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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 
 من  19 إلى  25  أكتوبر  2021

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

يف قضية بناء حزب الطبقة العاملة املستقل وجبهة 

الطبقات الشعبية

12
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إن فالحتنا ليست موجهة بالمطلق لتلبية 
الحاجيات الغذائية األساسية للشعب، ومن 
ثمة استمرار غالء قفة المواطن من مختلف 

المواد الغذائية، واستفحال الفقر

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

 احلكومة اجلديدة جهاز

 لتطبيق النموذج التنموي

للرأسمالية املتوحشة

كلمة العدد

11

.  الثمن :  4 دراهم

في تعريف ماركس للفقر

429

ال سيادة غذائية وال تنمية حقيقية  يف  ظل 
هيمنة االحتكارات الرأسمالية األجنبية

ي ضيف العدد :   م. الطاهر الدريد

للثورة  املــضــادة  الــقــوى  استطاعت 
إجهاض  واملغاربي  العربي  العالم  يف 
منطقتنا  يف  ــة  ــوري ــث ال الــســيــرورات 
ومن  الــوقــت  نفس  يف  لكنها،  مؤقتا. 
واالستغالل  االستبداد  تعميق  خالل 
الــعــامــلــة،  للطبقة  املــبــاشــر  املــكــثــف 
ــن  ــادح ــك ــي ال ــاق ــب ــر ل ــاش ــب ــر م ــي ــغ وال
ــة من  ــق ــاح ــس ال ــة  ــي ــب ــل األغ وتــفــقــيــر 
تدمير  وتصعيد  الوسطى  الطبقات 
مرحلة  يف  للرأسمالية  املالزمن  البيئة 
إنــتــاج  ــادة  إلعـ ــن  ــروري ــض وال تعفنها 
والريعية،  التبعية  السائدة  الطبقات 
ملوجات  املوضوعية  الــشــروط  تخلق 
تتميز  الــســيــرورات  هــذه  من  جديدة 
الشعبية  الــطــبــقــات  ــل  ك ــراط  ــخ ــان ب
املــوجــات  دروس  مــن  وتستفيد  فيها 

السابقة.

ــم ســبــب لــلــمــآل احلــالــي  ــل أهـ ــع ول
كون  يف  يتمثل  الثورية  للسيرورات 
املوثوقن  وحلفائها  العاملة  الطبقة 
)الـــفـــالحـــون املـــعـــدمـــون والــفــقــراء 
يلعبوا  لم  الشعبية(  األحياء  وكادحو 
ــرورات  ــي ــس ال ــذه  هـ يف  ــا  ــادي ــي ق دورا 
بــســبــب افــتــقــاد الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــن الــبــرجــوازيــة  حلــزبــهــا املــســتــقــل ع
جبهة  ضــعــف  أو  وغــيــاب  ضــعــفــه  أو 
ــذي  ــيء ال ــش الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة. ال

السائدة  والطبقات  االمبريالية  مكن 
املوجات  هذه  إجهاض  من  لها  العميلة 

الثورية. السيرورات  من 

سبق،  ملا  إضافة  فإنه،  املغرب،  يف  أما 
النتخابات  العارمة  املقاطعة  طرحت 
التغيير  مسألة  بإحلاح   2021 شتنبر   8
السير  يتطلب  ممــا  الــشــعــب.  لصالح 
قدما نحو اإلعالن عن تأسيس احلزب 
وتكثيف  العاملة  للطبقة  املستقل 
الطبقات  جبهة  بناء  أجل  من  اجلهود 

لشعبية. ا

املهمتن  هــاتــن  إجنـــاز  وتــعــتــرض 
عدة. عراقيل  التاريخيتن 

املاركسية  القوى  وضعف  تشتت   -
والثورية.

اإلصالحي  اليسار  وضعف  تشتت   -
على  وتــركــيــزه  اإلقــصــائــيــة  ونــظــرتــه 
للتغيير؛ أساسية  كوسيلة  االنتخابات 

التصورات  هي  األخطر  لعل  لكن   -
وتكتيكات  إلستراتيجية  اخلاطئة 
الطبقة  حـــزب  ولــطــبــيــعــة  الــتــغــيــيــر 
ــاء جــبــهــة الــطــبــقــات  ــن ــب ــة ول الــعــامــل

لشعبية.  ا

ــاك وســـط الـــقـــوى املــاركــســيــة  ــن ه
مستوى  عــلــى  يــســتــنــســخ،  الزال  ــن  م

البالشفة  جتــربــة  االســتــراتــيــجــيــة، 
الصيني  الشيوعي  احلــزب  جتربة  أو 
إمكانيات  ويبخس  التكتيك  ويحتقر 
إلى  وينظر  والقانوني  العلني  العمل 
الــعــامــلــة  للطبقة  املــســتــقــل  احلـــزب 
بينما  الــثــوريــن  للمحترفن  كحزب 
احملترفن  حــزب  هــل  ــزب،  احل طبيعة 
ــري،  ــي ــاه ــم ج حــــزب  أو  ــن  ــوريـ ــثـ الـ
للصراع  املــلــمــوس  الــواقــع  فيحددها 
الطبقي، أي مدى خدمة هذا الشكل أو 
الثورية  لألهداف  بينهما  مزيج  أو  ذاك 
التي  التغيرات  إن  معينة.  فــتــرة  يف 
كبير  )تــراجــع  مجتمعنا  على  طــرأت 
وتضخم  البادية  يف  السكان  لنسبة 
كثيرة(  مناطق  وتهميش  احلــواضــر 
من  سيكون  التغيير  أن  على  يــؤشــر 
)اإلضراب  العمال  نضال  تالقي  خالل 
يف  الشعبية  األحياء  وكادحي  العام( 
ــدن )انــتــفــاضــات( ونــضــال الــبــوادي  امل
ضــد الــتــهــمــيــش. ممــا يــتــطــلــب بــنــاء 
والضيعات  املعامل  يف  العمالية  اللجان 
الشعبية  األحياء  يف  الشعبية  واللجان 

والبوادي.

بالعمل  تأثر  من  هناك  املقابل،  يف 
احلقوقي  وبالفكر  املدني  املجتمع  يف 
النضال  يــقــدس  أصــبــح  ــه  أن حــد  ــى  إل
العمل  يف  يختزله  الــذي  اجلماهيري 

يتبع ص 2

 سبل استعادة دور ومكانة

منظمة التحرير الفلسطينية

 النهج الدميقراطي يدعو

 للنضال الوحدوي ملواجهة

 التوجه الرأسمالي الليبرالي

املتوحش
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الدميقراطي: للهنج  الوطنية  الكتابة 

التوجه  ستعمق  ــدة  ــدي اجل احلــكــومــة  أن  تعتبر   -
قمع  من  يصاحبه  وما  املتوحش  الليبرالي  الرأسمالي 

والشعبية. العمالية  النضاالت 

املقررة  التظاهرات  يف  القوية  للمشاركة  تنادي   -
أكتوبر   17 يوم  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  طرف  من 

الفقر.  على  للقضاء  الدولي  اليوم  مبناسبة  اجلاري 

الــدميــقــراطــي  للنهج  الــوطــنــيــة  الــكــتــابــة  ــت  ــدارس ت
األوضــاع  مستجدات  العادي  الــدوري  اجتماعها  خالل 
احلكومة  تشكيل  عــن  اإلعـــالن  رأســهــا  وعــلــى  بــبــالدنــا 
الرأسمال  متثل  مخزنية  بحكومة  يتعلق  األمر  أن  وترى 
التقنوقراط  من  عدد  من  تتكون  الريعي،  االحتكاري 
املتوحشة،  الليبرالية  الرأسمالية  بالقيم  املتشبعن 
هو  ما  إقصاء  وزاراتها  تركيبة  خالل  من  يظهر  حكومة 
املساواة  وحذف  اإلنسان  حقوق  وزارة  بحذف  حقوقي 
بتقزمي  اجتماعي  هــو  مــا  وتهميش  األســرة  وزارة  مــن 
اإلدماج  وزارة  وسط  مديرية  مجرد  إلى  الشغل  مسألة 

االقتصادي.

الثروة  بن  يجمعون  متعددة،  مبهام  وزراء  حكومة 
ــن اجلــنــســيــة املــغــربــيــة وأخـــرى  ــا ب والــســلــطــة وأحــيــان
رأس  على  ومهامهم  احلكومة  يف  مهامهم  وبن  اجنبية 

اجلماعات. مجالس  من  عدد 

تنزيل  ــي  ه احلــكــومــة  لــهــذه  األســاســيــة  املــهــمــة  إن 
الذي  اجلديد  التنموي  بالنموذج  يسمى  ما  مضامن 
من  املــمــالة  املتوحشة  الليبرالية  التوجهات  يجسد 
سياسات  خالل  من  اإلمبريالية  املالية  املؤسسات  طرف 
العمومية  املؤسسات  خوصصة  من  املزيد  على  قائمة 
صندوق  بتصفية  األســعــار  وحتــريــر  الــعــام  ــال  امل ونهب 

وتكريس  العاملة  للطبقة  املكثف  واالستغالل  املقاصة 
االجتماعي.  املستوى  على  التقشف  سياسة 

تكريس  أي  قوية  دولة  شعار  احلكومة  هذه  وسترفع 
وعليه  السياسات.  لتمرير  كيافطة  القمعية  املقاربة 
الكتلة  بن  الطبقي  الصراع  وأن  أسوأ،  سيكون  القادم  فإن 
واجلماهير  العاملة  والطبقة  جهة  من  السائدة  الطبقة 
وهذا  أكثر،  ويتوسع  سيشتد  أخرى  جهة  من  الشعبية 
العمالية  اإلحتجاجات  وتصاعد  انتشار  عليه  يؤشر  ما 

الوطني. الصعيد  على  والشعبية 

الوطنية:                                     الكتابة  فإن  لذا 

الــنــقــابــي  الـــوحـــدوي  لــلــنــضــال  ــا  ــه ــوت دع جتـــدد   -
ــة  ــاع ــري عــمــومــا والــتــصــدي لــلــقــمــع وإش ــي ــاه ــم واجل
من  قــاشــا  الــكــبــيــر  عــبــد  ــة  )حــال الــتــضــامــن  وقــيــم  روح 
ومحمد  مـــالل  بــنــي  ــن  م امـــرار  خــنــيــفــرة  واســمــاعــيــل 
ــورة  زاك مــن  احلفيظي  ومحمد  بنسليمان  مــن  متلوف 
تشكيل  على  الشعبية  اجلماهير  مع  منوذجا( والعمل 
وانتزاع  نفسها  تنظيم  أجل  من  كأدوات  موازية  مجالس 
تضامن  عن  وتعبر  عيشها،  شــروط  وحتسن  مطالبها 
ومنها  املناضلة  الفئات  سائر  مع  الدميقراطي  النهج 

طنجة. فاجعة  ضحايا  عائالت 

التي  النضالية  املبادرات  يف  االنخراط  إلى  تدعو   -
التطبيع،  وضد  فلسطن  لدعم  املغربية  اجلبهة  أقرتها 
احمللية  االحتجاجية  الوقفات  إجنــاح  إلى  تدعو  كما  
مبناسبة  املغربية  االجتماعية  اجلبهة  أقرتها  التي 
أكتوبر   17 األحد  يوم  الفقر  على  للقضاء  الدولي  اليوم 
والتعبئة  اإلعداد  حيث  من  املناطق  مختلف  يف   2021

واملشاركة.

النهج الدميقراطي يدعو للنضال الوحدوي ملواجهة 

التوجه الرأساميل الليربايل املتوحش للحكومة الجديدة

لألساتذة  الــهــام  الــنــضــال  يستمر 
إطار  يف  التعاقد  عليهم  فرض  الذين 
مطلبهم  حتقيق  اجل  من  تنسيقيتهم 

املشروع املتمثل يف اإلدماج يف الوظيفة 
النظام  تعنت  معه  ويستمر  العمومية، 
عبر جتاهله لهذا احلق واعتماده على 

تؤدي  لن  سوف  التي  القمعية  املقاربة 
والصمود  النضال  من  املزيد  إلــى  إال 
يف  ورجــاال،  نساء  االساتذة،  جلماهير 

العتيدة إطار تنسيقيتهم 

الرباط،  مدينة  شوارع  شهدت  لقد 
ــر2021،  ــوبـ ــتـ اكـ  14 ــس  ــي ــم اخل ــوم  ــ ي

التي  الشنيعة  االعتداءات  من  سلسلة 
القمعية  الــقــوات  مختلف  ارتكبتها 
بإنزال  قاموا  الذين  احملتجن/ات  على 
للحكومة  صوتهم  إسماع  قصد  منظم 

اجلديدة.

يتضامن  إذ  الدميقراطي،  النهج  إن 
املعنفن  واألســـاتـــذة  األســـتـــاذات  مــع 
املخزنية  الــدولــة  يطالب  واملعتقلن، 
اإلدمــاج  ملطلب  الفورية  باالستجابة 
االعتبار  ورد  العمومية  الوظيفة  يف 
احلقوق  من  كحق  العمومية  للمدرسة 
الشعب  وأبناء  بنات  لكافة  األساسية 
املغربي يف االستفادة من تعليم عمومي 

مجاني موحد وجيد للجميع.

النهج الدميقراطي يتضامن مع األساتذة 
الذي فرض عليهم التعاقد 

أن  ويعتقد  العدد  املتقلصة  اجلماهيرية  املنظمات  يف 
ثوري.  نضال  إلى  قادر،  بقدرة  سيتحول،  النضال  هذا 
فضفاض،  جماهيري  حــزب  بناء  يريد  لذلك  وهــو 
استقطاب  خالل  من  جماهيريته  يستمد  حزب  عوض 
جموع  حولهم  تلتف  الذين  والكادحن  العمال  طالئع 
العمال والفالحن الفقراء واملعدمن وكادحي األحياء 
على  ضمنيا،  يــراهــن،  حــزب  بناء  ويريد  الشعبية، 
املنظمات  وسط  التراكم  خالل  من  سيتم  التغيير  أن 
اإلصالحية  والقوى  النظام  أن  متناسيا  اجلماهيرية، 
تقف سدا منيعا ضد أي اختراق حاسم للقوى الثورية 
الالتينية  أمريكا  )وجتربة  املنظمات  لهذه  املاركسية 
اجلسدية  التصفية  إلى  األلغارشيا  فيها  تلجأ  التي 
اجلماهيرية  املنظمات  يف  الطليعين  للمناضلن 
التغيير  أن  الواقع  يبن  بينما  الصدد(،  هذا  يف  واضح 
نوعي   بتطور  مرتبطة  فجائية  قطائع  خالل  من  يتم 
الثوري(.  للوضع  اللينيني  )املفهوم  الشعبي  للنضال 
والتوفر  املالئم  الشعار  رفع  يف  يتمثل  احلزب  دور  إن 
جزءا  يضم  حــزب  أي  اجلاهزية،  من  أدنــى  حد  على 
فقط  ليس  والقادر  والكادحن  العمال  طالئع  من  هاما 
على  وأساسا  أيضا  بل  املناسبة  القرارات  اتخاذ  على 
االنضباط  يتطلب  مما  واســع،  نطاق  على  تصريفها 
أركان  هيأة  يشكل  حزب  إنه  املمارسة.  يف  والوحدة 
املركزية-الدميقراطية  إلى  ويرتكز  العاملة  الطبقة 
الداخلية  الدميقراطية  تعني،  ما  بن  من  تعني،  التي 
بواسطة  األساسية  املواقف  إنضاج  تستوجب  التي 
بالقرارات  احلديدي  وااللتزام  وعميق  واســع  نقاش 

دميقراطي. بشكل  املتخذة 

واجلــبــهــات  الشعبية  الــطــبــقــات  جبهة  بــنــاء  إن 
القوة  لهذه  ذاتية  رغبة  نتيجة  يكون  لن  التكتيكية 
السياسية أو االجتماعية أو تلك أو حتالف فوقي قبلي 
قدرة  على  يتوقف  بل  واجتماعية،  سياسية  قوى  بن 
ظرف  يف  االستجابة،  على  واجتماعية  سياسية  قوى 
للجماهير  النضالية  احلركة  توحيد  ملتطلبات  معن، 
من  التحرري  الدميقراطي  التغيير  أجل  من  الشعبية 
املناسب  التنظيمي  والشكل  املالئم  الشعار  بلورة  خالل 
أن ما سبق ال ينفي  الفعالة. غير  النضالية  واألساليب 
واجلبهوي  الوحدوي  للعمل  بتجارب  القيام  ضــرورة 
فرز  شأنها  مــن  التي  هــي  الــتــجــارب  هــذه  دروس  ألن 
متطلبات  على  السديدة  اإلجابة  على  القادرة  القوى 
يصعب  كما  املنشودة.  الشعبية  الطبقات  جبهة  بناء 
أجــوبــة  غــيــاب  يف  الشعبية  الــطــبــقــات  جبهة  بــنــاء 
تستعملها  ما  غالبا،  التي،  الهوية  لقضايا  سديدة 
وسط  التفرقة  لزرع  واإلمبريالية  السائدة  األنظمة 
الذاتية  التنظيمات  بناء  ويكتسي  الواحد.  الشعب 
والكادحة  العمالية  وخاصة  للجماهير،  املستقلة 
حزب  بناء  شــروط  توفير  يف  قصوى  أهمية  عموما، 
الطبقات  وجبهة  الكادحن  وعموم  العاملة  الطبقة 
هذه  تخوضه  الذي  النضال  معمعان  ففي  الشعبية. 
التي  والكادحن  العمال  طالئع  تبرز  التنظيمات، 
العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب  يف  منها  جزء  ينخرط 
من  الشعبية  الطبقات  جلبهة  الصلبة  األسس  وتبني 
مختلف  ومناضالت  مناضلي  بن  العالقة  تقوية  خالل 

الشعبية. الطبقات 

تمتة كلمة العدد 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

بــوعــنــان( يف  بــلــدة  ــرب  زملـــو )قـ دخـــل عــمــال منجم 
2021، ويبلغ  16-15-14أكتوبر  أيام:  ثالثة  اعتصام ملدة 
يف  منظمن  مــرســم كــلــهــم  عــامــل   60 املعتصمن  عـــدد 
لم  فيما  ش(  د  )ك  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية 
زهاء  باملنجم  ويشتغل  أخرى.  لنقابة  ينتمون   4 يشارك 
الوساطة.  للشركات  والتابعن  املرسمن  بن  عامل   130
التنقيب  من  عمليا  من  ممنوعون  املناولة  عمال  أن  حيث 
جهات  مختلف  يف  القاعدة  هي  )كما  اإلضـــراب...  ومــن 

املغرب(.

 la البارتن   " املنجم الذي يستخرج منه معدن  تستغل 
"شلوم  ملجموعة  )تابعة  "كومابار"  الشركة   ،"barytine
منذ  به  االستغالل  وبدأ  العمال(  العاملية   حسب  بيرجي" 
1978 وحتقق الشركة أرباحا خيالية نظرا للطلب املتزايد 
الوساطة  شركات  إلى  بااللتجاء  اإلنتاج  كلفة  والنخفاض 

واملناول واالستغالل املكثف لليد العاملة.

وحتسن  األجور  يف  الزيادة  أساسا  هي  العمال  مطالب 
واحلرية  )املتفجرات  الشغل  حوادث  من  السالمة  شروط 

النقابية واحترام مناديب العمال...(.

املنطقة  على  سلبية  انعكاسات  املنجم  والستغالل 
إزعاج  يف  تتمثل  املستخرجة  الثروة  من  تستفيد  ال  التي 
الصالح  املاء  واستنزاف  املياه  وتلوث  باالنفجارات  الساكنة 

للشرب بالنسبة لإلنسان واحليوان ومياه السقي...

عىل فقري

اعتصام عامل منجم زملو )بوعنان(

يف لقاء لوزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة 
 :FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة  الوطني  العام  الكاتب  مع 
وحل  احلـــوار  الستئناف  الكامل  االســتــعــداد  عــن  التعبير 

ببلدنا التعليم  منظومة  وتطوير  املطروحة  املشاكل 

انعقد مبقر وزارة التربية الوطنية بالرباط اليوم اجلمعة 
والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  أوليا  لقاء   2021 أكتوبر   15
الوطني  العام  الكاتب  مع  بنموسى  شكيب  والرياضة:  األولي 
عبد  اإلدريــســي  الرفيق   FNE للتعليم  الوطنية  للجامعة 
الرزاق، حضره الكاتب العام للوزارة يوسف بالقاسمي واملدير 
بنزرهوني  محمد  األطر  وتكوين  البشرية  للموارد  املركزي 

املتيني. عمر  بالوزارة  التواصل  واملكلف بوحدة 

الرفيق  الكلمة  الوزير أخد  وبعد كلمة ترحيبية من طرف 

املسؤولية  على  بالتهنئة  متقدما  البداية  يف  اإلدريــســي 
بالطبع  يخدم  مبا  الكامل  التوفيق  له  ومتمنيا  اجلديدة 
ببلدنا.  التعليم  وقطاع  شعبنا  وأبناء  وبنات  وشعبنا  بلدنا 
وبعد ذلك ثمن الدعوة للقاء مع النقابات التعليمية اخلمس 
األكثر متثيلية، ويف نفس الوقت عبر باسم اجلامعة الوطنية 
جلسات  الســتــمــرار  الــشــديــد  ــف  األسـ ــن  ع  FNE للتعليم 
كانت  حيث  التعاقد،  عليهم  املفروض  لألساتذة  احملاكمات 
والتي  بالرباط  االبتدائية  باحملكمة  اخلميس  أمس  جلسة 
واالحتجاج  التضامن  وصاحبها  القادم،  دجنبر  إلى  أجلت 
واالعتقال  بالقمع  ووجــه  واألســتــاذات  األساتذة  طرف  من 
سراحهم  بإطالق  وطالب  االعتقال،  رهن  زالــوا  ال  أستاذ   16
املعنين  بإدماج  نهائي  بشكل  املشكل  وحل  املتابعات  وبوقف 
والتعليم  التربية  وزارة  ملوظفي  األساسي  النظام  يف  واملعنيات 
النظام األساسي اجلديد يأخذ  األولي وهي مناسبة إلصدار 
بعن االعتبار كل املشاكل وأوضاع مختلف العاملن والعامالت 

بالوزارة.

