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كانت  مهما   ، الــمــاركــســيــات  الــمــنــاضــات  عــلــى 
في  وحدوية  وبروح  ميدانيا  ينخرطن  ان  مواقعهن 
النضاالت الشعبية عامة ونضاالت المرأة  العاملة 

والكادحة خاصة ، من منطلقات طبقية واضحة.
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الداخلية واجليش يستأثران 
مبيزانية  2022 الالشعبية

زهرة أزالف ضيفة العدد : 

املغربية  املـــدن  ــوارع  شـ أصبحت 
االحتجاجات  إيــقــاع  على  تعيش 
أشكال  مختلف  وتصاعد  الشعبية 
ــب اجلــمــاهــيــر  ــض الــتــعــبــيــر عـــن غ
القمع  فــظــاعــة  ــى  ــل وع الــشــعــبــيــة 
اتساع  لها؛ ويزيد من  املمنهج  اليومي 
عن  الــدولــة  عجز  الــنــضــاالت  ــذه  ه
الشعبية  للمطالب  حــلــول  إيــجــاد 
باحملاكمات  واكتفائها  املــطــروحــة 
الوضع  هذا  إن  باحملتجني.  والتنكيل 
االحــتــمــاالت  جميع  على  املــفــتــوح 
املعنية  القوى  بني  النقاش  يفرض 
ــذا  ــاب ه ــبـ ــا لــفــهــم أسـ ــره ــوي ــط ــت ب
حتقيق  سبل  يف  والتفكير  االحتقان 
وكيفية  االحتجاجات  هذه  أهداف 
يقضي  حقيقي  تغيير  يف  انخراطها 
ــداد  ــبـ ــتـ ــالل واالسـ ــغـ ــتـ عــلــى االسـ

والفساد.
للنظام  االستبدادية  الطبيعة  إن 
وخدمته  املركز  لرأسمالية  وتبعيته 
السائدة  الطبقية  الكتلة  ملصالح 
معادية  طبقي  قهر  سياسة  تنتج 
تــزايــد  ومـــع  الــشــعــبــيــة.  للمصالح 
واالجتماعية  االقتصادية  األزمات 
ــة تــــزداد  ــي ــئ ــي ــب ــة وال ــي ــاس ــي ــس وال
ويتعرى  الــســيــاســة،  هـــذه  ــة  ــراس ش
تــغــول الــنــظــام املــخــزنــي؛ ولــعــل من 
الالشعبية  السياسة  هــذه  عناوين 

يلي: ما  والالدميقراطية 
برامج  بــوضــع  الــنــظــام  ــراد  ــف ان  -

القطاعات  مختلف  يف  ومخططات 
الكتلة  ومــصــالــح  مــصــاحلــه  تــخــدم 
رأسمالية  ومصالح  السائدة  الطبقية 

املركز؛  
كــوفــيــد19-  ظرفية  اســتــغــالل   -
تخدم  ــراءات  ــ وإج قــوانــني  لتمرير 
الفئات  مصالح  وضد  الرأسماليني، 
احلــريــات  عــلــى  وجتــهــز  الشعبية، 

االنسان؛ وحقوق  العامة 
اخلــاص  ــة  ــدول ال ــم  دع توجيه   -
ــة تـــداعـــيـــات جــائــحــة  ــهـ ــواجـ مبـ
بينما  املــقــاوالت؛  ــى  إل كــوفــيــد19- 
يف  وحيدة  الشعبية  الفئات  تركت 

الكابوس؛ هذا  مواجهة 
- إعالن النظام عن "منوذج تنموي 
اخلاص  القطاع  على  يراهن  جديد" 
ويرسم تخلي الدولة عن مسؤوليتها 
االجتماعية  ــات  ــدم اخل ضــمــان  يف 
واملواطنني،  للمواطنات  العمومية 
اجلميع  ويــلــزم  الــهــشــاشــة،  ويعمم 
سلطة  ويــركــز  عــلــيــه،  بــاملــوافــقــة 
من  املخزني  النظام  يد  يف  التقرير 
عليها.  املنصوص  املتابعة  آلية  خالل 
يف  البدء  هو  االستغراب  يثير  ومــا 
من  عليها  مــصــادقــة  دون  تنفيذه 

املعنية بذلك؛   طرف اجلهات 
لسنة  املــالــيــة  ــون  ــان ق ــدار  ــ إص  -
االعــتــبــار  بــعــني  ــذ  ــأخ ي ال   2022
الشعبية،  واملــطــالــب  ــارات  ــظ ــت االن

االنتخابية  الوعود  يستحضر  وال 
ــة احلــكــومــيــة،  ــي ــب ــل ألحـــــزاب األغ
التنموي  "النموذج  تنفيذ  يف  ويشرع 
عليه.  ــة  ــادق ــص م دون  اجلـــديـــد" 
التي  الــبــراقــة  الــشــعــارات  وتــهــدف 
"الدولة  لها:  املخزنية  الدعاية  تروج 
اجتماعي"،  "نفس  االجتماعية"، 
ــة  ــاي ــم ــاب"، "احل ــبـ ــشـ "تــشــغــيــل الـ
التعليم  ــالح  ــ "إص االجــتــمــاعــيــة"، 
على  الــتــغــطــيــة  والـــصـــحـــة"...إلـــى 
احلقيقية  واإلجـــــراءات  املــضــامــني 
قانون  إنه  القانون.  يتضمنها  التي 
ــة  ــوازي ــورج ــب ال جلــشــع  يستجيب 
الفئات  كــل  على  الهشاشة  ويعمم 

الشعبية. 
املالية  قــانــون  ســمــات  أهــم  ومــن 

2022 ما يلي: لسنة 
ــم  ــدع ال ــال  ــكـ أشـ ــل  كـ تـــقـــدمي   -
ــررات إنــقــاذهــا من  ــب لــلــمــقــاوالت مب
ــة والـــرفـــع من  ــح ــائ ــات اجل ــي ــداع ت
قــدرتــهــا الــتــنــافــســيــة وتــشــجــيــع 

التشغيل؛
ــة  ــص ــوص اخل مـــجـــال  ــع  ــي ــوس ت  -
العمومية  الــقــطــاعــات  وتــفــكــيــك 
وتعميم الهشاشة الجتثاث الوظيفة 

العمومية؛
الـــديـــون  يف  ــرب  ــغـ املـ ــراق  ــ ــ إغ  -
لسياسة  خــدمــة  مستقبله  ورهـــن 
مداخيل  ستبلغ  إذ  والفساد؛  الريع 

دور االستقالل المادي للمرأة 
يتها في تحقيق حر

يتبع ص 2 
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عقدت الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي 
 ،2021 نونبر    28 يـــوم   الــعــادي  اجتماعها 
الدولية  االوضاع  مستجدات  خالله  تدارست 
وقررت  والتنظيمية،  والوطنية  واالقليمية 

اصدار البيان التالي :

أبرمته  الــذي  األخــيــر  االتــفــاق  يشكل   -
الدولة املغربية مع الكيان الصهيوني انعطافة 
العالقات  تطبيع  حـــدود  ــاوزت  جتـ خطيرة 
عسكري  تنسيق  تشكل  إلــى  الديبلوماسية 
أشكال  من  جديد  كشكل  استراتيجي،  وأمني 
للنهج  الوطنية  الكتابة  فإن  وعليه،  احلماية. 
أشكال  لكافة  رفضها  ــدد  جت الــدميــقــراطــي 
وتعتبر  املعتدي،  الكيان  هــذا  مــع  التطبيع 
تشكل  املخزن  عليها  أقــدم  الــذي  اخلطوة  أن 
تخدم  وال  باملنطقة،  لألمن  حقيقيا  تهديدا 
املغربي  الشعب  مصالح  األشكال  من  شكل  بأي 
ومصالح  )املخزن(  مصاحله  فقط  تخدم  بل 
كما  باملنطقة.  التوسعية  الصهيوني  الكيان 
لنضاالت  غــدر  طعنة  التنسيق  هــذا  يعتبر 
الفلسطيني، واصطفافا واضحا  وكفاح الشعب 

إلى جانب احملتل.

- تندد بتصنيف عدد من الدول منظمات 
املرتبطة بحركة  الفلسطينية  املدني  املجتمع 
هذا  ينسف  إذ  إرهابية.  كتنظيمات  املقاومة 
تقدمه  الذي  املهم  اإلنساني  العمل  التصنيف 
الشعبي  معاناة  من  للتخفيف  املنظمات  هذه 
يف  االحتالل،  وطــأة  من  ويزيد  الفلسطيني، 

جتاهل تام لكافة حقوقه اإلنسانية.

الوقفة  له  تعرضت  الذي  للقمع  إدانتها   -
اجلبهة  نونبر   23 الثالثاء  يوم  نظمتها  التي 
التطبيع  وضـــد  فلسطني  لــدعــم  املــغــربــيــة 
غانتس،  بيني  احلرب  مجرم  بزيارة  للتنديد 

وزير دفاع الكيان الصهيوني.

املتواصل  بالتصعيد  تنديديها  جتــدد   -
ــذي  وال واجلــزائــري،  املغربي  النظامني  بــني 
شعبا  يدفع  ممكنة،  عسكرية  مبواجهة  ينذر 
البلدين فاتورتها. كما تندد بالسباق اخلطير 
لوبيات  تعتبر  والــذي  النظامني،  بني  للتسلح 
على  منه  الوحيدة  املستفيدة  السالح  بيع 
على  تؤكد  كما  الشعبني.  مــقــدرات  حساب 
بني  والتضامن  باملنطقة،  السلم  ضمان  ضرورة 
أجل  من  املشترك  للنضال  املغاربية  الشعوب 
ومناهضة  والدميقراطية  الوطني  التحرر 

اإلمبريالية والصهيوينة.

تخوضها  التي  النضاالت  لكافة  دعمها   -
مصاحلها  عــن  لــلــدفــاع  الشعب  فــئــات  كــافــة 
ــدي لــلــمــخــطــطــات املــخــزنــيــة الــتــي  ــص ــت وال
العمومية  الــوظــيــفــة  تصفية  إلـــى  تــهــدف 
االجتماعية  الــقــطــاعــات  معظم  وتــفــويــت 
كافة  تدعو  كما  لــلــخــواص.  جزئيا  أو  كليا 
مناضليهاومناضالتها إلى االنخراط إلى جانب 
اجلماهير يف كافة النضاالت التي يخوضونها.

املخزن  وتغول  املستمر  بالغالء  تنديدها   -

وضرب احلريات واحلقوق الشغلية، مما يزيد 
تعانيها  التي  احلالية  ــة  األزم استفحال  من 
شرائح كبيرة من الشعب املغربي. كما يشير إلى 
مجموعة  انتحار  حلاالت  اخلطير  التزايد  أن 
مــؤشــرا  يعتبر  ــرا  ــؤخ م املـــواطـــنـــني/ات  ــن  م
االجتماعية،  األزمــة  استفحال  على  خطيرا 
آثارها  تعميق  من  كورونا  جائحة  زادت  والتي 
من  مهم  جــزء  على  والنفسية  االقتصادية 

الشعب املغربي.

للجبهة  النضالية  ــوات  ــط اخل تثمني   -
املغربية لدعم  املغربية واجلبهة  االجتماعية 
بتوسيعها  واملطالبة  التطبيع  وضد  فلسطني 
تثمن  كما  بها.  احلية  القوى  كافة  وانخراط 
من  عــدد  عرفتها  التي  النضالية  اخلــطــوات 
املناطق للتنديد بالتحالف املغربي الصهيوني.

الدميقراطي  النهج  تشبث  على  التأكيد   -
بحقه يف عقد مؤمتره اخلامس يف يناير املقبل 
يف ظل حتسن الوضعية الوبائيةخالل الفترة 

األخيرة.

ــر  ــة زيــنــب إث ــق ــي ــرف ــع ال ــن مـ ــام ــض ــت - ال
خلفية  على  الشرطة  طــرف  مع  استدعائها 
الشعبية،  النضاالت  من  عــدد  يف  انخراطها 
كما يعبر عن تضامنه مع فاطمة الزهراء ولد 
النضاالت  خلفية  على  املعتقلني  وكافة  بلعيد 
التدريس،  ملهن  الولوج  سن  لتحديد  املناهضة 
وتطالب بإطالق سراحها وسراح كافة املعتقلني 

السياسيني.

 النهج الدميقراطي يندد بتصاعد الغالء ورضب 
الحقوق والحريات وتغول املخزن

قوى  يسارية  مغاربية تدين كل أشكال التطبيع  وتحذر من 

مخاطره عىل شعوب املنطقة
أبرز  من  عصيبة  مبرحلة  املغاربية  املنطقة  متّر 
ويف  واملغرب  اجلزائر  بني  احلرب  طبول  دق  سماتها 
الداخلية  لألوضاع  كانت  وإذا  الغربية.  الصحراء 
باألنظمة  اخلاصة  واحلسابات  ــراف  األط ملختلف 
التطورات  هــذه  يف  ينكر  ال  دور  القائمة  املستبدة 
اخلليج  ألنظمة  اإلقليمية  التدخالت  فان  املقلقة 
وجه  على  والفرنسية  األمريكية  واالمبريالية 
والزالــت  ساهمت  الصهيوني  والــكــيــان  اخلــصــوص 

بقسط وافر فيما يجري.

التطبيعية  فبعد سلسلة متواصلة من اخلطوات 
الكيان  مــع  املــغــربــي  الــنــظــام  ــرف  ط مــن  الرسمية  
يف  والعار  اخليانة  اتفاقية  توقيع  منذ  الصهيوني 
والتربوي  السياحي  املجال  شملت   ،  2020 ديسمبر 
والثقايف والتجاري والفالحي وغيرها أقدم اجلانبان 
اتفاق  توقيع  على   2021 نوفمبر   24 األربعاء  يوم 
عسكري يشمل مجاالت التصنيع واستيراد األسلحة 
والتدريب  والتكوين  العسكرية  واالســتــخــبــارات 

وغيرها.

تدين  إذ  أسفله  املوقعة  واملنظمات  األحــزاب  إن 
التي متثل تشجيعا  االتفاقية  العبارات هذه  بأقوى 
االستيطان  يف  االستمرار  على  الصهيوني  للكيان 
الغربية  الضفة   من  جديدة  وأجــزاء  القدس  وضّم 
سياساته  ومجمل  غــزة  قطاع  على  ــداءات  ــت واالع

العنصرية، فإنها:

1. تعتبر هذه االتفاقية خطوة نوعية يف العالقة 

بني املخزن والعدو الصهيوني تنقل هذه العالقة من 
مستوى  التطبيع إلى التعاون والتنسيق الوثيق.

2. تعتبر أن هذه االتفاقية دليل ساطع على  أن 
متقدمة  قاعدة  بالفعل  يشكل  الصهيوني  الكيان 
لالمبريالية الغربية إلخضاع شعوب منطقتنا ونهب 
وتسعير  بينها  واالقتتال  احلروب  وإشعال  خيراتها 
نار الطائفية وتأجيج الصراعات االثنية داخلها وان 
ثالوث األنظمة الرجعية العربية والكيان الصهيوني 
لشعوب  عدوا  بالفعل  يشكل  الغربية  واالمبريالية 
الشعب  رأسها  وعلى  واملغاربية  العربية  منطقتنا 

الفلسطيني.

3. تعتبر أن هذا االتفاق املشؤوم يشكل تفريطا 
ضربة  بل  للمغرب  الوطنية  السيادة   يف  فاضحا 
حتت  البلد  هــذا  مبقتضاها  وسيصبح  لها  قاصمة 
رحمة االستخبارات الصهيونية بعد فضيحة تطبيق 
بيغاسوس وتداعياتها السلبية، وان االتفاقية تشكل 
ببلدان  للتغلغل  الصهيوني  للكيان  هاما  مرتكزا 
التوسعية  أهدافه  نحو  قدما  واملضي  الكبير  املغرب 

والهيمنية.

4. تؤكد على ضرورة حل مشكل الصحراء الغربية 
بالطرق السلمية على أساس الشرعية الدولية، التي 
املفاوضات  واعتماد  املصير،  تقرير  مبدأ  على  ترتكز 

واحللول السلمية، لتجنيب املنطقة خطر احلرب.

دولتي  بني  احلرب  طبول  دق  وقف  إلى  تدعو   .5
املغرب واجلزائر وإعادة ربط العالقات وفتح احلدود 

بينهما.

6. تؤكد عزمها خوض النضال املشترك والطويل 
االمبريالية  السيطرة  ضد  جبهة  إطــار  يف  النفس 
الدميقراطية  اجــل  ومــن  والرجعية  والصهيونية 
ووضع أسس بناء مغرب الشعوب، الذي يشكل ضرورة 
شعوب  وحــدة  طريق  على  منها،  مفر  ال  تاريخية 

منطقتنا املغاربية والعربية.

يف هذا اإلطار ومن اجل هذه األهداف،  تعبر   .7
عن إرادتها القوية يف بناء جبهة مغاربية من القوى 
احلية  يف أفق جبهة أوسع على صعيد العالم العربي 
الرجعي،  الصهيوني  االمبريالي  الثالوث  ملواجهة 
والتصدي لكل مظاهر التطبيع مبا فيه الغير رسمي 
يشّرع  مبا  وموريتانيا  وتونس  ليبيا  يف  املتصاعد 
مع  التطبيع  أشكال  كل  لتجرمي  قانون  سّن  ملطلب 

العدو الصهيوني.

3  دجنبر 2021.

 *األحزاب واملنظمات املوقعة: حزب العمال )تونس( - 
الهنج الدميقراطي )املغرب( حزب الوطنيني الدميقراطيني 
حزب   - نستطيع)موريتانيا(  حركة   - تونس(  املوحد) 
املدافعني  اإلشـــرايك)الـــجـــزائـــر(-  تجمع  الــعــمــال 
الغربية ابلصحراء  اإلنسان  حقوق  عن  الصحراويني 
الوطىن  الحزب   - األمام  اىل  تونس  حركة   -   codesa
الدميقراطي االشرايك  )تونس( - حزب القطب)تونس(-  

حركة الشعب)تونس(.

األجل  والطويلة  املتوسطة  االقتراضات 
 105 ب  مقدرا  مهوال  رقما   2022 لسنة 

درهم؛ مليار 
التجهيز  أجهزة  على  ضريبة  فــرض   -
الفئات  املنزلي واملكتبي، مما سيثقل كاهل 

الشعبية؛
الدخل  على  الضريبة  حصيلة  ارتفاع   -
سيضعف  الذي  الشيء  املائة  يف   8 بنسبة 

لألجراء. الشرائية  القدرة 
لقرارات  الوزارية  القطاعات  إصــدار   -
اإلقصائي  القرار  رأسها  وعلى  الشعبية 
 30 يف  التوظيف  ســن  بتسقيف  ــاص  اخل
سنة الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية 

والرياضة؛ األولي  والتعليم 
- إعتماد الدولة قوانني وإجراءات حتد 
حقوق  من  حق  على  جتهز  أو  احلريات  من 
الصحية  الطوارئ  قانون  ومنها  االنسان 
احلصار  وفرض  التلقيح؛  جواز  وإجبارية 

املناضلة؛ اإلطارات  أنشطة  على 
الكيان  ــع  م للنظام  علني  تطبيع   -
املغاربة؛  مشاعر  على  ضــدا  الصهيوني 
ــات معه  ــي ــاق ــف االت مـــن  ــد ســلــســلــة  ــق وع
ــة  ــادي ــص ــت االق ــاالت  ــ ــج ــ امل مــخــتــلــف  يف 
واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــتــربــويــة 

والعسكرية.  
وهكذا ستزيد هذه السياسة من مستوى 
االحتقان، وتوسع دائرة االحتجاج تعبيرا 
وانتشرت  الشعبي،  الغضب  تصاعد  عن 
ومختلف  والوقفات  واملسيرات  اإلضرابات 
الــشــوارع  وامــتــألت  النضالية؛  األشــكــال 
القهر  لسياسة  والــرافــضــني  بالرافضات 
املخزنية  الدولة  متارسها  التي  الطبقي 
وموظفني  وموظفات  وعمال  عامالت  من 
وتلميذات  وطلبة  ومعطلني  ومــعــطــالت 
ورفعت  الشعبية؛  األحياء  وسكان  وتالميذ 
والتهميش  باإلقصاء  املنددة  الشعارات 
وحقوق  العامة  احلريات  على  واإلجــهــاز 
باحلق  واملطالبة  الدولة  وبتغول  االنسان 
والشغل.  والسكن  والصحة  التعليم  يف 
املدن  داخل  محصورا  االحتجاج  يبق  ولم 
ارتفعت  حــيــث  الـــبـــوادي  إل  انــتــشــر  ــل  ب
ــوات املــطــالــبــة بــاملــاء والــكــهــربــاء  ــ األصـ
واحملتجة  العمومية  واخلدمات  والطرق 
ورغــم  املــائــيــة.  الــفــرشــة  اســتــنــزاف  على 
واالنــتــشــار  واحملــاكــمــات  الهمجي  القمع 
وشــوارع  ساحات  يف  القمع  لقوات  الكبير 
وتتسع  االحتجاجات  هذه  تتواصل  املدن 
مناطق  إلى  وتصل  جديدة  فئات  لتشمل 
مألوفة.  غير  أشكال نضالية  وتبدع  نائية 

املشاركات  أكسب  قد  التجارب  تراكم  إن 
الوعي  االحتجاجات  هذه  يف  واملشاركني 
بأن نقطة ضعفها تتمثل أساسا يف تشتتها؛ 
نحو  يتجه  وحدوي  نضال  من  مناص  فال 

والفساد. االستبداد  ينهي  تغيير 

تمتة كلمة العدد 
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وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية
تضامن شعبي مع معطيل بني تدجيت 

يف اعتصامهم املستمر ضد  اإلقصاء 

تسببت والتهميش الــتــي  التعسفية  االعــتــقــاالت  بــعــد 
للدولة  اململوكة  الفالحية  ــي  األراض مافيا  فيها 
ملجموعة  املسترجعة  باألراضي  سابقًا  واملسماة 
ببنسليمان،  والكادحات  الكادحني  الفالحني  من 
أشهر  خمسة  قضت  والتي  عاملي  فاطنة  طينة  من 
الذي قضى  ولد بودا  الكتاني  وابنيها  نافدة  سجنا 

الذي  بــودا  ولد  وسعيد  نافدة،  سجنا  أشهر  ستة 
قضى شهرين سجنا نافدة، ومينة جبار التي قضت 
تسعة أشهر سجنا نافدة؛ جاء الدور هذه املرة على 
اللذين  وصهره  سرحان  مصطفى  الكادح  الفالح 
2021من  نونبر  شهر  من  العاشر  يوم  اعتقالهما  مت 
لعمالة  ترابيا  التابعة  الكارة  بلدية  درك  طرف 
مصطفى  اعتقال  موضوع  واألرض  برشيد،  اقليم 
أوالد مالك  الردادنة  سرحان وصهره تقع بجماعة 

أوالد حداد التابعة لعمالة اقليم بنسليمان.

