 .العدد 387 :

من  8إلى  14دجنبر
2020

.
جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

.

.

املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي
مدير النشر :سعيد رحيم

التعاونيات تاريخ من اإلخضاع
واإلهمال والريع

كلمة العدد

الثمن  4 :دراهم

.

رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيفة العدد  :زهرة قوبيع

لكل معركة انجحة تنظميها الذايت املستقل

حــتــى املــعــارك املــوســومــة بالعفوية
فإنها تعتمد على حد أدني من التنظيم
والتنسيق ،لذلك عند البحث والتحليل
يف أسباب جناح املعارك النضالية يتحتم
علينا الوقوف عند أحد أهم هذه األسباب
وهو املتعلق بالشرط الذاتي للجماهير أو
الفئات املنخرطة يف املعركة النضالية،
ويتعلق األمــر بالتنظيم أو على األقــل
إرهاصاته كالتنسيق .لن جنانب الصواب
عندما نصوغ هــذه املــعــادلــة :كلما كانت
املعركة منظمة ومحصنة ومعتمدة على
الشرط الذاتي ،كلما كان النجاح حليفها
أو هي أقرب اليه؛ بينما كلما انعدم هذا
الشرط ،كلما كانت املعركة ضعيفة وقليلة
حظوظ النجاح

.

فالتنظيم الــذي نعنيه هنا هــو تلك
الــبــنــيــة الــســيــاســيــة والتنظيمية التي
تقيمها اجلماهير املناضلة عند مباشرة
أيــة مــعــركــة؛ إنــهــا أوال تــعــرف باملطالب
وتــصــوغ الــشــعــار املــجــمــع الــواضــح والــذي
يلخص بشدة البرنامج واألهداف ويوضح
أن حتقيقه ميكّ ن من القبض على احللقة
املــركــزيــة يف الئــحــة املــطــالــب ،يــلــي ذلــك
خلق البنية التنظيمية والعالقات بني
املنخرطني يف املعركة مبــا يقوي روابــط
ال ــت ــآزر والــتــكــاثــف وتــتــقــوى الــثــقــة بني
املكونات ،ثم تشتغل البنية التنظيمية
عــلــى حــشــد الــدعــم للحركة النضالية
وتوسيع دائــرة املنخرطني أوال ثم حشد
املــســانــدة والــتــضــامــن م ــن طـــرف فــئــات
اجتماعية حليفة أو متعاطفة ،وأخيرا
يسعى هذا الهيكل التنظيمي إلى حتصني

احلــركــة النضالية مــن اخــتــراقــات العدو
واخلــصــوم ،والــذيــن لــن يــرتــاحــوا إال إذا
استطاعوا تخريب احلركة أو بث الفرقة
يف صفوفها .إن هــذه البنية التنظيمية
ستصبح املرتكز الــذي على اساسه تفرز
احلــركــة الــنــضــالــيــة املمثلني العضويني
لها واملفاوضني عند احلاجة والناطقني
باسمها املعتمدين

.

تعتبر هذه األدوات نوعا من التنظيم
الذاتي املستقل للجماهير املنخرطة يف
الــنــضــال ،وكلما اكتسبت هــذه احلركات
النضالية مثل هــذه التنظيمات ،كلما
حتولت إلى حركة اجتماعية مبا تعنيه
مــن اســتــمــراريــة نــضــالــهــا حــتــى حتقيق
املطالب ،نظرا أوال لتوفر شــروط القدرة
على الصمود أمــام القمع ،وثانيا لتوفر
الشروط لربط عالقات التضامن واملؤازرة
من طرف حركات اجتماعية اخرى

.

فما هو املوقف املطلوب من املناضلني
املاركسيني من هذه التنظيمات الذاتية
املستقلة؟ لتحديد هــذا املــوقــف وجب
االن ــط ــاق فــعــا ولــيــس قـــوال مــن املــبــدأ
األساسي وهو أن اجلماهير هي من حترر
نفسها بنفسها ،اجلماهير صانعة التاريخ؛
وه ــذا يف العمق يتطلب القناعة بأننا
وسط اجلماهير مثل السمكة يف املــاء ،ال
ند عي بأننا منلك السلطة
ننوب عنها وال ّ
أو األحقية يف إمــاء املــواقــف أو نعوضها
يف الــنــضــال .عــلــى هـــذا األســــاس يجب
على املناضلني رعــايــة هــذه التنظيمات
الذاتية وشرح أهميتها وجعل اجلماهير
تــــدرك ذلـــك وتــســتــخــلــص الـــــدروس من

هذه التجربة .علينا أيضا ان نسعى الى
استقاللية هــذه التنظيمات عن أجهزة
الدولة وعــن االحــزاب الرجعية التي لن
تذخر اجلهد يف تلغيمها وشق صفوفها

.

يعتبر العمل النقابي منوذجا اصيال
يف مــجــال التنظيمات الــذاتــيــة للطبقة
العاملة ،فعبر هذا التنظيم تسعى الطبقة
العاملة الى حشد القوة يف املعمل أو احلي
الــصــنــاعــي أو املــديــنــة أو عــلــى الصعيد
الوطني خلوض املعارك وفــرض املطالب.
والعمل النقابي يهم كافة أفــراد الطبقة
العاملة وهــو ســاح طبقي بيدها ولذلك
تعرض الى التقسيم والتشتيت على أكثر
من  20نقابة ،كما تعرض الى االختراق
من طــرف أجهزة الــدولــة ومــن الباطرونا
التي دســت ممثليها أو متعاونني معها يف
صفوف اجلهاز النقابي

.

فــمــن أجــــل تــقــويــة حلــمــة الــطــبــقــة
العاملة يتعني على املناضلني املنحازين
ملصالح الطبقة العاملة الدفاع املستميت
ع ــن وحــــدة الــنــضــال الــنــقــابــي والــعــمــل
الــدائــم واملــبــدئــي مــن أجــل الــوصــول الى
الوحدة النقابية والقضاء على التشتت؛
ولــتــحــقــيــق هـــذا الــهــدف هــنــاك مــدخــل
أســاســي وهــو تنظيم الــطــائــع العمالية
لالنخراط الفعلي يف بناء احلزب املستقل
للطبقة العاملة وال ــذي بــدونــه ستبقى
طبقة غير واعية ملصاحلها ولــدورهــا يف
قيادة الــصــراع الطبقي من أجــل التحرر
والدميقراطية وبناء املجتمع االشتراكي
تــكــون فيه السلطة للعمال وحلفائهم
االستراتيجيني

"القطاع التعاوني بالمغرب بعيد
عن أهداف العمل التعاوني".

القطاع العمايل للهنج
الدميقراطي يندد ابألوضاع
املرتدية للعمال والكادحني
أي سياسة فالحية لتحقيق
السيادة الغذائية؟
تطوير لقاح كوفيد بني
تنافس الرشكات وتخوفات
املواطنني
عندما تستيقظ آسيا ترتعد
فرائص االمربايلية

.

السحب  :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
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القطاع العاميل للنهج الدميقراطي يندد باألوضاع املرتدية للعامل والكادحني
اجتمعت  -عن بعد  -السكرتارية الوطنية للقطاع

الوساطة بالطرق السيارة بالرباط والعمال الزراعني

 -ادانتها الستغالل الوضعية الصحية الرهيبة يف

العمالي يوم السبت  28/11/2020يف اجتماعها الدوري

بالوساطة لدى شركة  ROMDAVبسيدي بنور وعمال

البالد من طرف املخزن لإلجهاز على احلق يف التجمعات
املدنية املنظمة من أجل اإلحتجاج والتعبير عن الرأي

العادي وبعد تدارس الوضع الراهن الذي متر منه البالد
ان على املستوى السياسي او اإلقتصادي أو اإلجتماعي

شركة السمير وعمال شركة  SOSللنظافة باحملمدية

وعمال الشركة العاملية للصلب بسيدي حجاج وعمال

وخــاصــة يف ظــل الــظــروف الصحية املترتبة عــن انتشار

شــركــة صــبــروفــيــل وشــركــة روزا فــلــور ب اشــتــوكــا ايــت

مــن طــرف املعنيني كما وقــع مــع احلــركــة اإلحتجاجية

وبــاء كــورونــا واســتــفــحــالــه املــهــول الــذي ال يــبــدو واردا

بــاهــا )...للمطالبة بحقوقها اإلجتماعية املشروعة

للمتعاقدين واملــمــرضــن العموميني بــالــربــاط وحركة

رغ ــم اتــخــاذ الــتــدابــيــر اإلحــتــرازيــة املــنــصــوص عليها

توقفه على املــدى القريب على األقــل جــراء الوضعية
املزرية للبنية الصحية للبالد سواء منها اإلستشفائية
أو الوقائية حيث تعيش الدولة املغربية كمثيلتها من
الــدول املتخلفة على اإلنتظارية ملــا قــد تتوصل اليه
الدول املتقدمة من عالج ممكن مع ما ميكن أن يكلفه من
مبالغ باهضة

يستعصي معها احلصول عليه من طرف

كــافــة الــفــئــات الشعبية مــن الــعــمــال وعــمــوم الكادحني
فتسجل ...
 تــثــمــن كــل قــــرارات ومــواقــف قــيــادتــهــا الــوطــنــيــةبخصوص كافة القضايا الوطنية والدولية ...
 مــطــالــبــتــهــا بــالــســراح الـــفـــوري لــكــافــة املــعــتــقــلــنالسياسيني ومعتقلي الــرأي القابعني يف سجون النظام
املخزني الرجعي...
 -تشبثها باحلق يف التنظيم ضمن أجهزتها املقررة

وعلى رأســهــا احلــق يف إستقرار الشغل هــذا احلــق الــذي

تنظيميا ومطالبة بتمكني فــروع النهج الدميقراطي

ما فتئت الباطرونا تعمل على ضربه بحجة اإلنكماش

احملــلــيــة وقــطــاعــاتــه امل ــوازي ــة بــوصــول ايـــداع ملفاتها

اإلقــتــصــادي جــراء جائحة كــورونــا عبر تقليص عدد

والوقف الفوري لكافة أشكال التضييق املمنهج عليه مبا

العمال أو النقص يف ساعات العمل مع تخفيض األجر

فيها احلصار املضروب على أنشطة التنظيم واحلمالت

ليتعدى األمر كذلك الى الطرد للمكاتب النقابية ...

املغرضة التي يتعرض لها ...

املعطلني حملة الشواهد بتالسينت ...
 تدين السكرتارية الوطنية للقطاع العمالي للنهجالدميقراطي السياسة الفالحية للدولة املغربية خاصة
يف الــتــعــامــل مــع الــوضــعــيــة املــزريــة لــلــفــاحــن الــصــغــار
املفقرين نتيجة غياب أي إجــراءات حكومية ملواجهة

 -دعمها وتضامنها مع نضاالت حركة الفراشة من

تأخر سقوط األمطار وكــذا صعوبة تسويق منتجاتهم

 -انخراطها يف العمل امليداني الهادف الــى التعبئة

أجــل احملافظة على وسيلتهم يف احلــصــول على قوتهم

حتقيقا ملعيشتهم األسرية الذاتية يف ظل تفشي وباء

عبر كل الوسائل املتاحة للتهييء لعقد املؤمتر اخلامس

اليومي باعتبارهم معطلون عــن العمل خاصة ان من

كورونا إضافة غالء األعالف بالنسبة ملربيي املاشية ...

املؤجل نتيجة الوضعية الصحية الوبائية للبالد ...

بينهم أرامــل وحاملي شهادات تعليمية وتقنية عالية

 انــخــراطــهــا املــبــدئــي والــعــمــلــي يف ك ــل احلــركــاتاالحــتــجــاجــيــة خــاصــة احــتــجــاجــات الــطــبــقــة الــعــامــلــة
وعموم الكادحني (عمال شركة أمانور بطنجة وعمال

مطالبة بفتح حوار بهدف الوصول الى حل متفق حوله
مــع الــفــراشــة بساحة مالي املقصيني مــن عملية اعــادة

وعاشت الطبقة العاملة موحدة ضد
اإلستغالل واإلستبداد ...

اإلنتشار على سبيل املثال ال احلصر ...

النهج الدميقراطي يتضامن مع نشطاء الزمامرة ضد األحكام
اجلائرة

يف سياق الهجوم املخزني املمنهج على احلريات العامة

إن الكتابة احمللية ،إذ جتــدد تضامن جميع مناضالت

والتضييق على القوى املناضلة ونشطاء حقوق اإلنسان وكل

ومناضلي النهج الــدميــقــراطــي بــاجلــديــدة والــنــواحــي مع

األصوات احلرة املعارضة للسياسة املخزنية املعادية حلقوق

الرفيقني عبد الغني وهشام ،ومع جميع ضحايا التعسف

ومكتسبات شعبنا ،أصدرت احملكمة االبتدائية بسيدي بنور

املخزني بالزمامرة وضمنهم نشطاء حقوق اإلنسان الذين

يومه اإلثنني  30نونبر  ،2020حكما جائرا يف حق الناشطني

فبرك الباشا السابق ملفات صورية ضدهم ،فإنها:

احلقوقيني مبدينة الزمامرة ،الرفيق عبد الغني خيضر
والرفيق هشام الفاحتي ،قضى بإدانة كل واحد منهما بشهر
حبسا نافذا وغرامة قدرها  2000درهم ،وذلك على خلفية
الدعوة املفبركة التي رفعها ضدهما باشا مدينة الزمامرة
السابق ،والــذي عانى سكان املدينة من جبروته وشططه
املستمر يف استعمال السلطة ضد املوطنني/ات األبرياء
والبريئات وخاصة الباعة املتجولني الذين كثيرا ما اعتدى

عليهم يف الشارع العام دون وجه حق.

 -تــديــن ،بــشــدة ،توظيف الــقــضــاء لتصفية حسابات

سياسية مع كل املعارضني/ات للسياسات املخزنية الطبقية.
 -تعبر عن رفضها التام للحكم اجلائر الصادر يف حق

لفقها له نفس الباشا املذكور.

 حتتج ،بكل قوة ،على عدم متتيع الرفيقني عبد الغنيوهشام بشروط وضمانات احملاكمة العادلة حيث لم تأخذ
احملكمة بتصريحاتهما سواء التي أدليا بها أمام الضابطة
القضائية أو خــال جلسات احملــاكــمــة ،ولــم تستمع إلى
شهودهما الذين يقدر عددهم بالعشرات ،كما لم تأخذ
بعني االعتبار مرافعة دفاعهما التي أكد من خاللها على

فراغ امللف من أية أدلة ضدهما.

الرفيقني عبد الغني خيضر وهشام الفاحتي الــذي متت

 -تطالب بإنصاف الضحيتني عبد الغني وهشام خالل

محاكمته صوريا للمرة الثانية يف ظرف أقل من سنة حيث

مرحلة االستئناف وفتح حتقيق ضد جتاوزات الباشا املذكور

سبق لنفس احملكمة أن أدانته بشهر من احلبس النافذ قضاه

والتي كان من نتائجها فبركة ملفات صورية للزج باملناضلني

بسجن سيدي موسى باجلديدة على خلفية تهمة وهمية

يف السجون بصفة تعسفية.

3

قضايا عاملية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

اجلديدة

عامل النظافة بالجديدة يف مواجهة تعسفات
الرشكة

نظم عــمــال/ات الشركة املنضوون
يف إطــــار االحتــــاد املــغــربــي للشغل
وقفة احتجاجية أمــام مقر الشركة
بــاحلــي الــصــنــاعــي بــاجلــديــدة يــوم
اخلميس  3دجنبر  2020احتجاجا
على الطرد التعسفي ألحــد العمال

وقــد متــكــن الــعــمــال/ات مــن فــرض
عـــودة الــعــامــل إلـــى عــمــلــه والــتــزام
اإلدارة بتوفير وسائل العمل وتلبية
مطالب العمال يف االجتماع الذي مت
عقده حتت إشــراف السلطة احمللية
يوم اجلمعة  4دجنبر .2020وهو ما

ملجرد مطالبته ببذلة العمل وعلى
تعسفات مدير فــرع الشركة وغياب
ابــســط وســائــل الــعــمــل كــالــكــمــامــات
والــــقــــفــــازات والــــبــــدالت ووســـائـــل
التعقيم وغيرها وللمطالبة بتنفيذ
مقتضيات االتــفــاق املــبــرم بــن إدارة
الشركة واملكتب النقابي للعمال/ات
حتت إشراف السلطة احمللية ومندوب
ا لشغل .

يعتبر انتصارا للعمال/ات مما سيعزز
وحدتهم/ن وثقتهم/ن يف أنفسهم/ن
ويف جدوى وأهمية النضال.
وق ــد حــضــرت الــكــتــابــة احملــلــيــة يف
الوقفة االحتجاجية لدعم العمال/
ات يف إطـــار متابعتها ملعركتهم/ن
وأجنــزت بثا مباشرا لوقفتهم عبر
الفيسبوك قصد التعريف بها.

العدد 387 :

من  8إلى  14دجنبر 2020

معاناة معتقيل حراك الريف
اســتــمــرارا يف انخراطها املبدئي يف جتسيد
التضامن مع معتقلي حراك الريف وعائالتهم
إلــى حني اإلفــراج عن آخــر معتقل من معتقلي
حراك الريف ،ورغم إكراهات اجلائحة ،عقدت
جلــنــة الــدعــم والــتــضــامــن مــع معتقلي حــراك
الريف بسجن طنجة  ،2اجتماعا يوم األربعاء
 02دجنبر  2020تداولت فيه إمكانيات وصيغ
التضامن والدعم املمكنة مع معتقلي احلراك،
عبر التأكيد على احلاجة اليوم إلــى احلفاظ

على احلــضــور الــدائــم لقضية معتقلي حــراك
الــريــف ولكل أشــكــال التضامن معهم إلــى حني
احلــل النهائي للملف عبر اإلفـــراج عــن كافة
معتقلي احلــراك بــدون استثناء ،وعلى ضرورة
إبـــداع أشــكــال جــديــدة يف الــتــضــامــن والــدعــم
ارتكازا على ما راكمته اللجنة يف هذا املجال،
وبالنظر إلى الظروف املستجدة التي فرضتها

اجلائحة.
واللجنة وهي تتابع عن كثب أوضاع املعتقلني
وعائالتهم خصوصا يف ظل إكراهات الزيارات يف
الظروف احلالية ,وكذا استمرار معاناة أمهات
وعائالت املعتقلني التي كابدت ألزيد من ثالث
ســنــوات ,فــإنــهــا تتمنى الــشــفــاء الــعــاجــل لكل
أمهات املعتقلني ،وتنظر بإيجابية إلى مسألة
متكني املعتقلني ناصر الزفزايف ونبيل أحمجيق
ومحمد احلاكي من زيــارة أمهاتهم ،وتؤكد من

جــديــد عــلــى املــطــلــب املــلــح بــاإلفــراج عــن كافة
معتقلي حراك الريف كلبنة أساسية من لبنات
االنــفــراج احلــقــوقــي يف بــادنــا خــدمــة ملصلحة
الــوطــن ،وجتــاوبــا مع األصــوات املطالبة بوقف
معاناة عائالت املعتقلني واإلفراج عمن تبقى من
معتقلي حراك الريف

.

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات املعطلني باملغرب تخلد ذكرى نجية أدايا
إلى :
 -كل املعطالت واملعطلني يف هذا الوطن املكلوم

 -قدماء املعطلني.

 عموم اجلماهير الشعبية (فالحني،عمال،تالميذ،طلبة،أساتذة ،معطلني مياومني باعة متجولني )...

 -رافضون لكل أشكال التضييق واملنع والقمع املمارسة من

طرف النظام.

 -نطالب مبحاسبة ومعقابة كافة املتورطني يف جرائم

اإلغتيال السياسي.

 -واعون بأن واقع البطالة ليس بحتمية بل نتاج لسياسات

واعية وممنهجة من طرف النظام القائم.

 -ملزمون بتحصني إطارنا الشرعي والتاريخي اجلمعية

الوطنية حلملة الشهادات املعطلني.