التعديلية  املراسيم  بإخراج  بالتسريع  باملطالبة  ذكر  كما 
التوجيه  وأطر  وإسناد  مسكا  التربوية  اإلدارة  بأطر  اخلاصة 
والدكاترة  ومهندس(  )ماستر  الشهادات  وحاملي  والتخطيط 
خــارج  واملكلفن  إداريـــن  ومساعدين  تقنين  ومساعدين 

إطارهم،

للترقيات  املالية  التسوية  يف  للتماطل  حد  بجعل  وطالب 

اإلطــار  وتغيير  املهني  واالمــتــحــان  والتسقيف  باالختيار 
يف  بالتسريع  وطــالــب  املنطقة  عــن  والتعويض  بالتكوين 

واملادية؛ اإلدارية  التسوية 

وإشراكها  النقابة،  مع  وتقاسمها  املعلومة  يف  باحلق  وطالب 
وحل  وإقليميا،  وجهويا  مركزيا  التربوي  الشأن  تدبير  يف 
دون  األجور  يف  وزيــادة  والعامة  واملشتركة  الفردية  املشاكل 
النظامن كل ضحايا  خلق ضحايا جدد، وتطرق مللف ضحايا 
واملساعدين  التقنين  واملساعدين   2021 أبريل   25 اتفاق 
ومشكل  واملتطوعن  التربية  ومنشطي  والعرضين  اإلدارين 
كمدرسن  لهم  العيش  يضمن  ال  الـــذي  التقاعد  مــعــاش 
 2011 أبريل  باتفاق  وذكر  بامللف؛  بالتسريع  وطالب  وإدارين 
وامللحقن  ــدادي  واالع االبتدائي  أساتذة  عن  احليف  ورفــع 
اجلديدة،  والدرجة  السلم  خارج  من  حلرمانهم  حد  وجعل 
وملف   2009 منذ  النائية  باملناطق  العمل  عن  التعويض 
أساتذة  )ومشكل  واملستبرزين  األساسي  والنظام  املبرزين 
طويال،  عمر  ــذي  ال التكوين  عــن  والتعويض  ــدادي(  ــ اإلع
على  والعمل  املفتشن  لتهميش  حد  وجعل   ،10 والزنزانة 
اللقاء معهم واالستفادة من خبراتهم، وباقي األطر املشتركة 
التكوين  مراكز  مبختلف  العاملن  ــن  واإلداريـ واألســاتــذة 
وبتداريب  التكوين  مبراكز  االعتناء  مع  اإلدارات،  ومبختلف 
والثقافة  العربية  اللغة  وأســاتــذة  وبالتكوين،  املتدربن 
ومعهم  املرسبن  املــتــدربــن  ــذة  ــات واألس ــا،  ــأوروب ب املغربية 
األولي  التعليم  ومربي  ومربيات  الطبية،  الشواهد  أصحاب 
التي  للهشاشة  حد  وجعل  والطبخ  والنظافة  احلراسة  وعمال 
التعليمية واإلدارات؛ يعيشونها كعامالت وعاملن باملؤسسات 

وذكر بوجوب وضع حد لالحتقان الذي تعرفه العديد من 
العيون  املديريات واألكادمييات اجلهوية، وكنموذج أكادميية 
املطروحة  املشاكل  حلل  مركزيا  العاجل  التدخل  وجب  حيث 
األكادميية  ومــســؤول  اجلهوين  النقابين  املسؤولن  بــن 

اجلهوية؛

توفير  من  الضرورية  التعليم  مستلزمات  إلى  تطرق  كما 
ومراجعة  والتجهيزات  واملرافق  الكافية  التحتية  البنيات 
الكافية من مدرسن  البشرية  املوارد  والبرامج وتوفير  املناهج 

وإداريات وحتفيزهم وحل مشاكلهم؛ وإدارين  ومدرسات 

التعليم  غياب  إلى  مشيرا  األولي  التعليم  دور  على  وأكد 
الــدرس  حــجــرات  غــيــاب  حيث  بــاملــغــرب  العمومي  األولـــي 
واملــربــون  واملــربــيــات  العمومية  والــتــجــهــيــزات  العمومية 
والعاملن  للعامالت  املزرية  بالوضعية  وكذلك  العموميون 

األولي؛ بالتعليم 

األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  تدخل  ذلك  وبعد 
جد  ألمــور  تطرق  لكنه  أوليا  يبقى  اللقاء  أن  على  مؤكدا 
وفق  املشاكل  حل  على  والعمل  اللقاءات  متابعة  ويجب  مهمة 
األساسي  النظام  إخــراج  على  والتأكيد  املتاحة  اإلمكانيات 
االعتبار  بعن  ــذ  األخ مع  ــوزارة  الـ موظفي  جلميع  املوحد 
املشاكل  حلل  للتدخل  استعداده  عن  وعبر  ببالدنا،  اجلهوية 
يف  دورها  لتلعب  ببلدنا  التعليم  مبنظومة  والدفع  املطروحة 

تقدمه.

يف لقائه مع وزير الرتبية:

الكاتب الوطني ل FNE يطالب بوقف متابعة وقمع األساتذة واالستجابة 
للمطالب املرشوعة

املغربية  االجتماعية  للجبهة  املتابعة  جلنة  اجتمعت 
يوم اخلميس 7 اكتوبر 2021، وتدارست مستجدات االوضاع 
العامة ببالدنا وآفاق العمل. وتزامن هذا االجتماع مع االعالن 
8 شتنبر  عن تشكيل احلكومة املنبثقة عن مهزلة انتخابات 
االرادة  متثل  وال  دميقراطية  غير  انتخابات  وهي  املنصرم، 
فساد  من  شهدته  وملــا  االستبداد  تكرس  لكونها  الشعبية 
وافساد وتزوير وتالعب باللوائح وبالنتائج وسيطرة االثرياء 
اخلريطة  على  والتبعية  واالحتكار  الريع  من  املستفيدين 

التي افرزتها على مستوى اجلماعات والبرملان بغرفتيه.

والفقر  احلريات  خنق  من  املزيد  هو  املنتظر  فان  ولهذا 
والهشاشة وغالء االسعار  الذي جتاوز يف بالدنا ما هو سائد 

عامليا يف الفترة احلالية.

وتزامن االجتماع مع الدخول املدرسي حيث السمة االبرز 
هي االكتظاظ واجترار سلبيات املوسم الدراسي السابق حيث 
لم يدرس تالميذ القطاع العمومي عمليا سوى 50 يف املائة من 
العمومي  التعليمن  بن  التفاوت  يفاقم  الذي  االمر  املقررات 

واخلصوصي.

ان اجلبهة االجتماعية املغربية إذ تدين بشدة الزيادات 
ومــواد  االساسية  الغذائية  ــواد  امل من  العديد  يف  الضخمة 
البناء وقمع احلريات وتكميم االفواه )حالة املناضل النقابي 
محمد احلفيظي من زاكورة  وعبد الكبير قاشا من خنيفرة 
بكافة  تهيب  فانها  منوذجا(  مالل  بني  من  أمرار  واسماعيل 
تخليد  الى  الشعبية  اجلماهير  وسائر  واملناضلن  املناضالت 
اليوم الدولي للقضاء على الفقر يوم االحد 17 أكتوبر 2021 
بتنظيم وقفات احتجاجية محلية يف مختلف املناطق وتخبر 

بتنظيم ندوة بنفس املناسبة يوم السبت 16 اكتوبر اجلاري.

والتفاعل االيجابي  الى حتريك فروع اجلبهة  كما تدعو 
مع نضاالت مختلف الفئات االجتماعية واالنخراط فيها.

الجبهة االجتامعية املغربية تدين بشدة 

الزيادات الضخمة يف العديد من املواد الغذائية 

االساسية 
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ــوض الــدكــتــور مــصــطــفــى مــعــهــود اســـتـــاذ مـــادة  ــخ ي
بالريش  الشريف  علي  م  التأهيلية  بالثانوية  الرياضيات 
حيف  من  حلقه  ما  جراء  نضالية  معارك  ميدلت،  إقليم 
ومبررة  مفبركة  كيدية  تأديبية  مجالس  يف  به  زج  إداري 

يف  حقه  من  تضيق  بتقارير  أو  لها،  وجــود  ال  بشهادات 
كطرف  القضاء  فيها  دخــل  بعضها  السلمي،  االحتجاج 
تستعمل  اإلدارة  أن  األمر  يف  والغريب  باحلفظ،  فيها  وبث 
والتي  الكيدية،  التأديبية  املجالس  يف  ضده  التقارير  هذه 
اللجان  أعضاء  اجتماع  إثر  عليها  التوقيع  بعضهم  حتفظ 
وأمام  اجلانب،  أحادي  قرار  فيه  اإلدارة  لتصدر  الثنائية 
يف  فيها  دخل   معركة  يف  معهود  مصطفى  األستاذ  صمود 
مبيدلت  اإلقليمية  املديرية  أجبر  ما  الطعام  عن  إضراب 

للتعليم  الوطنية  اجلامعة  بحضور  حوار  يف  معه  الدخول 
للتعليم  الوطنية  والــنــقــابــة   الــدميــقــراطــي،   الــتــوجــه 
النهائي  الطي  بأجرأة  فيه  اإلقليمي  املدير   تعهد   -CDT
جميع  من  وبتمكينه  طويال  عمر  أنه  خصوصا  للموضوع، 

مــادة  يف  كفاءته  شــهــادة  بينها  مــن  طلبها  التي  وثائقه 
تسليمها  عدم  يف  املديرية  تتحجج  والتي  الرياضيات، 
ان  إلدارة  كيف  للسخرية.  مثير  األمر  وهذا  بضياعها  له 
لنتقاجئ  البليدة  احلجة  بهذه  وثيقة  من  موظف  حترم 
عبر  املوضوع  فتح  على  االقليمي  املدير  بعزم  أخرى  مرة 
مسؤولية  ال  تافهة  ــور  أم عــن  اســتــفــزازيــة  اســتــفــســارات 
إال  تبريرها  ميكن  وال  عنها،   معهود  مصطفى  لألستاذ  
وزبانيتها  مبيدلت  اإلقليمية  للمديرية  املبيتة  بالنية 

ــن تــدريــس  ــا حــرمــانــه م ــره ــام، آخ ــق ــت ــن االن لــلــمــزيــد م
امتحانات  يف  املشاركة  من  وحرمانه  اإلشهادية  األقسام 
تسلمه  عــدم  إلــى  إضــافــة  ســنــوات،  لثالث  الباركالوريا 
سبعة  قبل  متتاليتن  زيارتن  بعد   للتفتيش   تقريرين  
بتفتيش  واملطالبة  الطعن  حق  له  ان  علما  اآلن.  من  اشهر 
من  بالرغم  التفتيش،    نقطة  من  بذلك  محروما  مضاد 
املوسم  يف  التالميذ  عليها  حصل  التي  اجليدة  النتائج 
كما  املستمرة  املراقبة  نقط  مع  متجانسة  بنقط  الفارط 
الرياضيات  مادة  تدريس  املهن  مشواره  كل  يف  العادة  جرت 
ومنسق  التدبير  مجلس  يف  منتخبا  كونه  عن  ناهيك   ،
تربوي للمادة،  وهذا ما يبرهن على امعان املدير اإلقليمي 
مصطفى  األستاذ  من  االنتقامي  نهجه  يف  االستمرار  يف 
نتيجة  بها  يتصف  الــتــي  والغطرسة  خصوصا  معهود 
نقابات  ست  احتجاج  رغم  نافذة  جهات  قبل  من  حمايته  
بإقليم  اقليميا  مديرا  كان  ملا  غطرسته  على  تعليمية 
بالرشيدية  التعليمية  الشغيلة  تنسى  ولن  الرشيدية، 
بهدف  ألستاذة  وعزله  أستاذا،  عشر  تسعة  من  انتقامه 
يتم  هذا  كل  نقابي،  مسؤول  مع  ضيقة  حسابات  تصفية 
تسايره  التي  اجلهوية  األكادميية  مع  مفضوح  بتواطؤ 
كيدية. تأديبية  مجالس  يف  التعليم  ورجال  بنساء  بالزج 

مجرد  معهود  مصطفى  األســتــاذ  لــه  يتعرض  مــا  إن 
كمنتخب  وطرده  عزميته  من  للنيل  حلقات،  عبر  انتقام 
صفته  وإلغاء  عليه!!!!  بالشوشرة  باتهامه  التدبير  ملجلس 
من  صموده  على  وكذلك  الرياضيات،  ملادة  تربوي  كمنسق 
واالستغالل  االستبداد،  أشكال  كل  ورفــع  الكرامة  أجــل 
بالبالد. التعليمي  الشأن  على  القائمن  عقلية  يف  السائد 

الحفيظي احمد  م 

وحقويق نقايب  فاعل 

كفى هجوما عىل الدكتور مصطفى معهود

ثالثي  وأصــدقــاء األطــفــال  أبــاء  "جمعية  نظمت 
أمام  وقفة  اكتوبر2021   11 االثناء  يوم   "21 الصيغي 
لالحتجاج  باحملمدية  للتعليم  اإلقليمية  املديرية 
حرمان  خــالل  من  أبنائهم  طــال  الــذي  احليف  على 

دراستهم. متابعة  من  بعضهم 

من  جـــزء  نــقــدم  الــوقــفــة،  تنظيم  ــاب  ــب اس وعـــن 
للوقفة  املنظمة  اجلمعية  أعضاء  بعض  تصريحات 
ــا ألحـــد مــنــاضــلــي  ــاي ــح ــض ــذ ال ــي ــالم ــت ــالت ال ــائـ وعـ
املغربية  اجلمعية  يف  وعــضــو  الــدميــقــراطــي  النهج 
النهج  جريدة  وملراسل  باحملمدية،  اإلنسان  حلقوق 

: الوقفة  واكبوا  الذين  باحملمدية  الدميقراطي 

-  تأسست "جمعية اباء و اصدقاء األطفال "ثالثي 
قانونية. جمعية  وهي   2010 سنة   "21 الصيغي 

أقسام  ثالثة  على  احلصول  من  اجلمعية  متكنت    -
العالية،  باحملمدية  املوجودة  عطية"  "ابن  مبدرسة 
2013(؟  )منذ  حجر   3 ملــاذا  عمومية.  مدرسة  وهي 
يف  اطفال   10 من  أكثر  تدريس  ميكن  ال  علميا،  ألنه، 
الفئة  هذه  تدريس  صعوبة  يعرف  والكل  واحد.  قسم 

واملواطنات.  املواطنن  من 

بقرار  ــال  ــف واألط ــر  واألسـ اجلمعية  تــفــاجــأت    -

اآلبــاء  ومــن  اجلمعية  مــن  اإلدارة  تطلب  غــريــب : 
12سنة)؟(،  عمرهم  يتجاوز  الذي  األطفال  حرمان 

التعليم. متابعة  من 

اضــطــرت األســر  احملــلــيــة،  اإلدارة  تعنت  ــام  امـ  -

أمام  وقفة  تنظيم  إلى  األبرياء،  واألطفال  واجلمعية 
الوطنية...."  التربية  ــوزارة  ل اإلقليمية  املديرية 

.2021 أكتوبر  االثنن11  يوم  وذلك 

أســاس  عــلــى  الــوقــفــة،  إنــهــاء  اجلمعية  مــن  طــلــب 
الثالثاء  يوم  اجلمعية  عن  وفد  املسؤولن  استقبال 

اكتوبر2021.  12

ينتظر  وبقي  الثالثاء،  يوم  وفد اجلمعية  حضر 
زواال  الثالثة  الى  9صباحا  الساعة  من  االستقبال 

دون جدوى.

وأسرهم  األطــفــال  ونفسية  االستقبال،  يتم  لم 
حرقة. تزداد 

خاصة؟  الطفل  وحقوق  عامة  اإلنسان  حقوق  أين 
الدولة  عليها  صادقت  التي  الدولية  املواثيق  أيــن 
اخلاصة؟ االحتياجات  ذوي  حقوق  مجال  يف  املغربية 

نعبر  احملمدية،  فرع  الدميقراطي،  النهج  إننا يف 
اجلمعية،  ومــع  وأســرهــم  األطــفــال  مــع  تضامنا  عــن 
التي حتاول حرمان األطفال  ونستنكر كل االجراءات 

العلمية. املعرفة  إلى  الولوج  يف  حقهم  33من 

)املديرية  املعنية  اجلهات  جلميع  املسؤولية  نحمل 
عملية  يف   )... البلدي  املجلس  العمالة،  االقليمية، 

التعليم. من  األطفال  هؤالء  حرمان 

الدولة.  برئيس  يستنجدون  األطفال  املالحظة: 
مجيب؟ من  فهل 

فقري  عيل 

آباء وأولياء يحتجون عىل حرمان أطفال "ثاليث الصبغي 21" 
من الدراسة



العدد : 429   5
من 19 إلى 25 أكتوبر  2021 وحقوقية عمالية  قضايا 

على اثر قمع وقفة احلقيقة التي دعت لها يوم 10 أكتوبر 
مجهولي  املختطفن  لعائالت  التنسيق   جلنة  أصدرت   ،2021
بالقمع  فيه  تندد  بيانا  القسري  االختفاء  وضحايا  املصير 

الذي ووجهت به مما جاء فيه : 

دشنت احلكومة اجلديدة املعينة، وسط إنزال أمني كثيف، 
من  بالقوة  مبنعها  احلقوقية  احلركة  مبواجهة  لها  قرار  أول 
اآللية  بــإقــرار  شــعــار"اإلســراع  حتت  احلقيق  وقفة  تنظيم 
تقارير  على  احلقيقي  الرد  هو  للحقيقة  املستقلة  الوطنية 
سخرت  وقد   2021 الرسمية"  ومؤسساتها  املغربية  الدولة 

إلجهاض ومنع وقمع هذه الوقفة كل أدواتها القمعية.  

التنسيق  جلنة  لها  دعت  التي  االحتجاجية  الوقفة  هذه 
االختفاء  وضحايا  املصير  مجهولي  املختطفن  لعائالت 

واإلنــصــاف(،  احلقيقة  أجــل  من  املغربي  )املنتدى  القسري 
باملغرب مساء اليوم األحد 10 أكتوبر 2021 بساحة ماريشال 
إطار  يف  تدخل  البيضاء،  الــدار  مبدينة  احلقيقة"   "ساحة 
احلركة  بها  وتقوم  قامت  التي  الرمزية  الوقفات  عشرات 
ملف  رأسها  وعلى  العالقة،  امللفات  بحل  للمطالبة  احلقوقية 
احلقيقة حول االختفاء القسري وإيجاد حل منصف وعادل 
لكل القضايا املرتبطة باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان 
يتكرر  ال  حتى  السياسين  املعتقلن  جميع  ســراح  ــالق  وإط

مجرى و ما يجري من انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان  . 

املصير  مجهولي  املختطفن  لعائالت  التنسيق  جلنة  إن   
أجل  من  املغربي  املنتدى  داخل  القسري  االختفاء  وضحايا 

احلقيقة واإلنصاف تعبر عن : 

-  شجبها وتنديدها باملنع والقمع الذي تعرضت له الوقفة 
احلقوقية الرمزية التي دعت إليها.

القسري  االخــتــفــاء  ضــحــايــا  ــل  ك وإصــــرار  إصـــرارهـــا    -
حتى  املمكنة  األشكال  وبكل  النضال  مواصلة  إلى  وعائالتهم 

حتقيق كل املطالب املشروعة.

للحرية  والــتــواقــة  احلــيــة  الضمائر  لكل  مناشدتها    -
احملطات  كل  يف  جانبها  إلى  والوقوف  مساندتها  إلى  والكرامة 

النضالية التي سوف نتخذها مستقبال.

لبوا  الذين  واملناضالت  املناضلن  لكل  العالية  حتياتها   -
املعتقل  والدي  بالذكر  ونخص  الوقفة  يف  للمشاركة  دعوتنا 

السياسي الصحفي عمر الراضي. 

عائالت املختطفني مجهويل 

املصري وضحايا االختفاء القرسي 

باملغرب تندد بقمع وقفة 

للنهج الحقيقة ــة  ــوي ــه اجل الــكــتــابــة  ــدت  ــق ع
ــاس /مــكــنــاس  ــي بــجــهــة فـ ــراط ــق ــدمي ال
 10 ــادي يـــوم األحــــد  ــعـ اجــتــمــاعــهــا الـ
نقاط  مناقشة  وبــعــد   .2021 أكــتــوبــر 
مجموعة  ــدارس  تـ و  ــال،  ــم األع جـــدول 
والسياسية  التنظيمية  القضايا  مــن 

: التالي  البيان  واجلماهيرية،أصدرت 

لعقد  الــدميــقــراطــي  النهج  يتهيأ   -
عن  واإلعــالن  اخلامس  الوطني  مؤمتره 
وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب  تأسيس 

الكادحن.

