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األسعار
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العربي حنانضيف العدد : 

ــذه األســابــيــع هي  بــبــادنــا ه الــوضــع االجــتــمــاعــي  سمة 
اجلماهير  معيشة  يف  األساسية  املواد  ألسعار  املهول  االرتفاع 
انشغال  ومصدر  الناس،  حديث  الغاء  أصبح  لقد  الشعبية. 
الطبقية  الكتلة  تريد  ال  العميقة  أسبابه  للغاء  الكادحني. 
لفت  إلــى  تــســارع  ولــذلــك  كشفها  دولتها  وأجــهــزة  الــســائــدة 
اإلعام  أما  وهامشية.  ظرفية  او  عرضية  أسباب  إلى  األنظار 
فإنهم  الــســائــدة،  املنظومة  و"خـــبـــراء"  الــرجــعــي  الــرســمــي 
أحسن  ويف  الغاء  لظاهرة  السطحي  بالتشخيص  يكتفون 
املناضلة  القوى  بينما  وانعكاساته.  نتائجه  متابعة  األحوال 
والكادحني  العاملة  الطبقة  مصالح  عن  املعبرة  منها  وخاصة 
إنتاج  لنمط  مازمة  بنيوية  كظاهرة  الغاء  تتناول  فإنها 
بعملية  عضويا  ومرتبط  ببادنا  املهيمن  التبعية  الرأسمالية 
االجتماعية  للطبقات  الشرائية  الــقــدرة  وإضــعــاف  ضــرب 
وإطاق  االحتكار  نتيجة  هو  الغاء  إن  املجتمع.  يف  األساسية 
والطبقات  العمال  جيوب  لنهب  الطفيلية  البرجوازية  يد 
على  البنيوية  أزماتها  وحل  الثروة  مراكمة  بغرض  الشعبية 

كاهل هذه اجلماهير. 
املغرب  يضع  ما  هي  للدولة  اإلستراتيجية  االختيارات  إن 
خلدمة  تسخيره  مبعنى  للعمل  الدولي  التقسيم  خدمة  يف 
وسماسرتها  وخدامها  الكبرى  االمبريالية  الشركات  مصالح 
للمنتجات  مصدر  الــى  املغرب  يتحول  مثا  هكذا  باملغرب. 
املائية، ويف نفس  الفاحية املخربة للتربة واملستنفدة للثروة 
الوقت تضعه هذه القسمة الدولية يف صف البلدان املستوردة 
فيصبح  والسكر.  الزيتية  واحلبوب  والــذرة  والشعير  للقمح 
الدولية  الــســوق  لتقلبات  وعــرضــة  مستورد  الشعب  ــذاء  غ
اجلملة  وبــاعــة  واملــوزعــني  واملخزنني  املستوردين  وشــراهــة 
فرط  إذ  احملــروقــات  على  يصح  األمــر  نفس  اجلملة.  ونصف 
النفط وهي كانت  لتكرير  املغربية  الصناعة  القائم يف  النظام 
املغرب  احتياجات  من  املعقول  األدنى  احلد  توفير  من  متكن 
وبأسعار قارة نسبيا متخلصة من تدخل سلسلة من السماسرة 
احلقيقية  األســبــاب  هــي  ــذه  ه والــلــصــوص.  واالحــتــكــاريــني 
وحتاول  الغاء،  موجات  وافتعال  األسعار  ارتفاع  وراء  الكامنة 
ألنها  وجودها  على  والتغطية  عليها  التمويه  الطبقية  الكتلة 
على  املسيطرين  من  لكمشة  الطفيلي  الطبقي  الطابع  تفضح 

الباد. مقاليد 
الشرائية  الــقــدرة  تــدهــور  يف  أيــضــا  سببه  الــغــاء  يجد 
مفهومة  وغير  غريبة  القضية  هــذه  تبدو  وقــد  للجماهير 
تدهور  بني  نربط  ان  نستطيع  املتروي  التفكير  ببعض  لكن 
الغاء كعملية نهب من طرف  والغاء وبكون  الشرائية  القدرة 
الكادحة  اجلماهير  دفع  الى  يهدف  الطفيلية  البرجوازية 
يتسنى  حتى  الفقر  حافة  الى  العاملة  الطبقة  مقدمتها  ويف 
هو  األول  مرتبطني  هدفني  لتحقيق  العمال  على  الضغط 
املعامل  أمــام  يــرون  ألنهم  العمال  أمــام  الشغل  فرص  هشاشة 
والضيعات املئات من العاطلني ينتظرون أدنى فرصة لقبول ما 
أي  الثاني  الهدف  هو  وهذا  أجر  وبأي  عمل  من  عليهم  يقترح 
األقل  على  أو  أجورهم  تخفيض  أجل  من  العمال  على  الضغط 
جتميدها ورفض مطالب الرفع من األجور ملدد طويلة جدا.

والــضــرب  ــاء  ــغ ال بــني  ــي  ــدل اجل االرتــبــاط  يتضح  هــكــذا 
املتواصل للقدرة الشرائية للمواطنني واملواطنات. لهذا يعتبر 
وغالبا  متينا  ارتباطا  مرتبط  اآلفتني،  هذين  ضد  النضال 
الشرائية  القدرة  حتسني  أجل  من  فالنضال  تغافله.  يتم  ما 
املباشرة  الضرائب  من  والتخفيض  األجــور  يف  الــزيــادة  عبر 
ذلك  مع  لكن  الغاء،  كبح  أجل  من  نضال  هو  املباشرة  وغير 
يف  اللعب  يف  والسماسرة  لاحتكاريني  سانحة  الفرصة  تبقى 
بالزيادة  األجور  ربط  شعار  رفع  يعتبر  لذلك  ورفعها،  األسعار 
على  وسديد  معقول  بشكل  يجيب  سديدا  مطلبا  األسعار  يف 
مواجهة االستغال الذي يتعرض له العمال يف مواقع اإلنتاج 
الطبقات  باقي  ومعهم  العمال  له  يتعرض  الذي  النهب  وعلى 
االجتماعية يف األسواق ومواقع املعامات التجارية املختلفة.
الغاء  حــول  حتقيقاتها  تنجز  أن  املناضلة  القوى  على 
التحقيقات  هذه  نتائج  تبسط  وأن  الشرائية  القدرة  وتدهور 
وتبلور اخلطط النضالية الكفيلة بتسليح القطاعات النقابية 
سيساعد  مما  الشعبية  والتنظيمات  واحلزبية  واجلمعوية 
الكتلة  مواجهة  من  ميكن  واسع  جماهيري  نضالي  نهوض  على 
وإقامة  اإلستراتيجية  باختياراتها  ويطيح  السائدة  الطبقية 
األدويــة  ويف  والطاقية  الغذائية  السيادة  تضمن  سياسات 
وغيرها من االحتياجات األساسية ملعيشة شعب حر ومكافح. 
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احلراك الثوري في السودان 

بني مطرقة التسوية 

وصمود اجلماهير

لالنخفاض،  ــذا  وك لالرتفاع  قابلة  األســعــار 
حسب منطق اقتصاد السوق، لكننا نجد هذا 
االرتفاع بنيويا بالمغرب، خالفا لالقتصادات 

المماثلة.

الشباب والنضال اجلماهيري 

ضد اإلمبريالية والفاشية 

اجلديدة

الغالء الفاحش ... 
تآكل القدرة الشرائية مقابل تراكم 

فاحش للريع

تصدر كل خميس
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النهج الدميقراطي يتضامن مع الفالحني الكادحني  
والجامهري القروية يف مواجهة الجفاف وارتفاع 

األسعار

والجماهري  الكادحني  للفالحني  الدعم  كل 
ببالدان، القروية 

السياسات  وتداعيات  الجفاف  آاثر  مواجهة  يف 
الكبار  األرايض  ماليك  خادمة  الطبقية  الفالحية 

واستزناف  الفالحية  األرايض  هنب  عن  واملسؤولة 
املائية الرثوة 

بالغني  واستياء  بقلق  الدميقراطي  النهج  يتابع   
الكادحني،  والفاحني  املغربية  البادية  أوضاع  تفاقم 
املطرية  للتساقطات  الــقــيــاســي  لــانــحــســار  نتيجة 
الطبقية  الفاحية  االختيارات  تأثير  تفاقم  وبفعل 

الشكلي،  االستقال  مند  املخزن  وكرسها  فرضها  التي 
ورجــاال  نساء  القرويني  بــؤس  تعميق  الــى  أدت  والتي 
احتياطي  واستنزفت  الــكــادحــني  الفاحني  وتفقير 
الفاحي  التجاري  امليزان  اختال  وعمقت  املائي  الباد 
ألســواق  بــادنــا  تبعية  وكــرســت  مسبوق  غير  بشكل 
عن  الدميقراطي  النهج  يتابع  كما  الدولية.  الغداء 
آثار  مواجهة  لبرنامج  الرسمية  الدعاية  تهافت  كتب 
وصرف  العيون  يف  الرماد  لدر  إعداده  مت  الذي  اجلفاف 
وربطها  القروي  العالم  يف  األزمــة  طبيعة  عن  األنظار 
جرائم  على  للتغطية  فــقــط،  املناخية  بالتحوالت 
التنوع  وتهديد  املائية  للفرشة  البشع  االســتــنــزاف 
أراضي  على  واالستحواذ  احمللي  الفاحي  البيولوجي 
السالية  األراضي  على  واالستياء  الفاحية  الدولة 
استثمارات  شكل  يف  سنويا  الدراهم  مايير  ونهب  وهدر 
وإعانات وقروض استفاد منها ماكو األراضي  عمومية  
أزمة  االستيطان،  متعددة  الفاحية  والشركات  الكبار 
العاملية  السوق  خلدمة  املغربية  الفاحة  جر  سببها 
الطبقية  الكتلة  مصالح  يخدم  مبا  املالية  والتوازنات 

العاملية. املالية  الدوائر  اماءات  وفق  السائدة 
الدميقراطي: الهنج  يف  فإننا  وعليه   

نعبر عن إدانتنا الستمرار نفس االختيارات املخزنية 
والفاحني  املغربية  بالفاحة  بالغا  ضررا  أحلقت  التي 
ونطالب  القروي ببادنا،  العالم  أزمة  الكادحني وعمقت 
الفاحة  على  املرتكز  الفاحي  النموذج  عن  بالتخلي 
يرهن  بنموذج  وتعويضه  التخريبية،  التصديرية 
سيادتها  لتحقيق  بادنا  بحاجة  الفاحية  السياسات 

عالم  وببناء  املائية  مواردنا  حماية  وبضرورة  الغذائية 
والعدالة  واملــســاواة  واحلــريــة  الكرامة  تــســوده  ــروي  ق

ابعادها. بكل  االنسان  وحقوق  االجتماعية 
للفاحني  املــبــاشــر  املــالــي  بــالــدعــم  الــدولــة  نطالب 
ــل اجلــفــاف  ــم يف ظ ــره ــني لــضــمــان عــيــش أس ــادح ــك ال
ــواد الــغــذائــيــة والــبــذور  واالرتــفــاع املــهــول ألســعــار املـ
ــرى،  واالســـمـــدة واحملـــروقـــات ووســائــل اإلنــتــاج االخـ
تسديد  من  كليا  وإعفائهم  خسائرهم  عن  وبتعويضهم 
املــوســم  يف  نشاطهم  الســتــئــنــاف  ودعــمــهــم  ــروض  ــق ال

املقبل. الفاحي 
لبناء  ورجاال  نساء  الكادحني  الفاحني  عموم  ندعو 

مقدمتها  ويف  املستقلة  الذاتية  تنظيماتهم  وتقوية 
لتحفيز  التقدمية  بالقوى  ونهيب  الفاحية  النقابات 
أجل  من  القرويني   وجماهير  الفاحني  نضاالت  ودعم 
صلبا  أساسا  تشكل  شعبية  فاحية  اختيارات  فرض 
السيادة  وتضمن  الفعلية  القروية  التنمية  لتحقيق 
يضمن  شامل  زراعــي  اصــاح  اطــار  يف  لبانا  الغذائية 
الكادحني  وللفاحني  والــفــقــراء  املعدمني  للفاحني 
ويحدد  الطبيعية  واملـــوارد  األرض  يف  حقهم  عموما 
ال  التي  ــي  األراض وينزع  األرض  مللكية  األقصى  احلــد 
العائلية  الفاحة  ويشجع  االجتماعي  بدورها  تقوم 
الفاحي؛  لإلنتاج  الفقري  العمود  ويجعلها  والتعاونية 
االحتكار  لهيمنة  مناهضة  وطنية  فاحية  سياسة 
يسمى  مــا  وتــنــهــي  االســتــيــطــان  مــتــعــددة  والــشــركــات 
سياسية  أدوات  باعتبارها  احلر"  التبادل  "اتفاقيات 
على  سيطرتها  إلدامــة  االمبريالية  بيد  واقتصادية 

شعبنا. مقدرات 
إنــهــاء  أن  الــدميــقــراطــي  الــنــهــج  يــؤكــد  ــام  ــت اخل ويف 
املنشود  الزراعي  االصــاح  وفــرض  الغذائية  التبعية 
وتنظيم  بتعبئة  رهني  القروي  العالم  بأوضاع  والنهوض 
مع  االستراتيجي  وبتحالفهم  الــكــادحــني  الفاحني 
الفئات  كافة  جانب  إلــى  النضال  يف  العاملة  الطبقة 
املخزني  النظام  من  التخلص  أجل  من  واملقصية  املهمشة 
الطبقية  الكتلة  وســيــطــرة  االمــبــريــالــيــة  والهيمنة 
الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  الدولة  وبناء  السائدة 

اشتراكي. بأفق 

 

النهج الدميقراطي يطالب 
مبحاسبة  املسؤولني عن 

فاجعة غرق بحارة

احمللية  الكتابة  تلقت 
عميقني  وحـــزن  بــأســى 
ــة وفــــاة  ــعـ ــاجـ ــر فـ ــبـ خـ
إثر  على  بــحــارة  سبعة 
ــم قـــرب  ــهـ ــاربـ ــرق قـ ــ غـ
اجلديدة  ميناء  مدخل 
9 مــارس  يــوم االربــعــاء 

.2022
إذ  احمللية،  الكتابة  إن 
تعازيها  بــأحــر  تتقدم 

وأصـــــــدق مـــواســـاتـــهـــا 
ــا  ــاي ــح ــض ــات ال ــائـ ــعـ لـ

 : ،فإنها 
هـــذه  أن  ــر  ــب ــت ــع ت  -
إال  ــاهـــي  مـ الــفــاجــعــة 
من  سلسلة  ضمن  حلقة 
تصيب  الــتــي  الــفــواجــع 
التقليدي  الصيد  بحارة 
ــل املــغــربــيــة  ــواح ــس ــال ب
الشروط  غياب  بسبب 
ــل الــضــروريــة  ــائ ــوس وال
اآلمن  البحري  للصيد 
ــب مــجــهــزة  ــ ــراك ــ ــن م ــ م
واإلنقاذ  العمل  بوسائل 
واالتـــصـــال احلــديــثــة ، 
بحرية  وحدات  وغياب 
ــتـــدخـــل  لـــإلنـــقـــاذ والـ
ــزة بـــالـــوســـائـــل  ــهـ مـــجـ
الــطــبــيــة احلـــديـــثـــة، 
يعرفه  ما  إلى  باإلضافة 
التقليدي  الصيد  قطاع 
تسليم  يف  ــى  ــوض ف ــن  م
رخــص الــصــيــد وغــيــاب 

لفرض  الازمة  املراقبة 
ــروط الــقــانــونــيــة  ــشـ الـ
الصيد  ملهنة  املنظمة 

. البحري 
مــنــدوبــيــة  ــل  ــم حت  -
ــد الـــبـــحـــري   ــ ــي ــ ــص ــ ال
ــلـــطـــات  وكـــــافـــــة الـــسـ
الــقــطــاع  يف  املــتــدخــلــة 
مــســؤولــيــة وقـــوع هــذه 
وتداعياتها  الفاجعة 

ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــاع ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ إإلج
وإإلنــســانــيــة عــلــى أســر 

