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ي
بقلم: وليد الزرقطونن

الحلقة السادسة

 

-VII  يةـــ الحركة الجماهبر
مقدمات 

يـــــة و مهامنـــــا ـــــ هنـــــا بطـــــرح مجموعـــــة مـــــن المحـــــاور ذات الصـــــلة بالحركـــــة الجماهير ي
نكتفف

ــــ الفصــــول ي
ــــ فف ــــ مباشش ــــ و غير داخلهــــا، هــــاته المحــــاور قــــد تــــم التطــــرق إليهــــا بشــــكل مباشش

ـ الفصــول الســابقة(الســابقة  ـي
ف التحاليــل الــواردة فف ـ)يمكــن اســتنتاجها مــن مضــامير ، و هـي

ــ ـي
ورة تطورهـــا المقبـــل، و يعنف ــ هـــذه المرحلـــة، ولســـير ـي

عناص محـــددة لطبيعـــة الحركـــة فف
يــة، باعتمــاد مجموعــة مــن المحــاور تســاعد هــذا، أنــه علينــا فهــم تطــور الحركــة الجماهير

ورتها الموضوعية، و هذه المحاور هي :عل إدراك سير
، و ســياق الزمــة البنيويــة الســائرة- 1- يــالي ادوري الميي اكم الرأسمالي الكوميي مسلسل اليك

يالية العالمية، و انعكاساتها عل التشــكيلت الجتماعيــة- نحو التعمق للرأسمالية الميي
).حالة المغرب(و القتصادية التابعة 

-2 - اكم الرأســـــمالي  ــــ اســـــتمرار وتعمـــــق مسلســـــل الـــــيك ـف ي، بير جدليـــــة النضـــــال الجمـــــاهير
ية ادوري، و تزايد النهب، وتنامي و تعمق نضال الحركة الجماهير .الكوميي
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ي سياق أزمة عالمية - 3-
ادوري القتصادية و السياسية و تعمقها فف أزمة النظام الكوميي

يالية .للميي
ي تعميقها - 4-

ية فف . تزايد أزمة النظام التبعي و دور الحركة الجماهير
-5 - ا للحركـــــــة  ــــــ صـــــــيغته الجديـــــــدة، يولـــــــد تطـــــــورا كـــــــبير ـي

اكم و النهـــــــب فف مسلســـــــل الـــــــيك
ي تعميق أزمة النظام و محاصته اجتماعيا و سياسيا

ي تساهم بدورها فف
ية، النك .الجماهير

ي مطالبها و أشكالها النضالية - 6-
ية مرشحة للزدياد و التعمق فف . النضالت الجماهير

-7 - ــــ  ف ف اللينينيير ف الماركســــيير يــــة و مهــــام الثــــوريير المهمــــات الساســــية للحركــــة الجماهير
.المغاربة

كمــا أن إنجــاز مهامنــا يتطلــب توضــيح عــدد مــن المفــاهيم و التصــورات الخاطئــة للعمــل
ي، ســواء منهــا القتصــادوية أو الشــعبوية أو النخبويــة أو الحركويــة، و لــذلك، و الجمــاهير
يـــة، يجـــب خـــوض معركـــة إيديولوجيـــة مـــن أجـــل تعبيـــد الطريـــق وســـط الحركـــة الجماهير
ــ و الفكـــر البورجـــوازي الصـــغير ضـــمن حاســـمة ضـــد منوعـــات الفكـــر البورجـــوازي الرجعـي
ــــ مواجهــــة كــــل النحرافــــات اليمينيــــة و ي

محــــاور أساســــية تجعــــل الماركســــية – اللينينيــــة فف

:اليساوية، و هذه المحاور هي
ي- 

ي بمهمة بناء حزب الطبقة العاملة الماركسي اللينينف .ربط مهام التوضيح اليديولوجي
ي- 

: التصدي لمختلف النحرافات المتمثلة فف
.الشعبوية و كل منوعاتها* 
ــ*  ــ و النضـــال السياسـي ـي

ــ النضـــال الجتمـــاعي الطبفك ـف النخبويـــة، القائمـــة عل الفصـــل بير
ي للنهج الديموقراطي(

).النموذج التحريفف
ويــــــــة *  l’idéologie(اليديولوجيــــــــة الجماهير  massiste( )التعامــــــــل مــــــــع الحركــــــــة

ية بدون تحديداتها الطبقية ).الجماهير
خطـــــاب الحركـــــات الجتماعيـــــة الجديـــــدة المنـــــاقض للماركســـــية – اللينينيـــــة عل  لل*

ي بالسياسي + إشكالية الذات الثورية : مستويات الشــكال النضــالية،+ علقة الجماهير
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ـــ الموقـــف مـــن مســـألة الســـلطة السياســـية باعتبارهـــا المهمـــة المركزيـــة لكـــل عمـــل سياسي
. وري

يــــ عمومــــا، و لحــــزب*  خطــــاب العفويـــة و الفوضــــوية المنــــاهض للعمــــل السياسيــــ الحزبي
ي خصوصا

.الطبقة العاملة الماركسي –اللينينف
اليــــة، والــــدفاع عــــن الرأســــمالية، و القبــــول*  اليــــة أو اللييي الخطــــاب القتصــــادي للنيولييي

الية الجتماعيــة، الخطــاب الســائد داخــل حركــة  فــ الرجعيــ 20باللييي اير و وســط اليمير فــيي

ي
).الظلمي و اليسار الصلجي و التحريفف

ادوري –* يـــالي – الكومــــيي وع الميي الحـــزاب و التنظيمــــات الســـلموية و خـــدمتها للمسشــــ
ي 

ــــ – الصــــهيوبف ي ــــ – الخليجي ــــ – المريكي ، و مــــا(الريعي ق الوســــط الكــــبير ــــ اتيجية السش اســــيك
اطورية المريكية من السقوط"صفقة القرن"يسم ب  ).، و محاولة إنقاذ الميي

ية) 1 المادية التاريخية و المفاهيم الساسية والحركة الجماهبر
يــــــة، خلفــــــا ـــــ تنــــــاولهم للحركــــــة الجماهير ـي

يعتمــــــد الماركســــــيون – اللينينيــــــون الثوريــــــون فف
هــم، عل مجموعــة مــن المفــاهيم، تقــدمها الماديــة التاريخيــة، باعتبارهــا ف و غير اليير لليــيي
ورة التاريخية، و الحقل النظري لهذه المفاهيم و الدوات التحليلية العلم الثوري للسير

 الجتماعيــة و القتصــادية، أنمــاط التشــكيلة: يتكــون مــن مجموعــة مــن العناص، و هيــ 
، الطبقــات الجتماعيــة)نمط سائد و نمــط مســود(النتاج و أشكال النتاج و تمفصلهما 

ي الثــوري،
وع التــاريجف ، الــذات الثوريــة للتغييرــ و الطبقــة العاملــة و المسشــ يــ

و الصاع الطبفك

اكية و المجتمع الشيوعي .الشيك
اليــــــــة يــــــــؤدي إل التعــــــــاطي مــــــــع القضــــــــايا إن اســــــــتعمال المصــــــــطلحات و المفــــــــاهيم اللييي
، و هـــو المـــر الـــذي تصـــدى لـــه مؤسســـو النظريـــة السياســـية و الجتماعيـــة بشـــكل خـــاط،
هــا ليســل الة و غير الماركسية – اللينينية و نبهوا إليه، فالمصطلحات و المفاهيم الليبير
ي حقيقته

محايدة و ل بريئة، فجلها ينتمي إل حقل السوسيولوجيا البورجوازية، و يخفف
و  ، ي

الطبفك الصاع  و  الجتماعية  الطبقات  و  السياسية  السلطة  إل  نظرته  ي 
فف الطبقية 

، إن هــــذه المفــــاهيم و ي
يــــ علقتــــه بالجتمــــاعي و القتصــــادي و الثقــــافف

منظــــور السياسيــــ فف
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، عل شــــكل موضــــات تــــروج لهــــا أبــــواق العلم ــــ بشــــكل كــــبير التصــــورات الخاطئــــة تنتسش
، فتختلط المور ف ف – اللينينيير ف الماركسيير ، و تنتسش حنك لدى المناضلير يالي .الميي

و عمومـــــا، و خلفـــــا للخطابـــــات الشـــــعبوية و التمويــهيـــــة و النخبويـــــة و الهلميـــــة، تتكـــــون
ـــ الثــــوري ـــ التغييـر ـي

يــــة مــــن طبقــــات و فئــــات اجتماعيــــة ذات مصــــلحة فف الحركــــة الجماهير
ف عموما بالموقع للوضاع السائدة، اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا و إيديولوجيا، و تتمير
، و مــــــن تــــــم توفرهــــــا عل ــــــ ي