- تصاعد القمع املسلط على النضاالت 
،ومسلسل  الشعبية  ــات  ــاج ــج ــت واالح
احملــاكــمــات  و  االعــتــقــال  و  الــتــضــيــيــق 
املــنــاضــلــن،يف ظل  الــصــوريــة يف صــفــوف 
الطبقية  الكتلة  تشنه  ــذي  ال الهجوم 
وقدرتهم  املغاربة  قــوت  على  السائدة 
املهولة  ــادات  ــزي ال ــالل  خ مــن  الشرائية 
األساسية  االستهالكية  املــواد  أسعار  يف 

البناء. ومواد 

كباقي  /مكناس  فــاس  جهة  تعيش   -
 8 انتخابات  مخلفات  وقع  على  اجلهات 
فيها  وحتكمت  عليها  أشرفت  التي  شتنبر 
التي  االنتخابات  هذه  الداخلية.   وزارة 
وتعرض   ، الدميقراطي  النهج  قاطعها 
الــدعــايــة  ــن  م ــع  ــن وامل للقمع  مــنــاضــلــوه 
ملوقفه، عرفت مستوى مفضوح و مكشوف 
من التالعب والتزوير وتوزيع املال  وشراء 
ذمم املنتخبن، لتشكيل مجالس األعيان 
االنتخابي  يالريع  ومافيا  والبرجوازية 
،ال رهان عليها لتحسن أوضاع اجلماهير 
املادية  املكتسبات  واسترجاع  الشعبية، 
والبيئية  والــثــقــافــيــة  والــدميــقــراطــيــة 

املغربي. للشعب 

بوادي  و  مدن  و  أقاليم  مستوى  وعلى 
الكتابة  ،توقفت  /مكناس  ــاس  ف جهة 
ما  على.  الدميقراطي  للنهج  اجلهوية 

يلي:

- مواصلة االستغالل املكثف من طرف 
داخل  العاملة  الطبقة  لقوة  الباطرونا 
األحياء الصناعية بكل من فاس ،مكناس 
عمال  و  عامالت  كــذا  و  صفرو،  و  تــازة  و 
إميــوزار  و  الواتة  يف  الفالحية  الضيعات 
محمد  ــا  ب قــريــة  و  مــكــنــاس  وضــواحــي 
من  حرمانهم/ن  حيث  ــاج،  احل وأوطــاط 
واالجتماعية  االقتصادية  حقوقهم/ن 
وحرمان عمال/ات و مستخدمي /ات دور 
الطالب /ة من أجورهم/ن من أجورهم/ن 
أكـــذوبـــة  ــاح  ــضـ ــفـ ــرا،وانـ ــهـ شـ  12 مــنــذ 
احلماية  يخص  فيما  املخزنية  الدولة 

االجتماعية.

العمومية  الصحية  املنظومة  انهيار   -
والتجهيزات  الطبية  األطر  غياب  حيث 
بن  احمد  مستشفى  ــل  داخ واخلــدمــات 
كذا  و  احلــاج  باوطاط  امليسوري  دريــس 
بصفرو  اخلامس  محمد  مستشفى  داخل 
البوادي.  يف  مستوصفات  عــدة  ــالق  وإغ
بوملان  بإقليم  املــرس  سكان  خــاض  قد  و 
أسابيع   5 ــدى  م على  نــضــاالت  سلسلة 
يف  بحقهم  للمطالبة  املاضي  الشهر  خالل 
الصحية  البنيات  تدهور  كذا  الصحة.و 
لكل  وافتقدها  ــازة  ت بإقليم  العمومية 
مقومات االستشفاء و العالج و التدخالت 

اجلراحية يف أغلب األمراض. 

البرجوازية  التمثيلية  أن  إذ  ،و  وعليه 
 2021 شتنبر   8 انتخابات  عن  املنبثقة 
إال  تخدم  ولن  الشعبية،  اإلرادة  متثل  ال 
مصالح الباطرونا والرأسمال ،فإن الكتابة 
اجلهوية للنهج الدميقراطي بجهة فاس/ 

: مكناس 

1 -  جتدد التأكيد على ضرورة توحيد 
التصدي  أجــل  من  الشعبية  النضاالت 
باسم  التفقيرية  التصفوية  للمخططات 

،وحتــويــل  ــوم  ــزع امل التنموي  الــنــمــوذج 
النضالي  واالســتــعــداد  الشعبي  الرفض 
إطار  يف  اجلذري  للتغيير  قوة  إلى  الهائل 

وحدوي  ومنظم.

2 - تدين حملة االعتقاالت يف صفوف 
حلملة  الــوطــنــيــة  اجلــمــعــيــة  مــنــاضــلــي 
التهم  الشهادات املعطلن باملغرب و تلفيق 
الدميقراطي  النهج  ملناضلي  واملــلــفــات 
بإطالق  ،وتطالب  متلوف(  )قاشا-أمرار- 
ومعتقلي  السياسين  املعتقلن  ســـراح 

الطالبية. احلركة 

مــجــالــس  تــشــكــيــل  إلـــى  تــدعــو   -  3
األحياء الشعبية كسلطة مضادة ملجالس 
األعيان و ناهبي املال بالعام التي أفرزتها 
الشعب  وقاطعها  املخزنية  االنتخابات 

املغربي.

ــروع  فـ ــاالت  ــضـ نـ ــع  مـ تــضــامــنــه   -  4
الــشــهــادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية 
)تاهلة-صفرو-تاونات- باملغرب  املعطلن 
القرية- أوطاط احلاج...(. من أجل احلق 
يف التنظيم و الشغل، و إدانته لكل أشكال 
التضييق و االعتقاالت التي تطالهم. كما 
التنفيذي  املكتب  عضو  مع  تضامنه  يعلن 
مبيسور  اعتقاله  مت  الذي  املسيح  حليم 
تضامن  تؤكد  موظف".كما  "إهانة  بتهمة 
الشغيلة  نضاالت  مع  الدميقراطي  النهج 
باجة  ابن  اإلقليمي  باملستشفى  الصحية 
يعيشه  الذي  والتسيب  العبث  ضد  بتازة 
هذا املرفق العمومي، و حتميله املسؤولية 
الترابية باإلقليم.  و  الصحية  للسلطات 

5 - تــؤكــد انــخــراط فــروع اجلــهــة يف 
العاملة  الطبقة  حــزب  بــنــاء  ــرورة  ــي س
سياسي  كــتــعــبــيــر  ــن  ــادح ــك ال وعـــمـــوم 
التحالف  ضد  امُلفقرة  الشعبية  للطبقات 
،يف  الهجينة  وأحزابه  السائد  الطبقي 

الدميقراطي. التغيير  أفق 

الكتابة الجهوية بفاس مكناس للنهج الدميقراطي

تأكد عىل رضورة توحيد النضاالت الشعبية ضد املخططات التصفوية 
والتفقريية باسم النموذج التنموي املزعوم

احملمدية 

قام وفد مكون من املناضلة زهرة ازالف 
الدميقراطي  النهج  لفرع  احمللية  الكاتبة 
الكتابة  فقير عضو  على  بــاحملــمــديــة، 
املناضلة  الدميقراطي،  النهج  لفرع  احمللية 
املغربية  اجلمعية  ــن  ع ملــكــانــي  ــزة  ــزي ع
بزيارة  احملمدية  فــرع  اإلنــســان،  حلقوق 
شركة  وعامالت  ملعتصم عمال  تضامنية 
"احملمدية شوز" لألحذية يوم الثالثاء 12 

أكتوبر 2021.

منذ  الشركة  وعامالت  عمال  ويخوض 
تشريدهم  على  لالحتجاج  اعتصاما  مدة 
بعد االغالق الغير قانوني للمعمل، حيث 

وأغلق  القانون،  على  الباطرون  حتايل 
تأدية  وبدون  قانوني  إشعار  بدون  املعمل 
بأسابيع  املتعلقة  والعامالت  العمال  أجور 
الضحايا  اشتغل  الــتــي  األخــيــرة  العمل 

خاللها.

العمال  مــن  العشرات  وجــدت  وهــكــذا 
ــه مــشــرديــن  ــب والـــعـــامـــالت أنــفــســهــم ش

ومشردات. 

صعبة:  ظــروف  يف  املعمل  إغــالق  يأتي 
الدخول املدرسي....

ــون  ــك ــقـــد ي ــا فـ ــايـ وحـــســـب الـــضـــحـ
مقر  يف  مت  اجتماع  يف  التزم  قد  الباطرون 

 5 يوم  يف  األجور  بتأدية  الشغل  مندوبية 
يوم  املعمل  تشغيل  وإعــادة  اكتوبر2021، 

11اكتوبر2021.

ــر2021  ــوب ــت اك  12 يـــوم  يف  نــحــن  فــهــا 
يستأنف  لم  والعمل  تصرف  لم  ــور  واألج
رغم حضور العمال والعامالت يوم اإلثنن 

11اكتوبر2021 مبقر العمل.

املختصة  الــســلــطــات  ســتــدخــل  فــهــل 
لفرض أداء األجور املستحقة، والسهر على 

تطبيق القانون وإعادة تشغيل املعمل؟

عىل فقري

زيارة تضامنية ملعتصم عامل وعامالت رشكة "املحمدية شوز"
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السياسية

الحكومة الجديدة 

جهاز لتطبيق النموذج التنموي للرأساملية املتوحشة

مضامن  ستنفذ  التي  اجلديدة  احلكومة  تشكيل  مت 
عن  املنبثقة  احلكومة  هذه  اجلديد،  التنموي  النموذج 
الشعب  أن  املعلوم،  من  التي،  االنتخابات  مسرحية  نتائج 
جدواها  بعدم  منه  إدراكا  كبير،  بشكل  قاطعها  قد  املغربي 
رجاال  احلكومة،  هذه  وجوه  جل  عليها.  رهان  أي  وانعدام 
تعمل  التي  االحتكارية  البورجوازية  ممثلي  من  هم  ونساء 
استفادتها،  مع  للقصر،  الكبرى  املشاريع  إلدارة  كواجهات 
تنمية  و  رعاية  مقابل  املخزني  الريع  من  احلال،  بطبيعة 

الليبيرالية  ومبادئ  بأفكار  متشبع  جلهم  املشاريع،  هذه 
االحتفاظ   يتم  احملزن  سياسة  يف  وكالعادة،  املتوحشة. 
بالبرنامج  يسمى  ما  خارج  تشتغل  التي  السيادة  بوزارات 
األساسي  التعليم  حقيبة  إسناد  هو  املثير  لكن  احلكومي، 
النموذج  إعــداد  فريق  ومنسق  األسبق  الداخلية  لوزير 
واالقتصادية  السياسية  املعالم  سيحدد  الذي  التنموي 
 ،2035 سنة  حــدود  إلــى  املغربي  للشعب  واالجتماعية 
كمشة  اغتناء  زيــادة  تكريس  على  سترتكز  معالم  وهي 
مقابل  أيديهم  بن  الشعب  ثروات  تركيز  عبر  األغنياء 
الشعبية،  اجلماهير  أوسع  على  والتهميش  الفقر  تعميم 
الزيادات  خالل  من  السياسة  هذه  بالفعل،  بــدأت،  وقد 
والسكر  كالدقيق  األساسية  ــواد  امل أسعار  يف  الفاحشة 

البوتان.  غاز  عن  الدعم  رفع  إلى  باإلضافة  والزيت 
العمومية  املدرسة  ومعه  العمومي  التعليم  قطاع  يشكل 
قياس  ميكن  أساسهما  على  التي  األساسيتن،  الركيزتن 
التمرس  نــســب  رفــع  خــالل  مــن  واألمم  الــشــعــوب  تــقــدم 
البحث  إلــى  بــاإلضــافــة  ــة  ــي األم آفــة  عــلــى  والــتــشــطــيــب 
األولوية  وإعطائها  البحوث  أكادمييات  وتوفير  العلمي 
جند  املخزنية،  للدولة  بالنسبة  العمومية.  امليزانيات  يف 
التي  والتقارير  الوطنية  واإلحصائيات  املؤشرات  كل  أن 
قطاع  مجال  يف  املختصة  الــدولــيــة  املنظمات  تصدرها 
األخيرة،  املراتب  يتذيل  املغرب  أن  إلى  تشير  التعليم، 
التي  الـــدول  مــن  العديد  تسبقه  بــل  أخـــرى،  بعد  سنة 
االمبريالية.  القوى  وتدخالت  احلروب  ويالت  من  تعاني 

لتوجيهات  املغربي  النظام  يخضع  أن  الطبيعي  من 
يعتمد،  ــه  ألن الــعــاملــي  والــبــنــك  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 

ثمانون  فاقت  التي  اخلارجية،  املديونية  على  أساسا، 
خطير  مستوى  وهو  اخلام،  الداخلي  الناجت  من  املائة  يف 
هذه  بن  من  االمبريالية.  املالية  املؤسسات  هذه  بشهادة 
التعليم  قطاع  تفويت  يحتل  الالشعبية،  التوجيهات 
ميكن  بحيث  الــقــصــوى،  ــة  ــوي األول ــاص،  اخلـ لــلــرأســمــال 
هذه  حسب  ألنــه  عنه،  نهائيا  يدها  نفض  مــن  الــدولــة 
ميزانية  من  الكبير  اجلــزء  يستهلك  املالية،  املؤسسات 
وكذلك  القطاع،  يف  العاملن  أجور  كتلة  خالل  من  الدولة، 

غير  إلى  واملختبرات  واملدرجات  احلجرات  بناء  تكاليف 
تعتبر  لذلك  الضرورية.  األساسية  التجهيزات  من  ذلك 
يستثمر  أن  يجب  الذي  هو  واألجنبي  احمللي  الرأسمال  أن 
طبق  ــارة.  ــس واخل الــربــح  مــبــدأ  ويعتمد  القطاع  هــذا  يف 
عند  عاملة  يد  التعليم  ورجال  نساء  يعتبر  املنطق  هذا 
بجانب  الكلية.  أو  املعهد  أو  املــدرســة  مالك  الرأسمالي 
العمومية،  الصحة  قطاع  هناك  احليوي،  القطاع  هــذا 
قطاع  وتفويت  تفكيك  لكن  املصير،  نفس  يعرف  الــذي 

الشعب  حلساسية  نــظــرا  كبيرة  عقبة  يشكل  التعليم 
استعداده  وبالتالي  وأبنائه  بناته  تعليم  على  وحرصه 
تنسيقية  نضاالت   وما  احلق،  هذا  عن  والدفاع  للتضحية 
قاطعا  دليال  إال  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  األساتذة 
املغربي  فالشعب  الهائل.  النضالي  االستعداد  هذا  على 
الفقر  دائرة  وتوسيع  األسعار  يف  الزيادات  مع  يتساهل  قد 
بناته  تعليم  لكن  للبطالة،  الفظيع  والتنامي  والهشاشة 
للدفاع  سيهب  الــذي  األحمر  اخلط  مبثابة  هو  وأبنائه 
البيضاء  بالدار   1965 مارس   23 انتفاضة  يف  ولنا  عنه، 
للدفاع  واملقهور  الكادح  الشعب  استعداد  عن  ساطع  مثال 
طرف  مــن  للتصرف  الــقــابــل  غير  حقه  يعتبره  مــا  عــن 
العاملية. والرأسمالية  االمبريالية  وكيل  املخزني  النظام 

الداخلية  لوزير  التعليم  قطاع  حقيبة  إسناد  يأتي   
التنموي،  النموذج  مشروع  إعداد  فريق  منسق  و  األسبق 
صندوق  مخطط  سينفذ  النظام  أن  مضمونها  رســالــة 
ــذي يــقــضــي بــالــتــفــويــت الــتــدريــجــي  الــنــقــد الــدولــي الـ
ــك يــتــم إفــــراغ تــدريــجــيــا  ــذل ــدارس الــعــمــومــيــة، ل ــم ــل ل
من  ــات  ــداديـ االعـ بــعــض  و  االبــتــدائــيــة  ــدارس  ــ امل بــعــض 
هذا  كــل  أخــرى،  مــدارس  إلــى  توجيههم  عبر  التالميذ 
اللوبيات  إعــداد  يتم  الوقت  نفس  يف  تفويتها.  أفــق  يف 
من  باستفادتها  املدارس  هذه  ستتسلم  التي  الرأسمالية 
السياق  نفس  يف  الضرائب،  من  وإعفائها  الكبير  الدعم 
بالعقدة  ــاذات  ــت واألس األســاتــذة  تشغيل  سيتم  ايــضــا، 
يتم  أن  على  مرحليا،  اجلهوية،  التعليم  أكادمييات  مع 
األجنبي.  و  احمللي  الــرأســمــال  إلــى  كذلك  هــي  تفويتها 
فسيتم   اجلهوية  املؤسسات  هذه  متويل  يخص  فيما  أما 
بناتهم  متدرس  لواجبات  املواطنن  و  املواطنات  أداء  من 

ئهم. بنا أ و
الدولي  النقد  صندوق  ملخطط  األساسية  الركيزة  إن   
األجور،  كتلة  بتقليص  أدبياته،  يف  يسمى،  مبا  معروف 
والتي  اخلام  الداخلي  الناجت  من  املائة  يف   12 تتعدى  التي 
قطاع  أن  ومبــا  املــائــة.  يف  عــشــرة  عــن  تقل  ان  يستوجب 
املوظفن،  مجموع  من  املائة  يف   53 حوالي  يشغل  التعليم 
العاملن  عدد  من  للتخفيف  إليه،  رأسا  التوجه،  فيجب 
إدارين و حراس و غيرهم. و يف هذا  من أساتذة   وأعوان  
خدماتهم  وتفويت  األعوان  و  احلراس  تصفية  متت  اإلطار 
للعامالت  البشع  باستغاللها  املعروفة  املناولة  شركات  إلى 
الوزارة  هذه  ومصاحلها.  التشغيل  وزارة  بتواطؤ  والعمال 
درجة  الى  لتتقلص  احلالية  احلكومة  يف  حذفها  مت  التي 
العاملة  الطبقة  إلى  بليغة  رسالة  كذلك  هذه  و  مديرية، 
من  إال  عــار،  بــصــدر  الــبــاطــرونــا  رصــاص  ســتــواجــه  الــتــي 
األستاذات  توظيف  محاولة  تأتي  ثم  ووحدتها.  نضالها 
أفق  يف  اجلهوية  األكــادميــيــات  مــع  بالعقدة  واألســاتــذة 
باالستقاللية  تتمتع  خصوصية  مؤسسات  إلى  حتويلها 
عامل  مجرد  األســتــاذ  يصبح  الطريقة  وبــهــذه  املــالــيــة. 
حتديدها  يتم  ــرة  أج مقابل  للرأسمالي  خدمة  يقدم 
الــذيــن  ــذة  ــات األس تنسيقية  إن  ــرون.  ــاط ــب ال ــرف  ط مــن 
وصمودها  املستميتة  بنضاالتها  التعاقد  عليهم  فرض 
الظاملة  واالقــتــطــاعــات  والتضييق  القمع  حمالت  ــام  أم
برنامج  تنفيذ  يف  املخزني  النظام  حسابات  أربكت  قد 

االمبريالية.        املالية  املؤسسات 

احلسن لهناوي 

مع  يتساهل  قد  املغريب  الشعب 
دائرة  وتوسيع  األسعار  يف  الزايدات 
الفظيع  والتنامي  والهشاشة  الفقر 

هو  وأبنائه  بناته  تعلمي  لكن  للبطالة، 
للدفاع  سهيب  الذي  األحرم  الخط  مبثابة 

مارس   23 انتفاضة  يف  ولنا  عنه، 
ساطع  مثال  البيضاء  ابلدار   1965

واملقهور  الكادح  الشعب  استعداد  عن 
القابل  غري  حقه  يعتربه  ما  عن  للدفاع 

وكيل  املخزين  النظام  طرف  من  للترصف 
العاملية. والرأمسالية  االمربايلية 
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من  دقيق،  جد  سياق  يف  الدميقراطي  النهج  جريدة  من   429 العدد  هذا  يصدر 
خالل  عميقة  داللة  ذات  التاريخية  احملطات  من  عدد  ذكرى  مع  وتزامنا  جهة، 

يف  العظيمة  البلشفية  الثورة  إلى  فباإلضافة  ثانية.  جهة  من  أكتوبر  شهر 
على  بناًء  العمالية  واجلماهير  البلشفي  احلزب  قادها  التي   1917 عام  أكتوبر 
عاملية  تواريخ  ثالث  أكتوبر  شهر  يتضمن  اللينينية؛  وتطوير  املاركسية  أفكار 

حتييه  الذي  الغذاء  يوم  أكتوبر  و16  القروية،  املرأة  يوم  أكتوبر   15 منها  هامة 
حتت  السنة  هذه   Via Campesina" "فياكابيسينا  للمزارعن  العاملية  احلركة 

املتعددة  الشركات  وملواجهة  للشعوب  غذائية  سيادة  أجل  من  النضال  "يوم  شعار 
من  محاربة  األصح  أو  الفقر  حملاربة  العاملي  اليوم  أكتوبر  و17  االستيطان"، 

الفقر. يصنعون 

األمن  مسألة  مختلفة  زوايا  من  تناولت  أن  الدميقراطي  النهج  جلريدة  سبق  لقد 
السوق  منطق  على  االعتماد  عدم  مرة  كل  الالزمة  وكانت  باملغرب،  الغذائي 

لنمو  تعطيها  االقتصادية  السياسات  دأبت  التي  األفضلية  مع  القطع  وضرورة 
ألن  الدولية،  السوق  من  الغذاء  خصاص  واستيراد  الفالحية  املنتوجات  صادرات 

املطلوبة  الكميات  من  يلزم  ما  حتقيق  طريق  على  والسير  يتنافى  اخليار  هذا 
وما  اجلفاف  كوارث  وآثار  األسواق  تقلب  عن  مأمن  يف  احمللية  احلاجيات  لتغطية 

احلسبان. يف  تكن  لم   19 كوفيد  جائحة  تبعات  من  حاليا  تالها 
يف  تناوله  مت  ملا  واستكماال  العدد،  هذا  ملف  يف  جديد  من  سنتناول  إذن  هكذا 

الفالحية  الثروات  على  األجنبية  الشركات  "استحواذ  موضوع  السابقة،  األعداد 
الغذائية". السيادة  ومشكل 

ال سيادة غذائية وال تمنية حقيقية يف ظل همينة االحتكارات الرأمسالية األجنبية

األمن الغذايئ باملغرب بني كوارث الجفاف وجائحة كورونا
محمد املساوي ما دور الفالحة املسقية؟ 

أن تناولت من زوايا  النهج الدميقراطي  لقد سبق جلريدة 
كل  الالزمة  وكانت  باملغرب.  الغذائي  األمن  مسألة  مختلفة 
مع  القطع  وضــرورة  السوق  منطق  على  االعتماد  عدم  مرة 
لنمو  تعطيها  االقتصادية  السياسات  دأبت  التي  األفضلية 
من  الغذاء  خصاص  واستيراد  الفالحية  املنتوجات  صادرات 
طريق  على  والسير  يتنافى  اخليار  هذا  ألن  الدولية.  السوق 
احلاجيات  لتغطية  املطلوبة  الكميات  من  يلزم  ما  حتقيق 
وما  اجلفاف  كوارث  وآثار  األسواق  تقلب  عن  مأمن  يف  احمللية 
تالها حاليا من تبعات جائحة كورونا 19 لم تكن يف احلسبان.
احلالية  اجلسيمة  األضــرار  حتمل  الصعب  من  كــان  إذا 
عامليا  الــوبــاء  هــذا  ــراء  ج الحقا  يحدث  ســوف  مــا  وتــصــور 
ومحليا، فإنه من الواجب يف هذه الظروف دق ناقوس اإلنذار 

