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املدير املسؤول  :جمال براجع

الثمن  4 :دراهم

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي
مدير النشر :احلسني بوسحابي

البادية املغربية وضرورة املشروع البديل
للتغلغل الرأسمالي

.

رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد  :ادريس عدة

في عز األزمة،

كلمة العدد

البرجوازية االحتكارية تحصد األرباح الفاحشة
كشفت بعض املــجــمــوعــات الــرأســمــالــيــة عــن نتائج مجمل
أنشطتها للستة شهور األولى من سنة  ،2022اتضح من خاللها
أنها حققت أرباحا لم يسبق لها أن حصلتها طيلة عقود من
وجــودهــا .إن جميع مــؤشــرات أنشطة الــعــائــات البرجوازية
االحتكارية تشير أنها لم تتأثر سلبيا باألزمة ،بل زادت ثرواتها
تراكما ولم يعلن عن تراجع إحداها أو إفالسها التام .وحدها
الشركات الصغيرة أوبعض الشركات املتوسطة هي التي تراجعت
أو أفلست نهائيا وأغلقت أبوابها .كان ذلك بسبب تراجع القدرة
الشرائية للغالبية العظمى من املواطنات واملواطنني ،وأساسا
بسبب عدم قدرة هذه الشركات على املنافسة ووجود األبواب
املغلقة يف وجهها بوجود االحتكار والريع السياسي

.

من نتائج تطور األزمة احلالية هو املزيد من تفاقم الفوارق
الطبقية التي بلغت درجة عليا من تراكم الثروة يف يد كمشة
معروفة من العائالت املالكة للرأسمال إلى جانب االستيالء على
أجود األراضــي ،وبني الغالبية العظمى من الطبقات الشعبية.
وأصبحت كتلة مييزها الفقر املنتشر واملعمم الذي يصيب أكثر
من  25مليون مواطن/ة والعديد من الفئات االجتماعية التي
كانت تعد من بني الطبقات الوسطى ،لكنها اليوم تتدحرج بشكل
رهيب إلى صفوف الطبقات املفقرة .فالدولة التي ترعى مصالح
البرجوازية االحتكارية هي نفسها التي ساهمت يف تسارع وتيرة
التفقير ،وبذلك تكون يف مواجهة معضلة اجتماعية ليس لها أي
مخرج حقيقي منها

.

أصبح الغالء هو الشغل الشاغل عند اجلماهير الشعبية
ألنه يقضي على ما تبقى لها من القدرة الشرائية املتدهورة
أصال ،وكل زيادة يف األسعار باتت مناسبة للنقاش والتداول يف
األسباب وطرح سؤال كيف تواجهه .أما الدولة فإنها ال متلك
اإلرادة السياسية احلقيقية ملواجهة أهــم أسباب هــذا الغالء
وتلقي باملسؤولية على الــوضــع الــدولــي واجلــفــاف .ويف غياب
تلك اإلرادة فان الدولة تسعى الى تعميم خطاب سياسي يزرع

األوهام ويخلق واقع االنتظارية ويف ذات الوقت يرعب يف فرض
السلم االجتماعي .هذا هو السلوك الذي متارسه احلكومة عبر
ما تسميه احلوار االجتماعي مع املركزيات النقابية وغيرها من
األحزاب السياسية املخزنية أو املمخزنة .اجلديد هذه املرة وهو
إشراك مسؤولي صندوق النقد الدولي يف تعميم هذا اخلطاب
وإقــنــاع األط ــراف االجتماعية بــه وحشرها يف زاويــة القبول
بالوعود وااللتزام بالسلم االجتماعي

.

بالنسبة للقوى املناضلة يف النقابات واألحــزاب السياسية
التقدمية ،ويف إطار هذا املستوى الذي بلغته احلالة الشعبية من
تردي وبؤس وتفقير ،فان االنخراط يف حتشيد القوى الذاتية
وتوعيتها بواجباتها جتاه الطبقة العاملة والكادحني أصبح أمرا
حيويا ال يقبل االستمرار يف العيش على الهامش ،أو االنزواء يف
وضع االنتظارية أو إعطاء املصداقية للخطاب الرسمي للدولة.
كما أنه على هذه القوى املناضلة أن تغير من طبيعة عالقتها
باملتضررين الكادحني .على هذه القوى أن تؤمن حقيقة وفعال
وليس ادعاء أن هؤالء املتضررين هم من سيناضل ويوقف هذا
الــواقــع اجلــارف من االستغالل ومــن اإلمــعــان يف هضم احلقوق
النقابية والسياسية ومينع حق التعبير والتضامن والتظاهر

.

على هــذه القوى املناضلة النقابية والسياسية التقدمية
أن متتنع عــن لعب دور املنفس عــن احلــقــد الشعبي ،واملكبل
لالستعدادات النضالية عند اجلماهير .أن كل محاولة لصرف
الطاقة النضالية الشعبية عن وجهتها احلقيقية هو إطالة عمر
االستغالل وإعطاء االحتكاريني الفرصة للمزيد من االغتناء
واإلفــات من احملاسبة .على القوى التقدمية أن تعيد النظر
يف كل املمارسات غير املخلصة ملصالح شعبنا ،والتي استعان بها
النظام اللتقاط أنفاسه لالستفراد بالطبقة العاملة ومناضليها
املخلصني .انطالقا مــن هــذه االعــتــبــارات فــإن أدوات النضال
الشعبية احلالية أواملقبلة ميكنها أن ترقى الى املستوى الرفيع
من احلزم والثبات واإلخالص خلط اجلماهير
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الثانية

كلمة املكتب السيايس يف وقفة ذكرى الشهداء
خلد النهج الدميقراطي العمالي ذكرى الشهداء
يوم األحد  13نونبر  2022بتنظيم وقفة احتجاجية
امام املعتقل السري سيئ الذكر بدرب م الشريف بالدار
البيضاء .وهي الذكرى التي داب على تنظيمها كل سنة
استحضارا واجـالال ألرواح شهداء احلركة املاركسية
اللينينية املغربية وكافة شهداء الشعب املغربي وما
قدموه لشعبنا ووطننا من تضحيات ومن صمود يف وجه
اجلالدين وزبانية النظام وللتعبير عن التشبث باملبادئ
والقيم واألهداف التي كرسوا حياتهم للنضال من اجل
حتقيقها.
ونقدم فيما يلي الكلمة التي القى الرفيق جمال
براجع األمني العام للحزب خالل الوقفة التي حضرها
العشرات من مناضلي/ات احلزب ومن عائالت املعتقلني
واملختطفني مجهولي املصير ومــن القوى اليسارية
والدميقراطية.
عائالت الهشداء واملختطفني

والكادحني والطبقة الوسطى من جراء ارتفاع األسعار
و تدني األجور والطرد اجلماعي والفردي من العمل و
االستيالء على األراضي اجلماعية والساللية وتهدمي
مساكن الصفيح وتشريد سكانها دون متكينهم من السكن
البديل ˛و تخلي الدولة عن وظائفها االجتماعية وترك
املواطنني/ات فريسة سهلة امام جشع الرأسماليني ...
الشيء الــذي عمق الفقر والبطالة وانتشار مظاهر
البؤس االجتماعي يف مدن وبوادي البالد.
*تسارع وتيرة التطبيع املخزني مع الكيان الصهيوني
يف مختلف املجاالت وبكل الوسائل ضــدا على إرادة
الشعب املغربي .ان سرطان التطبيع ستكون له نتائج
واثـــار وخيمة على شعبنا وبــادنــا تفرض تكثيف
وتوحيد اجلهود اكثر إلسقاطه.
كما نخلد هذه الذكرى والنهج الدميقراطي العمالي
قد عقد مؤمترة الوطني اخلامس بنجاح كبير رغم
القمع واحلصار والتضييق الذي تعرض له من طرف

عائالت املعتقلني السياسيني.

عقد حزب النهج الدميقراطي
الــعــمــالــي بــتــطــوان جمعه الــعــام
الـــعـــادي وذلــــك يــــوم اخلــمــيــس
 03نــونــبــر مبــقــر احلـــزب  ،و قد
إستفاض احلاضرون يف نقاش أبرز
القضايا احمللية سياسيا تنظيميا
و نــضــالــيــا  ،مــســتــحــضــريــن/ات
الوضع اإلجتماعي املتردي وغالء
املعيشة الــتــي تكتوي بنيرانها
ساكنة املدينة  ،وعليه فإن النهج
الــدميــقــراطــي العمالي بتطوان
يعلن للرأي العام الوطني واحمللي
مايلي :
 إســتــمــرار غــاء األســعــار بلو إســتــمــرار أرتــفــاع أغــلــب امل ــواد
األســاســيــة  ،ممــا فــاقــم األزمـــة

الرفيقات والرفاق  ،احلضور الكرمي.

من  17إلى  24نونبر 2022

حزب النهج الدميقراطي العاميل
بتطوان يتضامن مع عامل وكادحي
املدينة

يسجل :

الــرفــاق والــرفــيــقــات ممثلو الهيئات السياسية
والنقابية واحلقوقية واجلمعوية واملنابر اإلعالمية
احلاضرون معنا يف هذه الوقفة.

العدد 483 :

بــخــصــوص تــدبــيــر الــشــأن الــعــام
احمللي و أن وجــوده من عدمه ال
يقدم وال يؤخر للمدينة .
و يعلن :
 تضامنه املبدئي و الالمشروطمع كافة عمال و كادحي املدينة
ويف مقدمتهم :
 )1العمال املطرودون اخلمس
مــن شــركــة ( ســام غ ــاز) و الــذي
يــطــالــب ب ــإرج ــاع ــه ــم الـــفـــوري
إلســتــئــنــاف عملهم دون شــرط
وحتقيق املــلــف املطلبي املــشــروع
والعادل لعمال الشركة .
 )2عمال شركة (صولرجيل)
لصناعة اآلجـــور و الزليج التي
تــخــوض سلسلة مــن احلــــوارات

باسم املكتب السياسي للنهج الدميقراطي العمالي
˛ وباسم كافة مناضالت ومناضلي النهج الدميقراطي
العمالي ˛ نحييكم حتية النضال والصمود.
كما هو معروف داب النهج الدميقراطي العمالي
(النهج الدميقراطي سابقا) على تخليد ذكرى الشهداء
كل سنة ˛ شهداء الشعب املغربي جميعا˛ استحضارا
و اجالال ألرواحهم الطيبة ˛ واعترافا منا مبا قدموه
لشعبنا ووطننا من تضحيات بلغت حد االستشهاد
والتضحية بأرواحهم الزكية كأسمىتعبيرعن نكران
الذات والصمود يف وجه اجلالدين والتشبث باملبادئ
والقيم واالهداف التي كرسوا حياتهم للنضال من اجل
حتقيقها ˛ يف مغرب حر دميقراطي ينعم فيه الشعب
املغربي باحلرية والــكــرامــة والــعــدالــة االجتماعية
واملساواة الفعلية.
والــيــوم نخلد هــذه الــذكــرى لنجدد العهد على
مواصلة النضال˛بكل حــزم وقــوة ˛ من اجــل األهــداف
النبيلة التي استشهدوا يف سبيلها ˛ ولنؤكد ان ملف
الــشــهــداء واملختطفني مــا زال مفتوحا˛ وان جميع
احملاوالت املخزنية إلقباره سيكون مالها الفشل ˛

أهيا الحضور الكرمي،
اننا يف النهج الدميقراطي العمالي ،نؤكد من هذا
املنبر ،أننا لن نقبل بغير الكشف عن احلقيقة كاملة
بشأن ملف املختطفني واملختفني قسرا والشهداء
الذين سقطوا يف غياهب سجون الذل والعار ،وبشان
كافة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان ˛ ومعاقبة
اجلالدين املسؤولني عنه وجبر الضرر احلقيقي وفق
مبدا العدالة مبا فيها االعتذار الرسمي للدولة.

ايهتا الرفيقات أهيا الرفاق
نخلد ذكــرى الشهداء هــذه السنة يف ظل أوضــاع
صعبة وخطيرة تعيشها بالدنا وشعبنا من جراء :
* تــغــول الــنــظــام املــخــزنــي وتــشــديــد سياسته
القمعيةضد احلــركــات االحــتــجــاجــيــة واملطلبية
العمالية والشعبية وضد القوى املناضلة والصحافة
املستقلة ووسائل التواصل االجتماعي وضد الصحفيني
واملدونني ...من تعنيف واعتقاالت ومحاكمات صورية
على أساس ملفات مفبركة ومحاكمات صورية
*التدهور املريع لألحوال املعيشية للطبقة العاملة

النظام املخزني ˛ واعلن فيه عن تأسيس حزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني حتت اسم " النهج الديمقراطي
العمالي ˛ وهــي خطوة نوعية يف مــســاره التاريخي ˛
جسدت حلما وهدفا ناضلت من اجله احلركة املاركسية
اللينينية املغربية ومنها منظمة الى االمام˛ للنضال من
اجل التحرر الوطني والدميقراطية واالشتراكية.

ايهتا الرفيقات أهيا الرفاق
ان اخالصنا ووفاءنا للشهداء ˛كقوى دميقراطية
ويسارية وكمناضالت ومناضلني˛ تفرض علينا اكثر من
أي وقت مضى رص الصفوف واجلهود و تكريس وتطوير
وتوسيع النضال الوحدوي واملشترك .فال سبيل غيره
ملواصلة النضال من اجل :
*كشف احلقيقة عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق
االنــســان وحــقــوق الشعب املغربي كــافــة ووض ــع حد
نهائي لها مبعاقبة املسؤولني عنها والتسوية العادلة
لضحاياها كأفراد وعائالت وجماعات وجهات وإقرار
ضمانات قانونية صارمة حتى ال تتكرر وتقدمي الدولة
اعتذار رسمي للشعب املغربي.
*مواجهة التغول املخزني والهجوم الرأسمالي
املتوحش والتطبيع املخزني ˛ وحتقيق اهداف شعبنا يف
التحرر والدميقراطية والتقدم االجتماعي.
*فــرض إطــاق ســراح كافة املعتقلني السياسيني،
وضمنهم معتقلو حراك الريف والصحفيني واملدونني،
ورفع يد القمع عن القوى املناضلة وعن كل مناضالت
ومناضلي شعبنا.
املجد واخللود لشهيدات وشهداء الشعب املغربي.
املــجــد واخلــلــود لشهيدات وشــهــداء احلــريــة يف
فلسطني وعبر العالم.

وعىل درهبم نحن سائرون.

اإلجتماعية باملدينة املــأزومــة
أصال منذ  2019و قرار إغالق باب
سبتة احملتلة.

مع مختلف اجلهات على خلفية
نضالها وملفها املطلبي الــعــادل
واملشروع.

 تفاقم البطالة على صعيداإلقــلــيــم يف صــفــوف كــل الفئات
العمرية وبشكل خاص يف صفوف
الــشــبــاب والــشــابــات مــع تسجيل
غياب أي مبادرة تنموية حقيقية
تضمن الشغل القار الذي يحفظ
العيش الكرمي .

 )3تضامنه املطلق مــع شباب
وش ــاب ــات املــديــنــة املــعــطــلــن/ات
ودعــوتــهــم إلــى تنظيم وتوحيد
نضاالتهم من أجل حقهم وحقهن
يف الشغل القار الذي يضمن العيش
الكرمي.

 بيع الوهم للشباب و الشباتمن خالل ما سمي " برنامج أوراش "
و هو محاولة بئيسة "لشراء السلم
اإلجــتــمــاعــي " وفــرصــة جديدة
لسماسرة املــآســي وجتــار املعاناة
لإلغتناء على حساب شباب معطل
وهــذا ما أكــده أغلب املستفيدين
(غــيــاب أي ورش تنموي ثقايف
رياضي أو فني و غياب أية برامج و
سيادة اإلرجتالية ).
 إســتــمــرار تــدهــور اخلــدمــاتالعمومية عــلــى رأســهــا الصحة
والتعليم و النقل احلــضــري مع
تسجيل غياب شبه تام للمجلس
الــبــلــدي للمدينة الـــذي يتضح
جليا أنه منزوع السلطة و القرار

 فــخــره وإعــــتــــزازه بــنــجــاحالوقفة االحتجاجية التي دعت
لها اجلبهة اإلجتماعية املغربية
بــتــطــوان و إلــتــفــاف املــواطــنــن
واملواطنات حولها و ذلك مبناسبة
يوم الفقر  ،كما يدعو كافة القوى
املناضلة باملدينة إلــى اإللتحاق
باجلبهة وتكثيف النضال على
قضايا الساكنة يف مقدمتها " غالء
األسعار".
 إدانـــتـــه الــقــويــة للخطوةالتطبيعية الــتــي أقحمت فيها
جامعة عبد املالك السعدي وذلك
بإقدام رئاستها على توقيع مذكرة
تفاهم مع إحدى جامعات الكيان
الصهيوني.
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شتوكة ايت بها

ال بديل عن املقاومة الشعبية

شهادة حول معانات عامل وعامالت رشكة "سودايف"
يف إطار الحوارات اليت تجرهيا جريدة الهنج
الدميقراطي مع العامالت والعمال للتعريف
بقضاايهم/هن ،ونقل معاانهتن ،كان لنا لقاء
من منطقة اشتوكة ايت ابها مع أحد العمال
برشكة "ســودايف" الذي قدم للقراء فكرة عن
أوضاع العمال والعامالت داخل هذه الرشكة.
 1هــل ميكنك تعريف قــراء جــريــدة الهنج
الدميقراطي ابلوضعية اليت كنمت تعيشوهنا قبل
االنخراط يف النقابة وأتسيس مكتبكم النقايب؟
قبل تأسيس املكتب النقابي كنا نعمل بطريقة عادية
وننفذ قرارات املشغل رغم املشاكل التي كنا نعاني منها
واملتمثلة يف غياب وسائل النقل من السكن البعيد عن
مقر العمل ،عملنا نقوم به بالتناوب ومستمر بالليل
والنهار ،وهذا ما يؤرقنا :عامالت يبحثن ليال عن النقل
السري ليوصلهن إلى بيوتهن يف ظل غياب اجلانب األمني
يف محطة التلفيف ،ال وجود لوسائل الوقاية من األخطار
املهنية ،وال ألبسة تقينا من قر البرد حني تنزل درجة
احلرارة إلى خمس درجات يف أماكن التبريد ،إضافة إلى
انعدام مواد التنظيف لتقينا من خطورة املواد الكيماوية
خصوصا مادة الكلور واألسيد ؛ ورغم كل هذه املعاناة كنا
ملتزمني باحلفاظ على استمرارية العمل ما دمنا ال منلك
إال سواعدنا التي نعتبرها مصدر رزقنا الوحيد  .إال إن
املشغل يجتهد ويدبر مكائده ليستغلنا أشد استغالل
معتمدا على إدارته ومديره العام وعلى قوته وجبروته،
وكلما طالبناه بحق إال ويناورنا ويستعمل معنا أسلوب
التسويف واملماطلة.
وبعد اجتماعات متكررة ملمثلي العمال مــع إدارة
الشركة ،مت االتفاق وباإلجماع على الزيادة يف أجور
العمال والــعــامــات ،إال أنــه يف الــيــوم املــوالــي يفاجئنا
املشغل بوثيقة يطلب منا توقيعها إن كنا نريد االستفادة
مــن الــزيــادة املتفق عليها :وثيقة شغل حتمل شروطا
حترمنا من كل املكتسبات التي حققناها وحترمنا من كل
املطالب التي نريد حتقيقها ،عقدة عمل جديدة لعمال
قضوا ما يناهز عشر سنوات يف خدمة الشركة .وتبني لنا
أن الزيادة التي اتفقنا عليها ماهي إال لغم ،وقررنا أن ال
نوقع على العقدة التي جيء بها من طرف إدارة الشركة،
وانطلق مسلسل التعسفات وجميع أن ــواع املضايقات
اخترقت فيه بنود مدونة الشغل طوال وعرضا وانطلقت
عملية تصفية معارضي عقد الشغل اجلائر.