الضحايا. وعائات 
- تطالب بفتح حتقيق 
ونزيه  مستقل  قضائي 
هــذه  أســبــاب  لتحديد 
ــة ومــحــاســبــة  ــع ــاج ــف ال
حدوثها،  عن  املسؤولني 
ــات  ــ ــائ ــ وإنــــــصــــــاف ع

الضحايا.
مع  تضامنها  تعلن   -
الصيد  قــطــاع  شغيلة 
الــــبــــحــــري بـــإقـــلـــيـــم 
ــب  ــال ــط اجلــــديــــدة. وت
ــن كــافــة  بــتــمــكــيــنــهــا مـ
عادلة  أجور  يف  حقوقها 
ــان إجــتــمــاعــي  ــ ــم ــ وض
ــة صــحــيــة  ــ ــي ــ ــط ــ ــغ ــ وت
مناسبة  عمل  ــروط  وش
وحقهم  كرامتهم  حتترم 

والسامة. الصحة  يف 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

بإقليم  جتيت  بني  ساكنة  واصلت 
مــارس   2 يــوم  احتجاجاتها  فكيك 
دعــوة   أن  لــهــا  تــبــني  بــعــدمــا   2022
خدعة  ســوى  هو  ما  للحوار  السلطة 
ــاص غــضــب  ــصـ ــتـ ــح الـــوقـــت وامـ ــربـ لـ
احملــتــجــني.إذ ســرعــان مــا عـــادت إلــى 
أقدم  حيث  املعهود  القمعي  أسلوبها 
جهاز الدرك على استدعاء عدد كبير 
مــن املــنــاضــلــني والــشــبــاب واملــواطــنــني 
االحــتــجــاجــات  يف  ــوا  ــاركـ شـ الـــذيـــن 

والتحريض. بالتجمهر  واتهامهم 

يف  أي  لاحتجاج  املوالي  اليوم  ويف 
ميثل  وفــد  مع  حــوار  فتح  مت  مــارس   3
اجلماعي  املجلس  طرف  من  الساكنة 
املطلبي  امللف  حول  احمللية  والسلطة 
تتم  لم  املطالب  جل  لكن  للساكنة، 
الساكنة  أن  يعني  لها.مما  االستجابة 

والصمود  النضال  من  مزيد  ينتظرها 
 . لتحقيقها

الـــبـــلـــدة  ــة  ــنـ ــاكـ سـ أن  ويــــذكــــر 
نضاالت  طويلة  مــدة  ومنذ  تخوض 
والبطالة  التهميش  ضد  واحتجاجات 

العمومية. اخلدمات  وغياب  والغاء 

استمرار احتجاجات ساكنة بني تجيت

قام وفد من فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
املغربية حلقوق اإلنسان  ببنسليمان، وفرع اجلمعية 
باحملمدية  الدميقراطي  النهج  وفــرع  بالبرنوصي، 
بزيارة لعائلة السيد مصطفى سرحان املشردة احدى 

ضحايا مافيا العقار بباديةبنسليمان. 

ما هو املشكل؟

العمالية  العائات  من  سرحان،  السيد  أســرة   -   
الزراعية التي تشتغل و تسكن املنطقة منذ عقود من 
الوطنية،  البطائق  املدنية،  احلالة  كنانيش  الزمن) 
هذه  على  شاهدة  املــدرســة...  يف  األطفال  تسجيل 

احلقيقة(. 

األرايض يف ملك الدولة منذ اسرتجاعها

مصطفى  العمل)السيد  يف  األســـرة  استمرت   -
السكن  األرض،  من  جــزء  يف  السكن  و  ــان...(  ــرح س

املوروث عن املعمرين. 

أجود  4000هكتار)من  من  أكثر  الدولة  فوتت   -
أشخاص   ، نــافــذيــن  ألشــخــاص  املنطقة(  اراضـــي 
معروفني على الصعيد الوطني منهم من كان برملاني. 

مت التفويت باألساس يف إطار عقد الكراء. 

هناك  أن  جيدا  يعرفون  الكراء  من  -املستفيدون 
بعض األسر فوق األراضي منذ عقود عدة، و لم يسبق 

للدولة أن طلبتها مبغادرة املكان.

على  يضغطون  واملستفيدون  التفويت  منذ   -
تعويض  بـــدون  السكن  مــغــادرة  ــل  أج مــن  ــاء  ــري األب
خدمة  املخزنية  األجهزة  مختلف  حتركت  يذكر. 
الوطنية،  البطائق  جتديد  رفــض  للمستفيدين: 

شهادات السكن.

- مت  اعتقال السيد مصطفى سرحان، )أب األسرة( 

صحبة  سهره و حكم عليهما بالسجن النافذ. 

- إصدار محكمة برشيد)بدل محكمة بنسليمان( 
حكم اإلفراغ ، نفذه الدرك امللكي...

الباستيك يف  العائلة يف خيام من  اليوم تعيش   -
ظروف مأساوية. محرومة من كل شيء. 

ــر عــمــلــت لــعــقــود يف  فــكــيــف ميــكــن تــشــريــد أسـ
إلى  الدولة  من  و  الدولة  إلــى  املعمرين  أراضــي)مــن 

أشخاص نافذين(؟ 

اجلموع  أراضي  كانت  األراضي  تلك  فإن  وللتذكير 
ألهلها  ترجع  أن  املفروض  من  كان   ، االستعمار  قبل 

غداة استقال 1956.

يف  تكدح  كانت  التي  الزراعية  العمالية  األسر  إن 
 ، نافذة  لشخصيات  تفويتها  قبل  املشتركة  األراضي 

تعيش اليوم قمة الظلم و احلكرة.

مواطنون و مواطنات بدون أوراق تثبت جنسيتهم 
عن  احلديث  ــدون  ب هــذا  و  كمغربيات،  و  كمغاربة 

حقوق املواطنة. 

كيف ميكن للتاميذ اجتياز االمتحان، أو التسجيل 
يف كلية، و إيجاد العمل بدون أوراق الهوية....؟

كارثة حقيقية !

الفاحني  تشريد  و  األراضــي  نهب  سينتهي  متى 
الصغار و العمال الزراعيني)نساء و رجل(؟

الدرك.،  )القضاء،  الدولة  مؤسسات  ستكون  متى 
املظلومني  خدمة  يف  العدل،  خدمة  يف  القيادة...( 

وليس يف خدمة األقوياء الظاملني الناهبني ...؟

عيل فقري

الجمعية تتضامن مع ضحايا مافيا 
العقار بنسليامن

يف تطورات ملف اختالسات مركز 
تصفية الدم 

خنيفرة

بنسليمان

بخنيفرة  االبــتــدائــيــة  احملــكــمــة  أجــلــت   -

اختاس   " ملف  يف  املتابعني  محاكمة  جلسة 
مركز الدياليز" إلى يوم 24 مارس 2022 وذلك 
بعد  القضية  أطراف  دفاع  ملتمس  على   بناء 
جرى  الــذي  اجلــدد  املوقوفني  احــد  ملف  ضم 

تقدميه يف حالة اعتقال  إلى امللف األصلي.

 11 فيه  يتابع  الدياليز"  "ملف  فان  لإلشارة 
خيانة  بتهم  ــراح-  س حالة  يف  ثاثة  متهما- 
واالحتيال  عمومية  أموال  واختاس  األمانة 
طريق  عن  وإصابات  أمراض  يف  للغير  والتسبب 
واستعمال  العلني  باحلياء  واإلخال  اإلهمال 
إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة والتاعب 

يف ملفات التامني الصحي ...

اجلمعية  لــفــرع  الــكــبــيــر  الــفــضــل  ــع  ــرج وي
وفضح  إثـــارة  يف  ــان  ــس اإلن حلــقــوق  املــغــربــيــة 
ــن مرضى  ــف  ومــســانــدة ضــحــايــاه م ــل امل هـــذا 
محكمة  إلى  برفعه  واملطالبة  الكلوي  القصور 
احملكمة  بدل  البيضاء  بالدار  األمــوال  جرائم 
االبــتــدائــيــة بــخــنــيــفــرة نــظــرا خلــطــورتــه 

اجلرمية.

بني جتيت

أعداد  يف  تناولت  أن  للجريدة  سبق  
مرمي  األســتــاذة  املناضلة  ملف  سابقة 
املغربية  اجلمعية  فرع  عضو  القرابطي 
ــارة مبــراكــش  ــن ــامل ــوق اإلنـــســـان ب ــق حل
للتعليم/التوجه  الوطنية  واجلامعة 

بشكاية  األمــر  ويتعلق  الدميقراطي. 
السابق  املــديــر  ضــدهــا  رفعها  كيدية 
عياض  القاضي  التاهيلية  للثانوية 
مبراكش منذ حوالي سنتني على خلفية 
مارسه  الذي  اجلنسي  للتحرش  فضحها 
بهدف  املؤسسة  موظفات  إحــدى  على 
ممارسة  من  ومنعها  وإسكاتها  إرهابها 

والنقابية. مهامها احلقوقية 
أخرى  مرة  مرمي  الرفيقة  مثلت  وقد 
 7 يوم  االبتدائية  احملكمة  النيابة  أمام 

مارس 2022.
فرع  اصــدر  معها  التضامن  إطــار  ويف 
اإلنــســان  حلــقــوق  املــغــربــيــة  اجلمعية 
  2022 ــارس  م  6 بتاريخ  بيانا  باملنارة 
الرفيقة  ومؤازرة  مساندة  على  فيه  أكد 

مرمي متشبثا ببراءتها ومطالبا بالوقف 
مطلبه  ومــجــددا  ملتابعتها  الــفــوري 
واملدافعني  املدافعات  حماية  بضرورة 
واملبلغني/ والشهود  اإلنسان  حقوق  عن 
وحتصينهم/ اجلنسي  التحرش  عن  ات 
الشطط  وأساليب  الضغوطات  ضد  هن 
والــتــشــهــيــر  الــســلــطــة  ــال  ــم ــع ــت اس يف 
يطالهن/هم  الــذي  املتعمد  والتشويه 

عن البوح باحلقيقة.

التضامن مع املناضلة مريم 
القرابطي
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العامل املنجميون يف مواجهة االستغالل والترشيد
الزال سكان بلدة أنباج بجماعة بوعنان بإقليم 
واإلهــمــال  واإلقــصــاء  التهميش  يعانون  فجيج 
والهشاشة ،يف وقت يستمر فيه االستنزاف الكثيف 
تستغله  ــذي  وال بوفرة  املــوجــود  البارتني  ملعدن 
يصاحبه  ومــا   1979 سنة  منذ  كومابار  شركة 
للبيئة  واضح  وتخريب  للعمال  بشع  استغال  من 
والفرشة املائية مما يزيد معاناة السكان املفقرين 
تعمقا. وقد راكمت شركة كومابار رساميل ضخمة 
وسائل  للمعدن،وجددت  استغالها  سنوات  خال 
حقوق  عن  أما  واستنزاف.  كثافة  ليزداد  إنتاجها 

مزيد  هو  فالسائد   ، الشغلية  ومطالبهم  العمال 
دون  التسريح  ثــم  واالضــطــهــاد  االســتــغــال  مــن 
يعتمد  وال  التشريد.  بعد  اجتماعية  كلفة  أدنى 
احتساب  على  املنجم  هذا  داخل  االستغال  منط 
ساعات العمل كأساس لألجور، و لكن يتم احتساب 
يدفع  مما  عامل،  كل  يحصلها  التي  املنتوج  كمية 
العمال إلى االستعانة بقوة عمل كل أفراد العائلة. 
يف  انبعث  الذي  العبودية  زمن  إلى  يحيلنا  وهذا 
آليات  تغييب  فيها  يتم  دولة  ظل  يف  جديدة  حلة 

املراقبة لتأبيد منو رأسمال البرجوازية

 
القنيطرة: النهج الدميقراطي يندد 

بتدهور األوضاع االجتامعية
بالقنيطرة  الــدميــقــراطــي  النهج  عقد 
اجلــاري  مــارس   20 األحــد  يــوم  عاما  جمع 
تفاعل خاله احلضور مع التقرير السياسي 
املنتهية  احمللية  الكتابة  به  تقدمت  الــذي 
اجلمع  ان  احلــضــور  سجل  حيث  واليــتــهــا 
العام ينعقد يف سياق وطني ومحلي مطبوع 
والبرامج  الشعارات  وزيف  تهاوي  بانكشاف 
االنتخابية  الهرولة  قــوى  تداولتها  التي 
دواليب  على  املخزنية  السلطات  وهيمنة 
وهي  منتخبة  انها  املفترض  املؤسسات  كل 
ــة موقف  ــاح ــددا رج ــج تــؤكــد م وضــعــيــة 
فرع  وصرفه  حزبنا  تبناه  الــذي  املقاطعة 
وهو  وجـــرأة،  باقتدار  القنيطرة  يف  النهج 
مرة  الشعبية  اجلماهير  جعل  الذي  الوضع 
التداعيات  مع  مباشرة  مواجهة  يف  اخــرى 
الكارثية لنظام الفاسد واالستبداد املخزني 
على معيشها اليومي وعلى وضعية احلريات 

العامة وطنيا ويف اقليم القنيطرة.
وبعد متحيصه الوضع على صعيد االقليم 
ومحيط  العمومية  اخلدمات  مستوى  على 
العامة  واحلريات  واحلقوق  الساكنة  عيش 
منها  املعينة  املؤسسات  سير  مستوى  وعلى 
وتلك التي هي يف حكم املنتخبة فان اجلمع 

العام للنهج الدميقراطي يف القنيطرة:
ألسعار  الــصــاروخــي  بــاالرتــفــاع  يــنــدد   -
واحملروقات  واخلدمات  االستهاكية  السلع 
وعطالة  واملعاشات  االجور  هزالة  مقابل  يف 
اجلماعية  التسريحات  وتفشي  احلرفيني 
العمل  ساعات  تقليص  والعمال  للعامات 
ــني  ــادح ــك ــني ال ــاح ــف ــم اوضـــــاع ال ــاق ــف وت
للجفاف  نتيجة  االقليم  بادية  وجماهير 
الفاحية  الطبقية  السياسات  وانــحــيــاز 
املتبعة للماكني الكبار والشركات الفاحية 

متعددة االستيطان.
ملندوبية  الكلي  الشبه  التخلي  يشجب   -
احلق  ضمان  يف  مهامها  عن  الصحة  وزارة 
عجز  بسبب  االقليم  لساكنة  الــعــاج  يف 
وظائفه  اداء  عن  حتى  االقليمي  املستشفى 
ــة  ــوري ــاق وص ــ ــام إغ ــ االســتــعــجــالــيــة وامـ
بناء  اشغال  وتعثر  االحــيــاء  مستوصفات 
االختصاصات  متعدد  االستشفائي  املركب 
االمراض  مستشفى  وتشغيل  جتهيز  وعدم 
ــان  ــ الــعــقــلــيــة ومــســتــشــفــى مــعــاجلــة االدم
وباستمرار توقف اشغال بناء املركب الثقايف 
للقنيطرة وتأخر إمتام اشغال بناء القنطرة 
تصفية  ومشاريع  برجال  بــأوالد  اجلديدة 
املشاريع  من  وغيرها  السائل  التطهير  مياه 
االقليم  يف  املتوقفة  او  املتأخرة  احليوية 

منذ سنوات.
على  واالعـــتـــداء  الــتــضــيــيــق  ــن  ــدي ي   -
يف  ــق  احل مقدمتها  ويف  الــعــامــة  ــات  ــري احل
ومــصــادرة  والتظاهر  والتعبير  التنظيم 
يف  خصوصا  والشغلية  النقابية  احلقوق 
لوالد  احلرة  االطلسية  باملنطقة  يعرف  ما 

بورحمة.
اجل  من  املتناحرة  التكثات  يشجب   -
الريع والصفقات يف املجلس احلضري  كعكة 

الترابية  اجلماعات  باقي  ويف  للقنيطرة 
املواطنات  انتظارات  على  ضدا  االقليم  يف 

