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"منوذج تنموي جديد" استجابة لتوحش الرأسمالية
وجشع الكتلة الطبقية السائدة

كلمة العدد

قدمت "اللجنة اخلاصة بالنموذج التنموي" تقريرها املعنون ب
"النموذج التنموي اجلديد  /حترير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع
وتيرة التقدم وحتقيق الرفاه للجميع"  ،يوم الثالثاء  25مايو  ،2021بعد
انتظار طويل لنتائج عملها .فما اجلديد يف هذا التقرير؟ وهل من منوذج
تنموي يف ظل االستبداد والفساد

؟

قبل تناول مضامني التقرير ال بد من اإلجابة عن السؤال :ملاذا تكليف
"جلنة خاصة بالنموذج التنموي" بصياغة التقرير؟
لقد كــان االخــتــيــار يف السابق يتم بــن "جلنة وطنية" أو "جلنة
ملكية" أو "مناظرة" لوضع ميثاق أو برنامج أو مخطط أو تقرير حول
قضية محددة؛ غير أن اختيار "جلنة خاصة" يأتي يف سياق سياسة
تهميش املؤسسات الدستورية واالنفراد بالقرار ،ولتجاوز اإلحراج الذي
يسببه اخلضوع احلريف إلمــاءات املؤسسات املالية الدولية يف النقاش
املفتوح؛ ومن أسباب هذا االختيار الرغبة يف مترير إجــراءات الشعبية
والدميقراطية ومحاولة االلتفاف على كل مقاومة لها؛ إن حتديد هذا
الشكل للجنة قد ورد يف رسالة البنك الدولي لرئيس الدولة سنة 1995
حول "إصالح التعلمي" ،ومت تبنيه يف تشكيل اللجنة اخلاصة بدستور
2011

.

إن االعتراف بفشل "النموذج التنموي احلالي" كان يفترض محاسبة
املسؤولني عن ذلك قبل وضع منوذج جديد ،وأن يشارك يف وضعه من كان
ينتقد ويناضل ضد "النموذج التنموي احلالي" وعلى رأسهم  80%من
املواطنني الذين يقاطعون االنتخابات والذين يعبرون عن فقدان الثقة
يف مؤسسات و"دميقراطية" املخزن ،وكان من الواجب إشراك مناضالت
ومناضلي احلراكات الشعبية وضحايا القمع والطرد التعسفي واملعتقلني
السياسيني ومعتقلي الرأي؛ فأي مشروع تنموي يف ظل تغييب كل هؤالء

؟

إن النظام املخزني هو وحده صاحب القرار منذ االستقالل الشكلي إلى
اليوم ،مما يفضح محاولة كاتبي التقرير حتميل الفشل لغياب االنسجام
بني الرؤية التنموية ،أي النظام املخزني ،والسياسات العمومية ،أي
احلكومة والبرملان واألحزاب ،والرتفاع تكلفة اإلنتاج ،وحملدودية قدرات
القطاع العام ،وللشعور بضعف احلماية القضائية لألصحاب املبادرات

.

إن الكم الكبير من جلسات االستماع التي نظمتها اللجنة ال تعني أن
التقرير عكس اآلراء املعبر عنها؛ بل إن مضامني التقرير كانت معروفة
مسبقا ،ومصدرها معروف؛ وميكن الرجوع لالتفاقيات والتقارير حول
املغرب للمنظمة العاملية للتجارة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  OCDEوغيرها من املنظمات
الدولية ،للتأكد من ذلك .ولن تقنعنا اللجنة والقنوات التلفزية املخزنية
بأنه قد "مت تصميمه من طرف املغاربة ،مع املغاربة ومن أجل املغاربة "

.

تكمن خطورة التقرير ،باإلضافة ملضامينه ،يف كونه مصاغا بلغة
تظهر عكس ما تخفي أو ال تظهر إال القليل لتخفي اجلزء األكبر من
جبل اإلجراءات الالشعبية ،ويف استعماله جلهاز مفاهيمي خاص بتدبير
املقاولة وال عالقة له بسياسة األوطان والشعوب

.

يسطر التقرير مجموعة من األهداف ويضع لها كسقف للتحقق سنة
 2035ومنها :مضاعفة اإلنتاج الداخلي اخلام حسب األفــراد ،وضمان
امتالك  90%من التالميذ للتعلمات األساسية ،الرفع من التأطير الطبي
للمالءمة مع املعايير الدولية ،تقليص نسبة الشغل يف القطاع غير املهيكل
إلى  ،20%رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل إلى  45%مقابل 22%
حاليا ،الوصول إلى نسبة رضا املواطنني عن اإلدارة واخلدمات العمومية
تزيد عن 80%؛ إن ما يثير االنتباه يف هذه األهداف ويف التقرير برمته
هو كون فقدان ثقة املواطنني يف املؤسسات املخزنية أصبح هاجسا كبيرا
لدى النظام؛ غير أنه يف الوقت الذي يوفر التقرير كل الدعم للكتلة
الطبقية السائدة ،ويغرق املغرب يف القروض من أجلها ،يعفي الدولة من
مسؤوليتها يف ضمان حقوق املواطنات واملواطنني ويلقي بالفئات الشعبية
يف غياهب اإلقصاء والتهميش من خالل سلسلة من الشعارات واإلجراءات
واآلليات لذر الرماد يف العيون ومنها "القطاع الثالث" أي :اجلمعيات،
التعاونيات ،التعاضديات

.

وعوض االستفادة من دروس جائحة كوفيد 19 -وما أبانت عنه من
جشع وانتهازية للقطاع اخلاص يف التعليم والصحة وغيرهما وعجزه
عن املشاركة يف مواجهة الفيروس ،يوجه هذا "النموذج التنموي" كل
إمكانيات الدولة خلدمته وباملقابل يحمل فاتورة تنزيله للطبقة العاملة
ولعموم الكادحات والكادحني

.

إن هذا "المنوذج التمنوي الجديد" ما هو إال استجابة حلالة التوحش
التي أصبحت عليها الرأسمالية وجلشع الكتلة الطبقية السائدة؛ ففي
املجال االقتصادي يرفع من وتيرة اخلوصصة ومن الدعم املقدم للقطاع
اخلاص ويذيب احلــدود بني القطاع العام والقطاع اخلــاص ،ويف املجال
االجتماعي يخلص الدولة من مسؤولياتها االجتماعية رغم كل الشعارات
البراقة :مغرب مزدهر ،مغرب الكفاءات ،مغرب اإلدماج والتضامن ،مغرب
االستدامة واجلــرأة ،ويف املجال السياسي ميركز القرار يف يد النظام
املخزني من خالل "امليثاق الوطني للتنمية" و"آلية التتبع"

.

ومعلوم أن الدولة ما هي إال جهاز خلدمة مصالح الكتلة الطبقية
السائدة ،وال ميكنها أن تكون محايدة أو فوق الطبقات؛ واعتبارا للطابع
االستبدادي الذي يسم النظام املخزني ،فإنه عاجز عن إنتاج سياسة
شعبية ،وباألحرى منوذجا تنمويا يستحضر مصالح كل الفئات الشعبية
يف مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية
والبيئية وينمي قدرات األفراد ويضمن استدامة هذه التنمية

.

الدولة المخزنية وكعادتها تعمل على طي
صفحة الــمــاضــي دون تــحــديــد المسؤوليات
والدعوة إلى استراتيجية جديدة ،دون مساءلة
أسباب فشل النموذج السابق والمسؤولين
المباشرين عن ذلك

هبة فلسطني ،خطوة على
طريق التحرير
هشاشة واستغالل بشع
داخل أسوار املؤسسات
التعليمية
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كلمة الرفيقة أزالف الزهرة ،عضوة السكراترية الوطنية للقطاع النسايئ للهنج الدميقراطي ،يف
املهرجان (الرقمي) النسوي التضامين مع الشعب الفلسطيين يوم  25ماي  2021الذي نظم يف إطار
األسبوع العاملي للنضال ضد االمربايلية ،تحت شعار " فلسطني خطوة عىل طريق التحرير".
تحية عالية للرفيقات املشاركات يف هدا املهرجان.
تحية للمتتبعني و املتتبعات،
كقطاع نسائي للنهج الدميقراطي باملغرب نتوجه بتحية
اجــال واكبار الــى الشعب الفلسطيني الصامد بكل فصائله
واطيافه ،نساء و رجــاال واطفال ،مع خالص العزاء للشهداء
ومتمنياتنا بالشفاء للجرحى

.

نحي نضالها و صمودها يف وجه الهمجية الصهيونية،
نحن النهج الدميقراطي يف املغرب احدى مكونات اجلبهة "
اجلبهة املغربية لدعم فلسطني و ضد التطبيع" التي تأسست
نهاية فبراير  ، 2021والتي تتضمن حوالي  15هياة سياسية
ونقابية وجمعوية من مرجعيات مختلفة توحدها ارضية
تأسيسية و برنامج محدد ،و لها فرق عمل يف مجال مناهضة
التطبيع التربوي و يف الرصد و املقاطعة و يف مجال الفن و الثقافة

نهنأ الوحدة امليدانية لفصائل املقاومة املسلحة الفلسطينية
و شعبها من البحر الــى النهر و يف الشتات ،من اجــل حقوقه
املشروعة و اقامة الدولة العلمانية الدميقراطية على كل تراب
فلسطني و عاصمتها القدس و ضمان حق العودة لالجئني

الفلسطيني ،و مع املقاومة الفلسطينية  ،ألنه قلعة الصمود .
ان اجلبهة ستستمر يف التضامن من خالل مسيرات ووقفات
محلية ،على غــرار اليوم الوطني االول للتضامن مع الشعب
الفلسطيني

.

واستجابة لنداء اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد
التطبيع نظمت مسيرات ووقفات (أكثر من  40مدينة وقرية) يوم
 23مايو اليوم الوطني الثاني للتضامن مع الشعب الفلسطيني،

.

نحيي كــذلــك دعــم و تضامن شــعــوب الــعــالــم مــع الشعب
الفلسطيني ،و قواها املناضلة املناهضة لالمبريالية و الصهيونية
و الرجعية

.

ندين دعم الواليات املتحدة لدولة االحتالل ووقوفها امام
اصدار قرار من مجلس االمن بإدانة العدوان الصهيوني.
و جندد ادانتنا للجرائم ضد االنسانية التي يرتكبها الكيان
الصهيوني

.

رفضنا لقرار التطبيع اخلياني للنظام املغربي مع الكيان
الصهيوني الغاصب

.

رفايق ،رفيقايت

نثمن عاليا الوحدة الوطنية التي جتلت على كامل التراب
الفلسطيني والتالحم بني النضاالت اجلماهيرية الشعبية
والكفاح املسلح و عزم و صمود كل الشعب الفلسطيني ،و توجت
املقاومة الشعبية باإلضراب السياسي ،الذي عم كل فلسطني،
الذي يعتبر حدثا عظيما يف مقاومة االحتالل

.

ان العدو الرئيسي هو الصهيونية و االمبريالية الغربية بقيادة
امريكا و االنظمة العربية الرجعية ،هذه االنظمة املستبدة،
وضعت يدها يف يد العدو الــذي ينكل بالشعب الفلسطيني،
وطبعت معه سرا ،و االن تطبع معه علنا

.

يجب االشارة الى دور املرأة يف النضال يف العالم و يف فلسطني
خاصة

.

ان واقع املرأة يف العالم يزداد سوء جراء االستغالل  ،و العنف
و االمية ...و خاصة يف صفوف العامالت و الكادحات بعد تفشي
فيروس كورونا  19و استغالل الظروف من طرف االنظمة الرجعية
 ،بسن حالة الطوارئ -الصحية – السياسية ،،مما اثر على الشغل
و ظروف العيش على الطبقة العاملة و الكادحة عموما  ،لكن
لديه تأثير أكثر سوءا على النساء ،عالوة على االضطهاد املزدوج
ألنهن جزء من الطبقة العاملة و ا كنساء

.

ال يختلف واقع املرأة الفلسطينية بشكل عام عن واقع املرأة
يف العالم ،زيادة عن االحتالل للكيان الصهيوني الغاصب ألرضها
و التهجير و االعتقال و احلصار ،و كل وسائل القهر

.

ما مييز املرأة الفلسطينية هو نضالها يف جميع اجلبهات ضد
االحتالل ،و ضد اعداء احلرية و املساواة .تناضل يف البيت ،يف
العمل....،
لقد سطرت املرأة الفلسطينية أفضل املواقف بنضالها الى
جانب الرجل يف مسيرة النضال الفلسطيني ،ان سجلها حافل
بالنضال السياسي خالل جميع املراحل  ،و ما زال الى غاية االن،
عرفت االسر و االعتقال ،و العنف

.

و الرياضة....
تأسست عدة فروع محلية للجبهة يف مناطق متعددة باملغرب.
هدفنا هو مواصلة التعبئة وسط جماهير شعبنا من اجل
غسل عار التطبيع الذي تهرول له النظام ،اننا سنعمل بكل
جدية و عزم و مع كل القوى املناضلة الدميقراطية و التقدمية
يف املغرب من اجــل دعــم الشعب الفلسطيني وحقه يف دولته
الدميقراطية العلمانية املستقلة ،وعاصمتها القدس وعودة
الالجئني الفلسطينيني ،ومــن اجــل وقــف التطبيع مع العدو
الصهيوني ،الذي هو خطر على بالدنا ،و على املنطقة و العالم
اجــمــع ،ألنــه كيان توسعي زرعــتــه االمبريالية وتستخدمه
لتحقيق اهدافها

.

سنعمل على اغــاق مكتب االتــصــال الصهيوني بالرباط
واسقاط التطبيع و اقرار قانون يجرم التطبيع

.

قامت اجلبهة بخرجات نضالية جماهيرية يف عشرات
املناطق مبناسبة يــوم االرض .ونظمت مسيرات ووقــفــات يف
مختلف املناطق باملغرب يوم  16مايو حوالي  50منطقة ،التي
بينت احتجاجات الشعب املغربي رفضها لقرار التطبيع اخلياني
للنظام املغربي مع الكيان الصهيوني الغاصب ،و مدان من طرف كل
القوى احلية بالبالد

.

دعت اجلبهة لدعم فلسطني ملسيرة وطنية بالرباط يوم 23
مايو ،و التي كانت من املتوقع ان تفضح حقيقة النظام وتعبر
عن موقف الشعب املغربي احلقيقي ،مسيرة الصمود كانت
ستكون ادانة شعبية خليارات النظام املغربي و حلكومته و نخبه
السياسية و االعالمية املطبعة

.

لكن رغــم منع املسيرة الوطنية يــوم  23مايو التي دعت
لها اجلبهة  ،ان الشعب املغربي كان و سيكون دائما مع الشعب

لرفض التطبيع و التنديد بقرار املنع للمسيرة الوطنية حتت
شعار" الشعب املغربي بصوت واحد من اجل :االدانة باجلرائم
الصهيونية ،ودعــم املقاومة الفلسطينية واســقــاط التطبيع
وجرائمه"

.

ان هذه االستجابة لنداء فلسطني رسالة شعبية واضحة
للنظام املغربي و كل دعاة التطبيع ،انه ال مناص من التراجع عن
قرار التطبيع و سن قانون يجرم كل اشكاله وانواعه ببالدنا

.

كانت مناسبة ملشاركة الشعب الفلسطيني فرحة االنتصار
على الكيان الصهيوني ،و للتأكيد على أن خيار املقاومة هو الكفيل
بتحرير اراضي فلسطني احملتلة

.

اننا يف الهنج الدميقراطي:
 نعتبر انفسنا جزءا من احلركة النسائية العاملية فإننا ،نعلنانخراطنا يف اجلبهة املناهضة للتحالف االمبريالي الصهيوني
والرجعي ،و يف املسيرة العاملية ،و يف قمة الشعوب ومجموعة نساء
ضد االمبريالية

.

 ناكد دعمنا للشعب الفلسطيني الذي لقن و سيلقن دعاةاالنهزامية و التطبيع درسا يف الصمود ،ونعتز بالرد امليداني
الــوحــدوي و احلــازم لفصائل املقاومة الفلسطينية ،ونطالب
باإلفراج عن االسيرات واألسرى الفلسطينيات

.

نتوجه لكل أحــرار و حرائر يف العالم لتصعيد النضال ضد
الكيان الصهيوني ربيب االمبريالية و تنشيط حمالت مقاطعته
و فضحه و كشف طبيعته النازية و العنصرية امام شعوب العالم
أحسن ما أختم به مداخلتي هاته ،قول احلكيم جورج حبش":
إن خير دعم للقضية الفلسطينية هو حترير بلدانكم من قبضة
الرجعية"

.

كل الدعم لفلسطني قضية وشعب ومقاومة
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

استمرار معاناة عامالت وعامل "انتريطرونيك"

فرع الجمعية بالناظور يطالب باحرتام
حقوق املهاجرين وطالبي اللجوء
يف إطــــــار ع ــم ــل جل ــن ــة مــتــابــعــة
اخلــروقــات والــهــجــرة والــلــجــوء ،يتابع
فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان
بــالــنــاظــور مــســتــجــدات مــلــف الهجرة
والــلــجــوء خــاصــة عــلــى طــول احلــدود
مع مدينة مليلية احملتلة .وقد سجل
الفرع منذ  25أبريل اجلــاري إلــى حد
اآلن  12محاولة للقفز على السياجات
ودخول مليلية نفذها بداية مهاجرون
أفارقة جنوب الصحراء ( 3محاوالت)،
ثم مواطنون مغاربة إضافة إلى الجئني
سوريني ومينيني ( 9مــحــاوالت) مساء
وخالل ساعات الليل املتقدمة

.

وبالرغم من أن عدد املهاجرين الذين
متكنوا من الولوج إلى مليلية خالل هذه
الفترة ال يتعدى بضع عشرات (حوالي
 250مهاجر) ،إال أن فرع اجلمعية عاين
تعبئة غير مسبوقة للقوات اإلسبانية
واملغربية على طــريف احلـــدود ،مبــا يف
ذل ــك وحــــدات مــن اجلــيــش اإلســبــانــي
ومروحيات وحــرس مدني وشرطة من
اجلــانــب االســبــانــي وأعـــداد كبيرة من
الشرطة والدرك والقوات املساعدة من
اجلــانــب املغربي .وهــي العسكرة التي
من شأنها جترمي حق التنقل والهجرة
وعرقلة إجــراءات طلب اللجوء والتي
أدت إلــى نــشــوب مــواجــهــات ،كما كان
الشأن ليلة اجلمعة  21ماي حيث قامت
السلطات املغربية باالعتقال العشوائي
ل  28شابا مغربيا بفرخانة وباريو
شينو إثر تراشق باحلجارة

.

وابــتــداء من ليلة يــوم الثالثاء 18
مــاي  ،2021الحــظ فــرع اجلمعية -
وألول مـــرة -جتمع عــشــرات الشباب
املــغــاربــة ،أغلبهم مــن ســكــان املناطق
القريبة من السياج احلدودي (فرخانة،
باريو تشينو ،ماري واري وبني انصار)
ومحاولتهم العبور إلــى مليلية عبر
السياج الفاصل بالتزامن مع استمرار
دخول آالف املغاربة إلى مدينة سبتة
احملتلة مبــا يف ذلــك أع ــداد كبيرة من
األطفال.
وخالل هذه الفترة األخيرة واصلت
ســلــطــات مليلية ممــارســة اإلبــعــادات
الفورية واجلماعية لطالبي اللجوء
مبجرد وصولهم إلى مليلية ،كما كان
الشأن ليلتي األحد  16ماي واخلميس
 20مــاي اجلــاري عندما أقــدم احلرس
املدني مبليلية على اإلبــعــاد القسري
حلــوالــي  85فـــردا مــن بــوابــتــن على
السياج دون القيام بالدراسة الفردية
لطلبات جلوئهم.
إن فــرع اجلمعية املغربية حلقوق
اإلن ــس ــان بــالــنــاظــور ،الــــذي مــا فتئ
يحذر من خطورة السياسات املغربية
واإلسبانية واألوربية املنسقة يف مجال
الهجرة والــتــي ظلت تضرب يف العمق
حقوق املهاجرين وطالبي اللجوء منذ

أكثر من  15سنة وتستغل معاناة هذه
الفئات الهشة ملــآرب سياسية ومالية
متبادلة بــن الــطــرفــن ،فــإنــه يجدد
مطالبته ب :
 الكف عن لعب دور الدركي املؤدىعــنــه م ــن قــبــل املـــغـــرب ،م ــن منطلق
املوقف املبدئي املتعلق باحترام حقوق
املــهــاجــريــن وطــالــبــي الــلــجــوء تفعيال
للمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي
صـــادق عليها املــغــرب ولــيــس ألســبــاب
ظرفية مرتبطة بتحقيق مكاسب آنية

.

