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كلمة العدد

ظ���ل اخل���ط���اب ال���رس���م���ي ي��ف��ت��خ��ر ب 
"النموذج التنموي املغربي" ويعتبره مثاال 
ليس  والرخاء،  لالزدهار  وطريقا  للنجاح، 
اإلفريقية،  الدول  لكل  بل  للمغرب،  فقط 
لشهر  ال��ب��رمل��ان  دورة  اف��ت��ت��اح  ح���دود  إل���ى 
أكتوبر من السنة التشريعية 2018-2017؛ 
وف���ي ه���ذا ال��ت��اري��خ أع��ل��ن رئ��ي��س الدولة 
بلغ  قد  التنموي"  "النموذج  هذا  أن  على 
مداه، مما شكل اعترافا صريحا بالفشل 
التفكير  إلى  ودع��ا  املخزن؛  لسياسة  العام 
ف��ي ب��ل��ورة م��ش��روع ت��ن��م��وي ج��دي��د؛ كما 
املؤسسات  ومختلف  األح���زاب  من  طلب 
وأفكارها  مقترحاتها  تقدمي  واإلط���ارات 
في هذا الشأن وأعلن عن ضرورة تشكيل 
إثر  النموذج.  لهذا  مشروع  إلع��داد  جلنة 
ذلك توالت اخلطابات والندوات والتقارير 
حول هذا املوضوع إلى غاية   يوم الثالثاء 
19 نونبر 2019 ،حيث عني وزير الداخلية 
األسبق وسفير املغرب احلالي في فرنسا 
لرئاسة هذه اللجنة. إن هذا التعيني وحده 
املشروع  ونوعية  املخزن،  نوايا  لفهم  كاف 
الذي سيتم إعداده باستحضار مساره في 
مختلف اإلدارات والقطاعات واملؤسسات، 
هذا  إن  بها.  يديرها  ك��ان  التي  والعقلية 
ال���وض���ع ي��ف��رض ط���رح ع���دة أس��ئ��ل��ة لعل 
أه��م��ه��ا: ه��ل ال��ن��ظ��ام امل��خ��زن��ي ق���ادر فعال 
للمغرب؟  ت��ن��م��وي  من����وذج  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
استمرارية  ظ��ل  ف��ي  تنموي  من���وذج  وأي 

االستبداد والفساد؟
قد  للمخزن  امل��ت��وال��ي��ة  ال��س��ي��اس��ات  إن 
الفوارق  فيه  اتسعت  مغربا  لنا  أنتجت 
اخلدمات  فيه  وتردت  واملجالية،  الطبقية 
مع  يصنف  جتعله  ح��د  إل���ى  ال��ع��م��وم��ي��ة 

ف��ي مؤشر  ال��ت��ي تعيش احل����روب  ال����دول 
ديونه  وارت���ف���ع���ت  ال���ب���ش���ري���ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
باستمرار، ويعاني ثلث سكانه على األقل 
م��ن ب��راث��ني األم��ي��ة، وي��غ��ام��ر ش��ب��اب��ه في 
البحر هربا من اإلقصاء والبطالة والفقر، 
وتتعدد وتتنوع االحتجاجات، وال تتوقف 
القمع واالعتقاالت، للمطالبة فقط  رغم 
بضرورات احلياة كاملاء والكهرباء والطرق 
فهل  والشغل.  والسكن  والتعليم  والصحة 
نسميها  أن  ميكن  السياسات  ه��ذه  مثل 

منوذجا تنمويا؟
ورغم كل هذه املآسي التي تعاني منها 
الدولة  خطاب  ف��إن  الشعبية،  اجلماهير 
ح����ول م��ظ��اه��ر ال��ق��ص��ور وأس���ب���اب فشل 
يعيرها  ال  احل��ال��ي"  التنموي  "ال��ن��م��وذج 
ويركز  األمنية،  البوابة  من  إال  اهتمامه 

دعايته على:
التنموي"  "النموذج  ه��ذا  ق��درة  ع��دم   -

على احلفاظ على التوازنات املالية؛
- تراجع عام ملؤشرات النمو االقتصادي 

في ظل هذا النموذج؛ 
- ع������دم ق����درت����ه ع���ل���ى إدام��������ة دع���م 

االستهالك باللجوء لسياسة االقتراض؛
ال��ع��ام وض���رورة  ال��ق��ط��اع  -ض��ع��ف أداء 
بالقطاع  ت��دري��ج��ي��ا  ع��ن��ه  االس��ت��ع��اض��ة 

اخلاص ودعمه وتشجيعه.
ورغم كل ما قيل وما كتب في املوضوع 
احلديث  يستبعدون  وأذنابه  املخزن  فإن 
عن حتديد املسؤولية عن هذه السياسات 

الفاشلة وما سببته للمغاربة من كوارث.
م���ا ح���رك ه���ذا االع���ت���راف بفشل  إن 
النقد  وسيل  احلالي"،  التنموي  "النموذج 

الذي تاله، ليست إرادة النهوض باقتصاد 
للمواطنات  املعيشي  وب��امل��س��ت��وى  ال��ب��الد 
تقليص  في  الرغبة  وليست  وامل��واط��ن��ني، 
اخلضوع  بل  واملجالية،  الطبقية  الفوارق 
الدولية،  امل��ال��ي��ة  امل���ؤس���س���ات  إلم������الءات 
العاملية،  للرأسمالية  اجلديدة  والتوجهات 
الكتلة  واحل����رص ع��ل��ى خ��دم��ة م��ص��ال��ح 

الطبقية السائدة محليا. 
إن املشروع املخزني، الذي يراد متريره، 
تنمويا ج��دي��دا، كما  ي��ك��ون من��وذج��ا  ل��ن 
شامال  هجوما  ب��ل  دع��ات��ه،  بذلك  يصرح 
على احلقوق واملكتسبات الشعبية، وتخليا 
وتفكيكا  العمومية،  اخلدمات  عن  للدولة 
للقطاع العام باسم اجلهوية املتقدمة من 
أجل تسهيل عمليات خوصصته، ومزيدا 
من االستبداد والفساد، وتعميما لسياسة 
الريع، وخضوعا كامال جلشع الرأسمالية 
وت����غ����ول امل�����خ�����زن. ف����ال ج���ه���وي���ة ب����دون 
ل��ن��م��وذج تنموي  دمي��ق��راط��ي��ة، والوج����ود 
في  ولدينا  والفساد.  االستبداد  ظل  في 
العالم  ف���ي  احل��اك��م��ة  األن��ظ��م��ة  ت���اري���خ 
العربي واملنطقة املغاربية وما تعيشه من 

سيرورات ثورية ما يؤكد ذلك. 
ال���س���ائ���دة في  ال��ط��ب��ق��ي��ة  ال��ك��ت��ل��ة  إن 
مهمتي  إجن�������از  ع����ن  ع����اج����زة  امل����غ����رب 
لطبيعتها  نظرا  والدميقراطية  التحرر 
مبصالح  مصاحلها  والرت��ب��اط  الطبقية 
أن أي  ال��ع��امل��ي��ة. وم��ع��ل��وم  ال��رأس��م��ال��ي��ة 
على  أوال  القضاء  يتطلب  تنموي  بديل 
االستبداد والفساد وبناء مجتمع احلرية 
االجتماعية،  وال��ع��دال��ة  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
وتوزيع  إنتاج  آلليات  الشاملة  واملراجعة 

الثروات.

أي مشروع تنموي في ظل االستبداد والفساد؟

الشباب والشغل باملغرب: 
واقع كارثي وحركة نضال 

13مشتتة

رحلة الطالب املناضل، من 
6اجلامعة إلى الشارع العام

معاناة األمهات العامالت 
12في اجلزائر

ضيف العدد: 
عبد اللطيف زروال

"م��ش��روع ق��ان��ون امل��ال��ي��ة لسنة 
2020: ال ج��دي��د حت��ت شمس 

املخزن"

ميزانية األرقام القياسية:

 الداخلية، الدفاع الوطني، تسديد الديون، تهيمن على نفقات الدولة



 العدد: 2335

الثانية من 26  نونبر  إلى 2 دجنبر 2019 

للنهج  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ك���ت���اب���ة  ع����ق����دت 
الدميقراطي اجتماعها العادي يوم 17 نونير 
2019، وبعد وقوفها على سمات الوضع العام 
الوطني،  للوضع  وتقييمه  وحتليله  الدولي 

تعلن للرأي العام ما يلي:

النظام  ازم���ة  تفاقم  اس��ت��م��رار  تسجل   -
كان  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
من نتائجها بلقنة املخزن للحقل السياسي 
املناضلة، وحتول  األح��زاب  والتضييق على 
احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة إل���ى ح��ك��وم��ة تصريف 
أعمال يقتصر عملها على تنفيذ توجيهات 
املؤسسات  ام���الءات  إل��ى  واالنصياع  املخزن 

املالية الدولية.

- تثمينها للمسيرة الوطنية التي دعت لها 
تنسيقية أكال للدفاع عن احلق في األرض، 
كافة  وت��دع��وا  بالدارالبيضاء  دجنبر   8 ي��وم 
الدميقراطي  النهج  ومناضلي  مناضالت 
لالنخراط القوي في هذه املسيرة، كما تدعو 
كافة اإلطارات املناضلة إلى دعم هذه املعركة 

واالنخراط فيها بقوة

في  العاملة  الطبقة  ن��ض��االت  حتيي   -

اشتوكة ايت باها حيث يتم الطرد التعسفي 
بالعشرات من العامالت والعمال ومع عمال 
وعامالت اخلدمات االرضية مبطار محمد 
طرد  على  االدارة  اق��دم��ت  حيث  اخل��ام��س 
واضرابهم  انتقاما من نضالهم  200 عامل 
االحياء  في  العاملة  الطبقة  وم��ع  امل��ش��روع 
الصناعية وقي املناجم )عمال منجم كماسة 
النظافة  وعمال  امللكي(  للهولدينغ  التابع 
واملناولة باإلضافة الى جميع فئات املوظفني 

في قطاع التعليم والعدل والصحة...

جماهير  ن��ض��االت  ك��اف��ة  عاليا  حتيي   -
شعبنا املتضررة من العطش التي تخوضها 
مجموعة من املناطق حول احلق في املاء، 
مستقبال  ال��وض��ع  استفحال  إل��ى  تنبه  كما 
نظرا لقلة التساقطات هذه السنة مما يؤشر 
لسنة جفاف أخرى، مع استمرار االستغالل 
من  واح��ت��ك��اره��ا  املائية  ل��ل��م��وارد  العشوائي 
ط��رف ك��ب��ار امل����الك، مم��ا ي��زي��د م��ن معاناة 

صغار الفالحني وساكنة املناطق املتضررة.

مراكز   5 ت��ف��وي��ت  ب���ق���رار  ت��ن��دي��ده��ا   -
املغربي  ل��ل��ص��ن��دوق  جامعية  استشفائية 

اخلوصصة  سياسة  في  استمرارا  للتقاعد 
االجتماعية  القطاعات  كافة  على  والهجوم 
الشيء  واألجنبي،  احمللي  املال  رأس  لصالح 
احلالي.  املالية  قانون  مشروع  يؤكده  ال��ذي 
الكبير  املالي  العجز  على  كذلك  يؤشر  كما 
والتي حت��اول سده  الدولة  تعاني منه  ال��ذي 
القطاعات  من  تبقى  ما  تفويت  خ��الل  من 

العمومية واالقتراض من اخلارج.

التي  االنتقامية  باإلجراءات  تنديدها   -
اتخذها املخزن ضد معتقلي حراك الريف 
أجل  من  عائالتهم  وعلى  عليهم  للضغط 
حتجيم نضاالتهم وضرب روحهم املعنوية. 
كما تطالب بإطالق سراحهم الغير مشروط.

واالحتجاجات  الثورات  لكافة  حتيتها   -
دول  م��ن  ب��ع��دد  اجلماهير  تخوضها  ال��ت��ي 
املنطقة كلبنان والعراق واجلزائر احتجاجا 
على األوضاع املزرية التي تعاني منها شعوب 
والدميقراطية  احلرية  اج��ل  وم��ن  املنطقة 
كما  االمبريالبة.  الهيمنة  م��ن  والتخلص 
حتيي النضاالت املستمرة للشعب السوداني 
ال��ث��ورة وحتصني  مهام  استكمال  أج��ل  م��ن 

املكتسبات احلالية.

قادته  ال�����ذي  ب���االن���ق���الب  ت��ن��دي��ده��ا   -
الرجعية اليمينية ببوليفيا ضد حكومة إيفو 
االمبريالية  ال��دوائ��ر  من  برعاية  موراليس 
التي  االمريكية�  املتحدة  ال��والي��ات  وخاصة 
ما فتئت تتدخل في الشأن الداخلي للدول 
التي  الوطنية  األنظمة  كافة  على  والهجوم 
كما حتيي  التخلص من هيمنتها.  حت��اول 
تخوضها  ال��ت��ي  الشعبية  ال��ن��ض��االت  عاليا 
الشعوب بكل من اإلك��وادور والشيلي وايران 
احتجاجا على تدهور األوضاع االجتماعية 

واملطالبة بإرساء دميقراطية حقيقية.

- تنديدها بالعدوان الغاشم الذي يقوده 
والذي  غ��زة،  قطاع  ض��د  الصهيوني  الكيان 
الشهداء. كما  العديد من  إث��ره  سقط على 
الفصائل  كافة  التي تقودها  املقاومة  حتيي 
الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  م��ص��ال��ح  ع��ن  ل��ل��دف��اع 
وتدعو كافة القوى الدميقراطية ببالدنا إلى 
الشعب  مع  للتضامن  العاملي  اليوم  إلحياء 

الفلسطيني في 29 نونبر 2019.

الرباط في: 17 نونبر 2019

النهج الدميقراطي يندد  بقرار تفويت 5 مراكز استشفائية جامعية  وبالهجوم 
على كافة القطاعات االجتماعية في القانون املالي

للقطاع  ال��وط��ن��ي��ة  ال��س��ك��رت��اري��ة  ع��ق��دت 
تخليد  عشية  ال��ع��ادي،  اجتماعها  النسائي 
على  للقضاء  العاملي  باليوم  العالم   شعوب 
العنف ضد النساء، و إذا كانت جرمية االغتيال 
الوحشي ضد السياسيات النشيطات األخوات 
من  نونبر   25 جلعل  مناسبة  الدومينيكان 
العنف،  على  للقضاء  العاملي  اليوم  سنة  كل 
فإنه وبعد مرور عقود من الزمن لم يتمكن 
املنتظم الدولي وال احلكومات التي تعهدت 
ب��ع��ه��وده وق���رارات���ه م��ن ن��ش��ر ال��وع��ي واحلد 
اليوم الوسيلة  من تزايده، بل أصبح العنف 
الناجعة  بيد الدول االمبريالية  وأجهزتها 
لتمرير سياستها وفرض توصيات  القمعية 
مناوئ،  كل صوت  وإسكات   ، الدولية  بنوكها 
السورية   السياسية  الناشطة  اغتيال  فمن 
الناشطة  اختطاف  ال��ى  خلف"  هيفرين   "
املصري"من  "ماهينور  واحملامية  املصرية  
مقر نيابة أمن الدولة، الى تلفيق تهم واهية 
واحلكم بالسجن ملدة 18 سنة في حق ثالث 
عضو  اعتقال  وإع���ادة  اي���ران،  ف��ي  نقابيات 
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني املناضلة 
" خالدة جرار" من طرف القوات االسرائيلية 
إذن سمات  إط��الق سراحها،  بعد أشهر من 
الوضع العام املتسم بالعنف السياسي الناجت 
الشعوب  ض��د  االمبريالية  ال��س��ي��اس��ات  ع��ن 
املضطهدة ، يشكل املناخ املالئم الذي ينتج 
الشعوب،و  ضد  للعنف  املولدة  األسباب  كل 
يصيب النساء بشكل أشد، مما جعلهن في 
مقدمة احلراكات االجتماعية التي تشهدها 

العديد من مناطق العالم.

       أم���ا ف��ي امل��غ��رب، فيحل اخلامس 
وال��ع��ش��رون م��ن ن��ون��ب��ر ه���ذه ال��س��ن��ة ونساء 
امل��غ��رب يعشن أوض��اع��ا م��ت��ردي��ة م��ن أمية 
االجتماعية  الوضعية  ه��ذه  وبطالة،  وفقر 

العمل في ظروف  الى  أغلبهن  تدفع  الهشة 
املعيشي،  للتهريب  ممتهنات  الإن��س��ان��ي��ة، 
أوعامالت في ضيعات زراعية تفتقرن ألدني 
في  ك��ادح��ات  أو  الصحية،  السالمة  ش��روط 

وضعية السخرة  بأسواق املوقف...   

نحييه نحن ف��ي امل��غ��رب  ف��ي ظ��ل نظام 
أداة  العنف  أصبح  حيث  مستبد،  مخزني 
ووسيلة لترهيب وتركيع املواطنات ،متارسه 
أجهزة االمن أمام مرأى ومسمع اجلميع،و 
في ظل استمرار التوظيف السياسي للدين 
م���ن ط����رف أج���ه���زة امل���خ���زن وحت����ت رعاية  
الدولة  مما أدى إلى انتشار الفكر الظالمي 
وال���ذي  يكرس   للنساء وحلقوقهن  امل��ع��ادي 
الى  امل��رأة   التمييزية جت��اه  الدونية  النظرة 
جانب األعراف والتقاليد والثقافة السائدة ، 
مرورا بالنظرة النمطية جتاهها في املناهج 
التعليمية وفي اإلعالم وصوال الى القوانني 
والسياسات، بل يشجع على  مترير فتاوى 
وممارسة  ال��ك��رام��ة،  وه��در  التكفير  و  القتل 
العنف والترهيب لثني النساء على ممارسة 
أج����ل حتقيق  م���ن  ال��ن��ض��ال  او  ح��ق��وق��ه��ن 
مطالبهن في احلق في االرض او املاء او فك 

العزلة عبر الربط الطرقي. 

إن السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي، 
يؤرخ  ال���ذي  النضالي  ال��ي��وم  ه���ذا  حتيي  إذ 
لتضحيات نساء مناضالت، ويكرم شهيدات 
ضحني بحياتهن من أجل احلق في الكرامة 

ومواجهة االستبداد، فإنها:

اجلنس  على  املبني  العنف  أن  تؤكد    -
الباترياركي،  االجتماعي  النظام  عن  الناجت 
يعتبر كذلك وسيلة للرأسمالية لتأبيد وضع 
سائغا  طعما  وجعلهن  وتبضيعهن  النساء 
جلشع الشركات التي حتقق األرباح الطائلة 
ع��ل��ى ح��س��اب��ه��ن، وف��ري��س��ة س��ه��ل��ة لبطش 

الشبكات العاملية املتاجرة في أجساد النساء، 
االستهالكية  القيم  لتمرير  فعالة  ووسيلة 
الرأسمالي  ال��ن��ظ��ام  الس��ت��م��رار  ال��ض��روري��ة 

الطبقي؛

-  تستنكر التزايد املطرد ملظاهر العنف 
وبأبشع  القتل  جرائم  وت��وات��ر  النساء،  ضد 
الدولة املخزنية مسؤولية   ، ونحمل   الطرق 

هذه االنتهاكات اجلسيمة؛

ال��دول��ة على اخلدمات  ت��دي��ن ه��ج��وم    -
تعليم وسكن وشغل وصحة،  العمومية من 
والتي تتحمل املرأة في غيابها القسط األكبر  

مما يجعلها  فريسة لعنف مكثف ؛

-  ترفض إذعان سياسة املغرب إلمالءات 
وضعية  أن  ،ونعتبر  ال��دول��ي  النقد  صندوق 
اليوم مؤشرات نوعية دالة عن فشل  النساء 
"النموذج التنموي اجلديد " والذي لن يجلب 
ل��ن��ا إال م��زي��دا م��ن ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة وعدم 

االستقرار واألمن ؛  

و تطالب :

-  مبراجعة  قانون 13 – 103  مبا يكفل 
على  امل��س��ل��ط  للعنف  حقيقية  م��ن��اه��ض��ة 
النساء. والكشف عن مصير ملفات التحقيق 
النساء وجعل حد لإلفالت  في جرائم قتل 
من العقاب للمتورطني فيها، إعماال للعدالة 

وإنصافا للضحايا؛

-  بإلغاء كافة املواد املشجعة على ممارسة 
املرأة وخصوصا في  العنف واجلرمية بحق 

قانون العقوبات ؛

-  بوضع استراتيجية حقيقية من أجل 
القضاء على العنف ضد النساء ووضع كافة 
الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك املنظمات 
وتنفيذها  إق���راره���ا  ف���ي  احل��ك��وم��ي��ة  غ��ي��ر 

وتقييمها.

كما حتيي بقوة وإص��رار نضاالت النساء 
ال��ع��ال��م ض��د ك��ل أشكال  ف��ي مختلف ب��ق��اع 
العنف املتزايد في العالم، من عنف االحتالل 
واالستغالل  والعنصرية  والعدوان  واحلروب 
ال��ط��ب��ق��ي واالض��ط��ه��اد وال��ت��م��ي��ي��ز واجلهل 
واألصولية،  وتضم صوتها إلى كل األصوات 
من  اإلف���الت  تزكية  ترفض  التي  النسائية 
العقاب الذي يطبع أغلب جرائم العنف ضد 

النساء؛

النساء  إل���ى ج��ان��ب  وق��وف��ه��ا  وت���ؤك���د    -
كادحات،  وف��الح��ات  ع��ام��الت،  م��ن  باملغرب 
القمع  ض���ح���اي���ا  وم���ع���ط���الت  وط����ال����ب����ات، 
من  ه��ارب��ات  ون��ازح��ات  ومهاجرات  املستمر، 
وال��ع��دوان، وأمهات عازبات  جحيم احل��روب 
ومطرودات من املعامل والضيعات وغيرهن 
نير  يرزخن حتت  اللواتي  النساء  فئات  من 
العنف  مقدمته  وف��ي  أصنافه  بكل  العنف 
االقتصادي للسلطة، معبرة عن استنكارها 
احلركة  ملطالب  للدولة  املستمر  للتجاهل 
بشكل  والدميقراطية  واحلقوقية  النسائية 
عام، املطالبة بحماية النساء ومتكينهن من 

كافة حقوقهن.

-  وتعلن انخراطنا كقطاع نسائي للنهج 
الدميقراطي في اجلبهة االجتماعية ونثمن 
قضية  تكون  أن  ونتمنى  التأسيس  م��ب��ادرة 
والقضاء  اجلنسني  ب��ني  الفعلية  امل��س��اواة 
أولويات  النساء من ضمن  العنف ضد  على 

اجلبهة.

السكرتارية الوطنية

الرباط، في 25 نونبر 2019

القطاع النسائي للنهج الدميقراطي يندد بكل أشكال العنف الذي متارسه أجهزة القمع الطبقية ضد 
النساء في بقاع العالم ويطالب بوضع حد لإلفالت من العقاب للمتورطني فيها 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

2019 مبقر  نونبر   19 الثالثاء  يومه  انعقد 
االجتماع  ب��ال��رب��اط  للشغل  امل��غ��رب��ي  االحت����اد 
للجامعة  التنفيذية  للكتابة  العادي  األسبوعي 
في  ال��ت��داول  وبعد  الفالحي؛  للقطاع  الوطنية 
عدد من التقارير التي شملت مختلف أنشطة 
والنضالية  والتكوينية  التنظيمية  اجل��ام��ع��ة، 
الفروع  مستوى  وع��ل��ى  م��رك��زي��ا  واإلش��ع��اع��ي��ة، 
والنقابات الوطنية والتنظيمات املوازية والوقوف 
فإن  والقطاعية،  العامة  املستجدات  أه��م  عند 

الكتابة التنفيذية للجامعة تسجل ما يلي:

ك��اف��ة م��ن��اض��الت ومناضلي  1.    دع��وت��ه��ا 
اجلامعة إلى التعبئة القوية قصد إجناح احلملة 
النضالية الوطنية من 01 إلى 15 دجنبر املقبل؛ 
والتي قررتها النقابة الوطنية للعمال الزراعيني 

التابعة جلامعتنا من أجل رفع التهميش 
العمال  ي��ع��ان��ي��ه��م��ا  ال��ل��ذي��ن  وال��ت��م��ي��ي��ز 
باملساواة  ب��دءا  ورج��اال،  نساء  الزراعيون، 
في احلد األدنى لألجور وفي مدة العمل 
والصناعي  الفالحي  القطاع  اليومية بني 
والسالمة  ال���ص���ح���ة  ش������روط  وض����م����ان 
واح��ت��رام مدونة  العمل  وحتسني ظ��روف 

الشغل على عاّلتها.

النضالي  للبرنامج  ال��ت��ام  دعمها      .2
املكاتب  ملستخدمي  ال��وط��ن��ي��ة  للنقابة 
اجلهوية لالستثمار الفالحي )إضراب 28 

نونبر اجلاري وإضراب 12 دجنبر املقبل، املرفوق 
وتثمينها  بالرباط(  بوقفة احتجاجية مركزية 
مستوى  ع��ل��ى  وال��ن��ض��ال��ي  التنظيمي  للعمل 
العديد من النقابات الوطنية التابعة للجامعة: 
النقابة  العقارية،  للمحافظة  الوطنية  النقابة 
الوطنية ملوظفي وزارة الفالحة، النقابة الوطنية 
للمياه  الوطنية  النقابة  الفالحية،  لالستشارة 
املناضالت  كافة  ودعوتها  والغابات...وغيرها؛ 
واملناضلني إلى مواصلة العمل لتحقيق مطالبها 
القطاعية اخلاصة، عبر برامج تعبوية ونضالية 

مضبوطة.

