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حتى يسترجع العمل النقابي دوره النضالي

يف مبادرة إيجابية للمركزيتني النقابيتني املناضلتني االحتاد

تقوت هذه الرغبة للقواعد كلّما
والنقابية لهذه املركزيات .وكلما ّ

املغربي للشغل والكونفدرالية الدميقراطية للشغل نقف عند أمرين

رضخت القيادة لهذه اإلرادة واال ستجد نفسها يف عزلة تامة وقد

تغول الباطرونا املغربية ومباركة
األمر األول يتعلق مبواجهة ّ

يهمنا بالدرجة االولى أمر تقوية القناعة عند املناضلني املنحازين

الدولة وأجهزتها ،لقد حاولت احلكومة مترير مجموعة من مشاريع

ملصالح الطبقة العاملة ســواء يف قواعد املركزيتني النقابيتني أو

قوانني تراجعية تضرب يف الصميم حقوق الشغيلة املغربية منها

املتواجدين يف القيادة .ان العمل النقابي مهم للغاية وهو املدرسة

قانون النقابات والقانون التكبيلي حلق اإلضراب وصوال الى فرض

اإللزامية للطبقة العاملة ،فيها تتعلم أبجديات النضال املشترك

تضمنته مدونة الشغل القدمية
مدونة شغل جديدة تعصف مبا
ّ

وعبرها تخوض النضال االقتصادي وتتعرف على العدو الطبقي

مهمني :

على عالّ تها .هكذا واجهت املركزيتان مشاريع القوانني املذكورة
بالرفض والشجب مطالبة بحق الشغيلة يف إبداء الرأي ويف حماية
مصاحلها املكتسبة بالتضحيات الغالية التي قدمتها الطبقة العاملة

املغربية على ّمر العقود.

تنفلت األمور من قبضتها.

وتتلمس أن الدولة جهاز سلطة الكتلة الطبقية السائدة يخدم

مصاحلها ويوظف القانون وأجهزة القمع إلسكات صوت العمال.

احلالية متاحة ويجب دعمها واالهتمام بها .لــذا نعتبر أنفسنا

األمر الثاني يتعلق مبواجهة األوضاع االجتماعية الكارثية التي
تعيشها الطبقة العاملة ومعها مجموع الشغيلة ســواء يف القطاع

نضالية وتقوية املبادرات وحتويل اإلعالنات اخلطابية أو البيانات

اخلاص أو العام .هكذا بادرت قيادة االحتاد املغربي للشغل إلعالن

الشكلية إلــى حقائق على األرض يف شكل بــرامــج متتد جلميع

شهر الغضب الذي ميتد من  20شتنبر إلى  20أكتوبر ،كما بادرت

القطاعات وجميع مناطق املغرب ،وتسعى إلى حشد ما ميكن من

النقابات القطاعية للكونفدرالية الدميقراطية للشغل إلى خوض

القوى ومــن التحالفات واجلبهات والتنسيقيات .كما أن االشهر

حملة من النضاالت كالوقفات االحتجاجية أمام األكادمييات أو

القادمة وبارتباط مع االنتخابات املهنية يجب ان جتعل املناضلني

املديريات اإلقليمية أو داخل املؤسسات التعليمية أو تنظيم املسيرات

امللتزمني مبصالح الطبقة العاملة قادرين على تغليب الوحدة والعمل

أو إعالن االضرابات القطاعية مثل ما نسقت فيه اجلامعة الوطنية

املشترك وأن يتجنبوا االحتكاك والنزعة العدوانية جتاه رفاق يف

للتعليم/كدش مع اجلامعة الوطنية للتعليم /التوجه الدميقراطي.

املركزية األخــرى .إن هذه االحتكاكات واردة وقد تعصف بالعمل

من خــال األمــريــن املذكورين أعــاه نعتبر أن للعمل النقابي

املشترك وهذا يف حد ذاته أمر يجعل من مهمة بناء احلزب املستقل

مصالح الشغيلة وكافة املنخرطني يف العمل النقابي ضد السياسة
القمعية التي تنهجها الدولة حتت جناح قانون الطوارئ الصحية.
اننا نعتبر انصياع القيادات النقابية ملثل هذه املواقف هو نتيجة
الضغط املتواصل والرغبة النضالية للقواعد وللمكونات السياسية

هاجس نتائج ااالنتخابات
وإعادة تدوير النخب

6

ان مناسبة العمل املشترك بني املركزيتني خالل ظروف األزمة
وخــاصــة مناضلينا العمال والنقابيني معنيني بــاقــتــراح خطط

دور بالغ يف الــدفــاع عــن احلــقــوق واملكتسبات ومــن أجــل حتصني

قــروض صــنــدوق النقد الدولي
جــعــلــت ال ــم ــغ ــرب ت ــح ــت مــظــلــة
اإلمالءات

الشباب والشغل:واقع كارثي
وحركة نضالية مشتتة

رأسمالية املراقبة:

11

12

تقنيات التواصل االجتماعي
كأدوات جديدة داخل املنظومة
الرأسمالية

للطبقة العاملة مهمة غاية يف األهمية ألنها ستمكن الطبقة العاملة
من التحول من طبقة تقسمها أحزاب الطبقات االخرى لتستغلها
يف خدمة مصاحلها اخلاصة .فكلما تقدمنا يف خطة بناء احلزب
املستقل للطبقة العاملة كلما حصنا وحدتها النضالية ووحدنا

إطاراتها النقابية.

تعديل القاسم االنتخابي
وتوسيع متييع االنتخابات
السحب  :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
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شبيبة النهج الدميقراطي تندد بحمالت الطرد الجامعي للعامل
من طرف الباطرونا

تـــدارس املكتب الوطني لشبيبة النهج الــدميــقــراطــي يف
اجتماعه الدوري مختلف املستجدات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وبعد وقوفه على األوضاع التنظيمية والنضالية
للشبيبة فإنه يعلن ما يلي :

التي حتاول استغالل اجلائحة للمزيد من افــراغ جيوب اباء
وأوليا التالميذ.
 -استنكارنا اجلــرائــم البشعة يف حق األطــفــال والتي راح

 -دعوتنا كل االطارات الشبابية إلى املشاركة يف األنشطة

النضالية التي دعــت لها اجلبهة االجتماعية مبناسبة 17
أكتوبر اليوم العاملي ملناهضة الفقر ،ومن ضمنها تنظيم وقفات

 تنديدنا بالقمع الــذي تشهده العديد مــن النضاالتالشعبية واستمرار االعتقاالت واحملاكمات الصورية التي
تستهدف النشطاء والصحفيني واملضايقات التي تتعرض
لها العديد من االصــوات العارضة ،كما نطالب بإطالق سراح
معتقلي حراك الريف وجرادة وكافة املعتقلني السياسيني.
 تــنــديــدنــا بــالــتــدهــور الــكــبــيــر ل ــأوض ــاع االقــتــصــاديــةواالجتماعية ملختلف الفئات الشعبية ويف مقدمتهم الطبقة
العاملة وعموم الكادحني ،نتيجة سوء تدبير الدولة لألزمة
التي سببتها جائحة كورونا ودفاعها عن مصالح الشركات
عوض سن سياسة صحية واجتماعية واقتصادية ،متكن من
حماية صحة املواطنني وقوتهم اليومي.
 تنديدنا بحمالت الطرد اجلماعي التي تعرض لها أزيد من 626ألف عامل وقمع مختلف النضاالت العمالية يف العديد
من مناطق املغرب (عمال شركة أمانور بطنجة )...،ومحاولة
مترير مدونة الشغل التي تكرس هشاشة الشغل والتعاقد

املؤقت.

ضحيتها الطفل عدنان يف طنجة والطفلة نعيمة بنواحي
ورزازات ...باالضافة إلى االعــتــداءات اجلنسية التي تطال

محلية يف كل املناطق إضافة إلى وقفة مركزية بالرباط.

العديد من االطفال بسبب عدم حتمل الدولة مسؤوليتها

 -دعوتنا كافة املنظمات واحلركات الشبابية إلى املشاركة يف

حتيتنا للشغيلة التعليمية مبناسبة اليوم العاملي للمدرس 5

يف وضــع سياسة اجتماعية وقانونية حتمي األطــفــال من

األنشطة التي دعت لها احلملة العاملية ملناهضة االمبريالية

أكتوبر واستنكارنا التعثر الذي شهده الدخول اجلامعي هذه

االستغالل اجلنسي واالقتصادي باالضافة إلى عدم الدخل

وتنظيم أنشطة نضالية ضد التدخالت االمبريالية يف املنطقة

السنة واالرتباك الذي شاب إجراءات الوزارة الوصية باالضافة

العاجل يف احلاالت الطارئة التي تكون فيها حياة األطفال يف

ومن أجل مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني ودفاعا عن

إلى فرض اجراءات تتعلق بالتعليم عن بعد واجراءات التباعد

خطر.

يف الوقت الذي يعاني فيه النظام التعليمي من االكتضاض
وشح املــوارد املادية والبشرية وضعف التأطير البيداغوجي
وانعدام للبينيات التحتية من مدارس وقاعات يف العديد من
مناطق املغربي املنسي .وكذلك تغول شركات التعليم اخلاص

سيادة الشعوب وحقها يف تقرير مصيرها.

 -استكارنا استغالل اجلائحة مــن طــرف املــخــزن حملاولة

 -دعوتنا كافة فروع شبيبة النهج الدميقراطي إلى انخراطها

مترير العديد من القوانني التراجعية من قبيل مشروع قانون

يف النضاالت الشعبية احلالية وتكثيف اجلهود من أجل املزيد

النقابات ومشروع قانون تكبيلي للحق يف االضراب.

من االنخراط يف دينامية التحضير للمؤمتر الوطني املقبل

لإلعالن عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني.

الكتابة الجهوية للنهج الدميقراطي جهة بني مالل تدين الحملة املخزنية ضد الرفيق قاشا
يف محاولة إلسكات األص ــوات احلــرة التي تفضح الفساد
املستشري يف االقليم مت استدعاء واالستماع الى الرفيق كبير
قاشا عضو اللجنة الوطنية للنهج الدميقراطي ،من طرف
الشرطة القضائية حول شكاية من طرف باشا املدينة ،شكاية
تتهم الرفيق بالتحريض على التظاهر  ،يف إشارة الى الوقفات
االحتجاجية التي نظمها مرضى القصور الكلوي ،احتجاجا
على الوضع الإلنساني الــذي يباشرون فيه حصص تصفية
الــدم يف ظــل غياب طبيب مختص يف الكلي وتقني مؤهل
للتعامل مع أجهزة التصفية ناهيك عن التغدية والتعامل
الالنساني واحلاط من كرامة املرضى ،فعوض فتح حتقيق نزيه
حول مآل املــال العام باملركز املذكور ومحاسبة املتورطني يف
تبدير املال العام ،يتم فبركة ملف بتهم يشتم فيها االنتقام
املفضوح والبني.
واذ نستنكر وندين هذه احملــاوالت التي تستهدف الرفيق

كبير قاشا  ،محاوالت تستهدف التستر عن ناهبي املال العام،
نطالب املسؤولني ب :

 وضع حد للتضييق الذي يتعرض له الرفيق كبير قاشابصفته مدافعا عن حقوق االنسان ومناضال بلجنة اخلروقات
باجلمعية املغربية حلقوق االنــســان ووقــف التحرش بكل

النشطاء احلقوقيني.

 فتح حتقيق مستقل و نزيه فيما جــرى ويجري مبركزتصفية الــدم بخنيفرة وحتريك الشكاية التي تقدمت بها
جمعية حقوقية بخنيفرة بشأن ما يعرفه املركز من تالعبات
باملال العام ومحاسبة كل املتورطني يف ذلك مهما كانت اسماؤهم
و مناصبهم مهامهم.
 ايجاد حل مللف عمال شركة الكرامة الذين شردوا حتتمــرأى و مسمع السلطات املفترض فيها العمل على احترام

مدونة الشغل على عالتها.

 -حماية البيئة من التخريب الذي تتعرض له بواد سرو

ورفع الضرر عن الساكنة.
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معركة عامل أمانور بكل بساطة

الشاوي سعيد

دروس قوية تأتينا من املعركة البطولية لعمال أمانور

املطرودين أي املكتب النقابي الــذي مت طــرده من العمل،

تعج به وسائط التواصل االجتماعي ،وبالتالي لن أقف

التابعة للشركة املتعددة اجلنسيات فيوليا ،بكل من طنجة

كشرط الستئناف العمل ،مت إنــزال جحافل مــن القوات

،تطوان والرباط ،دروس عنوانها الصمود واملقاومة ،حيث

العمومية مبقر املعتصم بغاية فض االعتصام ،لكنهم وجدوا

التغو ل لهذه
عنده ،لكن ما يستوقفني كثيرا ،هو هــذا
ّ
الباطرونا األجنبية وغير األجنبية الذي يسود اليوم يف

طيلة تسعة أشهر من التجويع والقمع ليس فقط للعمال

عماال جاهزين لكل شــيء حتى للموت ،جاهزين لشهور

املغرب ،هذه الباطرونا التي تطلب كل شيء ،أي قوة العمال

اخلمسمائة ( )500املطرودين ،بل ألطفالهم ونسائهم ،لم

أخرى من االعتصام رغم قساوة الظروف ،عماال يفتقرون

منزوعة من جميع أسلحتها (احلــق يف اإلضــراب ،احلق يف

ينل أي شيء من عزميتهم رغم احملــاوالت الدؤوبة لكسر

لكل شــيء إال إلرادة فوالذية أسقطت كل مــن راهــن على

شوكة مقاومتهم التي جربت كــل السموم القاتلة لهذه

انكسار معركتهم يف أزمة ضمير حادة ،وقد كان التصميم

املعركة ( إغ ــراء ،قمع ،محاولة شــق الــصــف. )...تستمر

باديا يف كل تفاصيل احلركات التي قــام بها العمال ،مما

املقاومة وتستمر املــأســاة وتكشف يف سيرورتها عن عمق

أجبر السلطات القمعية على االنسحاب درء ألي ما ميكن

احلقد الطبقي الــذي تكنه البرجوازية املالكة لوسائل

أن يحول هذه املعركة البطولية إلى مأمت حقيقي ،ينضاف

اإلنتاج حني يتحدى العمال جبروتها وعنجهيتها.

إلى العار الــذي حتمله هذه السلطات على جبينها جراء

يف آخر لقاء بني ممثلني عن االحتاد املغربي للشغل بطنجة
وإدارة الشركة يوم  29شتنبر  2020أعلن ممثل الشركة

اإلهانات التي جرعها إياها املستثمر األجنبي الذي شرد

مغاربة ولم يحترم قانون البلد املضيف.

التنظيم ،جميع املكتسبات .)...

ما يستوقفني كثيرا جدا ،هي هذه البطولة التي أبان
عنها عمال شركة أمانور بطنجة ،تطوان والرباط ،هذه
البطولة التي امتدت طيلة تسعة أشهر ومازالت متواصلة
ولم حترك إال قليال من اليسار وقليال من املثقفني وقليال
من الصحافة وقليال من القليل الذي يكابر العنف الطبقي
املتصاعد ،معركة بطولية بكل املقاييس خاضها ويخوضها
العمال أمام اجلميع ،نقلت تفاصيلها الشاشة الكبرى التي

عن قرار فصل ما بني  50و 60عامال تفعيال لالمتياز الذي

كيف يعقل أن تتراجع إدارة شركة أمــانــور عــن اتفاق
ّ
موقع بينها وبني ممثلي العمال يف وقت حتى املــداد الذي

حقوقيني ..لكنها لم تتوفق يف إيقاظ أي مبادرة فعلية

فصل  % 20من العمال ،وكذا اقتطاع اخلسائر الناجمة عن

كتب به االتفاق لم يجف بعد ،وحني ينتفض العمال ضد

للتضامن .اليوم املعركة وفق قرار العمال األبطال ستنتقل

توقف السيارات واملقدرة ب  4مليون درهم من أجور العمال

هذا السلوك غير املتحضر لشركة متثل برجوازية العالم

إلى مقر الشركة بالرباط ،مقر فيوليا املغرب ،وبعدها إلى

بعد استئناف العمل واقتطاع مساهمات التأمني رغم أن

املتحضر أو العالم احلــر كما يسميه البعض ،تقوم إدارة

الــدار البيضاء وتستمر فصول املــأســاة املتمثلة يف عمال

الشركة بطرد املكتب النقابي ضدا على قوانني البلد الذي

يرفضون الهزمية وباطرونا متخلفة ال تقبل غير الهزمية،

تستثمر فيه والذي من املفروض احترام قوانينه املعلولة

عمال مسلحون بشرعية مطالبهم وإرادتــهــم ،وباطرونا

منحته حكومة الباطرونا للمقاوالت واملتمثل يف إمكانية

العمال لم يستفيدوا من أي تامني طيلة أيام اإلضراب.

يــوم  6أكتوبر  2020وبعد تأكد الباطرونا والسلطات
القمعية من رفض العمال أي مساومة على حقوقهم العادلة
واملشروعة واملتمثلة بكل بساطة ووضــوح يف عــودة جميع

أصال.

تفاصيل هذه املعركة ،مبتدأها وحاضرها بكل تفاصيله

يشاهدها كل أطياف وشرائح املجتمع :نقابيني ،سياسيني،

جبانة يشجعها على التمادي منطق املــزايــدات النقابية

ووهن اليسار وتشرذمه.

فرع وزان للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان يطالب الجهات املسؤولة عن قطاع التعليم
بتحمل مسؤوليتها تجاه حرمان العديد من تالمذة العامل القروي من حقهم يف التعليم

عقد مكتب فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بوزان
اجتماعه العادي يوم اخلميس  09أكتوبر ،2020تدارس
فيه الوضعية احلقوقية بإقليم وزان ،ويف إطــار تتبعه
لألوضاع احلقوقية ،االقتصادية واالجتماعية ومن موقع
املسؤولية احلقوقية ويف إطار الرصد والتقصي ،سجل مكتب
اجلمعية ما يلي:

سليمان) ،وارتــفــاع تكلفة الــربــط الــفــردي التي تصل إلى
 4800درهم ،الشيء الذي سيؤدي إلى حرمان األسر الفقيرة
والهشة مــن هــذه امل ــادة احليوية واألســاســيــة ،كما يسجل
إقــصــاء العديد مــن الــدواويــر باإلقليم مــن االســتــفــادة من
مشروع تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب من سد
الوحدة.