 2بعد انخراطكم يف النقابة وأتسيسكم
ملكتب نقايب ما هي أهم العراقيل اليت واجهمت
وكيف تعاملت معكم إدارة الرشكة؟
نعم هنا بدأ التفكير يف توحيد صف العامالت والعمال
وتوجهنا بعدها مباشرة لإلنخراط يف العمل النقابي،
وأسسنا مكتبا باسم الشركة يف إطار اجلامعة الوطنية
للقطاع الفالحي .نزل عليهم اخلبر كالصاعقة ،اختلطت
عليهم االوراق وضــاعــت كــل خططهم التي لــم يعرفوا
بدايتها من نهايتها ،اختلط لتبدأ مرحلة أحــرى من
الصراع والتي ميكن تسميتها (انا ومن بعدي الطوفان)
فكان أول ضحاياها أحــد أعضاء املكتب النقابي الذي

لفقت له تهمة تسببه للشركة بخسائر فادحة بسبب
نشاطه ومطالبته بحقوق الــعــمــال .ليأتي دور باقي
العامالت والعمال تباعا ،وذلــك بفصلهم عن مناصبهم
السابقة واستعمال جميع انــواع الضغط لثنيهم عن
مطالبتهم بحقهم وحــق رفــاقــهــم يف شــغــل يــوفــر لهم
الكرامة.

 3هل راسلمت مفتشية الشغل والسلطات
املحلية من أجل الوقوف عىل ما تتعرضون له
من ضغط وتطالبوهنا بدعوة الرشكة للحوار
ووضع حد لتعسفاهتا؟
أكيد امام ما تعرضنا له من حيف وضغط وطرد راسلنا
كال من مفتشية الشغل والسلطة احمللية ،وتبني لنا أنهم
منحازون للشركة ،حيث تعرض معتصم املطرود للتخريب
ثالث مرات ولم ينج املعتصم من الهجوم إال بعد تنقيل
القائد القدمي وتعويضه بآخر جديد على إثر التحركات
التي عرفتها وزارة الداخلية مؤخرا.

 4ماهي اهم مطالبكم الحالية؟
مطالبنا احلالية تتمثل يف :
إرجاع ممثل العمال املطرود (فيصل السرباتي)
•
إلى عمله دون قيد أو شرط؛
إرجــاع العمال التسع الــذيــن مت تغيير مهاهم
•
السابقة إلى مهاهم املالوفة؛
التراجع عن التمييز يف األجــور بني العامالت
•
والعمال؛
وقف محاربة العمل النقابي واجللوس مع املكتب
•
النقابي لطاولة احلوار لوضع حد للمشاكل املستشرية
داخل الشركة؛
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عامل األوطورت ينتفضون

منذ  30أكتوبر  2022وإلى غاية  15نونبر ،سطرت النقابة
الوطنية ملستخدمي مراكز االستغالل للشركة الوطنية للطرق
السيارة باملغرب ،املنضوون حتت لــواء االحتــاد املغربي للشغل،
برنامجا نضاليا وطنيا ،انطلق بتنظيم وقفات احتجاجية وتوقف
عن العمل متقطع على مستوى مختلف محطات األداء ،مما أحدث
حالة من االرتباك على مستوى حركة املرور والسير ،وتوج البرنامج
بوقفة ممركزة أمام مقر ال ا .م .ش بالرباط يوم  14نونبر.
وقــد تفاقم االحتقان داخــل شغيلة الطرق السيارة باملغرب
بعد تنصل إدارة الشركة من االتفاقيات املبرمة سابقا ،والتي مت
التوصل إليها عن طريق حــوارات  ،2018وخصوصا فيما يتعلق
باستقرار الشغل وحتسني الظروف االجتماعية واملهنية للعمال
واملستخدمني ،حيث تضاعف الضغط على مستخدمي الشبابيك
بسبب تقليص عــدد ممــرات األداء املباشر لــزيــادة ممــرات املــرور
ببطاقة جــواز ،ومــا يعنيه كذلك هــذا اإلج ــراء من توجه نحو
تقليص أعداد املستخدمني/ات.
وكانت نقابة عمال ومستخدمي الطرق السيارة قد علقت معركة
مماثلة سنة  ،2018بعد حوار أجرته مع إدارة الشركة ووزارات:
الداخلية والتجهيز واملالية والتشغيل ،أفضى إلى توقيع "ميثاق
اجتماعي" نص على عدة بنود مادية و دميقراطية وتدبيرية .إال
أن إدارة الشركة انقلبت أمام صمت باقي الوزارات على هذا امليثاق
والتزاماته ،مما يوحي بإمكانية التصعيد النضالي يف هذا القطاع
ما لم تتحمل الدولة املغربية ملسؤولياتها جتــاه ما توقع عليه
من اتفاقات اجتماعية ،مما يجعل منها طرفا يف الصراع بسبب
انحيازها لــإدارة والباطرونا ضدا على مصالح الطبقة العاملة
واملستخدمني.

تنغير

تجاوب وحدوي مع دعوة ك .د .ش
لالحتجاج

استجابة لدعوة املكتب التنفيذي للكونفدرالية الدميقراطية
للشغل بجعل األحد  13نونبر يوما لالحتجاج يف مختلف الفروع

توفير وســائــل نقل للعمال تنقلهم مــن اماكن
•
سكناهم الى مقر العمل؛
الكف عن التعسفات وتلفيق التهم للعامالت
•
والعمال من أجل ثنيهم عن املطالبة بحقوقهم املشروعة.

 5ماهي الرسالة اليت تودون ايصالها
للراي العام؟
الرسالة التي نود إيصالها للرأي العام ال يسعنا إال أن
نستنكر ونندد باألوضاع املزرية التي تعيشها الطبقة
العاملة يف جهة ســوس والتي تنذر باخلطر يف منطقة
فالحية تعتبر قفة غ ــذاء لــلــداخــل واخلــــارج ،والتي
تعرف يف اآلون ــة األخــيــرة تراجعا خطيرا عــن حقوق
ومكتسبات العمال والعامالت ،بعد أن تكالبت عليها كل
من مفتشيات الشغل والسلطات احمللية املنحازة ألرباب
العمل ،باإلضافة إلى بوادر اجلفاف التي الحت يف األفق.
كل هذه العوامل تقف سدا منيعا أمام العمال والعامالت
البسطاء الذين ال هم لهم ســوى توفير لقمة العيش
لعائلتهم وستدفعهم هذه الضغوط إلى اخلروج للشارع
دفاعا عن حقهم يف العيش الكرمي.

ضد غالء املعيشة واألسعار ،كانت مدينة تنغير على موعد مع
فرصة للنضال الوحدوي ،خرج فيها مختلف القطاعات النقابية
املنضوية حتت لواء االحتاد احمللي لك .د .ش ،مدعومة بحضور
مختلف الفئات الشعبية املتضررة من سياسة التقشف وضرب
القدرة الشرائية .وقد كانت مناسبة ومترينا لتجسيد الوحدة
النضالية من طرف كذلك فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان
لدعم مطالب القطاعات العمالية واألجراء ومهنيي سيارات األجرة
ومتقاعدي القطاع اخلــاص ومستخدمي الرعاية االجتماعية
وعمال شركة سترينوف وعمال مقاولة اوسلكان وعمال النظافة
وعمال شركة تراجي .ولسان حال كافة هؤالء الغاضبني  /احملتجني
هو إدانة السياسات التفقيرية املنتهجة من طرف الدولة املنحازة
للباطرونا والبرجوازية
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الجبهة اإلجتامعية املغربية تدعو ملسرية وطنية يوم  4دجنرب
انعقد يوم السبت  12نونبر  ،2022امللتقى الوطني
للجبهة االجتماعية املغربية ،حيث تــدارس األوضــاع
املــزريــة التي تعاني منها أوســع اجلماهير الشعبية من
عمال وكادحني وطلبة ومعطلني وفالحني صغار وعموم
سكان البادية وأجزاء واسعة من الفئات الوسطى ،نتيجة
تفاقم مسلسل غالء أسعار احملروقات وكل املواد األساسية
لدرجة غير مسبوقة يف تاريخ بالدنا حتى أصبح الشعب
املغربي غارقا يف الفقر واحلاجة.
وزاد الطني بلة مشروع قانون املالية الذي جاء ليعمق
معاناة شعبنا مــن خــال تدابير عــدة وتهميش املرفق
العمومي من تعليم وصحة ناهيك عن السكن وتكريس
العمل بالعقدة يف الوظيفة العمومية واستهداف عدة
فئات خاصة احملــامــون واملــوثــقــون مقابل تقدمي هدايا
ضريبية هامة لــأثــريــاء ،فاقت انــتــظــارات الباطرونا،
يف ظل مناخ يتسم بتفشي الفساد والرشوة ونهب املال
العام والــثــروات الطبيعية واألراضــي الساللية وأراضــي
اجلموع وأراضــي الــدولــة .أمــا احلــوار االجتماعي ،فقد
تأكد بامللموس أنه ال يتسم باجلدية وغير منتج طاملا أن
احلكومة والباطرونا ترفضان االستجابة ملطالب احلركة
النقابية وعلى رأسها الزيادة يف األجور وتخفيف فعلي
للعبء الضريبي على االجراء واحترام احلريات النقابية

وحل أزمة التقاعد بعيدا عن جيوب األجراء.
كما يتمادى النظام يف سياسة القمع الشامل واملمنهج
لكل األصوات احلرة احملتجة ضد هذا الواقع املر.

الباطرونا ولن يتوقف إال باملزيد من النضال الوحدوي
واملتواصل على أكثر من صعيد.
أمـــام ه ــذه األوضــــاع ف ــإن املــلــتــقــى الــوطــنــي للجبهة
االجتماعيةاملغربية:
 .1يعلن عن تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم األحد
 4دجنبر  2022على الساعة احلــاديــة عشرة صباحا
انطالقا من ساحة باب االحد بالرباط حتت شعار " جميعا
ضد الغالء والقمع والقهر" ؛ معتبرا أن هذه املسيرة ليست
سوى خطوة نضالية يف درب النضال الوحدوي ستتلوها
خطوات أخرى حتى حتقيق املطالب؛
 .2يدعو كل مكونات اجلبهة وتنسيقيات فروعها يف
كل مكان إلى العمل الدؤوب والتعبئة الشاملة والقصوى
الجناح املسيرة باعتبارها املهمة الرئيسية املشتركة يف
هذه اللحظة ،وذلك وفق اخلطة العامة املصادق عليها من
طرف امللتقى الوطني.
امللتىق الوطين.

هذا املسلسل من الزحف على مكتسبات وحقوق الشعب
املغربي وتفقيره من جهة وإغناء االغنياء من جهة ثانية
يكمن يف جوهر النموذج التنموي املتبع القائم على
التبعية واالحتكار والريع واالستبداد وفاقمته حكومة

 12نونرب .2022

الجمعية املغربية لحقوق االنسان بخنيفرة تطالب بفتح تحقيق قضايئ يف مالبسات
وفاة املواطن عبد الرحمن أفتايت بعد وقفة احتجاجية
من انتهاكات وتعديات ،وآخرها الوقفة االحتجاجية
املنظمة مــن طــرف اجلمعية املغربية حلــقــوق اإلنــســان
تنزيال للبرنامج النضالي للجبهة االجتماعية املغربية
والتي استعملت فيها بعض عناصر الشرطة أساليب ال
أخالقية مع احملتجني...؛

تلقت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنــســان بخنيفرة
ببالغ مشاعر احلزن واألسى خبر وفاة مواطن من خنيفرة
مساء أمس اجلمعة  11نونبر  2022وذلك بعد مشاركته
يف وقفة احتجاجية ضد غــاء األســعــار  ،وهــي الوقفة
التي مت منعها قبل انطالقها وذلــك بتشتيت احملتجني
ومنعهم من التجمع يف املكان املقرر لذلك دون احترام
للشروط القانونية لفض الوقفات السلمية كما ينص
عليه الفصل  21من قانون احلريات العامة ،أو التقيد

وحــيــث أن مــن بــن املــشــاركــن يف هــذه الوقفة يوجد
املواطن عبد الرحيم أفتاتي الذي أغمي عليه مباشرة
بعد فض هذا الشكل االحتجاجي السلمي ،ليتم نقله

باحترام حقوق اإلنسان وكرامته كما دأبــت على ذلك
السلطة احمللية بخنيفرة يف تعاملها مع كل االحتجاجات
والوقفات السلمية املنددة مبا ميس احلقوق واحلريات

بعد ذلك إلى املستشفى اإلقليمي ليفارق احلياة؛ وبعد
زيــارتــنــا للمستشفى اإلقليمي وحتــريــاتــنــا وجتميعنا
لكل املعطيات املتعلقة باالحتجاج والتدابير التي مت

اتخاذها يف التعامل مع احملتجني ،وتعبيرا عن مخاوفنا
من أن يكون تــأزم الوضع الصحي لعبد الرحمن أفتاتي
ناجتا عن تقصير باتخاذ أحــد التدابير ،ودفــاعــا عن
احلــق يف احلياة الــذي يعد أهــم حقوق اإلنــســان ،وأخــذا
بعني االعتبار ملــا ميز هــذه السنني األخــيــرة بخنيفرة
من تضييق على احلركة احلقوقية واالحتجاجية من
انتهاكات متواصلة للتجمعات السلمية ،التي تعد من
أهم احلريات التي تبنى عليها األنظمة الدميقراطية،
فإننا يف اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بخنيفرة نعلن
للرأي العام احمللي والوطني ما يلي :
 تعازينا القلبية الصادقة واحلــارة لعائلة وأصدقاءالفقيد عبد الرحمن أفتاتي.

تنديدنا بالرفض املنظم وغير املبرر واملتواصل للحقيف االحتجاج مبدينة خنيفرة ،وذلك لفضح العديد من
ملفات الفساد ،بالشكل الذي أصبح مينحه حصانة من
كل إدانة جماهيرية أو استنكار.
 مطالبتنا بفتح حتقيق قضائي شــفــاف وفــعــال يفظــروف ومالبسات وفــاة املــواطــن عبد الرحمن أفتاتي،
وإعالن نتائجه للعموم.
 دعــوتــنــا لــكــل الــهــيــئــات املدنية،جمعوية،نقابيةوسياسية لتوحيد نضاالتها ،صونا للحق يف التعبير
واإلحتجاج السلمي و تكريسا حلقها يف الولوج إلى الفضاء
العمومي ،مع املطالبة برحيل عامل اإلقليم الذي يتحمل
مسؤولية عدم احترام املعاهدات واالتفاقيات الدولية،
وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية
الذي يضمن يف فصله  21احلق يف التجمع السلمي.

من تاريخ احلركة العمالية والشيوعية
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يف الذكرى  48الغتيال الشهيد عبد اللطيف زروال،
لجنة كل الحقيقة تطالب باالستجابة ملراسلة الفريق األممي حول قضيته
حتل اليوم ،اإلثنني  14نونبر  ،2022الذكرى الثامنة
واأل ربعون ملقتل شهيد الشعب املغربي املناضل التقدمي
ٍ
عبد اللطيف زروال ،القيادي يف منظمة إلى األمام ،وذلك
على إثر اختطافه من طرف األجهزة البوليسية يوم 05
نونبر  1974بالدار البيضاء ضمن حملة قمع وحشية
مسعورة للنظام املخزني استهدفت احلــركــة التقدمية
املغربية عامة ،واحلركة املاركسية اللينينية خاصة .ومت
تعريضه والعديد من رفاقه لتعذيب همجي باملعتقل
السري درب مــوالي الشريف على يد الفرقة الوطنية

وتــأكــيــدا على تشبثها باحلقيقة وعــدم اإلف ــات من
العقاب ،وجهت العائلة شكاية مباشرة للقضاء يف مواجهة
املجرمني املتورطني يف اجلرائم العديدة املرتكبة يف حق
الشهيد ،واملذكورة أسماء البعض منهم يف محضر الفرقة
الوطنية للشرطة القضائية ،وعلى رأسهم قدور اليوسفي
وبوبكر احلسوني وغيرهما .وذلــك بدعم ومـــؤازرة من
ثلة من احملامني الشرفاء يتقدمهم األستاذ النقيب عبد
الرحمن بنعمرو واألستاذ النقيب عبد الرحيم اجلامعي
واألستاذ أحمد آيت بناصر واألستاذ محمد صدقو.

للشرطة القضائية وعلى رأسها املجرم قدور اليوسفي؛ وهو
ما أدى إلى استشهاده يوم  14نونبر .1974

إال أن الــدولــة ال زالـــت تــصــر عــلــى تــوفــيــر احلــمــايــة
والرعاية واإلفالت التام من العقاب لهؤالء املجرمني الذين
أشرفوا على ما ال يقل عن ثمان جرائم يف القضية وهي:
االختطاف ،وتعذيب املختطف ،واستعمال التعذيب يف
ارتكاب جناية ،والتسبب العمدي يف القتل ،وعدم التبليغ
عن ارتكاب جرمية ،وإخفاء اجلثة ،والتزوير ،واستعمال
الوثائق املزورة .إال أن محكمة االستئناف بالرباط قررت
يف البداية رفض الشكاية ،مما اضطر دفاع العائلة التوجه
حملكمة النقض،التي لم جتد بدا من النطق وملرتني بالنقض
اجلزئي لقرار الرفض حملكمة االستئناف معتبرة جرمية
إخفاء اجلثة ال يطالها التقادم ،فأحالت امللف من جديد
أمام أنظار محكمة االستئناف بالرباط ،التي لم ميتلك
املسؤولون عليها الشجاعة وال اإلرادة لألمر بفتح حتقيق
جدي ونزيه مع املجرمني.

ومنذ تــاريــخ اختطافه واستشهاده ،وعائلة الشهيد
تــنــاضــل مــن أج ــل احلــقــيــقــة الــكــامــلــة ومــعــرفــة الــظــروف
واملالبسات التي أحاطت باختطافه وتعذيبه واغتياله،
وتطالب بتحديد املسؤوليات يف اجلرائم التي ارتكبت يف
حقه.
فظلت على م ــدى الــعــقــود اخلمسة املــاضــيــة صامدة
ومتشبثة بحقها يف الــوصــول إلــى قــبــره وتسلم رفاته
وأغراضه ،ومصرة على ضرورة تقدمي املجرمني املباشرين
وغير املباشرين املتورطني يف اختطافه وتعذيبه وقتله ثم
إخفاء جثمانه ،وأولئك الذين تستروا عن كل هذه اجلرائم
وزوروا هويته مبستشفى ابن سينا للمساءلة القضائية؛
وذلــك رغــم املــراوغــات وكــل احملــاوالت إلغرائها من طرف
مؤسسات الدولة.
ولقد طرقت عائلة الشهيد كل السبل ،مسنودة يف ذلك
مبحاميها ،فقيد احلركة احلقوقية األستاذ عبد الرحيم
برادة ،ووجهت منذ تاريخ اختطاف الشهيد عدة مراسالت
لكل اجلهات :النيابة العامة ورئاسة محكمة االستئناف
بالدار البيضاء ووزير العدل بتاريخ  27يونيو  ،1975ثم
الــوزارة األولــى بتاريخ  ،24/08/2010فــوزارة الداخلية
بتاريخ  ،30/08/2010ووزارة العدل بتاريخ ،26/08/2010
واملجلس االستشاري/الوطني حلقوق اإلنــســان بتاريخ
 .6/12/2010إال أن أيا من هذه اجلهات لم تتوفر لديها
اإلرادة وال الشجاعة كي ُتيب على الرسائل التي ُو ّجهت
لها.