ندعوكم الى التواجد واملشاركة امليدانية املكثفة والوازنة
وتقدمي كل أشكال الدعم ملعركتنا الوطنية وذلك باملساهمة
يف تخليد الذكرى  20إلستشهاد الرفيقة جنية أدايــا يوم
اجلمعة  11دجنبر  2020مبدينة فاس حتت شعار :

 -ضحايا السياسات الالوطنية الالدميقراطية الالشعبية

للنظام القائم باملغرب.

 -امهات وآباء وعائالت املعتقلني السياسيني والشهداء يف

« جنية أدايــا رمــز املــرأة املناظلة ضد البطالة واإلقصاء

 كافة اإلط ــارات الدميقراطية التقدمية (السياسية،النقابية ،احلقوقية ،اجلمعوية ،الشبابية ،والنسائية )....

عاشت اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب

هذا الوطن اجلريح.

اإلجتماعي ».

إطارا صامدا ومكافحا.

ألننا :
 -أوفياء ألرواح شهداء اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات

 -نطالب بإطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني دون قيد

 -مؤمنون بأن من يكرم الشهيد يتبع خطاه.

 -متشبثون بحقنا العادل واملشروع يف التنظيم والتشغيل .

املعطلني وشهداء الشعب املغربي قاطبة.

او شرط.

املجد واخللود لشهداء اجلمعية الوطنية خاصة وشهداء

الشعب املغربي عامة.

احلرية لكافة املعتقلني السياسيني.

قضايا عاملية وحقوقية
اشتوكة ايت باها

احتجاجات الطلبة تع ّري ضعف التكوين يف
معاهد الهندسة باملغرب
شــهــدت عــدد مــن مــؤســســات التعليم العالي

الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم الــتــطــبــيــقــيــة عــلــى ج ــودة

املتخصصة يف تكوين املهندسني منذ بداية

التكوين ،داعيا إلى وضع حد للنقص احلــاد يف

السنة الــدراســيــة احلالية عــددا مــن األشكال
االحتجاجية مــن طــرف الطلبة ،كــان آخرها

املعدات واملرافق األساسية واألساتذة واملكتبات،
ّ
لتكوين مهندسني أكفاء قادرين على مسايرة

اإلضراب الذي يخوضه طلبة املدرسة الوطنية

التطور التقني والعلمي والتكنولوجي ،ومواكبة

للعلوم التطبيقية ملدة أربعة أيام.

التحديات الوطنية والعاملية.

احتجاجات الطلبة املهندسني وإن اختلفت

االخــتــاالت الــتــي تعرفها منظومة تكوين

أسبابها ،أصبحت تسائل جودة التكوين يف هذا

املهندسني يف املغرب ال تقتصر فقط على املدرسة

املجال ،وهو من أبــرز املطالب التي رفعها طلبة

الوطنية للعلوم التطبيقية ،حيث أوضح احلسني

" ،"ENSAحيث يطالبون بعقلنة أعداد مقاعد

املوخي أن هناك معاهد ومــدارس عليا لتكوين

الولوج إلى املؤسسة ومالءمتها مع اإلمكانيات

قاعات
املهندسني يف املغرب ال تتوفر حتى على
ِ
األعمال التطبيقية ،رغم أهميتها القصوى يف

اللوجستيكية املتوفرة.

نبه
االحتـــاد الــوطــنــي للمهندسني املــغــاربــة ّ

بدوره إلى إخضاع إحداث مدارس وطنية للعلوم
التطبيقية جــديــدة ،وزيــــادة أعـــداد الطلبة

عملية التكوين.

وحتى يف حــال ُوجــدت هــذه القاعات ،يردف
املتحدث ،فإنها ال تتوفر على جتهيزات كافية،

الواجلني إليها ،إلى دراسة اجلدوى ،حتى ال يؤثر

أو تكون مجهزة بتجهيزات قدمية ،وزاد متسائال:

ذلك سلبا على جودة التكوين وقيمة الدبلوم،

"كيف ميكن مواكبة التطور التكنولوجي املتسارع

وكذا زيادة بطالة املهندسني.

.

محتوى اعالين

واعتبر احلسني املوخي ،الكاتب العام لالحتاد
الوطني للمهندسني املغاربة ،أن املطلوب حاليا
هو االنكباب على جتهيز املدارس الوطنية للعلوم
التطبيقية املــوجــودة ،وعــددهــا  13مــدرســة،
بالتجهيزات الضرورية ،قبل التفكير يف إحداث
مدارس أخرى.
واستدل املتحدث باملدرسة الوطنية للعلوم
التطبيقية ببني مــال كنموذج لعدم جناعة
إحــداث مؤسسات دون جتهيزها بشكل جيد،
قــائــا" :هـــذه املــدرســة مــوجــودة عــلــى الـــورق،
لكنها عمليا غير مــوجــودة ،والطلبة موزعون
بني مؤسسات أخــرى ،لذلك ال ُيعقل أن يستمر

بناء مؤسسات جــديــدة قبل تأهيل البنايات

املوجودة".

وحـ ّ
ـذر االحتــاد الوطني للمهندسني املغاربة
من التداعيات الوخيمة لعدم جتهيز املــدارس

الــذي يشهده العالم يف ظل هذه الوضعية؟
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النهج الدميقراطي يتضامن مع عامل
رشكة"صوبروفيل" املعتصمني

دخ ــل عــمــال وعــامــات الــشــركــة يف
اعــتــصــام مــفــتــوح مــصــحــوب بــاملــبــيــت
الليلي أمــام مستنبت "مــغــرب بــالــم"
الــتــابــع لــنــفــس الــبــاطــرون مــنــد يــوم

الــثــاثــاء  10نونبر  2020بعد فشل
املفاوضات بسبب تعنت إدارة الشركة
يف االستجابة ملطالب الــعــمــال/ات يف
الــعــودة للعمل بــعــد الــتــوقــف بسبب
جــائــحــة ك ــورون ــا وتــعــويــضــهــم/ن عن
فــتــرة الــتــوقــف والــتــصــريــح بــهــم/ن
لـــدى ال ــص ــن ــدوق الــوطــنــي لــلــضــمــان

االجتماعي وبسبب تواطؤ السلطات
املــعــنــيــة مــع الــبــاطــرون وعــجــزهــا عن
ارغامه على تطبيق قوانني الشغل

.

وقــد نظمت الكتابة احمللية للنهج

الدميقراطي زيارة ميدانية تضامنية
مـــع الــــعــــمــــال/ات يف إطـــــار دعــمــهــا
لــنــضــاالت الطبقة العاملة باإلقليم
ووقــفــت على حجم املــعــانــاة واملشاكل
التي يعانون منها والظروف القاسية
التي يخوضون فيها اعتصامهم/ن

.

الجمعية تتضامن مع الطلبة املهندسني
املرضبني
تـــخـــوض الــتــنــســيــقــيــة الــوطــنــيــة
للطلبة املــهــنــدســن فــنــون ومــهــن منذ
يــوم االثــنــن  23نونبر  2020اضــرابــا
مفتوحا مصحوبا مبقاطعة الدراسة

شــبــكــات مـــدارس املــهــنــدســن وانــتــهــاج
سياسة التفريخ الكمي دون الكيفي
وفــق سياسات نفعية تصب يف مصالح
أقــلــيــات على حــســاب كــرامــة املهندس

ال

ميكن احلديث عن مهندس متمكّ ن إذا لم يكن

مسايرا لعصر الرقمنة".

وانــتــقــد الــكــاتــب ال ــع ــام ل ــاحت ــاد الــوطــنــي
للمهندسني املغاربة كذلك إنشاء معاهد تكوين
املهندسني يف فضاءات غير مالئمة للتكوين يف
هــذا املجال وتفتقر إلــى أبسط شــروط البنية
التحتية املطلوبة وإلى املرافق األساسية ،قائال:
"ال ُيعقل أن ننشئ معهدا لتكوين املهندسني يف

عمارة".

وشدد املتحدث على أن إخراج تكوين املهندسني
من األزمــة التي يتخبط فيها حاليا ،يقتضي
إعادة النظر بشكل شامل يف التكوين الهندسي
باملغرب ،معتبرا أن النهوض بهذا القطاع يتطلب
إرادة سياسية حقيقية من طرف املسؤولني ،ثم
فتح حوار وطني ُتستدعى إليه جميع األطراف
التي لها عالقة بالقطاع الهندسي ،من املؤسسات

العمومية واخلواص واملهنيني.

واألشغال التطبيقية واالختبارات مع
خوض أشكال احتجاجية على مستوى
مــعــهــدي الـــدار الــبــيــضــاءو مــكــنــاس يف
ظــل اســتــمــرار صمت مسؤولي الــوزارة
ا لو صية

.

ويــــاتــــي هـــــذا االحــــتــــجــــاج غــــداة
إصداروزارة امزازي املرسوم 2.20.210
 ،ال ــق ــاض ــي بــتــغــيــيــر اســــم املـــدرســـة
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا ألس ــات ــذة التعليم
التقني بالرباط إلى املدرسة الوطنية
العليا للفنون واملهن دون اعتماد أي
مــعــايــيــر دقــيــقــة فــيــمــا يــخــص توسيع

بــاملــغــرب  ،وتــشــرعــن بــذلــك ملــزيــد من
الــعــشــوائــيــة واحملــســوبــيــة داخ ــل أســرة
الــتــعــلــيــم الــعــالــي كــمــا تــقــول بــيــانــات
ا لتنسيقية . . .
انــنــا بــاجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حلــقــوق
االن ــس ــان بــالــبــرنــوصــي والــبــيــضــاء اذ
نعلن تضامننا التام والالمشروط مع
التنسيقية الوطنية للطلبة املهندسني
فنون ومهن يف مطالبها نطالب اجلهات
الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول معها
واجتناب سنة بيضاء نتيجة جتاهلها
لتلك املطالب

.
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من تاريخ الحركة الشيوعية والعاملية

العدد 387 :

من  8إلى  14دجنبر 2020

تاريخ حركة العامالت االشرتاكية يف أوروبا :أساليب عملها وأشكالها التنظيمية
ألكساندرا كولونتاي

هذا الكراس ليس جديدا .إنه إعــادة طبع ملقاالت نُ شرت قبل
احلــرب .غير أن املسألة التنظيمية املطروحة على مؤمتر النساء
العامالت تضع على جــدول أعمال نشاطنا احلزبي نقطة تتعلق
بالتحريض بني جماهير النساء العامالت الجتذابهن إلى صفوف
احلزب ،وحشد قوى جديدة لإلسهام يف بناء روسيا الشيوعية.
إننا نشكو نقصا فادحا يف املواد التي تساعد رفيقاتنا احلزبيات
املعنيات على تأسيس جلنة التحريض والدعاية بني العامالت،
ومتدهم باملعلومات الالزمة حول تاريخ احلركة االشتراكية للمرأة
العاملة ،وحــول الوسائل التنظيمية التي اعتمدتها منظمات
البروليتاريا النسائية يف البلدان األخرى واإلجنازات التي حققتها.
من هنا ،فــإن افتقارنا إلــى األدبــيــات احلزبية حــول هــذا املوضوع
يدفعني إلى إعادة نشر مقاالتي السابقة ،على استعجال ،دون أن
تتسنى لي إعادة صياغتها .ولو أتيحت لي فرصة الكتابة اآلن حول
الوقائع ذاتــه ،لكنت قيمتها على نحو مختلف .فاحلرب والثورة
العاملية قد أدخلتا تعديالت أساسية على كافة احلركات العمالية
الشيوعية ،من حيث طبيعتها وشكلها .فالنموذج األملاني يف العمل
احلــزبــي ،املعد فقط لفترة النشاط البرملاني السلمي ،لم يعد
منوذجا نقتدي به .فالنضال الثوري طرح قضايا ووسائل نضال
جديدة .واحلرب والثورة زعزعتا ما كان يبدو على أنه أرسخ أركان
حياتنا .كما وأن وضع املرأة قد تغير بشكل ملموس

إلى االهتمام مبصير «جنود الغد» ،األمر الذي دفعها رغما عنها،
إلى حتميل الدولة مسؤولية رعاية األطفال

.

كذلك فــإن ذهــاب اخلطيب والــزوج إلــى جبهة القتال ،وخوف
املــرأة على مصير مــن حتــب ،كانا السبب الطبيعي لتزايد عدد
األطفال املولودين خــارج إطــار الــزواج .هنا أيضا اضطرت الدولة
البرجوازية-الرأسمالية ،حتت ضغط احلرب ،إلى أن تسدد لنفسها
ضربة جديدة ،وأن تتعدى على أقدس مؤسساتها – الزواج الشرعي.
وحرصا منها على رفاه اجلنود ،اضطرت إلى أن تساوي ،يف القانون،
بني األمهات واألطفال الشرعيني وغير الشرعيني .وهــذا ما دفع
أملانيا وفرنسا واجنلترا إلى اتخاذ هذا اإلجراء الثوري

.

والواقع أن احلرب لم تزعزع أركان الزواج الكنسي الذي ال ينفصم
وحسب ،وإمنا تعدت أيضا على ركن آخر من أركان األسرة – العمل

ال بل إنها ال تزال بالغة احليوية واإلحلاح .وهي تشكل اخليط الذي
يشد مقاالتي بعضها إلى بعض :ضــرورة العمل اخلاص يف صفوف
البروليتاريا النسائية ،املتمتع بحد من االستقالل الذاتي داخل
احلزب ،وتأسيس األجهزة احلزبية الضرورية لإلضطالع بهذا العمل
من جلان ومكاتب نسائية

.

ومهما بلغ عمق التغييرات التي جاءت بها احلرب والثورة إلى
حياة بلدنا واقتصادياته ،ومهما تكن ضخامة اخلــطــوات التي
قطعتها روسيا السوفييتية يف سيرها على طريق الشيوعية ،فاإلرث
الرأسمالي لم جتر تصفيته نهائيا بعد .فإن الظروف املعيشية ،ونسق
حياة األسرة العمالية ،ومجمل التقاليد التي تكبل املرأة ،وعبودية
العمل املنزلي – كل هذه لم تتالش بعد .وبالقدر الذي تستمر فيه
املعوقات التي منعت نساء الطبقة العاملة ،قبل احلرب ،من املساهمة

.

قبل احلرب كانت عملية انخراط النساء يف االقتصاد الوطني
جتــري بوتيرة أبطأ بكثير من وتيرة السنوات األربــع والنصف
األخيرة التي شهدت تطورا اقتصاديا محموما ومنوا سريعا للعمل
النسائي يف مجمل القطاعات الصناعية .واألسرة القدمية كانت هي
أيضا تبدو راسخة ال تتزعزع .وقد اضطر احلزب إلى النضال ضد
هذا النسق يف احلياة ،وضد التقاليد املرتبطة به ،يف كل مرة أراد
فيها اجتذاب املرأة العاملة إلى معمعة الصراع الطبقي .فلم ينظر
إلى تالشي العمل املنزلي وإلــى تعميم التعليم الرسمي لألطفال
بوصفهما من القضايا الناضجة احلية يف حياتنا اليومية ،وإمنا
ننظر إلى هذا وذاك كـ«اجتاه تاريخي » ،كعملية سوف تستغرق
وقتا طويال .واحلقيقة أن النساء العامالت أشد إحساسا مبصاحلهن
يف املجالني االقتصادي – انعدام املساواة بني أجور الرجال وأجور
النساء – والسياسي – حرمان النساء من حق االقتراع واعتبارهن
مواطنات من الدرجة الثانية

.

إن ال مساواة املرأة ،يف املجالني االقتصادي والسياسي ،وعبوديتها
لــأســرة وللعمل املــنــزلــي ،قــد ولــدتــا عــازال نفسانيا بــن العمال
والعامالت ،فكانتا التربة التي منت عليها التنظيمات اخلاصة
بالعامالت يف موازاة األحزاب االشتراكية العمالية العامة يف مختلف
األقطار ،على شكل جمعيات أو احتــادات أو نــواد للعامالت .ولكن
بالقدر الذي تكثف فيه نشاط األحزاب االشتراكية الدعاوي بني
العامالت ،تسارعت عملية اضمحالل هذه التنظيمات العمالية
النسائية

.

غير أن التغير اجلذري الذي طرأ على كافة نواحي حياة الطبقة
العاملة النسائية ،البيتية منها والعائلية ،وحتقيق مساواتها
القانونية مع الرجل ،هما العامالن الكفيالن بتكنيس ما تبقى من
حواجز بني املرأة العاملة وبني إطالق كامل قواها للمساهمة بحرية
يف الصراع الطبقي

.

إن احلرب قد ولدت قطيعة جذرية يف وضع املرأة االجتماعي.
ويبقى على الــثــورة أن تدفع هــذه القطيعة إلــى نهايته ،وتكمل
ما بدأته احلــرب .فاحلرب حملت املرضعات احملترفات إلى جبهة
القتال ،مما اضطر تسعني يف املئة من النساء إلى االعتناء بأطفالهن
بأنفسهن .فبرزت مشكلة صعبة :ما العمل بأطفال ماليني النساء
الــلــواتــي يقضني القسم األكــبــر مــن يومهن يف صنع اإلمـــدادات
العسكرية من قنابل يدوية ومتفجرات وذخيرة هكذا طرحت
املسألة ،ليس بوصفها مسألة نظرية وال بوصفها مشروعا يتحقق
يف املستقبل البعيد ،وإمنا مبا هي إجراء عملي محض :ضمان الدولة
لألمومة والطفولة .فقد اضطرت احلكومات الطبقية الرأسمالية

؟

املنزلي .فارتفاع األسعار ،واضطرار النساء إلى الوقوف يف صفوف
طويلة مرهقة للحصول على املواد الغذائية املقننة ،دفعا النساء
إلى االستغناء عن الوحدة املنزلية الفردية ،وتفضيل التسهيالت
اجلماعية

.

وجــاءت الــثــورة العمالية الكبرى لتحرر املــرأة من عبوديتها
االجــتــمــاعــيــة ،كما كــانــت مــعــروفــة آنــــذاك .فــشــاركــت العامالت
والــفــاحــات يف النضال التحرري العظيم على قــدم املــســاواة مع
الرجال .وانهار تقسيم العمل السابق الذي كان يكبل النساء عندما
تزعزع ركنا املجتمع القدمي :امللكية الفردية والسلطة الطبقية .إن
أوار انتفاضة البروليتاريا العاملية قد انتزع املرأة من بني أواني املطبخ،
ليدفع بها إلى املتاريس حيث تخاض معركة احلرية

.

فلم تعد املــرأة تشعر باالطمئنان يف منزلها ،بني احلاجيات
وأسرة األطفال ،بينما الرصاص
العائلية املألوفة ،واألواني املنزلية
ّ
يزأر يف اخلــارج .وأنصتت بتعجب إلى النداء الذي أطلقه العمال
املناضلون" :إلى السالح ،أيها الرفاق! يا كل من يقدس احلرية .يا
من فطر على كره قيود العبودية واحلرمان من احلقوق املدنية! إلى
السالح ،يا عمال! إلى السالح ،يا عامالت "

!.

إن الثورة قد عودت العامالت على احلركات اجلماهيرية الكبيرة،
على النضال من أجل حتقيق الشيوعية .وحققت الثورة يف روسيا
املساواة الكاملة للمرأة يف احلقوق السياسية واملواطنية .ونفذت
مطالب العامالت يف كافة األقطار :العمل املتساوي لألجر املتساوي.
ووفرت للنساء فرص االنعتاق من عبودية األسرة .وتخلصت الثورة
من األشــكــال السابقة للتنظيمات العمالية التي فرضتها فترة
احلكم البرملاني السلمي .فالذي بات يفصلنا اآلن عن عهد األممية
الثانية ليس أربع سنوات وحسب ،وإمنا زحلة جيولوجية كاملة يف
مجال العالقات االقتصادية واالجتماعية

.