ورة النتــــــاج و التوزيــــع و الصاع الطبفك ــــــ ســــــير ي
الــــــذي تحتلــــــه فف

ـــ بمواقفهــــا و ـف خصــــائص متنوعــــة بــــاختلف الطبقــــات أو الفئــــات المكونــــة لهــــا، كمــــا تتمير
.أشكال نضالها

ية ي مقدمة هاته الطبقات والفئات الجماهير
:و توجد فف

ي نشــأت مــع دخــول- 1-
الطبقة العاملة المغربية ذات التقاليد النضالية الراســخة، و الــنك

ي سياق خدمــة مشــاريعه الرأســمالية الكولونياليــة
النظام الستعماري إل بلدنا، الذي، فف

قـــــام...) اســـــتخراج المعـــــادن، إنجـــــاز بعـــــض المعامـــــل، مـــــد خطـــــوط الســـــكك الحديديـــــة (
ــــــ المــــــدن و البــــــوادي  ي

ــــــ(بتــــــدمير البنيــــــات الجتماعيــــــة الســــــائدة فف ي
الســــــتيلء عل الراضف

، و ذلــــــــــك لتــــــــــوفير اليــــــــــد العاملــــــــــة الرخيصــــــــــة...)الخصــــــــــبة، تــــــــــدمير الحــــــــــرف التقليديــــــــــة 
ي مشاريعه الرأسمالية 

ف (لستخدامها فف ...).عمال المناجم، عمال النقل، عمال زراعيير

يـــ
منــذ نشــأتها الول، تصــدت الطبقــة العاملــة المغربيــة لمخططــات الســتغلل الوحسش

ي مــن أجــل
يــ بالنضــال الــوطنف

للرأسمالية الكولونيالية، و تداخل نضــالها الجتمــاعي الطبفك
ي مـــن العمـــل وســـط النقابــــات تحريــــر البلد مـــن ربقـــة الســـتعمار، و تـــدرج نضـــالها النقـــابي

ــــــ مــــــارس(الفرنســــــية، إل تأســــــيس نقابتهــــــا المركزيــــــة الول  ي
ــــــ للشــــــغل فف ي التحــــــاد المغربي

، قــد اصــطدم تاريخيــا بفشــل أول تجربــة لبنــاء)1955 ي يــ و النقــابي
، و إن نمو وعيها الطبفك

ــــ تطــــوير وعيهــــا و عملهــــا ي
، الــــذي، وإن كــــان قــــد لعــــب دورا هامــــا فف ــــ ي حــــزب شــــيوعي مغربي

يــ إطــار تبعيتــه للحــزب الشــيوعي
يــ صــارخ، فف

، فسعان ما انحرف نحو خط تحريفف ي النقابي

ــــ ي
، الــــذي كــــان قــــد أصــــبح يتبنفــــ خطــــا تحريفيــــا فيمــــا يخــــص المســــألة الوطنيــــة فف ــــ الفرنسي

ـــــ الـــــدول ي
ف فف المســـــتعمرات، خلفـــــا لطروحـــــات المميـــــة الثالثـــــة حـــــول مهـــــام الشـــــيوعيير
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ياليـــــــة، و قـــــــد انعكـــــــس ذلـــــــك عل جميـــــــع الرأســـــــمالية تجـــــــاه مســـــــتعمرات بلـــــــدانهم الميي
يـــ بلـــدانها،

ي بـــدل أن تقـــود الثـــورات الوطنيـــة فف
يـــ شـــمال إفريقيـــا، الـــنك

الحـــزاب السياســـية فف
ـــــ هـــــذا الســـــياق، أصـــــبحل الطبقـــــة ي

أصـــــبحل ذيليـــــة لحـــــزاب البورجوازيـــــة الوطنيـــــة، و فف
العاملـــــــة ذيليـــــــة للحركـــــــة الوطنيـــــــة البورجوازيـــــــة، سياســـــــيا و نقابيـــــــا، و لـــــــم يجـــــــد الحـــــــزب
ي تسليم نقابات العمال إل حــزب الســتقلل، الــذي بســط

ي غضاضة فف الشيوعي المغربي
هيمنتــــه اليديولوجيــــة و السياســــية عل الطبقــــة العاملــــة المغربيــــة، و رغــــم ذلــــك لعبــــل

ي ضــد الســتعمار 
يــ تجــذير النضــال الــوطنف

انتفاضــة(الطبقة العاملة المغربية دورا هامــا فف
يــ المــدن عل الخــط ، و بعــد ...)1952كاريان سنطرال 

، و دخول المقاومــة المســلحة فف
الســتقلل الشــكلي واجهــل الطبقــة العاملــة مخططــات الســتعمار الجديــد، الــذي حــل

ي
وقراطيـــــة النقابيـــــة، الـــــنك محـــــل الســـــتعمار بشـــــكله القـــــديم، و عـــــانل مـــــن مـــــؤامرات البير

ـــــ  ي عـــــن العمـــــل السياسي ف(قـــــامل بفصـــــل العمـــــل النقـــــابي ، و مـــــن التقســـــيم)سياســـــة الخـــــيي
ي و تعدد النقابات الموالية للنظام و القوى الصلحية و التحريفية و الظلمية .النقابي

ت الطبقــــة العاملــــة كــــل أشــــكال المنــــاورات و المــــؤامرات، مــــن أجــــل حصــــارها و لقــــد خــــيي
يـــة مـــن ـــ انطلق الحركـــة الجماهير ي

تطويقهـــا و تكبيـــل نضـــالتها، و قـــد لعبـــل دورا هامـــا فف
يــ1965جديد، بعد مجزرة مارس 

يــ المنــاجم و فف
، لما دخلل الطبقة العاملــة المغربيــة فف

ادوري، و خـــارج ـــ معـــارك نضـــالية بطوليـــة ضـــد سياســـة النظـــام الكومـــيي ي
قطـــاع النســـيج فف

وقراطيـــة، مبدعــة أشــكال و أســاليبا نضــالية و تنظيميـــة قاعديــة و القيــادات النقابيـــة البير
.شية

ي 
، أحد العوامــل المؤديــة إل تأســيس الحركــة1968و بذلك، شكلل نضالتها، خاصة فف

ي طرحل مهمة بناء حزب الطبقة العاملة الماركسي
الماركسية – اللينينية المغربية، النك

اكية، و ، لنجاز مهام الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية عل طريق الشيك ي
– اللينينف

فــــــــ النظــــــــام يــــــــ معــــــــارك حاســــــــمة بير
قــــــــد عرفــــــــل ســــــــنوات الســــــــبعينات مــــــــن القــــــــرن الماضف

ادوري و الحركـــــة الماركســـــية – اللينينيـــــة المغربيـــــة، انتهـــــل باجتثـــــال الحركـــــة و الكومـــــيي
.تصفية تنظيماتها الثورية
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ي مــــن اســــتغلل
ي تعــــابف

و منــــذ بدايــــة الثمانينــــات، تصــــدت الطبقــــة العاملــــة المغربيــــة، الــــنك
، لكــــــــل مخططــــــــات النظــــــــام يــــــــالي ادوري و الميي مكثــــــــف مــــــــن طــــــــرف الرأســــــــمال الكومــــــــيي

ياليـــــة الدوليـــــة  البنـــــك(القتصـــــادية و الجتماعيـــــة المملة مـــــن طـــــرف المؤسســـــات الميي
، صــــندوق النقــــد الــــدولي  ــــ ظــــروف عرفــــل تصــــاعد الســــتغلل و النهــــب و...) الــــدولي ي

فف
و مــؤامرات التقســيم مــن طــرف القــوى الصــلحية و) 90،ــ 84،ــ 81انتفاضــات (القمــع 

ــــ – وع  ــــوري جــــاد لبنــــاء حــــزب الطبقــــة العاملــــة الماركسي ــــ ــــ غيــــاب أي مسش ي
الظلميــــة، فف

ي
.اللينينف

:الفئات الكادحة ومكوناتها- 2-
ة بفئتيهـــا المتعلمـــة و الكادحـــة، و تتشـــكل هـــذه الفئـــات مـــن الطبقـــة البورجوازيـــة الصـــغير
، و باعــــــة ف ــــــ فقــــــراء ومعــــــدمير ف ي تضــــــم فئــــــات متنوعــــــة، مــــــن فلحير

وليتاريــــــا الــــــنك أشــــــباه اليي
ف  بالضــــــــافة إل عمــــــــال المحلت التجاريــــــــة و خادمــــــــات الــــــــبيوت و) الفراشــــــــة(متجــــــــولير

ي القرى و المداشش أو المدن
ف عن العمل، بكل أصنافهم سواء فف .العاطلير

ة-  :البورجوازية الصغبر
ة المغربيــة عمومــا مــن فئــات غيرــ متجانســة، تكســب عيشــها تتكــون البورجوازيــة الصــغير