حرمان العديد من تالمذة العالم القروي من حقهم/ن يف
التعليم جراء استمرار اغالق أقسام الداخليات ودور الطلبة
والطالبات ودار األطفال بوزان دون توفير حل بديل ،خاصة
و أن أغلب أسر التالميذ ذات دخل محدود وغير قادرة على
حتمل مصاريف الكراء ،وهذا يعتبر متييزا صارخا؛ و يضرب
يف العمق مبدأي االنصاف و تكافؤ الفرص التي تنص عليها
القوانني املؤطرة لقطاع التعليم ،وسيؤدي الــى استفحال
ظاهرة الهدر املدرسي خصوصا يف صفوف التلميذات

ارتفاع مهول يف نسبة البطالة نتيجة تدهور الوضع
االقتصادي باإلقليم ،مع عدم توفير فرص الشغل حلاملي
الشهادات املعطلني.

.

.
.
.

.

.

خصاص كبير يف أطر التدريس و اإلدارة الذي تعاني منه
العديد من املؤسسات التعليمية باإلقليم
استمرار قضية األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

حرمان العشرات من املربيات العامالت يف قطاع التعليم
األولي التقليدي من مصدر رزقهن بعد رفض اجلهات املسؤولة
عن القطاع فتح مؤسسات التعليم األولي التقليدي.

.

إقصاء العديد من الــدواويــر بجماعة سيدي رضــوان
من الربط الفردي باملاء الصالح للشرب( أجــزاء من دواري
القيطون و اظــهــارطــاج  ،دواري أوالد عبد اهلل وأوالد بن

.
.

تنامي خطير لظاهرة األشخاص بدون مأوى؛ خصوصا
و أن منهم/ن من يعاني من أمراض عقلية ،علما أن أغلبهم
توافدوا على مدينة وزان من املدن املجاورة.

.
.

تخلي رئاسة جماعة وزان عن مسؤوليتها يف إصالح
األزقة ،وحتمل ساكنة األحياء عبء هذا اإلصالح.
تعاطي السلطات احمللية بانتقائية مع ملف حترير امللك
العمومي املناسباتي الــذي يعرف خرقا سافرا داخــل قلب
املدينة ،و أحيائها الهامشية.
إن مكتب فــرع وزان للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان،
وهو يتابع هذه االختالالت واخلروقات ،ويستحضر معاناة
ساكنة اإلقليم سواء على املستوى االقتصادي أو االجتماعي
 ،يعلن للرأي العام احمللي و الوطني مبا يلي:

.

تضامنه املطلق مــع جميع الفئات املــتــضــررة( تالمذة
العالم القروي ،مربيات التعليم األولي التقليدي ،املعطلون،

األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ،ساكنة الدواوير التي
أقصيت من الربط الفردي باملاء الصالح للشرب)....؛ ويعلن
دعمه لها

.

.

مطالبته اجلــهــات املسؤولة عــن قطاع التعليم حتمل
مسؤوليتها جتاه تالمذة العالم القروي الذين حرموا من
حقهم يف التعليم ،وتوفير أطر تدريس كافية إلحقاق مبدأي
اإلنصاف و تكافؤ الفرص ،وتلبية مطالب األساتذة الذين
فرض عليهم التعاقد

.

.
.
.

دعــوتــه إلــى توفير وســائــل كافية للنقل املــدرســي مع
التقيد بالتدابير الوقائية من فيروس كوفيد .19
مطالبته بإيجاد حل ألصحاب ريــاض التعليم األولي
التقليدي و للمربيات الالئي يشتغلن فيها

.

اســتــنــكــاره للصمت املــريــب لــكــل الــســلــطــات األمــنــيــة و
الصحية وكافة املسؤولني عن الوضع االجتماعي مبدينة
وزان جتاه فئة األشخاص بدون مأوى ،و مطالبتهم بصون و
حماية الكرامة اإلنسانية لهاته الفئة االجتماعية التي مت
الــدوس على جميع حقوقها ،و يحملهم مسؤولية األخطار
التي ممكن أن يتسبب فيها األشــخــاص الذين يعانون من
أمراض عقلية

.

.

رفضه ملنطق التمييز الذي تتعامل به السلطات احمللية
لتحرير امللك العمومي

.

قضايا عاملية وحقوقية

تصويب

العدد  378من الجريدة تحت الطبع توصلنا ببعض التعديل يف ترجمة
مقال الرفيق عزيز مسعودي مل نتمكن حينها من إدراجه ،لذا ،نورد
الصيغة املعدلة للمقال فيام ييل:
هــل ستؤثر األزمـــة الصحية العاملية
الحالية عىل الــتــوازن الجيوسرتاتيجي
العاملي؟
أوال وقــبــل كــل ش ــيء لــنــتــســاءل عــن مــا هي
األســبــاب احلقيقية لــهــذه األزمــــة الصحية
وضوحا واملباشر
العاملية ،بخالف السبب األكثر
ً
والتلقائي ،والذي هو فيروس كورونا Covid-19

؟

هذا السؤال أساسي ألن دول العالم  ،واملغرب

على وجه اخلصوص  ،متيل إلى االستفادة من

هــذه األزمــة إلخفاء أو التستر على األسباب
الهيكلية لــأزمــة الصحية وتبرير فشلها يف

سياساتها العمومية ،والسيما يف قطاع الصحة.
فمنذ ثمانينيات الــقــرن املــاضــي ،نتج عن
املــوجــة النيوليبرالية الكبرى يف جميع دول

4

شركة فرنسية ،أعيد بيعها بعشرة أضعاف سعر

الشراء.

يف جميع أنــحــاء الــعــالــم ،تستثمر شــركــات
األدوية متعددة اجلنسيات يف تصنيع املنتجات
غالبا للزبائن األثرياء.
الصيدالنية املخصصة
ً

"يــأتــي إعـــداد مــشــروع قــانــون املالية
 ،2021يف ظ ــل ســيــاق دولــــي ووطــنــي
استثنائي فرضه انتشار فيروس كورونا.
ويــركــز املــشــروع على التعليمات التي
تعتبر من األولــويــات يف خطاب العرش
األخير ،و التي تتمثل يف تعميم التغطية
االجــتــمــاعــيــة ،وإطــــاق خــطــة إنــعــاش
االقتصاد الوطني ،وإصالح القطاع العام.

• تعممي التغطية االجمتاعية:

تهدف بــاألســاس إلــى تعميم التأ مني
اإلجباري على املرض وإ قرار التعويضات
الــعــائــلــيــة لــفــائــدة كــل األســـر؛ وتعميم
الــتــقــاعــد لــفــائــدة الــســاكــنــة النشيطة
التي ال تتوفر على تغطية اجتماعية؛
والتعويض عــن فــقــدان الشغل لفائدة
الساكنة النشيطة

باإلضافة إلى ذلــك ،أن بعض األمــراض التي

ســيــتــم الــعــمــل عــلــى فــتــح حــــوار مع
املهنيني املعنيني و الشركاء االقتصاديني
واالجتماعيني الستكمال بلورة منظور
عملي شامل ،يتضمن البرنامج الزمني،
واإلطار القانوني

لقاح  Covid-19خارج منظمة الصحة العاملية

 )OMS( .وهذه األخيرة لم تعد لديها عمليا
أية قــوة ،لقد فقدت استقالليتها عن شركات

األدوية متعددة اجلنسيات.

تقتل عشرات اآلالف من البشر كل عام ،وخاصة
األطـــفـــال ،مــثــل امل ــاري ــا وغــيــرهــا ،ال حتظى

.

.

ومن اجل إجناح هذا اإلصالح ستتخذ
تــدابــيــر قبلية ،وذلــك مبالئمة اإلطــار
الــقــانــونــي املــنــظــم للتغطية الصحية
اإلجبارية  ،ووضع إطار قانوني لتوسيع
االســتــفــادة مــن الــتــعــويــضــات العائلية
لــفــئــات املــهــنــيــن والــعــمــال املستقلني
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاص

.

كما ستعطى األولوية الالزمة لقطاع
الــصــحــة و الــتــعــلــيــم ( 5مــايــيــر درهــم
إضــافــيــة ) ،مــع مــاســســة الــشــراكــة بني
القطاعني العام واخلاص

.

وتبلغ الكلفة اإلجمالية لتفعيل تعميم
الــعــالــم تــقــريـ ًـبــا ،وبــشــكــل مــتــزامــن ،تخفيض
اإلنفاق العمومي يف مجال الصحة وخوصصة
هــذا القطاع .وقــد أدى ذلــك إلــى تفاقم عدم
املساواة االجتماعية ،وساعد يف عودة العديد
من األمــراض بقوة مثل السل .ومن هنا نشأت

باهتمامات شركات األدوية متعددة اجلنسيات،
ألن املصابني بهذه األمراض هم الفقراء الذين
ليس لديهم م ــوارد ومــحــرومــون مــن التغطية
الــصــحــيــة .وهــكــذا يـــؤدي تسليع الــصــحــة يف

النتيجة إلى تفاقم الفقر يف بلدان اجلنوب.

حــركــات خــيــريــة ذات تــوجــه ســيــاســي وديــنــي

حاليا إليجاد لقاح Covid-19
إن السباق
ً

وستخضع يف الواقع معظم اخلدمات العمومية

التي لــم تعد لها يف الــواقــع أيــة قــوة تقريبا.

وجدت أرضية خصبة النتعاشها.

مثل التعليم والــصــحــة واحلــصــول على املياه
النظيفة أو املــاء الصالح للشرب لدكتاتورية
السوق .وهذه هي األسباب الهيكلية الرئيسية
لألزمة الصحية العاملية احلالية .يف املغرب ،كان

يجري أساسا خــارج منظمة الصحة العاملية،
ويــخــضــع الــبــحــث الــعــلــمــي ملــصــالــح رأس امل ــال.
وينظر إلى العالم على أنه قبل كل شيء سوق
ُ

كبير ،والبشر ،سواء كانوا مرضى أم ال  ،كزبناء

محتملني .

برنامج التقومي الهيكلي ( )PASمبثابة عملية

إن البديل يكمن يف حتسيس الشعوب وتنسيق

تدمير للخدمات العمومية ،بحيث ستتخلى

جهودها لوضع كل من مجال الصحة وجميع

الــدولــة عــن املــدرســة واملستشفى العموميني
ل"ثــعــالــبــة" الــقــطــاع اخلـــاص .وتهيمن مافيا

بعيد ا
اخلدمات العمومية األساسية يف مكانها،
ً

عــن منطق الــربــح ،ويف خــدمــة اإلنــســان .هذه

حقيقية على جت ــارة األدويـــة مستفيدة من

جبهة إستراتيجية تقوم على أوســع حتالف

املناخ العام املشجع على اإلفــات من العقاب.

ممكن بني جميع الفئات االجتماعية التي هي

وأحدث مثال على ذلك هو فضيحة شراء وزارة
الصحة الخــتــبــارات/حتــالــيــل كــوفــيــد -19من

ضحية عملية التسليع هذه.

من  13إلى  19أكتوبر 2020

تقديم النقط االساسية ملرشوع قانون
املالية 2021

وقـــد ازدهــــر الــطــب الــفــاخــر مــثــل اجلــراحــة

حاليا السباق إليجاد
التجميلية .ويــجــري
ً

العدد 379

نظام التغطية الصحية اإلجبارية ابتداء
من سنة ، 2021
وعلى مــدى سنتني ()2022 - 2021
حوالي  13.829مليون درهم :
•  5.366مليون درهم سيتم متويلها يف
إطار النظام أملساهماتي

.

•  8.462مــلــيــون درهــــم ستتكلف
الدولة بتمويلها يف اإلطار النظام الغير
مساهماتي

.

 اطالق خطة انعاش االقتصادالوطين

من املؤكد أن األزمة املرتبطة بجائحة
كــورونــا أدت إل ــى تــضــرر مــجــمــوعــة من
القطاعات االقتصادية األساسية ،و من
هذا املنطلق سيتم تسخير كل اإلمكانيات
من متويالت وحتفيزات ،التي تتمثل يف:
• العمل على تعبئة  10ماليير درهم
لتفعيل أليات الضمان لفائدة املقاوالت
إال كثر تضررا؛

• مــواكــبــة شــركــة اخلــطــوط امللكية
املغربية  :تخصيص  1.17مليار درهم
برسم سنة  2021مقابل  700مليون
درهم برسم سنة 2020

 التاسيس ملثالية الدولةوعقلنة تدبريها

تــســريــع إصــــاح اإلدارة و الــقــطــاع
الــعــام  ،ومعاجلة االخــتــاالت الهيكلية
للمؤسسات و املقاوالت العمومية ،و سيتم
يف هــذا اإلطـــار ،إحـــداث وكــالــة وطنية
مهمتها التدبير االستراتيجي ملساهمات
الــــدولــــة ،و مــواكــبــة أداء املــؤســســات
العمومية

.

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان فرع
طاطا

يف الــوقــت الــذي كــان فيه مواطنون

ادوا واجباتهم القانونية وحصلوا على

ينتظرون ان ينعموا بسكن الئق وقد

تصاميم وتراخيص البناء من اجلماعة

ادوا كــل الــرســومــات الــازمــة وحصلوا

الترابية

على تراخيص البناء واق ــرار مبلكية
ارض ح ــض ــري ــة بــتــجــزئــة بــراهــيــم
تــومــزيــن ومــنــذ ســنــة  2006يعيشون
عــلــى أمــل ربــط مــنــازلــهــم بشبكة املــاء
الصالح

للشرب

والكهرباء؛يفاجؤون

مبــن يــخــبــرهــم انــهــم يف وضــعــيــة غير
قا نو نية . .
وعليه فــإن فــرع اجلمعية املغربية
حلقوق اإلنسان بطانطان يعلن مايلي :

لطانطان.

 يطالب باالسراع يف متكني املواطننيمن حقهم يف ربط منازلهم بشبكة املاء
الصالح للشرب والكهرباء ومد قنوات
الصرف الصحي مما يضمن لهم السكن

الالئق والعيش الكرمي.

 يحمل اجلــهــات املعنية واملختصةتــبــعــات مــاقــد يــتــرتــب عــن الــتــمــاطــل
والــتــســويــف الــلــذان ط ــاال ه ــذا املــلــف
فيما يستمر العبث بالعقار من خالل

 -تــــنــــديــــده بــــهــــذه الـــســـيـــاســـات

نزيف الريع والسطو على ماتبقى من

والــســلــوكــيــات الــتــي المتـــت لــلــقــوانــن

اراضي الدولة التي استبيحت وبالتالي

واألنظمة املعمول بها بصلة.

اجهض حلم االستثمار وتوقفت عجلة

 -تضامنه مع كل املستفيدين الذين

التنمية

باالقليم.
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نظرة عىل واقع أوضاع عامالت النظافة باملغرب:
مراكش منوذجا

امينة مهاوري

يف إطار الدينامية التي يعرفها النهج الدميقراطي قبل
املؤمتر اخلامس واالعالن عن تأسيس حزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحني ،كان التفكيريف مدينة مراكش باعتبارها
قلعة عمالية تستحق أن يوليها التنظيم اهتماما إعالميا
خاصا ،تقديرا لنضاالت العامالت وتضحياتهن البطولية يف
مواجهة جشع رأس املال املتوحش وعنف السلطات ومن أجل
تنوير الرأي العام وتعريفه بحقيقة أوضاع العامالت باملنطقة
وقساوة الظروف التي يعملن فيها ومتابعة نضاالتهن املتواصلة
دفاعا عن مطالبهن املشروعة .واحلــوار التالي يلقي الضوء
على هذه األوضــاع أجرته الرفيقة امينة مهاوري مع إحدى
العامالت باملنطقة :

• من املسؤول عن هذه الوضعية؟

• أكيد بشكل مباشر أرباب العمل وبشكل عام الدولة التي
سمحت ألرباب العمل والباطرونات باستغالل العامالت مقابل
أجور زهيدة مستغلني بذلك أوضاع املعيشة التي تزداد غالء
يوما عن يــوم وقصد توفير جــزء ولــو يسير من متطلبات
احلياة.

• ما هي مطالب النساء العامالت ابملدينة؟
• على أن هذه املطالب قد تختلف أولويتها باختالف قطاع
العمل ،إال أن مطالب و احتجاجات العامالت ال تخرج عن

النظرة العامة أيضا والذكورية للمجمتع تساعد
أيضا عىل عزوفها عن العمل النقايب

• هي ظــروف الفقر بشكل عــام ،فقد خرجت إلى العمل
إلعالة أسرة تتكون باإلضافة لي ولزوجي من ثالثة أبناء،
ومساعدة الزوج على حتمل تكاليف احلياة وغالء املعيشة.

• هل تحرتم الرشكة قانون الشغل؟

مانوع العمل اليدوي الذي تقومني به كامرأة عاملة؟

• عــامــلــة نــظــافــة بــإحــدى الــشــركــات اخلــاصــة وأعــمــل
مبستشفى

.

• هل تزودكم الرشكات اليت تعملون هبا مبعدات
خاصة لتهسيل العمل ،وما هي؟
• أكيد تزودنا ببعض الوسائل إضافة ملواد التنظيف لكن
بشكل غير كاف ،إذ بإمكانها أن تزودنا بوسائل أكثر تطورا
ومب ــواد أكثر فعالية وأقــل ضــررا للصحة وتساعدنا على
احلصول على نتائج أفضل ،لكن مع األسف ،يعولون أكثر على
استنزاف املجهود.

• ما رأيك يف العمل الذي متارسينه حاليا؟
• شاق جــدا ،وظروفه صعبة للغاية فأنا مضطرة يوميا
للخروج ابتداء من الساعة اخلامسة صباحا للوصول على
الساعة السابعة وال أعود للبيت إال لوقت متأخر من املساء
ليبتدأ مسلسل العمل البيتي والنوم لساعة متأخرة .إضافة
لكون األجر زهيد جدا زد على ذلك تكاليف التنقل

.