من هذا املنظار ،أعتبر أن الزمن قد تخطى عددا من املقاالت

الكراس .لكن املسألة الرئيسية لم يتخطاها الزمن.
املنشورة يف هذا ّ

النشيطة يف حركة حترر البروليتاريا ،وبالقدر الذي ال يزال احلزب
مضطرا إلى األخذ باالعتبار تخلف املرأة السياسي ،وعبودية املرأة
العاملة ألسرته ،فإن ضرورة العمل املكثف يف صفوف البروليتاريا
النسائية ،مبساعدة األجهزة احلزبية املتخصصة ،ال تزال ضرورة
ملحة كما كانت من قبل

.

وما من شك يف أن إنشاء جلنة للتحريض والدعاية بني العامالت،
يف العاصمة واألطــراف ،كفيل باإلسراع يف تنفيذ هذه املهمة .يف
املاضي ،كانت فكرة العمل املتخصص داخل احلزب ،التي أدعو إليها
منذ عام  ،1906تلقى املعارضة حتى بني رفاقي احلزبيني .أما اآلن،
وبعد القرار الــذي اتخذه مؤمتر النساء العامالت لعموم روسيا،
أقره احلزب ،لم يعد أمامنا إال وضع هذا األمر موضع التنفيذ.
والذي ّ
إن حزبنا مينع قيام حركة نسائية مستقلة أو تأسيس االحتادات
واجلمعيات اخلاصة بالنساء .لكنه لم يتنكر ،يف وقت من األوقات،
لفعالية تقسيم العمل داخل احلزب وقيام أجهزة حزبية متخصصة
من شأنها مضاعفة أعداده أو تعميق نفوذه بني اجلماهير

.

إن روسيا السوفييتية حتتاج اآلن لقوى جديدة من أجل املهمة
املزدوجة :النضال ضد العدو وبناء املجتمع الشيوعي .وإن مهمة
اللجنة احلزبية للتحريض والدعاية بني العامالت هي بالضبط
مهمة اصطفاء وتربية هذه القوى من بني صفوف املاليني من النساء
العامالت

.

وإنــي ألرجــو أن يفيد هــذا الــكــراس يف تقدمي بعض اإلرشــاد
والــتــوجــيــه للذين يــنــوون تكريس جــهــودهــم للعمل يف صفوف
البروليتاريا النسائية .كما أرجو أن ميدهم باليقني من أنهم ،يف
اضطالعهم بهذا العمل الذي ال يدر أحيانا غير التعب والشقاء،
يخدمون ليس فكرة «تخصص» النساء أو العمل النسائي مبعناه
الضيق ،وإمنا مجمل مهمة بناء حزب عمالي عاملي موحد ومنيع،
يبني عاملا مشعا جديدا – عالم الشيوعية األممية

.
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السياسية

العدد 387:
من  8إلى  14دجنبر 2020

أي سياسة فالحية لتحقيق السيادة الغذائية؟
بديعة أعراب

يشكل  16أكتوبر من كل سنة ،اليوم العاملي للنضال
من أجل السيادة الغذائية ،مناسبة مهمة لطرح موضوع
السيادة على الغذاء للمناقشة ،ومساءلة سياسات الدولة
يف القطاع الفالحي وإلى أي مدى يروم حتقيق السيادة
الغذائية .هذه السنة ،ويف ظل جائحة كوفيد  ،19أخذ
هــذا املــوضــوع استئثار اجلميع وأصــبــح س ــؤال السيادة
الوطنية مسألة ملحة يف مجموعة من القطاعات وعلى
رأسها السيادة على الغذاء بعد االغالق العام الدي عرفه
العالم بطريقة غير مسبوقة

.

وجــاءت مجموعة مــن املعطيات مت بثها على مواقع
ال ــوزارة (وزارة الــفــاحــة )...الهدف منها طمأنة الــراي
العام .وتبني هده املواقع جناحات املخطط الفالحي من
خالل أرقام قياسية للقطاع الفالحي باملغرب يف مجاالت
النمو واالستثمار ويف نسبة التجهيزات والتجهيزات
الهيدروفالحية ويف تطور الــصــادرات املغربية للسوق
العاملية وأيضا فيما يتعلق بسوق الكربون .وحسب نفس
املصادر ،تساهم الفالحة والصناعة الغذائية ب 20%يف
الناجت الداخلي اإلجمالي ،تقلص نسبة الفقر بالبادية
( IDH% +66و  +33%معدل االجــر اليومي الفالحي)
ومتثل  120مليون شجرة وهو ما يعادل  2.2مليار درهم
يف السوق العاملية للكربون .وهو محاولة لإلجابة على
الثالثي الضروري لكل استثمار مستدام حسب املعايير
الدولية ،حيث ال يستقيم االستثمار يف النمو دون ادماج
املكون البشري واالجتماعي والبيئي .ويف املقابل يبقى
سؤال السيادة على الغذاء او على األقل االكتفاء الذاتي
يف بعض املواد الغذائية األساسية للمواطن املغربي مسالة
ثانوية ،بل ال حتظى باي اهتمام

.

مــفــاهــم الــســيــادة الغذائية
•
واالمن الغذايئ واالكتفاء الذايت

مع االجتاه نحو االتفاقيات التبادل احلر والتخصص
الدولي ،أصبح املصطلح السائد هو األمن الغذائي عوض
مفهوم االكتفاء الذاتي .وهو ما يعني يف األساس توفير
كمية غــذاء كافية إلشباع احلاجة األساسية للسكان،
عوض االعتماد كليا على إمكانيات البلد ،خاصة فيما
يتعلق باحلصول على احتياجاته من السلع االستهالكية
واالستثمارية .االكتفاء الذاتي كان يهدف التقليل من
مستوى التبعية السياسية واالقتصادية للدول األخرى
وتبدو أهميته يف أوقات احلروب واالزمات

.

سنة  ،1996مت طرح مفهوم السيادة الغذائية ألول مرة
من طرف  laviacampesinaيف قمة منظمة األغذية
العاملية ،كــرؤيــة بديلة ومتكاملة لتأمني االحتياجات
الغذائية للشعوب ،بدءا بضرورة اعطاء االولوية لإلنتاج
الفالحي احمللي واملـــواد الغذائية واألســاســيــة للشعوب
الــى القيام باإلصالحات الزراعية وإعطاء حق حماية
منتوجاتها الوطنية وإشراك الشعوب يف بلورة السياسة
الفالحية لبلدانهم .كما يؤكد مفهوم السيادة الغذائية
على كمية وكدلك نوعيته املنتج الغذائي ،ويتبنى بالتالي
قضية احلفاظ على البيئة وعلى التنوع البيولوجى،
عن طريق احلفاظ على أنــواع البذور احمللية وحمايتها
من االنقراض نتيجة االنتشار السريع للبذور املهجنة
واملعدلة وراثــيـ ًا  ،التي تــروج لها شركات البذور العاملية
وهــي بذلك ال جتنى من ورائــهــا أربــاح ـ ًا طائلة فحسب،
وإمنــا تتحكم بشكل فعلي يف منظومة الــغــذاء العاملية،
من خالل احتكارها إلنتاج وتسويق البذور .ويتضح من
تعريف مفهوم السيادة الغذائية ان مضمونها يتناقض مع
املنظمة العاملية للتجارة خادمة الرأسمال العاملي .بل هي
مقاو مة تعمل على تفكيك أنظمة االجتار يف
استراتيجية
ِ
الغذاء ومحاربة السياسات الغذائية املعمول بها حاليا.

• االكتفاء الذايت من املواد الغذائية
األساسية للشعب املغريب

إلــى بــدء إنــتــاج املـــزارع الصغيرة يف الــســنــوات األخــيــرة
وحتسني إنتاجية البساتني القائمة .تقدم املغرب دولي ًا
بعرض جيد من الزيتون املعلب وهــو اآلن خامس أكبر
مصدر دولي .اال أنه الزال يستورد أكثر من  90يف املائة من
حاجيات املستهلك من الزيوت النباتية ولم يشر مخطط
املغرب األخضر لتطوير منتوجاتنا الزيتية يف السوق
الداخلية

أوال ،احلــبــوب ،أحــد الــقــطــاعــات الرئيسية لإلنتاج

رابعا ،يحتوي قطاع احلليب على  260.000مزرعة
سنة  90٪ ،2018منها حتتوي على أقــل من  10بقرات
حــلــوب .يغطي قطاع منتجات األلــبــان  94٪مــن الطلب
احملــلــي .وتــنــتــج  5شــركــات أكــثــر مــن  75٪مــن إجــمــالــي
املبيعات .يستهلك املواطن املغربي حوالي  74لترا لكل
ساكن يف السنة ،باملقابل توصي منظمة الصحة العاملية
 90لترا .الوحدات الصناعية لقطاع احلليب ال متتص اال
 ٪ 60فقط من اإلنتاج .وينقسم الباقي بني االستهالك
الذاتي والبيع يف نقط محلية .وتفسر وجود هذه النسبة
من القطاع غير الرسمي بسعر احلليب الذي يدفعه بعض
املصنعني إلى املــزارعــن ،اذ يتراوح بني  3إلى  3.5درهم
تعو ض هذه التعريفة
اعتماد ا على املوسم .ال
لكل لتر
ً
ّ
النفقات املرتبطة بتغذية األبقار التي يبقى إنتاجها
جد ا حتى لو كان لدى األجناس إمكانات أكبر.
متوس ًطا ً
ّ
لهدا يفضل البعض البيع يف دارة غير املنظمة تسمح لهم
برفع هوامشهم ( 4.5أو  5درهم لكل لتر) .يعيش حوالي
 3.2مليون شخص بفضل انــتــاج احلــلــيــب .وهــذا عامل
مــن عــوامــل االســتــقــرار االجتماعي .لهدا حتسني دخل
املزارعني أولوية حتى بالنسبة للمصانع يف هده املرحلة
لتشجيع االستمرار العائلي .يبلغ متوسط عمر منتجينا
عاما ،وهي وظيفة متعبة حيث ال يكاد يكون هناك
55
ً
إجازة

تعتبر قــطــاعــات احلــبــوب والــســكــر والــزيــت واحلليب
قطاعات مهمة بالنسبة لإلنتاج ولالستهالك الوطني ،اال
أنها تعاني من التقلبات املناخية ونقص يف تغطية الطلب
الداخلي واختالل امليزان التجاري.

الزراعي ولها دور سوسيو اقتصادي مهم خاصة بالنسبة
للمنتجني الصغار واهمية كبرى للمستهلك املغربي .ورغم
األرق ــام القياسية املعلنة إلنــتــاج احلــبــوب يف املــغــرب يف
السنوات االخيرة ،فان هذا االنتاج يبقى رهني بالتقلبات
املناخية وتهاطل األمطار ويعرف نقصا كبيرا يف تغطية
احلاجيات الغذائية للشعب املغربي .ما يضطر املغرب
من استيراد ما يعادل  8مليار درهم ،ما ميثل حوالي 70
 ٪من الــواردات الزراعية وهو ما يؤثر بشكل كبير على
امليزان التجاري .ومع هذا ،يبرمج مخطط املغرب األخضر
تقليص املساحة املخصصة للقمح بحوالي  20يف املائة
وتعويضها مبزروعات أخرى "ذات قيمة عالية" دون وضع
آليات تقنية وهيكلية حقيقية للرفع من املــردوديــة يف
ظل التقلبات املناخية املستمرة والسلبية لإلجابة على
االكتفاء الذاتي يف هذه املادة

.

ثانيا ،قطاع السكر له مكانة استراتيجية يف االقتصاد
الوطني ،استفاد من استثمارات عامة وخاصة مهمة أدت
إلى تطوير إنتاج السكر احمللي واحتكار تصنيع السكر من
طرف شركة واحدة نافدة .من حيث االستهالك ،املغرب
أحد أكبر مستهلكي السكر يف العالم ،حيث يبلغ معدل
استهالك الفرد السنوي  37كيلوجرام بينما املتوسط
العاملي  20كغم .بالنسبة ألسعار السكر ،يتم تنظيمها
وتعويضها من قبل الــدولــة .وبعدما كــان اإلنتاج يغطي
أكثر مــن  60يف املــائــة مــن حاجياتنا مــن هــذه امل ــادة ،لم
يتعدى  25يف املائة خالل سنة  2012ثم ارتفع إلى47%
يف سنة 2018

.

ثــالــثــا ،يشغل قــطــاع الــزيــتــون دور ًا هــام ـ ًا يف القطاع
الزراعي ،اذ يساهم بنسبة تصل إلى  5٪يف تكوين الناجت
احمللي اإلجمالي الزراعي على مستوى اإلنتاج .ويصل إلى
 15٪من الصادرات الزراعية الغذائية الوطنية .كما أنه
مصدر مهم للعمالة يف املناطق القروية واحلضرية ب 15
مليون يوم عمل ،أي ما يعادل  100000وظيفة دائمة.
قــدرة شجرة الزيتون على التكيف مــع جميع املراحل
املناخية البيولوجية ومحاربة التعرية ،تضعه أعلى
قائمة محاصيل الفاكهة للمزارعني املغاربة يف معظم
املناطق .زادت املساحة املزروعة سنوي ًا بأشجار الزيتون
مند  2008وتضاعف متوسط اإلنــتــاج مند دلــك ومن
املتوقع حدوث زيادات أكبر يف السنوات القادمة ،بالنظر

.

.

• صادرات املغرب والتجارة الخارجية

يتنب من خالل تقارير الوزارة ومكتب الصرف أنه ،رغم
الظرفية الغير مواتية ،متكن املغرب من رفع صادراته من
املــواد الغذائية بأكثر من  45يف املائة ما بني  2009الى
 2014للوصول الى  21.2مليار درهم .وهو ما ميثل مصدر
مهم من العملة األجنبية .ما ميثل  11يف املائة من صادرات
املغرب سنة  2014مثاال (مصدر مكتب الصرف) .ومتثل
صادرات الفواكه واخلضر الطرية واحملولة حوالي  85يف
املائة من مجموع صادرات املنتوجات الفالحية املغربية.
الطماطم زادت صادراتها ب  62يف املائة – احلوامض ب
 26يف املائة ومعلبات زيتون املائدة ب  30يف املائة (مصدر
مكتب الصرف)

.

تبقى السوق االوربية هي املتصدرة لصادرات املغرب
بثلثي القيمة ،وتزايدت مؤخرا أهمية السوق االفريقية
بثالث نقاط بني  2009و .2014ويتبني من خالل التقارير
ترتيب املغرب يف مراتب متقدمة يف عدة قطاعات (ثالث
مصدر عاملي لزيتون املائدة -رابع مصدر عاملي الكليمونتني
والطماطم -أول مصدر عاملي للكبار وزيت اركان)....
اال ان نفس التقارير تظهر اختالل امليزان التجاري
للمواد الغذائية من سنة  2005الى  2014ويرجع دلك
لتزايد املــطــرد لــلــواردات كــل سنة .هــده الـــواردات تهم
باخلصوص املواد الغذائية األساسية للمغاربة كاحلبوب،
وارداته يف تصاعد حسب التساقطات املطرية واملناخ لكل
موسم فالحي بحيث وصلت قيمة الواردات من القمح سنة
 2014أكثر من  35.6مليون قنطار أي تصاعد ب  20يف
املائة على ما كــان عليه يف السنة الفارطة (إحــصــاءات
الـــوزارة  ،)2015والسكر مــا بــن  800ألــف ومليون طن
سنويا واحلليب  41ألف طن سنة  2014والتمور  62ألف
طن ....2014
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التعاونيات اتريخ من اإلخضاع واإلهمال والريع

يشكل التنظمي التعاوين من منظور اجمتاعي تضامين حقيقي أساسا
من اسس التمنية االجمتاعية واالقتصادية املمتركزة حول الذات،وهو أحد
التنظميات الجماعية اليت طبقت يف تجارب اشرتاكية طورت قطاعات انتاجية
وخاصة يف الفالحة ،والــذي استنسخته حىت دول رأمسالية  .ويف املغرب
ادخل هذا التنظمي خالل مرحلة االستعمار املبارش وخاصة يف الفالحة والحرف
التقليدية .ومنذ االستقالل الشكيل اتثر التنظمي التعاوين ابلكيفية اليت

اهمتت هبا الدولة ابلقطاع ،حيث تراوح هذا االهمتام بني اإلهمال من جهة او
وضع اطر قانونية تجعل التعاونيات ملحقات مخزنية او بقر حلوب للرمتزقني من
الريع املخزين ،وهي الوضعية اليت توسعت مع انطالق ما مسي املبادرة الوطنية
للتمنية البرشية  .وهبدف تسليط الضوء أكرث عىل هذه التنظميات يجرد ملف
الجريدة اهم مراحل السياسة املخزنية للتعاونيات ألبراز خلفياهتا الحقيقية يف
كل مرحلة من جهة ،وتحليل وضعية التعاونيات يف البوادي من جهة أخرى.

العمل التعاوين يف املغرب كمجال للريع ولرتويج الحلول الوهمية

إدريس عـدة

كيف نشأ العمل التعاوين يف املغرب؟
ظهرت أولى جتارب العمل التعاوني بعد سنوات من االجتياح
االستعماري لبالدنا ،بالضبط سنة  ،1935وعشية االستقالل
الشكلي حيث كانت تنشط يف املغرب  62تعاونية حرفية
وفالحية ،ليتوالى منو القطاع التعاوني بدعم من الدولة
وتدخل مباشر منها طيلة الفترة املمتدة من سنة 1956
وإلى سنة  1983تاريخ الشروع يف رفع الدعم عن التعاونيات
وانسحاب الدولة من مجاالت التدخل املباشر فيها ،كما شهدت
هذه الفترة إنشاء مكتب تنمية التعاون  ODCOسنة 1975
بغاية تأطير املؤسسات واألنشطة التعاونية

.

وعرفت هذه الفترة منوا مهما يف عدد التعاونيات حيث بلغ
عددها يف سنة  1983حوالي  2000تعاونية ،ظلت يف مجملها
مؤسسات ملحقة بصفة شبه تامة بالسلطة املخزنية التي
تتحكم قانونيا وواقعيا يف إرادة املتعاونني وبرامج التعاونيات
ومواردها أيضا ،وذلــك قبل انطالق مرحلة التخلي عن هذه
املؤسسات والسعي خلنق هذه األمنــاط من التسيير الذاتي
التضامني للمنتجني الصغار يف حدوده الدنيا ،بالتخلي عنه
ووضع إطار قانون موحد مبثابة نظام أساسي للتعاونيات سنة
 1983والــذي ظل بعيدا عن التنفيذ إلى غاية سنة 1993
 ،ما يعني عشر سنوات من االرتباك القانوني بني وضع قائم
وفق مقتضيات قانونية الغية ونص قانوني مرجعي عالق
أدى تطبيقه هو اآلخر يف ما بعد إلى ظهور مفارقات قانونية
وعملية اقتضت إعادة تعديله سنة ، 2011ليصدر بعد ذلك
ما ميكن اعتباره مدونة التعاونيات ،وهو القانون 112.12
الصادر بتاريخ  21نونبر  ،2014والذي صنف التعاونيات ما بني
تعاونيات يزودها أعضاؤها مبنتجات قصد بيعها لألغيار بعد
حتويلها ،أو بخدمات قصد تقدميها إليهم ،وتعاونيات إنتاج
املــواد أو تقدمي اخلدمات لفائدة أعضائها ،وصنف ثالث من
التعاونيات تقدم عمال مأجورا لفائدة أعضائها ،كما أتاح هذا
القانون للتعاونية أن جتمع بني أنشطة صنفني أو ثالثة من
األصناف املذكورة أعاله

.

استئناف التوظيف املخزين للعمل التعاوين:
بعد ركــود دام أزيــد من عقدين من الزمن ،عــاد اهتمام
الدولة بالعمل التعاوني للواجهة مبناسبة اإلعالن عن ما سمي
باملبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة ، 2005التي خصصت
للتعاونيات وما مياثلها من جمعيات تنموية ،دعما ملشاريعها
يصل أحيانا إلى  % 70من حجم التمويل الالزم ،مما فتح شهية
املتريعني الستغالل العمل التعاوني كواجهة لالرتزاق بتواطؤ
مع املمولني ،بعيدا عن أي منظور اجتماعي وعن أي مشروع
مجتمعي يضع العمل التعاوني يف صلب التنمية االجتماعية
واالقتصادية املتمركزة على الذات

.