بخصوص ما بات يهدد أمنا الغذائي من مخاطر قاتلة. 
تلك  درء  يف  املسقية  الفالحة  مساءلة  مــن  البــد  وهنا 

إنتاج محلي ومضمون. املخاطر وبدورها يف توفير 
اإلنتاجية  احلــيــازات  ببنية  بــدايــة  التذكير  مــن  البــد 
إجماال  االقتصادية  ومساهمتها  املسقية  األراضي  ونصيب 
تستتبعه  ما  إلى  االنتقال  قبل  خاصة،  الغذائي  األمن  ويف 
ــراءات  وإج جديدة  سياسية  توجهات  من  احلصيلة  قيمة 

الصلة. ذات  عملية 
 :  خصائص وحدات اإلنتاج الفالحي 

للعموم  يوفرها  جديدة  رسمية  معطيات  أية  غياب  يف 
مت  وبيانات  بإحصائيات  اخلاص  الفالحي  الوطني  السجل 
اعتماد  من  مفر  فال  و2018   2017 سنتي  خالل  جتميعها 
 1996 سنتي  خــالل  أجنــز  الــذي  للفالحة  العام  اإلحــصــاء 
اإلمساك  وإمنا  البيانات  دقة  ليس  هنا  الغرض  إن  و1997. 
باملغرب. الغذائي  األمن  لقضية  املؤسسة  اخلصائص  ببعض 

1.500.000 وحدة  إن عدد احليازات بلغ آنذاك ما يناهز 
املتوفرة،  املساحة  حسب  مجموعات  ثالث  إلى  توزيعها  ميكن 

أو السقوية. وتواجدها إما يف املناطق البورية 
املجموعة  هــذه  تضم  الكبيرة:  الفالحية  احلــيــازات   -
املناطق  يف  وأكــثــر  هكتارا   50 على  تتوفر  التي  احلــيــازات 
وتشمل  السقوية؛  املناطق  يف  وأكثر  هكتارا   20 أو  البورية 
يف   2 وحتوز  اإلجمالي  العدد  من  املائة  يف   2 املجموعة  هذه 

الفالحية.  املساحة  مجموع  من  املائة 
هذه  تضم  واملتوسطة:  الصغيرة  الفالحية  احليازات   -
املجموعة احليازات التي تتوفر على مساحات تتراوح ما بن 
واحد  هكتار  بن  ما  أو  البورية  املناطق  يف  هكتارا   50 إلى   3
املجموعة  هذه  وتشمل  السقوية؛  املناطق  يف  هكتارا   20 إلى 

من  املائة  يف   70 حتوز  فيما  اإلجمالي  العدد  من  املائة  يف   57
الفالحية. املساحة  مجموع 

التي  احلــيــازات  تضم  وهــي  ــدا،  ج الصغيرة  احلــيــازات   -
وهكتار  البورية  املناطق  يف  هكتارات   3 من  أقل  على  تتوفر 
41 باملائة  واحد يف املناطق السقوية، وتشمل هده املجموعة 

املساحة  مجموع  مــن  املــائــة  يف  و8,5  اإلجمالي  الــعــدد  مــن 
الفالحية.

االعتبار  بعن  يأخذ  ال  التقسيم  هذا  أن  اإلشــارة  جتدر 
التقنية  املعدات  حتى  وال  املستغلة،  املاشية  ونوعية  حجم 
املــســاعــدات  ــقــروض وســواهــا مــن  ال وفـــرص احلــصــول على 
احلــيــازات  تستفيد  ال  حيث  املــهــنــي،  والــتــأطــيــر  التقنية 
حصر  وباإلمكان  القليل.  بالنزر  إال  جدا  والصغيرة  الصغيرة 
على  تتوفر  التي  تلك  يف  جدا  والصغيرة  الصغيرة  احليازات 
من  املائة  يف   70 تشمل  التي  هكتارات   5 من  أقــل  مساحة 

العدد وأقل من ربع املساحات املستغلة. مجموع 
املسقية الفالحة  أهمية 

املائة  يف   15 على  بقليل  يزيد  ما  املسقية  املساحات  تشكل 
حجم  وفق  تتوزع  للزراعة  القابلة  اإلجمالية  املساحة  من 
يف  و65  الكبيرة  للحيازات  املائة  يف   30 يلي:  كما  احليازات 

للحيازات  املائة  يف  و5  والصغيرة  املتوسطة  للحيازات  املائة 
الصغيرة جدا. وهذا يدل مقارنة مع ما سبق على ميل واضح 

الري.  الكبيرة من مياه  أكبر للحيازات  نحو استفادة نسبية 
يف  املائة  يف   45 مبعدل  املسقية  الفالحة  تساهم  إجماليا 
الصادرات؛  يف  املائة  يف  و75  الفالحي  اخلام  الداخلي  الناجت 

أعلى.  اجلفاف  حدة  كانت  كلما  أهمية  النسب  هذه  وتزداد 
ويف ما يخص النتاج الكمي، فإنها توفر معدالت تتراوح حول 
و100 يف  املائة من اخلضراوات  و82 يف  السكر  املائة من  99 يف 
املائة  يف  و75  األعالف  من  املائة  يف  و75  احلوامض  من  املائة 
الفالحة  فإن  اإلنتاج  عمليات  لكثافة  ونظرا  احلليب.  من 
املسقية تشغل يف السنوات العادية ما يقارب 50 يف املائة من 

البوادي.  املتواجدة يف  العاملة  اليد 
ورغم هذا فإن احلصيلة دون ما مت رصده لهذا القطاع يف 
املزمن  السلبي  االختالل  من  واحلد  يف  مساهمته  يخص  ما 
منذ  انحدارا  منحاه  زاد  الــذي  الغذائي  التجاري  للميزان 
اخلارجية  التجارة  لتحرير  تبعا  احلالية  األلفية  بداية 
تكن  لــم  جــهــات  ــدة  ع مــع  ــر  احل للتبادل  اتفاقيات  ــرام  وإبـ

املغرب. لصالح  جميعها 
ضمان  خطى  على  السير  يف  أسوأ  كانت  احلصيلة  أن  كما 
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السيادة الغذائية رافعة أساسية للتنمية وللتصدي لهيمنة الرشكات 
الرأساملية املتعددة االستيطان

امتالك  وضــرورة  أهميته  برزت  ضمانه  يف  واحلق  الغذاء  إن 
بالصدمة  سمي  ما  إثر  بلد  كل  مستوى  على  حتقيقه  وسائل 
الغذائية العاملية التي انفجرت سنة 2008 ثم 2011 واملرتبطة 

باالرتفاعات املتصاعدة التي عرفتها أسعار املواد الغذائية.

جلائحة  الكارثية  اآلثــار  الشعوب  عاشت  أن  وبعد  واليوم،   
اجلوع  لضحايا  ملحوظ  تصاعد  يف  جتسدت  التي  كوفيد19، 
مسألة  للشعوب  الغذائية  السيادة  أصبحت  الغذائي،  والفقر 
حيوية لتحقيق مصير غذائها وحقها يف غذاء كايف، صحي، يف 
املعنية  املتحدة  األمم  جلنة  توجيهات  وفق  ومستدمي  املتناول 
يف  والتحكم  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق 

إنتاجه ووضع حد للتبعية الغذائية بجميع أشكالها ووضع حد 
الرأسمالية  الدول  متارسها  التي  يتبعك"  كلبك  "جوع  لسياسة 
ومؤسساتها  االستيطان  املتعددة  شركاتها  عبر  واالمبريالية 

املالية الستعمار الشعوب واستغالل خيراتها. 

إن مفهوم السيادة الغذائية استطاع خالل 25 سنة، أي منذ أن 
طرحته حركة فياكابيسينا ألول مرة سنة 1996 يف قمة الغذاء، 
النضالية  الساحة  يكتسح  أن  بروما،  الفاو  منظمة  التي نظمتها 
احلركات  يد  يف  املقاومة  أداة  ويصبح  الغذائية  التبعية  ملقاومة 
احلق  لتحقيق  والتقدمية  الدميقراطية  والقوى  االجتماعية 
يف الغذاء للشعوب. احلق يف الغذاء يعني توفير الغذاء وضمان 
الالزمتن  الصحية  والسالمة  اجلــودة  مع  شرائه  على  القدرة 
اإلنسان  تفتح  يف  يساهم  صحيا  ــذاء  غ منه  جتعالن  اللتن 
التنمية  يف  النشيطة  واملشاركة  واإلبداع  العمل  على  ويساعده 
اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعــالن  يف  جاء  كما  املجتمع  وتقدم 
واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  الدولي  والعهد   )25 )املادة 

والثقافية )املادتن 1-11 و 11 - 2(.

يف هذا اإلطار وانطالقا مما سبق علينا محاولة اإلجابة على 
السؤالن التالين :

هل يمتتع شعبنا ابلحق يف الغذاء؟  •  

يف  الحق  لشعهبا  املغربية  الدولة  تمضن  هل   •  
الغذاء؟ 

سياسة  مساءلة  من  البــد  السؤالن  هذين  على  ولإلجابة 

السياسة  مساءلة  وبالتالي  املجال  هذا  يف  وخياراتها  الدولة 
التي جتسدت يف مخطط  الفالحية  الفالحية/ االستراتيجية 
املغرب األخضر الذي دام 12 سنة، والبحث عن ما إذا كان يحمل 
لم  أم  الغذائية  السيادة  حقق  وهل  احلق  هذا  ضمان  مقومات 
يهتم بها نهائيا؟. وهنا يأتي استعمال مفهوم "السيادة الغذائية" 

كمقياس أو مفتاح لإلجابة.

لكن قبل الشروع يف استعمال هذا املفهوم للتحقيق يف املوضوع 
البد من تعريفه، ومن خالل التعريف ملفهوم السيادة الغذائية 
على  ــواب  اجل مالمح  بعض  بالشك  القارئ  ذهــن  إلــى  ستتبادر 

سؤالنا املركزي.

من   1996 سنة  مرة  ألول  طرحه  منذ  التعريف،  تطور  لقد 
طرف احلركة العاملية للمزارعن فياكابيسينا، من خالل القمم 
والتراكمات  الدولية  واللقاءات  االجتماعية  للمنتديات  الكبرى 
امليدانية للحركات االجتماعية ليؤكد على العناصر األساسية 

التالية :

إعطاء األولوية لإلنتاج الفالحي احمللي واملواد األساسية   •
للشعوب. 

• القيام بإصالحات زراعية شعبية. 
• ضمان حرية احلصول على البذور. 

• إشراك الشعوب يف بلورة السياسات الفالحية.
أصبح  باستمرار،  يتطور  والذي  التعريف،  هذا  من  انطالقا 
مفهوم السيادة الغذائية يشمل مجموعة من املقومات واملرتكزات 

تؤهله لضما احلق الغذائي وتتجلى هذه املرتكزات يف ما يلي :

األساسية  الغذائية  ــواد  امل يف  الذاتي  االكتفاء  حتقيق   •
للشعوب 

ويعني هذا بالنسبة للمغرب ضرورة حتقيق االكتفاء الذاتي 
يف املواد الغذائية األساسية للمغاربة وهي اخلبز والزيت والسكر. 
لكن، قياسا على هذا املرتكز، يتضح أن السياسة الفالحية فشلت 
هذه  يخص  فيما  للخارج  الغذائية  للتبعية  حد  وضع  ضمان  يف 
املواد. بحيث مازالت بالدنا تستورد 50 يف املائة من القمح الطري 
وملالمسة  املائدة.  زيت  من  املائة  يف  و90  السكر  من  املائة  يف  و70 

اختيار  وفهم  الغذائي،  التجاري  ميزاننا  وضعف  تبعيتنا  حجم 
سياستنا الفالحية املوجهة خلدمة كبار املستثمرين يف القطاع 
حساب  على  واألموال  لألرباح  مراكمتهم  على  والسهر  الفالحي 
شقاء العامالت والعمال الزراعين، علينا االطالع على ما يتم من 
نشر للمعطيات يف هذا املجال ومنها نشرة بنك املغرب لنكتشف 
إلى 4 سنوات من تصدير  أنه على بالدنا دفع ما يعادل ثمن 3 

الطماطم الستيراد سنة واحدة من القمح الطري.

•   وضع برانمج إصالح زراعي شعيب يمضن ما ييل :   

طرحه  كما  الطبيعية  واملــوارد  لــألرض  النفاذ  دمقرطة   •
يف  انعقد  الــذي   2004 سنة  الزراعي  لإلصالح  العاملي  املنتدى 
 200 من  وأكثر  مندوب   400 جمع  والــذي  اسبانيا   – فالينسيا 
منظمة من 72 بلدا و 5  قارات وكما أكده املؤمتر الدولي لإلصالح 
الزراعي والتنمية الريفية الذي انعقد ببورتو اليكري بالبرازيل 

سنة 2006. 

التي  األراضــي  ونزع  األرض  مللكية  األقصى  احلد  حتديد   •
ال تقوم بدورها االجتماعي والتي ال تنتج ومكافحة كل أشكال 
القروية  املناطق  يف  كرائها  أو  ــي  األراض شــراء  مجال  يف  الريع 

والتأكيد على استعمال األرض وليس متليكها.

• دمقرطة املياه باعتبارها خيرا طبيعيا ملجموع اإلنسانية. 
واملاء ليس بضاعة وال يحق خصخصته.

التقنية  واملدارس  والبحث  واملنح  القروض  توجيه سياسة   •
الــزراعــة  يشجع  الــذي  الفالحي  اإلنــتــاج  خلدمة  الفالحية 
اإليكولوجية ورفع اإلنتاجية مع احلفاظ على التوازن البيئي. 

• ضمان البذور احمللية عبر وضع برنامج من طرف الدولة من 
البذور  إن  وتوزيعها.  عليها  واحملافظة  ومضاعفتها  إنتاجها  أجل 
تعتبر عنصرا أساسيا ومحددا للسيادة الغذائية. فبدون التحكم 
يف البذور وبدون متلكها ال ميكن أن نتخلص من التبعية الغذائية 
ولو أنتجنا أزيد من احتياجاتنا. وميكن يف هذا الباب أن نعطي 
مثال الطماطم حيث أنه رغم موقعنا املتقدم يف تصديرها فإن 

بذورها مستوردة. 

أمام  الطريق  وفتح  الفالحن  وتنظيم  التعاونيات  تقوية   •
معهن  التعامل  بدل  الفالحي  اإلنتاج  مسؤولية  لتحمل  النساء 
كمساعدات أو أيادي عاملة رخيصة، وكذا تشجيع الشباب على 

االرتباط باألرض وضمان شروط ذلك.

تشجيع الفالحة العائلية وجعلها العمود الفقري لإلنتاج   •
يقال  ما  وعكس  الغذائية.  السيادة  لتحقيق  الهادف  الفالحي 
الفالحة  فــإن  الصناعية  للفالحة  القوية  اإلنتاجية  على 
ثلث  باستعمالها  العاملي  الغذاء  من  املائة  يف   70 تنتج  العائلية 
الزراعة  بينما  للزراعة،  الصاحلة  الفالحية  األراضــي  مساحة 
املوارد.  أرباع  الغذاء مقابل استغالل ثالثة  ربع  الصناعية تنتج 
يتضح أن الفالحة الصناعية إنتاجيتها مرتفعة بالنسبة لوحدة 
اليد العاملة، أما الفالحة العائلية فتبقى أكثر إنتاجية بالنسبة 
الفالحية.  ــادي  األي عمل  على  تعتمد  ألنها  املساحة  لوحدة 
باألمم  الغذاء  يف  احلق  مقرر  كشفها  املغيبة  احلقيقة  هذه  إن 
املتحدة السيد أوليفر ذي شوتر. ولن نتذكر أن منظمة األغذية 
لألمم املتحدة الفاو كرست 2014 سنة الفالحة الغذائية، وقررت 

العشرية القادمة لها. 

وخروقات  وتعسفات  وتجاوزات  وهمينة  سيطرة  مقاومة    •  
الرشكات متعددة االستيطان

الساعة  حد  إلــى  تظل  للقارات  العابرة  الشركات  هــذه  إن 
مونصانتو  وشركة  واملعاقبة،  واملتابعة  احملاسبة  دائرة  خارجة 

محمد هاكش
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البادية املغربية أمام تصاعد هيمنة الرأسامل وتنامي

 الهشاشة والتفقري
املغرب  سكان  مجموع  مــن   %  42 البادية  سكان  ميثل 
 74% تشغل  فهي  االقتصادي.  نشاطها  أهم  الزراعة  وتشكل 
فالزراعة  ذلــك  ورغــم  بالبادية.  النشيطة  الساكنة  من 
اخلــام  الــداخــلــي  الــنــاجت  مــن   %  15 بنسبة  إال  تساهم  ال 
وهي  اجلفاف  سنوات  يف   %  12 إلى  النسبة  هذه  وتنخفض 
الــدول  ففي  السكان.  عــدد  مع  مقارنة  مــحــدودة  مساحة 
 20 األرياف  يف  سكانها  عدد  يتعدى  ال  املتطورة  الرأسمالية 

من   %  3 إلى   % ب2  تقدر  الزراعة  يف  العاملن  ونسبة   %
 2 من  بأكثر  تساهم  ال  والزراعة  النشيطن  السكان  مجموع 

الداخلي اخلام.  الناجت  % من 
بالقطاع  العاملن  ونسبة  القروين  نسبة  ارتــفــاع  إن 
ميتص  الذي  الصناعي  القطاع  ضعف  إلى  مرده  الفالحي 
ــدول  ال يف  ــع  وق كما  الــقــرويــة  العاملة  الــيــد  مــن  الــفــائــض 

العشرين.  القرن  وبداية   19 القرن  نهاية  يف  الصناعية 
الداخلي  الناجت  يف  الفالحي  اإلنتاج  مساهمة  وضعف 
النشيطة  الساكنة  مجموع  من   %  39 يشغل  أنه  رغم  اخلام 
الذي  احلبوب  فمردود  القطاع.  هذا  إنتاجية  لضعف  راجع 
يف  قنطارا   14 يتعدى  ال  املغرب  يف  زراعي  منتوج  أهم  يعتبر 
الدول  يف  قنطار   70 من  أزيد  يبلغ  الذي  الوقت  يف  الهكتار 

املتطورة. 
فترة  منذ  املتبعة  للسياسات  نتيجة  هو  الوضع  وهــذا 
غير  ومغرب  نافع  مغرب  إلى  املغرب  قسم  الذي  االستعمار 
واستولى  اخلصبة،  األراضي  حيث  النافع  على  فركز  نافع. 
من  سلبها  بعد  كبرى  رأسمالية  وشركات  املعمرون  عليها 
وقنوات  بالطرقات  النافع  املغرب  ومد  الشرعين..  أصحابها 
القروض  املعمرين  ومنح  املياه  لتوفير  ســدودا  وبنى  الــري 
والبواكر  كاحلوامض  جديدة  زراعات  وأدخل  املالي  والدعم 
املناطق  باقي  وهمش  فرنسا،  نحو  التصدير  إلى  موجهة 

النافع.  غير  املغرب  نطاق  يف  أدخلها  التي 
املخزني  النظام  سيحافظ  الشكلي،  االستقالل  بعد 
سيطرته  فلبسط  االستعمارية.  السياسات  نفس  على 
للدور  نظرا  البادية  يف  األعيان  على  اعتمد  األوضاع،  على 
العالقات  زالــت  ما  قــروي  مجتمع  يف  يلعبونه  كانوا  الــذي 
االستعمار  مصالح  على  حافظ  كما  فيه.  سائدة  القبلية 
أراضيهم.  لم يجردهم من  الذين  املعمرين اخلواص  وخاصة 
املتعاونن  الكبار  األراضـــي  مالكي  األعــيــان  بعض  وحتى 
مع  الستينات،  بداية  يف  عنهم  العفو  مت  االستعمار،   مع 
جانب  ــى  إل وأصــبــحــوا،  ممتلكاتهم  جلميع  استرجاعهم 

يف  املخزن  عليها  اعتمد  التي  القوة  جــدد،  آخرين  أعيان 
التي  املــدن  يف  والصغيرة  الوطنية  البرجوازية  مواجهة 
على  األراضــي  توزيع  وإعــادة  زراعــي  بإصالح  تطالب  كانت 
شعار  كان  السبعينات  نهاية  حدود  وإلى  الفالحن.  صغار 
"األرض ملن يحرثها" ترفعه كل األحزاب الوطنية واالحتاد 
يف  ترفع بقوة  كانت  التي  الشعارات  للشغل. )من بن  املغربي 

ماي(.  فاحت  تظاهرات 

الوطنية  والبرجوازية  املخزن  بن  ما  الصراع  هــذا  إن 
الضباط  وكبار  املــدن  يف  متمركزة  كانت  التي  والصغيرة 
أراضي  من  تبقى  ما  استرجاع  إلى  املخزن  دفع  العسكرين 
استرجع  ما  بعد  السبعينات  بداية  يف  اخلاص  االستعمار 
إلى  واضــطــر  احلــمــايــة.  بعد  الرسمي  االستعمار  أراضـــي 
على  األراضــــي  هـــذه  ــن  م  )%  30 )حــوالــي  جـــزء  ــع  ــوزي ت
عناصر  بعض  منه  فاستفاد  الباقي،  أما  الفالحن.  صغار 
إلى كبار  البادية، باإلضافة  الكبار يف  واملالكن  البرجوازية  
العسكرين.  االنقالبن  محاولة  بعد  العسكرين،  الضباط 
عن  تدبيره  يف  الــدولــة  استمرت  األراضـــي  مــن  تبقى  ومــا 
مت  أن  إلى  وسوجيطا(  )صوديا  عموميتن  شركتن  طريق 

 .2003 سنة  خالل  واألجنبي  احمللي  للرأسمال  تفويته 
املخزن  وجه  االستعمار،  سياسة  لتكريس  وكاستمرار 
االستثمارات  جل   68-1972 اخلماسي  املخطط  من  ابتداء 
الــدوائــر  وتوسيع  وإنــشــاء  الــســدود  بناء  نحو  العمومية 
لها  خطط  التي  هكتار  مليون  سقي  فكرة  وتبنى  السقوية. 
كلفت  ولقد  املاضي.  القرن  من  الثالثينيات  مند  االستعمار 
40 مليار درهم  2000 حوالي  هذه السياسة إلى حدود سنة 
النحو  على  باملغرب  الــقــروي  املــجــال  وصــف  ميكن  والــيــوم 

التالي:
مليون   1.5 حــوالــي  مساحتها  تبلغ  سقوية  مناطق   •
من   %  45 تنتج  املزروعة(  املساحة  من   %  16 )أي  هكتار 
 %  70 إلى  وتصل  عادية  سنة  يف  الفالحية  املضافة  القيمة 

املغربية.  الفالحية  الصادرات  مجمل  وتنتج  جافة  سنة  يف 
املطرية  التساقطات  على  تعتمد  بــوريــة  مناطق   •
مبردودية  والقطاني  احلبوب  أساسا  تنتج  املنتظمة،  غير 
 55% املزروعة تساهم ب  84 % من املساحة  ضعيفة، تشكل 
 % و30  عادية  سنة  يف  الفالحية  املضافة  القيمة  من  فقط 

جافة.  سنة  يف  فقط 
تعتمد  مرتفعة  سكانية  كثافة  ذات  جبلية  مناطق   •

أســاســا عــلــى الــرعــي وبــعــض الــســقــي عــلــى مــســاحــات جد 
محدودة.