• ما أبرز الصعوابت اليت تواجه املرأة العاملة يف مراكش؟
• بشكل عام ظروف التنقل ،فأغلب العامالت يعانني من قلة
وسائل النقل يف الصباح الباكر أو املساء ،و هذا ما يجعل إضافة
لكون بعضهن فريسة لبعض ذئاب البشر حيث يتم استغالل
هذا الظرف أحيانا لالعتداء عليهن و سرقتهن أو اغتصابهن يف
بعض األحيان ،كونهن أيضا فريسة لسماسرة النقل حيث يتم
اللجوء إلى مركبات غير خاصة بالنقل يف كثير من األحيان و
غير مؤمنة  ،و خاصة بالنسبة للعامالت يف املجال الزراعي أو
مصانع املنتجات الغذائية يف هوامش املدينة  ...و يف غياب تام
للنقل العمومي أو النقل اخلاص بالشركات املشغلة ...إضافة
إلى استغالل وضعها كامرأة لتعمل بأجر زهيد جدا ،و هذا
ميز تعاني منه كل العامالت و يف اعتقادي يف كل ربوع الوطن،
ناهيك عن كونها حترم من أبسط حقوقها الصحية و حقوقها
كامرأة فليست هناك يف أوساط العمل أماكن لرعاية الصغار
و الرضع أو لتمكينها من ممارسة أمومتها يف وضع العمل...
ناهيك عن تعرض الكثير منهن للتحرش اجلنسي ،لكن لكون
حقهن يف الدفاع عن نفسهن غير مضمون العواقب فقد يلجأ
الكثيرات منهن للصمت.

عدم توفر الوعي النقابي أيضا له دور يف عزوف املرأة عن
العمل النقابي ويرجع هذا باألساس إلى ابتعاد املنظمات
النقابية العمالية عن أوساط الشغل ،وغيابها الشبه للتام،
فهي تظل حبيسة مقراتها وال تنظم صيغا تواصلية يف أوساط
العمل أو مبحيطها ،حثى تساير العمال والعامالت يف أوساط
الشغل

.

 )1هل ميكن أن تعريف قراء جريدة الهنج الدميقراطي
ابلظروف اليت جعلتك تخرجني إىل العمل؟

•

املال على حساب حقوقهم .والنساء غالبا عازفات بالنظر
للوضع الذي سبق ذكره ،وألنهن متأكدات من أنه يف حالة ما
إذا مت االنخراط يف العمل النقابي بقوة فسيجدن أنفسهن يف
الشارع دون أدنى حق من احلقوق ...القضاء أيضا ال ينصفهن،
والسلطات القائمة على الشغل تقف بجانب الباطرون ورب
العمل ضدا على العاملة...

تنفيذ احلد األدنــى لألجور و التعويض عن ساعات العمل
اإلضافية و التعويض عن العمل خالل أيام األعياد واملناسبات
و احترام الراحة األسبوعية و العطلة السنوية والتغطية
الصحية و التعويض عــن حــوادث الشغل و تــفــادي الطرد
التعسفي من خالل ضمان الضمانات التأديبية ،والتعاقد
على مهام واضحة ومحددة إضافة إلى توفير وسائل العمل
إذ كيف يتم منحنا مالبس خاصة بالعمل و يف نفس اآلن
تقتطع الشركة ثمنها من أجرنا ...كما أن أغلبهن يطالنب
القائمني على تسيير الشأن احمللي باملدينة توفير النقل
العمومي بالشكل الكايف وخاصة يف املناطق التي تعرف ضغطا
كبيرا يف التنقل نحو مقرات العمل اخلدماتية أو التجارية أو
الصناعية ونحو احلي الصناعي على وجه اخلصوص ،بشكل
يخفف من االكتظاظ و الضغط احلاصل خاصة خالل فترات
الــذروة و تسهيل شروط العمل للنساء ،كما يطالنب الدولة
بتحمل مسؤوليتها والضغط على الباطرونات قصد توفير
وسائل النقل للعامالت يف املجال الزراعي و الفالحي و تربية
الدواجن و مصانع األغذية املتواجدة بهوامش املدينة بشكل
يحفظ كرامتهن و أمنهن تفاديا للحوادث و الكوارث

.

• كيف هي عالقتك ابلنقابة (إن وجدت) وملاذا يالحظ عموما
عزوف النساء عن االنخراط يف النقاابت؟
• طبعا كانت هناك محاوالت كثيرة لتأسيس فروع نقابية
على فترات متباعدة يف الزمن بحكم أنني أعمل أزيــد من
 15سنة خلت ،لألسف منها من لم يكتب له الوجود لطرد
أعضاء املكتب النقابي عشية تأسيسه ،ومنها من صمد إلى
حدود انتخاب مناديب العمال ،لكن أغلبها كان يبوء بالفشل
إلصرار الباطرون على عدم انتظام عامالت وعمال احلراسة
قي تنظيم نقابي يطالبون من خالله بحقوقهم املكفولة
لهم بحكم القانون ،واالستمرار يف استغالل تعبهم وتكديس

• أكــيــد لــم حتترمه يــومــا ،فليس هــنــاك حتديد
لساعات العمل ،وليس هناك عقد واضح للعمل .أنا أعمل هنا
منذ عقد و نصف ،تتناوب شركات املناولة على التعاقد معنا
كلما انتهت مدة عقد إحداهن التي ال تتجاوز سنتني أو ثالث،
و أحيانا بضعة شهور ،و لم أتقاض يوما احلد األدنى لألجرو لم
تعترف شركة قط بأقدميتي يف العمل ،و ال أتوفر على بطاقة
عاملة و ال يحق لي االستفادة من العطلة السنوية ألكثر من
عشرة أيــام يف السنة و أعمل خالل األعياد و املناسبات ،و
أحيانا أجد صعوبة يف احلصول على شهادة للعمل ،كما أنه
يتم اقتطاع أيام املرض بعد اإلدالء بشهادة طبية مسلمة من
طرف الطبيب املختص ...كما اليتم آداء األجر خالل فترة
الوالدة...

• وماذا عن المضان االجمتاعي هل أنت منخرطة
فيه؟
• منخرطة منذ زمن لكنه ال يتم التصريح بأيام العمل
الفعلية يف كثير من األحيان وقلما يتم التصريح بذلك.
رغم أنني أتوفر على وثيقة آداء أجرة شهرية تؤكد اقتطاع
الشركة مــن األجــر مبلغ االشــتــراك يف الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي

.

• هل هناك مساواة بني العامالت والعمال أم
هناك متيزي؟ وما نوعه؟
• على أن الوضع مزر لدى الطرفني إال أنني أن النظرة إلى
املرأة ال زالت لم تتغير و أن النظر إليها بدونية ال زال حاضرا،
فليست هناك مساواة يف األجر ،إذ أعرف كثيرا من صديقاتي
يعملن يف قطاعات مع عمال جنبا إلى جنب ،و أجر العمال
يبقى مرتفعا مقارنة مع أجر املرأة ،أما بالنسبة ملجال عملي
فال أصادف من العمال إال حراس األمن و ال تصح املقارنة يف
هذه احلالة الختالف مهام العمل عالوة على أنهم يعملون يف
ظروف أكثر قساوة و هم عرضة لشتى أنواع السباب و الشتم و
يضطرون للصمت و تقبل األهانة خوفا من الطرد من العمل،
هم أيضا يعملون يف ظروف مزرية للغاية .وعموما فأوساط
العمل ال حتترم املــرأة من حيث كونها امــرأة فأحيانا تغيب
أدنى الشروط من قبيل املرافق الصحية ...طبعا التمييز بني
اجلنسني ال زال حاضرا يف مجتمعنا

.
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هاجس نتائج االنتخابات وإعادة تدوير النخب

أبو سعد

شكلت االستحقاقات االنتخابية هاجسا سياسيا

الرأي العام حول احلياة السياسية ببالدنا عند مناسبات

ترفض االستبداد وتزكية الفساد السياسي واإلداري

للدولة املغربية خاصة وأنها تتوجس من النسبة غير

االنتخابات واالستفتاءات أمر جتسده هذه املعادلة 20%

واحلزبي واملتاجرة يف مآسي الشعب املغربي وتوظيفها من

املسبوقة للمقاطعة .ولذلك أطلقت سلسلة من بالونات

مشاركة و 80%مقاطعة إذا ما احتسبنا عدد املواطنات

االختبار كان أولها مبادرة ادريــس لشكر زعيم االحتاد

واملواطنني ملا فوق  18سنة والذين لهم احلق يف التصويت

االشــتــراكــي وتبعه يف ذلــك البعض ملــا اقــتــرح إجبارية
املــشــاركــة يف االنــتــخــابــات حتــت طائلة اإلكـــراه بتأدية
غرامة مالية .ثم جاءت املبادرة من نفس الشخص ونفس
القناة تقول بتأجيل االنتخابات وتشكيل حكومة وحدة

بامتالك البطاقة الوطنية.

أجل البيع والشراء يف اصوات املواطنات واملواطنني.

وإلنضاج موقف املقاطعة الشعبي يجب أن تشرح هذه
القوى املناضلة موقفها السياسي من االنتخابات يف حملة

ان املهمة املــبــاشــرة تتمثل يف متكني هــذه االغلبية

تواصلية نضالية مع املواطنات واملواطنني وأال تكتفي

املطلقة من األصــوات السياسية التي تعبر بشكل واضح

بإصدار بيانات او بالغات بلغة خشبية لرفع العتب .إن

وطنية...باإلضافة الى ترويج خرافة مفادها أن ارتفاع
نسبة املقاطعة هي خدمة ثمينة لفوز حــزب العدالة
والتنمية ،ولذلك تنادت األحزاب املخزنية أو تلك التي يف
طريقها للمخزنة إلى دفع الناس للمشاركة لقطع الطريق

أمام فوز العدالة والتنمية باملرتبة االولى.

قــطــعــت ال ــدول ــة الــشــك بــالــيــقــن وصــرحــت بــإجــراء
االنــتــخــابــات التشريعية يف نــهــايــة ســنــة  2021أي يف
موعدها ،والــدافــع الــى ذلــك هــو جتنبها ثمن التأجيل
ملــا لــه مــن معنى بــعــدم االســتــقــرار السياسي وهــو األمــر
الذي بالغت يف إخفائه أو حاربت كل من يشير الى تآكل
الشرعية السياسية وعزلة النظام عن االغلبية الساحقة
من الشعب التي وصلت الى أزيد من  80%من املقاطعني،
ليس عزوفا أو ال مباالة بل كموقف يزداد قوة وتوسعا.
لكن وإن قــررت الــدولــة إجــراء االنتخابات يف موعدها
فإن معضلة تشكيل املشهد السياسي تلقي بظاللها على
كيفية تدبير هــذه االنتخابات .ويف هــذا اإلطــار طفت
على السطح صراعات حول ما يسمى بالقاسم االنتخابي؛

عن املوقف من اختيارات اساسية ملستقبل املغرب والتي

املشاركة امليدانية يف النقاشات الشعبية حول مقاطعة

فعلى أية قاعدة سيتم احتساب هذا القاسم االنتخابي؟

االنتخابات ستتعلم فيها هذه القوى نفسها الكثير من

اختارت األحــزاب املعارضة للبيجيدي قاعدة املسجلني

احلكمة الشعبية وستتلمس االســتــعــدادات الشعبية

يف اللوائح االنتخابية بينما دافع العدالة والتنمية عن
احتساب القاسم االنتخابي بالطريقة القدمية على
قاعدة املصوتني وهي التي الءمت وضعه السابق وتالئم

وضعه احلالي.

يف تطور أخير تبنت وزارة الداخلية احتساب القاسم
االنتخابي على قاعدة املسجلني يف لوائحها االنتخابية
وبذلك أنهت الصراع مبا يخدم خطة تدبيرها وحتكمها يف
نتائج االنتخابات املقبلة إن على مستوى ترتيب األحزاب
او على مستوى إدمــاج نخب جديدة او تهميش عناصر
معروفة من داخل نفس احلزب السياسي .وسيسمح هذا
املخطط بترويض بعض عناصر العدالة والتنمية وتغليب
كفة العناصر التي تقدم كل ما يطلب منها من تنازالت
حتى ولو اقتضى االمر أن تلعب دور الكومبارس يف تشكيلة
حكومية أكــثــر هشاشة وهجينة .لقد اخــتــارت وزارة
الداخلية هذه اخلطة كآلية إلعادة تدوير نخب املخزن
داخل األحــزاب السياسية املشاركة يف لعبة االنتخابات
الشكلية والفاقدة للمصداقية.

هل من دور للقوى املناضلة؟
نعني بالقوى املناضلة كل تلك القوى التي ترفض تزكية
هذا املسلسل من تسفيه ارادة الشعب املغربي واالستمرار يف
التغطية على االستبداد املخزني وإصباغه بالدميقراطية
والسكوت أو تبرير سقوط الشرعية السياسية الشعبية
عن مؤسساته وتشريعاته وقوانينه .إن حقيقة تقاطب

قطعت
الدولة الشك
باليقين وصرحت
بإجراء االنتخابات
التشريعية في نهاية
سنة  2021أي في
موعدها ،والدافع الى ذلك
هو تجنبها ثمن التأجيل لما
له من معنى بعدم االستقرار
السياسي وهو األمر الذي
بالغت في إخفائه أو حاربت
كل من يشير الى تآكل
الشرعية السياسية
وعزلة النظام عن
االغلبية الساحقة
من الشعب

لتحويل األصوات الرافضة الى صوت شعبي يطرح اخلطة

البديلة عن االستبداد وأحزاب الفساد.

ان شرح موقف املقاطعة يقود بالضرورة الى محاكمة
الدميقراطية الشكلية ببالدنا وقد يقود أيضا الى حتليل
حدود وزيف الدميقراطية البرجوازية التمثيلية التي
بــدأت تظهر حــدودهــا ويتعرى طابعها الطبقي يف عقر
دار البرجوازية يف أوروب ــا الغربية والعالم الرأسمالي
االمبريالي عــامــة .يف مقابل ذلــك ستكون هــذه القوى
املناضلة مطالبة بكشف بديلها وإقناع عموم املواطنات

واملواطنني به.

مــن يعتقد ان حملة املــقــاطــعــة هــي حملة سهلة أو
شكلية فهو خاطئ ،ألنها ستكون مناسبة لطرح البديل
وتقدمي الشعارات املناسبة وفتح حــوار عمومي حقيقي
مع الشعب من أجل استنتاج البرنامج الذي يجيب على
انتظارات الشعب ،وعلى استعداداته النضالية .بالنسبة
للمناضلني املقتنعني مبهمة بناء احلزب املستقل للطبقة
العاملة والذي سيمكنها من املشاركة السياسية ببالدنا
وقــيــادة نضال الطبقات االجتماعية احلليفة من اجل
مجتمع احلرية واملساواة والعدالة االجتماعية مجتمع
متحرر من القبضة االمبريالية وهيمنتها االقتصادية
والسياسية ،علينا ان نشرح للطبقة العاملة دورها يف مثل
هذه املناسبات وما عليها ان تقوم به أوال لنفسها كطبقة
وما يتحتم القيام به جتاه مختلف الطبقات االجتماعية

األخرى سواء منها حلفاؤها أو اعداؤها الطبقيني.
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من  13إلى  19أكتوبر 2020

يف ملف عددها تتطرق اجلريدة للباطرونا املغربية ،يف سياق سلسلة ملفات تهتم بالتشكيلة االجتماعية املغربية ،والتي بدأتها اجلريدة مبلف
سابق عن الطبقة العاملة املغربية،وذلك لفهم ميكانيزمات التطور التاريخي لهذه التشكيلة،ومميزات واقعها الراهن .ويتناول امللف محورين
اساسني يتعلقان بالباطرونا املغربية.ويتطرق احملور االول إلى السياق التاريخي لنواة تشكل البورجوازية التجاريةالكمبرادورية وتطور انشطتها
ومكوناتها تبعا للتطورات االقتصادة للمغرب يف عهد االستعمار وبعد إكس ليبان.أما احملور الثاني فيتتناول التوجهات االستراتيجية املهكلة
للكتلة الطبقية السائدة التي تتلخص يف توجيه السياسات العمومية خلدمة التكتل الطبقي.

النواة األوىل للربجوازية الكمربادورية املغربية

علي فقير

خالفا ملا وقع يف أوربــا لم يتمكن املجتمع املغربي من

مختلف املجاالت ،ويف الوقت الذي أصبحت الدميقراطية

غياب الرياضيات ،والفيزياء ،والكيمياء ،واالرتكاز على

جتــاوز أمنــاط اإلنــتــاج التقليدية والتشكيلة الطبقية

الــبــرجــوازيــة تكتسح املــواقــع الــتــي انــهــزم فيها اإلقــطــاع

العقالنية ،بدل االستسالم "للقدر" ...كما كان مستحيال

املــرتــبــطــة بــهــا ،نــحــو منــط إنــتــاج جــديــد /الــرأســمــالــيــة،

والكنيسة...كان املغرب يعيش انحطاطا حقيقيا للعوامل

للفالح تطوير اإلنتاجية يف غياب آالت عصرية (آالت

وبروز الطبقة البرجوازية الرأسمالية ونقيضها الطبقة

التالية:

العاملة ،وذلك قبل استعماره من طرف األقوياء.

 -طبيعة النظام السائد :إلى حدود اليوم ،ال شرعية

أسباب انحصار تطور املجمتع املغريب قبل
االستعمار.

للدولة املغربية خارج الثنائي :الدين والقمع .تبقى إلى
حــدود الــيــوم طبيعة النظام القائم يف املــغــرب املعرقل
األس ــاس ــي ألي تــقــدم حــقــيــقــي يف مــخــتــلــف املــجــاالت:

انــحــصــرت األنــشــطــة االقــتــصــاديــة يف مــيــاديــن تربية

االقتصادي ،والسياسي والثقايف.

امل ــواش ــي ،والــفــاحــة (الــبــوريــة ب ــاألس ــاس) بــالــبــاديــة،

من التجارة بواسطة القوافل إىل التجار
عرب البحر

واملهن احلرفية (الثوب ،البلغة ،السرج ،أدوات االشتغال
البسيطة كــاحملــراث  ،)...وكــانــت العالقات بــن منتجي
ومستهلكي البادية من جهة ،ومنتجي ومستهلكي املدينة

ازدهــــرت الــتــجــارة الــعــاملــيــة عــبــر الــبــحــر ،وتــطــورت

خاصة تتم عبر التبادل التجاري :األسواق األسبوعية يف

املجتمعات األوروبية حيث أصبح منط اإلنتاج الرأسمالي

البادية ،واألسواق اليومية يف املجال احلضري.