هكذا سيعرف عدد التعاونيات انفجارا غير مسبوق حيث

بلغ سنة  2011حوالي  9046ليصل اليوم إلى نحو  20الف
تعاونية  ،برأس مال إجمالي مهم قدره  6ماليير و 470173الف
دهم ،تدار يف أغلب االحيان من خالل اجهزة هجينة منتخبة
يف ظاهرها ومتحكم فيها من طرف املخزن وخدامه من األعيان
و الوجهاء ،مما أبعدها طبعا عن حتقيق األهداف املتواضعة
املعلنة التي بررت إنشاءها كفاعل اقتصادي واجتماعي أريد له
أن يكون مستقال وقادرا على خلق فرص الشغل وادماج املنتجني
املستقلني الصغار يف النسيج االقتصادي وإدمــاج النساء يف
دورة االنتاج من خالل  228تعاونية نسائية يفترض أنها تضم
 37690منخرطة ،فضال عن "إدماج" القطاع غير املهيكل واحلد

بجرد المعطيات
الرسمية حول
العمل التعاوني
وتفحص مراحل تطوره
يبدو انه نما في مراحل
محددة في ظل الدعم
المشروط بالتحكم المخزني
المباشر ماليا وإداريا ،فيما
عانى العمل التعاوني في
مرحلة تالية من الخنق
بعد تجفيف مصادر
الدعم

من انعكاساته االقتصادية السلبية.
بجرد املعطيات الرسمية حول العمل التعاوني وتفحص
مراحل تطوره ،يبدو انه منا يف مراحل محددة يف ظل الدعم
املشروط بالتحكم املخزني املباشر ماليا وإداريــا ،فيما عانى
العمل التعاوني يف مرحلة تالية من اخلنق بعد جتفيف مصادر
الدعم ،ما يحيلنا على االعتقاد يقينا بان النظام املخزني لم
يفكر يوما يف السماح بوجود منظومة تعاونية فاعلة ومستقلة
قد تقدم دليال على إمكانية النجاح خارج وصايته وبعيدا عن
قبضته ،وهكذا بعد انقضاء الفترة املمتدة من ما بني 1957
و  1983التي صادفت وجود مشاريع وطنية واستعدادا لدى

املخزن لعقد "تسويات تاكتيكية" متكنه من حتييد الطبقات
الشعبية الفقيرة وفك عزلته ،حيث ميكن اعتبار هذه الفترة
هي الفترة "الذهبية" للتعاونيات احلرفية والفالحية على
اخلصوص ،ومنذ انتهاء هذه املرحلة وإلى غاية  2005تاريخ
انطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،عادت الدولة إلى
تنشيط العمل التعاوني بنفس املنظور املخزني التحكمي القائم
على الريع وشراء الذمم لتمكني القواد والباشاوات واألعيان
وجتار االنتخابات من وسائل للتحكم عن بعد أو بشكل مباشر
يف تأطير املجتمع وفق ما يقتضيه النسق املخزني يف االقتصاد
وصناعة اخلرائط االنتخابية وجتديد وتوسيع قاعدة املوالني
للسلطة املخزنية ،ممــا حكم على عمل التعاونيات يف هذه
املرحلة أيضا -رغم ما حتقق فيها من تطور مالي وتنظيمي مهم
 بالفشل الذي يفسره جمود الكثير من التعاونيات واستمرارالبقية يف التصاق تام بصناديق املخزن ومؤسساته ،غير قادرة
على حترير مبادرات وإبداعات منخرطيها كمنتجني مستقلني
 ،فيما حققت بعض التعاونيات جناحا على حساب فلسفة
التعاون وقيمه ،حيث حتولت عمليا إلى شركات حتقق التراكم
عبر االستغالل املكثف للمتعاونني واألجراء ونذكر باملناسبة
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التعاونيات يف السياسة املخزنية هي أداة للهيمنة
الرأساملية

احلسني لهناوي

كانت القبائل األمازيغية منذ القدم ،تشكل نوعا من

الذمم نتجت عنه أزمة بنيوية انتشرت يف كافة مؤسسات

قــد يتساءل املــرء كيف للنظام الــذي ساهم يف إقبار

التعاونيات ،بحيث كانت تدبر كافة وسائل اإلنتاج املشكلة

الــنــظــام ،حيث استشرى الفساد يف مختلف مفاصيلها.

قيم التآزر والتضامن املشرقة للقبائل وتعويضها بقيم

باألساس من األراضي الزراعية واملراعي ومياه الري بشكل

هــذه األزمــة وانــســداد اآلفــاق دفــع بالعديد من املواطنني

الفردانية واألنانية املقيتة مع إشــاعــة ثقافة الفوضى

جماعي .وقــد بــرزت عــدة أشــكــال مــن الــتــعــاون القبائلي

إلى الرجوع إلى هذه القيم التعاونية فيما بينهم كإحدى

وعــدم األمــان يف األوســاط الشعبية ،أن يدعم هذا العمل

كعملية "ثويزي" املسماة بالعربية "تويزة" وهي عملية

الوسائل التي متكنهم من محاوالت االنفالت من سياسات

التعاوني اجلنيني؟ واجلــواب يتضمنه ما سمي مبخطط

يساهم كل أفــراد القبيلة يف حرث أو حصاد حقول بعض

النظام الهادفة إلى تفقيرهم وتهميشهم بشكل متواصل.

والصناعات التحويلية للمنتجات الفالحية .ومــن أجل

أعضائها (حسب التسلسل) بشكل تطوعي ومجاني مقابل

لقد بدأ هذا العمل يف بعض املناطق املهمشة من طرف شباب

توضيح هــذا املنحى ،يــجــدر بنا الــرجــوع إلــى تعاونيات

إعداد املستفيد لوجبة غذاء للمتطوعني .من هذا املنطلق،

متعلم ،صدت يف وجوههم كل أبواب األمل ،وأصبحوا عرضة

اإلصــاح الزراعي التي أنشاها النظام ،بداية ستينيات

ميكن اعتبار القبيلة تعاونية تنبني على التآزر والتعاون

للموت البطيء .هؤالء الشباب أسسوا تعاونيات يف بعض

القرن املاضي ليوفر الغطاء الشرعي لعملية التفويتات

بني كافة أعضائها .فكما هو معروف ،فإن جل أراضي املغرب

القطاعات التي ميكن اعتبارها الزالت منفلتة من قبضة

الهائلة للضيعات اخلصبة املسترجعة لألعيان وخلــدام

كانت جماعية إلى حدود دخول املعمرين الفرنسيني الذين

الرأسمالية مثل قطاع تربية النحل أو قطاع جني وحتويل

املخزن األوفياء .هذه التعاونيات متت تسميتها بتعاونيات

استنجد بهم النظام املخزني حملاربة القبائل التي كانت

منتوج اركان أو قطاع الزعفران أو تعاونيات جمع احلليب إلى

اإلصالح الزراعي يف حني أنه لم يكن هناك أي إصالح يذكر،

دائما ترفض اخلضوع لهيمنته وتقاوم نهبه لثرواتها بذرائع

غير ذلك من القطاعات التي عرفت فيها التعاونيات توسعا

ما عدا السطو على الضيعات اخلصبة ومصادر املياه .لقد

نسبيا .واملالحظ أن الدولة تقدم بعض املعونات املتمثلة

كان الهدف املبيت هو إفشال هذه التعاونيات وحلها نهائيا

يف املواد واألدوات الضرورية للعمل ،من قبيل اقتناء أواني

بعد أزيــد من ثالثني سنة من االرتباك واملشاكل وتراكم

جتميع احلليب أو خاليا تربية النحل الخ...

الديون .فمنذ إنشائها مت تعيني موظفني من طرف وزارة

املغرب األخضر ،من خالل خطة إدماج التعاونيات يف بنية
املقاوالت الرأسمالية الكبيرة ،بحيث حتتكر هذه املقاوالت
منتجات وجتارة املواد التي تنتجها التعاونيات بينما حتول
أعضاءها إلى يد عاملة مؤهلة إلنتاج فائض القيمة .هذه
اخلطة تروم جتميع أكبر عدد من التعاونيات يف قطاع معني
وجعلها حتت إشراف أحد الرأسماليني الكبار الذي يستفيد
من دعم الدولة ،وهو ما أطلق عليه باسم املجمع .ويعتبر
هذا النموذج مؤشرا على فشل سياسة الدولة يف تأطير
الفالحني الصغار واملتوسطني ،ومحاولة جعلهم حتت رحمة
الفالحني والرأسماليني الكبار حتت ذريعة تأطيرهم التقني
والتكفل مبدهم بعوامل اإلنتاج وأخيرا التكلف بتسويق
منتجاتهم .وهكذا فتشجيع الدولة للتعاونيات كان الهدف
من ورائــه خلق تعاونيات تؤهل منخرطيها ومنخرطاتها
ليكونوا يدا عاملة يف خدمة الرأسمال يف قطاع الفالحة

مختلفة .

بعد أن استولى املعمرون الفرنسيون على أجود أراضي
القبائل بقوة احلديد والنار ،بــدؤوا يف عمليات محاصرة

الفالحة وهما املــديــر واحملــاســب ،بعيدين عــن الفالحني

القبائل الثائرة وتفكيك التواصل فيما بينها عبر توظيف

أعضاء التعاونية .وطبعا هؤالء املوظفني كانا هما املكلفني

العمالء واخلونة .وكان الهدف هو محاوالت ضرب مفهوم
التعاون السائد واستبداله بقيم الرأسمالية املبنية على
الربح واألنانية أو ما يسمى باملبادرة الفردية .بعد االستقالل
الشكلي ،سيضاعف النظام املخزني ،من وثيرة تفكيك
البنيات القبلية عبر إضعاف جماعات القبائل التي كانت
مدرسة يف العمل اجلماعي والعيش املشترك وخلق ما سمي
باجلماعات احمللية مع إسناد تسييرها ألشخاص انتهازيني
يتم انتقائهم عبر مسلسل انتخابي هزلي تكون نتائجه
مفبركة بتدقيق محكم .وهذه االنتخابات املزورة هي التي
أدت إلى أن تتحول هذه اجلماعات إلى بؤر للريع والفساد
وإشاعة األساليب الدنيئة املبنية على الوشاية والتطاحن
بــن أعــضــاء القبيلة وإلــى صــراعــات واهــيــة بــن القبائل.
هذا املخطط اخلطير أدى إلي االندثار التدريجي لقيم
التضامن والتعايش املشترك املعروفة وسيادة قيم الفساد
والريع والتقرب إلى النظام قصد االستفادة من فتاته .إال
أن هذا املخطط اجلهنمي املبني على إرشاء النخب وشراء

ويعتبر هذا
النموذج مؤشرا على
فشل سياسة الدولة
في تأطير الفالحين الصغار
والمتوسطين ،ومحاولة
جعلهم تحت رحمة الفالحين
والرأسماليين الكبار تحت
ذريعة تأطيرهم التقني
والتكفل بمدهم
بعوامل اإلنتاج

بتسيير وتدبير كل أنشطة التعاونية بشكل بيروقراطي.
وبعد مــدة قصيرة ،أصبحت هــذه التعاونيات عبارة عن
صناديق سوداء يتم استعمالها من طرف مختلف املافيات
املخزنية .وبعد تراكم الــديــون على الفالحني األعضاء
دون علمهم ،متت عملية تفويت البقع إلى األعضاء ،الذين
باعوها للرأسماليني بأثمان زهيدة .فالنظام غير راغب
يف األشكال التعاونية أو اجلمعوية اجلادة التي تهدف إلى
تلبية احلاجيات األساسية للشعب وبالتالي تنمية وعي
منخرطيها ومنخرطاتها بدورهم األساسي يف حلقة اإلنتاج
وأهميتهم يف العمل الدؤوب كمواطنني ومواطنات ملتزمني
بقضايا شعبهم ،بل يحاصرها وأحيانا يحاربها .فكل ما
يهمه هو تطبيق سياسة متييع كافة األشكال التي تساهم
يف تنمية الوعي الشعبي وإفشالها إلتاحة الفرصة خلدامه
األوفياء ليتمكنوا من املزيد من نهب ثروات الشعب وبالتالي
تقوية ركائزه وتأبيد الوضع القائم ..
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الرأي

تطوير لقاحات كوفيد19
تنافس الرشكات وتخوفات املواطنني

سنة بعد ظهور وبــاء كورونا بيوهان ،الــذي خلف على
الصعيد العاملي  65.667.823إصابة و 1.514.669وفــاة.
وعلى مستوى املغرب ،خلف  368.624إصاب منذ تفشي
الوباء ،و  6.063وفــاة .وبالرغم من اجلهود التي بذلت لم
تستطع اإلنسانية إيجاد دواء فعال ضد فيروس كوفيد
 .19فاجتهت كل األبحاث إلى لقاح قادر على أن يوفر مناعة
لإلنسان ملقاومة الفيروس

.

مفصلة لألبحاث – مما يترك أسئلة عديدة حول كيفية
تأثير اللقاحات على مسار الــوبــاء من دون إجــابــة .على
سبيل املثال ،مت استبعاد بعض املجموعات الرئيسية من
جتارب اللقاحات التي أجرتها أسترا-زينيكا ومودرنا وفايزر،
سينوفارم وسينوفاك ولقاح سبوتنيك وهــي بالتحديد،
األطفال واملراهقني واملرضى الذين يعانون من نقص املناعة

العدد 387 :
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عزيز غالي

عام ّ .2021أما لقاح موديرنا ،فقد أعلن عن فعاليته بنسبة
 ،%94.5وتتوقع الشركة شحن حوالي  20مليون جرعة
من لقاحها يف الواليات املتحدة بحلول نهاية عام ،2020
وستقوم بتصنيع ما بني  500مليون إلى مليار جرعة على
مستوى العالم يف عام  .2021وسوف تتقدم موديرنا ،بحسب
بيان صحفي لها ،بطلب احلصول على تصريح استخدام

والــيــوم يتم تطوير لقاحات كوفيد  19 -حــول العالم
بسرعة قياسية ،لكن ال يزال من غير الواضح إن كانت تلك
اللقاحات ،مبجرد املوافقة عليها ،ستكون يف متناول أولئك
الذين يحتاجون إليها

.

أما بالنسبة للمغرب ،فهناك العديد من التخوفات الناجتة
عن فشل احلكومة يف تدبير االزمة منذ بدايتها خالل فترة
احلجر الصحي .وتبقى هذه املــؤاخــذات والتخوفات التي
يطرحها اللقاح الصيني الذي سيعتمده املغرب ،مطروحة
وسط التكهن عن مدى قدرة احلكومة ووزارة الصحة على
النجاح يف هذا االمتحان ،وهي التي لم تستطع تدبير لقاح
األنفلونزا املوسمية بالشكل املطلوب

.

وبالرغم من البالغات التي تعلن عنها وزارة الصحة
حــول الوضعية وعمليات الــتــجــارب السريرية لتجريب
اللقاح ،وذلك ناجت عن ضعف التواصل بني الــوزارة الوصية
وعدم اإلفصاح عن املعلومات العلمية حول اللقاح وتدبير
األزمــة يف ظل تزايد عدد اإلصابات املهول وغير املسبوق
منذ تفشي جائحة كورونا باملغرب ،زيادة على عدم صدور
نتائج اختبارات مراحل للقاح على املتطوعني ،فأنه “من غير
املعقول إطالق حملة تلقيح واسعة ملاليني املغاربة ونحن ال
نتوفر على نتائج املرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي
تعتبر األهم يف أي لقاح” .وعدم توفر إجابات على عدد من
التساؤالت تخص اللقاح من قبيل مدة “ذاكرة املناعة” التي
يوفرها اللقاح الذي سيعتمد يف املغرب

.

ولهذا تعالت عدت أصــوات حقوقية وطلبت “االنتظار
والتريث حتى تظهر النتائج النهائية” املتعلقة بذلك اللقاح
وباقي اللقاحات األخــرى التي وصلت إلى مراحل متقدمة
من االختبارات ،واحلصول على “ترخيص” منظمة الصحة
العاملية ،ليتم بعد ذلك “اختيار األحسن واألنسب لنا”

.

وفقً ا ألحدث نسخة من مسودة منظمة الصحة العاملية
للقاحات املــرشــحــة لكوفيد  ،19 -بــتــاريــخ  12نوفمبر
 ،2020وصلت ثماني لقاحات قيد التجارب السريرية إلى
املرحلة الثالثة ،وهي املرحلة الفاصلة قبل إجــازة اللقاح
لالستخدام .وقد ركــزت العناوين الرئيسية العاملية على
اللقحات التي طورتها أوكسفورد أسترا-زينيكا (Oxford
 )AstraZenecaوفايزر بيونتيك ()Pfizer BioNTech
ومــودرنــا ( ،)Modernaبــالــرغــم مــن احلــاجــة ملــزيــد من
البيانات حــول تصميم ونتائج هــذه التجارب السريرية.
ولقاح سبوتنيك ملعهد ماليا الروسي ( )Gamaliaوالشركات
الصينية سينوفارم وسينوفاك ()Sinofarm et sinovac

.

املطورين
وتتطلب هذه املنافسة العاملية الشرسة بني
ّ
قــراءة دقيقة من قبل الدوائر العلمية واجلمهور ،بغرض
بالرد على األسئلة التي لم يتم اإلجابة عليها.
سد فجوات
ّ
مع األســف ،يأتي إعــان املطورين عن أخبار اللقاحات من
خالل البيانات الصحفية فقط – وليس من خالل نشر نتائج

والنساء احلوامل أو املرضعات .إلى جانب ذلك ،لم يتم تضمني
عاملني هامني :األول هو تقليل شدة كوفيد  19 -من خالل
االستشفاء ،واحلاجة إلى وحدات العناية املركزة ،أو الوفاة،
والثاني هو التغيرات التي تطرأ على انتقال عدوى الفيروس،
أي درجة االنتشار

يف حــاالت الطوارئ من إدارة الغذاء والــدواء األمريكية يف
األسابيع املقبلة .لكن املعطيات ناقصة بخصوص اللقاح
الروسي والصيني حيث يتوقع أن نسبة الفعالية ال تتجاوز
 60%من الفعالية ،نظرا لغياب نتائج املرحلة الثالثة من
التجارب

وقــد ركــزت إعــانــات مــطــوري اللقاحات على اجلوانب
اإليجابية التي ينتظرها اجلمهور مثل الفعالية والقدرة
اإلنتاجية .مت اإلعالن عن فعالية لقاح أوكسفورد أسترا-
زينيكا بنسبة تصل إلى  ،90%كما أنه قلل من شدة املرض،
وفقً ا ملوقع جامعة أكسفورد على اإلنترنت .وأعلنت شركة
فايزر على موقعها اإللكتروني أن لقاحها يظهر فعالية
بنسبة  95%ضد كوفيد  19 -عبر اختالفات العمر واجلنس
والعرق ،وأنها تتوقع إنتاج ما يصل إلى  50مليون جرعة لقاح
عامليا يف عام  2020وما فوق إلى  1.3مليار جرعة بنهاية
ً

وتشكّ ل لوجستيات التلقيح مصدر قلق للدوائر البحثية
والطبية املتخصصة .فحسب موجز منظمة الصحة العاملية
للقاحات كوفيد  19 -املستهدفة  ،يجب الوفاء مبعايير
معينة ،مبا يف ذلك قدرة اللقاح على حتمل درجات حرارة
ّ
تخزين أعلى واحلصول على ثبات حراري أعلى ،ألن هذا من
شأنه تعزيز توزيع اللقاح وتوافره بشكل كبير .ومع أخذ ذلك
يف االعتبار ،يتم الترويج للقاح أوكسفورد أسترا-زينيكا على
أنه ميكن تخزينه يف "درجــة حــرارة الثالجة" ( 2-8درجة
مئوية) وتوزيعه عبر مختلف أنظمة الرعاية الصحية .يف
املقابل ،يتطلب لقاح فايزر بيونتيك احلفظ يف درجة شديد
البرودة تصل إلى  -70درجة مئوية ،مما قد يشكّ ل عقبة
عدة أماكن .ولقاح موديرنا الذي يحتاج إلى
لوجستية يف ّ
درجة حرارة  -20درجة .أما بالنسبة للقاح الصيني والروسي
فيمكن حفظه يف درجة حرارة من  2+إلى 8+

.