واملواطنني وعلى شعارات الدولة املخنية.
- يدين سياسة التطبيع الفاحي بإطاق 
مشاريع استيطانية زراعية من طرف الكيان 
على  ضــدا  القنيطرة  اقليم  يف  الصهيوني 
احلية  وقواه  املغربي  الشعب  وإرادة  مشاعر 
مياهها  على  احلفاظ  يف  بادنا  ومصلحة 
مواردها  على  سيادتها  وحتقيق  اجلوفية 

الطبيعية.
للنهج  ــام  ــعـ الـ اجلـــمـــع  يــغــتــم  ــه  ــي ــل وع
املناسبة  هــذه  القنيطرة  يف  الدميقراطي 

لتجديد مطالبته ب:
ــوري عــن الـــزيـــادات يف  ــف -  الــتــراجــع ال
ــني والــفــاحــني  ــي ــرف ــار ودعــــم احل ــعـ االسـ
الطبقة  مطالب  مع  والتجاوب  الكادحني 
البحث  جلنة  تفعيل  واستئناف  العاملة 
للحوار  االقليمية  واللجنة  والــصــاحلــة 
احلريات  ملصادرة  حد  ووضــع  االجتماعي 
النقل العمومي والسمسرة يف منح  ولفوضى 
الصغرى  الطاكسيات  لسياقة  الثقة  رخصة 
ــي اجلــمــوع  ــ ــف االســتــيــاء عــلــى اراض ووقـ
وبهذه  احلضرية.  املـــدارات  ويف  الفاحية 
مع  تضامنه  عن  العام  اجلمع  يعبر  املناسبة 
الفاح الكادح سعيد جنمة الذي يتابع امام 
احملكمة االبتدائية للقنيطرة بتهمة ملفقة 

لثنيه عن الدفاع عن ارضه.
ــراج عــن املــشــاريــع  ــاإلفـ -  الــتــعــجــيــل بـ
البنية  تــهــم  ــي  ــت ال واملــتــوقــفــة  ــرة  ــأخ ــت امل
الطرقية والصحية والثقافية والتحقيق يف 
اجلزاءات  وترتيب  وتعثرها  توقفها  اسباب 
فساد  حقه  يف  تبث  مــن  على  القانونية 
حيوية  أخــرى  مشاريع  واطــاق  اوتقصير، 
احليف  لرفع  عقود  منذ  اإلقليم  ينتظرها 
األسود  الغبار  كارثة  وانهاء  ساكنته،  عن 
حماية  امللوثة  الصناعية  مصادره  بإغاق 

لصحة املوطنني.
مساندته  الدميقراطي  النهج  يجدد  كما 
وخصوصا  عموما  العاملة  الطبقة  لنضاالت 
العمال  نــضــاالت  منها  ونــذكــر  االقليم  يف 
والتعليم  السيارة  الطرق  وشغيلة  الزراعيني 

واألساتذة الذين فرض عليهم القاعد.
الدميقراطي  النهج  يناشد  اخلتام  ويف   -
قوى التقدم وعموم القوى احلية يف االقليم 
لتعزيز العمل الوحدوي على أرضية املطالب 
منها  االجــتــمــاعــيــة  للجماهير:  احملــلــيــة 
اجلبهة  وتفعيل  وتوسيع  والدميقراطية 
للنضال  بالقنيطرة  املغربية  االجتماعية 
من اجل ضمان احلقوق واحلريات والتصدي 
االقليم  مؤهات  على  املطبق  الفساد  ملركب 
لاستبداد  احمللية  باالمتدادات  واملسنود 
امــام  تنظيمنا  بصمود  ويــنــوه  املــخــزنــي. 
واملتابعات  والتضييق  التضليل  حــمــاالت 
ويقدر  ومناضليه  ملناضاته  الــصــوريــة 
اجناز  يف  قدما  السير  على  اصرارهم  عاليا 
وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب  بناء  مهام 

الكادحني.

إقليم فجيج

 
العامالت املوسميات باسبانيا: 

هشاشة-فقر- توق للتحرر 
ارتفع عدد العقود املوقعة يف إطار برنامج الهجرة 
الزراعيات  للعامات  أسبانيا  و  املغرب  بني  الدائرية 
 14000 اإلسبانية،  الفراولة  حقول  يف  املوسميات 
ب  انطلق  قد  كان  بعدما   ،2021 سنة  عمل  عقد 

5000 عقد سنة 2007
املغربية  االلكترونية  اجلرائد  إحدى  نشرت  وقد 
الدولية  العمل  منظمة  أجنزتها  دراســـة  نتائج 
والكفاءات،  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  والوكالة 
يف  املوسميات  العامات  نصف  من  أكثر  أن  كشفت 
حقول الفراولة اإلسبانية أميات ولم يلجن املدرسة 

أبدا. 
من   83٪ أن  إلى  الدراسة  هذه  خاصات  وتشير 
الفقر  وتعانني  أسرهن...  ُتِعْلن  الزراعيات  العامات 
من  منحدرات  منهن   3/4 وأن  واألمية.  والهشاشة 
هؤالء  أن  إلى  الدراسة  وتشير  القروية.  األوســاط 
يــورو  و1500   1000 بــني  مــا  يتقاضني  النساء 
عند  ــورو  ي  25000 ادخــار  ويستطعن  شهريا... 
املالي،تعتبر مسألة  عودتهن. وباإلضافة للتحصيل 
بالنسبة  املهمة  املكاسب  بني  من  والتحرر"  "احلرية 
لنصف هؤالء العامات، باإلضافة كذلك الكتساب 

الوعي واستعادة الثقة.
العامات  هــؤالء  مبواكبة  الدراسة  أوصــت  وقد 
الزراعيات املوسميات من أجل إدماجهن يف املنظومة 
ــوج اخلــدمــات  ــ االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة وول
على  عودتهن  بعد  منهن   72٪ تتوفر  ال  البنكية،إذ 

أرصدة يف حساباتهن البنكية

 
العامالت الزراعيات 

تضامن نقايب
ــدرت الــلــجــنــة الــقــطــاعــيــة ملــوظــفــات  ــ أص
لـــواء  حتـــت  ــة  ــوي ــض ــن ،امل ــة  ــاح ــف ال وزارة 
ــة الــوطــنــيــة لــلــقــطــاع الــفــاحــي- ــع ــام اجل
مع  تضامنيا  للشغل-بيانا  املغربي  االحتــاد 
الصادر  البيان  وأشــار  الزراعيات.  العامات 
عمل  ظـــروف  ــى  إل  ،2022 مـــارس   10 ــوم  ي
باستمرار  تتسم  ،والــتــي  الــعــامــات  ــؤالء  ه
االجتماعية  والعدالة  الدميقراطية  غياب 
اإلنسانية،  غير  ،والظروف  الفعلية  واملساواة 
الكرمي  العيش  مقومات  بغياب  وارتباطها 
ينحدرن  الــذي  القروي  العالم  يف  خصوصا 
الشغلية  القوانني  ضرب  إلى  باإلضافة  منه، 
إشارة  ،يف  والسامة  الصحة  شروط  وغياب 
يف  املميتة  السير  وحــوادث  الشغل  حلــوادث 

االستغال. مواقع  إلى  الطريق 
يف  جاء  البيان  هذا  أن  إلى  اإلشــارة  جتذر 
الوطنية  احلملة  وفعاليات  دينامية  إطــار 
التي  الــزراعــيــات  العامات  مع  التضامنية 
حتت  الفاحي  بالقطاع  املرأة  تنظيم  لها  دعا 
واالستغال  والتمييز  للحگرة  ال   ": شعار 
انطلقت  الزراعيات"،والتي  العامات  جتاه 
عبر  وقد  مارس.   13 غاية  إلى  مارس   4 يوم 
خال  من  الفاحي  بالقطاع  ــرأة  امل تنظيم 
منها  مــطــالــب  و  مــواقــف  عــدة  عــلــى  بــيــانــه 
التضامن و اإلنصاف و رفع احليف و احلماية 

العنف. من 
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أساتذة يحتجون ضد مخطط 
التعاقد

ــاء  ــس ــدد مـــن رجــــال ون ــ ــم ع ــظ ن
عشية  اجلديدة،  مبدينة  التعليم 
احتجاجية  وقفة  اجلمعة،  أمــس 
لوزارة  اإلقليمية  املديرية  مقر  أمام 
األولي  والتعليم  الوطنية  التربية 
استجابة  ذاتها،  باملدينة  والرياضة 
اخلمس  النقابات  أصــدرتــه  لبيان 
ــثـــر متــثــيــلــيــة والــتــنــســيــقــيــة  األكـ
فرض  الــذيــن  لــألســاتــذة  الوطنية 

عليهم التعاقد بإقليم اجلديدة.
االحتجاج  يف  املــشــاركــون  وردد 
بينها:  من  الشعارات،  من  مجموعة 
زمن  هذا  الطاعة..  زمن  باي  “باي 
املقاطعة”،  زمـــن  هـــذا  املــمــانــعــة.. 
املدرسة  شوهة..  على  واك  و”واك 
األستاذ  ليه..  و”قولو  خربتوها”، 
بزاف عليه”، و”سوا اليوم سوا غدا.. 
كرامة،  و”حرية،  بدا”،  وال  اإلدماج 

عدالة اجتماعية”.
التعليمية  الــنــقــابــات  وطــالــبــت 
اخلمس األكثر متثيلية والتنسيقية 
فرض  الــذيــن  لــألســاتــذة  الوطنية 
اجلديدة،  بإقليم  التعاقد  عليهم 
“إسقاط  بضرورة  البيان،  خال  من 
األساتذة  حق  يف  الصورية  األحكام 

التعاقد”،  عليهم  فـــرض  ــن  ــذي ال
“املقاربة  ذاتــه  الــوقــت  يف  ُمدينة 
احلكومة  تنهجها  الــتــي  القمعية 
ــة مـــع نــضــاالت  ــي ــوص والـــــــوزارة ال

التعليمية”. الشغيلة 
ــى الــبــيــان  ــل وأكــــد املـــوقـــعـــون ع
بــإســقــاط  “تشبثهم  الــتــنــديــدي 
ــاج  وإدم املــشــؤوم  التعاقد  مخطط 
فرض  الذين  الدعم  وأطر  األساتذة 
الوظيفة  أساك  يف  التعاقد  عليهم 
العالقة لكل  امللفات  العمومية، وحل 
أجل  من  التعليمية،  الشغيلة  فئات 

نشر االستقرار داخل القطاع“.
“احلكومة  الــغــاضــبــون  وحــّمــل 
مسؤولية  الوصية  والوزارة  املغربية 
املنظومة  داخل  والتوتر  االحتقان 
“التضامن  معلنني  التعليمية”، 
الفئات  كل  مع  والامشروط  املطلق 
احلــيــف  مــســهــا  ــي  ــت ال التعليمية 
ذاته  السياق  يف  ومنددين  والظلم”، 
الحتجاجات  احلكومي  بـ“التجاهل 
عليهم  ــرض  فـ الــذيــن  ــذة  ــاتـ األسـ
للوزارة  املسؤولية  وحتميل  التعاقد، 

الوصية يف هدر الزمن املدرسي”.

 

ــت الــتــنــســيــقــيــة اإلقــلــيــمــيــة ألطــر  ــل دخ
ــات بــســطــات، الــيــوم الــثــاثــاء،  ــي ــادمي األك
املــديــريــة  أمـــام مــقــر  ــذاري  ــ إن يف اعــتــصــام 
الــشــاويــة،  بعاصمة  للتعليم  اإلقليمية 
“اخلطوات  احملــتــجــون  ســمــاهــا  ملــا  تــنــزيــا 
دعــا  الــتــي  التصعيدية”،  االحــتــجــاجــيــة 
بيان  يف  للتنسيقية،  الوطني  املجلس  لها 
وتنظيم  اإلضــراب  “متديد  يتضمن  سابق 
جــهــويــة  أو  إقــلــيــمــيــة  ــيــة  نــضــال ــال  ــكـ أشـ
بتحقيق  للمطالبة  اخلصوصية”،  حسب 
“إسقاط  ــا  ــرزه أب املــطــلــبــي،  ملفهم  نــقــط 

األساتذة  كافة  وإدمــاج  التعاقد،  مخطط 
أســـاك  يف  الـــدعـــم  وأطــــر  واألســــتــــاذات 
التنديد  عن  فضا  العمومية”؛  الوظيفة 
حق  يف  اجلـــائـــرة  ــة  ــوري ــص ال بـ”األحكام 
الوطنية”،  التنسيقية  ومناضلي  مناضات 

تعبيرهم. حسب 
اجلهوي  املكتب  عضو  طلوع،  اإللــه  عبد 
عليهم  فرض  الذين  األساتذة  لتنسيقية 
ــات، إن  ــط الــتــعــاقــد بــالــدار الــبــيــضــاء- س
الدولة  استمرار  ظل  “يف  يأتي  االحتجاج 
املــانــحــة،  الــصــنــاديــق  ــاءات  ــ إم تــنــزيــل  يف 
ــات  ــدم ــى خــصــخــصــة اخل ــدف إلـ ــه ــي ت ــت ال
مع  التفاعل  ــدم  ع عــن  فضا  العمومية؛ 
املشروعة،  الوطنية  التنسيقية  مطالب 
الوظيفة  بسلك  اإلدماج  يف  أساسا  واملتمثلة 
التي  الصورية  األحكام  وكذلك  العمومية، 
بالتنسيقية  الزماء  حق  يف  مؤخرا  صدرت 

ملفقة”. تهم  على  بناء 
طالت  التي  االقتطاعات  إلى  طلوع  وأشار 
فرض  الذين  واألســاتــذة  األســتــاذات  أجــور 
“سرقة  إيــاهــا  معتبرا  الــتــعــاقــد،  عليهم 
إلى  باإلضافة  األساتذة”؛  حق  يف  موصوفة 
مناضلي  حق  يف  التجاوزات  من  “مجموعة 
أطر  من  إطارا   13 توصل  كعدم  التنسيقية، 
املالية،  مبستحقاتهم  الشرق  بجهة  الدعم 

وعزل  باحلسيمة،  أستاذ  أجــرة  وتوقيف 
الذهب”. وادي   – الداخلة  بجهة  أستاذة 

هــذه  “كل  أن  ــه  ــ ذات ــدث  ــح ــت امل وأوضــــح 
األسبوع  هذا  مناقشتها  جرت  التجاوزات 
للتنسيقية،  الوطني  املكتب  أعضاء  قبل  من 
وهو  حارق،  نضالي  ببرنامج  اخلروج  قصد 
وقفات  بتنظيم  اآلن،  جتسيده  يجري  ما 
التعليمية  املؤسسات  أمام  وجهوية  محلية 
مستمر،  بشكل  إضرابات  وخــوض  املعنية، 
خطا  لــكــونــهــا  األســـتـــاذ،  ــة  ــرام ك أجـــل  ــن  م
واملــدرســة  الوظيفة  عــن  ــاع  ــدف وال أحــمــر، 

املطلب  حتقيق  أفق  يف  وذلك  العموميتني؛ 
بزمائهم  االلتحاق  وهو  واملشروع،  العادل 

العمومية”. الوظيفة  بسلك 
نضال  “كرونولوجيا  املتحدث  واستحضر 
التعاقد،  عليهم  فــرض  الــذيــن  األســاتــذة 
وال  ــوار  ح دون  اخلــامــس،  عامه  بلغ  ــذي  ال
باستثناء  الــوصــيــة،  ــوزارة  ــ ال مــع  تــواصــل 
ــم  ــوس ــال امل ــم ــك ــت ــل اس ــ ــن أج ــة مـ ــل ــاط ــم امل
األساتذة  نفسه  الوقت  يف  ودعا  الدراسي”، 
العتيد  اإلطار  وراء  وااللتفاف  “التكتل  إلى 
الــذيــن  لــألســتــاذة  الــوطــنــيــة  التنسيقية 
امللف  حتقيق  حتى  التعاقد،  عليهم  فرض 

املشروع”. املطلبي 
لألساتذة  اجلهوية  التنسيقية  عضو  ودعا 
 – البيضاء  بالدار  التعاقد  عليهم  املفروض 
ما  املعنيني  األساتذة  “مقاطعة  إلى  سطات، 
والزيارات  املهني،  التأهيل  امتحان  يسمى 
اخلتامي  للبيان  تنزيا  للمفتشني،  الصفية 
إلى  رسالة  ووجــه  الوطنية”،  للتنسيقية 
والتعليم،  الــتــربــيــة  قــطــاع  ــن  ع ــؤول  ــس امل
األســـاتـــذة  ــاج  ــإدمـ بـ “اإلسراع  مــفــادهــا: 
خير  فيه  ملا  التعاقد،  عليهم  فرض  الذين 