ـــــ ، أو عـــــن طريـــــق اســـــتغلل ملكيـــــة خاصـــــة، بينمـــــا يبفك ـــــ عـــــن طريـــــق المجهـــــود الشخصي
اســـــــتغللها لعمـــــــل الخريـــــــن شـــــــكل  انويـــــــا، و يمكـــــــن اســـــــتنادا إل تمايزاتهـــــــا تقســـــــيمها إل

ف :قسمير
ـــ* ي

فئـــات متعلمـــة تحصـــل عل عيشـــها بفضـــل المعرفـــة، باعتبارهـــا نوعـــا مـــن المتيـــاز، فف
ي تمارســـــــها الطبقـــــــات الســـــــائدة، امتيـــــــاز يتقلـــــــص

ظـــــــل سياســـــــة التجهيـــــــل و البطالـــــــة الـــــــنك
، مـــــن نصـــــيب أبنـــــاء الطبقـــــات الســـــائدة، و باســـــتمرار، و أصـــــبح هـــــذا المتيـــــاز أكـــــير فـــــأكير
يــ المعاهــد العليــا الوروبيــة و المريكيــة

ي يدرس أبناؤهــا فف
بة منها، النك الفئات العليا المقيك

ة امتصــــاص هامــــة لهــــذه الفئــــة، مــــن طــــرف أجهــــزة( كــــانل الســــتينات و الســــبعينات، فــــيك
و قــــد عرفــــل هـــــذه الفئــــة المتعلمــــة، نتيجــــة....) التعليــــم : الوظيفــــة العموميــــة(الدولــــة 

للسياســــــات القتصــــــادية و الجتماعيــــــة للدولــــــة و تعــــــرف باســــــتمرار، تــــــدهور وضــــــعيتها
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الماديــــة و الجتماعيـــة، خاصــــة ابتـــداء مـــن منتصـــف الســــبعينات، و تعيــــش أزمـــة خانقــــة
قيـــة بحكـــم ارتفـــاع الســـعار و جمـــود الجـــور و غلء المعيشـــة و  مـــن الكـــراء و مشـــكل اليك
ــ – الســيئة الــذكر – بحكــم انتشــار الرشــوة و المحســوبية، و منــذ سياســة التقــويم الهيكلي
ــــ الثمانينــــات، اتســــعل الزمــــة لتشــــمل فئــــات واســــعة منهــــا، بحيــــث أصــــبحل تشــــمل ي

فف
ـــــــ و رجـــــــال التعليـــــــم، و تســـــــاهم البطالـــــــة ف ف الزراعيير ف و المهندســـــــير الطبـــــــاء و المهندســـــــير

ي تعميق أزمتها
ي الحقل الجتماعي فف

.البنيوية السائدة الن فف
:فئات كادحة- 

ف و تجــار ف و صــناع تقليــديير ف و صغار و حرفيير ف متوسطير تتكون هاته الفئات من فلحير
ــ الباديــة و ي

صغار، و، تعيش هاته الفئات حالة تبليك دائمة، بحكم السياسات الطبقيــة فف
يـــــ ميـــــدان التجـــــارة، و تخليـــــ الدولـــــة عــــن الخـــــدمات

يبية و الحتكاريـــــة فف السياســـــات الصفـــــ
، و(الجتماعيــــــة  ف ــــــ العقــــــاريير ف ــــــ بــــــدون أرض نتيجــــــة هجــــــوم الملكير ف نمــــــو هائــــــل للفلحير

ي المناطق التقليدية، خاصــة الجبليــة، و المضــاربات عل الرض
ضعف مردود الرض فك

ي تعــرف بــدورها
و الســتيلء عليهــا، ممــا يــؤدي إل هجــرة مســتمرة و قــارة إل المــدن، الــنك

ـــــ التجـــــارة الداخليـــــة المرتبطـــــة ي
ا للتجـــــار الصـــــغار، نتيجـــــة الحتكـــــار القـــــائم فف تـــــدهورا كـــــبير

ي تقليص هامش الربــح، إضافة إل
بالتجارة الخارجية، و ارتفاع السعار، الذي يساهم فف

انتشار المضاربات حول المواد الساسية، أمــا الصــناع التقليــديون و الحرفيــون فيعــانون
ف د، نتيجــة المنافســـة غيرـــ المتكافئـــة، و تحكـــم السماشة و الحتكــاريير مـــن التبلـــيك و التسشـــ
ا، إضافة إل احتكار تسويق المنتجات ي تعرف أ مانها ارتفاعا كبير

ي المواد الولية النك
.فف

ي- 
ة و تناقضات وضعها الطبقق البورجوازية الصغبر

يــ و اســتغلل الطبقــات الســائدة لهــا مــن
ة بحكــم واقعهــا الطبفك ي البورجوازيــة الصــغير

تعــابف
ف ب :تناقض بنيوي يتمير

ف وضـــعيتها الماديـــة و الجتماعيـــة، و الصـــعود إل ـ طموحـــات لتنميـــة ملكيتهـــا، و تحســـير
.أعل
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ـــ بهـــا إل أســـفل يـــ وضـــعيتها، الـــذي يرمي
ـ معاناتهـــا مـــن حالـــة التـــدهور و التبلـــيك المســـتمر فف

، و من هنا تأرجحها الدائم .السلم الجتماعي
ق فئاتها <=== :وضع متناقض يخيك

فئــــات ذات نزعــــة مســــالمة، و تســــع لتحقيــــق مصــــالحها بطــــرق إصــــلحية ســــلمية، و÷ 
...بشـــــــــعارات سياســـــــــية وهميـــــــــة حـــــــــول دور الدولـــــــــة، الدســـــــــتور، إصـــــــــلح المؤسســـــــــات 

ا وســــط الطبقــــة، و تشــــكل أرضــــية خصــــبة( أصــــبحل هــــذه الفئــــات الكــــير نفــــوذا و تــــأ ير
ي تعيي عن مصالح هذه الفئة

ات السياسية الحزبية و غير الحزبية، النك ).للتعبير
ي مـــن÷ 

ا مـــن النظـــام و سياســـاته القتصـــادية و الجتماعيـــة، و تعـــابف رة كـــثير ــ فئـــات متصـف
ـ وســطها أفكــار حــول تحطيــم النظــام عــن طريــق المــؤامرة أو القمــع و التهميــش، و تنتسـش

ــ"الرهــاب و العمــال الفرديــة، و كــذلك تــروج داخلهــا شــعارات متنوعــة حــول  ي
الجهــاد فف

ي تركــب)الســلميون" (ســبيل ا
عــات اليساوية و الفوضــوية، الــنك ف ، و كــذلك بعــض اليف

"...النضال الثوري"شعار 

ة فيما يلي ات البورجوازية الصغير ف ال أهم ممير ف : و يمكن اخيك
ف :معاناتها من تناقض بنيوي حاد، بير

فــ) وجودهــا(كائنها الجتماعي -  ي المتمير فــ بطــابع التشــتل، وكائنهــا اليــديولوجي الــذي يتمير
بلجوئها الدائم إل النتقائية، و استعمال خليــط مــن الفكــار حــول العدالــة اجتماعيــة، و

....تقديس دور الدولة و اليمان بحياديتها
هذا الوضع المتناقض يجعلها عاجزة عن القيام بدور سياسي مستقل، فتجــدها <===

ــ كـــل منوعـــات الفكـــر البورجـــوازي، الممـــزوج، إمـــا بأفكـــار  ـي
اكية"تبحـــث فف التحـــاد" (اشـــيك

اكي و اكية و النهــــــج الـــــديموقراطي و حــــــزب الطليعــــــة الشــــــيك اكي و التقـــــدم و الشــــــيك الشـــــيك
اكي الموحـــد البـــديل الحضـــاري، التكتـــل مـــن أجـــل المـــة، وجـــزء مـــن(أو إســـلمية ) الشـــيك

).العدالة و التنمية و العدل و الحسان و السلفية الجهادية
وليتـــاري، ســـتظل هـــذه الفئـــات تتجـــه نحـــو <=== ـــ غيـــاب قطـــب النضـــال الثـــوري اليي ي

فف
ات ، و ضــد التعــبير ، و لذلك ستكون مهمة الصاع ضد الفكر البورجوازي الصغير ف اليمير
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السياســـية الصـــلحية و اليمينيـــة لهـــذا الفكـــر، إحـــدى أهـــم مهمـــات الصاع عل الجبهـــة
يــ أفــق بنــاء

ي يجب أن يقودها الماركســيون – اللينينيــون، فف
اليديولوجية والسياسية، النك

، و جــر هــذه الطبقــة إل صــف الجبهــة الطبقيــة يــ
حزب الطبقــة العاملــة الماركسيــ اللينينف