 الــكــف عــن ممــارســة اإلب ــع ــاداتالقسرية واجلماعية لطالبي اللجوء
من قبل السلطات اإلسبانية مبليلية
مبجرد وصولهم لهذه املدينة ،وهو ما
يشكل خرقا حلقوق طالبي اللجوء
ومــخــالــفــة صــريــحــة ألحــكــام احملكمة
األوربــيــة حلــقــوق اإلنــســان واحملكمة
الدستورية الصادرة بتاريخ  13فبراير
و 19نونبر2020

.

 إبطال املتابعة القضائية املتخذةيف حق  22شابا مغربيا ميثلون منوذجا
مصغرا لكل ما تعيشه منطقة الناظور
م ــن تــفــقــيــر وتــهــمــيــش وإقـــصـــاء بعد
إغ ــاق املــعــابــر احلــدوديــة مــع مليلية
وعــدم إيجاد بدائل حقيقية وكافية
المتصاص البطالة وتنشيط االقتصاد
احمللي من قبل سلطات الناظور التي
سلكت طــرق القمع واملــنــع يف مواجهة
املطالب املشروعة للساكنة (منع وقمع
 20وقفة احتجاجية)

.

 وقف املطاردات والتوقيفات التيما زالــت تقوم بها السلطات يف شــوارع
الــنــاظــور والــتــي متــس على اخلصوص
شــبــاب وقــاصــريــن مــغــاربــة والجــئــن
ميــنــيــن وســـوريـــن وأفـــارقـــة جــنــوب
الصحراء وإبعادهم بالقوة إلى داخل
املغرب

.

إن فــرع اجلمعية املغربية حلقوق
اإلنـــســـان بــالــنــاظــور ،إذ يــحــذر من
التداعيات اخلطيرة لعسكرة احلدود
على حقوق املهاجرين وطالبي اللجوء
وخــاصــة القاصرين مــن حيث تعطيل
كــل املــســاطــر املــتــعــلــقــة باستقبالهم
والدراسة الفردية مللفاتهم واستغالل
هـــذه الــوضــعــيــة مــن قــبــل الــســلــطــات
االسبانية مبليلية وسبتة إلبعاد كل
الالجئني والقاصرين املتواجدين قبال
مبراكز االستقبال ،فإنه يستنكر الزج
غــيــر املــقــبــول مبــلــف حــقــوقــي يتعلق
باملهاجرين وطالبي اللجوء يف صراعات
سياسية ويطالب السلطات املغربية
واالســبــانــيــة واالحتــــاد األوربــــي بسن
ســيــاســات يف مــيــدان الــهــجــرة تنتصر
لــأبــعــاد احلــقــوقــيــة بــدل السياسات
احلــالــيــة املبنية على القمع وإغــاق
احلدود وجترمي الهجرة

.
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سطات) والرفيقة زهرة ازالف ،الكاتبة احمللية لفرع
احملمدية (النهج الدميقراطي) والرفيقة عزيزة
ملكاني ،رئيسة فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان
باحملمدية سابقا ،بزيارات تضامنية للضحايا أمام
الشركة

الشركة الفرنسية  ،INTERTRONICالتابعة
SAVOY
لــلــمــجــمــوعــة INTERNATIONAL
الفرنسية ،لها فــرعــان بــاملــغــرب :واح ــد يف الــدار
البيضاء و الثاني بطنجة

.

.

شردت "انتيرطرونيك" حوالي  300عاملة (أكثر
من  )90%و عامل  ،ذلك منذ شتنبر2019

.

السلطات املغربية املعنية تتستر على جرمية
تشريد حوالي  300عاملة و عامل

.

أغلقت الشركة الفرنسية معمل الدار البيضاء
بدون أشعار مسبق

.

منذ اإلثنني األول من شتنبر 2019إلى حدود
الــيــوم (22ماي ،)2021بقيت الضحايا عرضة
التشرد و املتابعات من طرف "وفــاء سلف" ،مالكي
املنازل املكرية ...
لم تستفيد الضحايا من "مساعدات" كورونا" ولم
تتوصل بأية مساعدة تذكر من أية جهة كانت ....
ومحامية

التجأت الضحايا إلــى  17محامي
(باملقابل .غياب التطوع)

.

اليوم قررت احملكمة التجارية بالدار البيضاء
بيع (باملزاد العلني) ممتلكات الشركة ،و ذلك يوم
فاحت يونيو2021

استغل الــبــاطــرون الفرنسي جائحة كــورونــا
ليؤسس شركة يف فرنسا خاصة باملواد املرتبطة
باجلائحة

.

.

خالصة القول :هناك جرمية حقيقية يف حق
العامالت والعمال .فمن ينصف الضحايا؟

الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي باحملمدية
تتابع امللف وتفضح ما قامت به الشركة الفرنسية
وتندد بصمت السلطات املغربية املختصة

.

كل التضامن مع ضحايا االفتراس الرأسمالي وكل
إدانــة لصمت مختلف اجلهات التي لها عالقة مع
امللف

.

وقد سبق أن قام الرفيق نور الدين الرياضي،
الكاتب اجلهوي للنهج الدميقراطي (الدار البيضاء -

ترشيد املرأة يف الشارع ...أزمة السكن
بكل املناطق والجهات باملغرب
يف الوقت الــذي تتحدث فيه أبــواق الدولة عن إعطاء
أهمية كبرى للمرأة يف جميع املجاالت جند الكثير من النساء
يف املناطق الهامشية يف البوادي ويف ضواحي املدن من كريانات
ودواوير ،حيث تتراكم املشاكل على املرأة وأحيانا تكون وجها
لوجه يف مواجهة سلطة تستعمل كل الوسائل واإلمكانيات،
فتشردها يف لشارع ،وغالب األحيان بعد وفاة شريكها حيث
تصبح مضطرة لطرق كل األبواب حلماية من معها من األبناء
خاصة إذا كانوا مازالوا صغارا

.

من ذلك حالة السيدة فاطمة جوهر وابنتها أمينة بنت
عدي بدوار العدول بتيط مليل التي استصدر خصومها حكما
بإفراغها ،وهي العاملة املزارعة التي قدمت الشيء الكثير
لألرض التي مازالت تقف عليها هي وابنتها والتي ساعدت
كثيرا أمها وأباها أثناء حياتهما يف عملهما يف األرض

.

جلأت العائلة اللجوء إلى خيمة بالية يجتمعون حتتها
بعد التهديد الــذي أرسلته اجلهات األمنية باعتقالهما
وإيداعهما السجن أسوة بالكثير من املواطنني واملواطنات
الذين تشبثوا بحقهم يف سكن الئق يحميهم من التشرد

.

ومــن ذلــك أيضا حالة السيدة عزيزة املــيــراوي حارسة
عمارة كان زوجها يعمل بها وعملت بها بعد وفاته حيث مت
تشريدها ورميها للشارع مع أبنائها دون أن تولي اجلهات
املسؤولة أهمية لشاكيتها لدى مفتشية الشغل وفق ما تنص
عليه مدونة الشغل على عالتها

.

لقد بدأت اعتصاما مازال مستمرا حلد كتابة هذا اخلبر.

بني اإلهامل واألخطاء
الطبية تضيع حياة
املواطنني
يف نفس اليوم ترتقي حياتان بشريتان
بالدار البيضاء ،األولى منال ازدو مبصحة
خاصة بالبرنوصي لها سوابق يف مجال
األخطاء الطبية والتي تابعتها جلنة احلق
يف الصحة عن اجلمعية املغربية حلقوق
اإلنسان بالبرنوصي

.

وقد توفيت الطالبة بالسنة أولى علوم
اقتصادية ،منال ازدو اثر دخولها إلجراء
عملية الزائدة الدودية نتيجة خطا طبيي
كما تقول عائلتها يف تصريح للجمعية
املغربية حلقوق اإلنسان بالبرنوصي ،حيث
دخلت يف غيبوبة ملا يقارب العشرين يوما

.

والثانية هبة ،الطفلة الصغيرة التي
دخــلــت مستشفى" األم والــطــفــل عبد
الرحيم الهاروشي" بابن رشد بعد معاناتها
من اآلم حاد يف أمعاءها وحرارة مرتفعة،
رفــض األطــبــاء استقبالها باملستشفى
وإعطائها مسكنات تتناولها يف املنزل

.

هــاتــن احلــالــتــن فــقــط منــــوذج من
النماذج الكثيرة التي تعرفها مستشفياتنا
العمومية ومصحاتنا اخلاصة والتي تعكس
بــالــواقــع الــوضــع الصحي الــهــش ببالدنا
والــذي عــرف ويعرف تــدهــورا خاصة مع
جائحة كورونا

.

راييض نور الدين
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الشامليون ينتفضون من أجل الكرامة ،ال من أجل ذل أقل مام يعيشونه

محمد جفي

أربـعـة وعـشـرون سـاعـة وسـاعـة فــي بــاب سـبـتـة

كأي شاب معطل حاصل على شهادة اإلجازة يف الدراسات
االسبانية لم يجد عمال يف منطقته .فمن الطبيعي جدا
أن يتوجه نحو شمال املغرب قصد البحث عن عمل يوفر
له أدنى شروط العيش الكرمي من (مأكل  ،ملبس  ،مشرب
وحاجيات ضرورية أخرى )...و ذلك يرجع إلى كون منطقة
الشمال تنسجم و مؤهالتي املعرفية و النظرية نظرا لقربها
جغرافيا من اسبانيا ،خالفا لبعض املناطق األخــرى ويف
مقدمتها منطقتي ،إال أنــي أتفاجأ أنــه بالرغم من كل ما
توقعته إال أن العمل بالشمال تشوبه أيضا مجموعة من
العراقيل بغض النظر عن قلته ،إال أن منطق (الزبونية ،
احملسوبية  ،الوساطات )...هو السائد يف الغالب  ،و هذا ما
دفعني إلى االستقرار يف مدينة مرتيل نظرا لتوفر السكن
على األقل هناك

لقت حتفها يف الليلة املاضية بعد أن خرجت من الطابور
لقضاء حاجتها البيولوجية ،إال أن سقوطها من أعلى اجلبل
إلى الشاطئ أدى إلى وفاتها يف احلني و أن اليوم الذي قبل وقع
شاب من أعلى اجلبل ما أدى إلى إصابته بشلل بعد أن قامت
قــوات القمع مبطاردته يف احلبل  ،حينها أدركــت أن أيضا
أمهاتنا و أخواتنا يبنت يف العراء و حياتهن معرضة للخطر
يف أي وقت من األوقــات (التحرش  ،االبتزاز  ،االغتصاب أو
املــوت حتى . )...استرسلنا احلديث الــذي لم يكن إال عن

حتركه وبعد وقت وجيز  ،أي يف متام السادسة أو السابعة
صباحا جــاءت األخــبــار الــســارة من املقدمة بــأن الباب قد
فتح  ،استعددنا و رفعنا عرباتنا عن األرض وكان أغلب من
يف الطابور يردد " لصق لصق " يعني ألصق العربة بأخرى
 ،وهذا إجراء احتياطي الهدف عدم نرك املجال للمنقضني
أو االنتهازيني

.

استمر الطابور يف التحرك والساعة تشير إلى العاشرة
والنصف ،وبــدأت أسمع بعض أسماء األمكنة التي بلغها

.

وكباقي شباب مدينة مرتيل واملناطق التي حتتاج فقط
جــواز السفر املغربي للولوج إلى سبتة ومليلية احملتلتني.
يبقى البديل االقتصادي الوحيد يف ظل واقع غياب فرص
الشغل والفقر والتهميش هو العمل يف التهريب املعيشي مبعبر
الذل و العار " ترخال  " 2أو كما يطلق عليه سكان الشمال "
الديوانة "

.

فــبــعــد أن حــصــلــت عــلــى جــــواز ســفــر يــحــمــل عــنــوانــا
مبدينة مرتيل  ،اآلن أصبح بإمكاني احلصول على مكان يف
طابور املنتظرين دورهم لدخول مدينة سبتة احملتلة قصد
املساعدة يف تهريب سلعة أو مجموعة من السلع االسبانية
إلى املغرب مقابل  300او  400درهم

.

ذات صــبــاح يف متــام  ،10:00زارنــي أحــد أقربائي اعتاد
بــدوره ولوج باب سبتة  ،طلب مني مرافقته إلى الديوانة
ألعمل بدوري  ،ركبنا سيارة تاكسي من مرتيل إلى مدينة
الفنيدق "كاستييخو" و عند بلوغنا املدينة لم يكن أمامنا
إال أمتار لبلوغ نهاية الطابور أو كما يطلق عليه الشماليون
"الفيال" الذي قد ميتد أحيانا لكيلومترين تضم مختلف
الفئات العمرية ( شيوخ  ،شباب  ،أطفال يبيعون السجائر
و بعض احلاجيات األخرى ) ...فضال عن ذوي االحتياجات
اخلاصة الذين ميلكون أولوية الدخول و دائما ما يتواجدون
يف مقدمة الطابور ثم يليهم كبار السن...

؟

عندما سألت قريبي هل الدخول سيكون اليوم أجاب
مبتسما  ،اليوم ؟؟ عندها أدركت أنه سيكون علينا قضاء
اليوم بأكمله يف الطابور و املبيت هناك مفترشني الكارتون
جاعلني من األكياس البالستيكية غطاء على أجسادنا

.

تركني قريبي يف مؤخرة الطابور أراقب املكانني بعربتني،
وأمضى يتفقد الطابور إن كانت هناك أمكنة قريبة من الباب
أو إن عثر على احد معارفه من أبناء مارتيل قد يحصنون لنا
أمكنة قريبة من املقدمة  .وهذا أمر متعارف عليه يف الطابور
 ،الكل يبحث عن املقدمة

.

يف النهار بدا األمر عاديا بخصوص دوريات رجال القوات
املساعدة ظهروا و كأنهم مهتمون بتنظيم الطابور و ضبط أي
خرق قد يصدر عن أي شخص  .ولكن يف الليل بدت تتضح
وجوههم احلقيقة باعتبارهم آلــة قمعية وحشية وأنهم
عدميي الشرف حيث أنهم يعاملون كل من ضبط انــه يف
حالة خرق بوحشية و إبراحه ضربا بالركل والرفس والسب
بأقدح األلفاظ و التجريد من العربة التي تعتبر من بني
الشروط األساسية لعبور املعبر بعد جواز السفر وأحيانا
أصحابنا يلقون بالعربة يف البحر أو على الشاطئ و يتوجب
على صاحبها انتشالها و ال يسمح له العودة إلى موقعه الذي
سيكون قد حجزه يف الصباح أو بعد الزوال...
و بعد أن تبادلت أطراف احلديث مع بعض الشباب كانوا
أمامي يف الطابور و البعض اآلخر خلفي ،أخبروني بأن مسنة

الهجرة نحو أوروبــا وكل يحكي محاوالته من أجل العبور
إلى "الــفــردوس املفقود" عن طريق الثغر احملتل  ،أمضينا
الليل مفترشني الكارتون حتت البرد و اجلوع آملني أن نحظى
يف الصباح بفرصة الدخول إلى سبتة بعد كل ما عانيناه
وسنعانيه طيلة الليل ويف الصباح

.

وما يزيد الطني بلة هو ما يسمى "بالسالتة" هم مجموعة
من االنتهازيني يستغلون فوضى ما قبل الفجر أو عندما
يتحرك الطابور للحصول على مواقع يف املقدمة  .أثارت
انتباهي تلك الفوضى واستنفار األمــن والقوات املساعدة
مبقربة أول مرحلة عبور و عند اقترابي من مقدمة الطابور
حملت شخصا أعرفه سبق وأن احتسينا القهوة معا مرة أو
مرتني يف مرتيل  .واقتربت منه قائال :لم أحملك يوم أمس
هنا  ،عندها اخبرني بصوت خافت أنه لم يلتحق إال يف ذلك
الصباح سألته متعجبا و كيف لك أن تكون هنا يف املقدمة
أجابني :انه منح لعسكري  50درهما مقابل حجزه له مكان
يقترب من املدخل  ،غــادرت نحو املدخل فــإذا بي أشاهد
طابورا آخرا "اتصاالت" يبدوا أن األشخاص املتواجدين به
هم أول من سيدخل املدينة احملتلة ولكن ما أثــار انتباهي
أن األولوية تعطى لذوي االحتياجات اخلاصة حقا ولكني
الحظت مجموعة من األشخاص يف الطابور ليسوا من ذوي
االحتياجات اخلاصة و األمن يالحظ ذلك أيضا  ،عندها
أيقنت أن ما يسود هناك هو الرشوة و الوساطات ومنطق "
يل دوا يرعف " بعد أن شاهدت مجموعة من االعتداءات على
مواطنني و سمعت أن مواطنات أيضا تعرضن لهذه األساليب
علما أن نظام العمل يف "الديوانة" يكون يوم للنساء و آخر
للذكور

.

بعدها عــدت أدراج ــي نحو موقعي يف الطابور منتظرا

الطابور ( احلجرة  ،البالزما  ،اتصاالت  ،البارييل )...وهنا
كان التخوف باديا على من كانوا أمامي و جانبي من أال يأتي
دورهــم للدخول ويف كل حلظة يتساءلون أين وصلنا وأين
بلغ الطابور و عند احلــاديــة عشر صباحا بــدأت أشعر
باشتداد احلرارة علي علما أني أصاب بالصداع النصفي لو
بقيت حتتها ملدة أطــول  ،ومع ذلك بقيت صامدا حتى أن
اقتربنا ملا يسمى بالبالزما و هو مكان آمن نسبيا لضمان
الدخول وعند الثانية عشر زواال جاءت األخبار السيئة "
النصارا حبسو  ،النصارا حبسو "..و هذه إشارة إلى أن األسبان
قد توقفوا عن السماح بتوافد املساعدين يف التهريب نحو
سبتة  ،عندها التفتت إلى قريبي وجدته واضعا كفيه على
رأسه متحسرا  ،علما أنه أب لطفلني ولم يعمل قبل أسبوع ،
و فجأة أسمع ممن خلفي مصطلح " الهجمة  ،الهجمة "..ما
يعني أنه سيتم نسف الطابور و الركض نحو السياج احلدودي
وهذا ما قابلته قوات القمع باملنع وهنا يبدأ مسلسل الضرب
والرفس و السحل حماية للسياج احلدودي للثغر احملتل،
وهنا بدأت أرى مشاهد درامية و كأني يف جنازة من أمام مقبرة
 ،شباب يدرفون الدموعاحلسرة على وجوههم الشاحبة
وآخرين شبه مغمى عليهم و بعدها بلحظات تعالت أصوات
االحتجاجات من قبيل (الرشوة ..الرشوة ، ..هذا عار هذا
عار ..املواطن يف خطر ) ...يف غياب تام ملا يسمى بالصحافة
املغربية  ،وبعد أن متت السيطرة على الوضع من طرف قوى
القمع بتفريق احملتجني  ،عدت أدراجي إلى البيت يف مرتيل
بعد بحث وانتظار طويلني دامــا قرابة الساعة والنصف
للعثور على قريبي الذي اختفى عن أنظاري منذ بداية ما
يسمى بالهجمة و احلسرة متأل قلبي و الدموع التي كادت أن
عيني..
تفيض من
َّ

؟
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رسالة من إحدى ضحايا رشكة "انتريطرونيك "
أن هناك عدة أشياء حتاك يف اخلفاء دون علم أحد لم يحرك
ساكنا هذا املكتب ،بل بالعكس قام بتأجيج املوقف والضغط إلجناح
مسلسل التعسف على ابسط احلقوق جلل العمال والعامالت

نحن أزيــد من  350أجير تعرضوا للطرد التعسفي بطريقة
ذكية من طــرف "مييل االمــاد" املدير العام للشركة الفرنسية
أنتيرترونيك املغرب .واحلدث ابتدأ منذ منتصف سنة  2018مع
استقالة املدير الفرنسي الذي أدار الشركة ملدة تزيد على أكثر من
 22سنة ،الشيء الذي ترك رجة يف أوساط العمال والعامالت ،أما
األطر فكانوا على علم مبا يحدث

هذا من جانب ،من جانب اخر ومع اقتراب العطلة السنوية،
وككل سنة مت اإلعالن عليها يف ورقة بإمضاء املدير وأنه سيستأنف
العمل بشكل طبيعي يوم  ، 2/9/2019إال أن شكل هذا التاريخ نهاية

مع تعيني املدير اجلديد وخــال األسابيع االولــى من بداية
تدبير شــؤون الشركة ،جلــأ إلــى تقليص ســاعــات العمل بحجة
انخفاض الطلب على منتجاتها ،الشيء الذي دفعه إلى فرض سوى
ثالث أيام كحد أقصى خالل األسبوع ،يف نفس الوقت لم يستطع
املكتب النقابي للشركة من تفادي أزمــة تقليص ساعات العمل
بحسن نية أو تواطأ،اهلل هو وحده يعلم ،رغم تنبيهات العمال إلى

مأساوية ملسيرة طويلة من العمل الــدؤوب ملدد تتجاوز  35سنة
تتخللها الضغط النفسي واحلكرة ،وكذلك ضعف األجرة الشهرية
 ،إذ عند حضور الكل الستئناف عملهم كاملعتاد يتفاجؤا باألبواب
املقفلة ،والفتة مكتوب عليها أن الشركة قد توقفت عن اإلنتاج
بشكل نهائي ،ومتت تصفيتها ومع عدم استيعاب احلدث اجللل ،بدأ

.