والوطن. واألساتذة  واملتعلمني  املتعلمات 

اعتصام من أجل االدماج وضد التعاقد 

رشكة سيكوميك مبكناس :  

معركة مارطونية
من  ــدوي  وح :"نضال  شعار  حتت 
للهجوم على احلقوق  التصدي  أجل 
للنساء  االجتماعية  و  االقتصادية 

فرع  الفعلية"،خلد  املساواة  وإقــرار 
والنهج   CDT ال  جانب  إلى   Amdh
العاملي  اليوم  مبكناس  الدميقراطي 
حلقوق املرأة لهذه السنة مع عامات 
للخياطة  سيكوميك  شركة  وعمال 
معركتهم  يواصلون  الذين  مبكناس 
شرط،  املناسبة  وكانت  البطولية. 
بليغة  ــة  ــال ورس ــة  ــم زاخ واملــلــحــمــة 
والرأسمال  البرجوازية  أن  ،مفادها 
تقاطع  ملواجهة  يستعدوا  أن  عليهم 
الــنــقــابــي واحلــقــوقــي  الــســيــاســي و 

النضال  أدوات  ومتلك  املقاومة  ،وأن 
لدحض  مــنــهــا  مــنــاص  ال  حتمية 
ــا وتــواطــؤاتــهــا  ــرون ــاط ــب أطــمــاع ال

الظالم. الطبقية 
عــامــات  مــعــركــة  وتستمر  هـــذا 
عدة  منذ  سيكوميك  شركة  وعمال 
شهور، احتجاجا على نوايا التحالف 
 - سلطة   - قضاء   ( الثاثي  الطبقي 
الشركة  وتصفية  حلــل  بــاطــرونــا( 
اجتماعية  كلفة  بأية  االلتزام  دون 
مئات  وتشريد  والتخلص  تــذكــر، 
 10 من  أكثر  بعد  والعمال  العامات 
سنني من االستغال و استنزاف قوة 

عملهم داخل املصنع.
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الهيكل الجيوسرتاتيجي الجديد وموقع املغرب فيه
مصطفى البراهمة 

أكرانيا،  على  االحتادية  روسيا  تخوضها  التي  احلرب  مع 
تطرح  روسيا،  على  الغرب  يشنها  التي  االقتصادية  واحلرب 
املغرب فيه. العاملي اجلديد وموقع  النظام  أـسئلة حول  عدة 

الجديد العاملي  النظام  معامل   -I

القطبية ثنائية  إىل  العودة   )1

اإلمبريالية  وهيمنة  السوفياتي  االحتــاد  انهيار  غــداة 
املستويات  على  توجهاتها  فرضت  وحيد،  كقطب  األمريكية 
قوتها  من  مستفيدة  العالم،  على  واالقتصادية  السياسية 

العديد  وضمت  اخلصوص،  على  والعسكرية  االقتصادية 
شمال  حلف  إلــى  السابقة  السوفياتية  اجلمهوريات  مــن 
أمريكا  فإن  عافيتها  استعادت  روسيا  أن  ورغــم  األطلسي، 
حــاولــت االســتــمــرار يف نــفــس املــنــحــى بــدفــع أكــرانــيــا إلــى 
ــي  األوروب ــاد  االحت وشجع  األطلسي  احللف  يف  االنــخــراط 
دوله  من  العديد  مناداة  رغم  إليه،  االنضمام  على  أكرانيا 
اجلديد  العاملي  النظام  يف  األقطاب  تعدد  تكريس  بضرورة 
 2014 سنة  االنقاب  ودعمت  شجعت  بل  التهيكل،  قيد 
أكرانيا واملقربة من احلكم يف روسيا  القائمة يف  السلطة  على 
جزيرة  شبه  ضم  إلى  سارعت  التي  األخيرة  هذه  االحتادية، 
احلدود  على  أكرانيا  يف  االنفصالية  احلركات  ودعم  القرم 
إلى  لانضمام  ألكرانيا  اجلامحة  الرغبة  وأمــام  الروسية. 
فيها  مبا  قواته  وضــع  من  سيمكنه  مما  األطلسي،  احللف 
متعددة،  حتذيرات  وبعد  الروسية،  احلــدود  على  النووية 
واجتياحها  أكــرانــيــا  عــلــى  احلـــرب  شــن  إلــى  روســيــا  ــأت  جل

مثا. السويد  غرار  على  بحيادها  مطالبة  عسكريا، 
بني  احلــرب  إطــار  يف  تــدخــل  الــيــوم  القائمة  احلــرب  إن 
لإلمبرياليات  العدائية  واملواقف  وقفها،  وجب  االمبرياليات 
ــرب  ومـــع احل ذا ســيــادة،  بــلــد  اجــتــيــاح  تــبــرر  الــغــربــيــة ال 
الوضع  فــإن  اإلمبريالي،  الغرب  يشنها  التي  االقتصادية 

العامليني. والسام  السلم  يهدد 
جديدة إقلميية  قوى  بروز   )2

بثنائية  املــوســوم  اجلــديــد  الــعــاملــي  الــنــظــام  معالم  مــن 
ــاد  واالحتـ األمــريــكــيــة  املــتــحــدة  الـــواليـــات  ــني  ب القطبية 
والصني  االحتــاديــة  وروســيــا  جهة،  مــن  والــيــابــان  ــي  األوروبـ

التناقضات  اعتمال  ينفي  ال  وهذا  أخرى،  جهة  من  الشعبية 
األوروبــي  واالحتــاد  أمريكا  بني  حدة،  على  قطب  كل  داخل 
التقاطب  هذا  أخرى.  جهة  من  والصني  روسيا  وبني  جهة،  من 
السوفياتي  ــاد  االحت بني  السابق  للتقاطب  قياسا  الرخو 
واالمبريالية األمريكية يف ظل احلرب الباردة، مكن من بروز 
قوى إقليمية وازنة حتاول بسط نفوذها على محيطها فضا 
اللتان  والبرازيل  الهند  مثل  التقليدية  اإلقليمية  القوى  عن 
يتمتع  والتي  االنحياز،  عدم  لدول  أساسية  دعامتني  كانتا 
وعلى  الصناعي،  املستوى  على  ملحوظ،  بازدهار  اقتصادهما 

احلربية.  الصناعة  مجال  يف  اخلصوص 
العراق  يف  نفوذ  لها  إقليمية  كقوة  إيــران  الــيــوم  تبرز 
ــزة،  ولــبــنــان وســوريــا والــيــمــن وعــلــى حــمــاس يف قــطــاع غ
عليها  تشنها  التي  االقتصادية  للحرب  التصدي  واستطاعت 
كقوة  تركيا  الباب  هذا  يف  تدخل  كما  اإلمبرياليةاألمريكية، 
بعض  على  نفوذ  لها  التي  وعسكرية  اقتصادية  إقليمية 
ولها تواجد عسكري يف  وأذربيجان،  املجاورة كأرمينيا  الدول 
ألف  الصهيوني  الكيان  لها  يحسب  التي  الدولة  وهي  سوريا، 

حساب.
التبعية رشوط  عىل  التفاوض  إعادة   )3

التهيكل،  قيد  هو  الذي  اجلديد  العاملي  النظام  هذا  يف 
االستعمار  االمبريالية  الـــدول  غــيــرت  الــســابــق  يف  فكما 
للمستعمر  التبعية  إطار  يف  اجلديد  باالستعمار  التقليدي 
ضغط  حتت  البلدان  هذه  من  العديد  تطمح  فاليوم  القدمي، 
إلى  والتقدمية،  الدميقراطية  والــقــوى  الشعبية  الــقــوى 
مسافة  أخذ  وإلى  األساسية،  املنتوجات  يف  الذاتي  االكتفاء 
السياسية  املجاالت  يف  لتبعيتها،  تخضع  التي  ــدول  ال مع 
والسياسية،  االقتصادية  عاقاتها  تنويع  وإلى  والعسكرية، 
العسكرية  الــطــغــم  بــعــض  حــتــى  ــاب  ــب ال هـــذا  يف  ــل  ــدخ وت
ناوش  املغرب  يف  املخزني  النظام  أن  كما  مالي،  كانقابيي 
إسبانيا  مثل  جتاهه  الــدول  بعض  سياسة  محتشم  وبشكل 

فرنسا. أقل  وبنسبة  وأملانيا، 
ومسألة  الجديد  الدويل  النظام  يف  املغرب  II-متوقع 

الوطنية السيادة 

السياسية السيادة   )1

ما  املياه  فإن  أعاه،  املذكورة  للدول  النظام  مناوشة  رغم 
من  مسافة  أخذ  أيضا  وحاول  مجاريها،  إلى  عادت  أن  لبتت 
الفرنسية،  واالمبريالية  األمريكية  االمبريالية  موقف 
األكرانية،  الــروســيــة-  ــرب  احل مــن  احلــيــاد  موقف  بتبنيه 
باعتبارها  أراضــيــهــا،  ووحـــدة  الـــدول  ســيــادة  على  مــؤكــدا 
يف  لكنه  املــتــحــدة،  األمم  ميثاق  يف  األســاســيــة  البنود  مــن 
املستويني  على  الفرنسية  لإلمبريالية  تابعا  يظل  العمق 
األمريكية  لإلمبريالية  وتبعيته  والسياسي،  االقتصادي 
أكثر  أصــبــحــت  والــعــســكــريــة  السياسية  املــســتــويــات  عــلــى 
الصحراء  قضية  من  األمريكي  املوقف  مع  خصوصا  وضوحا، 
الصهيوني  بالكيان  العترافه  كمقايضة  جاء  الذي  الغربية 
اتفاقات  وعقد  بل  املستويات،  جميع  على  معه  والتطبيع 
تفريطا  تشكل  تكاد  معه،  واستخباراتية  وأمنية  عسكرية 
املغرب  مستقبل  على  خطورة  من  لها  ملا  الوطنية،  السيادة  يف 
أن  منه  اعتقادا  احلماية،  من  مستوى  بلغت  والتي  ومصيره، 
مع  صراعه  أطار  يف  لصاحله،  قوى  ميزان  له  سيخلق  ذلك 

اجلزائر. يف  احلكم  نظام 
والطاقية الغذائية  السيادة   )2

مهمة،  فاحية  إمكانيات  على  يتوفر  املــغــرب  أن  رغــم 
الغذائية األساسية، فإن  املواد  الذاتي يف  متكنه من االكتفاء 
النيوليبرالية  للسياسات  السائدة  الطبقية  الكتلة  تبني 
السوق  من  احلبوب  من  احتياجاته  نصف  يستورد  جعلته 
معتمدا  أساسا،  وأكرانيا  روسيا  من  اخلصوص  وعلى  العاملية، 
إلى  واجتــه  إنتاجها.  كلفة  من  أقــل  استيرادها  كلفة  على 
العملة  توفير  بدعوى  للتصدير  الفراولةواألفوكاتو  إنتاج 
السياسة  هذه  أن  أكرانيا  يف  احلــرب  أظهرت  وقد  الصعبة، 
التصدير  صعوبة  مع  احلبوب  أسعار  ارتفعت  حيث  فاشلة، 
واملاكني  الكامبرادوري  النظام  يكون  لذلك  احلرب،  بسبب 

الغذائية. السيادة  يف  فرط  قد  الكبار  العقاريني 
بسبب  أسعارها  ارتفعت  والتي  احملروقات  مستوى  على  أما 
بترولية  صدمة  يشكل  فيما  الروسية-األكرانية،  احلــرب 
ورائه  ومن  احملروقات  لوبي  1973،فإن  صدمة   بعد  جديدة 
األرباح  ترتفع  إذ  االرتفاع،  هذا  من  يستفيد  املخزني  النظام 
اللوبي  رفض  لذلك  األسعار،  ارتفاع  مع  الضرائب  وترتفع 
عن  مدافعا  الضرائب،  وتسقيف  ــاح  األرب تسقيف  املذكور 
السابقة،  الرجعية  احلكومة  باشرتها  التي  األسعار  حترير 
عليها  يتوفر  كــان  التي  الوحيدة  املصفاة  بتصفية  ــام  وق
التي  األزمــة  من  املستفيد  هو  اللوبي  هــذا  ليكون  املغرب، 
تنهك جيوب املواطنني، خصوصا أن هذا اللوبي حاضر اليوم 
يف احلكومة احلالية مثلما كان حاضرا يف احلكومة السابقة، 
حماية  بإمكانه  كان   ، املغاربي  االقتصادي  التكامل  بأن  علما 
شــعــوبــه مــن مــثــل هــذه األزمــــات، بــاســتــغــال اإلمــكــانــيــات 
للجزائر  الطاقية  واإلمكانيات  وتونس،  للمغرب  الفاحية 

. ليبيا و
االنحياز عدم  سياسة   )3

على  سيكون  واحلـــاد،  اجلــديــد  التقاطب  ــذا  ه ظــل  يف 
االنحياز  عدم  لتكتل  جديد  من  العودة  الثالث  العالم  دول 
سيادتها  حلماية  احلالية  األوضــاع  مع  ومائمته  وإحيائه 
الدول  بعض  بدأت  وقد  السيادي.  قرارها  استقالية  وضمان 
األحاف  نبذ  من  أيضا  بد  وال  الهند،  ومنها  ذلك  إلى  تدعو 
مت  أن  بعد  األطلسي،  شمال  حلف  بحل  واملطالبة  العسكرية 

وارسو. حلف  حل 
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واملحروقات  االسهتالكية  املواد  معظم  مس  الذي  الفاحش  الغالء  من  موجة  املغرب  يعرف 
مواجهة  يف  و  املواطنني.  حياة  نواحي  جميع  يف  مستعملة  أخرى  ومواد  أساسية  وخدمات 
ذلك تظل " الدولة االجمتاعية "عاجزة عن حماية املواطنني من أسباب اسمترار الزايدات يف 
األسعار. هذه الزايدات اليت تمتزي بخصوصية مغربية إذ أهنا ال تخضع حىت ملنطق الرأمسالية، 
أثر ملعيار العرض والطلب كعنرص متحكم يف األسعار، إذ أصبح االرتفاع املتوايل لألسعار  فال 
معطى بنيواي يف االقتصاد التبعي املخزين ويف السوق املغربية. إن عدم اإلرادة  الذي عربت 
عنه الحكومة املخزنية يف مواجهة الغالء الفاحش ،واكتفاهئا بذر الرماد يف العيون بترصيحات 
انطقها الرمسي حول تدابري ال أثر لها يف الواقع، ليؤكد أن املخزن نظام لحماية مصالح الكتلة 
والفالحية  والطاقية  العقارية  لوبياهتا  ولتدعمي  وماال،  سلطة  تسود  اليت  السائدة  الطبقية 
والصناعية املستفيدة من الريع الفاحش ومن امتيازات احتكارية ترضب حىت مبدأ املنافسة 
الحرة لتحتكر األسوق وتتحكم يف األسعار، مستفيدة من السياسة املخزنية اليت عمقت هذا 
 ، املواد والخدمات  املطلق ملعظم  والتحرير  املقاصة  التدريجي عىل صندوق  االحتكار ابإلجهاز 
لتضع رقاب املغاربة تحت رحمة جشع الرأمسالية الطفيلية املتوحشة ،وتحرق جيوهبم ابلنريان 

التذرع  سوى  املغاربة  عىل  للمتويه  وسيلة  من  املخزنية  الحكومة  تجد  .ومل  لألسعار  امللهتبة 
سوى  1956ليست  منذ  القامئة  سياساهتا  أن  حني  يف   ، المساء  وشح  الخارجية  ابألوضاع 
،لرتاكم  االقتصادية  وقطاعاهتا  البالد  موارد  الحتكار  السائدة  الطبقية  الكتلة  ملكوانت  أدوات 
االقتصادي،  واستغاللها  السيايس  استبدادها  عىل  للحفاظ  الريوع  وتوزع  األرابح  من  املزيد 
هذا يف الوقت الذي تستعمل أساليب الهتديد والتخويف إلسكات األصوات املناهضة  لهذا 

الغالء والداعية ملقاطعة املواد اليت تحتكرها هذه اللوبيات.  