والقهر.  والعزلة  التهميش  تعاني  األخيرة،  املناطق   هذه 
الرعي  عىل  تعمتد  صحراوية  وشبه  صحراوية  مناطق    •    

ضعيفة.  سكانية  كثافة  وذات  أساسا 

تستفيد  طبقية  سياسة  الفالحية  املخزن  سياسة  إن 
األراضــي  من  االستفادة  الكبار.  الفالحن  من  أقلية  منها 
الدعم  ومــن  السقي  مجال  يف  العمومية  واالســتــثــمــارات 
اإلعفاءات  إلى  باإلضافة  اإلنتاج  وعوامل  املعدات  القتناء 

الضريبية. 
هذه السياسات املتبعة أدت إلى فقدان السيادة الغذائية 
وأصبح  للحبوب.  بنيوي  مستورد  املغرب  أصبح  إذ  لبالدنا 
تتزايد  التي  الـــواردات  لفائدة  مختال  التجاري  املــيــزان 

الفالحية.  الصادرات  وقيمة  حجم  تناقص  أمام  قيمتها 
مالين   9 حوالي  باملغرب  للزراعة  القابلة  املساحة  تقدر 
مم   400 عن  تساقطاتها  تقل  مناطق  يف  منها   %50 هكتار،  
هكتار.  مليون   9.7 حوالي  الغابوية  واملساحات  السنة.  يف 
املوارد  فمجموع  محدودة:  فهي  املائية،  للموارد  بالنسبة 
تتعدى  ال  معقولة،  بتكلفة  تعبئتها،  ميكن  التي  املتجددة 
و4  السنة. )16 مترا مكعبا سطحية  مليار متر مكعب يف   20
أي يف  الشمال وحوض سبو  50 % منها ممركزة يف  جوفية( 
املوارد خاصة  أن هذه  للمغرب. كما  الكلية  املساحة  7 % من 
ألخرى  سنة  من  كبيرة  تفاوتات  تعرف  منها  السطحية 
جافة  سنة  يف  مكعب  متر  مليارات   5( التساقطات  حسب 

و50 مليار م3 يف سنة جد ممطرة(. 
 ورغم محدودية هذه املوارد، فإنها أصبحت مهددة بسبب 
التي  السياحية،  واحملطات  املدن  توسع  جراء  عليها  الضغط 
السلبية  اآلثار  مراعاة  دون  السائدة  الطبقة  مصالح  تخدم 
املناطق  لساكنة  الكرمي  العيش  متطلبات  وعلى  البيئة  على 

ملهمشة.  ا
أدى استنزاف املوارد الطبيعية إلى عدة اختالالت بيئية 
بالتصحر  املغرب  مناطق  من   %  95 تهدد  أصبحت  التي 

: يلي  ما  فيه  جاء  الذي  البيئة  لوزارة  تقرير  حسب 
مابن  املــدن  توسع  بسبب  املزروعة  املساحة  تقليص   •
سنة  كل  هكتار   4800 وضياع  سنويا  هكتار  و5000   3000
والبحث  التحتية  والبنيات  املدن  توسع  بسبب  الغابات  من 
سنويا  هكتار   3000 وإتالف  للزراعة  جديدة  مساحات  عن 

احلرائق. بسبب 
 10 يهدد  التربة  واجنــراف  النباتي  الغطاء  تدهور   •
مبعدل  السدود  حقينات  توحل  إلى  ويؤدي  هكتار  مالين 
6000 هكتار  60 مليون متر مكعب سنويا أي ما يعادل سقي 

سنويا.
استعمال  بسبب  املياه  من  مكعب  متر  مليار   4 ضياع    •
حوالي  وطرح  مالئمة،  وغير  تقليدية  السقي  يف  تقنيات 
معاجلة،  دون  الوديان  أو  البحر  يف  العادمة  املياه  من   90%
وهذا يشكل هدرا جلزء منها ومصدرا لتلوث املياه السطحية 

والشواطئ.  واجلوفية 
50 % من املناطق الرطبة )بحيرات( خالل ال  •  اندثار 

املاضية.  سنة   50

عبد الرحيم هندوف



العدد : 429   10
من 19 إلى 25 أكتوبر  2021

امللف

وخروقات  وتعسفات  وتجاوزات  وهمينة  سيطرة  مقاومة    •  
الرشكات متعددة االستيطان

الساعة  حد  إلــى  تظل  للقارات  العابرة  الشركات  هــذه  إن 
مونصانتو  وشركة  واملعاقبة،  واملتابعة  احملاسبة  دائرة  خارجة 
MONSANTO خير مثال بضحايا أدويتها الكمياوية وهيمنتها 
وتخلفها  خلفتها  التي  املآسي  على  وللتعرف  البذور.  إنتاج  على 
اإلنسان  حقوق  على  السلبي  أنشطتها  وتأثير  الشركة  هــذه 
التي  الرمزية  محاكمتها  نتائج  على  االطــالع  ميكن  األساسية، 
احلركات  طــرف  من  بالهاي-هولندا   2016 أكتوبر  يف  جــرت 
االجتماعية العاملية واملدافعات واملدافعن عن قضايا الفالحن 
تهيمن  للقارات  العابرة  الشركات  أن  كذلك  املعلوم  من  والبيئة. 
تستحوذ  كما  العالم  عبر  األساسية  الغذائية  املواد  توزيع  على 
أالف  وتشريد  الهجرة  أفــواج  ينتج  مما  الهكتارات  مالين  على 
نتاج  الشركات  هذه  تبقى  طبعا  وأسرهم.  الفالحن  من  مؤلفة 
العوملة الرأسمالية املتوحشة التي يتم مقاومتها عبر العالم من 
الشراكات  هذه  أن  إلى  نشير  أن  هنا  يفوتنا  وال  الشعوب.  طرف 
اختراق  استطاعت  االقتصادي،  املنتدى  مبساندة  استطاعت، 
األمم املتحدة ونظمت قمة أممية حول النظم الغذائية يوم 23 
املدني  واملجتمع  االجتماعية  احلركات  غياب  يف   2021 شتنبر 
الزراعة  لشرعنة  وسيلة  واعتبره  املنتدى  قاطع  الذي  املناضل 

الصناعية والتجارية التي تدمر البيئة واإلنسان، ودعى ملواصلة 
النضال ضد هذه الهيمنة التي ستزيد الشعوب فقرا وجوعا. 

• مواجهة املؤسسات الرأسمالية املتحكمة يف املال والتجارة 
النقد  وصندوق  الدولي  "البنك  الرعب  ثالوث  هنا  وأقصد 
والذي ميول بسخاء ويشجع  العاملية"  التجارة  الدولي ومنظمة 
واالقتصاد   )Agrobusiness( الصناعية  ــة  ــزراع ال بــقــوة 
إلى  يــؤدي  مما   )l’économie extractive( االستخراجي 
مجاالتهم  مــن  الفالحن  وإخـــالء  ــي  األراضـ على  االســتــحــواذ 

الترابية وتدمير الطبيعة.

)الفاقدة  احلر"  التبادل  ب"اتفاقيات  يسمى  ما  مواجهة   •
للحرية وهو يف احلقيقة تبادل غير عادل(

سياسية  أدوات  بــاعــتــبــارهــا  االتــفــاقــيــات  هـــذه  مــواجــهــة 
واقتصادية بيد الرأسمالية واالمبريالية لتدومي سيطرتها على 
املختل  التجاري  وامليزان  الغذائية.  التبعية  ولتكريس  الشعوب 

لصالح الدول املهيمنة يف مجال الغذاء معبر عن هذه التبعية.

املتبعة  الفالحية  السياسة  أن  يتضح  سبق  ما  من  انطالقا 
والتنموية،  الفالحية  السياسات  يف  حاليا  واملتجسدة  ببالدنا، 
بعيدة كل البعد عن تبني املرتكزات واملقومات املتعلقة بالسيادة 
تصطف  السياسة  هذه  وأن  سبق،  فيما  تناولناها  التي  الغذائية 

إجراءاتها  كل  عبر  وتعمل  الرأسمالية  الفالحة  جانب  إلى  بقوة 
على تشجيع كبار املستثمرين وصادراتهم وتراكم أرباحهم، وهم 
بالتالي املستفيدون من التبعية الغذائية. أما األغلبية الساحقة 
من الفالحن فإن استفادتهم من املنح واإلعانات والتشجيعات، يف 

إطار ما يسمى بالفالحة التضامنية، تبقى جد هزيلة.  

اقتصاديا  نشاطا  ليست  الغذائية  السيادة  بعن  الفالحة  إن 
فوق  والــوجــود  باحلياة  حميمي  بشكل  ترتبط  هي  بل  فقط 
والفالحة  الفالحن  رفاه  على  يعتمد  الشعوب  أمن  وإن  األرض، 
الدائمة. ومن أجل ضمان احلق يف الغذاء وحماية حياة اإلنسان، 
إقرارها  مت  التي  اإلنسان  حقوق  وتطبيق  حماية  الضروري  من 
العاملي  اإلعــالن  يف  واملتجسد  املتحدة  األمم  طرف  من  مؤخرا 
الريفية/ املناطق  يف  العاملن  من  وغيرهم  الفالحن  حلقوق 

القروية. 

السيادة الغذائية: حق الشعوب يف غذاء صحي ومالئم ثقافًيا 
يتم إنتاجه بطرق سليمة بيئًيا ومستدامة، وحقهم يف حتديد 

نظمهم الغذائية والزراعية.

" ال سيادة غذائية وال عيش كرمي دون تمنية قروية 

حقيقية شاملة"

احمللية  احلاجيات  تغطية  نسب  أن  حيث  الغذائي؛  األمن 
يخص  ما  يف  مقلقة  مستويات  لتبلغ  التراجع  يف  كذلك  آخذة 
والزيوت  املائة(  يف   60 )معدل  واحلبوب  املائة(  يف   50( السكر 
)12 يف املائة(. ولم يسلم من هذا املصير سوى احلليب واللحوم. 
يف  مستمرة  فإنها  األسعار  جانب  من  أما  الكم،  حيث  من  هذا 

للفئات  الغذائية  االستهالكية  القدرة  من  يحد  مما  االرتفاع 
الشعبية. 

الراهنة اآلفاق 
الرسمي عن نسخة منقحة من مخطط  مت مؤخرا اإلعالن 
ذلك  جاء  وقد  األخضر،  اجليل  مسمى  حتت  األخضر  املغرب 
التنموي.  بالنموذج  اخلاص  اللجنة  أشغال  انطالق  مع  تزامنا 
لكن حالة الطوارئ الصحية الفجائية واملستمرة إلى حد اآلن 

الفرضيات. كل  قلبت 
للظروف  تبعا  يتوجب  مبا  عاليا  اجلهر  يتطلب  ما  وهــذا 

وتؤسس  احلالية  السياسات  مع  تقطع  توجهات  من  املستجدة 
وميكن  املغربي،  للشعب  الغذائي  األمن  يضمن  جديد  لبديل 

: التالية  تلخيص هذا الطرح يف النقط 
الفالحية:  البورجوازية  على  الشعبي  احلجر  وجــوب   -
من  ملعقة  فمها  ويف  ولدت  باألساس  طفيلية  بورجوازية  ألنها 

مخزن، ولم تأت من امليدان نتيجة حسم الصراع ضد إقطاعية 
ما، وإمنا نشأت وترعرعت يف كنف  إنتاجية  القيام بثورة  أو  ما 
من  واملتحكم  األساسي  الفاعل  تــزال  وال  كانت  التي  الدولة 
تقوية  منه  الهدف  كان  فالحي  رأسمالي  تراكم  عملية  يف  فوق 

السائدة. الطبقية  للكتلة  االقتصادية  القاعدة 
التراكم  عملية  إن  الفالحية:  الرأسمالية  جشع  مقاومة   =
أواخر  محسوسة  بصفة  انطلقت  التي   - البدئي  الرأسمالي 
االستعمار  فترة  إبــان  تسارعت  والتي  عشر،  التاسع  القرن 
يتم  إذ  اآلن؛  حد  إلى  مستمرة  زالــت  ال   – االستقالل  وغــداة 

أراضي  من  تبقى  ما  على  لإلجهاز  فتاكة  حديثة  آليات  شحذ 
الفالحن  رقبة  على  الــرأســمــال  قبضة  وإلحــكــام  جماعية 
اإلنتاجية  أنشطتهم  معظم  إخضاع  عبر  والصغار  املتوسطن 
املوارد  استنزاف  إلى  إضافة  العمل،  فائض  استخالص  ملنطق 

النادرة أصال من مياه، ومراعي وغابات. الطبيعية 
تشكل  تالزم  اخلارجية:  باألسواق  التبعي  االرتباط  فك   =
لالقتصاد  التبعي  باالرتباط  الكبيرة  الفالحية  البورجوازية 
املغربي باملنظومة الرأسمالية العاملية واألوربية بوجه خاص. 
ونتج عن هذا تخصيص أجود األراضي وأوفرها جتهيزا لإلنتاج 
املنحى  هذا  إن  الغذائي.  االكتفاء  حساب  على  التصديري 
األراضي  استغالل  يف  التحكم  بنية  تتغير  لم  طاملا  سيتكرس 
إليه  تدعو  ما  وهذا  أوال،  احمللية  الغذائية  احلاجيات  لتلبية 
مدمرة  مجاعات  املغاربة  يعرف  ال  حتى  اليقظة  األوساط  كل 

مستقبال.
- مناء بدون تمنية 

ــاج الــفــالحــي منذ  ــت ــم يــتــرجــم الــنــمــاء ومــضــاعــفــة اإلن ل
يف  يتسع  الفقر  زال  ال  إذ  اجتماعية،  تنمية  إلى  االستقالل 
ـ  الغرب  )حالة  الفالحية  املناطق  يف  وحتى  عامة  الــبــوادي 
شراردة ـ بني حسن...( التي تزخر مبوارد تؤهلها إلى األفضل. 
إلشكالية  جتليات  إال  هي  ما  مجتمعة  اخلصائص  هذه  إن 
ـ  باملغرب  ـ  اليوم  مطروحة  وهي  الزراعية؛  املسألة  وهي  أعم 
الرأسمالي  اإلنتاج  منط  يهيمن  حيث  مضى،  وقت  أي  من  أكثر 
جديدة  مقاربة  يف  تساعد  قد  أولية  تساؤالت  وهذه  التبعي. 

: باملغرب  الزراعية  للمسألة 
الندرة  تطبعها  وأرض  مــاء  من  ــوارد  م مع  التعامل  كيف   -

الغذاء؟ إلنتاج  وأساسية 

الشعب:  من  بمتويل  املرتاكم  الفالحي  الرأمسال  طبيعة  ما   -

ملك خاص؟ أم ملك عمومي؟

املنظومة  الشائع، يف  العائيل، وهو  الفالحي  اإلنتاج  - ما موقع 

أم  الرأمسايل،  التجميع  آلليات  اتم  خضوع  التبعية:  الرأمسالية 

فرصة إلقامة مناذج تعاونية راقية ؟

يف  الفالحني  وصغار  الزراعيني  العمال  تحالف  آفاق  هي  ما   -

الفالحيني؟ الرأمساليني  كبار  مواجهة 

تمتة مقال األمن الغذايئ ابملغرب بني كوارث الجفاف وجائحة كوروان

تمتة مقال السيادة الغذائية رافعة أساسية لتحقيق سيادة الشعوب عىل غذاهئا
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ندوة الشهيد غسان كنفاين

سبل استعادة دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية
ــي  ــت ــدوة الــشــهــيــد غــســان كـــنـــفـــانـــي ، ال ــ ــ ــدت ن ــقـ عـ
لقاًء  دورّيــٍة،  بصورٍة  اإلخبارّية"  الهدف  تنظمها "بوابة 
أيلول  سبتمبر/  شهر  يف  السابقة  للندوة  مكماًل  جديًدا 
ومكانة  دور  استعادة  عنوان "سبل  حمل  والــذي  املــاضــي 

الفلسطينية". التحرير  منّظمة 
"الــزووم"،  برنامج  عبر  ُعقدت  التي  الندوة  واستضافت 
أملانيا،  من  جميل  محمد  الفلسطيني  الشأن  يف  الباحث 
الفلسطينية  جذور  مؤسسة  يف  الشبابي  احلراك  ومنسقة 
من  كايد  ليان  احملررة  واألسيرة  من القدس ،  خليفة  أماني 

الشرايف. بيسان  الصحفية  الندوة  أدار  فيما  نابلس، 
وقٍت  يف  "إننا  خليفة:  أماني  قالت  الــنــدوة،  بداية  ويف 
منظمة  واستعادة  إحياء  عن  التساؤل  فيه  علينا  يجب  ال 
أشكال  من  آخــر  شكل  تخّيل  علينا  يجب  وإمنــا  التحرير، 
املنظمة هو الشكل  أنه هل بالضرورة وجود  العمل والتساؤل 
منظمة  استعادة  ميكن  وهل  جامع؟،  جسم  إليجاد  الوحيد 
خالل  مــن  ــرى  أخ خــيــارات  إيــجــاد  ميكن  وهــل  التحرير؟، 
الصحيحة  التجربة  على  واملراكمة  املنظمة  مع  جتربتنا 
املرحلة؟. للعمل يف هذه  خالل فترة ما إليجاد شكل جديد 
يف  األخــيــرة  الهبة  يف  الحظنا  "إذا  خليفة:  وأضــافــت 
شكل  هناك  وغــزة كــان  والــقــدس  والضفة  احملتل  الــداخــل 
املثال  سبيل  وعلى  محلي،  نطاق  على  وجامع  للعمل  مختلف 
الداخل  يف  املنظمة  اجلرمية  ضد  تشكلت  التي  احلراكات 
للفلسطينين،  الصهيونية  اإلبادة  إلى  تهدف  والتي  احملتل 
األخيرة  الهبة  انتهاء  وبعد  للعمل،  محليًا  شكاًل  كان  شكلها 
عقبت  التي  الكبيرة  االعتقاالت  سلسلة  ومع  املاضي  مايو  يف 
مناطق  يف  شعبية  جلان  إلى  باالنضمام  الناس  بدأ  ذلــك، 

وغيرها". وعرابة"  الفحم  وأم  قرع  بـ"كفر  الداخل 
من  شكالن  شهدت  األخيرة  "الفترة  أّن  خليفة  وتابعت 
وجلان  السياسية  األحزاب  هو  األول  معناهما:  فقدا  العمل 
أرض  على  وجوده  وعدم  فشله  أثبت  الشكل  وهذا  املتابعة، 
ومؤسسات  األهلية  املنظمات  هــو:  الثاني  أّن  إال  الــواقــع، 
العمل  استطاع  املؤسسات  من  قليل  وعدد  املدني  املجتمع 
بقليل  املهنة  شكل  أخــذ  ألنــه  الواقع  أرض  على  بفاعلية 
من  متعددة  أشكااًل  أفرز  بالضرورة  واملجتمع  السياسة،  من 
أّنه "يجب علينا تخّيل شكل  بناًء على ذلك  العمل"، مؤكدًة 
عليه،  اعتدنا  الذي  املألوف  الشكل  عن  بعيدًا  للقيادة  آخر 
كافة  يف  األخــيــرة  املرحلة  شهدتها  التي  احلــركــات  ــذه  وه
أماكن  كافة  يف  جامعة  سياسة  أسس  على  مبنية  خطواتها 

الفلسطيني". التواجد 
محمد  الفلسطيني  الشأن  يف  الباحث  ــد  أكَّ جانبه،  من 
منظمة  بإصالح  تقول  التي  اخلطابية  "الالزمة  أّن  جميل، 
فلكلور  هــي  مؤسساتها  ودور  ــا  دورهـ وتفعيل  الــتــحــريــر 
الكفاح  فصائل  ظهور  بدء  ومنذ   ،1967 عام  منذ  فلسطيني 
أن  منها  الغرض  كان  إنشائها  منذ  التحرير  فمنظمة  املسلح، 
الرسمي  العربي  بالنظام  ملحًقا  بيروقراطًيا  جهاًزا  تكون 
أسسوها  ومن  العربية،  الدول  جامعة  حتديًدا  ومؤسساته 

لها". املتخيل  التاريخي  الدور  هو  كان 
انطلقت  النكسة  على  مباشر  فعل  ــرد  وك "اآلن  ــال:  وق
أرض  على  املوضوعي  الظرف  ظل  يف  املسلح  الكفاح  فصائل 
املجلل  املهزوم  العربي  للنظام  إمكانية  يعد  ولــم  الــواقــع، 
كان  الذي  بالشكل  الوصاية  صاحب  يبقى  أن  النكبة  بعار 

