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االغالق الليلي يفاقم أزمة 

الفئات الفقيرة

التبعية، االستغالل، االفتراس 
والهشاشة أهم ركائز االقتصاد املغربي

ادريس اقراوضيف العدد : 

حلرية  العاملي  الــيــوم  الشعوب  خلدت 
الصحافة يوم اإلثنني 03 ماي 2021، والذي 
يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قررته 
لتوصية  استجابة   ،1993 كانون/ديسمبر 
إلعالن  وإحياء  لليونسكو  العام  املؤمتر  من 
ويندهوك من أجل تعزيز صحافة إفريقية 
وهو  الــتــعــدديــة؛  على  وقــائــمــة  مستقلة 
الصحافة،  حرية  حالة  على  للوقوف  يوم 
ومحاربة  األساسية،  مببادئها  والتعريف 
وسائل  استقاللية  يف  التدخل  أشكال  كل 
ضحوا  الذين  الصحفيني  وحتية  اإلعــالم، 
بأرواحهم وهم يؤدون واجبهم اإلعالمي.

تفاقم  ظل  يف  اليوم  هذا  إحياء  ويأتي 
العاملي  الصعيد  على  الصحافة  حرية  محن 
أزمة  وتفاقم  الشعبوي  اليمني  تنامي  مع 
الرأسمالية واستغالل مبرر جائحة كوفيد- 
أما  واحلــريــات.  احلقوق  على  لإلجهاز   19
حالة  ازدادت  فقد  احمللي  الصعيد  على 
وتضاعفت  استفحاال  الصحافة  حــريــة 
واحملاكمات  والقمع  احلصار  مع  معاناتها 

والقيود ومختلف أشكال احلجر.

 136 املرتبة  املغرب  احتل  فقد  وهكذا، 
السنوي  املؤشر  يف  مشاركة  دولة   180 على 
الــذي   2021 لــســنــة  الــصــحــافــة  ــة  ــري حل
ولم  حــدود.  بال  مراسلون  منظمة  تصدره 
الداخل  يف  واالحتجاج،  االستنكار  يتوقف 
واحملاكمات  والقمع  احلصار  على  واخلــارج، 
يف  واملدونون  الصحفيون  لها  يتعرض  التي 
رأسهم  وعلى  االجتماعية  التواصل  مواقع 
اللذان  الراضي  وعمر  الريسوني  سليمان 
دخال يف إضراب عن الطعام احتجاجا على 

يلحقهما. الذي  والظلم  محاكمتهما 

التي  والقيود  األساليب  وتتنوع  وتتعدد 
: تكبل حرية الصحافة ومنها 

ــة حتـــد مـــن حــريــة  ــوري ــت ــود دس ــي ق  -
الصحافة  حرية  ومن  عام  بشكل  التعبير 

بشكل خاص.

مختلف  يف  متفرقة  قانونية  قيود   -
القوانني.

قــوانــني  يف  عليها  مــنــصــوص  ــود  ــي ق  -
اإلعالم.

- ضغوط مالية كاحلرمان من اإلشهار، أو 
للقضاء  جدا،  كبيرة  مالية  بغرامات  احلكم 

على وسائل اإلعالم املنتقدة.

- إغداق األموال وكل التسهيالت وأشكال 
سواء  املخزنية  الدعاية  أبواق  على  الدعم 

كانت رسمية أو تدعي أنها مستقلة.

املــعــلــومــات  يف  احلـــق  مـــن  ــان  ــرمـ احلـ  -
املوالني  غير  للصحفيني  بالنسبة  واألخبار 

للمخزن.

- التضييق على اإلعالم الرقمي املستقل 
عن املخزن.

تغطية  من  ومنعهم  الصحفيني  قمع   -
قضايا أو أحداث معينة.

حرية  ــرة  ــاص حمل الــقــضــاء  تــوظــيــف   -
على  للضغط  املــلــفــات  وطــبــخ  الــصــحــافــة 

الصحفيني.

   فرغم أن النظام املخزني هو الذي يضع 
ومصالح  مصاحله  حتمي  التي  الــقــوانــني 
يكتفي  ال  فإنه  السائدة،  الطبقية  الكتلة 
بها يف حربه على حرية الصحافة، بل يلجأ 

أفواه  لتكميم  والوسائل  األساليب  ملختلف 
العنان  يطلق  وباملقابل  املعارضة،  األصوات 
لوسائل دعايته لكي تعمل خارج كل أخالق 
أموال  من  اإلمكانيات  كل  لها  ويوفر  مهنية، 
رغم  الصحفيني  حقوق  وينتهك  الشعب، 
الدولية  والــقــرارات  واملواثيق  االتفاقيات 
ذات  وخاصة  الصحافة  حرية  حتمي  التي 
الصحفيني،  واستقاللية  بحقوق  الصلة 
بسالمة  اخلاصة  الدولية  ك"االتفاقية 
اآلخرين  اإلعالميني  واملهنيني  الصحفيني 

واستقالليتهم".

ظلت  القمعية  األســالــيــب  هــذه  كــل  إن 
ــة،  ــارب ــغ عــاجــزة عــن إســكــات أصــــوات امل
ــرأة،  ج أكــثــر  احلـــرة  ــالم  األقـ أصبحت  بــل 
عن  واملدافعني  املدافعات  أعداد  وتضاعفت 
الصحافة،  حرية  وضمنها  التعبير  حرية 
الرأي  عن  التعبير  سبل  وتنوعت  وتعددت 
احلريات  ــدار  إه على  االحتجاج  وأشــكــال 
ــال  ــص ــوق. ومــنــحــت وســـائـــط االت ـــقـ واحل
والـــتـــواصـــل الــرقــمــيــة قــــدرات إضــافــيــة 
واملواطنني  املواطنات  وعموم  للصحفيني 
وفضح  ومقاومة  أصواتهم،  إيصال  أجل  من 
الــدعــايــة  لــوســائــل  اإلعــالمــي  التضليل 

املخزنية.    

الصحافة  حــريــة  عــن  الــدفــاع  يتطلب 
واملطالبة  الضحايا  مع  التضامن  من  املزيد 
بإيقاف احملاكمات وتغيير كل القوانني التي 
التعبير،  وحرية  الصحفيني  حرية  تكبل 
القمع  ملواجهة  النضاالت  وتوحيد  وتقوية 
حرية  ومنها  للحريات  ومناهضته  املخزني 

الصحافة. 
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ــ ال الستغالل جائحة كوروان للزميد من قهر الشغيلة.

وتقوية  املتوحشة  والرأمسالية  املخزن  مواجهة  يف  معا  ــ 
الطبقة  حــزب  وبناء  والتقدمي  الــوحــدوي  النقايب  العمل 

الكادحني. وعموم  العاملة 

النهج  يحيي  األممـــي،  الشغل  عيد  مــاي،  فــاحت  مبناسبة 
الكادحني   وعــمــوم  العاملة  الطبقة  بــحــرارة  الــدميــقــراطــي 

ــر الــنــقــابــات  ــائ والــنــقــابــيــني واملــعــطــلــني، نــســاء ورجــــاال، وس
والتنسيقيات املناضلة، مع متمنياته لهم باالنتصار يف كفاحهم 
التي  الرأسمالية  واستغالل  جلشع  التصدي  أجل  من  املجيد 
حل  إلى  االقتصادية،  ــات  األزم مواجهة  عند  كعادتها  جلأت 
األزمة الناجتة عن جائحة كورونا على حساب الطبقة العاملة 

وعموم الكادحني/ات وسائر الفئات الشعبية. 

والكادحة العمالية  جماهريان 

منذ  أي  املاضية  للسنة  مــارس  بداية  منذ  بالدنا،  تعيش 
العالم،  بلدان  ملعظم  بالنسبة  الشأن  هو  كما  شهرا،   14 حوالي 
فقط  املغرب،ليس  يف  أدت  التي  كــورونــا  جائحة  ــاة  وط حتت 
من   9000 وحوالي  املصابني/ات  من  مليون  نصف  من  أزيد  إلى 
الوفيات حسب املعطيات الرسمية، بل كذلك إلى إغالق اآلالف 
من  اآلالف  مئات  وجتويع  وتسريح  االقتصادية  املؤسسات  من 
العامالت والعمال، والتنامي املهول للعطالة، واملزيد من هشاشة 
واالنتشار  االســتــغــالل،  وتكثيف  األجـــور،  وتقليص  الشغل، 
االستجابة  عن  الصحية  املنظومة  وعجز  للفقر،  الفضيع 
العمومية  املدرسة  تخريب  ومواصلة  املواطنني/ات،  حلاجيات 
وضرب  بالعقدة  والتوظيف  اخلوصصة  تشجيع  عبر  خاصة 

. التعليمية  الشغيلة  مكتسبات 

على  ملساعدتها  الباطرونا  بدعم  الدولة  قامت  ما  وبقدر 
اجلماهير  وعــمــوم  الشغيلة  مشاكل  أهملت  ــة،  األزمـ ــاوز  جت
الشعبية التي لم تعد قادرة على مواجهة أعباء احلياة اليومية 

الشجاعة. رغم صمودها وتضحياتها ونضاالتها 

الصحية  الـــطـــوارئ  ــن حــالــة  إلـــى س الــدولــة  وقـــد جلـــأت 
االحتجاجات  لكبح  منها  مستفيدة  باستمرار،  ومتديدها 
املتضررة  الشعبية  للجماهير  النضالية  والتحركات  النقابية 

من تداعيات اجلائحة.

لقد استغلت الدولة املخزنية والرأسمالية املتوحشة ظروف 
بالعقدة،  والعمل  اخلوصصة،  نحو  املنحى  لتعميق  اجلائحة 
العاملة، وللمزيد من قهر الشغيلة واإلجهاز  اليد  والسمسرة يف 
النقابية،محاولة  واحلريات  والفردية  العامة  احلريات  على 

الــقــانــون  مقدمتها  ويف  خــطــيــرة،  تــراجــعــيــة  ــني  ــوان ق فـــرض 
الشغيلة  نقابات  يف  التحكمي  والقانون  اإلضراب  حلق  التكبيلي 
الشغل  مدونة  لتعديل  االنتكاسية  القانونية  واإلجـــراءات 
واملخططات التخريبية للقطاع العمومي. وها هي الدولة اليوم 
بعد أن فرضت املصادقة باإلجماع على القانون اإلطار للحماية 
الغامضة  خطتها  بأن  املواطنني/ات  إيهام  حتاول  االجتماعية، 
الذين  إن  للحماية االجتماعية ستحل مشاكلهم االجتماعية. 

تعميماحلماية  ستناصر  املتوحشة  الرأسمالية  أن  يعتقدون 
االجتماعية ولو يف حدها األدنى، كمن يعتقد أن املخزن ميكن 

أن يناصر الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

والكادحة العمالية  جماهريان 

وعموم  العاملة  الطبقة  منها  تعاني  التي  املزرية  األوضاع  إن 
الكادحني/ات والتي كشفت عنها جائحة كورونا هي نتيجة لــ:

والرأسمال  الدولية  ومؤسساتها  اإلمبريالية  هيمنة  ــــ 
العمومية،  األجنبي على ثروات بالدنا، وحتكمها يف السياسات 
طرف  من  والكادحني  العمال  جلماهير  املكثف  واالستغالل 
الكبار  األراضــي  مالكي  من  املكونة  السائدة،  الطبقية  الكتلة 
والبرجوازية الكبيرة التبعية؛ كل هذا برعاية الدولة املخزنية 

األداة السياسية حلماية مصاحلهم.

التراجع  بسبب  الباطرونا  لصالح  القوى  موازين  اختالل  ــ 
العمالية  النقابية  احلركة  تعيشه  أصبحت  الــذي  اخلطير 
ببالدنا، الناجت عن العدوانية التي متارسها الباطرونا املدعومة 
األصيلة  بــاملــبــادئ  ــزام  ــت االل ضعف  ــن  وع املــخــزن  ــرف  ط مــن 
استخدامها"،  وليس  العاملة  الطبقة  "خدمة  النقابي:  للعمل 
والتقدمية  والدميقراطية  واالستقاللية  والتضامن  الوحدة 
املطالب  حتقيق  أجل  من  النقابي  العمل  ربط  واجلماهيرية، 
أجل  مــن  االستراتيجي  البعد  ذي  النقابي  بالعمل  اآلنــيــة 

الرأسمالي. االشتراكية والقضاء على االستغالل 

يشكل  الــذي  السياسي  حلزبها  العاملة  الطبقة  افتقاد  ــ 
للدفاع عن مصاحلها كطبقة وعن مصالح عموم  الثورية  أداتها 

الكادحني.

جلبهة  اجلــمــاهــيــر،  وعــمــوم  الــعــامــلــة  الطبقة  افــتــقــاد  ـــ  ـ
دميقراطية توحد العمل املشترك لسائر القوى الدميقراطية، 
الشعب  نضاالت  بتوحيد  الكفيلة  الواسعة  الشعبية  وللجبهة 
على  سيرا  والفساد  االستبداد  من  تخليصه  أجل  من  املغربي 
واملساواة  واحلرية  الكرامة  يحقق  دميقراطي  نظام  بناء  طريق 

والعدالة االجتماعية وسائر حقوق اإلنسان للجميع.

• جماهريان العمالية والكادحة  

اعتبار.  أي  فوق  األرباح  مراكمة  دوما  وضعت  الرأسمالية  إن 
 26 يف  البيضاء  بالدار  روزامور  شركة  مبحرقة  نذكر  ان  فيكفي 
55 عاملة وعامل حرقا وعشرات  2008 التي خلفت وفاة  أبريل 
فبراير   8 يف  طنجة  وفاجعة  معطوبني/ات،    12 منهم  اجلرحى 
من هذه السنة والتي توفى خاللها 28 عامال وعاملة غرقا حتت 
ضحايا  من  اآلالفسنويا  وعشرات  للنسيج،  "سري"  مبعمل  املاء 
باملعامل  والسالمة  الصحة  شــروط  وتغييب  الشغل  ــوادث  ح
واألوراشوالضيعاتوخالل التنقل للعمل.ومع جائحة كورونا، إن 
الالإنسانيةعرضت  الطبقية  بإجراءاتها  املتوحشة  الرأسمالية 
أبنائكم  ومستقبل  وأوضاعكم  للخطر  حياتكم  أكثر  وتعرض 
تعبئة  هي  اليوم،  امللحة  املهمة  فإن  لذلك  للمجهول.  وبناتكم  
حالة  نظام  مــن  للتخلص  واحلــيــة  الدميقراطية  الــقــوى  كــل 
البوليسية،  للدولة  تغول  من  صاحبها  وما  الصحية  الطوارئ 
ضد  للتلقيح  الفوري  التعميم  مع  العادية،  لألوضاع  وللرجوع 
االحترازية  اإلجراءات  اتخاد  ومع  إضايف،  متاطل  بدون  كورونا 
التحكم  من  املزيد  إلى  الهادفة  العشوائية  عن  بعيدا  املعقولة 

السياسي.

مناداتكم  السنة،  لهذه  الشغل  عيد  مبناسبة  جنــدد،  إننا 
الطبقة  حزب  حزبكم،  بناء  يف  والفاعلة  الواعية  املشاركة  إلى 
لتقوية  أداة  جهة  من  باعتباره  الكادحني،  وعموم  العاملة 
األصيلة،  مبادئه  أساس  على  النقابي  العمل  وتوحيد  وتعزيز 
ومن جهة أخرى وسيلة لتخلصكم من وصاية األحزاب املخزنية 
من  ومتكينكم  أصنافها،  مبختلف  الــبــرجــوازيــة  ــزاب  ــ واألح
واالستغالل  املخزني  االستبداد  من  والتخلص  مصيركم  تقرير 
الرأسمالي، وبناء املجتمع الوطني الدميقراطي الشعبي يف أفق 
السياسية  للسلطة  املجسد  املنشود،  االشتراكي  املجتمع  بناء 
بعموم  مدعومة  العاملة،  للطبقة  واالجتماعية  واالقتصادية 

الكادحني/ات.

بالعمل  النهوض  أن  نعتبر  إذ  الدميقراطي،  النهج  يف  إننا 
النقابي التقدمي وبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني 
مسيرة واحدة، ندعو طالئع العمال والفالحني وباقي الكادحني 
إلى  بــحــرارة  نــنــادي  ــار،  اإلطـ هــذا  ويف  فيها.  االنــخــراط  إلــى 
النقابية  الوحدة  أفق  يف  الوحدوي  والنضال  النضالية  الوحدة 
أوال وقبل كل شيء  املوجهة  الدعوة  املنشودة، وهي  التنظيمية 
الدميقراطية  والكنفدرالية  للشغل  املغربي  االحتاد  ملركزيتي 
والتنظيمات  والتنسيقيات  النقابات  لسائر  ــذا  وك للشغل، 

الفئوية واملهنية املناضلة وهيئات الدفاع عن املعطلني. 

وال يفوتنا، يف األخري أن :

ــ نؤكد مطلبنا باحترام حقوق العمال وكافة حقوق اإلنسان 
ويف  السياسيني  املعتقلني  جميع  سراح  بإطالق  بدءا  ببالدنا، 
مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحفيني واملدونني األحرار.

األنظمة  مــن  لــعــدد  اخلياني  للتطبيع  إدانــتــنــا   ــدد  جن ــــ 
لكفاح  ودعمنا  الصهيوني   الكيان  مع  املغرب،  ومنها  العربية، 
الشعب الفلسطيني من أجل القضاء على االستعمار الصهيوني 
القدس  وعاصمتها  الدميقراطية  الفلسطينية  الدولة  وبناء 
كافة  مع  نؤكدتضامننا  كما  الفلسطيني؛  التراب  كامل  فوق 
كوروناويف  جائحة  مع  احلالية  محنتها  مواجهة  يف  الشعوب، 
مقدمتها  ويف  والرجعية،  االمبريالية  ضد  الــدؤوب  نضالها 

شعوب اليمنوالسودان ولبنان وسوريا واجلزائر وفينزويال.

األممي  العمالي  التضامن  عاش 
ومناضلة موحدة  المغربية  العمالية  النقابية  الحركة  عاشت 

الشعبي للكفاح  وطليعة  نفسها  سيدة  العاملة  الطبقة  عاشت 
الشعب عاش 

يف فاتح ماي النهج الدميقراطي يدعو للوحدة النضالية يف أفق الوحدة 
النقابية
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

بل  الـثـورة  يصنع  من  الفقر  "ليس 

الـثـورة''،  يصنع  من  هو  الفقراء  وعـي 

مجندة  تكن  لــم  إن  الــثــورة  أن  مــفــاده 
ــال  ــك ــة أش ــاف ــك بــالــوعــي الــطــبــقــي ل
أن  ميكن  ال  االســتــبــداد  و  االضــطــهــاد 

املاركسي. باملنطق  ثورة  نسميها 

االجتماعي  الوضع  احتقان  ظل  يف 
الهوة  واتــســاع  باملغرب  واالقــتــصــادي 
من  بــني  الــصــراع  ــدام  ــت واح الطبقية 
واقع  تنامي  مع  ميلك،  ال  من  و  ميلك 
ســيــاســات  و  ــة  ــال ــط ــب ال و  الــتــهــمــيــش 
اجلماهير  حق  يف  التجويع  و  التفقير 
لتغول  نتاج  إال  هو  ما  ذلك  و  الكادحة، 
ــة املــخــزنــيــة الــتــي كــشــرت عن  ــدول ال
بات  مــا  أذهــانــنــا  إلــى  ــات  أع و  أنيابها 
والــرصــاص"  اجلمر  "بسنوات  يسمى 
اإلمبريالية  املؤسسات  إلرضــاء  فقط 
بهدف  أمالءاتها  تطبيق  و  املتوحشة، 
أبناء  كاهل  على  البنيوية  أزمتها  فك 
القمع  أصــبــح  حــيــت  املــغــربــي  الــشــعــب 
والعتقال و لترهيب نصيب كل معارض 
التخريبية،  لسياساتها  منتقد  أو 
جدا  الطبيعي  فمن  الوضع  هذا  وأمام 
مكتوفة  الكادحة  اجلماهير  تبقى  أال 
ما  ــذا  وهـ  ، حتفها  تنتظر  ــادي  ــ األي
املعارك  من  العديد  تفجير  إلى  دفعها 
على  االحتجاجية  واألشكال  النضالية 
اجلــريــح،  الــوطــن  ــذا  ه خريطة  ــول  ط
االنتقامية  السياسات  لهذه  رافضة 
بشمال  املأساوية  املشاهد  آخرها  ولعل 
املغرب " الفنيدق " و االرتفاع املهول يف 

االنتحار...  حاالت  أعداد 

أنه  القول  ميكن  أو  نفسه  الوضع  و 
أو  أزيالل  إقليم  يعانيه  مأساوية  أكثر 
الظلمات"،  "إقليم  البعض  يصفه  كما 
مجموعة  يــشــهــد  ــدوره  ــ ب أنـــه  حــيــث 
يف  الــصــارخــة  النضالية  املــعــارك  مــن 
للدولة  التخريبية  السياسات  وجــه 
واإلقــصــاء،  التفقير  ــع  وواق املخزنية 
ــعــركــة اجلــمــعــيــة  ــا م ــ ــرزه ــ و لـــعـــل أب
املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية 
باملغرب فرع دمنات املتمثلة يف اعتصام 
منذ  دمنات  باشوية  أمــام  من  مفتوح 
دفاعا  املنصرم    2021 ــارس       ــ م  25
و  التنظيم  و  التشغيل  يف  احلــق  عــن 
إال  االجتماعية،  والــعــدالــة  الكرامة 
أبريل   20 يــوم  فضه  مت  املعتصم  أن 
مجموعة  مــصــادرة  مت  أن  بعد   2021

بينها  من  اللوجيستيكية  الوسائل  من 
مع  تزامن  كله  وذلك  اجلمعية،  الفتة 
و  التالوين  بشتى  رهيب  قمعي  إنــزال 
من  مجموعة  توصل  أن  بعد  األزيــاء 
باشا  طــرف  من  املنع  بقرار  املناضلني 
باعتقال  التهديد  مع  دمنات،  مدينة 
ــوا يــجــســدون  ــان ــن ك ــذي املــنــاضــلــني ال
ــام  أم ــن  م يــنــصــرفــوا  ــم  ل إن  املــعــتــصــم 
بالنسبة  نفسه  الشيء  و   . الباشوية 
يخوضون  الــذيــن  تاگلفت  ملعطلي 
يف  تتجسد  التي  النضالية  معركتهم 
أزيد  منذ  ليلي   مببيت  مرفوق  معتصم 
 ، تاگلفت  قيادة  أمام  يوما  أربعني  من 
إال أن اجلهات املسؤولة قامت بالواجب 
تتقنها  ــتــي  وال املــعــهــودة  وبــإجــابــتــهــا 
بالتدخل  أوامــرهــا  أعطت  أنها  حيث 
أبريل   26 االثنني  يوم  املعتصم  لفض 
النصف  و  عشر  الثانية  متام  يف  ذلك  و 
مصادرة  مت  أنه  كما  الليل  منتصف  من 
للمعتصم  اللوجيستيكية  الوسائل  كل 

أفرشة... (.  ، ، أغطية  )الفتات 

املــعــركــة  إلـــى  بــاإلضــافــة  و   هـــذا 
دوار  ساكنة  تخوضها  التي  النضالية 
ماجضن   أيت  جماعة  بكرول  "مايكو" 
اجلماعي  املــجــلــس  رئــيــس  مــطــالــبــني 
مقطع  ــروع  ــش م تــنــزيــل  يف  بــاإلســراع 
وربط   ، الدوار  عن  العزلة  لفك  طرقي 
 ، الكهرباء  بشبكة  الكوانني  من  عدد 
الصحية  اخلدمات  جتويد  إلى  إضافة 
و بناء املزيد من احلجرات الدراسية . 