وإضافة إلى كل هذا ،ونظرا لتلكؤ القضاء املغربي ،جلأت
جلنة كل احلقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال
إلى توجيه مراسلة يف املوضوع لفريق األمم املتحدة املكلف
بقضايا االختفاء القسري أو غير الطوعي ،الذي تدارسها
وخصها باعتباره يف دورته  117املقامة بسراييفو من  11إلى
 15فبراير 2019؛ ثم أحالها على الدولة املغربية طالبا منها
فتح حتقيق يف القضية وإجالء احلقيقة بخصوصها .إال أن
الدولة املغربية ،ويف حتد واضح للقانون ولقرارات الفريق
األممي ،مستمرة يف تغطيتها على اجلرائم السياسية التي
مارستها أجهزتها يف حق الشهيد عبد اللطيف زروال.
ويف هذه املناسبة ،فإن جلنة كل احلقيقة حول مصير
الشهيد عبد اللطيف زروال ،تعبر عما يلي:

 إن النقض اجلزئي حملكمة النقض،وتأكيدها عليهللمرة الثانية ،وقــرار محكمة االستئناف ال يستجيبان
للمطلب احلقوقي بخصوص الكشف عن احلقيقة كاملة يف
كل اجلرائم التي ارتكبت يف حق الشهيد ومتابعة املتورطني
فيها تفعيال ملبدإ عــدم اإلفــات من العقاب يف اجلرائم
السياسية؛
 إن استمرار القضاء املغربي يف تهربه من فتح التحقيقمــع املتورطني يف جرمية اغتيال الشهيد عبد اللطيف
زروال ،واملذكورة أسماؤهم يف شكاية العائلة ،وعدم إجابة

الدولة املغربية على مراسلة الفريق األممــي ،ليعبر عن
تواطؤ مفضوح مع اجلرائم السياسية لألجهزة األمنية؛
ويفضح عدم جدية الدولة يف االستجابة ملطالب احلركة
احلقوقية وتفعيل توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة يف
موضوع االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان؛
 مطالبتها ،إلى جانب احلركة احلقوقية والدميقراطيةوكافة القوى احلية ببالدنا ،بوضع حد لالعتقال السياسي
وممــارســة التعذيب املستمر يف بــادنــا ،وال ــذي تفضحه
التقارير احلقوقية الوطنية والدولية وبعض احلــاالت
التي تطفو على السطح مثل قضية الشاب ياسني شبلي
ببنجرير ،وبضرورة اإلفراج عن كافة املعتقلني السياسيني
ومعتقلي الـــرأي والصحفيني بــبــادنــا ،وإســقــاط التهم
واملتابعات يف حقهم ،وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف
ومعتقلو احلركات االحتجاجية باملناطق األخرى ومعتقلو
احلركة الطالبية وحركة املعطلني ،والصحافيون ونشطاء
الفضاء الرقمي...
 دعوتها احلركة الدميقراطية والقوى احلية ببالدنا،أحــزابــا سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات حقوقية
ونسائية وشبيبية ،...لتوحيد فعلها النضالي من أجل خلق
ميزان قوى يفرض الوصول إلى احلقيقة كاملة يف اجلرائم
السياسية ومساءلة مرتكبيها واملساهمة يف حفظ الذاكرة؛
والنضال من أجل وضع حد جلرائم االختطاف والتعذيب
واالعتقال السياسي ببالدنا؛ وبناء الدولة الدميقراطية
ومجتمع الكرامة واحلرية واملساواة.
لجنة كل الحقيقة كل الحقيقة حول مصري الهشيد عبد
اللطيف زروال
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ميزانية دولة أم ميزانية أصحاب النعيم وأصحاب الجحيم

كرمي حلسن

إن تــاريــخ االقــتــصــاد املغربي هــو تــاريــخ أزمـــات هيكلية
بحكم االختيارات السياسية واالقتصادية الكبرى التي
تتبعها الــدولــة منذ إزاحــة احلكومة الوطنية (عبد اهلل
إبراهيم) ،وبحكم االندماج الكلي يف بنية الرأسمال العاملي،
وخضوعه إلمــاءات مؤسساته االمبريالية  FMIصندوق
النقد الدولي والبنك الدولي  BMإضافة لعوامل ومتغيرات
داخلية وخارجية هي التي أوصلت االقتصاد املغربي إلى
هــذه احلالة من الــتــردي والتخلف والفقر ،قيدت الدولة
ببرامج طويلة املدى فرضت من قبل هذه الدوائر االمبريالية
ملواجهة هذه االزمــات االقتصادية .وبالتالي البد من هذا
الربط بني السياسة املالية التي تعدها الدولة يف شخص

_االنضباط املالي؛
_خفض وإعادة توجيه اإلنفاق العام؛
_حترير األسعار والتجارة؛
_توسيع وتعميم اخلصخصة.
والــتــزامــا بــهــذه الــتــدابــيــر والــتــوصــيــات ،تعمل الــدولــة
واحلكومة على تكييف برامجها ضمن البرامج اإلصالحية
الهيكلية للقطاعات ذات احلصة الكبيرة من حيث النفقات،
وهو ما يتجلى يف مشروع ميزانية .2023
مت بناء امليزانية على فرضيات وتوقعات حتدد معدل
النمو الناجت الداخلي ب 4٪وتعمل على تخفيض معدل

األهداف املنتظرة التي تطبل لها احلكومة ،ويخصص جزء
من هــذه الــديــون لسداد فوائد وأقــســاط الدين اخلارجي
بينما يخصص اجلزء املتبقي والذي يقدر ب 109ملياردرهم
لالستثمار يف إطار دعم املقاوالت الوطنية االستراتيجية
والشركات ،أي يستفيد منه أرباب العمل وبالتالي يتحول هذا
الدين خلدمة األوليغارشية ودعمها من امليزانية العمومية.
إن حصة الثروة الوطنية املعدنية واالنتاجية والفالحية
والبحرية يف امليزانية يطرح أكثر من سؤال ،ويبني أن الدولة
عارية .وبشكل عام فإن فرضيات بناء امليزانية بعيدة عن
الواقع واملعطيات الظرفية بقدر ماهي عبارة عن تنجيم
وتباشير فقط .وبالنسبة لألهداف التي وضعتها احلكومة
تبقى أيضا طموحات فقط ،وتتحدد يف أربعة أهداف :
_تعزيز أسس الدولة االجتماعية؛
_إنعاش االقتصاد الوطني من خالل دعم االستثمار؛
_تكريس العدالة املجالية؛
اســتــعــادة الــهــوامــش املــالــيــة مــن أج ــل ضــمــان اســتــدامــة
اإلصالحات

.

حكومتها التنفيذية لتدبير شــؤون الــدولــة يف عالقتها
بجملة التوصيات التي توصي بها هذه املؤسسات ،وتتجلى
بشكل واضح يف هيكلة امليزانية العامة للدولة والتي تقدمها
احلكومة باعتبارها برنامجا من صميمها يف إطار املمارسة
السياسية وتنافسية هذه البرامج ،وهي املسألة التي يتم
حتجيمها وتغييبها عن عموم الشعب ،واعتبارها برنامجا
ينسجم وشعاراتها ويتم تكييفه يف الداخل ببالغة وخطاب
سياسي واعد حتت شعارات زائفة؛ هذا من جهة ومن جهة
أخرى مع ما هو متضمن من أرقام ومدى حتققها وصدقيتها
يجعل املبتدئ يف علم االقتصاد يسخر منها ،سواء من حيث
فرضياتها أو من حيث أهدافها .ففي السياق العام التي تقدم
فيه احلكومة مشروع امليزانية بكونه سياقا مطبوعا بتوترات
دولية(احلرب األكرانية) وتأثيرها يف مضاعفة األزمة العاملية
وما ينجم عنها من تضخم وغــاء األسعار ،تكلفة اإلنتاج
والنقل ،وارتفاع سعر الطاقة ،وسياق وطني يتميز بانعكاس
هــذه األوضــاع إضافة إلــى عامل اجلفاف ومخلفات الوباء
وبكونه اقتصادا يتميز بالتبعية والضعف والعجز جتعل
منه اقتصادا رخــوا وهشا .ويف هذا السياق حتــاول الدولة
واحلكومة التنصل من كل الوعود التي دغدغت بها مشاعر
املغاربة وإخــاء مسؤوليتها عن الوضع ،وبالتالي تتحول
امليزانية إلى خطة تدبيرية وعالج الصدمات وفق توصيات
إجماع واشنطن التي صياغتها سنة  1989ملواجهة األزمات
االقتصادية يف البلدان النامية والتي حتمل املسؤولية إلى
السياسة احلمائية وتدخل الــدولــة يف االقتصاد والعجز
املتزايد يف امليزانية .وملواجهة هــذه األزمــات االقتصادية
فرضت على الدولة املغربية التدابير واإلجراءات التالية:

التضخم إلى  2٪وتقليص عجز امليزانية إلى 4،5٪وكذا خفض
حجم الديون الداخلية واخلارجية بشكل تدريجي .وبشكل
عام فموارد امليزانية ترتكز باألساس على الدخل الضريبي
وتغطي فقط  55٪من حجمها بينما مــوارد الدولة(الثروة
الوطنية) مفعولها ضعيف أقل من 15٪والباقي يبقى معلقا
وسيسد باالقتراض ،مما يعني أن ميزانية الدولة تعاني
عــجــزا مستمرا وهــذا أحــد مــؤشــرات اإلخــفــاق يف حتقيق

إن األهداف املسطرة قياسا
مبا سبق ذكره مستعصية
التحقق الن مؤرشاته ال تنئب
هبذا اإلنجاز وألن االقتصاد
الهش والذي يشكو العجز
ال ميكن يعالج ويخرج هبذه
االنتظارات هبذه السياسة
املتبعة إال إذا قطع مع التبعية
وتحرر من همينة املؤسسات
االمربايلية

إن األهــداف املسطرة قياسا مبا سبق ذكــره مستعصية
التحقق الن مؤشراته ال تنبئ بهذا اإلجناز وألن االقتصاد
الهش والـــذي يشكو العجز ال ميكن يعالج ويــخــرج بهذه
االنتظارات بهذه السياسة املتبعة إال إذا قطع مع التبعية
وحترر من هيمنة املؤسسات االمبريالية .فبالنظر لقطاعي
الصحة والتعليم جندهما يخضعان لــبــرامــج إصالحية
وهيكلية تتوخى تصفيتهما بتقليل اإلنــفــاق الــعــام على
هذين القطاعني وتفكيكهما لصالح اخلــواص بجملة من
اإلصــاحــات كتقليص التوظيف وتغليب القطاع اخلــاص
من أجل تسليع خدماتهما ،ويظهر هذا من حجم امليزانية
املرصودة للقطاعني والتي تتميز بضعفها على مستوى ما
كان مطلوبا من الدولة خالل اجلائحة(ضعف البنى التحتية
وترهله وضعف جودة اخلدمات حسب مؤشرات التصنيف
الدولية) ومبا ان الصحة والتعليم يعتبران قاطرة التنمية
فال ميكن احلديث عن التنمية مما يعني ان املشروع التنموي
لم يبرز يف امليزانية مما يعني أيضا أن الدولة ماضية يف
حتقيق أهداف النيوليبرالية .وفيما يخص تنمية الوضعية
االجتماعية للعمال واملوظفني بشكل عام من خالل احلوارات
مع النقابات ،لم تلتزم احلكومة والــدولــة بوعودها ألنها
فقدت القرار السيادي وال متتلك اجلرأة يف اتخاد القرارات
التي تخالف توجيهات املؤسسات املالية .ويف هــذا اإلطــار
تعمل احلكومة على اإلجهاز على مجموع املكتسبات التي
حققت يف السابق ومنها استمرار الدولة يف إصالح التقاعد
ونظام املعاشات كما أنها تتهيأ لتصفية صندوق املقاصة ورفع
الدعم عن املواد االستهالكية املتبقية (غازالبوتان والسكر)
معللة ذلك بإنهاك امليزانية بكونه يستهلك  26مليار درهما،
وأن هذا الصندوق تستفيد منه الطبقات البرجوازية ،وهنا
أعادت الشعار الذي رفعته احلكومات السابقة  -الدعم ملن
يستحقه-وهو خطاب ماكر بدل فرض ضرائب إضافية على
هؤالء تلجأ إلى احلائط القصير :اجلماهير الشعبية

.

وفيما يتعلق بإنعاش االقتصاد الوطني وفــرت حكومة
الرأسمال لنفسها ميزانية ضخمة بغرض احلفاظ على
دورة اإلنتاج وتفعيل دعــم املشاريع االستراتيجية ودعم
املــقــاوالت ،وبالتالي ميكن القول دعم أصحاب النعيم الن
احلياة االقتصادية تقتضي بقاء الديناصورات الستغالل
الطبقة العاملة وتوسيع وتعميق الفوارق الطبقية .وبشكل
عام فاحلكومة ومن خالل مشروع امليزانية تعمل على إقناع
اجلماهير الشعبية يف انتظار حتقيق األهــداف والتنمية
املستدامة

.
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البادية املغربية ورضورة املرشوع البديل للتغلغل الرأمسايل

الثاني بآليات هذا التغلغل وآثره العميق على التشكيلة االجتماعية  ،يف
حني يحيط املقال الثالث باستغالل باطن أرض البوادي كشكل من أشكال
التغلغل الرأسمالي سواء من حيث إبراز جتلياته أو نتائجه االقتصادية
واالجتماعية  ،وجوابا على من يعتبر هذا التغلغل قــدرا مطلقا على
البوادي املغربية نطرح يف مقال رابع عناصر البرنامج البديل املطروح يف
اخلط السياسي الذي تبناه املؤمتر الوطني اخلامس للنهج الدميقراطي
العمالي لتحرير مقدرات البادية املغربية واملنتجني الريفيني احلقيقيني
من االستغالل الرأسمالي اإلمبريالي وخادمه الطفيلي احمللي .

يتناول ملف العدد هذا موضوع التغلغل الرأسمالي يف البادية املغربية ،
الستجالء التطورات التي عرفها هذا التغلغل منذ إرهاصاته األولية خالل
القرن التاسع عشر ،وتوسعه مع االستعمار وبعد االستقالل الشكلي ،ورصد
آلياته يف مختلف املجاالت التي شملها  ،ثم استخالص آثاره وعواقبه سواء
على البنية االقتصادية احمللية السائدة ما قبل التغلغل ،و على التشكيلة
االجتماعية وخاصة على األوضاع االجتماعية لسكان البوادي  .وتبعا
لغايات هذا امللف يتضمن ثالثة مقاالت ،يتناول األول حملة تاريخية
ترصد بشكل مركز املراحل التاريخية الكبرى لهذا التغلغل ،ويهتم املقال

تغلغل الرأساملية يف البادية املغربة
ملحة تاريخية

حرصا على االيــجــاز ،مت حتقيب تغلغل الرأسمالية يف
البادية املغربة كما يلي :
 تطور ملكية األرض وعــاقــات اإلنــتــاج الفالحي قبلاالستقالل.
 مناء البورجوازية الفالحية بعد االستقالل. -ترعرع البورجوازية الفالحية يف زمن العوملة .

اســتــفــادت الــبــرجــوازيــة الفالحية بعد االســتــقــال من
عمليتني أساسيتني :استرجاع أراضي املعمرين وتدخل الدولة
يف مدارات الري .متيزت عملية استرجاع ببطء كبير امتد إلى
ما يزيد عن أربعة عشر سنة وكانت هذه املدة كافية "بالتالي"
لتمكني املالكني العقاريني واملتنفذين املخزنيني اجلدد من
تهيئ أنفسهم ،وترتيب األمــور النتهاز الفرصة واالستيالء
على األراضي املسترجعة وتوسيع قاعدتهم العقارية .حيث

يف أواخــر القرن التاسع عشر ،كــان هناك تنوع كبير يف
األوضــاع القانونية حليازة األراضــي أو متلكها ،والتي ميكن
حصرها كما يلي :األراضـــي القبلية ،األم ــاك املخزنية،
إقــطــاعــات االنــتــفــاع أو التمليك ،أراضـــي اجلــيــش ،أراضــي
األحباس ،و األمالك اخلاصة الفالحية .و قد شكلت املعاهدة
السيئة الذكر املوقعة بفاس يف  30مارس  1912حدثا فاصال
فتح عهد احلماية االستعمارية الذي كان له بالغ األثر يف
حتويل كل أنواع التملك واالنتفاع السابقة.

 اتــســاع األمـــاك اخلــاصــة مبــا فيها احملفظة ،وترسيخالضيعات الكبيرة كفاعل أساسي يف إعــادة تشكيل املجال
الــتــرابــي ،ممــا سهل ب ــروزا محسوسا لــبــورجــوازيــة عقارية
حضرية وقروية اعتمدت اإلدخــال التدريجي لــرأس املال
والعمل املأجور.
 تشييد أولــى الــســدود والبنيات التحتية املصاحبةواستصالح األراضــي يف أهم املناطق املسقية :الغرب ،تادلة-
بني مالل ،دكالة ،تارودانت ،حوز مراكش و طريفة؛ ويف املناطق
البورية املواتية مطريا :الشاوية ،سايس ،زعير و تالل مقدمة
الريف و احلزام الشمالي جلبال األطلس املتوسط.
وكــانــت النتيجة أن بلغت أراضــي امللكية اخلــاصــة ثلثي
األراضي املزروعة يف سنة  ،1956كما لو أن مهمة االستعمار
كانت نقل جزء كبير من أراضي القبائل إلى امللكية العقارية
املستقرة التي ساهمت بشكل كبير يف تشكل البورجوازية
العقارية الفالحية املغربية الحقا .إن حصيلة االستعمار
الفالحي بلغت ما مجموعه  1.017.000هكتار موزعة إلى
 5.903استغاللية يحوز فيها االستعمار اخلاص 728000
هكتار موزعة إلى  4269استغاللية بينما ميثل االستعمار
الرسمي  289000هكتار تقابلها  1634استغاللية.
مناء البرجوازية الفالحية املغربية بعد االستقالل

حيز التنفيذ ،مت الضغط من طرف البورجوازية الفالحية
لتمرير سياسة جديدة حتت عنوان "تأهيل القطاع الفالحي
كضرورة لالنفتاح املوفق" ملا يضمنه هذا التوجه من فرص
البقاء يف كنف الدولة لالستفادة من املخططات االستعجالية
الرامية إلى تقوية تنافسية املنتوجات الفالحية املغربية
التي توفرمنها هذه الطبقة كميات كبيرة مخصصة لألسواق
اخلارجية والداخلية

.

هكذا عادت البورجوازية الفالحية ،والفئات العليا منها
على اخلصوص ،إلى الواجهة مع ما يعنيه هذا من قوة التأثير
يف السياسة الفالحية اجلديدة ،وذلك بفضل ثالثة مشاريع:
برنامج الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلــاص حول
أراضي امللك اخلاص للدولة ،مخطط املغرب األخضر ،واحلوار
الوطني حول األراضي اجلماعية/الساللية .إن ما يجمع بني
هذه اجلوانب الثالثة هو السعي وراء توسيع القاعدة العقارية
لكبار الفالحني واملستثمرين اجلــدد وشرعنة استثمارات
جديدة يف القطاع الفالحي العصري وهي األغراض احلقيقية
التي أنيط تنفيذها مبخطط املغرب األخضر الذي مت االعالن
عليه رسميا يف أبريل  2008مبناسبة انعقاد املعرض الدولي
للفالحة مبكناس

تطور ملكية األرض وعالقات اإلنتاج الفالحي قبل
االستقالل

خالل هذه احلقبة وضعت األسس التشريعية والترسانة
القانونية لتسريع تغلغل الرأسمالية واتساعها لتشمل كل
املــجــاالت االقتصادية ،مت تعزيزها باإلجراءاتالقضائية
واألمنية واملالية والتقنية الضرورية إلجناز استعمار األراضي
الفالحية يف أقصر مدة ممكنة .وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن
توسع امللكية االستعمارية لألراضي الفالحية قد أدى إلى
حتوالت عقارية ومجالية ميكن حصرها يف التالي:

محمد موساوي

.

متكنوا من االستحواذ على  600000هكتارا تقريبا .ولم
تتمكن الدولة اال مــن استرجاع  425000هكتارا  ،وزعت
منها  324000هكتارا فقط على  2356من صغار الفالحني
والعمال الزراعيني ،وظل الباقي يف ملك الدولة اخلاص إلى
حدود سنة  ،2004ليفوت على مراحل يف إطار "شراكة " بني
القطاع العمومي والقطاع اخلاص

.

كما استفادت البورجوازية الفالحية النامية من تدخل
الدولة القوي ضمن سياسة السدودالكبرى وبرنامج «املليون
هكتار من األراضــي املسقية" واستصالح األراضــي وتطوير
البنيات العقارية واستحداث قانون االستثمارات الفالحية
( )1969لتشجيع الــقــطــاع اخلـــاص وحتــديــث احلــيــازات
وتكثيف اإلنتاج يف املــدارات املسقية وخارجها .وواكــب هذه
اجلهود إدخــال تعديالت على نظام القرض الفالحي بسن
متويل تفضيلي ،واإلعفاء من الضريبة الفالحية الذي ظل
ساري املفعول إلى حدود سنة  ،2013باإلضافة إلى إعفاءات
وتخفيضات أخرى همت تسهيل استيراد اآلليات الفالحية
واألبقار احللوب و دعم املنتوجات املوجهة إلى التصدير ،كما
استفادت املنتوجات الفالحية األساسية من تقنني أثمنتها
لضمان إيــراد يغطي تكاليف إنتاجها ،واستفادت أيضا من
تأطير تقني للدولة عبر أطــرهــا.رغــم ما أتــى بــه برنامج
التقومي الهيكلي من تخفيض لبعض الدعم و حترير أسعار
جزء من املدخالت اإلنتاجية

.