 ، موضوع الغالء واألسعار هذا  تستفيض الجريدة يف تناوله يف ملف عددان هذا من خالل 
تحليل سياسة األسعار املخزنية ودورها يف الوضعية الحالية لألسواق املغربية ،وإبراز األثر 
السليب الذي تخلفه عىل القدرة الرشائية يف وقت تعيش األجور جمودا منذ مدة،  إضافة إىل 
تحليل عالقة األسعار يف املغرب مع طبيعة النظام التبعي .وهذا ما جعل امللف غنيا ابملعطيات 
املفيدة اليت اجهتد يف تحليلها ثلة من املناضلني املتابعني لقضااي الشعب املغريب وأساتذة 

مختصني يف املجال االقتصادي واملايل ، والذين نشكرهم عىل مسا هاماهتم القمية.

الغالء الفاحش ... آتكل القدرة الرشائية مقابل تراكم فاحش للريع

الغالء معطى بنيوي القتصاد االحتكار والتبعية

املواد  معظم  شملت  الغاء  من  قوية  موجة  املغرب  عرف 
ومــواد  احملــروقــات  وكذلك  أســاســا،  الغذائية  االستهاكية 
األولى  ليست  تأكيد  بكل  هي  الزيادات  هذه  أخرى.  حيوية 
التبعي  الرأسمالي  املغربي  االقتصاد  الزمت  فقد  نوعها،  من 
للقرن  األولى  البدايات  منذ  أي  األولى،  تشكله  حلظات  منذ 
20، ولم تكن يوما وليدة الصدفة أو حدثا عارضا وال مفعول 
وثيقا  ارتباطا  مرتبط  معطى  إنها  فقط.  خارجية  عوامل 
ارتباطه  التبعي احمللي وبطبيعة  الرأسمالي  ببنية االقتصاد 

والنيوليبرالية. االمبريالية  بالدوائر 
مناسبة  السنة  لهذه  فبراير   20 ذكرى  إحياء  شكل  لقد 
املكتوية  الوسطى،  وكذلك  املغربية  الشعبية  الطبقات  أمام 
السخط  درجــة  عن  للتعبير  بقوة  للخروج  األسعار  بلظى 
الشعبي يف اإلجهاز على املعيش اليومي لهذه الطبقات. ففي 
كل مرة تتصاعد فيها وتيرة االحتجاج الشعبي يخرج خدام 
املخزن وأجهزته األمنية واإلدارية ليكرروا نفس األسطوانة 
الدولية  بالظرفية  مرتبط  األسعار  ارتفاع  أن  املشروخة: 
جائحة  تداعيات  هي  تكون  قد  الدولي،  االقتصاد  وتقلبات 
اجلفاف...  حتى  أو  أوكرانيا  يف  الدائرة  احلرب  أو   19 كوفيد 
املقهورين  أذهان  يف  األزمة  تسويغ  تتغيا  محاوالت  كلها  وهي 

وتقدمي املوجة على انها قدر محتوم أو قضاء ال راد له.
النيوليربالية مسة  األسعار،  تحرير 

على  شكلت  األسعار  يف  املتتالية  الزيادات  أن  املعلوم  من 
وتطبيق  العوملة  يف  احملموم  االنخراط  جتليات  إحدى  الدوام 
 20 القرن  ثمانينيات  بداية  منذ  النيوليبرالية،  السياسات 
االقتصاد  للتبعية-  املهذب  الليبرالي  االسم  وهو   – وانفتاح 
لقانون  املطلقة  األولوية  حيث  السوق،  اقتصاد  على  املغربي 
مع  واألسعار  اإلنتاج  مستويات  حتديد  يف  والطلب  العرض 
النظر  النشاط االقتصادي بغض  الدولة يف  احلد من تدخل 
اعتمد  لقد  السياسات.  لهذه  االجتماعية  الفاتورة  عن 
واالستثمارات  النفقات  تقليص  مبدأ  املــغــرب  رأسماليو 
العام  القطاع  يف  واخلدمات  املؤسسات  وخوصصة  العمومية 
والسياسية...  النقابية  املقاومات  كل  وإضعاف  وتسليعها 
ــات رضــوخــا إلمــاءات  ــدم ــار واخل ــع وحتــريــر الــســوق واألس
الباب  فتحوا  وبذلك  العاملية،  واملالية  االقتصادية  املؤسسات 
أمام مركزة الرساميل واحتكار الثروة وتعميم اقتصاد الريع. 
ومنها  الفقيرة  ــدول  ال اقتصادات  هيكلة  ــادة  إع أدت  وقــد 
الدولة  استقالة  إلــى  النيوليبرالية  لشروط  وفقا  املغرب 
التدخل  أشــكــال  كــل  ــع  ورف االقــتــصــادي  الــشــأن  تدبير  مــن 
العابر  الرأسمال  أمــام  اجلمركية  واحلمايات  واالحــتــرازات 

ملخاطر  الفقيرة  الشعوب  مصير  تعريض  وبالتالي  للقارات، 
إال  أهميته،  على  باملغرب،  الفاحي  )القطاع  كاملجاعة  جمة 
 )%15 بنسبة  إال  اخلام  الداخلي  الناجت  يف  يساهم  ال  أنه 
أمام  املزمنة  والهشاشة  للذيلية  الوطني  االقتصاد  وتعريض 
من  االقتصاد العاملي )االقتصاد الوطني ال ميثل إال 0.4% 

العاملي(. الداخلي اخلام  الناجت 
والتحرير التنظمي  بني  األسعار  سياسة 

لاقتصاد  مؤسسا  مــبــدأ  األســعــار  حتــريــر  مــبــدأ  شكل   
االستثمارات  حترير  سبيل  يف  ضروريا  وإجراء  النيوليبرالي 

مطلقة  قيمة  إلى  والطلب  العرض  قانون  وحتول  واألســواق 
االقتصاد،  يف  يتحكم  السوق  اقتصاد  وحده  أساس.  ومحدد 
معطى  تشكل  املتعاقبة  الــغــاء  مــوجــات  أن  يعني  مــا  وهــو 
أغلب  يعتبر  لهذا  الرأسمالي.  السوق  لتقلبات  مازما  بنيويا 
العارمة  الفوضى  أسباب  أن  االقتصاديني  واخلبراء  الباحثني 
تعرفها  والتي  االحتكارية  املمارسات  إلى  يعزى  األسعار  يف 

للتحرير. اخلاضعة  منها  خصوصا  القطاعات  معظم 
التقومي  سياسات  لتطبيق  األولــى  السنوات  عرفت  لقد 
يف  مهما  حتــوال   ،1982 سنة  وبالضبط  باملغرب  الهيكلي 
الدولة  تدخل  تقليص  يف  متثل  باملغرب  األســعــار  سياسة 

الصادرات،  وتشجيع  اخلارجية  والتجارة  األسعار  وحترير 
املغاربة  لعموم  الغذائية  الــســيــادة  حساب  على  هــذا  كــل 
تلبية  نحو  موجه  وطني  اقتصاد  بناء  حساب  على  وكذلك 
 2000 06/99 سنة  احلاجات الوطنية. ومع اعتماد القانون 
وسيتم  أكــبــر  بــقــوة  األســعــار  حتــريــر  مــبــدأ  تكريس  سيتم 
إطار  يف  وأسعار  خدمات  مجموعة   15 ب  فقط  االحتفاظ 
املتعلق بحرية   2014 104/12 سنة  القانون  التقنني، ليأتي 
اخلدمات  أسعار  حرية  مبدأ  كرس  والذي  واملنافسة  األسعار 
طريق  عن  والطلب  العرض  على  اعتمادا  واملنتوجات  والسلع 

قانون  حدد  كما  املذكور(.  القانون  من   2 )املــادة  املنافسة 
األسعار  حرية  على  املطبقة  األحكام   20/13 رقم  املنافسة 
املجلس  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  احلرة.  املنافسة  تنظيم  وإلى 
وعلى  املنافسة،  مجلس  الــقــانــون:  ــذا  ه مبــوجــب  املــؤســس 
بدوره  هو  يسلم  لم  أنه  إال  املفرطة  ليبراليته  من  الرغم 
الدولة  أن  كما  املفترسني.  وضربات  االحتكاريني  هجوم  من 
التي احتفظت لها هذه القوانني بحق التدخل لتحديد سعر 
بعض املواد واخلدمات يف "حاالت خاصة" لم تبد حماسا كبيرا 
مؤسسات  بإنقاذ  األمــر  تعلق  عندما  املبدأ  هذا  تفعيل  يف 
عمومية من قبيل مؤسسة "سامير" وما نتج عن تفويتها من 

فوضى يف أسعار احملروقات.

عبد الواحد قنني
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غالء األسعار قضية طبقية 
يتعلق  فيما  الطبقية  النظام  سياسة  أبــدا  تتوقف  لم 
األساسية  ــواد  امل مختلف  ألسعار  واملتتالي  املهول  بالرفع 
الغذائية  املــواد  أسعار  السيما  الكادحة،  اجلماهير  حلياة 
والعقارواخلدمات  البناء  ومــواد  العمومي  والنقل  واألدويــة 
موازاة  يف  يتم  ذلك  وكل  وصحة...،  تعليم  من  االجتماعية 
الضريبي  التهرب  يف  املخزنية  املافيات  استمرار  مع  لصيقة 
املناطق اآلمنة يف اخلارج فضا  إلى  العام وتهريبه  املال  ونهب 
أو استثماره يف مشاريع  عن تكديس بعضه محليا يف األبناك 

اخليالي. للربح  مذرة 
األسعار:  لغالء  الحقيقية  األسباب 

أن  أسطوانة  الدعائية  وأبواقه  املخزني  النظام  يسوق 
غائها  إلى  يرجع  باملغرب  األسعار  لغاء  الرئيسي  السبب 
هو  بل  سببا  ليس  ذلــك  أن  ــال  واحل الــدولــي،  املستوى  على 
على  للتعتيم  منه  محاولة  يف  ــك  وذل ســنــرى،  كما  نتيجة 
بورجوازي،  كنظام  بطبيعته  املرتبطة  احلقيقية  األسباب 
معاد  وطني،  ال  دميقراطي،  شعبي،ال  ال  طبقي،  مخزني، 
ومكتسباتها  حلقوقها  متنكر  الكادحة،  الشعبية  للجماهير 
ولسلطة  وللسيادة  للمسؤولية  وفاقد  امللحة،  ومطالبها 
وخاصة  العاملية  للرأسمالية  وعمالته  تبعيته  بحكم  القرار 

منها. الفرنسية 
إنها  ببادنا؟  األسعار  لغاء  احلقيقية  األسباب  هي  فما 
اخلصوص،  على  منها  نذكر  ومتداخلة،  ومتنوعة  كثيرة 
األســبــاب  بــاقــي  تــقــديــري،  يف  يــشــمــان،  كبيرين،  سببني 
الرأسمالي  لاقتصاد  املغربي  االقتصاد  تبعية  وهما  األخرى، 

املديونية: حجم  وارتفاع  العاملي، 
الرأمسايل  لالقتصاد  املغريب  االقتصاد  تبعية   -

العاملي:
على  يزيد  ما  منذ  التبعي،  املخزني  النظام  يتمكن  لم   
وطني  اقتصاد  بناء  من  الشكلي،  االستقال  من  سنة  ستني 
احلاجيات  حــول  ومتمركز  متحرر  منافس،  منتج،  ــوي،  ق
هشا  اقــتــصــادا  جعله  ــا  مم شعبنا،  جلماهير  األســاســيــة 

العمياء  التبعية  خانة  يف  الضعف،   موقع  مــن  محشورا، 
وتوجهاته  باختياراته  ومرهونا  الرأسمالي  االقتصاد  لنمط 
وطبيعي  فيه،  املتحكمة  النيوليبرالية  العامة  وبالسياسات 
العمياء  تبعيته  ظل  يف  املغربي،  االقتصاد  يرتهن  أن  جدا، 
الدولية،  السوق  يف  األسعار  تقلبات  عليه  متليه  ملا  هاته، 
القرار  سلطة  ميتلك  وال  مستقل  غير  االقتصاد  هذا  مادام 
مستقل  تخطيط  من  ومقوماته  مكوناته  على  والسيادة 
من  أكثر  بل  فحسب،  هذا  ليس  وأهــداف،  وأسعار  وتوجهات 
التكتل  طــرف  مــن  والهيمنة  لاحتكار  يخضع  فهو  ــك،  ذل
من  مجموعة  يف  مُمثَلنْي  املخزنية،  واملافيا  السائد  الطبقي 
مراكمة  إال  لها  الهم  التي  اجلشعة  البورجوازية  العائات 
مبا  والاإنسانية،  الاقانونية  والسبل  الطرق  بكل  األربــاح 
وخرق  والعمال،  للعامات  البشع  االستغال  عبر  ذلــك،  يف 
عاتها،  على  الشغل  مجال  يف  العمل  بها  اجلــاري  القوانني 
الليبرالي،  شكلها  يف  حتى  املنافسة  وغياب  الضريبي  والتهرب 
تخطيط  أي  دون  واألهواء  للنزوات  اإلنتاج  عمليات  وإخضاع 
أو أهداف وطنية تهم تنمية وتطوير املجتمع ككل. أو عقلنة 
يف  األسعار  ارتفاع  عن  إذن،  املسؤول،  فليس  لذلك،  وتبعا 
عنها  املسؤول  بل  الدولي،  الصعيد  على  ارتفاعها  هو  املغرب 
بادنا  اقتصاد  رهــن  الــذي  املخزني  السياسي  النظام  هو 
مما  العمياء  للتبعية  وأخضعه  العاملي  الرأسمالي  لاقتصاد 
والتنافسية  اإلنتاجية  على  القدرة  مقومات  جميع  أفقده 
عليه  وحــكــم  والــعــاملــي،  ــاري  ــق وال اإلقليمي  الصعيد  على 
الرأسماليني  من  حفنة  رحمة  حتت  مشلوال،  يعيش،  بــأن 
ألية  والفاقدين  الوطني  احلس  منعدمي  اجلشعني  املغاربة 
املستويات  على  بلدنا  تنمية  يف  للمساهمة  سياسية  إرادة 

والسياسية. واالجتماعية  االقتصادية 
وطنية،  ال  االقــتــصــاديــة  السياسة  حيث  بــادنــا  ففي 
التبعية  ــار  إط يف  إال  يتحرك  ال  عندنا  االقتصاد  وحيث 
التجاري  العجز  وحيث  العاملي،  الرأسمالي  لاقتصاد  املطلقة 
أي  أمامه  يجد  ال  املخزني  النظام  فــإن  مستمر،  ارتفاع  يف 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  أزمته  حلل  بديل 

من  الكبيرة  األغلبية  جيوب  وضــرب  األسعار  من  الرفع  إال 
رمق  به  تسد  مما  لها  تبقى  ما  واستنزاف  شعبنا  جماهير 
وللطبقة  للفقراء  املوجهة  الضرائب  أنواع  من  واإلكثار  اجلوع، 
مديونية  يف  بلدنا  إلغراق  االقتراض  إلى  واللجوء  الوسطى، 
القمع  سياسة  نهجه  كله،  ذلك  يرافق  األمد،  وطويلة  ثقيلة 
املعارضة  والشريفة  ــرة  احل األصـــوات  كــل  على  والتضييق 
حلقوق  املعادية  الطبقية  العمومية  لسياساته  واملنتقدة 
بهموم  امللتصقة  القوى  على  والتضييق  شعبنا،  ومكتسبات 
حزبنا  مقدمتها  ويف  شعبنا،  ونــضــاالت  ومطالب  ومطامح 
استئصالية  حلملة  يتعرض  الذي  الدميقراطي  النهج  العتيد 
أجل  من  نضاله  مواصلة  عن  وثنيه  تقزميه  بهدف  مخزية 
ظلم  من  شعبنا  إلنقاذ  عنه  بديل  ال  الذي  الثوري  التغيير 