معركة  هــنــاك  آخـــر   جــانــب   ومـــن 
نــضــالــيــة يــخــوضــهــا عــمــال وعــامــالت 
الطبخ و أعوان النظافة و حراس األمن 
نقابة  لواء  حتت  التعليمية  باملؤسسات 
التوجه  للتعليم  الوطنية  اجلامعة 
عن  دفاعا  بدمنات    fne الدميقراطي 
أحد  طرف  من  املطرودتني  العاملتني 
)ح.ف(   إعــداديــة  املــؤســســات  رؤســـاء 
لشهر  مبستحقاتهم  املطالبة  أجل  ومن 
مارس و التي لم يتوصلوا بها بعد علما 
العمال يشتغلون حتت رحمة شركة  أن 
 . املفوض  بالتدبير  يسمى  ما  إطار  يف 

النهج  مناضلي  فــان  هــذا  كل  وأمــام 
يف  يتواجدوا  أن  إال  أبو  الدميقراطي 
الكادحة  للجماهير  األمامية  الصفوف 
و كانت مساهمات  مناضلي النهج مهمة 

النضالية. األشكال  هذه  إجناح  يف 

أحرار و حرائر دمنات يف قلب 
الرصاع ضد التهميش واإلقصاء

ضد  مهمة  نضاالت  الفارطة  األسابيع  شهدت 
العاملة. الطبقة  حقوق  على  الهجوم 

اخلصوص  على  منها  مهمة  عمالية  نــضــاالت 
احلضرية  باجلماعات  النظافة  عمال  احتجاجات 
عن  ،تعبر  ــدة(  وج و  مطهر،  بني  عني   ، )جـــرادة 
القوي   وإميانهم   ، املشروعة  مبطالبهم  قناعتهم 
نبذ  ــى  وإل لتحقيقها،  طويال  نفسا  يتطلب  ممــا 
مبادئ  وتفعيل  صفوفهم  تخترق  التي  التفرقة 

تتطلب كما  لفرضها  العمالي  الوحدة   والتضامن 

النقابية. املركزيات   قبل  من  الفعلي  الدعم 

الهيئات  مــن  العاملة  الطبقة  مناصري  ومــن 
احلقوقية. السياسيةو 

الــعــرضــيــني   الــنــظــافــة  ــال  ــم ع ــوض  ــخ ي   -  1
يوميا  اعتصاما   ، جـــرادة  احلضرية  باجلماعة 
ــا عـــدا يــومــي الــســبــت و  ــات الــعــمــل م ــ خـــارج أوق
بتسوية  للمطالبة   2021 يناير  فاحت  منذ  األحد 
 10 من  أكثر  اشتغل  الــذي  ومنهم  املطلبي  ملفهم 
عن  تعويض  وال  صحية  تغطية  بــدون   ســنــوات 
العمال  شغيلة  إنهم  تقاعد؟”  وال  الشغل  حوادث 
وحجر  الصعبة،  املــهــمــات  أصــحــاب   ، العرضيني 
الزاوية يف هرمية عمال النظافة والعيون الساهرة 
يبلغ   ، األسود  الرغيف  مدينة  أحياء  نظافة  على 
20 امرأة. 200 عامل منهم حوالي  عددهم حوالي 

مــيــاومــني   عــمــاال  الــعــرضــيــون  الــعــمــال  يعتبر 
األجر  أن  علما  عمل،  يوم   كًل  عن  أجرا  يتقاضون 
 77 يف  تتمثل  يومية  بــأجــرة  ــوم،  ي  15 كــل  ــؤدى  ي
2000.00  درهم يف الشهر  درهما لليوم أي حوالي 
حيث   ، شهر  نصف  كل  درهم   997.00 بالضبط   و 
واإلمكانيات  املدينة  تنظيف  مجال  تكلفة   تعتبر 
ذلك  مع  وطنيا،  التكلفات  أقل  من  للجماعة  املادية 
ولألسف  هي  املجال  هذا  يف  املبذولة  فاملجهودات 
تتقاضى  والتي  املهمشة  الفئة  هذه  حساب  على 
أجور ضعيفة أقل من احلد األدنى لألجور باملغرب 
ال  فهم  غيرها  أو  صحية  ألسباب  غيابهم  وعند  
أيام  يف  األمــر  ونفس  اليوم  ذلــك  أجــر  يتقاضون 

األعياد.

املكتب  مراسلة  يف  جــاء  ما  مطالبهم  أهــم  ومــن 
وموظفي  لــعــمــال  الــوطــنــيــة  للجامعة  ــوي  ــه اجل
موجهة  الــشــرقــيــة  ــة  ــه اجل احملــلــيــة  ــات  ــاع ــم اجل
العاجلة  االستجابة  ملتمسا  جرادة  إقليم  لعامل 
باجلماعة  العرضيني  للعمال  املطلبي  امللف  ملعاجلة 

: يف  املتمثلة  و  جرادة  ملدينة  احلضرية 

القوانني  تطبيق  خــالل  من  ــور  األج حتسني   -
الصدد. يف هذا  العمل  بها  اجلاري 

- تسوية وضعية العمال لدى نظام منح الرواتب 
اجلماعات  بعض  يف  أم  كما  اجلماعي  التقاعد 

الصندوق. يف  االنخراط  بطائف  من  ومتكينهم 

)التلقيح،  والصحة  السالمة  شــروط  توفير   -

املكان(. بعني  احلمامات 

معاناة  ــن  م تخفف  الــعــمــل  ــروط  شـ تــوفــيــر   -
العمال.

وبجودة  الفصول  حسب  العمل  مالبس  توفير   -
تساعد العمال يف أداء واجبهم يف أحسن الظروف.

هو  كما  للعمال  االجتماعي  الدعم  توفير   -
غالبية  يف  املــفــوض  التدبير  عــمــال  ــدى  ل قــائــم 

اجلماعات.

2 - أقدم مجلس جماعة عني بني مطهر ،بدون 
دفعهم  مما   ، عامال   13 طرد  على  إنذار  دون  و  مبرر 
االحتاد  لواء  حتت  احتجاجية  وقفة  تنظيم  إلى 
فورا   لعملهم  بإرجاعهم  يطالبون  للشغل  املغربي 
،وحرمانهم  للتشريد  ضم  تعريض  من  منددين   ،
تسعة  من  أكثر  فئة  قضوا  الذي  رزقهم  مورد  من 

سنوات.

االحتجاجية   الوقفة  تأجيل  و  تعليق  مت    -  3
حتت  املنضوية  وجدة   SOS angad شركة  لعمال 
لالحتقان  ،رفــعــا  للشغل  املــغــربــي  الــتــحــاد  لـــواء 
ال  توتر  ألي  وتفاديا  املسبوق  غير  االجتماعي 
والصالح  الساكنة  ومصلحة  املدينة  مصالح  يخدم 
احلوار  اجل  من  املجلس  لرئاسة  ،واستجابة  العام 

راسها: وعلى  املطلبي  امللف  النقاط  اهم  وحول 

- التزام اجلماعة لتمكني العمال من املستحقات 
اآلجال. اقرب  يف  "سيطا"  شركة  لدى  املتبقية 

التي  املكتسبة)احلقوق  العمال  حقوق  ضمان   -
السابقة.(. الشركة  يف  بها  يتمتعون  كانوا 

بني  العالقة  اواصــر  يشجع  سليم  مناخ  خلق   -
والعمال. االدارة 

اليومية  احلياة  تفاصيل  عن  تعبر  أحداث  ثالث 
قصف  حتــت  يعيشون  الــذيــن  النظافة   لعمال 
التي  احمللية   باجلماعات  للمسؤولني  الــقــرارات 
األجهزة  حرص  مع  وبؤسا،  تعقيدا  حياتهم  تزيد 
تهميش  على  احلاكم  لالئتالف  املختلفة  الدعائية 
لكن  العام.  الرأي  عن  وحجبها  األخبار  هذه  مثل 
هذه  حقيقة  طويال،  تقبر  أن  ميكن  ال  احلقيقة 
التآمر  عن  تتوقف   لم  التي  الرجعية  ــزاب  األح
وال  الــبــالد  مــقــدرات  وعلى  املغربي  الشعب  على 
الطبقي  وجــهــهــا  كــشــف  دون  ــّر  مت فــرصــة  تــتــرك 

أقلية. إلى  املنحاز  السافر 

النقل  مــســتــخــدمــي  و  لــعــمــال  أولـــي  انــتــصــار 
ينصف  بوجدة  األولى  الدرجة  :)قضاء   احلضري 
التي  املكتسبة  بحقوقهم  بتمتيعهم  ويقضي 
التدبير  قانون  ويقرها  الشغل  تشريع  يضمنها 
صموالعمال  ــل(.إن  ــاج ــع ال الــنــفــاذ  مــع  املــفــوض 
بشركة  بــوجــدة  احلــضــري  للنقل  واملستخدمني 
حق  ضــاع  ومــا  ســدى.  يذهب  لم  الــذي  موبيليس 

مطالب. وراءه 

املقاومة الشعبية
وجدة 

بوسماحة بهلول
محمد جفى
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عدة،  أسابيع  دام  اعتصام  بعد   
والــعــامــالت   العمال  بــني  اتــفــاق  مت 

"بالم"  مغرب  أمــام  املعتصمني/ات 
وشركة  ببيوكرى   السبت  بطريق 
والبدء  االعتصام  برفع  سوبرفيل 

ابتداء  العمال  تعويض  تسوية  يف 
ماي   4 ( املقبل  الــثــالثــاء  ــوم  ي مــن 

.)2021

بــعــمــالــة  لـــقـــاء  يف  مت  االتـــفـــاق 
اخلميس  الــيــوم  بها  ــت  اي اشــتــوكــة 

على  ــى   ــه ــت ان  2021 ــل  ــريـ ابـ  29
حوار  بعد  مساء  السابعة  الساعة 
وإدارة  العمال  ممثلي  بني  ماراطوني 
اإلقليمية. اللجنة  إطار  يف  الشركة 
املــنــاضــالت  و  املــنــاضــلــني  هــنــيــئــا 
معركتهم  يف  صــمــودهــم/هــن  على 
اكــثــر من  ــتــي دامـــت  ال الــبــطــولــيــة 

أشهر. سبعة  
فك  مت  ــار  ــط االف بــعــد  ومــبــاشــرة 
امام مقر شركة مغرب  االعتصام من 
ببيوكرى. السبت  بطريق  "بالم" 

بــالــصــمــود والـــوحـــدة، ضــحــايــا 
واحلكرة... والتهميش،  االستغالل 

املشروعة. حقوقها  تنزع 
املقاومة. عن  بديل  ال 

يـــخـــوض عـــمـــال الــنــظــافــة 
العرضيني  باجلماعة احلضرية 
خارج  يوميا  اعتصاما   ، جــرادة 
ــا عـــدا يومي  الــعــمــل م ــات  ــ أوق
السبت و األحد منذ فاحت يناير 
2021 للمطالبة بتسوية ملفهم 
املطلبي ومنهم الذي اشتغل أكثر 
ــدون  تغطية  ب ســنــوات   10 مــن 
عــن  ــويـــض  ــعـ تـ وال  صــحــيــة 
تقاعد؟”  وال  الشغل  حــوادث 
العرضيني  العمال  شغيلة  إنهم 
الصعبة،  املــهــمــات  ــاب  ــح أص  ،
الزاوية يف هرمية عمال  وحجر 
على  الساهرة  والعيون  النظافة 
الرغيف  مدينة  أحياء  نظافة 
حوالي  عددهم  يبلغ   ، األســود 
 20 حــوالــي  منهم  عــامــل  امرأة.200 
العرضيون  الــعــمــال  يعتبر 
أجرا  مياومني  يتقاضون  عماال 
أن  علما  يـــوم  عــمــل،  كـــًل  ــن  ع
األجر يؤدى كل 15 يوم، بأجرة 
يومية تتمثل يف 77 درهما لليوم 
2000.00  درهــم  حــوالــي  أي 
 997.00 بالضبط  و  الشهر  يف 
حيث   ، شهر  نصف  كــل  درهـــم 
تنظيف  تكلفة  مجال  تعتبر 
املــديــنــة واإلمــكــانــيــات املــاديــة 
التكلفات  ــل  أق مــن  للجماعة 
فاملجهودات  ــك  ذل مــع  وطنيا، 
ــال هي  ــج امل املــبــذولــة يف هـــذا 
ولألسف على حساب هذه الفئة 
أجور  تتقاضى  والتي  املهمشة 
األدنــى  احلــد  من  أقــل  ضعيفة 
عند  غيابهم  و  باملغرب  لألجور 
ألسباب صحية أو غيرها فهم ال 
األمر يف أيام األعياد.يتقاضون أجر ذلك اليوم ونفس 
يف  جاء  ما  مطالبهم  أهم  ومن 
مراسلة املكتب اجلهوي للجامعة 
الــوطــنــيــة لــعــمــال ومــوظــفــي 
ــة اجلــهــة  ــي ــل ــات احمل ــاعـ ــمـ اجلـ
إقليم  لعامل  موجهة  الشرقية 
االستجابة  ملتمسا  ــرادة  ــ ج
املطلبي  امللف  ملعاجلة  العاجلة 
باجلماعة  العرضيني  للعمال 
ــرادة و  ــ ــة ملــديــنــة جـ ــري ــض احل

املتمثلة يف :
خالل  من  األجــور  حتسني   -
بها  ــاري  اجلـ الــقــوانــني  تطبيق 

العمل يف هذا الصدد.
العمال  وضــعــيــة  تــســويــة   -
ــام مــنــح الـــرواتـــب  ــظـ لــــدى نـ
يف  أم  كما  اجلماعي  التقاعد 
ومتكينهم  ــات  ــاع ــم اجل بــعــض 
ــراط يف  ــ ــخ ــ ــف االن ــائ ــط ــن ب الصندوق.مـ
السالمة  شـــروط  تــوفــيــر   -
احلمامات  )التلقيح،  بعني املكان(.والصحة 
الــعــمــل  ــروط  ــ شـ ــر  ــي ــوف ت تخفف من معاناة العمال.-  
الــعــمــل  مــالبــس  ــر  ــي ــوف ت   -
حسب الفصول وبجودة تساعد 
الظروف.العمال يف أداء واجبهم يف أحسن 
االجتماعي  الدعم  توفير   -
للعمال كما هو قائم لدى عمال 
غالبية  يف  املــفــوض  الــتــدبــيــر 

اجلماعات.
النظافة  عمال  معركة  إن   -
بــجــمــاعــة مــديــنــة الــرغــيــف 
نبذ  إلـــى  ــة  ــاج ح يف  ــود  ــ األسـ
التي تخترق صفوفهم  التفرقة 
و تفعيل مبادئ االحتاد املغربي 
كــالــوحــدة  والتضامن  للشغل 

العمالي، لفرض
ملفهم املطليب ، كما تتطلب:

قبل  مــن  الفعلي  مركزيتهم النقابية.-  الــدعــم 
الهيئات  طــرف  من  املـــؤازرة   -
ــة  ــي ــاب ــق ــن ال و  واحلقوقية.الـــســـيـــاســـيـــة 
للتضامن  حملة  تنظيم   -
ــنـــخـــرط فــيــهــا مــوظــفــو/ يـ
بــاقــي  و  ــرادة  ــ جـ جــمــاعــة  ات 
اجلماعات  باإلقليم، كل حسب 
شارات  )حمل  وطاقته  قدرته 
حمراء، زيارات ميدانية، تنظيم 

قافلة جهوية ملؤازرتهم …(. 
إعــالمــيــة  حــمــلــة  تنظيم   -
منها  والــتــكــثــيــف  تــضــامــنــيــة 
مواقع  يف  بالقضية  )التعريف 
واجلرائد  االجتماعي  التواصل 
لفضح  وااللكترونية(  الورقية 
يعيش  ــــذي  ال املــــزري  الـــواقـــع 
العاملة  الطبقة  من  جــزء  املغربية.فيه 

رصخة العامل العرضيني ضد 
االستغالل

لدعم  املغربية  اجلبهة  تتوجه 
مبناسبة  التطبيع،  وضــد  فلسطني 
بالتحية  الــســنــة،  لــهــذه  ــاي  م ــاحت  ف
وعموم  العاملة  للطبقة  والتقدير 
تبذله  مــا  على  املغربية  الشغيلة 
ــع  ــواق م يف  جــســام  تــضــحــيــات  مـــن 
جائحة  ظروف  رغم  والعمل  اإلنتاج 
اندالعها  على  ــرت  م الــتــي  ــا  كــورون
ــدوس  ال عــن  فضال  ســنــة،  مــن  أزيـــد 
املكثف  واالســتــغــالل  حقوقها  على 
تكلل  أن  متمنية  له،  تتعرض  الذي 
طغيان  ضــد  بــالــنــجــاح  والدولة.نــضــاالتــهــا  الباطرونا 

الفترة  ميز  ما  أن  اجلبهة  تعتبر 
املــنــصــرمــة هـــو مـــن جــهــة جــائــحــة 
النظام  طرف  من  واستغاللها  كورونا 
جائحة  ــى  إلـ وحتــويــلــهــا  املــخــزنــي 
احلريات  لضرب  وسياسية  حقوقية 
جهة  ومن  املكتسبات،  على  واإلجهاز 
التطبيعيةاخليانية  اخلطوة  أخرى 
أقــدم  الــتــي  الصهيوني  الــكــيــان  2020.مــع  دجنبر   10 يوم  عليها 

النضالية  املبادرات  تعرضت  وقد 
حتت  للقمع  اجلبهة  بها  قامت  التي 
التي  الصحية  الطوارئ  حالة  يافطة 
طوارئ  إلى  األمر  حقيقة  يف  حتولت 
الى  الصحي  احلجر  وحتول  سياسية 
الشعب  نضاالت  على  سياسي  املغربي.حجر 

إدانـــتـــهـــا   اجلــبــهــة  جتــــدد  واذ 
فانها  الصهيوني   الكيان  مع  للتطبيع 
الكامل  الدعم  يف  استمرارها  تؤكد 

أجل  من  الفلسطيني  الشعب  لكفاح 
الصهيوني  االستعمار  على  القضاء 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــدول ــ ــاء ال ــ ــن ــ وب
القدس  وعاصمتها  الدميقراطية 
الفلسطيني  الـــتـــراب  ــل  ــام ك فـــوق 
للتو  املنطلقة  الشعبية  الهبة  وتثمن 
من  مناطق  عــدة  لتعم  الــقــدس  مــن 

احلبيبة.  فلسطني 

توجه حتية عالية ونداء حارا الى 
جلعل  للتطبيع،   املناهضة  النقابات 
الفلسطيني  الــشــعــب  دعــم  نقطة 
يف  قــارة  نقطة  التطبيع  ومناهضة 

واستحضارها  هياكلها  أعمال   جدول 
جلن  وخلق  التظاهرات  مختلف  يف 
واقــتــراح  مبتابعة  خــاصــة  مركزية 

الصلة. ذات  املبادرات 

بالنقابات  خــاص  بشكل  تهيب 
الــتــعــلــيــمــيــة ملــنــاهــضــة الــتــطــبــيــع 
ــدأ يــأخــذ أبــعــادا  الــتــربــوي الـــذي ب
بأنشطة  بــالــقــيــام  ــك  وذلـ خــطــيــرة 
والطلبة  التالميذ  لفائدة  توعوية 
الفلسطينية  بالقضية  الوعي  لنشر 
التطبيع  ومبخاطر  بها  والتعريف 
من  الصهيونية  احلركة  متثله  ومــا 
وعلى  املــغــربــي  الشعب  على  العالم.خطر  يف  والسالم  السلم 

جميعا ملواجهة التطبيع مع العدو الصهيوين

انتصار أويل لعامل "سوبرافيل" بعد نضال مرير
اشتوكة أيت باها

جرادة

بوسماحة بهلول
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للنهج  الــوطــنــيــة  الــكــتــابــة  تــتــابــع 
ــا يقع  مـ ــب  ــث ــن ك الـــدميـــقـــراطـــي عـ
نواحي  الشمالية  املــغــرب  بشواطئ 
الــفــنــيــدق، حــيــث جتـــري مــوجــة من 
الرحيل اجلماعي للشباب الذين القوا 
قاصدين  البحر  ــواج  أم يف  بأرواحهم 
أننا  سباحة.  احملتلة  سبتة  مدينة 
السوء  نترقب  الوطنية  الكتابة  يف 
جديدة  فاجعة  حـــدوث  يف  املتمثل 
انسدت  الذي  املغربي  بالشباب  تفتك 
الطبقية  السياسة  جراء  اآلفاق  امامه 
تطبقها  التي  والتجويعية  التفقيرية 
قانون  ذريعة  حتت  املغربية  الــدولــة 

الطوارئ الصحي.

عن  الكاملة  املسؤولية  نحمل  إننا 
"الهجرة  عــن  الناجمة  الفواجع  كــل 
ــي اودت  ــت الــبــحــر وال الــســريــة" عــبــر 
الدولة؛  الى  غرقا  الشهداء  من  باملئات 
اجل  من  الــفــوري  بالتدخل  ونطالب 
الشباب  لهؤالء  املنتج  العمل  توفير 

لهذه  والتفقير  التهميش  ومحاربة 
املناطق  وبــاقــي  الشمال  يف  املناطق 

املهمشة باملغرب.

من  استعجالية  بتدابير  نطالب 
نعلم  ونحن  النزيف،  هــذا  وقــف  اجــل 
يتاح  لن  اجلذري  احلل  بان  العلم  حق 
من  متحرر  وطني  نظام  اطــار  يف  إال 
التبعية، نظام دميقراطي شعبي يعلي 
العيش  اسباب  ويوفر  الشعب  مصالح 

الكرمي للعمال وجميع الكادحني.

النهج الدميقراطي يطالب بتدابري استعجالية من أجل 
وقف نزيف الهجرة وبتوفري العمل املنتج للشباب

اجلمعية  لواء  حتت  املنضوي  الناظور  فرع  دأب 
على  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية 
الطبقة  جانب  إلى  سنوي  بشكل  ماي  فاحت  إحياء 
األممي  ليومها  تخليدا  واألممية  املغربية  العاملة 
وصراعها  البطولية  بنضاالتها  إنتزعته  الــذي 
واإلستغالل  القهر  أشكال  كل  ضد  النفس  الطويل 

الطبقيني.

لهذه  ماي  فاحت  املغربية  العاملة  الطبقة  تستقبل 
جائحة  انتشار  جراء  إستثنائي  وضع  ظل  يف  السنة 
النظام  يحاول  التي  الصحية  الطوارئ  وحالة  كورنا 
إستغاللها  الالشعبي  الــالدميــقــراطــي  الــالوطــنــي 
والسياسية  النقابية  ــات  ــري احل على  للتضييق 
ومحاولة إجتثاث احلركة  اإلحتجاجية عبر قرارات 
الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية   ( واملنع  القمع 
لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  باملغرب،  املعطلني 
الذين فرض عليهم ...( وإعتقال املناضلني الشرفاء 
سليمان   ، الــراضــي  )عــمــر  والصحفيني  ــني  ــدون وامل
 ، املتعاقدين  األساتذة   ، األبلق  ربيع   ، الريسوني 
من  مجموعة  إلــى  إضافة   ، احلــجــاجــي.....(  وليد 
اوسع  ومصالح  تتعارض  التي  الالشعبية  الــقــرارات 
الصحي  احلجر  اخــرهــا  كــان  الشعبية  اجلماهير 
ويف  للمتضررين  دعم  اي  توفير  دون  برمضان  الليلي 
إستمرار  مع   ، واملقاهي  املطاعم  عمال/ت  مقدمتهم 
بخيرة  دفعت  التي  والتجويع  التفقير  سياسات 
املوت أخرها  الهجرة وركوب قوارب  إلى  الوطن  أبناء 
سباحة  الفنيدق  مدينة  لشباب  اجلماعية  الهجرة 

يف اجتاه مدينة سبتة أودت بحياة شابني. 

