدولة  الباطرونا 
احلــزب  هــذا  املــطــلــبــي،  ملفها  ويــبــلــور  بــل 
ومبعية  والــعــامــالت   العمال  يــقــوده  ــذي  ال

الوطن،  وحرائر  وأحرار  الثوريني  املثقفني 
يف  وطنيا  حتررا  جميعا  لنا  يضمن  والذي 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  املــنــاحــي  كــل 
دميقراطي  كنهج  نطمح  حزب  والسياسة، 
ــدان وبــقــيــادة  ــي ــن وســط امل ــه م ــالن إلــى إع
الطبقة  لتحرير  والعمال  العامالت  طالئع 

االستغالل. بطش  من  العاملة 

 
ترصيح الرفيق محفوظ املحجوب

الكاتب املحيل لفرع الهنج الدميقراطي ابلدار البيضاء 
المشالية

محفوظ  املحجوب  ابلرفيق  مرحبا         
الدميقراطي  الهنج  لفرع  املحيل  الكاتب 

الهنج  بجريدة  المشالية  البيضاء  ابلــدار 

كيف  منكم  نعرف  أن  نريد  الدميقراطي. 

جائحة  ــل  ظ يف  عــمــلــكــم  ــرع  ــف ك ــرمت  ــاي س

19-؟. كوفيد

ــذي تــقــوم  ــ حتــيــة لــلــعــمــل اجلـــبـــار ال
العاملة  الطبقة  جــريــدة  جريدتنا  بــه 
املنهوب  الوطن  بهذا  الكادحني  وعموم 

املهيمنة  الــطــبــقــة  طـــرف  ــن  م خــيــراتــه 
البيضاء  الدار  يف  إلينا  بالنسبة  ودولتها، 
مغاير  بشكل  العمل  استمر  الشمالية، 
والذي  به  نسير  كنا  الذي  للنسق  طبعا 
حيث  اجلــمــيــع،  على  اجلــائــحــة  فرضته 
اآللية  على  اعتمادا  مناضلونا  اشتغل 
نتواصل  كنا  حيث  بعد،  وعن  املعلوماتية 
ومع  البعض  بعضنا  مع  التقنيات  بتلك 

نوصل  وكنا  واملواطنات،  املواطنني  عموم 
كنا  كما  أيضا  وبياناتنا  اجلــريــدة  لهم 
ونساهم  احلــزبــيــة  األنــشــطــة  كــل  نتابع 

ذلك. إلى  احلاجة  دعت  ما  متى  فيها 
االحتجاجات  كل  قرب  عن  تابعنا  وقد 
كورونا  بوباء  اإلصابة  نتيجة  العمالية 
الشعبية،  األحياء  احتجاجات  كل  وكذل 
حي  كل  يف  رفعت  التي  اجلــوع  وصرخات 
ــة املــتــجــولــني  ــاع ــب وشــــارع مـــن طـــرف ال

والفراشة.

الـــدار  فـــرع  يف  تــنــظــرون  كــيــف                2
الشعيب  الحراك  آلفاق  المشالية  البيضاء 

جائحة  اسمترار  ظل  يف  النضايل  وللعمل 

املخزين؟. القمع  وتغول  كوروان 

نحن  خففنا  الصحي  احلجر  رفــع  مع 
مناضلينا  على  املفروضة  القيود  من  أيضا 
ارتداء  إلزامية  مع  اليومية  عالقتهم  يف 
إيــجــاد  انــتــظــار  والــتــبــاعــد يف  الــكــمــامــة 
احلزبية  الــفــروع  كسائر  ونحن  تلقيح، 
القوي  احلضور  يف  للمساهمة  العدة  نعد 
سيعلن  والذي  اخلامس  حزبنا  مؤمتر  يف 
انصرام  بعد  اجلديد  انعقاده  تاريخ  عن 
ويف  قبل،  مــن  مــحــددا  كــان  الــذي  األجــل 
الفرع  يف  رفاقي  باسم  يسعني  ال  األخير 
جريدة  جلريدتنا،  بالشكر  التوجه  إال 
مواكبتها  عــلــى  ــي،  ــراط ــق ــدمي ال الــنــهــج 
اليومية  والنضاالت  الشعبية  للحراكات 
هذا  مــن  بقعة  كــل  يف  شعبنا  جلماهير 

الوطن.

1

 

زايرة التضامن للمناضلة الفالحة مينة جبار
فرعي  ممثلي/ت  من  مكون  وفــد  قــام 
ــان  ــس ــوق اإلن ــق اجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حل
بــبــنــســلــيــمــان واحملــمــديــة، وممــثــلــي/ت 
ــرع احملــمــديــة،  ــي،ف ــراط ــق ــدمي الــنــهــج ال
جبار  مينة  للرفيقة  تضامنية  بــزيــارة 
طرف  مــن  استدعائها  ــداة  غ وعائلتها 
من  جديدين  ملفني  حول  امللكي  الدرك 
الضحية  تعتبرها  جهتني  مــن  حتــريــك 

العقاريني. باملضاربني  مرتبطتني 

األرض،  يف  ــق  ــاحل ب تــشــبــثــهــا  بــســبــب 
أشهر   3 جبار  مينة  الفالحة  قضت  فقد 
سنة  نافذة  اشهور   6 و   ,2018 سنة  نافذة 
للسجن  إدخالها  يــريــدون  وهــم   ،2019

.2020 سنة

الفالحة  الرفيقة  مــع  التضامن  كــل 
اجلمعية  فــرع  مــكــتــب  عــضــوة  الــشــابــة، 
الدميقراطي،  النهج  وعضوة  ببنسليمان، 

احملمدية فرع 

قائد هيتك عرض قبيلة بادية بنسليمان

إداريــا  التابعة  كرامة  قيادة  قائد  أقــدم 
لــدرعــة  جــهــويــا  ملــيــدلــت  إقليميا  لــلــريــش 
أمغار  أيت  قبيلة  وشتم  سب  على  تافياللت 
شاذة  بألفاظ  تلفظ  كما  بالكالب  ونعتهم 
أفراد  اغتصاب  على  سيعمل  انه  معناه  ما  يف 
يوم  إلــى  احلــادث  يعود  فــردا.  فــردا  القبيلة 
اإلثنني املنصرم حيث يعمل القائد على حث 
على  الشمال  مناطق  من  القادمني  املواطنني 
إجراء التحاليل اخلاصة بفيروس كوفيد 19 
عن  يبعد  الــذي  بالريش  القرب  مبستشفى 
القائد  ليتصادف  تقريبا  كلم   50 ب  گرامة 
من  القادمني  أمغار  أيت  قبيلة  من  أفــراد  مع 
مدن مختلفة قصد قضاء العيد بالبلدة األم، 

القائد عكر صفوتهم وجرح كرامتهم  أن  غير 
بتوفير  طــالــبــوه  أن  بعد  الــعــبــارات  بأقبح 
لإلشارة  جتدر  التحاليل،  إجراء  قصد  النقل 
القبائل  إحــدى  من  هي  أمغار  أيت  قبيلة  أن 

العريقة من أيت سغروشن االمازيغية".

حلسن اوتفروخت 
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ترصيح الرفيقة زهرة أزالف، الكاتبة املحلية
 لفرع الهنج الدميقراطي ابملحمدية

كورونا  جائحة  وليدة  ليست  بالدنا  تعرفها  التي  األزمة  إن 
املخزني  النظام  تبعية  عــن  ــرت  وع فاقمتها   كــورونــا  لكن   ،
على  أكثر  خطيرة  تداعيات  العاملية.للجائحة  للرأسمالية 
املجاالت  جميع  يف  الــكــادحــني/ت؛  وعموم  العاملة  الطبقة 
و االقتصادية(، عرفت كذلك هذه  السياسية  و  )االجتماعية 
املرحلة   مبختلف أنواع املواجهة و املقاومة الشعبية .  فمظاهر 
األزمة يف جميع املناطق ، ومنها جهة احملمدية تتمثل يف  تنامي 
)الصحة،  االجتماعية  للخدمات  ــاع  األوض وتـــردي  الفقر 

الشغل....(  السكن، 

بـعـد  مـبـاشـرة  الصحي  احلجر  من  اجلزئي  اخلروج  بعد    
احتجاجات   موجة  انطلقت   الصحية،   الطوارئ  حالة  انتهاء 
الصفيحية  األحياء  سكان  )فراشة،  املستويات  جميع  على 
إلى  إضافة  الــكــهــربــاء.....(.  و  ــاء  امل فواتير  غــالء  ــراء  ج من 
اخلروقات و االنتهاكات  يف مجموعة من امليادن  خالل احلجر 
الساكنة  على  الدعم  توزيع  يف  الزبونية  خاصة:  الصحي  
عمل  مجال  على  للترامي  احلجر   استغالل  تستحقها،  التي 
والتشرد  الفقر  انــتــشــار  ــة...(،  ــراش ــف ال اجتماعية)  فــئــة  
 ، والعطش  املاء  مشكل  املدينة،  يف  و  بالبادية  الساكنة  لدى 
واستعمال  نفوذها  لبسط  للظرفية  السلطة  استغالل  وكذا 

من  العيد  أضاحي  أخد  منوذج   السلطة)  ممارسة  يف  الشطط 
من  خاصة  املناضلني  تدخل  فلوال  باحملمدية،  البائعني  بعض 
ملا  الدميقراطي   والنهج  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 

ألصحابها(. رجعت 

انطالقا    ، و محليا  و جهويا  وطنيا  الدميقراطي  الـنـهـج  إن    
املخزن،  ومن  النضال ضد  املتمثلة يف   واختياراته  مــن مبادئه 
االشتراكي،  املجتمع  بناء  أفـق  يف   دميقراطي  نظام  بناء  أجل 
املمنهجة  السياسة  فضح  أجل  من  يزال  وال  مبادرات  بعدة  قام 
محلية  مببادرات  يقوم  كما  الكادحة،  و  العاملة  الطبقة  ضد 
الساكنة،  مع  التضامن  و  بالنضال  املبدئية  مواقفه  لتصريف 
طرف  من  ضدها  حتــاك  التي  املــؤامــرات  جميع  بفضح  وذلــك 
سليمان،  بن  بجهة  العقار   ( احمللية  املافيا  و  احمللية  السلطة 
 ،)... الفراشة  احملمدية،  بــاديــة  ــزوز  ع بـــاوالد  ــاء  امل مشكل 
الدميقراطي  النهج  فرع  يعمل  كما  التجاوزات،  مختلف  وفضح 
اجلمعية  و  احمللية  االجتماعية  اجلبهة  إطــار  يف  باحملمدية 
إلى  االستجابة  يف   يتوانى  ولن  اإلنسان...  حلقوق  املغربية 
كل مبادرة تهدف إلى النضال املشترك ضد جتاوزات السلطات 
الباطرونا  ممــارســات  عــن  الناجتة  اخلــروقــات  ضــد  احمللية، 
املافيات،  مختلف  بها  تقوم  التي  النهب  وفضح  الرأسمالية، 
الوطني  للقرار  احمللي  الواقع  يف  ترجمة  على  الفرع  يعمل  كما 
الطبقة  املتعلق ببناء حزب  الرابع(  املؤمتر  )الذي صادق عليه 
اإلعالن  سيتم  والذي  والكادحات،  الكادحني  عموم  و  العاملة 

. عنه يف املؤمتر اخلامس املقبل 

ترصيح الرفيق جمال براجع الكاتب املحيل
   للهنج الدميقراطي بفرع الجديدة

والنواحي  باجلديدة  الدميقراطي  النهج  فرع  يشتغل 
للفرع  الــعــام  اجلــمــع  يــقــرره  ســنــوي  نضالي  بــرنــامــج  ــق  وف
والتكوينية  واملــالــيــة  التنظيمية  ــب  ــوان اجل ˛ويــشــمــل 
منخرط  واجلــمــاهــيــريــة.وهــو  واإلعــالمــيــة  واإلشــعــاعــيــة 
الدميقراطي  للنهج  الوطنية  الدينامية  يف  وفعالية  بقوة 
الطبقة  حــزب  عــن  لــإلعــالن  ــداد  ــ اإلع حــول  املــتــمــحــورة 
الوطني  املؤمتر  يف  سيتم  الذي  الكادحني  وعموم  العاملة 

وكافة  التنظيم  هياكل  جميع  فان   عليه  اخلامس.وبناءا 
هــذه  جتسيد  عــلــى  مــنــكــبــون/ات  واملــنــاضــالت  املــنــاضــلــني 
بجميع  وضرورية˛  انية  كمهمة  الواقع˛  ارض  على  املهمة 
مبشروع  التعريفية  كاحلمالت  املمكنة  والطرق  الوسائل 
أو  والــكــادحــني/ات   العمال/ات  وســط  مباشرة  إمــا  احلــزب 
خالل  مــن  والــرقــمــي  االجتماعي  الــتــواصــل   وســائــل  عبر 
عن  والــتــقــاريــر  ــاالت  ــق وامل والــبــيــانــات  الرقمية  ــدوات  ــن ال
الفرع  جعل  وغــيــرهــا.ممــا  والشعبية  العمالية  املــعــارك 
تعاطفا  ويكتسب  باملنطقة  مهما  وتواجدا  إشعاعا  يحقق 
كاجلديدة  املدن  يف  سواء  الشعبية  الفئات  وسط  ملحوظا 

البوادي. يف  أو  والزمامرة  بنور  وسيدي  وازمور 

امليداني  احلضور  هو  والتواجد  اإلشعاع  هذا  عزز  ومما    
العمالية  النضاالت  مختلف  يف  النهج  ومناضلي  ملناضالت 
والسياسي  املادي  الدعم  أشكال  مبختلف  ومدها  والشعبية 

بعضها  تاطير  يف  املساهمة  إلــى  ˛بــاإلضــافــة  واإلعــالمــي 
ببناء  لسيرورة   جتسيدا  نفسها  تنظيم  على  ومساعدتها 

الشعبية. للجماهير  املستقلة  التنظيمات 

التي  والعمالية  اجلماهيرية  واملعارك  امللفات  بني  ومن 
حاليا: الفرع  يتابعها  زال  ما  أو  تابعها 

)دريشبورغ  "ارمــا"  بشركة  النظافة  عمال/ات  ملف   -
والذين  للشغل  املغربي  االحتاد  لواء  حتت  املنضوون  سابقا( 
بالكرامة  حاطة  ممارسات  من  قاسية  ظروف  يف  يشتغلون 
واهتراء  االزبال   جمع  ومخاطر  النقابي  العمل  ومحاربة 
واالحتراز  والسالمة  الصحة  وسائل  وغياب  ونقلها  جمعها 
املنح  ــن  م واحلـــرمـــان   19 كــوفــيــد  جــائــحــة  خــطــر  ــل  ظ يف 
العمال/ متكن  .وقــد  وغيرها  األخطار  عن  والتعويضات 
املناضلني/ ودعم  وصمودهم/هن  وحدتهم/هن  ˛بفضل  ات 
والتكوين  واإلعالم  التوجيه  يف  و  معاركهم/هن  يف  لهم  ات 
من  احلوار..˛  وتقنيات  الشغل  قانون  مجال  يف  النقابي 
وصرف  املوقوفني  العمال  وإرجاع  اإلدارة  على  احلوار  فرض 

املطلبي. امللف  حول  التفاوض  يف  والبدء  األجور 

اإلقليم  بوادي  من  العديد  يف  الفقراء  الفالحني  -ملفات 

باحتجاجات  قاموا  والــذيــن   .. أفــرج  وأوالد  هــالل  كبني 
للدولة  املالي  الدعم  من  احلرمان  بسبب  عديدة  ومسيرات 
توزيع  يف  والتمييز  اإلقصاء  ممارسة  أو  اجلائحة˛  ظل  يف 
اجلماعية  واملــجــالــس  السلطة  أعــوان  طــرف  مــن  الــدعــم  

انتخابوية. حلسابات  اعتبارا 

الــتــي خــاضــت عــدة  الــزمــامــرة  - مــلــف ســاكــنــة مــديــنــة 
تتعرض  الذي  واإلقصاء  التهميش  ضد  مؤخرا  احتجاجات 
مستوى  على  وخــاصــة  املستويات  كافة  على  املدينة  لــه 
والشطط  والشغل  والبيئة  األساسية  والتجهيزات  البنيات 
املدينة  باشا  خليفة  طرف  من  وخاصة  السلطة  استعمال  يف 
والسب  بالتعنيف  املــواطــنــني  على  بــاعــتــداءاتــه  املشهور 
 29 املتجولني...) الباعة  وسلع  عربات   ومصادرة  والقذف 

)2020 يوليوز 

فيه  ــارك  ــش وي يــدعــمــهــا  الــتــي  الــنــضــاالت  بــعــض  هــذه 
خــالل  مــن  يــرتــبــطــون  والــتــي  الــفــرع  ومــنــاضــالت  مناضلو 
للتعريف  مناسبة  .وهـــي  ــني/ات  ــادح ــك وال بــالــعــمــال/ات 
الطبقة  حــزب  الكبير:  السياسي  ومشروعه  بتنظيمنا 

الكادحني.       وعموم  العاملة 
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إىل   " منظمة  لتأسيس  اخلمسينية  الذكرى  مبناسبة    
من  األول  اجلزء  ننشر  املغربية،  اللينينية  املاركسية  األمام" 
الشيوعي. املناضل  حول  البرازيلي  الشيوعي  احلزب  كراس 

نشأتها،  منذ  األمام"  "إىل  منظمة  جتربة  من  تعلمنا  فكما 
تطور  ومن  املغربية،  االجتماعية  التشكيلة  واقع  من  ننطلق 
التاريخية  بــاملــاديــة  ذلــك  يف  مسلحني  الطبقي،  الــصــراع 
مهامنا  لنحدد  املرحلة،  مالمح  نستنبط  كي  واجلدلية، 
املناسبة،  الظرفية  واملواقف  والتكتيكات  اإلستراتيجية، 
االنعزالية  بتاتا  يعني  ال  هذا  تامة.  استقاللية  بكل  وهذا 
العالم. هناك ضرورة االستفادة من جتارب  عن ما يجري يف 
العمالية  احلركة  كفاحات  ومن  األخرى،  الشعوب  نضاالت 
هذه  يف  خصوصا  الــعــالــم،  عبر  الشيوعية   وتنظيماتها 
ذلك  و  املاركسي،  الفكر  على  بالهجوم  تتميز  التي  الظرفية 
"اجتهادات"  من  نالحظه  ما  أن  والواقع  االجتهاد،  باسم 
الدميقراطي  االشتراكي-  التيار  ألطــروحــات  تسويق  هو 

فقري( )عيل  اليميني. 

املطروحة:  املبدئية  املسائل  أهم  ملن  التالية  املسألة  إن 
االنتماء  هذا  أبعاد  هي  وما  شيوعيا؟  تكون  أن  يعني  ماذا 

نقاوتك؟ على  للحفاظ  تعمل  وكيف  حياتك؟  طيلة 

ويصبح  يوم  بعد  يوما  الشيوعي  احلزب  نشاط   يتنامى 
بأنه  التصور  الوهم  قبيل  ملن  وإنه  اتقادا  أكثر  مرة  كل  يف 
اإلنسان  يطرح  فأن  يوميا،  االلتزام  هذا  ممارسة  السهل  من 
باستمرار  عليه  يواظب  و  النوع  هذا  من  التزاما  نفسه  على 
بناء  بعملية  يقوم  أن  يعني  ونشاطه  سيرته  يف  ومتاسك، 
ثوري  ولكنه  ثــوري  أي  ليس  الشيوعي  ألن  يومي،  ذاتــي 
إيديولوجيا  يحمل  ومناضل،  بالضرورة  منظم  بروليتاري، 
مطابقني  طليعيني  ونشاط  وسياسة  بروليتارية،  اشتراكية 

للبروليتاريا. الطبقية  للمصالح 

للعامل الربوليتارية  النظرة  هي  بوصلتك 

وأن  شيوعيا  حياتك  طيلة  تبقى  أن  ومعقد  صعب   إنه 
الشيوعي  كون  املقصود  وليس  الدوام،  على  نقاوتك  حتفظ 
يخطئ  أن  ميكن  كال،  السوبرمان،  من  ضربا  أي  كامال،  إنسانا 
يكون  أن  ميكن  وال  ضعف  نقاط  لــه  تكون  وأن  الشيوعي 
ينبغي  التي  هي  الذاتية  خصاله  ولكن  ذلــك،  غير  األمــر 
الصقل  دوام  تستوجب  التي  اخلصال  هذه  دومــا،  تظل  أن 
التعاليم  حتتل  تكونه  ففي  اجلديدة.  والنضاالت  باملعارف 
ــاالت الــبــرولــيــتــاريــا  ــض ــن جتــربــة ن ــثــوريــة املــســتــمــدة م ال
ميكن  وال  خاصة  مكانة  النظرية  يف  واحملوصلة  ــزب،  واحل
جانب  إلى  عليه  بل  املستوى  هذا  عند  يتوقف  أن  للشيوعي 
يثري  كيف  الثوري  النضال  ممارسة  عند  يبحث  أن  ذلك 
للمناضل  األخــرى  املميزات  من  العديد  باكتساب  ميزاته 
الشيوعي  على  ذلك  أجل  ومن  األصيل.  الثوري  البروليتاري 
أنشطة  من  نشاط  أي  إزاء  ثوريا  نقديا  موقفا  يتخذ  أن 
أن  ينبغي  كما  حياته،  يف  بها  يقوم  ممارسة  وأي  احلــزب 
دائما  الذاتي  النقد  لتعاطي  الشجاعة  من  درجة  على  يكون 
يعتمد  أن  أي  وحزبية،  ثورية  بروليتارية  نظر  وجهة  ومن 
مجربة  كطرق  املناسب  الوجه  على  الذاتي  والنقد  النقد 
التعاليم  واســتــخــالص  لألخطاء  الــواعــي  الــتــجــاوز  قصد 
سبيل  يف  وحتسينه  النضال  مزيد  من  يتمكن  حتى  الثورية 
أهمية  رغم  ولكن  والشيوعية  االشتراكية  الثورة  انتصار 
التحول  هي  احلاسمة  اخلطوة  ألن  يكفي  ال  فهو  ذلك  كل 
والتطوير  الصقل  بــهــدف  للشيوعي  واحلقيقي  الفعلي 
فأن  املمارسة.  يف  البروليتارية  الثورية  خلصاله  الدائم 
تقسم  وأن  رسميا  ذلــك  عن  تعلن  أن  ليس  شيوعيا  تكون 
يف  فعلية  حتول  عملية  تشهد  أن  شيء  كل  قبل  بل  عليه، 
واألخالقية  اإليديولوجية  املسلكية  يف  واملمارسة،  األفكار 

يف  العملية،  والقدرات  السياسي  الفهم  مستوى  ترقية  يف 
متزايد  اكتساب  بغية  واملسؤوليات  احلزبي  النشاط  تطوير 
إن  آخر.  لشيء  وليس  الثورية  البروليتارية  النظر  لوجهات 
هذا التحول املتواصل واملتسق يف تصور احلياة ، يف السلوك، 
ترويجه  وقــع  كما  ليس  كشيوعي،  والنضال  النشاط  يف 
وسط  العيش  مجرد  خطأ  عن  الثورية  الفئات  بعض  لدى 
أن  إلى  نظرا  وذلك  مثال،  الفقراء  الفالحني  من  مجموعة 
عادتهم  وأهدافهم،  ممارستهم  وأفكارهم،  ونضاالتهم  هؤالء 
من  للشيوعي  عناصر  ــدا  أب تكون  لــن  وتــقــالــيــدهــم...الــخ 
]م،ل[،  اللينيني  املاركسي  وحزبها  البروليتاريا  نظر  وجهة 
بجنس  القبول  اللينينية  املاركسية  عــن  االنــحــراف  إنــه 
واملمارسات  األفكار  ركيزة  أنها  على  برودونية  بؤس  فلسفة 
للعالم  فالحي  بتصور  القبول  أوضح  بصورة  أو  الشيوعية 
األساس،  يف  صغير  بورجوازي  وبالتالي  بروليتاريا،  وليس 
ثوريون،  دميقراطيون  الظروف  هذه  كنف  يف  يتكون  وقد 
لينينيني  مــاركــســيــني  مــنــاضــلــني  عــلــى  نــحــصــل  ــن  ل ــكــن  ول
األساسية  النقطة  هــذه  يف  القبول  ميكن  وال  حقيقيني 
إذ  خــلــط،  ــأي  ب للحزب  الــثــوري  الــبــرولــيــتــاري  الــبــنــاء  مــن 
اللينيني  املــاركــســي  التكوين  مستحيال  يجعل  ــك  ذل أن 
طليعة  مقاتلي  إلى  وحتويلهم  ومناضليه  لقيادته  املكتمل 

حل  على  فحسب  ال  الــقــادريــن  األصــلــيــني،  البروليتاريا 
الدميقراطية،  الثورة  مسار  يف  البروليتاريا  هيمنة  مسألة 
ملسائل  السليمة  احلــلــول  تقدمي  على  ورئيسيا  أيضا  بــل 
املسائل  هذه  االشتراكية،  الثورة  يف  البروليتارية  القيادة 
النظرة  بقوة  إال  متماسكة  بصورة  مجابهتها  ميكن  ال  التي 
النظر  وجهات  أساس  إن  وانسجامها،  للعالم  البروليتارية 
تكون  ال  للشيوعي  والعملية  والسياسية  اإليديولوجية 
تعبر  التي  اللينينية  املامركسية  الفلسفة  غير  آخر  شيئا 
أن  واحلزب،  للطبقة  البروليتاريا  مصالح  عن  متاما  وتدافع 
صفة  حمل  يف  احلياتي  االختيار  هذا  وعي  عن  املرء  يتبنى 
التحول  يعني  الدوام  على  نقاوته  على  واحلفاظ  الشيوعي 
ذلك  وممارسته،  طليعي  مناضل  أفكار  يف  جذرية  األكثر 
ال  فعال،  بروليتاري  وثوري  نقدي  وعي  قوامه  حتول  ألنه 

ريفيا. أو  مدينيا  كان  سواء  صغير  بورجوازي 

يف  فعالة  مشاركة  تشارك  أن  يعني  شيوعيا  تكون  أن 
إيديولوجيا  بتبني  وحزبها  للبروليتاريا  الثوري  النضال 
هذه  ألن  وذلك  متماسكة،  بروليتارية  ومسلكية  وسياسة 
القوة  هي  أخرى،  اجتماعية  فئة  أو  طبقة  أي  وليس  الطبقة 
للثورة  التام  النصر  أجل  من  النضال  يف  الثورية  الوحيدة 
بالتالي  لهو  االلــتــزام  هــذا  إّن  والشيوعية.  واالشتراكية 
وسياسي  تنظيمي  وهو  تاريخي،  طويل،  مدى  على  التزام 
البروليتاريا  نظر  وجهة  مــن  الــتــزام  معا،  وإيــديــولــوجــي 

جوانب  كل  لها  كركيزة  تأخذ  التي  التاريخية  ورسالتها 
البروليتارية  النظرة  مقّومات  وكــّل  اللينينية  املاركسية 
اجلوهري  الفرق  ألّن  األساس  يف  مبدأ  ملسألة  وإّنها  للعالم. 
يف  الكثيرين  الـــدرب  ورفـــاق  احلقيقيني  الشيوعيني  بــني 
الدميقراطية  مرحلة  يجابه  وهو  شيوعي  حزب  أّي  صفوف 
يستوعبون  ال  هؤالء  كون  لينني،  إّياه  عّلمنا  كما  الثورة،  من 
للعالم،  تصّورنا  من  أجزاء  وبعض  املاركسية  جوانب  بعض 
االشــتــراكــي  يسيطر  "حــتــى   : الــوضــوح  بكامل  يــقــول  ــّم  ث
أن  يجب  أيديهم،  بني  لعبة  يكون  أن  عوض  األحداث  على 
لينني  ويقول  للعالم،  ومكتملة  صلبة  نظرة  لديه  تكون 
احلزب  "بيان  يف   1848 منذ  رسما  قد  واجنلس  ماركس  إّن 
"بــوضــوح  للعالم  الــبــرولــيــتــاري  الــتــصــّور  ــذا  ه الشيوعي" 
أيضا  املطّبقة  املتماسكة  املادية  إّن  عبقريني".  بصر  ونفاذ 
مذاهب  كأكثر  واجلدلية  االجتماعية،  احلياة  مجال  يف 
والــدور  الطبقي  الصراع  ونظرية  وعمقا،  اكتماال  التطّور 
املجتمع  صانعة  للبروليتاريا  والعاملي  الثوري  التاريخي 
األساسية  املكّونات  هي  "تلك  الشيوعي  املجتمع  اجلديد، 
تكّون  التي  للعالم  البروليتارية  للنظرة  لينني  أبرزها  التي 
النظر  وجهات  من  ومنسجما  متناسقا  نظاما  وضوح  وبكل 
العالم  ــول  ح واألخــالقــيــة  واإليــديــولــوجــيــة  السياسية 

وأحداث  ظواهر  حول  والشخصية،  االجتماعية  واحلياة 
عّدة  جتربة  تؤّلف  نظر  وجهات  جميعا،  حولها  أو  محّددة 
وتعّبر  مضطهديها  ضّد  املضطهدة  الطبقات  صراع  من  قرون 
يف  الشّغالني  وكــلّ  العاملة  للطبقة  احليوية  املصالح  عن 
الثوري  التحّول  أجل  ومن  التام  التحّرر  أجل  من  نضالهم 
ضــرورة  تكتسيها  التي  األساسية  األهمية  إّن  للمجتمع. 
طرف  من  للعالم  البروليتارية  للنظرة  الكامل  االستيعاب 
ومواقف  علمية  قناعات  تعطينا  كونها  يف  تكمن  الشيوعيني 
العاملة،  الطبقة  ومصالح  االتفاق  متام  مّتفقة  صلبة  ثورية 
أجل  من  الدائب  للنضال  ضرورية  ومواقف  قناعات  وهي 
ما  فإذا  والشيوعية.  لالشتراكية  للثورة،  الكامل  االنتصار 
بأكثر  أو  للعالم  البروليتارية  النظرة  على  وبحزم  اعتمدنا 
االجتماعي،  للتطّور  البروليتارية  النظرة  على  وضــوح 
الثورة  خلط  سليم  بناء  من  الشيوعيني  نحن  فسنتمّكن 
االشتراكية،  واملرحلة  الدميقراطية  املرحلة  يف  البرازيلية 

ثوري.  بروليتاري  نضال  خوض  من  دوما  وسنتمّكن 

للعالم  البروليتارية  النظرة  استيعاب  إّن  لنقل  إذن 
ثوريني  بروليتاريني  إلى  لتحويلنا  األساسي  العامل  هي 
الــقــّوة  إّنــهــا  نضالنا،  ويف  ونشاطنا  سلوكنا  يف  حقيقيني 
على  نحافظ  كي  حياتنا  طيلة  ستدفعنا  التي  الوحيدة 

شيوعيتنا. نقاوة 

الربازييل  الشيوعي  الحزب  إصدار  من  املقال 

أن تكون شيوعيا فهو الزتام يومي
على اوحماد فقيرمن كراس للحزب الشيوعي الربازييل
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السياسية

الدولة املخزنية ومحكومهتا يف واد والشعب املغريب الكادح يف 

واد آخر.