واملستبد. الفاسد  النظام  وتغول  وطغيان 
حجم  على  بالوقوف  يسمح  ال  املــقــال  هــذا  حجم  وألن 
ذلك  يكون  )قــذ  للدولة  اجلماهير  تؤديها  التي  الضرائب 
مادامت  الغاء  أشكال  من  شكل  وهــي  آخــر(،  مقال  موضوع 
يف  والقارئات  القراء  وضع  املهم  من  جيوبنا،فإنه  تستنزف 
دولته  خزينة  النظام  بها  أثقل  التي  املديونية  حجم  صورة 
املديونية  حجم  ارتفاع  أن  علما  شعبنا،  رقاب  على  املتسلطة 
أسعار  لغاء  الرئيسية  األســبــاب  أحــد  ــر،  اآلخ هو  يشكل، 
من  يستخلص  فوائدها  تسديد  أن  باعتبار  األساسية،  املواد 

جيوبنا.
من  انطق  )ونطق  العامة:  املديونية  حجم  ارتفاع   -

أهلها(:
عهد  يف  واملالية  االقتصاد  ــوزارة  ل سابق  تقرير  يف  جــاء 
حكومة العثماني، أن الدين اخلارجي العمومي بلغ "ما يناهز 
الناجت  حجم  من   35% ميثل  ما  أي  درهــم"،  مليار   373.26
العشراألخيرة،  السنوات  إلى  وبالرجوع  اإلجمالي،  احمللي 
تصاعدي  بشكل  تفاقمت،  اخلارجية  املديونية  أن  جند 

التالي: خطير، كما هو مبني يف اجلدول 

عبدالسام العسال

  حجم السنة

 المديونية

مالحظات

املصدر:253 مليار درهم2011
موقع مرص العربية

312مليار درهم   2016

بزايدة قاربت 40 مليار درهم 332 مليار 2017
دفعة واحدة

340 مليار درهم 2019

بزايدة فاقت 34 مليار درهم 375 مليار درهم 2020
)املوقع اإللكرتوين لجريدة االتحاد 

االشرتايك، بتاريخ 25 أكتوبر 
)2021

ــرف عشر  فــفــي ظـ وهــكــذا 
2011-( األخـــيـــرة  ســنــوات 
الـــديـــن  ــع  ــ ــف ــ ارت  ،)2020
121 مليار درهم،  اخلارجي ب 
عرفتها  وتــيــرة  ــى  ــل أع ــي  وهـ
على  ــة  ــي ــارج اخل املــديــونــيــة 

اإلطاق.
الــديــن  بــلــغ  املــقــابــل،  ويف 
مليار   619.2 العام  الداخلي 
من  مـــارس  متم  عند  ــم،  درهـ
ــة  ــي ــدوب ــن )امل  ،2020 ــة  ــن س

للتخطيط(. السامية 
العام  الدين  ارتفع  وهكذا 
من   95.6 حوالي  إلى  للمغرب 

الناجت الداخلي اخلام.
وصلت  ــك  ذل مــع  وبـــاملـــوازاة 
إلى  الــتــجــاري  العجز  نسبة 
%17.9 وهو ما يعادل 117.4 
فقط  ــك  ــ وذلـ ــم  ــ درهـ ــار  ــي ــل م
األولى  أشهر  لسبعة  بالنسبة 
من سنة 2021 )حسب تقرير 
الصادر  املغربي  الصرف  مكتب 

بتاريخ 02 شتنبر 2021(.
األرقـــــــام  هــــــذه  ــل  ــ كـ إن 
هي  ــيـــات،الـــتـــي  ــائـ واإلحـــصـ
ســواء  غالبيتها،  يف  رسمية 

املديونية  بحجم  األمر  تعلق 
الداخلي  بالدين  أو  اخلارجية 
الــعــجــز  بــنــســبــة  أو  الـــعـــام 
بامللموس  تــؤكــد،  الــتــجــاري، 
يعيش  املــخــزنــي  الــنــظــام  أن 
هي  خانقة  اقتصادية  ــة  أزم
الرئيسية  األسباب  من  واحدة 
يجد  فحني  ــار،  ــع األس لــغــاء 
ــنــظــام نــفــســه عــاجــزا عن  ال
املواطنني/ات  حاجيات  تلبية 
حقوقهم/ن  من  ومتكينهم/ن 
ــة مــن  ــ ــاص ــ ــة، وخ ــ ــي ــ ــاس ــ األس
ــوق االقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــقـ ــ احلـ
من  والثقافية  واالجتماعية 
وسكن  وشــغــل  وصــحــة  تعليم 
فإنه  ومــلــبــس،  وغـــذاء  الئـــق 
والتضييق  القمع  ــى  إل يلجأ 
من  شعبنا  نضاالت  من  للحد 
كما  املشروعة،  مطالبه  أجــل 
جيوب  اســتــنــزاف  إلــى  يلجأ 
بالضرائب  بإثقاله  الشعب 
وبالرفع  املديونية  وبفوائد 

من أسعار املواد األساسية.
السياسة  ــذه  هـ مــكــمــن  يف 
ــاب  ــب الــطــبــقــيــة تــتــضــح األس
ــار،  ــع األس لــغــاء  احلقيقية 
بطبيعة  مرتبطة  أسباب  إنها 

الطبقية  وبسياسته  النظام 
غاء  بسبب  وليس  الرجعية 
األسعار عامليا كما يروج لذلك 
الدعائية  وأبــواقــه  الــنــظــام 

الثمن. مدفوعة 
اخلطير  الـــوضـــع  هـــذا  إن 
النظام  إلــيــه  أوصــلــنــا  ــذي  الـ
ــد، حــيــث أصــبــحــت  ــاسـ ــفـ الـ
املايني من بنات وأبناء شعبنا 
ــت عــتــبــة الــفــقــر،  تــعــيــش حت
حل  أي  لــه  جنــد  أن  ميكن  ال 
الشعبي  النضال  ــار  إط ــارج  خ
يف  واملسؤول  املنظم  الوحدوي 
غير  النضال،  جبهات  مختلف 
هذا  من  النهائي  اخلــاص  أن 
الوضع الكارثي ال ميكن أن يتم 
إال يف إطار نضال ثوري طويل 
الطبقة  حزب  يقوده  النفس 
بحلفائها  املسنودة  العاملة  
التاريخيني من فاحني فقراء 
ومثقفني/ات  ــادحـــني/ات  وكـ
مهمة  وتعتبر  ــني/ات..،  ــوري ث
أنية  مهمة  ــزب  احل هــذا  بناء 
على  إجنازها  مطروح  وملحة 
املقتنعني/ املناضلني/ات  كل 
الثورة االشتراكية هي  بأن  ات 

احلل.
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سياسة الدولة يف تحديد األسعار عرب صندوق املقاصة وتحرير األسعار 
ابو نهال 

بها  مير  التي  واخلانقة  البنيوية  االقتصادية  األزمــة  إن 
يتجه   والذي  احلالية  املرحلة  يف  العاملي  الرأسمالي  النظام 
املتعددة  الــشــركــات  دفــعــت  االنــخــفــاض،  نحو  الــربــح  فيها 
اجلنسيات إلى التخبط بل اختاق أزمات ) صحية  كوفيد 19، 
الرأسمالي(  )التركز  االحتكار  من  مزيد  إلى  ثم   ،) حروب... 
الشعوب  لكل  الفاحش  االستغال  مواصلة  إلــى  يــؤدي  مما 

والطبقات املسحوقة  عبر العالم وكل املهمشني  واملضطهدين 
كانت   وقد  الكادحني،  وعموم  العاملة  الطبقة  رأسهم  وعلى 
لألسعار  الفاحش  االلتهاب  الكارثية،  األزمات  هذه  تداعيات 
بشكل جنوني وصاروخي لكل املواد األولية واألساسية )مواد 
كما  سببها  والتي   )... والسكر  غاز  وقطاني،  حبوب  غذائية، 
سلف القول االحتكار واالستغال املتزايد وجشع الرأسمال.

املستوى  على  للوضع  البارزة  السمة  هي  هذه  كانت  وإذا 
على  انعكاساتها  فــان  االقتصادي  شقه  يف  وخاصة  العاملي 
الرأسمال  النظام  هــذا  فلك  يف  تــدور  )التي  التابعة  الــدول 
عن  منأى  يف  ليست  وبادنا  وكارثية،  حارقة  كانت  املمركز( 
النظام  ينهجها  التي  االقتصادية  للتبعية  نظرا  السياق  هذا 
احلاكم ومنذ االستقال الشكلي، حيث االرتفاع املهول ملستوى 
انعكاسات  مع  خاصة  وداخلية(  منها  )خارجية  املديونية 
19( والتي هرول فيها احلاكمون إلى  األزمة الصحية )كوفيد 
الدولية.  املؤسسات  لدى  القروض  يف  الباد  إغراق  من  مزيد 
نهاية  سنوات  من  بكثير  اكبر  تكون  قد  بنكسة  تهدد  وقد 
السبعينيات،غياب إن لم نقل إعدام أي سياسة هادفة لضمان 
األمن الغذائي للباد، التنامي املتواصل لعجز امليزانية العامة 
تدخل  وتستدعي  تستلزم  الوضعية  هاته  كانت  وإذا  للبلد، 
الدولة حلماية وضعية الفئات الشعبية والطبقات املسحوقة 
على اخلصوص وذلك للحفاظ على كرامتها وحقها يف العيش 
قد   وبصورة  والصاروخي  اجلنوني  االرتفاع  هذا  أمام  الكرمي، 

أنها غير مسبوقة. نقول 
وبناء على ملحاحية ومشروعية هذه املطالب ،

*فما هي إذن السياسات املعتمدة من طرف الدولة لتحديد 

املهني  الوطني  املكتب  وكذلك  املقاصة  صندوق  عبر  األسعار 
األسعار  بتحرير  السياسة  هذه  وعاقة  والقطاني  للحبوب 

كذلك؟.
اخلاصة،  والراهنية  األهمية  ذو  املوضوع  هــذا  ولتناول 
تعريف  عــلــى  الــضــوء  تسليط  إلــى  الــبــدايــة  يف  سنضطر 

نفس  نشأته  منذ  األسعار  حتديد  يف  ودوره  املقاصة  صندوق 
والقطاني،  للحبوب  املهني  الوطني  للمكتب  كذلك  الشيء 
العامة  بامليزانية  املؤسستني  هاتني  عاقة  إلــى  بعد  ومــن 
وحترير األسعار وخاصة يف اآلونة األخيرة أي ما بعد األزمة 

.2008 االقتصادية واملالية لسنة 
احلماية  عهد  منذ  باملغرب  الدعم  نظام  تدبير  أن  نعلم 
تتبع  لهما  أوكلت  عموميتني  مؤسستني  عبر  يتم  اآلن  وإلى 
سياسة حتديد األسعار وكذلك الدعم، هما صندوق املقاصة 

والقطاني. للحبوب  املهني  الوطني  واملكتب 

الدعم  صندوق   ( عمومية  مؤسسة  هو  املقاصة  فصندوق 
يف  بــاملــغــرب    1941 ســنــة  مــنــذ  تأسيسه  مت  االجــتــمــاعــي( 
األولية  املــواد  أثمان  دعم  مهمة  به  وانيطت  احلماية،  عهد 
السكر،  مادة  وخاصة  باملغرب  تسويقها  يتم  التي  واألساسية 
من  مجموعة  دعم  إلى  إضافة  البترولية  واملواد  البوتان  وغاز 
الصحراوية كامتياز  باملناطق  والغذائية منها  املواد األساسية 
وبشكل  كذلك  الصندوق  هــذا  ويساهم  ــاذا؟  مل نــدري  لسنا 
أسعار  ومعادلة  األساسية  السلع  أسعار  استقرار  يف  أساسي 
بعض املنتوجات وتقدمي الدعم أحيانا أخرى بغية التخفيف 
املستهلكني،  على  وانعكاساتها  املواد  بعض  أسعار  تقلبات  من 
الشرائية  القدرة  على  احلفاظ  إلى  طبعا  يهدف  الدور  هذا 
لكافة املواطنني واملواطنات وقد متت إعادة تنظيمه وهيكلته 

19شتنبر1977. بظهير 
مؤسسة  هو  والقطاني  للحبوب  املهني  الوطني  املكتب  أما 
يف  واستقالية  املعنوية  بالشخصية  يحظى  كذلك  عمومية 
التسيير املالي، مت إحداثه منذ سنة 1937 )وهو حتت وصاية 
94- املكتب رقم  لهذا  املؤسس  للقانون  ( ووفقا  الفاحة  وزارة 

12.فالصاحيات أو املهام املوكلة له هي;
- السهر على متوين وتسويق احلبوب والقطاني من خال 

تتبع نشاط املتدخلني اخلواص ومخزونهم من هذه املواد 
تتبع  خــال  من  واالستيراد  التسويق  ظــروف  مائمة   -
على  يعمل  اجلفاف  وســنــوات  والعاملية  الوطنية  األســـواق 

السوق  البرامج االستثنائية لضمان متوين  تنفيذ 
- تدبير ومتوين اجلماعات املستفيدة من الدقيق. 

مخطط  للدولة  كان  املؤسستني  هاتني  تأسيس  فمنذ  إذن 
كاحلليب  األساسية  الغذائية  ــواد  امل إنتاج  لتنمية  طبقي 
والــزيــوت  والـــذرة  الشعير  ــه،  ــواع أن بكل  والقمح  ــدة  ــزب وال
الذي  التقني  الدعم  على  فزيادة   .... والقطنيات  والسكر 
هذه  إنتاجية  لتطوير  تقدميه  على  حترص  الدولة  كانت 
للسوق  اجلمركية  احلماية  تعزيز  على  كذلك  عملت   املواد، 
املنتجني  أرباح  ضمان  طبعا  منه  تتغيا  كانت  والتي  الداخلية، 
من  ــواد  امل اغلب  استهاك  أسعار  بدعم  وتستكملها  الكبار 
املكتب  تدخل  جانب  إلــى  املقاصة  صــنــدوق  تفعيل  خــال 
على  احلفاظ  دور  ليلعبوا  والقطاني،  للحبوب  املهني  الوطني 
بسعر  مقارنة  منخفضة  بأثمان  باستهاكها  األسعار  استقرار 
التحويل  مصانع  إلى  مباشرة  يصل  الدعم  كان  وقد  إنتاجها، 
نفسها  اإلنتاج  تكلفة  من  جزء  يشمل  كان  الدعم  إن  بحيث 
جعل  ما  هذا   ... والنقل  واللوجيستيك  والتلفيف  كالتخزين 
هامش  الكبارعلى  وللمنتجني  أيضا  يحافظ  املوازنة  صندوق 

ربح مضمون.
وبشكل مختصر فان نظام الدعم املوجه من طرف الدولة 
حتديد  هو  اإلنتاج  مراحل  كل  ويف  األسعار  استقرار  بغية 
 ( املتدخلني  لكل  مضمون  هامش  أي    طرف;  لكل  البيع  سعر 
الدعم  حجم  أو  مستوى  تقدير  ويتم  وسطاء...(.  منتجني، 
سعر  مابني  احلاصل  الفارق  عبر  اإلنتاج  مراحل  انتهاء  عند 
التكلفة النهائي وسعر البيع العمومي. ورغم استفادة املاكني 
ذا  سؤال  طرح  فيمكننا  الدعم  سياسة  من  الكبار  واملنتجني 
األسعار  حتديد  وسياسة  الدعم  نظام  هل  بالغة،  أهمية 
البورجوازيون  إال  منه  يستفيد  ال  املقاصة  صندوق  عبر 

واألغنياء؟ 
وسياسية  إعامية  دعاية  هناك  الن  السؤال  هذا  نطرح 
التقومي  سياسة  مــع  الثمانينيات  ســنــوات  منذ  ــدأت  ــت )اب
مت  ما  بعد  احلالية  املرحلة  يف  حدتها  وازدادت  الهيكلي( 