املنظمة". نشأة  بداية  منذ  يتخيله 

هو  التحرير  منظمة  إصــالح  "شعار  أّن  بالقول  وأردف 
النشطاء  خطاب  عن  ويغيب  بــاألســاس،  فصائلية  الزمــة 
الفلسطيني،  السياسي  املــجــال  يف  املستقلن  والفاعلن 

البحث  بفكرة  مرتبط  أصبح  اآلن  الشعار  لهذا  واستعادتنا 
التراكم  أن  فيما  الفلسطيني،  السياسي  املجال  مأسسة  عن 
على  متارس  التي  اجلهود  مستوى  أمام  قليل  يحدث  الذي 
األرض، وهذه اخلاصية سببها باألساس عدم وجود مأسسة 

الفلسطيني". السياسي  للفعل 
سياسي  فضاء  تخّيل  نستطيع  ال  أننا  ــا  "ومب وأضـــاف: 
كيان  باعتبارها  التحرير  منظمة  شرطية  يتجاوز  ممأسس 
مشكلة  وال  للفلسطينين،  جامع  ومعنوي  وسياسي  تنظيمي 
بدائل  لطرح  داعــي  ال  كونه  بذلك،  التمسك  أو  ذلــك  يف 
قضيتنا،  تاريخ  يف  مثله  حتقيق  يصعب  عظيم  تــراث  عن 

وإمنا  التطبيق،  لصعوبة  مطلوًبا  ليس  البديل  طرح  فشعار 
القدمي  التراث  هذا  مع  تاريخية  مصاحلة  حتقيق  باإلمكان 
ميكن  سياسي  أو  تنظيمي  فعل  أي  مع  له  امتداد  لتشكيل 

مستقباًل". انشاؤه 
اجليل  ــؤال  "س أّن  ــدت  أكَّ فقد  كايد،  ليان  األســيــرة  أمــا 
التحرير  منظمة  وإحياء  استعادة  كيفية  ليس  اجلديد 
أضعفت  من  ألنها  اخلطابية  الالزمة  هذه  استبعاد  فيجب 
املطلوب؟  الفعل  هو  ما  السؤال  وإمنا  ككيان،  باملنظمة  الثقة 
ميكن  الذي  املشروع  شكل  هو  وما  فعله؟  يجب  الذي  ما  أو 

نبدأ؟". أين  ومن  املرحلة؟،  هذه  يف  تطبيقه 
نفسها  جتــاوزت  جديدة  أشكال  "هناك  أّن  ليان  وبّينت 
واملهمة  مثاًل،  القدس  سيف  كمعركة  مناطقيتها  وجتاوزت 
السياسية  األسئلة  على  اإلجابة  على  املقدرة  هي  الطويلة 
"أن نكون على مسافة قريبة  أهمية  إلى  والهوياتية"، الفتًة 
هذا  ليس  احلقيقة  ولكن  فاعلن،  مجموعة  ومن  الفعل  من 
يف فلسطن ألّن  األمــاكــن  مــن  الكثير  يف  املــوجــود  التصّور 
اخلالصات  هذه  كل  يقّدم  من  ولكن  الفعل،  يف  سكوًنا  هناك 
التنظيم  فــكــرة  ــى  إل بحاجة  فــعــاًل  ونــحــن  والــتــضــحــيــات، 
واالستمرار  الفعل  على  بقدرة  هبة  كل  صياغة  على  القادر 
يفرض  الذي  التنظيم  وليس  للمستقبل،  ُيفيد  ما  وتلخيص 

اإلمالءات".
يربط  لتنظيم  ماسة  "بحاجة  أّننا  على  ــّددت  ش كما 
لكي  التضحيات،  هــذه  لكل  والــزمــنــي  اجلــغــرايف  الشتات 
الذي  من  الفكرة  ولكن  سياسي،  خطاب  كتابة  نستطيع 
فعل  إلى  سيتحول  الذي  السياسي؟  اخلطاب  هذا  سيحمل 
يومًيا  نتعّرض  وأننا  خاّصة  املهم  السؤال  هو  وهذا  سياسي، 
أننا  أي  نفعل،  مــاذا  نعرف  ال  ولكننا  االستعمار  ملمارسات 
لسد  سياسًيا  عليه  ويراكم  مقاوم  فعل  كل  لتنظيم  بحاجة 

واالحتادات". واجلماهير  السياسية  النخبة  بن  الفجوة 
الهدف بوابة  خاص 

الهبة  يف  الحظنا  إذا 
املحتل  الداخل  يف  األخرية 

وغزة كان  والقدس  والضفة 
مختلف  شكل  هناك 

نطاق  عىل  وجامع  للعمل 
املثال  سبيل  وعىل  محيل، 

تشكلت  اليت  الحراكات 
يف  املنظمة  الجرمية  ضد 

هتدف  واليت  املحتل  الداخل 
الهصيونية  اإلابدة  إىل 

للفلسطينيني
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األمر ليس طبيعيا البتة..
إحــدى  صدفة  التقيت  صفحتها:  على  ع  خديجة  كتبت 
الكورونا  لهاته  سحقا  لي  قالت  أمــس،  يوم  معاريف  من  النساء 
هاته  يف  امُلنى  ِعٌز  أصبح  لها  قلت  أعانقك.  أن  أود  كنت  اللعينة 
االجتماعية  حلياتنا  ونعود  بعضنا  نضم  أن  البئيسة  الظروف 
مريضة  وهي  خاصة  عليها  أخــاف  احلقيقة  يف  كنت  كنا.  كما 
مصابة  وألنني  نفسي  على  خــويف  من  أكثر  السكري  مبــرض 
معدي.  كذلك  وهو  الفيروسي  األنفية  اجليوب  بالتهاب  حاليا 
وجدتها  وفجأة  العائلة  أفراد  عن  والسؤال  العموميات  جتاوزنا 
منذ  يتكلمان  ال  أنهما  قالت  زوجها  من  تشكي  وهي  أمامي  تبكي 
أسبوع ألنه اهانها وسب والدها الذي تويف مؤخرا كما حكت لي 
عن عنجهيته وغروره وغضبه غير املبرر والتضييق عليها عند 
عائلتها  زيارة  من  مينعها  كما  هاتفها  على  االنترنيت  تصفحها 
واخوتها وأخواتها. حكت لي كيف يهن ابنهما أمامها دون رحمة 
حياته  يعيش  أن  ويريد  العمر  من  العشرين  جتاوز  بالكاد  وهو 
حذري  نسيت  كثيرة  أشياء  لي  حكت  سنه.  يف  الشبان  كباقي 
دعمي  سوى  لها  القدمه  الكثير  لدي  يكن  لم  بحرارة  وعانقتها 
عالقات  فأكثر  اكثر  فيه  تسود  أصبحت  مجتمع  يف  املعنوي 
بالليل  ويضاجعها  بالنهار  زوجته  الزوج  يهن  ومسيئة.  مشوهة 
الذكور  هــؤالء  مثل  احلقيقة  ويف  جــدا.  عادية  املسألة  وكــأن 
اية  ألن  مركبة  نفسية  عقد  من  يعانون  الرجال  أقول  ال  حتى 
لكل  املتبادلن  ــود  وال االحــتــرام  على  تنبني  إنسانية  عالقة 

منهما الختالفهما الفسيولوجي واجلنسي، الختالف افكارهما 
آخر  اختالف  اي  او  واالجتماعي  الثقايف  مستواهما  الختالف 
السالف  املثل  يف  القول  مناسبة  لها.  كشريك  به  يضر  ال  دام  ما 
لو  كما  تشتغل  ال  ألنها  زوجته  ُيعاِير  الــزوج  فصاحبنا  الذكر 
أن  ورغــم  الِعشرة  من  طويلة  سنوات  بعد  للتٌو  ذلــك  اكتشف 
اجلميع شاهد على مدى تفانيها يف القيام بكل األعباء املنزلية 
ال  هو   ، الُكثر  العائلة  أفراد  كل  خدمة  وكذلك  هو  خدمته  ويف 
يعير أي اهتمام لكل ذلك ما دامت ال تعوض ماديا ) وال معنويا( 

على كل االشغال الشاقة التي تقوم بها. 
بسلوكاته  يــومــيــا  ــه  ــت زوج ُيــحــًطــم  ــزوج  لـ كــيــف  أفــهــم  ال 
يف  تكون  أن  الوقت  نفس  يف  منها  ويطلب  العنهجية  وممارساته 
مستوى توقعاته، جميلة وانيقة وجذابة وتلبي رغباته وال يهم 
اذا لم يكن هو ميلك أًي من هاته املقومات. ما جعلني أكتب هذه 
القصة ... اليوم هو اتساع رقعة هذا النوع من العالقات الشاذة 

واملؤذية لألسف ويف جميع األوساط. 
ــوي،  األبـ الــنــظــام  بطبيعة  ــدة  ــي وط عــالقــة  لــألمــر  أكــيــد 
يتلقاها  التي  التربية  بطبيعة  وثيقة  عالقة  وله  البترياركي 
أن  يظنون  مسخا  ذكورا  للمجتمع  تنتج  والتي  واإلناث  الذكور 
من حقهم امتالك نسائهم والتصرف يف حيواتهم، وإناثا يقبلن 
كلما  ولألسف  محتوما.  وأمرا  قدرا  كأنها  العالقات  هاته  مبثل 
هاته  مثل  إنتاج  ،استمر  التربية  هاته  مثل  إنتاج  إعــادة  متت 
واألطفال  النساء  فيها  تؤدي  والتي  واملؤذية  السامة  العالقات 

ضريبة كبيرة جدا. 
أنفسهم  تغيير  يستطيعوا  لم  الذين  الــذكــور  لكل  ــاء  رج
من  بشريكاتهم  يوقعوه  الــذي  والقهر  ــذاء  اإلي لذة  ومقاومة 
معاجلن  من  النفسية  املساعدة  طلب  إلى  يلجؤوا  أن  النساء 

مختصن ، ألن األمر ليس طبيعيا البتة. 

يف تعريف ماركس للفقر
 مبناسبة اليوم العاملي للقضاء عىل الفقر

حدد  أن  الرأسمال"  املعلمة"  كتابه  يف  ملاركس  سبق 
على  يــحــافــظ  يـــزال  مــا  عــلــمــي،  بشكل  الــفــقــر  تــعــريــف 
راهــنــيــتــه، نــذكــر بــه لــتــجــاوز الــتــأويــالت الــبــرجــوازيــة 
املناهض  اخلطاب  على  املسيطرة  الصغيرة  والبرجوازية 

. للفقر
الرأمسايل؟ النظام  يف  الفقر  ماركس  يفرس  كيف 

يف  وضوحا  أكثر  بشكل  للفقر،  تصوره  ماركس  صــاغ 
املال،  لراس  األول  الكتاب  من  والعشرين  الثالث  الفصل 
بن  العالقات  ينظم  الذي  السكان"  "قانون  عرض  حيث 

الرأسمالي. اإلنتاج  منط  إطار  يف  والسكان  اإلنتاج 

الفعلي،  العمال  جليش  العجزة  دار  هي  الفاقة  "إن 
وإنتاج  االحتياطي،  الصناعي  اجليش  يف  امليت  ــوزن  وال
الفاقة،  انتاج  على  ضمنا  ينطوي  النسبي  السكان  فيض 
بيد  يــدا  الفاقة  وتشكل  ضــرورتــه،  من  تنبع  وضرورتها 
ولنمو  الرأسمالي،  اإلنتاج  لوجود  شرطا  السكان،  فيض 
املثمرة  غــيــر  املــصــاريــف  بــاب  يف  تــدخــل  وهــي  الــثــروة، 
يتدبر  كيف  يعرف  املال  الرأس  لكن   الرأسمالي،  لإلنتاج 
وإلقاء  كامله،  عن  النفقات  هذه  من  األكبر  القسم  إزاحة 
الطبقة  من  الدنيا  والشرائح  العاملة  الطبقة  على  العبء 

الوسطى".
الفيض  لــهــذا  املختلفة  األشــكــال  مــاركــس  حلل  كما 

شرائح:  عدة  من  يتركب  الذي  السكان  من  النسبي 
الذين  املدن  عمال  من  املتكون  العائم  السكان  فائض   -  
الــدورة  خــارج  ويــقــذفــون  االزدهـــار  فــتــرات  يف  يشغلون 

األزمات. فترات  أثناء  اإلنتاجية 
أن  ميكن  ألنــه  هكذا  املسمى  املستتر  السكان  فــاض   -
هذه  تتكون  عائم،  سكان  فائض  إلى  حلظة  أية  يف  يتحول 
يف  اقتصاديا  ملكيتهم  انتزعت  الذين  أولئك  كل  من  الفئة 
وضحاها  عشية  بن  للتحول،  مستعدين  وأصبحوا  الريف 
ومزارعون  مفلسون  صغار  مالكون  وهم  بروليتارين،  إلى 
بصفة  إال  يشتغلون  ال  زراعيون  وعمال  ارض  بدون  صغار 

الريفي. النزوع  لتغذية  حلظة  كل  يف  ومؤهلون  ظرفية 
الفائض  "العديد  من  املتكون  الراكد  السكان  فائض   -

باحلصول  أمل  كل  فقدوا  الذين  أي  الكبرى"  الصناعة  عن 
غير  مبشاغل  االكتفاء  عليهم  ووجــب  ثابت  عمل  على 
من  ينضب  ال  احتياطيا  جيشا  بذلك  مشكلن  منتظمة 
اإلفقار"  هو  الفيض  لهذا  شكل  وآخر  جاهزة،  عمل  قوة 
يشمل،  وهــو  للكلمة  والضيق  الدقيق  باملعنى  الرسمي 
عمل:  كــقــوة  ــروز  ــب ال مــن  تتمكن  الــتــي  اجلــمــوع  خــاصــة 
تأهيل  بدون  العمال  األرامل،  األطفال،  املرضى،  املعاقون 
يعيش  ال  أصبح  الذي  العاملة  "الطبقة  من  اجلزء  ذلك  أي 
وجوده  لشروط  فقده  بسبب  العمومية  "الصدقات  من  إال 

العمل". بيع قوة  أي 

الفائضن  السكان  إن اجليش الصناعي االحتياطي، أي 
الركود  فترات  خــالل  اخلدمة  قيد  العمل  جيش  يثقل 
وفترات االنتعاش الوسطى، أما خالل فترات فيض اإلنتاج 
األخير،  هــذا  طموحات  يلجم  فانه  حمأته،  واشــتــداد 
التي  األرضية  هو  النسبي   السكان  فيض  فان  هذا  وعلى 

وعرضه. العمل  على  الطلب  قانون  عليها  يتحرك 
للفقر،  االجتماعي  املضمون  عن  جلية  صورة  وإلعطاء 
االجتماعية  الثروة  تعاظمت  "كلما  انه  ماركس  يعتبر 
النمو،  على  وطاقته  نطاقه  وتعاظم  الناشط،  املال  وراس 
والقدرة  للبروليتاريا  املطلق  املــقــدار  بالتالي  وتعاظم 
إن  اإلنتاجية لعملها، تعاظم جيش الصناعة االحتياطي. 
املال،  لراس  التوسعية  القدرة  تنمي  التي  نفسها  األسباب 
وبالتالي  التصرف،  رهن  املتاحة  العمل  قوة  توسع  إمنا 
االحتياطي  الصناعي  للجيش  النسبي  احلــجــم  ــان  ف
كان  كلما  ولكن  للثروة  الكامنة  الطاقة  بــازديــاد  يــزداد 
العمال  جيش  مع  باملقارنة  اكبر  االحتياطي  اجليش  هذا 
يتناسب  ــذي  ال الــدائــم  السكان  فيض  تعاظم  الفعلي، 
العمال  جيش  عمل  عــذابــات  مع  عكسيا  تناسبا  بؤسه 
الطبقة  من  املعدمة  الفئات  اتسعت  كلما  وأخيرا  الفعلي، 
تعاظمت  االحتياطي،  الصناعي  اجليش  واتسع  العاملة، 
للتراكم  املطلق  العام  القانون  هو  وهذا  الرسمية  الفاقة 
بفعل  األخرى  القوانن  كل  شأن  يتعدل،  وهو  الرأسمالي، 

عديدة...." ظروف 

حسن الصعيب 
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 شبيبة النهج الدميقراطي تتضامن

 مع األساتذة املفروض عليهم

 التعاقد
ــب الــوطــنــي  ــت ــك ــع امل ــاب ــت ي
الدميوقراطي  النهج  لشبيبة 
ــاالت األســـاتـــذة الــذيــن  ــض ن
ــد  ــاق ــع ــت ــم ال ــه ــي ــل ــرض ع ــ فـ
ــوا لــهــجــوم  ــرض ــع ــن ت ــذيـ والـ
الهمجية   القمعية  الــقــوات 
ــاري  ــ اجل أكـــتـــوبـــر   14 ــوم  ــ ي
انــهــالــت  ــي  ــت ال و  ــاط،  ــرب ــال ب
ــم بــالــضــرب  ــاده ــس عــلــى أج

حملة   شنت  كما  والــســحــل، 
صــفــوفــهــم،  يف  ــتـــقـــاالت  اعـ
ــد من  ــزي امل ــاق  اجـــل إحلـ ــن  م
دوس  يف  واإلمعان  بهم  الضرر 
هــذه  أدت  لــقــد  كــرامــتــهــم. 
إصابة  إلى  اخلطيرة  الهجمة 
ــاذات  ــ ــت ــ الـــعـــديـــد مـــن االس
بلغت   اعتقاالت  و  واألساتذة 

استاذا.   15
ــج  ــهـ ــنـ الـ ــة   ــ ــب ــ ــي ــ ــب ــ ش إن 
تتضامن  إذ  الــدميــقــراطــي، 
التعليمية  الفئات  كافة  مع 
حقوقها  املهضومة  وشغيلتها 
ــذة  ــاتـ االسـ ــا  ــهـ رأسـ عــلــى  و 
التعاقد،  عليهم  ــروض  ــف امل

: يلي  ما  تعلن 
باإلفراج  الدولة  تطالب   -
ــى املــعــتــقــلــن،  ــل الـــفـــوري ع
على  املتابعات  كل  واسقاط 
على  ــن  ــع ــاب ــت امل األســـاتـــذة 
التعاقد  ضد  نضالهم  خلفية 

املشؤوم. 
املــنــحــى  لــهــذا  شــجــبــهــا   -

للنظام،  اخلــطــيــر  الــقــمــعــي 
الــــذي يـــحـــاول مـــن خــاللــه 
ــب، بــإعــطــاء  ــع ــش تــرهــيــب ال
واألساتذة  باألستاذات  املثال 
بحقهم  املطالبن  الصامدين 
يف  ــم  ــهـ ــاجـ إدمـ يف  ــادل  ــ ــع ــ ال
ــوزارة  ــ ــاســـي ل ــام األسـ ــظ ــن ال
والوظيفة  الوطنية  التربية 
صمودهم  وحتيي  العمومية، 

ــة  اآللـ ــه  ــ وج يف  ــي  ــول ــط ــب ال
املخزنية. القمعية 

مــعــركــة  أن  يـــعـــتـــبـــر   -
األســــاتــــذة الـــذيـــن فـــرض 
معركة  هي  التعاقد  عليهم 
املــغــربــي، الن  ــب  ــع ــش ال كـــل 
ــذا املــخــطــط يــســتــهــدف  ــ ه
العمومية  املــدرســة  تصفية 
ــار واحلـــكـــم  ــ ــق ــ ــل ال ــغـ ــشـ والـ
الشعب  ــاء  ــن وأب بــنــات  عــلــى 
والتخلف  بــاجلــهــل  املــغــربــي 

. شة لهشا ا و
الـــقـــوى  ــل  ــ كـ يــــدعــــو   -
من  ــة  ــي واحل الــدميــقــراطــيــة 
سياسية  وشبيبات  أحـــزاب 
حقوقية  وجمعيات  ونقابات 
النضال  آلــيــات  تفعيل  ــى  إل
حلماية  الوحدوي،  امليداني 
من  واألســـاتـــذة  األســـتـــاذات 
واالســتــفــراد  الــنــظــام  بطش 
حماية  خاللهما  ــن  وم بــهــم 

العمومية. املدرسة 

 النهج الدميقراطي بآسفي يدين 

القمع الهمجي  للمعطلني

لــكــتــابــة احملــلــيــة  ا اجــتــمــعــت 
يف  باسفي  الدميقراطي  للنهج 
تدارسها  أعاله.وبعد  التاريخ 
محليا  القضايا  من  ملجموعة 

: طنيا و و
املــواقــف  مختلف  تثمن   -  1

ــات  ــاب ــخ ــت ــاالن ب ــة  ــل ــص ال ذات 
أجهزتنا  عن  الصادرة  وغيرها 

. طنية لو ا
انــتــخــابــات  أن  تــعــتــبــر   -  2
2021اســتــعــادت  شتنبر  ثــامــن 
مبجموع  الــقــدميــة  ــتــجــارب  ل ا
ــاد  ب تـــزويـــر  ــا مـــن  ــه ــب ــاح ــاص م
لــلــعــيــان،عــبــر عـــنـــه مــحــلــيــا 
جزولة  سبت  جماهير  سخط 

ومرعبة. حادة  بصورة 
اخلــريــطــة  أن  ــد  ــؤكـ تـ  -  3
ثامن  انتخابات  أفرزتها  التي 
هندست)برفع   2021 شتنبر 
وطنيا- وكــذا   - محليا  الهاء( 
ــن أجــل  ــورة مـــدروســـة مـ ــصـ بـ
مخزنية  إدارية  أحزاب  تبويء 
العام  الــشــأن  إلدارة  الــصــدارة 
املخزني  النظام  إمــالءات  وفق 
من  األمــبــريــالــيــة  واملــؤســســات 
تــســريــع  يف  االســـتـــمـــرار  ــل  أجـ
اخلدمات  من  التخلص  وتيرة 