بخبايا  والعارف  العام  للشأن  متتبع  أي  يتفاجأ  لن  و  لم    
الالشعبية   وســيــاســاتــهــا  ــا  ــه ــراءات إج مــن  املــخــزنــيــة  ــة  ــدول ال
وال  كانت  التي  كــورونــا  جائحة  أن  غير   ، والالدميقراطية 
رمبا  املسحوقة.  الطبقات  على  خاصة  كارثية  آثارها  زالــت 
بعض  يستخلصون  وخــدامــهــا  املــخــزنــيــة  ــة  ــدول ال ستجعل 
أوصلت  التي  سياساتها  من  عديد  يف  النظر  ويعيدون  الدروس 
النظام  بقيادة  السائدة  الطبقات  إن  التخلف.  هذا  إلى  البلد 
على  الكادحة  اجلماهير  احتقار  يف  متمادية  زالت  ال  املخزني 
عبر  الــعــام  ــال  امل ونهب  احلــريــات  خنق  ويف  املستويات  كافة 

دعم  على  عملت  االقتصادي،  املستوى  فعلى   . إجــراءات  عدة 
اخلطوط  وشركة  للكهرباء  الوطني  كاملكتب  عمومية  شركات 
وسوء  فيها  املستشري  الفساد  بسبب  املفلسة  املغربية  امللكية 
نافذة  بجهات  املرتبطني  مسؤوليها  إخضاع  وعــدم  التسيير 
املسؤولية  ربط  آللية  تطبيقا  العام  للمال  حفاظا  للمحاسبة 
باحملاسبة . كما عملت على ضخ 15 مليار درهم يف قانون املالية 
التي تدعي تعرضها لألزمة، مع  الشركات  املعدل من أجل دعم 
20 % من العمال إضافة إلى امتيازات أخرى  السماح لها بطرد 
من  ذلك  غير  وإلى  الشركات  قروض  لدعم  درهم  ماليير  و5   ،
مصفاة  تأميم  على  تعمل  ال  حني  يف   ، التحفيزية  اإلجــراءات 
األمن  بذلك  مهددة  الوطنية  الصناعة  رموز  السامير،إحدى 
احملروقات  لوبي  لضغط  استجابة  وذلــك  للمغاربة،  الطاقي 
يوفر  اقتصاد  عوض  تبعي  اقتصاد  بناء  يف  ومستمرة  باملغرب 
االجتماعي،  املستوى  على  أما  للمغاربة.  الضرورية  احلاجيات 
االجتماعي  احلــس  انــعــدام  املعدل  املالية  قانون  أظهر  لقد 
فرغم   . الرنانة  واخلطابات  الشعارات  كل  رغم  النظام  لدى 
متمركز  اقتصاد  على  التوفر  أهمية  أثبتت  كورونا  جائحة  أن 
على الذات يستند إلى البحث العلمي واالبتكارات، مما يتطلب 
العلمي  والبحث  العمومي  التعليم  لقطاع  خاصة  أهمية  إعطاء 
تقليص  مت  حيث  العكس  قــرر  محكومته  عبر  النظام  أن  إال 
مما  ــم،  دره ماليير   )5( خمسة  من  بأكثر  التعليم  ميزانية 
العدد  توفير  وعدم  القطاع  يف  التوظيف  من  التقليص  يعني 
 ، الضرورية  البيداغوجية  والتجهيزات  احلجرات  من  الكايف 
وبالتالي فتح   ، العمومي  التعليم  وهذا سيؤثر سلبا على جودة 
الطبقة  دماء  امتصاص  من  للمزيد  اخلصوصي  للتعليم  املجال 
والتعليم  الوطنية  التربية  وزيــر  من  صريح  بدعم  الوسطى 
ويف  احلكومة،  باسم  الرسمي  والناطق  العلمي  والبحث  العالي 
 31 الفصل  وخاصة   2011 سنة  املمنوح  للدستور  سافر  خرق 
على  واملواطنني  املواطنات  حصول  حق  على  ينص  الذي  منه 

جودة  وذي  الولوج  ميسر  عصري  تعليم  على  املــســاواة  قــدم 
الطفل  حق  على  تؤكد  التي  الصلة  ذات  الدولية  املواثيق  وكل 
العمومية  الصحة  قطاع  أما   . وجيد  مجاني  عمومي  تعليم  يف 
يرفع  لم  النظام  فإن  الصحة  ألطر  اجلبارة  املجهودات  فرغم   ،
الرسمية  الشعارات  يفند  مما  أصال  الضعيفة  القطاع  ميزانية 
حول إعطاء األهمية لصحة املواطنات واملواطنني على حساب 
حول  والشعارات  اخلطابات  كل  كورونا  عرت  وقد  االقتصاد. 
ظلوا  الذين  ومواطنيه  ملواطناته  تنكر  فالوطن  الوطنية. 
عالقني باخلارج ... فحوالي 32000 مغربي ومغربية لم تعرهم 
رحلت  التي  العالم  دول  كل  عكس  اهتمام  أي  املخزنية  الدولة 
يف  لهن/هم  تسبب  مما  األصلية،  بلدانهم/هن  إلى  مواطنيها 

احلدود  فتح  قررت  أن  وبعد  ونفسية،  واجتماعية  مالية  أزمات 
مبالغ  يتطلب  مما  تعجيزية  شروطا  وضعت  يوليوز   15 بتاريخ 
ضدا   ، تضامن  أي  دون  الساحقة  لألغلبية  بالنسبة  كبيرة 
أن  اجلميع  على:  ينص  الــذي  الدستور  من   40 الفصل  على 
التي  الوسائل  مع  يتناسب  وبشكل  تضامنية،  بصفة   ، يتحمل 
البلد، وكذلك  التي تتطلبها تنمية  التكاليف   ، يتوفرون عليها 
الطبيعية  والكوارث  اآلفات  الناجمة عن   الناجتة عن األعباء 
رفض  محكومته  خــالل  من  النظام  إن   . البالد  تصيب  التي 
وذلك  واملتقاعدين،  املتقاعدات  معاش  على  الضريبة  إلغاء 
الدستور بعد أن صادق عليه مجلس  77 من  الفصل  باستعمال 
اإللغاء  هذا  أن  مبرر  حتت  الساحقة  باألغلبية  املستشارين 
سيكلف الدولة مليار وستني مليون حسب تصريح وزير املالية ، 
مما يؤكد عدم جدوى االنتخابات املخزنية التي لن تساهم يف 
مادام  نتائجها.  كانت  مهما  الكادحة  اجلماهير  أوضاع  حتسني 
السياسة  يرسم  الذي  هو  امللك  يرأسه  الذي  الــوزاري  املجلس 
يعطي  الذي   77 والفصل  الدستور  من   48 للفصل  طبقا  العامة 
إذا  البرملان  أعضاء  به  يتقدم  تعديل  أي  ترفض  أن  للحكومة 
املوارد  تخفيض  إلى  املالية  لقانون  بالنسبة  يؤدي  قبولها  كان 
الزيادة يف تكليف  أو  إلى إحداث تكليف عمومي،  أو  العمومية، 
موجود، لكن هذا الفصل لم يطبق لتقليص مصاريف احلكومة 
على  ضريبة  فرض  احلكومة  رفضت  فلماذا  بغرفتيه.  والبرملان 
غير  لسياساتها  تطبل  التي  الصحافة  بدعم  وقامت  الثروة 
امليزانية  على  أعباء  من  املصاريف  هــذه  تخلفه  مما  عابئة 
العامة ؟؟؟ إن احلكومة خادمة النظام املخزني لم ولن تفكر 
خلدمة  أداة  هي  بل   ، الكادحني/ت  عموم  أوضــاع  حتسني  يف 
الهجوم  من  مزيد  يف  تتوانى  ولن   ، السائدة  الطبقات  مصالح 
ألي  ميكن  الذي  السؤال  أن  إال  الشعبية  الطبقات  حقوق  على 

متتبع للشأن السياسي طرحه هو أين هي القوى املعارضة ؟ 
املعارضة  • االنتظارية القاتلة للقوى املعارضة:  إن ما مييز 

وأهدافها  مرجعيتها  و  طبيعتها  واختالف  تشتتها  هو  باملغرب 
ميكن  السياسي  املستوى  فعلى  واإلستراتيجية.  املرحلية 
البرملانية  املعارضة   : وهي  أصناف  ثالثة  إلى  املعارضة  تقسيم 
،املندمجني  واملعاصرة  واألصالة  االستقالل  حزبي  يف  وتتمثل 
عملية  يف  ينحصر  دورهــمــا  وبالتالي  املخزنية،  البنية  يف 
املكتسبات،  بعض  أجــل  مــن  والــصــراع  النظام  ــورة  ص جتميل 
للقيام   ، للحكم  وليس  احلكومة  إلى  للوصول  الفرصة  وانتظار 
مع  احلالية  الرجعية  احلكومة  بها  تقوم  التي  األدوار  بنفس 
املخزني  النظام  يخططه  ما  حسب  الشكلية  االختالفات  بعض 
معارضة  أما  إال.  ليس  القائم  النظام  عن  الدفاع  هو  فدورها   .
البيانات  بعض  يف  فقط  تنحصر  فهي  اإلسالمية  التنظيمات 
 ، عضالتها  استعراض  آلخــر  حــني  مــن  وحتــاول   ، والــبــالغــات 
حدود  وإلــى  القومية  بالقضايا  األمــر  يتعلق  عندما  خاصة 
والكادحات  الكادحني  بقضايا  اهتمامها  تظهر  لم  الساعة 
فهي  أوساطها,  يف  الغيبي  الفكر  بنشر  يتعلق  ما  باستثناء 
أجل  من  الكادحة  اجلماهير  وبجانب  مع  تناضل  أن  عــوض 
بذلك  وهي   ، السماء  إلى  رفعها  على  تعمل  األرض  يف  حقوقها 
ودعامته  الرجعي  النظام  مشروع  مع  يتقاطع  مشروعها  جتعل 
االمبريالية ، وليست واضحة األهداف ، ولم تتخذ أية مبادرة 
االجتماعية  اجلبهة  وقفة  وتعد   ، الواقع  هذا  حللحلة  فعلية 
معارضة  وتبقى   . مثال  خير  البرملان  أمــام  يوليوز   23 ليوم 
اليسار  حتالف  يف  املتمثل  الدميقراطي  اليسار   : نوعان  اليسار 
فهو  للشغل  الدميقراطية  الكنفدرالية  ودعامته  الدميقراطي 
السياسة  ومعارضة  فضح  البرملان  مؤسستي  خالل  من  يحاول 
جماهيري  بدعم  يسندها  ال  املبادرات  هذه  أن  ،غير  الرسمية 
 ، إال  ليس  املواقف  لتسجيل  فقط  املبادرات  تلك  يجعل  مما 
وحسابات  التحالف  مكونات  بني  االختالفات  إلى  راجع  وذلك 
قيادة الكنفدرالية ، وهذا ما يجعل هذه املعارضة ال ترقى إلى 
الدميقراطي  النهج  أما  الكادحة.  اجلماهير  عموم  انتظارات 
الفكري  وضوحها  فرغم  اجلــذري،  اليسار  مجموعات  وبعض 
وأي  تغيير،  أل  األســاســي  العائق  هو  املخزن  كــون  يف  املتمثل 
أوسع  لف  على  عجزه  أن  إال  واالمبريالية،  الرجعية  من  حترر 
اجلماهير الكادحة، من عمال وفالحني كادحني ونخب ، ووضع 
وعدم  املشترك  للنضال  عليها  اشتراطات  أخــرى  تنظيمات 
مبادرة  مع  الدميقراطية  القوى  من  لعديد  اإليجابي  التفاعل 
األمازيغية  واحلركة  النسائية  كاحلركة  الدميقراطي  النهج 
القوى  ميزان  تغيير  عملية  من  تعقد   ، املعطلني...إلخ  وحركة 
اجلماهير  نضاالت  وتبقى  والكادحني.   الكادحني  عموم  لصالح 
الشعبية املكتوية بسياسات املخزن معزولة وبدون أفق سياسي 
يتطلب  وهــذا   . قمعها  أو  احتواءها  املخزن  على  يسهل  مما 
بناء  أفق  يف  النضاالت  لهذه  تنسيقات  خللق  مداخل  إيجاد 
الوحيد  ــار  اإلط  ، الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب 
العمل  فما  النضاالت.  لهذه  سياسي  بعد  إعطاء  على  القادر 
أزمة  هي  احلالية  السياسية  األزمة  إن  ؟  الواقع  هذا  لتغيير 
الالشعبية  سياساته  يف  ماض  فهو  القائم  النظام  أما   ، معارضة 
الــروح  إلعــادة  املمكنة  املــداخــل  هــي  فما   ، والالدميقراطية 
للمعارضة ؟ فإضافة إلى البرنامج الداخلي للنهج الدميقراطي 
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  إعالن  و  ذاته  تقوية  يف  املتمثل 
انفتاحه على  الضروري االستمرار يف  أرى من  ، فإني  الكادحني 
العمل  وكذلك  املبادرات  مستوى  من  رفعه  مع  احلية  القوى  كل 
بداية  االحتجاجية،  احلركات  كافة  بني  تنسيقيات  خلق  على 
على مستوى كل جهة يف أفق توحيد نضاالتها وطنيا ، مادامت 
تقوم  أن  أمتنى  كما  القائمة،  للسياسات  نتيجة  هي  املطالب 
برنامج  حول  للتقاطع  مماثلة  مببادرات  األخرى  احلية  القوى 

حد أدنى مشترك.

االنتظارية القاتلة يف مواجهة تغول الدولة املخزنية
حسن جعفاري



 العدد :  371 /372  7
ملف العدد من 4 إىل 31 غشت 2020

أهم املستفيدون من الخريات املعدنية باملغرب

يتوفر املغرب على مختلف املعادن، وباحتياطات جد مهمة: الفوسفاط،، الذهب، الكوبالت، 
الفضة، الرصاص، النحاس...

تسويق  و  حتويل  و  إلنتاج  احملتكرة  هي  الدولة  األخيرة  السنوات  حدود  إلى  كانت  فإذا 
االسم،  مجهولة  شركة  إلى  للفوسفاط  الشريف  املكتب   2008 منذ  حولت  فإنها  الفوسفاط، 
بلجيكية،  أميركية،  املجمع:  أنشطة  يف  األجنبية  الشركات  من  العديد  مساهمة  سهل  مما 

هندية، أملانية، برازيلية، باكستانية...

األخرى  املعادن  جل  استغالل  امللكي(  للهولدينغ  املنجمي  )القطب  عمليا"مناجم"  حتتكر 

)الذهب...(. و تبقى بعض املناجم الثانوية من حصة "الصناعيني التقليدين" 

 )artisans miniers( : جرادة، ميدلت، بني جتيت...الخ

يتميز قطاع املناجم باملغرب بانعدام التام للشفافية، و ضعف املساهمة يف ميزانية الدولة، 
فمساهمة الفوسفاط تتراوح فقط حول 3 مليار درهم، كما يتميز القطاع بتلويث العديد من 

املناطق، مما يساهم يف تفقير الفالحني و الكسابة...

فقطاع املناجم يساهم يف أغناء بعض األفراد على حساب البالد عامة، و على حساب املناطق 
املنجمية خاصة. لهذا اختارت اجلريدة أن تتطرق لهذا القطاع كملف عددها 372/371

أم صامد

قطاع املناجم :  االحتكار، الهنب، التلوث، نرش الهشاشة االجمتاعية

ــة، وفــضــال عن  ــام ــروات مــعــدنــيــة ه ــث ــرب ب ــغ يــزخــر امل
من  املــئــة  يف   75 عــلــى   املــغــرب  يتوفر  الــذي  الــفــوســفــات 
معدنية  مناجم  بالبالد  توجد  منه،  العاملي  االحتياطي 
والنحاس  والــزنــك  والفضة  والــرصــاص  كاحلديد  أخــرى 
أساسية  بصفة  إنتاجها  يوجه  اجلهات  مختلف  يف  وغيرها 

 : أهمها  كبرى  شركات  او   مجمعات  تديرها   و  للتصدير. 

املتخصصة والرشكات  املجمعات  أهم  أوال- 

ابملغرب املعادن  وبيع  استخراج  يف 

ــفــوســفــاط، )بــالــفــرنــســيــة:  ــل ــف ل ــري ــش -1املــجــمــع ال
مجموعة  هي    )Office Chérifien des Phosphates

وبيع  وإنتاج  استخراج  يف  متخصصة  مغربية  عمومية 
للفوسفاط  الشريف  املجمع  يعّد  ومشتقاته.  الفوسفاط 
ــدة عــلــى املــســتــوى الــعــاملــي يف ســوق  ــرائ مــن الــشــركــات ال
إلى  نشاطها  وميتد  منه  املشتقة  واملنتجات  الفوسفاط 
املغرب. يف  عمومية   مقاولة  أول  أنها  كما  اخلمس،  القارات 

الدولة  الحتكار  املغربي  الفوسفاط  استغالل  يخضع 
وهو  للفوسفاط،  الشريف  املجمع   إلى  به  عهدت  التي 
سنة  ويف   .1920 مـــارس  يف  أنــشــئــت  عمومية  مــؤســســة 
املكتب  "مجموعة  ــى  إل املــؤســســة  ــذه  ه حتــولــت   ،1975

من  وحتولت  م.ش.ف.(،  )مجموعة  للفوسفاط"  الشريف 
أشغال  أولى  انطلقت  وقد   . االسم  مجهولة  شركة  إلى  بعد 
 1921 مــارس  أول  يفي  ومعاجلته  الفوسفاط  استخراج 

خريبكة. ناحية  ببوجنيبة 

املغرب  كيماويات  اشتغال  بــدء  ومــع   ،1965 سنة  يف 
ملشتقات  ــدرا  ــص م أيــضــا  املــجــمــوعــة  ستصبح  بــآســفــي، 
جديدة  مرحلة  ــى  إل سنة1998  وستمر  الــفــوســفــاط. 
وتصديره.  املخلص  الفسفوري  احلامض  إنتاج  يف  بالشروع 
فاعلني  مع  متعددة  شراكات  يف  املجموعة  تدخل  باملوازاة، 

وخارجه. املغرب  داخل  القطاع،  يف  صناعيني 

املستخرجة  الكمية  نصف  حوالي  املجموعة  تصدر 
بــلــدا عبر  أربــعــني  يــنــاهــز  مــا  إلــى  مــعــدن خــام  يف شــكــل 
الصناعة  وحدات  إلى  الثاني  النصف  يسلم  فيما  العالم، 
إلــى  حتــويــلــه  قــصــد  للمجموعة  الــتــابــعــة  الــكــيــمــاويــة 
الفسفوري  احلامض  وهي  للتسويق  قابلة  مشتقة  منتجات 
الصلبة.  واألسمدة  املخلص  الفسفوري  واحلامض  العادي 
الدار  موانئ  عبر  منتجاتها  م.ش.ف.  مجموعة  ...وتصدر 

األصفر. واجلرف  وآسفي  والعيون  البيضاء 

اجلــوهــريــة  مهنها  عــلــى  م.ش.ف.  مــجــمــوعــة  تــركــز 

فرعية  شركات  حول  تتمحور  منظمة  هيكلة  على  فتعتمد 
شركات  املجموعة  ربطت  السنوات،  تالحق  ومع  مدمجة. 
إستراتيجيتها  إطــار  يف  األجــانــب  الفاعلني  كبريات  مع 
فسفور،  املــغــرب-  شركة  الــدولــي:  الصعيد  على  للتطور 
سطار،  سيرفوس،  مارفوسيان،  سميسي،  فوس  بوكراع، 

وسوطريك.

للهولدينك  الــتــابــعــة  ــم«،  ــاج ــن »م مــجــمــوعــة   -  2  
الشريف  املجمع   بعد  معدنية  مجموعة  ثاني  امللكي،  
وتعرف   ،1930 عــام  إلــى  إنــشــاؤهــا  ويــعــود  للفوسفاط، 
أفريقيا،  يف  خاصة  األخــيــرة،  السنوات  يف  قويا  توسعا 
استغالل  يف  متخصصة  فروع   9 على  تتوفر  أصبحت  حيث 
عبر  الدولي  توسعها  املجموعة  وتقود  الذهب.  مناجم 
إنشاؤها  مت  التي  سويسرا،  يف  الدولية  »مناجم«  شركة 
وأصول  أمالك  كل  متركز  أصبحت  والتي   ،2008 سنة  يف 
اخلارج.  يف  الرأسمالية  وعملياتها  »مناجم«  ومساهمات 

سويسرا،  يف  آخرين  فرعني  »مناجم«  مجموعة  ومتلك 
وهي   ،2005 يف  إنشاؤها  مت  التي  »ماناتراد«،  شركة  وهما 
»ما  وشركة  املجموعة،  منتجات  تسويق  يف  متخصصة 
إدارة  يف  متخصصة  وهي  أخيرا،  أسست  التي  ناديست« 

الثـــمينة. باملعادن  اخلاصة  التجارية  العقود 

إنتاج  يف  متخصصة  منجمية  مغربية  شركة  مناجم، 
تنشط  الذهب...  النحاس،  الرصاص،  الزنك،  الكوبالت، 
معدنية.  الــهــيــدرو  الصناعات  قــطــاع  يف  أيــضــا  الشركة 
متلك  البيضاء.  الدار  بورصة  يف   2000 سنة  منذ  مدرجة 
مال  رأس  مــن  املــئــة  يف   75 )املـــادى(  امللكي  الهولدينك 
دولية  و  وطنية  مواقع  على  الشركة  وتتوفر  الشركة. 

: خاصة 

: الوطنية  املواقع   •

63 كلم جنوب مكناس،  • معدن احلمام، يوجد على بعد
 Fluorine CaF2 – Acid Grade إنتاج  متخصص يف 

مركزات  إنتاج  مراكش(،  جنوب  35كلم  ( احلجر  منجم   •
والنحاس الرصاص  مركزات  الزنك،  أكسيد  الزنك، 

مركزات   ،) مراكش  جنوب  كم   13 ( سفر  درع  منجم   •
والنحاس الرصاص  مركزات  الزنك،  أكسيد  الزنك، 

 hydrométallurgical complex of  •
والزنك مراكش(،كوبالت  جنوب  كم   Guemassa)30

النحاس ينتج  زاكورة (،  من  كم   90 أمجران) منجم   •

انتاج  ورزازات( ،  جــنــوب  كــم  بوعازر)120  منجم   •
لت با كو

النحاس ورزازات (،  شرق  كم  إميتال)150  منجم   •

أكادير(  غرب  جنوب  كم  عكا)180  منجم   •
النحاس مركزات  ،إنتاج 

الدولية واملشاريع  املواقع   •

من  كم   90 و ليبرڤيل،  من  كم   600 بــوكــودو) منجم   •
لذهب ا إنتاج  الگابون(،  ماوندا، 

الذهب الگابون(،  إتيكي،  إتيكي)منطقة  مشروع   •

مدينة  شــمــال-شــرق  كــم   100( التنقيب  مــشــروع   •
الكونغو(،الذهب مايومبه،  منطقة  پوينت-نوار، 

الغباغبة،  وادي  يف  الذهب  )مستودع  التنقيب  مشروع   •
الذهب السودان(،  وجنيم،  شريك 

يتبع يف الصفحة 8 
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كاتانگا،  يف  ــوزي  ــول ك ــي  ــ )أراض پــومــپــي  مــشــروع   •
. والكوبلت  النحاس  الدميقراطية(،  الكونغو 

الــدميــقــراطــيــة(،  لــوبــومــبــاشــي)الــكــونــغــو  مــشــروع   •
الكوبالت. النحاس، 

)الشركة  أو    )Sonasid )بالفرنسية:  صوناصيد   -  3
قطاع  يف  أساسا  متخصصة  شركة  هي  للصلب(  الوطنية 
املغربي.  السوق  يف  الصلب  قائد  وتعد  والتشييد.  البناء 
للهولدينك  ملكيتها    وتعود  البيضاء  الدار  يف  مقرها  يقع 

سابقا(. لالستثمار  الوطنية  )الشركة  املدى(   ( امللكي 

 1974 يف  املغربية  الدولة  طرف  من  الشركة  أنشأت 
احتياجات  لتلبية  ــم  دره مليون   40 ــدره  ق بــرأســمــال 
 1997 عام  الدولة  وقررت  الفوالذ.  من  الوطنية  السوق 
عليها  االستحواذ  مت  عندما  للشركة  خصخصة  إجراء 
رأس  من  املائة  يف   63 أن  حيث  امللكي،  الهولدينك  قبل  من 
يتداول  كان  والباقي  "املدى"،  قبل  من  محتكرا  كان  مالها 

البورصة. يف 

املنتجات  إنــتــاج  يف  متخصصة  شركة  “صوناصيد” 

األسالك  وحديد  اخلرسانة  حديد  باملغرب:  الطويلة 
والصناعة. العمومية  واألشغال  البناء  لقطاع  املوجهني 

الشركة  هيكلة  إعادة  مهمة  تنفيذ  مت   ,2002 عام  يف 
اجلرف  يف  للدرفلة  جديد  قسم  إحــداث  ذلــك  فيه  مبا 
سعته  تبلغ  بالناظور  آخر  مصتع  على  تتوفر  كما  األصفر، 
حديد  من  طن/السنة   650000 يناهز  ما  اإلنتاجية 
 ،1984 عام  يف  بدأ  الذي  األسالك”.  وحديد  اخلرسانة 
إلى  الرامية  التحديث  برامج  ضمن  يندرج  بدوره  التي 
شركة  قامت   2006 ويف  اإلنــتــاج.  على  قدرتها  حتسني 

صوناصيد. يف  مشاركتها  بزيادة  ميتال  آرسيلورـ 

مدقع  وفقر  معدنية  ثروات  اثنيا- 

بالهامش  يسمى  فيما  باملغرب  املعدنية  الثروات  تتوزع 
هائلة  ثــروات  على  توفرها  رغم  مناطق  وهي  املغربي، 
متناقضة  ثنائية  وتتقاسم  التنمية  خارج  تعيش  فإنها 
خريبكة  ــدن  املـ هـــذه  ومـــن  والــهــشــاشــة،  الــثــروة  وهـــي 
)الفضة(  وإميضر  )الغاسول(  وميسور  )الفوسفاط( 
والــنــاظــور )احلــديــد( ومــيــدلــت )الــرصــاص والــزنــك( 

وغيرها. )النحاس(  وزاكورة  )الكوبالت(  وورزازات 

الــبــلــدات الــقــريــبــة مــن املــنــاجــم من  ويــعــانــي ســكــان 
وهم  بعضهم  ميوت  وقد  التلوث،  عن  الناجتة  األمراض 
يف  يحدث  مثلما  عشوائية،  بطريقة  املعادن  يستخرجون 
مواطنون  يعرض  حيث  )وسط(  ميدلت  مدينة  ضواحي 
منذ  مهجورة  مناجم  يف  ينقبون  وهم  للخطر  أرواحهم 
)شــرق(  جــرادة  مدينة  يف  حــدث  ومثلما  الثمانينيات، 

االخيرة. السنني  يف  ساخن  صفيح  على  تعيش  التي 

الفقر  وأن نسبة   ، الساكنة تعيش وضعا مأساويا  أن  إال 
االستغالل  وأن  عالية.  جد  القرى  هــذه  يف  والهشاشة 
القضاء  إلــى  أدى  الطبيعية  املـــوارد  لهذه  "املــتــوحــش" 
أمراض  وظهور  البيئة  وتلويث  الفالحية  األراضي  على 

املواطنني. صفوف  يف  سرطانية 

مهمشة،   املــغــرب،مــنــاطــق  يف  أخــرى  مناجم  وهــنــاك 
: منوذج 

يف  معدني  منجم  أهــم  يعد  ــذي  ال كماسة   منجم   -

البحر  حــوض  ــدان  بــل يف  منجم  أكــبــر  وثــانــي  ــرب،  ــغ امل
ايرلندا. يف  "تارا"  منجم  بعد  وأوروبا،  املتوسط  األبيض 

 35 مسافة  على  يقع  الــذي  املنجم  مــدخــرات  تقدر 
ونشاط  طــن،  مليون   12 بـــ  مــراكــش  مدينة  جنوب  كــم 
ألف   750 مبعدل  عامًا،   16 مدى  على  ميتد  استغاللي 
يف   3 والرصاص  املئة  يف   10.5 الزنك  من  عام  كل  يف  طن 
وال  طــن.  غــرام/   70 والفضة  املئة  يف   7 والنحاس  املئة 
نظرًا  أخرى  معدنية  مدخرات  اكتشاف  اخلبراء  يستبعد 

. جدًا املشجع  اجليولوجي  املنطقة  ملجال 

اجلنوب  أقصى  تقع  قروية  جماعة  وهــي  اميضر    -
يستخرج  القروي  التجمع  هذا  .ففي  املغرب  يف  الشرقي 
واحد  يعتبر  و  سنويا،  الفضة  من  طن  ثالثمئة  حوالي 

أفريقيا. يف  الفضة  مناجم  أكبر  من 

على  تــعــرف،  ال   ، باملـغرب  الـذهـب  يخص  فيما   -
ــة مــنــاجــم اســتــخــراج الــذهــب  ــارط وجــه الــتــحــديــد، خ
الشهرية  مردوديتها  وحصيلة  باملغرب  الثمينة  واملعادن 
يتم  التي  للذهب  الوطني  املخزون  مع  مقارنة  والسنوية، 

سنويا. عنه  اإلعالن 

شائعات،  عدة  موضوع  باملغرب  الذهب  اكتشاف  وظل 
ويف  املــوضــوع.  حــول  رسمية  معطيات  غــيــاب  يف  أيــضــا، 
الذكاء  فرقة  أن  صحافية  تقارير  كشفت  اإلطــار  هــذا 
جندت  اإلسرائيلي،  املوساد  جلهاز  التابعة  االقتصادي 
تقارير  لوضع  واملالي  االقتصادي  امليدان  يف  عمالءها 
املكتشفة  واليورانيوم  واملاس  الذهب  مناجم  عن  مفصلة 
ــة اســتــغــالل  ــص ــش مــنــح رخ ــام ــوب املـــغـــرب، عــلــى ه ــن ج
تنقيب  شــركــة  إلــى  الثمينة  املنجمية  االكــتــشــافــات 