الثوريـــــة المعاديـــــة للنظـــــام القـــــائم، و ذلـــــك عـــــيي قلـــــب مـــــوازين القـــــوى لصـــــالح الجمـــــاهير
.الكادحة

وليتاريا- 3- :أشباه البر

ي
ات الساسية لهاته الفئات تتمثل فف ف :إن المير

يـــ مـــن الحـــد الدبفـــ مـــن العيـــش، ممـــا+ 
افتقادهـــا لوســـائل النتـــاج، و أحيانـــا، حـــنك مـــا يكفف

وط الســــــائدة، إل تكــــــوين جيــــــش احتيــــــاطي ضــــــاغط عل ســــــوق ــــ يــــــ ظــــــل السـش
يــــــدفعها، فف

ي تعيشــها،
العمــل، مســتعد لــبيع قــوة عملــه بــأبخس ال مــان، ونظــرا لحالــة التهميــش الــنك

ة و متنوعــة وتدهور أوضــاعها الماديــة، تضــطر هــذه الفئــات إل خلــق مهــن هامشــية كــثير
).انتشار القطاع غير المندمج(

التعليم – الفلحــة –الخصخصــة(تضخم أعدادها نتيجة السياسات الطبقية للنظام + 
).و تسيحات العمال

يـــ مـــدن الضـــواجي + 
د و)مـــدن الصـــفيح(تتجمـــع هـــذه الفئـــات فف ، حيـــث المعانـــاة مـــن الـــيي

وط ات لتصيف الميــــــــاه العادمــــــــة، و أبســــــــط ششــــــــ ــــــــ ف الحــــــــر عل الســــــــواء، و نقــــــــص التجهير
ية و القرويــــة، وتعــــرف ـــ ـــ الجماعــــات الحصـف ـي

ـــ فف ـف ف المحليير النظافــــة، و إهمــــال المســــؤولير
جي بنغلديش، جي الشيشان،(أحياء هذه المدن بأسماء، تذكر بأشهر الدول المتخلفة 

) ...المحمدية(جي الكراد، جي قندهار، جي الصومال، جي الحيوان 
ـــ مغـــرب الســـتقلل ي

منـــذ كاريانـــات الحمايـــة الفرنســـية و دواويرهـــا، إل ضـــواجي المـــدن فف
الشـــكلي بأحيائهـــا المـــذكورة أعله، يعيـــش المغـــرب حربـــا طبقيـــة مســـتمرة ضـــد الشـــعب
ف ، قســم المغاربــة إل فئــتير ، الذي تحول من استعمار مباشش إل استعمار داخليــ ي المغربي

ء ي
.يفرق بينهما كل سش

9



www.30aout.info

التعليـــــم – الصــــحة –(و تظهـــــر الدراســـــات و البحـــــال، أن السياســـــات الطبقيـــــة للنظــــام 
ـــــ  ف ـــــ الفلحير ي

ليســـــل إل إعـــــادة للحقبـــــة...) الخصخصـــــة – مدونـــــة الشـــــغل – نـــــزع أراضف

.الستعمارية بشكل موسع و ممغرب، تلك هي سياسة الستعمار الداخلي
وليتاريــــا(و يمثــــل الفلحــــون أســــاس تضــــخم هــــذه الفئــــات  ي) أشــــباه اليي ــــ و مزودهــــا البسش

ـــ و التجـــار الصـــغار، ف ة، عـــن طريـــق الحرفيير ي بعـــدهم البورجوازيـــة الصـــغير
، و تـــأبك ـــ الرئيسي

ء،  ـــــم بعـــــد ذلـــــك الشـــــباب المطروديـــــن مـــــن المـــــدارس، و كـــــذلك ـــــ ي
الـــــذين فقـــــدوا كـــــل سش

ف .أصحاب الشواهد المعطلير
، الــذين عرفــل حركتهــم نمــوا نضــاليا مــن أجــل و فــ باستثناء حالة ذوي الشواهد المعطلير

، فــإن أغلــب هــاته يــ مســتوى التــأطير و التنظيــم و الــوعي السياسيــ
مطــالبهم، رافقــه نمــو فف

هــا، ي وعيهــا، لعــدم قــدرتها عل تلمــس الســتغلل، و لغيــاب تأطير
ي مــن تــدبف

الفئــات تعــابف
التيـــارات- الطـــرق الصـــوفية (ممـــا يجعلهـــا تربـــة خصـــبة لشـــنك اليـــديولوجيات الرجعيـــة 

و شـــــنك أنـــــواع...) الشـــــبيبات الملكيـــــة –البلطجيـــــة (الســـــلمية – الجمعيـــــات المخزنيـــــة 
.المراض الجتماعية، من تعاطي للمخدرات و الدعارة و العنف و كل أشكال النحراف

أعمـــال(تمتلـــك هـــاته الفئـــات طاقـــة عنـــف مـــدمرة، تشـــهد عل ذلـــك الحـــوادل اليوميـــة 
ي عرفهــــــا)عنــــــف فرديــــــة لتفــــــه الســــــباب

، و تشــــــكل الجيــــــش الموســــــع للنتفاضــــــات الــــــنك
ي البوادي أو المدن

ة، سواء فف ي السنوات الخير
.المغرب فف

ي داخلهــا 
ي أو سياسي أو حقــوفك هنــاك جمعيــات تســتفيد مــن(و نظرا لغياب أي عمل نقابي

، و نظـــرا لنعـــدام)تمـــويلت الصـــناديق المخزنيـــة، بعضـــها اغتنفـــ عل حســـاب الجمـــاهير

يــ
الداة الثورية القادرة عل تلمس مطالبها و تفجير طاقاتها النضالية، يتكرس القصور فف

ي و السياسي .وعيها اليديولوجي
ف مــن ف مختلفــتير ــ ظــل الظــروف الراهنــة، لعمليــتير ي

و بنــاء عليــه، تتعــرض هــاته الفئــات، فف

:التأطير عيي
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ـ لجـــوء النظـــام إل امتصـــاص فئـــات منهـــا داخـــل الجيـــش و أجهزتـــه القمعيـــة الخـــرى، أو
بيــع الســجائر(استعمالها كأدوات استخباراتية، مقابل غض الطرف عن بعــض أنشــطتها 

). بالتقسيط، و المخدرات
، و ذلـــــك لقابليتهـــــا للعنـــــف،-  ــــ ــــ عملهـــــا السياسـي ـي

اعتمـــــاد الحركـــــات الســـــلمية عليهـــــا فف
ي للحركات السلمية

ي الفاسش .وإفرازها للمرتزقة، و لتقبلها للخطاب اليديولوجي
ية  2 المطالب، الشـكال النضــالية و التنظيميــة، التوزيــــع حســب: ـ الحركة الجماهبر

.القطاعات و المناطق و الفئات، و الشكال القمعية

ي
ي برصد سطجي لهم نتائج السياسات الطبقية للنظام، الــنك

ي تكتفف
خلفا للتحاليل، النك
اكم والنهــب، و منطــق مــن أجــل تلبيــة الحاجيــات الوليــة،"يحكمهــا منطقــان،  منطــق الــيك

اكم ي تحكــــم الــــيك
ف الــــنك ، أن تربــــط تلــــك النتائــــج، بــــالقوانير ـــ ـــ التحليــــل العلمـي ـي

فـــــالمطلوب فف
اكم الــــذي تقــــوده ، يعيــــش أزمــــة بنيويــــة مزمنــــة، ذلــــك الــــيك ــــ الرأســــمالي داخــــل اقتصــــاد تبعي
ي تمثلهـــــا العائلـــــة الملكيـــــة و

يحة المهيمنـــــة داخـــــل الكتلـــــة الطبقيـــــة الســـــائدة، و الـــــنك ـــــ السش
. محيطها

و رغم ان هذا المسار يولــد تطــورا مزدوجــا و منطقــان مختلفــان، يضــعان الغنفــ الفــاحش
يــ قطــب

ي قطب، و فقر مدقع وهشاشة مزمنة للغالبية العظم من الجمــاهير فف
لقلية فف

ف يمينـــــا و يســـــارا، ف النخبـــــويير ـــــ و السياســـــيير ف ـــــ و العلميير ف آخـــــر، فمـــــا زال غالبيـــــة المثقفير
الي المعــولم ي خطاباتهم و تحاليلهم السطحية، مــن ترســانة الخطــاب النيوليــيي