ّ
وتشكل
لوجستيات التلقيح
مصدر قلق للدوائر
البحثية والطبية
المتخصصة .فحسب
موجز منظمة الصحة
العالمية للقاحات كوفيد 19 -
المستهدفة  ،يجب الوفاء
بمعايير مع ّينة ،بما في
ذلك قدرة اللقاح على
تحمل درجات حرارة
تخزين أعلى

.

.

أطلقت منظمة الصحة العاملية يف أبريل املاضي مبادرة
لدعم تطوير االختبارات والعالجات واللقاحات املطلوبة
عامليا ،حتت مسمى مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة
ً
كوفيد ،)ACT Accelerator( -19حيث يسعى قسم اللقاحات
فيها ،املسمى كوفاكس ( ،)COVAXإلى ضمان التوزيع العادل
للقاحات يف جميع البلدان بهدف توفير ملياري جرعة
بحلول نهاية عام  2021وستتمتّ ع جميع البلدان املشاركة من
خالل  COVAXمن ضمنها املغرب ،وبغض النظر عن مستوى
الدخل أو القوة الشرائية ،بإمكانية متساوية للوصول إلى
هذه اللقاحات مبجرد تطويرها .بعبارة أخرى ،يسعى نظام
كوفاكس إلى تضمني جميع البلدان غير القادرة على حتمل
تكاليف اللقاحات ،من خالل تعزيز قوتها الشرائية ضمن
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العدد 387:
من  8إلى  14دجنبر 2020

حول مسألة األممية يف ظروف عرصنا

نرشت "ندوة االحزاب واملنظمات املاركسية اللينيينية"
وثيقة "حول مسالة االممية يف ظروف عرصان" وتعمميا
للفائدة من اجل فتح نقاش واسع حول املوضوع ننرش
- 1مقدمة :الطبقة العاملة هي طبقة أممية والحركة
الشيوعية هي حركة أممية.
لقد كان البعد األممي بعدا أساسيا يف نضال الشيوعيني
منذ البدايات األولى لتشكل الفكر االشتراكي العلمي أواسط
القرن التاسع عشر .ولــم يكن هــذا البعد تعبيرا عن نزوع

أخالقي/إنساني كما عند االشتراكيات الطوباوية التي
أبــرزت وحــدة املسحوقني ووحــدة طموحهم ملجتمع إنساني
عـــادل .لقد حتــول األمــر مــع مــاركــس وأجنــلــز ومــع احلركة
الشيوعية إلى مهمة عملية ونضالية متّ الشروع يف اجنازها،
بل أن مفهوم حزب الطبقة العاملة الذي لم تتبلور نظريته
إالّ الحقا ،كان يف البداية يعني ذلك اإلطــار األممــي الذي
يتجاوز احلدود التي وضعتها وقننتها البرجوازية ضمن إطار
السوق باعتباره الفضاء الوطني/القومي ،والــذي جتاوزته
هي ذاتها باعتبار ضيقه على مصاحلها ليرتبط السوق الحقا
مبجمل الفضاء العاملي كفضاء حلركة رأس املال سواء يف طوره
التنافسي ،وخاصة يف طوره االحتكاري

.

لقد انبنى مفهوم الطبقة العاملة على العاملية ال كأفق
وتطلع ،بل أيضا وأساسا كواقع معطى ،فالرأسمالية جتاوزت
تــاريــخــيــا وضــع الــقــنــانــة الــتــي لــم تخلق إطـــارا اقتصاديا
موحدا ومجمعا لألقنان وصغار وفقراء الفالحني
اجتماعيا
ّ
الذين ظلوا لقرون مشتتني،لكن منظمة الصناعة الرأسمالية

هنا الحلقة االوىل من هذه الوثيقة عىل ان تلهيا الحلقات
االخرى يف اعدادان القادمة

خلقت الفضاء اجلامع ألعداد متنامية من العمال سواء داخل
البلد الواحد ،أو داخل مجموع البلدان الرأسمالية الناشئة
يف أوروبا خاصة ثم تدريجيا يف بقية بلدان العالم التي وقع
ربطها مبنظومة السوق اجلديدة .ضمن هذا اإلطــار انتبه
ماركس وأجنلز إلــى أن طبقة العمال هي طبقة عاملية ،أو
بأكثر دقة هي "طبقة أروبية" باعتبار الرأسمالية بدأت يف

التحول إلى منط إنتاج مهيمن يف اروبا الغربية ثم بدأت يف
ّ
والتمطط إلى شرق أروبا والى شمال أمريكا ،واملراكز
التمدد
الرأسمالية هي يف اآلن ذاته مراكز بروليتارية ،وهي أيضا
مراكز للوعي الطبقي اجلديد الــذي بــدأ يرتبط عضويا
بالفكر االشتراكي والشيوعي ،لذلك افتتح ماركس وأجنلز
كتابهما التأسيسي "البيان الشيوعي" باجلملة الشهيرة "شبح
يروع أروبا العجوز ،انه شبح الشيوعية" .التي عكست وخلصت
ّ
حقيقة التحوالت التي بدأت يف التجسد يف وعي وممارسة
الطبقة اجلديدة التي برزت على سطح التاريخ ،برزت كالعب
جديد سيشكل اجتاه التاريخ من خالل الثورة االجتماعية
التي ستقلب رأسا على عقب عالقات اإلنتاج ومنطه وحتقيق
املشروع التاريخي للمسحوقني واملضطهدين ،وهو أمر أصبح
ممكنا ومتاحا ،فالرأسمالية أفــرزت مع والدتها والدة حفّ ار
قبرها وهو طبقة البروليتاريا .هذه الطبقة مطالبة بتوفير
الشروط الضرورية والالزمة حلفر قبر عدوها الطبقي .وقد
انتبه مؤسسا االشتراكية العلمية إلى أن الشرطني احلاسمني
هما شرطي الوعي والتنظيم .وعي الطبقة العاملة بذاتها

تمتة مقال أي سياسة فالحية لتحقيق السيادة الغذائية؟

ومــن املعطيات الرسمية (نــشــرة بنك املــغــرب ومكتب
الــصــرف) التي تبني بــوضــوح عجزنا يف املــيــزان التجاري
الغذائي ونقتصر يف هذا الصدد على مقارنة قيمة صادراتنا
(مبليار درهم) من الطماطم وقيمة وارداتنا (مبليار درهم)
من القمح بني  2005و 2011لنكتشف ان على املغرب دفع
ما يعادل قيمة أربــع سنوات من تصدير الطماطم ألداء
مستحقات سنة واحدة من واردات القمح

.

• السياسة الفالحية ابملغرب
إن املعطيات التي استعرضناها أعاله تؤكد بامللموس ان
الدولة املغربية ،بسياساتها املتعاقبة يف املجال الفالحي،
كــرســت تخلي الــدولــة عــن مسؤولياتها يف توفير املــواد
االساسية للمواطنني واملواطنات رغم مليارات الدراهم التي
ضخها مخطط املغرب االخضر خالل السنوات االخيرة يف
املجال الفالحي .ويعيش املغرب تبعية غذائية هيكلية ما

فتئت تتعمق سنة بعد سنة كنتاج النصياعها للتوجيهات
واوام ــر صــنــدوق النقد الــدولــي والبنك العاملي واخلضوع
للنظام العاملي القائم عبر اتفاقيات التبادل احلر املجحفة
واالنخراط يف املنظمة العاملية للتجارة

.

مــخــطــط املــغــرب األخــضــر ســيــاســة فــاحــيــة موجهة
للتصدير ،تخدم مصالح كبار الفالحني واملراكز االمبريالية
وذلك عبر تعبأة أجود األراضي وتقدمي اإلعانات السخية
التي تغطي تكاليف االستثمارات واالستمرار يف اإلعفاء
الضريبي حتى بالنسبة للمزروعات ذات القيمة العالية
والصناعات الغذائية التحويلية .اختارت االعتماد على
األس ــواق اخلارجية جللب نسبة هامة مــن غــذاء الشعب
املغربي امــا بشكل موسمي أو يف إطــار اتفاقيات التبادل
احلر كالتي أجريت مع االحتاد األوروبي والواليات املتحدة
األمريكية.

ولذاتها،أي الوعي بحالة االستغالل واالنتباه إلى أسبابها
املرتبطة رأسا مبنظمة تقسيم امللكية والعمل يف املجتمع،هذا
الوعي ينتهي إلى خلق األطــر التنظيمية والعملية حلسم
التناقض بني قوى العمل ورأس املال لصالح الكادحني يف إطار
سيرورة معقدة وطويلة من النضال الهادف ملراكمة شروط
االنتقال من النظام االستغاللي إلى النظام الالاستغاللي
وهو النظام االشتراكي .يف هذا املستوى انطرحت قضية بعث
تعبر عن هذه األفكار اجلديدة،
اإلطار/األطر الطبقية التي ّ
فتكونت هنا وهناك أحــزاب عمالية ،ولكن يف الوقت ذاته
تأسس إطار أممي تشكل من فعاليات تنتمي لبلدان مختلفة،
هذا اإلطــار هو "اجلمعية العاملية للعمال" والتي تعرف يف
أدبياتنا ب "األممية األولــى" التي تأسست يف  ،1864والتي
اعتبرت نفسها يف أدبياتها احلــزب اجلامع للعمال واإلطــار
لتنظيم النضال ضد الرأسمالية الصاعدة يف أروبا أساسا .ولئن
حكمت ظروف القمع (بعد فشل كومونة باريس سنة )1871
وحجم االختالف بني مكوناتها ،على هذه التجربة باالنحالل
الكرة وبعثوا إطار أمميا
سنة  ،7318فان الشيوعيني أعادوا
ّ
جديدا هو "حزب العمال الدميقراطي االجتماعي" (األممية
الثانية) بقيادة أجنلز سنة  ،1891وملا أفلست هذه األممية
باتخاذ مواقف ميينية ولصالح الرأسمالية ،فكر الشيوعيون
يف إيجاد إطار جديد وهو ما ناضل من أجل حتقيقه البالشفة
منذ  1912حــن التفت األممــيــة على موقفها السابق من
املوقف من احلــرب يف املؤمتر االستثنائي ببال(سويسرا)
ملراجعة مــقــررات مؤمتر شتوتغارت الــداعــي إلــى استغالل
احلرب للقيام بالثورات العمالية االشتراكية والتخلص من
البرجوازية،ليصبح املوقف هو "الدفاع عن الوطن واألمة’" أي
االنخراط يف احلرب اللصوصية يف نفس خندق رأس املال،وهو
ما كرسته مواقف أحزاب األممية املفلسة التي قادت وتورطت
يف تقتيل العمال للعمال ،ولم ينجو من عار هذا االنحراف سوى
وكرس موقف مؤمتر شتوتغارت
احلزب البلشفي الذي مارس ّ
لسنة  1907وهو ما أكدت احلياة والتجربة سالمته وثوريته،
وهو ما كان األساس لتأسيس األممية الشيوعية بداية 1919
بعد انتصار الثورة يف روسيا .وقد انتهى تطور األوضــاع يف
العالم إلى حل األممية سنة  ،1943ومنذ ذلك احلني بعثت
أطر عاملية وقارية وجهوية لتنسيق النضال مبا يخدم قضية
الثورة يف العالم ،ولئن لم يتم بعث اإلطار األممي فان العمل
من أجله يتواصل وينهض هنا وهناك رغم التعثرات

.

باإلضافة لدلك ،ينتج عنه استنزاف املوارد الطبيعية
ومقدرات البالد املائية يف بلد يسوده مناخ شبه جاف واملياه
مورد نادر .التلوث (النفايات ومخلفات املواد الكيميائية
التي تستخدم خــارج نطاق السيطرة وبعضها محظور يف
أوروبــا) ،واالستغالل احملموم للعامالت والعمال الزراعيني
يف غياب تام الحترام قانون الشغل مببرر تقليص تكاليف
االنــتــاج اإلنــتــاج وحتــت مبرر التنافسية ،وهــو مــا يكرس
باملقابل املــزيــد مــن التهميش والتبعية لــدى الفالحني
الكادحني ،واختفاء أعداد كبيرة من صغار املزارعني الذين
يخضعون ملنافسة غير عادلة ال ميكن أن تقاوم

.

ويواصل اليوم املغرب نفس السياسة املدمرة "مخطط
املــغــرب األخــضــر" حتــت مسمى جــديــد "اجلــيــل األخــضــر"
بنفس التوجهات الكبرى ...

الدولية
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العدد 387 :
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عندما تستيقظ اسيا ترتعد فرائص االمربيالية

ابو سعد

اصبحت القارة االسيوية مركز العالم بدون منازع .فمن

نتيجة الركود احمللي والعاملي .ففي ظل هذه االزمة انتظمت

يشارك الشيوعيون الهنود والنقابات العمالية املستقلة

حيث الثقل الدميوغرايف متثل القارة ما يفوق  60%من

اكبر املظاهرات يف البالد وهي يف نفس الوقت من اضخمها

بنشاط يف تنظيم وتسيير اإلض ــراب .وأفــق املعركة واعد

عدد سكان العالم .وتبعا لذلك فان عدد العمال يف القارة

على الصعيد العاملي لقد شهدت البالد يوم  26نونبر 2020

بتوعية اجلماهير ورف ــع الــوعــي السياسي والطبقي يف

االسيوية يجعل الطبقة العاملة هناك حتتل املرتبة االولى

اكبر اضراب كما وصفه نضال قوجمان ملا حتدث عن" بدأ أكبر

صفوفها ،أمام جتاهل كالعادة لالعالم الرسمي .الهند ليس

اما الكادحون مبن فيهم كادحو املدن والبوادي فإنهم بدورهم

إضراب يف تاريخ البشرية يف الهند  -جتاوز عدد املشاركني فيه

بلدا فقيرا ،وشوارع وأزقة البلدان كلها شيوعية "

يحتلون املرتبة االولــى من حيث الكم ومــن حيث مستوى
التردي والهشاشة بوجود عائالت متعددة االعضاء تعيش
باقل من دوالريــن يف اليوم .وضمن هذا الوضع العام حتتل

 250مليون شخص.

يــعــارض الــعــمــال والــطــاب وامل ــزارع ــون الهجمات غير

.

الهند ليس بلدا فقيرا يف ذاته بل هو مفقر نظرا لسيادة
منط االنتاج الراسمالي التبعي وهيمنة حفنة من الراسماليني

الصني والهند املرتبة االولى مع اختالف الوضع االجتماعي

بني البلدين.

بالنسبة للصني فإنها من الناحية االقتصادية تتقدم
بخطوات ثابتة نحو انتزاع املرتبة االولــى من منافستها
الواليات املتحدة االمريكية .ال تكاد توجد سلعة يف العالم
إال وحتمل اعالن #صنع يف الصني »Made in China « #
او االعــان البديل ( )Made in PRCأي صنع يف الصني
الشعبية .كما ان جل اكبر الشركات املتعددة االستيطان
العاملية متواجدة بالصني وتنتج موادها وعناصر بضائعها

هناك.

تحولت الصني الشعبية إىل مصنع عاملي ينتج اغلب البضائع
اليت يحتاجها العامل.
كان للحزب الشيوعي الصيني دور اساسي يف هذا التحول
وهــو مــا يتماشى مــع نظريته اخلــاصــة حــول االشتراكية
الصينية او االشتراكية بخصائص صينية كما حتب القيادة
الــتــرويــج لــذلــك .يسمح هــذا التوجه للشركات العظمى
بــأن تستغل قــوة عمل الطبقة العاملة الصينية .بعد ان
وافــقــت قــيــادة احل ــزب الشيوعي الصيني على انــخــراط
الصني يف "منظمة التجارة العاملية" تقوى توجه جديد يف
احلزب الشيوعي الصيني يعتمد على االندماج يف السوق
الرأسمالية العاملية واعتماد على الربح الذي ستحققه الصني
عندما تبيع قوة عمل الطبقة العاملة لتحقيق ارباح خيالية
وهــي االستحواذ على فائض القيمة .ووراء هــذا التوجه
جند بعض الفئات االجتماعية املتنفذة يف احلزب وأجهزة

املسبوقة على حقوق العمال من قبل حكومة ناريندرا مودي

املفترسني بينما البلد يزخر بثروات هائلة ميكنها ان توظف

اليمينية .ورفع املشاركون يف اإلضراب مطالب بزيادة احلد

يف اسعاد الشعوب الهندية وعمالها وكادحيها لو اصبحت

ً
وأيضا الوظائف التي وعد بها حزب
األدنى لألجور واملعاشات.
ً
فبدال من الـ 10ماليني وظيفة التي وعدتها احلكومة
مودي.

كل عام ،يتم تسريح العمال.

البرجوازية اجلديدة التي بات االعالم يكشف عن عدد من
املليارديرات الصينيني ال يختلفون عن امثالهم عبر العالم
وال يخفون حالتهم االجتماعية بل يتباهون بذلك باعتباره

جناح باهر للنموذج االشتراكي الصيني.

اما البلد الثاني وهو الهند فانه بلد الفوارق االجتماعية
الهائلة .يكاد يكون هذا البلد قــارة جتمع كل املتناقضات
املمكنة فالى جانب الغنى الفاحش واخليالي حلفنة من
البرجوازيني هناك الغالبية العظمى من املفقرين الى اقصى
حد باإلضافة الى الفوارق املجالية وتواجد بقايا امناط انتاج

ما قبل رأسمالية ال زالت تفرض طرق عيش ماليني البشر.

والن الهند يعد من اكبر البلدان التي ينتشر فيها الفقر
بشكل مهول فان االزمة البنوية ازدادت تفاقما بعد جائحة
كورونا وخاصة تدهور االوضاع االقتصادية وتفشي البطالة

تعيش شعوب اسيا حالة من النهوض النضالي واالجتاه
العام هو امتالك هذه الشعوب الوعي باصل االزمة واسبابها

مــراســلــة مــن عــن املــكــان تــؤكــد ان االضــــراب ،قــد يشل

واملتسببني فيها .والن هــذه الشعوب لها تاريخ مجيد يف

االقتصاد يف املنطقة ،عمل النقل احلــضــري ،وبــن املــدن

النضال من اجل االستقالل من االستعمار املباشر وخاضت

والسكك احلديدية ،والقطاع املــصــريف ،وشــركــات التأمني،

حروبا حقيقية استطاعت ان تنتزع الكثير من احلقوق

واالتــصــاالت ،وطريق الشحن الدولية .مت إغــاق املــدارس

الوطنية فان النهوض الراهن ميكنها ان يضع من جديد هذه

واملؤسسات التعليمية يف بعض املناطق ،واملتاجر واحملالت

الشعوب على سكة التحرر الوطني ويف ذات الوقت التحرر

التجارية واملكاتب يف املدن األخرى.

االجتماعي وبناء سلطة املنتجني للثروة .ولتواجد الصني
دور استراتيجي يف هذا النهوض الن الطبقة العاملة الصينية

الدولة ومديري الوحدات االنتاجية قد حتولت الى طبقة
اجتماعية لها مصالح متميزة عن بقية مكونات الشعب ،انها

حتت سلطة املنتجني املباشرين.

التي اصبحت الى حد بعيد طبقة عاملة عاملية النها تتعرض

تعيش شعوب
اسيا حالة من
النهوض النضالي
واالتجاه العام هو امتالك
هذه الشعوب الوعي باصل
االزمة واسبابها والمتسببين
فيها والن هذه الشعوب لها
تاريخ مجيد في النضال
من اجل االستقالل من
االستعمار المباشر

الى االستغالل البشع فانها ال محالة ستنهض حملاسبة قيادة
احلزب الشيوعي الصيني وستتمكن من انتزاع السلطة كل
السلطة وبناء املجتمع االشتراكي الــذي تريده الطبقة
العاملة كمرحلة دنيا من املجتمع الشيوعي حيث ينعدم

استغالل االنسان لالنسان.