ية. كند

إغالق  رغــم  احلجري  بالفحم  ــرادة  ج تشتهر  كما   -
شــركــة مــفــاحــم املــغــرب مــنــذ نــحــو عــشــريــن ســنــة. فــإن 
من  لعدد  احلجري  الفحم  استغالل  رخص  منحت  الدولة 

واالستخراج  التنقيب  بعمليات  مبوجبها  تقوم  الشركات 
وتكتفي  القانون  تخالف  الشركات  هــذه  لكن  والبيع. 
من  يستخرجونه  عشوائيني  عمال  من  الفحم  بشراء 
ثالثني  بني  يتراوح  مببلغ  تأمني  أو  حماية  دون  اآلبــار 
دوالرات(  )ستة  درهما  وستني  دوالرات(  )ثالثة  درهما 
ستمئة  بني  ما  يتراوح  مببلغ  تبيعه  حني  يف  للقنطار، 
دوالرات(   108.7( ــم  دره ــف  وأل دوالر(   65.2( ــم  دره
مأسوية  أحداث  املدينة  أخيرا  عرفت  وقد  للقنطار. 
)يف  للساكنة  معيشي  وتدهور  واعتقاالت  وفيات  من 
على  أخر  عامل  وإصابة  عامل  وفــاة  األخيرة  األيــام 
)ساندرية(  احلجري  للفحم  بئر  انهيار  حــادث  اثــر 
ــن الــنــشــطــاء اثــر  ــال مــجــمــوعــة م ــق ــت بـــجـــرادة، واع
جرادة.  ساكنة  تعيشها  التي  املاسي  على  احتجاجهم 

.  )2020 13 يوليوز  و   12(

ميدلت  عــن  تبعد  وميبالضن  أحــولــي  منطقتا   -
مناجمها   تدير  كانت  كيلومترا،  وعشرين  بخمس 
سنة  تأسيسها  مت  الــتــي  ــي"  ــول أح "مــنــاجــم  شــركــة 
تواجدهم  عززوا  الذين  الفرنسيني،  طرف  من   1926

حتتية،  بنيات  وإقامة  كاملة  مدينة  ببناء  باملنطقة 
ــد املــنــاجــم  أهــمــهــا مــركــب هــيــدروكــهــربــائــي كـــان مي
يغامرون  املنطقة،  سكان  ملك  يف  هي  حاليا  بالطاقة. 
لوسطاء  تباع  كيلوغرامات  بضع  أجل  من  بأرواحهم 
منطقة  سكان  هم  طائلة.  أرباحا  ورائها  من  يجنون 
الذين  ميدلت،  مدينة  بضواحي  وأحولي  ميبالضن 
رزقا  الطلق  الــهــواء  على  مفتوحة  أنفاق  من  جعلوا 
منذ  استغاللها  تــوقــف  مناجم  هــي  إلــيــه..  يسعون 
وهذا  فقط.  رسميا  لكن  املاضي،  القرن  من  الثمانينات 

تاجيت. بني  مناجم  وضعية  يشبه  ما 

تمتة مقال  أهم املستفيدون من الخريات املعدنية ابملغرب

إال أن الساكنة تعيش 
وضعا مأساويا ، وأن 

نسبة الفقر والهشاشة 
ى جد عالية.  في هذه القر

وأن االستغالل "المتوحش" 
ى إلى  لهذه الموارد الطبيعية أد
القضاء على األراضي الفالحية 
وتلويث البيئة وظهور أمراض 

سرطانية في صفوف 
المواطنين
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جفرا"الفوسفاط الرثوة الوطنية ...أي مآل"
هامة  جوانب  ومتشعب،  شاسع  قطاع  الفوسفاط  قطاع 
يف  وحساسيتها  انغالقها  بفعل  إدارته  تساهم  ال  معتمة  منه 
كبيرة  صعوبات  يطرح  الذي  ،الشيء  عليها  األضواء  تسليط 
واملناضلني  واإلعالميني  واملهتمني  والباحثني  الدارسني  أمام 
فيما يخص معرفته والتعريف به، وهذا ما يبرر إلى حد ما 

القطاع. حول  الكتابات  ندرة 
للتعريف  متواضعة  مبساهمة  هنا  نتقدم  جهتنا  من 
بالضرورة  أملتها  فيه،  اجلــوانــب  بعض  ونتناول  بالقطاع 
والتي  القطاع،  يعرفها  التي  واخلطيرة  الكبيرة  التحوالت 
قد تؤدي، إن لم يتم تدارك األمر، إلى فقدان السيادة على 

وطنية. ثروة  واكبر  أهم 
• يف صورة القطاع :  

السوداء،  العلبة  األســود،  الصندوق  دولــة،  داخــل  دولــة 
نعوت  ذهــبــا.....  تبيض  التي  الدجاجة  احلــلــوب،  البقرة 
من  عــقــود  منذ  للفوسفاط  الشريف  باملجمع  التصقت 
بإدارته،  اصطدموا  أو  احتكوا  ممن  باألساس  نحثها  الزمن 
ترفعها  الــتــي  الــشــعــارات  تستطع  لــم  ــذا  ه يومنا  وحــتــى 
من  شعارات  وهي  اجلمعية  الذاكرة  من  متحوها  إن  إدارتــه 
"احلكامة"  املستدامة"  التنمية   " املواطنة"  "املقاولة  قبيل 

البيئة"........ على  "احلفاظ  "اإلنتاج" 
يف  محفورة  النعوت  تلك  بقاء  وراء  القابع  السر  ما  ترى 
ولدى  الفوسفاطية  املواقع  وسكان  الفوسفاطيني  ــرة  ذاك
للمجهودات  وإنكار  جتني  األمر  يف  هل  ؟  املواطنني  عموم 
البشعة  الصورة  تلك  حملو  اجلديدة  اإلدارة  بها  تقوم  التي 
أن  أم  ؟  الشكلي  االستقالل  منذ  بسابقاتها  التصقت  التي 
ارض  على  يجري  فما  كل  على  ؟  ذلــك  يزكي  احلــال  واقــع 

والفيصل يف كل ذلك. الواقع هو احلكم 
القطاع  هوان  إنكاره،  جاحد  إال  يستطيع  ال  واحد،  شيء 
تغيرات  يعرف   2006 يف  احلالي  العام  املدير  مجيء  منذ 
داخله  تتحسن  األمور  هل  هو  املطروح  السؤال  أن  إال  كبيرة، 
هو  العكس  أن  أم  ؟  ككل  البالد  صعيد  وعلى  محيطه  ويف 
بشكل  وان  املــقــال  ــذا  ه يف  سنتناوله  مــا  ــك  ذل الصحيح؟ 
ونقابية  سياسية  قوى  جهود  تتضافر  أن  آمل  على  محدود 
مهتمني  و  ــني  ودارس وباحثني  مناضلة  ومدنية  وحقوقية 
داخل  يجري  عما  اكبر  بشكل  للكشف  نزهاء  واعالميني 

مراميه. لتعريه  والتحليل  بالدرس  وتناوله  القطاع 
والهيكلة: الفوسفاطية  املواقع  عن   •  

 ، )خــريــبــكــة  والتصنيع  ــاج  ــت اإلن ملــواقــع  تــعــدد  هــنــاك 
أسفي   ، باجلديدة  األصفر  اجلــرف   ، بنكرير   ، اليوسفية 
من  كل  كانت  وإذا  الغربية(  بالصحراء  العيون  بــوكــراع   ،
ينتجون  وبكراع  بنكرير(  )اليوسفية-  الكنتور   ، خريبكة 
اجلديدة  بنواحي  األصفر  اجلرف  فان   ، اخلام  الفوسفاط 

واألسمدة. الفسفوري  احلامض  ينتجون   وأسفي 
مستخدم   23000 يناهز  ما  القطاع  يف  ويشتغل  هــذا، 
باجلرف   6500 وحوالي  خريبكة  مبوقع   8000 ضمنهم   ،

األصفر.
القطب  وهم  أقطاب،  ثالث  حول  املجمع  أنشطة  تتمركز 
والــدعــم  التمويل  وقــطــب  الــكــيــمــاوي  والــقــطــب  أملنجمي 

واللوجستيك.
املنجمية  االستغالالت  إدارتي  يضم  املنجمي:   القطب   •

فوسبوكراع. وإدارة  والكنتور  بخريبكة 
أسفي  فوسفور  مغرب  إدارات  يضم  الكيماوي:  القطب   •
الشركات  ومختلف   ، األصــفــر  اجلـــرف  فــوســفــور  ومــغــرب 

باملوقعني. العاملة 

نظم  إدارة  يضم  واللوجستيك:  والدعم  التمويل  قطب   •
ــواق،  واألس التموين  ومديرية   ، املالية  ،واإلدارة  اإلعــالم 

الدولية. الشراكات  ومديرية 
على  التدبير  يف  ترتكز  حكامة،إذ  أجهزة  وللمجموعة 

جهازين:
التخاذ  مركزية  هيئة  وهي  التنفيذية:   اإلدارة  هيئة   •
املــدراء  أهــم   ، العام  املدير  إلــى  باإلضافة  جتمع  الــقــرارات 
داخلها  العام  املدير  يقوم  بحيث  والوظيفيني،  العمليتني 

القرارات. يف  واحلسم  التحكيم  بدور 
حتضير  بداخلها  يتم  كيانات  وهي  املجموعة:   جلان   •
 ، للمجموعة  الرئيسية  بالعمليات  املتعلقة  القرارات  احتاد 
وتضم بينها )جلنة حتديد األسعار وجلنة توجيه األعمال 
املشاريع  وجلنة   ، الشراكات  وجلنة  واألداء   امليزانية  وجلنة 

اإلخطار....( وجلنة  الصناعية، 
ومستقبال: حاليا  الفوسفاط  أهمية  يف   •  

كل الوقائع و املؤشرات على الصعيد العاملي تتوقع تزايدا 
األمدين  على  ومشتقاته  الفوسفاط  على  للطلب  كبيرا 
سنويا،  و%4.5   %4 بني  تتراوح  بنسبة  والبعيد  املتوسط 
كمنظمة  املتخصصة،  الــدولــيــة  ــاالت  ــوك ال ــم  أه فخبراء 
واملعهد  املتحدة،  لألمم  التابعة  )الفاو(  والزراعة  األغذية 
لصناعة  الدولية  والرابطة   ، الغذائية  للسياسات  الدولي 
الدميوغرايف  النمو  خالل  من  ذلك  تؤكد  وغيرها  األغذية 
والتغيرات   الغذائية،  احلاجيات  يف  زيادات  من  يطرحه  وما 
استعماالت  من  تفرضه  وما  وتداعياتها،  السلبية  املناخية 

األسمدة. باألخص  و  الفوسفاط  ملشتقات  متزايدة 
احــتــيــاطــي عاملي  اكــبــر  ــره عــلــى  ــوف ت بــحــكــم  واملـــغـــرب 
سوطو"  البير   " باخلبير  دفع   )%75 يناهز  )ما  للفوسفاط 
 "TAL-INSTRUMENT" الفرنسية  للشركة  العام  املدير 
املتخصصة يف تكرير الفوسفاط إلى القول بان املغرب يتوفر 
ملدة  العاملي  الطلب  لتلبية   الفوسفاط  من  يكفي  ما  على 
احد  يف  للقطاع  احلالي  العام  املدير  زكاه  ما  وهو   ، سنة   700
من  وليس  الفوسفاط  عن  الغني  ألنه  ونظرا   ، تصريحاته 
املتنامي  الضعف  ، ومن خالل  املمكن تعويضه بأي شيء أخر 
فانه  الوقت،  مــرور  مع  الدولية  السوق  يف  املغرب  ملنافسي 
إفريقيا  شمال  يف  أساسا  الفوسفاط  لبقاء   الوقت  سيأتي 
وباألخص املغرب، وهو ما يفرض على القوى احلية املناضلة 
جادة  إعالمية  ومنابر  ومدنية  وحقوقية  ونقابية  سياسية 
األطماع  من  حلمايته  املخزني  النظام  على  الضغط  ممارسة 
وضع  عبر  االستيطان،  املتعددة  وشركاتها  االمبريالية 
عن  كبديل  تأميمه.  اجتاه  يف  تصب  محكمة  إستراتيجية 
ذات  ويف  وخوصصته،  تفكيكه  تروم  التي  احلالية  اخلطط 
واستثمارها  عائداته،  من  للرفع  إليه  احلاجة  استغالل  أالن 
املواطنني،  على  بالنفع  يعود  حقيقي  تنموي  مخطط  يف 
بذل دغدغه أحالمهم، كما حدث يف فترات سابقة، وخاصة 
اسود  كصندوق  استعمل  حيث  الشكلي،  االستقالل  إبــان 

مشروعة. ال  بصفة  البعض  وإلثراء  للنظام 
ومالها: القطاع  عرفها  اليت  التغيريات  بعض  يف   •

 ،  1920 سنة  للفوسفاط  الشريف  املكتب  تأسيس  منذ 
ابتداء  وتصدير  بخريبكة  الفوسفاط  استغالل  يف  والشروع 
مستويات،  عــدة  همت  تغيرات  القطاع  عــرف   ،  1921 مــن 

: منها  للبعض  نعرض 
باليوسفية. الفوسفاط  استغالل  انطالق   :1931 سنة   •

سنة 1959: إنشاء الشركة املغربية للدراسات املختصة   •
.)SMESI( والصناعية 

الكيمياء"  مــغــرب   " أنــشــطــة  ــالق  ــط ان  :1965 ســنــة   •
.)MAROC CHIMIE(

 )SOTREG( النقل اجلهوي انطالق شركة   :1973 سنة   •
بنكرير. املنجميني   املركز  وكذا 

وحتول   ، أسفي   1 فوسفور  مغرب  إحداث   :1975 سنة   •
أن  بعد  للفوسفاط  الشريف  املكتب  مجموعة  إلى  املكتب 

وخارجه. املغرب  داخل  أنشطته  مجاالت  اتسعت 
بــوكــراع  منجم  اســتــغــالل  يف  الــشــروع   :1976 ســنــة   •

"فوسبوكراع". شركة  باسم  الغربية  بالصحراء 
بلجيكية. شراكة صناعية  يف  الدخول   :1980 سنة   •

2 باسفي. سنة1981: إحداث مغرب فوسفور   •

األصفر  باجلرف  الكيماوي  املركب  انطالق   :1986 سنة   •
اجلديدة. بنواحي 

امياصيد"   "  )IMACID( شركة  إنــشــاء   :1997 سنة   •
ثلثي  هنديتان  شركتان  متتلك  والتي  األصــفــر،  باجلرف 

رأسمالها.  )3/2(
 )EMAPHOS • سنة 1998: انطالق شركة " اميافوس" ) 
وبلجيكا  أملانيا  من  كل  بني  بالتساوي  بشراكة  أنشئت  وقد 

واملجمع.
املساهم  للفوسفاط أصبح  الشريف  املجمع   :2003 سنة   •

فوسبوكراع".  " يف  الوحيد 
فوسفور  مغرب  باكستان  شركة  إنشاء   :  2004 سنة   •
 ،  2008 سنة  األصفر  باجلرف  نشاطها  وبدأت   )PMP .SA(

. باكستانية  شركات   3 خالل  من  رأسمالها  واملجمع  تتقاسم 
سنة 2008: حتويل املجمع من مؤسسة عامة إلى   •  
وهو   )OCP.S.A( ش.م  م.ش.ف.  اسم  حتمل  مساهمة  شركة 

القطاع. إلى  الدولة  أمام دخول رساميل غير  الباب  ما فتح 
يف  شرعت  والــتــي   BMA شركة  إنــشــاء   :  2008 سنة    •
املجمع  رأسمالها  يتقاسم  شركة  وهي   2009 سنة  االشتغال 

برازيلية. وشركة 
أصبحت  الشعبي  البنك  مجموعة    :  2009 ســنــة    •
مليار   5،5 مببلغ   5،88 بنسبة  املجمع  رأسمال  يف  مساهمة 
البنك  رأســمــال  يف  املجمع  مساهمة  أالن  ذات  ويف  ــم،  دره
ميثل  الــذي  الشيء  درهــم،  مليار  يبلغ  باستثمار  الشعبي 

رأسماله. %6،68 من 

 JESA( ) JACOBS( شــركــة  ــاء  ــش إن  :2010 ســنــة   •
والشركة  املجمع  رأسمالها  يتقاسم   )ENEERING.SA
تعتبر  األخــيــرة  هــذه   JACOBS ENEERING األمريكية 
الهندسية  خدماتها  توفر   JESA الهندسة،  يف  عاملية  رائدة 
أو خــارجــه،  املــغــرب  الــكــبــرى ســـواء يف  املــشــاريــع  وتــدبــيــر 
ومشاريعه  االستثمارية  بــرامــجــه  يف  املجمع  وتــصــاحــب 
وإفريقيا. املغرب  يف  محوري  دور  لعب  إلى  وتطمح  التنموية 

األصفر  بــاجلــرف  جديد  قطب  إنــشــاء   :  2016 سنة   •
كل  لتجميع  يــخــصــص   "OCP AFRICA" اســـم  يــحــمــل 
وبغاية  والتسويق،  باإلنتاج  املتعلقة  اإلفريقية  األنشطة 
تدشني  مت  وقد  السمراء،  بالقارة  األسمدة  نشاط  تطوير 
بالكامل  نشاطه  يوجه  األسمدة  إلنتاج  صناعي  مركب  أول 

إفريقيا. نحو 
القطـاع: وتفكيك  خوصصـة  5-فـي   

أمام دخول رساميل  الباب  2008 مت فتح  ابتداء من سنة 
ذات  أجنبية  شركات  طــرف  من  القطاع،  إلــى  الدولة  غير 
باكستانية؛  أملانية؛  هندية؛  بلجيكية؛  مختلفة:  جنسيات 
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امللف

خارج  املعقودة  الشراكات  إلى  أمريكية...إضافة  برازيلية؛ 
تصريحات  تزكيه  ما  وهو  للمزيد،  مفتوح  واألمــر  املغرب، 
املدير العام بخصوص "فتح رأسمال الشركة أمام املستثمرين 
الكبرى  باحلصة  محتفظة  الدولة  بقاء  بشرط  األجانب 

الشركة". يف  التحكم  لها  تتيح  التي 
تفكيك  نحو  متسارعة  بخطى  اإلدارة  وتسير  هــذا، 
املتوحشة  الليبرالية  متطلبات  مع  تام  تناغم  يف  القطاع، 
الدولية  املالية  املؤسسات  لها  تروج  والتي  عامليا،  السائدة 
أفرطت  اإلدارة  أن  إذ  الدولي،  النقد  صندوق  رأسها  وعلى 
بالنسبة  ذلك  غدا  الوساطة،بحيث  شركات  إلى  اللجوء  يف 
إجراءا  يكون  أن  بذل  عنه،  محيد  ال  استراتيجيا  خيارا  لها 
عليه  منصوص  هو  كما  استثنائية،  ظروف  متليه  استثنائيا 
على  يقتصر  ــر  األم ظــل  البداية  ففي  الشغل،  مــدونــة  يف 
والبستنة  والنظافة  كاحلراسة  ــدودة  احمل اخلدمات  بعض 
والطبخ، إال أن األمر سرعان ما توسع بسرعة مذهلة ليطال 
)خدمات  منها  األساسية  حتى  واخلــدمــات  الوظائف  جل 
الصيانة  االســتــخــراج؛  عمليات  والتنقيب؛  اجليولوجيا 
إلكترونيك؛  كهرباء؛  تلحيم؛  ميكانيك؛  أنواعها؛  مبختلف 
واملنشآت  اإلنتاجية  اآلالت  كل  مراقبة  سياقة؛  معلوميات؛ 
الفوسفاط...(. لنقل  املطاطية  األحزمة  صيانة  الصناعية؛ 
مدينة  بضواحي  األصفر  اجلــرف  يف  املثال  سبيل  فعلى 
تنفذ  من  هي  واملناولة  الوساطة  شركات  أصبحت  اجلديدة 
أصبحت  خريبكة  مركز  ويف  واخلدمات؛  الوظائف  مختلف 
يطال  ــر  واألم العمليات  ثلثي  يناهز  ما  تغطي  الشركات 

املراكز. جميع 
قيمة  أي  تضيف  ال  الوساطة  شركات  أن  جدا،  واملؤسف 
االستثمارات،  خانة  يف  إدخالها  جدا  اخلاطئ  ومن  لإلنتاج، 
من  منها  االســتــفــادة  يتم  ريعية  شــركــات  الــواقــع  يف  فهي 
جند  بحيث  والزبونية؛  واحملسوبية  والقرابة  النفوذ  خالل 
أو  سابقني  مدراء  أو  الدولة  مستوى  على  نافدين  أشخاصا 
يستفيدون  وبرملانيني  حاليني  مسؤولني  من  أو  منهم  مقربني 
دون  كبيرة  أرباحا  ويغنمون  "الصفقات/الهدايا"،  مترير  من 
الشغل. قانون  وكذا  عليها،  املتفق  التحمالت  لدفاتر  احترام 
الهوية: واسهتداف  املكتسبات  رضب   -  6

"املــقــاولــة  لــشــعــار  الــفــوســفــاط  إدارة  رفــع  مــن  بــالــرغــم 
حني  تتصرف  أنها  فاملالحظ  للمجمع،  توصيفها  يف  املواطنة" 
يف  شأنها  الربح  بهاجس  العمال  أو  باملستخدمني  األمر  يتعلق 
الذي متوه عليه  الهاجس  أية مقاولة خاصة، وهو  ذلك شأن 
فيما  نسبته  حددت  والذي  اإلنتاج"،  كلفة  "تقليص  بشعار 
فيه  تروم  الذي  الوقت  يف   ،2025 سنة  أفق  يف  و˛40   30 بني 
أفق سنة  و55 مليون طن يف   45 ما بني  إلى  اإلنتاج  الرفع من 
10 مليون طن؛  5 مليون إلى  2020، وزيادة إنتاج األسمدة من 
للموارد  العقالني  االستغالل  تتطلب  اإلستراتيجية  وهذه 
العاملة،  اليد  من  املزيد  ،واستقطاب  املــوجــودة  البشرية 
فالتشغيل  لذلك،  مناف  هو  الواقع  ارض  على  يجري  ما  لكن 
يطبعها  ملتوية  جد  طرق  عبر  يتم  أو  كلية  بصفة  متوقف 
التي  التشغيل  عملية  فباستثناء  واحملسوبية،  الزبونية 
من  املعطل  الشباب  واحتجاجات  فبراير   20 حركة  فرضتها 
خريبكة  يف  وباألخص  املواقع  بعض  يف  الفوسفاطيني  أبناء 
2011، لم يعد املجمع يقوم بتعويض حتى من يحالون  سنة 
من  للقطاع  تطهير  عملية  إزاء  أننا  بحيث  التقاعد،  على 

املستخدمني.
تهميش  يتم  الوساطة  شركات  بحلول  أنه  حقا،  واملؤسف 
الطويلة  والتجربة  املتني  والتكوين  الكفاءة  ذات  الطاقات 
التكوين  إلى  تفتقر  بعناصر  احلــاالت  أغلب  يف  وتعويضها 
لها  البحث  املهمشة،  الطاقات  أي  منها،  ويطلب  والتجربة 

احلظ  يسعفهم  لم  من  وحتى  املجمع،  مصالح  يف  مالذات  عن 
بتسجيل  فقط  االلتزام  عليهم  فيفرض  مخابئ  إيجاد  يف 
تصرف  ــور  األج أن  هو  للعجب  واملثير  واخلـــروج،  احلضور 
طريق  عــن  واآلخـــر  اإلدارة  طريق  عــن  أحــدهــم  للطرفني 
على  طرحه  ينبغي  الــذي  والتساؤل  الريعية،  الشركات 
مثيل  إيجاد  يعز  والذي  كهذا،  تعامال  يؤدي  أحقا  اإلدارة، 
إن  اإلنتاج؟  كلفة  تخفيض  إلى  العاملي،  الصعيد  على  له 

اخلادعة !. الشعارات  من  فكفى  الصحيح،  هو  العكس 
إن املستهدف يف احلقيقة هم الفوسفاطيون ومكتسباتهم، 
الهشاشة  تعميم  ــى  إل إمكانياتها  بكل  تسعى  ــاإلدارة  ــ ف
املستخدمون  فيه  سيجد  الــذي  اليوم  فسيأتي  بالقطاع، 
مع  وقع  وهذاما  اإلنتاج،  يف  تأثير  أي  عن  منأى  يف  أنفسهم 
عمدت  اد  )كوفيد19-(  املــغــرب  إلــى  الــوبــاء  هــذا  ــول  وص
اإلدارة إلى توقيف مجموعة من اإلعمال خصوصا اإلدارية 
بالنسبة  أما  بعد  عن  العمل  على  واعتمدت  واالجتماعية 
شركات  بها  تقوم  منها  فاملائة  ف60  االستخراج  ألعمال 

مللئ  دعوتهم  متت  الذين  واملتقاعدين  والوساطة  املناولة 
املتبقية  فاملائة  و40  اإلنتاج  وثيرة  على  وللحفاظ  الفراغ 
على  تقسيمهم  مت  الــذيــن  الرسميون  العمال  بها  يــقــوم 

دوريات. شكل  على  متناوب  بشكل  يشتغلون  و  مجموعات 
نظام  قانون  لتمرير  التمهيد  على  حاليا  اإلدارة  وتعمل 
القانون  ــراغ  إلفـ خــاللــه  مــن  تسعى  الــذي  جــديــد  داخــلــي 
سيتعامل  إذ  مضمون،  أي  من  األساسي  والنظام  املنجمي 
واملسألة  كمستخدمني،  وليسوا  كأجراء  الفوسفاطيني  مع 
يستهدف  فهو  البعض،  بــه  يوهمون  كما  شكلية  ليست 
بباقي  أسوة  الشغل  مدونة  إلى  إخضاعهم  العبارات  بصريح 
من  أدنى  حد  على  يتوفرون  ال  الذين  اخلاص  القطاع  أجراء 
ما  على  قلم  بجرة  للتشطيب  محاولة  وهناك  املكتسبات، 
من  حتقيقه  مت  ما  لتحقيق  والصراع  النضال  من  قرن  يقارب 
حماية  أو  دفاع  أي  من  لتجريدهم  خبيث  وسعي  مكتسبات، 
من  ذلك  على  أدل  وال  صفوفهم،  يف  الطرد  عمليات  لتسهيل 
ستنصب  والتي  الزجرية  بــاإلجــراءات  مليء  املشروع  كون 

الفوسفاطيني. رؤوس  على  "دميوقليس"  كسيف 
فاخلدمات  مستمر،  تراجع  يف  فاملكتسبات  العموم،  وعلى 
"سهام"  لشركة  تفويتها  منذ  تدهورا  عرفت  قد  الطبية 
ملؤسسة  بخريبكة  الفوسفاطي  املستشفى  تفويت  ومنذ 
التي  املهنية  باألمراض  يعج  القطاع  أن  كما  ؛  زايد"  "الشيخ 
مشكل  مع  التعامل  ويطبع  بها؛  االعتراف  من  اإلدارة  تتنصل 
شــروط  ومــن  منه،  االســتــفــادة  يف  الشديد  الــبــطء  السكن 

يحرك  ال  املجمع  أن  واملالحظ  الكثيرين،  تقصي  مجحفة 
فوسفاطيني  غير  طرف  من  احملتلة  املساكن  بخصوص  ساكنا 
طال  الــذي  احليف  من  وبالرغم  السلطة؛  رجــال  وضمنهم 
الداخلي  الصندوق  االنتقال من  التقاعد بعد  االستفادة من 
صندوقني  واعتماد   ،)RCAR( التقاعد  رواتب  منح  نظام  إلى 
تعنت  هناك  أن  كما   ،)Record 1,2( تكميليني  آخــريــن 
االعتراف  ويف  الدنيا،  السالليم  حذف  يخص  فيما  لإلدارة 
املناسبة؛  بــالــرتــب  ومعادلتها  والــديــبــلــومــات  بالشواهد 
ترقية  نــظــام  اعــتــمــد  مــؤخــرا  املــجــمــع  أن  حــقــا  ــف  ــؤس وامل
بالقفز  الدنيا  الــدرجــات  ــذوي  ل يسمح  جديد  صــاروخــي 
قسم  رئيس  أو  شركة  مهندسي  درجــة  إلى  مباشر  وبشكل 
أن تكون مقبوال لدى اإلدارة وأطرها كما يفتح هذا  شريطة 
التمثيلية  ذات  النقابات  ودمم  صمت  لشراء  اجلديد  النظام 
استنكارات  أثــار  ما  وهو  اإلدارة،  على  احملسوبني  وإلرضــاء 

الفوسفاطيني. وسط 
7 - خالصات ومهام:

رساميل  ــام  أم وفتحه  وتفكيكه  القطاع  خوصصة  إن 
استراتيجي  قــطــاع  عــلــى  بــالــســيــادة  ــس  م فــيــه  أجــنــبــيــة 
لصالح  مستقبال  توظيفها  ميكن  قوية  ورقــة  يف  ،وتفريط 
ريعية  شركات  لصالح  طائلة  األمــوال  تبذير  وأيضا  البلد، 
منتجة،  لطاقات  وتهميش  ورائــهــا،  من  فائدة  ال  مفترسة 
لكل  وضرب  ولهويتهم  القطاع  مستخدمي  ملستقبل  وتهديد 

: يفرض  وهذا  مكتسباتهم، 
على  والغيورين  والدميقراطية  اليسارية  القوى  على   -  1
وجمعيات  حقوقية  وإطــارات  ونقابات  أحــزاب  من  الوطن 
من  القطاع  يف  املنتهجة  السياسة  فضح  مناضلة  وفعالية 
أجل  من  والنضال  لها،  والتصدي  املجمع  وإدارة  الدولة  طرف 

. القطاع  تأميم 
الغيورين  وعلى  وخارجه  بالقطاع  النقابيني  على   -  2
باملخاطر  الفوسفاطيني  توعية  العاملة  الطبقة  مصالح  على 
تنظيم  على  والعمل  ومكتسباتهم،  بحقوقهم  احملــدقــة 
مصلحة  ملن  أنه  السياسة؛  لتلك  للتصدي  صفوفهم  وتوحيد 
القانون  مشروع  إسقاط  أجــل  من  النضال  الفوسفاطيني 
الريعية  الشركات  ــراج  إخ أجــل  ومــن  التصفوي،  الداخلي 
وضع  يفرض  وهــذا  عمالها،  بإدماج  واملطالبة  القطاع  من 
أجل  من  واملتقاعدين  الشركات  تلك  عمال  أيدي  يف  أيديهم 

مجتمعني. مصاحلهم 

تمتة مقال  الفوسفاط الرثوة الوطنية ...أي مآل
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خريات معدنية ، والساكنة املحلية تعاين من الفقر

وهامة  متنوعة  معدنية  بــثــروات  املغرب  ــي  أراض تزخر   
التضاريس  وعورة  متيزها  متعددة  جهات  بني  املناجم  وتتوزع 
القطاع  نوعية  حسب  املناجم  هذه  استغالل  ويختلف  واملناخ. 
اإلنتاج  عالقات  والتسويق،  االستخراج  طريقة  املتحكم، 
القطاع  املميزة لهذا  اخلــصــائــص  هــي أهــم  فما  ــه.  ــروف وظ
غالبية  لدى  مجهولة  شبه  العموم  على  معطياته  الذي تبقى 
خارج  قطاع  أمام  وكأننا  شحيحة،  فهي  توفرت  وإن  املغاربة 

التغطية إن لم نقل تلفه خطوط حمراء؟
  من أهم الثروات املعدنية باملغرب الفوسفاط الذي يتوفر 
احلديد،  العاملي،  االحتياطي  من   %75 على  املغرب  منه 
الرصاص، الفضة، الزنك، النحاس… ويتجه أغلب اإلنتاج إلى 
10% من الناجت الداخلي اخلام و%20  التصدير مشكال نسبة 

من قيمة مجمل ما يصدره املغرب )2018(. ويدر ما يناهز
56 مليار درهم.  