بالسجن  اآلن  يقبع  ــذي  ال ســرحــان  مصطفى 
احمللي ببرشيد، والذي مت احلكم عليه رفقة صهره 
التنفيذ  عرقلة  بتهمة  نافدة  سجنا  أشهر  بثالثة 
ملقرر قضاءي كان يشتغل أجداده بهذه األرض ابان 
املعمر الفرنسي، وبعدهم اشتغل معهم والده مت هو 
الفرنسي  املعمر  ترحيل  وبعد  وإخوانه؛  وأخواته 
سرحان  املــيــلــودي  وابــنــه  ســرحــان  مصطفى  ظــل 
من  الثابت  حسب  صوجيطا  شركة  مع  يشتغالن 
واسترجاع  الشركة  هــذه  حل  غاية  إلــى  الوثائق 

األرض وحتفيظها بأسم الدولة املغربية.

النافدين  من  مجموعة  أقــدم   2010 سنة  ويف 
ــار االقــطــاعــيــني  ــب غــالــبــيــتــهــم بــرملــانــيــني مـــن ك
وعددهم  الداخلية  بــوزارة  ومسؤولني  الفالحيني 
ألف  أربعة  ومساحتها  األرض  كــراء  على  خمسة 
واربع مئة هكتار واسسوا ألنفسهم شركات توصية 
واسهم رغم أن غالبيتهم ال عالقة له بالفالحة يف 
الشروط  أهم  من  أن  غير  الدولية؛  العروض  إطار 
مهمني:  شرطني  الكراء  بعقد  املضمنة  النموذجية 
شركة  بعمال  االحتفاظ  ــرورة  ض األول  الشرط 
حوالي  تخصيص  وضـــرورة  وصــوديــا  صوجيطا 
تابعني  كانوا  الذين  املــزارعــني  للعمال  22هكتار 
املرفق  التصميم  حسب  وصوجيطا  صوديا  لشركة 
امالك  مندوبية  طــرف  من  ــدد  احمل الــكــراء  بعقد 

املغربية. الدولة 

األرض  يف  الطامعني  للمكترين  سبق  وقد  هذا 
اسقطوا  ــاران  ــت ــك 4400ه مساحتها  تبلغ  الــتــي 
شركة  عمال  الئحة  مــن  ســرحــان  مصطفى  اســم 
عائلته  ــراد  اف رفقة  تشريده  لتبرير  صوجيطا 
تقاعده  قبل  وحــتــى  بــل  تقاعده  بعد  مباشرة 
 assefekاسفيك لشركة  القانوني  املمثل  رفــض 
على  كعربون  معه  تشغيله  واالخــصــاب  للبدور 
يتواجد  التي  األرض  من  افراغه  يف  املبية  نيته 
العائلة  افـــراد  رفقة  يقطنه  ــذي  ال والسكن  بها 
مكتوبة  بشهادة  الفرنسي  املعمر  منه  مكنه  والذي 
مع  تشتغل  سرحان  مصطفى  أخت  الزالــت  و  منه 
شاهد  خير  والصور  بفرنسا  هذا  ليومنا  عائلته 
سرحان  مصطفى  فاملعتقل  ولــإشــارة  ذلــك؛  على 
وصهره سبق أن تقدم ضده املمثل القانوني لشركة 
حيازة  من  عقار  انتزاع  اسفيك#assefek#بشكاية 
على  وحصل  ببرشيد  االبتدائية  باحملكمة  الغير 
الشركة  طلب  ورفض  واستئنافيا  ابتدائيا  البراءة 
من  ليخرج  النقض  محكمة  طــرف  مــن  بالنقض 
الباب الواسع ، ويعود هذا املمثل لذات الشركة من 
النافدة الضيقة برفع دعوى قضائية مدنية دائما 
االفــراغ  أجــل  من  ببرشيد  االبتدائية  باحملكمة 
ليستأنف  سرحان  مصطفى  لصالح  حكمت  والتي 
حكمت  والتي  بسطات  االستئناف  مبحكمة  امللف 
اعتقل  الذي  احلكم  وهو  سرحان  مصطفى  بإفراغ 
بثالثة  عليهما  احلكم  ومت  صهره  رفقة  اجله  من 

أشهر سجنا نافدة .

من  اعتقل  الــذي  العقار  أن  األمــر  يف  اخلطير 
االمتناع  بتهمة  وصهره  سرحان  مصطفى  اجله 
بنسليمان  بإقليم  يقع  قضائى  حكم  تنفيذ  عن 
للمحكمة  يعود  واالختصاص  برشيد  إقليم  وليس 
الترابي؛  النفود  صاحبة  ببنسليمان  االبتدائية 
احلكم  هدا  لتنفيذ  السابقة  احملاوالت  كل  أن  كما 
غير  احلضور  عن  ونتساءل  بالفشل  باءت  امللغوم 
محاوالت  لكل  حــرة  كمهنة  عقاري  خلبير  املبرر 
ومأمور  الدرك  لرجال  األوامر  ويعطي  بل  التنفيذ 
اخلطر  مــن  ــر  ــط واالخ حشمة؛  بـــدون  التنفيذ 
خبرة  أليــة  ــود  الوج التنفيذ  مللف  بالرجوع  أنــه 
بل  التنفيذ،  لعمليات  اخلبير  حضور  تستوجب 
تصريح  وحسب  خبير  انتداب  طلب  مجرد  هناك 
ببرشيد،  االبتدائية  باحملكمة  التنفيذ  مأمور 
عملية  بعد  إال  بامللف  وضعها  ميكن  ال  اخلبرة  فإن 
مأمور  عــرف  كيف  ــروح  ــط امل ــؤال  ــس ال التنفيذ؛ 
العنوان  ببرشيد  االبتدائية  باحملكمة  التنفيذ 
املراد التنفيذ عليه بدون خبرة مسبقة على عقار 
الذي  العقار  هذا  أن  كما  هكتار؟؛   4400 مساحته 
يدعي املمثل على القضاء  املمثل القانوني لشركة
assefekللبدور و االخصاب انه هو من شيده تعود 
جلرمية  والوجــود  االستعمار  أليام  بناءه  عملية 
من  ملجموعة  سبق  وقد  سند  بدون  له  االحتالل 
األفالم املغربية أن صورت اجزاء منها.بهذه الضيعة 
موضوع اعتقال مصطفى سرحان وصهره وبحضور 

امليلودي سرحان بالصور واحلجة والدليل.

محمد متلوف

من ضحايا ناهبي األرايض

تــنــفــذ مــجــمــوعــة مـــن املــنــاضــلــني 
مفتوحا  اعتصاما  جتيت  بني  بدائرة 
مطلبهم  حتقيق  بهدف  عدة  أيام  منذ 
الــشــغــل،  بــاحلــق يف  املــتــعــلــق  املــشــروع 
واحملسوبية  الزبونية  على  واحتجاجا 
ــاع  ــط ق يف  ــود  ــسـ تـ ــي  ــتـ الـ والــــرشــــوة 
الدستور  يسميه  وفيما  التوظيف، 

التشغيل". عملية  تسهيل  الرجعي" 

جتيت  بــنــي  ســاكــنــة  تفهمت  لــقــد 
جعل  ــا  ممـ ــام،  ــتـــصـ االعـ ــة  ــي ــروع ــش م
الــعــشــرات مــن املــواطــنــات واملــواطــنــات 
بني  قـــيـــادة  ــر  ــق م ــى  ــل ع يـــتـــوافـــدون 
مع  تضامنا  االعتصام،  مكان  جتيت، 
ضحايا  واالقــصــاء،  التهميش  ضحايا 
البطالة  تعمم  التي  الدولة  سياسات 

ذكورا  الشباب،  ماليني  هكذا  محرمة 
االنسان  حقوق  أهــم  أحــد  من  وانــاثــا، 
عــامــة، وحــقــوق املــواطــنــة خــاصــة. ال 
الوطنية  البطاقة  يف  املواطنة  تنحصر 
بكافة  واملواطنة  املواطنة  متتيع  يف  بل 
وتطبيب،  وتعليم،  شغل،  من  احلقوق، 
ــتــعــبــيــر،  ــن الئـــــق، وحـــريـــة ال ــكـ وسـ

واالبداع.... والتظاهر،  والتنظيم 

تنشر  أكثر،  العام  ــرأي  ال ولتنوير 
تصريحا  الدميقراطي،  النهج  جريدة 
بنعزوزي،  خالد  املناضل  لنا  به  ادلى 
املناضل  ســابــقــا،  الــســيــاســي  املــعــتــقــل 
ــي مـــن اضــطــهــاد  ــان ــع ــى وي ــان ــذي ع ــ ال
بخلفيات  االشــكــال  ومــتــنــوع  مستمر 
أجهزة  طــرف  من  وانتقامية  سياسية 

املخزنية. الدولة 

ــخ، الـــدور  ــاري ــت ــا يــســجــل ال ــن م ومـ
جتيت  ببني  النساء  تلعبه  التي  الرائد 

االجتاجية  احلركات  يف 

للمعتصمني  دعمها  ويف  واملطلبية 

خاصة.

لــلــمــقــاومــة  مــواكــبــتــهــا  اطــــار  ويف 
بني  أحرار  والعتصام  عامة  الشعبية 
النهج  ــدة  ــري ج فـــان  ــة،  ــاص خ جتــيــت 
صفاحتها  وتفتح  فتحت  الدميقراطي 
ــراد(  وأف )مجموعات  الفئات  جلميع 
لــلــتــعــبــيــر عـــن مــطــالــبــهــا ومــواقــفــهــا 

العادلة...  بالقضايا  املتعلقة 

بنعزوزي  خالد  الرفيق  ترصيح 
من  مــجــمــوعــة  صحبة  املــعــتــم 

: الدميقراطي  الهنج  لجريدة  رفاقه 

ألنه  ليس  ويقاوم  املعطل  "يناضل 
على  يرغب  ألنه  ولكن  النصر،  يضمن 
شباب  الزال  شريفا.  ميــوت  أن  االقــل 

بخطوات  يسيرون  الــكــرامــة  معتصم 
والتي  النضالية  معركتهم  يف  متراصة 
االعتصام  من  الثالث  اسبوعها  تدخل 
امام  من  الليلي  باملبيت  املرفق  املفتوح 
حقهم  عــن  دفــاعــا  جتيت  بني  قــيــادة 
والعيش  الشغل  يف  واملــشــروع  الــعــادل 
من  املسؤولني  كل  تنصل  بعد  الكرمي 
الالمباالة  سياسة  ونهج  مسؤوليتهم 
صوت  على  كإجابة  الصماء  واآلذان 
يوما  عددهم  يتزايد  الذي  احملتجني 
الطبقية  السياسات  بعد  ــوم،  ي بعد 
البطالة  وانتشار  النظام  ينهجها  التي 
شباب  دفـــع  ــا  مم الــشــبــاب  صــفــوف  يف 
التصعيد  الــى  جتيت  ببني  الــكــرامــة 
بــالــدخــول  الــنــضــالــيــة  خــطــواتــهــم  يف 
وجتسيد  الفارغة  األمعاء  معركة  يف 
 72 ملــدة  الطعام  عن  ــراب  االض خطوة 
بأن  مؤمنني  للتمديد  قابلة  ســاعــة 
هي  ليست  واملجابهة  النضال  طريق 

واالستسالم". اخلنوع  طريق 

بنسليمان



العدد : 436   4
من  7  إلى 13 دجنبر  2021 وحقوقية عمالية  قضايا 

شهر  ملدة  التنفيذ  موقوف  بالسجن  قرار  بلقصيري  ملشرع  االبتداىية  احملكمة  أصدرت 
اوماللة  امالم  بشركة  يعملون  كانوا  متقاعدين  خمس  ضمنهم  من  عامال  عشرين  حق  يف 
بأدائهم  جميعا  عليهم  واحلكم  من  واحد  لكل  درهم   500 قدرها  نافذة  وبغرامة  الفالحية 
تضامنيا لفائدة الباطرون تعويضا قدره10000 درهم .وصدر احلكم ضد هؤالء العمال على 
من   288 للفصل  طبقا  العمل  حرية  عرقلة  ،بتهمة  فقط  جلسات  ثالث  خالل  متابعة   اثر 
وكيل  وأمام  التمهيدي  البحث  مراحل  يف  العمال  نفاها  التي  التهمة  وهي  اجلنائي   القانون 
مللك وأمام احملكمة كما سفه دفاع العمال ادعاءات الباطونا و اتبث الدفاع وتصريحات العمال 
يف  لإمعان  احملكمة  استغالل  يف  املشغل  رغبة  عن  تعبر  أوانها  كيدية  الشكاية  أن  املتابعني 
أثره  وعلى  كاملة.  بحقوقهم  املطالبة  على  اصرارهم  بسبب  منهم  االنتقام  و  األجراء  إيداء 
رفضها  عن  تعبر  النقابة  أن  فيه  ،أكد  بيانا  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  فرع  اصدر 
مبواصلة  له  صريحا  وإذنا  للباطرون  احملكمة  من  ثمينة  هدية  وتعتبره  احلكم  لهذا  التام 
بعد  اجلسيم  اخلطأ  بذريعة  لتشريدهم  مفبركا  وسندا  العمال  ضد  التصفوي  مخططه 
مقدمتها  ويف  القانونية  احلقوق  أبسط  ومن  األجور  من  احلرمان  عبر  التجويع  من  سنوات 
بعقد  بــاالســراع  قاسم  سيدي  اقليم  عمالة  عامل  النقابة  ووطالبت  الصحية  التغطية 
دعا  البيان  نفس  يف  الضحايا،و  العمال  النصاف  واملصاحلة  للبحث  االقليمية  اللجنة  اجتماع 
على  املستند  االبتدائية  للمحكمة  اجلائر  القرار  إللغاء  االستئناف  محكمة  اجلامعة   فرع 
العمال  نقابة  حملت  .كما  الظالم  القرار  هذا  خلطورة  ،تقديرا  زور  وشهود  تافهة  ادعاءات 
وكالة التنمية الفالحية املسؤولية التورط إلى درجة التواطؤ مع الباطرون عبر التستر عن 
،رغم  العمال  حق  يف  وإجرامه  الدولة  مع  وقعه  الذي  االستثمار  عقد  بتنفيذ  التزامه  عدم 
التي  املزرية  ،وباحلالة  سنة   15 طيلة  وأسرهم  اإلجراء  هوالء  مأساة  بتفاصيل  الوكالة  علم 
االخرى  هي  الفالحة  وزارة  ان  اجلامعة  فرع  .واعتبر  الفالحية  الضيعة  هذه  عليها  توجد 
التقصير  بهذا  الوزارة  علم  بحكم  بواجبها  القيام  يف  الوكالة  تقصير  استمرار  عن  مسؤولة 
اليها وبأوضاع عمالها ،ضمن عدد كبيرمن احلاالت املشابهة عبر التي  وبحالة الضيعة املشار 
يحرك  أن  ،دون  شأنها  يف  الفالحة  وزير  راسلت  ان  الفالحي  للقطاع  الوطنية  للحامعة  سبق 
النقابة  .وعبرت  اخلواص  مع  الشراكة  عقود  يف  الدولة  ميثل  وكطرف  وصي  كوزير  ساكنا 
املنطقة يف قاعة  الزراعيني يف  العمال  الوازن ملمثلي  التضامني  للحضور  العالي  عن تقديرها 
أوماللة،  امالك  شركة  عمال  رفاقهم  لها  يتعرض  التي  املؤامرة  فضح  على  وإصرارهم  احملكمة 

مبشرع  احملكمة  قبالة  العمال  هؤالء  عقدها  التي  االحتجاجية  بالوقفة  اجلامعة  وأشادت 
فرع  وثمن  الضحايا  رفاقهم  لتشريد  التمهيد  يف  القضاء  استعمال  للتنديد  بلقصيري  
اجلامعة يف القنيطرة يف بيانه املذكور استعداد عمال شركة امالك اوماللة وأسرهم للدخول 
باقي  واستعداد  الفالحة  ووزارة  الفالحية  التنمية  وكالة  مقر  امام  قريبا  مفتوح  اعتصام  يف 
تضامنية  أشكال  خالل  اجلائر.من  احلكم  ضحايا  العمال  ملساندة  اجلامعة  فرع  مكونات 
كاملة  حقوقهم  من  ومتكينهم  ضدهم  الكيدية  املتابعة  إسقاط  ،حتى  وتصاعدية  متنوعة 
ووضع حد لتخادل هذه الوكالة يف القيام بواجبها يف مواجهة عدد من الباطونا اجلشعة من 
شركاء الدولة على األراضي الفالحية الذين حتولوا الى سماسرة يعيدون كراء هذه ضيعات 

للقانون.  خالفا 

للجامعة  اجلهوي  الفرع  عام  كاتب  عدة  إدريــس  الرفيق  أكد  احلكم  على  تعليقه  ويف 
قرار  ان  القنيطرة  يف  الدميقراطي  للنهج  احمللية  الكتابة  وعضو  الفالحي  للقطاع  الوطنية 
للتوجه  املنطقة   الباطونا اجلشعة يف  الدماء من  احملكمة اجلائر هو دعوة صريحة ملصاصي 
أدنى تعويض  العمال تصنهم كمجرمين متهيدا لطردهم دون  للقضاء الستصدار احكام ضد 
لوضوح  بالنظر  حقيقية  فضيحة  احلكم  أن  املتحدث  أخبر  كما  اجلسيم  اخلطأ  يافطة  حتث 
امام  بالبراءة  العمال  تشبث  و  الشهود  أقــوال  وتضارب  املشغل  لشكاية  الكيدية  الطبيعة 
ضد  تواطؤا  هناك  أن  يؤكد  مما  التمهيدي  البحث  واثناء  امللك  كيل  امام  ذلك  وقبل  احملكمة 
هؤالء العمال لالمعان يف قهرهم و لثنيهم عن التشبث باملاطلبة بأجورهم ،مقابل سنتني من 
طرف  من  الصحية  التغطية  صندوق  يف  اشتراكاتهم   من  سنوات  خمس  سرقة  وفضح  العمل 
ملفتش  سبق  مخالفة  محضر  موضوع  كانت  التي  االساسية  احلقوق  من  غيرها  إلى  املشغل، 
الباطرون يف نهب  املشغل وهو  ما يعد دليال اضافيا على تورط  أن حررها ضد لنفس  الشغل 

العمال. أجور 

هؤالء  ملعاناة  حد  وضع  يف  مسؤوليتها  الفالحة  وزير  حتمل  ضرورة  على  التدخل  وشدد    
يافطة  حتث  الكبار  املالكني  عليها  استولى  التي  الفالحية  الضيعات  عمال  وباقي  العمال 
الشراكة مع الدولة ليشروعا يف السمسرة يف أراضيها و تشريد أعمالها دون حسيب وال رقيب 
كفاحهم  يف  العمال  هؤالء  جانب  إلى  ستضل  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  أن  مؤكدا 

املسؤولني عن مآسيهم االجتماعية. الى غاية حتقيق مطالبهم وفضح  املرير 

قضاء التعليامت يعمق مأساة عامل زراعيني 
يف جهة الغرب

التالميذ بامتياز...حتركت آالف من  2021 يوم   29 نونبر   كان يوم اإلثنني 
التلميذات والتالميذ ونظمت  وقفات امام املؤسسات التعليمية، أمام مديريات 
بالسيارات  السير  توقف  حاشدة،.  مسيرات  نظمت  التعليم،  لوزارة  اإلقليمية 
االنتفاضة  عمت  التالميذ  مسيرات  املــدن  شــوارع  من  العديد  يف  العديد  يف 

مختلف مناطق املغرب، مدنا و قرى.

الرسمية: التعليم  ناقشنا مع ضحايا سياسات  مالحظات عامة من خالل 
- املطالب مختلفة من فرد الى فرد مع اإلجماع حول رفض اإلصالح اجلديد 

املوحد. لالمتحان 
20 فبراير   - ترديد أهم شعارات حركة  

املتظاهرين  وحتميس  الــشــعــارات  تــرديــد  يف  للتلميذات  الــبــارز  الـــدور   -
واملتظاهرات.

فراميل  عن  اخلارجة  الشبيبة  هيجان  من  خوفا  القمع  قوات  تتدخل  لم   -
التقليدية. اإلطارات 

داخلية،  مناوشات  غياب  االستفزاز،  عدم   : واملتظاهرات  املتظاهرين  وعي   -
مسؤولة. تصريحات 

السخط  عن  واضح  تعبير  املظاهرة  والشعارات:  النقاش  خالل  من  اخلالصة 
التعليم، وحول األوضاع االجتماعية. أوضاع  حول 

يتضح  التالميذ،  مع  النقاشات  خالل  من  املرفوعة،  الشعارات  خالل  من 
االقتصادية  أوضاعها  تدهور  أمــام  األســر  سخط  عن  ناجتة  االنتفاضة  أن 
اخلدمات  تدني  ــام  أم األســاســي،  املـــواد  أســعــار  ارتــفــاع  ــام  أم واالجتماعية، 

والتشغيل... والتعليم،  التطبيب،  من  االجتماعية 
ال أفق ألبناء وبنات الشعب خارج تشييد مغرب جديد.