وصحة  تعليم  من  االجتماعية 
ومقاصة… وشغل 

مــاتــعــرض  بــشــدة  تــديــن   -  4
املعطلن  جــمــعــيــات  احتـــاد  لــه 
أصيب  همجي  قمع  من  باسفي 
املــعــطــلــن  ــه عــــدد مـــن  ــاللـ خـ

متفاوتة  بــإصــابــات  احملــتــجــن 
تضامنها  عن  ،وتعبر  اخلطورة 
نضاالتهم  يف  معهم  الالمشروط 
ــن أجـــل احلـــق يف  ــة م ــروع ــش امل

الكرمي. والعيش  الشغل 
إلــى  تــنــبــيــهــهــا  ــدد  ــ جت  -  5
ــه ســاكــنــة اســفــي  ل مــاتــتــعــرض 
يــنــفــتــهــا  ــة  ــامـ ــن روائــــــح سـ ــ م
للفوسفاط  الــشــريــف  املجمع 
هـــذا  يف  يـــومـــيـــا،وخـــصـــوصـــا 
يتواتر  الذي  اخلريفي  الفصل 
اجلنوبية  الــريــاح  هبوب  فيه 

املدينة. على 
إلى  اسفي  جماهير  تدعو   -  6
الوقفة  يف  ــة  ــوازن ال املــشــاركــة 
إليها  دعت  التي  االحتجاجية 
املغربية  االجتماعية  اجلبهة 
للفقر؛  العاملي  لليوم  تخليدا   ،
أكتوبر   17 ــد  األح يــوم  ــك  وذل
السادسة  الساعة  على    2021

االستقالل. بساحة  مساء 
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

اإلنسان  سلوكات  أغلب  تطبع  التي  السمات  من  لعل       
على  داالن  مؤشران  وهما  والالمباالة،  االستهتار  املعاصر، 
البقية  أو  الــكــونــيــة،  الــقــيــم  ســاكــن(  حــرف  بــخــس)اخلــاء 
النخاع،  حتى  ليبرالي  بهما  املتسم  أن  ذلك  منها،  الباقية 
يبعث  كأنه  و  اللحظين  والسلوك  التفكير  سوى  يعنيه  ليس 
يغذي  األلــم.  واجتناب  اللذة  اجتناء  "الليبيدو":  مفهوم 
"إن  الفرنسية:  الوجودية  رددته  ما  والالمبالي  املستهتر، 

" اآلخر.  هو  اجلحيم 
الــطــوفــان".  وبــعــدي  ــا  "أن الــقــائــل:  بقول  يعدل  وقــد        
التواصلية،  الكفاية  أن  الفردانية  مناصري  فات  أنه  والظاهر 
ألم  البشري،  الكائن  "اجتماعية"  ب  تلهج  ممتدة،  كفاية 
الواقع  تقطع  اجتماعية  ظاهرة  اللغة  أن  اللسانيون  يعتبر 

بالفكر؟! عالقتها  يؤكد  تقطيعا 
املئة:  العشرين،  الــقــرن  حــضــارة  صانعي  أحــد  إن  بــل       
اللغوية  األنشطة  بإبداعية  ليعترف   Noam Chomsky
نصوغ  أن  بوسعنا  احلروف  من  محدود  عدد  إلى  استنادا  ألنه 
لغوي  كائن  أنه  يزعم  من  ثمة  فهل  اجلمل..  من  نهاية  ال  ما 
)أبو  النعمان  معرة  شاعر  يقول  )املصغي(.  املتلقي  غياب  يف 

املعري(: العالء 
َلم  وإْن  لبعٍض  َبعٌض  ــَرٍة..  ــاِض وح بــدٍو  ِمــن  للناِس  الــنــاُس 

َخَدُم. يشعروا 
يعفيه  ال  بطبعه،  اجتماعيا  كائنا  اإلنسان  كون  أن  إال       
مختلفة  فاملتاريس  "التموقع"،  مهارة  تفعيل  ضــرورة  من 
والبعد  السياسي،  البعد  أن  وعندي  آخر.  آنا  متناقضة  آنا، 
التمييز  التزمنا  ما  آذا  التموقع،  معايير  أهم  اإليديولوجي 

والنقد. التقومي  ييسران  اللذين  والتصنيف، 
اقتحام  عن  العاجز  املستهتر  بها  يبرر  التي  اآلليات  ومن       
التسويف  آلية  ومواقفهما،  سلوكاتهما  والالمبالي  الواقع 

واإلرجاء..(.. )التأجيل 
اقتحام  عن  العاجز  املستهتر  بها  يبرر  التي  اآلليات  من       
 / سلوكاتهما  الالمبالي  ــى   إل بــاإلضــافــة  املــتــردي   الــواقــع 

اإلرجاء..(..  / )التأجيل  التسويف  آلية  مواقفهما، 
التضليل  أصحابها  بها  يريد  واهية،  تبريرات  محض  إنها       
 la "السالبية".. و  االنهزامية،  صميم  من  وهما  واملغالطة، 

négativité

يعمد  أن  أيضا،  السابقتن،  السمتن  مترتبات  ومــن       
لتموجات  يتنكر  فهو  االستنكار،  بدل  التنكر  إلى  صاحبهما 
وأذكر  التثويرية.  التنويرية،  وحركاته  املجتمعي،  النسيج 
أن أحد الظرفاء أجاب عن سؤال: "ملاذا ال ينخرط املشتغلون 
االحتجاجية؟"،  احلــركــات  يف  جميعهم  التربوي  باحلقل 
ألنهم  انتهازيا،  انتظاريا،  مسلكا  يسلكون  "هــم  بقوله: 
لن   حتقق،  إن  الوضع  حتسن  أن  كله-  -اإلدراك  يــدركــون 
سبيله..  يف  يناضلوا  لم  أنهم  من  الرغم  على  يستثنيهم، 

االقتطاع. سالح  احلكومة  أشهرت  أن  بعد  والسيما 
لطاملا  الــتــي  اإلملــاعــات  مــن  ــرى  أخ إملــاعــة  كــانــت  تلكم       
ــذه الــســطــور، وغــالــبــت فــيــه الــتــوق إلــى  اســتــفــزت كــاتــب ه
القائم"،  "الوعي  بن  املسافة  اختزال  ابتغاء  "املجازفة"، 
 Lucien جولدمان" "لــوســيــان  بتعبير  املــمــكــن"  ــي  ــوع و"ال

goldmann

     ومن أجمل ما حلن مارسيل خليفة وغنت أميمة اخلليل، 
مين": "جورج  قول 

بالدي" يا  شئت  ما  وليكن  يحايد  من  منا  "ليس  قال:  شعبي 

ال لثقافة االسهتتار والالمباالة يوسف الطالبي

نورالدين موعابيد

محكيات الطاكيس يف زمن كوروان  4 ....

اخلضار  على  مير  أن  عادته  كانت 
أو  ــام  أيـ لــثــالثــة  يكفي  ــا  مب لــيــتــزود 
يف  مرتن  عليه  مير  الغالب  يف  ــع،  أرب
يضيف  األحيان  بعض  ويف  االسبوع، 
يقتصر  الفواكه،  من  شيئا  اخلضر  إلى 
يؤمله  والفراولة،  واملــوز  الليمون  على 
لعله  أو  باحلرمان،  أطفاله  يشعر  أن 
أب  مبظهر  يظهر  أن  يريد  احلقيقة  يف 
يالزمه  إحساس  من  يهرب  أن  مثالي، 
عدمي  فاشال  بكونه  إحساس  دائما، 
لنفسه  ينحث  أن  يــريــد  ــدة،  ــائ ــف ال
نفسه،  عن  أبــوه  نحثها  كالتي  صــورة 
دون  من  بيدين  البيت  يدخل  ما  ناذرا 
أو بطيخة كبيرة. يف زمن  كيس فاكهة 
ليناسبها  نفاقاته  على  ضغط  كورونا، 
ــن قــبــل كــان  ــه الــشــحــيــح، م ــع دخــل م
فهو  اآلن  أما  وعينيه،  بشهيته  يتبضع 

كورونا. وحسابات  بعقله  يفعل 
زروال  اخلــضــار  ــن  وب بينه  نــشــأت 
دكانه  يف  يقضي  كان  صداقة،  عالقة 
يف  بل  للتبضع،  يلزم  مما  أطــول  وقتا 
وعندما  خاللها،  يعمل  ال  التي  األيام 
الثاني  السائق  لدى  الطاكسي  يكون 
يقصد  عــلــيــه،  مــعــه  يــتــنــاوب  ــذي  الـ
يقتعد  اخلـــضـــار،  ــه  ــق ــدي ص دكــــان 
خضر  علبة  او  صغيرا،  خشبيا  كرسيا 
بينما  الشاي،  بإعداد  يتكفل  فارغة، 
اخلضر  ويرتب  الزبناء  يخدم  صاحبه 
مواضيع  املــتــســوقــن،  شهية  لتفتح 
جلستهم،  تنشط  ومختلفة  عديدة 
تبرعات  حــول  واإلمـــام  املــؤذن  ــراع  ص
ــى،  ــح املــصــلــن مبــنــاســبــة عــيــد األص
مروج  عن  بحثا  للحي  البوليس  زيارة 
الــســيــاســة،  يف  ــث  ــاديـ أحـ حــشــيــش، 
احلالي،  جيل  أخالق  سوء  من  التذمر 
طي  أنها  طرفاها  يظن  غرامية  قصص 
لزوجها  الزمرانية  خيانة   الكتمان، 
عمله  بحكم  يغيب  الـــذي  اجلــنــدي 
لقضاء  يحضر  أن  قبل  أشهر  لثالثة 

بيته. يف  أساليع  ثالثة 
الفقيه  ولد  الكوزيني  هذا   واش   -

أسي زروال؟!
أن  دون  بالسؤال  زروال  الى  توجه 
نقل  سيارة  متابعة  على  عيناه  حتيد 
محمال  الــســؤال  كــان  هــونــدا،  بضائع 
اجلــزم  يستطع  ال  كبير!  بــانــدهــاش 
نفسه  هو  السائق  كان  إن  ما  بنفسه 
عليه،  تشابه  أم  بــنــدادة،  الكوزيني 
نصف  حتى  محملة  الــســيــارة  كــانــت 

املاندارين.  بفاكهة  سعتها 
ــس بــفــنــدق  ــي ــاخ رئ ــب ــدادة ط ــنـ  بـ
واحد  الشتوي،  احلي  يف  يقع  مصنف 
إمام  السالم  عبد  املرحوم  أبناء  من 
وخطيب مسجد باب دكالة، داوم على 
حتى  جمعة  يــوم  كــل  املصلن  إمــامــة 
للمسجد،  اخلروج  عن  املرض  أعجزه 
محبوبا  كان  واستقامته،  بورعه  عرف 
فيما  يستشيرونه  احلي،  سكان  وسط 
دينهم،  ــور  أمـ مــن  عليهم  استشكل 
املتخاصمن،  بــن  الــبــن  ذات  يصلح 
يف  طالعه  بحسن  يتوسلون  كانوا  كما 

ال  بعضهم  وكان  وجتارتهم،  زيجاتهم 
بعد  إال  اشتراه  دكانا  أو  منزال  يدخل 
يطردون  بــنــدادة،  الفقيه  يرقيه  أن 
به،  العالقة  والشرور  النحس  بذلك 
وحسن  والــبــركــات  اخلــيــر  ويجلبون 

احلظ.
عبد  وُتــِرك  أبوابه   الفندق  أغلق 
للصندوق  الرئيس  الكوزيني  الباري 
كان  االجتماعي،  للضمان  الوطني 
التوقف  عن  كتعويض  يتقاضاه  ما  كل 
عن العمل هو مبلغ ألفي درهم شهريا، 
عشر  خمسة  يصل  راتبه  كان  بعدما 
والــعــالوات  ــم دون احلــوافــز  ألــف دره
الـــتـــي يــخــصــصــهــا الــفــنــدق لــألطــر 
على  لهم  تشجيعا  املصالح  ــاء  ورؤسـ
يدعم  الباري  عبد  وكــان  االجتهاد، 
فقد  ومتقطع،  ثانوي  بنشاط  دخله 
واملؤمترات  احلفالت  ممولي  بعض  كان 
ــان يــدر  ــه، ممــا كـ ــات ــدم يــطــلــبــون خ
مرة  من  أكثر  ويف  إضافيا،  دخال  عليه 
ورافق  الفندق،  إدارة  من  عطلة  طلب 
مبناطق  قنص  رحــالت  يف  خليجين 
ومناطق  أحنصال  وزاوية  بوكماز  ايت 
ـــالل،  ــيــم أزيـ أخــــرى مبــحــمــيــات إقــل
كامل،  أسبوع  حتى  متتد  قد  خرجات 
إعـــداد  فــريــق  بــرئــاســة  ــو  ه يتكفل 

طعامهم.
ــن احلـــي ال  ــد الــفــقــيــه م مـــرور ولـ
اجلميلة  سيارته  ملحوظ،  غير  يكون 
واملختارة  املنتقاة  ومالبسه  واللماعة، 
بــــذوق وحــســن تــنــســيــق، ســاعــاتــه 
وقارا  عليه  تضفي  احلجم،  الكبيرة 
تفوح  التي  العطر  رائحة  ثم  وبهاء، 
زرعه  وما  الطيبوبة  و  هذا  كل  منه، 
جعل  األخــالق،  مكارم  من  والــده  فيه 

الناس جتمع على اإلشادة به. 
ــد الــفــقــيــه يــعــيــش حــيــاة  ــان ولـ كـ
وبنته  ابنه  دخله،  قدر  على  صممت 
ــة بــشــارع  ــاص ــان مبـــدرســـة خ يـــدرسـ
ــارة وعــدد  ــي ــس ــادس، ال ــسـ مــحــمــد الـ
ميولها  املنزل  يف  الــراحــة  أسباب  من 
اقتطاعات  تكلفه  بنكية   بــقــروض 
بداية  منذ  سداد  بدون  ظلت  شهرية، 
ــة بــوقــف  ــوم ــك ــد احل ــة، وعـ ــح ــائ اجل
ــدا دون  ــ كـــان وع ــون  ــديـ الـ أقـــســـاط 
هي  األبناك  به  قامت  ما  كل  تطبيق، 
طلبات  توقيع  ــى  إل املقترضن  ــع  دف
لكن  أشهر،  ثالث  ملدة  السداد  تأجيل 

إضافية. بفوائد 
بدأ  الثالثة  األشهر  انــصــرام  بعد 
رسائل  يستقبل  الباري  عبد  هاتف 
إزاء  املالية  وضعيته  تسوية  بوجوب 
يكن  ولم  للقروض،  املانحة  املؤسسة 
ــاءه مــن ثالثن  ــف إع املــدرســة   ــرار  قـ
كافيا  الــدراســة  مصاريف  من  باملائة 
تراكم  ما  ســداد  على  ــادرا  ق ليجعله 
زوجته  نصحته  ملــا  وحــتــى  بــذمــتــه، 
عمومية،  مــدارس  إلــى  األوالد  بنقل 
املــدرســة  إن  ثــم  األمـــر،  يستسغ  لــم 
قبل  املــغــادرة  شهادتي  من  متكنه  لن 
تــســديــد مــا بــذمــتــه، فــواتــيــر املــاء 

عالقة. أيضا  والكهرباء 
عبد  على  كان  كارثيا،  غذا  الوضع 
استأجر  إزاءه،  يتصرف  أن  الــبــاري 
بحي  مجهزا  سريعة  وجبات  مطعم 
ســيــدي عــبــاد أمـــال يف تــوفــيــر دخــل 
املــتــوقــف، لكن  بــديــل يــعــوض أجـــره 
املطاعم  بــإغــالق  احلــكــومــة  قـــرارات 
 )emporté( خدمة  على  واالقتصار 
جــعــلــه يــعــجــز عــن الـــوفـــاء بــواجــب 
اللذين  العاملن  وأجور  املرتفع  الكراء 
قبل  اقتناها  التي  السيارة  وظفهما. 
واملناورة  بيعها  يتعذر  سنوات  ثــالث 
للبنك،  مرهونة  فهي  بثمنها،  مجددا 
تصادق  لن  السيارات  تسجيل  ومصالح 
قبل  صهره  وحده  ملكيتها،  نقل  على 
للعالقة  ووفـــاء  املــســاعــدة  بـــاب  ــن  م
التي تربطهما  شراءها منه يف  املثينة 

الوضعية. تلك 
سيارته  بثمن  الباري  عبد  اشترى 
هوندا، وطلب مساعدة زروال اخلضار، 
اجلملة  ــوق  س ــى  ال معه  أخــذه  الــذي 
اليوم  يف  اشترى  والــفــواكــه،  للخضر 
الــذي  ذلــك  مــن  ليمون  شحنة  األول 
ان  بــعــد  التلفيف،  وحـــدات  تبيعه 
شروط  فيه  تتوفر  مما  أفرز  قد  يكون 
عليه  يصطلح  السوق  يف  التصدير، 

.)le retour( باسم الروتور
على  للغاية  صعبة  البداية  كانت 
أناقته  على  يتخلى  أن  الباري،  عبد 
يحياها  كــان  التي  احلــيــاة  ومستوى 
عــامــة  بــســاحــة  يــقــف  وأن  ــا،  ــق ــاب س
بإشهار  الزبناء  على  النداء  يف  ويشرع 
انتحار  هو  بضاعة،  من  يبيع  ما  ثمن 
"العروبية"  مــع  يتدافع  اجتماعي، 
لتلك  ــف  وظـ ــاروات.  ــ ــك ــ ال وأصـــحـــاب 
املتسوقن،  ينادي  يافعا،  شابا  املهمة 
سلعة  عرض  فرصة  بانتهاز  ويغريهم 
الباري  عبد  وكان  بخس،  بثمن  جيدة 
يتقاضي  الهوندا  جانب  إلــى  يجلس 
منه،  اقــتــنــوه  مــا  مقابل  الــنــاس  مــن 
فيها  يضع  محفظة  عنقه  يف  يعلق 
األولى  الشحنة  جتربة  تكن  لم  املال، 
ــالل يــومــن  ــذت خـ ــف ســيــئــة، فــقــد ن
أجر  وأدى  رأسماله  استرجع  ونصف، 
لإلنفاق  املــال  بعض  وفــاض  مساعده، 
أنه  هو  األهــم  وأسرته،  سيارته  على 
اســتــطــاع اخــتــراق حــاجــز احلـــرج من 
أن  يــكــره  كــان  وإن  ــد،  ــدي اجل وضــعــه 
ومرؤوسيه  وزمــالءه  أصدقاءه  يلتقي 

وهو يف ذلك احلال. 
الدولة  توقفت  املاضي  دجنبر  منذ 
عن صرف مبلغ األلفي درهم التي كان 
القطاع  ملستخدمي  كتعويض  متنحها 
على  الباري  عبد  يتحسر  السياحي، 
البيان  إليها  يشير  التي  درهم  األلف 
لفائدة  كــاقــتــطــاع  لــألجــر  الــشــهــري 
اجلتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
العملية  حــيــاتــه  طيلة  ظــلــت  الــتــي 
تذخر  أنها  بذريعة  راتبه  من  تقتطع 
ــل يــوم  ــه لــيــوم احلــاجــة، وحـــن ح ل

احلاجة لم يجد إال السراب.
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حوار 

الفالحية  الثروات  على  األجنبية  الشركات  ل"استحواذ  ملفه  املخصص  العدد  هذا  يف  الدميقراطي  النهج  جريدة  تستضيف 
الوطنية  باجلامعة  املسؤول  الدميقراطي،  النهج  وعضو  السياسي  املناضل  الدريدي،  الطاهر  م  الرفيق  الغذائية،  السيادة  ومشكل 
للقطاع الفالحي التابعة لالحتاد املغربي للشغل. مناضل صاحب حضور متواصل على مستوى أكثر من واجهة نضالية، منحاز مبعية 
العديد من املناضالت واملناضلن الشرفاء لصفوف العمال والفالحن الكادحن وباقي شغيلة القطاع الفالحي، وتضرب جدوره يف 

صلب عائلة مناضلة مطبوع تاريخها بدماء الشهيد م بوبكر الدريدي شهيد احلركة الطالبية والشعب املغربي.
مرحبا بالرفيق

           ملاذا وكيف متت تصفية شركتي الدولة "صوديا 
وسوجيطا" ومن هم املستفيدون من هذه العملية ؟

الدولة  شركتي  إنشاء  مت  فقد  التاريخ،  إلى  سريعا  بالرجوع 
صوديا )شركة التنمية الفالحية( وسوجيطا )شركة استثمار 
و1973 الستغالل جزئ من   1972 الفالحية( سنتي  األراضي 
املعمرين  من  الدولة  استرجعتها  التي  املغربية  القبائل  أراضي 
مرور  رغم  املخزن  طرف  من  محمين  ظلوا  الذين  األجانب، 
هاتن  أنشئت  وقد  للبالد.  الرسمي  االستقالل  عن  سنة   16
الشركتن يف بدايتهما على وعاء عقاري يفوق 300 ألف هكتار 
منهما  لكل  وحــددت  والسقوية،  البورية  األراضــي  أجــود  من 
البذور  توفير  مجال  يف  للفالحة  بالنسبة  استراتيجية  مهام 
ولم  عام؛  بشكل  واحليواني  النباتي  اإلنتاج  وتطوير  والشتائل 
املستوى  على  إمكانيات  أية  بدايتهما  يف  الشركتن  يعوز  يكن 