ما  منها  مشاكل  عدة  من  باملغرب  املنجمي  القطاع  ويعاني    
حتكم  بسبب  اخلارجية  األســواق  مع  بالعالقات  مرتبط  هو 

الثروات  مختلف  يف  العاملية  الرأسمالية  الشركات  كبريات 
الذي  هو  املركز  دام  وما  احمليط.  لبلدان  والطاقية  املعدنية 
جميع  وميلي  األثمنة  يحدد  الــذي  فهو  التصنيع  يحتكر 
األشد  املشاكل  ولكن  الذيلية.  املنتجة  الدول  على  شروطه 
مرتبطة  محلية  هي  معه  واملغاربة  القطاع  هذا  على  وطــأة 
ومن  باملغرب.  املتعاقبة  احلكومات  نهجتها  التي  بالسياسات 

: أبرز ما يعانيه قطاع املناجم ببالدنا نذكر 
ساهم  فهذا  البالد  بهوامش  تتواجد  املناجم  أغلب  كون   -
وذاتيني(  معنويني  وأشخاص  املتنفذين )شركات  جناح  يف 
املعدنية  املناطق  فجل  احمللية،  التنمية  يف  آمال  أية  ضرب  يف 
الصالح للشرب،  املاء  الطرق،  الهشاشة حيث تنعدم  تعاني من 
الالئق  السكن  املــدارس،  املستوصفات،  شبكة اإلنارة،  ضعف 

التشغيل. ضعف  عن  ناهيك 
ــن اســتــخــراج  ــاك ــاورة ألم ــجـ ــان املــنــاطــق املـ ــك ــب س ــل - أغ
ونوعية  طبيعة  نتيجة  مزمنة  أمــراض  من  يعانون  املعادن 
كثرة  بسبب  واليتم  الترمل  من  غالبيتهم  تعاني  مكوناتها كما 
ضمن  الساكنة  هذه  يضع  مما  العاهات  من  وأيضا  احلــوادث 

أحزمة األشد فقرا وحاجة باملغرب. 
يلفها  مختلفة  برخص  املغربية  املناجم  استغالل  يتم   -
العمومى،  شبه  القطاع  بني  موزعة  وهي  والغموض  التعقيد 
طرق  يجعل  مما   … املهيكل  غير  القطاع  اخلــاص،  القطاع 
حيث  من  سواء  تختلف  والبيع  االستخراج  التنقيب،  ووسائل 

عالقات  ونوعية  طبيعة  وبالتالي  القوانني  أو  األساليب 
اإلنتاج. وبني هذا وذاك تعترض مجهودات ومصالح الشركات 
ملشاكل  الذاتيني  املنجميني  املقاولني  وتضحيات  الصغرى 
مجهولة  أغلبها  لوبيات  حتكم  جراء  والعراقيل  املضاربات 
التنقيب،  الريع يف مختلف مراحل  تستفيد من جميع أشكال 
يفوتنا  )وال  التصدير  عند  والتسويق  الشراء  االستخراج، 
توفير  عمليات  يف  إلى حتكم هذه اللوبيات  اإلشـــارة    هنا 
متنوعة  ــوم  رس فــرض  النقل،  رخــص  املتفجرات،  املــعــدات، 
وباألخص األثمان املجحفة عند الشراء واحملددة من طرفهم 

بدون أية مراقبة(.
- املعضلة االجتماعية الكبرى هي وقوع العمال والكادحني 
زمام  يف  املتحكمني  استغالل  حتت  وأطفاال(  ونساء  )رجــاال 
وصغيرة  متوسطة  مقاوالت  كبرى،  شركات  من  املناجم  أمور 
األجور  حيث  بشع  جد  فاالستغالل  الذاتيني.  املنجميني  إلى 
إلى  ضعيفة  والصحية  البدنية  السالمة  شروط  جدا،  هزيلة 
رأسها  وعلى  الشغل  حقوق  ألغلب  مستمر  ضرب  منعدمة، 

كما  الصحية...  التغطية  وكذا  االجتماعي  الضمان  يف  احلق 
41 ألف شخص  تنبغي اإلشارة إلى كون القطاع يشغل حوالي 

اإلنتاجية. السلسلة  طول  على 
- غياب شبه تام للعمل النقابي اجلاد املنحاز لهموم العمال 
والكادحني، وإن تواجد فهو غالبا يكون صمام أمان للباطرونا 
واالحتجاجات  اإلضرابات  تلبث  ما  التي  العنيفة  الهزات  ضد 
املشروعة  مطالبها  لفرض  وهناك  هنا  بها  تقوم  العمالية 

والعادلة. 
متارسه  ــذي  ال االستغالل  اشــتــداد  فــإن  سبق  ملــا  وتبعا    
والكادحني  العمال  ضد  املنجمية  والباطرونا  الشركات  إدارات 
فرص  أدنى  من  املنجمية  استفادة  البلدات  عدم  على  زيادة 
أراضيها  تنتجها  التي  للخيرات  اعتبارا  احمللية  التنمية 
عدة  مناطق  يف  االحتجاجات  أججت  قد  ساكنتها،  وسواعد 
كخريبكة، إميضر، جرادة، جبل عوام، بني جتيت... وبتجذر 
عن  والتهميش  واالستغالل  الظلم  رفع  بأمل  وملفت  مستمر 
الواعي  الشباب  من  وتأطير  مبساندة  وطبعا  املناطق  تلك 
حقوق  فــرض  أجــل  من  الطبقي  الصراع  قيادة  على  القادر 
املشروع  الساكنة  حلم  حتقيق  وعموما  والكادحني،  العمال 
والعدالة  الكرامة  احلرية،  تسودها  بحياة  التمتع  يف  املتمثل 
أراضيها  تنتجها  التي  اخليرات  تكون  وحتى  االجتماعية 

نقمة. بدل  نعمة 
تقع  التالية:  الشهادة  التاريخ  سيسجل  الصدد  هذا  ويف    
حوالي  وتنتج  للمغرب  الشرقي  اجلنوب  يف  إميضر  مناجم 
جماعتها  رئيس  عنها  قــال  سنويا.  الفضة  مــن  طــن   300
إبراهيم العمراني يف حديث للجزيرة أن نسبة الفقر بها تبلغ 
ويضيف  لساكنتها.  قوية  هجرة  تعرف  أنها  كما  املائة،  يف   44
أن أرباح املنجم تذهب للشركة والضرائب خلزينة الدولة وال 
35 ألف درهم. وهكذا شهد  حتصل اجلماعة القروية إال على 

)2020 أهلها. )يوليوز  شاهد من 
رشكة"مناجم" و هتريب الذهب

تهريب    محاولة  عن  تتحدث  العاملية  االعالم  وسائل  أهم 
طرف"مناجم"  من  الثائر  السودان  يف  الذهب  من  كلغ   241

.MANAGEMاملغربية
MANAGEM  ؟ من هي "مناجم" 

القابضة"  "املــدى  امللكي  للهولدينغ  املنجمي  القطب   -
الوطنية  للشركة  اجلديد  االســم  )"املـــدى"   AL MADA
ONA (، الهولدينغ الذي يتواجد  لالستثمارSNI، و ل لونا  

25 بلد افريقي. يف حوالي 
الشريف  املجمع  بعد  املنجمي  القطاع  يف  ناشط  أهم   -

. للفوسفاط 
"اقــا  ضمنها  مــن   filières اســتــثــمــارات   14 حــوالــي    -

الذهب" الستخراج 
املقاوالت  جل  أن  العلم  مع  مستخدم،   7000 مايقارب   -
بهم  املصرح  و  املرسمني  باملستخدمني  اال  التصرح  املغربية 

االجتماعي. الضامن  صندوق  لدى 
باملعاريف(. توين  البيضاء)عمارة  بالدار  مقرها   -

 5  :)2018 مارس  يف  2017)نشر  خالل  املعامالت  رقم   -
مليارات  و 200 مليون درهم، هذا الرقم مصرح به من طرف 

الشركة.
- "ورثت" أغلب املناجم )يف اطار اخلوصصة( عن املرحوم 

BRPM  "املعدنية املساهمات  و  العمومي "مكتب األبحاث 
 ، املاجدي  منير   : للمناجم  اإلداري  املجلس  أعضاء  من   -

. رجل أعمال امللك 

سعيد اوحماد   

 أغلب سكان 
المناطق المجاورة 

ألماكن استخراج 
المعادن يعانون من أمراض 
مزمنة نتيجة طبيعة ونوعية 

مكوناتها كما تعاني غالبيتهم 
من الترمل واليتم بسبب كثرة 
الحوادث وأيضا من العاهات 

مما يضع هذه الساكنة 
ضمن أحزمة األشد فقرا 

وحاجة بالمغرب
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منجم امييرض:

 املخزن االقتصادي يحلب بكل حفاوة، االهايل والعامل ُيركلون بكل قساوة

عن  كلم   30 حوالي  بعد  وعلى  صاغرو،  جبل  خاصرة  يف 
"توزاكت"  بإمييضر  الفضة  منجم  يقع   ، غربا  تنغير  مدينة 
الوطني  املستوى  على  الفضة  النتاج  منجم  اول  ويعتبر 

وعاشر افريقيا.

العصر  يف  اكتشف  املنجم  التاريخية،فهذا  املصادر  حسب 
االدارسة  بني  ما  اي  ميالدي(،  و12   8 القرنني  )بني  الوسيط 
فضية  نقدية  قطعة  اول  ان  يجزم  من  وهناك  واملوحدين، 
سكت انذاك كانت من فضة امييضر. كانت منطقةاالستغالل 
انذاك ال تتجاوز 300 متر طوال و60 متر عمقا، لكن تعرضها 
الستينات بالضبط  نهاية  الى  املياه وقف فيها االشغال  لغمر 
املعدنية  واملساهمات  االبحاث  مكتب  قام  ان  بعد   ،  1969

االشغال  وتقييم  الالزمة  والــدراســات  الطبوغرايف  باملسح 
االولى وانطالق االشغال اجلديدة، مت احداث "شركة معادن 
 BRPM مــن   كل  رأسمالها  يف  يساهم  كــان  والتي  امييضر" 
يف   31 اونا"بنسبة  إفريقيا  و"امونيوم  املئة  يف   69 بنسبة 
املئة الى حدود 1996 حيث مت خوصصتها لصالح الهولدينغ 
مليون   644 يتجاوز  لم  حيث  االثمان  وبأبخس  "اونا"  امللكي 
ولم حتترم  الغموض،  الكثير من  يلفه  درهم، وذلك يف سياق 
املخزن  بها  يتبجح  التي  احلــرة  املنافسة  شــروط  ادنــى  فيه 
عروضا  قدموا  اخرين  مستثمرين  اسبعاد  ومت  االقتصادي، 
التي  املعايير  عن  يفصح  لم  كما  به.  فوتت  مما  بكثير  احسن 
مت على اساسها التفويت والتي مت على اساسها حتديد الثمن، 
كما تقول مصادر اخرى ان نتائج التقييم واخلبرة التي قامت 
اخفاء  وراءها  من  الهدف  كان  اخلاصة،  الشركات  احدى  بها 
املتبقية  احلقيقية  املعدنية  للمدخرات  احلقيقي  احلجم 

التي يختزنها هذا املنجم.

مت الشروع يف اعمال احلفر املنجمي سنة 1978 وذلك بعد 
وعبر  الفضة  عن  والتنقيب  للبحث  واسعة  وحمالت  اشغال 
هام  احتياطي  وجود  من  التأكد  ومت  متطورة  تقنيات  ادخال 

وضخم. 

بني  فيتراوح  التفويت،  وقــت  االنــتــاج  مستوى  على  امــا 
طن  انتاج  يتم  كما  اخلالصة  الفضة  من  شهريا  طن  و15   14

يتوجه  و  )ليميتيريت(،  الفضي  الزئبق  من  سنويا  واحــد 
حيث  االروبية.  االسواق  الى  االنتاج   هذا  من  االسد  نصيب 
طفرة  مــع  خصوصا  يـــوم،  بعد  يــومــا  عليه  الطلب  ــزداد  يـ
احمليطة  االجهزة  معظم  يف  الفضة  توجد  إذ  االليكترونيات، 
الذكية  الهواتف  الكهربائي،الشاشات،  التيار  )قواطع  بنا 

وورقاقات التتبع االليكتروني...(

امييضر  معادن  شركة  لدى  املرسمني  العمال  عدد  يبلغ 
1000 ما بني املهندسني، التقنيني،االداريني والعمال،  حوالي 
من  العمل  مقاوالت  لدى  عامل   1400 حوالي  يشتغل  كما 
احلقوق)رواتب  ابسط  الى  تفتقر  ظروف  يف  وذلك  الباطن، 

بخسة، شروط عمل الإنسانية، عقد عمل محدد املدة...( 

يتجسد  امييضر  منجم  ففي  النقابي،  املستوى  على  اما 
البطولية  املعركة  فمنذ  العمالية،  النقابية  الوحدة  مبدأ 
بوحدتهم  العمال  فيها  مــرغ  التي  اشهر،  الستة  معركة   :

العمال  فكل  التراب،  يف  والباطرونا  املخزن  وجه  وصمودهم 
شركات  مع  يشتغلون  الذين  بعد،  فيما  منهم،  املرسمون 
للطاقة  الوطنية  النقابة  يف  ومتحدون  منخرطون  املناولة 
الدميقراطة  الكونفدرالية  لــواء  حتت  املنضوية  واملــعــادن 

للشغل.

مت  العمالية،  الــقــاعــديــة  والـــقـــرارات  الــصــمــود  وبفعل 
االلفية  بداية  يف  الشركة  مع  اجلماعية  االتفاقية  توقيع 

يستهان  ال  عدد  )املرسمني(  للعمال  خولت  والتي  الثالثة، 
الصحية،  التغطية  والتعويضات،  االجور   ( املكتسبات  من  به 

االعمال االجتماعية...( 

مؤخرا خاض العمال عدد من االضرابات،والتي باملناسبة 

100 باملئة، اخرها  تصل فيه نسبة املشاركة واالنخراط الى 
يف يونيو املاضي، احتجاجا على متلص الشركة من التزاماتها 
السابقة، منها بنود يف االتفاقية اجلماعية السالفة الذكر.

على املستوى االيكولوجي، فمعمل هذا املنجم يطرح مواد 
الكاديوم،االنتمون،  الرصاص،  كالسيانور،  سامة  كيماوية 
وال  معاجلة  بدون  به،  احمليطة  االراضي  يف  والزئبق  الزرنيخ 
املنجم  هذا  حمليط  الزائر  للعيان  وتظهر  الزمة،  احتياطات 

السامة،  املواد  هذه  عصارة  عن  عبارة  اللون  رمادية  بحيرات 
تنبعث منها روائح كريهة، ما سبب كارثة بيئية  ادت الى نفوق 
الغطاء  على  القضاء  مت  كما  واملعز،  االغنام  رؤوس  من  املئات 

النباتي والوحيش الذي كان يعيش يف ارجاء هذا املنطقة. 

متر  مليون  يستهلك  “إمضير”  منجم  أن  إلى  باإلضافة 
املياه  من  مكعب  متر  ألف   300 منها   ، سنويا  املاء  من  مكعب 
أن  ذلك  ويعني  العادمة.  املياه  مترمن  ألف  و700  العذبة، 
تعادل  الباطنية،  التنقيب  عمليات  يف  ضخها  يتم  التي  املياه 
االستهالك السنوي من املاء لـ38 ألف شخص يف املغرب. لكن 
يف املنطقة الصحراوية كل قطرة ماء مهمة، حيث يقل نصيب 

الفرد من املياه إلى 70 لتر يوميا.

حفر  على   2004 سنة  إمضير”  “معادن  شركة  عملت 
لتوسيع  “ألبان”، وذلك  وإقامة خزان على جبل  للماء  بئرين 
املجاورة  املــزارع  يف  اآلبار  جفاف  إلى  أدى  ما  وهو  استغاللها، 
السكان  أمــام  يكن  ولــم  املثمرة.  األشــجــار  من  املئات  ومــوت 
الذين أصبحوا بدون مياه سوى أن يصعدوا إلى جبل "ألبان" 
إغالق  أجل  من  وذلك  بوكافر،  جبل  الى  أجدادهم  صعد  كما 
سبع  من  أكثر  هناك  واالعتصام  بالسالسل،  اخلزان  بوابات 
من  العديد  طرف  من  املعتصم  هذا  وصف  مت  حيث  سنوات، 

املنابر االعالمية الدولية باالطول يف التاريخ احلديث...

ى  المستو على 
فمعمل  يكولوجي،  اال

اد  يطرح مو المنجم  ا  هذ
ر،  ية سامة كالسيانو و كيما

ن،  االنتمو يوم، الكاد الرصاص، 
اضي  ر اال الزئبق في  و رنيخ  الز

ن  و بد به،  المحيطة 
احتياطات  وال  معالجة 

زمة ال

امللف 

حسن ايت عمر 
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الدولية

األنظمة الرأساملية تجهز عىل الحقوق األساسية 
احلسني بوتبغىومتس بالحريات الشخصية بذريعة مواجهة كورونا

متعددة  و  مركبة  شاملة  بأزمة  اليوم  الرأسمالي  النظام  مير 
األبعاد، أزمة اقتصادية تسببت يف تسريح املاليني من العمال، 
أزمة  أدت الرتفاع املديونية و لتبني سياسات تقشفية تفقيرية. 
املعيشي  املستوى  تدني  إلــى  أدت  اجتماعية  أزمــة  أيضا  هي 
للفئات الشعبية مبختلف القارات كما ساهمت يف اتساع الفوارق 
الطبقية و تسببت يف أزمة مالية وبيئية بحيث أن تقارير مراكز 
أبحاث تطلعنا عن االستنزاف العشوائي للموارد الطبيعية، عن 
انقراض أنواع عديدة من الكائنات احلية، عن ارتفاع ملستويات 
التلوث واالحتباس احلراري وما يتسبب فيه كل ذلك من كوارث 

طبيعية.
توالي  أمام  واإلحباط  العجز  من  بنوع  يحس  قد  املرء  إن    
حني  يف  طبيعية،  بأنها  تقدميها  يتم  التي  الكوارث  هذه  كل 
تتحكم  وسياسية  اقــتــصــاديــة  نخب  ــارات  ــي خ نتيجة  أنــهــا 
إلى  يرتكز  أنه  املفترض  من  الذي  العالم  هذا  احلر"،  يف"العالم 
الدميقراطية كممارسة للسياسة تستمد شرعيتها من الشعب، 
ملصير  ــددة  احمل السياسات  إن  صوته.  وطمس  تغييبه  عــوض 
اقتصادية  سياسية،  طغمة  طرف  من  اليوم  تتخذ  الشعوب 
ومالية، وإذا كان هنالك من بصيص امل للخروج من هذا املأزق 
فهو يتوقف على مدى جهوزية الشعوب على املعاجلة الناجعة 

ألزمة الدميقراطية.
  النيوليبرالية املعوملة هي أصل الداء، هي السبب احلقيقي يف 
كل ما وقع. إنها نظام ينتج ويرعى "النخب" احملترفة للسياسة، 
نخب ممتهنة للتسلط والتحكم كاختيار يف تدبير شؤون الناس، 
قطاعات  وحترير  تقشفية  سياسات  لفرض  الفرصة  انتهزت 
ومرافق عمومية حيوية فحولتها ملؤسسات مدرة لألرباح لصالح 
القطاع اخلاص. هذا االستفراد بالقرارات املصيرية للشعوب من 
طرف نخب مرتبطة اشد االرتباط بالطغمة املالية، هو السبب 
يف كل ما وقع من أزمات. فالنظام الرأسمالي العاملي مير يف الفترة 
الراهنة بأزمة مركبة ذات أبعاد عاملية، أزمة اقتصادية ومالية 
األساسية  وميزتها  الرأسمالي  بالنظام  حساسة  نقاط  مست 
أنها، يف نفس الوقت، أزمة سياسية، أزمة نظام سياسي وتعاقد 
ضل  يف  أزمــات  عاشت  التمثيلية،  فالدميقراطية  اجتماعي. 
اآلن  و  العسكرية،  الديكتاتوريات  وهيمنة  الفاشية  األنظمة 
عبر  الرأسمالية  األنظمة  كــورونــا،  مواجهة  يف  ونحن  أيضا، 
اكراهات  جوانبها،  من  العديد  يف  تشكل  لتدابير  جلأت  العالم 
واجلماعية.  الفردية  باحلقوق  ومس  للحريات  سافر  وخــرق 
هي إجراءات مت تبنيها من دون الرجوع للمؤسسات الدستورية 
الصحية  األزمــة  أصبحت  هكذا  عمومي.  لنقاش  وإخضاعها 
لألفراد  وانــزعــاج  اختناق  ومصدر  البشر  حياة  على  خطرا 
واجلماعات وسببا لصراعات اجتماعية وتهديدا ملقومات دول. 
فاملؤسسات التشريعية عبر العالم وجدت نفسها يف ورطة و أمام 
مفارقة بني ما تتبناه من مبادئ و ما يطبق من تدابير »صحية 

و وقائية" منافية يف غالبيتها ملقومات الدولة الدميقراطية .
اختيار  على  تقوم  عليها  متعارف  هي  كما  الدميقراطية    
عند  إليه  يرجعون  مصاحله،  على  يصهرون  للشعب  ممثلني 
اتخاذ القرارات املصيرية، غير أن أزمة كورونا املستجد قوضت 
و"العالم  بالدميقراطية  عادة  ننعتها  التي  فالدول  املبدأ.  هدا 
مناقشة  ألن  ليس  الصحية،  األزمة  تدبير  يف  تتوفق  لم  احلر" 
وقتا  استغرق  املواطنني  مع  الصحية  األزمة  مواجهة  تفاصيل 
كانت  املختارة  التدابير  فال  ــك.  ذل من  بالعكس  بل  طويال، 
متت  إذا  السيما  دميقراطية،  كانت  اتخاذها  كيفية  وال  صائبة 
تنعت  أنظمة  طــرف  من  ــة  األزم معاجلة  كيفية  مع  مقارنتها 
بالديكتاتورية. ان اجلائحة احلالية كشفت زيف ما نطلق عليه 
باملعنى  الدميقراطية  مفهوم  وهراء  الدميقراطية  باألنظمة 

الذي توظفه.
اجلميع،  انتباه  الصحية  لالزمة  املعولم  الطابع  شد  لقد    
الوقائية  التدابير  و  الفيروس  انتشار  كيفية  اخلصوص  على 
دولة  كل  طرف  من  اعتمادها  مت  التي  العالجية  واإلجــراءات 
على حدة. هكذا فبمبرر احتواء اجلائحة، جلأت غالبية الدول 
إلى إنزال القوات املسلحة للشارع و تعطيل القوانني اجلاري بها 
القرارات  مركزة  متت  و  استثنائية،  قوانني  تبني  فتم  العمل، 
اللجوء  مت  مثال  بفرنسا  واحلريات.  باحلقوق  واملس  السياسية 

ومت  اإلداري  القانون  يف  االستثنائية"  "الظروف  نظرية  إلى 
جديدة  فقرة  بها  حشرت  و  الطوارئ  حلالة  كأساس  اعتمادها 
الصحة  لوزير  تسمح  الصحية"  الطوارئ  "حالة  عنوان  حتت 
باعتماد التدابير التي من شانها احتواء املخاطر املهددة لصحة 
الرجوع  الوزير وحده يقرر ما شأ من دون  املواطن. هكذا أصبح 
مت  الصحية  الطوارئ  حالة  باسم  التشريعية.  املؤسسات  إلى 
تعد  أخرى  وسن  القانونية  النصوص  من  عدد  تكييف  كذلك 
انتهاكا صريحا للحقوق و مسا باحلريات كما هو احلال بالنسبة 
بنفس  األحياء  بني  بل  الوطني  التراب  عبر  التنقل  يف  للحق 

املدينة يف ضل احلجر الصحي.
  احلياة اخلاصة للمواطنني، وضمنها معطياتهم الشخصية، 
انتشار  تتبع  بغية  ألنه  ذلك  االنتهاك،  من  تسلم  لم  أيضا  هي 
بعزل  األول  يتعلق  تعسفيني،  إجرائني  اتخاذ  مت  الفيروس، 
الشخص املصاب، والثاني يقضي بتتبع املخاط حلامل الفيروس. 
هذا  من  األساسية  باحلريات  املاسة  اإلجراءات  احلق،  دولة  يف 

إشراف  وحتت  قانوني  سند  دون  من  اعتمادها  ميكن  ال  القبيل 
هذه  تكون  أن  على  تسهر  أن  عليها  التي  التشريعية  املؤسسات 
ومحددة  متناسبة  ناجعة،  قانونيا،  مؤطرة  مبررة،  اإلجراءات 
يف الزمان و املكان. إن أي "إجراء استثناء" ال ميكن أن يكون إال 
مؤقتا و ال ميكن القبول به إال إذا كان كذلك، لكن كيف سيكون 
عليه احلال بعد احلجر الصحي؟ ما هو مؤكد هو أن إجراءات 
من هذا القبيل طبقتها فرنسا سنة 2015 كرد على التهديدات 

اإلرهابية أصبحت اليوم جزءا من قانون هذا البلد.
  السؤال األساسي الذي يفرض نفسه هو معرفة ما إذا كانت 
اإلجراءات املتخذة مببرر احلد من انتشار الوباء، سواء يف ضل 
احلجر الصحي أو بعده، ضرورية و متناسبة؟ هل هنالك مبرر 
معقول و حجج علمية جتعل حالة الطوارئ الصحية ضرورية؟ 
من  باحلد  التنفيذية  األجهزة  قامت  الطوارئ  حالة  ضل  يف 
فرض  على  فزيادة  السلط،  فصل  يف  النظر  إعــادة  و  احلريات 
مراسيم  احلكومات  جل  سنت  الوقائية"،  "التدابير  احترام 
قابلة  ملــدد  تعسفي  حجر  يف  املواطنني  كــل  بــدخــول  تقضي 
للتمديد وال شيء ميكن أن مينعها من أن تتخذ كل اإلجراءات 
القمعية التي ترى أنها "ضرورية". يف ضل احلجر الصحي كذلك 
جلأت دول لسن مرسوم يجيز احتجاز املعتقلني، يف إطار احلراسة 
النظرية، ملدد طويلة و لها كامل الصالحيات لتمديدها. أكثر 
أنظمة  بادرت   ،19  - كوفيد  فيروس  احتواء  فبهدف  ذلك،  من 
بهدف  معممة  رقمية  ألنظمة  جديد  عهد  فتح  إلى  رأسمالية 
الرصد و املراقبة املكثفة للمواطنني. من هذه الدول من وظفت 
حتركات  وتتبع  اجلغرايف  املوقع  لتحديد  رقمية  تطبيقات 
 )contact tracing( اتصاالتهم  لرصد  أو  الفيروس  حاملي 
على  التعرف  قصد     )Bluetooth( "البلوتوت"  باعتماد 
مخالطيهم. مت كذلك توظيف أنظمة اللتقاط الصور بواسطة 
تسمح   " ذكية  و"كاميرات   )Drones( طيار  بــدون  طائرات 
احترام األشخاص  و مراقبة مدى  الوجه  بالتعرف على مالمح 

ابريل  بداية  الكمامات.  وحمل  االجتماعي  التباعد  لتدابير 
املنصرم بدأ احلديث أيضا، بدول كفرنسا، عن استعمال تطبيق 
رقمي جديد اصطلح عليه "Stop Covid "، ذلك ألنه حسب 
وزير داخلية هذا البلد كل "األجهزة الرقمية الذكية" املتوفرة 
الوزارة  هذه  عمدت  اإلطار  نفس  يف  ضروريا.  استعمالها  أصبح 
الثاني  و  كورونا  مرضى  لتتبع  واحــد  خاصني،  ملفني  البتكار 
من  مستقاة  مبعطيات  تزويدهما  ويتم  مخالطيهم  لترقب 
املستشفيات أو لدى مؤسسات التأمني الصحي. واجلدير بالذكر 
طرف  من  عارم  سخط  و  احتجاجات  وراء  كان  اإلجراء  هذا  أن 
العديد من األطباء الذين رفضوا القيام بدور الشرطي عوض 

معاجلة املرضى.
أن  إال  اليوم هي فترة عصيبة  العالم  بها  التي مير  الفترة     
استثنائي  تشريع  شعار"  لتبني  مستعدة  غير  الناس  غالبية 
الواقع.  ارض  على  اآلن  تطبيقه  يتم  الذي  استثنائي"  لظرف 
فال احد يستسيغ اليوم أشياء كان مجرد التفكير بها البارحة 

محرما، ذلك الن القبول بها هو ضمنيا الشروع يف صياغة تعاقد 
اجتماعي جديد. فهل يعقل يف دول دميقراطية أن يوضع أبرياء 
يف احلراسة النظرية لفترة قابلة للتجديد من دون محاكمة؟ 
ذكية  كاميرات  و  طيار  دون  من  طائرات  استعمال  يعقل  هل 
لتتبع و مراقبة احترام الناس لإلجراءات الوقائية رغم وجود 
كاميرات "تقليدية" بالشارع العام الذي جتوبه ليل نهار دوريات 
أما بخصوص تطبيق"StopCovid"، فاجلمعيات  للشرطة؟ 
املهتمة باستعماالت االنترنيت حتذر من هذا املشروع اخلطير. 
مفيدا  أمرا  اليوم  احلديثة  التكنولوجية  توظيف  أصبح  فإذا 
مرافق  بكل  لتعميمها  مبررا  ذلك  يكون  أن  ميكن  فال  ضروريا  و 
الوقائية  التدابير  احترام  إن  متناسبة.  غير  بكيفية  و  احلياة 
كالتباعد االجتماعي واستعمال الكمامات والقيام بالتشخيص 
اللوازم  كل  و  الـــدواء  وتوفير  املرضى  ــزل  وع للسكان  املكثف 