بشأن  اجلامعة  م��وق��ف  على  تأكيدها      .3
املعبر  باملوظفني/ات،  اخلاصة  الترقي  معايير 
عنه رسميا من خالل مراسلة اجلامعة بتاريخ 
09 أكتوبر املاضي، وحرصها على احلفاظ على 
التأسيس  التي مت  التوازن وعلى عدالة املعايير 
وتشاركي منذ عدة سنوات،  تشاوري  بشكل  لها 

إنصافا للجميع.

لفئات  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ل��ل��ع��م��ل  تثمينها      .4
اإلداري���ني  وامل��س��اع��دي��ن  والتقنيني  املتصرفني 
غير  الشهادات  وحاملي  التقنيني  واملساعدين 
ودعوتها  املناسبة،...؛  السالليم  في  املدمجني 
للتطلعات  يستجيب  وتقويته مبا  تطويره  إلى 
دعوتها  تأكيد  مع  املشروعة؛  الفئوية  واملطالب 
للتحضير لعقد امللتقى الوطني األول للمحررين 
ولتفعيل التوصيات الصادرة عن امللتقى الوطني 
واملساعدين  اإلداري�����ني  للمساعدين  األخ��ي��ر 

التقنيني.

5.    دعوتها إلى عقد اجتماع اللجنة الوطنية 
العمومية  املؤسسات  ومستخدمي  ملستخدمات 
امل��ن��خ��رط��ة ف��ي ال��ن��ظ��ام اجل��م��اع��ي مل��ن��ح رواتب 

وتفعيل  للجامعة  التابعة   )RCAR( التقاعد 
برنامجها النضالي من أجل العدالة واإلنصاف، 
الشغيلة  تعانيه  ال��ذي  الكبير  احليف  وملواجهة 
املنخرطة في هذا النظام، وما يترتب عنه من 
تقهقر مادي ومعنوي خطير بعد إحالتهم على 

التقاعد.

6.    تثمينها ملختلف أنشطة شبيبة القطاع 
ال��ف��الح��ي وت��ن��ظ��ي��م امل����رأة ب��ال��ق��ط��اع الفالحي 
واملناضلني  املناضالت  كافة  ودعوتها  والغابوي، 
لتظافر اجلهود قصد التحضير اجليد للمؤمتر 
القادم لتنظيم املرأة، وإجناح مختلف األنشطة 
املبرمجة لفئات الشباب والنساء بقطاعنا، مبا 

يستجيب لتطلعاتهم ومطالبهم اخلاصة.

7.    دعمها لسائر النضاالت بالقطاع الفالحي 
املناضلة،  الشغيلة  فئات  سائر  مع  وتضامنها 
خاصة نضاالت موظفي وزارة املالية وعمال نقل 
ومطالبتها  اخل��ام��س  محمد  مبطار  البضائع 
امللحة باإلفراج عن كافة املعتقلني السياسيني 

وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.

8.    تأكيدها رفض اجلامعة جملة وتفصيال 
ملشروع القانون التكبيلي حلق اإلضراب املطروح 
اب��ت��داء من  على ط��اول��ة احل���وار م��ع احلكومة 
األربعاء 20 نونبر، ورفضها ملشروع القانون حول 
النقابات املهنية وللمخطط التخريبي للوظيفة 
إقرار مرونة  إلى  الهادفة  وللتعديالت  العمومية 

أكثر توحشا داخل مدونة الشغل.

9.    رفضها ملشروع امليزانية عن سنة 2020 
إغناء  من  وال��ذي سيزيد حتما  للبرملان  املقدم 
مستقبل  ره��ن  وم��ن  الفقراء  وتفقير  األغنياء 
األجيال القادمة نتيجة تفاقم مديونية الدولة 

الداخلية واخلارجية. 

املنظمة  الوقفات  في  للمشاركة  10.نداءها 
يوم 29 نونبر مبناسبة اليوم العاملي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني وتنديديها مجددا بالعدوانية 
الصهيونية املتواصلة ضد الشعب الفلسطيني 
الذي  األخير  األمريكي  اإلمبريالي  وباملوقف 
أقر بشرعية إقامة املستوطنات الصهيونية في 
األممية،  ل��ل��ق��رارات  واملناقض  الغربية  الضفة 
العمالية  النضاالت  لكافة  الالمشروط  ودعمها 
الرأسمالية  مواجهة  في  العالم  عبر  والشعبية 
اإلمبريالية،  والعدوانية  واالستغالل  املتوحشة 
والدميقراطية  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��رر  أج���ل  وم���ن 
والكرامة واحلرية واملساواة والعدالة االجتماعية 

وحقوق اإلنسان للجميع.

جامعة القطاع الفالحي  تعتبر مشروع ميزانية 2020 تكريس 
لسياسة  إغناء األغنياء وتفقير الفقراء بعد اإلغالق  خارج املساطر القانونية   

)األغلبية  ع��ام��الت  م��ن   300 ح��وال��ي 
الساحقة( وعمال شركة انتيرطرونيك 
 INTERTRONIC maroc امل��غ��رب 
ال��ت��ش��رد، وذل���ك منذ 2  تعيش م��آس��ي 
بعني  ال��ش��رك��ة  ت��وج��د   .2019 شتنبر 

بورجة بالدار البيضاء.

)االحتاد  النقابي  التدخل  فرغم   
الوقفات  ورغ������م  ل���ل���ش���غ���ل(،  مل���غ���رب���ي 
مندوبية  ت��دخ��ل  ورغ����م  وامل���س���ي���رات، 
)إحدى  الشركة  مسؤولي  الشغل...فان 
 Savoy ال��ف��رن��س��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ف����روع 

 ، )international
متمادون في حتديهم 
ل���ل���ق���وان���ني اجل�����اري 
بها العمل في ميدان 

الشغل.

حت������������ت وط������������أة 
ال��ب��ط��ال��ة وال���ت���ش���رد، 
أمام تعنت الباطرونا، 
أجهزة  تقاعس  أم��ام 
الدولة املختصة، فقد 
من  ق���ررت���ل���ع���ش���رات 
االعتصام  الضحايا 
يوميا  الشركة،  داخ��ل 
ول����ي����ل����ي����ا م���ط���ال���ب���ة 

حقوقهم املشروعة.

ففي هذه الظروف 
ال����ص����ع����ب����ة )ال�����ب�����رد 
ال�������ق�������ارص، امل����ط����ر، 
اجل��������������وع، اخل�������وف 
م�����ن ت����دخ����ل ق�����وات 

ال��ق��م��ع...(، ق��ام وف��د ب��زي��ارة تضامنية 
للضحايا الرأسمال املفترس، وفد مثل 
احملمدية،  ف��رع  ال��دمي��ق��راط��ي،  النهج 
اإلنسان،  حل��ق��وق  املغربية  اجلمعية 
فرع احملمدية، شبكة التقاطع للحقوق 
الكبرى،  البيضاء  ال��دار  جهة  الشغلية، 

وذلك يوم األربعاء 20 نونبر 2019.

ليست هذه الزيارة، وسوف لن تكون 
األخيرة، ما دامت الضحايا بقيت في 
حاجة إلى تضامن األح��رار واحلرائر، 
وإلى فضح ممارسة الباطرونا املفترسة.

عامالت  انتيرطرونيك املغرب، يعتصمن مبقر الشركة 
البيضاء الرباطالدار 

دوليطيكس  ش����رك����ة  ت����أس����س����ت 
بعني  ال��ن��س��ي��ج  ق���ط���اع   (  Dollytex
 110 ب��ني  تشغل   ،1984 سنة  السبع(، 
وعامل.  امل��ائ��ة(  في   90( عاملة  و150 

راسما فرنسي.

في  العمالت  م��ن  العديد  اشتغلت 
الشركة منذ تأسيسها.

 مع بيع الشركة سنة 2018 ، بدأت 
امل��ش��اك��ل م��ن امل��ال��ك اجل���دي���د. ومنذ 
أداء  عن  الشركة  توقفت   ،2019 ابريل 
أج��ور األج����راء، وع��ن دف��ع املساهمات 
االجتماعية  ل��ل��ص��ن��ادي��ق  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
االجتماعي،...(.  الضمان  )ص��ن��دوق 
الباطرون اجلديد على  وها كذا حكم 
110 ع��ام��ل��ة وع��ام��ل ب��ال��ت��ش��رد، فرغم 
مبادرات نقابة االحتاد املغربي للشغل، 
القضائي  واحلكم  املندوبية،  وتدخل 
لصالح الضحايا فان، الباطرون "املسلم 

في   70 ميتلك  أصبح  ال��ذي  املغربي"، 
املائة من رأسمال الشركة، يعتبر نفسه 
بالضحايا  دف���ع  ال���ق���ان���ون، مم���ا  ف���وق 
تاشفني  ابن  يوسف  بشارع  االعتصام 

أمام مقر له، وذلك في ظروف صعبة.

وفد  ق��ام  املعتصمات،  لدعوة  تلبية 
الرأسمال  للضحايا  تضامنية  ب��زي��ارة 
امل��ف��ت��رس. ممثل ل��وف��د ك��ل م��ن النهج 
الدميقراطي، فرع احملمدية، اجلمعية 
امل���غ���رب���ي���ة حل����ق����وق اإلن�����س�����ان، ف���رع 
للحقوق  التقاطع  شبكة  احمل��م��دي��ة، 
الكبرى،  البيضاء  ال��دار  جهة  الشغلية، 

وذلك يوم األربعاء 20 نونبر 2019.

س��ت��ت��ك��رر م���ث���ل ه�����ذه ال�����زي�����ارة ما 
حقوقها  تسترجع  لم  الضحايا  دام��ت 
إلى تضامن  وبقيت في حاجة  كاملة، 
األحرار واحلرائر، وإلى فضح ممارسة 

الباطرونا املفترسة.

عامالت دوليطيكس في اعتصام مستمر
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قضايا عمالية وحقوقية من 26  نونبر  إلى 2 دجنبر 2019 
صفرو 

وضعت سيدة منحدرة من دوار آيت الطالب 
اجلامعي  املستشفى  ب��اب  أم��ام  التوأم  مولودها 
أنظار  وحت��ت  امل��أل  أم��ام  بفاس  الثاني  احلسن 
واحتجاج العشرات ممن كانوا ينتظرون فرصة 

الدخول للتداوي داخل املستشفى. 

في  تقدمت  السيدة  ه��ذه  كانت  ذل��ك  قبل  و 
اإلقليمي  باملستشفى  ال���والدة  لقسم  أل��م  حالة 
محمد اخل��ام��س ب��ص��ف��رو، ال���ذي أح��ال��ه��ا على 
حالتها  أن  بداعي  بفاس  اجلامعي  املستشفى 
مستعصية وال وجود لطبيبة مداومة تسهر على 
ال��والدة بفاس،  حالتها. لكن فور وصولها لقسم 
وهذه  استقبالها  األخير  ه��ذا  مسؤولون  رف��ض 
وبسيطة،  وعادية  أن حالتها سهلة  بداعي  املرة 
وعليها الرجوع إلى صفرو. وفور خروجها لباب 
توأما  ووضعت  املخاض  ب��آالم  أحست  املصلحة 
احملاضرات  السيدات  وإح��دى  زوجها  مبساعدة 

وحتت احتجاج احلضور من املرتفقني. 

 

احلادث كان موضوع بالغ تنديدي أصدره الفرع 
اجلهوي للجمعية املغربية حلقوق بجهة فاس /

مكناس ،أعقبه توقيف املنذوب اإلقليمي لوزارة 
الصحة بصفرو كإجراء حملاولة إنقاذ ماء وجه 

الوزارة. 

بصفرو  اإلق��ل��ي��م��ي  املستشفى  وك���ان  ه���ذا    
 Amdh شهد احتجاجا كبيرا وزاخم دعا له فرع
الصناعي  ب��ص��ف��رو وح��ض��رت��ه ع��ام��الت احل���ي 
بكثافة للتنديد بوفاة إحدى زميالتهن )سناء( 
من  الفقيدة  خاللها  انتقلت  توليد  عملية  إث��ر 
صفرو إلى فاس حيث لفظت أنفاسها األخيرة 
باملستشفى بفاس بعد التأخر في التدخل مما 
ف��اق��م ح��ال��ة ال��ن��زي��ف ل��دي��ه��ا.احل��ادث ك��ان عرف 
توقيف مدير املستشفى اإلقليمي بصفرو، لكن 
نزيف قطاع الصحة مستمر وواع��د مبزيد من 

االحتجاجات حتى إشعار آخر.
مصطفى خياطي: 19نونبر 2019

الصحة بؤرة غضب شعبي  ضد الدرك األسفل 
من املواطنة

منح مشروع قانون املالية برسم سنة 2020، 
ال��ص��ح��ة، فيما  ل������وزارة  م��ال��ي  م��ن��ص��ب   4000
الطبية  األط���ر  م��ن   97761 يصل  اخل��ص��اص 
طبيب  كالتالي:32387  ،م��وزع��ة  والتمريضية 
الصحة  وزارة  أن  أي  وتقني،  مم��رض  و64774 
طبيب  ل:12000  ب��ح��اج��ة  س��ت��ك��ون  امل��غ��رب��ي��ة 

و50000 ممرض وتقني. 

هي أرقام رسمية قدمها وزير الصحة املغربي 
آي���ت ال��ط��ال��ب، ول��ك��ن ل��ي��س ح��رص��ا م��ن��ه على 
ودعوة  للمغاربة  العمومية  الصحة  حتصني 
البرملان إلى إعادة مناقشة ميزانية وزارة الصحة، 
الصحية  واملراكز  املستشفيات  تأهيل  أفق  في 
خدماتها  وتقريب  وجتويدها  واملستوصفات 
مالئمة  خدماتها  وج��ع��ل  ال��ن��ائ��ي��ة،  للمناطق 
للمعايير الدولية كما حتددها منظمة الصحة 

العاملية OMS. بشروط املعيارية التي تقدمها 
العهود الدولية وخصوصا العهد الدولي اخلاص 

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية.

الوزير بعد عرضه لألرقام املذكورة أعاله قدم 
البديل اململى عليه، واملنبثق من إحدى فقرات 
خطاب رئيس الدولة خالل افتتاح البرملان في 
وتتيح  تدعو  التي  الفقرة  وه��ي   ،2018 أكتوبر 
للرأسمال األجنبي االستثمار في قطاع الصحة 
ه���ذه اخلدمة  تسليع  م��ن  م��زي��د  ي��ع��ن��ي  مم��ا 
االجتماعية والضرب املمنهج للمجانية ومزيد 
من التخريب في هذا القطاع ورفع اليد املمنهج 
ك��ذل��ك ل��ل��دول��ة وت���رك امل��واط��ن ع��رض��ة جلشع 

ومزايدات القطاع اخلاص.

19 نونبر 2019

الصحة : تخريب و تسليع و رأسمال أجنبي.
حكومة تصريف نوايا و مخططات الطبقة السائدة

الكحيل  ورث���ة  ال��ص��اف��ي:  دوار   -  1
فرد،   20 ال��ت��ش��ري��د،  ضحايا  محمد 
يعيشون ظروف صعبة  بعد إفراغهم 
من براكة تعيش فيها العائلة منذ أكثر 
من نصف قرن. البراكة رقم 257، بدوار 
الصافي. األوراق اإلدارية تثبت ذالك. 

2 - دور بني موغيت: شركة العمران 
تتماطل في تنفيذ وعودها رغم هدم 
األرض  م��غ��ادرة  و  ملساكنها  الضحايا 
كما طلبت بذلك الشركة. اجلاري به 
العمل في هذا النوع من احلاالت: بعد 
3 أشهر من الهدم، تستفيد الضحايا 
مساكنها  ل��ب��ن��اء  أرض���ي���ة  ب��ق��ع  م���ن 

"القانونية".

التشريد  تعيش  التي  األس��ر  كانت 
م��ن��ذ أك��ث��ر م���ن س��ن��ت��ني، ت��ق��ط��ن في 
امل��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ االس���ت���ع���م���ار، خالل 
املعمرين  م���ن  األراض������ي  اس��ت��رج��اع 

فوتت  عندما  املشكل  األجانب. طرح 
األراضي لشركة العمران العمالقة.

3 - دوار شحاوطة بني يخلف )دوار 
اخل��دود(: العشرات من األسر تعيش 
بالقوة. شبح  اإلف���راغ  تهديد    حتت 

التشريد يلوح في األفق.

القاطنة  ال��ع��دي��د م��ن األس����ر   - 4
بكاريان البرادعة ، وكاريان املسيرة في 
انتظار "االستفادة" من بقع او سكن 

الئق.

مشروعي  س��ك��ان  م���ن  آالف    -  5
غياب  من  يعانون  "فتح2"  و  "فتح1" 
البني التحتية الضرورية: املستوصف، 
امل��ؤس��س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة...زي��ادة على 
التي  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ص��ح��ي��ة و  األض�����رار 
لساكنة  ال���ي���اج���ور  م��ع��م��ل  ي��س��ب��ب��ه��ا 

"فتح1".

مشاكل الساكنة تتفاقم في ظل ال مباالة املسؤولني 
واالستخفاف مبطالبهم املشروعة

المحمدية

الوطنية  ال��ت��ن��س��ي��ق��ي��ة  ت����ع����ود 
عليهم  ف����رض  ال���ذي���ن  ل���ألس���ات���ذة 
إل���ى االح��ت��ج��اج مجددا  ال��ت��ع��اق��د 
يومي  وطني  إض���راب  خ��وض  عبر 
بعد  وذل����ك   ،2019 دج��ن��ب��ر  و4   3
النضالية  األش���ك���ال  م���ن  س��ل��س��ل��ة 
املاضي،  ال���دراس���ي  امل��وس��م  خ���الل 
مفتوحا  إض���راب���ا  خ��اض��ت  ح��ي��ث 
باملبيت،   ب��اع��ت��ص��ام��ات  م��رف��وق��ا 
التربية  وزارة  أم�����ام  وم���س���ي���رات 
ال��وط��ن��ي��ة وأم����ام ال��ب��رمل��ان وف���ي كل 
والتي عرفت  املغربية،  املدن  شوارع 
ت��دخ��الت أم��ن��ي��ة وح��ش��ي��ة أسفرت 
عن إصابات خطيرة وعن استشهاد 
 ، أس��ت��اذة  وال��د  حاجيلي  الله  عبد 

واملطالبة  التعاقد  إلسقاط  وذل��ك 
باإلدماج الفوري دون قيد او شرط  

في أسالك الوظيفة العمومية.
خالل  من  التنسيقية  دع��ت  كما 
في  ج��ه��وي��ة  م��س��ي��رات  إل���ى  بيانها 
ودع���ت  ل����إلض����راب،  األول  ال���ي���وم 
إلى  واجلمعوية  النقابية  اإلطارات 
املعركة  التضامن في هذه  جتسيد 
املدرسة  عن  تدافع  التي  النضالية 
الغيورين  كل  يهم  كشأن  العمومية 
وشعبي  ج����ي����د  مت���������درس  ع����ل����ى 
ودميقراطي لكافة أبناء اجلماهير 
الشعبية لكي ال يفوت ما بقي منها 

إلى لوبي القطاع اخلاص.  

التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم 
التعاقد  تخوض إضرابا وطنيا يومي 3 و 4 دجنبر
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5 من 26  نونبر  إلى 2 دجنبر 2019  من تاريخ الحركة النقابية والعمالية

حول جتربة احلركة النقابية بالبحرين

"تاريخ  حافل بكفاح  مرير، باستقطاب 
أالف العمال، و هذا رغم املنع القانوني. لكن 
مع القانونية، متكن النظام من استقطاب 
ال���ق���ي���ادات ال��ن��ق��اب��ي��ة، مم���ا اف��ق��د احلركة 

النقابية البحرينية جماهيريتها")ع.ف(. 

ي��ب��دو ت���اري���خ احل���رك���ات ال��ع��م��ال��ي��ة في 
متوازيا  وخطا  طبيعيا  امتدادا  البحرين 
للحركات السياسية والنضالية التي شهدتها 
املاضية.  العقود  طيلة  البحرينية  الساحة 
تعود  التي  البحرينية  العمالية  فاحلركة 
ق��رن مضى  أكثر من نصف  إل��ى  بجذورها 
ال  ونضالي  سياسي  ت��اري��خ  مالمح  أب���رزت 
تخطئه الذاكرة من خالل الرموز الوطنية 
بتبنيها  ب��ارزا  دورا  لعبت  التي  والسياسية 
أفضل  عمالي  واق��ع  نحو  العمال  مطالب 
ما أزال الفواصل بني الهم السياسي والهم 

املعيشي أمام هيمنة أجنبية.

ول��ع��ل أب���رز ه���ذه ال��ص��ور ف��ي تاريخ 
شهده  ما  البحرينية  العمالية  احلركة 
شركة  عمال  رف��ع  عندما   1938 ال��ع��ام 
نفط البحرين مطالبهم بتشكيل نقابة 
ودميقراطي  وط��ن��ي  أس���اس  على  لهم 
وه���ذا م��ا ي��ب��رز م��الم��ح ال��ن��ض��وج لدى 
ح��رك��ة ع��م��ال��ي��ة ق����در ل��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر من 

الضربات املوجعة.

أدوار  ب��رزت  اخلمسينات  فترة  وم��ع 
على  اعتمدت  التي  العمالية  احل��رك��ة 
حركة هيئة االحتاد الوطني التي قادت 
البحرينيني من خالل  العمال  مطالب 
تأسيس احتاد انضم إلى عضويته 15 
ألف عامل آنذاك. وعلى رغم االضرابات 
العمالية والشعبية التي أجبرت حكومة 
في  الدخول  البريطاني على  االنتداب 
للتوصل  العمال  مندوبي  مع  ح���وارات 

إلى قانون للعمل ينص على حرية تشكيل 
النقابات واالحتادات املهنية في العام 1957 
بعملية  قوبل  البحريني  العمل  احتاد  فان 
اق���رب إل���ى عملية االج��ت��ث��اث وان��ت��ه��ى به 
األمر بني االعتقاالت والنفي لكوادر الهيئة 
ما أدى إلى جتميد العمل بالبنود املتعلقة 

بالتنظيم النقابي في ذلك القانون.

جاء العام 1965 ليشكل محطة نضالية 
بارزة في تاريخ البحرين حني قامت شركة 
نفط البحرين بطرد 1500 عامل في ظل 
أوضاع أقل ما توصف به باألوضاع املتردية 
االنتفاضة  الن��ط��الق��ة  ال���ش���رارة  ف��ك��ان��ت 
الشعبية في شهر مارس/ آذار والتي طالبت 
اراضي  من  االستعمار  وط��رد  باالستقالل 
البحرين ولم تخُل أجندة املناضلني آنذاك 
من املطالبة بعودة املفصولني إلى أعمالهم 
العمالية  نقاباتهم  بتأسيس  لهم  والسماح 
ل��م يختلف  ال��رد  لكن  املهنية  واحت��ادات��ه��م 
كثيرا عما كان عليه في اخلمسينات فكان 
االع��ت��ق��ال وال��ن��ف��ي وال���رص���اص ل��غ��ة حوار 

االستعمار مع احلركات العمالية.

الوطني  االستقالل  مرحلة  بداية  ومع 
ان��ت��ق��ل��ت احل���رك���ة ال��ع��م��ال��ي��ة إل���ى محطة 
عبر  حضورها  مارست  إذ  أخ��رى  تاريخية 
تشكيالت عمالية سرية تطورت للعلن العام 
1971 حني مت تأسيس اللجنة التأسيسية 
وأصحاب  واملستخدمني  العمال  الحت���اد 

مرحلة جديدة  والدة  لتشهد  احل��رة  املهن 
العمال.  ب��ح��ق��وق  ال��ع��ل��ن��ي��ة  امل��ط��ال��ب��ة  م��ن 
وق��د وق��ع وثيقة طلب االع��ت��راف باللجنة 
لكن  ع��ام��ل   3000 ي��ق��ارب  م��ا  التأسيسية 
الرفض كان اإلجابة املقابلة لهذه املطالب 
العمالية  االنتفاضة  ان���دالع  إل��ى  أدى  م��ا 
بعد   1972 العام  آذار  م��ارس/  الشعبية في 
مطالبني  العام  اإلض��راب  العمال  أعلن  ان 

بتشكيل االحتاد والنقابات.

برملانية  جت����رب����ة  أول  ق�������دوم  وم������ع 
انتخب   1974 العام  في  البحرين  عرفتها 
الوطني  للمجلس  ممثلية  البحرينيون 
ال��ت��ي كانت  ال��ش��ع��ب  لكتلة  ال��ف��وز  وحت��ق��ق 
وض��ع��ت ض��م��ن ب��رن��ام��ج��ه��ا دع���م احلركة 
وتبعا  أساسيا  مطلبا  باعتبارها  العمالية 
حل���ال االن���ف���راج ال��س��ي��اس��ي ال���ذي شهدته 

البحرين آنذاك استثمرت هذه احلركة هذه 
األجواء بتأسيس أربع نقابات ومت تشكيل 
جلنة تبنت العملية التنسيقية فيما بينها 
غير  نهاية  حمل   1975 ال��ع��ام  صيف  لكن 
أمر بحله  الذي  الوطني  للمجلس  سعيدة 
وينتهي  ال��دول��ة  أم��ن  ق��ان��ون  تطبيق  ليتم 
األمر بإجهاض التجربة النقابية واعتقال 

قياداتها.

وألن املرحلة التالية غلفت بطابع أمني 
نحو  تتجه  العمالية  احلركة  جعل  ص��ارم 
العمل السري الذي قاد الكثيرين منهم إلى 
لكن مطالب  ولسنوات طويلة،  االعتقاالت 
احلركة وج��دت طريقا آخر لها من خالل 
اللجنة التأسيسية الحتاد عمال البحرين 
اخلارج  ف��ي  النقابات  ب��ني  تنسيق  وجل��ن��ة 
واملؤمترات  احمل��اف��ل  جميع  ف��ي  وسعيها 
العربية والدولية وخصوصا بعدما توحدت 
اإلرادة العمالية باحتاد اللجنة التأسيسية 
وجلنة التنسيق في اخلارج في إطار احتاد 
تاريخية حتققت  البحرين كخطوة  عمال 

في فبراير/ شباط العام 1978.