 

انتفاضة التالميذ درس يف مواجهة القرارات االرتجالية 
للدولة املخزنية
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خنيفرة. نقطة قمع أسود
محمد زندور

األطــلــس  مبنطقة  املــقــاومــة  مبعقل  خنيفرة  ــرفــت  ُع
هذه  معالم  أبــرز  وكانت  املباشر  االستعمار  منذ  املتوسط 
ورفض   هذا  املقاومة  حس  اخلالدة.  لهري  معركة  املقاومة 
من  الفرنسي  اجليش  خــروج  بعد  استمر  والظلم  احليف 
عرفته  وما  بوعزة  موالي  أحداث  جتلياته  ابرز  ومن  املغرب 
والرافضني  املقاومني  صفوف  يف  وإعــدامــات  محاكمات  من 
منطقة  عرفتها  تاريخية  أحداث  املغربي.  املخزن  لسياسات 
احلصار  هذا  املخزنية.  املراقبة  أعني  حتت  جعلتها  خنيفرة 

لتشتد  استمر  النضالية  التحركات  كــل  على  املــفــروض 
احلصار  ليزيد  اجلــديــد  اإلقليم  عامل  بــقــدوم  وثيرته 
احلركات  باتت  حيث  املاضيتني  السنتني  يف  خاصة  حصارا 

له. مثيل  ال  خنقا  تعرف  االحتجاجية 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  سجلت  الــصــدد  ــذا  ه ويف  
بدورها  شــديــدا  حــصــارا  تعرف  التي  بخنيفرة  اإلنــســان 
للفساد  فاضحة  تــدويــنــات  بسبب  املــتــابــعــات  مــن  عـــددا 
منعا  سجلت  كما  باإلقليم  املسؤولني  لسياسات  ومنتقدة 
اجلمعية  تنظيم  من  ســواء  النضالية  للمحطات  طاغيا 
باإلقليم.  املناضلة  لإطارات  او  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
املناطق  الئحة  تخلو  ال  الوطنية  النضالية  احملطات  فكل 
وأحيانا تكون لوحدها عبر  اسم خنيفرة  ورود  املمنوعة من 

الوطن. ربوع 
املتابعات  من  عدد  تسجيل  مت  األخيرتني  السنتني  يف 
حكم  فيعا  صــدر  مــا   منها  الـــرأي....   عن  التعبير  بسبب 
ملف  نافذة(،  3أشهر   ( أفريد   سعيد  ملف  ابرزها  بالسجن 
شجيع   و  محمد  بوزرو  ملف  نافذة(،  اشهر   3( فالت   ياسني 
ب  املعروف  باحماد  العالي  عبد  وملف  نــافــذة(،  اشهر   6(
خنيفرة  مدينة  عرفت  والذي  نافذة(،  سجنا  )سنة  "بودا" 
اليها  يوم سراحه حصارا و تطويقا لكل املنافذ ملنع الوصول 
اإلنسان  حلقوق  العاملي  اليوم  تخليد  و  استقباله  اجل  من 
املغربية  اجلمعية  رئيس  غالي  عزيز  الرفيق  كــان  حيث 
مدينة  دخــول  من  منعهم  مت  من  بني  من  اإلنسان  حلقوق 
احملاكمات  من  اطوارا  تعرف  ماتزال  ملفات  منها  و  خنيفرة، 
نال  الــذي  قاشا  كبير  الرفيق  ملف  ابــرزهــا  من  الصورية 
منها  كيدية  شكايات   4 ل  وصل  املتابعات  من  االسد  حصة 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  رئيس  رفقة  فيها  توبع  وشكاية 
يتابع  مللفات  باإلضافة  زنــدور  محمد  بخنيفرة  اإلنسان 

أمزاز. العزيز  عبد  عّبر  بجريدة  الصحفي  فيها 
املثال  سبيل  فعلى  االحتجاجية  للحركات  بالنسبة  اما 
اإلنــســان  حلــقــوق  املغربية  اجلمعية  سجلت  احلــصــر،  ال 

التالية: واحلصار  املنع  سلسالت  بخنيفرة 

أفريد سعيد  الرفيق  اعتقال   : 2019 شتنبر   26 تاريخ   -
مع  املتزامنة  االحتجاجية  الوقفات  جميع  محاصرة   -

أفريد سعيد  للرفيق  الصورية  احملاكمة  جلسات 
الرفيق بودا غسان اعتقال   2019 19 دجنبر  تاريخ   -

السياسي سعيد  املعتقل  2019 تهريب  26 دجنبر  - تاريخ 
السجن باب  امام  املقرر  استقباله  ملنع  فجرا  أفريد 

املصاحبة  االحتجاجية  الوقفات  جميع  محاصرة   -

بودا للرفيق  الصورية  احملاكمة  جللسات 
خنيفرة  مدينة  محاصرة   :  2020 دجــنــبــر   19 تــاريــخ   -
وتنكيل  وقــمــع  املناضلني  ــه  وج يف  خــاصــة  ولــوجــهــا  ومــنــع 
لذكرى  املخلد  النضالي  الشكل  يف  بخنيفرة  املناضلني 

االنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن 
التطبيع : قمع وقفة ضد  29 دجنبر 2020  تاريخ   -

الوقفة  تــفــريــق  و  مــنــع   :  2021 يـــنـــايـــر   14 تــــاريــــخ   -
يف  األشــخــاص  وإدمـــاج  تأهيل  مركز  ألطــر  االحتجاجية 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  برئيس  املؤازرين  إعاقة  وضعية 

بخنيفرة  اإلنسان 
للنقل  الكرامة  شركة  عمال  احتجاز  يناير   26 تاريخ   -
الشركة  مــرأب  بداخل  للعمال  حضري  الشبه  و  احلضري 

املكان بنفس  اعتصام  يف  دخولهم  بعد 
شركة  عمال  معتصم  على  هجوم  يناير   30 تــاريــخ   -
من  مرأى  على  العمل  رب  طرف  من  وتعنيفهم  الكرامة  النقل 

بالقوة معتصمهم  وفض  السلطات 
2 فبراير 2021 منع رئيس فرع اجلمعية املغربية  - تاريخ 
مرضى  بجانب  الــوقــوف  مــن  بخنيفرة  اإلنــســان  حلــقــوق 
خليفة  من  بأمر  بالقوة  املكان  من  إجالؤه  و  الكلوي  القصور 

الثالثة املقاطعة  قائدة 
اجلبهة  مناضلي  تعنيف  و  منع   2021 فبراير   20 تاريخ   -

فبراير  20 ذكرى  وقفة  يف  بخنيفرة  االجتماعية 
الذين  االساتذة  تنسيقية  منع   2021 مارس   4 تاريخ   -
الوقفة  تنظيم  ــن  م بخنيفرة  الــتــعــاقــد  عليهم  فـــرض 
االقليمية  املــديــريــة  مقر  امـــام  بــالــشــارع  االحتجاجية 

املديرية مرآب  لداخل  دفعهم  و  للتعليم 
املغربية  اجلمعية  وقفة  منع   2021 مــارس   30 تاريخ   -

األرض ليوم  تخليدا  بخنيفرة  اإلنسان  حلقوق 
للجمعية  االحتجاجية  الوقفة  منع  ابريل   24 تاريخ   -
خدمات  تدني  بسبب  بخنيفرة  اإلنسان  حلقوق  املغربية 

اإلقليمي باملستشفى 
للجمعية  خنيفرة  فرع  رئيس  تهديد  ابريل   29 تاريخ   -
مسخر  بلطجي  طرف  من  بالقتل  اإلنسان  حلقوق  املغربية 

اإلقليمي باملستشفى  السمسرة  مافيات  من 
2021 منع املسيرة التضامنية مع الشعب  16 ماي  - تاريخ 
احلمزاوي  مصطفى  الشهيد  لذكرى  واملخلدة  الفلسطيني 

القمعي احلصار  حتت  وقفة  يف  النضالي  الشكل  وحصر 
2021 منع املسيرة التضامنية مع الشعب  23 ماي  - تاريخ 
احلصار  حتت  وقفة  يف  النضالي  الشكل  وحصر  الفلسطيني  

املناضلني  اجالء  و  تفريق  يف  القمع  فشل  بعد  القمعي 
نور  التليذة  مع  التضامنية  الوقفة  منع  يوليوز   5 تاريخ   -

املنصوري
االحتحاجية  الــوقــفــة  منع   2021 شتنبر   2 تــاريــخ   -

الصورية احملاكمة  يف  قاشا  كبير  للرفيق  واملؤازرة 
2021 محاولة منع حملة مناضلي النهج  6 شتنبر  - تاريخ 
لالنتخابات  اخلزب  مقاطعة  مبوقف  املعرفة  الدميقراطي 
عقاوي  عزيز  فالت،  ياسني  افريد،  سعيد  من  كل  واعتقال 
بعد  سراحهم  اطــالق  ومت  ــدور  زن ومحمد  بنشاد  ،الطيب 

لهم محاضر  حترير 
الوطنية  التنسيقية  منع   2021 شتنبر   23 تــاريــخ   -
تنظيم  ــن  م الــتــعــاقــد  عــلــيــهــم  فـــرض  ــن  ــذي ال ــاذة  ــت ــألس ل
احملكمة  )امام  قرروه  الذي  املكان  يف  االحتجاجية  وقفتهم 
االبتدائية( مع محاولة تفريقهم قبل ان يتم فرض الوقفة
االحتجاجية  الوقفة  منع   2021 أكتوبر   7 تــاريــخ   -

الصورية احملاكمة  يف  قاشا  كبير  للرفيق  واملؤازرة 
للجمعية  االحتجاجية  الوقفة  منع  اكتوبر   17 تاريخ   -
التفقير  بسياسة  املنددة  بخنيفرة  اإلنسان  حلقوق  املغربية 

الفقر  على  للقضاء  الدولي  اليوم  يف 
2021 منع جمعية شباب زنقة وهران  23 اكتوبر  - تاريخ 
ضد  االحتجاجية  وقفتها  تنظيم  من  بخنيفرة  للتنمية 

املقاطعة قائد  تسلط 
يف  املواطنني  وتعنيف  منع   2021 اكتوبر   31 تاريخ   -
جــواز  فــرض  و  االســعــار  غــالء  ضــد  االحتجاجية  الوقفة 

لتلقيح  ا
2021 منع و تعنيف املواطنني  يف الوقفة  7 نونبر  - تاريخ 

التلقيح  جواز  فرض  و  االسعار  غالء  ضد  االحتجاجية 
املناضلني  وتعنيف  قــمــع   2021 دجــنــبــر   29 تــاريــخ   -
لدعم  الــدولــي  اليوم  مبناسبة  االحتجاجية  الوقفة  يف 

فلسطني

على  املضروب  واحلصار  املنع  سلسلة  من  فيض  من  غيض 
اإلطارات  من  مجموعة  حلرمان  ينضاف  خنيفرة   مدينة 
من وصوالت اإليداع منها حزب النهج الدميقراطي اجلامعة 
املغربية  اجلمعية   ، الدميوقراطي  التوجه  للتعليم  الوطنية 
اجلمعية  اإلنسان،  حلقوق  املغربية  ،الهيأة  اإلنسان   حلقوق 

الفلسفة... ملدرسي  املغربية 
طرف  من  بخنيفرة  واحلريات  للحقوق  اخلنق  هذا  كل 
يجعل  ــاص  ــرص وال اجلــمــر  لــســنــوات  يحن  جــديــد  بــصــري 
التحرش  مع  كبيرين  وضغطا  انتكاسا  تعيش  املدينة  من 
من  املناضلني  يضع  مما  اجلمر  على  القابضني  مبناضليها 
حتصني  مسؤولية  أمـــام  والتقدميني  الــيــســاريــني  عــمــوم 
شفرات  على  تسير  باتت  التي  بخنيفرة  املناضلة  الطاقات 
املنسية  املدينة  من  الكادحني  عن  الدفاع  هم  حاملة  حادة 

عليها. املضروب  احلصار  فك  أجل  ومن 
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أية معارضة للهجوم املخزين
حسن جعفاريعىل حقوق املواطن)ة(؟

 إن أي متتبع للشأن السياسي باملغرب، يدرك طبيعة النظام 
األساسية  السلط  كل  وتركيز  باالستبداد  يتسم  الذي  القائم 
وإدماجها  النخب  وإرشــاء  الفساد  من  يجعل  كما  امللك،  يد  يف 
يف بنياته من خالل انتخابات ومؤسسات شكلية إحدى آليات 
اشتغاله. هذه السياسات مكنته من توسيع قاعدته وربح رهان 
التمادي  إلى  يدفعه  ما  وهذا  مؤقتا  ولو  املعارضات  مع  الصراع 

املزيد  وإلــى  والتفقيرية  الالشعبية  الطبقية،  سياساته  يف 
الكادح  املغربي  الشعب  حقوق  من  تبقى  ما  على  الهجوم  من 
واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية  مستوياتها  كل  يف 
نخسر  أن  كمعارضات  قدرنا  هل  لكن  واحلــريــات  والثقافية 
املغرب من كفاءات وطاقات  ما يزخر به  املعارك رغم  كل هذه 
يتحرر  آخر  مغرب  أجل  من  النضال  ضريبة  منها  العديد  أدى 
وينعم  واالستغالل  االستعباد  أشكال  كل  من  اإلنسان  فيه 
احلرية  مغرب  يف  األمــل  إن  الكرمي؟  والعيش  باحلرية  فيه 
والكرامة ومساوات اجلميع يف احلقوق والواجبات قائم مادامت 
له  البد  األمل  هذا  لكن  وحرائر،  ألحرار  والدة  املغربية  املرأة  
يف  املعارضة  القوى  كل  استجماع  يف  أساسا  تتمثل  شروط،  من 
وبرنامجا  أدنى  ميثاقا  تضع  وواسعة  ميدانية  شعبية،  جبهة 
بعيدا  املخزنية  السياسات  من  املتضررين/ات  كل  حوله  يلتف 
عن الشعارات الكبيرة التي لن تساهم سوى يف إبعاد اجلماهير 
إن  اجلــذري.  الدميقراطي  التغيير  مشروع  وإفشال  الكادحة 
التي  املخزنية  االلــة  تعطيل  مرحلة  هي  نظري  يف  املرحلة 
التغيير   شروط  إنضاج  انتظار  ويف  واليابس.  األخضر  حتصد 
اجلذري وبناء نظام دميقراطي حقيقي ذي األفق اإلشتراكي، 
القائم،  النظام  لسياسات  املعارضة  القوى  مختلف  من  البد 
منظمة كانت أم ال أن تدرك الطبيعة احلقيقية للصراع الدائر 
ومستوياته وملوازين القوى واإلبتعاد عن أوهام اإلصالح فقط 
إمكانية  عن  أو  حاليا  النظام  إسقاط  أوهام  عن  أو  الداخل  من 
النظام يف  الزاوية وإضعافه.حتقيق مكاسب حقيقية لفئة ما مبعزل عن حصر 

فما هي طبيعة املعارضات يف املغرب؟
يف  بدورها  تنقسم  التي  معارضات  إلى  املعارضة  تنقسم 
نظري إلى ثالث مجموعات رئيسية رغم أن كل مجموعة غير 

متجانسة.
الــمــعــارضــة مــن داخـــل دائــــرة المخزن، هذه   -  1 
إلى  فقط  بل  النظام،  طبيعة  تغيير  إلى  تهدف  ال  املعارضة 
امللكية حامية  إصالحه ألنها تستفيد من وجوده، فهي تعتبر 
حكومات  سببها  املــوجــودة  االخــتــالالت  وأن  الوطن  لوحدة 
ينادي  ما  يطبقون  وال  بواجباتهم/هن  يقومون  ال  ومسؤولني 

إلى  فقط  تطمح  املعارضات  هذه  الخ  خطاباته...  يف  امللك  به 
ومصاحلها  مواقعها  على  للحفاظ  اجلزئية  اإلصالحات  بعض 
الطبقية. تتشكل أغلبيتها من البرجوازية الصغيرة واملتوسطة 
يف  لوحظت  وقد  ليبرالي  مبضمون  دميقراطية  إلى  الطامحة 
واألقاليم واجلهات يف االنتخابات  تشكيل مجالس اجلماعات 
املخزن  صورة  مبزين  املعارضات  هذه  وصف  وميكن  األخيرة، 

القوى   لصالح  الصراع  كفة  مالت  إذا  إال  الشارع  إلى  تنزل  اجلذرية، لذلك ال رهان عليها اآلن.ولن 
2 - المعارضة غير المنظمة : تتمثل هذه املعارضة 
يف االحتجاجات الشعبية يف مختلف ربوع البالد وعلى مختلف 
الواجهات ويف كل األزمنة، غير أنها تتسم بعدة أمراض وعدة 

مميزات ومنها:
األفعال  وردود  التخطيط  بعدم  أو  بالفئوية  أساسا  تتميز 
واملكان،  الزمان  يف  محدودة  ما،  مجموعة  تخص  قرارات  على 
الشعارات  بعض  عدا  واضح  سياسي  مشروع  اي  عن  مفصولة 
صــراعــات  يف  لها  املخطط  اإلحــتــجــاجــات  بعض  أو  الــعــامــة 
إلى  الوصول  إمكانية  بأوهام  تتميز  كما  ضيقة،  سياسوية 
القضايا  ربط  عن  مبعزل  القائمة  للمشاكل  حقيقية  حلول 
يدفعها  هذا  الدميقراطية،  أجل  من  العام  بالصراع  املطروحة 
ربط  يف  التفكير  أو  املشاكل  تسييس  عدم  على  التركيز  إلى 
هذه  تتميز  كما  واملــنــاطــق،  الفئات  بــني  التضامن  عــالقــات 
املكافحة،  التنظيمات  مع  عالقاتها  يف  باالنتهازية  املعارضة 
معاركها  يف  بدعمها  املطالبة  على  فقط  تقتصر  بحيث 
التنظيمات  اخلاصة يف حني ترفض اإلستجابة لدعوات هذه 
هذه  أن  فرغم  وأوســـع.  أشمل  قضايا  حــول  مــعــارك  خلــوض 
وقع  كما  بطولية  معارك  األحيان  بعض  يف  تخوض  املعارضة 
احلاج  وأوطاط  وميسور  وتالسينت  وجرادة  الريف  حراك  مع 
الطب  طلبة  حركة  وكذلك  اجلنوب  ومناطق  وتنغير  وصفرو 
املجازون/ وحاليا  التعاقد  عليهم/هن  فرض  الذين  واألساتذة 
بسبب  التعليم  مهنة  ولوج  مباراة  اجتياز  من  املقصيني/ات  ات 
قرار وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة القاضي 
استنادا  واالختيار  سنة   30 يف  املباراة  اجتياز  سن  بتحديد 
اإلجــازة...  وسنوات  الباكالوريا  يف  عليها  احملصل  امليزات  إلى 
وكذلك الرافضني/ات إلجبارية جواز التلقيح ضد كورونا. فإن 
جتني  لن  فقط  االحتجاجات  هذه  خالل  من  املعارضات  هذه 
وانخراطها  للصراع  تصوراتها  مراجعة  وعوض  اخليبات،  سوى 
للنضاالت  دعمها  أو  انخراطها  عبر  العام،  التغيير  مشروع  يف 
والتي  اليسارية  خاصة  املنظمة  اجلذرية  القوى  تقودها  التي 
تتقاطع معها نفس املرجعية ونفس األهداف، ستصب غضبها 

على هذه التنظيمات وحتملها مسؤولية فشلها وتنعتها بأبشع 
النعوت رغم أن هذه التنظيمات ومنها النهج الدميقراطي أدى 
اجلماهير  قضايا  تبني  ضريبة  والزالوا  ومناضالته  مناضلوه 
بالغة  أهمية  له  املعارضات  من  النوع  هذا  الكادحة.  الشعبية 
هذه  ربط  دون  لكن  للجماهير،  الذاتي  الدفاع  أدوات  بناء  يف 
اخليبات.األخيرة مبشروع تنظيمي مكافح فلن تؤدي سوى يف استمرار 
املعارضة  هذه   : المنظمة  الجذرية  المعارضة   -  3
تخترقها تناقضات عدة لم تستطيع جتاوزها منذ سبعينيات 
القرن  املاضي، فمن جهة تنقسم إلى قسمني أساسيني، يسارية 
ال  القومية،  القضايا  فباستثناء  اآلن،  حدود  وإلى  وإسالمية. 
وجماعة  اليسارية  القوى  هذه  بني  مشترك  فعل  أي  يوجد 
اجلميع  مواقف  غموض  نتيجة  خاصة،  واإلحــســان  العدل 
السائد رغم بعض  والتوجس هو  جتاه اجلميع، ويبقى احلذر 
النظام  يستغله  الذي  الوضع  هذا  وهناك،  هنا  التصريحات 
هو  مييزها  ما  فإن  اجلذرية،  اليسارية  القوى  أما  لصاحله، 
يتميز  وبعضها  والــعــلــن،  اخلــفــاء  يف  بينها  فيما  التطاحن 
واع  وبشكل  تغيب  حيث  واملمارسة،  اخلطاب  بني  باالنفصام 
ومقرر عن أغلب املعارك يف الشارع ومنها نضاالت تكون ساهمت 
تقوية  من  احلد  هو  الوحيد  هاجسها  حلفاء  مع  إقرارها  يف 
إعطاء  على  البعض  يعمل  كما  أخــرى،  تنظيمات  أو  تنظيم 
الدروس أو املزايدة على الباقي دون أثر يف الواقع. إن ميزة هذه 
املعارضة هو عدم قدرتها على الفعل والتواجد املباشر بصفة 
أحسن  يف  وتكتفي  الشعبية  االحتجاجات  هذه  كل  يف  عامة 
األحوال بإصدار بيانات الدعم والتضامن أو التواجد من موقع 
مراقبني/ات للوضع وليس من موقع الفعل والتوجيه. فهل هذه 
القوى اليسارية اجلذرية مرفوضة إلى هذا احلد من اجلماهير 
الكادحة املناضلة أم أن طبيعتنا كبرجوازية صغيرة ومتوسطة 
معهم/ ونتعامل  الكادحني/ات  هؤالء  مع  التواصل  نحسن  ال 
عندما  معزولني  شبه  نكون  فلماذا  األستاذية ؟  من  بنوع  هن 
نخوض معارك تهم عموم الشعب املغربي الكادح رغم أننا كنهج 
املخزنية ومن  السياسات  دميقراطي مثال من أشرس مناهضي 

أخلص الناس يف الدفاع عن قضايا عموم الكادحني/ات؟
كقوى  سواء  بعد،  نستوعبها  لم  اختالالت  هناك  أن  أكيد 
عن  معزولة  مكافحة  كجماهير  أو  منظمة  جذرية  يسارية 
عائقني  جتاوز  من  البد  اجلذرية  القوى  فداخل  تنظيم.  أي 
تسقيف  عــدم  وهما  الــوحــدوي  النضال  أجــل  مــن  أساسيني 
يتجاوز  آخــر  بديل  أي  طــرح  عــدم  الوقت  نفس  ويف  املطالب 
املطالب اآلنية لألغلبية الساحقة من اجلماهير الكادحة، أي 
مع  تتناقض  ال  املكتسبات  يف  تراكمات  خللق  املشترك  النضال 
ثورية.  حلظة  نعيش  ال  أننا  خاصة  تنظيم،  أي  استراتيجية 
وخطابها  تنظيم  لكل  الداخلي  اخلطاب  متييز  من  البد  وهنا 
احلصول  هو  األساسي  هاجسها  التي  الكادحة  اجلماهير  مع 
على بعض حقوقها اليومية والعيش الكرمي والذي، ال يتنافى 
لالمبريالية  التبعية  ومن  املخزن  من   التحرر  مع  والصهيونية.استراتيجيا 
إن أزمة اليسار اجلذري ليس أزمة نظرية وإمنا أزم خطاب 
وتواصل مع احمليط، لذلك علينا االشتغال على هذا املستوى، 
رمبا يقوم هذا اليسار ومنه النهج الدميقراطي باالتصال، لكن 
تواصله ضعيف، ألن التواصل يقتضي التغذية الراجعة وهذا 
والزلنا  بها  قمنا  التي  اجلسام  التضحيات  رغم  له  نفتقر  جتاه مختلف الشرائح املتضررة من السياسات املخزنية.ما 
الشارع ونعيد رسم تكتيكاتنا وفق  إلى نبض  فهل سنستمع 
اجلميع قراءاته قبل فوات األوان.ما تقتضيه املرحلة  واختالل موازين القوى؟  أمتنى أن يعيد 
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واالجمتاعية  "العسكرية"  لخلفياهتا  نظرا  خاصة  سياسية  أهمية   2022 ملزيانية 
واالقتصادية.

نفقات  )بني  درهم  مليار  حوايل54  الوطين  الدفاع  لوزارة  املخصصة  االعمتادات  بلغت  لقد 
الخصوصية  "الحساابت  مزيانية  يف  حساابهتا  عن  الحديث  دون  واالستمثار(  التسيري 
بحوايل  املستفيدة  املالية  بوزارة  الخاصة  االعمتادات  من  أتخذه  أن  ميكن  وما  للخزينة"، 
اعمتادات  بلغت  كما  الشغل،  مناصب  من  املئة  يف   40 بحوايل  واستفادت  مليار،   70
"الحساابت  مزيانية  يف   )7( حساابهتا  عن  الحديث  دون  مليار،   41 حوايل  الداخلية  وزارة 

للخزينة". الخصوصية 

الدولة  خوف  يربز  املزيانية  من  جانب  هناك  العسكري/األمين"،  "االستعداد  عىل  فزايدة 
28 يف املئة هبدف "رشاء  من انتفاضات الشعبية، لذلك رفعت من صندوق املقاصة بحوايل 
نئش  الذي  الصندوق  هذا  لتصفية  املناسبة  الفرصة  انتظار  يف  مؤقتا  االجمتاعي"  السلم 

أصال ليلعب دور "املسكن" ك"دوليربان".