.

العمال والعامالت يف االحتجاج والصراخ إلى درجة اإلغماء ،توجد
هناك فيديوهات على األنترنيت توثق لهذه األحــداث األليمة
والقاسية ،آنذاك استخلص اجلميع انهم تعرضوا ملؤامرة خسيسة
وذكية ساهم فيها املدير السابق لشركة أنتيرترونيك مبعية بعض
األطر واملكتب النقابي ،لتشريد أزيد من  350أسرة من بينهم من

تطلب الصدقة أمام املساجد وأخريات طلقن ،ومن بينهم من
قامت باستبدال املدارس اخلاصة ألبنائهم بأخرى عمومية ،لكن
األعتى واألمــر هو جل العمال لديهم ديــون بنكية التي تخص
شراء املنزل واالن معرضون للتشرد مع عائالتهم إذا فعلت مساطر
املتابعة من طرف ألبناك .هذه احلصيلة لم تتوقف عند هذا احلد
بل تفاقمت عند رفض الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
من تأدية التعويضات عند فقدان الشغل لعدم أستفاء الشروط
ومن بينها حتصيل أكثر من  260يوم يف السنة التي تسبق إغالق
الشركة .هذه هي نتيجة عدم كفاءة املكتب النقابي والتواطؤ
اجللي بحيث هذا األخير ينضوي حتت لواء نقابة مركزية كبيرة
يف املغرب وبالتالي كان من املفروض أن تتوفر يف أعضاء املكتب
للشركة األهلية العلمية والثقافية واملعرفة الكاملة بالعمل
النقابي

.

حتميل املسؤولية اآلن ألحد األطــراف ال يجدي نفعا بشيء
ولكن "عند ربكم تختصمون "
عند كتابة هذه األسطر التشرد والبطالة والفاقة تعيشه أسر
العمال والعامالت جراء جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره،
مما زاد الطني بلة و فاقم حالة اليأس والشعور بالدونية و احلكرة
ولكن" قدر اهلل وما شاء فعل"

.

أبناء الوطن يف ضياع مستمرين ،مطرقة احلاجة للعمل وسندان
االستهتار بحقوقهم من طرف النقابات وأرباب العمل والرأسمالية
املتوحشة لك اهلل يا وطني

.

هشاشة واستغالل بشع داخل أسوار املؤسسات التعليمية

ماجدلني أنوار

وراء الشعارات الرنانة للدولة حول املدرسة العمومية واإلصالحات
املتتالية واعتبار التعليم كأولوية توالت االنتكاسات املتتالية يف
القطاع حيث حتتل الدولة مراتب جد متأخرة بني أنظمة تعليمية
عاملية وعربية

.

وال اهانة،وكي تؤكد على استمرارها يف تبني السياسات الطبقية
الالشعبية والتبعية للجهات املانحة .ورغــم ذلــك يطلب من هذه
الفئة إجناح التعليم األولي وتربية وتعليم أطفال حتى تتبجح هذه

االنخراط يف العمل النقابي وتأسيس مكاتب نقابية وسكرتاريات
وطنية وإقليمية داخل الكونفدرالية الدميقراطية للشغل واجلامعة
الوطنية للتعليم -الــتــوجــه الدميقراطي-بدعم مــن مناضالت

منذ االستقالل الشكلي والدولة ماضية يف مخططاتها دون تقييم
وتقومي ألي إصالح وبالتالي أصبحنا أمام وضعية إصالح اإلصالح
وهدر املال العام فقد معها األستاذ مكانته االعتبارية داخل املجتمع
وتــدهــورت وضعيته املــاديــة .وراء هــذه األس ــوار العالية واألبــواب
احلديدية املــوصــدة للمدرسة االبتدائية متــرر الــدولــة مخطط
التعليم األولي وحتاول تعميمه ببناء أقسام وجتهيزها عن طريق
مبادرة التنمية البشرية وتفويتها إلى جمعيات املجتمع املدني قصد
التسيير والتدبير املــادي ويتكلف رؤســاء املؤسسات مبا هو تربوي
وبالتالي تتخلى الدولة عن التزاماتها اجتاه املربيات واملربني واجتاه
جتويد اخلدمة التعليمية وبالتالي تتحول من ضامنة لقطاع حيوي
إلى ميسرة له

.

وصل عدد مربيات ومربي التعليم األولــي إلى ما يزيد عن 80
ألف مربي ومربية أغلبهن نساء بأعمار مختلفة ومستوى دراسي
مختلف (باكالوريا ،إجازة،املاستر) ،ومدة عملهن قد تصل إلى 23
سنة،ثالثة وعشرين سنة من املعاناة والتعسفات بأجر شهري كان
يؤخذ من أولياء األطفال يتراوح بني  1000و1500درهم ،هذا إذا
التزم األولياء بالدفع .إننا أمام استغالل بشع لإلنسان وهدر حلقوقه
وأمام نظام سخرة داخل مؤسسات الدولة التي ترفع شعارات اإلنصاف
واملساواة وبناء األوطان واألجيال،إننا أمام فئة طالها النسيان ألكثر
من عقدين من الزمن ،عقدين كانا كافيني للدولة كي مترر التعليم
األولي على أجساد عانت والزالت تعاني من التسلط والشطط واملذلة

األخيرة بنجاح وهمي جناح بطعم اخلسارة لفئة أفنت شبابها بعملها
 30ساعة أسبوعيا وتوفيرها كل متطلبات القسم من الفتات الذي
تتقاضه حتى تقي نفسها بطش املؤطر ورؤســاء اجلمعيات ورؤساء
املؤسسات الذين أصبحوا يطردون ويعينون حسب املزاج مزاج تتحكم
فيه احملسوبية والزبونية

.

أمام هذا الوضع غير الواضح بعدم وضوح املخاطب بعد تداخل
مجموعة من اجلهات كان الزما على مربي ومربية التعليم األولي

ومناضلني مبدئيني ،ونفذت على إثرها وقفات أمام الوزارة واملديريات
اإلقليمية كان نتاجها،هذا املوسم ،توحيد عقد الشغل والتصريح
يف الضمان االجتماعي وإقــرار احلد األدنــى لألجور .وحلد كتابة
هــذه السطور الزال مربو ومربيات التعليم األولــي لم يتوصلوا
مبستحقاتهم ورغم هذه املعاناة فليس أمامهم سوى النضال من أجل
ضمان االستقرار املعنوي واملــادي واإلدمــاج يف أسالك وزارة التربية
الوطنية

.
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رثاء فاتح ماي 2021
حــل فـــاحت مـــاي  2021الــعــيــد األممـــي لــلــعــمــال ،لكن
عــوض أن يحتفل العمال والعامالت املغاربة بعيدهم/
هن ويعبرون بشعاراتهم/هن عن مطالبهم/هن املشروعة
أو عــن انــتــصــاراتــهــم/هــن اجلــزئــيــة يف أفــق الــقــضــاء على
االســتــغــال ،اخــتــارت جــل املــركــزيــات النقابية اخلضوع

النضال يتطلب تأشيرة.

فهل هكذا يترصف اليساريون واليسارايت؟

إن هــذه النظرة ليست ســوداويــة كما يعتقد البعض
بقدر ما هي حقيقة لألسف ،إن اليسار املفروض فيه أن
يكون يف طليعة نضاالت اجلماهير الشعبية يعرف نوعا
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مثاالن يبينان طبيعة األزمة ،فعلى املستوى النقابي،
أغلب النقابات تستخدم الطبقة العاملة عوض خدمتها،
وما اتفاق العار الذي عقده فرع تويسيت التابع لالحتاد
العام للشغالني باملغرب مع إدارة الشركة ،الذي ذبح من
خالله عمال الشركة وقــدم كل اخلدمات لهذه األخيرة
إالمنوذج للممارسة النقابية السائدة ،مما يستدعي من
الطبقة العاملة املغربية أن تعي بذاتها وبقوتها وبأهمية
وحــدتــهــا وبالتالي االنــخــراط الــواســع يف ســيــرورة بناء
حزبها ،األداة التي قرر النهج الدميقراطي اإلعــان عن
تأسيسها يف مؤمتره اخلامس املقبل .هذا احلزب املستقل
الذي سيمكنها من التخلص من البيروقراطيات املتعفنة
التي تقتات من شتاتها ومن عدم وعي الطبقة العاملة
بذاتها

.

لــلــقــرار الــرســمــي حتــت مــبــرر جــائــحــة كــورونــا والــقــاضــي
مبنع تخليد الطبقة العاملة لعيدها الــذي انتزعته
بتضحيات جسام ،فإذا استثنينا بعض االحتادات احمللية
للكنفدرالية الدميقراطية للشغل وبعض الفروع واجلهات
للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي وفرعني
للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي التي أبت إال أن حتيي
هذا العيد ذي دالالت كبيرة رغم املنع واحلصار والقمع
وكافة أشكال التضييق ،فإن الباقي ،مبا فيها مناضالت
ومناضلي القوى الدميقراطية واحلية بالبالد ،اختارت أن
تبقى يف منازلها عوض النزول إلى الشارع لتكسير الطوق
املضروب على بعض مقرات النقابات السالفة الذكر وكأن

من التيه ويفتقد للمثال .أكيد أن هناك طاقات تستحق
كل التقدير واالحترام ،مدركة ومقتنعة باملشروع الذي
حتمله ومتارس قناعاتها رغم كل اإلكراهات والتهديدات
والتعنيف الــذي ميــارس عليها ،لكن تضحيات ومبادرات
هــذه الطاقات ال يجب أن تخفي املستوى غير املرضي
الذي وصل إليه وعي اجلماهير الكادحة ومنهم املناضالت
واملناضلني ،فهذا الوضع البئيس يتطلب تشريحا دقيقا،
فهل قدر اليسار املغربي هو الشتات والترهل؟
أكيد أن هناك أسباب عميقة لهذه األزمة ،منها أزمة
ثقة ،أزمة منوذج وأزمة يف الفعل وأوهام احللول الفردية
والفئوية ،فــبــدون جتــاوز هــذه األزم ــات سيبقى اليسار
مجرد كمبارس يف الصراع السياسي القائم

.

أما على املستوى اجلماهيري فيتمثل يف أوهام احللول
الفردية والفئوية فعوض أن يتكتل الكداح ويعملوا على
تأسيس أدوات للدفاع الذاتي تصب يف الصراع العام من
أجــل تغيير جــذري وعميق ،يالحظ ســيــادة الفردانية
واملطالب الفئوية آخــرهــا الهجرة اجلماعية ملجموعة
من الشباب الذي أصابه اليأس إلى املدينتني السليبتني
متوهمني أن وراء البحر سيجدون كلما يفتقدونه هنا،
صحيح أن األزمة االجتماعية بلغت مداها يف هذا البلد
اجلريح ،لكن أين اليسار الذي يدعي أنه يتبنى قضايا
اجلماهير الكادحة ؟ فلماذا لم نتمكن من حتويل هذه
األزمــة السياسية واالجتماعية إلــى أزمــة ثــوريــة؟ فال
ميــكــن تفسير هــذه األزمـــة فــقــط بــالــشــرط املــوضــوعــي
والسياق الدولي ...الخ أكيد أن هناك أزمة يف ذات اليسار،
فهل ممارساتنا منسجمة مــع أطــروحــاتــنــا؟ تلكم بعض
الــتــســاؤالت املقلقة التي يجب أن ينصب عليها تفكير
اليسار عامة واليسار املاركسي خاصة عــوض االكتفاء
بــاجــتــرار مــا قــالــه املــفــكــرون املــؤســســون ،فــأيــن نحن من
التحليل امللموس للواقع امللموس ؟ وأين نحن من العالقة
اجلدلية بني النظرية واملمارسة؟ هذا ناقوس للتنبيه مع
كامل تقديري للماسكات واملاسكني على اجلمر

.

الطاقات املتجددة باملغرب – الوجه اآلخر للفساد واالستغالل
عملت الدولة املغربية ابتداء من األلفية الثالثة على
تنويع مصادرها للطاقة ،فإذا كان هذا التوجه محمودا نظرا
لكون املغرب ليس بلدا بتروليا ويتماشى مع التوجه العاملي
القاضي بالتقليص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن
أجل التقليل من التبعية يف هذا املجال ومن الفاتورة الطاقية،
فإن ما يخفيه اإلعالم املخزني عن املواطنات واملواطنني هو
أن هذه السياسة الطاقية هي جزء من السياسات املخزنية ،ال
تخضع ألي شفافية سواء فيما يخص اآلثار السلبية لطاقة
ما ،على احمليط أو من حيث طريقة التمويل وتكلفتها ومدى
تناسب هذه التكلفة مع املردودية مقارنة مع دول أخرى أو
من حيث اجلهات املستفيدة ،سواء يف اإلجناز أو يف االستفادة
وأخيرا حول خوصصة قطاع الكهرباء وجعل مصير املغاربة
بني يدي الرأسمال احمللي والعاملي ،وهذا ليس بغريب كون
املهندس واملقرر يف هذا املشروع هو املخزن وليس احلكومة التي
ال دور لها غير التطبيل للسياسات املخزنية

.

فأما مبرر التبعية ،فهو غير صحيح ،ألن هذه الدولة هي
املسؤولة على إغالق مصفاة السامير وقبلها مصفاة سيدي
قاسم ،خدمة ملصالح شركات معروفة يف قطاع احملروقات
ومقربة من دار املخزن .أما اآلثــار السلبية لهذه الطاقات،
فإن مولدات الطاقة الريحية تقضي على الطيور وعلى أغلب
احليوانات التي تعيش يف الوسط الذي بنيت فيه وبالتالي
تؤثر على التوازن البيئي بتلك املناطق وما له من آثار سلبية
على تلك األوساط ويكفي تتبع احتجاجات السكان الفرنسيني

الذين يتواجدون قرب املناطق التي زرعت فيه هذه املولدات
الستخالص الدروس .أما الطاقة الشمسية ،فإن محطات نور
ورزازات محاطة بحراسة مشددة وال يسمح بزيارات ميدانية
للقيام بدراسات حولها واحتكار املعلومة .فهذه احملطة بنيت
على مساحة  2500هكتار من األراضي الساللية ،انتزعت من
أصحابها باجلماعة الساللية أيتأكرور بدرهم واحد للمتر
املربع لفائدة املكتب الوطني للكهرباء ،الــذي فوتها بدوره
للوكالة املغربية نور ورزازات سنة  2010وهي شركة عمومية
مجهولة االسم متتلك الدولة أغلبية رأسمالها بشكل مباشر أو
غير مباشر حسب املادة  1من قانون رقم  57.09الذي أحدثت
مبوجبه الشركة املسماة "الوكالة املغربية للطاقة الشمسية"
ولتمرير عملية انتزاع األراضي رغم معارضة بعض األعضاء
السالليني ،مت تقدمي وعــود لساكنة اجلماعة الساللية
أيتأكرور بأن املشروع ملكي وسيرجع بالنفع على املنطقة
وابنائها حيث سيتم تشغيل  50%من اليد العاملة باحملطة من
أبناء وبنات املنطقة ،وسيتم فتح تكوينات متعلقة بالطاقة
الشمسية ستمكن كفاءات املنطقة من االشتغال مع الشركة،
كمستخدمني أو كمقاولني من الباطن ،غير أن كل الوعود
تبخرت مما دفع شباب املنطقة إلى تنظيم احتجاجات أدت
إلى اعتقاالت ومحاكمات خاصة بعد نزع  49هكتارا أخرى
بدرهم واحد كذلك إلنشاء محطة لضخ املياه من سد املنصور
الذهبي لغسل األلــواح الشمسية ولتبريد املولدات مما نتج
عنه جتفيف األراضــي وبالتالي موت أشجار النخيل واللوز
والقضاء على الفالحة املعيشية التي كانت مصدر رزق ساكنة

حسن جعفاري

اجلماعة.

إن مشاكل هذه احملطات عديدة ،فرغم أن مناصب الشغل
مبحطات نور  2 ،1و 3وأخيرا  4تتجاوز  8000منصب فإن
نسبة تشغيل أبناء املنطقة ضعيف رغم توفر العديد منهم
على تكوينات يف مجال الكهرباء والطاقة الشمسية بسبب
احملسوبية علما أن األجور ال تتعدى  3000درهم بالنسبة
لألغلبية ،كما أن شركة مازن تعاني من عجز مالي وصل حسب
تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي يف يوليوز  2020إلى
 800مليون درهم سنويا سجلته محطات نور  2 ،1و 3بسبب
ارتفاع تكلفة اإلنتاج ،ورمبا غياب احلكامة ونهب املال العام،
هــذه النجاعة الطاقية تناولها البرملان املخزني ،فشركة
مــازن سبق وأن حصلت على قــرض هيكلي مببلغ  20مليار
درهــم بضمانة من الدولة من أجل متويل احملطات التي مت
إنشاؤها ،لذلك حسب وسائل إعالم عديدة ،مت سحب جواز
سفر مصطفى البكوري رئيس مازن ومنعه من مغادرة التراب
الوطني للتحقيق معه حــول االخــتــاالت املالية للمشروع
والتأخر يف استكمال املشروع يف وقته احملدد؛ مما يؤثر على
صــورة امللك الــذي كــان يهدف إلــى حتقيق نتائج سياسية
واقتصادية وراء هذا املشروع

.

إن نتائج هذا املشروع جاءت عكس ما مت التطبيل له شأنه
شأن باقي املشاريع املخزنية كاملغرب األخضر واملغرب األزرق...
الخ نتيجة تفشي الفساد واحملسوبية وغياب احملاسبة .فال
تنمية حقيقية يف ظل نظام مخزني تبعي

.
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مشاريع الطاقة املتجددة ابملغرب :من يخطط ،من ميول ومن سيستفيد؟
الحروب حول مصادر الطاقة الغري املتجددة (الفحم ،النفط ،الغازي الطبيعي ،)...محدودية االحتياطات ،تنامي الحركات االجمتاعية و السياسية املدافعة عن
الطبيعة عامة و عن البيئة النظيفة خاصة ،دفع كل هذا العديد من الدول ،و من منطلقات مختلفة ،إىل االهمتام ابلطاقة املتجددة (المشسية ،الريحية ،املائية.)...
نجد اليوم الرشكات الرأمسالية الكربى هترول نحول املشاريع الضخمة اليت تمضن أرابحا خيالية يف هذا القطاع .و للتذكري فقط ،فان الرأمسالية هي املسئولة عىل
تلوث الكرة األرضية مما سبب و يسبب يف كوارث ،ترضرت منعها الطبيعة مبختلف مكوانهتا.

و نظرا ألهمية قطاع الطاقة املتجددة يف برامج الدول عامة و يف اختيارات الدولة املغربية خاصة ،فقد قررت جريدة الهنج الدميقراطي تخصيص ملف العدد 412
لهذا القطاع الذي كرث الجدال حوله.