احلكومة  أص������درت   1979 ال���ع���ام  ف���ي 
ثم  االستشارية  اللجان  بتشكيل  مراسيم 
اللجنة العمالية الدائمة واتبعتها مبراسيم 
ثم  وم���ن  املشتركة  العمالية  ال��ل��ج��ان  ع��ن 
اللجنة العامة لعمال البحرين العام 1983 
م��ن قبل  اعتبرت  ه��ذه اخل��ط��وات  ان  غير 

البحرين  خارج  العمالية  احلركات  قياديي 
إلعطاء  البحرينية  احلكومة  من  محاولة 
تكن  لم  التي  اللجنة  لهذه  نقابية  شرعية 
لتتمتع مبعايير وشروط التنظيم النقابي 

احلر واملستقل عن احلكومة.

وبروز  التسعينات  مرحلة  ب��داي��ة  وم��ع 
التحركات الشعبية للمطالبة بعودة احلياة 
بشكل  العمالية  املطالبات  ع��ادت  النيابية 
أك��ث��ر وض��وح��ا ع��ل��ى ال��س��اح��ة احمل��ل��ي��ة من 
التنظيم  إل���ى  ب��االن��ت��ق��ال  املطالبة  خ���الل 
النقابي السليم والصحيح واملتمثل بإصدار 
املعايير  ضمن  العمالية  النقابات  ق��ان��ون 
الدوليني  االتفاقني  وخصوصا  واالتفاقات 
النقابي  التنظيم  بحق  املتعلقني  و98   87
واملفاوضة اجلماعية واالتفاق العربي رقم 
وتقدم  ال��ن��ق��اب��ي.  التنظيم  ب��ش��أن ح��ق   86

العمل  ل����وزارة  مب��ذك��رة  العمالي  التنظيم 
وال��ش��ئ��ون االج��ت��م��اع��ي��ة ط��ال��ب��ت بتطوير 
العمل  إل��ى  والتحول  العمالية  التشريعات 

النقابي بصورته املتعارف عليها دوليا.

بقانون  للعمل  امللكي  املرسوم  وبصدور 
النقابات العمالية سجل يوم 24 سبتمبر/ 
تاريخ  في  2002 ميالد عهد جديد  أيلول 
وأصبح  البحرين،  في  العمالية  احل��رك��ات 
واقعا  امل��رس��وم  ل��ه��ذا  تبعا  النقابي  العمل 
ك���ان مطلبا  ب��ع��دم��ا  ب��ق��وة  ي��ف��رض نفسه 
لم  كبير  بتحد  البحرينيون  معه  تعايش 

يخُل من العمل الشاق والسجن واملنفى.

كيف تتعامل نقابات اليوم مع التحديات 
البحرين  العمالية في  التي تواجه احلركة 
بعدما باتت تعمل بالعلن وبصورة يكفلها 
بدور  العمالي  الوعي  يبدو  وكيف  القانون؟ 
مع  الشركات  تتعامل  وهل  النقابات؟  هذه 
النقابات كشريك أساسي في العمل؟ هذه 
على  احللقة  ه��ذه  ف��ي  نطرحها  األسئلة 
األمني العام لالحتاد العام لنقابات البحرين 
اللقاء  ه��ذا  ف��ي  عبداحلسني  عبدالغفار 
العمال  بعيد  االحتفال  مع  يتزامن  ال��ذي 

في األول من مايو/ أيار.

املسجلني  ع��دد  أن  تفسر  كيف  لكن   -
البحرين ال  العام من عمال  ل��دى االحت��اد 
يزيد عن 10 آالف عامل وهذا رقم ال ميثل 

الغالبية العمالية في البحرين؟

-  أود أن أؤكد أننا لم نتبع سياسة الكثير 
من االحتادات في العالم والتي تفرض على 
النقابة  عضوية  حتت  ينضوي  أن  العامل 
ونحن نؤمن بأن هذا خطأ، إذ يترك اخليار 
لعضوية  االن��ض��م��ام  عملية  ف��ي  ل��ل��ع��ام��ل 
النقابة، أيضا أننا نؤمن في الفترة املقبلة 
ملموس  بشكل  سيرتفع  ال��ع��دد  ه���ذا  أن 
وهذا سينتج عن ارتفاع عدد النقابات التي 
وخصوصا  املقبلة  الفترة  خ��الل  ستشهر 
بعدما يتم إصدار مراسيم بإشهار نقابات 
سيترتب  ه��ذا  وبالتالي  ال��ع��ام  القطاع  ف��ي 
عليه ن��ض��ج ووع����ي أك��ب��ر ل���دى ال��ع��ام��ل أو 

املوظف البحريني.

- كيف تسير األم��ور اآلن بشأن عملية 
املطالبة بوجود نقابات في القطاع العام؟

هنا  والب���د  قائمة  املطالبة  ه��ذه    -
أن نشكر رئيس ال��وزراء صاحب السمو 
خليفة  آل  سلمان  ب��ن  خليفة  الشيخ 
من  االن��ت��ه��اء  ب��ض��رورة  اهتمامه  على 
إعداد الصوغ النهائي لتشكيل النقابات 
هذا  وط��رح  احلكومي.  القطاع  داخ��ل 
العامة  املوضوع خالل اجتماع األمانة 
بسمو رئيس الوزراء أخيرا وأبدى سموه 
الى  بالنسبة  ال���ض���رورة  ل��ه��ذه  ت��ق��دي��ره 
العمال في القطاع العام وأكد االقتراب 
من الصيغة النهائية للتشكيل النقابي 
داخل القطاع العام الذي سيقدم دفعة 
في  النقابية  احلياة  مسيرة  في  قوية 

البحرين.

تواجهكم  التي  التحديات  هي  ما   -
س��واء في االحت��اد أو باعتباركم رئيسا 

لنقابة شركة نفط البحرين »بابكو«؟

التي  امل��ع��وق��ات  ان  ت���ص���وري  ف���ي   -
عليها  نتغلب  ان  ميكننا  اآلن  تعترضنا 
بالعمل  بالقانون اخلاص  التزمنا  لو  فيما 
تبدو  فهي  حت��دث  معوقات  وأي��ة  النقابي. 
أمرا طبيعيا في واقع األمر ونتعامل معها 
من خالل احلوار البناء وغالبيتها تتلخص 
في مطالب عمالية تعاملنا معها في املاضي 

بشكل إيجابي.

ي��ردد ان بعض اجلمعيات  - هناك من 
السياسية حتاول فرض إرادتها أو تسييس 
العمل النقابي في بعض النقابات العمالية 
ف��ي ال��ب��ح��ري��ن، إل���ى أي م���دى ص��ح��ة هذا 

الكالم؟

لنقابات  باعتبارنا احت��ادا عاما  - نحن 
ع��م��ال ال��ب��ح��ري��ن ن��ح��ت��رم ون���ق���در جميع 
م���ؤس���س���ات امل��ج��ت��م��ع امل����دن����ي مب����ا فيها 
معرفة  بها  وتربطنا  السياسية  اجلمعيات 
ل��ل��غ��اي��ة. وه��ن��اك ح��ق لكل  وع��الق��ة طيبة 
سياسية  جمعية  ألي��ة  ينتسب  آن  ع��ام��ل 
بحسب تطلعاته أو رؤيته لكن ال يجير أو 
يتم تسييس العمل النقابي. فنحن نحترم 
انضمام األفراد جلمعيات سياسية لكننا ال 
السياسية  اجلمعية  بأفكار  يأتي  أن  نقبل 
املنتمي إليها ويفرضها داخل االحتاد وهذا 
أمر لم نشهده حتى اآلن في داخل األمانة 

العامة.
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امل��ن��اض��ل��ني اجل��ام��ع��ي��ني بعد  م��ا مصير 
التخرج وهل تكفي حضانة االحتاد الوطني 
إعدادا  إلع��داده��م  لوحدها،  املغرب،  لطلبة 
ميكنهم من إجناز مهامهم التاريخية على 
أكمل وجه؟ هل ميكن أن تضطلع األحزاب 
اإلصالحية بدور ما في هذا اإلع��داد؟ وما 
عاتقها-إن  على  امللقى  األخ��رى  األط���راف 
وجدت- املساهمة في هذه املهمة احلساسة؟
على  الضوء  إللقاء  أسئلة/مفاتيح  تلك 
أزم����ة ال��ط��ال��ب امل��ن��اض��ل ب��ع��د ال��ت��خ��رج من 

اجلامعة.
إجابات  لتقدمي  املقالة  تسعى  ال  أسئلة 

شافية كافية عليها بقدر ما ستحاول 
ال��ع��ام املناضل  ال���رأي  إث���ارة حفيظة 

وفضوله حولها.
  لقد عمل املناضلون التقدميون 
ب��اجل��ام��ع��ات امل��غ��رب��ي��ة وم��ن��ذ عقود 
م����دي����دة، وف����ي إط�����ار ص�����راع مرير 
على  البيروقراطية،  ال��ت��ي��ارات  ض��د 
سياقها  في  الطالبية  احلركة  وضع 
ال��ذي يجعل  السياق  الصحيح، ذلك 
منها راف���دا ق��وي��ا م��ن رواف���د حركة 
ال��ت��ح��رر ال��وط��ن��ي ك��ك��ل. وق���د أيقن 
ج��م��ه��ور امل��ن��اض��ل��ني ال���ط���الب منذ 
عبر  إال  ل��ي��س ممكنا  ذل���ك  أن  زم���ن 
اجلماهير  بأزمة  الطالب  أزمة  ربط 
اجلدلية  ل��ل��ع��الق��ة  ت��ب��ع��ا  ال��ش��ع��ب��ي��ة 
الذي  ال��رب��ط  ه���ذا  تربطهما.  ال��ت��ي 
يفرض على احلركة الطالبية تزويد 
ثورية  بكوادر  الوطني  التحرر  حركة 

صفوف  ف���ي  متغلغلة  ال���ث���ورة  س��ت��ح��ت��رف 
اجلماهير املسحوقة وفي صفوف املثقفني 
لتنظيم كافة الشعب حتت قيادة البروليتاريا 

والظفر باحلرية السياسية.
  وم��ن األس��ئ��ل��ة ال��ت��ي ص���ارت ف��ي اآلونة 
األخ����ي����رة م���وض���ة ع��ن��د ال���ع���دي���دي���ن: أين 
احلركة  من  تخرجت  التي  الثورية  ال��ك��وادر 
التحرر  حركة  وك��أن  عقود؟  منذ  الطالبية 
الثورية  ك���وادره���ا  سنة  ك��ل  جتني  ال��وط��ن��ي 
ببساطة كما يجني الفالح كل سنة زيتونه 
ال��ه��ني يا  أو ث��م��وره. ليست امل��ه��م��ة ب��األم��ر 
س���ادة، إن��ن��ا، إض��اف��ة ل��ل��ص��راع ال���ذي تعيشه 
الطالبية، نتحدث عن عناصر من  احلركة 
البورجوازية الصغيرة والتي تتصف تاريخيا 
وضيق  واخليانة  واحلربائية  باالنتهازية 
األفق والتذبذب" بني األمل واخلوف"، على 
حد تعبير الرفيق فريدريك اجنز ...فليس 
من السهل بتاتا إعداد كوادر للثورة من هذه 
الفئة غير املستقرة حتى من حيث موقعها 
هو  شعب-  –أي  الشعب  أن  على  الطبقي، 
اآلخر ال يحتاج أن يصير كل أعضائه كوادرا، 
احلقيقية  الكوادر  لبعض  إال  يحتاج  ال  بل 
الشخصية  مبصاحلها  فعال  تضحي  التي 
التافهة من أجل املصالح الطبقية للجماهير 
امتداده  على  وال��ت��اري��خ  قاطبة،  املسحوقة 
الطويل لم يعرف سوى بعض الكوادر النابغة 
في تخطيطها والصادقة في مبادئها ، فخلد 
أسماءها فخرا واعتزازا، ومن ماليني شهداء 

الثورات الطبقية الكبرى نحن ال نعرف اليوم 
سوى أسماء بعض الكوادر اخلالدة.

واقع  عندنا  األم��ر  من صعوبة  ويزيد    
التراجع الكبير والوضع املزري الذي أصبحت

مختلف  ف��ي  الطالبية  احل��رك��ة  تعيشه 
اليوم  يعتمد  فالنظام ال  املواقع اجلامعية. 
الخ��ت��راق ه��ذه احل��رك��ة التي كانت ل��ه على 
الدوام سدا منيعا يحول بينه وبني مساعيه، 
الظالمية  والقوى  اإلصالحية  القوى  على 
وع��ل��ى األش��خ��اص امل��خ��ب��ري��ن وح��س��ب، بل 
صارت له تنظيمات عميلة برمتها حترص 
احتواء احلركة  على مصاحله ومتكنه من 

تكسير  ف��ي  عليه  وت��ن��وب  خطيرا  اح��ت��واء 
هكذا   ... ومحاصرتهم  املناضلني  جماجم 
أص��ب��ح��ت احل���رك���ة ال��ط��الب��ي��ة ف���ي أحسن 
املعيش  ال��ي��وم��ي  واق��ع��ه��ا  أح��وال��ه��ا حبيسة 
تلملم أطرافها لتحصني أبسط املكتسبات 

املتبقية من إرث نضالي كبير.
  وعلى عرش هذه اإلشكاليات التي تنبع 
مشكلة  تتربع  ذاتها  الطالبية  احلركة  من 
الفراغ  ه��ذا  وه��ي  لها  بالنسبة  موضوعية 
ببالدنا  السياسي  ال��ري��ب��رت��وار  يعرفه  ال��ذي 
التي  ال��ث��وري��ة  وامل��ن��ظ��م��ات  التنظيمات  م��ن 
للتيارات  الباب على مصراعيه  فتح غيابها 
البيروقراطية لتلطيف الصراع  اإلصالحية 
فالشعارات  املقهور.  الشعب  وع��ي  وحتريف 
الثورية اجلامعية واألحالم احلمراء سرعان 
م��ا تتبخر ف��ي ال��ه��واء مبجرد اخل���روج من 
اجلامعة عندما ال يجد حاملها لها مكانا 
ال��ش��ارع، بيته اجل��دي��د، حيث ال وجود  ف��ي 
احملصن  للحرم  وال  الطالبية  للجماهير 
بقوتها، وال وجود للفصائل املتناحرة حول 

تكتيكات الثورة وال ألوطم ...
ال شيء سوى عقبات عتيدة من اجلهل 
املتبرجزين  الكادحني  أدمغة  في  املعشعش 
وعميل  عميل  ك��ل  وب��ني  البوليس  وع��ص��ي 

عميل ثالث .
  ي��ج��د ط��ال��ب األم����س امل��ن��اض��ل نفسه 
يتيما هنا من جراء هذه الهوة الكبيرة التي 
تفصل بني خطابه والواقع، يستوعب شيئا 

فشيئا أن ما كان يبدو له قريبا وسهل املنال 
هو في احلقيقة قصي وعصي ويكاد يكون 
شبه مستحيل. وحتت وطأة واقعه املعيش 
واملزري غالبا وبفعل التيه واحليرة وانسداد 
األفق، يجد نفسه قد ارمتى إما في أحضان 
الرجعية أو في أحضان اإلصالحية، أو يظل 
متمسكا بخطابه القدمي وهذا النوع األخير 
أنها  املفترض  من  والتي  القليلة  القلة  هم 
تعمل على إيجاد بديل حقيقي أدى غيابه 
الستسالم أغلب مناضلي األمس وسلوكهم 

املسلكني السابقني .
  ف��أم��ا امل��رمت��ون ف��ي أح��ض��ان الرجعية 

يلتحق  ن���وع  ك��ذل��ك:  ن��وع��ان  فهم  القائمة 
أجهزة  بقية  أو  الداخلية  بجهاز  مباشرة 
ينهب  دوالب  م���ن  ج����زءا  فيصبح  ال���دول���ة 
الضرائب  وي���س���ن  وي��ق��م��ع��ه��ا  اجل��م��اه��ي��ر 
احلاكمني..  مصلحة  ويحمي  ويحصلها 
وال��ن��وع ال��ث��ان��ي ه��م امل��رت��دون ع��ن مبادئهم 
لكنهم  ال��دول��ة  بأجهزة  يلتحقوا  ل��م  ال��ذي��ن 
أعلنوا املهادنة معها وباركوها. وال يقل عنهم 
رجعية أولئك املرمتون في أحضان األحزاب 
اإلصالحية التي أثبت التاريخ في محطات 
و1967   1965 وق��ط��ري��ا{  محليا   – ع��دي��دة 
منوذجا} خيانتها وانتهازيتها واصطفافها 
أزم���ات���ه... ع��ن  وتنفيسها  ال��ن��ظ��ام  جل��ان��ب 

البيان  ب��ل��غ��ة  –و  ع��م��وم��ا  ف��اإلص��الح��ي��ني 
الشيوعي- ال يسعون إلى قلب البنية القائمة 
بإصالحات  القيام  مساعيهم  أقصى  إمن��ا 
شك  دون  ستطيل  إص��الح��ات  داخلها،  من 
من عمرها وستحافظ عليها. لذلك تراهم 
ه��م اآلخ��ري��ن ف��ي أح��س��ن أح��وال��ه��م- وبعد 
بشعار  الوطنية  ال��ث��ورة  ش��ع��ار  استبدالهم 
الوظيفة والبيت والزوجة انسجاما وأفقهم 
خبزية  فئوية  م��ع��ارك  يخوضون  الضيق- 
محضة ويعزون أنفسهم بانتصارات وهمية 

وبطولة مفترضة .
القليلة من  القلة  الثالث وهم  النوع  وأما 
املناضلني الذين لم يرمتوا في أجهزة الدولة 
ول��م تغرهم اخل��ط��اب��ات اإلص��الح��ي��ة، فهم 
مستعدين  وغير  مشتتون  لنذرتهم  إضافة 

كفاية، إضافة كذلك ليس لقلة املبادرة لديهم، 
مجهوداتهم  وأم��ا  لها.  الغريب  لعدائهم  بل 
النضالية فأحادية اجلانب إذ لم يراكموا على 
املستوى التنظيمي شيئا -خاصة إذا سلمنا 
أن حزب النهج الدميقراطي أسس من بقايا 
احلملم أساسا وليس من خريجي احلركة 
على  بعضهم  فتوزع  املتأخرين-  الطالبية 
اإلطارات اجلماهيرية وجمعيات املعطلني، 
اإلحتاد املغربي للشغل...يحاولون االحتماء 
بينما  خاللها،  م��ن  أفكارهم  وتسييد  بها  
اإلطارات  ه��ذه  حتى  اآلخ��ر  البعض  قاطع 
أن يتمكن حلد اآلن من تقدمي بديل  دون 

لها.
  ل���ك���ن، وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن كون 
من  يتمكنوا  ل��م  امل��ن��اض��ل��ني  ه����ؤالء 
اآلن- حل��د  تنظيمي  ب��دي��ل  إي��ج��اد 
ع��س��اه ي��ك��ون ق��ري��ب��ا- وع��ل��ى الرغم 
إال  كافية،  غير  مجهوداتهم  أن  م��ن 
أن��ه��م متكنوا م��ن إي��ص��ال ش���يء من 
من  مهمة  لشريحة  املطلوب  ال��وع��ي 
والشباب  عموما  الكادحة  اجلماهير 
الهبات  في  ذلك  وينعكس  خصوصا، 
التي  واملتفرقة  العفوية  اجلماهيرية 
الفينة واألخرى،  البالد بني  تشهدها 
استشهدوا  م����ن  ف��ي��ه��ا  اس��ت��ش��ه��د 
وامتألت السجون بخيرة الشباب وال 
تزال جماهيرنا مندفعة نحو احلرية 
بال بوصلة وفي مقدمتها أضعاف من 
استشهدوا واعتقلوا من الشباب وهم 
على  للتضحية  االستعداد  أمت  على 
درب رفاقهم. فمن يحتوي هذا السيل العارم 

ويوجهه صوب العدو مباشرة؟
ال��وع��ي كذلك  إي��ص��ال    ط��ب��ع��ا، فمهمة 
ل��ن تكفي ف��ي غ��ي��اب امل��ه��م��ة األس��اس��ي��ة: " 
يتولى  قومي،  بروليتاري  نظيم  بناء  مهمة 
التحريض السياسي بني اجلماهير داعيا في 
كل مكان إلى شعاراته الثورية." تنظيم ثوري 
املثقفني  جميع  ش��ت��ات  ل��م  يستطيع  حقا 
واملناضلني ورص صفوف الشعب وتنظيمه 
قوي  تنظيم  احل��اس��م��ة.  امل��ع��رك��ة  ليخوض 
واإليديولوجية  التنظيمية  املستويات  على 
برنامجه  عبر  يستطيع  معا،  واالقتصادية 
ال��ص��ارم إذاب����ة اخل��الف��ات وت��وح��ي��د الشعب 
صرح  دك  م���ن  ليتمكن  ف��ئ��ات��ه  مب��خ��ت��ل��ف 

الرجعية وبناء الوطن احلر املستقل.
إن جميع اإلشكاالت تعود عند فحصها 
سياسي  معبر  غياب  الكبرى:  املشكلة  لهذه 
ثوري للعمال والفالحني يستطيع احتضان 
على  ويسهر  واجل���دد  ال��ق��دام��ى  املناضلني 
عموما  اجلماهيرية  باحلركة  اندماجهم 
راجع  ال��غ��ي��اب  وه���ذا  خ��ص��وص��ا.  والعمالية 
الثورية احلقيقية وضعف  الكوادر  إلى ندرة 
امل���ب���ادرة لديهم.  ت��ك��وي��ن امل��ن��اض��ل��ني وق��ل��ة 
لم  م��ا  علية  ه��ي  م��ا  احل��ال��ة على  وستظل 
التنظيم، "فمن ال تنظيم له ال  يوجد هذا 

قوة له" .
بني جتيت:  نونبر 2019

رحلة الطالب املناضل، من اجلامعة إلى الشارع العام
ع. الصادق بنعزوزي
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ميزانية 2020 و "أمراض" السياسات العمومية:
 قراءة في مقاربة السيد محمد بنموسى، اقتصادي ونائب رئيس جمعية "ضمير"

مبناسبة تقدمي احلكومة للربملان مرشوع مزيانية 2020، ومبناسبة مناقشته من طرف هذا األخري، فقد اختارت اجلريدة مللفها األسبويع، هذا املرشوع.
جفل املالحظني مل جيدوا يف مزيانية 2020 أي أثر "لمنوذج تمنوي جديد"، وال للتعديل احلكويم األخري.

فبنيويا، ليس هناك أي تغيري جوهري يذكر، حيث تتحمل امجلاهري الشعبية عامة، واألجراء خاصة، عبء موارد الدولة )عرب الرضيبة عىل الدخل، 
وعرب الرضيبة عىل القمية املضافة، وعرب خمتلف الرسوم والتنرب...(، وتستفيد الفائت العليا من موظيف الدولة )مدينني، عسكريني، أمنيني(، والعديد من 

املؤسسات املخزنية من نفقات الدولة. 
وميكن تسطري االرتفاع الصارويخ ملزيانييت "املصاحل األمنية")77مليار درمه(، الداخلية )31مليار و600 مليون درمه(، وكذلك القروض املرتقبة خالل 

سنة 2020)أكرث من 97 مليار درمه بدل 76 مليار سنة 2019(، وتسديد الديون)96 مليار درمه تضم األقساط والفوائد(.
و رمغ القروض اجلديدة، وارتفاع بعض الرضائب، فان جعز مزيانية الدولة يفوق 41 مليار درمه.

ميزانية األرقام القياسية: الداخلية، الدفاع الوطني، تسديد الديون، تهيمن على نفقات الدولة
ملف العدد

ع . فقير

في  مختص  ب��ن��م��وس��ى،  محمد  ال��س��ي��د 
املجال االقتصادي واملالي، وفي شؤون تسيير 
من  مساهمات،  ع��دة  له  امل��ق��اول��ة...  وتدبير 
 2020 ميزانية  حول  مفيدا  مقاال  ضمنها 
من  تعكسه  ما  وح��ول  الفرنسية(،  )باللغة 
 pathologies/)األمراض")باملعنى النفسي"

التي تطبع السياسات العمومية في املغرب.
يقسم السيد بنموسى هذه األمراض إلى 
الكسل، اإلسراف،  البدانة،  خمسة: اخلوف، 
للقراء أهم ما جاء  الظلم. سأحاول بسط 

فيها مع تعقيبات شخصية.
La peur/أوال: اخلوف

ميزانية  قانون  نتصفح مشروع   عندما 
ال��ق��ل��ق/ خ���ط���ورة  م����دى  ن���الح���ظ   ،2020
تبرز  ال��ب��الد.  منه  تعاني  ال���ذي   angoisse
أرقام مشروع قانون امليزانية محاولة الدولة 
 77 ذل��ك اخل��وف: تخصيص  التخلص من 

مليار درهم للمصالح األمنية.
يعتبر السيد بنموسى:

-1 أننا نخاف بعضنا من البعض األخر، 
نخصص  جعلنا  مم��ا  أنفسنا،  م��ن  نخاف 
31،6 مليار درهم)31 مليار و600 مليون (، 
لوزارة الداخلية. فقد ارتفعت ميزانيها ب27 

في املائة خالل سنتني.
-2 ن��ح��ن خ��ائ��ف��ون م���ن اخل������ارج، لهذا 
مليار  درهم)45  م��ل��ي��ار   45،4 ن��خ��ص��ص 
و400مليون( إلدارة الدفاع الوطني بزيادة 29 

في املائة لسنة 2020  
-3 خائفون من املستقبل. خائفون على 
أنفسنا.  مستقبل  وع��ل  أطفالنا،  مستقبل 
الوسطى،  الفئات  استهالك  بوعي  ت��راج��ع 
مفضلة  االستثمار،  على  الباطرونا  ت��ردد 
االدخار في إطار االحتياط. االبناك تتوفر 
على سيول مالية تقدر ب1500مليار درهم. 