.ينهلون فف
اليــــة المفروضــــة مــــن طــــرف المؤسســــات هكــــذا، رغــــم النتائــــج الكار يــــة للسياســــات اللييي
ياليـــــــــة عل بلدنـــــــــا، ســـــــــواء عل المســـــــــتوى الجتمـــــــــاعي أو القتصـــــــــادي أو الدوليـــــــــة الميي
، و مساســــها بالســــيادة الغذائيــــة و السياســــية للبلد، و رغــــم كــــل هــــذا مــــا زال ي اليكولــــوجي
ف باســتماته عــن قدريــة النــدماج بالعولمــة، و تطــبيق السياســات هــؤلء وأولئــك، مــدافعير

ء الــــــذي ل تنقــــــص منــــــه خطابــــــات  ــــــ ي
اليــــــة ، السش ، و محاربــــــة"الحكامــــــة الجيــــــدة"النيولييي

هــــــا ممــــــا أبــــــدعته عقــــــول الفســــــاد و الشــــــفافية و المقاولــــــة المواطنــــــة و التشــــــاركية، و غير
الية و سدنة المؤسسات الدولية الرأسمالية .مفكري النيولييي
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ـــــ بظللـــــه عل كمـــــا ســـــبق ذكـــــره، فتعمـــــق الزمـــــة البنيويـــــة للرأســـــمالية العالميـــــة، قـــــد ألفك

ي
:الوضاع القتصادية و الجتماعية بالبلد، و تمثل ذلك فف

.تراجع الصادرات <=== تراجع الطلب العالمي +
.تراجع الستثمارات الجنبية+
.تراجع مداخيل السياحة+
ي الخارج +

ه(تراجع تحويلت المغاربة فف ). تراجع الورو و تأ ير
مثال قطاع النسيج و تسيــــح آلف العمال و خاصة(التأ ير عل وضعية الشغل  <===

العــــاملت، تقليــــص أوقــــات العمــــل و تراجــــع الجــــور المنخفضــــة أصــــل، و تعميــــم عقــــود
...). العمل لمدة محددة 

ة < === ـــ الخــــارج و انعكاســــاتها عل الش الفقيرـــــ ـي
تراجـــــع(تراجـــــع تحــــويلت المغاربــــة فف

ي أوروبا و أمريكا %) 20 -15بمعدل 
.إضافة إل كون هؤلء يعانون من العطالة فف

ارتفاع السعار و التضخم، و انعكاسه عل المواد الساسية مثــل الحبــوب و الســكر و+ 
ي تمثــل 

انيــة الشة  %50الزيل، الــنك ف ائية < ===مــن مير تراجــع <===تراجــع القــدرة السشــ
انيـــة الشة، مثـــل الســـتهلك كمـــا و كيفـــا، بـــل و أحيانـــا التضـــحية ف ـــ مير ي

ببعـــض الخانـــات فف
المــاء+ من الحد الدبف للجور تذهب للنقل العمومي  % 15( التعليم، الصحة، النقل 

انعكاســـــــات ذلـــــــك عل النســـــــاء الحوامـــــــل و المهـــــــات المرضـــــــعات و <) ===و الكهربـــــــاء
.الطفال

ي للضــمان الجتمــاعي +
مجمــوع الســاكنة (10380000مــن مجمــوع : الصــندوق الــوطنف

ف 1760000يضم هذا الصندوق، فقط  ) 2008النشيطة سنة  .من المنخرطير
ي سوق الشغل، مقصيون من أي نظــام للحمايــة الجتماعيــة، بمــا 8620000+

ي فف مغربي
ي 

. من الساكنة النشيطة% 82,9يعنف
.من المغاربة أميون % 40أكير من : المية + 
ي حــول موضــوع محاربــة الفقــر+

و حسب تقرير صدر عن برنامــج المــم المتحــدة النمــاب،
فــ مــن حقــوقهم، مــن ســكن 3،44الهشاشة، فإن  ي المائة مــن المغاربــة ل زالــوا محرومير

فف
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ـ يعيشــون تحــل عتبــة الفقــر  5و صــحة و تعليـــم، و  ـي مــع) اليــوم / دولر ( مليــون مغربي
ــ البــوادي، إضــافة إل أولئــك الــذين يعيشــون حالــة الهشاشــة، و هيــ أرقــام ي

نســبة عاليــة فف
.مرشحة للرتفاع باستمرار 

.سياسات النظام و انفضاح شعاراتها وعناوينها- 
ف ســنة عل تطــبيق أبشــع سياســاته اللشــعبية، ادوري منذ أربعير لم يتوان النظام الكوميي
ي المجالت الجتماعية و القتصادية، و قد حملل هذه السياسات عنــاوين مختلفــة،

فف
مثل إعادة الهيكلة، الخصخصة، تحرير أسعار المواد الساسية، رفــع الــدعم عــن المــواد

ام الدولــة تجــاه قطاعــات عموميــة، مثــل الصــحة، التعليــم، النقــل  ف ...الساســية، فــك الــيك
كات متعــــددة الســــتيطان، خصخصــــة القطاعــــات و المؤسســــات العموميـــة لصــــالح السشــــ

يــ العيــون، تبنفــ النظــام....) . ليديك، فيفاندي، فيوليا ( خاصة الفرنسية 
و لــذر الرمــاد فف

ي تطبــل لهــا أبــواقه العلميــة المرتزقــة،
ما أسماه بسياســة محاربــة الفقــر و الهشاشــة، الــنك

يــ"تحــل شــعار  يــ"و " النمــوذج المغربي ، و لتعريــة طبيعــة هــذا الشــعار،"الســتثناء المغربي
:علينا إدراك السياقات الدولية و الوطنية لرفع هذا الشعار

يــ 190بإيعاز مــن المؤسســات الدوليــة للرأســمالية العالميــة، اجتمــع 
رئيــس دولــة عضــو فف

ـ  ـي
إعلن"بمقــر المــم المتحــدة ليصــدروا مــا ســمي ب  2000شــتنيي  8المــم المتحــدة فف

يــــ أفـــق 8، الــــذي يتحــــدل عــــن محاربــــة الفقـــر، و حــــدد لـــذلك "اللفيــــة الثالثــــة
أهــــداف فف

2015 :
.تقليص الفقر و البؤس و الجوع- 
ي للجميع-  

.ضمان التعليم البتداب،
ف و استقللية النساء-   ف الجنسير .الرفع من مستوى المساواة بير
.سنوات 5التقليص من وفيات الطفال أقل من -  
ف الصحة النجابية-   .تحسير
.محاربة مرض السيدا و حم المستنقعات-  
.ضمان بيئة مستدامة-  
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.خلق منظمات دولية للتنمية-  
ـــ  ي

،)الفقـــر(، قـــد وضـــع مقاربـــة للظـــاهرة 2001-2000وليـــس خافيـــا، أن البنـــك الـــدولي فف
باستعمال أدوات جديدة لمحاربة الفقر، وليس خافيا، أن ذلك تــم عل إ ــر النفجــارات
ي مستها سياسات مخططات التقويم الهيكلي وذلك منذ

ي عرفتها عدد من الدول النك
النك

1980.
ية و الصــــــيغة المغربيــــــة لمحاربــــــة الفقــــــر * ـــــ ربيــــــع(المبــــــادرة الوطنيــــــة للتنميــــــة البشـر

2005:(
ـــــ الحـــــد مـــــن الفقـــــر و التهميـــــش و ي

تتمثـــــل الهـــــداف المعلنـــــة لهـــــذه المبـــــادرة المزعومـــــة فف
يــ العــالم القــروي و المنــاطق الجبليــة، بهــدف تــوفير الولــوج

، خاصة فف القصاء الجتماعي
ب و الســكن إل الخدمات الساسية، كالصحة و التعليم و الكهرباء و الماء الصــالح للسشــ

.محاربة المية و تطوير الشبكة الطرقية... 
اليــة، يــ ظــل اســتمرارية تطــبيق السياســات النيولييي

و ســيتم العلن عــن هــذه الهــداف فف
يــ اســتمرار التخلــف

، ممــا يعنف يــ أن هــذه الجــراءات البســيطة لــم يكــن لهــا أي تــأ ير
بمــا يعنف

ء الـــــذي تعـــــيي عنـــــه مجموعـــــة مـــــن ــــ ـي
البنيـــــوي للعـــــالم القـــــروي و المنـــــاطق الجبليـــــة، السش

ي قامل بها ساكنة هذه المناطق
.النضالت النك

ي تفضح فشل هذه الدعاءات- 
:بعض الرقام التق

، والدخل الشــهري المتوســط للفــرد % 57: معدل المية -  مع استمرار الهدر المدرسي
ي العالم القروي ل يتعدى 

ي المدن  2000درهم مقابل  600فف
من هذا % 50( درهم فف

).الدخل تبلعه التغذية
ي لقــــط % 64مــــن العــــائلت ل تملــــك الهــــاتف الثــــابل،  % 99- 

ل تتــــوفر عل هــــواب،
ـــ البـــوادي  % 61ل تملـــك التلفـــزة،  % 21للتلفزيـــون ، ي