برنامج الطاقة املتجددة باملغرب
يرهن املوارد الطبيعية للرأساملية املفرتسة

يجتاز العالم يف الوقت الراهن أزمة عميقة ،أزمة مركبة
ومتعددة األبعاد .هي أزمة اقتصادية ،صحية ،قيمية و بيئية.
يف هذا املقال سنتطرق للجانب البيئي ،وللكيفية التي تعامل

كل التدابير التي من شأنها احلد من التغيرات املناخية .هذه
اآلليات وغيرها حتولت إلى مجرد تعمية فتم السكوت عن
سبب الظاهرة احلقيقي واملتمثل يف منط اإلنتاج الرأسمالي

بها املغرب مع هذه املسألة وحــاول معاجلة املشاكل املرتبطة
بها

الذي يشكل مس خطير بالتوازنات البيئية وتهديد للحياة
على األرض

األزمــة البيئية ترجع يف جانب كبير منها لنمط اإلنتاج
والتوزيع و كذا االستهالك الــذي فرضه النظام الرأسمالي
على شعوب العالم و ذلك عبر السيطرة و املراقبة التي تفرضها
الشركات متعددة اجلنسيات على كل مرافق احلياة .فقد نبه
غالبية املتخصصني يف امليدان البيئي خلطورة الوضع و ذلك
منذ مطلع األلفية الثانية ،ودعوا التخاذ التدابير الالزمة
للحد من التلوث ومــن ظاهرة االحتباس احل ــراري .غيران
هيمنة التوجه الليبرالي على العالم جعل املتحكمني يف
االقتصاد الرأسمالي يلتفون على املسألة ،فابتدعوا ،يف هذا
املجال أيضا ،سوقا بل أســواق مضاربتية للمناخ .منها سوق
ائتمانات الكربون ،اختص يف جتــارة و اقتراض االنبعاتات
الكربونية  ))le marché des crédits de carboneحدد
إطاره القانوني يف مؤمتر( )COP3لالطارف الدولية املصنعة،
و متخضت عنه اتفاقية ":بروتوكول كيوتو" .يف نفس اللقاء
مت وضع "آلية التنمية النظيفة" (le Mécanisme pour
 )un Développement Propreللتشجيع على تطبيق

باملغرب ،وعلى شاكلة حلفائه بالدولة الغربيني ،حاول
صناع القرار وكبار الرأسماليني االستفادة من تطوير مشاريع
"التنمية النظيفة" و حتويلها إلى فرصة لالغتناء ومراكمة
اإلربــــاح بــذريــعــة حماية البيئة واملــســاهــمــة يف التنمية
املستدامة .هكذا اصبح مفهوم التنمية يتم الترويج له يف
اخلطاب احلكومي ومن لدن أربــاب الشركات ،كما يف خطاب
كل من اليمني وقسم من اليسار على السواء .ومنذ ظهور هذا
املفهوم قامت محاوالت لتكييفه مع متطلبات السوق ومع
التعريف الــذي تبنته الشركات العابرة للقارات ،التعريف
الذي يصر على "إنتاج اكبر قدر من الطاقة ،أي إنتاج اكبر
كمية من البترول ومن الغاز ،اكبر قدر من الفحم والطاقة
النووية و أالكثير من الطاقة املتجددة ،على ان ال يتم ذلك
على حساب البيئة" .على هذا النحو تبقى التنمية مسألة
يتنازعها منطقني متعارضني ،منطق املدى القصير ،تتبناه
كمشة من االنتهازيني ،همهم الوحيد هو مراكمة األربــاح
باالستحواذ على كل املقدرات واملــوارد الطبيعية و حتويلها

بوتبغى احلسني

إلى سلع ،و منطق مناقض يقول مبسؤولية اإلنسانية جمعاء
على احلفاظ على النظام االيكولوجي والتوازن البيئي مبا
يضمن مستقبل األجــيــال الــقــادمــة .قسم ممــن تبنوا هذا
املنطق األخير ( )les écologistesحاول أصر على التأثير
على أرباب الشركات بهدف إقناعهم بتبني منط إنتاج مسئول
يراعي الوسط البيئي .لكن الواضح اليوم هو ان أصحاب هذا
اخلطاب انتهى بهم األمر باخلضوع لشروط السوق والدفاع
عن الشركات امللوثة بالدخول يف متاهات أسواق املضاربات يف
كيفية تصريف أطنان ثان أكسيد الكربون

.

.

.

للحد من التدهور البيئي قام املغرب من جانبه ،على غرار
الدول الغربية ،بإسناد هذه املهمة لشركات هي التي تتحمل
املسؤولية فيما تعرضت له البيئة من اختالالت .من هذه
الشركات مجموعات  SNIو امتدادها أملنجمي ""MANAGEM
التي كان وراء تدهور النظام البيئي باملناطق استخرج املعادن.
كما يتحمل ذراعها "األخــضــر" ( )NAREVAالــذي وقــع مع
الدولة اتفاقية للتدبير مصلحة السقي بجهة "سبت الكردان"
باجلنوب ملدة  30سنة ،قسط من املسؤولية فيما حلق بهذه
املنطقة من جفاف .و ها هي  NAREVAتفوز اليوم أيضا و من
دون سواها بحصة األسد يف إنتاج الطاقة املتجددة ،بحيث
اسند لها اجناز مشاريع للطاقة الهوائية منها اخفنير و فم
الواد باجلنوب ،واحلومة مبنطقة طنجة ،بتكلفة تقدر ب 3
مليارات دوالر .يف هذا اإلطار انضمت شركة  NAREVAبأكبر
مشروع جتاري للطاقة املتجددة بالعالم ،مشروع "،" Desertec
الذي من املنتظر ان ميد االحتاد األوربي ب  20%من حاجياته
من الطاقة بفضل ألــواح شمسية وطاحونات هوائية سيتم
تنصيبها مبنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

.

هكذا دخلت  NAREVAيف تعاون مع كبريات الشركات
واملؤسسات املالية الكبرى (Siemens, ABB, la Deutsche
 )…Banqueيف مشروع سيسمح ألوروبــا بتغطية  20%من
حاجياتها الطاقية ،بتنويع مواردها من هذه املادة وبتخفيض
اعتمادها على غاز روسيا واحلــد من تلوث بيئتها .يف نفس
الوقت سيكرس هــذا املشروع إخضاع دول اجلنوب ألهــداف
واستراتيجيات الغرب االستعماري ،بحيث ستضل دول اجلنوب
تصدر بشكل مستمر مواردها الطبيعية و بثمن بخس .وجدير
بالذكر ان احلل التقني الــذي يقترحه مشروع Desertec
كمخرج لظاهر التلوث والتغيرات املناخية يقدم أسباب التلوث
على أنها مشتركة بني الــدول املصنعة و دول اجلنوب وهي
مغالطة كبيرة تخفي املسؤولية التاريخية للغرب بخصوص
املشاكل البيئية التي تسبب فيها النظام الرأسمالي العاملي
الذي دأب منذ ظهوره على اجلري وراء مراكمة األربــاح ،ويف
مساره هذا يستنزف املوارد الطبيعية ويتسبب يف كل أشكال
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املغرب والطاقة املتجددة :األهداف ،الواقع  ،األفق

علي فقير

كثر احلــديــث خــال الــســنــوات األخــيــرة حــول الطاقة
املتجددة عامة و حول استعمالها يف إنتاج الكهرباء خاصة.
و هكذا أصبحت العديد مــن ال ــدول تدرجها يف سياستها
االقتصادية و االجتماعية من ضمن أولوياتها ،مما فتح املجال
لشركات كبرى لالستثمار يف القطاع باحثة عن أرباح ضخمة،
خصوصا و أن املواد األولى متوفرة بكثرة و باملجان كالشمس،
و الريح .و من ضمن هذه الــدول جند الدولة املغربية التي
فتحت املجال أما الشركات األجنبية الجناز مشاريع ضخمة
(ورزازات ،ميدلت ،تازة )...بقيادة "كهرباء فرنسة"املتجدد
 ، EDFrenouvelableالتي متلك الدولة الفرنسية  80%من
رأسمالها

.

إطالق الغازات املسببة لالحتباس احلراري gaz à effet de
( )serre(GESثاني أكسيد الكربون ،بخار املاء ،ميتان)...
التي تسبب يف ارتفاع احلرارة ،مما يؤدي إلى التغيرات املناخ
وتسبب الــعــدد مــن الــكــوارث الطبيعية .لهذا نتحدث عن
الطاقة النظيفة.
من سلبياتها ،ارتفاع احلرارة يف محيط اللوحات الشمسية

وتستند هذه اإلستراتيجية ،إلى اعتماد منوذج طاقي
مغربي يرتكز ،على عدد من األهداف تتمثل يف ،تنويع مصادر
التزود بالطاقة ،من خــال رفــع نسبة الطاقات املتجددة
وتعميم الولوج ،إلى الطاقة بأسعار تنافسية ،ثم التحكم يف
الطاقة ،إضافة إلى احلفاظ على البيئة

.

وسيمكن بلوغ هذه األهداف من االستجابة للطلب املتزايد

حول الطاقة

يقمس املختصون الطاقة إىل صنفني:

 " الــطــاقــة/الــوقــود األحــفــوريــة "énergie fossile/ combustible fossileالتي تعود مصادرها إلى "مثانية"((
 méthanisationالكائنات امليتة منذ أكثر من 650مليون
سنة ،أهمها :الفحم ،النفط ،الغاز الطبيعي ،لينية . lignite
إنها غير متجددة ،حيث ينخفض احتياطها من خالل
االستعمال بدون رجعة.
 الطاقة املتجددة :مصادرها ال تنتهي مع االستعمال ،مثلالشمس ،الريح ،املاء (نسبيا)...
تشكل الطاقة املتجددة أول طاقة استعملها اإلنسان يف
حياته قبل اللجوء إلــى الفحم و النفط و الغاز :الشمس
للتدفئة مثال ،نــار احلطب للطبخ ،الــريــح ،املــاء (املطاحن
التقليدية) ،طاقة احلــيــوانــات يف احلــرث و للجر ،طاقة
اإلنسان يف ألنشطة االقتصادية...

أهمية الطاقة املتجددة عامليا.
اهمتت الدول ابلطاقة املتجددة لسببني:

 محدودية احتياطات الطاقة الغير املتجددة (الفحم،النفط،الغاز)...

.

 أزمات "البترول"(أهم مصدر للطاقة يف الوقت الراهن)ألسباب سياسية (كمثال .)le choc petrolier 1973
 بروز حركات "اخلضر"/املدافعة عن البيئة السليمة أمامزحف التلوث الناجت عن األنشطة الرأسمالية التي ال يهمها
إال الربح و مزيدا من الربح ،و ذلــك على حساب الطبيعة
مبختلف مكوناتها (النباتية ،احليوانية ،اإلنسانية)

.

تسبب ألــلــواحــات الشمسية يف انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون بأقل من  10%من انبعاثات الغاز ،وأقل من  5%من
انبعاثات الفحم و النفط و مشتقاته

.

كما اهتمت الشركات الرأسمالية الكبرى بهذا القطاع نظرا
ملستقبله "الزاهر" و الواعد على مستوى معدل الربح مقارنة
بالقطاعات األخرى

.

للقطاع أهمية خصوصا يف ميدان توليد الكهرباء كالطاقة
لــإنــارة بالنسبة ملاليني الــعــائــات و جللب املــاء بالنسبة
للفالحني الصغار و املتوسطني (عبر اللوحات الشمسية
والبطاريات الصغيرة خلزن الطاقة مثال) ،و كطاقة للعديد
من القطاعات االقتصادية عامة ،و للمصانع خاصة

.

لقد ارتفع االستثمار يف قطاع الطاقة املتجددة من حوالي
 273مليار دوالر (سنة  )2018إلى حوالي  289مليار دوالر
(سنة  ،)2019مما غطى حاجيات العالم من الكهرباء ب
بحوالي  ، 13%و جتنب حوالي ملياري ( )2طن من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون.CO2
إذن ،من ايجابيات الطاقة املتجددة ،أنها ال تتسبب يف

(يف حالة الطاقة الشمسية) ،تستهلك املاء (للتسخني ثم
للتبريد) ،إفــراغ املــاء املستعمل يف التربة مما يسبب تلوث
(نسبيا) املاء العذبة يف منطقة احملطة املنتجة للكهرباء،

مشاريع املغرب

املغرب من البلدان التي تهتم بالطاقة املتجددة كمصدر
للكهرباء ،ومــن الــبــلــدان الــتــي فتحت مــجــال لالستمارات
أألجنبية و احمللية

.

و املعروف أن املغرب كان يعتمد على االستيراد يف ميدان
اعتمادا على مصادر أجنبية ألكثر من 97
الوقود األحفوري-
ً
يف املائة من طاقته.
و الجنــاز املــشــاريــع ،فــان املــغــرب يعتمد بــاألســاس على
التمويل اخلارجي ،على اخلبرة اخلارجية ،على املختصني
األجانب .يلعب العمالق الفرنسي "كهرباء فرنسا"ُ  EDFالدور
القيادي يف العديد من هذه املشاريع.

أوال -أهداف و إسرتاتيجية الدولة يف ميدان الطاقة
املستدامة
املشاريع املعلنة تهم باألساس بإنتاج الكهرباء اعتمادا على
الطاقة الشمسية ،والطاقة الريحية ،والطاقة املائية.
مشاريع تهم خصوصا مناطق ورزازات ،ميدلت ،تازة ،سيدي
افني...
حسب اخلطاب الرسمي" :تندرج اإلستراتيجية الطاقية
الوطنية ،التي مت إطالقها سنة  ،2009يف إطار االستراتيجيات
التنموية الشاملة ،التي اعتمدتها اململكة لالرتقاء ،إلى مصاف
الدول املتقدمة وتوفير الظروف االقتصادية واالجتماعية
والبيئية ،التي تؤمن العيش الكرمي للمواطنني.

على الكهرباء يف تأمني اإلمــداد الطاقي وتقليص التبعية
الطاقية للخارج

.

ويف سياق تنزيل هذه اإلستراتيجية ،أجنز املغرب ،عددا
كبيرا من البرامج واملشاريع إلنتاج الكهرباء باالعتماد على
موارد طاقية نظيفة خاصة الشمسية والريحية

.

يف هذا اإلطــار وبفضل اإلمكانيات الريحية والشمسية
الــهــائــلــة ،الــتــي يــزخــر بــهــا املـــغـــرب ،مت إن ــش ــاء حظائر
ريحية عديدة أبرزها ،محطة طرفاية ،التي تعتبر أكبر
محطة للطاقة الريحية بإفريقيا .كما مت إطالق البرنامج
املغربي للطاقة الشمسية "نور" الذي يشمل إنشاء خمس
محطات للطاقة الشمسية ("نــور ورززات" و"نــور تافياللت
واألطــلــس" و"نــور ميدلت" و"نــور العيون -بــوجــدور" و"نــور
طــاطــا") .ويعد مركب "نــور ورززات" أضخم محطة إلنتاج
الطاقة الشمسية يف العالم ،يتم إجنازها من قبل الوكالة
املغربية للطاقة الشمسية (مازن) على مساحة  3000هكتار".
كما خلص وزير "الصناعة و التجارة و االستثمار واالقتصاد
الرقمي"،موالي حفيظ العلمي ،أمام الباطرونا مزايا مشاريع
الطاقة املتجددة يف النقط األتية :
 انخفاض تكلفة اإلنتاج خصوصا يف القطاع الصناعي تقوية املقاولة املغربية يف ميدان التنافس التجاري... نــــزع الـــكـــاربـــون مـــن احملـــيـــط décarboniserl’environnement
بطبيعة احلال ،خطاب الوزير املوجه للباطرونا يحمل
يف طياته أهمية األربـــاح الــتــي تنتظرهم كمستثمرين
الرأسماليني

.
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ما هي مصادر الطاقة؟
الطاقة

تعرف الطاقة (باإلجنليزية  ،)Energyبأنها قدرة
ّ
بشكل عام على القيام بعمل ما ،فالطاقة
األشخاص واملواد
ٍ
بجميع أشكالها مرتبطة باحلركة .وميكن حتويل الطاقة
ـإن الطاقة ال تفنى وال
شكل إلى
من
شكل آخر ،وعموم ًا فـ َّ
ٍ
ٍ
شكل إلى آخــر ،وهو ما ُيعرف
من
تتحول
إمنا
ستحدث،
ُت
ٍ

كانت وال زالــت مــن أهــم مــصــادر الطاقة املــتــجــددة ،ويتم
توليدها من حركة املاء ،حيث يتم حتويل الطاقة احلركية
ـال أخ ــرى للطاقة مثل الطاقة
للماء املــتــدفــق إلــى أشــكـ ٍ
الكهربائيةُ ،
وتقام مشاريع الطاقة املائية يف أماكن تواجد
املاء مثل السدود والبحيرات ليتم استغالل طاقة املاء

.

 - 4الطاقة الحرارية األرضية (ابإلنجلزيية Geothermal
 ،) energyسبب هذا النوع من الطاقة هو الطاقة احلرارية
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مواد عضوية صلبة سواء نباتية أو حيوانية ،يتم عزلها
عن األوكسجني وتعريضها حلــرارة عالية جــد ًا (تقريب ًا
 575درجــة مئوية) ،فتتحول من شكل إلى شكل آخر من
أشكال الطاقة وهو الزيت الصخري أو ما يسمى بالنفط
اخلام الصناعي .لكن االستفادة من الطاقة املستخرجة من
الصخر الزيتي له أضرار كبيرة على البيئة ،ومنها تلويث
املياه اجلوفية و انبعاث الكربون

.

 - 4الطاقة النووية (ابإلنجلزيية ,)Nuclear Energy
حتــدث الطاقة النووية يف ال ــذرات وحتــديــد ًا يف نواة
إن النواة تتكون من وحدات صغيرة جتتمع مع ًا
الذرة ،حيث َّ
بروابط تربط النواة مع ًا ،وهذه الروابط حتتوي على طاقة
هائلة جداً ،وعند تكسير هذه الروابط يتم إطالق طاقة
نووية ميكن االستفادة منها بعدة طرق وحتويلها إلى أشكال
أخــرى للطاقة مثل طاقة كهربائية وحــراريــة ،وتتم هذه
العملية يف محطات خاصة تسمى محطات نووية عن طريق
إمــا االنشطار النووي أو االنــدمــاج الــنــووي ،وعموم ًا تنتج
الطاقة النووية طاقة نظيفة ،لكن الناجت الثانوي منها وهو
السمية تسبب كثير من
مواد مشعة عبارة عن مادة شديدة ُّ
األضرار واألمراض اخلطيرة

.

أشكال الطاقة
يوجد أشكال عدة للطاقة ،وميكن تقسيم جميع أشكال
الطاقة إلى مجموعتني رئيسيتني وهما:
بقانون حفظ الطاقة ،أي ال ميكن إنشاء طاقة من العدم
لشكل آخــر .ومــن أشكال
كما أنــهــا ال تنتهي بــل تتحول
ٍ
الطاقة :الطاقة احلرارية ،والطاقة الكيميائية ،والطاقة
امليكانيكية ،والطاقة الكهربائية .وكل ما يحدث على سطح
األرض هو ناجت عن حتوالت الطاقة ،ومن هنا ُيكن اعتبار
الطاقة بأنها أساس مهم يف استمرار احلياة يف الكون

.

مصادر الطاقة
ُتقسم مصادر الطاقة إلى قسمني رئيسيني ،لكل قسم
خصائصه التي متيزه عن اآلخــر ،وهما :مصادر الطاقة
املتجددة أو ما يسمى مصادر الطاقة البديلة ،ومصادر
الطاقة غير املتجددة

.

مصادر الطاقة املتجددة
ُسميت هــذه الطاقة بالطاقة املــتــجــددة ألنــهــا قابلة
زمنية قصيرة ،فهي
فترات
مستمر ،وخالل
بشكل
للتجديد
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
طاقة دائمة ،والطبيعة هي املصدر األساسي لها ،بالتالي
ميكن اعتبارها ذات قيمة اقتصادية .ومــن أهــم األمثلة
عليها :
 - 1الطاقة المشسية (ابإلنجلزيية ،) Solar energy
تعتبر الشمس املصدر الرئيسي للطاقة ،فهي من أهم مصادر
إن أشعة الشمس
الطاقة املتجددة وأكثرها وفــرة ،حيث َّ
ً
إضافة إلى
وبشكل مستمر،
تنتشر يف جميع بلدان العالم
ٍ
أنها ال تسبب أي نوع من أنواع التّ لوث ،وميكن االستفادة منها
عن طريق تخزينها وحتويلها لشكل آخر من أشكال الطاقة
ً
مستقبال
واالستفادة منها

.

 - 2طاقة الــرايح (ابإلنجلزيية  ،) wind powerيف هذا
النوع من الطاقة يتم االستفادة من حركة الهواء والتي
حتدث بسبب ارتفاع الهواء الساخن ألعلى وحلول الهواء
البارد مكانه ،فيتم استغالل حركة الرياح الناجتة حيث
يتم حتويل الطاقة احلركية يف الرياح إلى شكل آخر من
أشكال الطاقة مثل الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام
توربينات الرياح

.

 - 3الطاقة الكهرومائية (ابإلنجلزيية ،)Hydropower
تسمى هذه الطاقة أيض ًا باسم الطاقة املائية ،وهذه الطاقة

يف باطن األرض الناجتة عن التّ حلل اإلشعاعي للصخور يف
األعماق ،وهــذه الطاقة احلرارية يف األعماق تنتقل إلى
سطح األرض بعد مرورها بطبقات األرض املختلفة لتظهر
بعدة أشكال منها الينابيع احلارة ،والتي ميكن االستفادة من
ّ
حرارتها يف عدة أمور منها تشغيل اآلالت الثقيلة

.

مصادر الطاقة غري املتجددة
سميت هذه الطاقة بالطاقة غير متجددة ألنها غير
زمنية قصيرة ،حيث إنها
ـرة
قابلة للتجديد خــال فــتـ ٍ
ٍ
تتجدد من خالل عمليات طبيعية ببطء شديد للغاية،
وقد ال تتجدد ،وعند البدء باستخدامها تبدأ بالتناقص
تدريجي ًا ،فهي مهددة باالستنزاف .ومن األمثلة عليها:
 - 1النفط (ابإلنجلزيية .)Oil
تكون النفط وجــود تكوين جيولوجي خاص،
يتطلب
ُّ
وهــو وجــود صخور رسوبية غنية بــاملــوارد العضوية وهي
ما تسمى بصخور املصدر ،إضافة إلــى وجــود صخور ذات
مسامية عالية حلفظ النفط ،وتعلوها صخور غير منفذة
تستطيع حبس النفط يف خزان ومنعه من الهجرة إلى سطح
األرض وهذا التكوين اجليولوجي يسمى مصيدة ،وعندما
يستطيع اجليولوجيون حتديد مكان املصيدة ميكنهم
التنبؤ بوجود النفظ واستخراجه واالستفادة منه كمصدر
رئيسي للطاقة

.