الضرورية لهم هي ضمانات و تدابير  وقائية كافية.
  19 كوفيد-  بخصوص  الساعة  حلدود  املتوفرة  املعرفة  إن 
كما  ــول  أط ملــدة  الفيروس  مع  للتعايش  االستعداد  تقتضي 
الئقة  جماعية  حلياة  إطــار  رســم  الوقت  نفس  يف  تستوجب 
وكرمية حتترم، إلى جانب شروط الوقائية الصحية الضرورية 
دميقراطية  تكريس  الطبقية،  الفوارق  من  احلد  و  الناس  لكل 
حول  شفاف  و  صريح  نقاش  يف  اجلميع  انخراط  تكفل  شاملة 
املرض  ألعــراض  عميق  وفهم  الصحية  األزمــة  تدبير  كيفية 
دون  من  تستقيم  لن  الدميقراطية  هذه  منه.  الوقاية  وكيفية 
وتعليم  صحة  من  احليوية،  العمومية  املرافق  على  احلفاظ 
أهميتها  عن  احلالية  ــة  األزم أبانت  التي  وغــيــره،  عموميني 
كملكية مشتركة ميكن للجميع االعتماد عليها. الدميقراطية 
تقتضي كذلك حتديد األولويات املجتمعية من طرف اجلميع 
واعتماد مخططات اقتصادية حتترم التوازنات البيئية يساهم 

اجلميع يف بلورتها.
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املرأة املناضلة 

مناذج من النساء املرتبطات باملناجم
يف  أساسا  املنجمية  القرى  يف  املرأة  دور  املاضي  يف  ينحصر   
املظاهرات،  الباطرونا:  ضد  املنجميني  العمال  نضاالت  دعم 
يف  عاملة  املــرأة  تكون  ما  املسيرات...فناذرا  االعتصامات، 

املعدنية. "الغيران" 
عامة  العاملة  الــيــد  ــى  إل الــرأســمــالــيــة  حــاجــة  مــع  لكن 
غالء  و  الفقر  نسبة  تزايد  مع  و  خاصة،  منها  والرخيصة 
وهكذا  املناجم.  قطاع  يف  بالعمل  املرأة  التحقت  فقد  املعيشة، 
مناذج  بعض  هنا  نقدم  املنجميات.  النساء  معاناة  ازدادت 
كداعمات  أو  كعامالت،  مباشرة  املناجم،  بقطاع  للنساء  من 

املنجمي. للرجل 
ميبالدن مناجم  من  نساء 

 dos de femmes , dos deمقتطف مرتجم من كتاب(

mulet  لهشام حديفة(

ميدلت،   مدينة   من  كيلومتر   15 ب  تبعد  ميبالدن       
تركها  التي  املعادن  بقايا  بفضل  اليوم  تعيش  أشباح  قرية 

الفرنسيون.
  يف عام 1975 ، بعد انخفاض سعر الرصاص ، قررت شركة  
إغالق    ، الفرنسية  التعدين  شركة   Penarroya "بنيرويا"  
 ...  Mibladen و   Ahouli ميبالدن  و  أحولي  يف  املنجمني 
بالعمل  بالساكنة  أدى  مما   ، للمنجم  االستثمار  عن  وتوقفت 
املعادن  عن   بحًثا  رسمي  غير  بشكل  املنجم   مغارات  داخل 
جاءت  لقد   .)...  "Vanadinite" الفانادينيت   ، )الرصاص 
من  املغرب   أنحاء  جميع  من  املنطقة  إلى  كثيرة  مجموعات 

املهجورة. املناجم  العمل داخل  اجل  
الغيران":  او  الغار  حــول"  يــدور  شيء  كل   ، ميبالدن  يف     
حوالي  منه  تعيش   الذي  املهجور،  للمنجم  األرض  حتت  أبار 
الغالبية  تعيش   . للعيش  بديل  لديهم  ليس  التي  عائلة   200
املــعــادن  بقايا  مــن  يجمعونه  مــا  مــن  السكان  مــن  العظمى 
يف  املنجم  إلى  يذهبون  الرجال،  مثل  الغيران".النساء  من 
تعمل  مبصابيح  مزود  بعضهم  الرصاص،  جلمع  الباكر  الصباح 

... بالشموع  اآلخر  والبعض  بالبطارية، 
من  األربعينيات  يف  ميبالدن  ساكنة  من   ، عاملة  ربيعة    
اخلامسة  يف  صباح  كل  تستيقظ   ، أطفال  خلمسة  أم   ، عمرها 
إيقاظ  قبل  اإلفــطــار  ثــم  الــغــداء  وتــعــد  صباًحا  والنصف 
الغار  يف  العمل  بسبب  "ألصمك"  من  يعاني  زوجها  األطفال. 
القوة لضرب الصخرة،  وال يتلقى أي معاش.  ، ولم تعد لديه 
إليه  نحتاج  مــا  ــراء  ش ميكن  الــغــار  بفضل   ": ربيعة   تقول 

، والزيت و السكر ...( )الطحني 
أن  و  19 سنة )ال سيما  و   18 وابنتيها  يف سن  تعمل ربيعة 
مكانهن الطبيعي يف املدرسة (كل يوم داخل اآلبار التي تبعد 
اللواتي  النساء  كل  جتتمع  القرية.   من  كيلومتر  بحوالي 
قبل  يوم  كل  يف  و  صباحا،  محدد  وقت  يف  الغيران  يف  يعملن 
اليوم.   خالل  العمل  مبكان  أطفالهن  يخبرن  منازلهن،  مغادرة 

ألنهن ال يعرفن هل سيعدن يف مساء أم ال. 
املجهزة  الكهوف  يف  يعملون  ميبالدن  ونــســاء  ــال  رج  ..
لديهم  ليس  ومصابيح:  معدنية  وأعمدة  بسيطة  مبطارق 

أو اكتشاف كهوف أخرى .. الالزمة لكسر الصخور  املعدات 
نحن  الرجال.  مثل  نعمل  ال  النساء  "نحن  ربيعة  تقول 
التي  املعدن  بقايا  الفقط  جتمع  النساء  الصخور،  نضرب  ال 
ما  أكثر  جمع  أو  أسبوعني  ... وميكن خالل  الرجال   يتركوها 
يف  للوسطاء  بيعها  يتم  التي  الرصاص  من  كيلو    40 يقارب  

البيضاء. الدار  يف  للشركات  بيعها   العادة  ميبالدن، 
جسدية.  و  نفسية  كثيرة  آثارا  يترك  الغيران  يف  العمل    

الوقت،  طوال  الصداع  من  املفاصل،  مرض  من   ربيعة  تشكو 
الغيران.  العمل داخل  نتيجة لظروف  وكل هذه اإلمراض 

أن  "مبا  قائلة:  تشرح   ، فقط  عاًما   35 العمر  من  زهرة  تبلغ 
سيياتيك"  و  الروماتيزم  من  النهوض  بإمكانه  يعد  لم  زوجي 
أسرتي  إلعــالــة  املسؤولية  أتــولــى  أن  يجب  الــيــوم  فإنني   ،

املنجم˛  العمل يف  الوحيد هو  وأبنائي، واحلل 
مع  جنب   إلــى  جنبا  النساء  تعمل  ميبالدن  منجم  يف    
للعمل  الوحيد   املــورد  انــه  خاصة  عــدة  ألسباب    ، الرجال 
أرامل  جند  اليومي:   القوت  من  الساكنة  ميكن  التي  باملنطقة 
 1000 حول  يدور  )التقاعد  املنجم  من  املتقاعدين  وزوجات 
أزواجــهــن  تقاعد  مــدخــول،  ــدون  ب نساء  الشهر(،  يف  ــم  دره

باملنجم...  عملهم   خالل  مهنية  بإمراض  إصابتهم   بسبب 
عشرة  واخلامسة  عشرة  الرابعة  بني  أعمارهم  تتراوح  أطفال 
يعملون يف ظروف الانسانية ؛ غادروا املدرسة  ألسباب  عدة، 
ميبالدن  بني  النقل  مشكل  خاصة  بالقرية،و  املدارس  لغياب 
بها  تتواجد  التي  القريبة  املدينة   ميدالت،  و  سكناهم  مقر 

املدرسة  ...
عنه  تنتج  الذي  وحشي  اضطهاد   ، املوت  مناجم  داخل    
أصنب  العامالت   و  العمال  من  فالعديد  قاتلة،  آفات  و  أمراض 
يف  والنقص  احلساسية  و  والربو  كالسل  متنوعة  بأمراض  
انعدام  نتيجة  أخرى  أمراض  لعدة  إضافة   ، انعدامه  أو  النظر 
سواء  باإلنسان  تليق  التي  واملالئمة  الصحية  العمل  أجواء 

رجال كان أو امرأة..
تجيت بين  مناجم  نساء  من  منوذج 

إقليم  جتيت  بني  مبنجم   املنجمية   العاملة  ــرأة  املـ   
عام   بشكل  العاملة  املرأة  وضع  عن  وضعها  يختلف  ال  فكيك 
داخل  قاسية  ظروف  يف  فباشتغالها   ، خاص  بشكل  واملنجمية 
الدائمة  للعاهات  و  للخطر  معرضة  حياتها  تصبح  املنجم  

الرصاص. ، خاصة معدن  املعادن  ولإلعاقة نظرا خلطورة 
هذا  غادرت  )"بو"لألحباء(  حدهوم  العاملة   منوذج  نورد 
حتديد  )مستحيل  مسنة  امــرأة   ،2017 يناير   1 يف  العالم 
يف  ما  مكان  يف  خيمة  يف  عاشت   محدد(،  تاريخ  لغياب  سنها، 
الصحراء ما بني قصر السوق )الراشيداية اليوم( وبوعرفة .
التحق  أن  بعد   1957  /1956 عام  أ.عبو  زوجها  فقدت 
الفرنسي،    الطيران  مع  مواجهات  يف  املغربي،  التحرير  بجيش 
تاجيت. ببني  بوظهر  مبناجم   منجمي  عامل  كان  بعدما 
لتربية  املنجم  يف  حياتها  معظم  حدهوم،  العاملة  أمضت 
العمال  إلى  انضمت   ، فتيات(   3 و  أوالد   3( الستة  أطفالها 

باجلبل ، وغالبا ما تعيش يف الكهوف ، مبساعدة ابنيها األكبر 
أحجار  بقايا  جتمع  األحيان  بعض  يف   ، سنة(   11 و   9( سنا 
وأحياًنا تعمل مع عمال   ، التي تعيد بيعها  الصغيرة  الرصاص 
اخلامسة  الساعة  على  يومها  تبدأ  ببوظهر.  الصغيرة  املناجم 
متأخرة  وتعود  بالعمل  لتلتحق  بيتها  أمــور  تهيئ  صباحا: 
يف  للمستثمرين  تابعة  ورشات  يف  عملها  قوة  تبيع   . مساء. 

زهيد.  بأجر  املناجم  
من  و  تضحياتها  بفضل  احلياة.  حتديات  بشجاعة  واجهت 
الدراسة  مبتابعة  األبناء  متكن  املنجم،  داخل  عملها  خالل 

القاسية. الظروف  رغم 
املنجميات  العامالت  النساء  من  واحدة  حدهوم  العاملة  

أخرى  حاالت  هناك  و  تاجيت  بني  قرية  تاريخ  ميزن  اللواتي 
ماما   ، ديــش  وطوطو   ، ميمون  عائشة  منــوذج   القرية،  من 
ربات  اجلميع،  من   محترمات  منجميات،  عامالت  عسو.... 
لكن  املدرسة  لولوج  الظروف  لهن  تسمح  لم  أنهن  بيوت.رغم 
املنجم بتربية أطفالهن بكرامة وبتمكني  متكن بعملهن داخل 

الدراسة. يف  باالستمرار  أبنائهن 
امييرض نساء 

عرم( أيت  لحسن  مقال  من  )مقتطف 

  منذ أكثر من تسع سنوات  بامييضر إقليم تنغير باجلنوب 
مع  موعدها  االمازغية  املــرأة  تخلف  لم  املغربي،  الشرقي 
كانت   1986 فمنذ  االستغالل،  و  الظلم  مقاومة  يف  التاريخ 
من  أفضل،  حياة  و  كرمي  عيش  اجل  من  النضال  قلب  يف  املرأة 
املنطقة،  خليرات  اجلارف  االستغالل  وجه  يف  الوقوف  خالل 
أصناف  االمييضرية  ــرأة  املـ فــذاقــت  ــاه...  ــي م و  مــعــادن  مــن 
مبطالبها  تشبثها  مقابل  الدرك،  مبخافر  التعذيب  و  التنكيل 

تطبيب. و  تعليم  و  شغل  من  العادلة  االجتماعية 
أحــداث  ضد   ،2004 لالحتجاجات  األولــى  الــشــرارة  إن    
ملنجم  املستغلة  الشركة  طــرف  مــن  بتيدسا  مائية  ثقوب 
نساء  أشعلتها  امللكي،  للهولدينغ  التابعة  تاوزاكت  الفضة 
حتدث  التي  اآلالت  وجه  يف  بوقوفهن  الصامدات،  امييضدر 
تغذي  التي  الينابيع  تستنزف  الثقوب  هذه   .. الثقوب.  هذه 
األساسي  املــورد  هو  ألفالحي  النشاط  بان  علما  السواقي، 

امييضر.  لساكنة 
تنتج  التي  املنطقة  عن  التهميش  رفع  هو  مطالبهن  كانت 
استغالل  تقنني  و  الفضة،  خاصة  و  املعادن  من  متنوعة  أنواع 
للساكنة. األول  املورد  الفالحة  تدمر  ال  لكي  للمياه  الشركة 

زهرة أزالف 
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ملف خاص 

املطالب املستعجلة  للنهج الدميقراطي
يف زمن جائحة كورونا

ان وباء كورونا الذي تسبب، ومازال، يف خسائر اقتصادية 
بشكل  بلدنا  مستوى  وعلى  عام  بشكل  العالم  عبر  وبشرية، 
الدميقراطي،  النهج  ومناضلي  مناضالت  نحن  يضعنا  خاص، 
املغربي  للشعب  العادلة  القضايا  عن  ومدافعني  كمدافعات 
امــام  ــكــادحــني،  ال وعــمــوم  الــعــامــلــة  الطبقة  ــه  راسـ وعــلــى 
ما  بقدر  الوباء  تفشي  يطول  ما  وبقدر  كبيرة.  حتديات 

التحديات.  تكبر 
اقــتــراحــات،  وتــقــدمي  ــرح  ط هــو  الــتــحــديــات  ــذه  ه وأول 
واإلجــراءات  التدابير  حول  شعبنا،  لطموحات  تستجيب 
الدولة  على  يجب  التي  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 
لهذا  اخلطيرة  للتبعات  التصدي  اجل  من  اتخاذها  املغربية 

الوباء.
مجاال  يدع  ال  بشكل  كشفت،  اجلائحة  هذه  تداعيات  إن 
املركز  يف  سواء  الرأسمالي  النظام  منوذج  فشل  على  للشك، 
أزمــاتــه  مخاطر  وابـــرز  كــاملــغــرب،  التابعة،  الــبــلــدان  يف  او 
هذه  إن  والصحية.  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 
ضحاياها  اغلب  ويكون  الشعوب  ثمنها  تؤدي  التي  املخاطر 
ــادام  م ستستمر  الــكــادحــني  وعــمــوم  العاملة  الطبقة  مــن 
تستنهض  لم  وما  البشرية  مصير  يف  املتحكم  هو  الرأسمال 
اشتراكي  مجتمع  بناء  اجــل  من  الكامنة  قوتها  الشعوب 

االهتمام. مركز  فيه  االنسان  ويكون  العدالة  تسوده 
املتعلقة  ــراءات  االج كل  ان  يرى  الدميقراطي  النهج  ان 
ميكن  ال  اآلن  حد  الــى  اتخاذها  مت  التي  الصحي  باحلجر 
املطالب  االعتبار  بعني  االخذ  دون  وفعالة  ناجعة  تكون  ان 

التالية:
الشعب  والتطوع بني مكونات  والتـآزر  التضامن  روح  • بعث 
الــقــرارات  باتخاذ  واالنــفــراد  التعنيف  نبذ  عبر  املغربي 
تسيير  يف  املخزني  التبعي  الرأسمالي  املنطق  عن  والتخلي 
التي  املتوحشة  الليبرالية  مع  النهائي  والقطع  البالد  شؤون 
استهانت  ان  بعد  االزمة  احتواء  يف  الذريع  فشلها  عن  أبانت 
عام  ســارس  وبــاء  منذ  أطلقوها  التي  العلماء  بتحذيرات 

.2003

جائحة  بتدبير  اخلاص  الصندوق  منسوب  من  الرفع   •
عبر:  19 كوفيد  كورونا 

الثروة على  للضريبة  الفوري  اإلقرار   •
اإلرث على  التصاعدية  الضريبة  إقرار   •

املضرة  واألنشطة  املضاربات  أرباح  على  ضريبة  إقرار   •
لبيئة با

الضريبية االعفاءات  حذف   •
الضرورية غير  للنفقات  الفوري  التوقيف   •

التسلح  ومــيــزانــيــة  اخلصوصية  احلــســابــات  حتــويــل   •
للصندوق.

الستعمال  بالتوجه  املديونية  يف  الشعب  ــراق  اغ بــدل 
الدولي  البنك  ببرامح  بلدنا  ارتباط  وتعميق  السيولة  خط 

الدولي. النقد  وصندوق 
وذلك  شفاف  بشكل  الصندوق  تدبير  مهمة:  مالحظة 
الشعب  على  وعرضها  دوري  بشكل  حساباته  نشر  عبر 

البصري. السمعي  بواسطة 
ميزانية  ــع  ووض احلالية  بامليزانية  العمل  •  توقيف 
كورونا  زمن  يف  للشعب  األساسية  احلاجيات  تلبي  استثنائية 
رأسها،  وعلى  العمومية  اخلدمات  ميزانيات  من  الرفع  مع 

والتعليم. الصحة  قطاعي  فوري،  وبشكل 

• التوقف عن سداد الديون اخلارجية كليا او على األقل 
اتفاقيات  النظر يف  وإعادة  العام  استحقاقها هذا  يف مواعيد 
تقومي  سياسة  عــادلــة ويف  والغير  املجحفة  احلــر  التبادل 

االجنبي. الرأسمال  خدمة  يف  كونها  الدرهم 
: عبر  مير  الوطني  االقتصاد  حماية   •

مكتسبات  عــلــى  ــاظ  ــف واحل الــشــغــل  مــنــاصــب  حــمــايــة   •
يجب  حيث  الشغل  عــقــود  فسخ  وعــدم  العاملة  الطبقة 
او  الكلي  املؤقت  االغالق  مدة  طيلة  يستمر  ان  املشغل  على 
وتعويضات  أجور  من  اجراؤه  يستحقه  ما  أداء  يف  اجلزئي، 
احلجر  تاريخ  قبل  يتقاضونها  كانوا  عينية  او  مادية  وفوائد 

الصحي.
الــضــروريــة  االحــتــيــاجــات  وتــوفــيــر  ــة  ــان االع تعميم   •
والعاملني  املؤقتني  والعمال  الفقراء  الفالحني  لعائالت 

اإلنعاش  وعمال  ولعامالت  املهيكل  غير  القطاع  يف  والعامالت 
من  االســتــفــادة  لضمان  سهلة  وســائــل  باستعمال  الوطني 

متنقلة. قوافل  تنظيم  بينها  من  اإلعانة 
العمل  عن  املوقوفني  والعامالت  العاملني  كل  استفادة   •
الوطني  الصندوق  لذى  واملصرحني  اجلائحة  بداية  قبل 
فبراير  شهر  يف  التصريح  شرط  دون  االجتماعي  للضمان 
جاء  املالية  وزارة  تصريح  أن  علما  واقعي.  غير  شرط  ألنه 
أي   810000 بلغ  اإلعــانــة  مــن  املستفيدين  عــدد  ان  فيه 
للضمان  الوطني  الــصــنــدوق  يف  بهم  املــصــرح  ربــع  مــن  اقــل 

االجتماعي. 
الصغيرة  للشركات  الدعم  تقدمي  يف  األولوية  اعطاء   •
تصب  بتدابير  الشركات  لكبار  املخصصة  املساعدات  وربط 

والهشة. الضعيفة  الفئات  مصلحة  يف 
نبهت  والتي  محتملة،  غذائية  أزمــة  ملواجهة  التأهب   •
يف  الــنــظــر  إعـــادة  عــبــر  الــعــاملــيــة  ــة  ــذي االغ منظمة  الــيــهــا 
الذاتي  االكتفاء  حتقيق  يف  فشلت  التي  الفالحية  السياسة 
والسكر(،  الــزيــت  )احلــبــوب،  لشعبنا  األساسية  املــواد  يف 
صندوق  إعانات  توجيه  عبر  الغذائية  للتبعية  حد  ووضع 
على  القادرة  العائلية  الفالحة  لتشجيع  الفالحية  التنمية 
صرف  بدل  الفالحية  الغذائية  باملنتوجات  األسواق  تزويد 
املستثمرين  وكبار  الفالحية  الشركات  على  الدراهم  ماليني 

للخارج. أساسا  منتوجاتهم  يوجهون  الذين  الفالحة  يف 

يعانون  الذين  الكادحني  للفالحني  املباشرة  االعانة   •
جائحة  تبعات  من  املعاناة  مع  تزامن  يف  اجلفاف  كارثة  من 
منتوجهم  لتسويق  صحيا  مراقبة  أســواق  فتح  مع  كورونا، 

املواشي. ألعالف  املجاني  التوزيع  الى  باإلضافة 
عاش  الــذي  الــقــروي،  بالعالم  جــدي  بشكل  االهتمام   •
الصحة  مجال  يف  والتهميش  اإلقصاء  سنوات  عدة  خالل 
مع  اجلفاف  فيه  يتزامن  والذي  التحتية  والبنيات  والتعليم 
وإمدادها  االستشفاء  فضاءات  تهييئ  يف  واإلســراع  الوباء، 
جائحة  ملواجهة  الضرورية  ــة  واألدوي واملــعــدات  باألجهزة 

كورونا.
احلاملني  أو  املــصــابــني  عــن  الــكــشــف  حتــالــيــل  تعميم   •
حلصر  وسيلة  أجنــع  باعتباره  نطاق  أوســع  على  للفيروس 
الوباء  محاصرة  من  أســرع  بشكل  والتمكن  احلــاالت  كافة 

انتشاره. ومنع 
وتوفير  بعد  عن  التعليم  خلدمة  الولوج  مجانية  توفير   •
مبا  بعد  عن  الدروس  ملتابعة  الضرورية  واألجهزة  األدوات 
العالم  يف  وخاصة  الفرص  وتكافئ  االنصاف  مبدأي  يضمن 

القروي.
الهشاشة  تكرس  والتي  املجحفة  القوانني  جميع  سحب   •
والتوظيف  اخلوصصة  قوانني  رأسها  وعلى  الفقر  وتعمم 

احملروقات. وتأميم  بالعقدة 
املستعجلة  املطالب  هذه  يقدم  إذ  الدميقراطي  النهج  إن 
املغربي  الشعب  من  واسعة  شريحة  معاناة  من  للتخفيف 
النضال  تستوجب  والتدابير  اإلجــراءات  هذه  كل  أن  يؤكد 
السياسيني  واملعتقلني  الرأي  معتقلي  سراح  إطالق  اجل  من 
حتقيق  أجــل  مــن  دميــقــراطــي  وطني  برنامج  بناء  أفــق  يف 
مقومات  وبناء  متحرر  وطني  اقتصاد  لبناء  حقيقي  تغيير 

جديد.  دميقراطي  مجتمع 
توحيد  يــفــرض  املــطــالــب  هـــذه  اجـــل  ــن  م الــنــضــال  إن 
جبهة  وتشكيل  االجتماعية  اجلبهة  بعمل  والرقي  القوى 
دميــقــراطــيــة وجــبــهــة مــيــدانــيــة وخـــوض مــعــارك مــوحــدة 
الفساد  ومواجهة  حقيقية  مكاسب  انتزاع  اجل  من  وقوية 
أن  النقابية  احلركة  على  يفرض  كما  املخزني،  واالستبداد 
الدفاع  اجل  من  عملها  وتنسق  الباطرونا  غطرسة  تواجه 
النضالية  املعارك  وخوض  العاملة  الطبقة  مصالح  عن  بحزم 

املشروعة. ملطالبها  االستجابة  لفرض  الضرورية 
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منظور النهج الدميقراطي لفرتة الخروج من الحجر الصحي
حتت  يعيش  املــغــربــي  والــشــعــب   2020 مـــارس   20 منذ 
وكان  كوفيد19-؛  جائحة  بسبب  الصحية  الطوارئ  حالة 
وافر  العاملة  الطبقة  مقدمتها  ويف  الشعبية  للجماهير 
الفيروس  مواجهة  خالل  من  اآلفة  هذه  مع  املعركة  يف  احلظ 
إكراهات  رغم  املنازل  يف  أوبالصمود  العمل  مقرات  يف  مباشرة 
النفسية  والــضــغــوط  ــوز  ــع وال ــاص  ــص واخل الشغل  فــقــدان 
كل  ورغم  العمومية.  اخلدمات  وغياب  الدولة  دعم  وضعف 
النهج  ومناضلو  مناضالت  واصــل  الظرفية  هــذه  إكــراهــات 
الشعبية  الفئات  كل  مبعاناة  النضالوالتعريف  الدميقراطي 
وعملوا  والــوســائــل  األســالــيــب  مبختلف  املــدة  ــذه  ه ــالل  خ
ومحاوالتها  البورجوازية  وانتهازية  جشع  مجابهة  على 
حساب  على  الــربــح  أجــل  مــن  اجلائحة  ظرفية  الستغالل 
عوض  األرباح  أجل  من  باألرواح  الشعبيةومغامرتها  الفئات 
للبالد؛  العامة  ــاع  األوض تفرضها  التي  التضحيات  تقدمي 
الباطرونا  ومطالب  مصالح  وراء  الــدولــة  وقاومواانسياق 

والكادحني. الكادحات  حقوق  يف  وتفريطها 

حالة  مــن  ــروج  اخل لفترة  االســتــعــداد  املــفــروض  مــن  كــان 
الــشــروط  تــوفــر  مــن  والــتــأكــد  الصحي  واحلــجــر  ــوارئ  ــط ال
تراجع  املتطلبات  هــذه  ومــن  ــك؛  ذل يف  للنجاح  الــضــروريــة 
على  الصحة  قطاع  وقدرة  اجلائحة،  ملؤشرات  ومستقر  كبير 
احتياطي  وتوفير  الفيروس،  النتشار  جديدة  موجة  حتمل 
والتطهير  التعقيم  ومواد  واألدوية  الطبية  املعدات  من  كاف 
وتوسيع  ممكن،  خصاص  أي  لتغطية  الفيروس  من  والوقاية 
آليات  وتوفير  ــراء،  األج على  وتعميمها  الفحص  عمليات 
للقيام  اإلدارة  االجتماعية،واستعداد  واملواكبة  الدعم 
خالل  املؤجلة  العمليات  وتـــدارك  الفترة  متطلبات  بكل 
لالنتعاش  مخطط  وإعداد  الصحي،  واحلجر  الطوارئ  مدة 

استثنائي. مالية  وقانون  االقتصادي، 

فترة  وإجــراءات  تدابير  كل  تخضع  أن  الدولة  على  وكان 
عدم  ــو  وه مــوجــه  ــام  ع ملــبــدأ  الصحي  احلــجــر  مــن  اخلـــروج 
املواطنات واملواطنني واتخاذ كل االحتياطات  املغامرة بأرواح 
أن  غير  باحترامها؛  األطــراف  كل  ــزام  وإل لذلك  الضرورية 
خالل  كوفيد19-  بفيروس  اإلصابات  لعدد  املهول  االرتفاع 
املرحلة األولى من تخفيف احلجر الصحي وظهور بؤر كبيرة 
قد  والفساد  االستبداد  دولــة  أن  تؤكد  اإلنتاج  مواقع  يف 
بتعريض  لها  والسماح  الباطرونا  جلشع  االستجابة  فضلت 
أن تلزمها بالقيام  الفيروس؛ فعوض  والعمال خلطر  العامالت 
أواخلدماتية  اإلنتاجية  الوحدات  يف  لألجراء  بالفحوصات 
لها  ســمــحــت  ــد  ق جنــدهــا  الــعــمــل  يف  لــالســتــمــرار  كــشــرط 
شروط  أبسط  عنها  تغيب  شروط  ظل  يف  اإلنتاج  مبواصلة 
للبورجوازية  األهــوج  السلوك  هذا  إن  والسالمة؛  الصحة 
اخلروج  يسهال  لن  جرائمها  عن  املخزنية  الدولة  وسكوت 
الشعب  معركة  يف  انتكاسة  إلــى  سيؤديان  بل  احلجر،  من 
إلى  االقتصاد  عجلة  عودة  على  يساعدا  ولن  الفيروس  مع 
واجب  أداء  الباطرونا  رفض  أزمته.إن  سيعمقان  بل  الدوران 
باستئناف  األجــراء  وإلــزام  والعمال  للعامالت  الفحوصات 
غياب  ظل  يف  للفيروس،  املخبري  الكشف  إجراء  دون  العمل 
الداء؛ وتتحمل  الوقاية، شكال مجاال خصبا النتشار  شروط 
هذا  عن  املسؤولية  البورجوازية  جانب  إلى  املخزنية  الدولة 
جليا  أصبح  لقد  واملواطنني؛  املواطنات  ــأرواح  ب االستهتار 
البورجوازية  مصالح  جهازخلدمة  إال  هي  ما  الدولة  كون 
ميمونة  اللة   ضيعة  يف  حدث  ما  إن  الرأسمالي؛  املجتمع  يف 

املخزن  يالحق  عارا  سيظل  األجــراء  بصحة  استخفاف  من 
العاملة  الطبقة  على  الغيورين  كــل  وعــلــى  والــبــاطــرونــا؛ 
هذه  عن  املسؤولني  كل  املطالبةمبحاسبة  الوطن  وشرفاء 

أو متاطل. اجلرمية دون مناورات 

الشعبية  اجلماهير  على  يفرض  املأساوي  الوضع  هذا  إن 
رفض  عن  الصحيللتعبير  احلجر  من  اخلروج  فترة  استغالل 
كل  ورفــض  الــدميــقــراطــيــة،  احلــريــات  خنق  يف  االســتــمــرار 
ضرورات  باسم  الفردية  واحلريات  العامة  للحريات  تقليص 
احلجر  مــن  اخلـــروج  ميكن  فــال  الصحية؛  األزمـــة  مواجهة 
كما  واحلقوق.  احلريات  على  احلجر  يف  واالستمرار  الصحي 
ومحاوالتها  الباطرونا  جشع  ملواجهة  مناسبة  الفترة  ستكون 
وإمعانها  واجباتها  من  والتهرب  الشعب  أموال  على  للسطو 
ملقاومة  فترة  أيضا  وستكون  والعمال؛  العامالت  استعباد  يف 
على  البورجوازية  خلدمة  إمكاناتها  لكل  الدولة  تسخير 