نضاالت  تلجيم  القائم  السياسي  النظام  ويحاول 
الطبقة العاملة بدءا مبنع مسيرات فاحت ماي ومرورا 
النقابي  العمل  جترم  التي  القوانني  من  مبجموعة 
التكبيلي،  اإلضراب  )قانون  اإلضراب  حق  وممارسة 
إلى  إضافة   ، اجلــديــد...(  النقابات  قانون  مشروع 
اإلستغالل  تكثيف  إلى  تهدف  رجعية  شغل  مدونة 
والشركات  الباطرونا  جلشع  حماية  العمال  وتسريح 
الرأسمالية احمللية واألجنبية ، هذا يف الوقت الذي 
يعرف احلوار اإلجتماعي البلوكاج وغياب اي تنزيل 
ويف   ، علتها  على   2011 أبريل    26 إتفاقية  لبنود 
بعيدا  ومشتتا  مقزما  النقابي  النضال  يبقى  املقابل 
عن الوحدة النقابية والتأطير النقابي رغم العديد 
يف  املغربية  الشغيلة  خاضتها  التي  اإلضرابات  من 
لعمال/ت  البطولي  واإلعتصام  القطاعات  مختلف 
بانتصارهم  توج  والــذي  السنة  جتاوز  الذي  أمانور 

على الشركة وعودتهم للعمل.

حدتها  وتــزايــد  البطالة  معدالت  تزايد  ــام  وأم
على  خاصة  والنفسية  اإلجتماعية  وانعكاستها 
الشأن  ، وأمام متاطل املسؤولني على  حملة الشواهد 
حتت  املنضوي  احمللي  الفرع  خاض  بالناظور  احمللي 
املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  لواء 
دفاعا  اإلحتجاجية  األشكال  من  سلسلة  باملغرب 
اخلطوات  جميع  أن  إال  والتنظيم،  الشغل  حقي  عن 
 ، والقمع  املنع  ــرارات  ــق ب جتابه  للفرع  النضالية 
وعليه فإننا يف  فرع الناظور نعلن للرأي العام احمللي 

مايلي: والوطني 

* تحياتنا ل:

- الطبقة العاملة وعموم املأجورين/ت والنقابيني 
بالعيد  املناضلة  النقابية  اإلطارات  وكل  التقدميني 

األممي للشغل. 

ــي فـــاس وتــالــســيــنــت عــلــى صــمــودهــم  ــرع - ف
ومطالبتنا  الفارغة  األمعاء  معركة  يف  وإنتصارهم 

بتفعيل كافة الوعود املقدمة لهما.

* تشبتنا ب :

الوطنية  اجلمعية  والتاريخي  الوطني  إطارنا   -
وبهويته  بــاملــغــرب  املــعــطــلــني  ــادات  ــه ــش ال حلــمــلــة 

والتقدمية. الكفاحية 

- بحقنا العادل واملشروع يف الشغل والتنظيم.

* مطالبتنا ب :

املشروعة  مطالبنا  لكافة  الفورية  اإلستجابة   -
مذكرتنا  أرضية  على  ومسؤول  جاد  حوار  فتح  عبر 

املطلبية.

الذي  املغاربة  للعمال  إقتصادي  بديل  توفير   -
إغالق  بعد  ومليلية  سبتة  مدينتي  يف  يشتغلون 

املعبريني احلدوديني مع املدينتني.

من  ــن  ــرودي ــط امل وعــامــلــة  عــامــل   400 ــاع  ــ إرج  -
السيارات  كراسي  لصناعة  خوبيلسا  شركة  طرف 
التسريحات  من  العمال  بحماية  ومطالبتنا  لعملهم 

اجلماعية.

- إطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني وإسقاط 
املتابعات يف حق رفاقنا باجلمعية الوطنية ) محمد 
، وليد احلجاجي ....( ومذكرة البحث يف حق  جفى 

كافة مناضلي/ت الشعب املغربي.

يف  شعبية  دميقراطية  وطنية  سياسة  ســن   -
ميدان الشغل مع ضمان تكافؤ الفرص يف ولوج سوق 

الشغل.

النقابي  العمل  جترم  التي  القوانني  كافة  إلغاء   -
حقها  مبمارسة  للشغيلة  يسمح  إضراب  قانون  وسن 
متابعات  ودون  األجــر  مــن  إقتطاع  دون  النقابي 

قانونية.

*إدانتنا ل :

الناظور  فرع  على  املسلط  والقمع  املنع  قرارات   -
السلمي  الــتــظــاهــر  يف  حــقــه  ــة  ــارس مم ــل  ع لثنيه 
فروع  كافة  به  جتابه  الذي  املنع  وكذا   ، واحلضاري 
واحلركة  مــاي  فــاحت  ومسيرات  الوطنية  اجلمعية 

اإلحتجاجية بشكل عام.

على  للزحف  الصحية  الطوارئ  حالة  إستغالل   -
قوانني  وسن  املغربي  للشعب  التاريخية  املكتسبات 
رجعية وتراجعية واتخاذ قرارات الشعبية تزيد من 

حدة البطالة والفقر والهشاشة.

كرمي  الرفيق  له  تعرض  الذي  التعسفي  الطرد   -
حــاجــي مــن طــرف شــركــة حــافــالت فــوغــال بتازة 

لدفاعه املستميت عن العمال املطرودين.

* دعمنا ل:

الذين  لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  نضاالت   -
احلركات  كافة  ونــضــاالت  التعاقد  عليهم  ــرض  ف
أجل  مــن  املغربي  الشعب  ونــضــاالت  اإلجتماعية 

احلرية والكرامة والعدالة اإلجتماعية.

- للقضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني 
الكيان الصهيوني ومن أجل إقامة دولته  البطل ضد 

واملستقلة. الدميقراطية 

ويف األخير جندد دعوتنا لكافة االطارات احلية 
مع  واملتعاطفني  الغيوريني  وكل  اإلعالمية  واملنابر 
أشكال  كل  تقدمي  أساس  على  احمللي  الفرع  نضاالت 

الدعم واملساندة.

حلملة  الــوطــنــيــة  اجلــمــعــيــة  ــاالت  ــض ن عــاشــت 
. الشهادات املعطلني باملغرب 

عاشت نضاالت الشعب املغربي.

املجد للشهداء واحلرية للمعتقلني. 

جمعية املعطلني  بالناظور تطالب بإلغاء كافة القوانني التي تجرم 
العمل النقايب

حتت شعار: "إقرار اآللية الوطنية 
للكشف  سبيلنا  للحقيقة  املستقلة 
ملف  يف  ــة  ــل ــام ــك ال احلــقــيــقــة  ــن  عـ
وضحايا  املصير  مجهولي  املختطفني 

القسري" االختفاء 

ــول عــيــد الــعــمــال  ــل مبــنــاســبــة ح
ــاحت ماي  االممـــي والـــذي يــصــادف ف
التنسيق  جلنة  حتيي  سنة،  كل  من 
املصير  مجهولي  املختطفني  لعائالت 
باملغرب  القسري  االختفاء  وضحايا 
الطبقة العاملة املغربية وعبر العالم، 
وحتتفي بها، خاصة يف هذه الظروف 
انتشار  جراء  منها  متر  التي  الصعبة 
تفاقم  من  رافقها  وما  كورونا  جائحة 
جــراء  الــهــش  االجــتــمــاعــي  لوضعها 
املــوارد  وتقلص  العمل  فــرص  فقدان 
املالية وضعف األجور والتعويضات.

الــتــنــســيــق  جلـــنـــة  تـــذكـــر  وإذ 
انتهاكات  بــني  الــوثــيــق  بــاالرتــبــاط 
ــة  ــي ــاس ــي ــس ــوق اإلنـــــســـــان ال ــ ــق ــ ح

: واالقتصادية فإنها 

مع  املــطــلــق  تــضــامــنــهــا  ــدد  جتـ  - 
الشغيلة  الطبقة  وتضحيات  نضاالت 
والعيش  التنمية  يف  حقها  النــتــزاع 

الكرمي.

االختفاء  ملف  أن  على  تأكد    -
يجد  ولــم  مفتوحا  زال  ال  القسري 
وعادلة  شاملة  تسوية  الى  السبيل 

ومنصفة. 

الــتــســويــة  بـــضـــرورة  ــادي  ــنـ تـ  -
ملاضي  العالقة  امللفات  لكافة  الشاملة 
وخصوصا  اجلــســيــمــة  االنــتــهــاكــات 
وتطالب  الــقــســري،  االخــتــفــاء  ملف 

اآللية  وإنشاء  التأسيس  على  بالعمل 
للحقيقة. املستقلة  الوطنية 

ملف  ــي  طـ مبــحــاولــة  تـــنـــدد    -
ــري مـــن طــرف  ــسـ ــقـ ــاء اٌلـ ــفـ ــتـ االخـ
الرسمية  وشبه  الرسمية  املؤسسات 
مــعــرفــة  دون  املــغــربــيــة  لـــلـــدولـــة 

احلقيقة.

واستعمال  واملنع  بالقمع  تندد   -
مختلف  ــع  مـ ــل  ــام ــع ــت ال يف  ــوة  ــقـ الـ
ــات االجــتــمــاعــيــة  ــ ــاج ــ ــج ــ ــت ــ االح

واحلقوقية.

بــشــدة  وتــســتــنــكــر  ــب  ــج ــش ت   -
الــذي  والهمجي  اجلــبــان  ــداء  ــت االع
عبد  النقيب  ــاذ  ــت األس ــه  ل تــعــرض 
يف  مشاركته  ــر  إث بعمرو  الــرحــمــان 
الفلسطيني  احياء ذكرى يوم االرض 

بالرباط.

-  تدعو إلى العمل من أجل حتصني 
كل  ومواجهة  احلقوقية  املكتسبات 
هذا  يف  مؤخرا  املسجلة  التراجعات 
املعتقلني  كافة  سراح  وإطالق  املجال 
املطلق  تضامننا  نعلن  كما  السياسيني 
الطعام  عن  املضربني  الصحفيني  مع 
ومــعــتــقــلــي جــمــيــع االحــتــجــاجــات 
سراحهم  بأطالق  ونطالب  الشعبية، 
فورا واسقاط كل املتابعات يف حقهم.

بان  التنسيق  جلنة  تؤكد  واخيرا 
جزء  هو  والضحايا  العائالت  نضال 
الشعوب  وكفاح  نضال  من  يتجزأ  ال 
ــواه احلــيــة والــدميــقــراطــيــة من  ــ وق
واحلرية  العدالة  اســس  ــاء  ارس اجــل 

الشعبية. والسيادة  والكرامة 

 عائالت ضحايا االختفاء القرسي تطالب 
بإنشاء اآللية املستقلة للحقيقة
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الحكرة واإلذالل مامرستان مالزمتان للنظام املخزين

إلى  واالجتماعية  االقتصادية  أبعادها  بكل  األزمة  وصلت 
مستويات مخيفة إضافة إلى خنق احلريات، لذلك ظهر مؤخرا 
عديد من الفيديوهات ملواطنات ومواطنني يستغيثون بعدما مت 
إتالف أو االستيالء على بضائعهم/هن من طرف رجال السلطة 
دون أدنى احترام للمساطر القانونية ويف غياب بدائل حقيقية 
متروكني  ومواطنني  ملواطنات  وكذلك  املتجولني  الباعة  لهؤالء 
حاالت  يف  أوهــن  وهم  املستشفيات  أبــواب  أمــام  ملصائرهم/هن 

صحية حرجة، آخرها امرأة أمام املستشفى اإلقليمي بخنيفرة 
الذي  الظلم  بسبب  احملاكم  أبــواب  أمام  يصرخون  آلخرين  أو 
وتفشي  املتقاضني  لبعض  النفوذ  استغالل  نتيجة  أصابهم/هن 
يحتجون  سكان  صفوف  يف  أو  القضاء  جهاز  أوساط  يف  الرشوة 
أو طرق  الصالح للشرب،  املاء  ويناضلون من أجل حقهم/هن يف 
اجتماعية  مطالب  من  ذلك  غير  غلى  مستشفى  أو  مدرسة  أو 
مشروعة ومنهم/هن املعطلني حاملي الشواهد ومختلف الفئات 
طرف  من  والرفس  للركل  تتعرض  التي  والتعليمية  الشعبية 
وصوال  بحقوقهم/هن  املطالبة  عن  لثنيهم/هن  القمع  قوات 
اللواتي  األستاذات  مع  وقع  كما  منهم  بالنساء  التحرش  إلى 
باها،  أيــت  بشتوكة  العامالت  وبعض  التعاقد  عليهن  فــرض 
واملسخرة  املدعمة  اإلعــالم  وسائل  عبر  عليهن/هم  والتهجم 
املهام القذرة. أمام هذا الوضع البئيس الذي لم يستطع  لهكذا 
بحكم  الكرمي  العيش  شروط  توفير  على  املخزني  النظام  فيه 
والبعض  املخزن  خدام  يخرج  الالوطنيةوالالشعبية،  طبيعته 
الذي يعيش على وهم االنتقال الدميقراطي الذي لم ينته منذ 
منتصف السبعينات إلى إحلاق هذه املمارسات املهينة واحلاطة 
من الكرامة مبرتكبيها وأنها ليست سياسة ممنهجة للنظام كالم 

يراد منه تبرئة رأس رمح املخزن.
العام  للشأن  املخزني  التدبير  إن احلكرة واإلذالل هي مركز 
يعني  دالليا  فاملخزن  فقط،  األمثلة  بعض  نسوق  ذلك  وإلبراز 
مكان جتميع الثروة وبالتالي السلطة لذلك عندما كانت بعض 
السلطة  لصالح  فيها  الزيادة  أو  املكوس  إعطاء  ترفض  القبائل 
املكوس  تلك  الكبير  االرتفاع  أو  املوارد  قلة  إما  بسبب  املركزية 
املخزن  يقوم  القبائل،  تلك  مداخيل  مع  تتناسب  ال  والتي 
بالقوة  إخضاعها  على  ويعمل  املتمردة  القبائل  جتاه  باحلركة 
أفرادها  بعض  وقتل  منهم  طلب  ما  دفع  على  مساكنتها  وإجبار 
خاصة قادة التمرد، كما يعمل على إذالل البعض من رجاالتها 
ما  ميــارس  ذلك  وبعد  لآلخرين،  عبرة  يكونوا  حتى  املأل  أمــام 

طلب  إلى  املناطق  هذه  وتضطر  عليها  امللكية  الغضبة  يسميه 
الصفح من السلطات بسبب عدم تكافؤ القوى، هكذا يتم إدالل 
املناطق واحدة تلو األخرى بطقوس مهينة ويف نفس اآلن يعمل 
تكريس  أجل  من  دائرته  إلى  نخبها  من  البعض  تقريب  على 
الفئات...  بعض  مقابل  للمخزن  واخلضوع  التبعية  من  مزيد 
الخ. وملزيد من ضبط املجال ونخبه، ينظم املخزن حفال للوالء 
تصبح  حتى  اخلنوع  ثقافة  تكريس  أجل  من  سنة  كل  والبيعة 

هذه  اهلل،  رضى  من  احلاكم  رضى  بتبرير  العامة،  لدى  عادية 
البيعة، تتخللها طقوس أقل ما يقال عنها أنها حاطة بالكرامة 
املواطن)ة(  مفهوم  عوض  الرعية  مفهوم  وتكرس  اإلنسانية 
امللك  فركوب  املجتمع.  أفراد  كافة  مع  احلقوق  يف  املتساوي)ة( 
شمسيا  مظال  له  يحمل  عبد  وبجانبه  املزركش  اجلــواد  على 
ومروره أمام احلشود التي تركع له وتبارك له، يعني أن امللك فوق 
كل السلطات، مع العلم أنه املسؤول األول وله كامل الصالحيات 
وبالتالي فإن أي فشل يف تدبير الشأن العام هو فشل السياسات 
سامني،  موظفني/ات  مجرد  فتبقى  احلكومات  أما  املخزنية، 

لكن هذا ال يعفيها من مسؤولياتها السياسية، لذلك من الوهم 
انتظار محاكمات ملنتهكي حقوق اإلنسان ولناهبي املال العام يف 

ظل النظام املخزني.
لم  الذين  املخزن  خــدام  يعمل  الطقوس  لهذه  واستمرارا 
الوالء  رسائل  بإرسال  املخزنية  احللويات  أكل  بفرصة  يحظوا 
بأعتاب  "التشبث  عبارة  كلها  تتضمن  والتي  مناسبة  كل  يف 
العرش..." وما تعنيه هذه العبارة من ركوع وانحناء إلى مستوى 
األرجل. إنه أقصى درجة اإلذالل واملهانة. هذه املمارسات املذلة 
الشعبية ونشر اجلهل والتخلف يف  يصاحبها تفقير اجلماهير 
أبسط  من  واملواطنني  املواطنات  جتريد  مت  فبعدما  أوساطها، 
املخزني  النظام  يعمل  كرامتهم/هن،  على  ــدوس  وال احلقوق 
الفقراء...  ملك  للجميع،  احلنون  األب  بصفة  امللك  إظهار  على 
توزيعها  يتم  التي  الهزيلة،  القيمة  ذات  رمضان  قفة  فجاءت 
الذي  الفقراء  هؤالء  إذالل  من  ملزيد  الرسمية  الكاميرات  أمام 
وموازاة  السنة  طول  الكرمية  احلياة  شروط  ألبسط  يفتقدون 
الثروة  باقتسام  واعتقال كل من يطالب  مع ذلك يتم محاكمة 

الوطنية ومحاسبة كل من تورط يف نهب املال العام.
واملواطنني  املواطنات  بكرامة  احلاطة  املمارسات  كانت  فإذا 
معزولة  ممــارســات  هي  السلطة،  عناصر  مختلف  طــرف  من 
القضائية من هذا؟  السلطة  فأين هي  وتخص فقط أصحابها، 
يف  القضائية  املتابعات  هي  وأين  العامة؟  النيابة  دور  هو  أين 
حق كل مقتريف هذه اجلرائم يف حق الوطن واملواطنني؟ ومنهم 
تصفية  عن  بعيدا  محاسبتهم  متت  الذين  املسؤولون  هــؤالء 
الوطني  الصندوق  من  املنهوبة  األمــوال  هي  وأين  احلسابات؟ 
املــطــارات،  مكتب  الفالحي،  القرض  االجتماعي؟  للضمان 
آخرها  للنقل...  الوطني  املكتب  والسياحي،  العقاري  القرض 
املواطنات  جيوب  من  اخلروقات  شركات  نهبتها  التي  مليار   17
واملواطنني حسب اللجنة البرملانية؟ لهذا كله، يتبني أن احلكرة 
واإلذالل ليستا ممارستني معزولتني وإمنا هما ممارستان إضافة 
إلى أخريات من صلب آليات اشتغال النظام املخزني، لذلك فعلى 
إنصافهم/هن  امللك  طلب  عن  يكفوا  أن  واملتضررين  املتضررات 
والدليل على ذلك، هو أن عديد من الوقفات االحتجاجية التي 
يحمل فيها أصحابها األعالم الوطنية وصور امللك تتعرض لكل 
أشكال القمع والتعنيف واحملاكمات، فهناك قولة شهيرة تقول: 
»إذا أصيب عضو مبرض داخل اجلسد، هناك طريقتان للعالج، 
إما مداواة املرض واحلفاظ على العضو وإذا استحال ذلك يجب 

استئصال العضو للقضاء على املرض معه .
أكثر  وأصبحوا  الداخل،  من  املخزن  إصالح  دعاة  جرب  لقد 
االقتصادية  األوضاع  وتدهور  األزمة  تعمقت  بل  منه،  متخزنا 
واالجتماعية والثقافية للجماهير الشعبية وزاد الهجوم على 
النظام  على  القضاء  ســوى  حل  من  ليس  لذلك  احلــريــات... 
من  والنضال  للجماهير  ــام  األوهـ بيع  مــع  والقطع  املخزني 
التبعية  مع  والقطع  املستويات  كافة  على  جذري  تغيير  أجل 
كل  فيه  تكون  جديد،  نظام  وبناء  والصهيونية  لالمبريالية 
لن  وهذا  األحــرار،  املنتجني  بقيادة  احلر  الشعب  بيد  السلط 
يتم إال بتأسيس جبهة سياسية واسعة مناهضة للمخزن نواتها 
على  القضاء  هي  املركزية  مهمتها  دميقراطية  جبهة  الصلبة 
يف  أبعاده.  مختلف  يف  دميقراطي  نظام  وبناء  املخزني  النظام 
بكل  العمل  وجب   انعطافات،  ستعرف  التي  السيرورة  هذه  ظل 
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  أجل  من  ومسؤولية  جدية 
أوسع  لف  على  لوحده  القادر  املستقل  احلزب  هذا  الكادحني، 

القوى املناضلة حوله.
نظام  ببناء  جدليا  مرتبط  واإلهانة  احلكرة  على  فالقضاء 
دميقراطي ذو األفق االشتراكي وباقتصاد وطني قوي مستقل 

يقطع مع التبعية.
فلنناضل جميعا ضد التطبيع، سواء مع الكيان الصهيوني أو 

مع الفساد واالستبداد واحلكرة فهل من مستجيب؟

حسن جعفري

لقد جرب دعاة إصالح 
املخزن من الداخل، 

وأصبحوا أكرث متخزان منه، 
بل تعمقت األزمة وتدهور 

األوضاع االقتصادية 
واالجمتاعية والثقافية 

للجماهري الشعبية وزاد 
الهجوم عىل الحرايت... 

لذلك ليس من حل سوى 
القضاء عىل النظام املخزين
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االختيارات االقتصادية السائدة: 
تكريس للتبعية والهشاشة واالفرتاس وتدمري البيئة

العلمي  التطور  مسايرة  على  قادر  غير  الشغل،  فرص  توفير  على  قادر  الشعبية،غير  اجلماهير  حاجيات  تلبية  على  قادر  غير  فهو  هيكلية،  أزمة  من  املغربي  االقتصاد  يعاني 
والتكنولوجي، وقد شكل القاعدة املادية لتشكيلة اجتماعية تتميز بوجود ماليني من ضحايا اإلقصاء، و التهميش و الفقر، ماليني محرومة من ابسط شروط العيش الكرمي. وحتى 
الطبقة العاملة، املرتبطة بالوحدات الرأسمالية، الصناعية و الفالحية و اخلدماتية، لم تنجو من االشتغال يف ظروف العمل جد متخلفة، متأخرة يف ذلك على القوانني الشغل 

السائدة يف البلدان الرأسمالية، وعن احلقوق الشغلية التي تنص عليها املواثيق الدولية.
و لتسليط الضوء على بعض جوانب االقتصاد املغربي - االقتصاد الرأسمالي التبعي املخزني - يساهم يف هذا امللف مشكورين، كل من الرفيق عبد احلريف، قائد سياسي )النهج 

الدميقراطي( و خبير يف الشؤون االقتصادية، و األستاذ حسن أيت حمو خبير يف االقتصاد و التسيير، ومنير الهدهودي اخلبير يف االقتصاد عامة و يف امليدان اجلبائي خاصة.

عبد اهلل احلريف

التبعية، االستغالل، االفرتاس و الهشاشة أهم ركائز االقتصاد املغريب

التي  إبراهيم  اهلل  عبد  حكومة  محاولة  استثنينا  ما  إذا 
االقتصادية  والسياسات  االختيارات  ضلت  املهد،  يف  أجهضت 
ملصالح  بـــاألســـاس،  خــاضــعــة،  والــثــقــافــيــة  واالجــتــمــاعــيــة 
الفرنسية،  وخاصة  الغربية،  اإلمبريالية  من  املكون  الثالوث 
العقاريني  املالكني  من  املشكلة  السائدة  الطبقية  والكتلة 
االستيطان  املتعددة  للشركات  الوكيلة  والبرجوازية  الكبار 

الثالوث؟ هذا  مصالح  هي  فما  واملخزن. 