 - 2الفحم (ابإلنجلزيية .)Coal
عنصر أساسي وهو الكربون ،والذي
يتكون الفحم من
ٍ
يعد مصدر رئيسي للطاقة ،وهــو عبارة عن مــادة صلبة
قــد تكون ســوداء الــلــون أو بنية ،وللفحم أنــواع مختلفة
تختلف باختالف نوع النباتات املدفونة ونسبة الشوائب
التي حتتويها ،ويتكون الفحم يف الرواسب الطبقية حيث
تتعرض املوارد النباتية للضغط الكبير واحلــرارة املرتفعة
حتــول هــذه النباتات الــى هــذا الــنــوع من
ممــا يعمل على
ّ
الطاقة وهو الفحم

.

 - 3الصخر الزييت (ابإلنجلزيية ,)Oil shale
عــبــارة عــن مــواد صلبة وصــخــور رسوبية حتتوي على

 - 1الطاقة الكامنة
وهي الطاقة املخزتنة يف األجسام ،ومن أمثلهتا:
 الــطــاقــة الكيميائية (بــاإلجنــلــيــزيــة Chemical :،)energyوهـــي أحد أنــواع الطاقة الكامنة ،وهي الطاقة
املــخــتــزنــة يف روابـــط املـــواد الكيميائية (يف اجلــزيــئــات
والذرات) ،وهذه الطاقة يتم إطالقها يف تفاعالت كيميائية،
وميكن أن تتحول إلى حرارة عن طريق حرق املواد املختلفة،
كما يتم حترير الطاقة الكيميائية املوجودة يف الطعام عن
طريق هضمه - -- .طاقة اجلاذبية األرضية (باإلجنليزية
 .) Gra:vitational energyوهــي الطاقة املختزنة يف
األجسام نتيجة ارتفاعها عن سطح األرض ،وتــزداد هذه
الطاقة كلما زاد ارتــفــاع اجلسم عن السطح وكلما زادت
ً
مثال أن تتحول طاقة اجلاذبية إلى طاقة
كتلته ،وميكن
حركية عندما يتحرك شخص وهو على دراجة هوائية إلى
األسفل على طريق منحدر

.

 - 2الطاقة الحركية
وهـي الطاقة الناجتة عن حركة األجسام مثل حركة
اإللكترونات واألمواج والذرات ،ومن أمثلتها:
 الطاقة الكهرابئية (ابإلنجلزيية .) Electrical energyتنتج هذه الطاقة عن طريق حركة اإللكترونات (وهي
جزيئات صغيرة مشحونة بشحنة سالبة) عبر فلز ما،
حيث تنتقل عبر األس ــاك إلــى مسافات طويلة ،وهــذه
ويكن إنتاجها
امليزة جعلتها األكثر شيوع ًا واستخدام ًاُ ،
ً
مثاال
ويعد البرق
باستخدام توربينات turbinesخاصةُ ،
على الطاقة الكهربائية الطبيعية

.

 الصوت (باإلجنليزية  ،) Soundوهو ناجت عن الطاقةاملنتقلة خالل موجات طولية (انضغاطية) عبر املواد ،حيث
ً
منتجة الصوت ،وعادةً تكون طاقة
تسبب اهتزاز اجلزيئات
الصوت صغيرة مقارنة مع غيرها من أنواع الطاقة

.

نقال عن أروى بريجية
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تمتة مقال برانمج الطاقة املتجددة ابملغرب يرهن املوارد الطبيعية للرأمسالية املفرتسة

التلوث ،ما ترتب عنه اختالل يف التوازن البيئي.

فتم وضع إطار قانوني ( )loi : 13-09يتم مبقتضاه االستثمار
يف هذه املشاريع

رغم أن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تنتج اقل
من  5%من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم،
فإنها من اكبر املناطق املتضررة جــراء التغيرات املناخية و
انعكس ذلك بشكل ملحوظ على مخزونها املائي الذي تراجع
بشكل الفــت ،وسيتفاقم هــذا الــوضــع مــع مشاريع الطاقة
املتجددة املستهلكة لكميات كبيرة من املياه .باملغرب مثال
كان للتغيير املناخي تأثير على مستوى ارتفاع مياه البحر
ما بني  52,إلى  15,6سنتم ،يف درجات احلــرارة التي ازدادت
ب  0,7إلى  1درجة ،يف انخفاض للتساقطات املطرية ،خاصة
بشمال البالد ،ويف ارتفاع وثيرة التصحر و الفيضانات ،و
تدهور احملاصيل الزراعية خاصة بالقرب من السواحل،
حيث ازدادت ملوحة األرض ،كما تقلصت املــوارد الطبيعية
و التنوع البيولوجي .و مشروع  Desertecبالرغم من انه
مرشح للتوقف نظرا لتوترات بني مكوناته و مغادرة البعض
منها للمشروع ،غير ان األهداف التي رسمها سيتم االستمرار
يف اجنازها من طرف شركات متعددة اجلنسيات .ويف هذا
اإلطار حضي املغرب بقروض كبيرة الجناز مشاريع طاقية
كبيرة و متنوعة .فتوفر املغرب طيلة السنة على الشمس التي
حتتاجها األلواح الشمسية و الرياح بالقوة الكافية إلشغال
الطاحونات الهوائية جعل منه قبلة الستقبال هذه املشاريع،

املشاريع الطاقية املغربية نوعني ،نــوع يستغل األشعة
الشمسية وأخــر يعتمد على هبوب الــريــاح .هــذه األخيرة
مت توطينها بالشمال مبنطقة طنجة – تطوان و ميدلت،
وباجلنوب يف املساحة الفاصلة بني طرفيا و الكويرة ،وهي
مــشــاريــع تتقاسمها شركتي  NAREVAاملكلفة مبشاريع
اجلنوب ،و  ، )Energie Eolienne du Maroc (EEMالتابعة

.

ل  NAREVAوصــنــدوق التقاعد  .CIMARأمــا بخصوص
مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى فبحلول  2010مت حتديد
 10موقع لهذا الغرض ،و يعد "مشروع نور" بــورزازات األكبر
واألهم ،بحيث أجنز على أربع مراحل ()NOOR I, II, II et IV
 .إنشاء هذه املشاريع تطلب استمارات طائلة و متت بشراكة
بني شركات خاصة مغربية و مؤسسات مالية دولية منها
البنك العاملي و ابناك مركزية أوروبية ،و قامت الدولة بضمان
تسديد القروض للمراكز املانحة يف حالة إفالس الشركات
املغربية املقترضة ،كما تكلفت بوضع جتهيزاتها رهن املشروع
وشــراء الطاقة احلرارية املنتجة بثمن أكثر مما تبيعه به
للمستهلك مع تصدير جزء منها إلى أوروبا

.

إنتاج الطاقة املتجددة باملغرب يقوم على فكرة تصنف
األراضي التي أجنزت بها املشاريع على أنها صحراء جرداء ،فتم
وضعها رهن االستثمارات اخلاصة احمللية و اخلارجية .والواقع
ان هذه العملية تدخل يف إطار نزع امللكية اجلماعية وحرمان
الساكنة من مراعي و مساحات تستغل يف الفالحة البورية.
زيادة على هذا فاملشروع الطاقي املغربي برمته يندرج يف إطار
مسلسل خوصصة الطاقة وسيثقل ال محالة كاهل املواطن
الذي سيسدد عن طريق الضرائب ما راكمته الدولة من ديون.
كل هذا لن مينع الدولة من تسليع املوارد الطبيعة وإدراجها
يف إطار االقتصاد النيوليبرالي و منوذج التنمية املهيمن الذي
فرضته نقلة منط اإلنتاج الرأسمالي املعولم

.

تمتة مقال املغرب والطاقة املتجددة :األهداف،الواقع  ،األفق
(األهداف الرسمية).

اثنيا  -وسائل االنجاز

ولتحقيق األهـــداف املسطرة فــان الــدولــة املغربية قد
اتخذت عدة مبادرات :
إنـــشـــاء ســنــة " 2010الـــوكـــالـــة املــغــربــيــة لــلــطــاقــة
املستدمية"(مازن) Agence Marocaine de l’Energies
 Renouvelable MASENللسهر على اجناز مختلف املشاريع،
بهدف جتاوز التبعية للخارج يف إنتاج الكهرباء ( 97%من
احلاجيات الوطنية) .و تلعب حاليا الوكالة املغربية للطاقة
املستدامة "مازن" دور مهم يف املساعدة على تغيير هذا الوضع
حسب اخلطاب الرسمي ..
"ففي هذا اإلطار ،مت إنشاء الوكالة املغربية للطاقة
املستدامة L’Agence Marocaine por l’Energie Durable
(مازن)( MASENسنة  2010لتنسيق إستراتيجية تطوير
الطاقة الشمسية خلطة الطاقة املتجددة يف البالد ،إلى
جانب املكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب

.

تقود الوكالة املغربية للطاقة املستدامة بتنسيق مع املكتب
الوطني للكهرباء و املاء ONEEمشاريع تهدف إلى توليد
 3000ميغاواط إضافية من طاقة توليد الكهرباء النظيفة
بحلول عام  ،2020و  6000ميغاواط أخرى بعد ذلك .ويتمثل
الهدف الوطني الشامل يف تأمني  52يف املائة من مزيج الطاقة
يف البالد من املصادر املتجددة بحلول عام  .2030هذا ما اعلن
عنه يف البداية ،لكن مع التعثرات ،فقد أصبح املسؤولون
يتحدثون عن سنة  2035بدل  ،2030و أرقام أخرى تتناقض
مع ما جاء يف التوقعات األولى( ".اخلطاب الرسمي للدولة)

.

 إنــشــاء "معاهد التكوين يف مهن الــطــاقــات املتجددةوالنجاعة الطاقية ،تكوين الكفاءات الضرورية ملواكبة
اإلستراتيجية الطاقية الوطنية ،والتي يصل عددها إلى
ثالثة ( وجــدة ،طنجة ،وورزازات)  ،تهذف لتكوين عاملني
وتقنيني وأط ــر يف املــهــن ذات الصلة بالطاقات املتجددة
والــنــجــاعــة الــطــاقــيــة ،السيما صيانة واســتــغــال حظائر
الطواحني الريحية ،وتثبيت وصيانة آليات الطاقة الشمسية
واحلرارية والضوئية ،وصيانة واستغالل الطاقة الشمسية
الدينامي-حرارية ،وتثمني واستغالل مصادر الغاز احليوي".

(اكتمل) و الطاقة الريحية (يف مرحلة التصميم).

 اعتماد باألساس على التمويل اخلارجي (كنسورسيوم) .Consortiumمساهمة "مــازن" العمومية ال تتجاوز يف
معدلها  : 35%كهرباء فرنسا املتجددة EDF Renouvelable
(لها مقر بالدار البيضاء ،حي الكولني ،La Collineخروج من
الدار البيضاء نحو مراكش)  ،مصدر MASDARاإلماراتي،
بنك التنمية أألملاني  ، KFWالبنك الدولي ،البنك األوروبي
للتنمية ،الوكالة الفرنسية لالستثمار ،البنك اإلفريقي
للتنمية ،البنك األوربي إلعادة االعمار و التنمية ...BERD

اثلثا– أهم املشاريع

 مشروع "نور" بورززات. يضم  4محطات  ،هدفها توليد الكهرباء اعتمادا الطاقةالشمسية.
 -مساحة املشروع :حوالي  30كلم مربع.

 هدف املشروع :إنتاج حوالي  580ميغاواط جلب املاء من سد املنصور الذهبي. تغطية حاجيات حوالي مليون منزل سيقلل من انبعاثات اكسيد الكاربون بحوالي 760ألفطن سنويا
 ينطلق االستغالل الفعلي سنة 2020 الغالف املالي ( 2,1milliards eurosملياران و 100مليون يوري) (حوالي  24مليار درهم)

.

 اليد العاملة :أرقام متناقضة (تتراوح بني  2000و.)7000مــاحــظــة :هــــذه األرقــــــام ن ــش ــرت الــبــعــض مــنــهــا يف
مواقع(هسبريس  8ماي  ،)...2019و يبدو أن الواقع يثبت
عدم اجنازها بكاملها .تعثرات يف املوعد ( ،)2020كما بدأ
احلديث عن حتقيق نسبة  52%من االكتفاء الذاتي على
مستوى توليد الكهرباء سنة  2035بدل سنة  2030احملددة
أصال.
 مشروع ميدلت -هدف املشروع ،توليد الكهرباء اعتمادا الطاقة الشمسية

 املساحة :حوالي  400هكتار. التمويل .حوالي DH 7,57(7مليار  570مليون درهم) 75% :متويل خارجي(مجموعة consortiumبقيادةEDF)،
 25%من طرف "مازن" .MASEN
 أغلب اليد العاملة املختصة أجنبية .يشتغل العمالاملغاربة يف إطار العقد احملــدود املدة ( 3سنوات) عن طريق
شركة G4

.

 جلب املاء من سد احلسن الثاني مبنطقة ميدلت. مشروع تازة. الهدف :إنتاج الكهرباء اعتمادا الطاقة الريحية. تلبية  70%من حاجيات املنطقة.مالحظات عامة:

 مخزون البطاريات من الطاقة الشمسية ينتهي بعدحوالي  5ساعات من غروب الشمس

.

 لم توفر هذه املشاريع فرص الشغل ألبناء و بنات املنطقة. تخوف الساكنة من النقص يف املاء (بالنسبة للفالحةوللبشر و للحيوانات) :جلب املاء بكثرة من السدود

.

 تخوف من تلوث األرض بسبب املياه املستعمل من طرفاحملطات

.

 تخوف من ارتفاع احلــرارة يف حالة استعمال اللوحاتالطاقة الشمسية

.

 التعاقد مع الشركة األجنبية يضم بشكل عام :التصميم،االجناز ،االستغالل التجاري (ملدة  20سنة يف بعض احلاالت،
و  25سنة يف حاالت أخرى)

.

 تعميق التبعية للخارج عامة و لفرنسا خاصة (عبر()EDF Renouvelable
 ليست هناك توقعات حول األسعار بالنسبة للمستهلكني،والتي يجب أن تكون ،من الناحية املنطقية ،رمزية نظرا لوفرة
الطاقة املستعملة كمادة أولية (الشمس ،الرياح)...

.
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الدولية

حي "الشيخ جراح" عنوان رصاع فلسطيني مرير
ضد التهويد والتهجري ومن اجل الكرامة واالنعتاق
هبات احتجاجية جتتاح املــدن الفلسطينية بالضفة
وغزة ،مرورا بالناصرة والبيرة ويافا وحيفا وباقي أراضي
 .48كشفت هــذه االحتجاجات عن انخراط لكل الشعب
الفلسطيني ،خاصة الشباب ،يف مقاومة االحــتــال وعن
رفضه القوي للكيان الصهيوني وعن تطلعات هذا الشعب
للكرامة واالنــعــتــاق .هــذه االحــتــجــاجــات الــتــي عمت كل
فلسطني ،اعتبرها الــكــثــيــرون على أنــهــا أعـــادت للشعب
الفلسطينيني وحــدتــه ،كما لــو أن هــذه الــوحــدة فقدها
يوما ما لتعود مع موجة االحتجاجات هــذه .األكيد هو

شهر رمضان.

ان االنتفاضة شكلت مناسبة لهذا الشعب ،بالداخل كما
بالشتات ،إلظهار الروابط القوية التي تقوم عليها وحدته
وإلبرازها بشكل جلي يف وجه العالم ،ما جعلها حتظى بدعم
كل الشعوب وكل القوى احملبة للسالم

يحيل ،من جهة ،على النكبة ومــا ترتب عنها من هجرة
قسرية ،ويجسد ،من جهة أخرى ،ما تال النكبة من معاناة
الفلسطينيني وهــم يــواجــهــون التهجير وضــم األراض ــي
وتطبيق املشروع الصهيوني برمته ،والذي يقوم على تهويد
األرض وطمس الهوية ومسخ للتاريخ الفلسطيني

.

الــشــرارة األولــى انطلقت مــن احلــي الــرمــز ،حــي الشيخ
ج ــراح ،بالقدس الشرقية .فالقدس كلها ،حتولت منذ
فاحت رمضان إلى ساحة مواجهة بني الفلسطينيني من جهة
واملستوطنني من اليمني املتطرف ،مدعومني من الشرطة
الصهيونية ،من جهة أخــرى .هــذه العصابات تقوم مبنع
املقدسيني من الوصول إلى أماكن العبادة ،فيدخلون معهم
هؤالء يف مواجهات تستفزهم بشكل يومي ،فإنضاف اليها
مصير أربعة عائالت فلسطينية ،تقطن حي الشيخ جراح،
حكمت عليها احملكمة الصهيونية بإخالء بيوتها ،مببرر
وجــود وثائق أدلــت بها عصابات صهيونية متطرفة ،هذه
العصابات التي ما فتئت تدعوا عالنية بطرد الفلسطينيني
من القدس واالستحواذ على ممتلكاتهم

.

بالنسبة للمقدسيني هذا احلدث /اجلرمية دليل قاطع
على ان الصهاينة وكيانهم االستيطاني هدفه بقي كما كان
دومــا ،هو القضاء على الوجود الفلسطيني بالقدس ،بل
بكل فلسطني ،و االستحواذ على كل ممتلكاتهم .فلم يكن
أمام العائالت األربعة سواء انتظار ما سيصدر عن "احملكمة
الصهيونية العليا" .وبعد النطق باحلكم ستضطر هذه
العائالت ســواء إلخــاء بيوتها مكرهة و تركها للعصابات
الصهيونية املتطرفة ،أو املــكــوث بها وأداء رســوم الكراء
ملن ستؤول إليه ملكيتها من أفــراد هذه العصابات .هؤالء
الصهاينة املتطرفون يتم دعمهم من طرف الكيان الصهيوني
ومؤسساته من شرطة و قضاء ،الذي ال يخفي نيته يف طرد
الفلسطينيني من بيوتهم ،لذلك ارتفعت وثيرة التعديات
الصهيونية بشكل الفت على املقدسيني مند  .2017فبداية
مايو من السنة احلالية مثال ،ويف اليوم  10منه حتديدا،
بلغ عدد ضحايا العصابات املتطرفة و الشرطة الصهيونية
 220جريحا يف مواجهات بباحة املسجد األقصى حيث
يجتمع الفلسطينيون لتناول اإلفطار اجلماعي مبناسبة

منذ عقود وسكان حي الشيخ جراح يواجهون دسائس
املستوطنني الصهاينة الهادفة إلــى طردهم من بيوتهم،
بحيث يقومون بتهديدهم و االعتداء عليهم ويف حاالت
أخــــرى يــلــجــئــون لــلــقــضــاء الــصــهــيــونــي لــتــجــريــدهــم من
ممتلكاتهم .لكل هذا فحي الشيخ جراح شكل عبر التاريخ،
تكثيف ملعاناة الفلسطينيني يف مواجهة الضم واالستيطان
والتهويد الصهيوني .لذلك بقيت رمزيته مزدوجة ،فهو

.

هــذه األســبــاب هــي التي كانت وراء االنــخــراط املكثف
للفلسطينيني يف االحــتــجــاجــات ،و أثــار تــواجــد الشباب
مبقدمتها ،بشكل الفــت ،انتباه كــل املتتبعني .فقد نزل
الشباب الفلسطيني للشارع ودخل يف اشتباكات مع العدو
عمت الــقــدس ،بــل كــل شـــوارع مــدن فلسطني التاريخية
بالضفة والقطاع وبأرضي  .48فبالرغم من محاولة طمس
الهوية الفلسطينية ،ورغــم حيلة السلطة الفلسطينية
نفسها ،التي عمدت لتوظيف مأساة املقدسيني احلالية
لتبرير تأجيل االنتخابات املــقــررة  22مــاي ،فقد تبوأ
الشباب الفلسطيني مقدمة االنتفاضة احلالية .وألول مرة
يكون الشباب يف القطاع و الضفة و بكل األراضــي احملتلة
قد استشعر وجسد الوحدة يف معمعان املقاومة ضد الكيان
الغاصب ،بالرغم من كل ما قام به هذا الكيان ،ولعقود من
الزمن ،من توظيف لكل األساليب وجتنيد إلمكانيات هائلة
بهدف مسخ هويتهم وطمس تاريخهم بهدف تهويد من لم
يتوصل حتى اآلن من طرده واالستيالء على ممتلكاته

.