من  للخارج،  التبعية  وتعميق  الرضائب،  يف  الزايدة  حيث  من  خطرية  ابعاد   2022 ملزيانية 
105 مليار درهم. خالل برمجة قروض تتجاوز 

نظرا النعكاساهتا السلبية عىل أوضاع الشعب املغريب، فقد قررت جريدة الهنج الدميقراطي، 
مالية 2022. لقانون  العدد436  هذا  تخصيص 

الداخلية والجيش يستأثران مبزيانية  2022 الالشعبية

قانون املالية 2022
منير الهدهوديالحية التي ما تنفك ُتغّي جلدها....

االقتصادية  لألنشطة  اجلزئي  أو  الكلي  للتوقف  كان 
ــراءات  ــ اإلج نتيجة  كبير  ضــرر  ــا  ــورون ك جــائــحــة  خــالل 
عن  ترتب  وقد  الصحي.  احلجر  مقدمتها  ويف  االحترازية، 
بعض  عند  انعدامه  نقل  لم  -إن  الدخل  يف  انخفاض  ذلك 
الشرائية  القدرة  انهيار  ثمة  ومن  االجتماعية-  الفئات 
اضطر  ممــا  املنتجة،  غير  العمومية  النفقات  ــاع  ــف وارت

الديوان.  من  املزيد  إلى  اللجوَء  احلكومات 
أزمًة  العالُم  يشهد  لم  الثالثينات  وسنوات   1929 منذ 
يف  اإلنــتــاج  انهيار  من  اليوم  يشهده  ما  نظيَر  اقتصادية 
واألمريكية  واألوربية  )=اآلسيوية  املركزية  االقتصادات 
لسلسلة  اجلــزئــي  أو  الكلي  الــتــوقــف  بسبب  الشمالية( 
احلكومات  جلأت  االنهيار  هذا  ملواجهة  والتموين.  اإلنتاج 
املمولة  العمومية  النفقات  من  الرفع  إلى  املركزية  والبنوك 

الكبرى.  والشركات  األغنياء  تضريب  عوض  الديون؛  من 
تكثيفا  إال  تكن  لم  اجلائحة  قبل  العاملي  الوضع  لعل 
ذلك  ذلك  برز  وقد  جديدة،  مالية  بأزمة  املنذرة  للعوامل 
عن  أسفر  ما  ذلك  العاملي.  االقتصادي  النمو  انخفاض  يف 
ويتجلى  االجتماعية،  املكتسبات  على  اإلجهار  من  مزيد 

: ذلك يف 
مصلحة  وتغليب  الشغل،  عقود  يف  املجحفة  الشروط   -

العاملة الطبقة  مصالح  على  ضدا  الباطرونا 
واجلماعي الفردي  التسريح  تسهيل   -

الشعبية الطبقات  لدى  الشرائية  القدرة  ركود/انهيار   -
التقاعد. سن  من  الرفع    -

العمومية اخلدمات  جودة  وتدني  الولوج  -انخفاض 
النقابينْي والتنظيم  العمل  يف  احلق  على  الهجوم   -

اخلاص:  )الدين  الشعبية  الطبقات  مديونية  من  الرفع 
والسيارات...( والعطل  والسكن  االستهالك  قروض 

 80٪ نسبة  النساء  فيها  تشكل  التي  الصغرى  القروض   -
القروض من  النوعية  بهذه  للمديونية  الكلي  احلجم  من 

املشهد  على  سيطر  الــذي  النيوليبرالية  هجوم  خالل 
استغلت  املــاضــي،  الــقــرن  ثمانينات  بــدايــة  منذ  الــدولــي 
احلــكــومــات والـــدوائـــر املــالــيــة الــعــاملــيــة )الــبــنــك الــعــاملــي، 
العمومي  الدين  تسديد  ضرورة  الدولي(  النقد  وصندوق 
االستراتيجية،  الــشــركــات  خوصصة  مــن  مــوجــة  لــفــرض 
دول  يف  الطبيعية،  الثروات  ومصادر  العمومية،  واخلدمات 
الرأسمالي ودول األطراف. وتطول الئحُة اإلجهازات  املركز 
الديون،  القدرة على تسديد  والهجومات حتت ذريعة عدم 
وتطور  البيئية  احلــوادث  وتيرة  تسريع  إلــى  أدت  والتي 
والــزراعــة  ــن  ــدواج وال املــواشــي  بتربية  مرتبطة  أمـــراض 

للعملة  موارد  جعلها  مما  الغابات،  على  والزحف  األحادية 
الديون. لتسديد  األطراف،  دول  يف  وخصوصا  الصعبة، 

إنه  بل  سوءا،  أقل  ليس  اجلائحة  ظل  يف  الوضع  أن  يبدو 
االجتماعية،  املكتسبات  على  الزحف  عوامل  أكثر  رسخ  قد 
اخلــدمــات  على  واالســتــيــالء  التدمير  طــريــق  عــن  وذلـــك 
لصناعة  العمالقة  الشركات  أن  ذلــك  مثال  العمومية. 

أن  بـــراءات االخــتــراع رغــم  اســتــحــوذت على  األدويـــة قــد 
متويل  على  منه  كبير  ــزء  ج يف  تــأســس  البحوث  متــويــل 
املمتدة  االستفادة  من  الشركات  مكن  ما  وهــذا  عمومي؛ 
احتكار  تركيز  يف  الــزيــادة  وكــذا  القادمة.  السنوات  عبر 
الشيء  الدولية،  السوق  يف  أسعارها  وارتفاع  الطاقة  موارد 
القدرة  وانهيار  عام  بشكل  األسعار  ارتفاع  يف  يسهم  الذي 

الشرائية..
تداعيات  إن  بل  الوضع،  هذا  يف  استثناًء  املغرب  يكن  لم 
طبيعة  فضحت  الصحي-  احلجر  فترة  خــاص  اجلائحة- 
على  أساسا  املبنية  واالجتماعية  االقتصادية  التشكيلة 
غير  القطاع  يف  العاملة  اليد  نسبة  أن  ذلك  دليل  الريع، 
مجموع  أربـــاع  ثــالث  جـــاوزت  ريــعــي(  )عــشــوائــي،  املهيكل 
التداعيات،  هــذه  كشفت  وقــد  النشيطة.  العاملة  اليد 
يف  تسهم  أن  ميكنها  التي  العمومية  اخلدمات  انعداَم  أيضا، 

اجلائحة.  ظروف  مواجهة 
من  مزيد  إلى  املغرَب  الوبائيُّ  الوضُع  هذا  اضطر  لقد 
حدة  مضاعفة  من  ذلك  يف  ما  مع  التموين؛  بغرض  الديون 
الذي  التقرير  وحسب  العاملي.  الرأسمال  ملصالح  التبعية 
فإن  السنة،  هذه  للتخطيط"  السامية  "املندوبية  أصدرته 
املعدل العام للمندوبية يصل إلى ٪92,5 من الناجت الداخلي 
السنة  هذه  ارتفاعا  عرف  األخير  هذا   ،2020 لسنة  اخلام 
يرتفع  أن  التقرير-  نفس  حسب  املتوقع-  ومن   0,2٪ بنسبة 
وقد   .93,9٪ نسبة  إلى  ليصل   2022 سنة  يف   1,2٪ بنسبة 
بلغ  الذي  امليزانية  عجز  على  انعكاسات  االرتفاع  لهذا  كان 

اخلام.  الداخلي  الناجت  من   6,3٪
يتوقع  الذي   2022 املالية  قانون  مشروع  إلى  وبالنظر 
يرتكز  ال  التوقع  هذا  أن  يتضح   3٪ تتجاوز  قد  منو  نسبة 
التحكم  أنه خاضع ملتغيرات ال ميكن  على أسس صلبة، ذلك 
القطاع  مردودية  يف  ِمَها  كُّ وحَتَ املناخية  كالتغيرات  فيها، 
أخــرى؛  قطاعات  يف  يؤثر  ــذي  ال القطاع  هــذا  الفالحي، 

الدولية.  السوق  متغيرات  وكذلك 
ــراءة هـــذا املـــشـــروع أنـــه يــطــرح  ــ ــن خـــالل ق ويــتــضــح م
االجتماعية،  التغطية  بورش  يرتبط  ما  منها  "تطلعات" 
وأْجرَأِته،  متويله  مصادر  عن  يفصح  ال  الطرح  هذا  أن  غير 
يف  متمثال  العاملي  للرأسمال  قربانا  يكون  أن  يعدو  ال  وهو 
األدوية  إلنتاج  العمالقة  للشركات  الدولية  السوق  توسيع 

للصحة.  اخلاص  القطاع  لوبيات  من  وأذنابها 
يف  مطروحة  هي  كما  اجلبائية،  السياسة  وبخصوص 
للسياسات  استمرارا  إال  ليست  فإنها  القانون،  هذا  مشروع 
الطبقات  جــيــوب  ــرب  ض مــن  وذلـــك  لــلــمــخــزن،  الطبقية 
الشعبية، وتقدمي عطايا للرأسمال الريعي، عبر ما يقترحه 
الشركات  على  الضريبة  لنسبة  تخفيض  من  املشروع  هذا 
املساعدات  تقدمي  يف  واالســتــمــرار  الكبيرة  األربـــاح  ذات 
واالســتــغــالالت  العقار  قطاع  رأســهــا  )وعــلــى  ــاءات  ــف واإلع
تقرير  وحسب  للتصدير..(.  املوجهة  الكبرى  الفالحية 
ارتفاع  ُيتوقع  الذكر،  سالف  للتخطيط،  السامية  املندوبية 
اخلام  الداخلي  الناجت  من   18,2٪ إلى  اجلبائية  املداخيل 
هذا  ظل  ويف   .2021 سنة  يف   17,9٪ عوض   2022 سنة  يف 
اجلبائي،  الوعاء  توسيَع  تخص:  لرؤية  يفتقر  الذي  الوضع 
وهيكلَة  الثراء،  على  والضريبَة  تصاعدية،  ضريبة  وفرَض 
تتضح  بالريع...  مباشرة  املرتبطة  العشوائية  القطاعات 
الطبقية  لسياساته  كترجمة  للمخزن  املالية  السياسة 
للطبقات  الشرائية  القدرة  على  اإلجهاز  يف  عنها  ر  ُيعبَّ التي 

العمومية.  اخلدمات  وخوصصة  الشعبية 
لتثبيت  استمرارا  إال   2022 املالية  قانون  مشروع  ليس 
الفالحني  العاملة وصغار  الطبقة  الذي يستهدف  االضطهاد 
املنصرمة  "االنتخابات"  أن  على  الشعبية.  الفئات  وباقي 
اخلادمة  الطبقية  املــخــزن  لسياسات  تأكيدا  إال  ليست 
على  اإلجهاز  يتضاعف  حيث  العاملي،  الرأسمال  لسيدها 

العامة.. احلريات  وضرب  االجتماعية  املكتسبات 
"اجلاحظ"  وصــف   2022 املالية  قانون  مشروع  يشبه 
تغيير  على  قــدرة  من  لها  ملا  "احلــيــوان"،  كتابه  يف  للحية 
أن  يبدو  لذا  ُيقطع.  أن  بعد  َذَنِبها  جتدد  وإمكانية  جلدها 

رأسها. بقطع  إال  تنتهي  ال  احلية  حياة 
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حول ميزانية الدولة
على فقير

ميزانية  تعريف  بإشكاليات  املساهمة  هــذه  يف  سنكتفي 
الدولة مبكوناتها الثالثة، ببوصلتها املرجعية، مبراحل اعدادها 

التقنية و القانونية و أدوات مراقبتها.
1 - التعريف

تفصيلي  مالٌي  بياٌن  الدولة  ميزانية  األكادميي:  التعريف   -
وتقديرات  مقترحات  ُتبنّي  وثيقٌة  أّنها  أي  للدولة،  سنوي 
ما ُيطلق عليها اسم السنة املالية.احلكومة للنفقات واإليرادات املالية املتوقعة للعام املقبل، وهي 
ميزانية  تشكل  الواقع،  يف  األكادميي:  للتعريف  اغناؤنا   -
والتي  الدولة،  وسياسات  الختيارات  املرقمة  الترجمة  تخدم أساسا مصالح التكتل الطبقي السائد.الدولة 
التوقعات  من  يصاحبها  وما  املالية  التوقعات  تلخيص  ميكن 
)التشغيل،  واالجتماعية  الــنــمــو...(،  )نسبة  االقتصادية 
املالية(،  )السنة  القصير  املدى  على   ... الصحة...(  التعليم، 
على املدى القصي-املتوسط )3 سنوات، جديد أتى به القانون 
التنظيمي 30-113 الذي صدر سنة 2015(، على املدى البعيد 

)13 سنة، النموذج التنموي اجلديد2022/2035.(
اجلهاز  يقدمه  مــشــروع  املقبلة  للسنة  الــدولــة  ميزانية 
التنفيذي )احلكومة بعد تداوله يف مجلس الوزراء( للبرملان يف 
20 أكتوبر من السنة احلالية، ثم يصبح قانونا  أجل ال يتعدى 
من  دجنبر   31 قبل  عليه  األولــى  الغرفة  مصادقة  بعد  السنة احلالية، لينشر يف اجلريدة الرسمية.ماليا  

تنقمس مزيانية الدولة اىل ثالثة فروع:
بالنفقات  مفصل  تقديري  بيان  "هــي  العامة  امليزانية  أ- 
مرافق  ميزانية  أو  امللحقة  بامليزانيات  الــواردة  غير  واإليــرادات 
اخلصوصية  احلسابات  أو  مستقلة  بــصــورة  املسيرة  الــدولــة 
وحتصيلها  بصرفها  للحكومة  البرملان  بها  يأذن  التي  للخزينة، 
للدولة."  العامة  للسياسة  تنفيذا  مقبلة  مالية  سنة  برسم 

)التعريف الرسمي(
 و تبقى هي األهم، يكثر احلديث، و الصراع حولها.

توقعات 2022: املوارد 360 مليار درهم )مبا فيها حوالي 105 
مليار من القروض اجلديدة(، النفقات حوالي 419 مليار, يقدر 

احلجز بحوالي 59 مليار درهم
ب - مزيانية مرافق الدولة املسرية بصورة 

:SEGMA مستقلة
"مجموع مصالح الدولة املسيرة بصورة مستقلة غير املتمتعة 
بالشخصية املعنوية   والتي تغطى مبوارد ذاتية بعض نفقاتها 
العامة،  امليزانية  يف  املقيدة  االعتمادات  من  املقتطعة  غير 
تقدمي  أو  سلع  إنتاج  إلى  أساسا  املصالح  هاته  نشاط  ويهدف 

خدمات مقابل دفع ثمن )بلغ عددها 157 سنة 2005(."
يبلغ عدد هذه املصالح  اليوم حوالي 204، منها 153 مصلحة 
اجتماعية )90 صحية أغلبها مستشفيات، 61تعليمية...(. مما 
تقدم خدمات يؤدى عنها.يعني أن خداماتها لم تبقى مجانية للمواطنني واملواطنات. فهي 
2.190.184.000 درهم.توقعات سنة 2022: املوارد 2.190.184.000 درهم. النفقات، 

ليس هناك فائض أو عجز.
ت - الحسابات الخصوصية للخزينة: 

الصناديق،  من  العديد  تشمل  حساب،   74 عددها  يقارب   
العالقات مع املؤسسات الدولية، التغيير يف الصرف بني الدرهم 

و العمالت األجنبية... 
النفقات  ــم،  درهـ  98.135.857.000   :  2022 تــوقــعــات  

98.086.009.000 درهم. الفائض:  49.848.000 درهم 

العجز العام مليزانية الدولة بفروعها الثالثة حوالي 58 مليار 
درهم.

2 – املرجعية
•   خطابات امللك

•   النموذج التنموي اجلديد 
•  القانون التنظيمي ملالية الدولة :  113.30  

• دستور 2011: الفصل 49. يحدد مبوجبه املجلس الوزاري 
الذي يترأسه امللك التوجهات العامة ملشروع قانون املالية.

ويتلى  والبرملان،  األمة  يخاطب  أن  "للملك   :  52 الفصل   •
خطابه أمام كال املجلسني، وال ميكن أن يكون مضمونه موضوع 

أي نقاش داخلهما.")مبا يف ذلك ميزانية الدولة بالطبع(.
•  القانون التنظيمي 113.30

3 -  المناخ العام إلعداد وتحديد محتوى الميزانية

املناخ  االعتبار  بعني  يأخذ  امليزانية،  مشروع  اعداد  عملية 
العام، و متغيرات احمليط.

لسنة  بالنسبة  واملالية  االقتصاد  وزارة  اعتمدت  وهكذا 
2022التوقعات األتية :

•  احملصول الزراعي: 80 مليون قنطار
• ثمن برميل البترول : 45 دوالر )40 دوالر سنة 2021 (

)الثمن  للطون  دوالر   gaz butane 450 بيطان  غــاز    •
املرجعي(

•   النمو  3,2%
مليار   58 )حوالي   5,9% الــقــروض:  رغــم  امليزانية  عجز    •

درهم(
4 - اعداد املزيانية

اعداد  مراحل  عدد   113.30 للمالية  املنظم  القانون  حدد 
واالعـــداد،  التحكيم  التشاور،  البرمجة،  أربــعــة:  يف  امليزاني 

املصادقة.
•   مرحلة البرمجة :  

إعداد  للقطاعات:  احلكومة  رئيس  منشور  مـــارس.   15  -
سنوات  لثالث  امليزانياتية  بالبرمجة  املتعلقة  مقترحات 

مدعومة بأهداف ومؤشرات جناعة األداء.
 - 15 ماي. دراسات املقترحات من طرف اللجن البرمجة: 

ممثلي وزارة املالية وجلان القطاعات الوزارية.
مستوى  البرملان:  أمــام  املالية  وزيــر  عرض  يوليوز.   15  -
تنفيذ امليزانية احلالية + برمجة تكاليف و موارد الدولة لثالثة 
للسنة  امليزانية  ملشروعة  العريضة  اخلطوط   + املقبلة  سنوات 

املقبلة.
2 – مرحلة: التشاور : )يولوز(

التشاور مع البرملان  •  

احلكومة  لرئيس  التوجيهية  الرسالة  توزيع   •  
على ممثلي القطاعات

املالية  وزارة  بــني  واالعــــــــداد:  الــتــحــكــيــم  -مــرحــلــة   3
والقطاعات الوزارية. ميكن لرئيس احلكومة التدخل يف حاالت 

عدم االتفاق...
4 - مرحلة املصادقة:

بداية أكتوبر: مجلس الوزراء )التداول يف التوجهات العامة( 
، ثم مصادقة مجلس احلكومة على املشروع بعد مجلس الوزراء، 
قد  امللك  أي  الــوزراء،  فمجلس  شكلية.  تبقى  املصادقة  وهــذه 

حسم األمور.
مجلس  على  املشروع  إحالة   : أكتوبر   20 يتعدى  ال  أجل  يف 

النواب )الدراسة والتصويت خالل  30 يوم(
- إحالة املشروع على الغرفة الثانية )مجلس املستشارين   22 

يوم (
- املصادقة النهائية من طرف مجلس النواب )6 أيام(

اجلريدة الرسمية.- يصبح قانونا ماليا  يف أجل ال يتعدى 31دجنبر  و ينشر يف 
الــوزراء  مجلس  حسم  بعد  شكلية  املصادقات  جميع  تبقى 

الذي يرأسه امللك. 
5 - اللجن الربملانية:

املشاريع، واالقتراحات، والتعديالت  على صعيد مجموعة من اللجان.     تتم دراسة مختلف 
- أهمها لجنة المالية والتنمية االقتصادية.

وتختم  املالية،  وزير  مع  حدى  على  مادة  كل  مناقشة  تتم    
بعد  الواحدة  املقترحة  التعديالت  على  بالتصويت  األخرى وعلى كل مادة مادة، وعلى املشروع برمته.اشغالها 
- اللجان القطاعية، بحضور األمرين بالصرف.

 6 - اليات املراقبة
• املراقبة اإلدارية: من الرئيس الى املرؤوس، مبعنى املراقبة 

داخل كل قطاع...
• المراقبة القضائية :  املجلس األعلى للحسابات )ينظر يف 
حسابات احملاسبني فقط )ال تشمل اختصاصاته مراقبة أعمال 

احلكومة(
املوازنة »تأتي مشروعيتها انطالقا  البرملانية على  املراقبة   •
السلطة  على  رقيبة  تعد)نظريا(  التشريعية  السلطة  كون  من 
التنفيذية. وتتم هذه العملية اثناء تنفيذ امليزانية من خالل 
أن  ميكنها  التي  النيابية  املجالس  على  املنبثقة  املالية  اللجن 
الرقابة  هــذه  تتم  كما  إليها.  لالستماع  احلكومة  تستدعي 
البرملانية من خالل قانون التصفية أو قطع احلساب السنوي.(". 