رقم قياسي حسب السيد بنموسى.
"ال����ق����ل����ق  إش������������ارة  أخ�����ط�����ر  ت����ب����ق����ى  و 
هي   "  angoisse collective  /اجل��م��اع��ي
هجرة الشباب ، وحتى الكبار. مغادرة البالد 
األبيض  البحر  أصبح  فقد  األخطار.  رغم 

عبارة عن مقبرة.
كأطباء،  االختصاصيني)األدمغة(،  أما 
وإعالميني، ومهندسني، فإن هروبهم يدعم 

املنافسني األجانب.
ميزانية  في  الزيادة  مالحظة شخصية: 
األج���ه���زة األم���ن���ي���ة، وف����ي م��ي��زان��ي��ة وزارة 
الداخلية، نتيجة الحتداد الصراع الطبقي 
خلوف  ت��س��ت��ج��ي��ب  ف���ال���دول���ة   .2011 م��ن��ذ 
اقتصاد  م��ن  املستفيدة  والفئات  الطبقات 

ال��ب��الد... نهب مختلف خيرات  ال��ري��ع، من 
االستبداد  س���ي���ادة  ت��ق��وى  ال����زي����ادة  ف��ه��ذه 

املخزني.
املتضررين  اطمئنان  انتظار  ميكن  فهل 

من هذه االختيارات الرسمية؟
ي��ك��ون مطمئنا في  أن  أح���د مي��ك��ن  ف��ال 
على  خائفة  املفترسة  األقلية  البلد؟  ه��ذا 
مصاحلها، واألغلبية ساخطة على وضعها 
وخائفة على مستقبل  أبنائها، إناثا وذكورا.

L’obésité/ثانيا: البدانة
حسب  سمينة  بدينة،  املغربية  ال��دول��ة    

السيد بنموسى. من مظاهر هذا "املرض":
والنفقات  العمومية،  املديونية  ارت��ف��اع   
العمومية  الوظيفة  أج��ور  وكتلة  العمومية، 

في امليزانية.
رهم  )740مليارد  اخلزينة  -1فمديونية 
من     67% 2019(،متثل  ي��ون��ي��و  أخ���ر  ف��ي 
 ،  La richesse nationale/الثروة الوطنية
و جتاوزت املديونية العمومية ) 923  مليار 
 ، نسبة83%   )2019 يونيو  أخ��ر  ف��ي  دره���م 
التقاعد  صناديق  حاجيات  احتساب  دون 
إلى  استنادا  رأسماليتها.  إع��ادة  عملية  في 
العمومية  املديونية  ف��ان  رسمية  معطيات 

تقارب في احلقيقة 91%.
 2020 س��ن��ة  ال��دول��ي��ة  ن��ف��ق��ات  -2ستصل 
الى480 مليار درهم ، حوالي %43 من الناجت 

الوطني اخلام.
ستبلغ نفقة تسديد الديون خالل 2020 
إلى  5،67 مليار درهم)67 مليار و500مليون 

درهم( خالل سنة 2020.
 97 2020الى  ق��روض  تصل  أ،  املتوقع  و 
مليار درهم، رقم قياسي في تاريخ املديونية 

املغربية.
العمومية  ال��وظ��ي��ف��ة  أج���ور  كتلة  مت��ث��ل 
الثروة  من   10% حوالي   2020 ميزانية  في 

الوطنية.
ب��ن��م��وس��ى، ه���زال���ة  عدد  ال��س��ي��د  يسجل 
للوظيفة  امل��خ��ص��ص��ة  اجل���دي���دة  امل��ن��اص��ب 
شغل  منصب  23الف  ح��وال��ي  ال��ع��م��وم��ي��ة. 
املخصص لسنة 2020 أمام 50الف متخرج 

جامعي سنويا.
مالحظات شخصية:

-يرجع تفسير حجم األجور في نفقات  
ال��زى اجل��زء اخل��اص بكبار  العمة  امليزانية 
والعسكرية  املدنية  ال��دول��ة)األط��ر  موظفي 
امل��خ��اب��رات��ي��ة(. فهناك ف��رق ش��اس��ع ب��ني ما 
ي��ت��ق��اض��ه اإلط�����ار و م��ا ي��ت��ق��اض��ه املوظف 

فاخلدمات  امل��ت��وس��ط.  وامل��وظ��ف  الصغير 
العمومية كالتعليم والصحة...في حاجة إلى 
اجلماهير  حاجيات  لتلبية  املوظفني  أالف 

وذلك بخدمات جيدة.
غ��ي��ر مبررة:  وت��ب��ذي��ر  ن��ف��ق��ات  -ه���ن���اك 
مصاريف  الرسمية،  التنقالت  االحتفاالت، 
مباني  تشييد  وال��ق��ن��ص��ل��ي��ات،  ال��س��ف��ارات 
العماالت،  )ال����والي����ات،  ض��خ��م��ة  ع��م��وم��ي��ة 
م���ج���ل���س....(، "م���س���اع���دات" ل��ل��ع��دي��د من 
رشاوى  االستبدادية،  األفريقية  األنظمة 
في  ال��دول��ني  املسؤولني  من  للعديد  ملقدمة 

ميادين الرياضة...
La paresse/ثالثا: الكسل

الرقم  نضرب  ألننا  ليس  كسول  فبلدنا   
القياسي في عدد أيام العطل)عطل وطنية، 
اإلدارات  موظفي  ألن  أو  ع��امل��ي��ة(،  دي��ن��ي��ة، 
امل��رك��زي��ة، وال��الم��رك��زي��ة، و"ال��المت��رك��زي��ة"...

واإلنتاجية،  املواظبة  بسمعة  يتمتعون  ال 
 taux( الناشطني  نسبة  ألن  وباألساس  بل 
حوالي   ض��ع��ي��ف��ة،  ج��د  d’activité(تبقى 
%46،2 سنة 2018 ، فالوقت الذي تبلغ هذه 
التي  البلدات  في   65% حتى   60% النسبة 

تشبه املغرب.
تدرج  أن  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��س��ي��اس��ات  ع��ل��ى   
إلى 5 مليون مغربي في  3مليون و500الف 
خلق  ف��ي  ليساهموا  االق��ت��ص��ادي  النسيج 
ما  البالغ  الشباب  فعطالة  امل��ادي��ة.  ال��ث��روات 
بني 15 و24 سنة بلغت نسبة  %26 كمعدل 

وطني، و %43،2في املجال احلضري.
العديد من  إلى "كسل"  أش��ار احمللل  كما 
القطاعات االقتصادية، في مقدمتها قطاع 
في  الصناعي  القطاع  مساهمة  الصناعة. 
يتعدي  ل��م   ،   PIB/اخلام الداخلي  ال��ن��اجت 
األخ����ي����رة، وسجل  ال���س���ن���وات  خ����الل   18%
اجلديدة  الشغل  مناصب  ع��دد)ال��ص��اف��ي(  
 création( فقط   32الف  عقدين   خ��الل 
nette(. عدد العاملني في القطاع الصناعي:  
1.187.000 ) سنة 2000(، 1.219.000 )سنة 

.)2018
كما سجل "كسل" األبناك، فرغم األرباح 
م��ل��ي��ار دره����م خ����الل سنة  اخل��ي��ال��ي��ة )11 
2018(، فإنها ال تساهم مبا فيه الكفاية من 
بالنسب  القروض )خصوصا  تطوير ميدان 

للمقاوالت املتوسطة والصغرى(.
االبناك مجموعة شبه احتكارية  تشكل 
"اخل���دم���ات"،  س��ع��ر  ارت���ف���اع   ،  oligopole

تساهل الدولة...
La prodigalité/رابعا: إسراف

تنفق الدولة الكثير. فهي ال حتافظ على 
ماليتها.

)اإلع����ف����اءات...(:  الضريبية  -ال��ن��ف��ق��ات 
 .2019 س��ن��ة  دره����م  م��ل��ي��ون   800 27مليار 
النقص في املداخل اجلبائية تهم باألساس 
ضربة على القيمة املضافة ، الضريبة على 
واحلقوق  الدخل،  على  الضريبة  الشركات، 
املستفيد  العقار  قطاع  ويبقى  اجلمركية. 
تليه  ال��ض��ري��ب��ي��ة،  التخفيضات  م��ن  األول 

الفالحة...
مباشر  ب���ش���ك���ل  ال������دول������ة  -ت���ت���ح���ك���م 
)راسما%100 عمومي (، أو غير مباشر )عن 
479 شركة.  في  النسبية(،  املساهمة  طريق 
لشركات  وه��ذه  الدولة  بني  العالقات  وتبقى 

غير متكافئة.
استثمار  قمة  تبرمج  ال��ذي  الوقت  ففي 
املقاوالت العمومية لسنة 2020 ب101مليار 
درهم،  فان مساعدات الدولة ملقاوالتها أكثر 

مما تتوصل به من اربح هذه املقاوالت.
شركاتها  من  الدولة  توصلت  ففي2018، 
ب9مليارو300مليون درهم، مقابل 30مليار 
 subventionsكدعم دره����م  800مليون 
و4مليارات و500مليون درهم كرسوم جبائية 

على حساب الدولة.
 L’injusticeخامسا:الظلم

ال�����ذي تستفيد  ال���ري���ع  ح�����االت  ك���ث���رة   
املواطنني:   أغلبة  حساب  على  أقلية  منعه 
الهبات واالمتيازات واملأذونيات والتوكيالت، 
املناجم،  لبحري،  الصيد  املقالع،  استغالل 
الدولة،  أراضي  العمومية، تفويت  الصفقات 
وقوف بجانب بعض املجموعات القوية على 

حساب أخرى...الخ
ال��ظ��ل��م ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ض��رائ��ب: على 
ال���ذي ال يشمل  اجل��ب��ائ��ي  ال��وع��اء  مستوى 
القطاعات،زائد عن تخفيضات  العديد من 
ال��ع��دد من  ال��ذي تستفيد منها  وإع��ف��اءات 
العدالة في  للقارات، غياب  العابرة  الشركات 
نسبة  نفس  تطبيق  الدخل:  على  الضريبة 
وعلى  دره���م  15الف  ال��رات��ب  ع��ل��ى    )38%(
400الف  دره��م. وهل من املعقول أن يؤدي 
2500درهم؟  دخ��ل  على  الضريبة  امل��واط��ن 
إل���ى غياب  ك��ذل��ك  ب��ن��م��وس��ى  ال��س��ي��د  يشير 
املقاوالت،  مع  األبناك  عالقات  في  العدالة 
واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  تعاني  حيث 

من صعوبات البحث عن القروض. 
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الملف

معطيات رقمية خاصة مبشروع ميزانية 2020
علي .  فقير

تقدمي:
الدولة  )ميزانية  املالي  القانون  يشكل    
املرقمة  الترجمة  البرملانية(  املصادقة  بعد 
مختلف  في  ال��دول��ة  واخ��ت��ي��ارات  لسياسات 
امل����ج����االت، وه����و ي��س��ت��ج��ي��ب ب��ش��ك��ل عام 
ملصالح  ال��س��ائ��دة،  الطبقية  الكتلة  ملصالح 
العمل.  الرأسمال على حساب مصالح قوة 
تبقى  املالي  القانون  وأولويات  "توازنات"  إن 

نتاجا ملوازين القوى الطبقية.

الدولة  مبيزانية  االهتمام  ميكن  ال      
لسؤالني  األج����وب����ة  ع����ن  ال���ب���ح���ث  خ������ارج 
أساسيني: من يتحمل عبء موارد الدولة؟ 

من يستفيد من نفقات الدولة؟  

املالي  القانوني  م��ش��روع  بنيويا  ي��دخ��ل 
بشكل  االستمرارية  إط��ار  في   2020 لسنة 

عام مع مالحظتني أساسيتني.

امل��ه��ول��ة ف���ي م��ي��زان��ي��ة وزارة  -ال����زي����ادة 
الداخلية)%27 خالل سنتني(، في ميزانية 
يتحدث  لهذا   .)  29%( الوطني"  "ال��دف��اع 
البعض عن "ميزانية احلرب"، حرب الدولة 

املخزنية ضد الشعب املغربي.

احلكومي  ل��ل��ت��ع��دي��ل  ي���ذك���ر  أث�����ار  -ال 
األخير، وال "لنموذج تنموي جديد".  

فرغم أن البرملان هو املشرع، فان محتوى 
جلن"تقنية"  اختصاصات  من  امليزانيات 
من  مت��ر  وع��ن��دم��ا  ال��ن��ظ��ام،  فيها  يتحكم 
املجلس لوزاري الذي يترأسه امللك، فإنها 
تصبح عمليا ميزانية السنة املقبلة. فدور 
البرملان يبقى شكليا. يصادق وال يغير ما 

هو جوهري. فالفاقد الشيء ال يعطيه.

العامة  امليزانية  مشروع  تقديرات 
لسنة 2020

  امليزانية العامة لسنة 2019

مالحظات ومعطيات أخرى حول 
مشروع 2020

)باملليارات  العامة  امليزانية  رصيد   1-
الدرهم(: 395-354= 41-مليار

الثالثة  بفروعه  الدولة  بالنسبة ميزانية 
املسيرة  ال��دول��ة  م��راف��ق  ال��ع��ام��ة،  –امليزانية 
اخلصوصية  احلسابات  مستقلة،  بصفة 
اإلجمالي  ال��رص��ي��د  س��ن��ج��د  ل��ل��خ��زي��ن��ة(، 

يساوي:

 +0+41- 234،0)اقل بكثير من مليار(= 

حوالي 41-مليار درهم.

ميزانيات  م���ش���روع  ح��س��ب  وب��ال��ض��ب��ط 
احلاجيات  ف���ان  م��ك��ون��ات��ه��ا،  ب��ك��ل  ال���دول���ة 

املتبقية لتمويل ميزانية الدولة،

)حولي   41.853.271.000 ب  ت���ق���در 
عن  النظر  بغض  وه���ذا  دره���م(.  مليار   42
اقتراض  97مليار و200مليون درهم املقرر.

-2 ارتكزت "احلكومة" على تهيئ مشروع 
 hypothèsesميزانية الدولة على الفرضيات

اآلتية:

احمل���ص���ول   ، النمو3،7%  ن���س���ب���ة   -
برميل  ثمن  ق��ن��ط��ار،  مليون  الزراعي:70 
الغاز  ث��م��ن  أم��ري��ك��ي،  دوالر   67 ال��ب��ت��رول 
حتويل  نسبة  الطون،  دوالر   350 "بيطان" 
ال��دره��م:   9،5dh=1$، نسبة  إل��ى  ال���دوالر 
زيادة طلب اخلارج من املغرب%3،5 )خارج 

الفوسفاط ومشتقاته(.

ال����دول����ة وامل�����ق�����اوالت وامل���ؤس���س���ات   3-
بأهم  ت��ق��وم  م���ن  ه���ي   )  EEP(العمومية
مقاولة   400 حوالي  للدولة  االستثمارات. 
بتلك  5 هي من تقوم  أو   4 لكن  ومؤسسة، 
االستثمارات )املجمع الشريف للفوسفاط، 

الشركة  وامل����اء،  للكهرباء  ال��وط��ن��ي  املكتب 
للسكك  الوطني  املكتب  للطيران،  امللكية 
احلديدية ومسانMASEN (. لكن املقاوالت 
واملؤسسات العمومية ال حتول أرباحها إلى 
ميزانية الدولة إال في حدود ضعيفة. أكثر 
من ذلك، الدولة هي من تضمن قروض تلك 
املقاوالت واملؤسسات جتاه ملؤسسات املالية. 

)العربي جعيدي(.

-4 رصد مشروع امليزانية 23112منصب 
وزارة  ل��ص��ال��ح   9104 ض��م��ن��ه��ا  م���ن  ش��غ��ل، 
الوطني.  ال��دف��اع  و5000لصالح  الداخلية، 
ف��ال��وق��ت ل��م تخصص اجل��ه��ات امل��ق��ررة إال 
الوطنية،  ال��ت��رب��ي��ة  ل�����وزارة  م��ن��ص��ب   1069
والبحث  املهني،  والتكوين  العالي،  والتعليم 
على  عازمة  ال��دول��ة  أن  يعني  مما  العلمي، 
أطار  ف��ي  التعليم  ون��س��اء  رج���ال  تشغيل 
عدد  الهشاشة.  إطار  في  املشئوم،  "التعاقد 
مناصب املخصصة لوزارة األوقاف والشؤون 
املناصب  ع��دد  ي��ت��ج��اوز   ،400 اإلس��الم��ي��ة، 
املخصصة لوزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات،315. 

-5 وج��ه��ت ال���دول���ة ن����داء إل���ى أصحاب 
األموال اخلارجة عن املجال البنكي لتبيض 
تلك األموال   بشكل قانوني وذلك بإيداعها 
الدولة عن عدم  تعهدت  وق��د  األب��ن��اك،  في 
م��س��ائ��ل��ة أص��ح��اب��ه��ا ع���ن أص���ل احلصول 

عليها.

 -6جاء في مقال نشر بأسبوعية "احلياة 
 ، العدد5012   LA VIEeco"االقتصادية
حوالي  املقبلة،  امليزانية  مشروع  في  هناك 
50 أجراء ضريبي، حوالي 20 منها لصالح 

املقاولة بشكل مباشر أو غير مباشر.

و هذا ما يعني أن اإلج��راءات اجلبائية  
مصالح  ب�����األس�����اس  ت����خ����دم  اجل�����دي�����دة 
أي  املشروع  في  نرى  لم  فالوقت  الرأسمال، 

إجراء حقيقي لصالح قوة العمال.

-9إدخال املادة 9 في املزانية، املادة التي 
متنع تنفيد أحكام قضائية املتعلقة بحجز 
خرقا  اجلماعات...يعد  ال��دول��ة،  ممتلكات 

سافرا للمساواة أمام القضاء.

اخلالصة
العامة  امل��ي��زان��ي��ة  أن  س��ب��ق  مم��ا  يتضح 
ل��ل��دول��ة ت��ع��ت��م��د ب���األس���اس ع��ل��ى  امل����وارد 
القروض  وعلى    )66% )حوالي  اجلبائية  
التفقير  يفاقم  مم��ا   ،) من27%   أك��ث��ر    (
تدني  في  ويزيد  الشعبية  للجماهير  العام 
ويعمق   ، جهة  من  ه��ذا  الشرائية،  قدرتها 
ويراهن  االمبريالية  للدوائر  املغرب  تبعية 
مستقبل األجيال القادمة من جهة أخرى.

النسبة
%

 مليار
درهم النفقات النسبة

%
 مليار
درهم املداخل

56 221 نفقات التسيير 66 233  املداخل الضريبية  
 )املباشرة و غير املباشرة

20 78 االستثمار 7  24
املداخل غير الضريبية

 عائدات أمالك لدولة،)
 االحتكارات العمومية،
)...اخلوصصة،هبات

24 96  الدين العمومي
االقساط والفواءد 27 97 القروض اجلديدة -

100 395 مجموع النفقات 100 354 مجموع املداخيل

النسبة
%

 مليار
درهم النفقات النسبة

%
 مليار
درهم املداخل

61 216 نفقات التسيير 70 228  املداخل الضريبية  
 )املباشرة و غير املباشرة

20 73 االستثمار 7  25
املداخل غير الضريبية

 عائدات أمالك لدولة،)
 االحتكارات العمومية،
)...اخلوصصة،هبات

19 67  الدين العمومي
االقساط والفواءد 23 76 القروض اجلديدة -

100 356 مجموع النفقات 100 329 مجموع املداخيل



 العدد: 335

9 من 26  نونبر  إلى 2 دجنبر 2019 
 

الملف

مشروع قانون املالية 2020 و اقتصاد الريع
منير الهدهودي

1 - حملة حول الوضع االقتصادي 
الراهن

 ب�����ات م����ن ال�����واض�����ح وامل����ف����ض����وح، أن 
ال��س��ي��اس��ات االق��ت��ص��ادي��ة ب��امل��غ��رب تخضع 
املراكز  ومصالح  لألولويات  تسطيرها،  في 
العاملي.  الرأسمال  ولوبيات  العاملية  املالية 
املسيطر  الطبقي  التحالف  من  وممثليهم 
ملخططات  التنفيذي  اجل��ه��از  باعتبارهم 
والضامن  ال��ع��امل��ي  ال���رأس���م���ال  وس��ي��اس��ات 
العالقة  ه����ذه  واس���ت���م���راره���ا.  حل��م��اي��ت��ه��ا 
التبعية املتبادلة املصالح، والتي تظهر جليا 
تفرضها  التي  والتعليمات  التوصيات  في 
املؤسسات املالية العاملية على الدول التبعية 
التنفيذ  ب��اع��ت��ب��اره��ا  امل��غ��رب.  بينها  وم���ن 
العملي ملخططات الرأسمال العاملي في هذه 
املخططات  في  تنعكس  وجتلياته  ال���دول، 
والسياسات االقتصادية التي تتبناها الدولة 
ال��ق��ط��اع��ات، وال��ت��ي ت��ه��دف إلى  ف��ي جميع 

احلفاظ على العالقة التبعية ملصالح 
رأس��م��ال امل��رك��ز. نذكر م��ن ب��ني هذه 
بشكل  فيها  تظهر  التي  املخططات 
والتوجيهات  التوصيات  تلك  ق��وي 
السياسة  ال��ع��امل��ي��ة،  امل��ال��ي��ة  ل��ل��دوائ��ر 
بالذكر  ونخص  ب��امل��غ��رب،  الفالحية 
ال��ذي حول  األخ��ض��ر،  املخطط  هنا 
بأغالل  مكبل  لعبد  الصغير  الفالح 
رأسمال  العاملية   ال��ش��رك��ات  مصالح 
أدوات  املتخصصة في تصنيع  املركز 
األسمدة  م���ن  ال���ف���الح���ي،  اإلن����ت����اج 
اآلالت  الفالحية،  األدوي���ة  وال��ب��ذور، 
الفالح  ه��ذا  ب��ات  حيث  الفالحية... 
األدوات  ب��ه��ذه  ك��ل��ي  بشكل  م��رت��ب��ط 
املهمة  احلصة  وي��ك��رس  اإلنتاجية، 
مصاريفها.  لتغطية  اإلن���ت���اج  م��ن 
يستفيد  التي  اإلع��ان��ة  فتات  وحتى 
األخضر  امل��خ��ط��ط  إط���ار  ف��ي  منها 

تصرف بشكل شبه كلي في هذه املنتوجات 
الشركات  عليها  تسيطر  قلتا  ك��م��ا  ال��ت��ي 
الرأسمال العاملي. وهذه العملية ليست سوى 
الدولة  خزينة  من  األم��وال  حتويل  عملية 
لهذه الشركات، عبر قنطرة الفالح الصغير. 
حتويل  عملية  األم��ر  نهاية  في  هي  والتي 
فائض القيمة املنتجة من قوة عمل الفالح، 
كبيرة جدا  إط���ار عملية  ف��ي  امل��رك��ز  ل���دول 
تسمى بالتراكم املالي العاملي .و هذا الفالح 
شركات  مبصالح  ك��ذل��ك  مرتبط  الصغير 
الصناعات الغذائية، حيث يتموقع في هذه 
السلسلة الصناعية في موقع املومن ملوادها 
الصناعات  ش��رك��ات  جهتها،  وم��ن  األول��ي��ة، 
الغذائية املشتري الوحيد لهذه املواد، الذي 
حيث  الشراء.  احتكاري  موقع  في  يضعها 
حتدد سعر وشروط البيع التي تتناسب مع 
مصاحلها الربحية. ويبقى الفالح الصغير 
بعد  السلسلة  ه��ذه  ف��ي  األض��ع��ف  احللقة 
تعسفاتها  خالل  من  الفالحة  إدارة  تواطؤ 
ف��ي خ��دم��ة ه���ذه االح��ت��ك��ارات )ال يسعنا 
اآلن عرضها بتفصيل(. هذه األخيرة التي 
ت��راك��م األرب����اح ع��ن ط��ري��ق اس��ت��غ��الل قوة 

عمل الفالح الصغير، متحمال أثقال كلفة 
االنتهاج التي هي كما سبق وقلنا مجموع 
الرأسمال  فيها  يتحكم  التي  اإلنتاج  أدوات 
املتخصصة  العاملية  الشركات  عبر  العاملي 
الفالح  يظل  املقابل  في  اإلن��ت��اج.  ه��ذا  في 
ال��دي��ون وع���دم ق��درت��ه على تغطية  ي��راك��م 
زي��ادة متسارعة  تعرف  التي  التكاليف  كافة 
مما  لالقتراض،  يدفعه  مما  أسعارها.  في 
ي��دخ��ل��ه ف���ي دوام�����ة أخ����رى م���ن استغالل 

اللوبيات البنكية.

في  األول:  املثال  سبق،  ما  على  ومثال 
والفالح  دكالة  كوسومار  شركة  بني  العالقة 
العصور  ق���ن  إل����ى  ال���ت���ي ح��ول��ت��ه  ال��ص��غ��ي��ر 
ال��وس��ط��ى، ع��ب��ر االس��ت��غ��الل ال��ب��ش��ع لقوة 
استغاللها  أيضا  تربته.  وخصوبة  عمله، 
احلصة  منها  تستغل  التي  املائية  للثروة 
الغالبة في مجموع مياه السقي املوزعة. بل 
وأكثر من هذا أصبح معلوما أن االستفادة 

بزراعة  مرتبطا  السقي  مياه  حصص  من 
ال��س��ك��ري، امل����ادة اخل����ام لشركة  ال��ش��م��ن��در 
ك���وس���وم���ار. وه��ن��ا ال���س���ؤال م���ط���روح أمام 
توزيع  ح��ول  للفالحة  احلكومية  املصالح 
تنجد  أنها  وكيف  باملنطقة،  السقي  مياه 
احليوية  امل���ادة  ه��ذه  لتوفير  طاقاتها  ك��ل 
للشمندر السكري) وفق األجندة اإلنتاجية 
لكوسومار( في حني تضرب عرض احلائط 
كل مصلحة للفالح في توفير املاء بالنسبة 
األخرى،  اجلهة  وفي  األخ��رى  للمحاصيل 
جتد الفالح الصغير تتفاقم وضعيته املادية 
وتزدادا ديونه موسم تلو االخر لتوفير املواد 
مرتبط  الفالح  ويظل   . لإلنتاج  األساسية 
لعل  بدائي،  فالح  أي  مثل  املناخ،  بتقلبات 
فائضا  له   وتوفر  بزخاتها  ترحمه  السماء 

يغطي به ديونه املتراكمة.