ان الــقــارة االسيوية مهياة لتلعب دور القاطرة لقيادة
احلركة العاملية نحو االشتراكية ولذلك فان االمبريالية
تشعر بالرعب واخلــوف الشديد الى حد انها تهدد بشكل
مباشر هذه الشعوب باشعال احلــروب املدمرة .لهذا نعتبر
ان مــن واجــبــات الشيوعيني على الصعيد االممــي حشد
اجلهد والقوة من اجــل دعــم واسناد احلركة النضالية يف
هذه املناطق وربط عالقات التضامن والرفاقية االممية مع
االحزاب الشيوعي املنخرطة يف النضال من اجل القضاء على

الرأسمالية ببلدانها واإلطاحة باألنظمة الوكيلة هناك.
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العدد 387:
من  8إلى  14دجنبر 2020

املرأة يف رواية الخيال العلمي
مناضالتَ ،
مثل املغربية
كاتبات
يف العالم العربي ،نلحظ
ٍ
ٍ

فجسدتْ ُه
تغلغلت يف الوعي األنثوي،
فاطمة املرنيسي ،التي
ْ
َّ

يف دراساتها وحكاياتها وسيرتها الذاتية .واملصرية نوال
ودافعت عن حقوقها
تسليع املرأة،
فضحت
السعداوي ،التي
ْ
ْ
َ
السجن البغيض ..ويف أوروبــا،
املشروعة ،فكان مصيرها ِّ
ــو َّي ِــتها
الفرنسية سيمون دي بوفوار ،التي
ْ
تساءلت عن ُه ِّ
اجلنسانية (اخلـصائص واالجتماعـية والــثــقــافــية
والــبــيــولوجـيـة والــنــفسية :)...ملاذا أنا امرأةٌ
َّ
ات ،إذا
بالذ ِ

لم أمتتع بحقوقي؟!

أن
أن الكاتبة األمريكية (أوكتافيا إي بتلر)
غير َّ
ْ
حاولت ْ

احلياة واإلنسان .فـمثـلـما نـرى
تغـيـير الرؤية والنَّ َظر إلى
ِ
ً
رغبة يف تغيـير العالم الفاسد ،مبا
نوح)
يف قصة (سفينة ٍ
سفـينة،
قوم ِه على َمـتْ ِـن
بشر
فأب َح َـر ِب ِ
ِ
ٍ
ٍ
يحتويه من ِ
وحيوانْ ،
ً
خالية من الظلم والفقر والقهر
ـن أمــاكـ َـن آمــنـ ٍـة،
ٍ
بحثا عـ ْ

والـ ِّ
(شخوصها
ـشـ ْـر ِك .هكذا أوكتافيا يف روايتها ،ستحمل
َ
َ
فضائية ،بحثا عن ُك َو ْي ِك ٍب أو ُ َ
ن ْي َم ٍة،
سفينة
الورقية) يف
ٍ
ٍ
لتبدأ فجرا حياتيا جديدا ،بعيدا عن احلــروب والدمار
اإلنسان فوق األرض !
والقتل واالغـتياالت ،التي يخوضها
ُ
ُ
ُ
الرئيسية ،هي املرأةُ
(ليليت
السوداء
الرواية
شخصية
ْ
ِ
ُ
فضائية
سفينة
نفسها يف
ٍ
ٍ
إيابو) التي تفتح عينيها ،فـتُ ـلْفي َ

العربي بنجلون

مواطنيه إال َح ْ
البطن.
ــو
ــع استهالكي ،ال َي ُه ُّم
ِ
ِ
ــش ُ
َ
مجــتــم ٍ
سترج ُع إليه
كانت
قــذ ٍر ،إذا
ْ
فما جدوى الهروب من واقع ِ
ِ
َ
طال بها الزَّ َم ُان قرونا؟!
يوما ،ولو
ً

النقاد ُج ْم ً
ٌ
املالحظات
لة من
سؤال أول ،بنى عليه
هذا
ِ
ُ
َّفة من
فضاء
تضيء
والفنية ،التي
الفكرية
الرواية ،ا ُملؤل ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
عاملني :عالم واقعي وآخر خياليٌّ ،
وكل منهما يرتبط باآلخر
الس ِّري باجلسم!
ًّ
قويا ،كاحلبل ُّ
تؤج ُجها أمريكا يف
احلـــروب التي
ثير
َ
ِّ
فالواقعي ُي ُ
َ
الكاتبة إلــى التحذير منها يف
الكثير من الــدول ،ما دفــع
أن
لقاءاتها وحواراتها مع ساسة العالم ومستشاريهم .غير َّ
َ
َ
واألدب ال يلتقيان،
السياسة
ألن
دعوتها
اءَّ ،
ْ
َ
لقيت آذانًا َص َّم َ
ــحــابـاة،
ْــم
والــمراوغــة،
(فــن) الكذب
فاألولى
ِ
ِ
ِ
ُّ
والــرياء وال ُ
واملصلحة
والتأديب
ذيب
ِ
واملصلحة اخلاصة ،والثاني ُّ
ِ
فــن التَّ ْه ِ
تطرح ُه أوكتافيا يف روايتها،
العامة!..والسؤال الثاني ،الذي
ِ
ُ

أكون إنسانا ،وأنا ال أملك قراري بيدي،
أن
َ
هو  :ماذا يعني ْ
ويتحكَّ ُم غيري يف شخصيتي

؟!

الع ُ
واللون من ن َْب ٍذ
س
رق
ُ
تشير إلى ما ُي ْح ِد ُث ُه ِ
ِ
واجلنْ ُ
وأخرى
كامرأة
وكراهية ،أي من فروق بينها
بودي ٍة
وع
سوداءْ ،
ٍ
ٍ
ُ
َّ
َ
بيضاءُ ،تفْ َر ُد لها َّ
ناصية
تيا على
كل احلقوق ،فيما هي َ ْ
ِ
َ

التاريخ واإلنسانية!

أفكارها يف شكل
تنس َج
وبعيدا عن العاطفة،
ْ
حاولت ْ
َ
أن ُ

والسوداء خصوصا ،ال تـنأى
أن املرأةَ ،
(خيال علمي) لتُ ـثْ ِـب َت َّ
ٍ
َ

بتحليلها لقضاليا مجتمعها عن التفكير العلمي والعقالني،
الــذي كثيرا ما ُتــتَّ َه ُم بالتقصير فيه .فترى أوكتافيا أن
تعالج قضيتني محوريتني :
َ
األولــى عامة :احلضور الزجني يف احلياة اإلنسانية،
َ
البيض،
كأولئك
السود
هؤالء
أن
ِ
أن ُتــفْ ِه َم اآلخرين َّ
َ
فتريد ْ
ِ
يستطيعون أن يحققوا ما يحققه اآلخرون ،إذا كان هناك

عدل ومساواة وإنصاف يف احلقوق بني البشر كافة!

بيضاء أو
كانت
سواء
ته ُّم املرأةَ ،
ْ
والقضية الثانية خاصة ُ
ً
َ
طاقات
تد ِخــر
سوداء ،تتجلى يف شخصيتها القوية ،التي َّ
ٍ
َ
ً
ً
ً
ووجدانية وعقلية ،ولها ما لآلخر من آمال وطموحات
فكرية
َّ
ً
ً
ً
...واأله ُّـم
وخادمة
ومربية
وفراشا
وليست ،فقط،
َ
ْ
طباخة ِ
بــرعــت أوكتافيا يف كتابة روايــة (اخليال
من كل ذلــك،
ْ
ُ
البـيض ،كما يعــدونَها
اب
العلمي) الذي يستحوذ عليه الكُ ـتَّ ُ

األمريكيات!
الكاتبات
الـفـن بني
األولى يف هذا
ِّ
ِ
ِ

شخصيتُ ها يف هذه الرواية ،هي (املــرأة) التي غالبا ما
ُ
ُ
وتفيض
عقل)
(ناقصة
يقال عنها ،حتى يف الغرب ،إنَّ ها
ٍ
ً
لكن
العالم ليس يف حاجة إلــى العاطفة،
ـأن
(عاطفة) كـ َّ
َّ
َ
َ
الرواية ،لدى هذه الكتابةَ ُ ،
ـس ُـم ما متلكه املرأةُ من تفكير
ت ِّ

يتجسد ،كامال ،يف الرجل!
عقالني وعلمي وعاطفي ،مما ال
َّ

وإذا بحثنا يف مــصــادر خيالها العلمي ،فسنراها يف
واحلكايات
األساطير
قراءة
شراه ٍة على
طفولتهاُ ،تقْ ِب ُل ِب
َ
ِ
ِ
ِ
ً
ُ
واف ْق ُأ ْخـتَ ها
تشتغل
أمها التي
العجيبة ،كما َّ
خادمة ،لم ُت ِ
ِ
أن َّ

َ
الرغبة يف
توس َم ْت فيها
مالحظتها البنتها ،ألنَّ ها
على
ِ
َّ
ً
خادمة يف
فاشتغلت
القراءة التي ُح ِر َم ْت ِمنْ ها ،وهي طفلة،
ْ
فعمد ْت إلى
تصبح ابنتُ ها مث َلها،
أن
البيوت .ولذلك،
َ
ْ
ِ
خشيت ْ
َ
والروايات!
القصص
لتستعير منها
اسمها يف املكتبة،
تسجيل ِ
ِ
ِ
َ
َ
تأكـيـد
وكانت روايتها األولــى بعنوان ((فجر)) وهي
ٌ

على الرغبة يف الـتغــيـــيــر ،تغــيـــيــر الـتــفــكــيــر السائد،

ضخمة ،تـتذكَّ ر الــظـ َ
ـروف التي جعلتها متتطيها ،قبل
ٍ
ً
مائتني وخمسني سنة  .آن َ
شاه َد على
َذاك لم
أن ُت ِ
تـتحمـلْ ْ
َّ
ً
َ
ـد ِّم ُر احلضارةَ
ويسود
البشرية،
األرض حروبا
نوويةُ ،ت َ
ُ
ِ

ــم تظهر
الفقراء
واألثرياء على
األقوياء
فيها
ِ
ِ
والبؤساءُ .ث َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
آخر ،يساعد على
كوكب
الثانية (األنْكالي) من
الشخصية
ٍ
َ

إنقاذ ما تبقى من البشر!

ُ
الكائن الفضائي
أمنا ،فكَّ ر هذا
األرض
ـص ِب َح
ُ
َ
أكثر ْ
ولكي ُت ْ
ْ

يحكُ ُمها ،ويبني
يول َي عليها
ً
قائدا عاقالِ ،
أن ِ
يف ْ
ناضجاْ ،
مجتمعا بشريا (منطيا) يستفيد من تهجني سكانه يف
غير
ـد أمامه
حتسني ِالــعـ ْـر ِق يف كوكبه البعيد .فلم َي ِج ْ
َ
أن ُت ْس ِه َم
الواعية
السوداء)
(املرأة
ِ
ِ
قب ْ
ْ
ِ
لت ْ
(ليليت إيابو) التي ِ

املجتمع اإلنساني الراقي!
تشيـيد هذا
بدورها يف
ِ
ِ
ِ

احلـــروب الــنــوويـ َـة،
ينب ُذ
إال َّ
أن األ ْنــكــالــيْ ،
َ
وإن كــان ُ
يطمح
راعات بني الدول ،ويجنح للسلم والتعاون ،كان
والص
ِ
ُ
ِّ

سكان
بجينات
األرض
سكان
جينات
مبزْ ِج
ِ
ِ
ِ
ِ
إلى تغيـير كوكبهَ ،
ِ
شر َ
مجـتـمعها،
ليليت تـغـــيـــيـرا يف
ت ِـد َث
ط أال ُ ْ
ِ
ْ
ِ
السماءْ ،
ُي ِّ
أن
سلوكات
ـــر يف
ِ
أهــل الكوكب ،وبالتالي ،ال يستطيع ْ
ِ
ــؤث ُ

ْيحكُ َـم ُه ْم !

ِّ
ً
طبيعية ،كاحلرية
توفر لهم حقوقا
أن
فهي تريد ْ
الفردية ،واملساواة ،والدميقراطية ،والثقافة...وهو يريد
ً
َ
عادية،
حيات ُه ْم
منطيـنيَ  ،يعيشون
ـنـيـنَ ،ط ِّيعنيَ ،
سكانا َل ِّـي
َ
ِّ

ِّ
ــن حقوق وقوانني
رون يف
ال
يفك َ
أرض ِه ْم ،وال يف َس ِّ
تطوير ِ
ِ
الشائنة!
وسلوكات ِه ُم
يحاسبون بها املسؤولني على أفعالهم
ِ
ِ
َ
للطعن
مشاكل شتىَ ،ع َّر َضها
وج ُه َج َّر عليها
ِ
وهذا التَّ ُّ
أفكارها بني
شرفها ،والسجن االنــفــرادي ،كيال تـنشر
يف
ِ
َ
بالعزلة يف
شعرت
الــسجــن،
السجناء .وحــن غــادرت
ْ
َ
ِ

وي ْخ ِص ُب
اخليال العلمي ُيـثْ ري
ِ
عمليات اخللق واإلبــداعُ ،
ُم َخ ِّي َ
لة اإلنسان ،فيغدو قادرا على إحداث التطور والتغيير

يف مجتمعه!

ـوجـ ِـه َ
كبير بــن الــســود ،الذين
أثـــــــ ٌـر
وكــان لهذا الــتَّ ـ ُّ
ٌ
ـبون َّ
فيصابون بالفشل واخليبة والتشاؤم.
كل
ٍ
ــي َ
َ
شيءُ ،
يته َّ
وكاتبات اخليال
تاب
وجتلَّى هذا
ِ
األثـر يف ُبروز عدد من ُك ِ
ُ
َ
جعل
ــد يقـتصر على البيض فقط ،ما
العلمي ،ولــم َي ُـع ْ
َ
بدورها اإليجابي ،الــذي لعبته
بعض املنظرين ُيشيدون
ِ

وسارت
بابا،
يف التبشير بـ(اخليال العلمي)(( :لقد
ْ
ْ
فتحت ً
مسارا لآلخرين))
فخلقت
َع ْب َر ُه،
ْ
ً

!

ُ
بدأت يف قراءة اخليال
أما أوكتافيا فتقول(( :عندما
ُ
قرأتها.
ـال التي
أج ـ ْ
ـد نفسي يف تلك األعــمـ ِ
العلمي ،لــم ِ
ُ
عثرت عليهم ،كانوا
األشخاص السود الوحيدون الذين
ً
ضعفاء للغاية ،لدرجة
عرضية،
شخصيات
شخصيات ،أو
ٍ
ٍ
َ
أنهم لم يتمكنوا من تدبير وتسيير أي شــيء .لقد كتبت

أكتبها))!
زلت
نفسي ،وما ُ
ُ

وفضال عن هذه التقنية ،التي تفرض أن يتوفَّ ر الروائي
ْ

يف تــوظــيــفها على خلفية علمية (علم األحــيــاء ،علم
َ
الروائية
أن
الـوراثة ،الــتــطور التكنولوجي ،إلخ )...نلحظ َّ

تنطلق يف كتابتها من حركية املجتمع القوية ،ال من حركية
الفرد الهشة ،كما نقرأ يف العديد من النصوص الروائية
أن املجتمع احلقيقي ،ينهض على
لكتاب آخرين .فهي ترى َّ
الرافضني للوضع الراهن ،وليس على رؤيــة ورغبة الفرد
اجلامحتني .السود ،مثال ،يرفضون العرق واجلنس والسلطة
العمياء والعنف ،وينادون بـ(املجتمع الشامل) الذي تذوب

فيه ُّ
كل األعــراق واألجناس ،ويحكمه الوعي االجتماعي
العام!...
ُّ
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تتمات
تمتة مقال تطوير لقاحات للحد من كوفيد  19بني تنافس كربايت الرشكات املنتجة
منصة شراء واحدة
وتتسارع مساعي البلدان ذات الــدخــل املرتفع لتأمني
إمدادات اللقاح على املستوى الثنائي من خالل طلبات الشراء
املسبقة ،مما يقوض اجلهود املتعددة األطراف اجلارية ،وذلك
من خالل إبرام االتفاقيات قبل اإلعالن عن نتائج املرحلة
الثالثة من التجارب السريرية .على سبيل املثال ،أبرمت
حكومة اململكة املتحدة صفقات مع سبعة لقاحات مرشحة،
وما مجموعه  340مليون جرعة .كما ّ
وقعت صفقة مع أسترا
 زينيكا لتوريد مليون جرعة من األجسام املضادة لكوفيد- 19حلماية أولئك الذين ال يستطيعون تلقي اللقاح ،مثل
مرضى السرطان واملرضى الذين يعانون من نقص املناعة،
وهي املرة األولى التي تعتزم فيها اململكة املتحدة شراء منتج
وقعت حكومة الواليات
صيدالني قبل إجازته سريريا .كما ّ
املتحدة اتفاقيات مع كل من مودرنا وفايزر لتوريد  100مليون
جرعة لقاح من كل شركة ،بتكلفة  1.5مليار دوالر أمريكي و2
مليار دوالر أمريكي على التوالي.
أما بخصوص اختيار املغرب للقاح الصيني الذي يرغب
اســتــراد منه  10مــايــن جــرعــة ،فيرجع األم ــر إلــى عدة
عوامل ،أولها أنه يعتبر آمنا إلى حد ما ،على اعتبار الطريقة

الكالسيكية يف إنتاجه وعلى اعتبار نتائج التجارب التي
أجــريــت ،فضال عن أن الشراكة مع الصني أعطت للمغرب
إمكانية إنتاج اللقاح ،وهو ما لم تعطه له شركات أخرى

.

كما أن جزءا من التجارب التي أجريت على اللقاح الصيني
كانت باملغرب ،حيث مت اختيار  600شخص للتجربة ،أعطي
اللقاح لـ 300منهم ،ولم يعط للنصف اآلخر ،ملعرفة النتائج
بني الفئتني ،مشيرا إلى أن عدد اخلاضعني لتجربة اللقاح
باملغرب قليل باملقارنة مــع دول أخــرى كمصر واإلمـــارات
وغيرهما .كما أن اللقاح قــدم لألصحاء ممــا يطرح عدة
تساؤالت حول جناعته لدى املصابني بأمراض أخرى وخصوا
من يعانون من األمراض املزمنة

.

كما أن احلكومة ،قبلت بهذا اللقاح ألنــه ليس لها ما
تقدمه ،فاحلاالت كثرت واملستشفيات امتألت ،وال متتلك
القدرة االقتصادية من خالل فرض احلجر الصحي الشامل،
فأخف األضرار هو هذا اللقاح ،ألنه غير مؤد ،حتى وإن كانت
نتائجه فيها نقاش

.

وهناك عــدد من املــؤاخــذات على اللقاح الصيني ،أولها
مــؤاخــذة مرتبطة بالصني ككل وتعاطيها مع األزمــة ،ألن
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اإلحصائيات التي تقدمها دائما مشكوك فيها ،فهي لم تصرح
سوى بـ  185ألف إصابة تقريبا ،وباألرقام الرسمية املغرب
سجل وفيات بسبب الفيروس أكثر من الصني وهذا غير ممكن،
وتدبير الصني للقاح ال يخرج عن هذا املنطق ،كما أن الرخصة
التي أعطتها منظمة الصحة للصني إلنتاج اللقاح كانت رخصة
مستعجلة ومحددة للقيام بالتجارب

.

وأن املجالت العلمية الكبيرة لم تتحدث عن لقاح الصني
لغياب املعطيات ،وهــذا التعتيم هو الــذي يجعل التخوف
موجودا ،خاصة وأن التجارب التي أقيمت يف املغرب كانت على
أشخاص أصحاء ،يف حني سيتم إعطاء اللقاح لذوي الهشاشة
الصحية واملتقدمني يف السن ،مما يطرح السؤال حول نتائجه،
ويفرض التريث

.