الشعبية. اجلماهير  وعموم  العاملة  الطبقة  حساب 

اتخاذ  الصحي  احلجر  حالة  من  ــروج  اخل فترة  تتطلب 
جتاوز  عملية  إلجناح  ــراءات  واإلج التدابير  من  مجموعة 
انتكاسة  حــدوث  وعــدم  اخلسائر  بأقل  كوفيد19-  جائحة 

ذلك  كل  ويقتضي  للفيروس؛  واسع  انتشار  حالة  إلى  والعودة 
ــداف  واأله املطالب  عن  تدافع  أن  الشعبية  اجلماهير  من 

التالية: 

والوقائية: الصحية  التدابري 
بتدرج؛  الصحي  احلجر  مــن  اخلــروج  عملية  متابعة   •
اجلهات  بني  الفوارق  ومراعاة  مراحل،  عدة  على  وتوزيعها 
وبني  واخلدماتية  اإلنتاجية  القطاعات  وبــني  واألقاليم 
مقاومة  على  قدرتهم  حسب  واملواطنني  املواطنات  فئات 

الفيروس؛

جلائحة  التدبيرية  السياسة  يف  النوع  مقاربة  إعمال   •
19؛ كوفيد- 

وتدابير  إجراءات  لتعميم  الالزمة  االحتياطات  اتخاذ   •
والتعقيم؛ والتطهير  احلماية  ومواد  وسائل  وتوفير  الوقاية 

خلطورة  اعتبارا  والعمال  للعامالت  شامل  فحص  إجراء   •

العدوى يف مؤسسات  التي يعملون فيها، ولكثرة بؤر  الشروط 
مدة  خالل  العمل  يف  منها  مهمة  نسبة  والستمرار  اإلنتاج، 

الصحي؛ احلجر 

اإلصــابــة  حـــاالت  لكشف  الفحص  ــراءات  ــ إج توسيع   •
انتشاره؛ من  واحلد  املستجد  كورونا  بفيروس 

لضمان  الضرورية  اخلــاص  القطاع  إمكانيات  تسخير   •
جائحة  على  والتغلب  الصحي  احلــجــر  مــن  ســالــم  خـــروج 

.19 كوفيد- 

القطاع  يف  والسالمة  الصحة  قانون  بإصدار  التعجيل   •
اخلاص. والقطاع  العام 

ومعايير  العاملية  الصحة  منظمة  ببروتوكوالت  االلتزام   •
يف  والسالمة  بالصحة  الصلة  ذات  الدولية  العمل  منظمة 

العمومية. األماكن  أو  العمل  أماكن 

والتدابير  بالوقاية  واملــواطــنــني  املــواطــنــات  الــتــزام   •
انتشار  ــؤر  ب التــســاع  الــفــرصــة  تــتــاح  ال  حتى  االحــتــرازيــة 

املستجد. كورونا  فيروس 

لفترة  واملــاديــة  النفسية  ــار  اآلث ملعاجلة  برامج  وضــع   •
وربــات  والتالميذ  والطلبة  األطفال  على  الصحي  احلجر 
يف  واألشخاص  اخلاصة  االحتياجات  وذوي  واملسنني  البيوت 

خاصة. وضعية  يف  الفئات  وكل  الشارع  وضعية 

متابعة عملية 
الخروج من الحجر 

الصحي بتدرج؛ وتوزيعها 
على عدة مراحل، ومراعاة 

الفوارق بين الجهات واألقاليم 
وبين القطاعات اإلنتاجية 

والخدماتية وبين فئات 
المواطنات والمواطنين 

حسب قدرتهم على 
مقاومة الفيروس

ملف خاص 
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أشكال  جميع  مــن  النساء  حلماية  ــار  إط قــانــون  ســن   •
العنف يف مختلف املجاالت، يكون متالئما مع ما ينص عليه 

املرأة. ضد  العنف  على  القضاء  بشأن  اإلعالن 

للعنف  التعرض  حلــاالت  والقانوني  النفسي  الدعم   •
الصحي. احلجر  فترة  خالل  األسري 

االنسان: وحقوق  العامة  الحرايت 
االلــتــزام  لــفــرض  واملــهــيــنــة  العنيفة  األســالــيــب  نــبــذ   •
الفيروس  من  والوقائية  االحترازية  والتدابير  باإلجراءات 
لتوضيح  حمالت  وتنظيم  واإلقناع،  التوعية  على  واالعتماد 
باألمازيغية  الفيروس  مع  املعركة  من  الفترة  هذه  متطلبات 

والدارجة. والعربية 

الضمير  حــريــة  الــدميــوقــراطــيــة:  احلــريــات  احــتــرام   •
ومتكني  واالحتجاج؛  والتظاهر  والتنظيم  والتعبير  والراي 
فروع اإلطارات املناضلة احملاصرة من وصوالت اإليداع ومنها 
االنسان  حلقوق  املغربية  واجلمعية  الدميقراطي  النهج  فروع 

الدميقراطي. /التوجه  للتعليم  الوطنية  واجلامعة 

الصحي. احلجر  خرق  بسبب  املعتقلني  سراح  إطالق   •
الــرأي  ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  ــراح  س ــالق  إط  •
الشعبية  االحتجاجات  ومعتقلي  الريف  حراك  ومعتقلي 

املتابعات. وإيقاف  العمالية  والنضاالت 

العمومية: الخدمات 
بسبب  املؤجلة  اإلداريــة  العمليات  بتدارك  ــراع  اإلس  •

الصحي. احلجر 

واتــبــاع  العمومية  اخلــدمــات  على  احلــصــول  تسهيل   •
لذلك. استثنائية  مساطر 

وضمان  جتويد  أجل  من  الضرورية  التجهيزات  توفير   •
حلاجيات  االســتــجــابــة  على  العمومية  ــات  ــدم اخل قـــدرة 

واملواطنني. املواطنات 

أجل  مــن  واملــوظــفــني  املــوظــفــات  عمل  ــروط  ش حتسني   •
اجلائحة. تداعيات  مع  املعركة  يف  بقوة  االنخراط 

الخدمات: وقطاع  الصناعة  قطاع 
الذين  وإرجاع  اجلائحة،  بسبب  األجراء  تسريح  رفض   •

الصحي؛ واحلجر  الطوارئ  حالة  بسبب  العمل  عن  توقفوا 

يف  والعمال  العامالت  جميع  لتسجيل  حملة  إطــالق   •
او  املهيكل  القطاع  يف  ســواء  االجتماعي  الضمان  صندوق 

ملهيكل. ا غير

جلميع  البطالة  وعــن  الشغل  فــقــدان  عــن  التعويض   •
الضمان  صندوق  يف  انخراطهم  عن  النظر  بغض  ــراء  اإلج

عدمه. أو  االجتماعي 

اجلائحة. آثار  مواجهة  مببرر  األجور  تقليص  رفض   •
بالعامالت  اخلاصة  الوباء  ظل  يف  العمل  شروط  احترام   •

العمل. مقرات  يف 

وسالمة  صحة  يف  فــرط  مــن  كــل  ومحاكمة  محاسبة   •
بحقوقهم. وتالعب  والعمال  العامالت 

للعامالت  والنظافة  والــوقــايــة  الصحة  ــواد  م توفير   •
العمل. مبقرات 

التي  النقل  وسائل  يف  الصحية  العامالت  سالمة  ضمان   •
العمل. أماكن  وإلى  من  تنقلهن 

الدولة  وحتمل  اجتماعية،  وظيفة  االمومة  اعتبار   •
بإقرار  وذلــك  احلــامــل،  ــرأة  امل حماية  أجــل  من  مسؤوليتها 
إجراءات زجرية ضد أي طرد للعاملة يف الصناعة واخلدمات 
الزراعيات. العامالت  على  وتعميمه  الوضع  او  احلمل  بسبب 

والعمال.  العامالت  املساواة يف األجور بني   •
التي  النقل  وسائل  يف  الصحية  العامالت  سالمة  ضمان   •

العمل. أماكن  وإلى  من  تنقلهن 

قطاع  يف  لــلــعــامــالت  احلــمــايــة  ــل  ــائ وس كــافــة  تــوفــيــر   •
لتنظيف. ا

الفحوصات  وتعميم  املوبوئة  اإلنتاج  وحــدات  إغــالق   •
واملخالطني؛ والعمال  العامالت  على  املخبرية  والتحاليل 

• تنظيم التضامن العمالي والشعبي مع املعارك العمالية.
البحري: والصيد  الفالحي  القطاع 

الكادحني  للفالحني  على  اجلفاف  مخاطر  مواجهة   •

الري  ماء  وتوفير  السنة  لهذه  الفالحي  لإلنتاج  وبالنسبة 
والشرب. 

هذه  لتجاوز  مسؤولياتها  كامل  الدولة بتحمل  مطالبة   •
جائحة  مع  اجلفاف  تزامن  عن  الناجتة  املأساوية  األوضــاع 

الوباء.

الشغيلة  لتمكني  العامة  املنفعة  ذات  آمنة  أوراش  فتح   •
الدعم  توفير  مع  الئق،  دخل  وحتصيل  العمل  من  العاطلة 
الكرمي؛ العيش  من  ميكن  واملواطنني  املواطنات  لباقي  الالزم 

والصغار  الفقراء  للفالحني  الدعم  أشكال  كافة  توفير   •
واملــتــوســطــني املــتــضــرريــن مــن اجلــفــاف، ومــّدهــم بــالــلــوازم 

القادم. الفالحي  املوسم  للتحضير  الضرورية 

تلبية  نحو  أنشطتهم  بتوجيه  الكبار  الفالحني  إلزام   •
مياه  من  يستفيدون  ألنهم  أوال؛  احمللية  الغذائية  احلاجيات 
الفالحية  التنمية  صندوق  بواسطة  الدولة  ودعــم  الــري 

ــاج  ــت ــة لــلــنــهــوض بــســالســل اإلن ــه ــوج ــرى م ومتـــويـــالت أخ
الفالحية.

• حتمل الدولة ملسؤولياتها يف دعم الكسابة الصغار وفك 
قروض  من  ومتكينهم  الديون  من  وإعفاءهم  عليهم  احلصار 
من  يعانون  وأنهم  خاصة  املضاربة  من  وحمايتهم  فائدة  دون 

اجلفاف. وتبعات  كورونا  تداعيات 

• إعادة املفاوضات مع االحتاد األوروبي حول االتفاقيات 
البحري  والصيد  الغذائية  بالسيادة  املرتبطة  املجحفة 
والصني. وروسيا  املغاربي  املستوى  على  شركاء  عن  أوالبحث 

املستجد  كورونا  فيروس  عن  املخبري  الكشف  تعميم   •
حفاظا  البحري  الصيد  بقطاع  والعاملني  العامالت  كل  على 

واملواطنني.  املواطنات  وصحة  صحتهم  على 

هشة: أوضاع  يف  الفئات 
• توفير حد أدنى من الدخل جلميع املواطنات واملواطنني 
املعركة  يف  والصمود  احلياة  متطلبات  مواجهة  من  لتمكينهم 

الفيروس. مع 

فترة  خالل  املادي  الدعم  أشكال  كل  وتقوية  استمرار   •
الصحي. احلجر  من  اخلروج 

التعويض 
عن فقدان 

الشغل وعن 
البطالة لجميع 

اإلجراء بغض النظر 
عن انخراطهم في 
صندوق الضمان 

االجتماعي أو 
عدمه

تمتة وثيقة منظور الهنج الدميقراطي لفرتة الخروج من الحجر الصحي 

ملف خاص 
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• ضمان حصول هذه الفئات على اخلدمات االجتماعية 
لصحية. ا و

أن  إلى  الشارع  وضعية  يف  األشخاص  إيــواء  استمرار   •
لوضعهم. نهائي  حل  إيجاد  يتم 

األرامل. للنساء  الدعم  توفير   •
واألنترنيت. واملاء  الكهرباء  فواتير  أداء  من  اإلعفاء   •
:19 كوفيد-  بجائحة  الخاص  الصندوق 

باجلائحة  اخلاص  الصندوق  يف  األموال  من  املزيد  ضخ 
اإلجراءات  مختلف  تنفيذ  مصاريف  تغطية  من  لتمكينه 
املهربة  األمــوال  استرجاع  طريق:  عن  وذلــك  والتدابير 
الثروات  على  تصاعدية  لضريبة  فــوري  ــرار  إق للخارج، 
الكبرى،  املــواريــث  على  تصاعدية  ضريبة  سن  الكبرى، 
ــاح املــضــاربــات واألنــشــطــة الــضــارة  ســن ضــريــبــة عــلــى أربـ
من  التقليص  الــضــريــبــيــة،  االعــفــاءات  إلــغــاء  بالبيئة، 
وميزانية  اخلصوصية  احلسابات  حتويل  التسيير؛  نفقات 
الوزراء  أجور  من  باملئة   50 نسبة  خصم  للصندوق،  التسلح 
بالهيئات  اخلاصة  التعويضات  جميع  والغاء  والبرملانيني 

واملجالس.

استثنائية: مزيانية 
ميزانية  ووضـــع  احلــالــيــة  بــاملــيــزانــيــة  الــعــمــل  تــوقــيــف 
مواجهة  ملتطلبات  االستجابة  على  قـــادرة  استثنائية 
الرفع  التالية:  األهـــداف  وحتقق   19  - كوفيد  جائحة 
االجتماعية  واخلدمات  العمومية  اخلدمات  ميزانية  من 
ميزانية  من  الرفع  والتشغيل،  والتعليم  الصحة  ومنها 
يف  النظر  إعادة  الضريبي،  النظام  مراجعة  العلمي،  البحث 
خصوصا  القطاعات  لبعض  املخصصة  الضخمة  امليزانيات 
)مجال  الدفاع  وزارة  أو  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة 

. ) لتسليح ا

اقتصادية: تدابري 
قــانــون اخلــوصــصــة مبــا ميــّكــن من  مــراجــعــة  ــرورة  • ضـ
تقدم  التي  خصوصا  االستراتيجية  املؤسسات  استرجاع 

اجتماعية. أو  عمومية  خدمات 

لتلبية  القطاع  وتأميم  الطاقية  السياسة  مراجعة   •
السامير. تأميم  من  بدءا  الداخلية  احلاجيات 

من  ميّكن  ممــا  التخطيط  لسياسة  االعتبار  ــادة  إع  •
وطنية  سياسة  وســن  االستراتيجية  القطاعات  تأميم 
وتفضيل  الــداخــلــي  ــتــاج  اإلن على  والتشجيع  للتصنيع 
واستيراد  األمــوال  لتهريب  حد  احمللي.ووضع  االستهالك 

الثمن. الباهظة  الكمالية  االستهالكية  املنتوجات 

ملواجهة  الصغيرة  واملقاوالت  الذاتيني  املشغلني  دعم   •
األزمة. تداعيات 

املؤسسات  بــاســتــرجــاع  اخلــوصــصــة  قــانــون  مــراجــعــة   •
حتترم  ال  والتي  األجنبية  للشركات  فوتت  التي  والشركات 
ــارج  اخل نحو  ــاح  األربـ بتهريب  وتــقــوم  التحمالت  دفــتــر 

والتطهير(. واالتصاالت  والكهرباء  املاء  شركات  )منوذج 

كالنقل  املــجــاالت  جميع  يف  الــريــع  مــأذونــيــات  الــغــاء   •
وغيرها. الغابوي  وامللك  والرمال  والبحري  البري 

• إعادة النظر يف االمتيازات اخلاصة بشركات اخلدمات 

األجراء؛  وحقوق  بالضرائب  مايتعلق  الترحيليةوخاصة 
باملناطق  العاملة  للشركات  التحمالت  دفاتر  ومراجعة 
ــوق الــعــامــالت  ــق ــات الــنــقــابــيــة وح ــري ــرة لــضــمــان احل احلـ

والعمال.

يف  تأجيله،  أو  اخلارجية،  الديون  تسديد  توقيف   •
إلغائها. حول  التفاوض  إعادة  انتظار 

بيئية: تدابري 
االقتصادية؛ القرارات  كل  يف  البيئي  البعد  استحضار   •
وشبكة  الري  شبكة  يف  الصحية  الوقاية  شروط  توفير   •
الناجم  املياه  تلوث  ألزمة  حد  ووضع  للشرب،  الصالح  املاء 

الصحي. الصرف  قنوات  إصالح  عدم  عن 

تستعمل  التي  الشركات  على  حتمالت  دفتر  فــرض   •
صناعتها. يف  واحملروقات  الكيماوية  املواد  بكثافة 

تتيح  التي  اإلمبريالية  الدول  مع  االتفاقيات  توقيف   •
املواطنات  صحة  على  حفاظا  البيئة  تلويث  إمكانية  لهم 

واملواطنني.

تدبيرها  يف  املخزنية  الدولة  لسلوك  الناظم  اخليط  إن 
الطبقية  الكتلة  مصالح  خدمة  هو   19 كوفيد-  جلائحة 
إشــارة  رهــن  واإلمــكــانــيــات  الطاقات  كــل  ــع  ووض الــســائــدة، 
التي  للمطالب  الــدائــمــة  واالســتــجــابــة  ــة،  ــوازي ــورج ــب ال
التقارير  من  عدد  ويف  املناسبات  مختلف  يف  عنها  عبرت 
الباطرونا:  لنقابة  االقتصادي"  االنتعاش  "خطة  ومنها 
بــأرواح  املغامرة  تكن  لم  املــغــرب؛  ملــقــاوالت  العام  ــاد  االحت
من  املقدمة  الدعم  أشكال  كل  وال  األزمــة  عز  يف  األجــراء 
فقررت  البورجوازية  جشع  إلشباع  كافية  الدولة  طرف 
االجتماعات  من  سلسلة  بعد  املشؤومة،  خطتها  إطــالق 
بدعم  لها  دعائية  بحملة  أتبعتها  لقطاعاتها،  واللقاءات 
ودون  املمخزنة؛  ــزاب  واألح الرسمية  اإلعــالم  وسائل  من 
أنها  إلــى  فقط  نشير  اخلطة  هــذه  تفاصيل  يف  الــدخــول 
الدولة  خــزائــن  يف  وجــدت  أينما  الشعب  ــوال  أم تستبيح 

العامالت  استعباد  إرادة  يف  ومتعن  املواطنني  جيوب  يف  أو 
تسريح  يف  احلــق  الــهــوجــاء:  مطالبها  خــالل  مــن  والعمال 
الدولة  تكليف  اجلــزئــيــة،  البطالة  ــراء،  األجـ مــن  نسبة 
إعــفــاءات  للمقاوالت،  الــدولــة  دعــم  ــر،  األج نصف  ــأداء  ب
االجتماعية،  وااللــتــزامــات  الــضــرائــب  يف  تخفيضات  أو 
تسخر  أن  املفروض  من  كــان  القروض..لقد  يف  تسهيالت 
فيروس  مع  املعركة  يف  اخلاص  القطاع  إمكانيات  كل  الدولة 
سخرت  إذ  حصل،  الذي  هو  العكس  أن  غير  املستجد  كورونا 
خلدمة  البلد  طاقات  وكل  قطاعاتها  كل  املخزنية  الدولة 

الشعبية.  اجلماهير  بحقوق  مضحية  الباطرونا 

بالصمود  اعتزازه  عن  يعبر  وهو  الدميقراطي  النهج  إن 
أال  يتمنى  فإنه  املستجد  كورونا  فيروس  وجه  يف  الشعبي 
هذه  دروس  من  االستفادة  تتم  وأن  سدى  تضحياته  تذهب 
حزب  عن  واإلعالن  الرأسمالي  مبخاطر  للوعي  اجلائحة 
والقيام  الكادحاتوالكادحني  وعــمــوم  العاملة  الطبقة 
والسياسية  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة  بالتغييرات 
والبطالة  والفقر  والفساد  االستبداد  لتجاوز  الضرورية 
والدميقراطية  احلرية  مجتمع  وبناء  واألمية  والتهميش 
بناء  أفــق  يف  واملــســاواة  االجتماعية  والعدالة  والكرامة 

االشتراكي. املجتمع 

 ضرورة 
مراجعة قانون 

الخوصصة 
بما يمّكن من 

استرجاع المؤسسات 
االستراتيجية خصوصا 

التي تقدم خدمات 
عمومية أو 

اجتماعية

تمتة وثيقة منظور الهنج الدميقراطي لفرتة الخروج من الحجر الصحي 

ملف خاص 



 العدد :  371 /372  19
 من 4 إىل 31 غشت 2020

النظام املخزين والقوى املوالية له:
من اطروحات املؤمتر الوطني الرابع للنهج الدميقراطي )الصفحة 41، 42، 43(

للنظام  امــتــداد  اجلــوهــر  حيث  مــن  هــو  املخزني  النظام 
القروسطي والذي كان سائدا يف املغرب قبل مرحلة االستعمار 

املباشر.
املخزن نظام استبدادي قائم على اجلمع بني مؤسسات  ان 
تتمتع  ال  احمللية(  واجلماعات  منتخبة)البرملان  عصرية 
وغير  منتخبة  غير  مؤسسات  وبني  وحقيقية  فعلية  بسلطات 
املؤمنني ورمز وحدة  أمير  )امللك،  الشعبية  للمحاسبة  خاضعة 
شيوخ  من  وأعوانها  الداخلية  ووزارة  ومستشاريه  الــبــالد، 
حقيقية  وسلطات  بصالحيات  تتمتع  وقــيــاد...(  ومقدمني 

وواسعة.
ومن أهم خصائص املخزن ما ييل:

املطلق،  الفردي  للحكم  نظام  السياسي:  املستوى  على   -
يعتبر  شرعيته،  وتعزيز  لتبرير  الدين  استغالل  على  يقوم 
ملزمون  فهم  مت  ومن  مواطنني  وليسوا  رعايا  مجرد  احملكومني 
بالسمع والطاعة وال أحقية لهم يف مراقبته ومحاسبته ألنهم 
يف نظره ليسوا مصدرا لشرعيته،نظام يعتمد لترسيخ هيبته 
على  وكذا  اإلبهار  و  األبهة  على  ومبنية  مهيبة  طقوس  على 
ألنه  حقيقية  سياسية  تعددية  أية  يرفض  نظام  االستبداد، 
نظام  مشاريعه،  خارج  سياسية  مشاريع  أية  بتواجد  يقبل  ال 
واستقطابها  النخب  إفساد  على  يعتمد  االنتهازية  يشجع 
معارضة  أية  ويعتبر  والسياسي،  اإلداري  نظامه  يف  إلدماجها 
والتسرب  القمع  يعتمد  فهو  مت  ومن  للفتنة  مثارا  حقيقية 
املعارضة،  والهيئات  األحــزاب  وتقسيم  والتلغيم  واالختراق 
لتصدر  بها  ويدفع  املوالية  والهيئات  األحــزاب  يخلق  كما 
نظام  السلطة،  آليات  يف  للتحكم  نظام  السياسي،  املشهد 
لبسط  األعيان  ويستخدم  التركيع،  و  للقهر  اإلدارة  يوظف 
السياسيني،  ــداءه  وأع خصومه  ملواجهة  و  ونفوذه  سيطرته 
فيها،  يتحكم  سياسية  بلعبة  السياسي  املشهد  يؤثث  نظام 
الواجهة ودميقراطية األسياد، نظام أغلق  نظام لدميقراطية 

احلقل السياسي، نظام يهني كرامة اإلنسان ويلغي حريته. 
إن النهج الدميقراطي يعتبر املوقف من االنتخابات يدخل 
ثابت  موقف  الدميقراطي  للنهج  ليس  أن  أي  التكتيك  ضمن 
املقاطعة. وينبني موقفه  أو  املشاركة  أو عدم  ودائم باملشاركة 
تطوير  على  املواقف  هذه  من  أي  خدمة  مدى  تقديره  على 

الطبقي.  الصراع  وتأجيج  الشعبي  الوعي 
على  يستحوذ  للريع  نظام  االقتصادي:  املستوى  على   -
املستفيد  االقتصاد،فهو  مناحي  كل  يف  يتحكم  و  الــثــروات 
ولتوسيع  خدامه  على  عنه  فضل  ما  ويوزع  الريع  من  األكبر 
ــام والــعــطــاء والــهــبــة و  ــع قــاعــدتــه االجــتــمــاعــيــة عــبــر اإلن
اإلعــفــاءات  و  التفويتات  يعتمد  الــهــدف  وبـــذات  ــراء،  اإلغـ
أعالي  يف  الكبرى،الصيد  )الضيعات  واالمتيازات  والعطايا 
التراخيص  ربــط  األمــد،  الطويلة  النقل  البحار،مأذونيات 
املخزنية  للمافيا  نظام  استفادته(،  مبدى  الكبرى  للمقاوالت 
نظام  مشروع،  الغير  واالغتناء  والفساد  النهب  على  يشجع 
أصابع  على  تعد  كبرى  عائالت  على  حكرا  االقتصاد  جعل 

الفرنسية. وخاصة  لالمبريالية،  للتبعية  نظام  اليد، 
الهشاشة  على  مبني  نظام  االجتماعي:  املستوى  على   -
وعلى  التركيع،  و  لتسهيل  والتجهيل  التضبيع  وعلى  والتفقير 
تشجيع الرشوة واالرتشاء والتملق واالنتهازية إلشعار الرعايا 
والتلغيم  اختراق  على  مبني  نظام  احلقوق،  مسلوبو  أنهم 
بالذكر  ونخص  بنياته،  يف  إلدماجها  احلقول  لكل  والتقسيم 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  خالل  من  املستهدف  املدني  املجتمع 
وإضعافها  "الرعية"  استصغار  يعتمد  نظام  وغيرها،  البشرية 
وتعجيزها وسلبها أية قدرة على املقاومة واالستقاللية. نظام 

السائدة. الطبقية  الكتلة  يخدم، باألساس، مصالح 
السائدة  الطبقة  والكتلة  امللكية  بــني  مــا  العالقة  يف   -

: واملخزن 
حد  إلى  رمزية  الغربية  أوروبــا  يف  امللكيات  أصبحت  لقد 
على  هيمنتها  بسط  استطاعت  قــد  فالبرجوازية  كبير. 
منط  أسس  وتثبيت  اإلقطاع  على  قضائها  خالل  من  املجتمع 
السياسية  واألجهزة  األمم   - الدول  وبناء  الرأسمالي  اإلنتاج 
جتسد  التي  والعسكرية  واألمنية  والدعائية  واأليدلوجية 

سيطرتها.
األوروبــي  الــنــوع  مــن  بــرجــوازيــة  املــغــرب ويف غياب  أمــا يف 
االستقالل  بعد  حتولت  كمبرادورية  برجوازية  وتــواجــد 
الشكلي إلى برجوازية تابعة، فإن امللكية لعبت، وحتت إشراف 

: االمبريالية، وخاصة الفرنسية، دورا أساسيا يف 
تضم  ككتلة  ــدة  ــائ ــس ال الــطــبــقــيــة  الــكــتــلــة   .  تهيكل 

الكبار. التابعة ومالكي األراضي  البرجوازية 
. إعادة بناء الدولة التي ورثتها عن االستعمار والتي كانت 

مغربية  إدارة  يف  تتحكم  استعمارية  عصرية  إدارة  من  تتشكل 
عتيقة إعادة بناء الدولة كدولة مخزنية بطالء عصري.

امللكية  بــني  العضوية  العالقة  يفسر  الــواقــع  هــذا  إن     
الطبقية  الكتلة  فواقع  السائدة.  الطبقية  والكتلة  واملخزن 
لالمبريالية(  وتبعيتها  الدولة  كنف  يف  )ترعرت  السائدة 
فإن  لذلك  و  مصاحلها.  متثل  أحزاب  فرز  على  عاجزة  جعلها 
أحــزاب  خلق  خــالل  من  الــدور،  هــذا  يلعب  الــذي  هو  املخزن 
وامللكية  والدميقراطية.  الوطنية  األحــزاب  وإفساد  إداريــة 
ضامن  و  السائدة  الطبقية  للكتلة  الرسمي  الناطق  دور  تلعب 
حاجة  يف  السائدة  الطبقية  الكتلة  املخزن.إن  ومتاسك  وحدة 
املكثف  واستغاللها  هيمنتها  لفرض  املخزني  االستبداد  إلى 
املطلقة  للملكية  حاجة  يف  املخزن  و  البالد.  خليرات  ونهبها 
امللكية  بــأن  الظن  اخلاطئ  فمن  االستبداد.لذلك  لتبرير 
هذا  بني  العضوية  العالقة  تفكيك  تعني  التي  البرملانية 
مكونات  بني  تناقضات  هناك  أن  صحيح  املنال.  سهلة  الثالوث 
نضالية  حركة  غياب  يف  ثانوية  تضل  الثالوث،لكنها  هــذا 

شعبية عارمة وقيادة ثورية حازمة.
فئات  بني  هو  األحيان  بعض  يف  يبرز  الذي  التناقض  لعل 
من  إمبريالية  قــوى  و/أو  السائدة  الطبقية  الكتلة  وســط 
من  األخيرة  هذه  تصعد  حني  أخرى  جهة  من  وامللكية  جهة 
الثروة  فصل  شعار  عنه  يعبر  ما  وهو  االقتصادية.  هيمنتها 
الشعبي  الطموح  عن  يعبر  ال  شعار  فهو  لذلك  السلطة.  عن 

السائدة  الطبقية  والكتلة  اإلمبريالية  هيمنة  من  للتحرر 
أوسع  لف  هدفه  تكتيكيا  شعارا  يكون  أن  ميكن  لكنه  واملخزن. 

املخزنية.  املافيا  جبهة ضد 
يف  الثورية  الــســيــرورات  تراجع  املخزني  النظام  استغل 
وتراجع  مــدمــرة  ــروب  ح يف  بعضها  ودخـــول  العربي  العالم 
هجوم  لشن  الغربية  اإلمبريالية  ودعــم  فبراير   20 حركة 
ولتمرير  املناضلة  واملنظمات  االحتجاجية  احلركات  على 
على  قبضته  وإلحكام  شعبية  الال  االجتماعية  ــراءات  اإلج

: مقاليد القرار حيث 
. عزز امللك أدواره كرئيس فعلي للدولة وكأمير للمؤمنني، 

2011 عقب دستور 
القرار  مقاليد  على  قبضتها  املخزنية  املافيا  شــددت   .
حتول  أي  أمام  أساسي  كعائق  موقعها  وعززت  امليادين  كل  يف 

دميقراطي.
هو  ما  على  للحفاظ  والدعاية  األمــن  هاجس  تنامي   .