املغرب: يف  الغربية  اإلمربايلية  مصالح   •  

احلــفــاظ  يف  الــغــربــيــة  االمــبــريــالــيــة  مصلحة  تتجلى 
منها  والزراعية،  الصناعية  ملنتجاتها  كسوق  املغرب  على 

والسكر  )احلــبــوب  األساسية  الغذائية  ــواد  امل باخلصوص 
والعلمية  والتكنولوجية  والثقافية  واخلدماتية  والزيوت(، 
للخامات  وكمصدر  املرتفعة  املضافة  القيمة  ذات  والفنية 
منها  خاصة  الزراعية،  ــواد  وامل مصنعة  والنصف  املعدنية 
الشركات  الستقبال  وكقاعدة   ، املــاء  استهالك  يف  النهمة 
أنشطة  ــا  ــالدن ب نــحــو  حتـــول  الــتــي  االســتــيــطــان  املــتــعــددة 
)تركيب  بسيطة  إنتاجية  عمليات  يف  تتمثل  صناعية 
وغيرها  الطائرات  يف  أساسية  غير  أجزاء  وصناعة  السيارات 
هذه  رتيبة.  خدماتية  وأنشطة  واآلالت...(  األجهزة  من 
امتيازات  من  تستفيد  التي  واخلدماتية  الصناعية  األنشطة 
بأسعار  ــروض  وق حــرة  ومناطق  ضريبية  اعــفــاءات  هائلة) 
ضعيفة  مضافة  قيمة  ذات  بكونها   تتسم  ضئيلة(  فائدة 
ترى  ال  كما  رخيصة.  عاملة  يــدا  بشعا  استغالال  وتستغل 
يف  ملوثة  وأنشطة  صناعات  إقامة  يف  مانعا  االمبريالية 
األنشطة  هــذه  وجــل  الكيماوية.  الصناعة  خاصة  بالدنا، 
االمبريالي  للمركز  بالكامل  تابعة  واخلدماتية  الصناعية 

أما   أخــرى.  منطقة  إلى  وقت،  أي  يف  حتويلها،  ميكنه  الذي 
تغذية  ارتــهــان  فتكرس  الــزراعــي،  املــيــدان  يف  االخــتــيــارات 
سالحا  بالتالي،  ومتثل،  االمبريالية  للسوق  املغربي  الشعب 
هكذا  االمبريالية.  للهيمنة  واخلضوع  التبعية  لفرض  فتاكا 
منذ  املتبعة،  االقتصادية  والسياسات  االختيارات  أن  يتبني 
االستقالل الشكلي، عاجزة على أن تكون قاطرة لبناء نسيج 
األول،  املقام  يف  يلبي،  ومتكامل  مستقل  واقتصادي  صناعي 

املغربي.   للشعب  األساسية  احلاجيات 

االقتصادية  واملؤسسات  األوروبي  واالحتاد  فرنسا  وتلعب 
 )... الدولي  النقد  وصندوق  العاملي  البنك  الدولية)  واملالية 

املتعددة  شركاتها  وخاصة  الغربية،  لالمبريالية  اخلاضعة 
هذه  تطبيق  ومتابعة  بلورة  يف  أساسيا  دورا  االقتصادية.االستيطان،  واالختيارات  التوجهات 

فتح  يف  خطير  بدورا  العاملية  التجارة  منظمة  تقوم  كما 
يف  مبا  واخلدمات،  املــواد  أمام  مصراعيها  على  البالد  أبــواب 
والصحة  )التعليم  العمومية  االجتماعية  اخلدمات  تخريبها.ذلك  على  ومحفزة  بذلك  مساهمة  باخلصوص( 

السائدة: الطبقية  الكتلة  مصالح    •  

السائدة  الطبقية  الكتلة  مصالح  كبير،  حد  إلى  تتقاطع، 
: االمبريالية  ومصالح 

شريك  أي  تبعية  برجوازية  هي  الوكيلة  فالبرجوازية 
تقوم  فهي  االستيطان.  املتعددة  للشركات  ضعيف  موقع  من 
وغيرها(  وجتارية  وفالحية  صناعية  اقتصادية)  بأنشطة 
أن  ميكن  والــتــي  الشركات  هــذه  ألنشطة  ومكملة  بسيطة 
وعاجزة  لالمبريالية  خاضعة  فإنها  وبكلمة،  عنها.  تستغني 

مستقل. وطني  اقتصاد  بناء  على 

املعمرين  ورثة  فهم  الكبار،  الزراعية  األراضــي  مالك  أما 
إنتاجهم،  ويوجهون  الــدولــة  دعــم  من  يستفيدون  الذين 
معفون  وهم  الغربية،  أوروبا  وخاصة  اخلارج،  نحو  باألساس، 
من الضرائب ويهربون جزء من العملة الصعبة التي يحصلون 
الذين  وهم  الضريبية.  اجلنات  وخاصة  اخلارج،  نحو  عليها  
ميكن  زراعـــي  ــالح  إص أي  ــام  أم منيعا  ســدا  ويقفون  وقــفــوا 
إنتاجيتهم.  تطوير  على  ويساعدهم  األرض  من  الفالحني 
ويوسع  يطور  أن  شأنه  من  كان  الذي  الزراعي  اإلصالح  هذا 
من  يحد  وأن  التصنيع  تطوير  من  وميكن  الداخلي  السوق 

: الهجرة القروية إلى املدن التي تؤدي إلى 

العاطلني يضغط على األجور - تشكل جيش من 

ويضخم  يغذي  مما  املــدن،  يف  ــي  األراض وعلى  الضغط   -
األراضي  مالكي  كبار  منها  يستفيد  التي  العقارية  املضاربات 

احلضري التخطيط  على  تسهر  التي  والسلطات 

احلضرية  ــاالت  ــوك وال الداخلية  وزارة  موظفي  )كــبــار   
احملليني...( واملنتخبني 

املدن)  يف  العقارية  البرجوازية  مصالح  خدمة  تتم  هكذا 
البرجوازية  مكونات  وباقي  العقار(  ألسعار  صاروخي  ارتفاع 
احلفاظ  خالل  من  االستيطان  املتعددة  والشركات  على األجور يف أدنى مستوى.احمللية 

•  مصالح املخزن:  

املخزنية،  املافيا  رأسه  وعلى  األساسية،  املخزن  وظيفة  إن 
السياسية  واالخـــتـــيـــارات  الــســيــاســات  فـــرض  يف  تــتــركــز 
االمبريالية  تبلورها  التي  واالجتماعية  واالقتصادية 
الكتلة  احملليني:  عمالئها  ومصالح  ملصاحلها  خدمة  الغربية 
تتمثل  اخلاصة  املخزنية  املافيا  ومصلحة  السائدة.  الطبقية 
أجهزتها  وكل  الدولة  مفاصل  يف  حتكمها  من  االستفادة  يف 
واإلعالمية  واإلدارية  واأليديولوجية  واألمنية  العسكرية 
مصاحلها  لتنمية  املدني"  "املجتمع  وغالبية  الديني  واحلقل 

اخلاصة.  االقتصادية 

لتقوية  منها  جزء  واستعمال  الدولة  موارد  يف  التحكم   -
االقتصادي موقعها 

)الفوسفاط(  املنجمي  العمومي  القطاع  يف  التحكم   -
خالله  ومن  باألساس(  والتدبير  اإليــداع  )صندوق  واملالي 
والسياحية  الصناعية  املشاريع  مــن  العديد  يف  التحكم 
تخضع  ال  سوداء  كصناديق  واستعماله  وغيرها  واحملاسبة.والسكنية  للمراقبة 

الصيد  تراخيص  مختلفة)  أشكاال  يكتسي  الذي  الريع   -
يف أعالي البحار واملقالع والنقل، تفويت أراضي فالحية أو يف 
الضباط  منه  ويستفيد  بخسة...(  بأثمان  احلضري  املجال 
والسياسيني  واألمنيني  اإلداريــني  املسئولني  وكبار  السامون 

أو مينح مقابل رشاوى.. وغيرهم 

املشاريع  يف  الــدولــة،خــاصــة  صفقات  على  ــاوى  ــرش ال  -
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أزمة املديونية الخارجية وانعكاساتها  
حسن أيت حموعىل االقتصاد الوطني

وتــرابــط  واملــالــيــة  االقــتــصــاديــة  بالعوملة  يتسم  ســيــاق  يف 
االقتصادات الوطنية للدول، ازدادت وثيرة اللجوء إلى االقتراض 
البلدان.  لهذه  املتزايدة  املالية  احلاجيات  سد  أجل  من  اخلارجي 
ومن بني أبرز الفاعلني االقتصاديني الذين يلجؤون إلى االقتراض 
األجنبي جند على رأسهم مؤسسة الدولة التي تبحث عن تغطية 
الرساميل  سوق  يف  داخليا  سواء  االستدانة  عبر  ميزانيتها  عجز 
املؤسسات  أو  الدولية  املالية  السوق  عبر  خارجيا  أو  الوطنية 
املالية الدولية.وقد ازداد اللجوء إلى التمويل اخلارجي بالنسبة 
للدول عامة خالل اخلمس عشرة سنة األخيرة بسبب أثار األزمة 
االقتصادية العاملية التي تفجرت سنة 2007 بالواليات املتحدة 
بسبب  تضررا  األكثر  هي  النامية  الدول  تبقى  ولكن  األمريكية. 
الصحية  األزمة  ظل  يف  وباألخص  اخلارجية  مديونيتها  تضخم 
املغرب  2020.ويعتبر  سنة  مطلع  مند  العالم  منها  مير  التي 

أو  الداخلية  سواء  مديونيتها  ثقل  من  تعاني  التي  البلدان  من 
اخلارجية. 

على  اخلارجية  املديونية  أزمــة  ومــؤشــرات  مظاهر  هي  فما 
أسبابها  ماهي  خاصة؟و  للمغرب  وبالنسبة  عامة  العالم  مستوى 
و نتائجها على املغرب وعلى سياساته التنموية؟ وما هي احللول 
نتائجه  من  والتخفيف  اخلــارجــي  الدين  يف  للتحكم  املمكنة 

السلبية على اقتصاد البلد؟ 
أزمة املديونية ابألرقام

مند األزمة املالية العاملية لسنة 2007 عرفت نسبة املديونية 
للدول عامة ارتفاعا كبيرا أدى يف بعض احلاالت إلى أزمات خطيرة 
2011.عرفت بأزمة الديون السيادية على غرار ما وقع يف اليونان سنة 

وباألرقام فقد بلغت نسبة املديونية مقارنة بالناجت الداخلي 
اخلام للعديد من البلدان مستويات مقلقة. فعلى سبيل املثال قد 
بلغت هذه النسبة %200 بالنسبة لليونان الذي الزال يعاني من 
تبعات برامج التقومي الهيكلي املفروضة عليه من طرف الدائنني. 
االجمالية  املديونية  نسبة  بلغت  فقد  للمغرب  وبالنسبة 
للخزينة العمومية لوحدها 75% سنة 2020 بعد أن كانت %65 
التجاري  وتتوقع  املغرب.  بنك  مؤسسة  حسب   2019 سنة  فقط 
كلوبال ريسيرتش التابعة للتجاري وفا بنك أن تبلغ ديون اخلزينة 
العامة اإلجمالية 908 مليار درهم سنة 2021.أي ما يقارب %80 
مليار   664 إلى  الديون  هذه  وتتوزع  اخلــام.  الداخلي  الناجت  من 
ما  أي  خارجية  كديون  درهم  مليار   244 و  داخلية  كديون  درهم 
يقارب 26% من الدين اإلجمالي للخزينة العامة. وإذا احتسبنا 
املديونية  نسبة  تتجاوز  فسوف  العمومية  املؤسسات  باقي  ديون 

اإلجمالية للدولة 90% منها 30% كنسبة للديون اخلارجية. 
املغرب  مبديونية  اخلــاصــة  ــام  االرقـ هــذه  ان  املــالحــظ  ومــن 
 %60 أي  عامليا:  املعتمدة  القصوى  املستويات  بكثير  ــاوزت  جت
حلصة  أقصى  كحد   %25 و  االجمالي  العمومي  للدين  بالنسبة 
الدين اخلارجي من الدين اإلجمالي. واملقلق أيضا يف هذه األرقام 

يف  قفزت  حيث  العامة  اخلزينة  ملديونية  السريعة  الوثيرة  هو 
ظرف سنة واحدة بأكثر من 10 نقط مئوية.

للخبراء  بالنسبة  مقلقة  أصبحت  التي  الوضعية  هذه  وأمام 
الهيكلي  التقومي  بسنوات  تذكر  والتي  السياسيني  والفاعلني 
املستوى  على  الكارثية  ونتائجها  املاضي  القرن  ثمانينيات  يف 
االجتماعي، ال بد من التساؤل حول األسباب التي أدت إلى هذه 

الوضعية بالنسبة للمغرب. 
أسباب تفاقم املديونية الخارجية

من  لنوعني  التطرق  مــن  البــد  الــســؤال  هــذا  عــن  ولإلجابة 
الصحية  باألزمة  مرتبطة  ظرفية  أسباب  هناك  أوال  األسباب: 
حيث  الــدولــة.  ميزانية  عجز  يف  مفاجئ  تفاقم  الــى  أدت  التي 
تتجاوز  لم  حني  2020يف  سنة   %7.6 امليزانية  عجز  نسبة  بلغت 

2019.وهو ما دفع الدولة إلى االقتراض بشكل مكثف  4% سنة 
النمو االقتصادي تطورا  العجز. وبشكل متزامن عرف  لسد هذا 
سلبيا سنة 2020 مما أدي هذا التدهور الكبير يف نسبة املديونية 

بالنسبة للمغرب. 
ثانيا هناك أسباب أكثر عمقا مرتبطة باختالالت بنيوية يف 
الوطني  العرض  تنافسية  ضعف  منها  ونذكر  املغربي.  االقتصاد 
ميزان  يف  مزمن  عجز  من  عنه  ينتج  وما  واخلدمات  للمنتوجات 
وباقي  الــدولــة  يجبر  ممــا  األداءات.  مــيــزان  وكــذلــك  التجاري 
العملة  من  حاجياتهم  تغطية  أجل  من  االستدانة  على  الفاعلني 
الضعف  هــذا  أن  كما  اخلـــارج.  مع  معامالتهم  لتمويل  الصعبة 
فشل  إلــى  بــدوره  يرجع  االقتصادي  النمو  ويف  التنافسية  يف 
و  مؤهلة  بشرية  موارد  خلق  يف  والصحية  التعليمية  السياسات 
سببا  هناك  أن  كما  االقتصادية.  التنافسية  عماد  تشكل  التي 
واملنافسة  االقتصادية  احلكامة  ضعف  وهو  أهمية  يقل  ال  أخر 
يف األسواق الوطنية العمومية منها واخلصوصية. وهذا ما خلص 
والذي   2016 لسنة  للتخطيط  السامية  املندوبية  تقرير  إليه 
بعاملي  االستثمارات  ومردودية  االقتصادي  النمو  ضعف  فسر 

احلكامة وضعف الرأسمال البشري. 
النتائج السلبية لتضخم املديونية الخارجية

اقتصادية  تبعات  له  األجنبي  فاالقتراض  معروف  هو  وكما 
من  كبيرا  جـــزءا  ــة  الــدول تفقد  حيث  خــطــيــرة.  واجتماعية 
على  وخيارتها  أفاقها  وتضيق  واملالية  االقتصادية  استقالليتها 
تأثيرين  بني  هنا  التمييز  وميكن  االقتصادية.  السياسة  مستوى 
الصعيد  فعلى  اجتماعي.  والثاني  اقتصادي  األول  كبيرين 
إلى  العمومي  الدين  خدمة  حصة  تضخم  يــؤدي  االقتصادي 
مزاحمة ميزانية االستثمار والتقليص منها إلى أدنى املستويات. 
وكما هو معروف فاالستثمار العمومي هو أحد محركات االقتصاد 
سواء على املدى القصير واملتوسط أو البعيد. حيث أنه يساهم يف 
تشكيل البنيات التحتية األساسية يف مختلف القطاعات :الطرق، 
السدود،املوانئ وغيرها من التجهيزات ذات البعد االستراتيجي. 

ميارسها  التي  الضغوطات  فتؤدي  االجتماعي  املستوى  على  أما 
يكون  اقتصادية  بخيارات  القبول  إلى  احلكومة  على  الدائنون 
اخلاسر األكبر فيها هو اجلانب االجتماعي واملواطن الفقير على 
والتعليم  الصحة  ميزانية  على  الضغط  يتم  حيث  اخلصوص. 
والثقافة الشيء الذي يؤدي إلى تراجع يف اجلودة وبالتالي عدم 
لتحقيق  الضروري  البشري  الرأسمال  مراكمة  على  البلد  قدرة 
التنمية. ويعتبر تطبيق التعاقد يف مجال التعليم من ابرز مظاهر 
على  تراهن  التي  الدولية  املالية  املؤسسات  لإلمالءات  اخلضوع 
تقليص كلفة األجور على حساب قطاع استراتيجي وعلى حساب 

مستقبل البلد. 
حلول وتوصيات

والتي  املالية.  بالتبعية  املتسمة  الوضعية  هــذه  ولتجاوز 
املانحني  بيد  واالجتماعية  االقتصادية  الدولة  سياسات  ترهن 
النموذج  مع  تقطع  بنيوية  بإصالحات  البدء  من  البد  الدوليني. 
نوعني.  غالى  اإلصالحات  هذه  تقسيم  وميكن  احلالي.  التنموي 
من  الرفع  أجــل  من  الضريبي  ــالح  اإلص على  يركز  األول  النوع 
املوارد الضريبية للدولة. بينما يهدف النوع الثاني إلى الرفع من 
وثيرة النمو االقتصادي الوطني. هكذا سيتمكن البلد من خفض 
الناجت  مع  مقارنة  واخلارجية  الداخلية  املديونية  نسبة  يف  مهم 
االقتصادي  القرار  يف  التحكم  استعادة  وبالتالي  اخلام  الداخلي 

واالجتماعي. 
علي مستوى الضريبي فالدولة مطالبة أكثر من أي وقت مضى 
كقطاع  مربحة  جد  قطاعات  يف  مبررة  غير  اإلعفاءات  بإلغاء 
ضريبي  األبعاد  متعدد  استغالال  يعرف  -الذي  والفالحة  العقار 
أهدافها  التي تستغل يف غير  املؤقتة  وغير ضريبي- واإلعفاءات 
إلى  إضافة  الشغل.  وفرص  املشاريع  تشجيع  هي  التي  األصلية 
اإلجراءات  من  وغيرها  الثروة.  على  جديدة  ضريبة  سن  ضرورة 
مداخل  وضخ  جهة  من  ضريبية  عدالة  حتقيق  شأنها  من  التي 

جديدة يف ميزانية الدولة. 
أما بالنسبة لتشجيع النمو االقتصادي، فالبد من إصالحات 
الذي  الشيء  الوطني.  االقتصاد  بتنافسية  مرتبطة  عميقة 
يبقى مستحيال يف غياب إصالح عميق لقطاعي التعليم والصحة 
يف  والتجديد  ــداع  اإلب على  قــادرة  بشرية  ثــروة  تخريج  أفق  يف 
العاملية.  التنافسية  حتدي  رفع  على  وقــادرة  املجاالت  مختلف 
املجال.  هذا  يف  ملهمة  مدرسة  أصبح  اليوم  الصيني  والنموذج 
حيث أن الصحة والتعليم اجليدين أصبحا رافعة حقيقية للنمو 
ما  وهذا  البلد.  لهذا  بالنسبة  العاملية  والتنافسية  االقتصادي 
العالم )أكثر  اكبر احتياطي للعملة الصعبة يف  مكنه من مراكمة 
من 3 تريليون دوالر أمريكي(.وحتقيق نسبة مديونية ال تتجاوز 
50% من الناجت الداخلي اخلام. بل و أصبحت الصني اليوم متول 
أمريكا.مشاريع كبري عاملية وتشتري الديون السيادية لدول كبرى مثل 
االقتصادية  احلكامة  بتعزيز  كذلك  مطالب  املغرب  ان  كما 
غير  واملمارسات  الريع  ومحاربة  املنافسة  ملجلس  أمثل  وتفعيل 
وخلق  االستثمار  تشجيع  أجل  من  قطاعات  عدة  يف  التنافسية 
لسنة  الدولي  البنك  تقارير  احد  يف  جاء  وقد  الثروة.  من  املزيد 
ال  اقتصادي  منو  حتقيق  على  قادر  املغربي  االقتصاد  أن   2012
هيكلية  إصالحات  بإجناز  االلتزام  شريطة  سنويا   %8 عن  يقل 
تقطع مع الريع واملمارسات غير التنافسية يف كثير من القطاعات 

خصوصا يف قطاع اخلدمات كالنقل مثال. 
وخالصة ميكن القول أن أزمة املديونية تدخل الدول النامية 
إلى  يؤدي  املديونية  تفاقم  أن  حيث  خطيرة.  مفرغة  حلقة  يف 
إضعاف فرص التنمية وبالتالي احلاجة إلى مزيد من املديونية. 
اإلصــالحــات  مباشرة  مــن  ــد  الب املفرغة  احللقة  ــذه  ه ولكسر 
ذلك  من  األهم  ولكن  أعاله.  املذكورة  واالجتماعية  االقتصادية 
هو السير نحو مزيد من الدميقراطية السياسية الضامنة لبروز 
خيارات حكومية شعبية مستقلة عن الضغوطات املالية الداخلية 
اجل مزيد من الفعالية االقتصادية والعدالة االجتماعية.واخلارجية. والضامنة كذلك لتدبير أمثل للموارد العمومية من 
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الدولة والرضائب)1/3(
"إن االعرتاف بحقوق اإلنسان من قبل الدولة املعارصة 
يتمس بنفس املغزى الذي اتمس به االعرتاف ابلعبودية من 

قبل الدولة القدمية".
 ماركس، العائلة املقدسة.

رهني  األولـــى  ووجـــود  متالزمتان،  والــضــرائــب  الــدولــة  إّن 
تفرضها  من  هي  والدولة  الدولة،  متول  فالضرائب  بالثانية. 
هنالك  تكن  لم  إذا  توجد  أن  للدولة  ميكن  ال  وتستخلصها. 
غياب  يف  توجد  أن  للضرائب  ميكن  ال  كما  متولها،  ضرائب 
األولى  البدايات  ومنذ  وتستخلصها.  تفرضها  التي  الدولة 
جتلت  وقــد  واإلكـــراه.  باإللزامية  الضرائب  متيزت  للدولة، 
فرضها  يف  والقوة  السلطة  بطابع  بالضرائب  الدولة  عالقة 

واستخالصها. 
خالل  الدولة،من  لتمويل  األساسي  املورد  الضرائب  تشكل 
التي  املالية  سياساتها  تنفيذ  قصد  اجلبائية،  سياستها 
لتنفيذها. ووسيلة  العمومية  للسياسات  املالي  التعبير  متثل 
اجلانب  على  مقتصرا  اجلبائية  السياسة  حول  النقاش  ويظل 
باستخالص  املنظور،  هذا  يف  األمر،  يتعلق  ألنه  منه؛  القانوني 
)طبيعيون  األشخاص  على  الدولة  تفرضه  وقهري،  إجباري 
نهائية  بصفة  دخلهم  من  نسبة  بدفع  ــك  وذل ومعنويون(، 
النتائج،  حساب  يف  التقني،  اجلــانــب  مــن  أو  مقابل.  وبــدون 
العجز  والنفقات،  ــرادات  ــ اإلي احملاسبة،  ومراجعة  تدقيق 
تام  شبه  غياب  ويف  التقنية.  املؤشرات  من  وغيرها  واملوازنة 
اخلوض  يقتصر  واالقتصادي،  السياسي  والتحليل  للنقاش 
وآثــارهــا  تداعياتها  عــن  احلــديــث  اجلبائية،  السياسات  يف 
بعض  أو  الفئوي.  الطابع  ذات  واالجتماعية،  االقتصادية 
النسب  مــن  بعض  بتعديل  املطالبة  والــضــغــوط  ــنــداءات  ال
املتبعة. يف حني،  أو املطالبة بتعديل بعض املساطر  الضريبية، 
فطبيعة  الدولة.  بطبيعة  اجلبائية  السياسة  موضوع  يرتبط 
ووسائل  أهدافها)مخططاتها(  حتدد  من  هي  نفسها،  الدولة 
طبيعة  جوهر  يف  اجلبائية:  السياسة  تقع  وهنا  حتقيقها. 
وتعبيرها  لها   - الجبائية  السياسة   – خاضعة  وتظل  الدولة. 