املادي أو التقني أو اإلداري وغيره.
خطير  بشكل  ووظفتا  مستهدفتن  كانتا  الشركتن  لكن 
للفساد  مفتوح  وكمجال  جهة،  من  للمخزن  أســود  كصندوق 
والنهب من طرف منعدمي الضمير من جهة أخرى، كما وظفتا 
أيضا وأساسا خلدمة مصالح أعوان املخزن والرأسمال املستثمر 
وعائهما  من  كبير  جــزء  على  االستحواذ  فتم  الــزراعــة؛  يف 
العقاري حوالي 200 ألف هكتار وتفويته لألعيان واحملظوظن 
ومختلف خدام املخزن يف غياب أي إطار قانوني ويف جتاهل تام 
لبعض األصوات النقابية والسياسية التي كانت تندد منذ ذلك 
وضرب  ألراضيهما  تفويت  من  الشركتن  يستهدف  مبا  الوقت 
يف  العقاري  وعاءهما  ذلك  بعد  ليستقر  اإلنتاجية،  لقدراتهما 
سمي  2003  ملا  سنة  منذ  إخضاعه  مت  الذي  هكتار،  ألف   120
أراضي  على  اخلاص  والقطاع  الدولة  بن  ما  الشراكة  برنامج 
 Partenariat Public-Privé sur les( الفالحية الدولة 
والتسويق  الدعاية  مع   ، )Terrains Agricoles de l’Etat
هذا  مــن  جلــزء  املباشر  بالتسيير  الــدولــة  احتفاظ  لفكرة 
االستراتيجية  احليوية  اإلنتاجية  املهام  ببعض  للقيام  العقار 
الزراعي.  املجال  يف  سيادتها  يف  تفرط  ال  دولة  ألية  بالنسبة 
الفالحة  بوزارة  املسؤولن  من  وعددا  الشركتن  إدارتي  إن  بل 
كانوا يصرحون رسميا وعلنيا على أنه رغم إعادة الهيكلة التي 
انطلقت  الذي  التفويت/الشراكة  وبرنامج  الشركتن  تعرفها 
فيه الدولة، فإن هذه األخيرة ملتزمة باحلفاظ على جزء هام 
أن يرث اهلل األرض ومن عليها" كما  "إلى  الشركتن  أراضي  من 

كان يقول حرفيا املدير العام لسوجيطا آنذاك.
أراضي  أجود  من  هكتار  ألف   40 مساحة  تفويت  مت  بذلك 
الشركتن سنة 2003 عبر ما سمي بالشطر األول من الشراكة، 
ومت تفويت هذا الشطر يف ظروف سهلة بالنسبة للدولة بالنظر 
ينخرهما،  كان  الذي  والفساد  للشركتن  املالية  "األزمة"  لثقل 
وما كان لهما من تأثير قوي على عمال ومستخدمي الشركتن. 
لتستفحل  الشركتن  عن  يدها  رفع  يف  الدولة  استمرت  ثم 
إطالق  ليتم  واجتماعيا،  وإنتاجيا  ماليا  أكبر،  بشكل  أزمتهما 
ألف   38 مساحة  على   2009 سنة  التفويت  من  الثاني  الشطر 
هكتار، والذي مر بالنسبة للشغيلة يف ظروف أحسن بكثير من 
الشطر األول نتيجة النضاالت الكبرى التي قامت بها الشغيلة، 
تظهر  )وهنا  النقابي  التنسيق  ونتيجة  ومستخدمن،  عماال 
أهمية الوحدة النقابية( ونتيجة الدور التاريخي الذي قامت 
به اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي )إ.م.ش( الذي يجب أن 

يوثق لألجيال وللتاريخ وللذاكرة النقابية.
ألف   78 مجموعه  ما  أي  الشطرين،  هذين  تفويت  بعد 

ظهر  الطوعية،  املغادرة  يف  املستخدمن  أغلب  وانخراط  هكتار 
أراضي  كافة  بتفويت  الدولة  قرار  وهو  مخفيا،  كان  ما  للعلن 
النهب  صفحة  وطمس  وتصفيتهما  اخلاص  للقطاع  الشركتن 
املسؤولن  يد  وتبييض  لعقود  الشركتن  رعته  الذي  والفساد 

مباشرة عنه ومن كان يرعاهم من داخل أجهزة الدولة.

          ما هو مصير العامالت والعمال الزراعين الذين 
حافظوا  وهل  ؟  الشركتن  هاتن  يف  يشتغلون  كانوا 

على مكتسباتهم ؟
باعتبارهما شركتي دولة، كانت صوديا وسوجيطا حتترمان 
يسمع  أن  لهما  جدا  احملرج  من  وكان  عام،  بشكل  الشغل  قانون 
الضمان  لقوانن  أو  الشغل  لقانون  تطبيقهما  عــدم  عنهما 
للعمال  النقابي  التنظيم  لكن  جهة،  من  هــذا  االجتماعي، 
وصيانة  الــقــانــون  لتطبيق  الضمانة  هما  كانا  ونضاالتهم 
العمال،  نضاالت  أتذكر  والزلــت  أخــرى.  جهة  من  املكتسبات 
بها، من أجل تطبيق كافة  خاصة يف سوجيطا بحكم اشتغالي 
خاللها  من  مت  لألجور  شبكة  وفرض  الشغل  قانون  مقتضيات 
أرض  على  املــاديــة  املكتسبات  من  العديد  وتكريس  حتقيق 
املؤقتن، وبدعم  العمال  انتزاع  أيضا  أتذكر  الواقع، كما الزلت 
بالوحدات  املسؤولن  لكافة  هامة  إدارية  لدورية  اجلامعة،  من 
املؤقتن  العمال  لترتيب   )1888 رقم  )الــدوريــة  اإلنتاجية 
بها  يتمتع  التي  احلقوق  بكافة  ومتتيعهم  أقدميتهم،  حسب 
املجال  يسع  ال  أخرى  مكتسبات  إلى  إضافة  الدائمون؛  العمال 

لذكرها ونفس الشيء يسري على عمال صوديا.
العمالي  النقابي  التنظيم  لقوة  وبالنظر  أخرى،  جهة   من 
ــون الــشــغــل على  ــان ــرام ق ــت بــالــشــركــتــن، فــقــد مت فـــرض اح
تطبيقهم  وضــرورة  الضيعات،  لهم  فوتت  الذين  املستثمرين 
انتزاع  عبرها  مت  التي  االتفاق  محاضر  ملقتضيات  واحترامهم 
مكتسبات إضافية على مستوى التدومي وغيرها. لكن احلاسم 
الشغل واحلفاظ على  بالنسبة الحترام قانون  املطاف  يف آخر 
غير  شيء  وال  النقابي  التنظيم  قوة  هو  العمال،  مكتسبات 

ذلك.
وجتدر اإلشارة كذلك، إلى أن العديد من املستثمرين الذين 
الدولة،  جتاه  املوثقة  التزاماتهم  يحترموا  لم  الضيعات  حازوا 
من  استفادوا  أساسها  على  التي  االستثمار  برامج  يف  املتمثلة 
يلتزموا  ولم  العمال  مكتسبات  على  وأجهزوا  الضيعات،  تفويت 

بتطبيق قانون الشغل، وهذا هو الوجه احلقيقي للرأسمال.
غريبا،  يبدو  قد  األمــر  أن  رغــم  املواطنون،  يعرفه  ال  ومــا 
الــوفــاء  وعــدم  الــقــانــون  ــرق  خ على  الضمني  التشجيع  هــو 
املسؤولن  املستثمرون من طرف  به  الذي يحظى  بااللتزامات، 
وتطبيق  االستثمار  مواكبة  على  الوصية  اجلهات  مختلف  من 
لرئيس  بتصريح  هنا  نذكر  أن  وميكن  وغيره.  الشغل  قانون 
البرملان  يف  سنوات  بضع  منذ  أطلقه  أن  سبق  احلالي  احلكومة 
الــواحــد  بــاحلــرف  ــال  ق حيث  للفالحة؛  ــرا  وزيـ ــان  ك عندما 
غادي  والقانون  االستثمار  ببرنامج  يلتزم  ما  اللي  "املستثمر 

نرميوه، وغادي نفسخو العقدة ديالو عن طريق القضاء".
الدولة،  يف  كبير  مسؤول  عن  الصادر  األمــر  بهذا  أذكــر  وإذ 
هو  مبا  يقوم  ال  وألنــه  املغرب  يف  القضاء  واقــع  نعرف  فألننا 
التنمية  وكالة  أن  عن  فضال  هذا  األدنى؛  احلد  يف  ولو  مطلوب 
يف  أثــر  لها  يعد  لــم  التي  الشغل،  الفالحية l’ADA ووزارة 
من  املستثمرين  أمــام  مطلقا  لهم  قــوة  ال  احلالية،  احلكومة 
الناحية القانونية حتى يعملوا على فرض احترام املستثمرين 

لبرامج االستثمار أو لقانون الشغل.

معي  وليتصور  روتــوشــات،  بــدون  احلقيقي  الواقع  هو  هذا 
أصبحت  حــال  أيــة  وعلى  العمال  حقوق  هــي  كيف  اجلميع 

مكتسباتهم.

         هل ميكن إيجاد مؤشرات مرقمة ملقارنة وضعية 
التشغيل  فرص  توفير  وكذا  واملردودية  اإلنتاجية 
التصفية  عملية  قبل  األســـر،  مــن  كبيرة  ألعـــداد 
من  عقدين  حــوالــي  بعد  أي  احلــالــيــة،  والوضعية 

الزمن؟
اإلنتاج  ملقارنة  مرقمة  مؤشرات  إلى  يحتاج  ال  األمر  أن  أظن 
تصفية  قبل  أي  الوضعيتن،  لهاتن  الشغل  وفرص  واملردودية 
أن  ذلك  شيء.  يف  يفيد  ال  وقد  احلالية،  والوضعية  الشركتن 
خلقها  مت  أزمة  يف  تعيشان  كانتا  أعاله  وضحنا  كما  الشركتن 
وأريد لها عمدا أن تستفحل وتستدام. ومن جهة أخرى، فحتى 
املردودية  فإن  حتليلنا،  من  الفساد  عنصر  استبعدنا  ما  إذا 
واإلنتاجية وحدهما ال ميكن عزلهما عن الظروف العامة التي 

تؤثر يف االستثمار العتمادهما كمقياس يف أية مفاضلة.
يوفرها  التي  الشغل  فرص  أن  هو  به  اجلــزم  ميكن  ما  لكن 
صوديا  أراضـــي  مــن  اســتــفــادوا  الــذيــن  اخلـــواص  املستثمرون 
ونوعيتها  جدا  قليلة  وعائالتهم،  العمال  لهؤالء  وسوجيطا 
االجتماعية  األوضـــاع  على  دال  أثــر  من  لها  وليس  متدنية 
املذكورة  لألسر  الهشاشة  واقع  استمرار  بدليل  األســر؛  لهذه 

واستفحاله يف أبشع الصور.

التصفية  عملية  وانعكاسات  تأثيرات  ماهي           
على  واألجنبي  احمللي  للرأسمال  األراضــي  وتفويت 

امليزانية العامة وعلى حياة الشعب املغربي ؟
الشعب  العامة وعلى حياة  امليزانية  األمر على  تأثيرات هذا 
إبرام  هو  األول  اجلانب  جانبن.  من  إليها  النظر  ميكن  املغربي 
للرأسمال،  والعمالة  الضعف  موقع  من  الشراكات  لهذه  الدولة 
وهي  ضعيفة  مردوديتها  فإن  وبالتالي  واألجنبي،  منه  احمللي 
جرمية.  ذلــك  نسمي  ال  حتى  البالد،  وثــروات  خليرات  هــدر 
نسميها  أن  يجب  )وهكذا  الفالحية  الشعب  ألراضي  يقع  وما 
البالد  خليرات  بالنسبة  يقع  ما  نفس  هو  الدولة(  أراضي  بدل 
األثمنة  أن  هو  الثاني  اجلانب  وغيرها.  والبحرية  املنجمية 
حتلى  فلو  جدا.  بخسة  أثمنة  األراضي  تلك  كراء  بها  مت  التي 
لهم غيرة على ثروات  وكانت  الدولة بقليل من احلزم  مسؤولو 
مكتراة  هي  ما  بأضعاف  كراءها  لتم  الدنيا،  حدودها  يف  البالد 

به ولكان أثر ذلك على ميزانية الدولة ال بأس به.
االستثمارات  لتلك  الــزراعــي  اإلنتاج  فــإن  ذلــك  عن  فضال 
أثره  يبقى  وبالتالي  اخلارجية،  لألسواق  معظمه  يف  يوجه 

ضعيفا على السوق الداخلي ومن ثمة على ميزانية الدولة.
إن  جــدا  فسلبية  املغربي  الشعب  حياة  على  ذلــك  آثــار  أمــا 
موجهة  ليست  الفالحة  هذه  أن  بحيث  مدمرة،  أنها  نقل  لم 
ومن  للشعب،  األساسية  الغذائية  احلاجيات  لتلبية  باملطلق 
الغذائية،  املواد  مختلف  من  املواطن  قفة  غالء  استمرار  ثمة 
دون  هــذا  املجتمع.  ــاط  أوس يف  بالنتيجة  الفقر  واستفحال 
احلديث عن اآلثار املضرة لالستعمال املكثف للمواد الكيماوية 
وتدمير التربة واستنزاف الفرشة املائية كما يحصل يف منطقة 

سوس وغيرها من املناطق....           
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املخزنية  املعارضة  باسم  الناطقون  يتسابق 
منع  هــو  املــعــارضــة  يف  دورهـــم  أن  على  للتأكيد 
عن  التخلي  أو  التراجع  أو  االلتفاف  من  األغلبية 
هو  هذا  امللك.  برنامج  هو  الذي  التنموي  النموذج 
ممثلة  البرملانية  املعارضة  إليه  وصلت  الذي  املآل 
واالشتراكية.  والتقدم  االشتراكي  االحتــاد  يف 
نفسها  تتصور  أن  ميكنها  ال  املعارضة  هذه  مثل 
امللك  تلميحات  أو  ــوال  أق فيه  تــعــارض  وضــع  يف 
املخزنية  األغلبية  نوايا  يف  تشك  إنها  ومحيطه. 
االلتزام  يف  واجلــديــة  اإلخــالص  بعدم  وتتهمها 
الفرصة  تفوت  ال  ولذلك  امللكية؛  بالتوجيهات 
اخلطابات  منطوق  عن  خروجا  تعتبره  ما  لفضح 

العليا.  واألوامر 

املخزنية  السياسية  الساحة  أصبحت  هكذا 
األشــيــاء  فيه  فــقــدت  غــريــب  مــســرح  عــن  عــبــارة 
علينا  يطلع  يوم  كل  املنطق،  معايير  كل  واألمور 
واليسار  يــســارا،  اليمن  فيه  كــفــكــاوي،  مشهد 
أولى  نفسه  يعتبر  املعارضة  يف  هو  ومــن  ميينا، 
األغلبية  يف  هو  ومن  األغلبية،  يف  هو  ممن  وأصلح 
املعارضة.  اخلــطــابــات  ــوى  أق تدبيج  على  ــدر  أق
وسيادة  الالجدوى  حتت  يرزح  املشهد  أصبح  لقد 
إلى  القائم  السياسي  النظام  وصل  لقد  العبث. 
يهتم  يعد  ولم  السياسة،  تسفيه  درجــات  أعلى 
بعض  الــســابــق  يف  يــولــيــهــا  كــان  الــتــي  بــاملــظــاهــر 
وسياسته  اختياراته  على  يصبغ  حتى  األهمية 
الرأي  تخدم  أنها  تصويرها  أو  املصداقية  بعض 
على  األمر  هذا  يدل  فهل  اجلميع.  ومصالح  العام 
لم  واقــعــا  يخفي  تــراه  أم  الــدولــة،  وصــالبــة  قــوة 

جلي؟ بشكل  معامله  تظهر 

الواقية،  األحــزمــة  عــن  النظام  يستغني  أن 
وسائط،  وبدون  املكشوفة  املواجهة  على  ويعول 
ألنه  القوة؛  على  وليس  الضعف  على  دليل  لهو 
النخب  إنتاج  يف  الذريع  الفشل  يعني  ببساطة 
ثم  الــواقــيــة.  والطبقية  السياسية  واألحــزمــة 
أن  نعتقد  إنــنــا  معينا؟  واقــعــا  يخفي  هــذا  هــل 
السياسة  لعل  ملتبسة،  زالت  ال  أشياء  األمر  يف 
مفاتيح  ببعض  مدنا  حتــاول  للنظام  اخلارجية 
السياسة  فإن  معلوم  هو  وكما  املستجدات.  فهم 
السياسة  من  أساسي  جزء  دائما  هي  اخلارجية 
على  االعــتــمــاد  فهم  ميكن  ولــذلــك  الــداخــلــيــة. 
الصهيوني  الــكــيــان  مــع  املــســتــجــدة  الــتــحــالــفــات 
وقت  يف  األمريكي  الدعم  على  أكثر  واالعتماد 
وإسبانيا  فرنسا  مع  التوتر  مظاهر  فيه  تتصاعد 
مكونات  وكأن  توحي  املستجدات  هذه  كل  وأملانيا، 
يعبر  مصالح  تصادم  يف  السائدة  الطبقية  الكتلة 
األذن  تخطئه  وال  مــســمــوع  بهمس  نفسه  عــن 
وثقله  وقعه  للتاريخ  كان  فإذا  السمع.  الرهيفة 
صراع  أمام  نحن  فرمبا  املصالح؛  وترسيخ  بناء  يف 
السائدة  الطبقية  الكتلة  مكونات  بن  ينفجر  قد 
واملستجدة،  القدمية  الــوالءات  على  باالعتماد 

لقريب. لناظره  غدا  وإن 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

نهاية معارضة مزيفة

الجبهتان الشعبية الدميقراطية  وحزب الشعب يدعون الحرتام 
األنظمة الداخلية ملنظمة التحرير وأسس العالقات بني أطرافها

يف بيان مشترك صادر عن اجلبهة الشعبية 
الدميقراطية  واجلبهة  فلسطن  لتحرير 
لتحرير فلسطن وحزب الشعب الفلسطيني 
تعطيل  الثالث  السياسية  القوى  استنكرت 
القومي  الصندوق  من  استحقاقاتها  صرف 
بقرار  متوالية  شهور  ألربعة  الفلسطيني 
للنظام  انــتــهــاكــًا  يشكل  ــوض  ــرف م ــردي  فـ
على  وتــطــاواًل  التحرير  ملنظمة  األســاســي 
الضرر  يلحق  القيادية  هيئاتها  صالحيات 
فصائلها. بن  الداخلية  بالعالقات  الفادح 
ظرف  يف  يأتي  القرار  هذا  أن  البيان  وأضاف 
عاتق  على  امللقاة  املسؤوليات  فيه  تتعاظم 
القوى الثالث، كما على سائر فصائل احلركة 
الشعبية  باملقاومة  النهوض  يف  الوطنية، 
والــتــصــدي لــتــغــول االحــتــالل وســيــاســات 
والتطهير  والتهويد  االستيطاني  التوسع 

العرقي والفصل العنصري.
الوسائل  هذه  استخدام  أن  البيان  وأكد 

املرفوضة للضغط على القوى الثالث بهدف 
يف  ينجح  لن  السياسية  مواقفها  من  النيل 
يف  دورهـــا  مواصلة  عــن  ثنيها  أو  ابــتــزازهــا 
الدفاع عن احلريات واحلقوق الدميقراطية 
القمع  ســيــاســات  مــواجــهــة  يف  للمواطنن 
ــن أجـــل إنــهــاء  والــتــســلــط، ويف الــنــضــال م
الوطني  اإلجماع  قرارات  وتنفيذ  االنقسام 

بالتحرر من التزامات وقيود أوسلو املجحفة.
وسائر  التنفيذية،  اللجنة  البيان  ودعا 
اتخاذ  إلى  م.ت.ف.،  يف  القيادية  الهيئات 
اإلجـــــراءات لــوضــع حــد لــهــذه املــمــارســات 
الداخلية  األنظمة  احترام  وضمان  املتفردة 
بن  الــعــالقــات  ــس  وأسـ الــتــحــريــر  ملنظمة 

أطرافها.

عامالت وعامل الطبخ بثانوية م يوسف يفرضون 
حقهم يف الشغل

وتضامن  وزمالئهم  هم  نضالهم  بفضل 
الــعــامــلــن بــاملــؤســســة، اســتــطــاع عــامــالت 
وعمال الطبخ و االطعام بثانوية م يوسف 
من  وعــدونــا  ظلما  املــطــروديــن  بــالــربــاط 

توقيع  بعد  لعملهم  رجوعهم  فرض  العمل 
يف    FNE نقابة  ممثلي  بن  اتفاق  محضر 
واملكتب  للمؤسسة  الــنــقــابــيــة  الــلــجــنــة 
لللتعليم  الوطنية  للجامعة  اإلقليمي 
مؤسسة  مدير  بحضور  الشركة   وممثلي 
عن  املصلحة  ورئيسة  واملقتصد  يوسف  م 

بالرباط. اإلقليمية  املديرية 
يف  دخلوا  قد  والعمال  العامالت  وكــان 

أقدمت  الذي  التعسفي  القرار  ضد  معركة 
لإلطعام   "ســحــر"  املــنــاولــة  شــركــة  عليه 
منهم  ــل  ــامـ وعـ ــالت  ــامـ عـ ــالث  ــ ث بـــطـــرد 
وتشريدهم  آخــريــن  بعمال  وتعويضهم 

االشتغال  يف  عديدة  سنوات  قضوا  بعدما 
للشركة  يتبقى  لم  انه   علما  باملؤسسة، 
إلنهاء  أشهر  ثالثة  حوالي  إال  املــذكــورة 

معها. املبرمج  احلالي  العقد 
مبديرية  والعمال  العامالت  ويعاني 
ــع هـــذه الــشــركــة من   الــربــاط عــمــومــا م
ــب احلــقــوق )األجــــور،  ــل املــضــايــقــات وس
الــتــصــريــح لـــدى الــضــمــان االجــتــمــاعــي، 

عمل  أيــام   10 عن  التعويض  من  التهرب 
خالل شهر غشت، مشكل العطل واحلريات 

النقابية...(
)الطبخ  والــعــمــال  للعامالت  فهنيئا   

وحتية  لــلــعــمــل،   بــالــرجــوع  ــام(  ــعـ واإلطـ
هذه  يف  موقعه  من  كل  ساهم  من  جلميع 

لنتيجة. ا
يف  الفضل  يــعــود  ــــاســـــي:  االسـ الــــــدرس 
ــدة  ــوح هـــذا االنــتــصــار الـــى الــيــقــظــة وال
واالســاتــذة  الــعــمــال  بــن  التضامن  وروح 

االنتصار. على  والتصميم 

ي  معاد الجحر