إذن فمنذ أتسيس 

هاتني املؤسستني كان 

للدولة مخطط طبقي 

لتمنية إنتاج املواد الغذائية 

األساسية كالحليب والزبدة 

والقمح بكل أنواعه،الشعري 

والذرة والزيوت والسكر 

والقطنيات
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متسارعة  اضــطــرابــات  إلــى  ســيــؤدي  هــذا  كــل 
على  اإلجهاز  حمات  بعد  اجتماعية  واحتقانات 
لقد  املغربي.  الشعب  ألغلبية  الشرائية  القدرة 
سنة  االستهاكية  املواد  أسعار  ارتفاع  مؤشر  سجل 
مستوى  ضعف  أي   1.4% بنسبة  ارتفاعا   2021
 .0.7% شكل  الذي   2020 سنة  املسجلة  الزيادة 
ارتفاع  للتخطيط  السامية  املندوبية  وأرجعت 
إلى  التضخم  عن  أساسي  مؤشر  وهو  املؤشر،  هذا 
واملواد غير   0.8% الغذائية ب  املواد  أسعار  ارتفاع 
25.5 مليون  %1.8. مما أصبح يهدد  الغذائية ب 
ما  وهــو  الغذائية  بــاألزمــة  الفقراء  املغاربة  من 

باملغرب. الغذائية  السيادة  مسألة  وبإحلاح  يطرح 
النيوليربالية رسطان  االحتكار 

ملقترح  األسباب،  إبداء  وبدون  املريب،  برفضها 
املستشارين  مبجلس  الكونفدرالية  مجموعة 

تكون  احملـــروقـــات،  أســعــار  بتسقيف  والــقــاضــي 
قد  باملغرب  االحتكارية  البورجوازية  حكومة 
السياسي  للنظام  احلقيق  الــوجــه  عــن  كشفت 
واالقتصادي املغربي وألحد أهم مميزاته: احتكار 
الثروات واخليرات من طرف حفنة من احملظوظني 
لــلــدوائــر  قــربــهــم  مــن  املــفــســديــن  واملستفيدين 
حجم  عن  يكشف  كما  املغربي.  للمخزن  الضيقة 
وعن  العاملية  للشركات  املغربي  االقتصاد  تبعية 

الوطني. القرار االقتصادي  حجم حتكمها يف 
قطاع احملروقات هو اآلخر عرف زيادات حارقة 
مستوى  على  األسعار  التهاب  يف  لبدورها  ساهمت 
عارمة  فوضى  القطاع  عرف  لقد  قطاع.  من  أكثر 
احملتكرة  الشركات  مكنت  األســعــار  حترير  بعد 
الرفع  حول  االتفاق  من  احملروقات  توزيع  لسوق 
بذلك  معلنة  والغازوال  البنزين  ألسعار  املتزايد 
ذلك  يف  استندت  االحتكار.  من  أعلى  مستوى  عن 
هذا  يف  سنوات  منذ  املنتهجة  الدولة  سياسة  إلى 
القطاع احليوي والذي دشنته عملية خوصصة أو 
الشركة  باألحرى اإلجهاز على شركة سامير وهي 
والضامنة  االستراتيجي  الطابع  ذات  الوطنية 
التي  الشركة  ــذه  ه للباد.  الطاقية  للسيادة 
ساهمت  حيث  اخلام  باستيراد  سابقا  إليها  عهد 
طريق  عن  مضافة  قيمة  خلق  يف  طــوال  لسنني 
جزء  امتصاص  بذلك  واستطاعت  اخلــام  تكرير 
مخزون  وتأمني  الدولية  السوق  صدمات  من  مهم 
وتزويد  األســعــار  اســتــقــرار  يضمن  استراتيجي 

بانتظام. الداخلي  السوق 
ريعي،  كلوبي  ــات  ــروق احمل لــوبــي  تشكل  لقد 
متنحها  عـــدة  بــامــتــيــازات  يــحــظــى  ــاري،  ــك ــت اح

غياب  من  واستفاد  املخزن.  دولة  الراعية،  الدولة 
أي  القانونية،  والضوابط  احلمائية  ــراءات  اإلج
االقتصاد  تدبير  مسألة  من  الدولة  استقالة  من 
على  قبضته  إحكام  من  بالتالي  ومتكن  الوطني. 
األولــى  الثاث  الشركات  أصبحت  حيث  القطاع 
وطوطال  احلكومة  لرئيس  اململوكة  غاز  )أفريقيا 
اململوكة  وشـــال  الــعــاملــيــة  الــفــرنــســيــة  الــشــركــة 
من   50% على  تستحوذ  فيفوإنرجي(  ملجموعة 
بني  مــا  على  الــوقــت  نفس  يف  وتستحوذ  الــســوق 
التخزينية.  ــدرات  ــق ال مــن  و56.6%   53.4%
أخرى  قصة  املستوردة  احملروقات  تخزين  ولعملية 
التي  األرباح  حجم  هذا  إلى  يضاف  االحتكار.  مع 
السعر  انــخــفــاض  بعد  الــشــركــات  ــذه  ه راكمتها 
تخفض  أن  دون  سابقة  مرحلة  يف  للبترول  الدولي 
محطات  يف  احملروقات  بيع  ثمن  التوزيع  شركات 

ولعل  ــم.  دره مليار   17 إلــى  وصــل  مبلغ  البنزين، 
ارتفاع  أسباب  حول  البرملانية  اللجنة  تقرير  يف 
األسعار خير دليل على حجم الضرر الذي يلحقه 
أرباح  ارتفعت  لقد  الوطني.  باالقتصاد  االحتكار 
القطاع  يف  العاملة  عــشــرة  اخلمسة  الــشــركــات 
 .300% باملغرب، حسب التقرير نفسه، إلى نسبة 
اقتصاد رأسمالي تبعي يعتمد الريع واالحتكار، 
اقتصادية  نخبا  وينمي  والرشوة،  الزبونية  يعمم 
فاسدة وطفيلية ال ميكن إال أن يعوق منو اقتصاد 
إنتاجي حقيقي قادر على تلبية حاجيات املغاربة 
قادر  الكرامة،  تطبعها  ظروف  يف  عيشهم  وضمان 
الكفيلة  الشغل  ــرص  ف مــن  يكفي  مــا  خلق  على 
واخلروج  للبطالة  املتصاعدة  النسب  بامتصاص 
أعطاب  كل  جتــاوز  وبالتالي  التخلف  ــرة  دائ من 
ال  الــذي  التبعي  الرأسمالي  املخزني  االقتصاد 
كل  تراجع  بدليل  اخليبات  مراكمة  عن  يتوقف 
متباطئة  منــو  وتــيــرة   ( االقــتــصــاديــة  ــرات  ــؤش امل
تراجع  التجاري،  امليزان  يف  مزمن  عجز  باستمرار، 
مطرد  ارتــفــاع  اخلـــام،  الــداخــلــي  للناجت  مستمر 
توفير  ضرورة  إحلاح  بكل  ويطرح  للمديونية...(  
يف  بالتحكم  وغيرها  والطاقية  الغذائية  السيادة 
وارتفاع  الغاء  الوطنية.  االقتصادية  السياسات 
اقتصاد متهالك، تطبعه  املعيشة هي مفعول  كلفة 
وحتتكر  والريع  والرشوة  الفساد  ينخره  الفوضى، 
وتراكم  الــثــروات  كل  االحتكارية  الشركات  فيه 
واألسواق.  األسعار  حترير  من  مستفيدة  األرباح 
النظام  مــن  جــزء  هــو  بنيوي،  معطى  هــو  الــغــاء 

باملغرب. التبعي  الرأسمالي 

 

حترير جل أسعار املواد األساسية، أنه 
ال  تستفيد منه إال الطبقات امليسورة 
واعدوا  جلان  الغرض   لهذا  وخصصوا 
أن  لتبيان   التقارير  مــن  مجموعة 
حجم استفادة الطبقات الشعبية التي 
جدا،  ضئيل  الهشاشة   وضعية  يف  هي 
الشعبية   الطبقات  استفادت  )حجم 
20% بينما األغنياء يتجاوز  يقل عن 
 )  %80 مــن  أكــثــر  استفادتهم  حجم 
مغرضة  الدعاية  هذه  لنا  فبالنسبة 
جوهرها  يف  سياسات  وهــي  وطبقية 

ــا وخــضــوعــا  ــاع ــي ــص ــا ان ــه ــون ــم ــض وم
املالية  الدولية  املؤسسات  ــاءات   الم
النقد  ــدوق  ــن ص  ( ــوص  ــص اخل عــلــى 
الدولي، البنك الدولي ...( وتشترطها 
ــد مــن الـــقـــروض وهــي  ــزي لــتــقــدمي م
''إصــاح  يافطة   حتت  كذلك   مغلفة 
يستهدف  هذا  كل   '' املقاصة  صندوق 
إصاحه  عوض  الصندوق  هذا  إلغاء 
الدعم  نظام  إعــدام  نحو  ويتجه  بل 
لقانون  املــجــال  وفــســح  شموليته  يف 
السوق  وجلشع  والتحرير  املنافسة 

واالحتكار.
وبــشــكــل خــاص  ــم  ــدع ال نــظــام  إن 
مكسبا  ويعد   يعتبر  املقاصة  صندوق 
إذا  بحيث  الشعبية  للفئات  مهما 
ونسب  حجم  االعــتــبــار  بعني  أخــذنــا 
الدعم لبعض املواد )دعم غاز البوتان 
اخلبز  دعم   ،  65  % إلى  تقريبا  يصل 
دعم  أمــا   ،%35 مــن  أكثر  إلــى  يصل 
وإذا   .)...   %55 فــيــقــارب  الــســكــر 
كان  الـــذي  الــدعــم  حجم  أضفنا  مــا 
قبل  األســاســيــة  املـــواد  لبعض  يــقــدم 
النسب  ــذه  ه تعتبر  أال   حتــريــرهــا، 
املواد  من  ملجموعة  الدعم  حجم  من 
األساسية ذات أهمية قصوى بالنسبة 
ال  املجمل  ويف  الشعبية.  للطبقات 
املقاصة  صندوق  أن  نتناسى  إن  يجب 
ببادنا  عــام  بشكل  الــدعــم  نظام  أو 
يشكل قاعدة وآلية من آليات ممارسة 

الغذائية. السيادة 
إن التكيف مع أسعار السوق العاملية 

والــذهــاب بــعــيــدا يف مــحــاولــة إقــبــار 
القول  ميكننا  قد  املقاصة،  صندوق 
األسعار  حتديد  يف  الدولة  سياسة  أن 
متوجهة  وأنها  الريح  مهب  يف  أصبحت 
آليات  كل  تدمير  إلى  مقصود  وبشكل 
فيها   تقوم  كانت  والتي  السوق  ضبط 
يحضرنا  وقــد  املــعــدل،  ــدور  ب الــدولــة 
خوصصة  هـــي  ــح  ــ وواضـ ــارز  ــ ب ــال  ــث م
البيترول  لتكرير  السمير  مؤسسة 
انعكاسات  مــن  اخلوصصة  لهذه  ومــا 
احملروقات  أسعار  على  وكارثية  حارقة 

وخاصة يف املرحلة التي نعيشها حاليا 
والتي تتميز وكما أسلفنا الذكر سابقا 
األولية  املــواد  جلل  حــارق  التهاب  من 
محلي   مــســتــوى  ــى  عــل واألســـاســـيـــة 

ودولي.
إن  هذا املوضوع والذي نحن بصدد 
ودراسة  مقال  من  أكثر  يتطلب  تناوله 
اليسار  طــرف  مــن  وخــاصــة  حتليلية 
اجل  من  ويكد   ويعمل  يسعى  الــذي 
ومطالب  مكتسبات  وحتصني  الدفاع 
واملسحوقة  املضطهدة  الــفــئــات  كــل 
وعموم  العاملة  الطبقة  رأسها  وعلى 
الكادحني، ومن أجل بلورة رؤية وتصور 
ومناهضة  مواجهة  وأساسه  قاعدته 
ــدرة  ــق ــرب ال ــ ســيــاســة الــتــفــقــيــر وض
الشعبية  الطبقات  لكافة  الشرائية 
واملتبعة واملنتهجة كسياسات عمومية 
ومنذ'' االستقال  من طرف احلاكمني 
إلى  إال  أصا  تؤدي  ال  والتي  الشكلي'' 
الغذائية  التبعية  تفاقم  من  مزيد 
اخلوصصة  على  تــراهــن  أنها  بحيث 

العمومي. الدعم  وإلغاء 
ــن هــنــا وجـــب تــوحــيــد الــنــضــال  م
ــات املــنــاهــضــة  ــه ــب ــر كـــل اجل ــوي ــط وت
والليبرالية  الرأسمالية  للسياسات 
على  األكبر  الباء  هي  ألنها  اجلديدة 
وخيراته  ثرواته  استنزاف  يف  بادنا 
تكريس  إلــى  الوقت  نفس  يف  ــؤدي  وت
عــودة  )ولــنــا  االقــتــصــاديــة  التبعية 

للموضوع(

تمتة مقال سياسة الدولة يف تحديد األسعارتمتة مقال الغالء معطى بنيوي القتصاد االحتكار والتبعية
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الفلسطينية الهدف  مجلة  رأي 

لألزمة  الفعلي  التأثير  يــبــدأ  أن  قبل 
واإلمــداد  التوريد  ساسل  على  األوكرانية 
املصالح  أصــحــاب  شبكة  ســارعــت  الــعــاملــي، 
يف  الفلسطينيني  حياة  شؤون  على  املهيمنة 
الشرعية  غير  لاستفادة  والقطاع،  الضفة 
واستبقت  لألسعار،  احملتمل  الغاء  أنباء  من 
ارتفاع األسعار من املوردين برفع السعر على 
بضربة  تقوم  وكأنها  الفلسطيني،  املستهلك 
جيوب  من  نهبه  ميكن  ما  لنهب  استباقية 

املواطنني وأرزاقهم.