ترعرع البورجوازية الفالحية
مع بداية األلفية اجلــديــدة واتــقــاء ملا ميكن أن تلحقه
العوملة الزاحفة و دخــول تدابير منظمة التجارة العاملية

كان مجموع الرصيد العقاري املتبقي بيد الدولة أوائل
الثمانينات مــن الــقــرن الــفــارط حــوالــي  300.000هكتار
استعمل غالبها يف إشراك القطاع اخلاص يف حتقيق األهداف
االستراتيجية للسياسة الفالحية اجلديدة ،التي أشرفت
عليها وكالة التنمية الفالحية (أحدثت يف )2009
خرج مخطط املغرب األخضر خلسة من دواليب الــوزارة
املعنية بــدون مشاركة فعلية ألطرها ،وقــد مت ذلــك أواخــر
 2007وأوائـــل  2008مــن طــرف مكتب الــدراســات الدولي
"ماكنزي" بطلب من وزير الفالحة اجلديد الوافد من عالم
املال واألعمال

.

مت تكريس هذا املخطط لضخ موارد عمومية ومساهمات
أجنبية لتقوية البورجوازية الفالحية الكبيرة عبر التمويل
السخي لدعم االستثمار اخلاص .كما مت جتميع متوسطي
الــفــاحــن وربــطــهــم باملنظومة اإلنــتــاجــيــة والتسويقية
الرأسمالية ،كما مت االســتــحــواذ على املنتوجات احمللية
وتسليعها ضمن مــا سمي الفالحة التضامنية التي كانت
النساء أول ضحاياها .شمل هــذا املخطط ترسيم اإلنتاح
التعاقدي ومراجعة عميقة لبنية وأغراض "صندوق التنمية
الفالحية".
وبخصوص نتائج املخطط ،فــحــدث وال ح ــرج :تسمني
املعلوف ،تبعية غذائية ،استنزاف املــوارد املائية ،و تعميم
االستغالل الرأسمالي مبختلف أساليبه .ورغــم كــل هذا
الدمار ،ها هو املخطط مير إلى السرعة القصوى ليتحول
الى "جيل أخضر" ليتضاعف تغلغل الرأسمالية يف البادية
املغربية من أراض و غابات و مراعي و مياه سطحية و باطنية
و حتى الوحيش

.

امللف

8

العدد 483 :
من  17إلى  24نونبر 2022

آليات التدخل الرأساميل و انعكاساتها عىل التشكيلة االجتامعية

احلسني لهناوي

كانت ساكنة املغرب قبل دخول االستعمار تتمركز يف
البوادي بنسبة تفوق  80يف املائة ،وكانت املدن العتيقة
تضم أقل من  20يف املائة من السكان أغلبهم من التجار
واحلرفيني .فالفالحة التقليدية ،كانت تشكل أهم نشاط
للسكان ،حيث كانت تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا وظلت
تلعب باألساس دور اإلنتاج احمللي قصد تغطية االستهالك
الذاتي.

أهم آليات التدخل الرأمسايل:

أدى دخول االستعمار الفرنسي إلى إدخال منط اإلنتاج
الــرأســمــالــي ال ــذي عمل تدريجيا على تفكيك امللكية
اجلماعية ،التي كانت تشكل أساس التضامن القبلي بني
أعــضــاء القبيلة .واســتــبــدلــت ملكية األرض اجلماعية
بامللكية الفردية .ومن اجل تسهيل عملية نزع األراضــي
من القبائل ،سنت العديد من القوانني التي جعلت هذه
األراضي حتت تصرف املعمرين .ولقد أدت هذه الوضعية
اجلديدة إلى فصل الفالح عن أرضه وبالتالي فصله عن
مجاله وقبيلته .من أهم هذه القوانني االستعمارية :ظهير
 7يوليوز  1914الــذي جعل األراضــي اجلماعية وأراضــي
األحباس والكيش غير قابلة للتفويت أو البيع ،ووضعها
حتت حماية الدولة االستعمارية التي أصبحت تتكلف
بتسييرها ومراقبتها ،وهذا الظهير هو الذي مهد لفصل
القبيلة عن أرضها ومجالها ،بالرغم من استمرارها يف
استغاللها .أما ظهير  27ابريل  ،1919فقد جعل األراضي
اجلماعية حتت رقابة مجلس الوصاية مع متكينه من
صالحيات تفويت بعض األراضــي لطرف ثالث .مبوجب
هذا الظهير ،اقتطعت السلطات االستعمارية أجزاء مهمة
من أجود األراضــي ،حتت غطاء املصلحة العامة ،وفوتتها
للمعمرين بدعم من االحتالل العسكري .بعد السيطرة
التامة على كافة التراب الوطني ،متكن املعمرون من إقامة
ضيعات شاسعة وحديثة يف املناطق الفالحية اخلصبة،
وهو ما كان االستعمار يسميه "املغرب النافع" وهي أراض
خصبة تتوفر على مصادر املاء .يف فترة ال تتعدى ثالثة
عقود تفككت البنيات القبلية والفالحة التضامنية على
األراضي اجلماعية مع ما كان يواكب ذلك من تعميم عالقات
التآزر والتضامن والتكافل بني األسر واألفراد إلى عالقات
رأسمالية مبنية على قيم الفردانية واملنافسة والبحث
عــن الــربــح السريع مهما كانت الــوســائــل .ولقد ساهمت
عملية مركزة األراضــي اخلصبة بني أيدي قلة قليلة من
املعمرين الذين استولوا ،بقوة احلديد والنار على أراضي
أعداد غفيرة من فالحي القبائل إلى حتويلهم إلى عمال
زراعيني يشتغلون يف ضيعات املعمرين ،يف ظروف ،أقل ما
يقال عنها ،انها شروط العبودية .بعد االستقالل الشكلي،
سيستمر النظام املخزني يف احلفاظ على تطبيق السياسة
االســتــعــمــاريــة يف الــبــاديــة ،أي االعــتــمــاد عــلــى املــاكــن
العقاريني الكبار ورثــة املعمرين الفرنسيني ،ضــدا على
محاوالت حكومة عبد اهلل ابراهيم ،التي حاولت التفكير
يف إرساء أسس أولية إلصالح زراعي يهدف إلى إعادة النظر
يف توزيع األراضي الفالحية على الفالحني الصغار املنتمني
إلى القبائل التي انتزع االستعمار الفرنسي أراضيها .سوف
ينشأ صــراع بني حكومة احلركة الوطنية والقصر الذي
استنفر األعيان و املالكني العقاريني الكبار املتعاونني مع
االستعمار ،ليتم حل احلكومة و إفشال مضمون اإلصالح
الزراعي من خالل إرساء إصالح فالحي لتحسني التقنيات
الفالحية ،دون املساس بأسس امللكيات العقارية ،و يعتبر
إدخــال هــذه التقنيات من قبيل عملية احلــرث باجلرار

وعملية التسميد ،باإلضافة إلى ما سمي بسياسة السدود
ومد قنوات الري ،من أهم الوسائل التي ساهمت يف اندماج
الفالحة املغربية يف أســواق الرأسمالية العاملية ،هكذا،
سيتعايش ،إلى يومنا هذا ،قطاعان فالحيان مختلفان:
قطاع الضيعات الفالحية الرأسمالية احلديثة ،التي
تنتج منتجات موجهة للتصدير نحو األسواق اخلارجية،
هذه الضيعات ،هي يف ملكية الرأسمال احمللي واألجنبي،
وحتظى بالدعم املالي وتستفيد من مختلف اإلعانات
واإلعفاء من الضرائب ،هذا القطاع ميثل حوالي  1.3مليون
هكتار ،مشكل من ضيعات ،تتراوح مساحاتها بني  80و 400

هكتار للضيعة ،متواجدة يف األراضي اخلصبة و تتوفر على
مصادر املياه .بجانب هذا القطاع ،هناك قطاع الفالحة
املعاشية التي تهم مساحته حــوالــي  6.5مليون هكتار
جلها متواجد يف أراضي أقل خصوبة وتخضع للتساقطات
املطرية وتقلباتها ،هذه املساحة مشكلة من ضيعات صغيرة
وقزمية ،يتعاطى مالكوها لــزراعــة احلــبــوب والقطاني
باإلضافة إلــى تربية املــواشــي ،بطرق تقليدية .هــؤالء
الفالحون ،ال يستفيدون من الدعم العمومي ويعانون من
ضغوطات القرض الفالحي ،حتى أن نسبة كبيرة منهم

إن هذه السياسات اليت
تعمقت مع برانمج التقومي
الهيكيل ومع إبرام معاهدات
التبادل الحر مع االتحاد
األورويب والوالايت املتحدة
األمريكية ،قد أدت إىل تراجع
الصادرات الفالحية اليت راهن
علهيا النظام ،فخالل السنوات
األخرية

تتفادى التعامل مع هذه املؤسسة البنكية ،التي يعتبرون
انها وجدت لتستغلهم.

االنعكاسات عىل التشكيلة االجمتاعية:

لقد أدى إدخال اآلليات الرأسمالية يف مجال البادية
املغربية ،مــن طــرف السلطات االســتــعــمــاريــة ،ومواصلة
تعميقها من طرف النظام املخزني ،تطبيقا لبرامج البنك
العاملي وصندوق النقد الدولي إلى زعزعة كيان املجتمع
املغربي وتــصــدع الــعــاقــات القبلية املبنية على امللكية
اجلماعية لــأرض واستغاللها اجلماعي ،مع سيادة قيم
التضامن والتآزر ،إلى عالقات مبنية على امللكية اخلاصة

لألرض وقيم الفردانية والتمايز االجتماعي.
على مستوى اإلنتاج الفالحي ،يستمر النظام يف تطبيق
نفس السياسات التي ميليها صندوق النقد الدولي ،رغم
فشل نتائجها ،إال أنها تبقى وفية للخلفيات ،غير املعلنة
التي تستهدف بلوغها ،أال وهــي التمادي يف اجتثاث ما
تبقى من القيم املجتمعية املبنية على الوحدة والتضامن
والكرامة ،واستبدالها بتشجيع قيم الفردانية واملصلحة
الشخصية ،مع إشاعة مبدأ االغتناء مهما كانت دنــاءة
الوسائل ،مع ما يستتبع ذلك من تعميم مظاهر اخلنوع
والوالء وانعدام الشخصية.
إن هــذه السياسات التي تعمقت مع برنامج التقومي
الهيكلي ومــع إبــرام معاهدات التبادل احلــر مع االحتــاد
األوروبي والواليات املتحدة األمريكية ،قد أدت إلى تراجع
الــصــادرات الفالحية التي راهــن عليها النظام ،فخالل
السنوات األخيرة ،لم تتجاوز  9مليار درهم كمعدل سنوي،
بسبب احلماية التي تفرضها بلدان االحتاد األوروبي ،الذي
تستقبل أسواقه زهاء  80يف املائة من هذه الصادرات .أما
الواردات الفالحية ،فبلغت ،خالل نفس املدة ،حوالي 20
مليار درهم .و جتدر اإلشارة إلى أن جل الواردات الفالحية
تتشكل مــن احلــبــوب التي يستورد املــغــرب معدل  55يف
املائة من حاجياته الغذائية ،ثم الزيوت التي نستورد
 70يف املائة من االحتياجات والسكر بنسبة  60يف املائة.
فالشعب املغربي فقد سيادته الغذائية وأصبح رهينة
للشركات العابرة للقارات التي تستحوذ على جتارة هذه
املواد الغذائية األساسية.

امللف

عنارص برنامج بديل
نقتبس هذه العناصر من اخلط السياسي الذي صادق
عليه املؤمتر الوطني اخلامس .ونظرا لضيق احليز املتاح
فاننا سنكتفي بــاالشــارة املركز جــدا لتلك العناصر وملن
يريد التوسع عليه باالطالع على وثيقة اطروحات املؤمتر
الوطني اخلامس

.

يضع حزب النهج الدميقراطي العمالي باعتباره حزبا
ماركسيا -لينينيا ،جملة من األهداف القريبة والبعيدة،
والتي تتلخص يف الظفر بالسلطة من طرف الطبقة العاملة
املتحالفة مع الطبقات الرئيسية يف التغيير .ويتم حتقيق
هــذا الــهــدف باالستناد إلــى النضال اجلماهيري املنظم
الــثــوري والــواعــي بــأهــدافــه ،املتمثلة يف حتقيق التحرر
الوطني والبناء الدميقراطي على طريق حتقيق املجتمع
االشــتــراكــي كمرحلة انتقالية نحو املجتمع الشيوعي.
ولبلوغ هــذه األهـــداف يتبنى حــزب النهج الدميقراطي
العمالي طريق التغيير الثوري ،الذي يتحقق عبر مجموعة
من اخلطط الفكرية ،السياسية ،التنظيمية ،البرنامجية
وأشكال النضال ،نسميها إجماال باإلستراتيجية

 +القضاء على الهيمنة اإلمبريالية الكمبرادورية على
اقتصاد بالدنا ،وبناء اقتصاد وطني مستقل عن االقتصاد
اإلمبريالي وقــادر على االستجابة للحاجيات األساسية
لشعبنا من مواد غذائية ومالبس وأدوية وسكنى...الخ
 +وضــع حد للتهميش والتفاوتات املجالية مبا يعنيه
من تطوير شامل ومندمج لتلك املناطق باعتماد سياسة
جهوية أساسها حتقيق الدميقراطية املباشرة لساكنة تلك
املناطق مبا فيه التسيير الذاتي يف ظل الدولة الفيدرالية.

ب  -تقليص ميزانية الدولة على اخلصوص تلك املتعلقة
منها باألمن والدفاع الوطني وإدمــاج املوظفني املستغنى
عنهم يف أنشطة إنتاجية؛

ويعتمد ايــضــا على أساليب الدميقراطية الوطنية
الشعبية:
هـــذه الــدميــقــراطــيــة ه ــي الــتــجــســيــد الــعــمــلــي ملــبــدأ
الدميقراطية املباشرة ،أي أن الشعب يحكم نفسه بنفسه
ويشكل من أجل ذلك كل االدوات التي تضمن متتعه بهذا
احلق الذي حرمته منه الطبقات السائدة املستغلة

.

يعتمد هذا احلزب على الدميقراطية الوطنية الشعبية
التي مــن بــن اهــدافــهــا املرتبطة بالبادية اخــم النقاط
التالية:
 +إجناز الثورة الزراعية التي تنتزع األرض من مالكي
االراضي الكبار باألساس لتوزعها على الفالحني والعمال
الزراعيني عمال مببدأ األرض ملن يحرثها ،وسيكون دور
التنظيمات الثورية اجلماهيرية حاسما يف إجنــاز هذه
العملية

.

 +تأميم القطاعات واملؤسسات اإلنتاجية واخلدماتية
اإلستراتيجية واحليوية جلماهير شعبنا.

 وضع حد لتهريب السلع والبضائع حلماية االقتصادالوطني؛

 فرض ضرائب كبيرة على الثروة؛و  -إلــغــاء اتفاقيات التبادل احلــر واتفاقيات الصيد
البحري التي ترهن ثروتنا الوطنية للمصالح األجنبية
وتساهم يف العجز التجاري ،ويف إفالس العديد من املقاوالت؛

 +التناقض االســاســي على الصعيد الوطني بــن قوة
العمل املنتجة لفائض القيمة والرأسمال().....

.

 -وضع حد لتهريب االموال للخارج؛

 -فرض ضرائب على كبار مالكي األراضي الفالحية؛

التناقض االسايس وتجلياته:

وأدت هيمنة منط اإلنتاج الرأسمالي إلى مركزة النشاط
االقــتــصــادي والــثــروة يف مــراكــز حضرية ضخمة ،وإفــراغ
الــبــوادي مــن سكّ انها ،خاصة يف دول املــركــز الرأسمالي،
ّ
مبذر للخيرات الطبيعية وللطاقة
وســيــادة منط عيش
وملوث للبيئة)....(.
التغذية)..
(السيارة ،السكن،
ّ
ال ميكن طرج برنامج التغيير الثوري بدون طرح ادواته
وعلى راسها احلزب املستقل للطبق العاملة والذي يضم قي
صفوفه طالئع الفالحني الفقراء واملعدمني باعتبارهم
جزء اصيل من الكادحني

د  -وضع إصالح جبائي جذري هدفه:

 تخفيف الضرائب املباشرة على املداخيل الضعيفةورفعها بشكل ملموس على املداخيل املرتفعة؛

.

وصل تدمير البيئة إلى مستويات غير مسبوقة ،ألن
الــرأســمــال ال يهمه ســوى األم ــد القصير ،وألن ــه يبحث
عن املــردوديــة الفورية وليس مصلحة املجتمع احلالي،
وباألحرى مصير األجيال القادمة .كما أن الرأسمال ،يف
بحثه الالمتناهي ،عن األسواق ملنتجاته املتراكمة ،يدفع
نحو التبذير ،بواسطة القروض واإلشهار واحلــروب التي
متكنه من بيع األسلحة ،ثم إعــادة بناء ما دمرته هذه
احلروب .وكل ذلك يؤدي إلى تدمير الطبيعة .وتفاقم هذا
الوضع مع سيادة الرأسمال املالي وهيمنة النيوليبرالية.

ج  -تقليص الفوارق يف رواتب الوظيفة العمومية ،بشكل
كبير،عبر تخفيض الرواتب العليا والرفع من الدنيا وإعطاء
املنتخبني من املوظفني إمكانية االختيار بني رواتبهم أو
تعويضا يساوي متوسط رواتب الوظيفة العمومية.

 -وضع حد للتحايل والتملص الضريبي؛

تتأسس إستراتيجية احلــزب للتغيير اجل ــذري على
قاعدة حتليل التناقضات األساسية والرئيسية والثانوية
يف مجتمعنا ،أخــذا بعني االعتبار التجربة التاريخية
للثورات السابقة والثورات القائمة ،وخاصة السيرورات
الثورية التي تعيشها منطقتنا ،وواقع التشكل التاريخي
للشعب املغربي وهويته العميقة

يتجسد هذا التناقض يف وضع املغرب يف أخطر مظاهر
ّ
تدمير البيئة ،بسبب سيادة منط إنتاج الرأسمالية التبعية
التي ال تقيم وزنا لإلنسان وال للطبيعة .إن ما يهمها هو
الربح السريع واإلستنزاف املتعاظم.

من  17إلى  24نونبر 2022

الصيد البحري ،التجارة اخلارجية ،السياحة ،السكن،
البناء )...نحو تلبية احلاجيات األساسية للشعب املغربي
مبا يضمن االكتفاء الذاتي يف املقام األول واالعتماد على
املوارد الطبيعية والبشرية الوطنية؛

.

 +التناقض األساسي بني الرأسمال والبيئة:
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 –2حماية وترشيد القطاع العام املنتج واالسرتاتيجي:
ولتحقيق ذلك البد من القيام ب :

يف هــذا الــبــاب على حزبنا أن يستند الــى التجربة
التاريخية وااليجابية لشعبنا ،ولنا يف األعراف اإليجابية
واألنظمة التي استعملتها اجلماهير يف احلراكات الشعبية
للسنني األخيرة دروسا ثمينة  ،كما على احلزب االستناد
الى التجربة واخلبرة األممية لشعوب وأحــزاب شيوعية
جنحت إلــى هــذا احلــد أو ذاك يف حتقيق الدميقراطية
املباشرة ( سوفيتات ،كمونات ،تنظيمات تشاركية ،مجالس
األحياء)...
معطيات وعناصر يف أساليب الدميقراطية املباشرة:
 +خلق جلان للتسيير الذاتي للمعامل؛
 +احتالل الشركات واألراضي الزراعية؛
وبارتباط مع املجال املتعلق بالبادية نستعرض يف ما يلي
نقاط البرنامج العام للتغيير الوطني ثم البرنامج املرحلة
وبعده برنامج الفترة

.