املالي.
الدولة  مفهوم  استعراض  مقتضب،  بشكل  سنسعى،  ولهذا، 
ثمَّ  الوظيفية.  وأدوارهــا  وطبيعتها،  االقتصادية،  املذاهب  يف 
الدولة.  بنية  يف  الضريبة  موقع  ثانية،  مرحلة  يف  لنبحث، 
لنتطرق يف النهاية إلى سؤال السياسة اجلبائية وقدرتها على 

االجتماعية؟ العدالة  حتقيق 
1 - الدولة عند االقتصاديني الربجوازيني

وتطورها،  نشأتها،  وماهيتها،  الــدولــة  طبيعة  ــة  دراس إن 
وخصوصا  الفلسفة،  اهتمامات  هيمن  ووظائفها  وأشكالها، 
ورواد  األنوار  فلسفة  مع  برزت  منها،التي  السياسية  الفلسفة 

االجتماعي.  العقد 
أما اهتمامات االقتصاديني، فقد تركزت باألساس على أدوار 
االقتصاد.  يف  تدخلها  مستويات  وحتديد  الوظيفية،  الدولة 
فرانسوا  مبؤسسها  وحتديد  الطبيعية،  باملدرسة  هنا  نبدأ 
االقتصادية  النظر  وجــهــات  أهــم  لطرح  محاولة  يف  كيني- 
خاضع  املجتمع  أن  كيني  فــرانــســوا  يــقــول  الــدولــة-.  ــول  ح
اإلنسان،  لسعادة  اهلل  أراده  الذي  والرفاهية،  الرعاية  لنظام 
احلكومة  على  فرضه  يجب  الطبيعي/الالهي،  النظام  هذا 
للمدرسة  الدولة  حول  املفاهيم  هذه  وتتعارض  لتطبيقه. 

الطبيعية، مع ما جاء به مونتيسكيو وجان جاك روسو.

الكالسيكية-على  املدرسة  -مؤسس  سميث  آدم  ركز  لقد 
ملراقبة  االقتصاد،  يف  الضرورية  الــدولــة  تدخالت  حتديد 
الدركي.  بالدولة  يعرف  فيما  السوق،  قوانني  احترام  ولضمان 
التوازنات  خلق  على  قــادرة  وحدها  السوق  قوانني  إن  ويقول 
تتم  األفراد  حاجات  أن  سميث  يعتبر  هذا  ويف  املجتمع.  داخل 

اخلفية".  "اليد  السوق  ميكانيزم  عبر  طبيعية  بصورة  تلبيتها 
أسس  األمم"  "ثــروة  ب  اختصارا  يعرف  الذي  كتابه  يف  ووضع 

دولة احلد األدنى، والتي تتمثل يف ثالث أدوار رئيسية:
- الدفاع عن املجتمع من أي خطر خارجي.  

- حماية األفراد من الظلم بتأسيس لنظام إداري للقضاء.
3( بناء وإنشاء املؤسسات واالهتمام باملشاريع ذات املنفعة   
ــراد  األف على  يصعب  والــتــي  املجتمع،  أفــراد  جلميع  العامة 
ــار  االزده أن  بــهــا.إذ  واالهتمام  وإنشاءها  بناءها  منفردين 
كالطرق  حتتية  بنى  تتطلب  والــتــجــارة  الــتــجــارة،  يتطلب 
ليست  التحية  البنى  هذه  بعض  أن  سميث  ويعتقد  واملوانئ، 
قادرة على حتقيق نتيجة من شأنها تغطية تكلفتها وتكاليفها 

تدبيرها.  
مالتوس،معارضة  السكان،توماس  نظرية  لصاحب  وكــان 
شديدة لقانون الفقراء الذي مت سنه يف عهد اليزابيث االولى. 
للفقراء. ألن هذا  املساعدات  الدولة بالكف عن توزيع  وطالب 
مبأساتهم.  الوعي  على  قادرين  غير  يجعلهم  بل  يعينهم،  ال 

ويشكل عائقا قويا أمام تطور الصناعة الصاعدة. 
النيوكالسيكية،  املدرسة  يف  الــبــارزة  النظريات  بني  ومــن 
التدخلي،  ودورها  الدولة  حول  وسامويلسون  بيجو  آراء  جند 
تصحيحي  كعامل  دورها  على  يتوقفان  لها،  حتدديهما  ففي 
سامويلسون  يؤكد  املجتمع.  لتوازنات  احلاالت  من  العديد  يف 
يتطلب  األدنى،  احلد  دولة  مع  املتوافق  يعمل"  "دعه  نظام  أن 
ومحاربة  العقود  احترام  لضمان  والبوليس،  واإلدارات  احملاكم 
السوق.  مبادئ  أهم  أحد  الشفافية؛  وسيادة  والعنف  الغش 
تتطلب  التي  الكبرى  اإلنتاجية  بالفروع  الــدولــة  وتتكلف 
املنافسة  مبدأ  مع  تتوافق  والتي  الكبير  احلجم  من  شركات 
وتقوم  الدولة.  تدخل  يبرر  طبيعي  احتكار  ويعتبره  املثالية. 

والتأثير  العمومية،  سياساتها  خالل  من  الوساطة  بدور  الدول 
والفاعلني االقتصاديني.  وتغيير سلوكات األفراد 

يقدم والراس منوذجا، يعتبر من أن املصلحة العامة تتوافق 
السوق  وأن  لألشخاص.  املشتركة  الفردية  املصالح  مجموع  مع 
الدولة؛  من  تدخل  أي  دون  موضوعية  عقالنية  على  يتوفر 

الطبيعي  التوازن  سيخلخل  االقتصاد  يف  الدولة  تدخل  أن  بل 
دورهــا  ينحصر  أن  ويجب  السوق،  يوفره  الــذي  واملوضوعي 
وجتمع  للسوق.  املنظمة  القوانني  احترام  آليات  يف  الوظيفي 
جميع تيارات النظرية الليبرالية على الدور احليادي للدولة. 
ويشكل  العبث،  قبيل  من  هو  االقتصاد  يف  للدولة  تدخل  وكل 
السوق.  يوفره  الــذي  الطبيعي  الــتــوازن  حتقيق  أمــام  عائقا 
مكونات  بــني  السياسية  للصراعات  الــدولــة  تدبير  وبحكم 
السياسية..(  املؤسسات  النقابات،  اإلدارة،  )األحزاب،  املجتمع 
والراس  ويعتبر  عقالني.  ال  السوق  يف  الدولة  تدخل  سيكون 
آثار  له  والتسريح،  الشغل  عالقات  تقنني  يف  الدولة  أنتدخل 
سلبية على امليزانية العامة للدولة، ويف محاولة موازنتها تلجأ 
العديد من الضرائب والرفع من نسبها. وناهض  الدولة لفرض 
حسب  التي  االجتماعية،  باملساواة  واملطالبني  الدعوات  أيضا 
احدى  واملنافسة  الفردية  املبادرة  روح  وتقتل  حتارب  زعمه 

للرأسمالية. األساسية  املبادئ 
نظرية  نقد  وعلى   ،1929 ل  االقتصادية  ــة  االزم وعقب 
كانت  ــاي.  س بتيت  جلــان  بــه  ــاص  اخل الطلب  يخلق  الــعــرض 
وعقالنية  اخلفية"  "اليد  فكرة  رفض  عن  تعبيرا  أفكاركينز 
للنتائج  نظرا  الطبيعي.  تــوازنــه  يوفر  السوق  وأن  الــســوق، 
السياسية  ــا  ــارهـ وآثـ ــاد  ــص ــت االق عــرفــهــا  ــي  ــت ال ــكــارثــيــة  ال
أسباب  حتليل  على  بناء  نظريته  كينز  واالجتماعية.طرح 
التوازنات  لتحقيق  أساسي  دور  للدولة  فيها  وأعطى  األزمــة 
االقتصادية. ومن بني أسس هذه النظرية: أن العرض ال يوفر 
الدولة  تتدخل  اختيارية،  ليست  البطالة  له،  املقابل  الطلب 
الكاملة،  العمالة  حالة  مع  وموازنته  االجمالي  الطلب  النعاش 

النقدية. السياسة  والتحكم يف 
الدميقراطية  تيار  وصعود  الثانية  العاملية  احلــرب  وبعد 
دولة  أو  الراعية  الدولة  نظام  عن  دافعت  والتي  االشتراكية 
يف  بيسمارك  لتجربة  جذوره  تعود  الذي  النظام  هذا  الرفاه.  

منير الهدهودي
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الكبرى.

أو  احلــمــايــة  مقابل  الــكــبــرى  الــشــركــات  يف  املساهمة   -
ممارسة  وهي  ضريبية  أو  جمركية  امتيازات  من  بامتياز.االستفادة  مافيوزية 

وجتارة  إنتاج  اإلجرامي:  الطابع  ذي  االقتصاد  حماية   -
األموال  و  البضائع  وتهريب  تصديرها،  وخاصة  املخدرات، 
طرف  من  إما  وذلــك  الضريبية،  اجلنات  ونحو  اخلــارج  إلى 
رشاوى  مقابل  أو  بيبارز  بامنا  قضية  يف  تبني  كما  املخزنية.نافذين  املافيا  خارج  من  لألثرياء  بالنسبة 

على  التوفر  بضرورة  له  التنظير  يتم  الذي  االحتكار   -
القطاعات:  من  عددا  وميس  يتقوى  والذي  وطنيني"  "أبطال 
التجارة الداخلية) مرجان و أسيما(، االتصاالت )"اتصاالت 
البناء  وقطاع  البنوك  و"انوي"(،   "orange/اروجن" وغيرها.املغرب"، 

وتفشي  املخزن  طــرف  من  للخيرات  االفــتــراس  هــذا  إن 
الرشوة واحملسوبية والزبونية واختالس املال العام والتبذير 
الضريبية  واالمــتــيــازات  والتهرب  والغش  به  يتسم  الــذي 
االستيطان  املتعددة  وللشركات  السائدة  الطبقية  للكتلة 
والطابع املتخلف لالقتصاد الوطني، كلها عوامل تنتج  عجزا 
القروض،  إلى  اللجوء  يصبح  وبالتالي  الدولة  مليزانية  مزمنا 
الفاسدة  الدولة  لهذه  بنيوية  ضــرورة  اخلارجية،  وخاصة 
هذه  والريعي.  التبعي  الرأسمالي  االقتصاد  ولهذا  واملفترسة 
االمتثال  لفرض  الوسائل  أهم  أحد  تشكل  التي  الغربية.املديونية  لالمبريالية  واختيارات  لتوجيهات 

4 - أهم نتائج هذه االختيارات:

ــاله تــوضــيــح املــســئــولــيــة املــشــتــركــة  ــ ــا أع ــن ــاول لــقــد ح
واملافيا  السائدة  الطبقية  والكتلة  الغربية  لالمبريالية 
احلالية  االقتصادية  االختيارات  وتطبيق  بلورة  يف  املخزنية 
التفصيل  ولعل  اجلهنمي.  الثالوث  هذا  مصالح  بني  والتقاطع 
عن  أعـــاله،  أوضحنا  كما  الــنــاجتــة،  املديونية  مسألة  يف 

النعكاساتها  نظرا  مهمة  مسألة  الثالوث  هذا  مصالح  تواطوء 
: أيضا االجتماعي  املستوى االقتصادي، بل  ليس فقط على 

 هكذا، وباسم حل أزمة املديونية، يتدخل صندوق النقد 
رجعية  واجتماعية  اقتصادية  سياسات  لفرض  الــدولــي 

: تتمثل يف 

العمومي القطاع  خوصصة   -

التعليم،  العمومية:  االجتماعية  اخلدمات  تصفية  السكن.-  الصحة، 

الشغل،  قانون  االجتماعية:  املكتسبات  عن  التراجع   -
فأكثر  أكثر  واللجوء،  العمومي  التوظيف  جتميد  التقاعد، 

األجور... جتميد  بالعقدة،  للتوظيف 

والطاقة. األساسية  الغذائية  املواد  دعم  تصفية   -

االستثمارات  جلدب  واالمتيازات  التسهيالت  تقدمي  األجنبية.- 

يل  والراسم  واخلدمات  البضائع  أمام  البالد  أبواب  فتح   -
األجنبية 

الذي  املتخلف  املوقع  لتأبيد  فيتدخل  العاملي،  البنك  أما 
املستوى  على  العمل  قسمة  يف  الوطني  االقتصاد  يحتله 
الدولي بواسطة حتديد االختيارات االقتصادية األساسية 
اإلطار  ووضع  الهيكلية  االقتصادية  "اإلصالحات"  وبلورة 

التخريبية. "اإلصالحات"  لهذه  املؤسساتي 

يف  تخدم،  واالختيارات  السياسات  هذه  أن  الواضح  ومن 
أساسا  االستيطان،  املتعددة  الشركات  مصالح  األول،  الغربية.املقام  منها 

: يلي  ما  لهذه االختيارات  النتائج اخلطيرة  ومن 

الدولة مليزانية  بنيوي  عجز   -

التجاري للميزان  هيكلي  عجز   -

األساسية  الغذائية  احلاجيات  تلبية  على  هيكلي  عجز   -
تتحكم  الذي  العاملي  للسوق  مطلقة  شبه  غذائية  االمبريالية.وتبعية  رمح  رأس  االستيطان،  املتعددة  الشركات  فيه 

مستقلة  وطنية  تنموية  سياسة  تطبيق  استحالة   -
املغربي كاقتصاد هش وتبعي عاجز على  الضرورية.وتكريس االقتصاد  الشغل  مناصب  توفير 

أبسط  تلبية  على  وعــاجــزة  ومفترسة  فــاســدة  ــة  دول  -
الشعبية.  املطالب 

بسبب  املناطق  مــن  ــدد  ع يف  املائية  الفرشة  تدمير   -
املاء،  استهالك  يف  النهمة  والفواكه  احلوامض  على  التركيز 
لدول  خطيرة  نفايات  استقبال  ملوثة،  صناعات  إنشاء 
الغابوي،  الغطاء  تقلص  الكبرى،  األنهر  تلوث  أوروبــيــة، 

الكبرى...  املدن  تلوث  التصحر، 

املغربي الشعب  ألغلبية  متردية  اجتماعية  أوضاع   -

واملجالية الطبقية  الفوارق  تعمق   -

التي  املتعددة  والكفاءات  العليا  الشواهد  حاملي  هجرة   -
السرية  الهجرة  إلى  تضاف  كبيرين  ونزيفا  خسارة  تشكل 

اخلطيرة ومآسيها 

ال  حيث  الغربية  لالمبريالية  ولغوية  ثقافية  تبعية   -
كل  ورغم  اإلدارات.  أغلب  يف  سائدة  الفرنسية  اللغة  زالت 
بعض  مع  الفرنسية،  اللغة  تستمر  التعريب،  عن  الكالم 
متقدمة  مواقع  احتالل  يف  اإلجنليزية،  اللغة  من  املنافسة 
البعثة  مؤسسات  وتقوم  العالي.  التعليم  ومعاهد  الكليات  يف 
الثقافية  التبعية  تأبيد  يف  خطير  بدور  الفرنسية  الثقافية 
تكون  لكونها  لفرنسا  االقــتــصــاديــة  وبالتالي  واللغوية 
السائدة  النخبة  ليشكلوا  السائدة  الطبقات  وبنات  مستقبال.أبناء 

القصوى  أهميتها  رغــم  االمازيغية  القضية  تهميش  حقيقية.-  ومجالية  بشرية  تنمية  لتحقيق 
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وإعطاء  االجتماعية.  احلماية  ونظام  االجتماعية  السياسة 
االقتصادية  السياسات  يف  التدخل  يف  أساسي  دور  الدولة 

االجتماعية.  السياسات  ودعم 
دور  حول  الليبرالي  التيار  طريف  بني  الصراع  خضم  ويف 
معلنة  شيكاغو  مدرسة  تأسست   1974 أزمــة  ومــع  الــدولــة، 
أعمدتها  أحد  ألفكار  مستندة  ليبيرالية  نيو  تيار  والدة  عن 
ميلتون فريدمان، والتي تعرف أيضا باملدرسة النقدية. وهي 
بشكل  وهاجمت  األسعار.  يف  كالسيكية  النيو  ألفكار  امتداد 
كبير نظرية كينز وتدخل الدولة يف السياسات االقتصادية. 
للسياسة   1929 ل  االقتصادية  األزمة  أسباب  بني  من  وأرجع 
النظام  إصالح  واقترح  السوق.  قوانني  مع  املتعارضة  النقدية 
واقترح  الــدولــة.  عن  املــركــزي  البنك  واستقاللية  النقدي 
االستهالك  وربــط  الــدائــم،  الدخل  مع  االستهالك  نظرية 
احلالي  الــدخــل  وليس  املستقبلي/االفتراضي،  بالدخل 
السياسات  يف  الدولة  بحياد  املطالبني  من  وهــو  احلقيقي. 
للسوق.  املنظمة  القوانني  سن  بدور  واكتفائها  االقتصادية، 
األدنــى  احلــد  بفرض  املتعلقة  الــقــوانــني  ســن  حتى  ورفــض 

لألجور.
النظريات  مواقف  من  ــره،  ذك سبق  مما  النقيض  وعلى 
الدولة  أن  الفوضويني  تيار  يرى  الدولة،  حول  االقتصادية 
ليست سوى الشكل السياسي للسلعة والقيمة والعمل والنقد. 
ودورها األساسي يف تدبير هذه املجموعات - للسلعة والقيمة 
والعمل والنقد- يف حركتها وتطورها وتوزيعها. الدولة حسب 
الستغالل  والبيروقراطي  امليكانيكي  التدبير  هي  الفوضويني 

القيمة، وتدبير سياسي للبؤس. فائض 
• املاركسية والدولة:  

تلك  سواء  نظرها.  بوجهتي  الليبيرالية،  للنظرية  وخالفا 
املدافعة عن تدخل الدولة أو التي ترفض تدخل الدولة، ترى 

ونشأة  الطبقي.  املجتمع  نتاج  باعتبارها  الدولة  املاركسية 
الدولة مرتبطة بتقسيم املجتمع الى طبقات، وتخدم مصالح 
الطبقة املسيطرة. يقول ماركس واجنلس يف البيان الشيوعي 
العاملية، السلطة السياسية  الكبيرة والسوق  "بقيام الصناعة 
الــدولــة  وسلطة  الــعــصــريــة.   التمثيلية  الــدولــة  يف  كاملة 

للطبقة  املشتركة  املصالح  تدير  هيئة  سوى  ليست  احلديثة 
النظام  حتليل  نظرية  بأسرها."واملاركسية،  البرجوازية 
الرأسمالي ونقده وتغييره، معبرا عنها بقولته الشهيرة “لقد 
اكتفى الفالسفة بتفسير وفهم العالم بطرق شتى؛ أما الهدف 
كما  النظري  ماركس  تصور  يف  الدولة  وشكلت  تغييره".  فهو 
وهي  للرأسمالية.   املرتكزات  أهم  أحد  "الرأسمال"  يف  وضعه 
الرأسمال  للرأسمالية:  االخــرى  املكونات  بني  الوصل  حلقة 
العاملي-التجارة  املأجور..( - السوق  العمل  التداول،  )االنتاج، 
حتميه  التي  الدولة  غياب  يف  للرأسمال  وجود  ال  الدولية. 
حتليل  ويأتي  وانتشاره.  وتقويته  مصاحله.  على  وحتافظ 
وامللكية  والــدولــة  العائلة  أصــل  كتابه  يف  للدولة  اجنلس 
على  مفروضة  قــوة  بحال  ليست  »الــدولــة  بقوته  اخلاصة 
الفكرة  »واقــع  كذلك  ليست  والدولة  خارجه.  من  املجتمع 
الدولة  هيغل.  يدعي  كما  العقل«  وواقع  »صورة  األخالقية«، 
هي  الدولة  تطوره؛  من  معينة  درجة  عند  املجتمع  نتاج  هي 
إفصاح عن واقع أن هذا املجتمع قد تورط يف تناقض مع ذاته 
هو  مستعصية  متضادات  إلى  انقسم  قد  وأنه  حله،  ميكنه  ال 
هذه  املتضادات،  هذه  تقوم  ولكيال  منها.  اخلالص  عن  عاجز 
بعضها  بالتهام  املتنافرة،  االقتصادية  املصالح  ذات  الطبقات 
األمر  اقتضى  لهذا  عقيم،  نضال  يف  املجتمعات  وكذلك  بعضًا 
االصطدام  تلطف  قوة  املجتمع،  فوق  الظاهر  يف  تقف  قوة 
عن  املنبثقة  القوة  هذه  إن  »النظام«.  حدود  ضمن  وتبقيه 
عنه  وتنفصل  فوقه  ذلك،  مع  نفسها،  تضع  والتي  املجتمع 
والثورة  الدولة  يف  لينني  عنها  قال  كما  أو  الدولة«.  هي  أكثر 

" جهاز إلخضاع طبقة على حساب أخرى"
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حكومة بايدن تدخل يف حرب باردة
ضد الصني وروسيا

األقطاب  متعدد  عالم  بــدأ  "الــبــريــكــس"،  دول  بصعود 
يقلق  كابوس  مبثابة  أصبح  املستجد  الوضع  هــذا  يتشكل. 
قوتني  بتقارب  متيز  وانــه  خاصة  املتحدة  الــواليــات  راحــة 
إليهما  انضمت  ثم  وروسيا،  الصني  هي  منافسة،  اقتصاديتني 
وجه  يف  تقف  أن  استطاعت  صاعدة  قوة  وهي  إيران،  مؤخرا 
هذه  كل  بالعالم.  عدة  مبناطق  حساباتها  تربك  وأن  أمريكا 
يحول  أن  شأنه  من  كبيرا  حتديا  تشكل  أصبحت  املستجدات 
التوسعية  األمريكية  املتحدة  الواليات  أهداف  حتقيق  دون 
للضغط  تسعى  جعلها  ما  هذا  العالم.  على  هيمنتها  ينهي  وان 
و يف  للتعاون.  الوقت  وروسيا، وتدعوهما يف نفس  الصني  على 
هي  مما  أكثر  قوية  دولة  تزال  ال  أنها  تعتقد  هذه  محاولتها 
أمر  وهو  ضعيفة  دوال  وروسيا  الصني  وتعتبر  الواقع،  يف  للصواب.عليه  مجانب 
تتقدم  الصني  أن  مضى  وقــت  أي  مــن  أكثر  الــيــوم  يتضح 
فهي  اجلــيــو-اقــتــصــادي.  املستوى  على  عمالقة  بخطوات 
للبنية  مشروع  أكبر  اجلديد،  احلرير  طريق  اجناز  يف  شرعت 