ومن خالل هذا التحليل للوضعية الوبائية على املستوى
العاملي والوطني ،ســواء على مستوى اإلصــابــات والوفيات
ونتائج التجارب السريرية مبختلف مراحلها ،تبقى تساؤالت
و تخوفات املواطنني قامة حتى يتم إعالن رسمي من طرف
منظمة الصحة العاملية أو ظهور نتائج جديدة ميكن أن تبدد
الغموض احلاصل على املستوى العاملي من أجل القضاء على
فيروس جائحة كورونا "كوفيد."19 -

تمتة مقال العمل التعاوين يف املغرب كمجال للريع ولرتويج الحلول الوهمية
مناذج من تعاونيات احلليب كحليب القنيطرة و كوباك.

تعاونيات اإلصالح الزراعي والتعاونيات الغابوية

منوذجا:
شكلت جتــارب تعاونيات اإلصــاح الزراعي بعد تأسيسها
ما بني  1973و 1974على مساحة مستقطعة من األرضــي
الفالحية املسترجعة من املعمرين تقدر بحوالي  220ألف
هكتار منوذجا للتجارب التي عاشت مراحل نشأة ومنو وأزمة
العمل التعاوني وارتهانه إلرادة الدولة ممثلة يف وزارة الداخلية
والوزارات الوصية والقطاعات املعروفة بوجود نشاط تعاوني
مكثف فيها ،كــوزارات الصناعة التقليدية والصيد البحري
والتعدين واإلسكان والفالحة

.

من املؤكد أن تعاونيات اإلصالح الزراعي شكلت يف بدايتها
منوذجا للعمل التعاوني يف البالد وأحد اكبر عمليات التنظيم
التعاوني ،إال أن اإلطــار القانوني الــذي سمح بتهريب القرار
من الفالحني أعضاء هذه التعاونيات ،وجعله يف يد مسؤولني
إداري ــن يعينهم القائد ضــدا على رغبة الفالحني وتدبير
مــوارد التعاونية بشكل حتكمي ونهبها يف إطــار مثلث مغلق

مكون من القياد ورؤســاء التعاونيات املوالني للسلطة ومدراء
هذه التعاونيات الذين تعينهم هذه السلطة ،كل ذلك حول
التعاونيات الفالحية إلى ممرات لنهب املــوارد املالية املتأتية

من اإلعانات والقروض ومساهمات الفالحني املتعاونني ليتم
إغراق هذه التعاونيات يف ديون ثقيلة عجلت بنهايتها عمليا
،قبل ان تقرر الدولة وضعها على طريق االفــاس النهائي،
بوقف الدعم والتأطير عنها يف سنوات الثمانينيات ،ولتنتقل
يف ما بعد سنة  2000إلى تفكيك األساس املادي لوجود هذه
التعاونيات بإصدار القانونني  ، 06.01وما تلته من نصوص
قانونية حملت تعديالت جوهرية على الظهيررقم 1.72.277
املؤرخ يف  29دجنبر  1972وهي التعديالت التي أقرت الشروع يف
متليك أراضي ما يعرف ب"اإلصالح الزراعي" التي أنشت عليها
هذه التعاونيات ملالكيها أو ورثتهم ،مما عرض هذه األراضي
إلــى مسلسل ال متناهي من التفتيت بسبب نظام اإلرث أو
االستحواذ عليها بأبخس االثمان من طرف املالكني الكبار يف
البوادي واملضاربني العقاري يف حالة األراضي الفالحية التي
دخلت للمجال احلضري

.

كما ميكن أن نتلمس واقع القطاع التعاوني يف بالدنا بتفحص

جتارب التعاونيات الغابوية النشيطة على الصعيد الوطني
،فمن خــال معايشتي لتجارب أهــم التعاونيات املرتبطة
باملجال الغابوي للمعمورة يف إقليم الرباط ،سال ،اخلميسات
القنيطرة ،سيد يحيي و سيد سليمان ،يتبني أن الدولة التي
اعترفت بدور ما لهذه التعاونيات يف ظهير  10أكتوبر 1917
ظلت تعتبر العمل التعاوني قطاعا هامشيا ال يتم حتريكه إال
ضمن احلدود التي ترسمها إدارة القطاع بغير إرادة املتعاونني
،حيث مت استعمال هذه التعاونيات للتغطية على عمليات
النهب املنظم للغابات ،إلى أن انفجرت فضيحة منطقة ويسالن
بضواحي خنيفرة التي دفعت إدارة القطاع الغابوي إلصدار
املذكرة رقم  2166بتاريخ  17ماي  2010مببرر تأطير العمل
التعاوني يف قطاع املياه والغابات وفق خصوصيات هذا االقطاع
،ووفق مقاربة حتقق "شراكة رابح رابح" مع ذوي حقوق االنتفاع
و الساكنة املجاورة للغابات ،لكن هذه املذكرة ظلت حبيسة
املنظور التحكمي :حيث تعاني التعاونيات الغابوية من التحكم
املفروض عليها يف إطار القانون  112.12املهيكل للعمل التعاوني
عموما ،وهذه املذكرة التي وضعت التجارب التعاونية الغابوية
يف كماشة القائد وإدارة املياه والغابات وجعلتها عرضة لالبتزاز
واالستنزاف املالي وللتوظيف االنتخابي مما حولها إلى هيئات
للوساطة يف قهر واستغالل اآلالف من املتعاونني الذين حتولوا
إلى عمال بأجور هزيلة جدا خارج أي تغطية قانونية أو حماية
اجتماعية

.

عىل سبيل الخمت:
إن احلديث عن العمل التعاوني بالدنا يحيلنا على خالصة
مفادها أن هذا القطاع ظل منذ مطلع االستقالل الشكلي وإلى
يومنا هذا مختبرا لعدد من البرامج و السياسات العمومية
واالجتهادات القانونية ظلت على اختالفها ،وفية للمنظور
املخزني القائم على منع تطور هذه التجارب بشكل مستقل
وفق فلسفة التضامن االجتماعي ،وحترير الطاقات االنتاجية
،واالبــداعــيــة الشعبية ،حيث ظــل القطاع التعاوني مــادة
لالستهالك االعالمي الذي يخفي كونه قناة من قنوات توزيع
الريع وتوسيع قاعدة خدام السلطة والترويج حللول وهمية
ملعضالت هيكلية تهدد أركان املخزن من قبيل عطالة الشباب
واالقصاء االجتماعي واملجالي ببالدنا

.
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الثقافية

رقص عىل إيقاع زخات مطرية

عبد اللطيف الصردي

مــــســــاء شــــتــــوي يــعــطــي
االنـــطـــبـــاع بــأنــنــا بــدلــنــا
جــوا مشمسا بــاخــر ممطر
.واع ــج ــب الــنــاس مبــنــاظــر
الثلوج اكيد ستنعش االبار
واالنهار والفرشات املاىية
وستدخل الفرحة لقلوب
الــفــاحــن البسطاء.ولكن
كـــم هـــو قـــاس عــلــى انـــاس
يفترشون الثرى ويلتحفون
الغمام.وماذا سياكل سكان
اجلبال حني يطول شتاؤهم

الــقــارس.واســتــحــضــر ذلــك
الــدرس املــكــرر ونحن صغار
يف م ــادة االنــشــاء .مطالبا
ايــانــا بوصف فقير يف يوم
ممطر.كنا بعقولنا الطرية
نطبع مــع الــظــاهــرة بــألــم.
لكن اليوم عرفنا االسباب
.ع ــرف ــن ــا ملـــــاذا لـــم يــحــتــم
بسقف بيتي حديد وركن
ب ــي ــت ــي حـــجـــر فــاعــصــفــي
يــــاريــــاح و لـــم يــنــشــد لــه
احــديــا اخــوتــي جــاء املطر

هــيــا الــعــبــوا حتــت الشجر
ولـــم ت ــه ــدده امـــه بــالــعــصــا
يف أكــلــة الــبــطــاطــس.ولــم
ينطلق احــمــد والــعــفــريــت
من قمقم الزجاجة ليقدم
لــه حــا ســحــريــا.ولــم تعد
تــؤنــســه حــكــايــات الــثــرثــار
ومحب االختصار.حقا انه
يف إقــامــة جبرية مبدينة
النحا س .

عىل هامش البحر
أضع يداي على صدري
الوقت ضهيرة صيف
اجلائحة مستمرة
األخبار سيئة للغاية

لعنة املكان
يخطط للهروب
يدفنون أسرارهم يف بئر
ثم يركبون البحر
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الثقافة و التغيري

يف رضورة ثقافة اإلقناع

نور الدين موعابيد

ال يخلو فن اخلطابة من أن يكون ضاربا بسهم يف الثالوث:
االستمالة ،التأثير ،اإلقناع .وقشدة هذه السطور هي اإلقناع
ياعتباره آلية حجاجية متتح من بنية استداللية (املنطق،
التاريخ ،جتارب الشعوب ا َملعيشة ،النظريات العلمية ،).وتغرف
برهاني بينه وبني الرياضيات أكثر من وشيجة
من نسيج
ّ

.

متأب السيما إذا كانت أطرافه متصارعة
عصي،
اإلقناع
ّ
ّ
واإليديولوجي ،مغلقة الذهنيات
السياسي
املستويني:
على
ّ
ّ
حتكميةَ ،عقَ ِد ّية ،ال محل للشعار املتسائل( :أأنت مستعد أن
تتخلى عن أفكارك (تقطع معها) إن أنا جنحت يف ِإدحاضها
وتفنيدها ،من اإلعراب )

؟! .

وعلى الرغم من أن اإلفهام من مجاورات اإلقناع التي تسبقه،
فإن اجلاحظ قال منذ ردح من الزمن :إن "غاية البيان هي
الفهم واإلفــهــام "..وال أجتـ ّـرى إن أضفت أن العبرة ال تكتمل،
وال يستوي عودها إال بتجاوزنا املعرفة إلى امليتامعرفة ،التي
ُ
مآزقها،
نفسها من حيث حدودها ،عالقاتها،
تسائل املعرفة
ِ
َ
ُ
وآفاقها
ومزالقُ ها،

.

سعيد سليم
وخرابنا
لك وحشة أيها املوت
عندما تريد دفني
إقرأ علي السالم

وملــا كــان اإلقــنــاع تقاسما واعــيــا ،متأنيا ،مؤمنا بتنسيب
املعرفة ،ينصت إنصاتا بيداغوجيا ،ومــن ثمة فهو مفتوح،
يؤمن شرعية االختالف ..فإن اإلفحام ليس أكثر من
منفتح
ّ
اإلخــراس والتعجيز اللذين يقطعان على التبادل والتفاعل
األحـــادي) أن تــورق،
الطريق فالتلبث الواحدية (التفكير
ّ
تعشش فتبيض وتفرخ .ويف تاريخ املعتزلة ما يؤكد أن احلوارات
بني اخلصوم غالبا ما كانت منشغلة بالرغبة يف اإلفحام ،أما
اجلدلي فظل محتشما يف أكثر أحايينه ..لهذا وذاك
السجال
ّ
اجلابري بني البيان والبرهان،
أعتقد أنه ما كان متاحا أن يفصل
ّ
و العرفان إال لضرورة منهجية وبخاصة األول والثاني .وهلل در
املعلم األول (أرسطو) يف رده على السفسطائيني

.

العربي أن أحدهم جترأ على هجاء الشاعر
من طرائف األدب
ّ
أبي نواس ،يف حضرة مناصريه ،فلم يجبه الشاعر ،فما كان من
أحد أولئك املناصرين إال أن قال(( :رد عليه يا أبا احلسن حتى
"مب أهجوك وقد سبقني
ال يقال ِإنه أفحمك)) ،فرد أبو نواس َ
اهلل إلى مسخك...؟!"

.

سمي "بالغة
والواقع أن من البالغيني العرب من ركن إلى ما
َ
الصمت" ،بينما مــال أغلب النقاد إلــى رجحان كفة "بالغة
ّ
فنظروا لإلفصاح والفصاحة ،والبيان؛ إذ التواصل
الكالم"،
محمل بالفكر ،ويتسجل
الشفوي أرقى متظهرات التواصل ،ألنه
ّ
ّ
املغيرة.
يف السلوكات واملواقف التعبيرية
ِّ
املوائ َم هو
و غني عن البيان أن تربة اإلقناع اخلصبة ومناخه
ِ
مروءته فيبدع وال يتَّ بع
مناخ الدميقراطية حيث ميارس املرء
َ
مضعف)
(التاء حرف مفتوح
ّ
ومبا أن من الذائقات األدبية والنقدية ما ال يستطيب مفهوم
"السجال" ،الذي ذكرته ملاما ،فإن الدقة املنهجية (املفْ هومية
حتديدا) تدعو إلى اإليضاح ،رغبة يف إنصاف املفهوم املفتاح.
العبادي" وهــو ينقر يف
أرانــي أجــاري "الباشا
ولتقريب ذلــك
ّ
َ
العربي ،أشكاله
األدب
يف
(السجال
اجلاحظ
عمرو
آثار أبي
ّ
ووظائفه ،اجلاحظ أمنوذجا .مجلة "األزمنة احلديثة" .ع.05 :
 .2012/ص.ص).201/200

.

موتى ومرضى وتفجيرات
يف كل مكان
أبحث عن مطعم للغداء
شهيتي ليست على ما يرام
على شط البحر
رائحة املوت تغلبها رائحة
العرق
و السمك املقلي
مـــن ميــــوت هــنــا يــدفــنــه
الرمل
و من ال ميوت يقتله امللل
ومـــن ل ــم يــهــرب بــعــد من

بني املوت هنا واملوت هناك
بني املوت واملوت
الفرق كبير
أنهي غدائي
أجلس حتت الشمس
وألعن الشيطان
وأنام...
ماذا بقي من العالم الذي
نعرفه غير اخلراب
ماذا ببقى من العالم كما
نعر فه
غير خرابه

ورتل لي الفاحتة
فــإنــهــا تــذكــرنــي بــحــرويف
األولى
وأنا اجلس القرفصاء
صغير بني صغار الفقراء
وأحفظ عن ضهر قلب
ما قاله لي الرب
يف مسجد صغير
وهــو ينضر إلــي مــن أعلى
سما ئه
بكثير من احلب

بن عطاء((:ولست
يقول اجلاحظ واصفا
املعتزلي واصــا َ
ّ
أعني خطبه احملفوظة ورسائله املخلدة ألن ذلــك يحتمل
الصنعة وإمنــا عنيت محاجة اخلــصــوم ،ومناقلة األكــفــاء،
العبادي -حدد
ومفاوضة اإلخوان ،)).ففي هذا الشاهد -يقول
ّ
أبوعثمان أشكال السجال ،وهي ثالثة مرتبة ترتيبا تنازليا
بحسب درجة االختالف بني املتساجلني( .نفسه.ص).201
مناظر ،يف حني
فالسجال األول مغالبة ،بينما الثاني تكافؤ
ِ
مفاو ٌ
ض..
تساو
أن األخير
ِ
ٍ
وبذلك تتعدد وظائف السجال التي قد حتول خصوم هذا
تعمل
السجال ،من الصرامة إلى االعتدال ،ومن ثمة ُي َ
نصف بال ّ
وال اعتالل..
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زهرة قوبيع ،مناضلة الهنج الدميقراطي ،عضوة اللجنة الوطنية للقطاع النسايئ ،
مناضلة نسائية ساهمت يف أتسيس إطار نسايئ ابلريف ،جمعية ملتىق املرأة ابلريف
إىل جانب نضالها يف إطار الهنج الدميقراطي ،ونضالها الحقويق يف إطار الجمعية املغربية
لحقوق اإلنسان ونستضيفها يف إطار ملف هذا العدد حول التعاونيات
1
ابلنسبة للتعاونيات ما هي ممزيات أو مجال نشاط
التعاونيات يف البوادي واملدن؟

مــن الصعب احلــديــث عــن التعاونيات بــاملــغــرب كوحدة
متجانسة ،عــدة عوامل جتعل اإلجــابــة على الــســؤال أمر
صعب بل ومستحيل ،أولها مفهومنا للعمل التعاوني أو ما
أضــحــى يسمى الــيــوم باالقتصاد البديل أو االقتصادي
االجــتــمــاعــي .فتشكل الــتــعــاونــيــات بــاملــغــرب مــر مبــراحــل
مختلفة ،ومتباينة ،كما أن الــعــديــد مــن مظاهر العمل
الــتــعــاونــي متأصلة يف االقــتــصــادي االمــازيــغــي ،بــل كانت
الــعــديــد مــن األنــشــطــة اإلنــتــاجــيــة واالجــتــمــاعــيــة ال تتم
إال عبر مشاركة جماعية للسكان رجــاال ونــســاء .واليوم
حني نتحدث عن قطاع التعاونيات باملغرب ،نتحدث عن
تشكيالت إنتاجية وخدماتية مختلفة ،ســواء من ناحية
األهداف ،والتدبير أو من ناحية أساليب وكيفية التأسيس
واالشــتــغــال .وأنــا شخصيا ال ادعــي اإلملــام بــاملــوضــوع ،لكن
انطالقا من جتربتي وانشغاالتي باملجال ،ميكن أن أقول أن
قطاع التعاونيات باملغرب الزال بعيدا كل البعد عن حتقيق
أهداف العمل التعاوني ,إذا انطلقنا من مفهومنا للتعاونيات
باعتبارها منظمات قاعدية إنتاجية دميقراطية ،ينتفي
فيها االستغالل والتراتبية يف تقسيم العمل ،وتقر بالتوزيع
العادل لألرباح ،والتدبير اجلماعي لوسائل اإلنتاج والعمل
وفائض القيمة .فالتعاون يف املبدأ يقوم على عالقات عمل
جماعية من حيث القرار واإلنتاج والتوزيع ،فرغم أن التعاون
هو عمل وإنتاج ،إال أنه من طراز مختلف عن العمل واإلنتاج
يف ظروف امللكية اخلاصة واالستغالل الطبقي ،حيث يقوم
على العمل التطوعي وبعالقات إنسانية دميقراطية تنشد
املساواة واالكتفاء بعيدا عن االستغالل ودون أية تراتبية،
وهو ما يتعارض مع االقتصاد الرأسمالي

.

إذن هل توجد لدينا تعاونيات بهذا املعنى وقــادرة على
جتسيد هاته املــبــادئ على ارض الــواقــع يف ظل ما يعرفه
القطاع التعاوني من احتواء وتوجيه واستغالل ،اعتقد ال،
الن القطاع التعاوني احلالي باملغرب قطاع متحكم فيه ،قطاع
يتم استغالله من قبل السلطة واملتحكمني يف االقتصاد،
قطاع أضحى مجاال القتصاد الريع ،ولسياسة متويه خدمة
العالم القروي بهدف امتصاص االمتيازات الضريبي

.

إن واقع التعاونيات باملغرب يوضح أن جل التعاونيات التي
اندثرت بسرعة ،هي تعاونيات ارتبطت بنشأة غير سليمة،
ويقدم مختصون مناذج عنها يف تعاونيات اإلصالح الزراعي.
ويف السنوات األخيرة أنشئت العديد من التعاونيات يف إطار
مشاريع جلمعيات ضمن التزاماتها مع املمولني لبرامجها ،كما
مت تأسيس اآلالف من التعاونيات يف إطار ما يسمى باملبادرة
الوطنية للتنمية الــبــشــريــة ،لتشكل ملحقات ألحــزاب
ومنتخبني بهدف خلق منافذ أخرى القتصاد الريع ،وشراء
األصوات يف االنتخابات

.