هــو احملــــرك لــاقــتــصــاد ،وحتــولــت تــدريــجــيــا الطبقة

كما لعب التبادل التجاري عبر القوافل دورا مهما يف

البرجوازية الرأسمالية إلــى الطبقة املهيمنة ،فأصبح

التبادل اخلارجي (مع بلدان إفريقيا).

شعار ثــورة  1789الفرنسية" ،حــريــة ،مــســاواة ،أخــوة"،

ففي الوقت الذي عرفت فيه أوروبا بداية جتاوز منط

 -حصر التعليم يف ميدان املواد الدينية ،مما منع ازدهار

اإلنتاج اإلقطاعي ،وسيطرة أسياد احلــرب ،أصبح منط

القوى املنتجة .يستحيل للحريف فاس ،وتطوان ،ومكناس،

اإلنتاج الرأسمالي احملرك األساسي لالقتصاد ،وأصبحت

وسال ،ومراكش...تطوير وسائل اإلنتاج ،وطرق اإلنتاج يف

طبقة البرجوازية الرأسمالية املرتبطة به تلعب دورا
أساسيا يف الصراع السياسي والفكري ،مما جعلها تقود

وتفوق املقاربة العقالنية على املقاربة الدينية للحياة يف
مختلف جوانبها ،كان السبب الرئيسي يف التقدم الهائل

لقوى اإلنتاج.

ازدهــرت العلوم :الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياْء ،وما
صاحبها مــن فلسفة ،وفــن ،وبــحــوث سيوسيولوجية...
ومتكن اإلنسان من صنع آلة البخار ،الهاتف ،الكهرباء ،آلة
النسيج...مما أعطى للثورة الصناعية أبعادا اقتصادية،
اجتماعية ،وثقافية هائلة ،ومكن البرجوازية من هيمنها
السياسية...
وهكذا انتصرت الصناعة على التجارة ،فبعدما كان
البرتغال واسبانيا رائــدتــن عامليا نظرا ألهميتهما يف
التجارة العاملية (عبر البحور باألساس) ،فقد رجع مشعل

التقدم لفرنسا ،وأملانيا...بفضل الثورة الصناعية.

ففي ظل الثورة الصناعية ،وما رافقها من حتوالت يف

مــرجــعــيــة اجلــمــهــوريــة الــبــرجــوازيــة ل ــدى الــعــديــد من
احلــركــات السياسية الــتــواقــة إلــى التحرر مــن األنظمة
امللكية التي ولدتها األنظمة السابقة ،يف مقدمتها ،منط

اإلنتاج اإلقطاعي.

ففي هذا اإلطــار ،منت برجوازية جتارية مغربية يف

ثورات سياسية ،علمية وثقافية.

انــتــصــار الــبــرجــوازيــة على األســيــاد ،وعــلــى الكنسية

احلرث ،البذور املختارة ،األسمدة ،سدود كبيرة.)...

ارتباط مع البرجوازية الغربية (االجنليزية ،الفرنسية،

االسم
التازي
بناني
بنيس
بن شقرون
لحلو
برادة
بن سليمان
بن كيران
بن يخلف
بن جلون
الكوهن
جسوس
بنونة

عدد الهكتارات
1 130
1 557
894
868
801
668
256
257
145
145
110
123
58

االيطالية .)...وهكذا ظهرت عندنا أول نواة البرجوازية

الكمبرادورية .

فــفــي غــيــاب الــصــنــاعــة ،ووســطــاء مــالــيــن عصريني
(األبناك )...محليني ،اقتصرت الصادرات املغربية على
احلبوب ،والصوف ،واجللد ،ومــواد الصناعة التقليدية
األخرى (الثوب ،البلغة .)...ويف هذا اإلطار ميكن فهم

اهتمام البرجوازية احلضرية بالفالحة.

مــع االنــفــتــاح عــلــى الــســوق الــرأســمــالــيــة ،وتــطــور
الــعــاقــات مــع الــســوق اخلـــارجـــي ،ظــهــرت مــحــدوديــة
التسويق الــداخــلــي ،وفتح أفــاق تصدير مــواد فالحية
للخارج (احلــبــوب ،الــصــوف…) حيث أقــدم العديد من
التجار على امتالك أراضي خصبة ،وهكذا ظهرت النواة
األولــى لبرجوازية زراعية -عقارية ويقدم ادريــس بن
علي بعض األمثلة على ذلك من مدينة فــاس( .املجلة

املغربية للقانون والسياسية واالقتصاد .)1980

يتبع يف الصفحة 8
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تمتة مقال النواة األوىل للربجوازية الكمربادورية املغربية
"التوقير واالحترام".

من تسلط املخزن إىل نظام الحماية

ظهرت فئة من التجار استفادت من عالقاتها باملخزن
لتحصل على احتكار تسويق بعض املــواد؛ يقول ابراهيم
حركات يف كتابه "املغرب عبر التاريخ" اجلزء الثالث ص :505
" ومن أهم الظواهر التي متيزت بها التجارة الداخلية على
األخص احتكار بعض املواد لفترة محددة وغالبا يف جهة أو

وابتداء من  1856بدأ يعطي لبعض التجار لقب "تاجر
السلطان" وهذا ما مينحهم امتيازات جديدة

.

وقد أدت ممارسات املخزن واملرتبطني به من جتار ،إلى
تذمر فئة أخــرى من هــؤالء ،مما جعلهم يرمتون كليا يف
أحضان الدول االمبريالية.

وميكن تعريف هذه الفئة بالبرجوازية الكبمرادورية،
وهي تتكون من البرجوازيني املرتبطني بالرأسمال األجنبي،
حيث مير منو وتطور مصاحلهم وتوسع نفوذهم عبر خدمة
هذا الرأسمال ،فهناك من ينعتهم بسماسرة (أو وسطاء)
اخلارج

.

ابتداء من نصف القرن التاسع عشر ،بدأ أغلب التجار
الكبار املغاربة يتحولون تدريجيا إلى وكالء يف تصدير بعض
املنتوجات املغربية إلى أوربا واستيراد املواد األوروبية

.

وقــد لعبت هــذه الفئة دورا مهما يف التغلغل األوروبــي،
وأصبح هذا النوع من الوسطاء يتمتعون بنظام احلماية،
متحررين من االلتزامات جتاه املخزن

.

وقد ظهرت فئة من " البرجوازية املالية " التي تعتمد على
منح قروض بفوائد تقع بني  50و 60%يف السنوات العادية،
وتصل إلى  200%يف ظروف األزمات ،كما تعتمد على الشراء
أملضاربتي (احملاصيل الزراعية ،الصوف…)

.

االستعمار واندماج املخزن والربجوازية
املحلية تحت سيادة الرأمسال األجنيب.

منذ بداية القرن العشرين ،ويف ظل االستعمار ،لم يعد
هناك تناقض بني الكمبرادور واملخزن ،وإلى حدود اليوم
تشكل املؤسسة امللكية العمود الفقري للكتلة الطبقية
السائدة وهي مرتبطة عضويا باخلارج اقتصاديا وسياسيا
وعسكريا .تتلخص معيقات التقدم يف :طبيعة النظام
املخزني الــذي يعتمد باألساس على القمع والدين ودعم
االمبريالية
ميناء معني ولصالح شخص بعينه .وهذا االحتكار ينبغي أن
نعتبره نوعا من اإلقطاع مثلما كانت تقطع أرض تستغل أو
مكس يختص به شخص يحظى بعطف املخزن لسبب ما"

.

فقد أدى مثال قرار موالي عبد الرحمن منح احتكار بيع
السكر والنب لتجار معينني إلى ارتفاع صاروخي يف األثمنة
( ،)1850وتعرض الشاي لقرار مشابه .إن احتكار تصدير
اجللود من طرف السلطان سبب يف معاناة فئات محلية :فقد
طلب من  3600دباغ وضع كل مدخراتهم من اجللود حتت
تصرف أعوان املخزن

.

يلجأ املخزن يف كثير من األحيان إلى بيع حق التصدير
أو حق االحتكار بالنسبة ملادة أو مواد معينة ،باملزاد ،ويقول
نفس املؤرخ ويف نفس الكتاب (ص  )506أن الكيف (احلشيش)
كان يدر بهذه الطريقة مبلغا كبيرا يف كل من طنجة ،تطوان،
العرائش ،القصر الكبير ،مكناس ،الرباط ،الدار البيضاء،
اجلديدة ومراكش

.

ومن مناذج االحتكارات الداخلية لصالح
الخواص:

 امتياز بيع الثيران و وسقها من العرائش وطنجة وتطوانملدة سنة واحدة مقابل  8آالف مثقال لصالح محمد بن احلاج
املسعودي  ،واحلاج قاسم حصار السالوى ،واحلاج بوعبيد
احلصيني الرباطى.

.

االسم

إدريس التازي

أبو بكر التازي

 4محالت جتارية يف
مانشستر

لعربي بنيس

مستورد كبير للثوب

فرنسا

زبون كبير ملدينة جنوة
بإيطاليا

فرنسا

محمد بن زايد برادة

 امتياز بيع الغاسول وشــرائــه ووســقــه مــن كــل املوانئاملغربية ملــدة  4أعــوام تبتدئ من  1860لصالح محمد بن
املدني بنيس
 امتياز بيع اجللود ووسقها مقابل  60ألف مثقال ملدةسنتني ابتداء من  1852لصالح مصطفى الدكالي واملكي
القباج

بناصر حللو

.

لقد أعطى التطور الطبيعي للمجتمع املغربي ،زيــادة
على سياسة املخزن يف ميدان التجارة ،فئة برجوازية طورت
مصاحلها ووسعت من نفوذها حتت رعاية وحماية املخزن

.

إن الــتــحــالــف املــخــزنــي-الــبــرجــوازي تــبــلــور مــن خــال
االمــتــيــازات واالحــتــكــارات مقابل أمـــوال وخــدمــات عــدة،
وكان السلطان مينح يف كثير من األحيان حمايته بظواهر

إجنلترا

تاجر القطن ،موقع يف
منشستر

محمد الشرايبي

.

نوع النشاط

القوة احلامية

محمد القباج

مصدر ومستورد كبير

إجنلترا

أملانيا

زبون كبير ملدينتي جنوة أملانيا
وليون
اجنلترا  -إيطاليا -
تصدير واستيراد مختلف أملانيا
املواد
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من  13إلى  19أكتوبر 2020

التوجهات االسرتاتيجية املهيكلة للكتلة الطبقية السائدة

بوتبغى احلسني

إبرازالتوجهات اإلستراتيجية املهيكلة للتكتل الطبقي
السائد باملغرب يستدعي الرجوع للماضي القريب قصد
رصد البدايات األولى لتشكله والتحوالت التي حلقت به،
فتاريخ األمم له تأثير كبير على تشكيالتها االجتماعية.
قبل االستعمار ،كان املغرب منقسما إلى "بالد املخزن" و"بالد
السيبة" ،هذا االنقسام عرقل قيام الدولة باملفهوم الغربي
للكلمة ،ولم يساعد على ظهور طبقة مهيمنة .قبل احلماية،
مفهوم الطبقة الهيمنة ينطبق على جزء صغير من البالد،
مغرب املدن ،الذي كان يف عالقة جتارية مع اخلارج .اما باقي
البالد فلم تتواجد به سلطة قوية ألن القبائل ،كلما اشتد
عليها تسلط زعمائها ،تقوم باستبدالهم بآخرين أبانوا من
خالل الغزوات عن حنكة وجبروت

املعمر الفرنسي .يف هــذه الفترة قــام املستعمر بتكثيف
أنشطته االستغاللية فشهدت البالد دخول رساميل كبيرة
استثمرت يف قطاعات املعادن والفالحة كما أعطيت األهمية
للبنية التحتية ،فشرع يف بناء الطرق والسدود والتجهيزات
التقنية واإلدارية .واملالحظ خالل هذه املرحلة هو تهميش
الرأسمال املغربي بحيث ،عدا الفالحة والتجارة ،لم يكن له
حضور إال يف بعض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة كالنسيج
وصناعة االحذية واملواد الغذائية وبقطاعي البناء والنقل.
هذا الوضع دفع بقسم من البرجوازية املغربية لتبني مطالب
احلركة الوطنية .غير أن سنوات  1953-1955عرفت ظهور

.

بــاملــدن ،مقر السلطة املــركــزيــة ،تشكلت بــورجــوازيــة
تتعاطى للتجارة ،توزع املواد املستوردة بداخل البالد وجتمع
مواد منها احلبوب واجللود وغيره ،قصد تصديرها للخارج.
هذه العالقة مع اخلارج ترتكز إلى اتفاقيات تسمح للغرب
بحماية ممتلكات مواطنيه من التجار وممتلكات التجار
املغاربة أنفسهم ،فاستطاع هؤالء التجار اإلفالت من ضرائب
املخزن واالستغناء عن وساطته يف معامالتهم ،كما متكنوا
من ولوج التجارة الرأسمالية األوربية وساعد األمر نفسه
على ربــط الفالح املغربي بالسوق األوربــيــة عبر تسويق
منتوجه وخلق حاجيات استهالكية جديدة لديه .لقد
تواجد باملدن املغربية ،خاصة بفاس ،جتار كبار استطاعوا،
مع انفتاح املغرب على التجارة االوربــيــة ،ان يستقر قسم
منهم باملدن الساحلية فشكلوا وساطة لدخول الرأسمال
التجاري األجنبي للبالد كما منح لهم ذلك فرصة ملراكمة
املزيد من األربـــاح .هكذا تــواجــدت ،إلــى جانب الفالحني
الكبار وكبار موظفي الدولة املخزنية ،بورجوازية جتارية
استطاعت مراكمة رأسمال مهم من خالل التجارة مع الغرب
وابتزاز الفالحني الصغار الذين يتم إرغامهم ،عبر التحكم يف
تسويق املواد ،على بيع أراضيهم بأثمنة زهيدة .استطاعت
هذه البورجوازية ،من خالل معامالتها هذه أن تتمرس على
تدبير الشؤون املالية واإلدارية ،ومبا أن املستعمر استوعب
مدى تداخل مصاحله ومصالح هذه الطبقة فقد ارتكز عليها
لبسط نفوذه على البالد ،وعوض هدم البنية التقليدية
للدولة املخزنية ،اكتفى فقط بتغيير األدوار املسندة لها

.

أواخر القرن 19عمت االضطرابات املغرب وتراكمت عليه
الديون ،كما فرضت تعويضات كثيرة على اخلزينة تزامنت
مع انخفاض يف عائدات الضرائب وتعرض املنتوج الفالحي
بالسوق األوربية ملنافسة شديدة .هذه املشاكل مجتمعة
جعلت البالد تغوص يف أزمة بنيوية سهلت دخول االستعمار.
يف املرحلة األولى أبقي املستعمر على وضع الطبقات املغربية
كما كان عليه يف السابق ،بحيث حافظ ليوطي ()Lyautey
على دورهـــا التقليدي ســواء على املستوى السياسي أو
االقتصادي واإلداري مع اقامة إدارة مــوازيــة على رأسها
املقيم العام الفرنسي وامللتحقون به ،يوجه دواليب الدولة
واالقتصاد ويكلف املوظف املغربي بتتبع تنفيذ توجيهاته

.

بعد الثالثينات من القرن املاضي ،تبنت سلطات االحتالل
سياسة فالحية جديدة ،فعوض اعتماد زراعــة احلبوب،
توجهت لــلــزراعــات املسقية وخلقت لهذا الــغــرض املكتب
الشريف للتصدي ( .).O. C. Eهذه السياسة ترمي لتصدير
الفواكه واخلضروات ،لذلك وضعت مخططا لتعبئة املياه
املتوفرة وسطرت كهدف لها سقي مليون هكتار .الصيغة
االستثمارية التي مت تبنيها الــى ما قبل االستقالل هي
تركيز االستثمارات الفالحية يف األراضــي الغنية املسقية
قصد احلصول على منتوج فالحي عالي القيمة ،وهذه
الصيغة هي نفسها التي مت تبنيها فيما بعد االستقالل
مع تعديل وحيد هو إحالل النخبة املغربية املتنفذة محل

لالقتراض مــن البنك الــدولــي الــذي فــرض عليه توجيه
االستثمارات للري باملناطق الفالحية املجهزة ولفائدة
الــفــاحــن الــكــبــار .مت تنفيذ هــذه التوجيهات حرفيا،
فخصص قسطا كبيرا من الــقــروض للسدود ولالستثمار
الفالحي عامة ،كما دعا امللك بنفس املناسبة إلى حتقيق
املليون هكتار الذي سبق لالحتالل الفرنسي أن حدده كهدف
لسياسته الفالحية .يف هذا اإلطار يندرج قانون االستثمار
لسنة 1969وكذلك توزيع األراضي ،عبر فترات من طرف
املخزن ،على عدد من املعمرين اجلدد وذلك بهدف توسيع
القاعدة االجتماعية للنظام بــإرشــاء النخب السياسية
والعسكرية ،خاصة عقب احتجاجات 1965وبعد االنقالبني
العسكريني بالسبعينيات .يف الفترة نفسها تبني املخزن
"سياسة املغربة" التي مبوجبها متكن كبار الرأسماليني
املغاربة ،زيادة على استفادتهم من األراضي الفالحية الغنية
واملجهزة بأحدث تقنيات الري ،من االستثمار يف قطاعات
ظلت ملدة حكرا على الرأسمال األجنبي ،كقطاع اخلدمات
والصناعات التحويلية واالبــنــاك .هكذا فتحت مجاالت
واسعة امام الرأسمال املغربي اخلاص لالستثمار يف قطاعات
اقتصادية حيوية كما قدم له دعما ماديا وماليا سهل له
ذلك

.