مليارات  اجنـــازه  يف  تستثمر  البشرية  تــاريــخ  يف  التحتية 
منتجاتها  بــإيــصــال  للصني  سيسمح  مــشــروع  الـــــدوالرات، 
العاملية يف وقت وجيز. كل هذا يتم يف حلظة تعرف  لألسواق 
مسلسل  يف  ادخلها  ملحوظا  تدهورا  املتحدة  الواليات  فيها 
يشهد  الذي  الداخلي،  بوضعها  األمر  تعلق  سواء  انحداري، 
تزايد االنقسامات واستفحال الفقر واتساع الفوارق الطبقية 
التي تهدد باالنفجار، آو على املستوى اجليو - سياسي بحيث 
التي حتاول اإلفالت من هيمنتها هي يف تزايد مطرد.  الدول 
وبالرغم فهي غير مستعدة لالعتراف بعالم متعدد األقطاب 
العداء  نزعة  عن  الدولية،  عالقاتها  يف  التخلي،  وترفض 
هي  لعقود  ظلت  كونها  يف  منه  جانب  يف  راجع  هذا  والهيمنة. 
ليست  وبالتالي  وعسكريا،  تكنولوجيا  اقتصاديا،  املهيمنة 
فبقيت  مقاربتها،  وإفـــالس  بفشلها  لــالعــتــراف  مبستعدة 
متشبثة مبكانتها كأكبر قوة عاملية وتوظف من اجل احلفاظ 
وتدبير  وتهديدات  مؤامرات  من  الدنيئة  األساليب  كل  االنقالبات و إشعال فتيل احلروب والثورات امللونة.عليها 
تقرير  بخصوص  األمريكي  املوقف  يفهم  اإلطــار  هذا  يف 
فيروس  أصل  حول  مؤخرا  العاملية  الصحة  منظمة  نشرته 
جل  أن  اتضح  التقرير  هــذا  يف   .)SARS-COV-2(كورونا
املصدر  على  متفقون  صياغته  يف  املساهمني  الباحثني 
احليواني للفيروس. غير ان الواليات املتحدة االمريكية التي 
مدير  دعت  الصني،  على  الضغط  ملمارسة  تسعى  انفكت  ما 
منظمة الصحة العاملية للتلميح يف قراءته للتقرير، بإمكانية 
املنظمة  مدير  صــرح  هكذا  املختبر.  مــن  الفيروس  تسرب 
احتمال  هو  املختبر  من  الفيروس  تسرب  ان  من  بالرغم  انه 
التمحيص.  تستدعي  واردة  فرضية  يبقى  انه  غير  مستبعد، 

لتوقيع  حلفائهم  لــدعــوة  فرصة  لألمريكيني  قــدم  هكذا 
الفيروس،  أصل  بخصوص  التدقيق  من  ملزيد  تدعو  مذكرة 
املنظمة  ستشكلها  التي  اللجنة  أمام  الصني  مختبرات  ولفتح 
الصحية لهذا الغرض. املثير بهذا اخلصوص، هو أن من عارض 
تشكيل اللجنة هذه، هم من حلفاء أمريكا، غالبيتهم أقطاب 
على  ودليل  التاريخ  يف  سابقة  هذه  وتعد  األوروبي.  باالحتاد 
الدولية  فالعالقات  الدولي.  املستوى  على  تغيرت  أمــورا  ان 
تعدت  لم  الدول  من  والعديد  جديدة،  توازنات  تشكل  تشهد 
أن  كما  األطلسي-األمريكي،  القطب  بجانب  مصلحتها  ترى 
الصني  ضد  دولتها  عدوانية  تعتبر  نفسها  أمريكية  شركات 
هذه  تربط  التي  التجارية  للعالقات  نظرا  مبصاحلها  بالصني.مضرة  الشركات 
األمريكية  للهيمنة  زمنية  لفترة  خضع  الــذي  العالم  إن 
الصيني-الروسي،  التحالف  اقبره  املاضي  حكم  يف  أصبح  قد 
هذه  إطــار  يف  جديدة.  بصيغة  ــاردة  ب حربا  أشعل  ما  وهــذا 
 Atlantic("احلرب يف صيغتها احملينة، قام "املجلس األطلسي

بــرنــامــجــيــة  وثــيــقــة  بــنــشــر  مـــؤخـــرا  بــأمــريــكــا   )concil
أسست  التي  النظرية  على  حتيل   )programmatiques(
واحلالية  األولــى  احلــرب  بني  الفرق   .1946 الباردة  للحرب 
لها  تؤسس  التي  الوثائق  أما  الصني.  ضد  املــرة  هذه  أنها  هو 
تعبير  وهو  السابقة  بالفترة  املستهلك  اخلطاب  نفس  فتجتر 
عن رغبة أمريكا يف االستمرار يف بسط هيمنتها على العالم، 
بالرغم من أنها فقدت الكثير من إمكانياتها و غدت مأموريتها 
كانت  فإذا  هكذا  مستحيلة.  شبه  تكن  لم  إن  صعبة،  بالتالي 
من  الكثير  أظهرت  قد  العالم  يجتازها  التي  الصحية  األزمة 
عيوب النظام الرأسمالي، عملت احلكومات البورجوازية على 
والتهديد  والتفرقة  الكذب  بتوظيف  شعوبها  عن  إخفائها 
هي  تسعى  احلالي  وضعها  يف  امريكا  فان  واستعماله،  بالعنف 
بتوظيف  البنيوية  أعطابها  و  مشاكلها  على  للتغطية  ايضا 
التشويه  مــن  هــوجــاء  حملة  يف  فدخلت  األســالــيــب،  والدعاية املغرضة، أي يف"حرب باردة" ضد الصني وروسيا.نفس 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  مصدره  الصني  على  الهجوم 
لقد خصصت له إمكانيات مادية  و لوجستيكية هائلة وعبأت 
طاقات بشرية كبيرة من أشباه احملللني واخلبراء والسياسيني، 
ومراكز بحث وجمعيات،  اليسار،  أقصى  إلى  اليمني  اقصى  من 
قيمة  من  واحلط  التنقيص  تهدف  إستراتيجية  بلورة  بغرض 
لقد  الصني.  حققته  الذي  الهائل  والصناعي  العلمي  التقدم 
حددت  وثيقة   2021 يناير  األطلسي"أواخر  "املجلس  نشر 
التوجهات العامة للسياسة اخلارجية األمريكية لثالثة عقود 
خطة  تقترح   "the longer telegram"الوثيقة قادمة. 
املواجهة  ميادين  فحددت  الصني،  مع  الباردة  احلرب  لتدبير 
وباخلصوص  والسياسي،  والعسكري  االقتصادي  املستوى  يف 

الصني  مجابهة  كيفية  الوثيقة  وضحت  وإذا  األيديولوجي. 
الصني، من أكبر أعدائها يف املرحلة الراهنة.فإنها لم تغفل كذلك اإلشارة لروسيا التي تعتبرها، إلى جانب 
أمريكا  بداخل  للوضع  واستعراضا  املواجهة،  هذه  لتدبير 
فريسة  و  نفسه  على  منقسم  الداخلي  العام  الرأي  أن  يتضح 
اجليد  الــتــدبــيــر  عــلــى  حكومته  بــقــدرة  يــشــك  لــإلحــبــاط 
وهي  احلالية،  األبعاد  واملتعددة  املعقدة  فاألزمة  للمرحلة. 
الربح  ملعدل  ميل  عنها  ترتب  العاملي،  الرأسمالي  النظام  أزمة 
على  تفرض  والتحديات  احلقائق  هذه  وكل  االنخفاض،  نحو 
ان تبحث لها عن قضية تدافع عنها، قضية من شأنها  امريكا 
عدو  حتديد  الوقت  نفس  ويف  مواطنيها،  اهتمام  حتويل 
وراء  كــان  عمن  البحث  عن  يلهيهم  ملواجهته  مصداقية  ذو 
مشاكلهم وتعاستهم. ومبا ان هذه احلكومة واعية مبحدودية 
خدامها  وكل  األوربيني  بحلفائها  استغاثت  فقد  قدراتها، 
الصني  على  فــزيــادة  املفترضني،  األعـــداء  امــا  العالم.  عبر 
واريتريا  وسوريا  إيران  من  كل  للقائمة  أضافت  فقد  وروسيا، 
وفلسطني  وفينزويال  ونيكارغوا  الشمالية  وكوريا  وبيالروسيا 
إعــداد  على  منهمكة  اآلن  وهــي  كــوبــا.  بالطبع  تنسى  ولــم 
فحسب  بالصني.  الداخلية  األوضــاع  لزعزعة  استراتيجية 
قصوى  أهمية  تولي  أن  ألمريكا  البــد  األطلسي"  »املجلس 
بالصني  األقليات  بحقوق  تهتم  أن  أي  اإلنسان،  حقوق  ملسألة 
الويغور وكذا مشكلة التيبيت وهونكونغ وتايوان.وان تقدم لها كل الدعم، فحددت من بني هذه األقليات حالة 
االحتاد  مكانة  استرجاع  حتاول  التي  روسيا  بخصوص  أما 
السوفييتي سابقا، فان حكومة بايدن انتقدت كثيرا العالقات 
تستفد  لم  أمريكا  أن  وترى  معها،  ترامب  الرئيس  ربطها  التي 
من هذه العالقة أي شيء، بل سمحت لروسيا باستعادة قوتها 
للواليات  الداخلية  الشؤون  يف  تتدخل  جعلها  ما  ومكانتها 
يد  لروسيا  فان  لبايدن،  احلكومي  الفريق  فحسب  املتحدة. 
ترامب،  بصعود  سمحت  التي  االنتخابات  خالل  وقع  فيما 
"الكابيتول".  مبنى  على  الهجوم  عن  بعيدة  غير  أنها  كما 
الداخلية،  السياسة  مجلس  مديرة   )Susan Rice( فحسب 
االحتجاجات  لتأجيج  "فلويد"  مقتل  استغلت  روسيا  فــان 
شن  وراء  كانت  وغيرها  األسباب  هــذه  األمريكي.  بالشارع 
احلرب اإلعالمية واحلصار على روسيا بهدف اخضاعها. لقد 
الرئيس  بصنيعتها،  ودفعت  وجغرافيا  اقتصاديا  حاصرتها 
 )Donbass( األوكراني، ليتحرش باملنفصلني عنه بدامباس
الدعاية  كــانــت  وإذا  "الــقــرم".  جــزيــرة  شبه  على  وعينه 
األمريكية قد أشهرت ورقة )Sakharov( "سخروف" وحقوق 
نفس  تفعل  فإنها  سابقا،  السوفيتي  االحتاد  وجه  يف  اإلنسان 
ضد  اليوم   )Navalny( "نافلني"  املــعــارض  بورقة  الشيء 

روسيا. 
احلصار  وحلفائها  أمريكا  شــددت  كلما  انــه  املالحظ  من 
على روسيا اال ودفع بهذه األخيرة لالقتراب أكثر من الصني. 
بالصني   )Guilin("غيلني" ب  هام  لقاء  مؤخرا  انعقد  فقد 
بتوحيد  افضى  والصني  روسيا  خارجية  وزراء  جمع  اجلنوبي، 
على  منها  عدة،  إستراتيجية  قضايا  حول  نظرهما  وجهات 
وجه التحديد التنسيق يف إطار نظام عاملي متعدد األقطاب. 
ضد  األمريكية  احلملة  على  روسيا  خارجية  وزير  علق  لهذا 
خطأ  وروسيا  الصني  ضد  الهوجاء  احلملة  هذه  أن  قائال  بلده 
املضمار  نفس  يف  أكثر.  تقاربهما  يحفز  ذلك  الن  استراتيجي، 
 19 عقدت  التي   ،)sommet d’Archange( أرشاجن  وبقمة 
الصيني  الوفد  أبان  فقد  وأمريكا،  الصني  بني  بأالسكا  مارس 
عن صرامة شديدة بخصوص احترام املبادئ التي ترتكز عليها 
عالقات بلده اخلارجية. لقد نبه الوفد األمريكي إلى انه من 
األجدر بأمريكا أن تهتم بوضع حقوق اإلنسان بداخل بلدها، 
الصيني  الشيوعي  احلــزب  بــأن  الوقت  نفس  يف  له  موضحا 
منها  االقتصادية  األمريكيني  مشاكل  على  املسؤول  هو  ليس 
الواليات   )Yang Jieshi( الوفد  رئيس  ودعا  املتحدة االمريكية للتخلي عن عقلية احلرب الباردة.واالجتماعية، 

 احلسني  بوتبغى
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القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي يندد باملامرسات االنتقامية ضد نساء ورجال 

التعليم وبقمع الحريات
2021 من أجل : لنشارك يف تظاهرة فاتح ماي 

الباطروان واملخزن العامالت من طرف  التنديد بتقتيل   -

-   بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني والكادحات

العيد  الــدميــقــراطــي،  للنهج  النسائي  الــقــطــاع  يخلد 
الكادحني  و  العمال  جــانــب  ــى  إل العاملة  للطبقة  أألممــي 
والسياسية  النقابية  احلركة  ومع   ، العالم  يف  ورجاال   نساء 
ظل  يف   النسائية،  وتنظيماتها  هيئاتها  مبختلف  املناضلة 
 19  - كوفيد  جائحة  تداعيات  فرضتها  استثنائية  ظرفية 
كمبرر  اجلشع  واملخزن  املفترسة  الرأسمالية  استغلتها   التي 
للمزيد من الهجوم على حقوق ومكتسبات العامالت والعمال 
أنه  كما  لسياسته؛  املناهضني  افواه  وتكميم  احلريات  وتقييد 
حزب  عن  لإلعالن  الدميقراطي  النهج  استعداد  مع  يتزامن 
مؤمتره  يف  والكادحني  الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة 

الوطني  اخلامس
التضحيات  نستحضر   ، ــن  ــح ون الـــيـــوم،  ــذا  هـ نــحــيــي 
وعبر  بــبــالدنــا،  الــعــامــلــة  الطبقة  بدلتها  اجلــســامــالــتــي 

العالم،لذلك
هذه  ماي  فاتح  تظاهرة  يف  املكثفة  املشاركة  اىل  ندعو 

 : السنة 

والعمال  العامالت  ضد  املمنهج  التقتيل  بسياسة  لنندد   -
مقتل  الى  أدت  والتي  بطنجة  الصناعية  الوحدة  من  كل  يف 
 2021 مارس   8 يوم  النسيج  معمل  داخل  وعامل  عاملة   28
حوادث  ضحايا  و  باها  ايت  بشتوكة  "كومابرمي  ومحطة   ،
تنقل  يف  الصحية  السالمة  معايير  غياب  عن  الناجتة  السير 

العامالت ، ونعبر عن تعازينا احلارة ألسرهم ؛ مطالنب الدولة 
وانصاف  الشغلية  املجازر  عن  املسؤولني  مبحاسبة  وعائالتهم.املغربية  الضحايا 
الصناعيات  والعامالت  العمال  مع  تضامننا  لنعلن   -     
  " "صوبروفيل  بشركة  واملعتصمات  املطرودات  والزراعيات 
 " ترونيك  انتير   " و   " وسيكوبيكس  خياطة"عادل"  وشركة 

 ،،، النسيج بطنجة  البيضاء وعمال وعامالت  بالدار 
من  االجرامية  االنتقامية  للقرارات  ادانتنا  لنجدد   -     
فاالعتداء  الوظيفة،  من  الفصل  رسائل  الى  جنسي  حترش 
التي   ، تامسنا(  باعدادية  )استاذة  العام  الشارع  يف  عليهن 
نضاالت  ضــد  تالوينها  مبختلف  الــدولــة  أجــهــزة  متارسها 

التعاقد  الذين فرض عليهم  األستاذات واألساتذة 

    - لنفضح سياسة التمييز والتفقير والتجويع والتهميش 
التي تعاني منها العامالت و الكادحات يف املدن والفالحات يف 
ألبسط  تام  غياب  يف  واالستغالل  املهانة  نير  حتت  البوادي 
جشع  عن  والناجمة   ، الكرامة  لهن  تضمن  التي  حقوقهن 

الباطرونا، و ناهبي االراضي يف تواطؤ مكشوف مع الدولة. 
واليات للحد من تفاقم  الدولة بوضع تدابير     - لنطالب 
احلركة  ومتكني  النساء  ضد  اشكاله  بجميع  العنف  حاالت 
ومهامها  بدورها  القيام  من  واحلقوقية  والنسائية  النقابية 

الضحايا  النساء  جتاه 
الدميقراطي  للنهج  النسائي  القطاع  يف  فإننا  لــذلــك، 

: ندعوكم/ن مبناسبة فاحت ماي لهذه السنة الى 
من  ــدوي  ــوح ال والــنــضــال  النضالية  الــوحــدة  تقوية   -
وأثارها  كورونا  جلائحة  والتصدي  املكتسبات  صيانة  أجل 
العاملة  الطبقة  حق  يف  الكوارث  هذه  عن  ببالدنا.ومحاسبةاملسؤولني 
للمكتسبات،  حتصينا  الــنــقــابــي  بالعمل  التشبث   -
السياسية  األداة   ، العاملة  الطبقة  حزب  بناء  يف  الطبقية.واالنخراط  مصاحلهن  عن  للدفاع 
ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  سراح  بإطالق  املطالبة   -
صمود  عاليا  ونحيي  واالحتجاجية  الشعبية  ،وعائالتهن.احلــراكــات  زوجاتهن  أمهاتهن، 
كافة  ومــع  العالم  عبر  العاملة  الطبقة  مع  التضامن   -
االمبريالية  والهجمة  االستعمار  ملقاومة  املقهورة  واالضطهاد.الشعوب  واالستغالل  والصهيونية 

مبناسبة يوم التضامن النسوي، تنسيقية املسرية العاملية تتضامن مع كل 
ضحايا مختلف أشكال االستغالل الرأساميل

النسوي  التضامن  يــوم  للنساء  العاملية  املسيرة  تخلد 
لكارثة  الثامنة  الذكرى  مع  السنة  هذه  يتزامن  الذي  العاملي 
سقف  انهيار  بعد  العالم،  هزت  التي  ببنكالديش  بالزا  رانا 
أودى  كارثية،  ظروف  يف  اآلالف  يشغل  كان  للنسيج  عاملة.معمل   1100 بحياة 
جشع  لفضح  مناسبة  الــنــســوي  التضامن  ــوم  ي يعتبر 
األرواح  حصد  عن  تتوقف  ال  والتي  القاتل،  الرأسمالية 
نحو  احملموم  سعيها  يف  واملعطوبني  املرضى  ماليني  وتــرك 
تنبني  الذي  الفاحش  االستغالل  بسبب  األرباح،  من  املزيد 
يف  يتردد  ال  جامح،  عنف  كنظام  منطها  وطبيعة  عليه، 
خالل  أكثر  تبني  مــا  وهــو  الــربــح،  أجــل  مــن  اإلنــســان  طحن 
لألوضاع  مريع  انهيار  من  عنها  ترتب  وما  اجلائحة  انتشار 
مخلفات  بسبب  للشعوب،  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
الساحقة  األغلبية  على  املتوحشة   النيولبرالية  السياسات 
عليها.من الناس وخاصة منهم النساء، مقابل تزايد أرباح الشركات  املتريعني  األغنياء  وبعض  العاملية 
تخلد  وهي  باملغرب  للنساء  العاملية  املسيرة  تنسيقية  إن 
مختلف  تستحضر  النسائي،  النضالي  اليوم  هذا  بدورها 
ضد  احمللية  وآلياتها  الرأسمالية  ارتكبتها  التي  اجلرائم 
فبراير   6 لـ  طنجة  معمل  كارثة  أخرها  باملغرب،  العامالت 
19 عاملة و9 عمال بسبب سياسات  2021، التي أودت بحياة 
التخلص  عن  بحثا  العاملية  الشركات  تسلكها  التي  املناولة 
احمللية  السلطات  فساد  وبسبب  االجتماعية،  االلتزامات  من 
املناولة  معامل  يف  العمل  ــروط  ش عــن  الــطــرف  تغض  التي 

الالإنسانية  الــظــروف  نفس  ــي  وه بالعبودية.  الشبيهة 
تــودي،  التي  هي  العامالت  لكرامة  األعــمــاق  يف  والضاربة 
حــوادث  يف  الــزراعــيــات  العامالت  بحياة  أيضا،  باستمرار 
واخلطيرة  املهينة  الطريقة  بسبب  واملتواترة  القاتلة  السير 
نفس  هــو  كما  الضيعات.  ــى  وإل مــن  نقلهن  فيها  يتم  التي 
املفروض  االســتــاذات  به  ووجهت  الــذي  ذاك  العنف  منطق 
السلمية  احتجاجاتهن  يف  رفاقهن  مع  سواء  التعاقد  عليهن 
إلخضاعهن  النوع  على  املبني  العنف  استهدفهن  كنساء  أو 
الشغل  هشاشة  يف  املتجسد  الرأسمالي  االستغالل  العمومي.جلبروت  التعليم  وتفكيك 
ضحايا  النساء  كل  بني  العاملي  التضامني  اليوم  هذا  يف 
من  املناضالت  النساء  وكل  للرأسمالية،  الهمجي  االستغالل 
النساء،  ضد  متييز  وال  عنف  ودون  استغالل  دون  عالم  أجل 

يلي: عما  باملغرب  للنساء  العاملية  املسيرة  تنسيقية  تعبر 
لكرامة  املستمرة  لالنتهاكات  واستنكارها  إدانتها   .1
اإلنتاج  مواقع  مختلف  يف  األساسية  وحقوقهن  العامالت 
ويف طريقهن إليها، وما يترتب عنه من مآسي وفواجع، غالبا 
طرف  من  والتجاهل  اإلهــمــال  وأســرهــم  ضحاياه  تلقى  املعنية.ما  السلطات 
يتعرضن  اللواتي  العامالت  النساء  كل  مع  تضامنها   .2
أو  عملهن،  أماكن  يف  سواء  الوحشي  الرأسمالي  للعنف  يوميا 
يف بيوتهن حيث يضطرن لقضاء ساعات عمل طويلة وشاقة 
عن  يتخلى  الذي  العنيف  النظام  لهذا  خدمة  مقابل،  دون 
النساء  تتولى  والتي  لألسر  االجتماعية  اخلدمات  توفير 

لألدوار  النمطي  التوزيع  على  اعتمادا  عنه،  بدال  بها  الذكوري.القيام  النظام  يكرسه  الذي  اجلنسني  بني 
مفتشية  وقيام  الشغل،  مدونة  بتطبيق  مطالبتها   .3
املستمرة  املراقبة  خالل  من  وجه  أكمل  على  بعملها  الشغل 
الزراعيات  بالعامالت  التصريح  وفرض  الفالحية.  للضيعات 
على  التأمني  وضــمــان  االجتماعية  احلماية  صناديق  الزراعيات.يف  للعامالت  والتقاعد  الشغل  حوادث 
طنجة  معمل  ضحايا  عــائــالت  لنضال  مساندتها   .4
احلقيقة  بإجالء  ملطالبها  االستجابة  السلطات  ومطالبتها 
وإعمال  ــ  املباشرة  وغير  املباشرة  ــ  كاملة  املسؤوليات  حول 
النفسية  الــرعــايــة  وتوفير  ــر  األس أضـــرار  وجبر  الــعــدالــة 
بسبب  النفسية  حالتهم  تدهورت  التي  أفرادها  من  الفاجعة.للعديد 
التعاقد،  عليهن  املفروض  األســتــاذات  مع  تضامنها   .5
املؤسساتي  الــذكــوري  العنف  استهدفهن  اللواتي  وخاصة 
ضدهن،  الكيدية  املتابعات  بتوقيف  مطالبة  القمع  عنهم.ألجهزة  يتستر  ومن  ضدهن  العنف  عن  املسؤولني  ومعاقبة 
العاملية  املسيرة  تنسيقيات  كل  جانب  إلى  تأكيدها   .6
يوما  سيظل  العاملي  النسوي  التضامن  يــوم  أن  للنساء، 
حساب  على  األربــاح  منطق  ضد  نضالنا  لتوجيه  نخصصه 
التي  حتصى  وال  تعد  ال  التي  االنتهاكات  وضــد  األرواح، 
انتهكت أجسادنا وأراضينا يف  التي  العاملية  العالم.متارسها الشركات  أنحاء  جميع 
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االغالق اللييل يفاقم أزمة الفئات الفقرية
كرمية اتبير

تبارك   أن  احلكومة  رأت  املبارك  رمضان  شهر  حلول  قبل 
تقول  صحية  وتدابير  إجراءات  باعتماد   الشهر  هدا  للمغاربة 
أنها احترازية ,معززة قرارها بأنه جاء بناء على ظهور حاالت  

يف بعض املدن للساللة  اجلديدة من فيروس كورونا.