68بـــدون  لجـــة، أمـــد الحيـــاة فف
ي المدن 76سنة مقابل 

.سنة فف
ي البوادي-  

من الفتيات ل يلتحقن % 83، %70نسبة المية تتجاوز : وضعية المرأة فف
.من النساء ل يتوفرن عل مساعدة طبية عند الولدة % 60بالثانوي، 
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يــ البــوادي - 
ب % 57: البنيــات التحتيــة فف مــن الســاكنة محرومــة مــن المــاء الصــالح للسشــ

ي المدن  % 4مقابل 
ي % 14ل يتوفرون عل قنوات الصف الصجي مقابل  % 97-فف

فف
ي المدن %3بدون كهرباء مقابل  % 20المدن ، 

.فف
ي الطرق المعبدة، بعد الدواوير: العزلة و التهميش- 

، نقص كبير فف غياب النقل العمومي
ات  ات الكيلومـــيك ،)خاصـــة الفتيـــات( الهـــدر المدرسيـــ < ==عـــن الســـواق و المـــدن بعسشـــ

.غياب الخدمات الصحية و تصاعد البؤس
ف الطفــال و 200000هجرة قروية < === ي السنة أغلبهــم مــن الشــباب، تــاركير

مهاجر فف
ي ضواجي المدن، أو امتطــاء قــوارب المــوت

ي فقر و بؤس، لصالح سكن بئيس فف
النساء فف

).الهجرة نحو الخارج ( 
ية و هـــا، تكـــذب ادعـــاءات مـــا يســـم بالمبـــادرة الوطنيـــة للتنميـــة البسشـــ هـــاته الرقـــام و غير

يــ
يــ فقــرة أخــرى لبــراز الســباب العميقــة لسياســة النظــام الطبقيــة فف

أهــدافها، و ســنعود فف
ف و فقـــراء و صـــغار و ــ معـــدمير ـف البـــوادي، و انعكاســـاتها الكار يـــة عل ســـاكنتها، مـــن فلحير

ف و نساء ف و عمال زراعيير .متوسطير
ي البوادي و القرى و المناطق الجبلية المهمشة عموما  3

ية فن ـ الحركة الجماهبر
ية لتمس كل تحل إيقاع السياسات الطبقية للنظام، اتسعل رقعة النضالت الجماهير

ــــ النــــافع "منــــاطق البلد، محركــــة أيضــــا مــــا كــــان يطلــــق عليــــه ب  المغــــرب" (المغــــرب غير
).العميق

:مليــون مــن مجمــوع ســاكنة المغــرب، الســاكنة النشــيطة  14يمثل عدد ســاكنة البــوادي 
ــ  5 ف ،)ألــف فلح  75( منهــم بــدون أرض  % 5مليــون ونصــف، : مليــون، عــدد الفلحير

، 5يملكــــون أقــــل م ) فلح  500000مليــــون و (  70% ف هكتــــارات و إذا جمعنــــا الفئــــتير
يتجاوز %68، منهم  % 81منهم فلحون فقراء، و تبلغ نسبة المية بينهم  %75نجد 

).إفراغ البوادي من الشباب الذي يفضل الهجرة( سنة  45
ي ملكية  %15: و فيما يخص تمركز الملكية العقارية نجد أن 

ي فف
، %1من أجود الراضف

فــ ل يملكــون إل  % 71هكتــار ،  50وهيــ ملكيــات تتجــاوز مســاحتها  % 26مــن الفلحير
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يـــــ الصـــــالحة للزراعـــــة، ضـــــمن ملكيـــــات ل تتعـــــدى 
ـــــ<=== هكتـــــارات  5مـــــن الراضف تفقير

فــ الصــغار  فــ : الفلحير فــ الــذين ل تتجــاوز 500 <===1996-1974بير ألــف مــن المزارعير
ي البوادي

.ملكيتهم للرض هكتارا ، لم يعد لهم وجود فف
ة لصـــــــالح ـــــــ البـــــــوادي عل بنـــــــاء الســـــــدود الكـــــــبير ي

و تقـــــــوم السياســـــــات الطبقيـــــــة للنظـــــــام فف
ف الكبــــــار  ف الرأســــــماليير ــــــ العقــــــاريير ف ــــــ(الملكير ي

ة تفــــــوق مئــــــات الهكتــــــارات فف ملكيــــــات كــــــبير

يـــــ
يبية)أخصــــب الراضف ـــ ، مــــع تمـــــتيعهم بــــالقروض و البنيـــــات التحتيــــة والعفـــــاءات الصـف

ف الكبــــــــــار، الــــــــــذين يتوجهــــــــــون إل الزراعـــــــــــات التســـــــــــويقية( فـــــــــــ العقـــــــــــاريير خاصــــــــــة للملكير
).التصديرية(

ب الزراعــات المعيشــية بالنســبة و من جهة أخرى تقوم هــذه السياســة الطبقيــة عل صفــ
ــــ الفقــــراء  ف بــــة، غيــــاب(للفلحير ات، نقــــص المســــاعدات الماليــــة، فقــــر اليك ــــ ف غيــــاب التجهير

ـــ عـــن <===المـــاء، آ ـــار التقلبـــات المناخيـــة، سياســـات القـــرض الفلجيـــ تـــدفع إل التخلي
ف الكبار  ف العقاريير ي لصالح الملكير

).المعمرون الجدد(الراضف
:السياسات الفلحية الجديدة للنظام و هدفها الرئيسي - 

:مخطط المغرب الخصن
ة لتســـــويق هـــــذا المخطـــــط، الـــــذي ادوريـــــة بحملت إعلنيـــــة كـــــبير قـــــامل الدولـــــة الكوميي

ي2008قــــــدمته ســـــنة 
، و هــــــدفه المعلـــــن هــــــو خلــــــق الظـــــروف الملئمـــــة للســـــتثمار، الـــــنك

كات متعــــــددة الســــــتيطان، و كــــــذلك مســــــاعدة البورجوازيــــــة العقاريــــــة ــــــ تطــــــالب بهــــــا السش
يــــ الســــوق

ي أضـــعفتها العولمــــة الرأســــمالية، مـــن خلل احتـــداد المنافســــة فف
المغربيــــة، الــــنك

.العالمية و المحلية، و خطر خنقها عيي إغراق السوق الوطنية بالمواد الجنبية
ــ"يعتمــد مــا يســم بمخطــط  ــ عل التصــدير، بينمــا يعــد" المغــرب الخصف بشــكل أساسي

ــــ الفقــــراء، ف ف بالعبوديــــة، فهــــو يهــــدف إل اختفــــاء الفلحير ــــ الصــــغار والمتوســــطير ف الفلحير
يــ البــور ذات المردوديــة المحــدودة(حيث يطالبهم بالتخلي عن أراضــيهم 

، خاصــة)أراضف
ي تــــزرع فيهــــا الحبــــوب 

ــــ الــــنك ي
ــــ المزروعــــة 60 %(الراضف ي

، وبالمقابــــل تقــــديم)مــــن الراضف
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و أنشطة مــدرة للــدخل، كــل..) الماعز، أرانب(مشاريــــع التضامن واستثمارات اجتماعية 
.هذا عل قاعدة صدقات المؤسسات المالية الدولية

، تــوفير  ـ ـ الكبــار،700ومــن أهــداف المخطــط الخصـف ـف ألــف هكتــار لمجموعــات الفلحير
: فمن أين سيأتون بمآت اللف من الهكتارات هذه؟ علما أن

ي الكيش _
. ألف هكتار240: أراضف

ي الحبوس _
. ألف هكتار58أراضف

ي الدولة _ 
. ألف هكتار270أراضف
ي أخرى570بما مجموعه  <===

: ألف هكتار، و هناك استهداف لراضف
ي الرعوية 

). مليون هكتار، صالحة للزراعة والبناء 12) (ملكية جماعية(الراضف
ي الغابوية- 

.مليون هكتار 6: الراضف
و هــو" المغرب الخصف"توضح كل هذه المعطيات، الهدف الساسي لمخطط  <===

ـــــ الجماعيــــــة، لصــــــالح ـي
ف و الراضف ـــــ الصــــــغار و المتوســــــطير ـف ــــــ الفلحير ي

الهجــــــوم عل أراضف
ف ف العقاريير ف المغاربة، والملكير ادوريير ف الكوميي كات متعددة الستيطان و المضاربير السش

).المعمرون الجدد(
ي <===

يــــ ظــــروف يعيشــــها العــــالم القــــروي، و الــــنك
، فف يــــ

يتــــم العــــداد لهــــذا الهجــــوم الطبفك
ف ب ورية : تتمير التعليــم،(غياب الخــدمات الجتماعيــة، البنيــات التحتيــة الساســية الصفــ