قــادة وطنيني من أصــول حضرية عمالية ،هــدف احلركة
الوطنية بالنسبة لهم هو القضاء على البنية السياسية
واالقتصادية لالستعمار وكذلك وضع حد لهيمنة النخبة
البورجوازية املغربية املتنفذة .استوعب املستعمر والقيادة
البرجوازية للحركة الوطنية خطورة الوضع فتم الترتيب
الستقالل شكلي وقعه إلى جانب الفرنسيني ،املستفيدون من
االحتالل وممثلون عن اجلناح السياسي للحركة الوطنية.
انتهى االستعمار الفرنسي املباشر بتغيير يف األدوار،
بحيث حل املخزن ،مسنودا بالتكتل الطبقي املتنفذ ،محل
املستعمر يف تدبير األمور السياسية واإلدارية للبالد .هكذا
أصبحت الطبقة السياسية املغربية غداة االستقالل الشكلي
تتكون من القصر واطر حزبية على رأسها حزب االستقالل،
أما االقتصاد فقسط كبير منه اليزال بني يدي الفرنسيني.
البورجوازية املغربية فضلت تلك الفترة اإلبقاء على البنية
االقتصادية كما هي عليه ،فعوض تبني سياسة التصنيع
اخــتــارت الفالحة الــتــي مت وضــع توجهاتها العامة فترة
االستعمار املباشر ،كما عملت على أال يطال أي تغيير بنية
ملكية األراضي .حلت البورجوازية املغربية محل املعمرين
باملراكز الهامة يف االقتصاد واإلدارة ،واستطاع قسم منها ان
ينتظم بداخل االحتاد املغربي للفالحة ( ).U.M.Aفأفشلت
اإلصالح الزراعي الذي رتبت له حكومة عبد اهلل إبراهيم.
وسط هذا التكتل الطبقي تشكلت فئة بورجوازية متنفذة،
يف حدود ثالثني عائلة تقريبا ،استطاعت ان تهيمن على
كل القطاعات ،السياسية منها واالقتصادية والثقافية.
وكل سياسات الدولة املخزنية منذ االستقالل ،املتجسدة
بداية يف االقتصاد املوجه وفق املخططات االقتصادية،
ثم الليبرالية املتمحورة حول املخزن ،كانت فرصا ثمينة
استغلها هذا التكتل لتنمية رأسماله ولبسط نفوذه على
دواليب السياسة واالقتصاد

.

بداية االستقالل الشكلي تبنت الدولة "عملية احلرث"
( )Opération Labourلتوسيع األراض ــي الفالحية ،و
عملت الحــقــا على تشجيع وتــقــدمي الــدعــم لالستثمار
السياحي ( )1961والفالحي ،واعتمدت على فالحة موجهة
للتصدير للسوق األوربية .غير أنه يف بداية الستينيات
تأزمت األوضــاع االقتصادية للبالد فتوجه احلسن الثاني

نهاية السبعينات ،تواجد املغرب مجددا بني الدول األكثر
مديونية ،فخضع إلمالءات املراكز املالية االمبريالية التي
أجبرته على تطبيق برنامج التقومي الهيكلي بإعادة النظر
يف أساليب تدخله يف االقتصاد مع القيام بإصالح للمالية
العمومية والسياسة النقدية والتجارية .هكذا اضطر
املغرب لفتح اقتصاده لالستثمارات اخلارجية وتوقيع عدة
اتفاقيات منها  GATT 1987واتفاقية الشراكة مع االحتاد
األوربي وكذا التبادل احلر مع الواليات املتحدة األمريكية.
قبل ذلك قام البرملان 1989بالتصويت على قانون يسمح
بخوصصة  112مؤسسة عمومية بتفويتها للرأسمال املغربي
واألجنبي .قبل برنامج التقومي الهيكلي ،تتكون النخبة
االقــتــصــاديــة املغربية مــن بــورجــوازيــة تقليدية مهتمة
بالتجارة ،تقابلها بورجوازية أخرى أكثر ارتباطا باملخزن،
البورجوازية السوسية التي دخلت مجال املال واألعمال مع
سياسة املغربة .وسياسة اخلوصصة هذه هي آلية إلعادة
إنتاج النخبة االقتصادية و"لبرلة" االقتصاد املغربي،
بحيث فرضت على الدولة إعادة النظر يف منط تدخلها يف
األنشطة االقتصادية وباملجاالت التشريعية والسياسية
وسمحت بظهور نخبة اقتصادية جديدة ،نخبة املقاولني
املــغــاربــة ،أي بــورجــوازيــة استطاعت توظيف انتماءاتها
العائلية وقربها من مراكز القرار وما راكمته من رؤوس أموال،
حليازة مؤسسات عمومية مربحة وتوسيع مجال نفوذها
واستثماراتها

.

سياسة "املغربة" أشــرت لبداية خلق طبقة رأسمالية
مغربية ،و"اخلوصصة" مبثابة طفرة يف هذا االجتاه .فقبل
اخلوصصة متحور النسيج االقتصادي حول القطاع العمومي
الذي يشكل محركه األساسي ،ومع اخلوصصة رجع الرأسمال
األجنبي للمغرب ودخــل املــقــاولــون املــغــاربــة ،ليس فقط
ملجاالت االقتصاد ،لكن أيضا إلبــداء الــرأي يف التوجهات
العامة للبالد وسياساته االقتصادية .هذا التوجه اجلديد
سيتعمق أكثر مع فتور عملية اخلوصصة ،بعد بيع ما أمكن
بيعه ،واللجوء للشراكة بني القطاع العام واخلاص ،الشراكة
التي أطلق عليها التدبير املفوض لقطاع اخلدمات .كل هذه
السياسات من "مغربة" و "خوصصة" وكذا "شراكة القطاع
العام واخلاص" قاسمها املشترك هو خدمة التكتل الطبقي
املهيمن ومده باإلمكانيات املادية والتشريعية املتاحة حتى
يتقوى ويتوسع

.
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امللف

العدد 379

من  13إلى  19أكتوبر 2020

من عوائق تشكل البورجوازية الوطنية باملغرب

احلسني العنايت

على ذلك.

 – 1يف التعريف

منذ سقوط اإلمبراطورية الرومانية يف القرن اخلامس
امليالدي خربت الطرق واملدن يف مجال أوروبا الغربية لتحل
محلها اقطاعيات مستقلة مكانيا ،كل واحدة منها تتمركز
حول "قلعة اقطاعية" او "دير كنيسي " لكنها موحدة زمانيا
حتت السيطرة األيديولوجية للكنيسة كتعبير أيديولوجي
وحيد ومهيمن يف تلك األزمنة بأوروبا الغربية

.

هــذه االقطاعيات يسيطر فيها "أســيــاد" على االقنان
الذين يتشكلون من الفالحني .ابــتــداء من القرن الثاني
عشر املــيــادي بــرزت كلمة "الــبــورجــوازيــة" للداللة على
فئات اجتماعية تسكن وتعيش يف مداشر "بورجات" خارج
املجال املتواجد حتت نفوذ القلعات االقطاعية و"الديرات"
الكنيسية .ويتعاطى أصحاب هــذه "البورجات" للصنائع
وللتجارة بخالف القاطنني داخــل االقطاعيات والديرات
والــذيــن ميتهنون الفالحة لصالح االقطاعي والكنيسة.
وأصبحت "البورجات" تكبر بفضل نزوح الفالحني-االقنان
من جهة وبفضل التراكم املالي الذي حتصله البورجوازية
من التبادل التجاري .هكذا أصبحت مجمعات البورجوازية
التجارية تــزداد قــوة ما مكنها من التفاوض حــول "شــراء"
استقالل "البورجات" -التي تطورت الى مدن -من االقطاع
وأصبحت تسير بقوانني تضعها البورجوازية

بعد سقوط امارة قرطبة وبعدها اشبيلية تبعتهما امارات
أخرى ما ساهم يف نزوح ما يقارب  200الف من سكان االندلس
الى املغرب .فاذا كان اجلزء القليل من هؤالء يتوفرون على
مــهــارات صناعية وعلمية وفقهية ساعدتهم يف االندماج
باملدن املغربية ،فاألغلبية الساحقة منهم بدون ارض وبدون
مهارات فهم شبيهون يف وضعهم االجتماعي مبن صنفهم
اجنلس ب "المنب بروليتاريا" اثناء حروب الفالحني بأملانيا
يف القرن السادس عشر

.

مبا ان القاعدة االجتماعية لدولة للمرينيني ضعيفة نظرا

العلوي إسماعيل بن الشريف اول من تخلى عن القاعدة
القبلية يف احلكم واسس حكما مخزنيا يعتمد على "جيش
البخاري" معتمدا على احصاء العبيد الذين توزعوا على
جميع نواحي املغرب بعد تفكك الدولة السعدية بدعوى انهم
مملوكون خلزينة مال املسلمني ،ونكّ ل بالفقهاء الذين خالفوه
يف االمر خاصة بفاس ،وأضاف لهذا اجليش جيش "الودايا".
اعتمد السلطان إسماعيل على هذين اجليشني لبسط
نــفــوده على امل ــدن وعــلــى القبائل .ففي كــل مدينة وضع
الــبــورجــوازيــة حتــت مراقبة تلك اجلــيــوش ويف كــل مجمع
مــن للقبائل أســس قلعات للمراقبة .هكذا ألول مــرة يف

.

• ارهــاصــات ظهور البورجوازية ابملغرب يف عهد دولة
فيدرالية القبائل

كما اشرنا اليه سابقا فظهور البورجوازية مرتبط بظهور
"املدينة" ويف هذا الصدد يقول ابن خلدون ان "البدو اصل
املــدن" ويضيف ان تأسيس املــدن "نــاجت عن عوائد الكمالي
الذي يأتي بعد استيفاء ضــرورات املعاشي" وازدهرت املدن
املغربية الساحلية وكــذلــك الــتــي تتواجد داخ ــل البالد
خاصة يف بداية القرن احلادي عشر وتطورت فيها العديد
من الصنائع والعلوم يف اوج الدولة املوحدية نظرا الستقرار
حكمها الذي كان يعتمد على "العصبية" والتي تعني احلكم
باسم مجمع مهيمن من فيدراليات القبائل

.

هذا النوع من "االستقرار السياسي " ساهم يف تطور العمران
ومد اجلسور ما جعل املــدن تعيش يف انسجام مع محيطها
"البدوي" وهذا ما سهل التبادل التجاري الداخلي واخلارجي
بواسطة السفن مع أوروبا ومع افريقيا عن طريق القوافل.
نتج عن هذه املبادالت فئات بورجوازية يف العديد من املدن
املغربية .غير ان احلروب املتتالية واملتعددة التي تشن بهدف
احلفاظ على التواجد باألندلس ساهمت يف استنزاف أموال
خزينة الدولة واثقلت كاهل التجار وعموم الشعب بضرائب
غير مستحملة وهذا ما ينتج عنه "اضمحالل الدولة" حسب
أبن خلدون

.

هذا االضمحالل ترافقه اضطرابات وفنت تتركز اساسا
على محاور الطرق التجارية ما يؤدي الى االضرار باملبادالت
التجارية الداخلية .هــذه االضطرابات ال تتوقف الــى ان
تظهر فيدرالية قبائل جديدة مهيمنة تتوفر لها السلطة
على املدينة وإرساء اركان الدولة اجلديدة ،ما ينعكس سلبا
على تطور ومنو "الطبقة البورجوازية"

.

بعد اضمحالل دولة املوحدين أصبحت املدن الساحلية
باخلصوص تستقل عن الدولة املركزية وعن بعضها البعض.
اما املدن الداخلية كثيرا ما تكون منقسمة يف مواالتها عند
انتقال احلكم من سلطان الى آخر ما يؤثر سلبا على الطرق
التجارية ،وما يجعل البورجوازية املغربية غير قادرة على
اثبات وحدتها اجلغرافية وغير متوفرة على شروط امناء
وتطوير صناعاتها وبلورة مشروعها السياسي.

 – 3بــروز الــدولــة املخزنية واعـــدام رشوط المنو
املستقل للطبقة البورجوازية
حاول املرينيون ان يسيروا على خطى املوحدين و املرابطني
من قبلهم يف احلفاظ على التواجد باالندلس لكن ضعف
"عصبيتهم" وعــدم انسجام سندهم القبلي لم يساعدهم

لعدم انسجامها السوسيو -ثقايف التجاؤا الى تشكيل جيوشهم
من هذه الفئة االجتماعية النازحة .ولكي يتوفر لهم مصدر
مالي لتمويل هذه اجليوش الفاقدة لقاعدتها القبلية بال
بد لهم من سن مختلف اشكال املكوس .وقــال ابــن خلدون
الذي عاش يف عهد ابي عنان املريني " ما نزل بالعمران يف
منتصف هذه الثمانية ( 1350م)  ...وطوى كثيرا من محاسن
العمران...كأمنا نادى لسان الكون يف العالم باخلمول ...وكانه
خلق جديد ونــشــأة مستأنفة وعــالــم مــحــدث" .كما ّضيق
املرينيون على البورجوازية التجارية وسلبوها من مواردها
ومثال على ذلك بناؤهم لفاس "جديد" بجوار فاس "البالي"
الــذي تقطنه البورجوازية بفاس .رغــم ان ابــن خلدون ال
يربط تطور املدينة وصنائعها بتطور طبقة البورجوازية بل
برغبة السلطان وتوجيهه فقط ،لكنه جاء مبالحظة عميقة
مفادها ان "التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة
للجباية" .بعد اضمحالل دولة املرينني تقسمت البالد بني
السعديني جنوب نهر ام الربيع والوطاسيني شماله ودخلت
البالد يف وضع غير مستقر الى ان جاء بعد املالك السعدي
الذي أعاد االعتبار لفيدرالية القبائل كأساس للحكم ،ووجه
قبائل سوس الى معركة واد املخازن وانتصر فيها ما جعل
حكم السعديني يستعيد االحترام من طرف الدول األوروبية
الطامعة يف احتالل الثغور األطلسية واملتوسطية وكذلك من
طرف الدولة العثمانية اجلاثمة على اجلزائر وما شرقها .لكن
وفاة عبد املالك السعدي يف خضم املعركة أفقد البورجوازية
املغربية فرصة تطورها االخيرة

.

عندما تولى احمد املنصور السعدي احلكم ورث جيش
االندلسيني الــذيــن ساهموا يف املعركة طامحني ان يتم
على يده غزو االندلس من جديد .لكن بالرغم من تطوير
السعديني يف عهد عبد املالك للسالح الــنــاري وللذخيرة
فالدول األوروبية تصعب منازلتها خاصة ان االسطول الذي
بناه املوحدون لم يهتم به من جاء بعدهم النغماسه يف الفنت
الداخلية

.

ولى احمد السعدي ظهره للبحر وألوروب ــا واجتــه نحو
افريقيا للفتك بشعوبها بأسلحته النارية واستجلب منها
االالف من العبيد لتأسيس جيشه املخزني واالستالء على
التجارة يف امللح والذهب بينما اجليوش األوروبية خاضت
تستولي على املوانئ املغربية .وميكن اعتبار مجيء السلطان

تاريخ املغرب يتأسس حكم مخزني يفتقد للقاعدة القبلية
وللقاعدة املدينية

.

فعند وفاته بلغ عدد جيوش البوخاري  150الف نفر
يعيشون من خزينة الدولة واصبحوا هم من يتحكمون يف
تنصيب السالطني حيت جــاء يف كتاب البستان لصاحبه
قاسم الزّ ّياني" كــان مــآل هــذا العسكر البوخاري مع أوالد
األمير املولى إسماعيل ....مثل مآل الترك مع أوالد املعتصم
العباسي ...استبدوا عليهم وصــاروا يولون ويعزلون اال ان
ترشى جمعهم ....وما احياهم اال السلطان محمد بن عبداهلل
وملا عفوا خرجوا عليه بابنه موالي يزيد"....
وبــذلــك دخــلــت الــبــاد يف فــوضــى عــارمــة يطبعها قمع
الــبــورجــوازيــة التجارية وتتريكها وتشتيتها كما حصل
مبراكش سنة  1738على يد السلطان عبداهلل مبراكش حيت
ورد يف كتاب املثاني "امر بالقبض على اهل فاس الذين هم بها
بقصد التجارة يف الديار وبغيرها فقبضوا وكلفهم بإعطاء
املال ونهب جميع ما عندهم  ."....كما ان السالطني ملدة متتد
على قرنني  1700الى  1900لم يعرف حكمهم استقرارا وال
هم مكتوا يف مقر طويال ،حيت هم دائما على جيادهم ملتفني
بجيوشهم لغزو القبائل واملدن وسلبها من ممتلكاتها....

• نشأة البورجوازية الكومربادورية

أول وآخر انتفاضة للبورجوازية املغربية كانت بفاس سنة
 1820حاولت ان تضع حكما محليا خارج الساللة املتناحرة
على احلكم ،وذهبت الى تطوان بدعم من القبائل احمليطة
بفاس لكنها فشلت وانهزمت ألنها فاقدة ملشروع سياسي ترى
فيه القبائل إفــادة لها .هذا ما جعل البرجوازية املغربية
تضمحل كطبقة وتقلصت يف فئة تتمركز يف بعض املوانئ
كالصويرة ويف املدن األوروبية كمرسيليا ومانشيستر او يف
جبل طــارق و ســان لــوي بالسينغال .هــذه الفئة ستفتقد
استقاللية قرارها و اندمجت يف التركيبة املخزنية بصيغة
"جتار السلطان" كما انها وضعت نفسها حتت مظلة الدول
األوروبية الطامعة يف استعمار املغرب خوفا من "التتريك".
فالصفة املزدوجة " جتار السلطان " ومحميي املستعمر" لهذه
الفئة من البورجوازية املسماة "البورجوازية الكومبرادورية"
هــي التي مكنتها مــن االســتــمــرار وتشكل جــزء مــن الكتلة
الطبقية احلاكمة

.
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من  13إلى  19أكتوبر 2020

الشباب والشغل باملغرب :واقع كاريث بحركة نضال مشتتة

سعد مرتاح

منذ بداية سياسات التقومي الهيكلي وقطاع الشغل باملغرب
يعرف هجوما حيث أن مجمل املخططات التي سنها املغرب والتي
لها عالقة بالشغل تكرس أكثر فأكثر التوجه النيولبرالي،
هذا التوجه الذي يختزل األجــراء يف أبعادهم االقتصادية
احملضة (الفاعلية ،املردودية ،اإلنتاجية) مع تهميش ممنهج
حلاجياتهم الفكرية واملعنوية والنفسية واالجتماعية ،وهذا
هو السبب الرئيسي الهشاشة خاصة وسط الشباب

.