بشركات  األم���ر  يتعلق  ال��ث��ان��ي:  امل��ث��ال 
احل��ل��ي��ب وم��ش��ت��ق��ات��ه، ال��ت��ي ح��ول��ت الفالح 
األبقار هذه  لراعي حظيرة قطيع  الصغير 
ال��ش��رك��ات، ع��ن ط��ري��ق منح ال��ف��الح رؤوس 
االب��ق��ار احل��ل��وب م��ق��اب��ل دف��ع��ات احلليب 
التكاليف  ب��اق��ي  ال��ف��الح  ويتحمل  امل��ن��ت��ج. 

العلف  م���ن  احل��ل��ي��ب  ب���إن���ت���اج  امل��رت��ب��ط��ة 
عمله.  لقوة  باإلضافة  البيطرية  واألدوي��ة 
لشركات  االستغاللية  العملية  ه��ذه  وحتى 
حملة  ولعبت  مهامها،  استنفذت  احلليب 
لشركات  ايجابيا  عامال  احلليب  مقاطعة 
البيع  وسعر  شروطها  ف��رض  ف��ي  احلليب 
بشكل احتكاري، ضدا على مصلحة الفالح 
دكالة  منطقة  في  نالحظ  حيث  الصغير. 
ال��ت��ي ت��ن��ت��ج ال��ك��م��ي��ة امل��ه��م��ة م��ن احلليب، 
إغالق العديد من تعاونيات احلليب بسبب 
لشركات  املتكافئة  غير  والشروط  تعسفات 

احلليب عليها.

 ومن جانب آخر، كان املخطط األخضر 
نعمة على كبار الفالحني الذين استفادوا، 
أوال من الهبات املجانية لألراضي اخلصبة 
النقدية  س��واء  الضخمة،  اإلع��ان��ات  وم��ن   .
التجهيزات  دع��م  عبر  العينية  أو  املباشرة 
حيث   ، اجلبائية  واالم��ت��ي��ازات  والتصدير 

الفالحني بساتني  الفئة من  أصبحت هذه 
دول رأسمال املركز. هذان مثاالن يختزالن 
األهداف غير املعلنة من مخططات  النظام 
الطبيعية  ال���ث���روات  الس��ت��ن��زاف  الطبقية 
وق���وة ع��م��ل ال��ف��الح ال��ص��غ��ي��ر وخ��ل��ق سوق 
عبر  املركز  رأس��م��ال  ملنتوجات  استهالكية 
الريعي(. ومبا  ) االحتكار  الداخلي  وكيلها 
املخطط ال يهدف إطالقا، إلنتاج  أن هذا 
ارتباط  وف���ك  ال��ف��الح��ي  اإلن���ت���اج  وس��ائ��ل 
يكون  أن  يعدو  ال  املركز،  برأسمال  التبعية 
امل��زدوج حتت  سوى للمزيد من االستغالل 

الشعار اخلادع "االقتصاد التشاركي".

الصناعي،  ب��ال��ق��ط��اع  يتعلق  فيما  أم���ا 
التركيبة،  الصناعات  توطني  مثال  سندرج 
واملوجه إنتاجها للسوق الداخلية واألسواق 
وال�����ذي  اإلط���������راف.  دول  م����ن  امل���ش���اب���ه���ة 
يستفيد بدوره من  اليد العاملة الرخيصة 
واالجتماعية  اجل��ب��ائ��ي��ة  واالم����ت����ي����ازات 
)مساهمات صناديق التغطية االجتماعية(، 
حتققه  ال��ذي  الكبير  الربح  هامش  وكذلك 
في مثل هذه السواق. ويلعب القطاع املالي 
املتمثل في االبناك والتأمينات دورا موازيا 

الفئات  إغ��راق  عبر  االستهالك  في حتفيز 
االستهالك)  بقروض  والصغيرة  املتوسطة 
القطاع  ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا  األرب�����اح  ن��ن��س��ى  ال 
البنكي في العقار(، وأيضا قنطرة عبور في 

حتويل فائض القيمة لدول املركز.

2 - مستجدات قانون املالية.
لقانون  األك��ادمي��ي  للتعريف  باإلضافة 
املالية باعتباره وثيقة تبني نفقات ومداخل 
املوالية،  السنة  في  املرتقبة  الدولة  ميزانية 
بناءا على معطيات السنة اجلارية. تنفيذا 
القطاعات.  مختلف  في  الدولة  لسياسات 
التطبيقي  امل����ال����ي  ال��ت��ع��ب��ي��ر  ك���ذل���ك  ه����و 
لسياسات الدولة، سواء في تفصيل املداخل 
وكيفيات زيادتها ونقصانها، أو النفقات في 
تفصيل التزامات الدولة في نفقات التسيير 
واالستثمار. وباعتبار ما سبق، يشكل قانون 
املالية الترجمة التطبيقية لسياسات الدولة 
واألجرأة املالية لها. وتتمحور قوانني املالية 
املتوالية عبر السنوات، والذي لم يخرج عنه 
مشروع  قانون املالية 2020، على مرتكزين 
أساسيني: األول يكمن في ضرب اخلدمات 
االجتماعية ، وبالتحديد التعليم والصحة. 
وال��ث��ان��ي، ح��م��اي��ة م��ص��ال��ح رأس��م��ال املركز 
طريق  ع��ن  املسيطر  الطبقي  وال��ت��ح��ال��ف 

تكريس الريع.

اخلدمات االجتماعية. تعد أحد املعايير 
التي تعبر عن مستوى العدالة االجتماعية، 
وأيضا  املنتجة.  ل��ل��ث��روة  ال��ع��ادل  وال��ت��وزي��ع 
مصالح  بني  الطبقي  الصراع  ساحة  تعتبر 
الشعبية، ومؤشرا عن  والطبقات  الرأسمال 
مستوى الصراع الطبقي. وفي ظل احتدام 
يتم  امل��رك��ز،  دول  داخ���ل  الطبقي  ال��ص��راع 
االستغالل  من  املزيد  عبر  عليه  التنفيس 
ف��ي دول اإلط����راف ع��ن ط��ري��ق امل��زي��د من 
االجتماعية،  اخل����دم����ات  ع���ن  اإلج����ه����از 
بتنفيذ االمالءات والتوصيات الصادرة عن 
الصدد  هذا  وفي  العاملية.  املالية  املؤسسات 
يظهر هذا اإلجهاز جليا في قوانني املالية 

املتعاقبة.

احلالي  التعليم  واقع  والصحة:  التعليم 
برنامج  س��ي��اس��ات  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ن��ت��ي��ج��ة  ه���و 
في  النظام  تبناه  ال���ذي  الهيكلي  التقومي 
والذي  امل��اض��ي،  ال��ق��رن  ثمانينات  أواس���ط 
أه���داف���ه ض����رب مجانية  ب���ني  م���ن  ك���ان���ت 
التعليم عبر العديد من الوسائل والقرارات 
تشجيع  بينها  ومن  املتوالية.  واإلج���راءات 
كاريزما  ض���رب  اخل����اص،  التعليم  ق��ط��اع 
رج���ل ال��ت��ع��ل��ي��م وإن���خ���راط���ه ال��ت��ج��اري في 
التعليم  وإف�����راغ  اخل��ص��وص��ي��ة  ال��س��اع��ات 
واحلفاظ  التقدمي.  العلمي  محتواه  من 
قادرة  متدنية  تعليمية  م��س��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
العاملة  اليد  من  جيش  إنتاج  على  فقط 
يتضح  .وه��ذا  للرأسمال  خدمة  الرخيصة 
في ميزانيات التعليم الشبه مستقرة، رغم 
تزايد احلاجيات في القطاع )مازالت نسبة 

األمية من بني النسب <<< 
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الترتيب  ف��ي  ارت��ف��اع��ا   االك��ث��ر   >>>  
أخرى  جهة  وم��ن  جهة،  من  ه��ذا  العاملي(. 
رجال  ص��ف��وف  ف��ي  النقابي  العمل  ض��رب 
التعليم والطلبة بإعتبارهم قوة اجتماعية 
قادرة على تأطير املجتمع.  نفس الساسة 
حيث  الصحة،  ق��ط��اع  ف��ي  ال��دول��ة  تنهجها 
جند اجلولة تتملص تدريجيا من مسؤولية 
ومجانيتها.  ال��ص��ح��ي��ة  ال��ت��غ��ط��ي��ة  ت��وف��ي��ر 
باإلضافة  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  أن  ذري��ع��ة  حت��ت 
منتجني.  غير  قطاعني  التعليم،  لقطاع 
واألمن  والبالط  الدفاع  ميزانيات  وكأمنا 
متوالي  ارت��ف��اع  ميزانياتهم  ت��ع��رف  ال��ت��ي 
يدخلون في القطاعات املنتجة من املفهوم 
االقتصادي حسب زعمهم. ورفع يد الدولة 
من هذه املسؤولية يتم عبر تشجيع القطاع 
بينها؛  ومن  الوسائل  بالعديد من  اخلاص 
غياب محاسبة القطاع عن اجلشع وابتزاز 
)والصراع  اجلبائية  واالمتيازات  املواطنني 
ب���ني القطاع  امل��اض��ي��ة  ال��س��ن��ة  ك����ان  ال����ذي 
خير  الضرائب  ومديرية  للصحة  اخل��اص 

دليل على ذلك( 

-3 الريع واالحتكار الريعي.
أدبيات  ف���ي  ال���ري���ع  م��ف��ه��وم  ارت���ب���ط 
وخصوصا   ، االق���ت���ص���ادي���ة  امل�������دارس 
إيجار  عن  الناجت  بالدخل  الكالسيكية 
هو  الفالحي،  العقار  وحتديدا  العقار. 
مالك  ي��ت��ق��اض��اه��ا  اإلن���ت���اج  م��ن  نسبة 
فيما  اس���ت���غ���الل���ه���ا.  م���ق���اب���ل  األرض 
ت���ط���ور ش��ك��ل ومت���ظ���ه���رات ال���ري���ع في 
بصورة متسارعة،  األطراف  مجتمعات 
املهيمن  اإلن���ت���اج���ي  ال��ش��ك��ل  وأص���ب���ح 
ف��ي االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة لهذه 
املجتمعات. عرفت األحداث التاريخية  
ل������دول امل����رك����ز ف�����ي  ت���ط���ور ص���ي���رورة 
الرئيسي  صراعه   وهيمنته،  الرأسمال 
العاملة  الطبقة  مع اإلقطاع  ومصالح 
في زمن متقدم من تطورها، من جهة 
وصراعاته الثانوية الداخلية للرأسمال 
بكل  االح��ت��ك��ارات  عنها  متخض  ال��ت��ي 

أنواعها، من خالل القضاء على الرأسمال 
الرأسمال  ذلك  وحتى  واملتوسط،  الصغير 
استطاع  وبذلك  املنافسة.  على  ق��ادر  غير 
الدولة  ال��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ى س��ل��ط��ة  ال��رأس��م��ال 
كذلك. اال أن صيرورة التطور في مجتمعات 
أن  حيث  عنها.  كثيرا  مختلفة  اإلط���راف 
امتالك السلطة هو السبيل المتالك الثروة 
والسيطرة عليها، عبر تكريس الريع كنمط 

أساسي في اإلنتاج. 

ف��ي مجتمعات  ال��ري��ع  ت��ع��ري��ف  ومي��ك��ن 
األط������راف، ع��ل��ى أن���ه ذل���ك ال���دخ���ل الذي 
الطبقي  التحالف   ( معينة  فئة  تتقاضاه 
ودون  اإلنتاجية  العملية  خ��ارج  املسيطر( 
امتصاص  عملية  ف��ه��و  ف��ي��ه��ا.  امل��س��اه��م��ة 
ويشكل  املنتجة.  القيمة  لفائض  طفيلي 
ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ري��ع ع��ائ��ق��ا أس��اس��ي��ا في 
وجوده  ويستمد  اإلنتاجية.  العملية  تطور 
سلطة  م��ن  ومشروعيته  وهيمنته  وق��وت��ه 
الدول عبر العديد من القوانني واإلجراءات 
الهبات  املثال:  سبيل  على  ونذكر  املطبقة. 
والتوكيالت  وامل����أذون����ي����ات  واالم����ت����ي����ازات 

احلصرية ...

للريع،  اإلن��ت��اج��ي  ال��ن��م��ط  اس��ت��ط��اع  و 
ق��ط��اع��ات اإلنتاج  ع��ل��ى ج��م��ي��ع  ال��ه��ي��م��ن��ة 
الريعي  االحتكار  بذلك  وشكل  الرئيسية، 
املسيطر  الطبقي  التحالف  ميثله  ال���ذي 
ب��رع��اي��ة ووص��اي��ة امل��رك��ز ال��رأس��م��ال��ي. عبر 
مفاصل  جميع  على  والهيمنة  السيطرة 
القطاعات اإلنتاجية السلعية واخلدماتية 
واملالية. مما جعل صيرورة تطور التشكيلة 
لتطور  معاكس  االجتماعية   االقتصادية 
إذ  الرأسمالية،  املجتمعات  ف��ي  ال��رأس��م��ال 
امتالكه  خ��الل  م��ن  االحتكار  م��ن  ينطلق 

جلميع مصادر الثروة.

4 -  هل قانون املالية وسيلة لتغيير 
الوضع؟

قانون  م��ش��روع  ح��ول  املالحظات  بعض 
املالية 2020، الذي لم يخرج، مثل سابقيه، 
عن تعبيره التطبيقي ملخططات وسياسات 
فوقيا  تعبيرا  إال  وال��ذي ال يشكل   . الدولة 

مستوى  على  ال��ري��ع��ي.  االح��ت��ك��ار  ملصالح 
ال��ت��ي ت��ع��رف تزايد  ال��ن��ف��ق��ات امل��ب��رم��ج��ة، 
م��ت��واص��ل ف���ي م���ي���زان���ي���ات"ال���س���ي���ادة" من 
األم���ن وال���دف���اع. وه���ذا يعبر ب��وض��وح عن 
واالجتماعي.  السياسي  االس��ت��ق��رار  ع��دم 
القطاعات  في  الطفيفة  ال��زي��ادات  وبعض 
الناجتة  والتعليم(،  الصحة   ( االجتماعية 
عن الضغط االجتماعي  ، ال تعدو أن تكون 
تكريس  تزيد من  ترقيعية  إج��راءات  سوى 
االجتماعية  األزم����ة  ت��ف��اق��م  وم���ن  ال��واق��ع 
واحتدام الصراع الطبقي. أما على مستوى 
ال��ذي تشكل فيه امل���وارد  اجلبائية  امل���وارد، 
احل��ص��ة األه�����م. ع��رف��ت ك���ذل���ك  ف���ي هذا 
العقار  لقطاع  جبائية  ام��ت��ي��ازات  ال��ق��ان��ون 
وكذلك  ملحوظا(،  تراجعا  يعرف  ال��ذي   (
الضريبي،  التهرب  مع  اجلبائي  التسامح 
أداء  على  املتهربني  مع  التفاوض  باعتماد 
نسبة صغيرة من املستحقات، مقابل إدخال 
أموالهم في الدورة البنكية وإعفائهم بشكل 
املفروضة  ال��واج��ب��ات اجل��ب��ائ��ي��ة  م��ن  ك��ل��ي 
التي  ل��الزم��ة  سببه،  ي��رج��ع  وه���ذا  عليهم. 
يعرفها القطاع البنكي في تراجع السيولة. 
التي  اإلج���راءات  أسبابها  من  كان  والتي 
للضرائب   ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  اعتمدتها 
الضريبية  املراجعات  في  املاضية  السنة 
م���ع امل��ه��ن��ي��ني. مم���ا دف����ع ال���ع���دي���د من 
احلسابات  من  أموالهم  سحب  امللزمني 

البنكية وتراجع املعامالت البنكية.

لالحتكار  ال��ه��ي��م��ن��ة  ه����ذه  ظ���ل  وف����ي 
الريعي الذي يستفيد بشكل كبير، سواء 
من اإلعفاءات واالمتيازات اجلبائية  أو 
وكذلك  للدولة.  الضريبي  التغاضي   من 
ارتفاع االحتقان االجتماعي الذي تعبر 
الفئوية.  االحتجاجات  من  العديد  عنه 
ال ميكن عالجه بحلول ترقيعية مؤقتة 
ت��ف��اق��م��ا. في  ال���وض���ع إال  ت��زي��د ف���ي  ال 
تغيير  على  ق���ادرة  ج��ذري��ة  حلول  غياب 
وتفكيك  ال��دول��ة،  وسياسات  مخططات 

بنية االحتكار الريعي.

نونبر 2019

الملف

ميكن تقسيم موارد امليزانية  العامة إلى 
ثالثة:

املائة  في   66 الضريبة:حوالي  امل��وارد   -
مليار  233حوالي   :2020 لسنة  بالنسبة 
درهم (مبا فيها الرسوم اجلمركية ورسوم 

التسجيل والتنر (.

حوالي  ال��ض��ري��ب��ي��ة:  ال��غ��ي��ر  امل������وارد   -
دره�����م )ملجمع  م��ل��ي��ار   23 امل���ائ���ة،  ف���ي   7
احلديدية،  السكك  للفوسفاط،  الشريف 

اخلوصصة...(.

ومحلية،  منها  )أج��ن��ب��ي��ة  ال��ق��روض   -
حوالي 27 في املائة: 97مليار درهم(.

الضرائب  إل��ى  الضرائب  أه��م  تنقسم  و 
املباشرة والضرائب غير املباشرة.

بالدخل  امل���ب���اش���رة  ال���ض���رائ���ب  ت��ت��ع��ل��ق 

 :)  2020 لسنة  دره��م  مليار   104 )ح��وال��ي 
ال��ض��ري��ب��ة ع��ل��ى ال��ش��رك��ات حت��ت��س��ب على 
ربح الشركات، والضريبة على الدخل وهي 
حتتسب على دخل الفرد. ميكن في بعض 

احلاالت تعديل وعاء االحتساب.

القيمة  ع���ل���ى  ال���ض���ري���ب���ة  ت���رت���ب���ط 
 102 عامة)حوالي  باالستهالك  املضافة 

ملياردرهم(.

النظام الضريبي غير عادل. ملاذا؟

الشركات حتتسب على  -الضريبة على 
الطفيفة(:  التعديالت  بعض  )مع  نتيجة 
التكاليف/ ناقص   produits امل��داخ��ل/   

charges

يأخذ  ال  ال���دخ���ل:  ع��ل��ى  ال��ض��ري��ب��ة   -
الفرد  تكاليف  االع��ت��ب��ار  بعني  احتسابها 

مصاريف  ال���ل���ب���اس،  األك�������ل،  )ال�����ك�����راء، 
األطفال...(.

- الضريبة على الشركات وعلى الدخل 
تصاعدية

غير  امل��ض��اف��ة  القيمة  على  -الضريبة 
املائة(  في   20( النسبة  نفس  تصاعدية: 
بالنسبة للعاملة التي اشترت حذاء العمل، 
"بوطيون"  اش���ت���رت  ال��ت��ي  ول��ل��ب��رج��وازي��ة 

للمظهر. 

األج�����راء ه��م م��ن ي����ؤدون أك��ب��ر قسط 
على  الضريبة  ي��ؤدون  فهم  الضرائب.  من 
ال��دخ��ل ك���أج���راء، وال��ض��ري��ب��ة ع��ن القيمة 

املضافة كمستهلك.

ليست أية إمكانية لألجير فيما يخص 
فاملشغل/ ال��ض��ري��ب��ة:  أداء  م��ن  التملص 

الباطرون هو من يحتسب الضريبة لصالح 
الدولة.

عدم  للغش:  إمكانيات  ع��دة  للشركات 
املداخل(،  تخفيض  )أي  مبيعات  تسجيل 
الغش  أو  للنفقات،  امل��ب��ررة  الغير  ال��زي��ادة 
ع��ل��ى م��س��ت��وى امل���داخ���ل وال��ت��ك��ال��ي��ف في 
نفس ال��وق��ت. وه��ذا ب��دون احل��دي��ث على 

الرشاوى...

للخواص،  العمومية  املقاوالت  تفويت 
الغير  امل���ي���زان���ي���ة  م���داخ���ل  م���ن  ي��ن��ق��ص 
الضرائب  حجم  في  يزيد  مما  الضريبية، 

وفي  حجم القروض.

سياسة جبائية تكرس الال عدالة االجتماعية
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الشيلي :
 ثورة على النموذج النيوليبرالي.

بقدر ما تسعى االمبريالية األمريكية لنقل 
إلى  املتطرف  لليمني  املدعوم  الصعود  عدوى 
للشعوب  كمنقذ  تقدميه  ،و  الالتينية  أمريكا 
روجت  وذل��ك ما  انغالق وحتكم،  مما تسميه 
له اآللة اإلعالمية واالستخباراتية األمريكية 
واألرجنتني  وبوليفيا  ال��ب��رازي��ل  م��ن  ك��ل  ف��ي 
الشعوب  أثبتت  م��ا  ،ب��ق��در  االشتراكية  ح��ول 
في شبه القارة األمريكو/ التينية أن النموذج 
والبطالة  للتفقير  مباشر  سبب  النيوليبرالي 
كالصحة  األساسية  احلقوق  من  واحل��رم��ان 

والتعليم واخلدمات االجتماعية.

ففي مطلع أكتوبر 2019 خرجت جماهير 
تنعموا  ل��ن  ش��ع��ار"  راف��ع��ة  التشيلي  ال��ش��ع��ب 
ب��األم��ان م��ا ل��م ننعم ب��األم��ن ال��غ��ذائ��ي" وهو 
الوهلة  منذ  االن��ط��ب��اع  يعطي  ال���ذي  الشعار 
األولى أن هبة التشيليني هي مجرد انتفاضة 
من أجل اخلبز والغذاء. لكن سرعان ما تبني 
للمتتبع أن األحداث املتسارعة هي مؤشرات 
التنظيمية  مقوماتها  لها  ث��وري��ة  ل��س��ي��رورة 
من   12 الثالثاء  ففي  واملطلبية.  والقيادية 
نونبر 2019، كانت نسبة جناح اإلضراب العام 
و60٪  العام،  القطاع  في   90٪ بلغت  الوطني 
قطاعات  ع��دة  وشملت  اخل��اص.  القطاع  في 
واملناجم  ك��ال��ب��ن��وك  واس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  أس��اس��ي��ة 

والنقل واملوانئ والصحة والتعليم....

ل��ه مكتب الوحدة  اإلض���راب ك��ان ق��د دع��ا 
االج��ت��م��اع��ي��ة، وه���و تكتل ع��ل��ى ش��ك��ل جبهة 

من  اجتماعية  حركة   100 تضم  اجتماعية 
منظمات نقابية وطالبية ونسائية وحقوقية 
وسياسية. وهي اجلبهة التي وضعت مطلبني 

أساسيني آنيني :

ذات  وحكومته  بينيرا  الرئيس  استقالة   -
التوجه اليمني والنيوليبرالي. 

لوضع  تأسيسية  بجمعية  املطالبة  ث��م   -
الديكتاتور  دس��ت��ور  وإس��ق��اط  دس��ت��ور ج��دي��د 

العسكري أوغوستو بينوتشي )1973(.

 ، أك��ت��وب��ر(   11( األول  ف��ي  االح��ت��ج��اج��ات 
في  للزيادة  رافضة  طالبية  بنكهة  انطلقت 
س��ع��ر ت��ذك��رة ال��ن��ق��ل ال��ع��م��وم��ي، ح��ي��ث اتفق 
وعدم  املترو  خدمات  مقاطعة  على  الطالب 
بقطع  إصرارهم  عن  وعبروا  التذاكر،  اقتناء 
الطالبي  والسخط  الغضب  فانتقل  ممراته، 
إل��ى سخط شعبي زاخ��م وع��ارم ارتفع سقف 
مطلبه من االجتماعي الصرف إلى مسبباته 
آخر  شيئا  ليست  التي  السياسية  وخلفياته 
آلمال  املادية  النيوليبرالية  االختيارات  غير 

ل��ل��ع��ي��ش الكرمي  ال��ش��ع��ب وت��ط��ل��ع��ات��ه وت���وق���ه 
والعدالة االجتماعية والكرامة. هذه األخيرة 
"إيطاليا"  س��اح��ة  على  ك��اس��م  أطلقت  ،ال��ت��ي 
وسط العاصمة سانتياغو، ملتقى احملتجني 
وميدان  بالعراق  التحرير  ساحة  غ��رار  على 
الذي  "الكرامة"  التحرير مبصر.. وهو االسم 
على  ترسيمه  على  التشيليني  ال��ث��وار  صمم 
أح���د ت��ط��ب��ي��ق��ات غ��وغ��ل، م��دع��وم��ا مباليني 
العتماد  غ��وغ��ل  إدارة  اض��ط��ر  مم��ا  الطلبات 
الكرامة  ساحة  اس��م  حتمل  جديدة  خرائط 

بدل ساحة إيطاليا.