ان هــذا النهوض الــوحــدوي والتضامن امليداني الــذي
اجتاح كل ارض فلسطني اليوم ال يؤشر على إعادة الوحدة
جلسد فلسطيني مت تقطيعه أش ــاء مــن طــرف الكيان
الغاشم .فبالرغم مــن ان االنتفاضة أبــانــت ان التقسيم
والتشتيت مت جتــاوزه على املستوى الرمزي ،إال انه على
مستوى اجلغرافية ،ال شيء تغير بشكل حاسم ،فال تزال
هنالك الئحة من العراقيل اإلدارية والعسكرية و األمنية
تبعد الفلسطينيني بعضهم عن البعض .لكن بالرغم من
ذلــك هنالك مستجد مفرح ،شــيء غير مسبوق بالنسبة
لغالبية الفلسطينيني تبلور يف امليدان .فبالرغم من السياق
العام الذي جتري فيه األحداث األخيرة و بالرغم من طول
املعاناة التي يتقاسمها معظم الشعب الفلسطيني ورغم

العدد 412 :
من  1إلى  7يونيو 2021

بوتبغى احلسني

اإلرهــاق الــذي تتسبب فيه هــذه املعاناة ،وبعيدا عن كل
اعتبار لالنتماءات السياسية واملذهبية ،انبعثت التضامن
الفلسطيني امليداني يغذيه االنتماء للوطن و أيضا و أساسا
تاريخ من الصمود و األميان بغد أفضل و كذا االنخراط يف
املقاومة ضد اعتى كيان عنصري صنعه الغرب االمبريالي و
جهزه و سلحه بأحدث وسائل الدمار

.

يف املدن الشاطئية احملتلة ،بيافا وحيفا كما بالداخل،
بــأم الفحم والــنــاصــرة واجلليل وغــيــره ،أوقــف احملتجون
حركات السير بالكامل ويف أللد أزال املتظاهرون العلم
الصهيوني وجعلوا مكانه العلم الفلسطيني .لقد شكلت كل
هذه االحتجاجات الغير املسبوقة باألراضي احملتلة الدليل
القاطع على ان الكيان الصهيوني قد فشل فشال دريعا يف
تطبيق مشروعه ألتقسيمي الــهــادف لتهويد أراضي.48
أما بالقطاع فاالحتجاجات التضامنية مع القدس شاركت
فيها األحياء املختلفة بكل املــدن بشكل عفوي ومن دون
أي تنسيق مسبق ،وقد ازدادت هذه االحتجاجات العارمة،
بغزة كما بالضفة ،حماسا وحيوية مع موجة املظاهرات
التضامنية التي عمت كبريات املدن حول العالم ،من أمريكا
إلى أوربا وبباقي القارات ،وشكل هذا التضامن حدثا فريدا
ودعما قويا للقضية الفلسطينية .أما بغزة و الضفة فيبقى
التضامن بني الفلسطينيني هو األساسي .انه ترابط وطني
بحمولة عميقة و رسالة قوية بعث بها الشعب الفلسطيني
ومقاومته امليدانية يف اجتاه العدو الصهيوني ،فهو صفعة
لهذا الــعــدو الــذي يتباهى بجيشه الــذي ال يقهر .وقد
وضحت قيادة املقاومة امليدانية املشتركة والصواريخ التي
وجهتها فصائل املقاومة للمستوطنات عن هشاشة دفاعات
العدو فأربكت حساباته وأبانت عن فشل استراتيجياته
وأدخــلــت الــرعــب والهلع على املستوطنني وعلى القيادة
الصهيونية نفسها

.

وبــالــرغــم مــن ان احلــل النهائي للقضية بقيام دولــة
وطنية علمانية على كامل الــتــراب الفلسطيني ال يزال
بعيد املــنــال ،لكن يبقى ان األحـــداث األخــيــرة بينت مبا
ال يــدع مجاال للشك ان الفلسطينيني يشكلون فعال امة
متضامنة بالرغم مما ميكن ان يخترقهم من اختالفات يف
األطروحات والتقديرات السياسية واملذهبية ،و بان جلوء
حكومة تصريف األعمال بالضفة إلى تأجيل االنتخابات،
مخافة ان تخسرها ،لم مينع هذا الشعب ،بداية بأهالي حي
الشيخ جراح ،بإجرائها ميدانيا وباختيار الطريق الوحيد
السالك للتحرر ،بعيدا عن أوسلو وعن املفاوضات مع عدو
أصابه الغرور ،يتلدد بإبادة شعب محاصر اعزل .فما عدد
الشيوخ واألطفال والنساء الــذي أقبرتهم أآللــة احلربية
للعدو حتت األنــقــاض ،والتدمير ملستشفيات وملؤسسات
للرعاية الصحية والبنية التحتية بغزة ،إال دليل قاطع
على الطبيعة الدموية لهذا الكيان املدمن على التقتيل و
التخريب

.

اآلن صحيح انه توقفت املقاومة الفلسطينية عن رشق
املستوطنات بالصواريخ كما توقفت اآللــة الصهيونية
عن توجيه قنابلها لغزة ،لكن بالرغم من ذلــك فاحلرب
لــم تنتهي بعد ،ذلــك ألنها ليست بحرب كالسيكية بني
جيشني نظامني بــدأت مع انطالق شــرارة االنتفاضة بحي
الشيخ جراح ،بل هي مقاومة شعب يف مواجهة مستعمر ،هي
نضال مستمر لشعب يسعى لتقرير مصيره و بناء دولته
املستقلة على كامل ترابه الوطني .لذلك فالتوقف الهش
واملؤقت لآللة احلربية ال يعني بتاتا توقف مقاومة شعب
تسعى الصهيونية بدعم من االمبريالية والرجعية العربية
بحشره يف ما يشبه "بانتوستانات" الفصل العنصري

.

املرأة املناضلة

الخروج من منطقة الظل...

12

العدد 412 :
من  1إلى  7يونيو 2021

عفاف غطاشة

توصلت جريدة الهنج الدميقراطي مبساهمة من طرف الرفيقة عفاف غطاشة  ،عضوة املكتب السيايس لحزب
الشعب الفلسطيين ،و رئيسة اتحاد لجان املرأة العاملة الفلسطينية.نشكر الرفيقة عفاف عىل هده املساهمة
القمية.
قد ال يختلف واقع املرأة الفلسطينية بشكل عام عن واقع
املرأة يف العديد من املجتمعات حول العالم خاصة املجتمعات
النامية التي ما زالــت تكافح ضد الفقر واالحل ــاق واجلهل
واالستبداد والذكورية وقمع وكبت احلريات والتنمر على املرأة
بفعل عوامل داخلية وخارجية تتقاطع يف الغالب وتختلف
أحيانا بني مجتمع وأخر بحجم تأثير هذه العوامل من ناحية،
وبقوة الفعل املضاد للنضال الذي يقوده مؤسسات املجتمع
املدني وعلى رأسه احلركات النسوية من الناحية األخرى

.

نضال مركب ومعقد (:وطني واجتماعي وطبقي ) رمبا كان
رغم شراسته مصدرا للتحدي واإللهام واإلبداع مينحا وساما
إضافيا للشرف والقوة والشجاعة  ..
من يشاهد صــورة تلك املــرأة الفلسطينية من غزة وهي
حتمل على كتفها ابنها الشهيد وتشيعه مع مجموعة من
النساء إلــى مقبرة الشهداء  ،ليس فقط سينحني إجالال

العوامل املذكورة املتمثلة يف سيطرة املــوروث االجتماعي
والديني السلبي وحتالف السلطات السياسية مع رأس املال ضد
الفئات املهمشة يف املجتمع  ،وترويج الصورة النمطية للمرأة
الضعيفة ودورهــا الثانوي يف عملية البناء والتطور والذي
ال زال يدرس ضمن املناهج الدراسية يف كثير من املجتمعات
وضمن التربية البيتية ويف الشارع باإلضافة إلى القوانني
التمييزية ضد املــرأة ،جميعها ال تــزال املعيقات الرئيسية
إلخراج واقع املرأة من منطقة الظل إلى منطقة النور ،وجميعها
تناضل املرأة ضدها وحتقق جناحات باهرة فيها انعكست يف
نيلها العديد من احلقوق األساسية التي حرمت منها طويال
كحقها يف التعليم والعمل والعديد من احلقوق األخرى التي
شملتها قوانني األحوال الشخصية وقوانني األسرة املعدلة مع
تعنت وتردد صناع القرار حتى هذه اللحظة باالعتراف بكامل
حقوقها يف املساواة التامة وإلغاء كل أشكال التمييز ضده
والتردد باعتراف صريح بدورها املساوي واملكمل لدور الرجل..
هذا الواقع املألوف للمرأة الفلسطينية يضاف إليه واقع غير
مألوف ملعظم نساء العالم إال وهو االحتالل القائم منذ عقود
طويلة والتي كانت املــرأة الضحية األضعف يف صراع طويل
استهدف كل فئات املجتمع الفلسطيني بدون رحمة فاغتصب
األرض ومارس التطهير العرقي والتهجير والقتل واالعتقال
واحلصار وكل وسائل القمع والقهر العنصرية ليشكل كل هذا
العائق األكبر إمام تطور املجتمع ونضالها على طريق التحرر
واملساواة وباتت تعاني من اضطهاد مزدوج أثقل نضالها فكان
قدرها إن تناضل على عدة جبهات يف نفس الوقت يف عملية

املشهد ليس فقط مؤثرا ومثيرا  ،ولكنه شارة على كتف
املرأة الفلسطينية لتمييزها بني نساء العالم ،كمناضلة يف كل
األوقات ويف كل اجلبهات وضد أعداء احلرية واإلنسانية الذين
يزعجهم املشهد ويقلقهم واعــتــادوا على الصورة النمطية
المــرأة ضعيفة عاطفية حتت الوصاية مكانها يف اخللف
وترجتف وتلطم وجهها وتشق ثيابها ملشاهد املوت ،لكنه يف
نفس الوقت يكسر ويحطم املقاربة الليبرالية ملفاهيم حترر
املــرأة التي فشلت يف املجتمعات التي تناضل ضد االحتالل
واالستعمارالجل حتــرر وطنها وشعبها  ،كما انــه يخرس
األصوات املترددة يف مواقع صنع القرار التي ال تزال تخشى منح
املرأة كامل حقوقها ومساواتها بالرجل بحجج واهية وخوفا من
املوروث االجتماعي والديني السائد واألعمى الذي يرفض أن
يشاهد الصورة باستهجان وعناد ويف مجتمع ذكوري أكثر ما
يخشاه ويقلقه حترر املرأة ومساواتها يف احلقوق..
إنها املرأة الفلسطينية املقاتلة يف اجلبهة واملناضلة يف البيت
ويف العمل وهي األم

.

التي تربي ومتنح األمان ألطفالها وهي الصابرة على الظلم
والفقر وهــي أم الشهيد واألسير وزوجته وشقيقته  ،وهي
األسيرة والشهيدة ،كيف ال وقد استشهدت  39امرأة يف عشرة
أيام يف العدوان األخير على غزة ،وهي لألسف أيضا شهيدة
التخلف املــوروث على خلفية الشرف الكاذب وهي العاطلة
عن العمل واملستغلة إذا عملت وهي التابو حني يتعلق األمر
بحريتها وحقوقها..

واحتراما للمرأة الفلسطينية  ،وإمنا سيسجد حتت اقادامها.
مشهد نادر يف أي مكان أخر..مؤثر وصاعق لدرجة الذهول
مبا أن مهمة تشييع الشهداء هي مهمة الرجال وإما الشهداء
فهم اختصاص فلسطيني ال يقتصر يف فلسطني على الرجال
وحدهم..

املرأة الفلسطينية التي تناضل ضد كل هذه االقانيم ويف
وقت واحــد ،لن تقبل بعد اليوم أن تهان وحترم من حقوقها
وهي حتــاول أن حترق الصورة النمطية لضعفها وخضوعها
وتقبلها للمسلمات والتنمر عليها من مجتمع يجب أن يعترف
بنضاالتها ودورهــا ،وقبل كل شيء يجب أن يدرك أن حترره
الوطني لن يتحقق دون أن تتحرر املرأة..وان بقاءها يف منطقة
الظل سيؤخر حتــرره وهو قبل ذلك تعطيل حملرك التطور
الذي تشكل املرأة فيه جناحة األخر

.

حزب الشعب الفلسطيني :معاَ للدفاع بال هوادة عن حقوق العامل
وبناء جبهة واسعة من أجل العدالة االجتامعية
مبناسبة فاحت ماي  2021أألممــي ،اصــدر حزب الشعب
الفلسطيني بيانا هاما ،مما جاء فيه :
حتيي الطبقة العاملة يف فلسطني والعالم ذكرى األول من
أيار عيد العمال العاملي ،يف ظل ظروف بالغة القسوة والتعقيد
بسبب االستغالل والعنصرية الــذي راكمته الرأسمالية
وجتلياتها األكثر توحش َا وعنف َا يف نسختها الليبرالية
اجلديدة ،والتي أدت إلى إفقار الشعوب وإلى السطو على
معظم مكتسبات احلماية االجتماعية والرعاية الصحية،
وإلى زيادة حدة الفجوات الطبقية ،وكرست هيمنة سلطة
رأس املال املالي ومجمعات الصناعات العسكرية ،وقادت إلى
تخريب البيئة والطبيعة ،وسعت إلى احتكار ثروات العالم
وموارده الغذائية واالقتصادية والصحية

.

وإذ كشفت جائحة كوفيد – " 19كــورونــا" عن كل ذلك
على مستوى العالم وبــصــورة غير مسبوقة ،فإنها أكدت
من اجلهة األخــرى على احلاجة للنضال ضد الرأسمالية
وتعسفها املــتــواصــل وجتلياته يف ارتــفــاع مــعــدالت الفقر
والبطالة واألمــراض واحلــروب واستعمار الشعوب ،إن هذه

احلاجة عــادت بقوة للظهور على مستوى العالم بأسره
مــن أجــل طــريــق آخـــر ،هــو طــريــق الــعــدالــة االجتماعية
واالشتراكية ،وهو طريق التخلص من كل أشكال الهيمنة
واستعمار الشعوب وفرض العقوبات عليها ،وهو طريق رسم
مسار مختلف للبشرية وتقدمها على النقيض من املسار
الذي رسمته لها االمبريالية وشركات االحتكارات الكبرى
والقطبية االحادية للعالم التي تربعت عليها االمبريالية
األمريكية.
وبرغم املعاناة اخلاصة التي يعيشها شعبنا بكل مكوناته
من االحتالل واالستعمار االستيطاني ،ومن تكثيف مساعي
تصفية قضيته الوطنية والتي جتلت إلى جانب إجراءات
االحتالل املتواصلة بخطة ما يسمى بـ"صفقة القرن" ،إال
أن الطبقة العاملة الفلسطينية ومجموع الفقراء وصغار
املوظفني تعيش حالة من البؤس والتعسف ،والفقر غير
املسبوقة أيض َا ،بل وأنها مرشحة للزيادة يف ظل الصعوبات
االقتصادية واالجتماعية املترتبة على أزمة " كورونا " .
إن حزبنا وكتلته العمالية التقدمية إذ يؤكدان احلاجة

إلى وحدة الطبقة العاملة الفلسطينية بكل مكوناتها دفاع َا
عن حقوقها ومصاحلها ،فإنهما يؤكدان أيض َا احلاجة إلى
وحدتها مع فالحي ومزارعي شعبنا ،ومع العاملني واملوظفني
بأجر يف مرافق وقطاعات اخلدمات املختلفة ،ومع األقسام
الــواســعــة مــن الطبقة الــوســطــى الــتــي انــحــدرت أوضاعها
املعيشية بصورة ظاهرة ،وذلك يف النضال من أجل مواجهة
البطالة املتزايدة والفقر والتعدي على تطبيقات قانون
العمل ،ومن أجل حتقيق احلماية االجتماعية يف مجاالت
البطالة والتقاعد وإصــابــات العمل واألمــومــة والتأمني
الصحي وغيرها ،وكذلك يف مجال تطبيق ورفع قيمة احلد
األدنــى من األجــور ،ويف النضال من أجــل تفعيل وتطوير
التنظيم النقابي ودور احتادات العمال يف الدفاع عن مصالح
الطبقة العاملة والتخلص من البيروقراطية والتبعية ،ومن
أجل ضمان دورهــا املستقل يف مواجهة التعديات الظاهرة
على حقوق الطبقة العاملة ومصاحلها ،ســواء يف املنشآت
الفلسطينية أو تلك التعديات املزدوجة الطبقية والوطنية
يف سوق العمل اإلسرائيلي ......

الشباب

الشباب املغريب بني شبح البطالة
واختيار قوارب املوت
ونحن على أبــواب امتحانات نهاية السنة الدراسية ومن
بينها امتحانات البكالوريا من املؤكد أن حلم احلصول على
هذه الشهادة يراود الكثير من املترشحني والدين يبنون أماال
ورهانات كبيرة عليها حيث حلم االنتهاء من التعليم االلزامي
الى حلم الدراسات العليا بكل أشكالها والتي تعتبر مرحلة
احلرية والتخلص من القيود لــدى الكثيرين والتي كانت
مفروضة عليهم منذ اخلطوات األولى يف املدرسة

.

وطبعا النسبة الكبيرة من هــؤالء املرشحني سيلتحقون
باجلامعات مبختلف تخصصاتها حيث أن هــذه املؤسسات
تستقطب أكثر من نصف احلاصلني على البكالوريا سنويا,
ومبا أن جامعاتنا تعتبر جامعات غير منتجة حيث يتخرج

الطريق الذي يعتبر شبه انتحار مبا أنهم مستعدون المتطاء
قارب يحمل أضعاف حمولته بكثير يف عرض البحر هذا يعني
أن االمر الذي دفعهم لهذه املخاطرة أقوى مما نستوعبه بكثير
فالظروف االقتصادية واالجتماعية املزرية وسوء البرامج
التعليمية وغياب االهتمام بالشباب الذين لم تسعفهم
الظروف إلمتام دراستهم وادماجهم داخل احلياة االجتماعية
وتفشي الفساداملؤسساتي واستغالل النفوذ واحملسوبية ...كلها
عوامل مساهمة يف اختيار ركــوب املخاطرة ,فمن بني هؤالء
الشباب من حاول أن يبحث عن عيش كرمي ولو بأبسط األشياء
ببيع بعض السلع البسيطة يف األســواق الشعبية (الفراشة)
كعربات اخلضر والفواكه أو املالبس أو الهواتف النقالة وغيرها
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الرفاهية و الهدايا والسيارات مما يزيد من نهيج الرغبة لدى
الكثيرين يف الهجرة ,والغريب حتى الدولة تخصص استقباال
مشرفا للعائدين ملا ال وهم املصدر األساسي لتزويدها بالعملة
الصعبة

.
كما أن القرب اجلغرايف من اسبانيا يساهم يف تسهيل الهجرة
الى أوربا.

أما الشكل الثاني من الهجرة وهو الهجرة الشرعية واملتمثلة
يف هجرة الكفاءات أو األدمغة والتي تعتبر من أخطر أنواع
الهجرة حيث يختار الشباب حاملي الشواهد العليا والكفاءات
الهجرة الــى البلدان املتقدمة من أجــل استثمار مؤهالتهم
العلمية والفكرية والثقافية يف مجاالت متعدد كاالقتصاد
والفن والسياسة ...وهناك مناذج كثير ناجحة يف عدة مجاالت
وتتقلد مناصب عليا يف الدول املستقبلة,هذه الهجرة تنعش
البلد املستقبل أكثر من الهجرة السرية فهذه األخير (الهجرة
السرية)تنعش البلد املستقبل باليد العاملة الرخيصة,أما
الثانية واملزدهرة يف السنوات األخيرة .حيث أغلبية الشباب
عند حصولهم على شواهد عليا وديبلومات مهنية مهمة وخالل
رحلة بحثهم عن منقذ من البطالة يراسلون شركات أجنبية
ممن تبحث عن الكفاءات وهي تتكفل لهم بكل الوثائق الالزمة
لاللتحاق بها من أجل العمل والبحث عن حياة ومستقبل أفضل,
كما أن هناك دول مستقبلة أي حكومات تنظم الهجرة بنفسها
سنويا

.

منها سنويا أفواج من كبيرة من حاملي الشهادات إلى حضن
العطالة بسبب نظام تربوي جامعي فاشل ال يراعي متطلبات
سوق الشغل مما سيدفع هؤالء الشباب إلى البحث عن فرص
شغل بطريقة أو بأخرى املهم اخلروج من براثن البطالة وهؤالء
الشباب فئتني :
فئة تسلك طريق النضال من أجل حقها يف التشغيل يف
صفوف الوظيفة العمومية وهــذه الفئة غالبة ما جتدها
تناضل حتى يف الساحة اجلامعية ومنهم من قدم حياته ثمننا
لهذا احلق

.