يطبق قانون التصفية يف السنة الثانية بعد السنة املالية. 
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النفقات الجبائية: من اإلعفاءات الرضيبية االستثنائية 
محمد املوساوياىل الريع الجبايئ املستدام

قبل إقرار ميزانية أي سنة مالية، تقدم وزارة املالية مشروع 
قانون املالية للسنة املعنية وترفقه بعدد من الوثائق املساعدة 
على مناقشة املشروع من طرف األجهزة التشريعية. تضم هذه 
الوثائق، الى جانب مذكرة تقدمي )تقع يف حوالي 200 صفحة(، 
االقتصادي  التقرير  أهمها:  من  منفصال  تقريرا  عشر  أحــد 
املؤسسات  حول  تقرير  اجلبائية،  النفقات  حول  تقرير  واملالي، 
احلسابات  ــول  ح تقرير  العمومية،  واملــقــاوالت  العمومية 
املقاصة.اخلصوصية للخزينة، تقرير حول الدين العمومي، تقرير حول 
وإذا كانت بعض التقارير حتظى بشيء من االطالع والدراسة 
من  قليال  إال  ــوال،  األح أحسن  يف  تنال،  ال  اآلخــر  البعض  فإن 
هذه  بني  ومن  العموم،  عن  مستخفيا  مضمونها  ويظل  الفئة:" التقرير حول النفقات اجلبائية ".االطالع 

يف البداية، يتناول هذا املقال "النفقات اجلبائية" من حيث 
التطرق  يتم  املدخل،  هذا  بعد  املعتمد.   والتوزيع  التعريف 
وما  الفعلية  وآثارها  اجلبائية  للنفقات  احلقيقية  للطبيعة 
يترتب عن هذا من مهام نضالية واجبة ما دام األمر يهم جزءا 

من املالية العمومية. 
تعريف النفقات الجبائية

االستثناءات  الدولة  تعتمد  السنوية  امليزانية  إعداد  عند 
الضريبية كإحدى اآلليات التي توظفها من أجل تخفيف العبء 
الضريبي على بعض الفئات من امللزمني أو األنشطة االقتصادية، 
يف  االستراتيجية  أهدافها  حتقيق  إمكانية  للدولة  يتيح  مما 
وغيرها؛  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  امليادين  جميع 
تتنوع  أشكاال  تأخذ  مؤقتة  ضريبية  إعفاءات  اعتبارها  وميكن 

بني تخفيض معدالت الضرائب واإلعفاء التام. نظرا ملا حتدثه 
الدولة  ميزانية  يف  مهم  نقص  من  الضريبية  االستثناءات  هذه 
النفقات  تخلفها  التي  لآلثار  مماثلة  تكون  انعكاساتها  فــإن 

العمومية؛ لذا سميت بالنفقات اجلبائية. 
توزيع النفقات الجبائية وفقا ملختلف قوانني املالية  

يتم  التي  االستثنائية  التدابير  ــة  ودراس تقييم  املهم  من   
النفقات  تطور  تقييم  بغرض  للمالية  قانون  كل  وفق  احداثها 
يتم  سوف  أخرى.  الى  سنة  من  املالية  قانون  بتطور  اجلبائية 
باعتماد  اجلبائية  النفقات  لتوزيع  التركيبي  االستعراض 
مند  نهجه  على  واملالية  االقتصاد  وزارة  دأبت  الذي  التبويب 
يوضحه  كما  التكلفة  حيث  ومن  العدد  حيث  من  وذلك  اجلدول أدناه.2005، 

توزيع النفقات اجلبائية لسنتي 2020 و2021 وفقا ملختلف قوانني املالية – مباليني الدرهم   

تقييم 2021 تقييم 2020 السنة 
المبلغ عدد التدابير  المبلغ عدد التدابير 

29501 306 27827 302 مجموع النفقات الجبائية
24762 253 25940 261 النفقات الجبائية السابقة لقانون المالية لسنة 2016

328 4 330 4 النفقات الجبائية المرتبطة بقانون المالية لسنة 2016
123 10 70 12 النفقات الجبائية المرتبطة بقانون المالية لسنة 2017

2 5 2 5 النفقات الجبائية المرتبطة بقانون المالية لسنة 2018
177 7 142 7 النفقات الجبائية المرتبطة بقانون المالية لسنة 2019

4101 21 1343 13 النفقات الجبائية المرتبطة بقانون المالية لسنة 2020 
وقانون المالية المعدل لسنة 2020

9 9 - - النفقات الجبائية المرتبطة بقانون المالية لسنة 2021 
المصدر: وزارة االقتصاد والمالية. قانون المالية لسنة 2022 -تقرير حول النفقات الجبائية  

من  باملئة   82 اعتماد  يتضح  ــاله،  أع البيانات  على  بناء 
 84 من  أكثر  متثل  بتكلفة   2016 قبل  االستثنائية  التدابير 
االستثناءات  أن  على  جليا  يعبر  وهــذا  املجموع.  من  باملئة 
تكون  أن  بدل  )متوارثة(  مستدمية  صارت  املعنية  اجلبائية 
مؤقتة، وبهذا حتول االستثنائي إلى قاعدة واملؤقت الى دائم. 
قوانني  أقرتها  التي  اجلبائية  النفقات  أن  الى  االشــارة  مع 
حيث  من  سواء  أهمية،  أقل  أصبحت   2016 سنة  بعد  املالية 
التي   2020 سنة  باستثناء  وهذ  التكلفة.  حيث  من  أو  العدد 
املتعلقة  االنتقالية  للتدابير  نظرا  ملحوظا  ارتفاعا  عرفت 
املرتبط  اجلبائي  ــالح  اإلص وتدابير  العقارية  بالنشاطات 
فاقم من النفقات اجلبائية.بالضريبة على الشركات؛ مبعنى أن اإلصالح الضريبي املذكور 

إضافية معطيات 
يفيد التقرير السابق أن اإلعفاءات الكلية عن سنة   2020 
وتشكل  تقييمها  مت  التي  التدابير  مجموع  من  باملئة   63 متثل 
تهم  باملئة   18 لها  تضاف  املمنوحة،  املبالغ  مجل  من  باملئة   57

30 باملئة من مجمل النفقات. التخفيضات بقيمة 
على  املقاوالت  تستحوذ  املستفيدين،  لطبيعة  وبالنسبة   
والفالحني  املصدرين  الــى  أساسا  تعود  البالغ  من  باملئة   50
املأجورين  من  األســر  حتظى  ال  بينما  العقاريني.  واملنعشني 
ويجب  املمنوحة.  املبالغ  من  باملئة    50 بنسبة  إال  وغيرهم  
ال  حصة  من  إال  تستفيد  ال  العمومية  املــرافــق  أن  تسجيل 

4 باملئة.  تتعدى 
الجبائية النفقات  وآاثر  طبيعة 

كان  االستقالل  مند  تطورات  عدة  اجلبايات  نظام  عرف 
من  بإمر  أعتمد  الــذي   1984 لسنة  اجلبائي  االصــالح  أهمها 

صندوق النقد الدولي عند الشروع يف تطبيق برنامج التقومي 
اخلاصة  املــقــاوالت  متتيع  الــى  أدى  ــذي  ال باملغرب  الهيكلي 
القطاع  تصفية  حساب  على  اجلبائية  باإلعفاءات  الكبيرة 

العام وتقليص اخلدمات االجتماعية وجتميد األجور.    
ولزم االنتظار أكثر من ثالثة عقود حتى يتم منتصف سنة 
اجلبائي  باإلصالح  املتعلق   69.16 رقم  إطار  قانون  سن   2021
)ظهير 1.21.86 ذو احلجة 1442 / 26 يوليوز 2021( لغرض 
حتى  طويال  استشرت  التي  العديدة  االخــتــالالت  معاجلة 
الرسمية  االستشارية  والهيئات  احلكومية  اجلهات  صــارت 
اجلبائية   لالستثناءات  الريعية  بالطبيعة  جميعها  تعترف 
وضآلة أي أثر إيجابي لها كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا 
وثيقة  من  الصلة  ذات  الفقرات  اخلصوص  بهذا  أنظر   (....
املالية  و زير  للتنمية، و تصريح  النموذج اجلديد  تقرير حول 
اللجنة  أمام   2022 املالية  قانون  ملشروع  تقدميه  عند  السابق 

املصة يف صيف 2021(
ترشيد  أجل  من   " مادة8   يف    69.16 رقم  إطار  قانون  ينص 
بصفة  إال  اجلبائية  االمتيازات  متنح  ال  اجلبائية  التحفيزات 
ويتعني  القانون.  يحددها  معايير  و  شروط  وفق  و  استثنائية 
طرف  مــن  مسبقة  لــدراســة  جبائي  حتفيز  كــل  يخضع  أن 
االقتصادية  لآلثار  دوري  تقييم  إجناز  يتعني  كما  احلكومة. 
بهدف  ذلك  و  املمنوحة  اجلبائية  للتحفيزات  واالجتماعية  

االحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب احلالة"
الدولة  طرف  من  بينا  اعترافا  لوحدها  الفقرة  هذه  تعتبر 
العمومي  املال  بأمانة حفظ  مبسؤوليتها اجلسيمة يف اإلضرار 
ليس  و  العامة،  املصلحة  أجل  من  استعماله  جناعة  وضمان 
القانونية  بلقوة  يحظى  ضابط  مرجعي  إطار  بدون  بتدبيره 

الكاملة.        

خالصة  
بدون  تدبر  كانت  اجلبائية  النفقات  أن  سبق  مما  يستفاد 
أسس قانونية ضابطة. وليس عجبا أن حتولت الى ريع سخي 
مستدمي يطرح عدة تساؤالت حول نشأته وحول املستفيدين 

منه والقطاعات املستهدفة على مر السنني. 
التحفيزات  مجموع  فتحاص  ال  ملحة  حاجة  اآلن  هناك 
1984 تاريخ إجراء آخر اصالح  املمنوحة على األقل مند سنة 
للنفقة  دقيق  تعريف  هناك  يكن  لم  أصال  باملغرب.  جبائي 
توافق  نتيجة  باستمرار  املعتمدة  التدابير  وجاءت  اجلبائية 
خارج اإلطارات التشريعية، ألن تدبير النفقات اجلبائية يتم 

مبعزل عن امليزانية العامة. 
تقدمي  يتم  املالية،  قوانني  مشاريع  يف  النظر  يتم  عندما 
البرملان  إلى  املقترحة  اجلديدة  الضريبي  اإلعفاء  تدابير 
قوية  بتحليالت  مدعومة  تكون  أن  دون  إذن  على  للحصول 
أن  ميكن  وبالتالي  الكفاية.  فيه  مبا  موثوقة  كمية  وتوقعات 
ومتعددة  السنوية  األهــداف  يحدد  إطار  وجود  عدم  يؤدي 
بها  املصرح  الضريبية  النفقات  إليها  تسعى  التي  السنوات 
واملتعلقة  املالية  التدابير  بني  والترابط  االتساق  عدم  إلى 
النفقات  تتميز  والتتبع،  الــرقــابــة  حيث  ومــن  بامليزانية. 
الضريبية بغياب نظام يتطلب، على وجه اخلصوص، حتديد 
التدابير اجلديدة وتنظيم تقييم  وتكلفة  السنوية،  األهداف 
تأثيرها. وهذا من شأنه أن يطرح مشكلة الشفافية والرقابة.

الى  اجلبائية  النفقات  حتول  الى  أدى  ما  بالضبط  وهــذا 
ريع مدرار يستوجب مساءلة الدولة وتدقيق احلسابات حتى 
تسترجع املبالغ التي يتبني عدم مساهمتها يف أي نفع عام.    
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سنة  الثالثة  مبكوناتها  الــدولــة  ميزانية  تخص    
ــوارد  امل تعتمد  املــالــيــة،  بالسنة  نعتها  يتم  ــدة،  واحـ
أنها  فرغم  القصير،  ــدى  امل على  اخلــاصــة  والنفقات 
االخــتــيــارات  يف  عـــام  بشكل  ــدرج  ــن ت فــهــي  ظــرفــيــة، 

النموذج  أطول:  مبدة  املتعلقة  االستراتيجية  الطبقية 
سنة.    13 مدة  يهم  الذي  كمثال  اجلديد  التنموي 

تترجم رقميا  بنيتها و طبيعتها  قرارات واختيارات 
داخله  القوية  والفئة  عامة  السائد  الطبقي  التكتل  

خاصة.
ملتطلبات   2022 ميزانية  مــشــروع  يستجيب  هــل 

البطالة... الفقر،  اجلفاف،  كورونا،  الظرفية؟ 

قراءة يف مرشوع امليزانية العامة لسنة 2022
ع.التجيتي

النفقات
20212022

%ماليين الدرهم%ماليين الدرهم

التسيير

نفقات االستثمار

نفقات الدين العمومي

225 576

77 202

77 664

59,3

20,3

20,4

241319

87402

90100

58

21

21

442100418821100 380مجموع النفقات

مقارنة بين مشروعي ميزانية 2022 و2021  

) chiffres arrondis( ارقام مقربة

مالحظات:
418821-    : درهــم(  )باملليون  العامة  امليزانية  رصيد   -  

359669=  59152- مليون حوالي عجز 59 مليار درهم.
–امليزانية  الثالثة  بفروعها  الدولة  مليزانية  بالنسبة   -
احلسابات  مستقلة،  بصفة  املسيرة  الدولة  مرافق  العامة، 

اخلصوصية للخزينة، سنجد الرصيد اإلجمالي يساوي:
حسب  درهم   59مليار   - حوالي   = مليون   50+0  -59152+   
فان  الباهظة،  الــقــروض  ــم  رغ  ، مبعنى  املــيــزانــيــة.  مــشــروع 

العجز)حوالي59 مليار درهم( يبقى مرتفعا.
 5 العامة،  للميزانية   5 مليار:  اخلوصصة،10  مداخيل   -

لصندوق احلسن الثاني.   
 أ – املزيانية العامة 2022(

 255 تقريبية(:  )أرقام  العادية  املداخيل  ا   •  
مليار درهم منها 231 مليار من الضرائب)90 يف املائة(، و الغير 

الضريبية:24 مليار درهم  )10 يف املائة(
270مليار النفقات العادية:   •  

- الرصيد العادي )العجز(: 255-270= 15-   •  
مليار

87 مليار نفقات االستثمار:   •  
الــقــروض  خــارج  العامة  امليزانية  رصــيــد   •  
)العجز(  مليار   102  =  15  87+  :) ــد  ــدي واجل )الــتــســديــد 

)حوالي103(
ب – مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة:

املوارد: 2 مليار  •  
2 مليار النفقات:   •  

الرصيد: 0     •  
ت – احلسابات اخلصوصية للخزينة

•  املوارد 98 مليار  
النفقات اقل بقليل من 98 مليار  •  

الرصيد )الفائض(: حوالي50 مليون درهم  •  
من  القروض  احتساب  )دون  الدولة  ميزانية  رصيد   – ث 

اجلانبني(: 103 مليار 0+ 50+ مليون= حولي 103 مليار درهم
 61  103+ الدولة:  ميزانية  لتمويل  املتبقية  احلاجيات  ج- 
)القروض  مليار   -105 القروض(  /استهالك  )تسديد  مليار 

اجلديدة( = حوالي 59 مليار درهم )عجز(
إمكانيات الزايدة يف املوارد وتقليص النفقات

تتكون موارد امليزانية العمة للدولة العادية من عنصرين: 
غير  ــوارد  م و   ،)2022 سنة  املائة  يف   90 )حوالي  الضرائب 

ضريبية )حوالي 10 يف املائة سنة 2022(.
تتكون نفقات الدولة من نفقات التسيير )األجور، املعدات، 
امليزانية  نفقات  مجموع  من  املائة  يف   58 حوالي  الصيانة...(، 
املائة  يف   21 و  لالستثمار  املائة  يف   21  ،)2022 العامة)سنة 

كنفقات الدين العمومي.
حسب املعطيات الرقمية، جند أن العجز يبلغ حوالي 164 
مليار درهم، مما أدى الدولة الة برمجة قرض بقيمة تتجاوز 
مليار   59 بحوالي  ضخم  عجز  فهناك  ذلك  رغم  و  مليار،   105

درهم.
تتشكل املوارد غير الضريبية أساسا من حصيلة مؤسسات 
االحتكار و االستغالالت و املساهمات املالية للدولة، و مداخل 
يف   6،4 حوالي   )2022 سنة  خالل  درهم  مليار   5( اخلوصصة 

املئة من املوارد .

التبعية  تعميق  ــن  م تــزيــد  ــروض  ــق ال أن  عــلــى  ــادة  ــزي ف
باالمبريالية،  أكثر  االرتباط  و  الدولية  املالية  للمؤسسات 
فان سقف نسبة املديونية )مقارنة مع الناجت الداخلي اخلام( 

محدود، النسبة التي تقارب يف املغرب %100 يف املغرب.
فالدولة املغربية تتج نحو احلقيقة التالية: تغطية نفقاتها 
بالضرائب، و هذا ما سيترتب عنه صراعات اجتماعية ممكن 

أن يعجل برحيل النظام,
احلل االستراتيجي، هو احلل االشتراكي، حيث يتم تأميم 

القطاع االقتصادي يتكلف املنتجون بتسيير الوحدات ....
فهل ميك تقليص العجز بني النفقات و الواردات يف الواقع 

الراهن؟ الطبقي 
رغم محدوديتها، و رغم أنها تبقى حلوال ترقيعية، و رغم 
إعطاء  ميكن  املخزنية،  الدولة  طرق  من  تطبيقها  استحالة 
املساس  )بدون  جهة  من  الدولة  موارد  من  لرفع  األمثلة  بعض 
الدولة  نفقات  خفض  و  الكادحة(،  للجماهير  اليومي  بالقوت 

الغير الضرورة.
1 – بعض اإلجراءات للزايدة يف مداخل الدولة:

- فرض الضريبة على مالكي األراضي الكبار
-  سن ضريبة تصاعدية على الثروة

- محاربة ظاهرة التملص من أداء الضرائب
العطل  )سكن  الثانوي  السكن  على  عالية  ضريبة  سن    -

واحلفالت اخلاصة و السهرات اجلنسية...(
-  الرجوع إلى  نسبة %30  اخلاصة بالضريبة على القيمة 

املضافة املتعلقة بشراء الكماليات
- الزيادة يف الضرائب املتعلقة بالسكن الراقي

الغير  بالواردات  املتعلقة  اجلمركية  الرسوم  يف  الزيادة   -

يتبع ص 13

                                                                                     
الموارد

20212022

%ماليين الدرهم%ماليين الدرهم
المداخل الضريبية

الضرائب المباشرة
الضرائب غير المباشرة

الرسوم الجمركية
رسوم التسجيل و التمبر

المداخل غير الضريبية

حصيلة تفويت مساهمة الدولة
مداخل خاصة بالدولة )االحتكار، 

مداخل أمالك، المساهمات...(

القروض

201.866

80712
95604 
10679
14871

29.000

4 000
25 000

107.200

4,59
24
28

3
4,4

6,8

1,2
7,4

32

230.669

97824
105898
11 832
15 115

24.000

5 000
19000

000105

4,64

27
30

3,3
4

4,6

1,4
5

29,3

066100359669100 338مجموع الموارد
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    ازمة النظام الرأساميل واستمرار مسلسل تفقي الطبقات الشعبية

املفهوم.  توضيح  بداية  يستدعي  التفقير  ملوضوع  التطرق 
العاملة  الطبقة  وتفقير   )paupérisation( فالتفقير 
ماركس  كتاب  قام  التي  األساسية  األفكار  من  هي  بالتحديد، 
"رأس املال" بتحليلها وتوضيحها بشكل ضايف. وانه من األفضل 
اي لبس وكل فهم مغلوط  لتفادي  الكتاب كمرجع  اعتماد هذا 
والترويج  نشره  ورجعية  بورجوازية  أقالم  حاولت  املفهوم  له.لهذا 
ان وضعية الطبقة العاملة يف ظل النظام الرأسمالي حتددها 
الى  العامل  حرية  حولت  طبيعة  نفسه،  النظام  هذا  طبيعة 
ال  فالعامل  حقيقية.  لعبودية  وغطاء  شكلية  حرية  مجرد 
بقي  مأجور  عبد  مجرد  الى  حتول  لذلك  اإلنتاج  وسائل  ميلك 
عندما  اال  بوجود  له  يعترف  ال  الــذي  الرأسمالي  اشــارة  رهن 
الى  ويتحول  انسانيته  يفقد  عندما  أي  القيمة،  فائض  ينتج 
املأجور  العمل  نظام  يبدو  النحو  هذا  على  لالستغالل.  موضوع 
نظام عبودية حقيقية، نظام يقسو ويشتد كلما تطورت القوى 
االجتماعية لإنتاج، بغض النظر عن قيمة االجر، اكانت عالية 
او منخفضة، التي يتقاضها االجير. فالبؤس الذي تعيش فيه 
الطبقة العاملة يف ظل النظام الرأسمالي ناجت عن عدم امتالكها 
لوسائل اإلنتاج وهذا هو السبب يف تدهور احوالها املعيشية، ولن 
تستطيع هذه الطبقة ان تضع حدا ملسلسل تفقيرها اال بتقويض 
أسس النظام الرأسمالي اعتمادا على ديكتاتورية البروليتاريا، 
النظرية التي كثيرا ما حاولت البورجوازية ومنظريها تشويهها 
املاركسية للتفقير يف إطار النظام الرأسمالي.كما عملوا يف نفس الوقت على للترويج لتأويل مغلوط لنظرية 
يف كتابه "رأس املال" ذكر ماركس باألسس التي يرتكز عليها 
اال  وجــود  لها  يكون  لن  االخــيــرة  هــذه  ان  فبني  ــرة  األج نظام 
الن  عالية  تكون  ان  ميكن  فال  البورجوازية.  ملصلحة  مبراعاة 
ذلك يؤثر يف ارباح الرأسماليني، كما ال ميكن ان تكون منخفضة 
الى اقصى احلدود ألن يف ذلك تهديد الستمرار الطبقة العاملة 
وإعادة انتاجها. ان االجرة ال ميكن ان تكون اال يف احلدود التي 
حتافظ على أسس النظام الرأسمالي وتضمن استمراره، وهي لن 
توجد اال يف إطار عملية اإلنتاج التي تعرف تطورات وحتوالت 
تطوير  يف  تساهم  التي  العلمية  االكتشافات  بها  تسمح  قدرة اإلنتاج.كيفية 
اإلنتاج  لتطوير  هائلة  إمكانيات  يوفر  التكنولوجي  التقدم 
من  جزء  توظيف  عن  االستغناء  الى  يــؤدي  الوقت  نفس  ويف 
الطبقة العاملة والى احالتها على العطالة فيتسبب جراء ذلك 
ميكن  الزاوية  هذه  ومن  االنخفاض.  نحو  الربح  معدل  ميل  يف 
نسبيا  يكون  قد  صنفني:  انه  على  التفقير  مسلسل  الى  النظر 
عندما تتمكن الطبقة العاملة من احلصول على اجر هو القسط 
الضئيل جدا مما تنتجه من األرباح، بينما يستحوذ رب املعمل، 
مالك وسائل اإلنتاج على الباقي. كما يتحول التفقير الى تفقير 
مطلق عندما تستغني البطرونا على قسم من اليد العاملة ويتم 
احلاقها بصفوف العاطلني عن العمل. وجيش العاطلني هذا هو 
ظاهرة لصيقة بنمط اإلنتاج الرأسمالي توظف كسالح يف وجه 
وتقليصها.  األجور  كثلة  لضغط  كوسيلة  أي  العاملة،  الطبقة 
 )salaire nominal( واألجور بدورها صنفني، األجرة االسمية
من  بدله  عما  العامل  يتقاضاه  الذي  املالي  القدر  يف  املتمثلة 
جهد، واألجرة الغير املباشرة )salaire indirect( التي تتشكل 
التي تقدم للعمال  الدعم والتعويضات املختلفة  من كل اشكال 
والطبقات الشعبية عموما مبا يف ذلك اخلدمات الطبية ودعم 
وعندما  وغيره.  لألوالد  "املجاني"  والتعليم  والتقاعد  السكن 
يتم  حاليا  الوضع  عليه  هو  كما  الرأسمالي  االقتصاد  يتأزم 
الهجوم على هذه املكتسبات وذلك بتجميد األجور )االسمية( 

بل تخفيضها إثر الغالء والتضخم املالي، وكذلك املس باألجور 
الغير املباشرة جراء اإلجهاز على اخلدمات العمومية وتخريب 

املرفق العمومي تطبيقا للسياسات النيوليبرالية املتوحشة.  
والكيفية  الرأسمالي  للنظام  االقتصادية  االزمة  بخصوص 
رأسها  الشعبية، وعلى  الطبقات  بها مسلسل تفقير  التي تذكي 
آني  املاركسية-اللينينية  واملناضلة  املؤرخة  قامت  البروليتاريا، 
 )27/09/2021( مؤخرا   )Lacroix-Riz Annie( الكروى-ريز 
بفرنسا"  الصدمة  "استراتيجية  بعنوان  فيديو  بــإعــداد 

)Stratégie du choc en France( وضعته مبوقع اليوتيوب. 
على  وانعكاساتها  الرأسمالي  النظام  ازمة  قاربت  هذا  عملها  يف 
املقارنة  اعتمدت  فكرتها  ولتوضيح  بفرنسا،  العاملة  الطبقة 
من  الثالثينيات  لسنوات  العاملية  االقتصادية  االزمة  بني  فيما 
الرأسمالي  النظام  بها  مير  التي  املركبة  واالزمــة  املاضي  املعولم حاليا.القرن 
الذي  الصدمة"  "استراتيجية  مفهوم  ان  املــؤرخــة  ــرى  وت
واختارته   )Naomi Klein( كالين  نعومي  الكندية  صاغته 
كعنوان لكتاب لها يتحدث عن واقع الشيلي يف عهد "بنوشي"، 
ينطبق على واقع املجتمع الفرنسي يف القرن 2021.  ولتوضيح 
على  املناضلة  اعتمدت  هــذه  الصدمة"  "استراتيجية  فكرة 
العام  بالقطاع  وأمثلة حية ومعبرة، منها جتميد األجور  وقائع 
يتم  أساسه  على  الذي  االستداللي  الرقم  ان  بحيث  واخلاص، 
احتساب أجور املوظفني التابعني للقطاع العام بفرنسا لم يعرف 
أي تغير منذ 2009. تستشهد كذلك بالتصاعد املهول للهشاشة 
االن  يعيش  حيث  الفقراء،  ولعدد  الشغل  وطالبي  بطالة  من 
بهذه الدولة التي تعد من بني الدول الصناعية الكبرى زهاء 15 
مليون فقير. ومع االزمة الصحية التي تسبب فيها فيروس كورنا 
العمومي، ال بسبب  البئيس للمستشفى  الواقع  املستجد تعرى 
الفيروس، بل نتيجة سياسات نيوليبرالية انتهجتها احلكومات 
اليمينية واليسارية املتعاقبة وكانت وراء حذف زهاء 000 100 
طبي ما بني طبيب وممرض.سرير باملستشفيات ما ترتب عنه االستغناء عن 000 450 إطار 
يعاني  التي  االزمــة  ان   Annie Lacroix-Riz املناضلة  تقر 
منها االقتصاد الفرنسي منذ الثمانينات من القرن املاضي حتى 
اليوم هي شبيهة الى حد ما بأزمة 1873 التي تسببت يف احلرب 
العاملية األولى، كما تشبه يف جوانب منها ازمة 1929، ذلك ألنه 
يف كلتا احلالتني نتجت االزمة عن التضخم، ويف املرحلتني كذلك 
إيجاد  عن  وعجز  املديونية  تفاقم  من  الرأسمالي  النظام  عنا 
هو  كما  الفرنسية،  البورجوازية  اقدمت  وضع  هكذا  يف  مخرج. 