و مما يوحي أن ما يحدث في الشيلي هو 
ثورة قائمة الشروط واملقومات، مبا في ذلك 
املستوى التنظيمي والتحريضي احملكم وذي 
مشاركة  ه��و  واج��ت��م��اع��ي��ة،  سياسية  بوصلة 
العمال واملستخدمني وموظفي القطاع العام 
الوحدة  "مكتب  ط��رف  م��ن  وتأطير  بتوجيه 
ذلك  نقاباتهم،  له  تنتمي  الذي  االجتماعية" 
ب���ادئ األمر  ف��ي  ال���ذي ج��ع��ل  امل��ه��ن��ي  التكتل 
ما  ب��ك��ل  اجتماعية  ح��رك��ة  االح��ت��ج��اج،  م��ن 
والتوجيه  التنظيم  معاني  العبارة من  حتمل 
املطالب  وتسطير  وحت��دي��د  امل��ه��ام،  وت��وزي��ع 
وربط االجتماعي منها بالسياسي. وقد يكون 
أنه  أي  مستوى،  أعلى  على  املؤسس  الصراع 
قد يكون امتدادا للثورة البوليفارية ومواجهة 
بني قوى التحرر من جهة والقوى الرأسمالية 
االمبريالية،  من  خارجيا  املدعومة  التبعية 

وه���ي ال��ت��ي أش���رت ب��ال��ض��وء األخ��ض��ر للقمع 
وأعطت ضمانات عدم تدخل اإلعالم الدولي 
تدخل  وعدم  والرجعية،  للرأسمالية  اململوك 
لألمم  التابعة  الدولية  اإلنسان  حقوق  آليات 
امل��ت��ح��دة. أم��ام ه��ذا ال��ت��واط��ؤ امل��ك��ش��وف، نزل 
الشرطة  ع��ج��زت  أن  ب��ع��د  التشيلي  اجل��ي��ش 
على مواجهة املد اجلماهيري، واستخدم كل 
التي  الثورة  إلجهاض  املفرطة  القوة  أساليب 
تهدد وجود ومصالح الرأسمال الغربي، وحتد 
من مطامعه التوسعية االستعمارية في باقي 

دول أمريكا الالتينية.

إن االم��ب��ري��ال��ي��ة وال��ص��ه��ي��ون��ي��ة، م��ن أجل 
ح���م���اي���ة م���ص���احل���ه���ا، ت��ب��ي��ح ك����ل أص���ن���اف 
فإلى  اإلنسان.  االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
االحتجاجات،  م��ن  ال��راب��ع  األس��ب��وع  ح���دود 
30 محتج  من  أكثر  واجليش  الشرطة  قتلت 
محتجة   5800 واع��ت��ق��ل��ت   ،2100 وج��رح��ت 
ومحتج. وأكيد أن األيام واألسابيع واألزمنة 
الطابع  ذات  باألحداث  املقبلة ستكون حبلى 

الردعي لتغول االمبريالية.

بوليفيا:
أطماع ميينية متطرفة لكسر الطوق التحرري

وأمام   ،2019 نونبر   16 السبت  ي��وم 
اإلعالمية  للقنوات  الصمت املتواطئ 
الرجعية،  وال��ع��رب��ي��ة  وال��غ��رب��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
بوليفيا،  في  االنقالبية  القوى  واجهت 
الرافضة  الشعبية  واجلماهير  ال��ش��ارع 
باألسلحة  املتطرف  اليميني  لالنقالب 
أروقة  داخل  يذكر  دون صدى  الكيماوية 
بالدعوة  اك��ت��ف��ت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  األمم 
خمسة  خلفت  املجزرة  النفس.  لضبط 
مناصرين  م���زارع���ني  ق��ت��ل��ى)ش��ه��داء( 
ينحدرون  م���ورال���ي���س،  إي��ف��و  ل��ل��رئ��ي��س 
الرئيس،  معقل  ك��وش��اب��ام��ب��ا  ب��ل��دة  م��ن 
اإلصابات  من  كبير  عدد  إلى  باإلضافة 
الغربي  اإلع��الم��ي  ال��ص��م��ت  اخل��ط��ي��رة. 
تواطؤا  يقل  ال  صمت  رافقه  والرجعي 
الدولية  احلقوقية  اآلل��ي��ات  صمت  وه��و 
لألمم  التابع  اإلن��س��ان  حقوق  كمجلس 
امل��ت��ح��دة ال���ذي غ��رس رأس���ه ف��ي التراب 

ريثما متر العاصفة.

 أمريكا حترك خيوط املؤامرة.

رئاسيات  ف���ي  م��ورال��ي��س  إي��ف��و  ف���وز 
،لم يكن خبرا  رابعة  أكتوبر2019 لوالية 
دونالد  بقيادة  األمريكية  ل���إلدارة  س��ارا 
ترامب الذي يعلم جيدا نوايا موراليس 
ف��ي ج��ع��ل ب��ول��ي��ف��ي��ا دول����ة ن���ووي���ة، تهدد 
أطماعها  وتقوض  االمبريالية  مصالح 

في البرازيل واألرجنتني وفنزويال.. ففي 
تشييد  في  بوليفيا  شرعت   2016 سنة 
امل��رك��ب ال���ن���ووي ل��ل��رف��ع م��ن ق����درات ها 
روسيا  من  تكنولوجيا  بدعم  اإلنتاجية 
و   ، سياسيا  أم��ا  أرجنتينية.  ومساعدة 
غداة االنتخابات التشريعية في فنزويال 
في  اليمني  ص��ع��ود  تنامي  ع��رف��ت  ال��ت��ي 
ال��ب��رمل��ان، ك���ان م��ورال��ي��س ق��د دع���ا إل���ى " 
عن  ال��دف��اع  أج���ل  م��ن  التفكير  تعميق 
دول  ودع��ا  وأف��ك��اره��ا"  ال��ث��ورة  مكتسبات 
الطوق التحرري إلى" تكريس االستقالل 
واالجتماعي"  واالق��ت��ص��ادي  السياسي 
عن الواليات املتحدة األمريكية واعتبره 
الفقر  م��ن  واالن��ع��ت��اق  للتحرر  م��دخ��ال 

والتخلف..

إن هواجس البيت األبيض من احملور 
التحرري في أمريكا الالتينية ليس وليد 
لسلفه  سبق  بل  ترامب،  إدارة  مع  اليوم 
باراك أوباما أن حذر في أحد خطاباته 
ملصالح  وف��ن��زوي��ال  بوليفيا  تهديد  م��ن 

أمريكا ،و هو ما أكدته هيالري كلينتون 
خالل حملتها لرئاسيات أمريكا السابقة، 
حيث صرحت بضرورة دعم املعارضة في 

دول مثل فنزويال وبوليفيا. 

النظام  ت���روي���ض  اس��ت��ع��ص��اء  ف��ب��ع��د 
الفينزويلي وبسط السيطرة واالستبداد 
السنة  خ��الل  فنزويال  على  ال��رأس��م��ال��ي 
ضرب  إلى  أمريكا  انصرفت  السنة،  هذه 
والعودة  اخل���ارج���ي  احل�����زام  وإض���ع���اف 
ألسلوب االنقالبات وتوظيف "املرتزقة"، 
ك��م وظ��ف��ت فيالق امل���وت ف��ي اإلك����وادور، 
والعراق  أفغانستان  في  احل��رب  ووك��الء 
ول��ي��ب��ي��ا ح���دي���ث���ا.، م���ع ض���م���ان حتييد 
املتحدة  األمم  وآل��ي��ات  ال��دول��ي  اإلع���الم 
وتهييء سيناريوهات من قبيل حتصني 
فيما  اإلن��س��ان،  وح��ق��وق  الدميقراطية 
السيناريو الرهيب هو ما يتم التخطيط 
األبيض  والبيت   CIA ال  دهاليز  في  له 
 La ش���وارع  ف��ي  وتنفيذه  إخ��راج��ه  ويتم 
وحقولها،  وكوشابامبا  والضواحي   PAZ
تواجه  ال��ش��ع��ب��ي��ة  امل���ق���اوم���ة  أن  ح��ي��ث 
ألنه  الكيماوي،  وحتى  واحل��دي��د  بالنار 
جبان(  )والرأسمال  للرأسمالية  بالنسبة 
رغ���م دمويتها  ال��وس��ائ��ل واخل��ط��ط  ك��ل 
غايات  ت��ب��رر  والإنسانيتها  ووحشيتها 
االس���ت���ب���داد وال��ه��ي��م��ن��ة وال��ت��ح��ك��م في 
م��ص��ادر ال���ث���روة ومم��رات��ه��ا. ول���ن تكون 

رف��اق غيفارا  بدماء  ارت��وت  التي  األرض 
االمبريالية  مل���ط���ام���ع  س���ائ���غ���ة  ل��ق��م��ة 
وعموم  فاملزارعون  واألمريكية،  الغربية 
كانوا  العاملة  وقواها  بوليفيا  جماهير 
لترتيب  نقاباتهم  إط��ار  في  توحدوا  قد 
وكذلك  امل���ي���دان���ي  ال��ت��ص��دي  وت��ن��ظ��ي��م 
،عمالء  االنقالبيني  لعبث  الدميقراطي 
أو  ص��دف��ة  ل��ي��س  ،إذ  األم��ري��ك��ي��ة  اإلدارة 
هوانا أن يعلن إيفو موراليس من منفاه 
عدم  ف��ي  ل��دي��ه  مشكل  ال  أن  املكسيكي 
األوان،  قبل  رئاسية  لالنتخابات  تقدمه 
فهو يعلم أن في كلتا احلالتني ستنتصر 
الثورة في استمراريتها إن على مستوى 
متطيط وإطالة زون املواجهة مع القوى 
االنقالبية، أو على مستوى اللجوء لآللية 
الدميقراطية، التي إن كانت حرة ونزيهة 
فلن تكرس إال إرادة التحرر من التبعية 
السياسي  امل��ص��ي��ر  ت��ق��ري��ر  وت��أك��ي��د ح��ق 

واالقتصادي واالجتماعي والثقافي.

18 نونبر 2019 



 العدد: 12335

 من 26  نونبر  إلى 2 دجنبر 2019 
المرأة

لم تعد مواصلة املرأة لعملها بعد الزواج 
أفرزت  حيث  قرانها،  لعقد  أساسيا  شرطا 
املجتمع اجلزائري  التي شهدها  التحوالت 
في ما يخص ولوج املرأة لسوق العمل وتعدد 
انعكاسات سلبية، بسبب عدم  مسؤولياتها، 
واتهامها باإلهمال في  استقرارها األسري 
ظ��ل ق��وان��ني ال ت��راع��ي ظ���روف امل����رأة، وفي 

مقدمتها فترة عطلة األمومة 

املرأة العاملة بني مطرقة مصروف 
البيت وسندان تربية األطفال

ف��ي اجلزائر  امل���رأة  م��ج��ال عمل  ي��ع��رف 
الفارطة  السنوات  خ��الل  تصاعديا  منحى 
املرأة اجلزائرية  تبّوء  تؤكد  في إحصائيات 
إلى جانب وجود  الدولة،  مناصب هامة في 
نسبة كبيرة فاقت عدد الرجال، خاصة في 
قطاع التعليم والتعليم العالي والصحة. إال 
العامالت  النساء  م��ن  الهائل  الكم  ه��ذا  أن 
منهن  معتبر  ع��دد  م��ع��ان��اة  إشكالية  أف���رز 
بسبب صعوبة التوفيق بني العمل في البيت 

وخارجه.

وعلى هذا األساس، ارتأت مجلة “ميم” 
احلديث مع بعض العامالت حول املوضوع

 

تعليم  أس���ت���اذة  ب��وب��ن��ي��ة  ال��س��ي��دة 
متوسط: 

والنتيجة  امل��ع��ان��اة  م��ن  س��ن��وات  “عشت 
إصابة أبنائي باألمراض”

املتوسط   ال��ت��ع��ل��ي��م  أس���ت���اذة  ل��ن��ا  ت����روي 
مبحافظة بومرداس شرق اجلزائر، السيدة 
بوبنية، جتربتها مع عملها وتربية أبنائها، 
احلقيقة،  ف��ي  “ميم”:  ملجلة  ق��ال��ت  حيث 
خمس  إل��ى  عاما  االستيداع  حق  لألستاذة 
للتي  ف��ق��ط  ه���ذا  األب���ن���اء،  لتربية  س��ن��وات 
تكفيها أجرة زوجها، أما املسكينة املضطرة 
أشهر  ال��ث��الث��ة  ذي  اب��ن��ه��ا  ف��ت��ت��رك  للعمل، 
اإلرضاع  ساعتي  من  مستفيدة  للحاضنة، 
في األماكن القريبة، إال أن املدارس ال تأخذ 

بهذا القانون”

وع���ن جت��رب��ت��ه��ا، ق��ال��ت األس���ت���اذة “لدّي 
دراساتي،  وأكمل  أدّرس  وكنت  أبناء،  ثالثة 
القلب،  قاسية  أصبحت  أّن��ن��ي  واحلقيقة 
أغطيهم  صغار  وهم  أبناء  لدّي  كان  فكلما 
وأحملهم عند جدتهم في الشتاء واألمطار 
وال��ب��رد، وه��ي إح��دى األس��ب��اب التي جعلت 
ابنتي تصاب بالتهاب الرئة. وأحمل الثانية 
ذات العام إلى احلضانة، حيث آخذها معي 

في احلافلة”.

 

  “الضغط أثر على نفسيتي وعلى 
عملي”

غنية حليمي،  السيدة  روت  ومن جهتها 
وه���ي ص��ح��ف��ي��ة، جت��رب��ت��ه��ا م��ع ال��ع��م��ل في 
الكثير  تتطلب  التي  املهنة  وهي  الصحافة، 
السنة.  ذي  ابنها  تربية  وم��ع  التركيز،  من 
ت��ع��ان��ي��ه م���ع أعباء  ح��ي��ث حت���دث���ت ع���ّم���ا 
صعوبتها  أن  وأك���دت  البيت،  ومسؤوليات  
تفوق بكثير ما تواجهه خالل عملها طيلة 

أثناء  امل��ت��ح��دث��ة  يجهد  م��ا  ف��أك��ث��ر  ال���ي���وم، 
تقضيها  التي  الساعات  تلك  ليست  يومها 
ف��ي مسؤوليات  وإمن��ا تكمن  ف��ي اجل��ري��دة، 
توظيب  ف��ب��ني  تنتهي”،  “ال  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ت 
البيت وتنظيفه، وإعداد وجبة الفطور، وبني 
تنظيف املالبس، وحتضير وجبات الطعام، 
وكذا متابعة احتياجات الزوج، جتد السيدة 
غنية نفسها جّد منهكة، -كما تقول- أكثر 
بكثير مما ينهكها العمل في املؤسسة، وهو 
البيت  املكوث في  أن  تعتبر  ما جعلها فعال 

عمل، متاما كأي عمل خارجه.

العطلة  محدثتنا  ان��ت��ق��دت  ب��امل��ق��اب��ل، 
في  العاملة  منها  تستفيد  التي  القصيرة 
اجلزائر واملقدرة ب98 يوما والتي ال تكفي 
الرعاية.  من  الكافي  القسط  ليأخذ  االب��ن 
حيث اضطرت غنية إلى االستعانة مبربية.

59 باملائة من املوظفني اجلدد في 
املؤسسات العمومية نساء

ان��ت��ق��ل��ت ن��س��ب��ة ال��ن��س��اء ال��ع��ام��الت في 
الوظيفة العمومية باجلزائر من 26 باملائة 
 2017 ع��ام  نهاية  م��ع  لتناهز   ،2016 ع��ام 
22.1 باملائة فقط في  38.47 باملائة.  نسبة 
مناصب سامية للدولة، مبعّدل تطّور قّدر ب� 

0.61 سنويا، وهي نسبة متثاقلة.

وت���ت���وزع ه����ؤالء ال��ع��ام��الت ع��ل��ى قطاع 
والصحة   ،55.6 بنسبة  الوطنية  التربية 
العمومية ب� 54.52 باملائة، أّما قطاع التعليم 
العالي فبنسبة 46 باملائة والقطاع القضائي 

44.68 باملائة.

وعلى النقيض من هذه النسب املرتفعة، 
ت��س��ج��ل امل�����رأة ح���ض���ورا ض��ع��ي��ف��ا ج���دا في 
باملائة   6.5 بنسبة  وذل��ك  األمنية  األس��الك 
احلماية  في  باملائة  و3  الوطني  األم��ن  في 
و10.7  اجلمارك  في  باملائة  و22.7  املدنية 

باملائة في املؤسسات العقابية.

في  امل��رأة  إسهام  نسبة  تتعدى  وال  ه��ذا، 
سوق العمل في ما يتعلق بالشق االقتصادي 
واملقاولة 19 باملائة. وهي نسبة ضئيلة جدا 
تعمل اجلزائر على رفعها وتطمح في هذا 

الشأن إلى بلوغ 59 باملائة.

 

وال مجال  أم��وم��ة  يوما عطلة   98
لتمديدها

ت��رف��ض احل��ك��وم��ة اجل���زائ���ري���ة متديد 
عطلة األمومة املقدرة قانونا ب98 يوما في 
ظل مطالب تدعو إلى ضرورة متديدها من 
باب مراعاة العامل النفسي للمرأة مثلما هو 
مطبق في عديد البلدان. يأتي هذا في وقت 
يؤكد فيه مسؤولون أنه ال يوجد أي مشروع 
املتعلق  شقها  في  األمومة  عطلة  ملراجعة 
للتعويض  القابلة  العمل  التوقف عن  مبدة 
من باب أن  اجلزائر اعتمدت هذا اإلجراء 
العمل، على غرار ما هو  املكرس في قانون 

معمول به في جميع الدول.

عمل  ت��راع��ي  اجل��زائ��ري��ة  اجلامعة 
ف��ي احملافظة  وت��س��اع��ده��ا  األس��ت��اذة 

على منصبها
املنسق  م���ي���الط،  ع��ب��د احل��ف��ي��ظ  ق����ال 
الوطني للمجلس الوطني ألساتذة التعليم 
أن  ميم”  ل”مجلة  ت��ص��ري��ح  ف��ي  ال��ع��ال��ي، 
اجلامعة اجلزائرية توفر كل أجواء الراحة 
لألساتذة، مما يجعلهن في منأى عن فقدان 
مطروح  غير  “املشكل   : ق��ائ��ال  مناصبهن 
تقريبا في اجلامعة ألن عدد ساعات العمل 
12 ساعة  إل��ى   3 ي��ت��راوح ب��ني  ف��ي اجلامعة 
املوظفة  املرضعة  ف��األم  وبالتالي  أسبوعيا، 
الكافي  ال���وق���ت  ك��أس��ت��اذة ج��ام��ع��ي��ة، جت���د 
لرعاية الرضيع والتمسك بعملها في نفس 
الوقت، أو بتعبير آخر ميكنها التوفيق  بني 

االلتزامني”.

احلفيظ  عبد  النقابي  ع��اب  ب��امل��ق��اب��ل، 
في  ل��ل��ع��م��ل  امل��ن��ظ��م��ة  ال���ق���وان���ني  ميالط  
كافيا  وقتا  للمرأة  تتيح  ال  والتي  اجل��زائ��ر 

للعناية بأسرتها قائال

“عطلة األم��وم��ة امل��ق��درة ب 3 أش��ه��ر ال 
تكفي املرأة. خاصة بالنسبة لرعاية الرضيع 
الذي يحتاج رعاية كبيرة من قبل األم طيلة 
فترة الرضاعة التي متتد ألكثر من سنتني. 
كما أن تطور األسرة اجلزائرية من األسرة 
واجل���دة وحتى  اجل��د  م��ن  امل��ك��ون��ة  الكبيرة 
املكونة من  الصغيرة  األس��رة  إل��ى  األع��م��ام، 
تفاقم  الوالدين واألطفال فقط ساهم في 

هذه املشكلة.

البلدان  م��ن  الكثير  ف��ي  أن��ه  جن��د  لذلك 
6 أشهر،  إلى  قد مت متديد عطلة األمومة 
وفي بلدان أخرى الى غاية سنتني. مضيفا 
انتهاء عطلة األمومة  العاملة بعد  أن األم 
املقدرة ب 3 أشهر جتد نفسها بني خيارين 
صعبني، إما ترك رضيعها عند دور احلضانة 
أو سيدات يقمن بهذه املهمة، أو ترك عملها 

لالعتناء برضيعها”.

 

5 باملئة من موظفات اإلدارة قدمن 
استقالتهن للتفرغ ألسرهن

يقول ممثل النقابة الوطنية ملستخدمي 
اإلدارة العمومية ورئيس االحتادية الوطنية 
ال��دي��ن ح��الس��ة، في  ال��ب��ل��دي��ات، ع��ز  لعمال 

تصريح ملجلة “ميم”،

دورًا  تلعب  اإلدارة اجلزائرية  “املرأة  في 
ق��ي��ادي��ًا ف��ي أك��ث��ر م��ن م��وق��ع، وعليه ميكن 
فيما يختص  ب��احمل��ارب��ة  امل���رأة  ت��وص��ف  أن 
باحملاولة لتحقيق التكامل في جميع األدوار 
املرأة  التي تقوم بها، وهذا ما يغني جتربة 

القائدة.”

امل��وظ��ف��ة ف��ي اإلدارة  إل���ى أن  ك��م��ا أش���ار 
ب��امل��ئ��ة م��ن مجموع   70 اجل��زائ��ري��ة مت��ث��ل 
وقد  عامل،  ونصف  مبليون  املقدر  العمال 
قيادية،  مناصب  تولي  في  جدارتها  أثبتت 
متكن  دون  حت���ول  م��ع��وق��ات  ه��ن��اك  أن  إال 
أكمل  على  مهامها  أداء  من  األخ��ي��رة  ه��ذه 
وجه، خاصة بالنسبة للموظفات املتزوجات 
القيام  اللواتي يجدن صعوبات باملوازاة مع 

بواجباتهن داخل البيت وخارجه.

السيد حالسة  السياق، سلط  ه��ذا  وف��ي 
املستفيدة  املوظفة  تعانيه  ما  على  الضوء 
يوما،   98 ب  امل��ق��درة  األم��وم��ة  عطلة  م��ن 
على  راض��ي��ات  غير  أغلبهن  أن  إل��ى  مشيرا 
الفترة التي متنح لهن، مما يضطر العديد 
إل���ى إض��اف��ة أش��ه��ر أخ����رى للعناية  م��ن��ه��ن 
أنفسهن  أخ���ري���ات  جت��د  فيما  ب��أب��ن��ائ��ه��ن، 
والتفرغ  استقالتهن  تقدمي  على  مجبرات 

لألبناء.

وكشف عن أن نسبة 5 باملئة من املوظفات 
باإلدارة اجلزائرية يستقلن لعديد األسباب، 
أسباب  وهي  للعائلة،  التفرغ  مقدمتها  في 
ن��ظ��را للمدة  -ي���ق���ول م��ح��دث��ن��ا- م��ق��ن��ع��ة 
القصيرة التي يقضينها خالل فترة عطلة 

األمومة. 

متديد  ملطلب  تستجيب  ل��ن  احل��ك��وم��ة 
عطلة األمومة بدون ظغط من اجلمعيات

النائب السابق بالبرملان اجلزائري  أكدت 
القانون  بتعديل  املتعلق  املقترح   وصاحبة 
في  العمل  عالقات  قانون  املتضمن   90-11
وترقية  وحماية  العاملة  امل��رأة  دع��م  اجت��اه 
ح��ق��وق��ه��ا ال��وظ��ي��ف��ي��ة، ن����ورة خ���رب���وش، في 
حديث ملجلة “ميم”، أن  فكرة هذا املقترح 
2016 من طرف  بالرفض سنة  قوبل  الذي 
احلكومة جاء بعد شكاوى رفعتها عشرات 
املوظفات، حيث متحورت أغلبها حول قصر 
الوالدة،  فترة  بعد  املرأة  تقضيها  التي  املدة 
النفسية  حالتها  على  سلبا  ينعكس  مم��ا 

واألسرية.

مقترحها  إن  خ���رب���وش  ن�����ورة  وق���ال���ت 
للحكومة متثل في رفع مدة عطلة األمومة 
إضافية  عطلة  وتخصيص  أش��ه��ر،   6 إل��ى 
ال��ع��ام��ل��ة م��ع ك��ل ع��ط��ل��ة مدرسية  ل��ل��م��رأة 

للتكفل باألبناء ورعاية املتمدرسني منهم.

وذك����رت ال��س��ي��دة خ��رب��وش أن���ه ف��ي ظل 
من  العاملة  امل���رأة  تستفيد  التعديل  ه��ذا 
ببعض  اإلص��اب��ة  أثناء  خاصة  عطل،  ع��دة 
األمراض املزمنة أو أمراض العمل املقعدة 

عن العمل.

وطالبت بتخصيص منحة جزافية تقدر 
بخمس األجر القاعدي املضمون لكل امرأة 
عاملة متزوجة تعويضا عن املهمة األسرية 
إل����ى العمل  امل��ض��ن��ي��ة ف���ي ح����ال اخل������روج 

الوظيفي.

بالرفض  قوبل  ال��ق��رار  ب��أن  ذك��رت  لكنها 
ي��ت��رت��ب ع��ن��ه م��ن أم����وال ترهق  بحجة م��ا 
اخلزينة العمومية، إال أن عددا معتبرا من 
متتد  قانونية  غير  حليل  جل��أن  العامالت 
اخلزينة  تكبد  وبالتالي  أشهر،  ستة  لفترة 

العمومية أمواال أكثر.

من جهة أخرى، أكدت خربوش أن مطلب 
للعدد  أمومة ض��روري، نظرا  متديد عطلة 
املعتبر للنساء اللواتي تقدمن باستقالتهن، 
منادية بتفعيل دور اجلمعيات للضغط من 

أجل تغيير القوانني.