قبل  معتمدة  كــانــت  الــتــي   نفسها  هــي  ــراءات  ــ اإلج ــذه  ه
واملطاعم  واملقاهي  التجارية  ــالت  احمل ــالق  اغ وهــي  شهرين 
السادسة  الساعة  غاية  إلى  ليال  الثامنة  الساعة  من  ابتداء 
إلى  مساءا  التاسعة  الساعة  من  الليلي  التجول  صباحا,وحظر 

السادسة صباحا... الساعة  غاية 

صبياني  عنه  نقول  أن  ميكن  والــذي  املجحف  القرار  هذا 
ميدانية   دراسة  على  اعتماد  دون  اتخذ   حيث  مسؤول  وغير 
لنتائج االغالق قبل  رمضان حتى تعتمد خالل هذا الشهر.

رمضان  قبل  االغالق  أشهر  أن   رأت  احلكومة   أن  يبدو  لكن 
لذى  يكفي  مبا  الدخل  واملعدومة   املتوسطة  الطبقة  تفقر  لم 
خصوصا  شدة  أكثر  اجراءات  باتخاذ   أكثر  تفقرهم  أن  قررت 
يف هذا الشهر حتى ال يجدون ما يأكلونه مستقبال وينتظرون 
املتمثل  الشهر  هذا  خالل  سنة  ككل  الفتات  لهم  تقدم  أن  منها 

يف القفة الرمضانية والتي لها  طرق متعددة يف توزيعها.

املقاهي  مهني  أوساط  يف  الغضب  من  موجة  اثار  القرار  هذا 
األكثر  تعتبر   والتي  الصغير   احملــالت  وأصــحــاب  واملطاعم  
احتجاجية   وقفات  بعد  قاموا  حيث  القرار  هذا  بسبب  تضررا 
شاسعة  فئات  هناك  أن  خصوصا  الشمال,  مدن  يف  خصوصا 
مسجلة  غير  واملطاعم  املقاهي  قطاع  إلــى  وتنتمي  تشتغل 
يتسنى  حتى  االجــتــمــاعــي  لضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  يف 
قانوني  غير  بشكل  تشتغل  حيث  الدعم  على  احلصول  لها 
)السربيا(  أو  النون  بضم  كالندل  املجال   هذا  يف  وعشوائي 
الى أجرهم على ما  الذين يعتمد قوة يومهم أساسا باإلضافة 
يعيل  من  ومنهم  لبورفوار(  أو  )البقشيش  الزبناء  لهم  يقدمه 
,أسرته ان كان متزوجا ووالديه  وفجأة سيصبح بدون  أسرتني 
عمل, باإلضافة الى النساء املشتغالت داخل املقاهي  واملطاعم 
االوانــي  غسل  يف  أو  للزبائن  املقدمة  الوجبات  اعــداد  يف  إما 
كثيرة   مصاريف  ولديهن  أطفالهن  يعلن  ومطلقات  أرامل  فيهن 
أنفسهن  سيجدن  ...والالئي  وكراء  خاصة  ودروس  وشرب  أكل 
طبعا  الدولة  من  دعــم  وال  عمل  بــدون  وضحاها  عشية  بني 

إلى  االجتماعي,  للضمان  الوطني  الصندوق  يف  مسجالت  غير 
املقاهي  قرب  يشتغلن  أخريات  هناك   النساء  هؤالء  جانب  
األطعمة  من  والعديد  واحلرشة(  )امللوي  املخبوزات  إعداد  يف 
البيت  يف  اخلبز  اعــداد  يف  فكرن   وان  حتى  األخــرى  املغربية 
من  السلطة  رجــال  بطش  من  يسلمن  فلن  الشارع   يف  وبيعه 

مصادرة بضاعتهن اسوة برفيقاتهن من بائعات اخلضر ...

بتنوع  ومتنوعة  متعدد  الليلي  االغالق  من  املتضرر  الفئات 
مجاالت االشتغال حيث هناك  فئات ال تنتمي الى قطاع معني 
املتجولون أصحاب عربات  الباعة  فهي تشتغل بشكل حر وهم 

البطاطا  وعربات  وكاوكاو)كرملو(  الزريعة  مــول  املكسرات 
واخلمص )طايب او هاري( وبائعي الذرة و الذين ترتبط مهنهم 
عرباتهم  تأثث  حيث  رمضان  شهر  خالل  الليلي  بالبيع  أساسا 
العامة... والفضاءات  اخلضراء  واملساحات  الساحات  جنبات 
يتوفرون  وال  ليال  الثامنة  من  أساسا   عملها  يبدأ  الفئة  هذه 
على أي دخل غير عربتهم ,ويصنفون ضمن  القطاعات الغير 
ستأتي  أين  من  الفئات  هذه  بالبركة  أصحابها  يسيرها  مهيكلة 
غير  مصاريفه  أن  جميعا  نعرف  الذي  رمضان  شهر  مبصاريف 
الذي  املهول  االرتفاع  عن  ناهيك  العادية  األشهر  مصاريف 
باإلضافة  الشهر  هذا  يف  الضرورية  االستهالكية  املواد  تعرفه 

الى املصاريف  األساسية االعتيادية من تطبيب و كراء ...

داء  ــالق  االغ حــول  الفئات  لهذه  احلكومة  رئيس  جــواب 
نعرف  قرآنيةال  أية  عن  عبارة  وهو  دائما  عودنا  كما  كوميديا 
هل كان يف وعيه عندما قالها )...وجعلنا الليل لباسا, و جعلنا 
أن  بعد  األخير  هذا  عنه  يتحدث  معاش  فأي  معاشا(  النهار 
االن   إلى   2011 سنة  احلكومة  توليها   منذ  حكومته  أجهزت 
ما فعلته هو مترير جميع  الكرمي فكل  العيش  على كل مالمح  
والتي  عهدها  يف  متريها  حكومة  أي  تستطع  لم  التي  القوانني  
االجتماعية  بالطبقات  مباشرة   غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 
املتوسطة وذات الدخل احملدود أو منعدمة الدخل من مخطط 
التعاقد  يف القطاعني احليويني التعليم والصحة الى  صندوق 
املــواد  بعض  عــن  الــدعــم  برفع  املقاصة  وصــنــدوق  التقاعد  

التطبيع... الى  االستهالكية  

امللتحية  وجاءت جائحة  كورونا  لتتمم ما بدأته احلكومة 
القرارات  الهشة فجميع  الفئات  لها ثأر مع  وكأن هذه اجلائحة 

منذ  الوباء  هذا  باسم  اتخذت  التي  االحترازية   واإلجراءات 
ففلم  والكادحني  الضعفاء   سوى  بها  يتأثر  لم  االن  الى  ظهوره 
أو  عملها  توقف  الكبرى  واملصانع  الشركات   أن  نسمع  أو  نرى 

اجلائحة. بسبب  مدخولها  تأثر 

الــذي  التجول  وحظر  الليلي  واالغـــالق  الصحي  احلجر 
يف  أثــره  لك  يظهر  لن  الرباط   يف  املكيفة  القاعات  يف  اتخذ 
حيث  وقراها  الهوامش  مدن  يف  بل  الفاخرة   العاصمة  أحياء 
فرص  وانعدام  والهشاشة  الفقر  صوت  على  فيها  يعلو  صوت  ال 
بالتنقل   لهم  مسموح  هم  من  ستجد  العاصمة  .ففي  الشغل 
وبنت  الوزير  وابــن  الكوميسير  بنت  ستجد  يشاؤون  كيفما 
اسمهم  ذكر   مبجرد  سيمرون  من  الى  واضافة  ما  قطاع  مدير 
الفجل  بائعة  ابن  أو  اخلضر  بائع  ابنت   احمللية.أما  لسلطات 
 300 غرامة  يدفعوا  أن  عليهم  الدونية  الطبقات  من  وغيرهم 
يخرجوا  أن  ما  لسبب  فقط  فكروا  إدا  درهــم   500 أو  درهــم 
هذا  الصحية   الطوارئ  حالة  خرق  بدعوى  ليال  الثامنة  بعد 
السنة  املناضلني  مــن  الكثير   سجن  بسببه  ــذي  ال القانون 
املاضية, فأن  توقفك السلطات وأنت تقود سيارة فارهة  ليس 
احللويات  بعض  بها  معدومة  عربة  جتر  وأنت  توقفك  أن  مثل 
تعتبر  العربة  فهذه   املقبل.  يومك  قــوت  توفر  كي  لبيعها 
مالية  غرامة  فعقوبتها  بليل  السلطة  بها  امسكت  ان  نحس 
امسكت  وان  سلعة  من  فوقها  ومــا  العربة  تصلها  لم  قيمتها 
فوقها  حتمله  وما  هي   طرفهم  من  املصادرة  فعقوبتها  بالنهار 
اجلائحة  سببه  ليست  الضعفاء  على  والهستيرية  فاالستقواء 
يتم  فلماذا  بليل  تبدأ  االحترازية  ,فاإلجراءات  اإلجراءات  او 
مصادرة البضائع بالنهار..؟ ألم يكن هذا النهار "معاشا" ؟ كما 

املبجلة. حكومتنا  رئيس  قال 

املقدم  واجلواب  االحترازية  لإلجراءات  قراءتنا  خالل  من 
للمواطنات  حماية  يف  ومتمثل  االغــالق   حول  احلكومة  من 
للتقليل قدر اإلمكان من  أو  واملواطنني من خطر موجة أخرى، 
حدوثها،  تأكد  حالة  يف  جديدة  موجة  بسبب  السلبية  اآلثار 
الدول،  وجتنب استحكامها وتطورها يف اجتاه ما عرفته بعض 
يف  تأخر  أي  وأن   املغرب,  يف  جديدة  سالالت  ظهور  مع  خاصة 
يف  التحكم  وأن  باهظة،  كلفته  تكون  قد  تراخ  أي  أو  التفاعل 
وتقليل  احلركية  من  التقليل  عبر  بضرورة  مير  الوباء  انتشار 
يبدوا  املغلقة.  األماكن  يف  سيما  ال  ومددها،  االجتماع  فرص 
احلكومة  بالغ  حسب  أوصت  التي  والتقنية  العلمية  اللجنة  أن 
انتشار  خطر  مــن  للحد  اإلجـــراءات  يف  االســتــمــرار  بــضــرورة 
تقاريرها  إلعــداد  ليال  اال  تــخــرج   ال  أنها  يــبــدوا  الفيروس 
اليوم عادية شوارع مملوءة محالت  أن احلياة طيلة  فاملالحظ 
من  بأكثر  محملة  العمومي  النقل  حافالت  ومكتظة  مفتوحة 
 , أسواق شعبية  ال يوجد فيها شبر فارغ  طاقتها االستيعابية 
الكمامة شبه منعدم... ارتداء  ولقاءات بشكل عادي  جتمعات 

أال يوجد خطر بالنهار؟

وترك  بالنهار   حياتك  عش  املهم  مهما  ليس  هذا  كل  لكن 
املجال للوباء لكي يخرج  بدوره ليال  وباء الفقر واجلهل ...

مهم  غير  مشاكلك  جميع  أنه  لك  يصور  الذي  اجلهل  وباء 
لتمارس  املساجد  أبواب  فتح  عدم  سوى  شيء  ينقصك  ال  وأنه 
لم  ملــاذا  إدا  مكان؟  كل  يف  اهلل  يوجد  أال  الدينية  طقوسك 
شعائرك  ممارسة  عدم  وأزعجتك  يومك  قوت  انتزاع  يزعجك 

الدينية.

ال  وطرونا  اليقظة  جلنة  فــإن  بالنهار  حياتك  عش  املهم 
يخرجون اال ليال.
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الثقافية

باللغة  يكتب   )KATEB YACINE( ياسني  كاتب  أن  من  بالرغم 
انتاجاته  يسكن  ما  هو  االمازيغي  الهاجس  يبقى  لكن  النثرية والشعرية واملسرحية.الفرنسية، 
الفني  مبستواها  غيرها  عن  ياسني  كاتب  مسرحيات  تنفرد 
الرفيع وبكونها تقف يف مصاف روائع املسرح العاملي، إنه متأثر جدا 
باملأساة اليونانية، لكن "بروميثوس" كاتب ياسني ال يصارع القدر 
طريق  وأن  اجلزائر،  لبالده  واملستغل  الظالم   املستعمر  يصارع  اخلالص الوحيد عند ياسني هو حمل السالح.بل 
واضحا  تأثرا  الفرنسي  باملسرح  كذلك  ياسني  كاتب  تأثر  وقد 
كذلك، وقد ولدت املسرحية عنده كذلك يف غمرة الصراع الدامي 
اجلزائر  ياسني  كاتب  عند  إنها  واالستقالل،  احلرية  سبيل  يف 

املناضلة الثائرة، اجلزائر اجلريحة ثم اجلزائر املنتصرة. 
كتب  وقد  معنى،  من  للكلمة  مبا  كفاحي  مسرح  ياسني  مسرح 
رائعة مسرحية من ثالثة أجزاء بعنوان "حلقة الضغط واالرهاب" 

بأسلوب تعبيري أصيل وألفاظ منتقاة بعناية، صور لنا من خاللها 
– املسرحية- أنواع الضغط االستعماري واالرهاب والتعسف الذي 
عن  ببراعة  القناع  كشف  لقد  كله.  اجلزائري  الشعب  منه  عانى 
املشاهد دفعا مع أحداث  أو  القارئ  الدامية ويدفع  مأساة اجلزائر 
املستغلة.  املستعمرة  الثورة مع اجلزائر ضد فرنسا  إلى  املسرحية 
كما تدور احداث املسرحية كذلك حول مصير الشاعر نفسه، انهى 
مواطنيه.  من  املاليني  مع  وتشرد  تعذب  السجن،  دخل  املدرسة، 
وتشريد  وتعذيب  سجن  املفرغة  االستعماري  النظام  حلقة  إنها 
اجلزء  يف  ووطنه.  ماضيه  عن  اجلزائري  الفرد  لفصل  ومحاولة 
نفس  تتجسد  احملاطة"  ب"اجلثة  املعنون  املسرحية  من  االول 
املسرحية "خليضر" وبالده  التي يدور فيها بطل  املفرغة  احللقة 
"اخليضر"  ويحاول  االستعماري،  الضغط  بفعل  السليبة،  املمزقة 
ويعيد  لنفسه  يعود  وان  االجــداد  معالم  يف  والتنقيب  البحث 
غمرة  يف  املستعمر،  قناع  خلف  املمزقة  ووحدته  صفاته  لوطنه 
هي  وحدها  الثورة  أن  إلى  يتوصل  وذاته  ظروفه  مع  الصراع  ذلك 
الكفيلة بإنقاذه من دائرة املوت البطيء التي يدور فيها. يستشهد 
نسر."خليضر"  ويف نهاية اجلزء االول من املسرحية يبعث على هيئة 
وهي  املسرحية  هذه  من  الثاني  اجلــزء  هي  الذهن"  نار  "قــدح 
"الفيلسوف  وهــو  اخــر  عنوانا  النقاد  اعطاها   ، ســاخــرة  ملهاة 
يكتشف  حيث  تفهم،  وال  تتبع  جموعا  نرى  حيث  العدد"  وقانون 
بالعبر  مليئة  السحاب دروسا  يف  الذي يعيش  الفيلسوف  الشاعرـ 
االقدمون  ب"  املعنون  واالخير  الثالث  اجلــزء  أما  وبالسخرية. 
أفكار  وتتحول  وعمقا،  غموضا  الرموز  فيه  تزداد  قوة"  الشاعر وآماله إلى رموز غامضة جتعل من الصعب متييزها.يــزدادون 

صــــــدرت لــلــنــقــابــي والـــســـيـــاســـي 
الطبعة  مــجــدي   حميد  واحلــقــوقــي  
"املــخــاض  ب  املــعــنــون  لكتابه  االولـــى 
ـ  الــعــســيــر1999  والــســيــاســي  النقابي 
حالها  بلسان  تتحدث  ورزازات   2013
الـــوردي  مطبعة  عـــن   املـــغـــرب"،  ــن  ع
بقلعة  والتوزيع  والنشر  للطبع  استثمار 

.2021 السراغنة سنة 
الى   كتابه  مجدي  "الكاتب"  اهــدى 
الذين  العالم  وعمال  "عامالت  من  كل 
ــوم عــلــى الــهــامــش وبــال  ــي يــعــيــشــون ال
والكبيرة  الصغيرة  وعائلته  أمـــل..."  

والرفاق. الى االصدقاء  باإلضافة 
الكتاب  ينقسم  احملــتــوى،  حيث  من 

الى تقدمي عام و11 قسما.
ــار فــيــه مــجــدي  ــ ــدمي عـــام اش ــق ـ ت
السياسية  الوقائع  ومــكــان  ــان  زم الــى 
سيتناولها  التي  واحلقوقية   والنقابية 
نقط   9 ــرد  سـ كــمــا  ــاب،  ــت ــك ال ــذا  هـ يف 
واالحاطة  الفهم  على  القارئ  ستساعد 

الكتاب. مبضمون 
ــذرات  ش  : ورزازات   : االول  الــقــمس  ـ 
وانتروبولوجية،  وتاريخية  جغرافية 
الذي تضمن  ثالثة فصول  القسم  هذا 
يف  مقدمة  ورزازات،  جغرافية  ــي:  وه
السرية  الــســجــون   ، ورزازات  ــخ  ــاري ت
زاكـــورة   ، ورزازات  بأقاليم  الرهيبة 

وتنغير.
عمالة  وإدارة  نقابة  الثاين:  القمس  ـ 
كذلك  تضمن  والــذي   ، ورزازات  إقليم 
بعض   : كالتالي  ــي  وه فــصــول  ثــالثــة 
املغرب،  يف  ــة  االداريـ السياسة  مالمح 
واملــوظــفــون  االدارة  ورزازات  عــمــالــة 
إقليم  عمالة  نقابة  تأسيس  ووقــائــع 

ورزازات.
احمللي  ــاد  ــ االحت ــثــالــث:  ال الــقــســم  ـ 
يف  وعــاجلــه  بــــورزازات،  الكونفدرالي 
االحتاد  أشغال  عن  حملة   : وهما  فصلني 
عام  منذ  احمللي  االحتاد  ومكاتب  احمللي 

.2002
السياحة  اقتصاد   : الرابع  القمس  ـ 
العمال،  ومعاناة  بــورزازات  واخلدمات 
 : فصول  أربعة  القسم  هذا  عن  وتفرع 
القطاع  الوطني،  االقتصاد  يف  مقدمة 
السياحي يف املغرب، السياحة بورزازات 
الــفــنــدقــي، بــعــض نــقــابــات  الــقــطــاع  ـ 

اخلاص. القطاع  وعمال  املهنيني 
السينما  قــطــاع  اخلــامــس:  القسم  ـ 
بعض   : فصلني  وضــمــنــه   : بـــــورزازات 
بورزازات  السينمائية  الصناعة  مالمح 
الكومبارس  ـ  بــورزازات  السينما  وواقع 

واملهنيون.
املناجم  قــطــاع   : الــســادس  القمس  ـ 
حتت  االول  وفصلني،  مدخل  ويضم   ،
منجم  والــثــانــي  إميني  منجم  عــنــوان 

بوازار.
االشتراكي  اليسار  السابع:  القسم  ـ 
ثالثة  واحتوى   ورزازات،  فرع  ـ  املوحد 
املؤمتر  والــبــنــاء،  التأسيس   : فــصــول 
االشــتــراكــي  للحزب  الــثــانــي  الــوطــنــي 
ــد وأرضــيــة "الـــثـــورة الــهــادئــة"  ــوح امل
بانتخابات  معنون  الــثــالــث  والــفــصــل 

التشريعية.  2007
ــل  ــة االم ــح ــن: "الئ ــام ــث ال الــقــســم  ـ 
وتتطرق  ورزازات"،  أجل  من  املستقلة 
 : إلــى  فصول  ثالثة  عبر  مجدي  فيه 
اجلماعية،   2011 يونيو   12 انتخابات 

العام  املــال  وهــدر  الفساد  رســوم  بعض 
املــرقــبــة  واخـــيـــرا  ورزازات   بــبــلــديــة 

البلدية. واملساهمة يف تدبير شؤون 
السالم  عبد  والية  التاسع:  القمس  ـ 
واختفاؤه  ورزازت   إقليم  على  بيكرات 
املــفــاجــئ، ويــتــضــمــن، بــاالضــافــة الــى 
كالتالي:  وهي  فصول  خمسة  مدخل، 
أقرقاب  واحلسان  أبوهو  عمر  اعتقال 
"االغتيال"  محاولة  مجدي،  وحميد 
دستور  فبراير"،   20" حركة  االولـــى، 

2011 وورزازات بال عامل إقليم.
حميد  فيه  تطرق  العارش:  القمس  ـ 
الثانية  االغتيال  محاولة  إلى  مجدي 
االنتقام  بداية  أو  "الطاكسيات"  ملف  ـ 
املرحلة  ــذه  ه ــف  وص ــد  وق واملـــؤامـــرة. 
على  واخلطيرة  بالصعبة  ورزازات  يف 

االطالق.
مـــؤامـــرة  عـــر:  ــادي  ــحـ الـ ــمس  ــق ال ـ 
هذا  أحداث،  من  تالها  وما  "املخدرات" 
مرتبة  وهي  فصول  سبعة  يضم  اجلزء 
الصخيرات  الــى  االســتــدراج  كالتالي: 
محاضر  شكايات   املــخــدرات،  ومكيدة 
ــراءة  ــب قــضــائــيــة واســتــئــنــاف حــكــم ال
االستقبال  ــد،  واح يــوم  يف  االبتدائي 
ــاله مـــن انــتــقــام  ــا  تـ ــ ــري وم ــي ــاه ــم اجل
سيناريو  أحـــداث،  ومــن  ووعيد  ووعــد 
الكونفدراليني  النقابيني  على  الهجوم 
بالدار  مجدي  حميد  وعلى  ــورزازات  ب
على  التنفيذي  املكتب  دخول  البيضاء، 
عبد  احلكومة  رئيس  مع  اللقاء  اخلط، 
املكتب  مؤامرة  وانكشاف  بنكيران  االله 
ــورزازات  ــ ب الــنــقــابــة  عــلــى  التنفيذي 

واخيرا الرحيل القسري من ورزازات.