وهذا أيضا ما يفسر حاليا آخر مخططات النظام يف مجال
التشغيل فبعد متكنه من تعميم الهشاشة يف القطاع اخلاص،
انتقل إلى القطاع العام -الوظيفة العمومية -عبر اتخاذه

مجموعة من املؤسسات العمومية أدى هذا الهجوم على القطاع
العام إلى انخفاض نسبة التشغيل العمومي باملغرب وخصوصا
منذ بداية التسعينات من القرن املاضي حيث انخفضت من
 %13سنة  1994إلى  %8.7سنة 2014

.

والشباب املغربي يعتبر أبرز املتضررين من هذه األوضاع
حيث أن التقارير الرسمية أقــرت بتراجع نسبة الشباب يف
الوظيفة العمومية فحسب تقرير حول املوارد البشرية ،املرفق
مبشروع قانون املالية لسنة  ،2020بلغت املوظفني الشباب
األقل من  25سنة  ،9%ونسبة الذين تتراوح أعمارهم بني 25
و 35سنة  ..35%يف حني ارتفعت نسبة الشغل الناقص وسط

باملوازاة مع هذا عرفت نسبة البطالة أيضا ارتفاعا وسط
الشباب خالل السنوات األخيرة فقد أعلنت املندوبية السامية
للتخطيط أن عدد العاطلني سنة  2017قد ارتفع بـ 49.000
شخص ،كلهم بالوسط احلضري ،الذي بلغ عددهم اإلجمالي
 ،1.216.000وبلغت نسبة العطالة  10.2%على الصعيد
الوطني و  14.7%بالوسط احلــضــري ،وأن أعلى معدالت
البطالة وسط الشباب املتراوحة أعمارهم ما بني  15و24سنة
ب  26,5%على الصعيد الوطني و  42.8%على الصعيد
احلضري ،كما بلغت نسبة العطالة  23.3%ضمن حاملي
الدبلومات العليا ،و 25.9%ضمن حاملي دبلومات التقنيني وما
يعادلها ،و  25.7%ضمن حاملي شهادات التخصص املهني.
إن الوضع الكارثي الذي آل إليه املعيش اليومي للشبيبة
املغربية ،املطبوع بكثير من التهميش وإعــدام الكرامة وكبت
الطاقات الكامنة يف قطاعات واسعة منها ،كنتيجة مباشرة
لتفشي البطالة وهشاشة الشغل ،جــراء تبني دولــة املخزن
سياسات فاشلة ممالة من طرف اإلمبريالية العاملية ،حسب
املعطيات التي عمدنا إلى حتليلها أعاله ،يؤشر على أن كفاح
الشبيبة املغربية من أجل الكرامة والدميقراطية مفتوح على
آفاق أكثر رحابة من ذي قبل

.

فأمام هــذا األوض ــاع خاضت الشبيبة العاملة وحركة
املعطلني (الواجهتني األساسيتني للنضال يف مجال الشغل)
نضاالت مريرة غير أن ما ينقصها هو الوحدة والتنظيم،
فحركة املعطلني اليوم موجودة يف أغلب املدن ومناطق املغرب
لكنها تعاني من ضعف أو حتى غياب التنسيق بينها مما يجعل
نضاالتها محدودة وغير مؤثرة ،خاصة بعد تراجع اجلمعية
الوطنية حلملة الشهادات املعطية كميا ونوعيا

.

مجموعة من التدابير والبرامج الهادفة إلى تفكيك الوظيفة
العمومية أبــرزهــا مرسوم  9غشت  2016متعلق بتحديد
شروط وكيفيات التشغيل مبوجب عقود اإلدارات العمومية
تطبيقا للسياسات النيوليبرالية املمالة من طرف الدوائر
املالية العاملية ،حيث شكل هذا املرسوم تراجعا خطيرا يف مجال
استقرار العمل وتكريس الهشاشة ،فاملادة  3من هذا املرسوم
تلغي أية إمكانية لترسيم الذين فرض عليهم التعاقد يف أطر
اإلدارة .كما جنب من بني مواده اخلطيرة املادة  20التي تنص
على انه يف حالة إنهاء عقد الشغل خالل سريانه من طرف
رئيس اإلدارة ،فإن التعويض املستحق ال يتجاوز بشكل عام
أجرة شهر واحد ،أما إذا انتهى عقد الشغل يف سنته األولى فإن
مرسوم  2016ال ينص على أي تعويض مستحق للعون املعني.
كما أن املادة  11تعطي لــإدارة حق فسخ العقد دون إخطار أو
تعويض "إذا تبث يف حق العون أخطاء مهنية خطيرة" .فيما
يكون العون محروما من االستعانة مبمثل نقابي أو غيره للدفاع
عن مصاحله

.

واجلدير بالذكر أن السنتني املاضيتني متيزت بعدة زيارات
لوفود الدوائر املالية العاملية وإشرافها املباشر على تنفيذ
إمالءاتها ،كزيارة وفد من صندوق النقد الدولي بتاريخ يف
يوليوز  2017ثم يف فترة ممتدة ما بني أكتوبر ونونبر :ويف
كل زيــارة تنوه هــذه الوفود ب"اإلصــاحــات الهيكلية" التي
أجنزها املغرب املتمثلة يف تخفيض النفقات العمومية وتفكيك
الصناديق االجتماعية وتعومي العملة الوطنية ،كما أنه يف
الوقت الذي كان ينوه فيه بهاته اإلصالحات كانت احلركات
اجلماهيرية تعبر عن غضبها من اعتمادات هاته اإلجراءات
ومتثلت أساسا يف حراكات شعبية واجهها النظام بالتخوين
والقمع واالعتقاالت

.

فكانت من نتائج هذه السياسات تراجع التشغيل العمومي
نتيجة لتقليص التوظيف يف القطاع العمومي وخوصصة

الشباب الذين ال يتجاوز اعمارهم إلى  38.2%من مجموع
املشتغلني الذين هم يف وضعية الشغل الناقص.

فأمام هذا
األوضاع خاضت
الشبيبة العاملة
وحركة المعطلين
(الواجهتين
األساسيتين للنضال
في مجال الشغل)
نضاالت مريرة غير أن
ما ينقصها هو الوحدة
والتنظيم ،فحركة
المعطلين اليوم موجودة
في أغلب المدن
ومناطق المغرب
لكنها تعاني من
ضعف أو حتى
غياب التنسيق
بينها

أمــا حركة الشبيبة العاملة فهي األخــرى لم تخرج عن
وضعية االنقسام والتشتت هذه ،فبناء على جانب من طبيعتها
املتمثل يف كونها فئة تخترق كامل الطبقات والقطاعات املهنية،
فهي منقسمة بذلك قياسا على االنقسام الذي تعانيه الطبقة
العاملة والشغيلة املغربية عامة ،ومحكومة باألسباب نفسها
التي حكمتها .لذلك فإن واقع احلال بالنسبة للشبيبة املغربية
املنخرطة يف النضال اليوم ،يقر بتشتتها وانقسامها بفعل
التشتت واالنقسامات النقابية ،وضعفها بضعف هذه األخيرة

.

وأما ضعف قوة الشبيبات املناضلة التقدمية ،والقادرة
على توجيه القطاعني األساسيني حلركة النضال على واجهة
البطالة والتشغيل يف كليتها ،فهو يظل املعيق الذاتي األساسي
أمام نهوض قطاعات احلركة وتقدمها نحو حتقيق وحدتها
وأهــدافــهــا ،فرغم تــواجــد عــدد مهم مــن الشباب التقدمي
يف صــفــوف حــركــة املعطلني (خريجو الفصائل الطالبية
التقدمية )..واحلركة النقابية (الشبيبة العاملة ،احتاد شباب
التعليم باملغرب ،)..ورغم املساهمات النوعية والقوية التي
يتقدمون بها كأفراد ومجموعات يف حتملهم للمسؤوليات،
بقيت مشاركتهم ومساهمتهم تلك دون املستوى املطلوب ،ولم
يستطيعوا وقف تعميق انقسامات احلركة وقطاعاتها وال
حمايتها وحتصينها من القوى االنتهازية والبيروقراطية،
كما أن ذلك التواجد ،بتلك الطريقة ويف تلك احلدود ،لم ولن
يؤهلها البتة إلى جتاوز االنقسام والتشتت وغياب البرنامج

.

وهــذا ما يطرح على القوى التقدمية املناضلة إعــادة
التفكير يف كيفية تأطير حركة النضال على واجهة البطالة
والتشغيل بقطاعيها األساسيني ،فرغم الضعف الذي تعانيه
اليوم ،وفقا لتشخيصها ذاتيا وموضوعيا ،تبقى حركة ذات
أهمية إستراتيجية ال غنى عنها ،وهي تختزن إمكانات هائلة
للنضال والوحدة الذاتية والتنظيم ،ميكنها إذا ما جنحت يف
الوعي بها واستثمارها أن تدفع عجلة النضال على واجهات
البطالة والتشغيل ،وأيضا بدفعها يف االنخراط الفعلي بالصراع
االجتماعي القائم عامة

.
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العدد 379

من  13إلى  19أكتوبر 2020

رأساملية املراقبة:
تقنيات التواصل االجتامعي كأدوات جديدة داخل املنظومة الرأساملية

ياسر مكوار

يف جذور املفهوم
أعــاد فيلم وثائقي بتثه شبكة "نيتفليكس" حتت عنوان
"املــعــضــلــة االجــتــمــاعــيــة" الــنــقــاش ح ــول مــواقــع الــتــواصــل
االجتماعي والتحوالت التي حتدثها داخل املجتمع وطابعها
الربحي التجاري أيضا ،وقد قدم مطورون عملوا على هاته
الشبكات شهادات صادمة حول األساليب السيكولوجية التي
تعتمدها هاته الشبكات والتي تصل حتى فعل التخدير ،إضافة
إلشكالية اخلصوصية

الصناعية حتول املواد اخلام إلى منتوجات ،فرأسمالية املراقبة
حتول املعلومات اإلنسانية إلى منتوجات

.

هذا النظام خلق سوق جديدة افتراضية وهي سوق املعلومات
والتوقعات ووسيلته األساسية هي اإلعالنات ،لكنه يتمدد
ويتوسع ليضم إليه فاعلني أخرين يغريهم فضاء املعلومات

بالفعل إعالم بديل يف وقت معني لكن مع ما قدمناه على ضوء
كتاب "عصر رأسمالية املراقبة" ،إضافة إلى التغيرات التي باتت
حتدثها هاته املنصات على مستوى الفرد واملجتمع ،وأيضا
حتولها إلى أدوات استقطاب حادة على املستوى السياسي كما
أثبتته األزمة اخلليجية واالنتخابات األمريكية

.

.

لكن قبل سنتني كانت "سوزان زوبــوف" ويف غمرت التطور
التكنولوجي وانفجار مواقع التواصل االجتماعي قد نحتت
مفهوما جديدا يف كتابها "عصر رأسمالية املراقبة" ،وتشير
سوزان يف تعريفها للمفهوم إلى كونه "نظام اقتصادي جديد
يستخدم التجربة الشخصية ألفــراد ألجل أغــراض جتارية
تتوخى التوقع والدفع نحو االستهالك"

.

حتاجج ســوزان يف كتابها أن الرأسمالية وجــدت طريقة
جديدة للتغلغل وذالك من خالل وسائل التواصل االجتماعي،
وتقول " أن هاته املواقع حتولت إلى أدوات تستخدم لتخزين
املعلومات فيما يسمى " ،"bigdataويتم استخدام هاته
املعلومات ألجــل تطوير اخلدمة املقدمة للمستخدمني من
خالل تتبع أنشطتهم اليومية وميوالتهم ،وبشكل أساسي ألجل
استهدافهم من طرف املعلنني حيث تعد هاته املعلومات املجمعة
من طرف "خوارزميات" معقدة تعمل هي األخرى على تطوير
نفسها ،مادة تتسابق الشركات الكبرى ورائها.

وسائل تواصل أم سوق جديد؟
يقدم كتاب "عصر رأسمالية املراقبة " حتليال تاريخية
للمنظومة النيوليبرالية ويبني كيف أن هاته األخيرة تصنع
دائما وسائل جديدة للخروج من أزماتها البنيوية ،ويقدم مثاال
على ذالك مبا حصل خالل سبعينيات القرن املاضي حيث أمام
أزمة النفط العاملية وتصاعد حمالت احلقوق املدنية ،انبثق عن
طريق "فريدريش هاريس" و "ميلتون فريدمان" مفهوم السوق
احلرة من جديد بعد عقود من تدخل الدولة يف االقتصاد منذ
العشرينيات.
بنفس املنطق ميكننا من فهم تغول وسائل االتصال احلديثة
يف حلظة "احلداثة الثالثة" كما أسمتها صاحبة الكتاب ،حيث
يف ظل أزمــات دوريــة للرأسمالية تنضاف إليها أزمــة عميقة
للدميقراطية التمثيلية ,يف خضم هــذا االضــطــراب يتم
تقدمي هاته الوسائل كترياق لهاته األزمات حتت ذريعة خلق
فضاء للتواصل والنقاش ،لكن احلقيقة االستثمارية التي
تختفي وراء طابع املجانية سرعان ما ستتكشف ،وسيتحول
الزبناء املفترضون إلى سلع تباع معلوماتهم الشخصية وتنتهك
خصوصياتهم ،وبتالي يتم خلق سوق جديدة يسهل فيها معرفة
حركات الزبناء وتعقب خطواتهم القادمة مما يذر أرباح طائلة
تكشفها أرقام معامالت هاته الشركات

.

ولفهم طريقة عمل هذا النظام تقدم صاحبة الكتاب مثال
حــول شركة "غوغل" حيث تشرح الطريقة التي حتــول بها
منوذج هاته الشركة إلى النموذج الرأسمالي عبر االنترنيت،
حيث ستشرع يف حتويل جتــارب املستخدمني إلــى "فائض
إنتاجي" ألجل صناعة خدمات ومنتوجات جديدة ،وسيذهب
هــذا "الفائض اإلنتاجي" الــذي هو عبارة عن معلومات إلى
املعلنني زبــنــاء الشركة األســاســيــن .فــإذا كانت الرأسمالية

كاألنظمة السياسية وشركات التخطيط االستراتيجية.

هناية أسطورة االعالم البديل؟
لطاملا عرفت منصات التواصل باإلعالم البديل خاصة يف
الــدول التي يكون فيها االعــام التقليدي مقيدا وقد شكلت

وبإمكاننا
عمل
إسقاطات
لهاته
التعريفات على
منصات التواصل
وكذا عموم التقنيات
الحديثة ،لكن الغرض
من هذا النقد ليس
إعدام التقنية بل
محاولة لثنيها عن
التحكم والسيطرة
في مختلف
مفاصل الحياة

كــل هــاتــه املعطيات حتيل إلــى نهاية مــا يــعــرف بنضال
االفتراضي" الذي أصبح احللقة األضعف داخل هاته املنصات
أمام زحمة املعلنني واألخبار ،وبتالي حتى ما كانت جتنيه بعض
الشعوب واملجتمعات من هاته التقنيات بدأ يندثر وبدأت هي
أيضا يف األخير تدخل حتت غطاء عصر " رأسمالية املراقبة".

يف نقد التنقية
يعتبر مفهوم "االغتراب" أو "االستالب" إحدى أهم املفاهيم
املاركسية ،حيث أشار ماركس إلى أن العمال يشعرون بخيبة أمل
كليا من طرف التسلسل
جتاه عملهم ووجودهم ألنهم محكومني ًّ
الهرمي املفروض من طرف أربــاب العمل ،وهذا يخنق االبداع
واحلرية الفردية

.

وقد عملت مدرسة فرانكفورت املاركسية على تطوير املفهوم
فيما بعد من خالل مفاهيم كالعقل األذاتي أو العقالنية التقنية
والتي حتيل على اختزال األنظمة الرأسمالية احلالية للعالم يف
األدوات والتقنيات وبتالي فهو يفصل الواقع عن القيمة دون
النظر إلى عواقب وتأثيرات هاته التقنيات .هذا النوع من
التفكير هو الذي أسماه ماركوز "بالتفكير ذو البعد الواحد"

.

وبإمكاننا عمل إسقاطات لهاته التعريفات على منصات
التواصل وكذا عموم التقنيات احلديثة ،لكن الغرض من هذا
النقد ليس إعــدام التقنية بل محاولة لثنيها عن التحكم
والسيطرة يف مختلف مفاصل احلياة ،وهو ما عبر عنه املفكر
الفرنسي الراحل "بيرنارد ستيغلر" بقوله على "أننا خلقنا
التقنية قبل أن نخلق مجتمع قادر على التكيف معها"

.

إن مثال وسائل التواصل االجتماعي هو مثال بسيط قدمناه
يف هذا املقال على التغول التقني يف عصر اليوم ،لكن مخاطر
هذا التحول قد متس جوانب أوسع خاصة عند احلديث عن
الذكاء الصناعي مثال الذي قد يؤدي إلى اندثار مهن وحرف
بعينها

.
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ملحة عن الغروندريسة
هي مخطوطات ماركس التي كتبها سنة 1857-1858
وتعرف اليوم بالغروندريسة او رؤوس اقالم او مخطط
عــام او خــطــوط كــبــيــرة اســاســيــة...لــم تــنــشــر باللغة
االملانية اال سنة  1939ولم تترجم الى الفرنسية اال
سنة  1976حيث متــت ترجمة بعض االجـــزاء وسنة
 1980اشرف هنري لوفيفر مع مجموعة من الباحثني
على الترجمة الكاملة وجتميع اجلزئني يف كتاب واحد

.

نشر هذا الكتاب يف منشروات " ايديسيون صوصيال"
سنة  1980ويقع يف  891صفحة

.