معاناة األمهات العامالت في اجلزائر
فضلن االستقرار األسري في ظل قوانني مجحفة ال تراعي حاجيات األم والطفل

عن مجلة "ميم" اجلزائرية
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الشباب

سعد مرتاح

وقطاع  الهيكلي  التقومي  ب��داي��ة   منذ 
أن  حيث  هجوما  ي��ع��رف  باملغرب  الشغل 
م��ج��م��ل امل��خ��ط��ط��ات ال��ت��ي س��ن��ه��ا املغرب 
والتي لها عالقة بالشغل تكرس أكثر فأكثر 
ال��ت��وج��ه ال��ن��ي��ول��ب��رال��ي ه���ذا ال��ت��وج��ه الذي 
يختزل األجراء في أبعادهم االقتصادية 
اإلنتاجية(  املردودية،  )الفاعلية،  احملضة 
الفكرية  حلاجياتهم  ممنهج  تهميش  مع 
وهذا  واالجتماعية،  والنفسية  واملعنوية 
هو السبب الرئيسي الهشاشة خاصة وسط 

الشباب.

  وهذا ما يفسر حاليا آخر مخططات 
متكنه  فبعد  التشغيل  مجال  في  النظام 
من تعميم الهشاشة في القطاع اخلاص، 
-الوظيفة  ال���ع���ام  ال���ق���ط���اع  إل����ى  ان��ت��ق��ل 
من  ات��خ��اذه مجموعة  ع��ب��ر  ال��ع��م��وم��ي��ة- 

ال��ت��داب��ي��ر وال��ب��رام��ج ال��ه��ادف��ة إلى 
تفكيك الوظيفة العمومية أبرزها 
متعلق   2016 غ��ش��ت   9 م���رس���وم 
بتحديد شروط وكيفيات التشغيل 
العمومية  اإلدارات  عقود  مبوجب 
النيوليبرالية  للسياسات  تطبيقا 
امل��م��الة م��ن ط��رف ال��دوائ��ر املالية 
املرسوم  ه��ذا  شكل  حيث  العاملية، 
تراجعا خطيرا في مجال استقرار 
العمل وتكريس الهشاشة، فاملادة 3 
من هذا املرسوم تلغي أية إمكانية 
عليهم  ف����رض  ال���ذي���ن  ل��ت��رس��ي��م 
التعاقد في أطر اإلدارة. كما جنب 
من بني م��واده اخلطيرة امل��ادة 20 
التي تنص على انه في حالة إنهاء 
ع��ق��د ال��ش��غ��ل خ���الل س��ري��ان��ه من 
طرف رئيس اإلدارة، فإن التعويض 

املستحق ال يتجاوز بشكل عام أجرة شهر 
واحد، أما إذا انتهى عقد الشغل في سنته 
األولى فإن مرسوم 2016 ال ينص على أي 
أن  كما  املعني.  للعون  مستحق  تعويض 
العقد  ل��إلدارة حق فسخ  11 تعطي  امل��ادة 
تبث في حق  "إذا  تعويض  أو  إخطار  دون 
العون أخطاء مهنية خطيرة". فيما يكون 
ال��ع��ون م��ح��روم��ا م��ن االس��ت��ع��ان��ة مبمثل 

نقابي أو غيره للدفاع عن مصاحله.

السنتني  أن  ب����ال����ذك����ر     واجل�����دي�����ر 
امل��اض��ي��ت��ني مت��ي��زت ب��ع��دة زي�����ارات لوفود 
املباشر  وإشرافها  العاملية  املالية  ال��دوائ��ر 
وف��د من  ك��زي��ارة  أم��الءات��ه��ا،  تنفيذ  على 
يوليوز  في  بتاريخ  الدولي  النقد  صندوق 
2017 ثم في فترة ممتمدة ما بني أكتوبر 
الوفود  ه��ذه  تنوه  زي���ارة  ك��ل  وف��ي  ونونبر: 
أجنزها  ال��ت��ي  الهيكلية"  ب"اإلص���الح���ات 
النفقات  تخفيض  ف��ي  املتمثلة  امل��غ��رب 
العمومية وتفكيك الصناديق االجتماعية 
وتعومي العملة الوطنية، كما أنه في الوقت 
الذي كان ينوه فيه بهاته اإلصالحات كانت 
غضبها  عن  تعبر  اجلماهيرية  احلركات 
اع��ت��م��ادات هاته اإلج����راءات ومتثلت  م��ن 
أساسا في حراكات شعبية واجهها النظام 

بالتخوين والقمع واالعتقاالت.

السياسات  ه��ذه  نتائج  م��ن       فكانت 
تراجع التشغيل العمومي نتيجة لتقليص 
التوظيف في القطاع العمومي و خوصصة 
أدى  العمومية  امل��ؤس��س��ات  م��ن  مجموعة 
ه����ذا ال��ه��ج��وم ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال���ع���ام إلى 
العمومي  ال��ت��ش��غ��ي��ل  ن��س��ب��ة  ان���خ���ف���اض 
باملغرب وخصوصا منذ بداية التسعينات 
من  انخفضت  امل��اض��ي حيث  ال��ق��رن  م��ن 

13% سنة 1994 إلى 8.7% سنة 2014.

     وال���ش���ب���اب امل���غ���رب���ي ي��ع��ت��ب��ر أب����رز 
امل��ت��ض��رري��ن م��ن ه���ذه األوض����اع ح��ي��ث أن 
نسبة  ب��ت��راج��ع  أق���رت  الرسمية  ال��ت��ق��اري��ر 
فحسب  العمومية  الوظيفة  ف��ي  الشباب 
املرفق  ال��ب��ش��ري��ة،  امل������وارد  ت��ق��ري��ر ح����ول 
بلغت   ،2018 لسنة  املالية  قانون  مبشروع 
املوظفني الشباب األقل من 25 سنة 9%، 

ونسبة ال��ذي��ن ت��ت��راوح أع��م��اره��م ب��ني 25 
نسبة  ارتفعت  حني  في   ..35% سنة  و35 

ال  ال��ذي��ن  الشباب  وس��ط  الناقص  الشغل 
يتجاوز اعمارهم إلى %38.2 من مجموع 
الشغل  وضعية  في  هم  الذين  املشتغلني 

الناقص.

    ب�����امل�����وازاة م���ع ه����ذا ع���رف���ت نسبة 
البطالة أيضا ارتفاعا وسط الشباب خالل 
املندوبية  أعلنت  فقد  األخ��ي��رة  السنوات 
العاطلني  ع��دد  أن  للتخطيط  السامية 
49.000 شخص،  ب�  ارتفع  قد   2017 سنة 
ك��ل��ه��م ب���ال���وس���ط احل����ض����ري، ال�����ذي بلغ 
وبلغت   ،1.216.000 اإلج��م��ال��ي  ع��دده��م 
الصعيد  ع��ل��ى   10.2% ال��ع��ط��ال��ة  ن��س��ب��ة 
احلضري،  ب��ال��وس��ط   14.7% و  ال��وط��ن��ي 
الشباب  البطالة وسط  أعلى معدالت  وأن 
املتراوحة أعمارهم ما بني 15 و24سنة ب 
 42.8% و  الوطني  الصعيد  على   26،5%

نسبة  بلغت  كما  الصعيد احلضري،  على 
العطالة %23.3 ضمن حاملي الدبلومات 
العليا، و%25.9 ضمن حاملي دبلومات 
%25.7 ضمن  و  يعادلها،  التقنيني وما 

حاملي شهادات التخصص املهني.

إليه  آل  ال��ذي  الكارثي  ال��وض��ع     إن 
املغربية،  للشبيبة  ال��ي��وم��ي  امل��ع��ي��ش 
وإعدام  التهميش  م��ن  بكثير  املطبوع 
ال��ك��رام��ة وك��ب��ت ال��ط��اق��ات ال��ك��ام��ن��ة في 
قطاعات واسعة منها، كنتيجة مباشرة 
لتفشي البطالة وهشاشة الشغل، جراء 
ت��ب��ن��ي دول����ة امل���خ���زن س��ي��اس��ات فاشلة 
العاملية،  اإلمبريالية  ط��رف  من  مم��الة 
ح��س��ب امل��ع��ط��ي��ات ال���ت���ي ع��م��دن��ا إلى 
كفاح  أن  على  ي��ؤش��ر  أع���اله،  حتليلها 
الكرامة  أج���ل  م��ن  امل��غ��رب��ي��ة  ال��ش��ب��ي��ب��ة 
أكثر  آف��اق  على  مفتوح  والدميقراطية 

رحابة من ذي قبل.

األوض�������اع خاضت  ه����ذا      ف���أم���ام 
املعطلني  وح���رك���ة  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ش��ب��ي��ب��ة 
في  للنضال  األساسيتني  )الواجهتني 
مجال الشغل( نضاالت مريرة غير أن ما 
ينقصها هو الوحدة والتنظيم، فحركة 
املعطلني اليوم موجودة في أغلب املدن 

ضعف  من  تعاني  لكنها  املغرب  ومناطق 
التنسيق بينها مما يجعل  أو حتى غياب 
خاصة  مؤثرة،  وغير  محدودة  نضاالتها 
حلملة  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية  ت��راج��ع  ب��ع��د 

الشهادات املعطية كميا ونوعيا.

أم����ا ح���رك���ة ال��ش��ب��ي��ب��ة ال��ع��ام��ل��ة فهي 
االنقسام  وضعية  ع��ن  تشذ  ل��م  األخ���رى 
وال��ت��ش��ت��ت ه����ذه، ف��ب��ن��اء ع��ل��ى ج��ان��ب من 
تخترق  فئة  كونها  في  املتمثل  طبيعتها 
فهي  املهنية،  والقطاعات  الطبقات  كامل 
منقسمة بذلك قياسا على االنقسام الذي 
املغربية  والشغيلة  العاملة  الطبقة  تعانيه 
التي  نفسها  باألسباب  ومحكومة  عامة، 
بالنسبة  واقع احلال  فإن  لذلك  حكمتها. 
النضال  في  املنخرطة  املغربية  للشبيبة 
بفعل  وانقسامها  بتشتتها  يقر  ال��ي��وم، 
النقابية،  واالن��ق��س��ام��ات  التشتت 

وضعفها بضعف هذه األخيرة.

الشبيبات  ق����وة  ض��ع��ف     أم����ا 
على  والقادرة  التقدمية،  املناضلة 
األساسيني  ال��ق��ط��اع��ني  ت��وج��ي��ه 
حل����رك����ة ال���ن���ض���ال ع���ل���ى واج���ه���ة 
كليتها،  ف��ي  وال��ت��ش��غ��ي��ل  ال��ب��ط��ال��ة 
األساسي  الذاتي  املعيق  يظل  فهو 
احلركة  ق��ط��اع��ات  ن���ه���وض  أم�����ام 
وحدتها  حتقيق  ن��ح��و  وت��ق��دم��ه��ا 
وأه���داف���ه���ا، ف���رغ���م ت���واج���د عدد 
م��ه��م م���ن ال��ش��ب��اب ال��ت��ق��دم��ي في 
)خريجو  املعطلني  حركة  صفوف 
التقدمية..(  الطالبية  الفصائل 
)الشبيبة  ال��ن��ق��اب��ي��ة  واحل����رك����ة 
التعليم  ش��ب��اب  احت����اد  ال��ع��ام��ل��ة، 
املساهمات  ورغ�����م  ب����امل����غ����رب..(، 
النوعية والقوية التي يتقدمون بها كأفراد 
للمسؤوليات،  حتملهم  ف��ي  ومجموعات 
دون  تلك  ومساهمتهم  مشاركتهم  بقيت 
وقف  يستطيعوا  ول��م  املطلوب،  املستوى 
تعميق انقسامات احلركة وقطاعاتها وال 
حمايتها وحتصينها من القوى االنتهازية 
التواجد،  ذل��ك  أن  كما  وال��ب��ي��روق��راط��ي��ة، 
بتلك الطريقة وفي تلك احلدود، لم ولن 
يؤهلها البتة إلى جتاوز االنقسام والتشتت 

وغياب البرنامج.

   وه��������ذا م�����ا ي����ط����رح ع����ل����ى ال����ق����وى 
في  التفكير  إع����ادة  امل��ن��اض��ل��ة  التقدمية 
واجهة  على  النضال  حركة  تأطير  كيفية 
البطالة والتشغيل بقطاعيها األساسيني، 
وفقا  ال��ي��وم،  تعانيه  ال��ذي  الضعف  فرغم 
تبقى  وم��وض��وع��ي��ا،  ذات���ي���ا  لتشخيصها 
غنى  ال  إستراتيجية  أهمية  ذات  ح��رك��ة 
عنها، وهي تختزن إمكانات هائلة للنضال 
إذا  ميكنها  والتنظيم،  ال��ذات��ي��ة  وال��وح��دة 
أن  بها واستثمارها  الوعي  ما جنحت في 
تدفع عجلة النضال على واجهات البطالة 
االنخراط  في  بدفعها  وأيضا  والتشغيل، 
الفعلي بالصراع االجتماعي القائم عامة.

الشباب والشغل باملغرب: واقع كارثي وحركة نضال مشتتة

إن الوضع 
الكارثي الذي آل 

إليه المعيش اليومي 
للشبيبة المغربية، 
المطبوع بكثير من 

التهميش وإعدام الكرامة 
وكبت الطاقات الكامنة في 

قطاعات واسعة منها، كنتيجة 
مباشرة لتفشي البطالة 

وهشاشة الشغل، جراء تبني 
دولة المخزن سياسات 
فاشلة ممالة من طرف 

اإلمبريالية العالمية،
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الثقافة  و التغيير

الثقافية

باعتباره  االدب  الى  ماركس  ينظر 
ل��الف��ك��ار، أي وصفا  ان��ع��ك��اس��ا م��ادي��ا 
والصراع  ال��ت��اري��خ  حل��رك��ة  وت��رج��م��ة 
الطبقي داخل املجتمع، أوبتعبير اخر: 
البنية التحتية )الظروف االقتصادية 
البنية  واالجتماعية( هي التي حتدد 

الفوقية )الفكر والثقافة...(

لم يكتب  املعروف ان ماركس  فمن 
بالرغم  لكن  مفصلة،  ادبية  دراس���ات 
من ذلك فقد استطاع ان يرسي ملنهج 
سار  معينة  بقواعد  ال��ب��اب،  ه��ذا  ف��ي 
على نهجها بعض علماء االدب فيما 

بعد، كجورج لوكاتش.

 � لوكاتش)1885  ج����ورج  ي��ع��ت��ب��ر   
1971(  م��ن ب��ني اه���م ع��ل��م��اء االدب 
املاركسي،  ب��امل��ن��ه��ج  ت���أث���روا  ال���ذي���ن 
أع���م���ال���ه، خصوصا  م���ن  وي��س��ت��ش��ف 
والوعي  و"ال��ت��اري��خ  ال��رواي��ة"  "نظرية 
لالدب،  الكلي  املنظور  ذلك  الطبقي"� 
التحليل  ان��ط��الق  ض���رورة  ي��رى  فهو 
الكل،  الى  االدب��ي من اجل��زء استنادا 
للوصول  اجل�����زء  م���ن  ي��ن��ط��ل��ق  وال 
السياق  يعني  هنا  وال��ك��ل  ال��ك��ل،  ال��ى 
ظاهرة  الي  أواالجتماعي  التاريخي 
ينبغي  اخ��ر  بتعبير  دراس��ت��ه��ا،  ن��ري��د 
قبل  التاريخ  وحركة  املجتمع  دراس��ة 

ان ندرس الظاهرة نفسها.

املاركسي،  امل��ن��ه��ج  ع��ل��ى  وس���ي���را 
ل��وك��ات��ش ه��و انعكاس  ف����االدب ع��ن��د 
يعكس  ال��ف��ن  الن  ل���ل���واق���ع،  م��ب��اش��ر 
الواقع وصراعاته بوسائل محسوسة، 
وذل��ك االن��ع��ك��اس يظهر واض��ح��ا في 
التي  النمطية  واملواقف  الشخصيات 
ت��ص��وره��ا ال��ن��ص��وص االدب���ي���ة حيث 

يتالشى اخلاص في قلب العام.

ف���واج���ب ال��ف��ن ع��ن��د ل��وك��ات��ش هو 
الظواهر  التنقيب عن اجلوهر خلف 
ال  والفن  وتصويره.  لليومي  العارضة 
تصوير  خ��الل  م��ن  اال  واقعيا  ي��ك��ون 
والشخصيات،  احلدث  في  "النمطي" 
كما اكد لوكاتش على ضرورة اتصاف 
واالتساق،  باالكتمال  الفني  العمل 

حتى يعكس الواقع.

املنهج املاركسي لدراسة 
االدب)2/1(

حسن ايت اعمر

يوميات منجمي:

أنا واحملطات
األرواح  ص���م���ت  ع���ب���ر  س���اف���رن���ا 
الشاردة، رحلنا عن ضوضاء األسئلة 
امل��ط��اردة، ف��ارق��ن��ا األض����واء وتركنا 
الوبر األشقر على خدود الصحراء، 
رم���ادي���ة، مينحها  ي��غ��ط��ي وج��وه��ا 
ب��ب��ري��ق��ه ج��اذب��ي��ة، وح��س��ن ال تكل 
الروح  متل  وال  معانقته  من  العني 
من مذاعبته، والقلب بجماله يزداد 
صبيبه وإيقاعه، تركنا أجساد تنام 
في أسرة األمان وحرسنا أن ينالون 
السلوان، ذهبنا وغذاءنا في أيادينا، 
غادرنا ودعوات أمهاتنا تتبعنا، تلف 

أج���س���ادن���ا ب����درع 
تقينا  ف�������والذي، 
م�������ن امل����ص����ائ����ب 
ركبنا  وامل��خ��اط��ر، 
ول��ك��ل واح����د منا 
وينتظرنا  م��ك��ان، 
منال في سبيلنا، 
ت������س������ت������وق������ف������ه 
ولكل  احمل����ط����ات، 
واح�������������دة م����ي����زة 
ووص����ف����ة، أق�����دار 
ذوات  م��ت��ش��اب��ه��ة، 
موجهة  وع���ق���ول 
ت�������ب�������ح�������ث ع����ن 
مناهج، عن طرق 
بها تصل ملرماها، 
ال يختلف الكثير 
ع����ن ال��ب��ق��ي��ة وال 
ي����ت����غ����ي����ر س�����وى 

فكر  بني  والهندام،  الفكر،  العقلية، 
والعقل  اخل��ال��ص��ة،  بسماته  ق���دمي 
والذي  ال��ش��اذة،  مبالمحه  اجل��دي��د 
والرموز،  املفاتيح  لغة  عليه  طغت 
وأسرته ثقافة الصور والفيديوهات، 
عالم في شاشة، وشاشة هي إسقاط 
شخصيات  االف���ت���راض���ي،  ل��ل��ع��ال��م 

مستعارة، وذوات معارة. 

        ال��ك��ل ف��ي إط����ار، ف��ي مدار 
العيون إال شاشة "االيفون،  ال ترى 
سامسونغ، ..." رفاق ألي يشغل اجلار 
القريب، والقريب عن احلبيب،  عن 
ف ت��اه احل��وار بني األط��راف وصار 
نقاش األيادي هو السائد، هي اللغة 
الكونية التي ال يرجى منها تواصل، 
بصمات  م��ج��رد  فقط  ات��ص��ال،  وال 
على جثة هامدة، ال تفضح املدنب 
وال تبرئ املتهم؛ في مكانك املعتاد 
والذي أخترته عن طواعية ال جتد 
تتخيل،  أوس��ع مما  وال  منه  أضيق 
جتول  وعيونك  هنا  ج��ال��س  ف��أن��ت 
يجالسك  تأشيرة،  ب��دون  عوالم  في 

زم��ي��ل��ك وال ت��س��م��ع م��ن��ه ل��غ��وا وال 
قوال كرميا، ال أدنى منه، بل تدخل 
الرموز  تلك  بفكرك  وتلج  بعيونك 
هاتفك  يرسمها  ال��ت��ي  وال��ش��ف��رات 
زميلك  ع��ن  تنشغل  شاشته،  على 
تلج  هاتفك.  ف��ي  عقلك  وينشغل 
فتحملك  أذنيك  موسيقية  نوتات 
عالم  م��ري��ح،  ع��ال��م  نحو  بإيقاعها 
ينبس  أن  ب�����دون  ي��ت��ك��ل��م  ص���ام���ت 
عالم  ف��ي  تعيش  يجعلك  ب��ش��ف��ة، 
غريب وتغيب عن الكلمات واألقوال 
فيه  حضور  حولك،  من  ت��دور  التي 

غ���ي���اب وغ���ي���اب ل��ي��س ب��غ��ري��ب عن 
ال��ع��ال��م اجل���دي���د، ي��ت��وق��ف ك��ل مرة 
السائق واملبتغى ملء أماكن شاغرة 
استكمال  نحو  رحلة  احلافلة،  في 
بني  تفاوض  رحلة  احلياة،  مطالب 
احلياة ومتطلبات العيش، تنازالت، 

مكتسبات، ربح وخسارة.

        نلج املنجم واحلافلة تلفظ 
بكلمات ترتديها أجساد، بني محطة 
وأخ�����رى ت���غ���ادر أش���خ���اص، أرق����ام، 
ال��ك��راس��ي فينقص  أم��اك��ن، وت��ف��رغ 
العدد، بني احلاجز ومكاتب الباطن 
أن  تنتظر  وكلها  كثيرة،  محطات 
الدلو ويهبط املنجمي ليدعم  يدنو 
والعجالت  األدوار  وي��دي��ر  بالعتاد 
ومهمة.  وص���ل���ة  ص��ف��ة  ل��ي��م��ن��ح��ه��ا 
م��ح��ط��ات ال ت��خ��ت��ل��ف ك��ث��ي��را عن 
ليصل  االج���ني  بها  ال��ت��ي مي��ر  تلك 
معاكس،   إجتاه  في  لكن  الزبون  إلى 
والباطن  ال��ب��اط��ن  م��ن  يصعد  فهو 
هي احملطة األخيرة التي يفرغ فيه 
واملعمل  حافلته،  حمولة  ال��س��ائ��ق 

ال���ت���ي يبدء  ه���ي احمل���ط���ة األول������ى 
الطريق  بإخالء  احلافلة  باب  منها 
أو الذي  "ال��س��ط��ح��ي"  ل��ي��خ��رج م��ن��ه 
كذلك  يسمون  السطح  ف��ي  يعمل  
يشقون  النهم  نظرا  بعمال"النهار" 
ف���ي اش��ع��ة ال��ش��م��س وع��ل��ى سطح 
فهم  األن���ف���اق  ع��م��ال  أم���ا  االرض، 
يسمون "الباطنيون" ألنهم يعملون 
احشاءها  أو  اجل���ب���ال  ب��اط��ن  ف���ي 
لون  يختلف  تأوي مجموعات  التي 
املنجم  مغادرة  عند  ومهامها.  زيها 
احلافالت  وتأخذ  الترتيب  ينقلب 

فمن  املعاكس  اإلجت���اه  ف��ي  العمال 
الباطن نزوال حتى احلاجز األخير 
الذي يعبره الكل نحو منازلهم، هي 
ميكن  وال  الكل  يعيشوها  ال  رحلة 
أن يحضر حملطاتها اجلميع، فهي 
إلى  وص��ل��ت  كلما  احل��ي��اة  كحافلة 
كرسيك  وت��ت��رك  ت��غ��ادر،  محطتك 
أو  حل��ض��ورك  ينتبه  ال  ق��د  ف����ارغ، 
قلبه  ف��ي  ح��ج��زت  م��ن  إال  لغيابك 
أجل  من  ينتظرك  ال��ذي  او  مكان، 
يبالي  ال  قد  مهمة،  لك  يحجز  أن 
أيام  به  بحضورك إال من جمعتك 
وتقاسمت معه مرها وحلوها، وهي 
تغيب  عندما  العيش،  حالة  نفسها 
الزميل  عنك  يسأل  محطتك  عن 
ويتساءل عن سبب الغياب املسؤول، 
من  احلافلة  في  أنك متلك  تعرف 
يهتم ألم��رك، أو من يهتم بأمرك، 
كما متلك في احلياة أناس يهتمون 
لغيابك،  وي���ح���زن���ون  حل����ض����ورك 

وبغيابك. 

عادل لعريف
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مميزات  أه��م  هي  ما    1
مشروع  فيه  يطرح  الذي  السياق 

قانون مالية لسنة 2020 ؟

ي��ط��رح م��ش��روع ق��ان��ون املالية 
لسنة 2020 في سياق يتميز ب:

ع����ل����ى امل�����س�����ت�����وى ال�����دول�����ي 
املناخية،  األزم���ة   : واإلق��ل��ي��م��ي 
ب��ني األقطاب  ال��ص��راع  اش��ت��داد 
العاملية مع السباق نحو التسلح 
ب���ني روس���ي���ا وأم��ري��ك��ا واحل���رب 
األخيرة  ه����ذه  ب���ني  ال��ت��ج��اري��ة 
وال����ص����ني وان����ت����ش����ار احل������روب 
ب���ال���وك���ال���ة، ت����راج����ع م���ع���دالت 
العاملي  ال��ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال��ن��م��و 
اليورو،  باخلصوص في منطقة 
النضاالت  م��ن  ج��دي��دة  م��وج��ة 
ال��ش��ع��ب��ي��ة وال��ع��م��ال��ي��ة م��ن أجل 
احلقيقية  ال����دمي����ق����راط����ي����ة 
والبيئية  االجتماعية  والعدالة 
العديد من الدول  واملناخية في 
بلدان  م����ن  ع�����دد  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن 
واملغاربية...  العربية  منطقتنا 
ي���ب���دو أن���ن���ا أم�����ام ط����ور جديد 
الرأسمالي  ال��ن��ظ��ام  أزم����ة  م���ن 
النضاالت  تصاعد  وم��ن  العاملي 

االجتماعية.