احلال يف باقي دول العالم، على شن حرب ضروس على األجور 
واكتفت املنظمات النقابية املتخاذلة بالعمل على احلفاظ على 
عواقب  تفادي  من  تسعفها  لم  دفاعية  مواقف  وتبني  وجودها 
ان  البورجوازية  استطاعت  االن  حتى   1981 فمنذ  االزمـــة. 
تستولي على ,10 من الدخل احمللي اإلجمالي، لكن رغم احلرب 
معدل  ميل  استمرار  توقيف  تستطع  لم  األجور  على  املفتوحة 
األرباح،  من  املزيد  مراكمة  دون  حال  ما  االنخفاض  نحو  الربح 
وقد زاد هذا الوضع تعقيدا جراء املنافسة الصينية القوية. كل 

هذا اجج حرب الرأسماليني على االجور ودفع بهم لإجهاز على 
الوضع  هذا  ومثل  االجتماعية.  واملكاسب  احلقوق  من  العديد 
الصدمة"،  "باستراتيجية  الكندية  الباحثة  صنفته  الذي  هو 
ذلك الن استهداف تكسير أجور شعب بأكمله واملساس بحقوقه 
وأشدها  األسلحة  اقوى  بتوظيف  اال  يتم  ولن  لم  فتكا.ومكتسباته 
ولكي  الصعوبة  شديدة  مرحلة  يف  املجتمعات  دخلت  لقد 
تتقبلها الطبقة العاملة وكل الفئات الشعبية ال يجب ان تفهم 
القمع  بتوظيف  ذلك  عن  صدها  يجب  بل  وقع  ما  الفئات  هذه 
وكل اشكال الترهيب. لقد مت االجهاز على العديد من املكاسب 
الهدف  ان  حــني  يف  بــاإلصــالحــات  القيام  بدريعة  الشعبية 
احلقيقي هو الهجوم على األجور بشتى أنواع الضرائب وبالغالء 
يف  الرفاه  فترة  مكتسبات  من  العديد  أصبحت  كما  والتجميد، 
يتم  زهيد  بتقاعد  للقبول  الناس  اعداد  يتم  وحتى  كان.  خبر 
تدريبهم على "العيش بالكفاف" اي بأقل األجور. ففي السنوات 
األخيرة فقد ماليني االجراء الكثير من قدرتهم الشرائية بسبب 
التضخم والغالء الفاحش، وكان املتقاعدون هم أكبر املتضررين، 
يف نفس الوقت راكمت حفنة من الرأسماليني األموال الطائلة، 
ان  من  بالرغم  املشاكل  لهذه  التطرق  االعالم  وسائل  الكل على علم بكارثية األوضاع املعاشية للطبقات الشعبية.وتتحاشى 
النفقات  ثقل  يحمل  ان  ــد  واح كل  يحاول  وضــع  هكذا  يف 
املتزايدة باستمرار لألخرين، أي للضعفاء، وأكثر الناس ضعفا هم 
العمال، هم الطبقة العاملة التي تكسب قوتها اليومي مبجهودها 
العضلي. لذلك فالعمال هم أكثر الطبقات االجتماعية معاناة 
ومن الضروري مساعدتهم من طرف املناضلني وكل مناهض لهذا 
العمل  بهدف  نضاالتهم  وتوجيه  أنفسهم  تنظيم  على  الوضع، 
فاملجتمع  فيه.  يعيشون  الذي  والبؤس  الظلم  واقع  تغيير  على 
وتقدم ازداد معه حرمان العمال واستمر تفقيرهم وتعمق.الرأسمالي مجتمع مبني على االستغالل واحلرمان، وكلما تطور 

بوتبغى احلسني
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دور االستقالل املادي للمرأة يف تحقيق حريتها

والزوجة  األم  فهي  املجتمعات  كل  أســاس  ــرأة  امل تعد    
طاقتها  األحيان  بعض  يف  تفوق  أدوار  بعدة  وتقوم  واألخت 
وطباخة  الطبيبة  هي  جتدها  مثال  املنزل  ففي  اجلسمانية 

الدعم.. لدروس  ومقدمة  اجتماعية  ومساعدة 
أمرها  على  ومغلوبة  مضطهدة  جندها  أحيانا  لكن    
هذا  كان  سواء  املجتمعات  بعض  يف  أحدهم  سلطة  وحتت 
تعتبر  التي  املجتمع  بنية  الى  راجع  وهذا  زوج  أو  أخ  أو  أبا 
رجل  الى  حتتاج  دائما  ومكانة  علم  من  وصلت  مهما  املرأة  أن 
بدأ  االمر  هذا  أن  غير  النامية،  البلدان  يف  خاصة  بجانبها 
أخرى  مجتمعات  يف  يزال  وال  املجتمعات  بعض  يف  ملفت.يندثر  وبشكل 
واملجتمع  عامة  بصفة  املغربي  مجتمعنا  الى  بالعودة 
واستقاللية  املرأة  حرية  أن  جند  خاصة  بصفة  منه  القروي 
عدة  فيها  وتتحكم  واملدن  القرى  بني  ما  تختلف  قراراتها 
فالفتاة  للعائلة.  والثقايف  ــادي  امل املستوى  منها  عوامل 
تتوفر  نفسها  هي  أو  احلال  ميسورة  عائلة  الى  تنتمي  التي 
واحدة  وكل  بحريتها  متتعا  أكثر  تكون  مادي  مدخول  على 
القروي  الوسط  أما يف  الى احلرية من موقعها،  وكيف تنظر 
وباألعراف  بثقافة  تتعلق  مختلفة  عوامل  تسوده  الذي 
حتى  لها  تنضبط  أن  املــرأة  على  يجب  التي  والتقاليد 
أن  عليها  تبقى  مهم  وثقافية  علمية  مكان  ذات  كانت  وان 
هذه  كانت  إذا  خصوصا  محض،   مجتمعي  هو  ملا  تنضبط 
األخيرة ال متارس أي نشاط اقتصادي مذر لدخل حيث ال 
ودراساتها  دبلوماتها  وال  واألكادميية  اجلامعية  شواهدها 
األساس  هذا  وعلى  كاملة،  حريتها  ألخذ  لها  تشفع  العليا 
التي  خصوص  املرأة  اسرار  األخيرة  السنوات  خالل  نالحظ 
على  مصرة  جتدها  دراستها  إلمتــام  الظروف  تسعفها  لم 
من  متكنها  شهادة  على  واحلصول  الدراسة  لصفوف  العودة 
حياة  لديها  من  هن  ومن  نفسها  بها  تساعد  قار  عمل  إيجاد 
لالستقرار،  أساسا  تعتبرهم  ال  لكن  وأبناءـ  زوج  ـ  أسرية 
وعدم  املادي  االستقالل  عبر  يكون  لها  بنسبة  فاالستقرار 
لم  من  أمــا  لها،  املعيل  باعتباره  الرجل  لسلطة  اخلضوع 
جندها  ما  لسبب  الدراسة  صفوف  الى  الرجوع  من  تتمكن 
تذر  أنها  اال  بساطتها  رغــم  تنموية  مشاريع  يف  تدخل 
االنخراط  يف  وذلك  حاجياتها  يكفي  مادي  مدخول  عليها 
أو  للطبخ  تعاونيات  او  التقليدية  للصناعات  تعاونيات  يف 
على  تعتمد  أو  اليدوية  الصناعات  لتعلم  نسوية  نــوادي 
من  باالشتغال  فتقوم  املؤسسات  هذه  عن  بعيدا  نفسها 
اليدوية  الصناعات  او  الطبخ  أي  السياق  نفس  يف  منزلها 
الربح  وهــذا  مــادي  ــح  رب على  واحلــصــول  ببيعها  للقيام 
حيث  بأسرتها  بل  فقط  باملرأة  خاص  عادة  يكون  ال  املادي 
االب  أو  الــزوج  كان  اذا  خاصة  بكاملها  أسرة  تعيل  جندها 
هذا  اليومية،  ومتطلباتها  االسرة  نفقات  فتتحمل  عاطال 
إمتام  من  الزمان  يسعفهن  لم  التي  البيوت  لربات  بالنسبة 
عن  فالبحث  دراستهن  أمتمن  للواتي  بالنسبة  أما  دراستهن 
على  احلصول  بعد  الضروريات  من  يعتبر  املادي  االستقرار 
وليس  عليه  عالة  وكأنهن  إليهن  ينظر  فاملجتمع  الشهادة 
ال  عمل  يف  االنخراط  يستطعن  ال  فهن  فقط  االسرة  على 
درايتهن  بعدم  تتعلق  ألسباب  العلمية  قدراتهن  يناسب 
عانس  بأنها  اليها  ينظر  فاملجتمع  عليه،  تعالي  وليس  به 
تسمع  جتدها  حيث  بعد  الزواج  تستطع  لم  أنها  ناحية  من 
مجابش  مــزال  )واش  معهودة  جملة  واالهــل  اجليران  من 
الثقايف  املستوى  حسب  معنيني  لها  اجلملة  هــذه  اهلل( 
من  وهناك  ـ  الزواج  ـ  بها  يقصد  من  فهناك  السؤال  وطارح 
السائد  هو  األول  االحتمال  أن  غير  ـ  الوظيفة  ـ  بها  يقصد 
ستجد  مبعنى  للفتاة  استقرار  هــو  الـــزواج  أن  يعتبر  أي 
االنتقال  مرحلة  أسرتها  تعيلها  كانت  بعدما  يعيلها  من 
الــزواج  فعال  هل  لكن  الــزوج  سلطة  الى  االســرة  سلطة  من 

مثل فهناك  أظن  ال  وحرية؟  نفسيا  استقرارا  لها  سيحقق 

سلط  ال  أن  أي  يحكم"،  من  هو  ميلك  "من  يقول  سائد    
تخضع  أن  فعليها  منتجة  ليست  أنها  مبا  حرية  وال  يعيل.لها  من  لسلطة 
األمــان  هــي  ــة  ــادي امل االســتــقــاللــيــة  أو  الــوظــيــفــة  إذا    
الــشــارع  يشغل  الـــذي  ــوع  ــوض امل فــفــي  لــلــمــرأة،  احلقيقي 
الثالثني  فوق  ما  املجازين  اقصاء  وهو  األيام  هذه  املغربي 
اللواتي  اإلنــاث  نسبة  أن  جند  التعليم  مباراة  اجتياز  من 
مرتفعة  الشارع  يف  القرار  على  االحتجاجات  يف  يشاركن 

وغصة  حرقة  وكلهن  واملشاركة  باحلضور  ويلتزمن  جدا 
من  ومنهن  التشغيل  يف  الدستوري  حقهن  من  حلرمانهن 
أهم  الوظيفة  على  إصــرارهــا  لكن  أســري  استقرار  لديها 
لكن  استقرارا،  أكثر  تعتبر  والوظيفة  االستقرار  ذلك  أخر.من  رأي  واحلكومة  لدولة 
واحلاصلة  املثقفة  الفئة  الى  تنتمي  املرأة  كانت  فسواء 
الدراسة  صفوف  تلج  ولم  بيت  ربت  أو  عليا  شواهد  على 
السالم  حتقيق  أن  وهي  واحدة  فكرة  على   يجمعن  جلهن 
يتحقق  الشخصية  باحلرية  والتمتع  والفكري  النفسي 
ــة وعــدم  ــادي عــن طــريــق احلــصــول عــلــى االســتــقــاللــيــة امل
على  ــورة  ــث وال صفته  كــانــت  مــا  كــيــف  بــأحــد   االرتــبــاط  
وسلب  املـــرأة  حــريــة  مــن  حتــد  الــتــي  والتقاليد  ــراف  األعـ
القدرة  لديها  ليست  امرأة  من  تنطلق  أن  ميكن  ال  حقوقها 

معنويا  أو  كــان  مــاديــا  نفسها  على  االعتماد  على  حتى 
يفقد   " السعداوي  نوال  النسوية  والناشطة  الكاتبة  تقول 
وهذا  نفسه"  على  االنفاق  عن  يعجز  حني  كرامته  االنسان 
حتى  الذكور  على  منه  أكثر  الفتيات  على  ينطبق  القول 
بقدرتهن  لهن  يحلو  ما  بناتهن  فعل  تربط   االسر  بعض  أن 
ضمن  طبعا  يندرج  الربط  وهــذا  املــادي   االستقالل  السلبية.على  احلرية 
متنحها  لــم  للمرأة  املــاديــة  االستقاللية  هــذه  فلكن    

فهذا  لها  املجتمع  نظرة  تغير  ولم  كايف  بالشكل  حريتها 
،ألن  فقط  الذاتي  االكتفاء  لها  حقق  املــادي  االستقالل 
بخروجها  املــرأة  حققته  الــذي  املــادي  االستقالل  مفهوم 
خالل  من  اليه  تصل  أن  للمرأة  ميكن  ال  مقومات  له  للعمل 
املــرأة  هــذه  هــل  بــني  يختلف  فــاألمــر  محدد  شهري  ــب  رات
عملها  هل  وبتالي  لغيرها  معيلة  أم  نفسها  عن  مسؤولة 
هذا  وعلى  أساسي  مــادي  عامل  أم  مساعدا  ماديا  عامال 
هذا  الى  الوصول  من  للحد  ظروف  عدة  تتدخل  األساس 
املرأة  عليه  حتصل  الذي  واملردود  أصال،  املادي  االستقالل 
يف  أساسيا  دورا  ويلعب  املادية  استقالليتها  مدى  يحدد 
بني  عالقة  فال  وبتالي  قصره.  أو  حريتها  مجال  اتساع 
ذاتها  تعي  ان  عليها  وحريتها،  املادية  املــرأة  استقاللية 
من  حتققه  ما  قــدر  على  حريتها  أن  وتعلم  ومسؤوليتها 
وادراكها  املجتمع  بناء  يف  اسهامها  قدر  وعلى  طموحاتها 
االستقاللية  أن  ننفي  أن  ميكن  وال  فيه.  الفعال  ــا  دوره
الداخلي  شعورها  يكفي  حيث  حريتها  من  شيئا  متنحها 
مستقلة  تكون  ألن  يؤهلها  وهذا  لألخرين  احتياجها  بعدم 
والــفــكــريــة  االجــتــمــاعــيــة  حــيــاتــهــا  يف  ــرى  أخـ ــب  ــوان ج يف 
لتطورها  ــدا  ج مــهــم  االقــتــصــادي  فــالــتــحــرر  والــثــقــافــيــة 
اجلانب  فهذا  النفس  يف  والثقة  الــذات  احترام  ومينحها 
تزال  ال  ــرأة  امل حرية  كانت  وان  جــدا  مهمة  نافذة  يشكل 
يف  ــل  ــرج ال ــازال  ــم ف باملجتمع  تــرتــبــط  كــونــهــا  ــدودة  ــح املرأة.م على  أراءه  ويفرض  يتحكم  مجتمعنا 
املجتمعات  بعض  يف  وثورتها  للعمل  املرأة  خروج  رغم    
حتصل  لم  أنها  إال  املجتمعات  لتلك  التقليدي  النمط  على 
االكتفاء  على  حصلت  رمبا  املطلوب  بشكل  حريتها  على 
الضغوط  عنها  وخفت  كإنسانة  كيانها  وحتقيق  الذاتي 
أنها  اال  ماديا  مستقلة  كونها  نسبيا  واملجتمعية  االسرية 
محيطها  مع  لتتكيف  أراءهــا  عن  تتنازل  أن  منها  مطلوب 
مستبدة  عنها  يقال  ال  حتى  فيها  املبالغ  باملجاملة  وتتحلى 

االسرية.  املصاريف  يف  تشارك  ألنها  بأفكارها  ومتسلطة 

كرمية أتبير

تنمتي  املرأة  كانت  فسواء 
والحاصلة  املثقفة  الفئة  اىل 

ربت  أو  عليا  شواهد  عىل 
الدراسة  صفوف  تلج  ومل  بيت 

فكرة  عىل   يجمعن  جلهن 
تحقيق  أن  وهي  واحدة 

والفكري  النفيس  السالم 
الشخصية  ابلحرية  والمتتع 
الحصول  طريق  عن  يتحقق 

املادية االستقاللية  عىل 
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الحراك الشبيبي باملغرب: 
شعب يقاوم ونظام يقمع ويناور

للشارع  يعيدون  والتالميذ  والطلبة  املعطلون 
الواعد.  وهجه 

اندلعت باملغرب هبة احتجاجية  املاضية،  خالل األسابيع 
"احلكومية"  الــقــرارات  ملختلف  رافــضــة  شبابية  شعبية 
احتجاجات  وتنامي  استمرار   فبموازاة  الطبقية.  املخزنية 
باحلقوق  الصلة  ذات  مطالب  أرضية  على  العاملة  الطبقة 
الغالب  يف  تنظم  والتي  واالجتماعية،  واالقتصادية  الشغلية 
أبواب  وأمام  فالحية-  و  صناعية   - اإلنتاجية  الوحدات  أمام 
زخم  انضاف  الترابية،  اجلماعات  ومقرات  اإلدارات  بعض 
شــوارع  إلــى  املغربي  الشباب  خــروج  يف  جتّسد  آخــر  نضالي 
فرض  لقرار  واستيائهم  رفضهم  عن  للتعبير  املدن  مختلف 
جواز التلقيح كشرط لولوج إدارات بعض املصالح و املؤسسات 
الذي وصفه  القرار  التعليمية واجلامعية. ويف احلقيقة فهذا 
،كان  علمي  أو  منطقي  أســاس  ذي  وغير  باالرجتالي  الكل 
الشعبية  اجلماهير  غضب  كأس  أفاضت  التي  النقطة  مبثابة 
يف  زيادات  مسلسل  سبقه  فالقرار  خصوصا.  منهم  والشباب 
احلاكمة  الطبقة  واتخذته  األساسية  االستهالكية  املــواد 
بالدخول  منشغال  كان  الــذي  املغربي  الشعب  من  غفلة  يف 
القرار كان  الوبائي.  التطور  و  "االنتخابات"  و أخبار  املدرسي 
البرجوازية  ألطماع  التام  والئها  عن  احلكومة  من  تعبيرا 
واقتصاديا  سياسيا  الدولة  مبفاصل  املاسكة  االحتكارية 
على  تقتصر  لم  إبانها  رفعت  التي  الشعارات  وتشريعيا. 
بالسياسات  التنديد  شملت  بل  التلقيح،  جواز  إلغاء  مطلب 
الشرائية  القدرة  حق  يف  التفقيرية  والتقشفية  التصفوية 
برهن  الذي  الشيء  وهو  الكرمي.  العيش  يف  وحقهم  للمغاربة 
التقطت  التي  وطالئعه  الشباب  لــدى  هائلة  قــدرات  عــن 
بهلوانية  عملية  إال  تكن  لم  شتنبر   8 انتخابات  بأن  اإلشارة 
ما  أن  و  البرجوازية،  و  الرأسمال  موظفني/خدام  لتنصيب 
حكومية،  أو  جماعية  أو  تشريعية  "مؤسسات"  من  أفرزته 
حقوق  على  لإجهاز  بها  جــيء  مزيفة  متثيلية  إال  هو  ما 
ومستقبل  مصير  ،ويرهن  الشعبية  اجلماهير  ومكتسبات 
والنيوكونيالية  النيوليبرالية  وأطماع  ألجندات  الشباب 
واجهت  طبعا  املخزنية  الدولة  االمبريالية.  املالية  والدوائر 
ثم  واالعــتــقــاالت  الشرس  بالقمع  االحتجاجات  هــذه  كل 
اللجوء للمناورة من قبيل اتخاذ قرارات تخفيفية بخصوص 
قانون  استمرار  طبعا  ظل  يف  كورونا  من  الوقائية  اإلجراءات 

املشؤوم.  الطوارئ 
شكيب  خرج  حتى  أنفاسه،  يسترجع  الشارع  يلبث  ولم 
بالتعليم  املكلف  الداخلية  وزير  )أو  التعليم  وزير  بنموسى 
عن  حماقة  يقل  ال  بــقــرار  ســاخــرا(،  البعض  يسميه  كما 