الربانمج العام للتغيري الوطين الدميقراطي الشعيب ذي
األفق االشرتايك

يف هذا املستوى يطرح حزب النهج الدميقراطي العمالي
منظوره وبرنامجه للدولة الدميقراطية الشعبية يف
القضايا التالية:
 عىل املستوى االقتصادي :يستهدف التغيير الوطنيالدميقراطي الشعبي ذواألفق االشتراكي حترير اقتصاد
بلدنا من التبعية للمراكز املالية االمبريالية ومحاربة
اقتصاد الريع ووضع حد للمديونية وبناء اقتصاد وطني
ممركز على الذات ومنفتح على اقتصاديات تتوخى نفس
األبعاد اإلستراتيجية يف إطار برنامج اقتصادي تتشكل
أهم عناصره من:

 –1تخطيط اقتصادي وطين وتحرري:

فلغرض وضــع تخطيط اقتصادي وطني حتــرري البد
مــن تأسيس مجلس وطني للتخطيط يبلور التوجهات
اإلستراتيجية لالقتصاد الوطني وعلى اخلصوص وضع
إستراتيجية للتنمية تستند للمبادئ التالية:
أ  -توجيه االقتصاد الوطني (الصناعة ،الفالحة،

أ  -إرجاع كل الصناعات واملناجم اإلستراتيجية التي مت
تفويتها يف إطار اخلوصصة إلى امللكية العمومية؛
ب  -تأميم البنوك وأهــم املجموعات املالية وتقدير
التعويض انطالقا من الرأسمال املساهم به فعال يف املؤسسة؛
 - 3تأسيس مجالس العمال يف كل املؤسسات العامة أو
اخلاصة ،الصناعية والتجارية واخلدماتية التي يفوق
عدد عمالها حدا معينا يحدده القانون تكون صالحيتها
مراقبة التسيير واإلنتاج؛
 - 4رسم سياسة فالحية ،تستهدف تلبية احلاجيات
األساسية للسكان مبا يضمن السيادة الغذائية واحلفاظ
على الثروات الطبيعية واحمليط البيئي والتنمية املتوازية،
سياسة فالحية تعتمد األسس التالية:
أ  -مراجعة شاملة وعميقة لكل أشكال النهب والترامي
واحلــيــازة الــتــي تــعــرضــت لــهــا أراضـــي اجلــمــوع واألراضـــي
املستحوذ عليها من طرف املعمرين القدامى أو اجلدد وذلك
من أجل إعادة احلق لذويه سواء كانوا جماعات أو أفرادا؛
ب  -اســتــرجــاع األراضــــي املــفــوتــة لــلــخــواص (أراضـــي
صوجيطا وصوديا )...أو األراضي غير املستغلة واململوكة
من طرف فئات املضاربني العقاريني الطفيليني ودمجها يف
برنامج اإلصالح الزراعي اجلذري؛
ج  -القيام بإصالح زراعي جذري يستند إلى:
 حتديد أشكال امللكية لألراضي الفالحية وحتديثالوعاء العقاري ،بحيث تكون الدولة هي املالك األساس
وإلغاء القوانني املوروثة عن االستعمار واملخزن؛
 حتديد سقف مللكية األراضي املسقية ونزع ما فوق ذلكوتكليف مجمعات العمال الزراعيني لتسييرها وتطبيق
مبدأ األرض ملن يحرثها؛
 حتديد سقف مللكية األراضي البورية وتوزيع ما فوقذلك على الفالحني الصغار واملعدمني وإعطاء األسبقية يف
التوزيع ملالكيها القدامى وإعادة إحياء املراعي اجلماعية
وتنظيم الرعي فيها وتطبيق مبدأ األرض ملن يحرثها؛
د  -شق الطرق يف البادية وصيانة املوجودة منها وكهربة

يتبع ص 10

امللف

قراءة يف النتائج االقتصادية واالجتامعية لالستغالل املنجمي
باعتباره آلية من آليات التدخل الرأساميل بالبادية املغربية
لعبت البادية املغربية ،منذ االستقالل الشكلي ،دورا
محوريا يف تزويد البالد باملوارد االقتصادية ،الفالحية
منها والــزراعــيــة وكــذلــك املنجمية .وكما أشــار العالم
السوسيولوجي بول باسكون ،فإن البادية املغربية ال
تعكس منطا فيوداليا "آسيويا" باملعنى املاركسي ،بل
يؤكد أن البادية املغربية هي بنية معقدة من أمناط
اإلنــتــاج تتشكل اجتماعيا مــن البطريركية والقبلية
والرأسمالية

وبدال من أن تلعب ،هذه املواقع املنجمية ،دورا رئيسيا
يف التنمية احمللية للمناطق التي تتواجد بها ،فهي على
عكس ذلــك تساهم يف هــجــرة الــســكــان بسبب األضــرار
املتفاقمة ،إذ يتم استغالل املناجم دون أن ينتفع السكان

.

لكن بعيد االستقالل الشكلي أصبحت البادية املغربية
ضحية االستغالل املتوحش للرأسمالية .حيث عرفت
تدخالت جشعة من طرف الرأسمالية انعكست سلبا ضد
البنية االقتصادية والتشكيلة االجتماعية ،من أهمها
االستغالالت املنجمية اجلائرة والتي ال تستفيد منها
املناطق املعنية بتاتا ،بل أضحت هذه املناطق البدوية
الــتــي تــعــرف اســتــغــاال منجميا تعاني الــويــات جــراء
األضرار التي متس البيئة وصحة الساكنة

>>>

القرى وتزويدها باملاء الشروب ومجاري الصرف الصحي
احلـــار ،وكــل املــرافــق الصحية واالجتماعية الــضــروريــة
لتحسني شروط احلياة والعمران بالبادية؛
ه  -إعــادة هيكلة مؤسسات القرض الفالحي لتكون يف
خــدمــة الفالحني الــفــقــراء على اخلــصــوص ،ولتستخدم
أموالها يف تطوير البنيات التحتية األساسية ،وبالتحديد
جتهيز اآلبار وقنوات الري الصغير.

و  -استرجاع املوارد املائية التي اغتصبت من طرف مالكي
األراضي الكبار واملافيا املخزنية عن طريق "سياسة السدود"
وكذا أراضي الدولة التي فوتت يف إطار عمليات اخلوصصة،
وسن سياسة وطنية لتعبئة املوارد املائية وتقويتها وحماية
الغابات عبر حماية مساحاتها وتطوير مواردها الطبيعية
(من نباتات وأشجار وحيوانات وطيور)...
برنامج املرحلة والفترة اخلاصني بشق الوضع يف البادية.
 برنامج املرحلة: يستعرض البرنامج هنا أهم القضايا يف طرحها العاموالشمولي دون الدخول يف التفصيالت التي سيكون مجالها
ضمن أنشطة احلــزب الوطنية واجلــهــويــة...الــخ .وهــذه
القضايا األساسية هي:

 - 1يف برانمج التحرر الوطين:

 النضال من أجل بناء إقتصاد وطني متحرر من الهيمنةاإلمبريالية ،منتج للخيرات املوجهة لتلبية احلاجات
األساسية للشعب املغربي ولصالح تقدم البالد ورفاهية
شعبنا .
 -النضال من أجل استفادة شعبنا من مجموع ثرواته.

من  17إلى  24نونبر 2022

سعيد ابراهيم

منذ ما يزيد عن ثالث أشهر بسبب رفضها عزم شركة
"سوميفير" صاحبة منجم "البليدة" والتابعة ملجموعة
"مناجم" ،عزمها حفر بئر ثانية على مستوى أراضيهم
مــن أجــل امتصاص مياه الــواحــة واستعمالها ألغــراض
صناعية ،ضاربة عرض احلائط الوضعية العسيرة التي
تعيشها ساكنة واحة مزكيطة جراء اجلفاف التي تعاني
منه املنطقة .جتدر اإلشارة هنا إلى أن منطقة "البليدة"
تبعد عن "مزكيطة" حوالي  70كيلومتر مما يدل على أن
الشركة استنزفت مخزون املياه املوجود بواحة البليدة
وتريد استنزاف ما تبقى من مياه واحة "مزكيطة"

.

.

إن أغلب املواقع املنجمية يف املغرب تتوفر على معامل
التعدين والتي تهدف إلى معاجلة املعادن املستخرجة
مــن بــاطــن األرض وتنقيتها ،وذلــك باستعمال كميات
ضخمة من املياه .نتكلم هنا عن املياه اجلوفية ومياه
السدود واألنهار التي تعتبر املصدر الوحيد للساكنة يف
الشرب والسقي ،نظرا لقلة التساقط التي تعرفها هذه
املناطق ،حيث أن معظم احمليطات املنجمية تتواجد
باجلنوب الشرقي للبالد والذي يعاني مسبقا من ندرة
املياه .فضال عن إلقاء مخلفات ضارة يف الطبيعة وخاصة
الزئبق ،الرصاص واألرسونيك (الزرنيخ) ،والتي تعتبر
مواد سامة تسبب أمراضا جلدية وسرطانية ،وتساهم
يف نفوق احلــيــوانــات والطيور وإبــادة الغطاء النباتي.
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من خيراتها.
من بني املناجم التي تعرفها منطقة اجلنوب الشرقي،
على سبيل املثال ال احلصر ،جند منجم :إميضر ،بوازار،
أومــجــران ،البليدة ...كل هذه املواقع التعدينية التي
مت ذكرها تابعة ملؤسسة "مناجم" املنضوية حتت لواء
الهولدينغ امللكي "املدى" املعروف سابقا ب"أونا" ،وتختص
بــاســتــخــراج والــتــنــقــيــب عــن الــفــضــة (مــنــجــم إميــضــر)،
الــنــحــاس (الــبــلــيــدة و أومـــجـــران) ،الــكــوبــالــت والــذهــب
(بوازار ،بوسكور و آقا) .وإلى حدود كتابة هذه األسطر
فــإن ساكنة واحــة مزكيطة ال تــزال يف اعتصام مستمر

 النضال من اجــل إلغاء اتفاقيات التبادل احلرالتيالتخدم اقتصادنا الوطني
 النضال من أجل تاميم املؤسسات والقطاعات التي متتخوصصتها.

 - 2يف برانمج التحرر الشعيب:

 تهيئ شروط حل التناقض الرئيسي املرتبط بالطوراألول من املرحلة األولى يف استراتيجية احلزب أي إجناز
الثورة الوطنية الدميقراطية الشعبية:

 - 3يف برانمج التقدم املجمتعي

ا -سن سياسة دميقراطية للمسألة الزراعية.
ب -مواجهة مخططات تصفية القطاعات األجتماعية.
ج -متكني الشعب من االستفادة من اخلدمات العمومية
وحتسني ظروفه املعيشية.
 برنامج الفترة: يعتبر برنامج الفترة مــن أعقد املــهــام النــه يتطلباملتابعة الدقيقة ملجريات الصراع الطبقي وأن يكون احلزب
متجذرا وسط اجلماهير وقــادرا على قياس حالة موازين
الــقــوى بــن الطبقات يف كــل فــتــرة ولــيــس فقط املرحلة.
نعرض هنا لطريقة متابعة صياغة برنامج الفترة وطريقة
تطبيقه والهيكلة التنظيمية املشرفة عليه.
 خطة تتوزع على مسارات متعددة: +املــســار االول :املــســار النقابي والتنسيقيات واملهن
واطاراتها واملجتمع املدني وجمعياته.
 +املسار الثاني :مسار املناطق املهمشة وقوى وتنسيقيات

من املفروض أن تعود مداخيل االستغالالت املنجمية
بالنفع على ساكنة املنطقة من خالل تقدمي فرص عمل
للشباب ،واملساهمة يف التنمية احمللية بإنشاء مشاريع
مدرة للدخل وذلك بتشجيع الشباب يف تشييد مقاوالت
محلية تــتــعــامــل بشكل مــبــاشــر مــع الــشــركــة املستغلة
لــلــمــنــجــم ،أيــضــا املــشــاركــة يف تــهــيــئ الــبــنــيــة التحتية
كــإصــاح الــطــرق عــوض تدميرها بــواســطــة الشاحنات
احململة بــاملــعــدن املــســتــخــرج ،كــذلــك املساهمة يف بناء
املدارس واملستشفيات وحفر آبار خاصة بالساكنة و ليس
االكتفاء فقط بحفر اآلبــار املوجهة مياهها ألغــراض
صناعية ،ناهيك عن ضــرورة عقلنة وترشيد استعمال
املياه ،وذلك مبوازنة االنتاج املعدني ،فال يعقل التسامح
مع شركة هدفها الوحيد الربح املالي وإن كان على حساب
املوارد الطبيعة والعناصر احليوية كاملاء ،فالشركة ،لكي
تضاعف أرباحها ،تقوم مبضاعفة إنتاجاتها املعدنية
وبالتالي مضاعفة استهالك املياه ومضاعفة املخلفات
السامة التي ترميها يف الطبيعة

.

احلراكات الشعبية.
 +املسار الثالث :مسار االحياء الشعبية.
 +املسار الرابع :القضايا الوطنية وجبهاتها.
 يف البرنامج.يوزع برنامج الفترة الى برنامج املسارات األربعة.

 - 1برانمج املسار االول.

املساواة الفورية يف احلد األدنى لألجور بني القطاعني
الصناعي والفالحي.
التطبيق الفوري للسلم املتحرك لألجور واألسعار.

 - 2برانمج املسار الثاين.

االستجابة الفورية ملطالب تنسيقية أكال للدفاع عن
حق الساكنة يف األرض والثروة والتصدي ملشروع القانون
حول أراضي اجلموع.
رص ــد مــشــاكــل أه ــم املــنــاطــق املــفــقــرة واالكــثــر كثافة
دميغرافية وصياغة امللف املطلبي.

 - 3برانمج املسار الثالث.

إعفاء املواد األساسية (الزيت ،السكر واحلليب واألدوية
والكتب املدرسية) استهالك املاء والكهرباء من الضريبة
على القيمة املضافة.
متكني الشعب املغربي من السكن الالئق وعلى اخلصوص
ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي
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األصولية الدينية يف إرسائيل :من اليمني إىل أقىص اليمني

د .وسام الفقعاوي

واسعا يف
انتشار ا
اليهودي ُة
الديني ُة
األصولي ُة
تشهد
ُ
ّ
ً
ً
ّ
ّ
ُ
ـرن املنصرم،
أوائــل
منذ
داخــل "إســرائــيــل"
ِ
سبعينات الــقـ ِ
ِ
انزياحات واضحةً
ً
ً
أوساطا جديدة؛ خالقة معها
وجتذب لها
ٍ
ُ
التوجه العلماني
ذي
اإلسرائيلي
"املجتمع"
ـل
ـ
داخ
يف
ّ
ّ
الغربية
للعلمانية
منوذجا
يعد نفسه
يف األعــم ،الــذي
ُّ
ً
ّ
ّ
املتقد مة؛ دون أن يعني التسليم بهذا التصور
وثقافتها
ّ
الذي تطرحه إسرائيل عن نفسها ،خاصة وأن الصراع بني
املتدينني والعلمانيني على هوية وشكل الدولة كان وما زال
ً
وصول إلى طرح مسألة الفصل بني األمة
حقيقيا،
صراعا
ً
ً
والدين أو بني الدين والدولة يف حالتها.
َ
اإلسرائيلية
املجتمعية
حتليل البنية والتركيبة
إن
ّ
ّ
ّ
ـات
السياسية ،يجب أن تكون
وانعكاساتها
َ
ضمن أولــويـ ِ
ّ
للعدو ،ومعرفة طبيعة تلك التركيبة واالنزياحات
قراءتنا
ّ
التي حتدث داخل الكيان اإلسرائيلي ،التي ينطبق عليها
مفهوم "الــنــمــذجــة" اجلــاريــة لتكون جميعها على ذات
ً
الديني
أصل  -تنهل من نبع اليمني
الشاكلة  -إن لم تكن
ّ
العلمية املــتــطـ ّـو رة واملترابطة
املعرفة
والسياسي ؛ كــون
ّ
ّ
صياغة
عملية
يف
البدء
حلقات
ـى
ـ
أول
تعد
الكيان،
لهذا
ُّ
ٍ
ّ
شاملة للمواجهة ،ونقطة البدء هنا؛ ُيفترض
استراتيجي ٍة
ٍ
ّ
أن تنطلق من اإلقرار بأن "إسرائيل" عام  2022ليست على
االقتصادية
اإلطــاق إسرائيل عام  –1948ال باملعايير
ّ
والسياسية – وإ نّه
العسكرية
واالجتماعية وال باملعايير
ّ
ّ
ّ
جلــزء أســاسـ ٌّـي مــن هــذه املعايير هــو البنية والتركيبة
ٌ
وسياسيا،
اجتماعيا
التي ميثّ لها ويشغلها احلــريــدمي؛
ًّ
ًّ
ّ
األساسية
العناصر
فهم
كبير على
حد
وهذا
متوق ٌف إلى ٍّ
ٍ
ّ
ـديــة – بغض النظر– عــن االختالفات
للسياسات احلــريـ ّ
ـرار بــن أفــرادهــا
ـوحــد بــاســتــمـ ٍ
واالنــشــقــاقــات وجــهــود الــتـ ّ
وطوائفها.
الدينية" أقاموا
فمن املعروف أن "احلريدمي/اجلماعات
ّ
َ
اإلسرائيلية،
منعزلة أو مستقلّة بذاتها يف املدن
مناطق
يف
ٍ
ّ
وعــاش أفــراد طوائفها املختلفة حــيــاةً فيها الكثير من
السياسي
املتعد دة مع النظام
واإلشكاليات
التصادم احلاد
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي من جهة ،والقسم العلماني من املجتمع الذي
ّ
جهة أخرى،
كبيرة من
بدوني ٍة
كان  -وما يزال  -ينظر لهم
ٍ
ٍ
ّ
السياسي
وإن اكتسبوا يف فــتــرة ظهورهم على املــســرح
ّ
َ
ً
قليل من االهتمام ،إال
بداية سبعينيات القرن املنصرم
سياسي يف انتخابات الكنيست عام
جناح
أن ما حقّ قوه من
ٍّ
ٍ
أي من مستطلعي الرأي احملترفني
 ،1988الذي لم يستطع ٌّ
السياسي اإلسرائيلي،
املشهد
قلب
التنبؤ به؛ وضعهم يف
ّ
ً
وصول إلى
حيث توالت جناحاتهم يف االنتخابات الالحقة
ّ
مقعد ا يف االنتخابات القادمة
توقع حصولهم على 13
ً
للكنيست ،املنوي إجراؤها مطلع نوفمبر القادم ،بحيث
يؤهلها ألن تكون يف
حتـ ُّـل الكتلة الثانية فيه ،وهــذا ما
ّ
دة
أوقات
مكانة؛ جتعلهم (أي احلريدمي) قادرين يف
متعد ٍ
ّ
ٍ
وتعد
اإلسرائيلية.
العلمانية
الغالبية
من اإلمــاء على
ُّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هنا القضيتان املهمتان اللتان من الواجب التوقف عليهما
وحتليلهما ،هما:
احلريدية تأثيرها السياسي
ـزاب
كيف ضمنت األح ـ ُ
ّ
ً
وصول لتعميم منوذجها اخلاص

؟

تنظيمية توفّ رت لها ووظفتها للحصول على
أي بنية
ّ
ومتثيل سياسي؟
جناح
أقصى
ٍ
ٍ
لقد وفّ ــر االهــتــمــام بالتعليم اإلجــابــة الــكــبــرى على
السؤالني/القضيتني ،بحيث استطاع احلريدمي/املتدينني
االستحواذ على تعليم أبنائهم وأبناء غيرهم من اليهود
أيـ ً
بطريقة تكفل
ـضــا ،من خــال نيلهم الوصاية عليهم
ٍ
االستمرارية القصوى لسيطرتهم الحقً ا ،وحصولهم على
ّ
مباشرة على شبكات مــدارس عديدة ،وبالتأثير
سلطة
ٍ
ٍ

عدد من املدارس األخرى أو مدارس
مباشر على
بشكل غير
ٍ
ٍ
ٍ
إلزامي
أن تعليم الــوزارة وهو
الدولة
عموما ،حيث جند ّ
ً
ٌّ
األو ل ،وحتى الصف الثاني عشر؛ يفرض تعليم
الصف
من
ّ
ّ
التعليمية
–
ة
العمري
املرحلة
كل
يغطي
ـذي
ـ
وال
التوراة،
ّ
ّ
للطالب الــيــهــودي .أضــف إلــى ذلــك ،أ ّنــه يف بعض مناهج
عــدد مــن املـــدارس؛ ألــزمــوا الــطــاب دراســة
التعليم ،ويف
ٍ
وفقً
ديني ٍة مختلفة ،ما يعني أن جهاز
ـدارس
ا ملـ
التفاسير
ّ
َ
التعليم يف إسرائيل؛ ُيولي تعليم الــتــوراة أهمية كبيرة
لفهم واقع حياة اإلسرائيلي[.]1

انتخابات الكنيست سنة  ،1988ومن بعدها ظهرت هذه
تنظيما وقوة وقدرة على تنفيذ برامجها،
األحزاب أكثر
ً
إلــى جانب توسع قاعدتها االجتماعية وب ــروز أحــزاب
حريدية/دينية جــديــدة ،بحيث لــم تتأخر األحــزاب
اليمينية القومية من مجاراتها يف أطروحاتها الدينية
والسياسية؛ رغم ما يبدو من اختالفات تتعلق باخلدمة
اإللــزامــيــة يف اجليش أو اإلشـــراف اخلــاص على املــدارس
الدينية واالمتيازات األخرى التي تأتي على حساب دافع
الضرائب اإلسرائيلي.