حسن أيت اعمر

تميات املرسح الجزائري: كاتب 
ايسني منوذجا

كتاب "املخاض النقايب والسيايس العسري 1999 ـ 2013 "
إصدار حميد مجدي

همس بني العقل والقلب

فإني اخترت سبيال بني اجلمر املتقد 
والشوك السائد

فال عجب فيما نال من شغفي

ومداري  داري  والبيداء  البيداء  ابن 
فال ينحني الغصن اال للرياح الهوجاء

وما أنا بغصن وال أنحني اال هلل وحده 
من خلقني

ومن يرزقني

فال أحني هامتي

لقوت وال لرزق

قفد بلغت الى رزقي قاما

شامخا

وما نال قلمي يوما قرشا

وما أنا بائع لهامتي

قد يقطر قلمي شعرًا

كما يقطر همي دما

ال أدري الى اين سيصل دربي

فأنا والليل عتمة

ال يعتاد عليها اال من سار يف غياهب 
الليل

أن أكون حتت الثرى

أو فوقه

فال ارضخ ألمر كيفما كان صاحبه أنا 
اهل بأمري ونهي

وال يسطع أحد بأن يكون صاحب امر 
ونهي

من  ينل  من  واللبيب  احلكيم  وحــده 
قلبي موضعا

وينال من موطن عقلي مكانا

فال أدري أيهما أختار

بني العقل والقلب همس

منقذه  والقمر  الليل  عتمة  والكالم 
فال تكلني على ما أنا وما صرت اليه 

احلسيب  فهي  لأليام  اخليار  ــرك  أت
والرقيب

قد تزج بي يف ظالم الزنازين

او متنحني ضياء املخازن

لكنك لست احملاسب وال الرقيب

دع عنك الشهامة 

فأنا أنا بكل ما حتمله األنا من أنا 

عادل لعريف
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نتيجة  خطريا  اجمتاعيا  )اتفياللت(احتقاان  الرشيدية  إقلمي  يعرف 
)أجانب  الفالحي  امليدان  يف  "املستمثرين"  أمام  املجال  الدولة  فتح 
املفرتسني،  مختلف  يجلب  قطب  إىل  املنطقة  حول  مما  ومحليين(، 
وانهيب أرايض الفالحني و الرحال، مما سبب يف مواجهات بني الضحااي 
من جهة، وامتدادات الناهبني من جهة اثنية...وحالة قبيلة ايت موىس 

ببوذنيب تهشد عىل ذلك )مواجهة، اعتقاالت...(.
 لتسليط الضوء  عىل واقع املنطقة، تستضيف جريدة الهنج الدميقراطي 
الرفيق إدريس اقراو، أحد رموز املقاومة بجهة درعة- اتفياللت. فميا ييل 
تقدمي الرفيق إدريس من طرف الرفيق عيل لخرض، أحد رفاقه وأحد رموز 
اقراو، رجل تعلمي، درس االبتدايئ  إدريس  "الرفيق  الجهة:  املقاومة يف 

ابلرشيدية مث اإلعدادي والثانوي بثانوية سجلماسة خالل السبعينات 
من  بفاس.  املهراز  بهضر  العلوم   بكلية  دراسته  اتبع  المثانينات  وبداية 
جادت  الذين  والهنجاويني  والحقوقيني  النقابيني  املناضلني  خريات 
هبم  املنطقة بهشادة العدو قبل الرفيق، وهو من مؤسيس الكونفدرالية 
عدة  فهيا  تحمل  ابلرشيدية،  المثانينات  بداية  للشغل  الدميقراطية 
مسؤوليات. ومن مؤسيس الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان ابإللقلمي، 
تحمل مسؤولية الرئيس عدة مرات، ومن املناضلني الذين حافظوا عىل 
محليا  الدميقراطي  الهنج  مؤسيس  ومن  الساعة،  حدود  إىل  اسمترارها 
وإقلمييا ووطنيا. تحمل مسؤولية الكاتب املحيل وأمني املال، واآلن هو 
الكاتب الجهوي للتنظمي. اعتقل لساعات يف مخفر الرطة إثر نضاله يف 

حركة 20 فرباير 2011، ومتت محاكمته ومت تربئته. 

        

               هل ميكن تقدمي للقراء إقلمي الرشيدية؟
وجها  وكير  زيز  غريس  بواحات  املائي  واألمن  املاء  يكتسب 
احملفزات  وأحد  بالواحة،  االستقرار  عوامل  من  وعامل  ثقافيا 
االستقرار االقتصادي يف إقليم الرشيدية، يف مساحة تقدر ب 
132 ألف و167 كلم مربع، وساكنة تبلغ 1 مليون و635 نسمة. 

السياحية  واألنشطة  بالتجارة  االقتصادية  األنشطة  تتميز 
وبعض  والزيتون(  )التمور  أساسا  بالواحات  معاشية  وفالحة 

اخلدمات.

           

عهنا  أعلنت  اليت  املشاريع  طبيعة  هي  ما             
الدولة يف املدة األخرية؟

باملخطط  يسمى  ما  مدخل  من  املائية  الثروة  استهداف  أن 
من  بقليل  باجلهة  الضخمة  االستثمارات  وتشجيع  األخضر 
ضعيفة  مطرية  تساقطات  عنوانه  قــاري  شبه  ومناخ  املــاء 
ويندر  املجتمعي  لالستقرار  حقيقيا  تهديدا  يشكل  للغاية 
سطو  عــن  وناهيك  القريب  ــدى  امل على  خطيرة  بتحوالت 
على  النفوذ  وأصــحــاب  واملنتفعني  األمـــوال  رؤوس  أصــحــاب 
املثال  سبيل  على  والزيتون  النخيل  زراعة  أجل  من  األراضي 
لدوي  الفتات  إعطاء  يتم  بينما  )سهام-قيوح-اخنوش...(، 
الشأن  هو  كما  هكتارات،   5 غالى  أقصاه  يف  تصل  قد  احلقوق 

الرشيدية )متاسني( وبوذنيب. يف مناطق 

بكلميمة  األراضـــي  على  للسطو  التخطيط  يتم  مؤخرا 

والرشيدية. )غريس( وإعادة نفس جتربة بوذنيب 

أهم انعكاسات عىل ساكنة املنطقة وهل                
هناك ردود فعل لضحااي هذا الهنب؟

من  أكثر  منها  يستفيد   التي  املائية  تيفوناسني  مبنطقة 

على  نهائيا  القضاء  محاولة  هناك  بالواحة  نسمة  ألف   70

هده  على  باالعتراض  الساكنة  قامت  وقــد  غريس،  واحــة 
امللك  يف  هــو  ــذي  ال ــاء  امل مــن  بقليل  الضخمة  االستثمارات 
زيز  واحــة  أن  خصوصا   . الــفــقــراء  والــفــالحــني  للمواطنني 
بعني  املياه  منابع  جفاف  تعرف  بدأت  ونواحيها  بالرشيدية 
املياه  "تقوب"  بسبب  باجلرف  واخلــطــارات  ــوس   وأوف مسكي 
47 تقب يف كل ضيعة.   هذه  بالضيعات الكبيرة قد تصل إلى 
ببوذنيب،  النعام  واد  إلى  الرشيدية  من  املمتدة  الضيعات 
مجمل  يف  هكتار   5000 مــن   وأكثر  طــوال  كلم   100 حوالي 
 goute( مساحتها ، ناهيك عن عدم التزامهم بالري املوضعي
a gout( ، والطامة الكبرى أن أصحاب هده الضيعات الكبيرة 

الــدولــة  مــن  الــدعــم  يتلقون  ــوال،  ــ األم رؤوس  أصــحــاب  مــن 
والطاقة  ليال  املياه  ضخ  يف  الغاز  استخدامهم  إلى  باإلضافة 
يتم  حيت  شيئا  تكلفهم  ال  مشاريعهم  أن  أي  نهارا  الشمسية 
املوسميني  والعمال  ضيعة،  كل  يف  األكثر  على  عاملني  تشغيل 
70 دهم يوميا، يف الوقت الذي  80 درهم الى  يتقاضون مابني 
أوفوس  واحة  للجفاف واحلرائق صيفا  الواحات عرضة  تركت 

املثال واحة غريس مؤخرا  على سبيل 

باستخدام  بالرشيدية  بالواحة  ــي  األراض تدمير  ويتم  
دوريا  مراقبتها  املفروض  من  حيث  املصفاة  من  العدمية  املياه 
 matière( العضوية   ــادة  امل قياس  ملعرفة  أشهر  ثالثة  كل 
إلى  اإلشارة  ويجب  التربة،  تدمير  يف  (املسببة    organique

وضمها  املياه  ونقاط  الرعوي  املجال  أراضــي  على  االستيالء 
للضيعات وحرمان الرحال منها والدفع بهم إلى سفوح احلبال 

اجلافة أصال.

على  مشرف  باملنطقة  املياه  الستغالل  بالنسبة  الوضع  إن 
يف  حتى  املنطقة  عرفته  أن  يسبق  لم  جفاف  عنوانها  كارثة 
نهائيا  يقضي  قد  كله  هذا  ضربها,  الذي  التمنينات  جفاف 

الواحة باملنطقة حتت شعار املخطط األخضر . على 

هو  كما  بالقمع  الوضع  هد  على  السكان  احتجاجات  تواجه 
القاسية  واألحكام  ببودنيب  النساء  مسيرة  لي  مؤخرا  الشأن 
حق  يف  10أشــهــر  بلغت  بالرشيدية  تنكبيت  ساكنة  حق  يف 

الساكنة. ممثلي 

          ما املطلوب من اإلطارات الدميقراطية؟

واحلقوقية  واجلمعوية  السياسية  اإلطــارات  من  املطلوب 
صفهم  يف  دائما  كانت  الني  الساكنة  بهموم  املرتبطة  املناضلة 
الناجتة  الكارثية  اآلثار  من  احلد  أجل  من  النضال  من  املزيد 
على  السطو  يف  األخضراملتجلى  باملخطط  يسمى  مــا  عــن 
رقيب  وال  حسيب  بدون  املائية  الفرشة  واستنزاف  األراضــي 

وبودنيب. الرشيدية  من  بكل 

حتت  -دائــمــا  بكلميمة  املقبل  املخطط  مواجهة  ــرورة  ض
على  االستيالء  يشكل  والـــذي  األخــضــر-  املخطط  عــنــوان 
منابع املاء بنفونايسن والسطو على األراضي هدفه األساسي 

و تشريد ساكنتها. وتدمير واحة غريس 
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إن اسهتداف الرثوة 
املائية من مدخل 
ما يمسى ابملخطط 
األخرض... يشكل 

هتديدا حقيقيا 
لالستقرار املجمتعي 

ويندر بتحوالت 
خطرية عىل املدى 

القريب.
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يف  بأرواحهم  الفنيدق  شباب  من  العشرات  القى 
احملتلة  سبتة  الى  سباحة  الهجرة  يريدون  البحر، 
الصور  واالســتــبــداد.  والبطالة  الفقر  مــن  هــربــا 
جعلت  االجتماعي  التواصل  وسائل  تناقلتها  التي 
املأساوية  االخبار  صدارة  يحتل  اخرى  مرة  املغرب 
عبر  واملقهورين  الفقراء  يعيشها  التي  والفواجع 
الشباب وهو يتخلص من ثيابه ويلقي  العالم. صور 
غريبة  مفارقة  حتمل  الهائج  البحر  جلة  يف  بنفسه 
املغربي.  االستثناء  بانها  تــوصــف  ان  وتستحق 
يهرب  وطنه.  الى  وطنه  من  يهرب  شباب  هو  نعم 
االستعمار  سلطة  حتت  يرزح  وطنه  من  جزء  منج 
لالستعمار  خاضع  وطنه  من  جزء  الى  مباشر  الغير 
يف  االستقالل  اسمها  حكاية  نهاية  هي  املباشر. 
من  يعتاش  كــان  الفنيدق  شباب  التبعية،  ــار  اط
كانت  ملا  احملتلة  سبتة  والى  من  والتهريب  التجارة 
االغالق  بعد  لكنه  مفتوحة  شبه  البرية  احلدود 
التي  الفنيدق  لساكنة  االحتجاجات  وبعد  التام 
استثمارات  واطـــالق  التنموي  بالبديل  طالبت 
الدولة  لكن  للكرامة  واحلافظ  القار  الشغل  تضمن 
كرامة  اهانة  من  زادت  بل  ساكنا  حترك  لم  الفاشلة 
رمضان  قفة  توزيع  حملة  اطلقت  ملا  الساكنة  هذه 
قفة الذل والعار. تأكد للشباب ان احلل يف ظل هذا 
امامهم  يبقى  ولم  مستحيل  االستبدادي  النظام 
اجلماعي  والفرار  لوجه  وجها  املوت  مواجهة  سوى 

الفنيدق. اليوم  تسمى  التي  الفقر  بؤرة  من 

االخرى  الضفة  الى  بنجاح  العبور  العشرات  استطاع 
الساعة  حلد  ضحايا  هناك  الشديد  االســف  مع  لكن 
قامت  املنتظر  من  كــان  وهــذا  لكن  عــددهــم.  يعرف  لم 
وسلمتهم  الوافدين  باعتقال  االستعمارية  السلطات 
االستعماري  السلوك  بهذا  بقيامها  املغربية.  للسلطات 
ان  مفادها  رســالــة  سبتة  يف  احملتلة  السلطات  ترسل 
بها  مرحب  وغير  مرفوضة  للشباب  البحرية  الهجرة 
يتحمل  ان  املغرب  وعلى  الشباب  مباسي  معنية  غير  وهي 
االراضــي  ومع  اسبانيا  مع  احلــدود  ويحمي  مسؤولياته 

احملتلة.   املغربي 

من  يهرب  وإمنا  وطنه  من  يهرب  ال  املغربي  الشباب  ان 
وكالء االستعمار، انه يرفض الشباب االستقالل الشكلي. 
التفقير  واقــع  تغيير  يف  يساهم  لن  سلبي  رفــض  لكنه 
بان  االشارة  من  بد  ال  املغرب.  ثروات  وتبذير  والتهميش 
شرطا  يتطلب  القناعات  هذه  مثل  على  الشباب  حصول 
الكادحة  وجماهيره  شعبنا  توفر  ضــرورة  وهــو  ذاتــيــا 
واجلمعيات  املنظمات  وعلى  السياسية  االحــزاب  على 
االساسية  قضيتها  الشباب  قضية  من  جتعل  املناضلة 
من  به  القيام  يجب  ما  بكل  وتقوم  تنظمه  وسطه  تعمل 
الرغبة  يف  اجلماعية  والروح  السياسي  الوعي  زرع  اجل 
الشباب  جميع  بني  والتكاثف  اجلماعي  للعمل  واإلرادة 
ــداف  واأله املطالب  لتحقيق  غالبيته،  االقــل  على  او 
وهم  او  الفردانية  من  والتقليل  متضامن،  جماعي  بشكل 
الوضعية  هذه  من  املخرج  إن  االنانية.  الفردية  احللول 
ابدا حال فرديا معزوال. املزرية هو جماعي ولم يكون 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

املفارقة العجيبة

سد النهضة: مآالت أزمة قد تشعل فتيل الحرب

سد  تــشــيــيــد  يف  ــغـــال  األشـ انــطــلــقــت 
إثيوبيا  يف  األزرق  النيل  نهر  على  النهضة 
مــشــروع  كــأكــبــر  وُيــصــنــف   .2011 ســنــة 
بكلفة  إفريقيا،  يف  الكهرومائية  للطاقة 
4 مليار دوالر متت تغطية  مالية يف حدود 
جزء منها من سندات اشتراها مواطنون.

ومـــع اقـــتـــراب مــوعــد املـــلء الــثــانــي، 
والتصريحات  البالغات  حــرب  اندلعت 
والسودان  إثيوبيا  من  كل  مسؤولي  بني 
احلوار  جوالت  من  جولة  كل  بعد  مصر  و 
اإلفريقي  االحتـــاد  يــرعــاهــا  ــان  ك الــتــي 
إفشالها-  مت  أو   - بالفشل  ــاءت  ب والــتــي 
االمبريالية،  األطــمــاع  نفس  يف  لغرض 
مجلس  إلى  امللف  نقل  إمكانية  يتيح  مما 
سيؤمن  السد  أن  فاثيوبيا  الدولي.  األمن 
الكهربائية،  الطاقة  احتياجات  من   60٪
ملء  أن  فــتــقــوالن  والـــســـودان  مصر  ــا  أم
السد وبدء العمل به سيؤثر سلبا وبشكل 
من  احتياجاتهما  على  وكبير  مباشر 
الفالحي/ اإلنتاج  إفــالس  وسيؤدي  املــاء 
على  كلي  بشكل  يعتمد  الــذي  الــزراعــي 
ــادي  ــراء أح وأن كــل إجـ الــنــيــل،  مــصــادر 
ملزمة  باتفاقيات  االلتزام  دون  الطرف 
من الناحية القانونية وليس فقط مبادئ 
لفض  مستقبلية  رؤيــا  وحتديد   ، عامة 
ملء  جــدولــة  ــراء  ج املرتقبة  الــنــزاعــات 
حياة  على  كارثية  ستكون  السد،  خــزان 
األخيرة  هــذه  ومصر.  بالسودان  الناس 
الثالثي  باالتفاق  ملزمة  نفسها  وجــدت 
رئيسها  وقــعــه  ــذي  الـ  2015 يف  ــرم  ــب امل
العهد  حــديــث  كـــان  الـــذي  و  الــســيــســي 

الدعم  استقطاب  بصدد  كان  و  بالرئاسة 
كديكتاتور  موقعه  لتثبيت  اإلقليمي 
كذلك  تتوفر  الــتــي  ــي  وه ملــصــر،  جــديــد 
أسوان،وكانت  سد  خلف  مياه  خزان  على 
مائية  امـــدادات  خــط  فتح  على  تــراهــن 
يف  التدخل  بوابة  من  تشاد  بحيرة  من 
،فهو  السودان  موقف  أما  اجلريحة.  ليبيا 
والتحول.  االنقالب  من  نوع  شمله  اآلخر 
فبراير  ،وحتديدا  ــوراء  ال إلى  فبالعودة 
2020، كان الرأي الرسمي يف السودان قد 
السوداني  املائية  املــوارد  وزيــر  عنه  عبر 
سيحسن  الكبير  النهضة  سد  أن  بالقول 
تدفق  وحساب  توقع  إمكانية  من  كثيرا 
يوفر  أن  وميــكــن  الــنــيــل،  نــهــر  يف  ــاه  ــي امل
للسودان موسما زراعيا ثالثا. كما أن السد 
سيضمن طاقة كهربائية أقل كلفة و أكثر 
انقطاع  من  يعاني  الذي  للسودان  ضمانة 
يف  ساعة   12( الكهربائي  للتيار  متكرر 
"القضايا  أن  كذلك  قال  قد  وكان  اليوم(. 
دبلوماسيا.  تسويتها  جتــري  الصغيرة" 
الكالم  هــذا  مــن  شهرا   14 بعد  و  أنــه  إال 
فشل  بعد  املواقف  يف  جذري  حتول  حد 
االفريقي  االحتــاد  وساطة   - إفشال  أو   -
سيشكل  الــســد  أن  ــو  ه ــف  ــوق امل ــح  ــب وأص
هذه  السوداني.  القومي  لألمن  تهديدا 
تعرفها،  األطراف  كل  كانت  معطيات  كلها 
املتغير هو سؤال من سيمسك بتوازن  لكن 
اإلدارة  يف  واملدنيني  اجليش  بــني  الــقــوة 
البشير،  حسن  بعد  ما  ملرحلة  االنتقالية 
السودان  بني  املتنامي  التوتر  إلى  إضافة 
ــدودي، ثم  ــ ــزاع احل ــن وإثــيــوبــيــا بــشــأن ال

مؤخرا  تغراي  إقليم  عرفه  الذي  التوتر 
السالح  بقوة  إثيوبيا  حسمته  والـــذي 
االستقالل  إلــى  واملــيــول  التمرد  لوقف 
انشغال  ــوازاة  مبـ و  اإلقــلــيــم.  يف  الــذاتــي 
إثيوبيا بحل هذا املشكل الداخلي، حرك 
احلدودية  املنطقة  إلى  قواته  السودان 

إثيوبيا. استياء  أثار  مما  "الفشقة" 

مصر  فــيــه  تــبــدي  ــذي  الـ ــت  ــوق ال ويف 
املرتقبة  امللء  لعملية  رفضهما  والسودان 
لألسباب  املقبل،  يوليوز  تساقطات  مع 
سياسة  إثيوبيا  متارس  سابقا،  املذكورة 
ــام  ــ ــى األم ــ ــروب إل ــ ــه ــ ــع وال ــواقـ األمــــر الـ
ــت عــلــى الــدولــتــني اســتــعــدادا  ــرح ــت ،واق
ــلء،  امل عملية  ــول  ح املعلومات  لــتــبــادل 
)تقنيني(  مرشحني  إيفاد  منهما  وطلبت 
البيانات  لــتــبــادل  ــدود  ــس ال تشغيل  يف 
اإلجــرائــي  مقترحها  إال.،مــعــلــلــة  ليس 
ملزم  قانوني  اتفاق  ــرام  إب بضرورة  هــذا 
التوجيهية  واملـــبـــادئ  ــقــواعــد  ال حـــول 
مصر  وقعته  الــذي  املبادئ  إلعــالن  وفقا 

.2015 والسودان و إثيوبيا يف 

ــال  ــش إف ــد  ــع ب ،و  ــا  ــك ــري أم أن  يــذكــر 
على  دخلت  االفريقي،  االحتــاد  وساطة 
ــن مــوطــئ قــدم  ــة بــاحــثــة ع ــ ــط األزم خ
تثبيت  على  وعينها  توسعية،  أبعاد  ذي 
الصيني  املد  ومجابهة   africom قاعدة 
التي تزخر باملعادن  إفريقيا  واألوروبي يف 
ذهب  :يورانيوم-  الثمينة  اخلــام  ــواد  وامل
الــصــنــاعــات  ومـــعـــادن   - ــاز  غـ  - نــفــط   -
العاملية. السوق  يف  املطلوبة  االلكترونية 

   مصطفى خياطي

حول االنتخابات الرئاسية يف البريو

حقق املدّرس والنقابي اليساري املتطرف 
بيدرو كاستيو مفاجأة بتصدره االنتخابات 
وفق  ضئيل،  بفارق  وان  البيرو  يف  الرئاسية 
يواجه  أن  املرجح  ومن  نهائية،  غير  نتائج 
الـــدورة  يف  فوجيموري  كيكو  اليمينية 
الثانية التي ستجرى يف حزيران/يونيو.

األصــوات  من  باملئة   90 نحو  فرز  وبعد 
بنسبة  املقدمة  يف  كاستيو  حــل  اإلثــنــني 
18,83 باملئة، وهي نتيجة أعلى بكثير مما 
تضعه  لم  التي  الرأي  استطالعات  توقعته 

يف املراكز اخلمسة األولى.

الــســادس  يف  ــه  ــواج ي أن  ــح  ــرج امل ومـــن 
اليمينية  املرشحة  حــزيــران/يــونــيــو  مــن 
كيكو  فساد  بقضايا  املتهمة  الشعبوية 
نسبة  حصد  من  متكنت  التي  فوجيموري 
نشرها  التي  للنتائج  وفقا  باملئة،   13,21

مكتب االنتخابات الوطني....

احلــرة"  "البيرو  حــزب  كاستيو  وميثل 
اليساري املتطرف، وقد تعهد خالل حملته 
املقيمني  "األجــانــب  بــإخــراج  االنتخابية 
يرتكبون  الذين  شرعية"  غير  بطريقة 
عقوبة  فــرض  ــادة  وإع البالد  من  اجلرائم 
مــوارد  على  احلكومة  وسيطرة  ــدام  اإلعـ

الطاقة ....

وباإلضافة الى الرئيس يختار الناخبون 
يف  نائبا   130 مليونا،   25 عددهم  البالغ 
ازمــات  مــن  عــدد  يف  تسبب  ــذي  ال البرملان 
أحدثها  األخيرة،  السنوات  يف  املؤسسات 
الى  وأدت   2020 الثاني/نوفمبر  تشرين  يف 
أسبوع  يف  البالد  على  رؤساء  ثالثة  تعاقب 

واحد.

سكانها  عدد  يبلغ  التي  الدولة  وشهدت 
منذ  ــوأ  األسـ ــوع  ــب األس نسمة  مليون   33
 384 سجلت  إذ  شهرا   13 قبل  الوباء  انتشار 
التطعيم  حملة  تتقدم  بينما  السبت،  وفاة 

ببطء.

اقترح  فيزكارا  السابق  الرئيس  وكــان 
أيــار/مــايــو   23 ــى  إل االنــتــخــابــات  تأجيل 
وعمدت  بتأييد،  يحظ  لم  اقتراحه  لكن 
االقتراع  مراكز  عدد  زيــادة  الى  السلطات 

ثالث مرات لتجنب االزدحام.

   مصطفى خياطي