وات الطبيعية، غيــاب دور الثقافــة)الصحة، الكهرباء، الطرق، النقل ، انعدام حماية الير
فيه والرياضة والخدمات الدارية الجيدة .ووسائل اليك

ــ <=== ـف ي تتمير
ـــ هـــذه المنـــاطق، الـــنك ي

لكـــل ذلـــك انعكاســـات عل خصوصـــية النضـــالت فف
بتنوعهـــــا، مـــــن مطـــــالب خاصـــــة بالنســـــاء القرويـــــات، و مطـــــالب ذات خصوصـــــية جهويـــــة

، و مطــــالب ذات علقــــة بالمــــاء و)المازيغيــــة(، ومطــــالب ذات علقــــة بالهويــــة )الريــــف(
ـــــــ  ، و مطـــــــالب لهـــــــا علقـــــــة بـــــــالحقوق)الســـــــلطات المحليـــــــة(الرض و الســـــــتبداد المحلي

...).صحة – تعليم – سكن (القتصادية و الجتماعية 
ي البوادي و القرى و المناطق الجبلية و المهمشة - 

احتداد الصاعات الطبقية فن
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ــ ظـــل ـي
ة، فف ــ ــ ســـنوات الخيـر ا خلل العسـش ــ هـــاته المنـــاطق نمـــوا كـــبير ـي

عرفـــل النضـــالت فف
ي تســتهدف

ف باحتداد أزمــة النظــام، نتيجــة انعكــاس السياســات الطبقيــة، الــنك وط تتمير شش
ادوري ببلدنــا، حيــث تحتــل فيــه اكم الرأســمالي الكومــيي إعادة صياغة طــور جديــد مــن الــيك
ب البنيــات يــ الرعيــ و صفــ

يــ و منــابع الميــاه و الغابــات و أراضف
عملية الستيلء عل الراضف

ـــــــ هـــــــاته المنـــــــاطق  ي
عمـــــــال زراعيـــــــون،(الجتماعيـــــــة و القتصـــــــادية للجمـــــــاهير الكادحـــــــة فف

ـــ و فلحـــون معـــدمون، فلحـــون فقـــراء و صـــغار ومتوســـطون، و ســـاكنة القـــرى و المداشش
ة ذات الصـــلة بـــالبوادي و المنـــاطق الفلحيـــة و قـــد ســـبق أن). الـــدواوير و المـــدن الصـــغير

يــــ ظـــروف بالغـــة التعقيـــد، و تحــــل
ي تتـــم فف

أوضـــحنا الســـياق العـــالمي لهـــاته العمليـــة، الــــنك
 و دعــم ، و الهتمــام بالجهويــة،"المغــرب الخصفــ"شــعارات مزيفــة، مــن قبيــل مخطــط 

 المازيغيـــة، لغـــة الكـــثير مـــن منـــاطق المغـــرب و التنميـــة المســـتدامة و الحكامـــة الجيـــدة،
وات الوطنيـــــة ـــــ و راءهـــــا مخطـــــط نهـــــب الـــــير ي

ي يختفف
اقـــــة، الـــــنك هـــــا مـــــن الشـــــعارات اليي وغير

، المـــاء، الغابـــات( يـــ
،...) الراضف ف ـــ و المـــواطنير ف ـــ الفلحير  و الـــدفع بهـــم إل وتهجيرـــ وتفقير

وط ل إنســــانية، حيـــــث يعــــاملون ـــ ـــ شـش ـي
يـــــ مــــدن الضــــواجي فف

الهجــــرة، حيـــــث يتكدســــون فف
ـــ ظــــروف جديــــدة، عــــن ـي

ف مــــن الدرجــــة الثانيــــة، و حيــــث تعــــيي هــــاته العمليــــة فف كمــــواطنير
ي دشـــنها الســـتعمار القـــديم وواصـــلها الســـتعمار

، الـــنك ـــ ة و التفقير اســـتمرار مسلســـل البلـــيك
ي البوادي

.الجديد و معمروه الجدد فف
أحــــــدهما مغــــــرب القليــــــة، و يتكــــــون مــــــن أقليــــــة: و هكــــــذا أصــــــبح المغــــــرب مغربـــــــان 

ــــ و ي ياليــــة، و تعيــــش عل النمــــط الورنر ادوريــــة تقــــوم عل خدمــــة مصــــالح المبر كومبر
، ــــــ ، جعـــــل الغلبيـــــة المريكي نــــــ تحـــــت وطـــــأة اســــــتعمار داخليــــــ  و جمـــــاهبر واســـــعة تئ 

ـــــــ الفقـــــــر و البـــــــؤس و انعـــــــدام الكرامـــــــة و العطالـــــــة و ي
العظم مـــــــن المغاربـــــــة تعيـــــــش فن

ـــــ البـــــوادي، و ي
ـــــ أجـــــدادهم فن ي

، مطـــــاردين فـــــوق أراضن التهميـــــش و القصـــــاء الجتمـــــاعي
يــ ســكناهم تحــت شــعار 

ن فن ، و تحــت شــعار ات"محاربــة الســكن غبرــ اللئــق "متــابعئر
ة، و ملطفة، من قبيــل محاربــة الفقــر و الهشاشــة والدمــاج و دعــم المشــاريــــع الصــغبر

يالية و كلب حراستها و إيديولجييها . غبر ذلك مما تجود به المؤسسات المبر
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:العمال الزراعيون-
منـــــاطق تتمركـــــز فيهـــــا ملكيـــــات الرض و الزراعـــــة(تعـــــرف العديـــــد مـــــن منـــــاطق الصـــــدام 

ي ، مثــال منطقــة...) الرأســمالية التصــديرية والرأســمال الجنــني ــ ي
ــ الصاع الطبفك ي

احتــدادا فف
ســـوس كمنطقـــة أساســـية، تتمركـــز فيهـــا الســـتثمارات الجنبيـــة، ويتواجـــد فيهـــا عـــدد مـــن

ف الكبار  ف العقاريير ). المعمرون الجدد(الملكير
ي يقــوم بهــا العمــال الزراعيــون، الــذين يعيشــون

ابات الــنك و يعيي عن ذلك تزايــد عــدد الصفــ
يــ ظــروف قاســية مــن الســتغلل، اســتطاعوا أن يوســعوا نضــالتهم النقابيــة و اللتحــاق

فف
فــ الصــغار و الفقــراء ضــد بالمركزيــات و توســيع كفاحــاتهم، بينمــا تتــوال نضــالت الفلحير
ي تعمـــــل باســـــتمرار عل تـــــدمير الزراعـــــات

، و الـــــنك ــــ ــــ الميـــــدان الفلجـي ـي
سياســـــات النظـــــام فف

.المعيشية
ية بالمدن - 4- الحركة الجماهبر

يــ تصيــــح لــه 
، فف ف يــ جريــدة (يقول محمد العنص، أحد خدام المخــزن المخلصــير

أخبــار"فف
):مأخوذ عن الكونوميسل 2012 -6- 6بتاريــــخ " اليوم

ـــ اليـــوم 50منـــذ بدايـــة الســـنة، ســـجلنا آلف التظـــاهرات الحتجاجيـــة بمعـــدل " ي
وقفـــة فف

ف  ".شخص 5000و  2000الواحد، يشارك فيها ما بير
بمختلــف18250: حسب التصيــــح، فالمجموع السنوي لعدد التظــاهرات الحتجاجيــة

. أشكالها
ــــ ســــنوات مــــن حكــــم محمــــد الســــادس، شــــملل الحركــــات الحتجاجيــــة عل امتــــداد عسش
قه، همـــــل جميـــــع القطاعـــــات ـــــ :جميـــــع منـــــاطق المغـــــرب بشـــــماله و جنـــــوبه، غربـــــه و شش

وقــد. و جميــع الفئــات، رجــال و نســاء وشــبابا... الطلبــة، العمــال، الفلحــون، المعطلــون 

ـــ تعـــددت مطـــالب هـــذه الحركـــات الحتجاجيـــة، ضـــد الغلء و العزلـــة و التهميـــش و ترامي
ـــــ بتواطـــــؤ مـــــع الســـــلطات المحليـــــة، الولـــــوج إل الخـــــدمات ي

ـــــ الكبـــــار عل الراضف ف الملكير
ـ التنظيـــم  ـي

، مــن أجــل الدمــاج و هشاشـــة البنيـــات)الطلبــة(الصــحية و الشــغل و الحــق فف
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ب الحقوق النقابية و هدم السكن و الستغلل الفاحش التحتية وتسيــــح العمال و صف
كات الوروبية . للطبقة العاملة من طرف السش