وفئة أخرى تسلك طرق أخرى وغالبا ما يكون هؤالء الشباب
غير حاصلني على شواهد عليا حيث غادرو صفوف الدراسة يف
مرحلة مبكرة هؤالء رغم أنك جتدهم يزاولون مهنا مختلف
إال أن أغلبهم يراوده حلم الهدرة الى الضفة األخرى من أجل
حتسني ظروفه املعيشية سواء بطريقة شرعية أو بطريقة
غير شرعية هذه األخيرة التي أصبحت منتشر ومستفحلة
بشكل كبير خالل السنوات األخير حيث أنها لم تعد تقتصر
على الهجرة عبر قوارب املوت وامنا أصبحت حتى بشكل قانوني
من خــال عقود عمل وتأشيرات لــدول مختلفة تبحث عن
كفاءات وحاملي شواهد ,فنحن هنا أما نوعني من الهجرة هدرة
سرية أو(اليد العاملة) وهجرة الكفاءات والتي كان يصطلح
عليها سابقا بهجرة األدمغة

.

وسائل وطرق الهجرة السرية تتطور بشكل سريع وجيد
مع مرور السنوات حيث لم يعد اللجوء إلى االختباء وسط
شاحنات نقل البضائع كما كان يتم سابقا أصبح املسؤولون
عن هذا النوع من الهجرة يستعملون وسائل أكثر تطورا شيئا
ما كالدراجات النارية البحرية والزوارق السريعة (زودياك,
فونطوم)...وغالبا ما جند نسبة كبيرة من هؤالء املرشحني
قاصرين والذين يعتبر مكانهم األصلي املدرسة ,ومع األسف
ميكن لــهــؤالء أن ينجحوا يف الــوصــول إلــى الضفة األخــرى
او الــفــردوس املفقود وميكن كذلك أن ينتحي بهم االمــر إما
داخل توابيث بالنسبة للمحظوظني وينتهي بهم األمر وجبة
لألسماك يف باطن البحر

.

ال ميكننا أن نلقي باللوم على هؤالء الشباب لسلكهم هذا

من السلع التي عادة ما يكون مردودها قليل جدا ,هنا جند
الدولة تسن سكاكينها نحو هــؤالء من خالل تسليط رجال
سلطتها ملصادرة بضاعتهم ومطاردتهم والتنكيل بهم يف بعض
األحيان دون وجه حق وان حاول املقاومة سينال مصيرا أسوأ من
مصادرة رمبا سيدفع حياته ثمننا لذلك كما وقع لشهيد لقمة
العيش (محسن فكري) الــذي طحن مع بضاعته أو سيكون
مصيره السجن نظير مطالبته بحقه فيد الدولة سريعة
يف هذه األمور,وثقيلة يف البحث عن حلول ناجعة الحتواء
الشباب واالستفادة من طاقاتهم

.

ومن بني األسباب أيضا التي تدفع الشباب الى البحث عن
للوصول الى الفردوس األوروبي هي صورة النجاح االجتماعي
الذي يظهره املهاجرون عن عودتهم الى بلدهم حيث مظاهر

فشبح البطالة والفقر وقلة
الخدمات االجمتاعية وارتفاع
مستوى املعيشة وتقليص
نسبة التوظيف والتوجه نحو
التوظيف ابلتعاقد والذي رغم
رفضه من طرف حاميل الشواهد
اال أهنم يلجون إليه هراب من
البطالة .وكذلك فقدان الشباب
الثقة يف املؤسسات السياسية
واليت يدافع املسؤولون عهنا
عن مصالحهم ومصالح أبناهئم
فعند مرهضم يعالجون ابلخارج
أبناؤهم يدرسون ابلخارج ويف
خطاابهتم يحثون الشباب عىل
حب الوطن

فشبح البطالة والفقر وقلة اخلدمات االجتماعية وارتفاع
مستوى املعيشة وتقليص نسبة التوظيف والتوجه نحو
التوظيف بالتعاقد والـــذي رغــم رفضه مــن طــرف حاملي
الشواهد اال أنهم يلجون إليه هربا من البطالة .وكذلك
فقدان الشباب الثقة يف املؤسسات السياسية والتي يدافع
املسؤولون عنها عن مصاحلهم ومصالح أبنائهم فعند مرضهم
يعاجلون باخلارج أبناؤهم يدرسون باخلارج ويف خطاباتهم
يحثون الشباب على حب الوطن,الوطن الذي نهبوا ثرواته
وشــردوا أبنائه,عوض االهتمام بهذه الكفاءات وتوفير بعض
االمتيازات كتأمني الصحي وخلق فرص شغل حقيقية تناسب
شهاداتهم وتوفير منح دراسية واالهتمام بالبرامج الدراسية
التي حتفزهم على التعلق بوطنهم والقضاء على الزبونية
واحملسوبية ومنطق (باك صاحبي) يف التوظيف

.

لكن املسؤولون عن الشأن السياسي ال يهمهم سوى املعاشات
السمينة التي سيتلقونها عند نهاية واليتهم

.

هجرة الشباب هي نوع من التعبير عن رفض البقاء يف البلد
وسياساته الالإنسانية املفروضة على املواطنني واالحتجاج
على هــذا الــوضــع املـــزري .الــذي يعيشه املــواطــن املقهور
والساخط على األوضاع التي وصل إليها الوضع االقتصادي
واالجتماعي والصحي والتعليمي وانضاف اليه فقدان العمل
يف ظل احلجر الصحي الغير منطقي املفروض على املواطنني
دون أي تبرير واملنسوب إلى جائحة كورونا التي اجتاحت
العالم

.

والهجرة اجلماعية التي شاهدها يوم  18ماي املنصرم ملا
يزيد عن  2700شخص من بينهم أطفال ونساء بل وعائالت
بأكملها من مدينة لفنيدق نحو سبة سباحة خير دليل
على سوء التدبير السياسي واالجتماعي للمسؤولني حيث
لم تعد الهجرة مقتصرة على األفــراد بل أصبحت عائالت
بأكملها تلقي بنفسها وسط أمواج البحر للوصول إلى الضفة
األخــرى ,هذا املشهد املخزي الذي اجتاحت فيديوهاته
وسائل التواصل االجتماعي والشاشات العاملية كان لدولة يد
فيه حيث استغلت ووظفت املواطنني واملواطنات يف صراعات
خارجية دون مراعات كرامتهم التي تأتي قبل الوطن,هذا
الوطن الدي يقبع خيرة شبابه يف السجون أو مهددون به

.

« أهيا الوطن ارفع سقفك يك أستطيع تحته أن
أرفع رأيس» ادونيس

الثقافية

يوميات منجمي  :العمى وحده ما أخىش !!

عادل لعريف

قال فيودور ديستويفسيك :

"إنني مصاب بحمى التفكير ،أفكر يف
ما حدث وما سيحدث وما قد يحدث،
أفكر يف األشياء التي لن حتدث وماذا
سيحدث لو حدثت ً
فعل".

نفسك يف حياتي إن كنت إنسان يحب
اإلنسانية.
اإلنسانية ب ــدأت بالعقل ،وكــادت
تنتهي بــاإلحــســاس ،فقابيل الــذي

وكــل هــذا الــهــراء كــان بسبب ولغاية،
أنــا أيها املنجمي ،أيها القارئ العزيز
إنسان ،اختار له والده اسم يف زمن كان
فيه االسم وسيلة لتفريق بني األبناء،

َ
الوطن
يراك ،يا هذا
من
ْ
قلب ِه ويحزَ ْن
تـــذْ ِو زهرةُ ِ
ماض َولَّى
على ٍ

هــام َ
بك عشقا..

علم َك
ِ
وبـيـد الوردَ ،
نسج َ
على أعلى َف َ ْ
ـن

الوطن ؟!
أنت ،يا هذا
أهكذا َ
ْ
أنا..وأبي ..وجدي..

الثمن!..
غاليا ..دفعنا
ْ

َ
والبدن
فديناك بالنفس ..
ْ

حسن أيت اعمر

وقد همت هذه الهجرة مناطق واسعة من املغرب ،نذكر على
سبيل املــثــال :منطقة ســوس ،اجلنوب الشرقي  ،الشرق (بني
يزناسن )..والشمال (الريف )

.

قتل أخــاه وقتل معه ربــع اإلنسانية
كــان سبب جرميته احلقد واحلسد،
او تــلــك األحــاســيــس الــتــي تنبع من
الطبقة السطحية للقلب ،أو ما تعكسه
الواجهة ،ما أكتبه يا زميلي املنجمي،
ويا صديقي القارئ ليس بأمر نبع من
العدم أو اخترق حدود احملال ،فهي نبتة
خــرجــت مــن أدمي األرض وترعرعت
بندى اإلنسان ودفء العقل

؟

.

مــن أن ــا ســـؤال طــاملــا ك ــان محط
جدال ،تنبأ البعض أن لي اسم مستعار
وأحــس البعض أنني يف حاجة لقناع،

وغايته أال يلتفت االبن البكر عندما
يوجه له الكالم أو االمر للولد الصغير
او املــتــوســط ،ولــســت يف حــاجــة السم
وال ملكان اختبئ فيه واروج ألشياء ال
أستطيع البوح بها ،فهذا األمر ال يفعله
ســوى مــن ي ــزور الــقــول أو مــن يخشى
فقدان شيء ،أنا عادل لعريف املنجمي
وفقط ،إنسان علمته احلياة أن يحافظ
على إنسانيته ،أن يقول كل ما يحب
وما يكره بدون خوف ،ألن العمى وحده
ما ميكن أن يخشاه ،والسبب واضح ،وهو
أنه يحب القراءة والكتابة ،والعمى قد
يحول بينه وبني ما يحب

.

العربي بنجلون

َويبقى غارقا يف بحر ِامل ْن!..

"مهاجري" اليوم؟

بحكم املوقع اجلغرايف للمغرب ،فقد عرف منذ فجر التاريخ
أنواع كثيرة من الهجرات ،الداخلية منها من اجلبل نحو السهل،
ومن املناطق الداخلية الى السواحل الغربية ،واخلارجية منها يف
اجتاه الشرق ( اجلزائر ،ليبيا ،مصر ،شبه اجلزيرة العربية )...او
اجلنوب (السنيغال ،مالي  )...او الغرب (اسبانيا ،فرنسا ،أملانيا.)...

الو َط ْ
دمعة عىل َ
ــن!...
من
ُ
منِ ،تل َْو الزَّ ْ
مي ُّر الزَّ ْ

من سيقرض الشعر يف حق

.

.

واح َّر َك ِبدي على هذا
الوطن!..
ْ
َ

الثقافة و التغيري

تعتبر الهجرة ظاهرة قدمية قدم االنسان نفسه ،وهي عبارة
عن عملية احلركة واالنتقال من منطقة إلى أخرى داخل الوطن
او إلى خارجه .ويكون فعل الهجرة اختياري ناجت عن محض إرادة
املهاجر ،كما ميكن ـ وهو الغالب ـ ان يكون هذا الفعل مفروض عليه
وخــارج عن إرادتــه ،حيث تدفعه ظــروف طبيعية او سياسية او
اجتماعيه  ...إلى الهروب خارج موطنه االصلي

البد أن يصاب املــرء بهذا النوع من
احلــمــى ،بــل إنــه مجبر مــن أن يختار
ويؤكد خياره لهذه احلمى ،فهي تسبب
رعشة حقيقية تولد فكرة جتدي وقد
تنفع مدى احلياة ،أما حمى العاطفة
التي تسبب رعشة ويتمخض عنها
إحساس شهوة او نزوة قد تؤذي املرء
طــوال حياته ،أنــا ال أقــدم النصائح،
كما أنني لست مؤهل بل لست مستعد
ألكــون قــدوة ألحــد ،فأنا أحتاج بعض
النصائح ال للعمل بها لكن ملعرفتها
وفقط ،ولإلحساس بأنني يف منزلة
شخص يحتاج النصح ،وهــذا الشعور
قد يشبه اإلحساس باجلوع ،العطش،
أو أنه أعظم ولرمبا أدنى
تــعــلــمــت يف احلــيــاة ثــاثــة أشــيــاء
أولهما أنني إنسان والثاني أنني يجب
أن أحافظ على انسانيتي ،أما الثالث
وهــو األمــر الــذي ال ميكنني ترجمته
وال صياغته يف كلمات لكن ميكنني أن
أحــاول كما أن املنجمي الفطن ميكنه
أن يجتهد لفهم واستيعابه ،واألمــر
الــثــالــث هــو أنــنــي أتــخــذ مــن يحافظ
على انسانيتي صديق ًا حقيقي ًا ،وكما
تعلم أيها املنجمي ،الــقــارئ ،اإلنسان
أن أول شــرط مــن شــروط اإلنسانية
هــي استحضار العقل واستخدامه،
فــا عجب ولــيــس بالغريب أن جتد
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َ
نار الفنتْ
وخ َم ْدنا َ

َ
..والعلن
الس ِّر
ْ
وخدمناك يف ِّ
ــن
ــر..وسكَ ْ
وحبك يف قلوبنا َق َّ

ــن
ومكَ ْ
ويف دمنا َســرى َ

أهكذا تبقى غارقا ،يا َو َط ْن
بحر
احملن؟!
ْ
يف ِ

َ
ــن
ـض
ال ُف َّ
ــي..أ ْو َو َه ْ
فــوك وال َع َّ

بالو َط ْن..
يا
شاعرا تغنَّ ى َ
ً

وحبا أه َلهُ املِننْ !..
َ

الوطن..
مي ْت من حمى بروحه
لم ُ
ْ
الـغــد ْ َ
سن..
قومه
َ
ال ْ
وأهدى َ

ـــد ْن!...
ليعيشوا يف َجنَّ ِة َع َ

بالوطن
َك ُـب َر َمــقْ ــتً ا عندي من ُيزري
ْ
َ
أو يبيعه أوهاما
من!..
عالية الثَّ ْ

ذاك عندي كال َْو َث ْن
بس َ ْ
ـن!..
ال يهـتـدي عق ُله َ

َ
ــن
وكاتبا ما
عــن َو َط ْ
تــغاضى ْ

َك ُب َر َمــقْ ــتً ا عندي

ــن
عــن َو َط ْ
أو فنانا ما تعامى ْ
شبابهُ يف َكفَ ْن!..
ُي َل ُّف
ُ

نازير ال َْعـفَ ْـن
عن َخ ِ
التي تـنْ َه ُش ال َْو َط ْن!..

الو َت ْن!..
كأس َ
َيل َْع ُق َ

بالوطن
ي ْت من سما
لم َ ُ
ْ

يلج ْم لسا َنهُ
كاتبا..أو سياسيا َ

فــمــثـــــــ ُلــهُ  ،يــا صــاحــبــي ،جــانـــــــ ُـبــهُ ال
ُي َ
ــؤت َـــم ْــن!..

وبــاعــتــبــار اغــلــب املــنــاطــق املعنية بــهــذه الــظــاهــرة ناطقة
باألمازيغية ،ومن حظ مهاجري ذلك الزمان ،أن الشعر االمازيغي
عبر عنهم وعن الظاهرة بصفة عامة وذلك بشكل غزير وعميق
عن خالل التطرق إلى احلرمان واحلنني الى احلبيب واخلوف على
مصيره من شقراوات الغرب ،ونورد هنا قول الشاعر على لسان
إحدى احملبوبات :
ؤمي غسريغ ليف يزوا ربحار،
(عندما سمعت بعبور حبيبي للبحر)
نيغاس :أهنيغ زكوار نلبشار،
(قلت ،سأستريح من كالم البشر)،
إسبانيا تشور ،أمدرار ثعمار،
(إسبانيا مليئة ،وكذلك مدريد)
كسيغ لهم ئشك أبو حبر أرعمار،
(وكم أجدني قلقة على مصيرك)
أغاربو منريتش ئكيد ربحار ربحار،
(باخرة مليلية ،هاهي متخر عباب البحر)

يوسيد أذ عمار ،ربهوت ئنم أرعمار.
( وقد جاءت لتسرق منك احلبيب).

من سوء حظكم مهاجري اليوم انه لم تتركوا وراء ظهرانكم من
يقرض الشعر يف حقكم  ،غير انني االمهات ،ولعنات الوطن واالباء،
إلى أن التوصل بأول حوالة  ،هناك تنطلق "االهازيج" خالل كل
موسم العودة إلى اجلنوب ،بعد أن كان موسم الهجرة إلى الشمال
مت حتت شعار " :موت الهناك ارحم من شبيه احلياة هنا" و"قطران
بالدات الناس احلى من "عسل" بالدي"

.
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نستضيف يف هذا العدد الرفيق يوسف احا انئب الكاتب الوطين لشبيبة الهنج الدميقراطي  ،ليلقي الضوء عىل واقع الطاقات املتجددة
ابملغرب وفق املحاور األربعة التالية  :سياسة الدولة املخزنية التبعية يف هذا املجال ،أهم املستمثرين يف هذا القطاع الذي يسيل لعاب
الكثري من الجهات  ،التأثريات البيئية واالجمتاعية يف محيط انتاج هذه الطاقات و واقع الطبقة العاملة يف هذا املجال.
يف البدء نرحب ابلرفيق يوسف ،ونشكره عىل سعة صدره و تفاعله مع الجريدة ،خصوصا يف موضوع مازالت الدراسات حوله قليلة.
 1ماهي الــنــوااي السياسية الخفية وراء ما يمسى
ابلسياسة الطاقية اليت تطبل لها الدولة املخزنية واجهزهتا؟

اكثر مــن عشر ســنــوات ،ظلت الــدولــة املخزنية متبوعة
بوسائل اإلعالم وعدد من احملللني يشيدون بالنموذج الوطني
يف مجال الطاقة .وشكلت حلظة اإلعــان عن بدء تشغيل
احملطة الكبرى للطاقة الشمسية املركزة “نور ورززات ”1
حدثا "تاريخيا" .وهي احملطة األولى من نوعها على املستوى
االفريقي وحتى العاملي .االن وبعد مرور السنوات على هذا
احلدث  ،إطالق االستراتيجية الوطنية الطاقية اجلديدة،
املعتمدة يف م ــارس  ،2009الــتــي تــهــدف إلــى تقوية األمــن
التمويني و توفر الطاقة إضافة إلى الولوج املعمم لها بكلفة
معقولة وارتفاع حصة الطاقات املتجددة (تطوير الطاقة
الريحية ،إنشاء مراكز للطاقة الشمسية ،تقوية الكتلة
احليوية ،تعبئة اإلمكانات الكهرومائية) ،باملقابل يأتينا
تقرير رسمي صــادر عن املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي وهو هيئة دستورية بنبأ هام يف املوضوع ،وعنونه
حتت “تسريع االنتقال الطاقي لوضع املغرب على مسار النمو
األخضر” ،مما يثير لدى كل املهتمني واملتتبعني اشكاليات
عــديــدة ،يستوجب اإلجــابــة عنها ممن يعنيهم األمــر،هــذا
التقرير الــذي اعتمد يف لغته ومنهجيته على قــدر كبير
من التلميح عوضا عن التصريح .إال أنه جاء ليطرح بديال
عن االستراتيجية الوطنية للطاقة والتي مت اإلعالن عنها
برعاية الدولة املخزنية .ومن مت فإن املجلس االقتصادي
ومن خالل تقريره الصادر يومه اخلميس  09يوليوز السنة
الفارطة ،قد اعترف بفشل االستراتيجية الطاقية ،منذ
اكثر من عقد من الزمان .اذن ال يعقل باملنطق السليم ويف
غياب دولة دميقراطية أن يطرح املجلس استراتيجية طاقية
بديلة قبل نشر تقييم واضح وصريح يحدد مكامن اإلخفاق
الذريع يف تدبير وتنزيل االستراتيجية السابقة واألسباب
احلقيقية وراء ذلــك .لكن الدولة املخزنية وكعادتها تعمل
على طي صفحة املاضي دون حتديد املسؤوليات والدعوة
إلى استراتيجية جديدة ،دون مساءلة أسباب فشل النموذج
السابق واملسؤولني املباشرين عن ذلك .وتبريرات إصدار هذا
التقرير ،تشير إلى أن الوضع الطاقي العاملي عرف مستجدات
تكنولوجية هامة خــال السنوات األخــيــرة .أف ــرزت بــروز
خيارات تقنية تنافسية .مما يستدعي إدماج هذه املتغيرات
بغية استشراف أفق طاقي أكثر إشعاعا ،من هنا يطرح سؤال
استدراكيا واكثر تعقيدا حول تنزيل هذه االستراتيجية  من
لدن صناع القرار السياسي بتنزيلها أن يحسموا إجناز مشاريع
تصل كلفتها اإلجمالية إلى ما يزيد عن تسعة ماليير من
الدوالرات ،اعتمادا على فرضيات ضعيفة جدا ميكن ان تصل
الى عدم القدرة على ترجمتها مع وجود خيارات بديلة ذات
فعالية وانخفاض يف الكلفة مبا ال يقارن مع منوذج احملطات
الشمسية الضخمة التي مت تشييدها بورززات

.