بشكل
الدينية
املـــدارس
ـوســعــت
ٍ
ّ
ُ
منذ عــام  ،1980تـ ّ
كــبــيــر ،وه ــي الــتــي كــانــت مــقـ ّـيــدة قــبــل تــلــك الــســنــة من
السخي الذي
احلكومات السابقة ،بالتزامن مع الدعم
ّ
تلقته األحــزاب الدينية/احلريدية من حكومة الليكود
املبكر
آنـــذاك ،حيث عملوا بنجاح على حتسني الــنــوع ّ
املبكرة يف الكثير
للتعليم اليهودي ونظام شبكة املــدارس ّ
فقر ا ويف مناطق
من املدن اإلسرائيلية الريفية واألكثر
ً
األحياء الفقيرة من املدن اإلسرائيلية؛ فلقد كان هدفهم
بوضوح إدامة تأثير تعليمهم على قطاع متزايد من اجليل
ٍ
ً
الفتة على
جناحات
اإلسرائيلي األصغر ،حيث حققوا
ٍ
االجتماعية ،وعكست
وسعت من قاعدتهم
ّ
هذا الصعيدّ ،
الداخلية.
ة
السياسي
البنية
على
نفسها وتأثيرها
ّ
ّ

السياسية يف إسرائيل هي
إن السمة األبــرز للحياة
ّ
ّ
قاعدة اليمني واستمرار تراجع مواقع "اليسار
توسيع
ِ
ُ
الصهيوني" ،ولسنا هنا بحاجة إلــى الــقــول أن تعابير
"اليمني والــيــســار"؛ حتمل حــن يتعلق األمــر بإسرائيل
إن جوهر اخلالف يدور
مضامني
أيديولوجية واحدة؛ إذ ّ
ّ
هنا حول القدرة على حتويل الشعار األيديولوجي إلى
شعار سياسي والقدرة على حتويل الهدف احلقيقي إلى
هدف معلن.

والرئيسية
األساسية
األهمية
يركّ ز "احلريدمي" على
ّ
ّ
ّ
املقد سة؛ فهم يؤمنون أن الفضيلة الناشئة من
للدراسات
ّ
املقد سة مسؤولة عن ّ
كل
أولئك املنشغلني يف الــدراســات
ّ
األحــداث اخليرة احلاصلة لليهود ،وألجــل ذلــك السبب
املقد سة
مطلوبا من أولئك املنشغلني يف الدراسات
ليس
ّ
ً
أن يسعوا لكسب عيشهم؛ إذ ُضمنت لهم الــعــديــد من
املجتمعية،
االمتيازات واملزايا واإلعفاءات من الواجبات
ّ
املقد سة موجودةٌ
عملية منح املزايا ملواصلة الدراسات
"إن
ّ
ّ
ّ
يف مجتمع إسرائيل احلديث ،وأحد املواضيع األكثر إثارة
ُ
التأجيل للخدمة
مستمر ا
للجدل يف إسرائيل ،وما يزال
ًّ
العسكرية ملعظم طالب وخريجي اليشيفوت"[ .]2وهذه
أقساما واســعـ ًـة من اإلسرائيليني
املسألة بــالــذات ُتشعر
ً
بتساو
العلمانيني وغيرهم بعدم مشاركة "احلريدمي" لهم
ٍ
يف الواجبات واألعــبــاء املفروضة على مجتمعهم ،الذي
َ
بيئة معادية ،وعليه يجب
وسط
خاصا
مجتمعا
يعد ونه
ّ
ٍ
ً
ً
فعليا.
أن يتكفّ ل اجلميع أمر حمايته
ًّ
الدينية
إن احلريدمي/اجلماعات
لقد سبق الــقــولّ ،
ّ
محدود من حكومة الليكود منذ بداية
غير
دعما
تلقّ ت
ٍ
ً
َ
ّ
استمر مع
ثمانينيات القرن املنصرم ،لم يتوقف عندها بل
َّ
احلكومات التي جاءت بعدها ،مبا يف ذلك حكومات العمل
توسع قاعدتها
(أي اليسار ! ) ،ليس فقط على صعيد
ّ
الدينية ودعــم أنشطتها وبرامجها على هــذا الصعيد،
ّ
االستيطانية ،التي بدورها كانت
بل دعمت مخططاتها
ّ
السياسية التي تعطيها قـ ّـو ةً
أحزابها
بحاجة لتشكيل
ٍ
ّ
ّ
املخططات قيد التنفيذ ،دون أن يخلو
أكبر يف وضع هذه
ً
داخلي ٍة بني احلريدمي االشكناز
منافسة
أيضا من
األمر
ٍ
ّ
والسفاردمي ،ا لّذين تبلورا يف حزبني أساسيني منفصلني،
اشكنازيا
وهــمــا :ديجل هــتــوارة (علم الشريعة) ،وكــان
ًّ
صـ ً
ـرفــا ،وشــاس (القائمة السفاردية مــن أجــل الــتــراث)،
ً
أن احلاخام شاخ
صرفا،
شرقيا
وكان
وعد زعماء احلزبني ّ
َّ
ًّ
هو مرجعيتهم الروحية العليا ،وأجمعوا على طاعته ،يف
سياق تأكيد وحدة توجهاتهم الدينية والسياسية وفق
"الشريعة اليهودية" من جهة ،ولدور إسرائيل السياسي يف
إطار مرجعية تلك الشريعة

.

لقد حققت األحزاب احلريدية قوة سياسية ملحوظة؛
فاجأت أهــم السياسيني؛ حني حصلت على  8مقاعد يف

ولقد كشفت التجربة الطويلة مــن الــصــراع كــم كان
جوهريا بني قطبي احلياة السياسية يف إسرائيل
االتفاق
ًّ
حــول كل ما يتصل باالستراتيجية واأله ــداف البعيدة
للمشروع الصهيوني ،وأثبتت أن حدود اخلالف ال تخرج
عن إطــاره السياسي وال يتعدى حــدود الوسائل الواجب
اتباعها للوصول إلى الغاية ذاتها.
ولعل أبرز مثال على صحة ما ذهبنا إليه ،هو أن الكيان
اإلسرائيلي بكليته يندغم مع اليمني احلريدي وينحو
باستمرار نحوه ،خاصة فيما يتعلق باملوقف من املسألة
الفلسطينية؛ مــن خــال حتقق إجــمــاع داخ ــل مختلف
وشعبا
مكوناته على ثــوابــت الــعــداء ل فلسطني اسـ ًـمــا
ً
ً
ً
ً
جليا يف برامج
مشروعة  ،وهو ما يبدو
وحقوقا
وقضية
ً
األحزاب الصهيونية األساسية كافة ،حيث تبرز فلسطني
بوصفها النفي الكلي لفكرة الصهيونية.
واضحا يف السياسة اخلارجية التي
كما يظهر األمــر
ً
اتبعتها وتتبعها أقطاب السياسة اإلسرائيلية ضد قوى
التحرر والتقدم وجلــان املقاطعة والتضامن مع الشعب
ودوليا ومواجهتها بفزاعة "العداء
عربيا
الفلسطيني؛
ً
ً
وتعبير ا عن السياسة
امتداد ا
للسامية" ،والتي أتت وتأتي
ً
ً
الداخلية التي تقوم على الصهيونية؛ فــكـ ًـر ا وممــارسـ ًـة
وتلتقي مع اإلمبريالية العاملية يف اخلندق واملوقع الواحد،
وخصوصا مع دوائرها األكثر عدوانية ورجعية.
ً
يف ضــوء مــا تــقــدم؛ يبقى الــســؤال احلــيــوي بالنسبة
مطلوبا أن تبقى السياسة
لنا نحن الفلسطينيون :ملــاذا
ً
االنتظارية واخلطابية البالغية أو البكائيات التاريخية
ً
بديل عن الفعل السياسي املبني على
هي التي تسيطر
ـامــا ألي وج ــود صهيوني على
استراتيجية نقيضة متـ ً
أرضنا

؟

إن املسألة تبدو أكثر من مصيرية؛ خاصة إذا ما اتفقنا
أن الصراع يطال الوجود ذاته ،وهو كذلك بالضبط.
*نرش هذا املقال يف العدد  42من مجلة الهدف
اإللكرتونية
[ .]1جوين منصور :التدين يف مناهج وكتب التعلمي يف
إرسائيل ،املركز الفلسطيين ألبحاث السياسات والدراسات
االسرتاتيجية (مسارات) ،رام هللا ،ط ،2018 ،1.ص.29
[ .]2إرسائيل شاحاك ونورتن مزيفينسيك :األصولية
الهيودية يف إرسائيل ،ترجمة :إمساعيل الفقعاوي ،مكتبة
القادسية للنرش والتوزيع ،فلسطني ،ط ،2002 ،1.ص.48

املرأة املناضلة

سيكوم-سيكوميك مكناس:
شهادة حارقة لعاملة من قلب املعتصم

لــم نكن نعلم حــن دخلنا لنشتغل يف هــذه الشركة
ونحن شابات وشباب يف مقتبل العمر أنها ستكون جاحدة
وستتنكر لكل مــا قمنا بــه مــن أجــل النهوض بها .على
أكتافنا قامت ،وبسواعدنا وبعرقنا ومجهودنا بنيت.
منا مــن اشتغلت قــرابــة أربــعــن سنة ،ومنا مــن اشتغلت
ملدة ثالثني سنة ،أوخمسة وعشرين سنة .اشتغلنا بكل
كد واجتهاد .أدرنا عجلة االقتصاد قرابة أربعني عاما،
ّ
نكر م يف كهولتنا ،نتعرض لهجوم شنيع على
وعوض أن
ّ
تعر ضنا للنصب واالحتيال بطريقة
ومكتسباتنا.
حقوقنا
ّ
قانونية :نصب واحتيال مغلف بالقانون ،تسريح وتشريد
نتج عنه كوننا أصبحنا ضائعات مسلوبات احلــقــوق،
نقاوم اجلوع منذ سنة .بدون حقوق وال مستحقات ،نحن
وعائالتنا منر بظروف صعبة جدا.

خمس سنوات من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،
وثــاث ســنــوات للتغطية الصحية ،سلبوا منا حقنا يف
العالج ،استولوا على مستحقاتنا املالية .وال نستطيع
نحن أن نستفيد من أبسط مقومات احلياة ،ال حق لنا يف
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االجتماعي والتغطية الصحية التي كان يقتطعها من
أجورنا  ،وأجنزت محاضر أمام السلطة تلزمه بالوفاء مبا
وعد به  ،لكنه نكث بوعده ،راكم األموال يف فترة كوفيد
ولم يؤد ما عليه ال جتاهنا وال جتاه الصندوق الوطني

اجلميع يتحدث عن  500عاملة مشردة ،والواقع هو
أن كل عاملة وكل عامل منا هي وهو معيل/ة ألسرة .أسرة
فيها التالميذ واملرضى والعاطلني عن العمل والشيوخ ...
واجهنا جشع الباطرونا بصمودنا ،بصوتنا الذي نريده أن
يصل إلى أبعد مدى ،صوتنا الذي ما اذخرناه منذ وجدنا
أنفسنا يف هذه الوضعية البئيسة ،صرخنا بأعلى صوتنا:
"ال للظلم" ،وصرخت معنا حناجر كل املهمومني بقضايا
العمال والعامالت والفقراء ،محليا ووطنيا ودوليا.
توصلنا ببيان تضامني مــن االحتــاد الــعــام لنقابات
العاملني يف العراق ،أثلج صدرنا ألننا أدركنا أن قضيتنا
لــم تــعــد قــضــيــة خــاصــة ،ولــكــنــهــا قــضــيــة كــل الــعــامــات
والعمال يف الــداخــل واخلـــارج .تضامنت معنا األحــزاب
والنقابات واجلمعيات املناضلة بصيغ مختلفة ،إضافة
إلى كل شرفاء هذا الوطن الذين كانوا ينشرون رسائلنا
وتصريحاتنا وفــيــديــوهــاتــنــا ،وأدركــنــا أن مــا قمنا به
إعالميا للتعريف بقضيتنا على محدودية الوسائل كان
مشر فا .ونتمنى أن تتوحد الطبقة العاملة التي تتعرض
ّ
لالستغالل وللجشع ،نطمح إلى الوحدة العمالية التي
لن تتأتى إال بالتضامن بيننا ،لنصبح قوة تواجه بطش
واستبداد الباطرونا.
يف  2017طردنا من العمل بالنصب واالحتيال ،وقدمت
الدولة دعما إلعــادة الهيكلة ،لكن الدعم لم يستثمر
لصالح العامالت والعمال ،سرقوا منا الدعم ،أخذوا منا

العالج ،وال حق لنا يف الراميد .خالل هذه الفترة فقدنا
أربع عامالت وعمال ،الهم تقاضوا أجورهم وال استفادوا
من احلق يف التطبيب.
اليوم نقول" :ما مفاكينش" .لقد حاولت السلطة أن
تختبر صمود املــرأة السيكومية ،فوجدت أمامها جبال،
تقو ت بالعمل ،باحملن ،بالكفاح.
املرأة السيكومية قوية،
ّ
اشتغلنا بأجور متدنية ،بشبه أجور .كثيرات منا بدأن
عملهن ب ( 80درهما) ،تصوروا ذلك...
كنا دائما نشتغل بكل حماس ألننا ال نريد أن تغلق
الشركة مرة أخرى ونبقى بدون عمل .يف فترة كوفيد لم
نتوقف عن العمل ،رغم املخاطر ،متسكنا بالشركة عسى
أن نستمر يف عملنا .وعدنا املدير بان يؤدي ما عليه من
مستحقاتنا ويــؤدي مبالغ الصندوق الوطني للضمان

للضمان االجتماعي.
هذه احملن هي التي قوت املرأة السيكومية ،نعم اليوم
نحن قويات ،ولن نتراجع عن املطالبة بحقوقنا .قويات
ألن قضيتنا عادلة ،مدونة الشغل لم تنصفنا خصوصا
الفصل  19الذي يفوتون به الشركات والعمال والعامالت،
والذي مبوجبه يتشرد العمال والعامالت ،يجب أن يغلق
هذا الباب الذي يتحايلون به علينا ،يعلنون "التفالس"
ولــيــس اإلفــــاس ،فــيــنــصــب عــلــيــنــا مبــوجــبــه مــن طــرف
الباطرونا والقانون والسلطة .الرأسمالية تتحايل على
العمال صانعي الثروة.

عاملة سيكومية

رسالة تضامنية من عامل سيكوميك اىل العامل الزراعيني بالجنوب
من :عامالت وعمال سيكوم – سيكوميك قطاع النسيج مبكناس
ضحايا املادة  19من مدونة الشغل
إلــى :عمال وعــامــات صــويف ســود وجميع العمال والعامالت
الزراعيات بجهة سوس
بكل قوتنا نصرخ لنعبر عن تضامننا املطلق والال مشروط مع :
 عمال صوفيا سود املوقوفني عن العمل بعد قضاء أكثر منعشر سنوات واملعتصمني دفاعا عن حقهم املشروع.
 عمال وعامالت شركة صودايف الزراعيني بعد طرد مندوبهمالنقابي الذي يعتصم بدوره أمام الشركة.
نستنكر ما ميــارس عليكم من مضايقات وحرمان من احلقوق
وجتويع من طــرف الباطرونا .ونظرا لهذا الهجوم الكاسح على
العامالت والعمال ،واجلشع املتوحش والقهر االجتماعي ،نعلن للمرة
األلف عن تضامننا ،وندعو إلى توحد نضاالتنا حتى النصر.
نشد على أياديكم/كن وبالوحدة العمالية سيكون النصر
حليفنا.
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الشباب

نزعة االستهالك يف ظل األزمة
هناك ظاهرة اجتماعية رمبا نادرا ما يتم احلديث عنها،
كيف ميكننا تفسير شراء العديد من شرائح الطبقات الفقيرة
وأبناؤها بعض االحتياجات من السلع الغير أساسية لها بوفرة
بعض األحيان يف ظل ما نعيشه من وضع مؤزوم

صيحات املوضة العاملية ،باإلضافة إلى اإلقبال على محالت
األلبسة العاملية ببالدنا املستمر بالرغم من الضريبة املرتفعة
التي تزداد يف سعر هاته األلبسة اليوم عندما يبيع أصحاب
هاته احملالت األلبسة باملغرب مقارنة بالسعر الذي تباع به
يف أوروبا مثال الشيء الذي يرجع سببه للجبايات اجلمركية
التي يدفعونها إلعادة إدخال هاته السلع للمغرب ،علما بأنها
سلع تصنع أساسا من مصانع النسيج ببالدنا عن طريق عامالت
وعمال يتقاضون أجورا من  5الى  15درهم يف الساعة

املؤسسات املالية العاملية و إجهاض االقتصاد احمللي من طرف
املخزن واالمبريالية باإلضافة ألسباب أخرى ال يسعنا هنا
احلديث عنها

يكتب إدوارد لوتفاك يف مقالته (االستهالك من أجل
احلب) عن الرغبة التي جتعل أفقر الناس الذين ليست لديهم
مدخرات ودخولهم صغيرة ،يقترضون حتى املوت

إننا جند مثال آالف مقاطع الفيديو ببالدنا ألبناء الطبقات
الفقيرة يتحدثون عن إمكانيتهم املستمرة يف ارتــداء آخر

إن موضوعنا اليوم هو موضوع علم النفس االجتماعي،
فاألمر يتعلق بقرار الفرد يف مجتمعنا يريد ان يتميز مما

؟

يف ظل األزمة االقتصادية التي تعيشها بالدنا مؤخرا والتي
لها أسبابها املرتبطة بالوضع االقتصادي العاملي و التاريخية
املرتبطة باحتكار االمبريالية لــأســواق احمللية وحتكمها
باألسعار وتبعية األنظمة االقتصادية ببلداننا لكبريات

.
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ادم روبي

يجعله يشتري حاجيات غير أساسية يف ظل وضــع مــؤزوم
ألغلب الشرائح االجتماعية ،فسيظهر حتما متيزه هذا ،ذلك
اجلانب تدرسه كبريات شركات النسيج العاملية ،فمنتوجها
يجب أن يحقق هذا التميز بالضبط الذي يبحث عنه ذلك
الفرد الفقير يف املجتمع

.

إن الضغط املهني عبر ساعات العمل التي تفوق يف العادة
مبجتمعاتنا -ساعات العمل القانونية ،باإلضافة الى االجوراملنخفضة تشكل صعوبة على معظم الطبقات الدنيا على
حتقيق حياة يومية مريحة نفسيا واقتصاديا ،حيث يصعب
على الفرد ارضــاء حاجياته وبالتالي اسعاد ذاتــه ،وبالتالي
يبحث عن ذلك االرضاء فقط عبر كسب اعتراف للغير/لآلخر/
للمجتمع بتميزه عن طريق آرائهم/تقييماتهم/نظراتهم
واحكامهم من هنا فسر العديد من علماء االجتماع احلديثني
ان الفرد يف العصر احلديث يبحث ليس فقط يف مطالبه كما
يف مطالب اجلماهير يف العصر املاضي عن الرفع يف االجور
ونقص ساعات العمل اليومية /مع ان هاته املطالب هي املطالب
احلقيقية التي يجب ان يطالب بها الفرد .وامنا اصبحت يبحث
عن مطلب اساسي وهو االعتراف بالذات

.