ات و فـــــ الوقفـــــات و المســـــير يـــــة و تنــــوعل، بير و قـــــد تعــــددت أشـــــكال النضـــــالت الجماهير
ابات واحتلل الطـــــرق و قطعهـــــا، و تـــــواجه كلهـــــا بمختلــــف أشـــــكال العتصـــــامات و الصفـــــ

.قمع، ترهيب، اعتقالت، تعذيب و محاكمات، التسيــــح: ردود الفعل 

ــــ ي
يعــــيي كــــل هــــذا عــــن طاقــــات نضــــالية هائلــــة وقــــدرة عل المواجهــــة و الصــــمود وتجــــذر فف

ــ غيـــاب ـي
المواقـــف لـــذى الجمــــاهير خاصـــة النســـاء، لكـــن يرافـــق ذلـــك ســــيادة للعفويـــة، فف

التأطير وسهولة الحتواء من طرف النظام، عــن طريــق وعــود الســلطات، وبحكــم غيــاب
ف مختلف الحركات .التضامن والتنسيق بير

عية الحقــوق القتصــادية و الجتماعيــة و يعيي ذلك أيضا عــن تطــور الــوعي الجمــاعي بسشــ
الباطرونــــــــــا،(و النســـــــــانية، و تعـــــــــارض مـــــــــع العلقــــــــــات الجتماعيـــــــــة الطبقيـــــــــة الســــــــــائدة 

ــ حــاد ي
ــ قلــب هــاته الحركــات)الملكــون، الدولــة بمختلــف أجهزتهــا، إنــه صاع طبفك ي

، و فف
و يلعــب الشــباب. هنــاك حضــور للمســألة الجتماعيــة و الولــوج إل الحقــوق الجتماعيــة

و النســــــاء دورا محركــــــا لهــــــذه الحركــــــات، كمــــــا أن قطاعــــــات واســــــعة ل تمثلهــــــا التنظيمــــــات
. التقليدية، سياسية أو نقابية

إن هــــــــذه النضــــــــالت تدشــــــــن تقاليــــــــد جديــــــــدة للنضــــــــال، تتمثــــــــل بالجماعيــــــــة و الصار و
ورة جديــدة ي بتطــور ســير

عية، بما يسش التضامن والستمرارية والحساس بالكرامة و السش
ي إطار معارك جزئية و دفاعية

. للنضال، فف
يــ غيــا ب

لكــن هــذه النضــالت ظلــل مــع ذلــك ترافقهــا مجموعــة مــن الســلبيات، تتمثــل فف
، انطلقــــــا مــــــن تعــــــدد ــــــ و اجتمــــــاعي ي

ي و ديناميــــــة توحيديــــــة وانتشــــــار جغرافف
الفــــــق الــــــوطنف

. الهتمامات الخاصة لكل فئة أو منطقة أو قطاع
ي مــن تــدهور ظــروف الحيــاة و العمــل و

و الخلصة، فإن دوافــع النضــال و خزانهــا، يــأنق

ــ ي
، و دور الزمــة القتصــادية فن ــ العيــش و الحيــاة واســتيقاظ الجمــاهبر ي

ب الحــق فن ضنــ
عية للحــزاب السياســية، ي يمثلهــا فقــدان الشرــ

ذلك، بارتباط مع الزمة السياسية التق
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المقاطعــــــة الواســـــعة للنتخابــــــات و المؤسســــــات ا أزمــــــة(و المؤسســــــات و الدولــــــة 
).ديموقراطية الواجهة

ـ النساء كقوة محركة  5- 
، و بعــــد تنــــامي النضــــالت النســــائية، و....)الميــــة (إضــــافة إل الوضــــاع المــــذكورة أعله 

ي 
لمان 2003أكتوبر  1بعد أخذ و رد، أصدر النظام قانونا للشة فف 4، الذي سيتبناه اليي

يـــ موضـــوع تعـــدد(أشـــهر بعـــد ذلـــك، 
يـــ تـــونس، عل القـــل فف

و هـــو أقـــل تقـــدما ممـــا نجـــده فف
ــــ العديــــد مــــن المنظمــــات النســــائية عل مضــــامينه باعتبــــاره  ــــورة، لكــــن) الزوجــــات ي

وتثنف
الســــلم و مــــذهبه(إضــــافة لعجــــزه البنيــــوي، المرتبــــط بــــالبنف الفوقيــــة للدولــــة المخزنيــــة 

،) المالكي ف ي تعكســها أساســا مؤسســة أميرــ المــؤمنير
و اليديولوجية المخزنية عمومــا، الــنك

المســاواة الكاملــة القانونيــة(و ما تستتبعه من أحكام جاهزة ضد قضايا المرأة الحقيقيــة 
ل بثقلــه) و القتصادية و الجتماعية فــ و ارتباطهــا بالنظــام الجتمــاعي للبطرياركــا، الــذي ييف

ي تعمـــــــــل عل ربـــــــــط نظـــــــــام البطرياركـــــــــا
ف الخـــــــــرى، الـــــــــنك عل المـــــــــرأة، إل جـــــــــانب القـــــــــوانير

ة، ـــ ـــ الســـتغللي للمـــرأة العاملـــة و الجير ي
ي، بقـــانون الشـــغل الطبفك ـــ ف الضـــطهادي و التميير

ـــ القتصـــادي للمـــرأة، ي
ـــ والســـتغلل الطبفك فـــإن مدونـــة الشة تكـــرس الضـــطهاد الجنسي

ــــ المســــاواة القتصــــادية و الجتماعيــــة و ي
ــــ آخــــر المطــــاف مــــن كــــل حقوقهــــا فف ي

لتجردهــــا فف
ــ و المزمريـــن لمدونـــة الشة ، فـــإن ـف ة المطبلير هـــا، و رغـــم كــــير السياســـية و الثقافيـــة و غير
الواقع يفضح التجربة التطبيقية الملموسة للمدونة وكل الدعــاءات، حيــث تجــد المــرأة

عدول و قضــاة ذوي التكــوين التقليــدي، الــذي ينهــل مــن القــانون الســلمي: نفسها أمام 
ف حاجزا ضد مطالب النساء القانونية .و القيم التقليدانية، مشكلير

.من الزيجات%10من زواج القاصات أي ما يعادل %85قبول بأكير من  <===
يـــ و العــائلي(اســـتمرار العنــف ضـــد النســـاء < === دون حســيب أو رقيــب و بــدون) الزوجي

ي
. عقاب، و يعزز ذلك الخوف و المورول الثقافف
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يـــ لتحـــرر المـــرأة <====
يـــ الرل و تعـــدد: النمـــوذج المخزبف

البقـــاء عل عــدم المســـاواة فف
يــ قــانون الشة، نظــرا للطــابع

الزوجــات، و عــدم إمكانيــة تطــبيق تلــك الجزئيــات الــواردة فف
ف البوادي و المدن .المحافظ و الرجعي للقضاة و العدول، و لدور الفوارق بير

: نماذج من الحركات النسائية- 
.تدور مطالبه حول المناصفة: التجاه الصلجي-
مهمــة(ضــد العنــف والمأسســة  )جمعية موزعــة عل منــاطق البلد 50أكير من :(أنروز -

) الدولة و المؤسسات
ـــــ عــــــيي منــــــاطق المغــــــرب، و تقــــــوم نضــــــالتها عل المطالبــــــة: النســــــاء الســــــلليات - تنتسـش

ـ الجماعيــة، ضــدا عــن القيــم الذكوريــة الســـائدة، و ضــدا عل ـي
ـ الراضف ـي

بحقــوق النســاء فف
ف عل العقار .جشع المضاربير

حركـــة جديـــدة ناشـــئة مـــن خـــارج مـــا هـــو ســـائد، و تطـــرح عل" لعيـــالت جايـــات"حركـــة -
نفســـها الـــدفاع عـــن الكادحـــات بمختلـــف فئـــاتهن، و بمنظـــور نضـــالي مختلـــف يقـــوم عل

ة إشــــعاع تــــوقفل عــــن(التوعيــــة و التعبئــــة و التضــــامن و النضــــال  هــــذه الحركــــة بعــــد فــــيك

ي
).الستمرار بسبب تناقضات وضعها الذابك

النســاء أول ضــحايا القصــاء و التهميــش و الظلــم و الهشاشــة، و مدونــة الشــغل و<=== 
ــــــ و السياســــــة الصــــــحية  ــــــ الجنسي ف ــــــ و التميير ي

وفيــــــات النســــــاء الحوامــــــل و(التعليــــــم الطبفك
.و الستغلل بكل أشكاله و مظاهره) الطفال

يـــــــة <=== ـــــــ مســـــــبوق داخـــــــل الحركـــــــة الجماهبر تطـــــــور نضـــــــالي هائـــــــل، طليعيـــــــ و غبر
ات، اعتصامات مواجهات( .لكن ينقصه تأطبر نضالي و تنظيمي ثوري...) مسبر
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