قائم، حتت شعار:احلفاظ على االستقرار.
ما  مع  الواجهة  إلــى  القمعي  البوليسي  الضبط  عــاد   . 
السلطة  استعمال  يف  وشطط  للحريات  خنق  من  عنه  يترتب 

و اإلفالت من العقاب.
املالية  امليزانية  يف  حصصها  من  القمعية  األجهزة  زادت   .
الشرطة،  العدل،  )الداخلية،   2011 منذ   مستمرة  بصفة 

اجليش(.
رأسها  وعلى  املناضلة،  املنظمات  على  التضييق  تصاعد   .

امليدانيني. املناضلني  والقمع ضد  الدميقراطي،  النهج 
يف  متمادية  السلطة  قلب  يف  املتنفذة  الدوائر  زالت  ال   .
)احلزبي  املدني  الضبط  إلى  الرامي  األغلبي  مشروعها  بسط 
و  االجتماعية  و  االقتصادية  السياسية  للميادين  اجلمعوي( 
الثقافية )مشروع األصالة واملعاصرة واألحزاب املوالية، نتائج 

واملشروع اإلعالمي(. االنتخابات احمللية واجلهوية 
للنظام  ــة  ــي ــراب ــت وال الــســيــاســيــة  ــد  ــواع ــق ال تــوســيــع   .

املخزني)اجلهوية(.
ومحاولة  اجلنائي(  )القانون  تراجعية  قوانني  سن   .

الصحافة(. فرضها)قانون 
. ضرب ما تبقى من مكتسبات اجتماعية: تصفية صندوق 
العموميني  الصحة  و  التعليم  على  اإلجهاز  من  املزيد  املقاصة، 

املتقاعدين... حقوق  وعلى 
العام  ــرأي  الـ كسب  ــى  إل الــنــظــام  يسعى  اآلن،  نفس  ويف 
وتنظيم  حداثي  إيديولوجي  خطاب  بواسطة  الدميقراطي 
اإلنسان)املجلس  بحقوق  باالهتمام  ــاء  واإلدعـ انتخابات 
القوى  و  املدني  املجتمع  وبإشراك  اإلنسان(  حلقوق  الوطني 
حتت  من  البساط  وسحب  املختلفة  مجالسه  يف  السياسية 

القوى اإلسالمية بواسطة خطاب ديني "معتدل".
معزولة،  أصبحت  قد  للنظام  املوالية  السياسية  القوى  إن 
املقاطعة  مــن  يتبني  كما  املغربي  الشعب  عــن  فأكثر،  أكثر 
النظام  دعم  على  فأكثر،  أكثر  ومعتمدة،  لالنتخابات  العارمة 
بني  شرسة  منافسة  تشهد  كما  السائدة.  الطبقية  والكتلة 

املناصب. على  للحصول  مكوناتها 
على  النظام  هندسه  الذي  الرسمي  السياسي  املشهد  إن 
أزمته  تدبير  حيث  من  مريح  وضع  يف  يضعه  عقود  امتداد 
برملانية  ومــعــارضــة  أغلبية  تفصيل  مــن  ميكنه  احلــالــيــة، 
املشار  النظام  الزمة  الشامل  التقدمي  أن  غير   . املقاس  على 
حدة  كما  طبيعة  بخصوص  التحليل  تعميق  يستلزم  إليها 
ومثيالتها  جهة  من  احلاكمة  الكتلة  تخترق  التي  التناقضات 
ــزاب  األح مبختلف  احلاكمة  الكتلة  عالقات  تضبط  التي 

واملعارضة. منا  احلكومية  السياسية  والقوى 

الرأي
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الذكرى  مبناسبة   )2017 )غشت  كتب  املقال  هذا  أن  رغم 
فان  اللينينية،  املاركسية  األمام"  "إىل  منظمة  تأسيس  من   47

تعرف  التي  الظرفية  هذه  يف  خصوصا  صاحلا  يبقى  جوهره 
اللينينية  املاركسية  احلركة  و  عامة،  املاركسية  احلركة 
املغربية خاصة هجوما من أطراف عدة. هذه األطراف تلتقي 
يف نقطة التشكيك يف الفكر املاركسي، وتشويه تاريخ احلركة 
االستبداد  مبقاومة  احلافل  املغربية  اللينينية  املاركسية 
وحتريف  ومناضالتها،  مناضليها  بتضحيات  و  املــخــزنــي، 

.)2020 التي تأسست عليها.)غشت  املبادئ 

واملنظمات  االحتــاديــة،  كاحلركة  األمــام"،  "إلــى  منظمة 
املاركسية األخرى، نتاج واقع الصراع الطبقي خالل الستينات 
لالستبداد  كنقيض  املوضوعي  الواقع  أفرزها  السبعينات.  و 

املغربية. التشكيلة االجتماعية  املخزني. ولدت من رحم 

العديد  تدجني  من  النظام  متكن   ،1973/74 من  ابتداء 
املعهودة:  أسلحته  ذلك  يف  مستعمال  املعارضة،  القيادات  من 
من  آالف  االختطافات،  من  اإلعدامات،  من  )العشرات  القمع 
املعتقلني، تشريد قبائل و املئات من األسر...(، آالف من أئمة 
واسعة  فئات  ارتشاء  األوطــان"،  واهدن  السلطان  ينصر  "اهلل 
ريعية  امتيازات  توزيع  "املثقفة"،  املتوسطة  البرجوازية  من 
الصيد...(،  سفينة  إلى  فالحية  ضيعة  إلى  "الكرميا"  )من 
و"زعماء"  "فنانني"  األصناف  مختلف  من  باألوسمة  "توشيح" 
أوسع  إفقار  سيرورة  السياسة  هذه  صاحبت  وقد   ... سياسيني 
من  التعليم  وإفراغ  البالد،  خيرات  ونهب  الشعبية،  اجلماهير 
العلم والفكري أللتنويري: حذف مادة الفلسفة، حتويل مادة 
إلى  الشعوب،  تاريخ جتارب  اإلنسانية، ومن  تاريخ  التاريخ من 
سالالت  تاريخ  إلى  املزيف،  الرسمي  بالتاريخ  خاصة  مــادة 
السلطان  عن  ــدروس  امل التاريخ  يتحدث  وهكذا  السالطني، 
موالي حفيظ الذي سهل دخول االستعمار مع تغييب البطل 

عبد الكرمي اخلطابي الذي قاوم هذا االستعمار...

 ومنذ أواسط السبعينات، ورغم استمرار املقاومة الشعبية، 
)االحتاد،  البالط  بجبهة  املعارضة  قوى  أهم  التحقت  فقد 
"تكره  وكــمــا  مــاركــســيــة(،  تــيــارات  االشــتــراكــيــة،  و  الــتــقــدم 
مما  االستسالم،  يكره  الطبقي  الصراع  فان  الفراغ"،  الطبيعة 
معارض  جناح  بجناحيه:  السياسي  اإلسالم  أمام  املجال  فتح 
تقدمي.  هو  ما  كل  ملواجهة  النظام  صنع  من  وجناح  للنظام 
إلى  تتحول  التقدمية،  القوى  منها  تنسحب  مساحة  فكل 
القوى  حتتلها  أو  وامتداداته  النظام  خالء"يستعمرها  "أرض 

اإلسالمية.

 - االجتماعية   - السياسية  الــتــحــوالت  ــذه  ه بحر   يف 
األمام"  "إىل  منظمة  صمدت  اإليديولوجية،   - االقتصادية 
املعاكس  االجتـــاه  وفــضــلــت  الــبــحــر،  هــذا  "هــيــجــان"  وســط 

واخلنوع. لالستسالم 

وها نحن اليوم، يف النهج الدميقراطي، الزلنا راكبني قطار 
القتالية،  الروح  بنفس  الشعبية،  املقاومة  قطار  اجلماهير، 
ميزت  التي  اإلستراجتية  ــداف  األه بنفس  املبادئ،  بنفس 

العظيمة. "إلى األمام"  منظمة 

ــام"  األم "إىل  منظمة  لتأسيس    47 الــذكــرى  ومبناسبة 
الدميقراطي،  النهج  يف  ولرفاقي  لرفيقاتي  أقــول  الثورية، 
اإلستراتيجية  وأهدافها  الثورية،  أيدلوجيتها  على  فزيادة 
التحررية، ومبادئها الراسخة، فان قوة وعظمة  منظمة "إلى 

التي  ومناضليها،  مناضالتها  نوعية  يف  كذلك  األمام"  تتجلى 
الدائم  باالستعداد  الذات،  بنكران  بالصالبة،  عامة:  تتميز 
اجلماهير  لقضايا  باإلخالص  ميلكون،  ما  بأغلى  للتضحية 
بالتواضع  خاصة،  العاملة  الطبقة  ولقضايا  عامة،  الشعبية 
النوم  قبل  نطرح  أن  بالصدق...فعلينا  اإلنساني-الشيوعي، 
عامة،  الكادحني  ملقاومة  اليوم  قدمت  "مــاذا  اآلتــي:  السؤال 
النظام  فتات  نرفض  كما  خــاصــة"؟.  الدميقراطي  وللنهج 
على  "التعويض"  رفضنا  كما  املسمومة،  وهــدايــاه  املخزني 
مقابل  عن  اليوم  نبحث  ال  فإننا  والسجن،  االختطاف  سنوات 

املستضعفني. لثورة  خدمة  لتضحياتنا 

أن  الكادحني،  عن  يبعدنا  ما  كل  عن  نتجنب  أن  علينا 

عن  احلانات/البارات،  عن  اليوم:  الواقع  سلبيات  عن  نبتعد 
عن  خاصة،  وللمناضالت  عامة  للمرأة  اإلساءة  عن  املخدرات، 
انتقاداتنا  نركز  العنترية...أن  الثرثرة  عن  املقاهي،  منيمة 
مآسي  كل  على  األول  املسؤول  النظام  املخزني،  النظام  على 
داخل  الدميقراطي،  النهج  )داخل  نشجع  أن  املغربي،  الشعب 
أن  االيجابية،  املبادرات  الشعبية(  املقاومة  داخل  املعارضة، 
ينفى  ال  وهذا  الهدم،  محاولة  بدل  البناء  إلى  دائما  نسعى 
 - الوحدة  مبدأ  أساس  على  املبني  والسياسي  الفكري  الصراع 

النقد - الوحدة.

ليس هناك اليوم مقياس صحة ما نقوله خارج "املردودية" 
املخزني،  االستبداد  ضحايا  استقطاب  خــارج  التنظيمية، 
تبقى  املقاهي  الهشاشة...فثرثرة  ضحايا  الرأسمالية،  ضحايا 

"هضرة خاوية" خارج ربح ثقة طالئع املقاومة الشعبية.

املقاومة  التجدير،  التصليب،  التنظيم،  التأطير،  التوعية، 
املعارك  يف  اليومي  االنخراط  عبر  تتحقق  كلها  الشعبية، 
امليدانية، عبر االنخراط يف مختلف جبهات الصراع الطبقي، 
التحوالت  من  انطالقا  املستمر  الثورية  النظرية  اغناء  عبر 
املمارسة  خــالل  ومــن  تعقيداته  بكل  الــواقــع  يعرفها  التي 

التغيرات اجلارية يف االجتاه الصحيح. امليدانية لتوجيه 

عبر  اإلعـــالم،  وسائل  مختلف  عبر  يوميا  نتوصل  إننا 
بطوالت  تــدون  بصفحات  واملناضالت،  املناضالت  مراسالت 
وزان،  تازة،  مناطق  يف  الشامخ،  الريف  يف  الشعبية  اجلماهير 

أزيالل، بني مالل، ميدلت، كرامة، الرشيدية، اميلشيل، اميي 
العطالة  البيضاء، احملمدية، ضحايا  ادار  نتانوت، يف كريانات 
عبر مختلف جهات املغرب...نتوصل مبعطيات حول انخراط 

املرأة املغربية الكادحة يف معمعان الصراع الطبقي.

العديد  كتبت  صفحات  املجد،  صفحات  املقاومة،  صفحات 
الشباب... بجروح  األطفال،  بدموع  الشهداء،  بدماء  منها 
صفحات حتمل أسماء املئات من ضحايا االعتقال السياسي...  

مستوى  يف  نحن  فهل  ودروس.  بـــدروس  يوميا  نتوصل 
تطوير  مستوى  يف  االســتــخــالص،  مستوى  يف  االستيعاب، 

ممارستنا يف االجتاه الصحيح؟

الريف  يف  التاريخ  مع  مواعدها  التغيير  قوى  أخطأت  لقد 

ويف مناطق أخرى. ألم يحن الوقت لتصحيح األخطاء؟ فبدل 
النضاالت،  فبدل  لعفوية  "أملثقفي"  واالنتقاد  "االنتظارية"، 
ضرورة  وعن  االجتماعي"  والتماسك  "االستقرار  عن  الدفاع 
لتقدمي  الوقت  يحن  اقتالعه...الم  بدل  االستبداد  تلطيف 
ومحيطه،  املخزن  ضد  الصراع  يف  االنخراط  عبر  ذاتي  نقد 
عبر االنخراط امليداني مع من يناضل من أجل السكن الالئق، 
من أجل العمل، من أجل املدرسة، من أجل املستشفي، من أجل 
أجل  من  الكهرباء،  أجل  من  املــاء،  أجل  من  النزيه،  القضاء 
بحقوق  التمتع  يف  التظاهر  يف  التنظيم،  يف  التعبير،  يف  احلق 

كاملة...؟ املواطنة 

التضحية،  معنى  الصمود،  معنى  األمام"  "إىل  علمتنا  لقد 
معنى التواضع الثوري، معنى الصدق يف عالقاتنا مع احمليط. 
 ،2017 غشت   30 فلتكن  حقيقية.  مــدرســة  األمـــام"  ــى  "إل
لتدعيم  الـــذات،  ملراجعة  مناسبة  لتأسيسها   47 الــذكــرى 
مع  السلبيات،  جتــاوز  ومحاولة  ممارساتنا،  يف  االيجابيات 
 .parfait/"مثالي" تنظيم  يجود  ال  أنه  الوعي،  كل  الوعي، 
يتأثر  الطبقي،  الــصــراع  قلب  يف  الــثــوري  التنظيم  يوجد 
أن  الطبقي...ميكن  لالختراق  قابل  االجتماعي،  مبحيطه 
ما  كل  أن  التاريخ  من  تعلمنا  البعض...لكننا  تراجع  يعرف 
من  العشرات  صعد  كلما  الشعبية،  املقاومة  قطار  من  فرد  نزل 
. أكثر استعدادا للعطاء وللتضحية  املناضالت  املناضلني ومن 

الرأي

على اوحماد فقير" إىل األمام " املدرسة
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الثقافية

منتهاه الى   أنظر  
األوحد  أفقه  العالم  نهاية 

غيره أمامي  ليس  وعرضا  طوال 
املتعبة كينونتي  فيه  أغسل   

زمني  يكفيني  لن  واحدة  بنظرة 
ملتبقي ا

لــغــســل قــلــبــي مـــن كـــل كــراهــيــة 
مرت التي  األزمنة 

ألنسى البحور  كل  تكفي  لن   
ألنسى أمي  صدر  حتى  يكفي  لن 

هذا  كل  من  أتخلص  لن  أنسى  لن   

حتى احلقد 
النسيان  لعبتي  ممارسة  أردت  إن   

كبير بإتقان  واحلب 
الوقت  من  لي  كم  آخر  زمن  اآلن 

بقربه البحر  ارقب  وأنا 
عني الصفح  منه  أطلب 

أقف  وأنــا  األزمــنــة  مــن  ــرت  م كــم 
اآلتي وارتقب  الهامش  على 

علي  الـــكـــرام  مـــرور  ــر  مي ــت  ــوق ال
العالم وعلى 

يف  ثابتة  نقطة  ــى  إل أنــظــر  وأنـــا 
نهايته يف  أو  البحر 

اعــتــبــرتــهــا ألســبــاب حــتــى أنــا ال 
العالم نهاية  أعرفها 

مشاورة  دون  أعماقي  يف  وقــررت   
غيري أحد 

فيها  فحملقت   يسكنها  اهلل  أن   
لساعات...

يسكنني  كــان  ــؤاال  س وضعت  ثــم 
: طويل  زمان  من 

العذاب؟ هذا  كل  ملا  ربي،   
ولــم  لــلــبــحــر  ــري  ــه ظ أدرت  ثـــم   

اجلواب.... أنتظر 

الثقافة  والتغيري

حسونة  التونسي  للكاتب  روائــي  عمل  تونسية"  "محن 
الروائي  العمل  هذا  يتكون   ،2018 سنة  صدر  املصباحي، 
يف  الرواية  هذه  مسودة  من  الكاتب  انتهى  صفحة،   416 من 
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املصباحي،  نظر  وجه  من  الياسمني"  "لثورة  تؤرخ  الرواية 
منذ  املباشر  السياسي  العمل  طلق  انــه  ــرارا  م قوله  رغــم 
مواقفه  بسبب  سابقا  اعتقل  حيث  سراحه،  اطالق  مت  ان 
الى  للهجرة  اضطر  او  اختار  وبعده  السياسي،  وانتمائه 

باخلصوص. املانيا  يف  طويلة  مدة  قضى  حيث  اخلارج، 

 : ــرائــعــة  ال ــه  ــت رواي املــصــبــاحــي  حلــســونــة  ــرأت  قـ ــا  م اول 
لكن  روزاليت"  "وداعا  االخر  عمله  عن  وبحثت  "االخرون"، 

عليه. احلصول  يف  اتوفق  لم 

يف  وجــهــي  على  هائما  كنت  الــصــحــي،  احلــجــر  ــع  رف بعد 
االلفية  مكتبة  وجلــت   كالعادة  الرتيبة،  الــربــاط  شــوارع 
اثــار  الــعــربــي،  االدب  لقسم  زيــارة  وبــعــد  الــبــرملــان،  قبالة 
لم  املصباحي،  حلسونة  الكبير  احلجم  من  رواية  انتباهي 
صندوق  نحو  وتوجهت  مباشرة  لها  امتدت  يــدي  امتالك 
مقهى  اول  يف  وجلست  شيء،  على  الوي  ال  خرجت  االداء، 

عاد. غير  بنهم  عليها  واقبلت  اليسار  على 

فيه  عبر  والذي   ،  1 استهالل  ب:  عمله  املصباحي  استهل 
اللغة  يف  ينحث  الذي  املتمكن  االديب  بلغة  لبلده  حبه  عن 
أم  شماال  غربا،  أم  شرقا  أذهب  مكان  أي  "إلى   : يقول  نحثا. 
جميل  من  فيها  مبا  أحملها  معي...  بــالدي  أحمل  جنوبا، 
زائــف،  ومــن  أصيل  من  حديث،  ومــن  قــدمي  من  قبيح،  ومــن 
وسطحي  عادّي  ومن  عجائبّي  من  منّفر،  ومن  سحرّي  ومن 
وبأشرارها،  بطّيبها  معي  أحملها  ورخــيــص)...(  ومبتذل 
بكبارها  وذميماتها،  وعاهراتها،بجميالتها  بشريفاتها 
وحتى  الــقــبــر،  بــاجتــاه  وهــنــًا  يـــدّب  الـــذي  مــن  وصــغــارهــا، 
أحملها   )...( احلــيــاة  ــور  ن عــلــى  للتو  عينيه  فــتــح  الــذي 
البديعة،بجبالها  وبشواطئها  العارية  بصحرائها  معي 
ــرة  ــاح ــس ــا ال ــه ــات ــاب ــا وغ ــهـ ــاتـ ــواحـ ــرداء،وبـ الــغــلــيــظــة اجلـ

وترشيشها... وقيروانها  اخلضراء،بقرطاجها 

عام  من  االولــى  االشهر  خــالل   ": يقول   2 االستهالل  يف 
العنف  ــام  ع واالنــتــفــاضــات.  ــزات  ــه وال والـــزالزل  احلــرائــق 
االنتقام  وعمليات  واملــداهــمــات  واالعتصامات  والتطرف 
الدعوات  عام  الكبيرة.  املدن  على  اجلائعة  االرياف  وزحف 
ــان، واالصـــنـــام، وهـــدر دم  ــ الــتــكــفــيــر، وحتــطــيــم االوث الــى 
العشائرية  النعرات  عام  واليهود.  النصارى،   وقتال  الكفار، 
والسلب   االعـــراض  وهــتــك  والــتــخــويــن  والــفــن  والــقــبــلــيــة 
املكسورة  واالحالم  واالمال  االوهام  والتخريب.عام  والنهب 
العجاف.  وااليام  واملخاوف  واجلنون   العسر  عام  واملهشمة. 
انفجار  عام  والترييش.  والتنتيف  والسلخ  الفضائح  عام 
الصفراء...  الفتاوى  عواصف  وهبوب  واالحقاد  الضغائن 

حينًا...!" ارحل  هّيا   : عام 

وبني  بينها  فرق  ال  تونسية،  محن  لرواية  قراءتك  عند 
وتونس  مبراكش،  قرطاج  تعوض  ان  الفرق   ، مغربية  محن 
بشارع  البرملان  قبالة  او  بأكادير،  واحلمامات  بالرباط، 

متطابقة. فهي  والواقع  واملضمون  املعنى  ...اما  بورقيبة 

اليوم  اصبح   2012 منذ  املصباحي،  االديــب  به  تنبأ  ما 
والعربية. املغاربية  البلدان  اغلب  يف  عليها،  غبار  ال  حقيقة 

!! االدب  ليحيا 

سعيد سليم

"سؤال يسكنين"

اقف امام البحر

اجِلْلِد  َوَراِئــِحــِة  َوامَلَساِميِر  اخَلَناِجِر  ِمــَن  َتــاِريــٍخ  َوَبــْعــَد 
امِلْلُح…  ِع…  امُلــَمــزَّ ْحِم  َواللَّ احَلــِنــنِي  ِبَجْمِر  ُيــْشــَوى  الَبَشِريِّ 
اإِلَبُر  َعاَدِت  َما  ى  َحتَّ َوَبْعَد…  َوَبْعَد…  امَلْنَفى…  اجَلماِجُم… 
ُمْؤمِلٌَة.  وامَلَساِميُر…  اخَلَناِجُر  َواَل  وامَلْمَشى،  اخَلْطِو  ُزَجاُج  َواَل 
الُبكاُء  وصاَر  ــم.  َواأَلْل ُن  احُلــزْ ِه  ُوْسِعِ يِف  َما  اْستنفذ  َقْد  ها 
اِفُر  النَّ ُم  الدَّ وصاَر  اجَلْمَر.  ُعمِرِه  ُطوَل  َط  َتَأبَّ مِلَْن  َمْسَخَرًة 
ِبَأْسَماِئَها  َباَحْت  َفَقْط  َيْوَمَها  َنة.  ُمَلوَّ َفَراَشاٍت  ْبِح  الدَّ ِمَن 
الَباَلَغِة،  َأْسَراُر  اْنَفَضَحْت  الَكِلَمات،  ِسرُّ  واْنَكَشَف  اأَلْشَياُء 

َكاأَلْعَزِل. َكِسيًحا  ْعُر  الشِّ وَغدا 

ْعُر الشِّ َها  َأيُّ َوِحيٌد  َأْنَت  َكْم 

ُعْزَلِتَك يِف  َجِميٌل  َأْنَت  َكْم 

ِبامَلْعَنى َواَل  َغِة  ِباللُّ َواَل  ِبالَكِلَماِت  الَيْوِم  َبْعَد  َفْل  حَتْ َفاَل 

َأْسَماءَها ُتْشِبُه  ال  َأَبًدا  َفاأَلْشَياُء 

اأَلْسَماِء ِمَن  ًة  َعاِريَّ اأَلْشَياَء  َفُقل 

َحِقيَقِتَها َعَلى  اأَلْشَياَء  ُقل 

ُقْل:

الَعاَلُم؟ ُهَو  ُش  َوحُّ التَّ َأَهَذا 

احَلَياَة؟ اُس  النَّ يِه  ُيَسمِّ َما  ِهَي  امَلَتاَهُة  َأَهِذِه 

َتاِء؟ الشِّ َأَماِسي  يف  َوِحيٍد  َحَجٍر  َخْلَف  َصِغيٍر  ِظلٍّ  اْسُم  َما 

َأقاِصي  يف  َشاَخْت  َنْخَلٍة  َذاِكَرِة  يف  امَلاِء  َرْشَرَشاِت  اْسُم  َما 
؟ َمإ لظَّ ا

اأُلْغِنَياِت؟ يف  ُثُقوٍب  ِمن  اِزِف  النَّ ِم  الدَّ اْسُم  ما 

ْكَرَياِت؟ ِللذِّ َمِصيِف  َذاَت  الَهاِرَباِت  اأُلْمِسَياِت  اْسُم  َما 

اأَلْنُسوِلنِي؟ ُجْرَعَة  َيْنَتِظُروَن  وَمن 

ْيِت؟ الزَّ َمعاِصِر  ِمن  الَعاِئِديَن  وَجَحاِفِل 

الِيِقنِي؟ َوَظاَلِم 

اإِلْعَداِم َكِتيَبِة  اسُم  ما 

َصاِص الرَّ َمَذاُق  َكاَن  َوَكْيَف 

لوركا! ِشْعِر  يِف  ِة  الَقاِفيَّ َد  َتَردُّ ُيْحِرُق  َوُهَو 

ِك ِبَربِّ َعْفًوا،  َغة،  اللُّ َدِتي  َسيِّ

الَوَطِن؟ َهَذا  اْسُم  َما  ُتَرى 

محن مغربية، عفوا "تونسية" !!

اُء اأَلْشَياُء َواأَلمْسَ
مهدي حلباس
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الثقافية

ن  نسا إ نت  أ  ، ض ر أل ا حتت  يعمل  منجمي  نت  أ       
جــل  أ مــن  جلــبــل  ا ق  عــمــا أ ــى  ل ا ل  و لــنــز بــا مــه  يــو أ  يــبــد
تصعد  ما  عند ع  تبد ن  أ عليك  يجب   ، لعيش ا لقمة 

ق  فــو ــك  م ــو ي ــن  م تــبــقــى  ــا  م لــتــمــضــي   ، لــســطــح ا لـــى  إ
يف  ع  ستبد نــك  أ بــد  ال  ، لشمس ا شعة  أ حتت   ، ض ر أل ا
للعمل  هــبــطــت  مــا  عــنــد كــتــه  تــر ي  لــذ ا غ  ا ــر ــف ل ا ء  ــل م
ر  د تــغــا و  ، ن تــقــا بــإ عملك  تنهي  ما  عند  ، ق نــفــا أل ا يف 
يف  شغفك  فقك  ا ير يق  لطر ا يف  ؛  ن مــا أ يف  بيتك  لــى  إ
 ، قــك شــو جــلــه  أ مــن  ق  يــحــتــر مــا   ، ك يــنــتــظــر مــا  ــة  ي ؤ ر
ال  إ ح  مصبا ن  و بــد ة  حلــيــا ا لم  معا مــن  بت  قتر ا كلما 
ين  تعا  ، ح ضــو بــو هد  تشا  ، ينفذ ك  صبر صبر  أ  بــد و
م  كــال تسمع   ، ء لــشــقــا ا بــعــد  ء  مــال لــز ا ه  جــو و  ، قــة بــد
ته  طيا يف  يحمل   ، شيق يث  حد  ، ء لعنا ا بعد  ق  فا لر ا
ة  حلــيــا ا لــى  إ ة  د لــعــو ا ة  د ســعــا و  ، ملــهــمــة ا ء  نــهــا إ حــة  فــر
ت  ــا ش د ر د  ، م ســال و بسلم  لسطحية  ا  ، عــيــة جــتــمــا ال ا
 ، فــلــة حلــا ا ب  بـــا عــنــد  تــنــتــهــي  لــعــمــل  ا ء  ا جـــو أ ل  حـــو
قــعــت  و لــتــي  ا ث  ا ــد حـ أل ا ــم  ه ا ل  ــو ح يــث  حلــد ا أ  لــيــبــد
يف  يث  حد  ، لي و لد ا  ، طني لو ا  ، حمللي ا لصعيد  ا على 
حسب  كــل   ، نــيــة نــســا إل ا م  لــعــلــو ا  ، يــن لــد ا  ، ســة لــســيــا ا

فلة.  حلا ا يف  فيقه  ر حسب  و  ، جه ا مز

ة  حلــيــا ا ء  عـــب تــتــحــمــل  ــن  م ــا  ي  ، مــنــجــمــي ــا  ي      
م  ليو ا ر  ا ــو ط أ كبة  ا مو ن  أ كــيــد  أ  ، طنية لبا ا ملهنية  ا
ه  تــقــصــد ن  ــا ــك م ــل  ك يف   ، ل ملــنــز ا ــل  خـ ا د  ، ع ر لـــشـــا ا يف 
ض  ر أل ا ق  فــو مظلم  ن  مكا ك  هنا فليس   ، يسير مــر  أ
ن  يلو ي  ــذ ل ا  ، مــيــة ا نــهــز ال ا ة  حلــيــا ا يعشق  ي  لــلــذ ال  إ

ء  لسجنا ا لئك  و أ  . ر لنها ا ت  جنبا و ت  جها ا و د  سو أل با
مني  مد  ، نه نز ا ز هب  غيا يف  م  لظال ا بهم  ج  يز ين  لذ ا
 ، عمى أل ا ة  ر صو ن  كا ي  أ هن  ذ لى  إ ر  د تتبا قد   ، لعمى ا

لكن  و  ، م لظال ا و  ، د ا لسو ا ع  سما عند  م  لعا ا مها  مبفهو
ك  ر يــد ن  أ ر  يقد ة  مبصر نا  عيو ميلك  مــن  كــل  ليس 
بكل  ة  ر لصو ا ب  ستيعا ا حلة  مر لى  إ يصل  ن  ا  ، ية ؤ لر ا

يضمحل  قد  و  ، ن لعيو ا يف  ملشهد  ا ت  ميو قد   ، ملها معا
م  لظال ا يف  يعيش  عمى  أ كل  ليس   ، غ ما لد ا يف  مز  لر ا
قد   ، بصير ر  لــنــو ا يف  يعيش  مبصر  كــل  ال  و  ، كفيف
 ، ة هــد ملــشــا بــا يكتفي  و يــة  ؤ لــر ا ة  فــكــر ملــبــصــر  ا ينسى 