يتألف هذا الكتاب :
 1حملة مقتضبة عن باستيا وساي.صفحة  26الىالصفحة 35
 2مقدمة من الصفة  36الى الصفحة 68 3الغروندريسة فصل اول املتعلق بالنقود من صفحة  69الى الصفحة200
 فصل ثاني موضوع راس املال من الصفحة يتكون من 3اجزاء:
* اجلزء االول:عملية انتاج الراسمال من الصفة 201
الة الصفحة .328
* اجلزء الثاني :عملية تداول راس املال من الصفحة
 329الى الصفحة .670
* اجلــزء الثالث :الــراســمــال كما ينمو ويتحول الى
فائض قيمة ورب ــح ...من الصفحة  671الــى الصفحة
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صديقي املــربــي :أعــز ْز علينا أن
نراك حتترق وحيدا يف الشمعدان،
وقـــد خــاصــمــك الــبــيــلــســان ،ف ــإذا
أنــت تلتحف نــار بــرومــوســيــوس..
تنفخ من روحــك ،علّك تبعث آخر
احملــتــرمــن مــن الــرمــوس ..حسبك
أن كل ممتع ،مقنع يضاف إليك..
بعيدا عن احلمق والنوك..
أتــراك نسيت أنــك لطاملا حولت
الــعــوســج ،إل ــى هـــودج ،والــقــواصــم
(الصاد قبل امليم) ،إلى عواصم..؟!
من مـــلء جــفــونــك ،وال تكتحل
عــيــنــاك بــعــبــرة عــلــى هــذه األرض
اليباب ،ليس يعنيك تواتر العوائق
وتضاعف اإلكراهات ،وتنكر هؤالء
وأولــئــك ملــا يعتريك مــن أ نّــات ،وما
تصدره من آهات..
وألنـــك" جــمــع بصيغة املــفــرد"،
أوتــيــت مــن كــل شــيء ،أو اجتمعت
فيك/لك املناقب جميعها فاخترت
فضالها ،فطوبى لك هذا التوهج..
تعرفك املــوانــئ واملــرافــئ ،فأنت
ّ
معريف
أي حقل
ـري تضرب يف ّ
غــجـ ّ
جـــــو اب ،أفّ ــــاق،
بــأكــثــر م ــن ســهــم،
ّ
تــــــو اق..
خــــفّ ــــاق ،إلــــى اإلبـــــــداع
ّ
نياشينك حمرة خــدود متعلميك

التيتي احلبيب

كــتــبــت هـــذه الــغــرونــدريــســة  10ســنــوات قــبــل نشر
الكتاب االول من الرأسمال ومن خالل هذا املبحث الذي
قــام بــه مــاركــس خلص الــى القناعة بــان حتليل منط
انتاج الراسمالية يقرض االنــطــاق من البضاعة (la
 )marchandiseبدل النقود كما وقع يف الغروندريسة.
االن ــط ــاق مــن الــبــضــاعــة يــســمــح مبــعــاجلــة الــعــاقــات
االجتماعية عالقات االنتاج وقضايا القيمة التبادلية
واالستعمالية وحتليل قضية فائض القيمة وقوة العمل
تلك البضاعة االستثنائية او العجيبة التي تنتج اكثر
مما تكلف

.

ال توجد حسب علمي اية ترجمة لكتاب الغروندريسا
كامال كل ما هنالك ترجمة بعض االجزاء الغير

.

من يستطيع دراســة هــذا الكتاب سيجد نفسه وهو
يتابع البحت والتحليل املاركسي وكأنه ولج الى مختبر
هذا املعلم الفذ سيجد امامه التحليل واالستنتاجات
وحتى مشاريع البحث والتوسيع التي يضعها ماركس
يف جدول اعماله العلمي .ال يفوتني ان اشير الى كون
لينني لم يطلع على هذا الكنز الكبير واملنجم لالفكار
ولو اطلع عليه لرمبا كانت اسهامات جديدة وضرورية
وهـــذا يــعــنــي ان رفــع الــتــحــدي واالســتــفــادة النوعية
مفتوحة امام من يعتبرون انفسهم معنيون بهذا العلم
وبرفعته وتطويره يف جميع االجتــاهــات .ولــنــردد مع
لينني شعاره الدائم :تعلموا ،تعلموا ،تعلموا

وأوسمتك تفعيل قيمك الكونية،
بل أرقك ،ألقك..
نكو ن
ثر ا" :نربي ِل ّ
نقاسمك مبد ًأ ّ
مــن أجــل احلــيــاة ،ولــيــس مــن أجــل
االمتحان"..

ديدنك تأمني املدرسة العمومية
ضد "التوابع والزوابع" املوغلة يف
التبضيع ،شقيق التضبيع..
وإذا خــذلــتــك (ذريـــة الــفــقــراء)
أضحت لديك (ليت)ّ ،
عل (لعل)،
أو عسى..
هــكــذا تــبــهــج ،وتــبــتــهــج ،تــنــعــش،
وتــنــتــعــش ..فــأنــت الــشــمــس الــتــي
بــا كــســوف ،القمر املــتــطــاول على
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الثقافة والتغيري

واخيرا املراجع وامللحقات.
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عىل هامش البحر
أضع يداي على صدري
الوقت ضهيرة صيف
اجلائحة مستمرة
األخبار سيئة للغاية
موتى و مرضى و تفجيرات يف كل مكان
أبحث عن مطعم للغداء
شهيتي ليست على ما يرام
على شط البحر
رائحة املوت تغلبها رائحة العرق
والسمك املقلي
من ميوت هنا يدفنه الرمل
ومن ال ميوت يقتله امللل
ومن لم يهرب بعد من لعنة املكان
يخطط للهروب
يدفنون أسرارهم يف بئر
ثم يركبون البحر
بني املوت هنا و املوت هناك
بني املوت و املوت
الفرق كبير

نور الدين موعابيد

أنهي غدائي
أجلس حتت الشمس

اخلسوف..

وألعن الشيطان

ولهذا وذاك ،فإن األيام تكتب ما
متليه أنت ،يا صاحبي ،منصتا إلى
فصولك الــدراســيــة ،منفتحا على
الــبــراري ،تخلخل امل ــدى ،تراقص
احملكي
الندى ،فإذا ((أنــت الطائر
ّ
واآلخر الصدى))..

وأنام...

أيــهــا املــربــي :حسبك أنــك قائد
(أوركــــيــــســــتــــرا) الــســمــفــونــيــات
جــمــيــعــهــا عــلــى الــرغــم مــن تــواتــر
العوائق ،وتكاثر العراقيل ،بل هلل
درك صامدا ،ثابت القلب والقدم،
ال تني تقتحم...

ماذا بقي من العالم الذي نعرفه غير اخلراب
ماذا ببقى من العالم كما نعرفه
غير خرابه
و خرابنا
لك وحشة أيها املوت
عندما تريد دفني
إقرأ علي السالم
ورتل لي الفاحتة
فإنها تذكرني بحرويف األولى
وأنا اجلس القرفصاء
صغير بني صغار الفقراء
وأحفظ عن ضهر قلب
ما قاله لي الرب
يف مسجد صغير
وهو ينضر إلي من أعلى سمائه
بكثير من احلب

14
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سبق للجريدة ان اجرت حوارا مع االستاذ العريب حنان وقد قام ابلحوار الفقيد عبد الرحمي الخاديل ومبناسبو نرشان ملف هام يتطرق ملوضوع تشكل النواة الصناعية
للربجوازية الكمربادورية املغربية وتناول عوامل وحدة هذه الطبقة االجمتاعية كما عوامل رصاعها وتناقضاهتا الداخلية يرسان ان نعود للحوار الذي اجريناه مع استاذ
االقتصاد العريب حنان االقتصاد املناضل .فاألستاذ العريب حنان ،الغين عن التعريف ،حاصل عىل دكتوراه الدولة حول أزمة التصنيع ابلعامل الثالث ،محاولة مالمسة يف
إطار النظام االقتصادي العاملي نوقشت يف يونيو  ،1984عمل بوزارة املالية من  1971إىل أواخر  ،1975إطار مايل ومستشار اقتصادي ،التحق بجامعة محمد الخامس
كمدرس بكلية العلوم القانونية واالجمتاعية واالقتصادية ابلرابط .وعمل كأستاذ محارض مبعاهد مغربية وأجنبية إىل حدود منتصف التسعينيات ،كما اختري كرئيس
شعبة بنفس الكلية من  1994إىل  ،1997وساهم بعدة ندوات وطنية ودولية وله عدة كتاابت ومقاالت وكتب ...نعيد نرش اهم القضااي اليت نعتقد اهنا تسعفنا يف القاء
املزيد من الضوء عىل عنارص ملف عددان .فالشكر موصول طبعا لالستذ العريب حنان الذي لىب دعوة واستضافة الجريدة وتلىق اسئلة الفقيد عبد الرحمي الخاديل والذي
نحيي ذكراه ونتذكر مكارم اخالقه الشيوعية وتفانيه يف خدمة مصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحني وتفانيه يف خدمة االعالم املناضل لحزبن.

 1كــيــف يــنــظــر االســتــاذ الــعــريب حــنــان اىل
التوجهات العامة الــي سلكهتا الــدولــة املغربية
وترجمهتا يف سياسات مسيت ابلتصنيع ابملغرب ؟
لقد حتدثت عن البرازيل ،األرجنتني ...أما املغرب آنذاك

كان يهتم بالسياسة للتنمية الصناعية .هذه األخيرة ميكن
تقسيمها إلى شطرين  :الشطر األول ما بني سنة  1960إلى
بداية الثمانينيات من القرن املاضي .وأفضل أن أتكلم عن
مسلسل التصنيع باملغرب ،ورمبا ميكن أن ارجع إلى السياسة
الصناعية .وحينما أحتدث عن هذه الفترة ميكن اإليجاز
عن مسلسل التصنيع يف بعض النقط  :بــدأ بالصناعات
املستبدلة للواردات ،وبالصناعات التحويلية أو التي تقيم
املــواد األولــيــة كالفالحة والفوسفاط واملــعــادن .ويف هذا
اإلطار فاخلطة اخلماسية األولى يف سنة  1960إلى ،1964
هــذه اخلطة التي انطلقت بعد تقييم االقتصاد املغربي
ما بني  1958و ،1960اقترحت مشاريع  :مشاريع الصناعة
التحويلية للمواد الزراعية حتى تثمن الفالحة ومشاريع
حتويلية للمعادن خاصة الفوسفاط واحلــديــد والزنك
والــكــربــاط ...فكانت هــنــاك مــشــاريــع  :مــشــروع السياسة
السكرية ،ومشروع حتويل الفوسفاط ومشروع الكيماويات

(السامير) وهناك مشروع احلديد والصلب.

هذه املشاريع ،إذا عبرت عن شيء فإنها تعبر عن البحث

 31دجنبر  1959قبيل خطة  1960-1964كان محفزا وذلك

وبــدأت الــتــوازنــات االقتصادية األساسية يعني ميزانية

حتت غطاء احلماية اجلمركية وبالتالي جند عــددا من

الــدولــة ،امليزانية التجارية ،ميزان االداءات ...بــدأت يف

الشركات استثمر يف تلك الفترة ما بني .1965-1968-1972

التدهور ،وبدأت مالمح أزمة مالية باملغرب ابتداءا من سنة

إال أنــه يف سنة  1973كانت هناك مالمح لتصاعد سعر

 1980-1982تقريبا ،حيث إن عبء املديونية سنة 1983

الفوسفاط .فسنت اخلطة اخلماسية  .1973-1977فهذه

وصــل تقريبا إلــى  140%بالنسبة للناجت الداخلي اخلام

اخلطة هي التي أظهرت إرادة للتصنيع لكون املغرب آنذاك

وأصبح املغرب حتت امالءات الرأسمال األجنبي عن طريق

كان فيه من االرتياح املالي ،حيث إن فوائض امليزان التجاري

البنك الدولي وخاصة صندوق النقد الدولي ،وأصبح املغرب

ثم التوازن ،نوعا ما ،يف ميزان االداءات جعل املغرب يف موقع

أيضا يطلب نوعا من جدولة الديون داخل نادي باريس ثم

ميكنه من أن يباشر مخططا استثماريا مهما ،كان النصيب

نادي لندن آنذاك .وهذا ال يعني إعفاء املغرب من الديون

األكبر منه للقطاع العام وللشركات ذات االقتصاد املختلط

بتاتا ،بل بالعكس ،فإعادة اجلدولة تعني أنــك لن تؤدي

كــمــا كــانــت تــســمــى ،إذ كــانــت جتــمــع بــن الــقــطــاعــن الــعــام

اليوم وإمنا ستؤدي بعد اليوم وبفائدة أكثر وال تسامح يف

واخلاص .إال أنه يف سنة فيما بعد انحدر سعر الفوسفاط

السوق العاملي ،وكما قلت سابقا كان هناك نوع من الشح يف

وأصبحت الدولة يف مــأزق ابــتــداءا من سنة  .1977فسنت

دورة الرساميل عامليا يف فترة الثمانينيات وثقل املديونية

خطة ثالثية سنة  1977-1978-1980وهي خطة الركود

على كاهل مجموعة من االقتصادات أي أنه كانت هناك

والتفكير فيما ميكن القيام به وجتميد دور الدولة وانتظار

إرادة تصنيعية ،ونوعا ما ،تنموية ال تبحث عن القطيعة

ما ميكن أن يفعله القطاع اخلــاص .ويف هــذا اإلطــار ميكن

مع التقسيم الدولي للعمل آنذاك ولكن عن متوقع مشرف،

إدخال ظهير  2مارس ( 1973ظهير املغربة) وذلك لتحفيز

إلى حدا ما ،لالقتصاد .ولكن ابتداءا من الثمانينيات ،رمبا،

القطاع اخلــاص وملشاركته مع الرأسمال األجنبي يف عدد

كــان هناك نسيان لهذا املــســار ،مسار اخلطة اخلماسية،

من القطاعات .مت هناك تعديل قانون االستثمار بظهير
 17يناير  ،1983حيث جند ،وألول مرة ،قانون االستثمار
يراعي اجلهوية ،هذه األخيرة التي أتت يف اجلزء الثالث من
اخلطة اخلماسية  .1973-1974إذن بدأت عملية انتظار

عــن التموقع يف إطــار التقسيم الــدولــي للعمل ،كما كان
احلال بالنسبة للبرازيل واألرجنتني فيما قبل .وكما كان
هو احلــال بالنسبة للمغرب ،يف نفس الفترة السابقة ،يف
روسيا والهند ويف مصر وبعيد ذلك يف العراق .هذا الوضع
باملغرب جاء على اثر اكراهات جتارية واكراهات االستثمار
الستجالب اكبر ما ميكن من الصناعات التي يعول عليها
يف خلق مفاعيل بالدرجة األولــى وثــم بالدرجة الثانية
على النسيج االقــتــصــادي املغربي أي بعبارة أخــرى خلق
نواة للنسيج الصناعي يلعب دورا تنمويا فيما بعد .إال أنه
وقعت أزمة مالية سنة  ،1965وتبلورت سنة  1966إلى طلب
العون من صندوق النقد الدولي ،وهذا األخير سن إمالءات
بنوع من التوقيف أو نوع التقليل من االستثمار العمومي
واالعتماد على الصادرات والسياحة والفالحة .هذه هي
اخلطة الثالثية لسنة  .1965-1967وهذه اخلطة تقول  :ال
ميكن للمغرب أن ينتج إال ما هو قد يعطيه ربحا إذا أخذنا،
كمقياس وكمؤشر األسعار العاملية .ويف سنة 1968-1972
سنت اخلطة اخلماسية الثانية ،وهذه اخلطة لم تتخل عن
االستثمار العام ولكن حفزت االستثمار اخلاص ،خصوصا
استثمار الشركات الصغرى واملتوسطة .حيث تبني آنذاك
أن عددا من الشركات أحدثت وهي شركات صغيرة معظمها
حتول من التجارة إلى الصناعة ،أحدثت يف قطاع النسيج
ويف بعض القطاعات الغذائية ،ملاذا ؟ ألن قانون االستثمار

خاصة لسنتي .1973-1974
  

2
هل ميكن إقامة قطاعات اقتصادية
مؤدية للمنو أو الصعود ؟
مــن حسن احلــظ آنـــذاك ،أن قــطــاع السكر مــثــا ،قبيل

هذه
المشاريع ،إذا
عبرت عن شيء
فإنها تعبر عن
البحث عن التموقع
في إطار التقسيم
الدولي للعمل ،كما
كان الحال بالنسبة
للبرازيل واألرجنتين
فيما قبل .وكما كان
هو الحال بالنسبة
للمغرب ،في نفس
الفترة السابقة،
في روسيا والهند
وفي مصر وبعيد
ذلك في العراق

الثمانينيات ،بدأ يلبي تقريبا  64%من حاجيات السوق
الــوطــنــيــة ،ومــن حــســن احلــظ أيــضــا ،أن مــشــروع احلــديــد
والصلب بالناظور كــان جاهزا تقريبا ،وأن مشروع مغرب
فــوســفــور  1ومــغــرب فــوســفــور  2لتحويل الــفــوســفــاط إلى
احلامض الفوسفوري ...كانت السلطات املغربية قد بدأت يف
اجنازه ،وأن بعض الصناعات بلغ نوعا من الذروة يف تصدير
واســتــجــاب العملة الصعبة ،وهــي الصناعات الغذائية،
وصناعة النسيج واملالبس .فبفضل بعض التعاقدات مع ما
يسمى بالسوق األوروبية آنذاك أي االحتاد األوروبي حاليا
وكــذلــك بفضل التفاهمات مــع أوروب ــا ودول يف الكارايبي
وإفريقيا واسيا وهي اتفاقات كانت تسمى األلياف املتعددة
مكنت املغرب آنذاك من تصدير واستجالب العملة الصعبة.
وجتــدر اإلشــارة ،إذا رجعنا إلى السؤال السابق ،إلى أن
السياسة الصناعية باملغرب ابتداءا من سنة  1978كانت
تتسم باالنتظارية وبالتفكير جليا يف التوازنات الكبرى
أي امليزان التجاري وميزان االداءات واملوازنة العامة .ويف
هذا الظرف ،انحدرت نسبة االستثمار أي حجم االستثمار
على الناجت الداخلي اخلام ،من  36%كما قرر لها يف اخلطة
اخلماسية  1973-1977إلــى  20%وبــدأت تــتــراوح ما بني
 18%إلى  21%طوال سنوات الثمانينيات والتسعينيات من
القرن املاضي .إذن هذا يعبر عن تراجع اإلرادة التنموية
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حوار