وأضــحــت الــعــديــد مــن التعاونيات تشكل ورشـــات إنتاج
للماركات العاملية والحتكاريني والسماسرة ،كقطاع زيت
أركان ،والزرابي حيث يتم استغالل النساء يف ظروف إنتاجية
غير إنسانية ،وحتضرني هنا إحدى املبادرات التي أطلقتها
الدولة بهدف إنتاج أكياس صديقة للبيئة،والتي أوكلت
مهمة إنتاجها للتعاونيات لكن املفاجأة حني تكتشف أن املواد
األولية إلنتاج هاته األكياس يف احتكار شخص واحد على
مستوى املغرب كله ،وهــو املتحكم يف ثمنها .نفس الشيئ
حني تصدر شركة خاصة بالغا تصرح فيه بأن تسويق زيت
أركان على املستوى العاملي من احتكارها وأنها ستتابع قضائيا
كــل مــن لــم يلتزم بــذلــك ،واألمثلة عــديــدة على استغالل
التعاونيات النسائية باخلصوص من قبل الشركات الكبرى

والسماسرة ،ومن قبل مافيا االنتخابات.
وإذا كــان هناك من امتياز للتعاونيات بوضعها احلالي،
هو جانبها االجتماعي باخلصوص يف البوادي ،باعتبارها
فضاءات للتواصل بني النساء ،وللتفكير اجلماعي ونافذة
لالطالع على قضايا مجتمعية أخــرى ،وفرصة للولوج إلى

احلق يف العمل واألرض وغيرها.
أظــن أن العمل التعاوني باملغرب بحاجة إلــى العديد
مــن الــدراســات واألبــحــاث امليدانية اللصيقة باملتعاونات
واملتعاونني ،وبرؤية مخالفة لدراسات املنظمات الدولية التي
ترى يف جناح التعاونية ،استمرار وجودها ،وإنتاجها للسلع
وحتقيق دخل للمتعاونات واملتعاونني دون النظر يف أساليب
اإلنتاج وطرق التوزيع ومصادر الرأسمال والربح ،فكثيرا ما
تلجأ التعاونيات مثال إلى االقتراض من البنوك بشروط
مجحفة ،ويتم توزيع منتوجها لشركات عاملية أو محتكرين
بعقود احتكار تنعدم فيها كل شروط العدالة والفائدة على
التعاونية واملتعاونات

2

.

ماهي أهم األهداف املوضوعة للتعاونيات وهل تحققت؟

إذا انطلقنا من مفهومنا للتعاونيات باعتبارها وحدات
إنتاج قاعدية دميقراطية ،تسعى إلى خلق وحــدات إنتاج
بديلة لوحدات اإلنتاج الرأسمالي ،وبناء تنمية باحلماية
الشعبية ،فإننا الزلنا بعدين كل البعد عن حتقيق األهداف
الرئيسية للعمل التعاوني كما نتصوره نحن ،وتظل قليلة
هي التعاونيات التي استطاعت أن تصمد يف وجه الرأسمال
وسياسات االحتواء ،لكن هذا أيضا ال ينفي وجود مبادرات
وتــعــاونــيــات حتقق مبتغى أعضائها وعــضــواتــهــا ،ســواء يف
التدبير اجلماعي لوسائل اإلنــتــاج ،أو يف اعتماد أساليب
إنتاج بديلة تعتمد الزراعة األصلية وااليكولوجية بعيدا
عن استعمال األسمدة املفرطة ،وبهدف حتقيق االكتفاء
الــذاتــي ومنافسة املنتوج الرأسمالي ،وبــنــاء وعــي جمعي
لدى املتعاونات واملتعاونني ليس يف قضايا اإلنتاج والعمل
فحسب بل يف كل مناحي احلياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والسياسية ،حيث تشكل التعاونية مدرسة
للتعلم الشعبي القاعدي

.

وحني نتحدث عن األهداف املوضوعة للتعاونيات ،نتحدث
أيضا عن زوايا مختلفة لألهداف،
 3كيف ميكن توجيه ودعم العمل التعاوين يف املدن وما
هي أهم القضااي اليت عىل القوى املناضلة الجمعوية والحزبية
والنقابية العمل علهيا لدعم العمل التعاوين؟
إن التعاونيات كمنظمات قاعدية منبثقة من رحم الطبقات

الشعبية ،وأهمية املنظمات اجلماهيرية/القاعدية أنها
حاضنة جاهزة بطبيعتها للعمل التعاوني ،كما إن التقاط
دورها وتطويره هو أيضا دليل مقدرة على تعاطي ثوري مع
اجلماهير واعتماد البيئة املجتمعية كمصدر قوة.
لذا أعتقد أن من مهامنا إعادة االعتبار للعمل التعاوني

والتعاونيات ،باعتبارها تنظيمات مستقلة للجماهير،
وللمنتجني والفالحني الصغار ،فعمق دور التعاون ،يكمن
يف كونه حالة إنتاجية أســاســا ،حالة مقاومة االستغالل
باإلنتاج اجلماعي ،حيث تتشكل عالقات إنتاج بديلة ،
وتبنى الدميقراطية الداخلية ،وتسود املساواة بني مكوناتها،
رجالها ونسائها

.

كما يجب النضال من اجل استقالليتها ،ودعم منتوجاتها
ً
وبدال
والترويج للعمل التعاوني كبديل لإلنتاج الرأسمالي،
مــن اعتبار أن التعاونيات واالقــتــصــاد التضامني وظيفي
للرأسمالية ،يجب التفكير فيه من حيث التناقضات بني
نظام وآخــر ،وبهذا املعنى ،فإن إحدى مساهمات االقتصاد
التضامني هــي ،مــن خــال عــرض الــتــجــارب ،الــتــي تفضح
أسلوب العمل الرأسمالي ،والعمل من اجل التوعية مبعاني
ومساهمات العمل التعاوني الذي يشمل املستهلكني ،وينظم
سلعا وخدمات مختلفة،
العالقات بني املجموعات التي تنتج ً
ويغير من عملية صنع القرار اليومية فيما يتعلق مبا نأكله
ونرتديه وممن نشتري منه.كما يجب أن تناضل اجلمعيات
والنقابات واألحــزاب بجانب التعاونيات من اجل التغطية
الصحية واحلماية االجتماعية للمتعاونني واملتعاونات
وحقوقهم االجتماعية كعامالت وعاملني

.

 4عىل الصعيد العاملي عل هناك تجارب ميكن االهمتام هبا
واالستفادة مهنا

أعتقد أن هناك العديد من التجارب العاملية التي ميكن
أن نستمد منها منظورنا للعمل التعاوني املناهض لالقتصاد
الرأسمالي واالستهالكي ،هناك جتارب يف أميركا الالتينية
متكنت فيها التعاونيات من بناء اقتصاد محلي تعاوني يوفر
االكتفاء الذاتي ملناطق بأكملها ،واستطاعت أن تبتكر عملة
محلية خاصة للتداول والتبادل ملقاطعة العملة النقدية
للبنوك ومحاربة الرأسمال املالي احملتكر للفائدة .كما تزخر
بلدان قريبة منا بتجارب ميكن االستفادة منها كتجربة
احتــاد فالحي اجلزيرة بالسودان ،وجتربة لليسار املوحد
االسباني بإحدى بلديات األندلس.كما هناك العديد من
التجارب األخرى عبر العالم موحدة يف إطار منظمة طريق
الفالحني والتي ميكن االطالع عليها واالستفادة من جتاربها

.
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األخرية

قانون األمن الشامل بفرنسا

من وحي األحداث

انتهاك لحريـــــــــــــــــة التعبيـــــر والتظاهــــــــــــــــــــر

محمـــد شاعــــــر

تــعــيــش فــرنــســا مــنــذ م ــا يــقــرب من
الــشــهــر عــلــى وق ــع احــتــجــاجــات عــارمــة
بعد طــرح مشروع قانون األمــن الشامل
على املناقشة والتصديق يف اجلمعية
الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة يـــوم  17نونبر
 .2020وذلــك ملا يتضمنه القانون مما
اعتبر خرقا حلرية الصحافة .فالقانون
يوسع صالحيات الشرطة احمللية وينظم
األمـــن اخلـــاص ،لــكــن املــثــيــر لــلــجــدل يف
القانون هو ما تتضمنه املادة  ، 24حيث
متنع نشر صــور أفـــراد الــشــرطــة أثناء
"عملهم"  -ويف احلقيقة أثناء قمعهم
للمظاهرات واحلــركــات االحتجاجية
أو تعنيفهم ملواطنني -ويصل املنع حد
جترمي هذا الفعل إذ ينص على عقوبة
الــســجــن ســنــة واحــــدة وغ ــرام ــة مالية
ثــقــيــلــة تــبــلــغ  45ألـــف يــــورو .ويشمل
املــشــروع كاميرات املشاة واملتاجر حيث
مينعها من إذاعة ونشر صور وفيديوهات
ألفــراد الشرطة .وينص على استخدام
كــامــيــرات املــراقــبــة والــطــائــرات املسيرة
يف مــراقــبــة املــظــاهــرات .ونتيجة لهذه
املضامني ظهر رد فعل قوي خاصة على
مستوى الــشــارع .ففي الثالثة أسابيع
األخيرة نظمت عدة أشكال احتجاجية،
رغــم تصويت اجلمعية الوطنية على
الــقــانــون نــظــرا لــكــون األغــلــبــيــة متثل

الكتل اليمينية املدعمة للحزب احلاكم
واملمثلة للرأسمال املتوحش يف فرنسا.
وكان أضخم تلك االحتجاجات ما حدث
السبت املاضي .فقد خرجت تظاهرات
ومــســيــرات ضخمة ضــد الــقــانــون يف 70
مــديــنــة .وتــتــأســس هــذه االحتجاجات
على اعتبار القانون مبثابة هجوم غير
مسبوق على حرية اإلعــام والصحافة
وانحراف للحكم الفرنسي نحو تدابير
اســتــبــداديــة شببها بعض املتظاهرين
مب ــا يــجــري يف الـــــدول ذات األنــظــمــة
االســتــبــداديــة ،ويــريــد مــنــه مــاكــرون
والــرأســمــال در الــرمــاد على العيون عن
األزمة االقتصادية واالجتماعية التي
تفاقمت بفعل التدابير النيوليبرالية
وفشل مواجهة آثــار اجلائحة وخاصة
على املنظومة الصحية والشغل .ولهذا
اعتبر الصحفيون واحلقوقيون واليسار
الفرنسي أن القانون يعد انتهاكا جسيما
حلرية الصحافة ومنعا مغلفا للتظاهر.
فتقوية تدابير مراقبة التظاهرات ومنع
تصوير قمع البوليس يــرمــي تخويف
املواطنني من املشاركة يف التظاهرات،
وه ــي أســالــيــب الـــدول الــديــكــتــاتــوريــة.
وميــكــن إدراج الــقــانــون ،تبعا لسياقات
الــوضــع الفرنسي منذ وصــول مــاكــرون،
يف إطــار اشــتــداد الــصــراع الطبقي الذي

مثلته عدة محطات لالحتجاج الشعبي
والنقابي والسياسي ،ومنه التظاهرات
الــتــي نظمت ضــد قــانــون العمل ونظام
التقاعد وتدابير اإلجهاز على القطاع
العام يف النقل السككي وحركة السترات
الصفراء ،وهي تدابير تؤطرها التوجهات
النيوليبرالية للرأسمال املتوحش الذي
ميــثــلــه ســيــاســيــا الــيــمــن املــلــتــف حــول
ماكرون .ويتأكد التوجه االستبدادي يف
رد فعل الدولة الفرنسية على مختلف
هذه االحتجاجات رغم ضخامة أعداد
املــتــظــاهــريــن ،حــيــث يــكــون االلــتــفــاف
على مطالبها هــو رد احلكم الفرنسي،
واالرتــكــاز على الدميقراطية النيابية
 التي أبانت عن حــدودهــا يف التمثيلاحلــقــيــقــي للشعب  -لــفــرض قوانينه
وأنــظــمــتــه املــجــحــفــة يف ح ــق الــطــبــقــة
العاملة بل وحتى الطبقة الوسطى .ويف
قانون األمــن الشامل يريد أن يحد من
هذه االحتجاجات بفتح الباب مشرعا
أمــام قمع بوليسي لفرض إرادة احلكم
مهما كانت هده اإلرادة منتهكة للحقوق
االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة واملــدنــيــة
والسياسية ،ويسمح بتمرير السياسات
النيوليبرالية التي جتهز على مكاسب
الطبقات الكادحة يف املجتمع الفرنسي

.

املخزن وسياسة اإللهاء يف مواجهة املد النضايل
من طبيعة األنظمة االستبدادية،
كالنظام املخزني يف بالدنا ،اللجوء الى
املــنــاورة وقــلــب احلــقــائــق بعد ان يفشل
القمع يف مواجهة موجة التصاعد وتوسع
الــنــضــال اجلــمــاهــيــري ،مــن خــال العمل
على حشد أطواقها الدعائية املبحوحة
وأقالمها املأجورة ،وإعــادة بناء إجماعها
حتت مسميات عدة حتت شعار " إما معي
او ضـــدي" .معي أن تنساق مــع القطيع
املستفيد من الريع السياسي ،وان حتمل
لواء "الوطنية املزيفة" وان تكون مستعدا
لرفع راية النفاق واخلداع ،وتلبس جلباب
املستبد ،ضــدي فــانــت ال وطــنــي ووجــب
محاربتك

.

نعم لقد ضاق النظام املخزين ذرعا
من توسع موجة النضاالت:

• اعتصام األمهات "لبني تدجيت"
يف ظروف صعبة ملدة طويلة من أجل إطالق
سراح أبنائهن من السجون ،ألنهم طالبوا
باحلق يف شغل قار ،وعيش كرمي ،حقوق
يكفلها الدستور واملواثيق الدولية

.

• خروج ساكنة منطقة "تالسينت"
مطالبة بإرسال املعلمني لتدريس أبنائهم
بعد ان قــامــت الساكنة ببناء حجرات
الدراسة وتنصلت الدولة من واجباتها ،بعد
ان وافقت على ارسال املعلمني؛
• اتساع نضاالت األساتذة الذين فرض
عليهم التعاقد لتشمل كل جهات البالد؛

• اتــســاع نــضــاالت اجلمعية الوطنية
حلملة الشهادات املعطلني باملغرب دفاعا
عن مطالبهم يف الشغل

.

•

تــعــدد الــوقــفــات أمــام املستوصفات
واملستشفيات للمطالبة باحلق يف العالج،
وإنقاذ أرواح املواطنني واملواطنات ،وتفشي
جائحة كــورونــا  19الــتــي عــرت حقيقة
القطاع الصحي بالبالد

.

• اســتــمــرار اإلضـــــراب واالحــتــجــاج
واالعتصام البطولي ملا يزيد  500عاملة
وعامل لشركة" امانور" بطنجة ألكثر من
احــدى عشر شهرا ،رغــم احلصار والقمع
املخزني ،باإلضافة للعديد من اإلضرابات
واالعــتــصــامــات الــعــمــالــيــة يف الــعــديــد
مــن الــقــطــاعــات الصناعية والضيعات
الفالحية

.

كل هذه املسيرات واملظاهرات والوقفات،
تــعــرضــت الــــى قــمــع وحــشــي واعــتــقــال
الشباب الذين حتملوا مسؤولية التنظيم
والتنسيق والتأطير؛ الن النظام املخزني
لم يعد قادرا إال على القمع واملنع كجواب
عن هذه النضاالت ،معتقدا يف ذلك انه
سيقضي على روح املقاومة والصمود لدى
اجلماهير الشعبية وقواها املناضلة

.

إن عودة النظام املخزني ،إلى قرع طبول
احلــرب يف الصحراء الغربية ،وحتريك
أب ــواق األحـــزاب املمخزنة ،ســواء أكانت
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يف احلكومة او يف "املــعــارضــة" لتجديد
التعاقد على اإلجــمــاع حــول سياسته
الالشعبية ،تدخل يف سياق تكميم االفواه
التي تطالب يف العيش الــكــرمي ،وصحة
سليمة ،وتعليم جيد مجاني ألبنائها،
حتت غطاء "الوطنية " بعد ان فشل القمع
يف كبحها ومحاصرة توسعها

.

لقد أدرك النظام املخزني ان اجلماهير
مصممة على انــتــزاع مطالبها ،ولــم تعد
قـــادرة على التحمل أو الصبر وانتظار
الوعود الكاذبة املقدمة من طرفه

.

صحيح ان النظام قد ينجح مؤقتا ،يف
محاصرة املقاومة الشعبية لسياساته،
وجلمها وعزلها عن محيطها ،بحكم غياب
أداتها التنظيمية ،وضعف وحدة مناضليها،
لكن هــذا لــن يقف ســدا منيعا يف وجه
عزمية املناضلني واملناضالت لبناء حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني الذي
بدونه سيبقى االمــل يف التغيير مجرد
حلم جميل ،ولهذا دعا النهج الدميقراطي
كــل املاركسيني واملــاركــســيــات واملناضلني
واملــنــاضــات الــشــرفــاء لــدعــم واملساهمة
امليدانية يف بناء حــزب الطبقة العاملة
وفتح نقاش جدي وصريح بينهم إلجناح
هــذه املهمة وحتــويــل " احلــلــم اجلميل"
الى حقيقة واقعية ،وبناء صرح مجتمع
بديل يتم فيه القضاء على االستغالل
واالستبداد والقهر

.

احاطة سياسية
التيتي الحبيب
ما نراه من تراشق بني النقابات ومن املزيد من
التشرذم والفرقة ليس اال تعبيرا عن استعدادات
جتـــري يف مــطــابــخ هـــذه الــنــقــابــات واملــركــزيــات
النقابية بارتباط مع االنتخابات املهنية املقبلة.
ان اجلري وراء النقابة االكثر متثيلية واحلاصلة
على اكبر عدد يف اللجان الثنائية هو محرك هذا
التشرذم وهــذه النزعات العدائية بني املكونات

النقابية .

هل هذا الوضع طبيعي وعادي ام هو وضع غير

طبيعي ؟

من زاويــة الشغيلة والقواعد هذا الوضع غير
عادي ألنه يخضع لتوجه سياسي يسخر النقابة
او املركزية النقابية الغــراض دمجها يف النسق
او السيستيم السياسي تتلقى منه الدعم املالي
واالعانات والريع .واحلصول على املنفعة مبسوغ
النقابة االكــثــر متثيلية تصبح هــذه النقابات
اكــثــر ارتــهــانــا لــلــمــانــح أي لــلــدولــة والــبــاطــرونــا
بــدل احلــفــاظ على االستقاللية والــدفــاع على
املنخرطني والقواعد املناضلة .هذا الوضع غير
عــادي ألنــه يساهم يف تقسيم الشغيلة وخاصة
الطبقة العاملة كما يساهم يف تفشي االنتهازية
وسط االطر النقابية التي تسعى الى الترشح يف
اللجان الثنائية او املناديب وعينها على مقاعد
مجلس املستشارين او يف املجالس االقتصادية

واالجتماعية وغيرها من مصادر التكسب.

ان املطبخ اخللفي لكل نقابة او مركزية نقابية
يغلي هذه االيــام والشهور املقبلة وبذلك تزداد
حــرارة احلــرب واالقتتال بني املكونات النقابية
وتضيع الــوحــدة النضالية والتنسيق يضعف

ويخفت الى ان يختفي متاما.

ما هو موقف املناضلني املنحازين الــى مصالح
الطبقة العاملة واملعنيني بضرورة حتويل هذه
الطبقة الــى طبقة لــذاتــهــا أي متلكها حلزبها

املستقل ؟

اجلواب معقد ويحتاج الى حوار جدي ومسؤول.
وبداية اجلواب هو ان يبادر هؤالء الى اعالن رأيهم
يف هــذه احلــرب اجلــاريــة واجلــهــر مبــا يجب فعله
لصالح القواعد واحلفاظ على االطارات النقابية
مستقلة عن سياسة دمجها بالسيستيم .ان العمل
على الوحدة النضالية للشغيلة وخاصة الطبقة
العاملة يتطلب االميــان القوي بضرورة الوحدة
النقابية وجعلها هدفا نسعى اليه وليس محاربته
او وضع العراقيل امامه .ان السعي حلشد الوحدة
النضالية تتطلب الوعي العميق بكون املدرسة
النقابية ضرورية لكي تتعلم القواعد التنظيم
واالحتاد والتكاثف يف وجه العدو الطبقي ودولته