ي. لبصر ا ه  ر ا مشو ية  ا بد يف  ضيع  لر ا يفعل  كما 

ــر  خ آ يف  فـــت  ا صـــد ــى  ــت ح ــى  ــم ــع ل ا يف  فــكــر  أ ــت  ــن ك
يه  ز جو لي  تغا لبر ا ئي  ا و للر  " لعمى ا " ية  ا و ر ف  ملطا ا
 ، بية د أل ا له  عما أ ز  بر أ من  تعتبر  لتي  ا و جو  ما ا ر سا
ي  ملــعــد ا و مــض  لــغــا ا ء  بــا لــو ا عــن  ث  تــتــحــد يــة  ا و ر نــهــا  إ
ن  لــلــو ا ى  ســـو ب  ــا ــص م ــل  ك ى  يـــر ال  حــيــث   " ــى ــم ــع ل ا  "
ي  لذ ا لسليم  ا ي  د لعا ا لكفيف  ا عكس  على   ، بيض أل ا
 ، كملها بأ ينة  مد ب  صا أ و ض  ملر ا نتقل  ا  ، د ا لسو ا ى  ير
لتي  ا مة  ر لعا ا ضى  لفو ا و عر  لذ ا من  جة  مو خلق  مما 
على  ة  لــســيــطــر ا ــل  ج أ مــن  جلــيــش  ا خــل  تــد ــى  ل إ ت  د أ
يتخلى  حني  ية  و سا مأ د  ا د يز ضع  لو ا لكن  و  ، ع ضا و أل ا
ت  سيطر و  ، هنة ا لو ا و ة  جز لعا ا د  حلشو ا على  جليش  ا
أ  يبد  . ء ا و د و م  طــعــا مــن  تبقى  مــا  عــلــى  ت  بــا لــعــصــا ا
و  جر ما ر سا سلط   . بينهم فيما  ل  قتتا ال ا يف  س  لنا ا
لطبيب  ا يف  ملتمثل  ا و ني  نسا إل ا نب  جلا ا على  ء   لضو ا
 ) لعمى ا ض  مبــر تصب  لم  لتي  ا ة  حيد لو ا ( جته  و ز و
ض  ملر ا ر  ثا ند ا حتى  سكني  متما ا  بقو ين  لذ ا ئلته  عا و
ي  لفكر ا لعمى  ا عن  ية  ا و لر ا ث  تتحد  . ظهر كما  ة  فجأ
ال   " يــة  ا و لــر ا ية  نها يف  لطبيب  ا جــة  و ز لت  قا حيث 
ن  عميا ننا  أ عتقد  أ بل   ، ن يو د عا ن  عميا ننا  أ عتقد  أ
ال  لكنهم  ا  و يــر ن  أ ن  يستطيعو ن  عميا بشر   ، ن و يــر
ئ  د ملبا ا و  ية  لبشر ا ق  خال أل ا ن  أ يضًا  أ ة  ر شا إ يف   " ن و ير
ا  ذ ما ف  تعر أ  ، ي لبشر ا ز  لعو ا م  مــا أ هشة  نية  نسا إل ا
ملسة  عــن  بــة  لــكــتــا ا ي  نــو أ كــنــت  لــقــد  ملــنــجــمــي  ا يــهــا  أ
قف  تو أ بي  ا  ذ إ و مية  ليو ا ة  حليا ا يف  طن  لبا ا ل  عما
ال  مجا لعمى  ا م  ملفهو منحت  ن  إ س  بأ ال   ، لعمى ا عند 
ر  مــو أ ك  هــنــا  ، ملنجمي ا ت  مــيــا يــو ر  ا ــو س أ خــل  ا د كــبــر  أ
ن  و كمد لي  ميكن  ال  و  ، ة بقو نفسها  ض  تفر ضيع  ا مو و
ن  و كمد و  ا تب  ككا ي  ر و د و  ، ة فكر و  أ ما  مفهو ض  فر أ ن  ا
ك  هنا  ، نه ز و و ته  بقو نفسه  ز  يبر ملا  ل  ملجا ا فتح  هو 
ح  بــو أ ن  أ ــد  ي ر أ مــا  و حفظت  مــا  و ت  أ ــر ق مــا  بــني  ق  فــر
ر  فكا أ تليها  ض  ر أل ا حتــت  لعمل  ا ة  فــكــر ن  أ مبــا   ، بــه
ي  لذ ا مل  للعا ن  يكو ن  أ بد  فال  ، ض ر أل ا ق  فو لعيش  ا
تــه  حــا طــمــو يــســع  ن  ــا ــك م ق  نــفــا أل ا م  ظـــال يف  يــشــقــى 
لــى  ا ر  لــنــهــا ا يــة  ا بــد يف  ل  يــنــز فــمــن   ، ملــجــتــمــع ا ــل  خ ا د
يحسن  ن  أ بد  ال لعيش  ا لقمة  جل  أ من  جلب  ا هب  غيا
لشمس  ا ء  ضو حتت  ر  لنها ا ية  نها ر  ا طو ا مع  مل  لتعا ا
ن  كا ال  ا و  ، ن نــســا إل ا ملسة  له  ن  ستكو كيد  أ  ، لقمر ا و
ط  هبو لها  و أ  ، تينية و ر لعميلة  ية  نها د  مجر ه  د صعو

د. صعو يتها  نها و

يوميات منجمي
عادل لعريفاملنجمي واملجتمع

يا منجمي يا من 
تتحمل عبء الحياة 
المهنية الباطنية، 

أكيد أن مواكبة أطوار 
اليوم في الشارع، داخل 

المنزل، في كل مكان 
تقصده أمر يسير، فليس 

هناك مكان مظلم 
ي  فوق األرض إال للذ

يعشق الحياة 
االنهزامية



 العدد :  371 /372  23
 من 4 إىل 31 غشت 2020

حوار

رغم  الدعوة  قبول  عىل  كثريا  نشكرك  إبراهمي  الرفيق              

العمل  إكراهات  تفرضه  اليت  الوقت  وضيق  الكثرية  الزتاماتك 

املحيل  الشأن  قضااي  جانب  إىل  والعامالت  العمال  قضااي   وتتبع 

اليومية

الشكر موصول لكم ولكل الطاقم الساهر على استمرار صدور 
هذا الصرح اإلعالمي العمالي املناضل  وعلى اهتمامكم بقضايا 
التضييق  أنواع  شتى  رغم  الكادحني  عموم  و  األجراء  و  العمال 
الرأسمال  وتغول  البورجوازي  الرجعي  املد  زمن  ويف  واإلقصاء، 
وبسطه سيطرته على جميع مناحي احلياة مبا فيها الصحافة 

واإلعالم.

           لو تفضلمت الرفيق ابراهمي إبعطاء ملحة عن منجم امييرض
املناجم  اقدم  من  إميضر  الترابية  باجلماعة  إميضر  منجم  ـ 
باملنطقة، يقع شمال سلسلة جبال صاغرو. يتمحورنشاطه يف 
يشغل  و  سبائك  شكل  على  تصديرها  و  الفضة  مادة  استخراج 
 772 ــام  االرق آخر  العامالت)حسب  و  العمال  من  مهما  عــددا 

رسميا و 670 عامال يف مقاوالت املناولة من الباطن( .

من  هل  الكدش،  صفوف  يف  نقابيا  مناضال  ابعتباركم              
داخل  النقايب  العمل  عن  الجريدة  ولقراء  لنا  تتحدث  ان  املمكن 

هذا املنجم وأهميته محليا ووطنيا؟

السبعينيات  فترة  إلى  باملنجم  النقابي  العمل  جذور  تعود  ـ 
االحتــاد  نقابتي  صــفــوف  يف  الــعــمــال  أغــلــب  انــخــرط  حــيــث 
متيزت  وقد   . باملغرب  للشغالني  العام  واالحتاد  للشغل  املغربي 
التسريحات  إلى  إضافة  العمل  ظروف  بصعوبة  املرحلة  تلك 

اجلماعية و التهديدالذي يتعرض له العمال يف كل مرة.
الذي عرفته حركة  املد  الثمانينيات، وباعتبار  ويف منتصف 
أحداث  ومن  مخاض  من  النقابية  احلركة  شهدته  وما  اليسار 
فقد  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية  تأسيس  عنها  نتج 
النضال  يف  لالنخراط  باملنجم  العمال  على  أثر  ذلك  لكل  كان 
أسس  على  تأسست  والــتــي  الفتية  املنظمة  هــذه  صفوف  يف 
 25 ومنطلقات كفاحية  حيث مت تأسيس فرع منجم إميضر يف 
ابريل 1985 يف اطار االحتاد احمللي بورززات إلى أن مت تأسيس 
االحتاد احمللي للكونفدرالية الدميقراطية للشغل بتنغير سنة 
القطاع  جانب  إلى  التعليم  قطاع  البداية  يف  ضم  حيث   1995
املنجمي ثم قطاع الصحة. وخالل فترة التسعينات متت كذلك 
خاضتا  اللتان  األجرة  سيارات  ونقابة  الشاحنات  نقابة  هيكلة 
معارك نضالية اربكت حسابات املخزن ابانها ثم تأسست نقابة 

عمال  فندق صاغرو .
األساسي  احملرك  تأسيسه  منذ  إميضر  منجم  فرع  شكل  لقد 
وعلى  الوطني  املستوى  على  املنجمي  القطاع  يف  سواء  للنقابة 
للشغل  الدميقراطية  للكونفدرالية  احمللي  االحتــاد  مستوى 
فرعا  من19  أزيــد  ضم  أن  إلــى  يتوسع  لبث  ما  الــذي  بتنغير 
عامالت  و  عمال  فرع  هو  تأسيسه  مت  فرع  آخر  وكــان   ، نقابيا 
2019 هذه الفئة  08 دجنبر  النظافة باملؤسسات العمومية يف 
وأبشع صور االستغالل  الهشاشة  التي تتعرض ألقصى درجات 

والتحايل على القانون.

         ال ميكننا أن نتحدث عن تضحيات العمال املنجميني مبنجم 

إمييرض دون أن نعرج عن معركة الستة أهشر التاريخية، حدثنا عن 

املطليب  امللف  تحقيق  يف  ودورها  أسباهبا  العمالية،  امللحمة  هذه 

انذاك والوحدة النقابية العمالية؟

العمال ملدة  آباؤنا  التي خاضها  املفتوح  ـ كان ملعركة اإلضراب 
ستة أشهر من 20 دجنبر  1991 إلى 20 يونيو 1992 وقع كبير 
الشرقي   باجلنوب  النائية  املنطقة  بهذه  النقابي  النضال  على 

"املغرب غير النافع " والتي أريد لها ان تكون نافعة لغير أهلها، 
إدارة الشركة آنذاك على قرار  التي فجرها إقدام  تلك املعركة 
واعتبرت  املنجمي  باحلي  مساكنهن  من  العمال  ارامــل  إفــراغ 
للعمال.  النضالية  والوحدة  التضحية  يف  والقدوة  النموذج 
لها  تعرض  التي  والتخويف  التضييق  أشكال  كل  من  فبالرغم 
متت  أن  إلى  مسبوق  غير  صمود  على  برهنوا  فإنهم  املضربون 
األساسية  اللبنة  وشكلت  العمال  مطالب  جلميع  االستجابة 
للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية  داخــل  العمال  لوحدة 

استمرت بكل عنفوان إلى يومنا هذا.

       يف تنغريـ واملنطقة ككل ـ اية حركة احتجاجية اال ونستحرض 
هي  مــا  ومساندهتا،  قيادهتا  يف  الــكــدش  املحيل  االتــحــاد  دور 

ساهممت  اليت  والجماهريية  العمالية  النضالية  املعارك  بعض 

وتساهمون فهيا؟

ـ لقد لعب االحتاد احمللي الكونفدرالي دورا أساسيا يف تأطير 
املنطقة  عرفتها  التي  االحتجاجات  كل  يف  وكذلك  العمال  
-نضاالت  املعطلني  )حــركــة  تأسيسه  منذ  لها  داعــمــا  ــان  وك
سد  العرضيون-  املــجــنــدون-  فئاتها:  بكل  التعليم  شغيلة 
اخلصاص- األساتذة  املتدربون فوج الكرامة -األساتذة الذين 
الغالء- مناهضة  تنسيقية  التعاقد...-نضال  عليهم  فرض 
احتجاجات  التطهير-  مشكل  ضد  تنغير  ساكنة  احتجاجات 
التاريخ   اإلقصاء-ويسجل  و  التهميش  ضد  "أســامــر"  حركة 

حركة  ومطالب  الحتجاجات  دعمه  بتنغير   احمللي  لالحتاد 
داخل  من  تنطلق  كانت  حيث  املجيدة   2011 فبراير  عشرين 
الشباب  ونقاشات  االجتماعات  أغلب  يحتضن  كان  الذي  مقره 

خالل تلك الفترة.

النقابية العمالية حققت         مما ال شك فيك ان هذه الوحدة 

هذه  بعض  هي  ما  املنجمية،  العاملة  الطبقة  مكاسب  بعض 

املكاسب، مطلبيا ونقابيا؟

التاريخية  النقابية  الوحدة  مرحلة  من  قليلة  سنوات  بعد  ـ 
 2001 العمال من توقيع االتفاقية اجلماعية يف فبراير  متكن 
إضرابات  ضغط  وحتت  الثالثة  األلفية  مطلع  سنوات  وخالل   ،
2007 مت كسب رهان التغطية الصحية. ومنذ أكتوبر  2005 و 
إضــرابــات  تخللته  اجتماعي  سلم  يف  الطرفان  2009دخـــل 
بتوقيع   2017 سنة  ومتيزت  احتجاجية.  ووقفات  متفرقة 

اتفاقية مهمة حول السكن .
افتتاح  مت   )2019 مـــارس   10( املــنــصــرم  ــام  ــع ال وخـــالل 
للكونفدرالية  احمللي  االحتـــاد  اقتناه  ــذي  ال اجلــديــد  املقر 
وإجنازا  جبار  لعمل  تتويجا  كان  احلدث  للشغل،  الدميقراطية 
الثالث  احمللي  املؤمتر  عليها  صــادق  التي  املشاريع  من  لواحد 
دفعة  و  أخــرى  دعامة  يشكل  أن  نأمل  والــذي   2018 يناير  يف 

إيجابية إلى ألمام للعمل النقابي يف املنطقة.

بتاريخ  االخــري،  االرضاب  ــي  ودواع اسباب  لنا  وضحت  لو           

18يونيو 2020، الذي خضمتوه يف املنجم؟

الشاغل  الشغل  أصبح  املنجم  داخل  العمل  سنوات  توالي  مع 
سطرها  التي  النضالية  املعركة  رهان  ربح  هو  باملنجم   للكدش 
كل  بتوفير  العمل  استمرارية  تخص  والتي  إميضر  منجم  فرع 
من  للحد  والسالمة  الصحة  منظومة  وتطوير  االمكانيات 
حوادث الشغل املميتة و احلوادث التي تخلف عاهات يف أوساط 
السابقة.  املكتسبات  حتصني  إلى  إضافة  املنجمية   الشغيلة 
التسيير  يف  املتكررة  ألخطائها  الشركة  إدارة  تنبيه  فبعد 
وانتهاكها مؤخرا لالتفاقية اجلماعية يف عدة أوراش كان البد 
18يونيو2020  إضراب  آخرها  كان  نضالية  معارك  خوض  من 
تعليق  مت  أن  %100بعد  جناحه  نسبة  بلغت  الذي  اإلنــذاري 
األزمة  بسبب   2020 ــارس  13م يف  املسطر  النضالي  البرنامج 

الصحية العاملية إثر انتشار فيروس كوفيد 19 .

              كلمة اخرية الرفيق ابراهمي، حول الوضع النقايب، وماهو 

دور اليسار اليوم تجاه الطبقة العاملة؟

وحتــوالت  جــذريــة  تغيرات  عــن  األخــيــرة  السنوات  أبــانــت 
األجراء  على  ثقلها  بكل  تلقي  و  الشغل  عالم  يعرفها  بنيوية 
احلاجة  تزداد  ومعها  فاتورتها،  ويتحملون  الكادحني  وعموم 
يف  العاملة  الطبقة  أنصار  جتميع  إلى  مضى  وقت  أي  من  أكثر 
كمهمة  الشعبية  اجلماهير  يف  ومنغرس  قــوي  يساري  حــزب 
كل  تؤكد  والتي  املقبلة  التحديات  ملواجهة  مستعجلة  و  آنية 
علينا  سابقا.  عشناه  مما  أعقد  و  أصعب  ستكون  أنها  املؤشرات 
إذن كقوى يسارية أن نتحمل مسؤوليتنا التاريخية يف مواجهة 
واألجــراء  الشغيلة  مكتسبات  عن  والدفاع  الرأسمال  طغيان 
وضع احلد لكل الفوارق  االجتماعية واملجالية يف أفق القضاء 

على االستغالل والتحرر الشامل للطبقة العاملة.

ضيف هذا العدد من جريدة الهنج الدميقراطي هو الرفيق إبراهمي الداين ، العامل املنجمي واملناضل النقايب 

الجمعية  ومناضل  املوحد،  االشرتايك  الحزب  داخل  سياسيا  للشغل،  الدميقراطية  الكونفدرالية  صفوف  يف 

املغربية لحقوق االنسان بتنغري . من خالله سنحاول تسليط الضوء عىل وضع الطبقة العاملة مبنجم إميرض 

إبقلمي تنغري و عىل واقع العمل النقايب و آفاقه هبذه القلعة الصامدة.
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األخرية

يف الخرب :
حقيقة  على  الوقوف  وعند  احملروقات  ملف  نقاش  يف 
وجتمع  احملــروقــات  لــشــركــات  احملتملة  “التواطؤات 
ملجلس  مكونة  اطـــراف  اصــدمــت  باملغرب”.  النفطيني 

املنافسة واصدرت 3 بالغات

تنفيد  ضــرورة  على  يتكلم  يوليوز   22 يوم  االول    -
بفرض غرامة مالية مببلغ “9 يف املائة من رقم املعامالت 
الثالثة  للموزعني  بالنسبة  باملغرب”  احملقق  السنوي 

الرائدين، ومببلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.

- الثاني  يوم 28 يوليوز والتي ُيطلع من خاللها املعني 
املوزعني  على  املفروضة”  الغرامات  بـ”قيمة  امللك  باألمر 
املرة  هذه  ومت  يوليوز.   27 ليوم  العامة  اجللسة  خالل 
املعامالت  رقــم  من  املائة  يف   8 حــدود  يف  املبلغ  حتديد 
إلى  إشــارة  أي  ودون  الشركات،  بني  متييز  دون  السنوي 

توزيع األصوات.

 والثالث سوم 28 يوليوز ينص ايضا عىل

مسطرية  ــاوزات  ــج ــت ب اتــســم  املــلــف  هـــذا  تــدبــيــر   “
القرار  ونزاهة  الرئيس مست جودة  وممارسات من طرف 
املوقعون  سجل  الصدد  هذا  ويف  املجلس”.  اتخذه  الذي 

التظلمات اآلتية :

ومصداقية  القضية  ببحث  أضــر  الــذي  التواصل   –
املجلس.

باب  إغــالق  قبل  التصويت  إلى  اإلجباري  اللجوء   –
املناقشة.

القانون  من   39 املــادة  وانتهاك  املبتور  التفسير   –
املتعلقة بحرية األسعار واملنافسة.

متيز  والــذي  بالتحقيق،  اخلــاص  اإلجــراء  غموض   –
انتقائي للوثائق. بتقاسم 

بحث  إجراء  بهدف  األعضاء  ملتمسات  تلبية  عدم   –
متوازن للحجج املقدمة من طرف الشركات.

– سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على 
تعليمات أو وفق أجندة شخصية.

اعلن مجلس املنافسة فشله يف معاجلة ملف احملروقات 
ليتدخل امللك الذي عني جلنة عليا يحال عليها امللف.

يف التعليق :
الداخل  من  وانفجاره  املنافسة  مجلس  تصرف  اظهر 
مؤسسات  وتعطيل  نسف  على  قادر  احملروقات  لوبي  ان 
يتمتع  اللوبي  هذا  ان  للجميع  واتضح  القبيل.  هذا  من 
بالقوة حد العربدة ونسف جهاز انشاته الدولة لتنظيم 
العالقات بني مختلف مكونات البرجوازية الكبيرة. لكن 

اللوبي االحتكاري ال يقبل املنافسة او قوانينها.

اخلطابات  كل  يفضح  االحتكاري  اللوبي  هذا  تصرف 
يطالب  الذي  القانون  دولة  حول  والدعائية  السياسية 
عند  املقبول  الوحيد  فالقانون  الواهمني.  بعض  به 

االحتكاريني هو ما يخدم مصاحلهم فقط.

السياسية  العربدة  نفس  جند  السياسي  املجال  يف 
السياسية  ــزاب  االح مجموعة  او  احلــزب  يسعى  حيث 
املعبرة عن هذا اللوبي متلي شروطها وتفرض التحالفات 

التي ترضاها واال نسفت وعرقلت كل مشروع مغاير.

الصراع  خوض  الى  الرامية  الدعاوي  كل  تصبح  لذلك 
السياسي بنفس االسلحة واالعتقاد بهزم هذه االحزاب 
املافيا  هذه  تهزم  لن  السراب.  وراء  اجلري  او  وهم  مجرد 
تفكيك  اجل  من  القوى  موازين  حشد  حتقيق  عبر  اال 
او  متثلها  التي  االحـــزاب  وحــل  االحتكارية  اللوبيات 
تخدمها. وحده النضال من خارج السيستيم ومؤسساته 
التغيير  طريق  وشــق  االنــفــراج  بداية  حتقيق  ميكنه 

احلقيقي.

من وحي األحداث

التيتي الحبيب                             

 العربة من تشظي مجلس 
املنافسة

الرشق املتوسط : رصاع الغاز بني تركيا و الكيان الهصيوين

تجمع املهنيني السودانيني ينسحب 
من تحالف قوى إعالن الحرية والتغيري

القوى  أبـــرز  مــن  ــان  ك املهنيني  جتمع 
السوداني.   للثورة  احملركة 

سحب  السودانيني  املهنيني  جتمع  أعلن 
لتحالف  القائمة  الهياكل  بكل  اعترافه 
املشارك  والتغيير"،  احلرية  إعالن  "قوى 
اعتراضا  وذلك  االنتقالية،  احلكومة  يف 

احلرية. وقوى  احلكومة  أداء  على 
 5 اليوم)ص له  بيان  يف  التجمع  وقال 
يف  حــســابــه  عــلــى  نــشــر  2020م(  يــولــيــو 
بكل  اعترافه  سحب  قرر  إنه  تويتر،  موقع 
إعــالن  قــوى  لتحالف  القائمة  الهياكل 
املجلس  رأســهــا  وعلى  والتغيير  احلــريــة 
وانسحابه  والتغيير،  للحرية  املــركــزي 

احلالي. بشكلها  الهياكل  هذه  من 
مكونات  أبرز  يعد  الذي  التجمع،  وعزا 
إلى  قراره  والتغيير،  احلرية  قوى  حتالف 
اإلعالن،  بنود  يف  واملفارقات  التجاوزات 
له  اتضح  أن  بعد  جــاء  قــراره  أن  مضيفا 
وبعد  مهامها،  أداء  عــن  احلكومة  عجز 
والتغيير  احلــريــة  ــوى  ق أداء  اتــســم  أن 
الضيقة،  املصالح  وتغليب  بــاالرتــبــاك، 
على  التكتيكية  ــارات  ــب ــت االع وتــقــدمي 

الكبرى. اإلستراتيجية  املصالح 
مؤمتر  تنظيم  املهنيني  جتمع  وقــرر 
ــأن إعــــادة بــنــاء  ــش ــل لــلــتــبــاحــث ب ــاج ع
لتصبح  والتغيير،  احلرية  قوى  وهيكلة 
يف  املصلحة  صاحبة  الــقــوى  عــن  معبرة 
 2018 ديسمبر  ثورة  مكتسبات  حماية 

عليها. والبناء 
الوليد  التجمع  مجلس  عضو  ــال  وق
مجموعة  نتيجة  جــاء  الــقــرار  إن  علي  
بها  ــام  قـ والــتــقــيــيــمــات  ــنــقــاشــات  ال مــن 
منذ  السابقة  الفترة  يف  التجمع  مجلس 

ــني قــوى  تــوقــيــع الــوثــيــقــة الــســيــاســيــة ب
وكــذلــك  الــعــســكــري،  واملــجــلــس  التغيير 
هياكل  داخل  مندوبيه  تغيير  قراره  بعد 
املجلس  ــض  ورف والتغيير  احلــريــة  قــوى 
ــة لــلــمــنــدوبــني  ــزي لـــقـــوى احلـــريـ ــركـ املـ
وأضــاف  الــثــورة  مــهــام  استكمال  اجلـــدد، 
مواكب  اخلطوة  بهذه  عّجل  مما  أنه  علي، 
دعت  التي  املنصرم  يونيو   30 )مسيرات( 
هياكل  واستكمال  الثورة  مهام  الستكمال 
معها  التعامل  ومت  االنتقالية،  السلطة 

مفهوم....الخ غير  ببطء 

حدود  ال  و  القدس  وال  األقصى  يكن  لم 
ال  و  الــعــودة  حــق  وال   ،  67 أو   48 فلسطني 
ضمن  الفلسطينيني  األطــفــال  ــاء  دم حتى 
للكيان  مواجهته  يف  سلفه  و  أردوغــان  هموم 
النظام  إستراتيجية  إن  بــل  الصهيوني. 
،هي  حلماس  دعمها  و  تركيا،  يف  أإلخواني 
مد  و  حقوله  استكشاف  و  الغاز  خط  تأمني 
األنابيب نحو أوروبا من شرق البحر املتوسط 
بني  التوتر  من  سيزيد  ما  هو  و  الهاجس  هي 
تركيا و الكيان الصهيوني، و هو املشروع الذي 
باملنطقة.  مباشرة  مواجهة  يف  سيضعهما 
خطواته  يف  الصهيوني  الكيان  تقدم  وكلما 
لنقل  األنابيب  خط  مشاريع  على  تصديقا 
قبرص  و  اليونان  عبر  بحرا  أوروبا  إلى  الغاز 
)مع االحتفاظ طبعا بحصة لكل واحدة من 
تغول  و  أردوغــان  خناق  ضاق  كلما  الــدول(، 
أظهر  و  قدم  موطئ  عن  باحثا  ليبيا  داخــل 
للتنكيل  استعداده  مدى  االمبريالي  للغرب 
االمبريالية،  عن  ووكالة  نيابة  ليبيا  بشعب 
كذلك  حربه  يخوض  آخر  فريق  مواجهة  يف 
تتزعمه  و  الوهابية،  لواء  حتت  ليبيا  داخل 
منفذ  عــن  األخـــرى  هــي  تبحث  التي  مصر 
املرتقب  خصصها  لتعويض  تشاد  لبحيرة 
وخسارتها حلرب املاء أمام أثيوبيا التي تتجه 
الذي  املوضوع  )وهــو  النهضة  سد  مللء  رأســا 

قاربناه يف العدد 367(.
كلم،   1900 هــذا  الغاز  خط  طــول  ويبلغ 
املتوسط  شـــرق  يف  ــاز  ــغ ال حــقــول  يــربــط  و 

مليار   6 تكلفته  وتبلغ  األوربــيــة،  باألسواق 
دوالر، و قد مت تدعيم هذا املشروع يف يناير 
2020 مبوجب اتفاقية EastMed بني رئيس 
ورئيسي  نتنياهو  الصهيوني  الكيان  وزراء 
وضع  الــذي  االتفاق  وهو  اليونان.  و  قبرص 
أمام  حمائي  مصلحي  تصادم  موقع  يف  تركيا 
بحقها  تظلمها  وبــررت   ، الصهيوني  الكيان 
املتوسط،  شرق  بحرية  مساحات  ملكية  يف 
فذهبت لتعزيز موقفها بتوقيع اتفاق بحري 
وإجــراء  الغاز  باستكشاف  للقيام  ليبيا  مع 
مناورات عسكرية بحرية يف املنطقة مما زاد 

التوتر بني تركيا و اجلارة اليونان.
تدهورت  لغيرها  وليس  األسباب  ولهذه 
ولهذه  /الصهيونية،  التركية  الــعــالقــات 
دعم  مــن  ــان  ــ أردوغ اتخذ  كذلك  األســبــاب 
حماس محورا من محاور سياسته اخلارجية، 
"اخلليفة"  ربــط  حيث  مــزايــدة،  مــوضــوع  و 
إلى  صوفيا  آيــا  متحف  حتويل  أإلخــوانــي 
املسجد  لتحرير  خــطــوة  مبثابة  مسجد 
ــان(  أردوغ )أي  هو  و  ذلك؟  كيف  األقصى. 
وإقــامــة  األقــصــى  حتــريــر  أن  يـــدري  نفسه 
عودة  و  القدس  عاصمتها  فلسطينية  دولة 
كل  نضاالت  توحيد  أوال  يقتضي  الالجئني 
اخليانات  ــف  ووق الفلسطينية،  الفصائل 
للمحيط.  وصــوال  بالطوق  بــدءا  اخلارجية 
مجرد  فهو  حلماس  يبديه  الذي  الدعم  أما 
لعبة  كــونــه  يــعــدو  وال  إال،  ليس  اســتــفــزاز 
تقابل مناورات العد والصهيوني فيما يخص 

التقييم  فإن  ولهذا  الفلسطينية.  القضية 
جيش  بــه  يقوم  ــذي  ال السنوي  العسكري 
أنها  على  تركيا  صنف  الصهيوني،  الــعــدو 
مشاريعها  على  خطرا  وليس  "حتديا"  متثل 
التوسعية، وهو "موقف" جاء كرد فعل على 
قيام  عقب  بينهما  التصعيدي  اخلــطــاب 
مبضايقة  التركية  للبحرية  تابعة  سفينة 
صهيونية  بحث  سفينة  قــصــف(  )ولــيــس 
2019. هذا التصادم  قرب قبرص يف دجنبر 
أخــرى،  تقاطبات  سيحدث  طبعا  املصلحي 
نحو  الطبيعي  للغاز  خطأ  روسيا  فتحت  إذ 
هو  و  سترمي"،  "ترك  مشروع  بواسطة  تركيا 
ما أغاض واشنطن حيث مبوجب هذا اخلط، 
ستحصل موسكو على ممر نحو أوروبا. فيما 
هذا  من  قلقهما  عن  اليونان  و  قبرص  عبرت 
حول  التركي  الليبي  االتفاق  ومن  االتفاق 
مع  تتقاطع  التي  البحرية  احلــدود  ترسيم 
فرنسا  وانضافت   .EastMed اتفاق  خرائط 
ماكرون  دعــوة  خالل  من  املخاليف  للتقاطب 
ما  بسبب  تركيا  ملعاقبة  األوروبــي  لالحتاد 

وصفه ب"خرق سيادة قبرص و اليونان".
يف  فوائد"  قوم  عند  قوم  مصائب  أن"  وإذ 
منطق السياسات احلمائية و املصلحية ، فإن 
حتالف الكيان الصهيوني مع قبرص واليونان 
ضد تركيا يتوافق مع مصالح مصر  و اإلمارات 
و فرنسا التي انزعجت من التواجد العسكري 

التركي يف ليبي ... الخ .
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