سابقه بل هو إقصائي ويحمل يف طياته اإلصرار على املضي 
القاضي  و  العمومية  املدرسة  تدمير  و  تصفية  مخطط  يف 
مباريات  اجتياز  مــن   30 ســن  ــوق  ف مــا  املرشحني  بإقصاء 
من  قويا  كــان  طبعا  الــرد  التعليم.  مهن  يف  التكوين  مراكز 
فرصة  إلى  حتولت  ما  سرعان  لكن  املباشرين،  املعنيني  طرف 
املناضلة  واإلطــارات  املستقلة  الذاتية  التنظيمات  لتحالف 
حتت لواء كل من أ. و. ط. م. والتنسيقية الوطنية لألساتذة 
ش.  ح.  الوطنية.  واجلمعية  التعاقد  عليهم  ُفــرض  الذين 
السياسات  وضحايا  الكادحني  جماهير  لهم  وانضافت  م.  م. 
مسيك  تطوان-بن   - )فاس  جامعية  مدن  عدة  يف  الالشعبية 

النضالي  الزخم  هذا  كل  ويف  ســطــات-تــازة....(.   - وجــدة   -
محاوالت  إلى  والبوليس  القمع  قوات  جلأت  الواعد  الشبابي 
و شباب يف كل من  واالعتقال يف صفوف شابات  القمع  و  املنع 
بالتفرج  اكتفى  ،لكنه  والــربــاط...  البيضاء  والــدار  طنجة 
رفعت  والتي  خصوصا(  )فاس  بعضها  ضخامة  إزاء  بعيد  من 
سقف املطالب والشعارات، حيث كانت تعبيرا حيا للقوة التي 
القوة  موازين  خللخلة  الهائل  واالستعداد  الشعب  بها  يزخر 
وإثبات صالت الوصل بني املاضي واحلاضر يف خضم السيرورة 
 20 جيل  واستلمها  األمام"  "إلى  جيل  أطلقها  التي  الثورية 

واملخضرم.  منه  الشباب  فبراير 
مرتبط  ظريف  أو  معزول  باحتجاج  هنا  األمــر  يتعلق  وال 
عمقا  أكثر  األمر  بل  عنه،  التراجع  ُيفرض  ما  سرعان  بقرار، 
يف  الدولة  فشل  تعكس  الظاملة  اإلقصائية  الــقــرارات  أن  إذ 
تنموية  مخططات  ــار  إط يف  منتجة  شغل  مناصب  توفير 
السياسية  األزمة  تعمق  كذلك  تعكس  و  تبعية.  غير  وطنية 
 8 انتخابات  بــأن  ــروره  وغـ املغربي  للنظام  واالقــتــصــاديــة 

اآلخر  هو  اململى  املزعوم  التنموي  النموذج  ومترير  شتنبر 
ضد  الشعبي  النهوض  إمكانية  تخطى  قد  يكون  اخلارج،  من 
إن  ثم  والالوطنية.  والالدميقراطية  الالشعبية  سياساته 
للهجرة  إما  دفعه  و  الشباب  لدى  واإلحباط  اليأس  نشر  وهم 
هي  البوليسية  الدولة  أن  و  الواقع  باألمر  القبول  أو  السرية 
انتفض  الذي  الشارع  بلهيب  تبخر  قد  األنفاس،  يف  املتحكمة 
 ، التعاقد  ضحايا  أو  كمعطلني  أو  طالبية  كحركة  منتظما 
تزال  ال  التي  املجيدة  فبراير   20 ووهج  روح  للشارع  وأعــادوا 
التي  التالميذية  احلركة  أكدته  ما  هذا  و  قائمة.  جدواها 
فاجأت اجلميع بخروجها صبيحة يوم االثنني 29 نونبر إلى 
عبرت  و  الشوارع  جابت  منها  و  التعليمية  املؤسسات  أبواب 
بصوت واحد و متفق عليه عن رفضها للمذكرات اإلصالحية 
بخصوص االمتحانات اإلشهادية و ما يوازيها. وعكس ما كان 
الطاقات  حول  املخزن  إلرادة  ومستسلم  متشائم  كل  يظنه 
غير  أنهم  التالمذة  هؤالء  برهن  ،فقد  التالميذية  النضالية 
وزارية  مذكرة  صدور  رغم  إذ  يائسني.  أو  المبالني  أو  تافهني 
يطالب  كما  تلغيه  وال  بسابقاتها  العمل  "توقف"  جديدة 
يحاك  ما  جتاه  ويقظة  فطنة  عن  أبانوا  أنهم  إال  احملتجون، 
تخريبية  مخططات  من  ومستقبلهم  مصيرهم  وضد  ضدهم 
شركات  و  مصانع  يف  متعلمة  عاملة  يد  جعلهم  إلــى  ترمي 
ال  تعليمهم  وأن  واألجنبي  احمللي  والرأسمال  البرجوازية 
يرقى بهم إلى درجات يف إطار الترقيه االجتماعي واالنعتاق 

من الفقر الذي عاشوا فيه مع أسرهم. 
املعارك.  املعطلون يف قلب  و تلك يوجد  وبني هذه احلركة 
بطوليا  اعتصاما  خاضت  مثال،  جتيت  ببني  املعطلة  فاألطر 
هذا  كتابة  حدود  إلى  مستمرا  )والزال  أسبوعني  من  ألكثر 
املقال( ويف خطوة تصعيدية التحق األهالي بعد االستجابة 
2 دجنبر عرفت جناحا  العام يوم اخلميس  لدعوة اإلضراب 
الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  فروع  زالت  وال  كبيرا. 
االحتجاجية  األشــكــال  ــل  ك تــخــوض  بــاملــغــرب  املــعــطــلــني 
مدينة  وعــرفــت  والــشــغــل،  التنظيم  يف  بــاحلــق  للمطالبة 
الشباب  2 دجنبر 2021.إميزورن تدخال قمعيا وحشيا واعتقاالت يف صفوف  املعطل يوم اخلميس 
إلى  حتــتــاج  الشبابية  اإلحتجاجية  احلــركــة  ــذه  ه إن 
الــوازن  السياسي  بالدعم  حتضى  أن  و  تتوسع  و  تتقوى  أن 
العاملة. ومن  الكادحني والطبقة  واملنظم كي تستقطب فئات 
واجب القوى املناضلة وأنصار الطبقة العاملة أن تساعد على 
تشكيل تنظيمات ذاتية لهذه اجلماهير احملتاجة، ثم هيكلة 
احمللية  للتمثيليات  بديل  كطرح  الشعبية  األحــيــاء  جلن 
الصورية التي ال ميكن أن ننتظر حتى يثبت فشلها احلتمي. 

  

مصطفى اخلياطي

الضرورية أو املضرة باالقتصاد الوطني
- تقوية القطاع العمومي عبر :

    * تأميم القطاعات االستراتيجية
    * استرجاع األراضي و املمتلكات العمومية التي فوتت يف 

ظروف مشبوهة
االقتصاد  تقوي  منتجة  عمومية  مــقــاوالت  إنشاء   *     

الوطني
للمؤسسات  العقالني  و  الدميقراطي  التسيير  ضمان   *     

العمومية
على  الضريبة  يف  التصاعدية  النسبة  إلــى  الــرجــوع   -

الشركات
ذات  املالية  باملعامالت  خاصة   تصاعدية  ضريبة  سن   -

املضارباتية  الصبغة 

- استرجاع األموال املنهوبة
املهيكل  الغير  القطاع  يف  الكبار  املستفيدين  إخضاع    -

للضريبة وذلك رغم الصعوبات التقنية.
2 - إجراءات لتقليص نفقات الدولة:

املؤسسات  ومسيري  السامني  املوظفني  أجــور  تخفيض   -
األدنــى  احلــد  بــني  العالقة  رقميا  حتديد  مــع  العمومية، 

والسقف األعلى لألجور )1 – 10 مثال(
..." لصالح  الدفاع  و  - تخفيض ميزانيات وزارات "السيادة 

القطاعات االجتماعية و االقتصادية.
السياسية،  اجلرائم  يف  املتورطة  األجهزة  جميع  حل   -

واقتصاد األموال الباهظة التي تستفيد منها.
لالحتفاالت  املخصصة  التبذير  لنفقات  احلــد  جعل   -

"الوطنية" و الزيارات الرسمية و البعثات... 
غيرها(  )دون  بــه  حتظي  ــذي  ال املــالــي  الــدعــم  حــذف   -

األحزاب والنقابات البرملانية...
املصالح  عن  اخلارجة  اخلاصة  الصناديق  متويل  إلغاء   -

البرملانية احلكومية واملراقبة 
- مراقبة النفقات العمومية ومحاربة نهب املال العام...

-  عدم التساهل مع اجلرائم االقتصادية...
- حذف أجور الشيوخ و املقدمني 

- حذف أجور األئمة
- إلغاء متويل احلملة االنتخابية لألحزاب السياسية

- تخفيض عدد "البرملانيني" واألموال املمنوحة لهم خالل 
"والياتهم" و بعد "والياتهم" 

مدى  للوزراء  املخصصة  الباهظة  املالية  االعتماد  إلغاء   -
احلياة......

تتمة قراءة يف مشروع امليزانية  العامة 2022
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

 منذ اكثر من عقد، نشر لعبد االله بلقزيز كتاب حتت 
املثقفني.  عند  واملمتنع  املمكن  الداعية،  نهاية   : عنوان 
نعيشه  ما  امام  راهنيته،  له  مازالت  الكتاب،  هذا  موضوع 
حيث  سابقة،  بفترة  مقارنة  املثقف،  لدور  انحسار  من 
جمعاء. واالنسانية  الشعوب  ضمير  هو  االخير  هذا  كان 
الكتاب،  لهذا  الثانية  الطبعة  مقدمة  يف  بلقزيز  يقول 
الثقافة  ووظيفة  مسار  أطرت   االلتزام  فكرة  ان  معناه  ما 
املعاصرة.  الفترة  يف  باليسيرة  ليست  ملدة  املثقفني  وعمل 
واكد ان جذور هذه الفكرة تعود الى القرن التاسع عشر، 
القرن العشرين- دور مهم  – خالل بداية  لكن للماركسية 
النظرية  القائم بني  يف فرض املستمر خصوصا يف اجلدل 
خدمة  إلى  وتوجيهه  الفكر  تسخير  وضرورة  واملمارسة 
لفكرة  الذهبي  العصر  ان  اال  الكادحة،  الطبقات  قضايا 
القرن  من  الثاني  النصف  يف  يتمثل  املثقف  عند  االلتزام 
اوجه  االيديولوجي  االستقطاب  وصل  حيث  العشرين، 
الرأسمالي،  والغرب  االشتراكي  الشرق  املعسكرين  بني 

واليسار. اليمني  بني  الغرب  هذا  وداخل 
ــدت الــفــكــرة  ــنــظــري وجـ عــلــى املــســتــوى الــفــكــري وال
املثقفني  دور  حول  لينني  كتابات  بعض  خالل  من  تعبيرها 
العضوي  املثقف  حــول  غرامشي  اعمال  ويف  الثوريني، 
من  ستتجدد  الفكرة  هذه  ان  كما  التقليدي،  واملثقف 
يف  االلتزام  معنى  حول  سارتر   بول  جان  كتبه  ما  خالل 

املثقفني. خطاب 
املثقف   – له  بان  يؤمن  املثقف  عند  االلتزام  ومفهوم 
للطبقات  االنــحــيــاز  يف  تتجلى  اجتماعية  وظيفة   –
الرأسمال  ضد  والنضال   ، واملهمشة  الكادحة  االجتماعية 
احلريات...عالوة  قمع  و  والالمساواة  واملؤسسة  والسلطة 

واملعرفية. الفكرية  وظيفته  على  طبعا 
تخرج  التي  هي   – هــذه   – االجتماعية  الوظيفة  إن 
واشمل  اوسع  اجتماعية  ماهية  إلى  "فرديته"  من  املثقف 
صالت  )ربط  باملمارسة  النظرية  ربط  الى  عبرها  يصل 
والسياسي...(. االجتماعي  والواقع  املعرفة  بني  وشيجة 
يف  مــجــددا  الـــروح  تبعث  الــتــي  هــي  ــزام  ــت االل ففكرة   
وتخرجه  جديد  من  تنجبه  التي  هي  نقل  لم  ان  املثقف، 
توضع  حيث  امارس"،  "اان  ميدان  الى  افكر"  "انا  برج  من 

والواقع. التجريب  محك  يف  الفكرة 

بداية  لتعلن  االشجار  أوراق  تصفر 
يف  تستغرقه  الــذي  الوقت  اخلــريــف، 
األمل،  أمد  هو  تسقط  أن  قبل  الغصن 
لكن  كونية،  غريزة  بالبقاء  التمسك 
كل شيء فان مهما عُظم أمله، واخللود 
عاش  عندما  اكتسبها  إنسانية  غريزة 
يف الرفاهية والرغد، فال ميكن للبؤساء 

أن يحلموا باخللود، فهم الذين يتمنون 
املوت يف كل زمن وحني.

ســأخــبــركــم بــكــل شـــيء، أمتــنــى أن 
الشغف،  من  القليل  الوقت  مينحني 
امللل يجتاح كل انس مهما كانت هوايته 
والعشق  الكتابة،  أعشق  أنا  وحرفته، 
هناك  الصدق،  يالزمه  عندما  يسمو 
سر دفني طاملا فكرت يف عتقه وحتريره 
أن  وفقط  ــد  أري ذاكــرتــي،  غياهب  من 
أن  الــنــور،  ــى  ال الظلمات  مــن  أخــرجــه 
تافهة  بأشياء  تعج  أنــفــاق  مــن  احــرره 
وارتقي به نحو مصاف الكبار، سر يجب 
أن ينتمي لفئة "النخبة"، يجد موقعه 
بني األفكار النبيلة واملبادئ السامية.

األشياء،  مكانة  تغيير  يعد  أحيانا 
ــروري،  ــس أمـــر ضـ ــي ــاس ــار واألح ــك األف
الى  ســر  يصل  فحني  األســـرار  كــذلــك 
االهتمام  ينال  أن  يجب  خاصة  مكانة 
ونصيبه من الرقي والنجاح، السر الذي 
أردت له أن يرتقي هو أنني لست مؤهل 
ألكون قدوة، وال حول وال قوة لي، فأنا 
والتكرار  اإلعادة  وطغيان  العادة  بحكم 
أنني  فكرة  وحياتي  كياني  يف  تبلورت 
ليصل  يتمرد  أحيانًا  إجتماعي،  إنسان 
املخلوق  انــطــوائــي،  الكائن  مقام  إلــى 
لدرجة  جــدًا  عــادي  إنسان  الطبيعي، 
أنه يشبه شجرة، وأقرب شجرة حتاكي 
سر  هذا  النخلة،  هي  ــودي  ووج حالي 
مخلوق يخاف أن يستيقظ يف منتصف 
أن  يستطيع  فال  مبكر  وقت  يف  الليل، 

يعود للنوم إال مبشقة وعسر، خصوصًا 
أنني ال أنام حتى أستوعب معنى األرق 
وأفهم أن كل دقيقة وكل ساعة عاشتها 
ال  الندم  ــدًا،  ج مهمة  كانت  يومي  يف 

يأتي دائمًا إال يف وقت الفراغ. 
غائرًا،  جرحًا  أفتح  أن  قررت  اليوم، 
أجــد  لــعــلــنــي  ــي  ــف ــي أرش يف  ــش  ــب أن أن 

يبرر  ــا  وم لــي  يشفع  مــا  مــذكــراتــي  يف 
واألهــم  املهم  للسؤال  وألقى  ــودي،  وج
جوابًا، فماذا حقق وجودي للوجود؟

بنسف  الــنــســق  ــاد  ــع ي ــوم  يـ كــل  يف 
الــطــريــقــة والــكــيــفــيــة، اســتــيــقــظ يف 
املنبه،  ــرن  ي عندما  الــبــاكــر  الــصــبــاح 
وأن  حان  قد  األوان  أن  الوقت  يخبرني 
وقت النوم قد انتهى، سأعترف أنني ال 
أحب أن استيقظ باكرًا، وال أن يرغمني 
مجبر  لكنني  أوامره،  طاعة  على  املنبه 
أوامر  نطيع  أن  مرغمون  اجلميع،  مثل 
واملواعيد،  الوقت  نحترم  أن  اآلالت، 
باملواعيد  االلتزام  يف  يرى  من  هناك 
أحب  ال  شخصيا  ــا  أن حــمــيــدة،  صفة 
أصابت  نقمة  واعتبرها  الصفة  تلك 
شيء  أي  أفعل  أن  أعشق  فأنا  حياتي، 
حتديد  بالضرورة  ليس  ــت،  وق اي  يف 
الرقي،  او  النجاح  مفتاح  واملكان  الزمن 
والنهار  الليل  وتعاقب  بالزمن  نلتزم  أن 
كنت  فلو  واملجتمع،  احمليط  فرضه  أمر 
املوازين،  أقلب  أن  لقررت  طليقًا  حــرًا 
معاشًا،  الليل  واجــعــل  النهار  يف  أنــام 
الوحيد  ــي  احل الــكــائــن  لست  لكنني 
بالكون  مرتبط  ــا  أن ف  األرض،  ــوق  ف
وارتباط  بالقمر  الشمس  ارتباط  ك 
ومرغم  بالوقت  متعلق  بالقدر،  الرزق 
ــال "ســي  عــلــى تــقــبــل مــنــعــرجــاتــه؛ قـ
لرمبا  واقعية،  جميلة،  مقولة  سعيد" 
وقتي  كل  منحت  ليتني  يا   " فلسفية: 
ملا  لكن  راحة"،  يف  اليوم  لكنت  للدراسة 

عقب "نبيل" إنسان منح وقته للدراسة 
سعيد"  "سي  منطق  تبدل  واالجتهاد 
والدراسة  االجتهاد  من  الهدف  وصــار 
ما  على  احلصول  أو  املادي،  الرخاء  هو 
صغيرة،  حياة  العيش،  ملواصلة  يلزم 

يوم عادي وطبيعي. 
جدًا،  طبيعي  أمر  باكرًا  االستيقاظ 

ما  إال  يــنــام  أال  اإلنــســان  على  إن  بــل 
يجعله  ما  أو  ليرتاح،  جسمه  يحتاجه 
أحيانا  والغد،  األمــس  نسق  بني  يغير 
بتاتًا  يــنــام  اال  ــان  ــس اإلن على  يجب 
على  يرغمه  عــاقــل  مخلوق  فكونه 
نــوم،  بــدون  أيــامــا  يحيى  وأن  السهر، 
عاقل  صفة  متنح  أن  السهل  من  فليس 
بوقته،  يضحي  أن  يستطيع  ال  ملخلوق 
وبنومه، ومبجهوده الفكري والعضلي. 
وكل  املنجمي  استيقظ  املنبه  رن 
فيجب  ــا،  ــه وزن ولــهــا  اال  ــر  مت دقــيــقــة 
ارتباط  بالوقت  اإلنــســان  يرتبط  أن 
عقارب  تــكــون  عندما  بــاملــاء،  األرض 
ــت اإلنــســان  الــســاعــة َحــَكــم وتــكــون أن
فيجب  الــعــقــارب  ألوامـــر  يرضخ  عبد 
عليك  يحتم  بل  الصافرة،  تنتظر  أن 
كنت  إن  فعل،  أي  عن  تتوقف  أن  االمر 
أن  فيجب  يــديــك  ــني  ب شيئا  حتــمــل 
التفكير  عن  كذلك  وتتوقف  تضعه، 
بني  الصافرة،  تسمع  حتى  واإلحساس 
تلك  صوتها،  وسماع  الصافرة  انتظار 
تستحق  التي  هــي  ــدودة  ــع امل الــثــوانــي 
بني  الفاصل  فهي  باحلياة،  توصف  أن 
بقيمة  نعرف  وال   - والنهاية  البداية 
من  قريبني  بأننا  نحس  حتى  األشياء 
يف  الــقــدرة  لها  احلكم  وهــي  فقدانها- 
ال  السوي  فاإلنسان  وسجنك،  نفيك 
وال  بالوقت  يستهني  أن  عليه  يجب 

وَحَكمها. بُحْكِمها 

 يف فكرة االلزتام عند املثقف

يوميات منجمي:

لحظة  بني البداية والهناية

حسن ايت اعمر
عادل لعريف ـ تنغير
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دجنبر   11 يصادف  الذي   " املناضلة  املرأة  "يوم  مبناسبة 
زهــرة  الرفيقة  استضافة  اجلــريــدة  قـــررت  ســنــة،  كــل  مــن 
حركة  يف  عــالــيــة  بفعالية  املــســاهــمــات  ــدى  ــإح ك أزالف، 
ومجموعة   ،1972 )مجموعة  السياسيني  املعتقلني  عائالت 
للنهج  الوطنية  اللجنة  )عضوة  سياسية  كمناضلة    ،)1984
عضوة   ، باحملمدية  لفرعه   احمللية  والكاتبة  الدميقراطي 

من  ميدانية  كمناضلة  النسائي...(،  قطاعه  سكرتارية 
إطارات  داخل  ومن  االنسان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية  داخل 
عالقات  نسج  مــن  متكنت  وكمناضلة  أخـــرى،  جماهيرية 

احملمدية.  عمالة  كادحات  مع  واجتماعية  نضالية 
اجلريدة. دعوة  قبلت  التي  للرفيقة  فشكرا 

                      ماذا يعين لك يوم 11 دجنرب؟
النهج  جريدة  أشكر  أن  اود  األسئلة،  على  أجيب  أن  قبل 
الدميقراطي التي استضافتني مبناسبة حلول يوم 11 دجنبر، 
منظمة  شهيدة   ، املنبهي  سعيدة  الرفيقة  استشهاد  يــوم 
القوى  تخلده  الــذي  اليوم  اللينينية،  املاركسية  االمــام  الى 
التقدمية املغربية عامة وحركاته النسائية خاصة حتت اسم 

"يوم املرأة املناضلة".

يف   ، املنبهي  الرفيقة  سعيدة  استشهاد  11 دجنبر، يوم   يوم 
)سنة  الطعام  عن  االضــراب  من  يوم   36 بعد  النظام  سجون 
املاركسية  االمــام"  "الى  منظمة   يف  عضوة  .الشهيدة    )1977

اللينينية ، اعتقلت سنة 1976، وحوكمت بسبع  سنوات . خالل 
النساء،  وبقضايا  السجينات  بأوضاع  اهتمت  بالسجن  إقامتها 
واالجتماعية  االقتصادية  االسباب  حــول  دراســة  وأجنــزت 
وتعتبر  القائم.  السياسي  النظام   ظل  يف  الدعارة  لتعاطي 
ضد  للتحرر  التواقات  للنساء  رمزا  املنبهي  سعيدة  الشهيدة 
الى  التقدميات  املناضالت  دفع  مما   ، واالستبداد  االضطهاد 
القمع  للنضال ضد  11 دجنبر من كل سنة  يوما  جعل من يوم 
واملــرأة  عامة  املغربية  املــرأة  واضطهاد  والتمييز  والتهميش 

العاملة و الكادحة خاصة.