ع���ل���ى امل����س����ت����وى ال���وط���ن���ي: 
ت��راج��ع ن��س��ب��ة ال��ن��م��و م��ع تأثر 
بالظروف  ال���ف���الح���ي  امل���وس���م 
اخلطاب  اس��ت��م��رار  امل��ن��اخ��ي��ة، 
بلورة  ح����ول ض�����رورة  ال��رس��م��ي 
و"عقد  جديد"  تنموي  "من��وذج 
اج���ت���م���اع���ي ج�����دي�����د"، إج�����راء 
تعديل حكومي، تنظيم املناظرة 
الوطنية الثالثة حول اجلبايات، 
املتعلق  اإلط���ار  القانون  مترير 
أعلى  )ط��ور  والتكوين  بالتربية 
التعليم...(،  خ��وص��ص��ة  م���ن 
الوظيفة  لتفكيك  االس��ت��ع��داد 
احلق  على  واإلجهاز  العمومية 
الهزيلة  النتائج  اإلض���راب،  ف��ي 
تغول  االج���ت���م���اع���ي،  ل���ل���ح���وار 
الدولة البوليسية )قمع، اعتقال 
تشهير...(...  تضييق،  سياسي، 
أي في املجمل، استمرار النظام 
خياراته  نفس  في  االستبدادي 
محاوال  ال��ف��اش��ل��ة  ال��الش��ع��ب��ي��ة 
نشر األوهام حول إجراء حتول 

ال  أن  رغ��م  في سياساته  جديد 
أحد، باستثناء "نخبه"، يثق في 
خطابه املضلل. تشهد على ذلك 
والتعبيرات  الشعارات  مختلف 
الفن  ف��ي  وال��ش��ب��اب��ي��ة  الشعبية 
الشارع  وفي  الرياضية  واملالعب 

ومواقع التواصل االجتماعي.

ما هي أهم مستجدات    2
هذا املشروع ؟ 

في احلقيقة، ال جديد حتت 
شمس املخزن. هذا املشروع هو 
السابقة  املالية  لقوانني  امتداد 
السنة  م��ال��ي��ة  ق���ان���ون  خ���اص���ة 
للحكومة  ب��ال��ن��س��ب��ة  امل��اض��ي��ة. 
التي تؤطر هذا  األول��وي��ات  ف��إن 
امل����ش����روع ه����ي م���واص���ل���ة دعم 
السياسات االجتماعية، تقليص 
واملجالية،  االجتماعية  الفوارق 
إع�����ط�����اء دي����ن����ام����ي����ة ج����دي����دة 
ل��الس��ت��ث��م��ار ودع������م امل���ق���اول���ة. 
ت��ق��ري��ب��ا تكرار  ب��امل��ن��اس��ب��ة  وه���ي 

املاضية.  ال��س��ن��ة  ألول����وي����ات 
ه����ذا خ���ط���اب ت��ض��ل��ي��ل��ي. ما 
قانون  مشروع  يؤطر حقيقة 
املغرب  "التزامات"  هو  املالية 
الدولية  املالية  املؤسسات  مع 
الغربية  الرأسمالية  وال��ق��وى 
ال���ك���ب���رى )خ����اص����ة االحت�����اد 
مصالح  وح��ف��ظ  األوروب������ي( 
من   1% ال��ق��ل��ي��ل��ة،  األق��ل��ي��ة 
ال���س���ك���ان، ال��ت��ي ت��ت��ح��ك��م في 
ال���س���ل���ط���ة وق����س����م ه�����ام من 
الثروة )اجل��زء اآلخ��ر في يد 
خاصة  األج��ن��ب��ي  امل���ال  رأس 

الفرنسي(.

ف���ي ه����ذا ال���س���ي���اق، يجب 
التذكير بأن الدولة قد وقعت 
سنتني  مل��دة  اتفاقا  ع��ام  منذ 
مع صندوق النقد الدولي في 
والسيولة  الوقاية  خط  إط��ار 
بتنفيذ  مب���وج���ب���ه  ت���ل���ت���زم 
ع���دد م��ن "اإلص���الح���ات" أي 
ال��س��ي��اس��ات ال��الش��ع��ب��ي��ة في 
واإلدارة  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ج���االت 
االحتاد  أما  العمل...   وسوق 
األوروب���ي قد م��ارس ضغوطا 
مل��راج��ع��ة بعض  امل��غ��رب  على 
الضريبي  ن��ظ��ام��ه  ج���وان���ب 

الالئحة  ف���ي  وض���ع���ه  أن  ب��ع��د 
الضريبية.  للجنات  ال��رم��ادي��ة 
ول��ع��ل ه���ذا م���ا ي��ف��س��ر م���ا جاء 
امل���ش���روع م��ن مراجعة  ب��ه ه���ذا 
للمناطق  ال��ض��ري��ب��ي  ل��ل��ن��ظ��ام 
و"للقطب  ل��ل��ت��ص��دي��ر  احل�����رة 
املالي للدار البيضاء" )رفع سعر 
ال��ض��ري��ب��ة ع��ل��ى ال��ش��رك��ات التي 
أن  كما   .)%15 إل��ى  بها  تستقر 
للكونفدرالية  الرئيسية  املطالب 
حاضرة  املغرب  ملقاوالت  العامة 
بقوة ف��ي امل��ش��روع احل��ال��ي. هنا 
وج����ب ال��ت��ذك��ي��ر ب����أن م���ا سمي 
حول  الثالثة  الوطنية  باملناظرة 
التي نظمت في ماي  اجلبايات 
من هذه السنة ليست سوى لقاء 
ع��ل��ى أع��ل��ى م��س��ت��وى ب��ني كبار 
املالية(  وزارة  )خاصة  املوظفني 
)أي  الكبير  ال��رأس��م��ال  وممثلي 
ملقاوالت  العامة  الكونفدرالية 
حضور  ك������ان  ل���ق���د  امل������غ������رب(. 
ال��ن��ق��اب��ات ف��ي��ه��ا رم����زي����ا. وقد 
عكست التوصيات الصادرة عنها 
للباطرونا.  املهيمن  احل��ض��ور 

وب��امل��ن��اس��ب��ة، ف��ق��د مت 
ع��دد منها في  إدم��اج  البدء في 

املشروع احلالي.

3 في هذه احلالة ما هي 
أهدافه احلقيقية؟

ف���ي ت���ق���دي���ري، ي��س��ع��ى هذا 
األهداف  حتقيق  إل��ى  امل��ش��روع 

التالية:

نفس  ف�����ي  االس�����ت�����م�����رار   -
التي  والتوجهات  "اإلصالحات" 
العاملية  املالية  املؤسسات  متليها 
وال���ق���وى ال��ك��ب��رى وال��ت��ي تخدم 
مصالح %1 من السكان: ويظهر 
ذل��ك م��ن خ��الل تخفيض سعر 
 31 من  الشركات  على  الضريبة 
للشركات  بالنسبة   %  28 إل���ى 
التي  تلك  )باستثناء  الصناعية 
يساوي أو يفوق ربحها الصافي 
تخفيض  دره����م(،  مليون   100
سعر احلد األدنى للضريبة من 
0،75 %  إلى 0،50 %، االستمرار 
ما  تفعيل  اخل��وص��ص��ة،  ف��ي 
قطاع  ب"ال���ش���راك���ة  ي��س��م��ى 
خ����اص- ق��ط��اع ع����ام" فيما 
يتعلق بتمويل االستثمارات 
ينبغي  ك��م��ا  ال���ع���م���وم���ي���ة... 
املشروع  أن هذا  إلى  اإلش��ارة 
ضريبيا"  "ع���ف���وا  ي��ت��ض��م��ن 
الثانية  ل��ل��م��رة  س��ن��ه  س��ي��ت��م 
ف��ي ظ��رف 6 س��ن��وات يتعلق 
يتوفرون  الذين  باألشخاص 
أم����وال  أو  ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات 
مخالف  ب��ش��ك��ل  ب����اخل����ارج 
من  وسيستفيد  ل��ل��ق��ان��ون. 

ذلك أساسا األغنياء. 

احلريق  إطفاء  محاولة   -
السلم  وش����راء  االج��ت��م��اع��ي 
االج����ت����م����اع����ي م�����ن خ���الل 
م���ي���زان���ي���ة امل���ق���اص���ة ودع����م 
ميزانية البرامج االجتماعية 
التنمية  م���ب���ادرة  )ت��ي��س��ي��ر، 
محفظة،  مليون  ال��ب��ش��ري��ة، 
دع������م األرام������������ل، ب���رن���ام���ج 
الفوارق  ت��ق��ل��ي��ص  ت��ق��ل��ي��ص 
امل���ج���ال���ي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة 
التي  ال�����ق�����روي...(  ب��ال��ع��ال��م 
تندرج في غالبها في منظور 

إح��س��ان��ي وال���رف���ع م���ن األج���ور 
ف���ي ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��م��وم��ي��ة في 
للحوار  الهزيلة  النتائج  إط���ار 

االجتماعي.

- تعزيز الذراع القمعي للدولة 
والشرطة(  والداخلية  )اجليش 
من خالل منحه احلصة األكبر 
ال��ش��غ��ل احملدثة  م��ن��اص��ب  م���ن 
ف���ي ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��م��وم��ي��ة )14 
للداخلية  بالنسبة  منصب  ألف 
م��ن ميزانية  وال��رف��ع  وال���دف���اع( 
الدفاع بحوالي 30% من 35 إلى 

45 مليار درهم.

أنه  إل��ى  اإلش����ارة  ينبغي  كما 
س���ي���ت���م ح������ذف اإلع�����ف�����اء من 
املضافة  القيمة  على  الضريبة 
إنتاجها  يتم  التي  التمور  على 
)أي  ورفعها  باملغرب  وتلفيفها 
املضافة(  القيمة  على  الضريبة 
من  االقتصادية  السيارات  على 
7 إل��ى %10. مم��ا ق��د ي��ؤدي إلى 
املزيد من الضغط على جزء من 

الطبقات الوسطى والشعبية. 

4  ما العمل بالنسبة للقوى 
املناضلة ؟

أود أن أشير إلى أن ما ينتظرنا 
ه��و أس���وأ. ق��ال وزي��ر املالية في 
البرملان  أم��ام  للمشروع  تقدميه 
عجز  في  التحكم  "مواصلة  أن 
املديونية  وت��ق��ل��ي��ص  امل��ي��زان��ي��ة 
فيما يلي من السنوات، يقتضي 
لإلصالحات  ال��س��ري��ع  التفعيل 
التقاعد  ألن��ظ��م��ة  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة 
واملقاوالت  واملؤسسات  واملقاصة 
العمومية". على القوى املناضلة 
في  م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا  ت��ت��ح��م��ل  أن 
م���واج���ه���ة ال��ه��ج��م��ة ال���ت���ي يتم 
التحضير لها. عليها أن تستفيد 
واإلقليمي  ال���دول���ي  امل��ن��اخ  م��ن 
امل��ت��س��م ب��ن��ه��وض ن��ض��ال��ي عارم 
اجلماهيري  ال���س���خ���ط  وم�����ن 
فيما  لتتكتل  وطنيا  املتعاظم 
القوى.  م��وازي��ن  لتغيير  بينها 
نتمنى أن يكون تشكيل اجلبهة 
االج��ت��م��اع��ي��ة خ��ط��وة أول���ى في 

هذا االجتاه.

يف إطار اجنازها مللف حول مرشوع مزيانية سنة 2020 ، وجهت جريدة الهنج 
الدميقرايط بعض األسئلة للدكتور عبد اللطيف زروال كضيف العدد. والرفيق عبد 

اللطيف زروال، عضو الكتابة الوطنية، دكتور يف االقتصاد ويف عمل االجمتاع، ومتتبع 
للك ما يعرفه املغرب من تطورات عامة، وملالية الدولة خاصة.  

لك الشكر لملناضل عبد اللطيف عىل مسامهته النرية)اجلريدة(.

 يجب التذكير 
بأن الدولة قد وقعت 
منذ عام اتفاقا لمدة 
سنتين مع صندوق 

النقد الدولي في إطار 
خط الوقاية والسيولة 

تلتزم بموجبه بتنفيذ عدد 
من "اإلصالحات" أي السياسات 
الالشعبية في مجاالت التعليم 
واإلدارة وسوق العمل...  أما 
االتحاد األوروبي قد مارس 

ضغوطا على المغرب 
لمراجعة بعض جوانب 
نظامه الضريبي بعد 
أن وضعه في الالئحة 

الرمادية للجنات 
الضريبية. 



 العدد: 16335

األخيرة من 26  نونبر  إلى 2 دجنبر 2019 

في موضوع البرنامج التنموي يتعامل معنا النظام 
ان تضحك  املغفلني ميكن  وكأننا شعب من  املخزني 
عليه كما تشاء تبيعه احلاجة ونقيضها فيشتري منك 
اخطاء  كل  تبرير  مت  البداية  في  للمقلب.  يهتم  وال 
التنموي  ال��ن��م��وذج  ب��ك��ون  مشاريعها  وإف���الس  ال��دول��ة 
ال���ف���وارق االجتماعية  امل��ط��ب��ق ق��د ف��ش��ل وه���و س��ب��ب 
واملجالية. لكن ملا تبنى العديد من وسائل االعالم هذه 
والتحاليل  اخلطابات  في  تستعمل  وب��دأت  احلجة،  
السياسية من طرف حتى من كان ال يجرؤ على فتح 
الى  املخزن  ان فطن  وبعد  االسنان،  فمه عند طبيب 
خروج اخلطاب عن سكته، وبدأت اجلرأة في حتميل 
مسؤولية الفشل تصل الى اختيارات الدولة ومسؤوليها 
الكبار، مت التراجع واقتصر الكالم فقط على اخطاء 

في طريقة التدبير واحلكامة وغياب االلتقائية.

السياسة  محاكمة  ف��ك��رة  م��ن  التخلص  مت  ه��ك��ذا 
انتقاد  ال��ى  االهتمام  وتوجه  واالخ��ت��ي��ارات  التنموية 
عجز  ق��ض��ي��ة  اص��ب��ح��ت  ع��ن��ه.  وامل��س��ؤول��ني  التطبيق 
حتمل  عليها  ك��ان  من  هي  النها  غيابها  او  الكفاءات 
جيدة  ه��ي  ال��ت��ي  واالخ���ت���ي���ارات  ال��س��ي��اس��ات  تطبيق 
وسديدة الن واضعها يتمتع باإللهام وبالسداد وحسن 

االختيار.

االمر معاجلة  تطلب  الكفاءة  البحث عن  اطار  في 
ملبدأ  طبقا  احلكومة  تعديل  وهما  مرتبطني؛  امرين 
تشكيل  ثانية  جهة  ومن  وتوظيفها  الكفاءات  تواجد 
مجلس مؤقت يضم كفاءات عالية لتقدمي تصور حول 
كيفية وضع البرنامج التنموي والتقائية مكوناته. نتج 
عن ذلك تشكيل حكومة متقلصة العدد دمجت فيها 
وزارات ومديريات ومت تعيني رئيس مجلس البرنامج 
الداخلية  وزير  بنموسى  شكيب  السيد  وهو  التنموي 

االسبق.

في تقييم منسوب الكفاءة في احلكومة وفي املجلس 
مزمن.  عقم  او  خصاص  من  يعاني  املخزن  ان  يبدو 
فاحلكومة اجلديدة لم تضم إال ستة وزراء جدد بينما 
املتهمة  السابقة  احلكومة  من  هي  الباقية  االغلبية 
بنموسى  شكيب  السيد  ام��ا  الكفاءة.  قلة  او  بانعدام 
فهو  الكفاءات  مجلس  تشكيل  في  عليه  يعول  ال��ذي 
كفاءته  في  تضرب  جدية  النتقادات  يتعرض  نفسه 
انعدام  من��اذج  اح��د  ويعتبر  املهمة  ه��ذه  ملثل  وأهليته 
الكفاءة ألنه فشل في تدبير العديد من امللفات بل كان 

مسؤوال عن نتائجها الكارثية.

اليه  اشير  ال��ذي  التنموي  النموذج  من خالل قصة 
في  امل��وض��وع  وحصر  التراجع  مت  ث��م  فاشل  كنموذج 
التدبير واحلكامة، نستنتج ان النظام ال زال يتخبط 
في أهم مؤشر على أزمته وهو عجزه على اقناع الشعب 
ملا  تفاقما  االم��ر  ازداد  للمستقبل.  وبرؤيته  بخطابه 
في  ميعن  الرسمي  اخلطاب  أن  العام  ال��رأي  اكتشف 
احتقار ذكاء وفطنة املواطن/ة.  لكن في حقيقة االمر 
النظام املخزني هو  انقلب السحر على الساحر وبات 

املغفل وهم الشاطرون.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب  

الشاطر واملغفل بتاريخ  مشترك  صحافي  بالغ  في 
16 أكتوبر املاضي مبدينة مونت روي 
إلى  الفرنسية  النقابات  اغلب  دع��ت 
خ��وض إض���راب ع��ام ي��وم اخلميس 5 
احتجاجا  وذلك  املقبل   2019 دجنبر 
ع��ل��ى األوض������اع امل��ت��ق��ه��ق��رة ف���ي جل 
القطاعات بفرنسا، فالطلبة، األطباء 
املعلمني،   ، ال��ش��رط��ة   ، امل��م��رض��ني   ،
الطيران   ، احلديدية  السكك  عمال 
املدني والقطاع اخلاص... كلهم على 
اإلجراءات  ج��راء  من  ساخن  صفيح 
ماكرون،  عهد  في  املتخذة  التقشفية 
التقاعد  قانون  تعديل  مشروع  ويأتي 
من  االحتجاج  سيتم  ما  مقدمة  في 
أج���ل وق��ف��ه ف��ي ه���ذا اإلض�����راب، كما 
بإضراب  ت��ه��دد  ق��ط��اع��ات  ه��ن��اك  أن 
القطاعات  أه���م  ي��ش��ل  األم���د  ط��وي��ل 
ال��ف��رن��س��ي��ة ك��ع��م��ال شبكة  احل��ي��وي��ة 
السكك  وعمال شبكة   )SNCF( العام 

. )RATP( احلديدية
كما دعت النقابات إلى فتح نقاشات 
في أماكن العمل سواء في القطاعني 
العام واخلاص، وفي املواقع الشبيبية 
املنتخبني  وم����ع  امل��ت��ق��اع��دي��ن  وم����ع 
احملليني والوطنيني ومع كافة أطياف 
التوصل  اج��ل  م��ن  الفرنسي  الشعب 
بنظرة  التقاعد  قانون  صياغة  إع��ادة 

تضامنية بني األجيال.

ك���ل ه����ذا ال��غ��ض��ب، ي��ت��ص��ادف مع 
األول����ى النطالق  ال��س��ن��وي��ة  ال���ذك���رى 
والتي عرفت  "لي جيلي ج��ون"  حركة 
ع���ودة ال��ق��م��ص��ان ال��ص��ف��ر إل���ى شوارع 
ف���رن���س���ا خ���ص���وص���ا ب����اري����س وامل�����دن 

الكبرى.
منظمات   8 ت���وج���د  ف��رن��س��ا  وف����ي 
تتمتع   5 م��ن��ه��ا  رئ��ي��س��ي��ة،  ن��ق��اب��ي��ة 

بالتمثيلية وهي:
 CGT( الكونفدرالية العامة للعمال �

30.63:( في املائة.
ال���ف���رن���س���ي���ة  ال����ك����ون����ف����درال����ي����ة   �
 CFDT(29.71(:الدميقراطية للشغل

في املائة.

في   FO(:18.28(العمالية ال��ق��وة   �
املائة.

ال���ف���رن���س���ي���ة  ال����ك����ون����ف����درال����ي����ة   �
لألطر)CFE/CGC(:10.76 في املائة.

للعمال  الفرنسية  الكونفدرالية   �
املسيحيني)CFTC(:10.62 في املائة.

فهي  الباقية،  الثالث  النقابات  أم��ا 
حديثة العهد وليست لديها متثيلية:

للنقابات  ال����وط����ن����ي  االحت��������اد   �
.)UNSA(املستقلة

.)FSU(فيدرالية النقابة املوحدة �
.)USS(االحتاد النقابي التضامني �

كتبها: حسن .أ.اع

نقابات فرنسا تدعو إلى اإلضراب العام

اجلزائرية  ال��رئ��اس��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
من  ك���ان  ان��ت��خ��اب��ات  2019 هي  ل��ع��ام 
أبريل 2019  في 18  تتم  أن  املفترض 
الخ�����ت�����ي�����ار رئ�����ي�����س اجل����م����ه����وري����ة 
اجلزائرية بعد توقيع املرسوم الرئاسي 
الناخبة  الهيئة  اس��ت��دع��اء  املتضمن 
لالنتخابات الرئاسية يوم اجلمعة  18 

يناير2019.
أع����ل����ن الح�����ق�����ًا رئ����ي����س اجل����زائ����ر 
تأجيل  بوتفليقة  العزيز  وقتها عبد 
احتجاجات  ان��دالع  بعد  االنتخابات 
شعبية مناهضة لترشحه لفترة رئاسية 
على تقدمي   أج���ب���ره  مم���ا  خ��ام��س��ة. 
أبريل 2019 قبل  في 2  اس��ت��ق��ال��ت��ه 
انتهاء فترة مهامه الدستورية في 28 
أبريل إثر هذه االحتجاجات.  طرحت 
ملوعد  مختلفة  س��ي��ن��اري��وه��ات  ع���دة 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم��ة ول��ك��ن ل��م يتم 
لالنتخابات  م��ح��دد  ت���اري���خ  حت��دي��د 

أنذاك. 
بن  ال������ق������ادر  ت���ول���ي ع���ب���د  ب���ع���د  و 
األمة قيادة  صالح رئيس مجلس 
للمادة  )وف��ق��ا  م��ؤق��ت��ة  بصفة  ال��دول��ة 
اجل������زائ������ري(،  م����ن ال����دس����ت����ور   112
االنتخابات  إج�����راء  ع���زم  ع���ن  أع��ل��ن 
السنة  يوليو من  في 4  ال���رئ���اس���ي���ة 
الدستوري  ن��ف��س��ه��ا.  رفض املجلس 
للترشح  الوحيدين  اجلزائري امللفني 
إجراء  استحالة  وأعلن  لديه  املودعني 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة امل��ق��ررة ف��ي 4 

يوليو/ متوز 2019.  
الناخبة  ال���ه���ي���ئ���ة  اس����ت����دع����اء  مت 
ال��ث��ال��ث��ة في 12  ل��ل��م��رة  ل��ل��رئ��اس��ي��ات 
الخ���ت���ي���ار رئ���ي���س  ديسمبر 2019 

اجلمهورية اجلزائرية. 
عام 2018 حتيني  ف����ي  مت  ول���ق���د 
بالقوائم  املسجلني  امل��واط��ن��ني  ل��وائ��ح 
مليون   23 م���ن  ألك���ث���ر  اإلن��ت��خ��اب��ي��ة 
توقفت  التي  القائمة  حسب  جزائري، 

في   31 دجنبر 2019.
قائمة املرشحني اخلمسة:

 ت��ع��د ال��ق��ائ��م��ة امل���دون���ة أدن�����اه هي 
للمترشحني  ال���ن���ه���ائ���ي���ة  ال���ق���ائ���م���ة 
وذلك   2019 ديسمبر   12 للرئسيات 
الدستوري  امل��ج��ل��س  رف����ض  ب��ع��دم��ا 
لعدم  وذل���ك  امل��ق��دم��ة  ال��ط��ع��ون  جميع 
الشروط  استفائها  وع���دم  التأسيس 
 139 املادتني  في  املتضمنة  اجلوهرية 
املتعلق  ال��ع��ض��وي  ال��ق��ان��ون  م��ن  و142 

بنظام االنتخابات ، املعدل واملتمم. 
ع��ن حزب  قرينة  ب��ن  ال��ق��ادر  - عبد 
إسالمي،  حزب  الوطني،  البناء  حركة 
ي��ع��ت��ب��ر م���ن م��ق��رب��ي ت���ي���ار اإلخ�����وان 

املسلمني.
- عبد العزيز بلعيد، عن حزب جبهة 

املستقبل.
- ع���ز ال���دي���ن م��ي��ه��وب��ي، ع���ن حزب 

التجمع الوطني الدميقراطي.
ع����ن طالئع  ف���ل���ي���س،  ب����ن  ع���ل���ى   -

احلريات.
- عبد املجيد تبون، مستقل. 

ويالحظ أن جل املرشحني للرئاسة 
ال����دول����ة حتملوا  أط�����ر  ق����دم����اء  م����ن 
الذي  العهد  ف��ي  سياسية  مسؤوليات 
بإسقاطه  الشعبي  احل����راك  ي��ط��ال��ب 

وبإزالة رجاالته ورموزه. 

حالة الترقب
تعيشها  ال�����ت�����رق�����ب  م������ن  ح�����ال�����ة 
ديسمبر/  12 حت��دي��د  منذ  اجل��زائ��ر، 

إلجراء  م��وع��دا  األول  2019  ك��ان��ون 
جتاذبات  زاده��ا  الرئاسية  االنتخابات 
خيار  داع��م��ي  ب��ني  احتدمت  سياسية 
إجناز االستحقاق الرئاسي في موعده 
وب����ني م��ع��ارض��ي��ه، وه����و وض����ع يقول 
املراقبون إنه ُمرشح لالستمرار إلى يوم 

االنتخابات.
تنصيب  ب��أن  يعتقدون  ف��امل��ؤي��دون 
رئيس للجزائر عبر صناديق االقتراع، 
هو املخرج الدستوري والقانوني لألزمة 
واملعارضون يعتبرونه حاًل متسرعًا قد 
يساهم في تعميق األزمة، في ظل عدم 
توافر الظروف املالئمة إلجرائه. وبني 
الشعبي،  احل���راك  ي��واص��ل  وذاك  ه��ذا 
أسبوعًا   40 ي���ق���ارب  م���ا  م����دى   ع��ل��ى 
ثابتة،  ت��ك��ون  ت��ك��اد  ال��ت��ي  مطالبه  ف��ي 
النظام  وهي ض��رورة رحيل كافة رم��وز 

السابق.

حول االنتخابات اجلزائرية