.

.

لفهم هذه املسألة يناقشها الفيلسوف اكسيل هونيث بشكل
واسع يف كتاباته ،والــذي يعتبر من اجليل الرابع من مدرسة
فرانكفورت الــذي تتلمذ على يد يورغان هابرماس ،الذي
أشرف على تأهيله اجلامعي .إن براديغم االعتراف الذي قدمه
الفيلسوف "أكسيل هونيث" يف املدرسة النقدية قد مثل نقلة
نوعية يف التفكير الفلسفي ،من خالل أنه صوب البحث عن
مشاكل املجتمع من خالل الواقع ،وحاول أن يدرس جملة من
أشكال الظلم االجتماعي ،والتي أطلق عليها اسم األمراض
االجتماعية والتي هي من بني أسباب عدم االعتراف .ويؤكد
على ان فكرة الصراع كما يتبناها هيغل وماركس هي احلل
النتزاع الفرد لذلك االعتراف .وبالتالي يجب على احلركات
االجتماعية اجلديدة ان تضع يف احلسبان هذا املطلب االساسي
التي تؤكده الــدراســات االجتماعية احلديثة وهــو مطلب
االعتراف حتى تستقطب وتناضل ضد النزعة االستهالكية
السائدة

.

املديونية :نتيجة للهيمنة والنهب اإلمربياليني وسالح خطري لتأبيدهام

عبد اهلل احلريف

 - 1أسباب االزمات املستدامة للمديونية العمومية يف دول
املحيط الرأمسايل:

 1.1إن الــســبــب األســاســي هــو التبعية االقــتــصــاديــةلإلمبريالية الغربية التي يكرسها موقع الــدول التابعة
الضعيف يف قسمة العمل على املستوى الــدولــي (اقتصار
انتاجها على املــواد اخلــام املعدنية والفالحية أو النصف
مصنعة ،أساسا لتصديرها ،وعلى املقاولة من الباطن لفائدة
الشركات املتعددة االستيطان للدول االمبريالية الغربية
التي تتحكم يف أســعــارهــا) .هــذه التبعية التي تــؤدي إلى
عجز بنيوي مليزانها التجاري .مما يفرض عليها اللجوء إلى
القروض بالعملة الصعبة لتمويل جزء من وارداتها.
ويتم تبرير وتأبيد هذه التبعية من خالل فرض اتفاقيات
“التبادل الحر” بواسطة منظمة التجارة العاملية الذي هو ،يف
الواقع ،تبادل ال متكافئ لصالح الشركات املتعددة االستيطان
وأيضا بواسطة تدخل املؤسسات املالية االمبريالية (صندوق
النقد الدولي والبنك العاملي) بذريعة إيجاد حلول ألزمة
املديونية.
هذا التدخل الذي يهدف ،يف احلقيقة ،إلى قولبة اقتصاد
هــذه الــدول لفائدة دول املركز الرأسمالي وتوفير شروط
االستغالل املكثف لطبقاتها العاملة والهجوم على املكتسبات
االجتماعية .مما يوفر شروطا النفجار هذه األزمة مستقبال،

بشكل أخطر ،وبالتالي تعميق التبعية لإلمبريالية.
 – 2.1وتساهم الطبقات السائدة التبعية يف تعمق وأتبيد
أزمة املديونية:

 فهي توظف حتكمها يف الدولة للتقليص من الضرائبعليها والتهرب من أداء جزء منها .وبالتالي تضطر الدولة إلى
االستدانة لسد العجز البنيوي يف ميزانيتها.
 وهي تهرب إلى الدول االمبريالية واجلنات الضريبيةجــزءا مهما من مداخيل تصدير انتاج معاملها وضيعاتها
ومختلف شركاتها وحتــرم ،بالنتيجة ،الدولة من مداخيل
مهمة من العملة الصعبة.
 وهــي تستفيد مــن مداخيل السندات التي تصدرهااخلزينة العامة لتمويل الدين العمومي.
 3.1وتخدم املديونية مصلحة الرأسمال املالي املهيمنعامليا .وذلك من خالل توفير فرص استثمار مربحة للرساميل
الهائلة التي ال جتد لها إمكانيات االستثمار يف القطاعات
اإلنتاجية بسبب ضعف الطلب الــعــام الــنــاجت عــن تدهور
القدرة الشرائية للطبقات العاملة وجزء كبير من الطبقات
املتوسطة ،خاصة يف ظل تطبيق السياسات النيو لبرالية.
واخلـــاصـــة أن املــديــونــيــة ســــاح خــطــيــر تستعمله
االمبريالية ،بشكل عــام ،والرأسمال املالي ،بشكل خاص،

والطبقات السائدة من أجل تأبيد هيمنتهم االقتصادية على
الشعوب املضطهدة ونهب خيراتها واستغالل طبقاتها العاملة
وتضييق اخلناق على طبقاتها الوسطى .والوصفات التي
تطبخها املؤسسات املالية واالقتصادية والتجارية اخلاضعة
لإلمبريالية الغربية ليست أداة حلل أزمة املديونية ،بل أداة
لتأبيدها.
 - 2ما العمل؟

إن النضال من أجل إلغاء الديون اخلارجية ضروري ،لكنه
غير كايف .فلكون أزمة املديونية يف دول احمليط الرأسمالي
مرتبطة أشــد االرتــبــاط بهيمنة االمــبــريــالــيــة الغربية
والطبقات السائدة ،فإن القضاء النهائي عليها يتطلب التحرر
من هذه الهيمنة وبناء اقتصاد ممركز على الذات .والتاريخ
يؤكد ذلــك :فــالــدول التي استطاعت اإلفــات من مصيدة
الــديــون االمبريالية هــي التي أجنــزت ثوراتها الوطنية
الدميقراطية الشعبية (روسيا والصني وفيتنام وكوبا وكوريا
الشمالية) ،بينما استطاعت بعض الدول ،من خالل انتفاضات
شعبية عارمة (املكسيك مثال) أو تغيرات إقليمية نوعية
(إلغاء مانديال لدين ناميبيا) فرض أو االستفادة من إلغاء
ديونها ،لكن لكونها لم حتقق فك االرتباط مع االمبريالية،
فإنها تظل مهددة بأزمات املديونية.
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الثقافية

اي أبيت هذه خوذتك
أنفع،
مـــن حــــرب أرقـــــت لــهــا كــل
عمرك،

ا خللفي
تتجمع لتأكل من اخلوذة
ما تذرفه لها مما تبقى من

عائشة جرو
يا أبتي هذه قوالب الرصاص

مــزهــريــات يف كــل ركـــن من
كو خنا

كل تلك القبور اخلنادق،
وال ــب ــن ــادق الــتــي تــوســدت
اعقابها
وجنات البالد

يا ابتي

ومـــا مــنــحــتــك احلــــرب غير
خرائط

كــــل ق ــط ــط وكــــــاب احل ــي

خياط ملروة
انــا خياط قانع بــا كــان ما
متاوي.
ساتر عورات لعباد خوتي ما
فحد داوي.
ومــكــيــنــتــي حلــبــيــبــة موكلة
والدي وتزيد داوي.
ما انا سحار ما بعت بخور و
ال شعلت جاوي.
مــالــعــبــت فــحــاقــي دادوص
ماشطحت قرد مادرت تناوي.
مـــــاديـــــت ذهــــــب عـــيـــاالت

بالسماوي.
مــاشــديــت فــلــوس الشناقة
وفراقشية االنتخابات ففنادق
كبار وال قهاوي.
وعــــرفــــت عـــيـــات حــــرات
عــايــشــو والدهــــم بــاعــو اخلبز
واملالوي.
وســمــاعــت مــعــانــي عيطات
خــربــوشــة وســـاويـــت هــجــهــوج
كناوي.
ونـــت يــالــعــيــاش حــاضــي يف

يف سلطة النصوص

نورالدين موعابيد

على جسدك لوطن مبهم

ي ــا أبــتــي م ــا نــفــع ك ــل تلك
البزات تقاطر ت منها انهر زيت
قناديلك،

وما منحتك سكنا
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الثقافة والتغيير

وما بشرت انت والعشرات من
الشهداء بجنة.

روحك
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دعستها حــوافــر اإلسمنت
املبيض ؟!

وحـــــرب عــلــى ال ــف ــق ــراء ما
نطفأت...

عبد اللطيف صردي
راس الدرب وتقاشح على الرجا
والــــــوداد مــشــيــتــي اولــــدي مع
اخلاوي.
وعـــمـــرت لــبــريــق وعــرفــت
عشرتو شحال تساوي.
مــايــنــفــعــك مــقــدم والشــيــخ
ديــال الشماعية والالعطاوية
وال وسيد الضاوي.
يف آخر يامك ما تشد وتربح
غير لعراوي.

متــارس النصوص منذ ٍأن اكتشف اإلنسان القراءة سلطة رمزية حتى َلكأن هذا
النشاط الظريف ال يحقق شرعية وجــوده،إال إذا أجازه املكتوب،وحسبك ما أثارته
النصوص من جدل حاد،حار كلما تعلق موضوعها بالعقيدة؛إذ استعرت نار الصراع بني
املسلّمني،الذين قال عنهم محمود درويش :
احتمى والدك بالنصوص
فدخل اللصوص.
واملؤولني،املجتهدين غير املبالني بالقولة املهترئة":ال اجتهاد مع النص".وعندي
أن مفاهيم خليق بالتفكير أن يعتز بها،إلى حد التباهي،نظير مفهوم التأويل يف
املنطق،واملجاز يف البالغة.والظاهر أن كتابة النصوص شديدة االلتحام بقراءة
تلك الــنــصــوص،،أو ما يسميه "Roland Barthesكــتــابــة الــقــراءة".وقــد سبق
ـة":إن  Michel Foucaultكاتب بــدون
ل  FrançoisEwaldأن فند مــقــولـ ِ
مراجع،".الزاعمة أن صاحب "تاريخ اجلنون"" /تاريخ اجلنسانية"يرتاد أصقاعا
بكرا.وإذ يفند  Ewaldما يفند،فإمنا يستند إلى اعتراف  Foucaultنفسه بأنه
ليس سوى قــارئ نهم من قــراء ، Nietzscheمما يعزز ما ذهب إليه Barthes
بخصوص أن النصوص جميعها ترتد إلى نص واحد،ما يدعوه النقد احلديث"ظاهرة
التناص"().....Kristéva,Todorov
وإذا كانت شرعية النصوص املكتوبة/املقروءة قائمة بامتياز فإن العبرة هي مبهارة
تركيب النصوص املــقــروءة ابتغاء مرضاة حتويلها إلــى نص/نصوص أخــرى تغني
ديداكتيكي
استهواني قول
شموليتها وكثافتها مجموع النصوص األصل..وكثيرا ما
َ
ّ
ميت إلى موضوع هذه السطور بأكثر من وشيجة هو.lire pour écrire:
ال جرم أن القراءة اليتيمة ال جتدي فتيال،وإمنا املطمح هو القراءات املتعددة،ألن
،احلقيقي ،فعل
القرائي
املعنى متكثر كذلك.ولو أن املقام يسعف َلبينت أن الفعل
ّ
ّ
إبداعي،نحو ما فعل  Althusserبكتاب  Marxاملشهور":الرأسمال".ملا كتب":
ّ
lire le capital

َ
القر َاء،متذكرا كيف قرأ  Ecoنصا واحدا مئتي مرة(..)200
لهذا و ذاك أميز
القارئ و ّ
وقبله ذكر ابن سينا أنه قرأ كتاب أرسطو "ما بعد الطبيعة"أربعني مرة ولم يظفر بشيء
الفارابي":يف أغراض ما بعد الطبيعة".ازدادت احلاجة إلى
حتى وقعت يداه على كتاب
ّ
أثداء العلوم اإلنسانية.
ترضع
التي
النقدية
املناهج
تناسل
القراءات املتكثرة بعد
َ
هكذا أفهم دواعـ َـي االرتكان إلى القراءات التفاعلية(املتفاعلة)،ذات املستويات
األدبــي،و حتى يدرأ القارئ
التكاملي"يف النقد
املختلفة،أو ما دعاه بعضهم"املنهج
ّ
ّ
املنهج وليس
خضع
ي
الذي
هو
النص
بأن
يؤمن
أن
فيه
القراءة اإلسقاطية فإنه مفروض
ُ
َ
العكس،باإلضافة إلى تعدد املرجعيات واملناهل التي ميتح منها كتاب النصوص،بل إن
 Kristévaألفت"علم النص"،كما كتب صالح فضل"بالغة اخلطاب وعلم النص".
واهتدى مدرسو الفلسفة إلى حجية تدريس مادة تخصصهم انطالقا من النصوص
الفلسفية.
و َل ُر ّب معترض يعترض بإشكالية التقومي يف مثل حاالت القراءات املتعددة باعتبار أن
محددات ال مندوحة عنها،بيد أن ميثاق التقومي يشترط
معايير و
أي تقومي يقتضي
ٍ
ّ
َ
املقوم (بكسر حرف الواو املشدد)،و من ثمة رحابة
َ
فسح توسيع هامش حرية تقدير ّ
تصرفه مستحضرا ما قاد  Ecoإلى حقوق النص ،وتخوم التأويل بعدما كان يردد"النص
القول:إن الشبكات
(ينظر كتاباه":النص املفتوح"،و"حدود التأويل".).ومن نافلة
ِ
املفتوح ُ
املعتمدة(التي يجب أن تعتمد)،شبكات ثرية مبداخلها املرنة،ومفاتيحها املطواع (ة)/
ُ
التقومي Evaluer ce n'est pas noter
التنقيط و
عتباتها املسعفة،ألنه شتان
ُ
أما "املقاربة بالنتائج" فهي كسيحة،تقزّ م األنشطة البشرية ،و جتهز على إبداعية
اإلنسان؛هذا اإلنسان الذي يستحيل سجن مارده يف قمقم األعداد والرتب و النسب
الوصفي التي ما أيسر تأزميها! .فأين نحن من ِإنطاق
املئوية /معطيات اإلحصاء
ّ
سعيا إلى تذييلها
وتؤولها
تفسرها،
أن
بها
حريا
ليس
أ
وصفها؟!
تلك األعــداد بعد
ْ
ظة،مقيسة،بعيدة عن اخلطابات االستهالكية التي
مالح
بقوى اقتراحية تغدو
َ
َ
أمنوذجي دال ّْي على
تدعي"استثمار"النتائج..وميكن متثيال ،ال حصرا االستناد إلى
ْ
،التشيكي":بنات
،Franzاليهودي
محن القراءة و/أو منحها،هما مؤلف"kafka
ّ
ّ
فريقي،يرى أحدهما أن رائحة كراهية
آوى والعرب"،الذي حير النقاد ووزعهم إلى
ْ
العرب فيها تزكم األنوف،بينما يرى اآلخر أن القصة غير كذلك...و ما كتبه الباحث
ليبرالي ،و من
االقتصادي"راولز"،Rawlsاملتأرجح قراؤه بني :من يدعي أن الباحث
ّ
ّ
يعتبره اشتراكيا.

وأقـ ّـدر أن من اإلجــراءات التي قد تطور ثنائية:كتابة النصوص/قراءة النصوص
إنشاء مختبر القراءة منذ أسالك التدريس األولى،وإال
محايثا
،إنشاء مختبر الكتابة
ِ
َ
فإن املراكمة متسي شروى نقير،ال حول لها وال قوة،كما تنصح لنا بذلك األدبيات
املتخصصة يف الديداكتيكا احلديثة.

حوار
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تستضيف جريدة النهج الدميقراطي العمالي ادريس عدة مناضل
النهج الدميقراطي العمالي وعضو اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي
ليحدثنا عن وضعية تاريخ املغرب
1

خــال فــرة طويلة من اتريــخ املغرب ،كما هو
العامل،مثلت البادية مجال االستقرار واالستغالل البرشي،
لكن تحوالت دميغرافية واجمتاعية غريت الوضع ،ومن ابرز
التحوالت اليت اثرت يف البادية املغربية ،تغلغل العالقات
الرأمسالية.فما السياقات التاريخية لهذا التغلغل؟
حتية للرفيقات والرفاق يف جريدة النهج الدميقراطي
على االستضافة.فعال عرفت الــبــاديــة املغربية حتــوالت
مهمة عبر التاريخ ،لكن أهم انعطافة عاشتها ،كانت على
إثر الصدمة االستعمارية التي أثرت والزالت تؤثر بعمق يف
البنيات االقتصادية ،واالجتماعية والسياسية يف البادية،
ويف مركزها النشاط الفالحي،حيث عرفت هــذه الفترة،
بدايات التسلل الرسمالي للبادية املغربية ،عبر النشاط
الفالحي،والزالت هذه الصدمة،وما نتج عنها من حتوالت،
حتكم التطورات التي تعرفها البادية املغربية الى يومنا
هذا ،يف ظل نظام سياسي مخزني ال وطني،لم يقطع يوما مع
مصالح االستعمار وإمالءاته ،بل زاد البالد ارتباطابها وتبعية
لها.

2

ماهي إذن أهم االليات اليت اعمتدهتا السلطات
والرشكات االستعمارية يف تحقيق هذا التغلغل؟
كما سبقت اإلشـــارة لــذلــك،أســس التدخل االستعماري
لعالقات اقتصادية واجتماعية ،وبالتالي سياسية جديدة يف
البادية،تعايشت بشكل ملفت مع البنيات شبه االقطاعية،
التي سادت العالم القروي قبل االستعمار ،حيث استطاعت
االدارة االستعمارية،استنبات استيطان فالحي رسمي ،متثله
الشركات واملؤسسات التابعة للدولة الفرنسية،وآخر خاص
مثله املعمرون اخلواص ،والشركات اخلاصة الفرنسية ،التي
استوطنت بالدنا لالشتغال بالفالحات الكبرى،ومن جهة
اخــرى استطاعت السياسات القروية االستعمارية إرشــاء
وإدمــاج األعيان والقواد يف منظومتها ليتحولوا الى سند
لها يف مواجهة انتفاضات األهالي واملقاومة املسلحة .هكذا
وحتت مظلة عسكرية من حديد ونار ،وحتكم سياسي وإداري
وبتعاون مكشوف من القصر ،توجهت االدارة االستعمارية،
الى إحداث بيئة حاضنة للراسمال الزراعي،واالستثمارات
العمومية للدولة الفرنسية يف بالدنا ،عبر شبكة من البنوك
واملــؤســســات املالية الفرنسية،املوجهة لدعم االستيطان
الزراعي ،وشراء صمت وتعاون القواد واألعيان ،كما اطلقت
مشاريع بنيات حتتية طرقية ومينائية و هيدرو-فالحية،
ووضعت ترسانة قانونية مكنتها من انتزاع األراضي الفالحية
ونقلها للمعمرين فأصدرت قوانني عقارية خطيرة ،منها
قانون امللكية منذ  ،1915وقانون احملافظة العقارية سنة
،1913والظهيراملنظم لتدبير املجال الغابوي الصادر سنة
 ،1917والظهير املنظم لسلطة وصاية االدارة االستعمارية
على اراضــي اجلماعات الساللية،الذي دخل حيز التنفيذ
مــنــذ ســنــة .1919وكـــمـــا شــرعــت يف تقنني اســتــغــال امللك
البحري،وغيرها من التشريعات التي وفرت الغطاءالقانوني
الستحواذ الدولة الفرنسية واملعمرين على حوالي مليون
هكتار مــن أج ــود االراضـــي الــفــاحــيــة ،إلقــامــة فــاحــة يف
خدمة السوق الفرنسية ،واالس ــواق العاملية ،ما نتج عنه

ظهور "ازدواجية فالحية" جديدة يف بالدنا :فبعدما كانت
الفالحةاملغربية تخضع لتقسيم تقليدي طبيعي ،ما بني
زراعة سقوية وأخرى بورية فقط ،أضحت الفالحة املغربية
بعد التغلغل االستعماري،مقسمة بــن فــاحــة حديثة
حتويلية وتــصــديــريــة ،حتظى برعاية الــدولــة ويقودها
الــرأســمــال الــزراعــي  ،على وعـــاء عــقــاري فــاحــي محمي
بالقوانني ،و القبضة االستعمارية واألخــتــام السلطانية،
وزراعة معاشية أسرية ،يتشغل بها أغلب القرويني ،محرومة
مــن أي دعــم ،ومــوزعــة يف أغلبها ،على أراض ــي اقــل جــودة
وقاحلة ،كاستغالليات زراعية صغيرة ومراعي ،تتقاسمها
امناط ملكية جماعية عرفية ،جتعل هؤالء الفالحني،حتت
رحمة السلطات االستعمارية وأعيان وقواد املخزن.
ومن الناحية االجتماعية أدت هذه التحوالت إلى بروز
حتالف املعمرين الفرنسيني واعيان املخزن وقواده يف مقابل
الفالحني الكادحني،الذين جرى حتويل اغلبهم تدريجيا
الى عمال زراعيني يف الضيعات الكبرى للدولة الفرنسية
واخلـــواص وكــعــمــال يف املــنــاجــم،والــى مهاجرين الــى املــدن
لالشتغال يف الصناعات الناشئة التي كان يغلب عليها الطابع
التحويلي.