        ماذا عن حركة عائالت املعتقلني؟
السياسيني  املعتقلني   عــائــالت  شكلت   1972 عــام  منذ 
باملعتقلني  للتعريف  مناضلة  حركة   ، اللينينيني  املاركسيني 
بأطالق  ومطالبة  السياسي  االعتقال  ملناهضة  السياسيني، 
 ، )األمهات  النساء  رئيسي  بشكل  تقودها  املعتقلني...  سراح 
بأبنائهن  للتعريف  انشطة   نظمت   ،  )... األخوات   ، الزوجات 
)وقفات امام البرملان، واعتصامات ، مسيرات ، االعتصام داخل 
مقر وزارة العدل، وداخل مقر بعثة األمم املتحدة  باملغرب...( 
،  وفاضحة لكل ما يتعرض له أبناءها من قمع وتعذيب داخل 
أبنائهن  مع  تضامنية  الطعام  عن  إضرابات  وخضن  املعتقالت، 
عائالت  كانت   . االعتقال  بظروف  والتعريف  بنشر  وقمن  
يف  التقدمية  القوى  مع  املساهمات  من  السياسيني  املعتقلني 
املغربية  اجلمعية  حقوقية:  جمعية  أول  لتأسيس  املغرب 
حلقوق االنسان يف  1979 بنفس القناعات، أي بعدالة مطالب 
املعتقلني  عائالت  حركة  ظهرت  باملغرب.  السياسيني  املعتقلني 

وهذا  هــذا،  يومنا  والــى  والتسعينات  الثمانينات  يف  اخــرى 
منوذج   :( باملغرب.  السياسي  االعتقال  باستمرارية  مرتبط 

عائالت معتقلي الريف ....( 

ما هي مطالب الحركة النسائية املغربية            
حسب رأيك؟

املتردية  األوضــاع  و  املعاناة  جميع  يف  الرجل  املــرأة  تشارك 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية   : املجاالت  جميع  يف 
التسريحات  الــبــطــالــة و  )انــتــشــار  والــســيــاســيــة  واملــدنــيــة 
التهميش،  و  والفقر  األساسية،  املــواد  يف  اجلماعية، والغالء 
الصحية  احلــمــايــة  ــاب  ــي غ عـــام،  بــشــكــل  ــة  ــي االم وتــفــشــي 

احلــاالت،  بعض  يف  دونيتها  تزيد  لكن   ،) واالجتماعية،... 
مثال  سياسية  مطالب  على  خاصة  تركز  مطالبها  يجعل  مما 
تغيير جذري للدستور، ووضع دستور دميقراطي يجسد ارادة 
جميع  يف  اجلنسني  بني  الفعلية  املــســاواة  يقر  الــذي  الشعب 
)النضال  )مدنية(   دميقراطية   مطالب  طرح  مع    ، املجاالت 
بقانون  وتعويضه  االسرة،  مدونة  عن  القدسية  نزع  اجل  من 
التامة  املساواة  على  مبني  ووضعي  مدني  دميقراطي،  األسرة 

بني املرأة و الرجل ، و تصديق املغرب على كل املواثيق والعهود 
املرأة... حلقوق  احلماية  توفر  التي  االنسان  حلقوق  الدولية 
ومجانيته  التعليم  يف  احلق  ضمان  من  اجتماعية   ومطالب 
التمييز  تكرس  التي  املدرسية  البرامج  كل  وإلغاء  وتعميمه 
الصحة،  يف  احلق  وضمان  املساواة،  قيم  ونشر  اجلنسني  بني 
الضرورية من طرق وماء  التحتية األساسية   البنيات  وتعميم 
وكهرباء.......وجترمي العنف ضد النساء مبا يصون كرامتهن، 
برنامج  ووضــع  اإلجــهــاض،  يف  احلــق  مينع  تشريع  أي  وإلــغــاء 

.. للصحة اإلجنابية استعجالي ومعمم 
       

الطبقة  حــزب  بناء  يف  ــرأة  دوراملـ هو  ما            
العاملة؟

يومي،  وعمل  واجــب  هو  املــرأة  قضية  أجل  من  النضال  ان 
يحترم  حقيقي  تقدمي  تيار  لكل  وتنظيمي  وسياسي  فكري 

مبادئه ويعبر بإخالص عن مصالح الشعب. 
اجلماهير  نضاالت  يف  ميدانيا  املناضلي/ت  انخراط  ضرورة 
الشعبية )عمال/ت و كادحني/ت( اما بطريقة  مباشرة او غير 
مباشرة  بالتضامن، و املساندة و الدعم، واعادة النظر يف وسائل 
التواصل مع هذه الفئة، والتحلي بالتواضع، وبالصدق ،ويجب 
العامالت  ومساندة   ، االفكار  توضيح  مع  اخلطاب  تبسيط 
املــســرات...  يف  التواجد  و  احملــن  يف  املـــؤازرة  عبر  والكادحات 
يجب العمل  من أجل رفع مستواهن الفكري، وجعلهن يهتممن 
املاركسية. إلى  بالقضايا األعم، بالنظرية واألفكار، وكسبهن 

ضرورة بناء تصور ثقايف تقدمي و حترري يخدم اجلماهير 
النسائية، يعمل على متكينها من أدوات املقاومة الذاتية، ومن 
نشر  عبر  مير  التحرر،  الى  مطامحها  عن  تعبر  تقدمية  ثقافة 
مواجهة  و  املــرأة  حقوق  عن  املدافع  التقدمي  الفكر  واشاعة 
الثقافة  مواجهة  على  والعمل  والليبرالي  االصولي  الفكر 

التبعية. الى ترسيخ قيم  الرامية  اإلمبريالية 
املستويات،  جميع  على  ــرأة  امل وقــيــادة  مشاركة  تعزيز  ان 
والكادحات  الفقيرات  والفالحات  العامالت  النساء   خاصة 
السياسية  بحقوقهن  للمطالبة  صفوفهن  وحشد  املهّمشات، 
التقدمية  القوى  مهام  من  يعد  واالقتصادية،  واالجتماعية 
لرفع وعيهن ، للدفاع عن انفسهن  لتحقيق حقوقهن، وخوض 
يف  باالنخراط  وذلــك  واالضطهاد،  االستغالل  ضد  النضال 
النضال  يشكل  اجلــادة...  النسائية  اجلمعيات  ويف  النقابات، 
يف  والنضال  النقابات  يف  العامالت  النساء  تنظيم  أجل  من 
سبيل أجور وظروف عمل الئقة، وكذا من أجل املساواة التامة 

، أول مهمة على عاتق املاركسيني.
اجلماهيرية  املنظمات  داخـــل  العمل  نعتبر  انــنــا  ــم  رغ  
ــة لــلــجــمــاهــيــر  يــهــدف عــمــومــا الــى  ــي ــذات والــتــنــظــيــمــات ال
شــروط  تلطيف   ( جزئية  حلول  ــرض  وف مكتسبات  انــتــزاع 
بناء  سيرورة   يف  االنخراط  ضرورة  وبالتالي  االستغالل....(، 
الكفاح  الستمرارية  الضامن  العاملة  الطبقة  املستقل  احلزب 

من اجل تشييد مغرب جديد.

         كلمة اخرية
ان  مواقعهن  كــانــت  مهما   ، املــاركــســيــات  املــنــاضــالت  على 
الشعبية  النضاالت  يف  وحــدويــة  ــروح  وب ميدانيا  ينخرطن 
واضحة.عامة و نضاالت املرأة  العاملة و الكادحة خاصة ، من منطلقات  طبقية 
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عىل املناضالت املاركسيات 

مهما كانت مواقعهن ان 

ينخرطن ميدانيا وبروح 

وحدوية يف النضاالت 

الشعبية عامة ونضاالت 

املرأة  العاملة والكادحة 

خاصة ، من منطلقات طبقية 

واضحة.
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يف الخرب عن صفحة الرفيق حفيظ اسالمي:  

الشعب  مــع  للتضامن  العاملي  الــيــوم  مبناسبة   "
املغربية  اجلبهة  مناضلي  بعض  قــرر  الفلسطيني 
ال  بجرسيف  التطبيع  وضد  فلسطني  على  للدفاع 
يتعدى عددهم رؤوس األصابع أخد صورة تذكارية 
للتحسيس  عمومية  أماكن  يف  الفلسطيني  العلم  مع 
 28 االحد  يوم  وذلك  للفلسطينيني  املغاربة  بدعم 
والنصف  اخلامسة  الساعة  حوالي   2021 نوفمبر 
الصورة  اخذوا  أن  وبعد   ، البريد  ساحة  قرب  مساء 
لنا(  حكوا  )كما  سبيلهم  حال  إلى  بالذهاب  وهموا 
فوجئوا مبتابعتهم من طرف عناصر بوليسية بالزي 
الفلسطيني،  العلم  منهم  ينتزعوا  أن  حاولوا  املدني 
وخالل عملية الشد واجلذب مت الضغط على أصابع 
توعكا  خلف  مما  لنا   ) .الهر  )ع  اجلبهة  أعضاء  أحد 
األمــر  وانتهى  أصابعه،  أحــد  يف  كسرا  يكن  لــم  إن 
مبصادرة العلم الفلسطيني كغنيمة سمينة يف غزوة 

ناجحة!..."

يف التعليق :

بل  هامشيا،  وال  مــعــزوال  ــدث  احل هــذا  يكون  لــن 
سيتطور إلى أن يصبح رفع العلم الفلسطيني جرمية 
تعاقب باالعتقال واحملاكمة. مقابل جترمي التطبيع 
العالم  وعبر  باملغرب  احلية  القوى  به  تنادي  الذي 
اخلطير  التطور  وبفعل  الكبير،  واملــغــرب  العربي 
ببالدنا  القائم  النظام  بني  االستراتيجي  للتحالف 
جترمي  نحو  الدولة تتجه  بدأت  الصهيوني،  والكيان 
ثورته  وإســنــاد  الفلسطيني  الشعب  مــع  التضامن 
الفلسطينية  الدولة  وبناء  مصيره  تقرير  اجل  من 
الغزاة  جحافل  وطرد  الفلسطيني  التراب  كامل  على 
الصهاينة االستيطانيني إلى بلدانهم األصلية. يعلم 
يتجه  الــصــراع  مستقبل  بــأن  املتحالفان  الطرفان 
األقنعة  كل  سقوط  بعد  واملمكن  الوحيد  احلل  إلى 
واخلدع التي نشرتها االمبريالية واالنظمة الرجعية 
الغاصب.مبنطقتنا حول التعايش وإمكانية إحالل السالم مع  الكيان 

إن عقد هذا التحالف بني النظام املخزني والكيان 
يف  تنجز  كانت  لسياسة  استكمال  هو  الصهيوني 
مصير  وحـــدة  ــي  وه للعلن  الــيــوم  وظــهــرت  اخلــفــاء 
وقاعدته  االمبريالي  والتواجد  باملنطقة  الرجعيات 
الصهيوني.  الكيان  وهي  فلسطني،  ارض  يف  املنصبة 
من  فجرته  ومــا  الثورية  الــســيــرورات  انـــدالع  بعد 
بدأت  قبل،  من  شعوبنا  تعرفها  لم  شعبية  طاقات 
نور  والح  الشعوب،  ــام  أم تتوضح  املستقبل  مالمح 
ملا  الشعوب  هــذه  عاشته  الــذي  الظالم  نفق  نهاية 
تباشير  إنها  الوطني.  االستقالل  حــروب  أجهضت 
السلطة  وانتقال  االجتماعي  التحرر  معارك  بداية 
مرحلة  وهــي  مبجتمعاتنا،  الثورية  الطبقات  إلــى 
االمبريالية  مــن  الوطني  التحرر  مهام  استكمال 
االستعمار  وكيلة  الرجعية  والطبقات  وصنيعته.والصهيونية 

الشعب  مع  التضامن  لتجرمي  القائم  النظام  ميهد 
ومصاحله وتقوية نفوذ حماته اجلدد.الفلسطيني ويضرب بقوة من اجل الدفاع عن نفسه 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

حيازة ورفع علم فلسطني قد 

يتحول اىل عمل مجرم

السودان:

العسكر، تاريخ مشبوه يف خدمة االمربيالية والصهيونية

6 ماليني دوالر،  يف يناير 1985، ومقابل 
أقام جعفر النميري رئيس السودان آنذاك، 
االثيوبيني  الــيــهــود  لنقل  جــويــا  جــســرا 
ــن الـــســـودان إلـــى األراضـــي  ــا( م ــالش ــف )ال
نائبه  إشــراف  احملتلة،حتت  الفلسطينية 
عمر الطيب وبتعاون َمع جورج بوش )نائب 
كيسي  ووليام  ريغان(  رونالد  أمريكا  رئيس 
األمريكية.  املــركــزيــة  املــخــابــرات  مــديــر 
داخل  سريا  التهجير  خطة  رســم  مت  وقــد 
باخلرطوم،وتقضي  األمريكية  السفارة 
 28 وبعد  اثيوبي.  يهودي   10.000 بنقل 
توقفت  فـــرد،   6150 أقــلــت  جــويــة  رحــلــة 
من  السري  أمرها  انكشاف  بعد  العملية 
العام  الرأي  فاجأت  بريطانية  إذاعة  طرف 
استأنفت  أشهر   3 وبعد  ــذاك.  آنـ الــدولــي 
ال  بتهجير  عمليتها  األمريكية  السفارة 
 1985 أبريل   5 وبتاريخ   املتبقني.   4.000
 USA وبينما كان جعفر النميري عائدا من
عليه،  االنقالب  بخبر  علم  اخلرطوم،  فطلب اللجوء السياسي ملصر.إلى 
ــرت الــطــبــقــة الــبــيــروقــراطــيــة  ــم ــت اس
املشبوه  الــتــاريــخ  ذات  العليا  العسكرية 
التنفذ  يف  األمريكية،  ــإدارة  ل واخلنوعة 
والسيطرة على السلطة، و جاء عمر البشير 
الديني  التيار  ودعم  اجليش  بقوة  مسلحا 
بفضل تعاونه مع حسن الترابي زعيم التيار 
الديني الذي سجنه البشير أثناء االنقالب 
عاث  لقد  متويهه.  و  العام  الــرأي  لتضليل 
اجلنرال فسادا يف أرض السودان ويف شعبه 
 2003 بني  ما  فقتل  تنكيال،  و  إبادة  و  قتال 
وجزأ  سوداني،   400.000 حوالي  و2005 
املتنوعة  الثروات  وبــدد  قسمني  السودان 
ــي وحــافــظ  ــب ــن لــصــالــح الـــرأســـمـــال األج

ملطامع  االستراتيجي  الطريق  مهد  بــل 
برمتها.،ووضع  املنطقة  يف  الصهيونية 
لقمع  والعسكرية  األمنية  اإلمكانات  كل 
عن  وعزلهم  والدميقراطيني  الشيوعيني 
هذه  يف  فشل  ،لكنه  الشعبي  محيطهم 
السجن  يف  به  انتهت  التي  الــقــذرة  املهمة 
التي  الشعبية   2019 ثـــورة  ــدالع  انـ بعد 
بواسطة  إجهاضها  ــاول  حـ و  لها  تــصــدى 
املجازر  بأبشع  والقيام  وامليليشيات  اجليش 
لكن  النيل.  نهر  يف  الضحايا  بجثث  ألقى  و 
اجلماهير  فأبدت  تلني،  ال  الشعوب  عزمية 
املــرأة  ولعبت  تضاهى  ال  صالبة  الشعبية 
هذه  يف  بارزا  دورا  )الكندكات(  السودانية 
قيادة  له  كانت  الشعب  أن  ــم  واأله الثورة 
ســيــاســيــة ومــدنــيــة جــبــهــويــة و مــوحــدة 
احلرية  ــوى  وق املهنيني  جتمع  ــواء  ل حتت 
يف  البشير  بعمر  اإلطاحة  ومتت  التغيير، 
فتئ  ما  التاريخ  ذلــك  ومنذ   .2019 غشت 
التآمر  و  املناورة  أنــواع   كل  يحيك  العسكر 
مع  أنه  حيث  الثورة  أهداف  على  لالنقالب 
للمدنيني  السلطة  تسليم  موعد  اقتراب 
الوثيقة  مــن   7 املـــادة  ــدده  حتـ مــا  حسب 
االنتقالية  الفترة  بخصوص  الدستورية 
يوم  البرهان  اجلنرال  انقلب  شهرا(   39(
املتوافق  الوثيقة  وألغى   2021 أكتوبر   24
السودانيني  الفاعلني  كل  طرف  من  عليها 
)مدنيني و عسكر( واعتقل حمدوك وبعض 
مساعديه ،وهو احلدث اخلطير الذي وضع 
لهما:إما  ثالث  ال  خيارين  أمام  السودانيني 
أو  العسكر،  حلكم  واخلضوع  الثورة  ضياع 
فانطلقت  الثورة.  أهداف  وحتصني  املقاومة 
وحتصني  الــثــورة  مهام  استكمال  ســيــرورة 
الشعبية  اجلماهير  ــرف  ط مــن  أهــدافــهــا 

ــداء جــدد  ــه الــســودانــيــة الــتــي قــدمــت ش
العالم  كل  عّبر  الوضع  هذا  إزاء  للقضية. 
يحدث  ملا  إدانته  أو  استنكاره  أو  رفضه  عن 
أبدى  الــذي  الصهيوني  الكيان  باستثناء 
كيف  له.  ودعمه  العسكر  ملمارسات  تأييده 
البرهان  الفتاح  عبد  اجلنرال  قام  وقد  ال 
الصهيوني  للكيان  بزيارة   2020 فبراير  يف 
التطبيع  على  ناتانياهو  املجرم  مع  ووقــع 
السودانية.  احلكومة  مع  يتشاور  أن  دون 
العسكرية  التشكيلة  أن  على  يبرهن  وهذا  
حاليا،  السودانيني  صــدور  على  اجلاثمة 
وما تقترفه من جرائم واعتقاالت وانقالب 
الصهيوني  الكيان  داخــل  امــتــداداتــه  لــه 
ــه االســتــخــبــاراتــيــة.  ــزت ــه الــتــوســعــي وأج
حــول  األمــريــكــيــة  اإلدارة  دفــوعــات  أمـــا 
"الدميقراطية السودانية" فهو قول زائف. 
إن انقالب العسكر على الوثيقة الدستورية 
واعتقال  املتظاهرين  قتل  على  وإقدامه  
معطى  على  يبرهن  مدنية  شخصيات 
واحد، و هو أن عبد الفتاح البرهان ينتمي 
فعال لساللة عمر البشير و جعفر النميري 
والرجعية.  والصهيونية  االمبريالية  خدام 
ثكناته  ــى  ــ إل يــعــود  أن  ــب  ــج ي اجلــيــش 
فيه  ليقرر  للشعب  الشعب  مصير  ويترك 
ممثليه  وبقيادة  بيده  واقتصاديا  سياسيا 
احلديث  السودان  تاريخ  ويف   الشرعيني. 
يف  واستثنائية  َوحيدة  ضــوء  نقطة  جند 
به  قــام  ما  وهــي  السوداني  اجليش  تاريخ 
الذي  الذهب  ســوار  الرحمان  عبد  املشير 
جاء هو اآلخر بانقالب يف 1985 لكنه نظم 
للفائزين  السلطة  سلم  و  عامة  انتخابات 

وانصرف إلى حال سبيله. 

مصطفى خياطي

إعالن الحزب الشيوعي الثوري بكوت ديفوار
حول الوضع يف مايل وبوركينافاصو

منذ بداية 2021 ،ال مير يوم دون هجوم 
أو  بشري  تكتل  أو  مدينة  على  اجلهاديني 
جتريدة للجيش البوركينابي أو املالي، و زرع 

املوت و األسى داخل اجلماهير الشعبية. 
أزمة  هناك  البلدين  هذين  من  كل  يف 
حركة  تهدد  بوركينافاصو  ففي  سياسية، 
من   Rock Kaboré ب  باإلطاحة  التمرد 
تــتــوالــى االنــقــالبــات،  مــالــي  ،و يف  احلــكــم 
أطماع  تنامي  من  استياء  البالد  وتعيش 
أن  القول  ميكن  و  الفرنسية.  االمبريالية 
الروابط  اليوم  هما  مالي  و  بوركينافاصو 
النيوكولنيالية  املنظومة  يف  الضعيفة 
فيما  يــواجــهــان  ،و  االفــريــقــي  الــغــرب  يف 
جهة  فمن  متقابال.  و  منفصال  عدوا  يبدو 
تقتل  التي  اجلــهــاديــة  اجلــمــاعــات  هناك 
احلياة  ــل  داخ الفوضى  حتــدث  و  الشعب 
اخلالفة  نظام  إقامة  بهدف  االجتماعية 
جهة  ومــن  باملنطقة.  الدينية  والسلطة 
بقيادة  األجنبي  اجليش  استعمال  أخــرى 
فرنسا مببرر التصدي للجهاديني و حماية 
لهذين  الترابية  الوحدة  وحتصني  الشعب 

هذين  أن  برهنت  الوقائع  لكن  البلدين. 
وجتمعهما  ومتواطئان  متحالفان  العدوين 
روابط و صالت صلبة. فمن جهة لم يستطع 
بني  مــن  يعتبر  الـــذي  الفرنسي  اجلــيــش 
اعــتــداءات  ــردع  ي أن  العالم  جيوش  ــوى  أق
أسلحة  ميلك  أنه  املفارقات  من  ،و  املرتزقة 
معامل  يف  مصنوعة  متطورة  لوجيستيك  و 
حربية امبريالية. ففي مالي مينع اجليش 
املجموعات  حتــركــات  بغرابة  الفرنسي 
مهمته  ألن   Kidal منطقة  يف  الوطنية 
الفرنسية  املصالح  حماية  هي  احلقيقية 
يف البلدين،حيث إن فرنسا حتمي األنظمة 
الفاسدة و العاجزة عن الدفاع على الوحدة 
داخل  التابعة  أجهزتها  وتوظف  الترابية 
لفرض   CEDEAO و  االفــريــقــي  ــاد  االحتـ
الشعب  املعارضني بهدف منع  عقوبات على 
من فضح و التصدي لهذه األنظمة الفاسدة.
قد  وبوركينافاصو  مالي  شعوب  أن  وإذ 
أمــام  و  اجلــهــاديــني  اعـــتـــداءات  مــن  تعبت 
هــؤالء  صــد  عــن  الفرنسي  اجليش  عجز 
العدوين  هذين  أن  تدرك  فإنها  املجرمني، 

هو  األوحـــد  السبيل  وأن  متواطئني  هما 
الفرنسية  االمبريالية  قبضة  من  التحرر 
الهدف،  هذا  أجل  من  و  احملليني،  وحلفائها 
فإن الشعبان املالي و البوركينابي يتحمالن 
التاريخية يف قرار إطالق تعبئة  املسؤولية 
الفرنسية  الــقــوات  على  للتمرد  شعبية 

واألنظمة احمللية الفاسدة. 
هي  ثــوريــة  حركة  أن  فيه  شــك  ال  ممــا 
فتحية  البلدين،  هذين  يف  البلور  بصدد 
من  مزيدا  ،و  البوركينابي  و  املالي  للشعبني 
الثوريني  واجب  من  و  املتابرة!  و  الشجاعة 
األفارقة دعم و إسناد و بكل الوسائل هذه 
على  النصر  ألن  معركتهم  هي  التي  املعركة 
املنطقة هو  الفرنسية يف هذه  نصر لكافة شعوب املنطقة.االمبريالية 
ــي  ــال م ــوب  ــعـ شـ ــاالت  ــ ــض ــ ن ــت  ــاشـ عـ  -
الفرنسية  االمبريالية  ضد  وبوركينافاصو 

واألنظمة الفاسدة. 
مــالــي  يف  الــتــمــرد  حـــركـــة  عـــاشـــت  وبوركينافاصو.- 