تتمة احلوار

العدد 379

من  13إلى  19أكتوبر 2020

عــبــر االســتــثــمــار ،وعــن تــراجــع بــعــض األدوات الــتــي كانت

وسرى هذا الوضع إلى حدود الثمانينيات ،صحيح أنه كانت

وعن نقص الطلب اخلارجي وعن تشجيع الصادرات ،فكل هذا

تستعملها الدولة كاستعمال صندوق اإليداع والتدبير مثال

هناك خطة خماسية  1981-1985ثم خطة ،1988-1992

ميكن أن يكون له منطق بالنسبة لصندوق النقد الدولي ألن

يف االستثمار الصناعي كاستعمال البنك الوطني لإلمناء

لكن يف احلقيقة هاتني اخلطتني لم تترجما إرادة سياسية

منطقه هو األمد القصير وليس باألمد الطويل ،فكنا نعيش،

االقتصادي آنــذاك ،وللمالحظة فإن هذا البنك مت حله يف

لالستثمار الصناعي التنموي ،بل كانتا حتثان ،خاصة ،على

مع األسف ،وكانت إذاك سنوات اجلفاف ،وكنا نعيش األمد

بداية التسعينيات ولم يعد يستثمر ولم يعد أداة ناجعة

الــصــادرات ،وتشجيعها واستجالب ،ما ميكن من الرساميل

القصير ،وال ميكن أن نثق آنذاك يف خطة رباعية أو خماسية،

يف االستثمار الصناعي ،وكذلك مت تغييب ،نوعا ما ،مكتب

األجــنــبــيــة واحل ــث عــلــى نــوع مــن اســتــدراج االدخـــار احمللي

وبالتالي فمرجعية السياسة الصناعية آو التصنيع بدأت

التنمية الصناعية بعدما قام مبجهودات محمودة يف مجال

لالستثمار .فهاتان اخلطتان املذكورتان هما مبثابة خطط

تندثر بالتدرج ،فلم تكن هناك مرجعية قارة منبثقة عن

مواكبة خلق شركات يف فروع إنتاجية ال بأس بها كامليكانيك

وبرامج كانت حتت مظلة إمالءات صندوق النقد الدولي ،هذا

مثال .كما حصل هناك تراجع فيما يخص نسبة منو القيمة

األخير بــدأ يعطى للمغرب بعض القروض املرحلية وذلك

املضافة الصناعية ،حيث إن اخلطة اخلماسية 1973-1977

يف إطار ما يسمى باحلساب العام وباحلساب اخلاص .فهذه

كانت تهدف إلــى معدل النمو بنسبة  ،11%وحصل تراجع

التقنية جعلت املغرب دائما حتت مظلة اإلمالءات ،وبعد كل

القطاع الصناعي .وبدأنا نالحظ تغييب بعض األدوات يف

فترة يجب أن يعطى احلساب ويبني له أنه يف طريق استقرار

التمويل الصناعي كالشركة الوطنية لالستثمار .ولكن،

املــوازيــن األساسية .إال أن صندوق النقد الدولي ألــح على

يف نفس الــوقــت ،كــان تغيير قانون االستثمار سنة 1959

تغييرات بنيوية وذلــك عبر التخفيف عن املوازنة العامة

إرادة وطنية ،بل كانت هناك سياسات وخطط همها الوحيد
هو تلبية اإلمالءات الدولية واستمر ذلك أكثر من عشر سنني

عانت فيها فئات اجتماعية ما عانت.
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فما هو املفعول السليب لهذه املعاانة ؟

هــذه املعاناة جعلت التصنيع املستبدل لــلــواردات يعرف
عدم القدرة على االعتماد عليه .ألن السوق الوطني تقلص
والــقــدرة الشرائية للطبقات العاملة والــكــادحــة والــســواد
األعظم من السكان والطبقات املتوسطة تقلصت وأصبحت
بعض الشركات ،التي أحدثت من اجل استبدال الــواردات،
تفكر يف تصدير ما يحتاج إليه املستهلك املغربي ،وحتى
الدولة شجعت على التصدير وكان همها الوحيد هو العملة
الصعبة وتــوازن ميزان االداءات .وبقيت احلالة على ما هي
عليه حتى بداية سنوات األلفينات وانطلقت رؤية ،ال أقول

واستبداله بقانون استثمار  13غشت  1973ألجل حتريك

أنه كانت هناك محاوالت خللق شركات ،ولو كانت متوسطة
وصغرى ،كما حاول البنك الدولي أن يفتح ما يسمى بخط
دين لتشجيع االستثمارات يف املقاولة الصغرى واملتوسطة

عبر البنك الوطني لإلمناء االقتصادي.

وكما أشرت سابقا أن هناك قانون  2مارس  1973للمغربة،
وقد يرجى من ذلك توسيع القاعدة االجتماعية للرأسمالية
احمللية بجانب الرأسمال األجنبي .إال أنه لوحظ شبه نسيان
كل املشاريع التي قد تنمي النسيج االقتصادي الوطني ،وبدأ،
ابتداءا من خطة  1978-1980التفكير ،خاصة ،يف القطاعات
التصديرية ،كأننا نعود ،بعد أكثر من عشر سنوات ،إلى خطة
( 1966-1968اخلطة الثالثية بعد مغادرة اخلطة اخلماسية
 )1960-1964التي تخلت عنها السلطات املغربية ابتداءا من
سنوات  1963-1964ثم األزمة املالية  .1965وميكن القول أنه
ابتداءا من هذه اخلطة بدأ التفكير ،خاصة ،يف البحث عن
طرق الستجالب الرأسمال األجنبي أي أن الهاجس األساسي
آنــذاك هــو مــيــزان االداءات يعني دخــول الرساميل وأداء
الدين اخلارجي والبحث عن توازن هذا امليزان مما تسبب ،مع
األسف ،يف عواقب التخلي عن التصنيع التنموي أو السياسة
اإلرادية للتصنيع التنموي.

اخلطة يجب عليها أن تتناغم مع التغييرات التي وقعت يف
االقتصاد العاملي وقد أشرت إلى بعض سماتها فيما قبل ،ولكن
هناك بعض السمات ال بد من اإلشارة إليها ،فهناك ما يسمى
بالعوملة وهي شيء طبيعي يف تاريخ الرأسمالية  :أتذكر أنه
يف سنة  ،1984حينما كنت أحرر أطروحتي –دكتوراه الدولة،
كتبت يف اجلزء األول منها عن الطبيعة العاملية للرأسمال،
وبــالــتــالــي فــإن الــعــوملــة ليست امــرأ جــديــدا ،وحتــدثــت عن
عملية تدويل الرساميل على الصعيد العاملي وألح على أنه

أو إدراج االدخــار اخلــاص لالستثمار عبر الشركة الوطنية
لالستثمار وعبر صندوق اإليــداع والتدبير ،وميكن القول

بالتصنيع التنموي ،ولكن مــن اجــل مسار صناعي ،وهــذه

وهذه الخطة
يجب عليها
أن تتناغم مع
التغييرات التي
وقعت في االقتصاد
العالمي وقد أشرت
إلى بعض سماتها فيما
قبل ،ولكن هناك بعض
السمات ال بد من
اإلشارة إليها ،فهناك
ما يسمى بالعولمة
وهي شيء
طبيعي في تاريخ
الر أسمالية

قد يأتي ما سميته بفيضان الرأسمالية يف كل بقاع العالم،
فالرأسمالية إذن كانت حاضرة ،إال أن املسؤولني لم ينتبهوا
إلــى هــذا املعطى ،وميكن القول بأنها أصبحت إكراها البد
منه ،وأصبح البد من الرجوع إلى ما كان عليه العالم قبل
السياسات الوطنية التي درسناها بالنسبة ألوروبا ما قبل
سنة  1850بالنسبة النكلترا مت ألوروبــا فأمريكا الشمالية
وبعدها روســيــا والــصــن ...واســتــمــرت هــذه السياسات إلى
حــدود السبعينات والثمانينات ،وهناك من استفاد وجنى
ثمارها ككوريا اجلنوبية والبرازيل مثال وهناك من ينتظر.
ومن جهة أخرى فاملغرب صادق على اتفاقية املنظمة العاملية
للتجارة وعلى اتفاقية مع االحتــاد األوروبــي أي أنه صادق
على ما يسمى بنزع احلماية عن الوحدات الصناعية املغربية
يف ظل ســيــرورة التصنيع عن طريق الصناعات املستبدلة
للواردات ثم صادق على اتفاقيات التبادل احلر بينه وبني
الواليات املتحدة األمريكية ومع تركيا واألردن ومصر ...ثم
انفتح انفتاحا كليا على السلع واخلدمات العاملية ،أي أنه
انفتح لغزو كل صناعة أو فرع صناعي أو جزء من مسلسل
اإلنتاج يكون ذا جناعة يف دولة أخرى قريبة من املغرب ،إذ
أصبح املغرب سوقا للدول األخرى وأن امليزان التجاري انتقل
إلى ما ميكن تسميته بانعدام توازن امليزان التجاري وعبر

ذلك انعدام توازن يف ميزان املداخيل.

16

األخرية

تعديل القاسم االنتخايب

محمد شاعـــــر

يرتبط ما يسمى القاسم االنتخابي

على  800مقعد  ،وم ــازال هناك مقعد

السياسات التي اعتمدها املخزن منذ ما

بــالــقــانــون التنظيمي  11-27املتعلق

شاغر سيتحدد الفائز بــه على أســاس

بعد حركة  20فبراير والتي تؤشر على

مبــجــلــس الـــنـــواب  ،حــيــث يــنــص هــذا

قاعدة أكبر بقية  ،ويف مثالنا هو الالئحة

الرغبة يف استرجاع حتى تلك التنازالت

الــقــانــون يف مــادتــه أألولــى على إجــراء

الرابعة التي حصلت على  2500صوت.

الغير ذات أهمية التي فرضتها حركة 20

انتخاب املجلس بالتمثيل النسبي على

هذا هو الوضع احلالي لكيفية احتساب

فبراير سواء على الصعيد االجتماعي

أساس قاعدة أكبر بقية  ،وينص يف املادة

نتائج االقتراع التشريعي  ،والذي تعمل

أو الــســيــاســي  .فــفــي هــذا األخــيــر ومــن

 84عــلــى تــوزيــع املــقــاعــد عــلــى الــلــوائــح

وزارة الداخلية على تعديله  ،إذ تشير

إلــى وضعية أكثر بلقنة ممــا هــي عليه

بواسطة القاسم االنتخابي ،ثم بأكبر

بــعــض املــصــادر أنــهــا وضــعــت مقتضيات

اآلن ،وقد تفرز حتى تخليا عن ضرورة

بقية  ،وذلك بتخصيص املقاعد املتبقية

تعديلية للقانون  11-27وخاصة فيما

تعيني شخصية من احلــزب الفائز على

عــلــى الــلــوائــح الــتــي تــتــوفــر عــلــى عــدد

يتعلق بالقاسم االنتخابي لدى املجلس

رأس احلــكــومــة وهــو األمـــر الـــذي أوعــز

مصوتني األق ــرب إلــى القاسم املــذكــور.

احلــكــومــي للمصادقة عليه  .ويتمثل

املــخــزن لــبــعــض األحــــزاب املــخــزنــيــة أو

وجتــدر اإلشـــارة إلــى أن األوراق امللغاة

هــذا التعديل يف قــاعــدة االحتساب إذ

املمخزنة للمطالبة به .بل إن ذلك أمر

التي حددتها املادة  79التعتبر يف نتائج

سيصبح احــتــســاب الــقــاســم االنتخابي

يوسع متييع دور األحزاب مستفيدا من

االقتراع مما يعني أن احتساب القاسم

على أســاس عــدد املسجلني يف اللوائح

هرولتها للحصول على الريع السياسي

االنتخابي أو احلــاصــل االنتخابي يتم

االنتخابية وليس على أساس األصوات

واالنتخابي .وتبرز هــذه الهرولة وهذا

على أســاس األصــوات املعبر عنها بشكل

املعبرعنها بشكل صحيح  .إن اخللفيات

التمييع مــن خــال تــغــيــيــرأحــزاب مثل

صحيح وليس على أساس عدد املصوتني

مــن الــتــعــديــل واضــحــة والت ــخ ــرج عن

االحتــاد االشتراكي واالستقالل والبام

خــــال تــعــديــل ال ــق ــاس ــم االنــتــخــابــي
يريد إلغاء أي أثر للمقاطعة الواسعة
لــانــتــخــابــات يف نــتــائــجــهــا مـــن خــال
احتساب

حتى املقاطعني يف استخراج

الــقــاســم االنــتــخــابــي بــل و ممكنم حتى
املتوفني لنعود مــن جديد إلــى الفساد
االنتخابي بصيغته البصراوية الــذي
اانضاف إليه يف العشريتني األخيرتني
الــفــســاد االنــتــخــابــي املــالــي  ،ومــن جهة
أخــرى فإن احتساب جميع املسجلني يف
اللوائح االنتخابية سواء الذين صوتوا
أو لم يصوتوا سيعيد املشهد السياسي

 .فــإذا صــوت مثال  32000شخص يف
دائــرة انتخابية تتوفر على  5مقاعد
ومسجال بها  40000شخص يف اللوائح
االنتخابية ،وألغيت يف الــفــرز 2000
ورقة تصويت  ،فإن القاسم االنتخابي
نحصل عليه بقسمة  30000مصوت
تصويتا صحيحا على  5أي على عدد
املــقــاعــد املــخــصــصــة لــلــدائــرة  ،وهــذا
احلاصل هو  ، 6000لنفترض أن هذه
الدائرة ترشحت بها  6لوائح انتخابية
 ،حصلت فيها الالئحة األولــى على
12000صـــوت فإنها تفوز مبقعدين ،
وحصلت الالئحة الثانية على 7000
صوت فإنها تفوز مبقعد واحد ،وحصلت
الالئحة الثالثة على  6500صوت فإنها
تــفــوز مبــقــعــد واحـــد  ،بــاقــي الــلــوائــح
حصلت الرابعة منها علة  2500مقعد
واخلامسة على  1200مقعد والسادسة

ففي هذا
األخير ومن
خالل تعديل
القاسم االنتخابي
يريد إلغاء أ ي أثر
للمقاطعة الواسعة
لالنتخابات في نتائجها
من خالل احتساب
حتى المقاطعين في
استخراج القاسم
االنتخابي بل و ممكن
حتى المتوفين
لنعود من جديد
إلى الفساد
االنتخا بي

من  13إلى  19أكتوبر 2020

من وحي األحداث

وتوسيع متييع االنتخابات

أو عدد املسجلني يف اللوائح االنتخابية
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مــواقــفــهــا مــن الــتــعــديــل

بــن عشية

وضــحــاهــا ، ،حيث لــم تتضمن مذكرة
االحتاد املقدمة يف سياق اإلعداد اإلطار
التنظيمي والقانوني لالنتخابات أي
اقــتــراح الحتساب القاسم االنتخابي
على أساس املسجلني يف اللوائح ،وجاء
يف مذكرتي االستقالل والــبــام اقتراح
القاسم االنتخابي على أساس األصوات
املعبر عنها بشكل صحيح ،وبعد مدة
قــصــيــرة مـــن إصـــــدار هـــذه املـــذكـــرات
انقلبت األحــزاب ب 360درجة لتدافع
عــن تــغــيــيــر قــاعــد احــتــســاب الــقــاســم
االنتخابي على أساس عدد املسجلني يف
اللوائح .إنه رهان مخزني جديد على
استكمال اســتــرجــاع كــل مأعطاه -ولــو
كان فتاتا -يف دستور  2011لتغلق كليا
صفحة رأى فيها املخزن أنه فقد بعضا

مما كان يجسد هيبته قبل .2011

هبكذا يساهمون يف المنوذج
التمنوي البديل
التيتي الحبيب
باقتناء امللك لفندق فخم يف قلب باريس
بقيمة تفوق  80مليون اورو يقدم الرأسمال
الــريــعــي الــســائــد بــبــادنــا حــجــة جــديــدة عن
طبيعته الطبقية .ففي عــز جائحة كوفيد
 19الــتــي قصمت اقــتــصــاد املــغــرب وضــربــت يف
مقتل مصالح الطبقات االجتماعية الكادحة
من عمال وفالحني وفئات اجتماعية متوسطة
يــهــرب هــذا الــراســمــال الــى جــنــات استثمارية

ليحصل على االرباح املضمونة والسريعة.

تتكلم الــدولــة ومــن خــال اعلى املسؤوليات
عــن فشل الــنــمــوذج التنموي وتــعــن جلنة من
اجل وضع بديل واذا بهؤالء املسؤولني انفسهم
يعطون املثال على مواصلة نفس االختيارات
التي انبنت عليها كل السياسات االقتصادية
واالجتماعية والــتــي ادت الــى االنــهــيــار الــذي
يعيشه املغرب اليوم يف القطاعات العمومية
ويف تــفــاقــم الــبــطــالــة بــســبــب فــقــدان الشغل
وإغالق وحدات االنتاج وغرق املغرب يف الديون
والتبعية للخارج وعدم ضمان السيادة الغذائية

والدوائية والطاقية.

مــن خــال هــذا احلـــدث الـــذي اصــبــح جــاريــا
على لسان الــراي العام املغربي والدولي يؤكد
الراسمال التبعي ببالدنا بانه هو من يحدد
ويختار السياسات التي تخدم مصاحله .فمهما
كــانــت مقترحات ومــخــرجــات جلنة بــن موسى
فانه لن تكون اال ترجمة خلدمة هذه املصالح.
ان االعتقاد بإمكانية التوفيق بني مصالح
الكتلة الطبقية الــســائــدة ومــصــالــح الطبقة
الــعــامــلــة وعــمــوم الــكــادحــن هــو ادعـــاء كــاذب
ومفضوخ فكيف ميكن التوفيق بني تهريب راس
املــال الــى اخل ــارج وتوظيفه يف جني ارب ــاح يف
املضاربات العقارية وبني خلق مناصب الشغل
القار واملنتج يف املغرب وحماية االقتصاد من
الهشاشة وبناء السيادة الوطنية مبا تعنيه من

توفر الغذاء والعالج والطاقة ...؟

يف عهد الــتــواصــل وحتــول العالم الــى قرية
ال ميكن التستر على فضائح يرتكبها مهربو
الــثــروات وناهبو خــيــرات الــبــاد املتسببون يف
الفقر الــذي شمل غالبية شعبنا.املسؤولية
يتحملها هــذا الــرأســمــال اجلــشــع املــتــهــرب من
واجباته والــذي يجري خلف الــربــح السريع.
إن اختيار توظيف هــذا الــقــدر مــن الرأسمال
ويف هذا الظرف العصيب دليل على ما يحضر
من سياسات النموذج التنموي البديل والتي

ستسلم للحكومات املقبلة قصد التطبيق.