 3كيف تطورت البنيات االجمتاعية واالقتصادية
اليت خلفها االستعمار املبارش بعد االستقالل الشكيل يف
العامل القروي؟
شكل العالم القروي بعد االستقالل الشكلي ،ساحة صراع
قوي بني النخب السياسية الوطنية والتقدمية من جهة،
واملصالح االستعمارية برعاية املخزن واالعــيــان والقواد
والعسكر ،الذين التفوا حوله كورثة لالختيارات ومصالح
االستعمارية ،وحــمــاة لها حيث انــه ومنذ وضــع املخطط
اخلماسي االول احتد التقاطب بني منظور وطني اجتماعي
للفالحة وتدبير الشأن القروي عموما ،وبني منظور مخزني
تبعي يــراهــن على اســتــمــرار الــبــاديــة مــجــاال محفوظا له
من اجــل إعــادة انتاج نسق االنــتــاج الفالحي االستعماري
وللتوظيف السياسي املباشر للقرويني يف محاصرة املد
التحديثي للدولة،الذي اشتغلت عليه النخب الوطنية
الصاعدة،مبنظور اصــاحــي راهــن مخطئا،على حتديث
املخزن.وهكذا مت التصدي من طرف القصرألي توجه لطرح
املسألة العقارية ،طرحا اجتماعيا إصالحيا ،مبصادرة أراضي
االستعمار الرسمي واخلاص وتوزيعهاعلى الفالحني الصغار
وتنظيمهم يف اطــار إصــاح زراعــي شــامــل ،حيث مت إفــراغ
املخطط املــذكــور ،من محتوياته الشعبية ،من طــرف ولي
العهد انداك احلسن الثاني ،ليتم االكتفاء بعدها بتوزيع
شبه "اعتباطي "لــأراضــي الفالحية يف اطــار ماسمي زورا
إصالحا زراعيا،وكان ذلك بداية انحصار املشروع اإلصالحي
االجتماعي يف البالد يف البادية حتديدا،لصالح النقيض
املخزني.
بعد ذلك وانطالقا من سنة  1963سيعرف املغرب مشروعا
فالحيا او باألحرى قرويا مهما ،هو مشروع سبو الذي حاولت
من خالله األطر الوطنية املتبقية يف الدولة ووزارة الفالحة،
بشراكة مــن  FAOالــعــودة مــجــددا للمقاربة االجتماعية
اإلصالحية للمسألة الزراعية يف بالدنا،إال أن املشروع هو

االخر تصدى له املخزن وخربه من الداخل ،بتأثير مباشر
من اوفقير وزير الداخلية آنداك الذي جسد إرادة القصر يف
حماية أراضــي االستيطان اخلــاص ،التي توقع مشروع سبو
مصادرتها ،وإعادة توزيعها على الفالحني الصغار،وهكذا ومرة
اخــرى متت عرقلة األســس اإلصالحية لهذا املشروع،ليتم
تقزميه الى مجرد عملية حتويل هيدرو-فالحية ،شهدها
احلــوض بعد اقامة سد إدريــس االول وســد الوحدة،وهي
العملية التي استفاد والزال يستفيد منها باألساس،حتالف
الرأسمال واملالكني الكبار يف البادية.واملفارقة انه يف هذه
الفترة التي رفض فيها املخزن مصادرة األراضي التي يحتلها
املستوطنون،لفائدة الفالحني الكادحني ،كان يتغاضى عن
بيوعات مشبوهة ونهب باجلملة ،لهذه األراضــي من طرف
األعيان وخدام املخزن والعسكر ،وهم من سيعرفون الحقا
باملعمرين اجلــدد.لــتــتــوالــى بعد ذلــك انتكاسات املــشــروع
اإلصالحي الزراعي ومعه اختالل امليزان التجاري الفالحي
لفائدة الــواردات منذ سنة ،1974وانحسارمشاريع االكتفاء
الذاتي ،التي همت املــواد الغذائية األساسية .بل التخلص
نهائيا حتى من الشعارات الوطنية اإلصالحية ،التي ظلت
تــرددهــا الــدولــة يف املــراحــل السابقة .ويف هــذا الــصــدد مت
حذف عبار "اإلصالح الزراعي" من اسم وزارة الفالحة على
عهد الوزير/املستشار السابق ،مزيان بلفقيه منذ سنة
،1994لتعود الدولة املخزنية بشكل صريح ملخطط رسملة
الفالحة املغربية وتعميق تبعيتها للسوق اخلارجية.
ومــن خــال متابعة السياسات التي استهدفت البادية
املغربية قبيل وطيلة مراحل فرض مخطط املغرب االخضر
وبعده مع مخطط اجليل االخضر ،يبدو ان مسلسل تركيز
االراضــــي الفالحية يف أي ــدي الــراســمــال الــزراعــي احمللي
واألجنبي مبا فيه الصهيوني ،وتفويت أراضي الدولة وانتزاع
اراضي اجلموع من مالكيها،قد مت استئنافه بوثيرة سريعة
وبعنف ،حتت غطاء تغييرات قانونية خطيرة مست هذه املرة
كذلك،كما يف بدايات االستعمار املباشر،قانون التحفيظ
العقاري والتشريع الغابوي وظهير  1919املتعلق باألراضي
الساللية وتشريعات التمويل واالستثمار الفالحي ،فبعد
تصفية شركتي صوديا و صوجيطا والشركات املمثلة،وتسليم
أراضيها للرأسمال الزراعي وأعيان وخــدام املخزن ،تسارع
الدولة اخلطى،النتزاع  700الف هكتار من األراضي الساللية
واراضي الكيش  ،لتسليمها للخواص يف أكبر عملية نهب منظم
وتركيز للملكية الفالحية لم تشهد لها بالدنا مثال حتى يف
عهد االستعمار املباشر ،وجعل العقار الغابوي مستباحا اكثر
من ذي قبل ،من طرف املضاربني ،عبر تسهيل مساطر املبادلة
والكراء والشراكات على اراضــي امللك الغابوي كما جاء يف
استراتيجية غابات املغرب  2020-2030كما متت مباركتها
من طرف امللك أواخر .2019

 4ماهي يف رايــك اهم رشوط تحقيق تمنية قروية
وفالحية وطنية ،ودور القوى الوطنية والتقدمية يف ذلك؟
يبدو من خالل تفحص سريع لتطورات املسألة الزراعية
يف بالنا ،خــال وبعد االستعمار املباشر ،ان االمــر استقر،
الــي غــايــة الــيــوم ،على تكريس ثنائية "فــاحــة حديثة
فالحة تقليدية" ،وهيمنة حتالف الــرأس مــال الزراعي،وقواد املخزن واعيانه يف البادية املغربية ،على حساب بؤس
جماهير الفالحني الكادحني والعمال الزراعيني وعموم
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احلــكــام الــعــرب ال ميتلكون الــقــرار..
وقـــراراتـــهـــم متــلــى عــلــيــهــم مـــن طــرف
أسيادهم وحماتهم "الصغار والكبار"،
مــن الــقــوى املهيمنة بــأجــهــزتــهــا التي
حتميهم مــن شعوبهم والــقــوى احلية
وهـــم أدرى بـــأن بــيــانــات
بــبــلــدانــهــمُ ..
قممهم "املـ َّ
ـؤشــرة من واشنطن" لم ولن
ُتــغـ ِّـيــر شيئا مــن واق ــع شــعــوب املنطقة
ا ُملــزري واخلطير ،والــذي ما فتئ يزداد

الكيان .كيف ال ونصفهم يطبع علنا
والنصف اآلخــر يف السر خــان ،وهــذا ال
يــرد يف البيان ،ناهيك عن املوقف من
املقاومة ومن اجلرائم الصهيونية التي
تــرتــكــب يف حــق الــشــعــب الفلسطيني
املقاوم كل يوم.

خطورة..

فبعد ثــاث ســنــوات مــن "التأجيل"،
انعقدت القمة العربية يف اجلزائر حتت
عنوان "لم الشمل" ،يومي  1و  2نوفمبر
 .. 2022الــعــديــد مــن الــنــقــاط التي
در جــت على جــدول األعمال محشوة،
ُأ ِ
ومت من خاللها لم ما ميكن ُّملــه ليومني
وتــفــرقــت الــســبــل .ومــن بــن الــقــرارات
واملواقف التي صدرت يف البيان اخلتامي
الذي متت تسميته بـ (إعالن اجلزائر)،
يف املواضيع املطروحة نــورد بعضها مع
ا لتعليق :
والتمسك
 القضية الفلسطينية،ُّ
مبــبــادرة الــســام العربية لــعــام 2002
الـــصـــادرة عــن قــمــة بــيــروت حــيــنــهــا..
تــلــك امل ــب ــادرة املــشــؤومــة الــتــي خلقت
الفجوة للمخططات الصهيو-أمريكية
(أوسلو وما تاله ،ومسلسل االختراقات
والتطبيع) ،والــتــي رمــاهــا احملتلون يف
سلة القمامة ،و"حكامنا يتشبثون بها"
ألن عدوتهم هــي إي ــران وحبيبهم هو

>>> تتمة الحوار
القرويني ،ومن املؤكد أن ذلك  ،لم يحصل
مبحض الصدفة،إمنا بفعل السياسات
االستعمارية الــتــي استمرت وتعمقت
بعد حسم الــصــراع السياسي يف بالدنا
وخصوصا يف البادية بني طــرف وطني
اصــاحــي،راهــن اصحابه على امكانية
التأثير مــن داخــل البنيات املخزنية،
وفــرط تدريجيا يف عمقه الشعبي يف
الــبــاديــة ،وب ــن نــظــام مخزني يراعي
مصالح تكتل املعمرين اجلدد.

وما ميكن ان نستنج من هذه اخلالصة
،ضــرورة إقامة تنمية قروية حقيقية
تقوم على أســاس إصــاح زراعــي عميق
وشامل ،يتمحور بــودوره حــول حتديد
امللكية الزراعية وتوزيع االراضــي على
الــفــاحــن الــكــادحــن ،يف اط ــار سياسة
فالحية وطنية تضمن دميومة املــوارد
الطبيعية ،وفرض هذا املنظور الوطني
التحرري يف معاجلة املسألة الزراعية
يف ب ــادن ــا ،هــو مــهــمــة ســيــاســيــة أوال،
ال ميــكــن إجنــازهــا مبــعــزل عــن مــشــروع

 األوضــــــاع الــعــربــيــة :بــالــعــبــاراتالروتينية ا ُملسته َلكة وا ُمل ِملّة (طريقة
نسخ لصق من البيانات السابقة) حول
األوضــــاع املــأســاويــة يف كــل مــن ليبيا
والــيــمــن والـــســـودان وال ــع ــراق وســوريــا
والصومال وجيبوتي ،..واجلميع يعرف
أنهم أدوات ينفذون األوامر واإلمالءات
يف كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة تــهــم املنطقة
ختلفون يف كــل بــؤرة توتر عربية..
ُم ِ
وهم بذلك عاجزون ضمنيا عن إيجاد
حلول لهذه القضايا ..فكافة الوسطاء
الذين يتحركون يف مناطق الصراعات
بــاملــنــطــقــة ،مــبــعــوثــون دولـــيـــون (مــن

التغيير اجلذري يف بالدنا ،إلقامة نظام
حكم يستوعب مــشــروعــا بــهــذا العمق
الوطني الــتــحــرري ،وأعــتــقــد جــازمــا ان
مشروعا بــهــذه املــواصــفــات لــن يكن إال
يساريا جذريا ،كما يعمل على بلورته
رفاقنا يف النهج الدميقراطي العمالي،
برهانهم الصريح على حتالف العمال
والفالحني إلجناز مهام الثورة الوطنية
الدميقراطية ،واشتغالهم الــدؤوب على
املسالة الــزراعــيــة سياسيا ،مبناهضة
اخلـــيـــارات املــخــزنــيــة الــتــبــعــيــة وطــرح
البديل الشعبي ،واجتماعيا بعملهم
الــدؤوب كمناضلني نقابيني إلــى جانب
الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــمــومــا والــعــامــات
والعمال الزراعيني على اخلصوص ،وإلى
جانب الفالحني الكادحني يف نضالهم
املــســتــمــيــت ملــقــاومــة ان ــت ــزاع أراضــيــهــم
واســتــنــزاف مياههم وتخريب الرصيد
البيولوجي الفالحي احمللي ،ومواجهة
االحتكار واملضاربة والغالء ،إلى غيرها
من الكوابح االقتصادية التي تضغط بها
الكتلة الطبقية احلاكمة على الفالحني

األمم املتحدة) ،ومــن خــارج املنطقة..
وال واحــــد مــنــهــم مــن طـــرف اجلــامــعــة
العربية ..ال (السودان ،ليبيا ،اليمن،
سوريا ،الصحراء الغربية.)...
باإلضافة إلى هذا فقد تبنت القمة
مبدأ حسن اجلــوار مع الــدول املجاورة
لــلــمــنــطــقــة (الــتــطــبــيــع) ،أمـــا تــأجــيــج
الــصــراعــات البينية والــداخــلــيــة وشن
احل ــروب على الشعب اليمني وتأبيد
"الــنــزاع" يف املنطقة (منــوذج الصحراء
الــغــربــيــة الـــذي تــواصــلــت مسرحيته
حتى داخل أســوار تلك القمة) وإغالق
احلدود ..فال كلمة بشأن ذلك.
 الــتــكــامــل االقـــتـــصـــادي الــعــربــيومنطقة التجارة العربية احلرة الكبرى
وإقامة احتاد جمركي عربي( ..منطقة
التجارة العربية احلــرة الكبرى) هذه
حيز التنفيذ منذ بداية يناير
دخلت ِّ
 .2005فماذا حتقّ ق منها حتى اليوم
لشعوب املنطقة؟.
مـــــرارة الـــواقـــع جت ــي ــب :الــبــطــالــة،
اقتصادات هشة ،قــوارب املــوت ،املعاناة
الــيــومــيــة لــكــل فــئــات مــجــتــمــعــاتــنــا...
فأنظمة حكام االستغالل واالستهالك
فاشلة حتى باملنطق الليبرالي البسيط.
نختم بنكتة الــبــيــان ب ــدون تعليق:
"االلــتــزام مبــبــادئ عــدم االنــحــيــاز" ويف
فــقــرة أخــرى "تــعــزيــز وعــصــرنــة العمل
العربي ا ُملشترك".

الكادحني إلجبارهم على التخلي الفردي
واجلماعي عن أراضيهم تارة باملساومات
ويف أغلب األحيان عبر القمع املباشر.
كما أرى أن القوى الدميقراطية واليسار
أوال مطالبة ببلورة طــرح دميقراطي
للمسالة الــزراعــيــة يف بــادنــا،ويــقــوم
عــلــى الــعــودة لــطــرح مــشــروع اإلص ــاح
الزراعي الشامل مبا يتطلبه من تفكيك
للملكيات العقارية الفالحية التي مت
تركيزها خالل وبعد االستعمار املباشر،
وتــقــويــة ارتــبــاطــه الشعبي وامــتــداده
التنظيمي يف البادية وتكثيف مبادراته
ونضاالته ،للحاق ثم قيادة الدينامية
النضالية التي تعرفها البادية بحضور
مكثف للفالحني الــكــادحــن والــعــمــال
وال ــن ــس ــاء وال ــش ــب ــاب،وت ــوح ــي ــد هــذه
النضاالت االجتماعية القروية املشتتة
والظرفية،وربطها بالنضال السياسي
احلازم لفرض إصالح زراعي دميقراطي
كمدخل ضـــروري ،ألي تنمية قروية
فعلية ،ولتحقيق الــســيــادة الغدائية
والعدالة املجالية يف بالدنا.
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من وحي األحداث

ذكرى الشهداء إنعاش
لذاكرة شعب

التيتي الحبيب

ترسخ تقليد إحياء ذكرى الشهداء ببالدنا وأصبح
وشما يف وعي املناضالت واملناضلني يستحيل محوه.
فتحية لكل مــن ســاهــم يف جعل ذكــرى الشهداء
مناسبة انعاش ذاكرتنا جميعا .ال يفوتني هنا
ان اعبر عن اعتزازي وافتخاري باملجهود اجلبار
والشجاع الذي بدله الدكتور عمر جبيهة وعائلته
الصغيرة يف إحياء ذكــرى الشهداء حتت احلصار
البوليسي يف عهد احلسن الثاني .كــان الدكتور
عمر جبيهة يضع مسكنه وعيادته حتت تصرف
املخلصني للشهداء لالجتماع أو ألنشطة الذكرى.
بعدها استطاع املناضالت واملناضلون انتزاع حق
إحياء ذكرى الشهداء يف القاعات العمومية وسمح
ذلك بتوسيع التواصل وباجناز برامج وفعاليات
تليق بالشهداء وباملختطفني ومجهولي املصير.
لكن القوى الرجعية سواء أجهزة الدولة القمعية
السلطوية أو األحزاب املخزنية فإنها لم تستسلم
إلرادة املناضلني ومــا أن أحست بأنها استرجعت
تغولها إال وأغلقت أبواب القاعات العمومية ونكلت
بكل من حضر إلحياء الذكرى .هكذا حتولت هذه
املناسبة إلــى يــوم النضال واملواجهة املباشرة مع
األجهزة القمعية.
يف هذه السنة اختار حزب النهج الدميقراطي
العمالي يوم  13نونبر عشية اغتيال القائد الشهيد
عبد اللطيف زروال يوما لتخليد ذكرى الشهداء
كل الشهداء بوقفة احتجاج أمام كوميسارية درب
مــوالي الشريف حيث اغتالت األجــهــزة السرية
الرفيق عبد اللطيف زروال حتت التعذيب يوم 14
نونبر سنة  .1974كانت الوقفة ناجحة بعزمية
منظميها واســتــعــدادهــم الــتــام لتقدمي مــا يلزم
مــن تضحيات جــديــدة إذا تطلب األمــر ذلــك الن
رمزية املكان قوية وكان العرض السياسي املباشر
هــو اإلعـــان عــن مــوقــف إدانـــة اغــتــيــال الشهيد
عبد اللطيف زروال وان املطالبة بحقيقة مصير
املختطفني ومجهولي املصير موضوع لم يغلق وان
احلقيقة مطلوبة وعلى أساسها ستتم محاسبة
اجلالدين منفذين ومسؤولني وآمرين.
يعتقد النظام انه جنح يف اقبار احلقيقة بعد أن
أسس جلنة احلقيقة واملصاحلة وبعد أن وزع بعض
األموال عله يشتري سكوت وتعاون الضحايا فمضى
إلى إخفاء معالم اجلرمية وأدواتها ومنفذيها وبعد
أن بدأ يهدم مواقع ارتكابها .لكن وقفة  13نونبر
 2022أعــادت للذاكرة الشعبية مــا كــان يشكله
معتقل درب موالي الشريف من نقطة سوداء ومن
إصــرار على القتل والترويع للمعارضني للنظام.
كانت ذكرى شهداء هذه السنة جتديد للعهد مع
الشهداء بان رايتهم ال زالت خفاقة وان تضحياتهم
كانت بــذرة ال زالــت تنمو وتــرشــد األجــيــال بعد
األجيال.