 2ماهي الجهات املستمثرة يف هذه الطاقات املتجددة
ابملغرب؟

إن تدبير الدولة املغربية لقطاع الطاقات املتجددة يشمل
مستويني ،األول املشاريع الكبرى واملستحوذة على حصة
االسد يف حجم االستثمارات يف قطاع الطاقات املتجددة على
شاكلة مشروع "نور بورززات مبحطاته األربع" فمحطة نور 1
تطلب بناءها ميزانية تقدر ب  7مليارات درهم (حوالي 700

مليون دوالر) ،وذلك يف أجل  30شهرا ،أما محطة نور  2التي
أطلقت أشغال إجنازها فتبلغ قوتها  200ميغاواط ،ومتتد على
مساحة قصوى تصل إلى  680هكتارا ،وباستثمار يصل إلى 810

اكرث من عرش سنوات،
ظلت الدولة املخزنية
متبوعة بوسائل اإلعالم
وعدد من املحللني
يشيدون ابلمنوذج
الوطين يف مجال الطاقة.
وشكلت لحظة اإلعالن
عن بدء تشغيل املحطة
الكربى للطاقة المشسية
املركزة “نور ورززات ”1
حداث "اتريخيا".

ماليني يورو ،وتعتمد أسلوب التوليد املستقل للطاقة احملطة،
باإلضافة الى احملطتني 3و .4فعالوة على “نور ورززات” ،هناك
مشاريع “نور العيون” و “نور بوجدور” بطاقة إجمالية تناهز
 12ميغاوات و ”نور ميدلت” ،وهو مشروع أكثر اتساعا مقارنة
مع “نور ورززات” وتستفرد شركة  masenاملجموعة املسؤولة
عن جتربة الطاقات املتجددة يف املغرب بأكبر املعامالت املالية
وتستحوذ على نسبة كبيرة من االربــاح .أما املستوى الثاني
فيضم املشاريع الصغيرة ،التي تتكلف بها الشركات املغربية
الصغيرة واملتوسطة ،وهي أقل عدداً ،وحتظى بأهمية ضعيفة
ومنافسة قوية مقارنة مع نظيرتها الكبرى ما تسبب بإفالس
عديدها وتزايد االمر تعقدا مع انتشار وباء كورونا ،يف الوقت
الذي ال يزال الكل ينتظر فيه التعديالت التنظيمية املزعومة
وهذا الذي لم يتم الى حدود الساعة نظرا لتداخل مصالح
املخزن والشركات املستفيدة من ذلك

.

 3ماهو التأثري االجمتاعي والبييئ لهذه املحطات عىل
املديني القريب واملتوسط؟

يف سنة  ،2015عمل املغرب على توقيع اتفاقية إلبــرام
صفقة من أجل إجناز محطة ريحية إلنتاج الطاقة الكهربائية
بكلفة  0,30درهــم للكيلوواط ساعة  .مع تعمد الدولة
االستمرار يف هــدر املــال العام متمثال يف إحــداث محطات
جديدة على غرار سابقاتها باهظة الكلفة مثل "نور ميدلت"
والتي سبقت ذكرها .مع العلم أن إنتاج كيلوواط ساعة من
الطاقة الكهربائية بتقنيات اخرى تختلف على تلك املعتمدة
مبحطات نور ورزازت  1و 2و،3اد كلف االمر خمسة أضعاف
ما تكلفه احملطة الريحية املذكورة .وإذا عملنا على مقارنة
اخــرى مرتبطة مبحطات فوطوضوئية مت إنشاؤها خالل
السنوات األخــيــرة يف عديد من املناطق فــإن كلفة اإلنتاج
التي تتطلبها احملطة التي يطبل بها املخزن واتباعه تفوقها
باثني عشر ضعفا  .والنتيجة املستخلصة هنا هو العجز

املالي الفظيع الدي سجلته الوكالة الوطنية  masenما يقدر
ب  80مليون دوالر ،والشعب املغربي هو من سيدفع فاتورة
االداء ويتحمل النتائج الوخيمة للسياسات املمنهجة للكتلة
الطبقية السائدة كالعادة يف غياب اي نقاش عمومي حيث
يتم استخدام هذا املوضوع للهروب من احملك احلقيقي املتسم
بتأثيراته االجتماعية على كاهل املواطنات واملواطنني وكان
املسالة ال يجب خوض النقاش فيها باإلضافة الى استشراء
الفساد املالي وبشكل واضح دون رقيب وال حسيب يف أحسن
االح ــوال يتم عــزل املتورطني يف ذلــك ،ناهيك عن الضعف
الكبير يف الفعالية اإلنتاجية الطاقية مما يخلق تناقض كبير
عنوانه العريض" ارتفاع التكلفة وضعف اإلنتاجية" والذي
سيخلق مشاكل اجتماعية عند املواطنني سواء اليوم او غدا.
وارتباطا بالبيئة فالطاقات املتجددة مستمدة من املــوارد
الطبيعية يعني من الرياح والشمس ومن حركة االمواج واملد
واجلزر .اذن فهي ذات االنعكاسات الهامة على كل من اإلنسان
والبيئة حيت انها بعيدة عن الوقود األحفوري الذي يضم كل
من البترول والفحم والغاز الطبيعي والوقود النووي الذي يتم
استخدامه يف املفاعالت النووية .حتمي البيئة وحتى االنسان
من ارتفاع نسبة ثاني اوكسيد الكربون يف الهواء ومن انبعاثات
الغازات الضارة التي تقوم بزيادة االنحباس احلراري .حتمي
البيئة واالنــســان من املخلفات الذرية الضارة الناجتة عن
مفاعالت القوى النووية ،لها دور كبير يف جتنب التهديدات
الرئيسية لتغير املناخ بسبب التلوث .حتمي االنــســان من
بعض مخاطر الوقود االحفوري حتمي البيئة واالنسان من
النفايات بكافة انواعها .حتد من الكوارث الطبيعية ومتنع
تشكّ ل األمطار احلمضية التي تلحق الضرر بكافة احملاصيل
الزراعية وأشكال احلياة .حتمي كافة الكائنات احلية وخاصة
املهددة باالنقراض .حتمي املياه اجلوفية واالنهار والبحار
والــثــروة السمكية من التلوث .تؤمن االمــن الغذائي .تقوم
بزيادة احملاصيل الزراعية وحتميها من امللوثات الكيميائية.
ما يعني ان الطاقة املتجددة وبناء على كل ما سبق ينقصها
فقط رفع تدبير بدل ما هو متاح االن جعلها ذات منفعة عامة
وفــق رؤيــة تــروم الــى الدميقراطية احلقيقية وهــذا يتطلب
جهدا كبيرا ويتحمله كل املعنيني بالنضال الدميقراطي اجلاد
والهادف عبر القيام بدراسات دقيقة وبدائل ملموسة تخدم
مصلحة الشعب املغربي

.

 4كيف هو وضع الطبقة العاملة يف هذا املجال منذ
البناء واالنشاء اىل التشغيل؟ (الفئات ،الجنس ،الجنسيات،
التواجد النقايب)...

حددت دراسة أجراها البنك الدولي يف عام  2011امكانية
توفير فرص شغل يف املغرب واجلزائر وتونس ومصر واالردن
مابني  64000و  79000منصب يف كل دولــة على حــدة يف
مجال الطاقة املتجددة بحلول عــام  .2025اال حتى االن
اليزال قطاع الطاقة املتجددة ميثل جزءا صغيرا من اجمالي
التشغيل يف املنطقة وميثل 1يف املئة من اجمالي سوق الشغل.
اذن فاملغرب يشغل يف قطاع الطاقة الشمسية املركزة حوالي
 1800عامل ويف الطاقة الشمسية الكهروضوئية حوالي 3000
عامل وهده االرقــام موزعة على مراحل اجناز هده املشاريع
بدء من انشاءها الى تشغيلها .وبالنظر الى ان املجال حديث
وبحكم االرقام املتعلقة بضعف بقاعدة الطبقة العاملة الزال
لم يسجل اي تراكم سواء نضالي او نقابي االمر يبقى مقتصر
على مجاالت طاقية اخرى

.
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األخيرة

ما بعد أمريكا!؟
اضــطــرت أمــريــكــا ملــجــالــســة طالبان
األفغانية رغم ما قيل أن أمريكا متتلك
قوة عسكرية ال تضاهيها اي قوة أخرى.
و هاهي اآلن تتفاوض من أجل االنسحاب
بعد حرب دامت أكثر من  20سنة ،وألنها
بدأت احلرب و لم تستطع إنهاءها وألنها
لم حتقق النصر الكامل و احلاسم .و ألن يف
مثل هذه احلروب ،الذي ينتصر هو الذي
ميلك الــقــدرة على الصبر واالستمرار
يف الصراع ملدة أطول .و هذا ما ال متلكه
أمريكا التي تفتقر جليش يحارب بعقيدة
مثله مثل جيش االحتالل الغاصب

.

أمريكا اآلن تعي أن عصر سيطرتها
على العالم قد انتهى ،و تعلم كذلك أن
الــشــعــوب ماضية إلــى تقرير مصيرها
،و تــعــلــم أن طــــوال الــعــقــدي املــاضــيــن
استنزفت قوتها يف احلــروب و النزاعات
،وأغفلت املوازنة املاكرواقتصادية ،وهو
الــعــامــل الـــذي استغلته الــصــن وبنت
عليه استراتيجيتها لتأسيس عالقات،
خصوصا مع الدول األفريقية التي ملست
مصاحلها يف التعاون مع الصني لالنعتاق
مــن التبعية للغرب الــذي م ــازال ينظر
إليها كمنطقة للمادة اخلام لصناعاته و
املعادن و الثروات الباطنية فقط .وهذا
التعاون سيمضي يف خط تصاعدي مع
بروز و نضج ثمار التغيير الذي قد يحدث
يف أنظمة احلكم العميلة الوفية للغرب
ممــا سيتيح فــرز مؤسسات دميقراطية
تعيد هيكلة االحتــاد االفريقي ليصبح
قوة مؤسساتية إقليمية تنافس االحتاد
األوروبي

.

هذا التحول سيزيد من عزلة أمريكا
ويعمق أزمــتــهــا  ،ولــن يــكــون مبقدورها

فرض وجودها بالقوة العسكرية خشية
تكرار فشلها يف العراق وأفغانستان وقبلها
فيتنام والصومال،.وكذلك ألن الوضع
الداخلي يف أمريكا ينذر بانفجار شعبي
غــيــر مــســبــوق بسبب انــتــشــار البطالة
واجلرمية والعنصرية والديون املتراكمة
والــعــجــز عــن تــقــدمي خــدمــات عمومية
أساسية (انظر عدد  404من اجلريدة)
ممــا يفند ادعــــاء إقــامــة دولـــة الــرفــاه
واألمن

.

ويف مــقــابــل تــراجــع قــــدرات أمــريــكــا
على توفير احلماية لألنظمة املستبدة،
فــإن حتمية نهوض شعوب هــذه الــدول
للمطالبة بتقرير مصيرها السياسي
واالقتصادي أصبحت ال مناص منها ،بل
باتت مسألة وقت فقط ريثما يتيح املناخ
العام اجلديد إمكانية تأسيس إطاراتها
احلزبية ذات القاعدة الشعبية و العمالية
لتنظيم التصدي السياسي للبنية التي
خلفتها هذه األنظمة البائدة واملتهالكة
واآليــلــة لــلــســقــوط،يف أفــق بــنــاء أممية
مناقضة للرأسمالية املتوحشة التي
أوصلت العالم إلى هذه املآالت الكارثية

.

و هـــذه احلــتــمــيــة الــتــي ســتــقــودهــا
الشعوب هي التي ستحظى بالدور املهم
يف بناء عالم ما بعد أمريكا ،وستفرض
على دول آسيا والشرق و أمريكا الالتينية
أن تطور استراتيجياتها الستشراف عالم
جديد يتالءم مع مستجدات ومعطيات
القرن  21املخالف لواقع القرن  20الذي
طبعته نتائج وحتوالت ما بعد احلربني
العامليتني األولى والثانية

.

أمريكا أكيد لن تختفي ولن تتوارى،
لكنها اآلن ويالت متحدة و ليست واليات

مصطفى خياطي
ألن مشاكلها الــداخــلــيــة وإخــفــاقــاتــهــا
الــدولــيــة وبــــروز تــنــاقــضــات عميقة يف
نظامها السياسي االستبدادي (حزبني
متناحرين/متناوبني) ،كل هذا سيفرز
داخــلــهــا حــركــات وتــوجــهــات انفصالية
متنوعة ،وهــذا مصيرها احملــتــوم مــا لم
يخرج منها حكيم يوصي بخطوتني إلى
الــوراء إن هي أرادت البقاء كدولة قبل
أن تخطو خطوة إلــى األمــام ،ألن بقدر
ما تتلقى الضربات املوجعة من الداخل،
فإنها فقط تتخبط يف مسلسل إعــان
العقوبات ضد روسيا والصني املنافسني
واللتان مــا فتئتا توجهان الضربة تلو
األخـــرى للغطرسة األمريكية املبنية
على الوهم .فالصني أقوى خصم ألمريكا
استطاعت أن تبني عالقات تقوم على
تبادل املنافع وليس االستغالل ،مع عدة
دول يف آسيا وإفريقيا والتي أدركت جدية
الصني يف إقامة شراكات اقتصادية وليس
اتفاقيات نهب وإستغالل الــثــروات .وما
يــزيــد قــوة تــفــوق الــصــن على أمريكا،
اعتمادها على الثروة البشرية كأرضية
صــلــبــة لــلــقــوة االقــتــصــاديــة املتنوعة
الشاملة

.

انهيار أمريكا الوشيك و بداية تشكل
عالم ما بعد أمريكا مــرده إلــى انها(اي
أمــريــكــا) وضــعــت يف اســتــراتــيــجــيــاتــهــا
السيطرة على العالم بالقوة العسكرية.
وب ــق ــدر م ــا خــلــقــت حــالــة م ــن انــعــدام
االســتــقــرار يف الــشــرق األوس ــط والعالم
اإلس ــام ــي ،بــقــدر مــا تــولــد اإلحــســاس
بــاخلــطــر و الــا اســتــقــرار و هــو مــا أتــاح
لــروســيــا والــصــن ومــجــمــوعــة شنغهاي
الفرصة لتهييء الشروط إلقامة عالم
جديد  :عالم ما بعد كورونا و أمريكا

.

الشعب الفلسطيني سينترص
الحزب الشيوعي الرتيك
ندين سياسات إسرائيل التوسعية
ً
احـــــتـــــاال ســـــافـــــر ًا ،
الــــتــــي ت ــع ــن ــي
واالعـــتـــداءات الــتــي تــنــفــذهــا بــهــدف
التهجير القسري للشعب الفلسطيني

.

إن الــعــنــف الــعــنــصــري ضــد الشعب
الــفــلــســطــيــنــي وضـــد نــشــطــاء الــســام
والـــنـــســـاء واألطــــفــــال الـــذيـــن جــرت
مــــحــــاوالت ل ــط ــرده ــم مـــن مــنــازلــهــم
وأحــيــائــهــم يف الــقــدس الــشــرقــيــة هو
عــمــل وحــشــي .وقـــد أصــيــب عــشــرات
الــفــلــســطــيــنــيــن يف هــجــمــات شنتها
الشرطة واملستوطنون اإلسرائيليون
مــنــذ األســبــوع املــاضــي .وم ــع تصاعد
الـــصـــراع  ،لــقــي أك ــث ــر مـــن عــشــريــن
فــلــســطــيــنــي ـ ًا  ،مــنــهــم تــســعــة أطــفــال
 ،مــصــرعــهــم يف الـــضـــربـــات اجلــويــة
اإلسرائيلية ضد غزة

.

ويــجــب أال ننسى أنــه بينما قامت
الدولة اإلسرائيلية بتلقيح جزء كبير
من السكان  ،متكن عدد قليل جد ًا من
الفلسطينيني الــذيــن يعيشون حتت

احلــصــار يف نفس املنطقة اجلغرافية
مــن التطعيم ومــواصــلــة محاربة وبــاء
 Covid-19يف ظ ــل ظــــروف قــاســيــة
للغاية .يف مواجهة هذا الظلم الكبير
 ،لم تتخذ السلطات اإلسرائيلية أي
إجــراء وهي تشاهد حــاالت الوفاة كل
يوم

.

على الــرغــم مــن كــل هــذه الوفيات
 ،فــإن حقيقة أن الــواليــات املتحدة ،
وهــي الــداعــم األكبر إلسرائيل والتي
تستمر سفارتها يف العمل يف القدس
بشكل غير شرعي  ،تسمي املجزرة بـ

"الــدفــاع" ما يظهر بوضوح تشجيعها
الــواضــح لــلــهــجــمــات .إن اإلمــبــريــالــيــة
حتاول خنق شعب

.

منذ سنوات ،يقف احلزب الشيوعي
الــتــركــي دائـــمـــ ًا إلـــى جــانــب مــقــاومــة
الشعب الفلسطيني ومطالبه املشروعة
باالستقالل والسيادة

.

احملـــتـــلـــون ســـيـــهـــزمـــون والــشــعــب
الفلسطيني سينتصر !
املصدر  :منشورات الحزب الشيوعي
السوري

.
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من وحي األحداث

مفتاح المنوذج التمنوي يف يد
الحكم الفردي املطلق
التيتي الحبيب
بــــدأ مـــا ســمــي بــالــعــهــد اجلـــديـــد بــتــقــريــر
اخلمسينية والــذي خلص الى تفسير االعطاب
الــســيــاســة واالجــتــمــاعــيــة بــعــدم وجـــود احلــزب
السياسي الرائد والذي عليه ان يتولى جتديد
النخب وعقلنة الوضع السياسي بالبالد .اعتمد
مؤسسو حــزب الــبــام على تقرير اخلمسينية
وعلى طبخات كواليس وزارة الداخلية فأصبح
حزبا اغلبيا قبل ان يشارك يف ايــة انتخابات
تشريعية او ترابية .اكتسح هذا احلزب املشهد
الــســيــاســي مــهــددا بــذلــك االحـــــزاب االداريــــة
باالنقراض ألنه ابتلع الكثير منها ،كما حتولت
االحزاب االصالحية االخرى الى اقزام سياسية
تسعى رضاه وتلهث من اجل التحالف معه .لكن
الــريــاح هــبــت مبــا ال تشتهيه ســفــنــه ،فخرجت
اجلماهير الشعبية يف حركة  20فبراير لتلقي
بــه ال ــى الــهــامــش ،وتــؤجــج الــتــنــاقــضــات وسطه
كتعبير عــن تــنــامــي تــنــاقــضــات سياسية وســط
الكتلة الطبقية السائدة والتي استحضرت درس
تونس وهزمية بنعلي وفــراره لينجو بجلده من
قضاء الشعب

.

اهتزت اركان النظام ،فاضطر الى نهج سياسة
االلــتــفــاف واالنــحــنــاء امــام العاصفة .هــكــذا مت
اغالق مشروع البام وتقرير اخلمسينية ،لتبدأ
مرحلة املناورة عبر االقــرار بفشل االختيارات
التي اتبعتها الدولة وهو املعبر عنه بلغة ملتبسة
والقول بفشل النموذج التنموي؛ وأسست على
غرار جلنة املانوني التي اوكلت لها مهمة صياغة
دستور حتت الطلب ،جلنة بنموسى لتصوغ حتت
الطلب منوذجا تنمويا جديدا

.

بعد مماطلة كثيرة افــرجــت جلنة بنموسى
عــن تــقــريــرهــا وتــوصــيــاتــهــا بــصــدد مــا تسميه
بالبرنامج التنموي اجلــديــد .اعتبرنا ساعة
تشكيلها ،انها ليست مخولة لوضع ايــة خطة
ألن ه ــذا االمـــر يــدخــل يف اخــتــصــاص السلطة
التأسيسية يف الــبــاد ،وهــي غير مــوجــودة حلد
الــســاعــة .اعــتــبــرنــا هــذا االم ــر ت ــرام واغــتــصــاب
لسلطة من سيكلفه الشعب بذلك .ولرد على هذا
االعتراض اجلوهري اعتبر بنموسى وجلنته ان
تقريرهم هو تكملة وتنزيل ملقتضيات الدستور
املمنوح وان تطبيق مقترحات اللجنة ال يتطلب
أي تغيير دستوري .بل اعتبرت جلنة البرنامج
التنموي البديل ان اشــراف رئيس الدولة على
متابعة االجناز والتطبيق شرط جوهري لنجاح
البرنامج البديل

.

فإذا كانت جلنة املانوني قد وضعت دستورا على
املقاص يشرعن للحكم الفردي املطلق بأقنعة
الدميقراطية املزيفة ،فان جلنة بنموسى اكملت
مهمة جعل احلكم الــفــردي املطلق متحكما يف
احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية عبر
جلنة او آلية تطبيق خطط البرنامج البديل .ما
قمت به جلنة بنموسى هو التسفيه التام لدور
االحـــزاب املــشــاركــة يف املــؤســســات لقد اصبحت
رسميا مكلفة مبهمة تطبيق البرنامج التنموي
اجلديد"

.