االحتكار  ضــد  ليس  املـــادة  هــذه  جتــادل 
ضد  بــل  فحسب،  كــحــدث  الــغــاء  ومــوجــة 
الفلسطينية  األرض  يف  املهيمنة  السلطات 
احملتلة، ومفهومها عن احلكم، وممارستها له، 
وذلك انطاقا من قاعدة مهمة يتجنى عليها 
الفلسطيني  االقتصادي  السياسي/  النظام 
هي  الــقــاعــدة  واضـــح،  بشكل   1994 منذ 
ــوع،  ــن اجلـ ــاس ووقــايــتــهــم م ــن أن طــعــام ال
مسؤولية  ولكنها  فــرد،  أي  مسؤولية  ليس 
انتدبها  حكومية  جلهات  أوكلت  جماعية 
باملقام  هذه  مثل  بواجبات  لتقوم  املجتمع 
ممارسته  عن  املجتمع  تنازل  ومنذ  األساس، 
جتاه  املسؤوليات  لهذه  واملباشرة  اجلماعية 
الذي  الطرف  مسؤولية  هذه  باتت  ــراده،  أف
حظي بهذا التنازل، أو انتزعه، ولكن مفهوم 
السلطة املتشكل يف األرض احملتلة يقف على 
النقيض من ذلك، منتهجا مساًرا طويًا من 
والرئيسية،  احليوية  اخلدمات  خصخصة 
ومنح االحتكارات لكبار الرأسماليني يف كافة 

املجاالت.
هذه  مقابلة  يف  يكمن  الكبير  اخلطر  إن 
األكثر  لاحتياجات  املواطنني  وعوز  األزمة 
حلالة  واملــبــررات  الــذرائــع  بتقدمي  حيوية 
املسؤولية  وإهــمــال  القائمة،  االســتــغــال 
بناء  يف  للسلطات  واملجتمعية  السياسية 
نظام اقتصادي وسياسات اقتصادية فعالة، 
بحقوق  الكامل  االلتزام  قاعدة  من  تنطلق 
وكرمية،  حــرة  حياة  يف  واملجموع  ــراد  األفـ
وإغفال املسؤولية العامة للمنظومة القائمة 
وأمنهم  ومسكنهم  وشرابهم  طعامهم  عــن 

وليس  اســاســيــة،  حــقــوق  فــهــذه  املعيشي، 
مكتسبات يتحصلها من ميلك ويترك من ال 

ميلك يعاني دونها.
املنظومة  عاتق  على  تقع  التي  املهمة  إن 
جتاه  واملجتمعية،  الرسمية  الفلسطينية 
احلقيقية  واالنعكاسات  املقبلة،  التحديات 
والطاقة  الــغــذاء  أسعار  يف  العاملية  لألزمة 
مربع  مــغــادرة  أواًل  تتطلب  ــرى،  اخـ ــواد  ومـ
الذرائع، واالنطاق  التنصل والتبرير وسوق 
عن  العامة  الوطنية  املسؤولية  موقع  من 

حماية املواطن، وهو ما يتصل أيًضا بضرورة 
املواطنني  عموم  ملصلحة  جوهرًيا  االنحياز 

على حساب احملتكرين.
ــة الــســيــاســيــة  ــوم ــظ ــن ــع  امل ــوسـ ــس بـ ــي ل
واالقتصادية الفلسطينية اإلقرار بأن كل ما 
املاضية  العقود  يف  وقررته  وخطته  تلفظته 
ملواجهة  يصلح  ال  خصخصة  سياسات  من 
هذه األزمة، وأن مقاربتها باملنطق الترقيعي 
إيقاف  أو  األســعــار  على  بالرقابة  ــاص  اخل
للرماد  ذر  إال  ليس  احملتكرين،  صغار  بعض 
أزمة  أمام  الرمال  يف  للرأس  ودس  العيون  يف 
االقتصادي  النظام  جتتاح  كبيرة  وتغيرات 

العاملي.
قد  مركزه  يف  الرأسمالي  النظام  كان  فإذا 
املقدسة"،  "بقرته  الفردية  للملكية  تنكر 
والتقييد  املنع  إجــراءات  من  لسلسلة  وسارع 
ــيــد عــلــى أمـــاك من  ــادرة ووضـــع ال ــصـ واملـ
حرية  وقيد  العقوبات،  قائمة  يف  صنفهم 
والتصدير  واالســتــيــراد  واحلــركــة  التجارة 
واخلـــدمـــات والــشــحــن الــبــحــري واجلـــوي، 
عبادة  أكثر  هم  من  لدينا  فلسطني  يف  جند 
التي  الدولي  البنك  ولتعاليم  للرأسمالية 
وتقاسموا  جميعا  علينا  وفرضوها  تلقنوها 
منافعها مع كبار الرأسماليني، مشكلني شبكة 
للمصالح، عمقت االرتهان لاحتال ودمرت 
مواردنا،  واستنزفت  اإلنتاجية  قطاعتنا 
شعبنا  جتويع  يف  االستمرار  سدنتها  ويريد 

ونهبه.

الغالء صنيعة النهب واالحتكار

 
فلسطني يف قلب الرصاع ضد 

اإلمربيالية

شك  ال  األولـــى  الــعــرب  قضية  فلسطني 
وحدهم،  قضيتهم  ليست  ولكنها  ذلــك،  يف 
النهب  منظومة  ضد  مناضل  كل  قضية  بل 
العالم  على  للسيطرة  تسعى  التي  الغربية 
وتأبيد تخلفه، والكيان الصهيوني ما هو إال 
قاعدة عسكرية لتلك املنظومة التي توظفها 
احلراسة  كلب  بدرو  لتقوم  أغراضها  خلدمة 
عن  اخلــروج  يحاول  من  كل  على  ينبح  الذي 

سيطرته.
فما إن بدأت مصر تخطو خطواتها األولى 
لبناء  السويس  قنا  بتأميم  التنمية  نحو 
يف  "إســرائــيــل"  واشتركت  إال  العالي  السد 
العدوان  فشل  وبعد  عليها  الثاثي  العدوان 
مصر  قــدمــت  أن  وبــعــد  عــامــًا  عشر  بــأحــد 
والتصنيع  والتعليم  الثقافة  يف  شاملة  نهضة 
األمة  قيادة  وكذلك  الــذات  على  واالعتماد 
العربية بل وشعوب العالم الثالث نحو التحرر 

التي  القومية  األفكار  وبــروز  االستعمار  من 
إالوهاجمتها  العربية،  األمة  لتوحيد  تدعو 
هو  املقصود  يكن  ولــم   ،  67 يف  "إســرائــيــل" 
نهضة  تعطيل  كان  ما  بقدر  األرض  احتال 
الــصــراع،  مــن  وإخــراجــهــا  وحتييدها  مصر 
لانسحاب  استعدادها  هو  ذلــك  يؤكد  ومــا 
من  مصر  خــروج  بشرط  بالكامل  سيناء  من 
املعادلة وعدم التدخل يف أية قضية عربية.

تقدمي  يف  كــبــيــرًا  دورًا  للعدو  كــان  كما 
اليمن  حـــرب  يف  الــعــســكــريــة  ــدات  ــاع ــس امل
الستنزاف اجليش املصري، وما رأيناه ومازلنا 
نراه من دعم للمسلحني يف سوريا منذ بداية 

األزمة الستنزاف اجليش السوري.
يقدمه  كبير  ــم  دع مــن  ناحظه  مــا  ــا  أم
واصطفافه  ألوكــرانــيــا  الصهيوني  الكيان 
أن  يــؤكــد  ــوة  ق بكل  العنصري  نظامها  مــع 
خدمة  يف  أدوارًا  لــيــؤدي  جــاء  الكيان  هــذا 
مع  يقف  ــه  وأنـ مــكــان  كــل  يف  اإلمــبــريــالــيــة 
هذا  هزمية  خشية  له  ينتمي  الذي  املعسكر 
سقوطه  بداية  مبثابة  ذلك  فيكون  املعسكر 
النقطة،  هذه  عند  نتوقف  وهنا  وانتهائه، 
وتفرد  بــقــوة  مرتبط  "إســرائــيــل"  فــوجــود 
هذا  فسقوط  وبالتالي  ومعسكرها  أمريكا 
وحني  االحتال،  دولة  انتهاء  يعني  املعسكر 
املنظور  هذا  من  الفلسطينية  للقضية  ننظر 
وأوضح، فالصراع يف  أشمل  الصورة  نرى  فإننا 

فلسطني هو صراع ضد اإلمبريالية ممثلة يف 
من  العالم  أحرار  كل  جتد  لذا  املدلل،  ولدها 
وبوليفيا،  الشمالية  وكوريا  وكوبا  فنزويا 
قضية  ألنها  الفلسطينية  القضية  يدعمون 
من  التخلص  وأن  اإلمبريالية  ضــد  صــراع 
للناهب  هزمية  هو  االستيطاني  الكيان  هذا 

الدولي.
لقد أظهرت أزمة أوكرانيا عنصرية الغرب 
كان  الــذي  الغرب  هذا  معاييره،  وازدواجــيــة 
كرة  ماعب  يف  فلسطني  علم  رفــع  يرفض 
من  التطبيع  رافــضــي  كــل  ويــعــاقــب  الــقــدم 
الرياضيني  يــلــزم  اآلن  أصــبــح  الــريــاضــيــني، 
خلط  عدم  شعار  وبــات  أوكرانيا  علم  برفع 
السياسة بالرياضة هو والعدم سواء، طاملا أن 
وحتى  الساسة  وصار  احملك،  على  مصاحلهم 
من  ومنبوذون  مرفوضون  الــروس  املواطنون 
ملجرد  الدولية  واملنظمات  الدولي  املجتمع 

القومي،  أمنها  عن  الدفاع  قــررت  روسيا  أن 
جتاه  ساكنًا  املنظمات  تلك  حترك  لم  بينما 
الكيان الذي ال يكف عن نهب األرض وتهجير 
عامًا   74 مدار  على  فلسطني  يف  أهلها  وقتل 
بل ومينع التضامن مع القضية الفلسطينية 
عند  اإلنسانية  أن  يعني  مــا  مــكــان،  أي  يف 
وأن  والقتل،  للنهب  قناع  إال  هي  ما  الغرب 
منظومة  بناء  يف  أساسي  حجر  "إسرائيل" 
مقسمة  باتت  املعسكرات  وأن  الدولية  النهب 
بقيادة  الــدولــي  الناهب  معسكر  وواضــحــة، 
كل  وعضوية  "إســرائــيــل"  وصبيها  أمريكا 
العالم،  ــذا  ه يف  وعــنــصــري  ومحتل  نــاهــب 
مقابل املعسكر الساعي للتخلص من سيطرة 
أذلت  التي  القطب  وأحادية  الدولي  الناهب 
العالم لعقود وهو املعسكر الذي تقوده روسيا 
وكوريا  وفنزويا  كوبا  إليهم  ينضم  والصني 
تسعى  التي  ــدول  ال وكــل  وسوريا  الشمالية 

للتحرر من قيود وأطماع اإلمبريالية.
ملن  ميكن  وال   .. الصراع  قلب  يف  فلسطني 
يف  يــقــف  أن  لفلسطني  مــســانــدتــه  يــدعــي 
قلب  يف  فلسطني  وناهبيها،  محتليها  صف 
فلسطني  مع  أنت  اإلمبريالية،  ضد  الصراع 
مع  أنــت  اإلمبريالية،  ضد  بالضرورة  فأنت 
يف  األمريكان  ضد  بالضرورة  فأنت  فلسطني 
أبدًا  أنت مع فلسطني فا تصطف  كل مكان، 

مع أعدائها.

كرمية الروبي
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الحراك الثوري يف السودان
بني مطرقة التسوية وصمود الجامهري

للحراك  مواصلتها  السودان  يف  الثورية  القوى  استمرت 
إنسانية  انتهاكات  ظل  يف  العسكري  لانقاب  الرافض  الثوري 
واسعة صادرة من املجلس االنقابي حيث وصل عدد الشهداء 
"أكثر  إلي   )2022 و حتى )17 مارس  أكتوبر   25 انقاب  منذ 

من87 شهيدًا"  )1(
إلى  باإلضافة  جريح  ال1300  قرابة  اجلرحى  من  وعدد 
انتهاكات وعمليات عسكرية كبيرة يف دارفور حيث ُحرق عدد 
مارس  وحتى   2021 يناير   17 منذ  مون  جبل  يف  القرى  من 
عددهم  وصل  دارفــور  محامي  هيئة  بيان  وبحسب   ، اجلــاري 
73 قرية وآالف النازحني يعيشون اآلن يف أوضاع  إلى أكثر من 

انسانية مزرية دون مأوى أو مأكل أو مشرب  )2(  
مسلحة  مليشيات  بواسطة  نفذت  االنتهاكات  هــذه  وكــل 

تابعة للمجلس العسكري.
وتشمل هذه االنتهاكات أيضًا اعتقاالت واسعة وسط جلان 
وكذلك  وثائرة  ثائر   400 ال  تقارب  الثورية  والقوى  املقاومة 
إلى  االنقاب  منذ  اإلعامية  القنوات  ومقرات  املنازل  اقتحام 
الطبية  استاك  معامل  اقتحام  مت  مــارس   17 وباألمس  اآلن 
كل  ونهب  كليًا  ونهبها  تكسيرها  ومت  اخلرطوم  مدينة  وسط 

ممتلكات العاملني فيها.
مما جعل عدد من الناشطني يطلقون هاشتاك على مواقع 

التواصل االجتماعي بعنوان ) قوات النهب املسلح(.
ويف الفترات املاضية شهد  احلراك الثوري السوداني صورة 
اخلرطوم  يف  املقاومة  جلان  قامت  حيث  وتنظيمًا  نضجًا  أكثر 
وعدد من الواليات السودانية باإلعان عن رؤيتها السياسية 
مفتوحة  مازالت  وهي   2022 فبراير   28 املوافق  األحد  يوم 
واليــات  ببقية  املقاومة  جلــان  انتظار  يف  والــتــداول  للنقاش 
إكمال  عملية  من  كجزء  حوله  للتوافق  املختلفة  الــســودان 
أن  الراسخة  اللينينية  للمقولة  وتأكيدًا  الثوري  البراكسيس 
ال حركة ثورية با نظرية ثورية وجاءت يف مضمون اإلعان 
املشهد  من  العسكرية  املؤسسة  إبعاد  وصريح  واضــح  بشكل 
بإضافة  األخرى  املليشات  وهيكلة  هيكلتها  وإعــادة  السياسي 
عدة مواد تنادي ببناء دولة دميقراطية صريحة أبزر شروطها 

العدالة االجتماعية واحلرية.
يف  السياسية  الــقــوى  بــني  مطولة  لــقــاءات  ــرت  ج كــذلــك 
كل  ولكن  موحدة  ورؤية  سياسي  توافق  إلي  للوصول  السودان 

هذه اللقاءات لم تأت بنتائج .
فمازل االنقسام مستمر بني القوى السياسية والتي تتمثل 

معسكراتها يف :
املركزي  املجلس  مجموعة  والتغير)  احلرية  قوى  معسكر   -

وتضم األحزاب التي شاركت العساكر السلطة قبل انقاب 25 
أكتوبر مدعومة من احملاور االقليمية( والتي تريد العودة إلي 
قيادة الثورة رغم تصريح قياداتها بأن التغيير اجلذري عملية 

مستحيلة.
تشمل  والــتــي  اجلــذريــة  الثورية  الــقــوى  معسكر  وهــنــاك 
احلزب  منها  الثورية  االحـــزاب  وبعض  الضغط  مجموعات 
السودان  لتحرير  الشعبية  واحلــركــة  السوداني  الشيوعي 
السودان  حترير  جيش  وحركة  احللو  العزيز  عبد  بقيادة 
إلي بعض األجسام  نور باالضافة  الواحد محمد  بقيادة عبد 
املقاومة والتي ترى احلل يف دعم ميثاق جلان  النقابية وجلان 
وتأسيس  لانقاب  الكامل  واإلسقاط  عليها  والتوافق  املقاومة 

دولة احلرية و العدالة.
من  املوكلة  األممــيــة  البعثة  واصــلــت  اآلخــر  اجلــانــب  ويف 
فئات  عدة  مع  لقاءاتها  املتحدة  لألمم  التابعة  األمن  مجلس 

حقوق  عن  املدافعات  مع  لقاءات  وشملت  واجتماعية  سياسية 
العسكري  املجلس  مع  لقاءات  وأيضًا  منهن؛  الليبراليات  املرأة 
وأحزاب احلرية والتغيير وبعض عضوية جلان املقاومة وجرت 
أغلب نقاشاتها عن وضعية الوثيقة الدستورية بعد االنقاب 
ومجلس  والعسكرين  املدنيني  بــني  والعاقة  واالنتخابات 
التنسيق  السيادة وتتم كل هذا يف ظل أخبار غير مؤكدة عن 
رئيس  حمدوك  إلرجاع  األحزاب  وبعض  واالممية  البعثة  بني 
دعــوات  وهناك  ــرى،  أخ مــرة  لــلــوزارء  رئيسًا  السابق  الـــوزراء 
والتغيير  احلرية  أحزاب  وبعض  العسكري  املجلس  من  متكررة 
الوطني  والتوافق  للتحاور  اجللوس  لضرورة  األممية  والبعثة 
،ويساندهم يف ذلك االحتاد االفريقي يف مبادرة أطلقها مارس 
الثورية  والقوى  املقاومة  للجان  الصريح  الرفض  رغم  اجلاري 
وليست  ثوري  اآلن  الظرف  بأن  وتأكيدها  التسويات  هذه  ملثل 

أزمة سياسية. 
منذ  االممية  البعثة  رئيس  فولكر  السيد  حتركات  وظلت 
التي  للبعثة  املوكلة  للمهام  ومفارقة  للجدل  مثيرة  فترة 
اخلنوع  التفاق  الدعم  وحشد  لتثبيت  سابقًا  فسعى  يقودها، 
حمدوك  اهلل  عبد  والدكتور  البرهان  السفاح  بني  االنقابي 
عبر إعانها بدعم حمدوك وعلى القوى الثورية القبول بها، 
السوداني  الشعب  ودحـر  الذريع  بالفشل  مساعيه  باءت  ولكن 
 25 انقاب  وتعضيد  لشرعنة  كمحاولة  وعراه  االتفاق  الثائر 

أكتوبر.
والقوى الثورية أعلنت عدة مرات رفضها التدخل اخلارجي 
تعمل  التي  االمبريالية  القوى  وخاصة  االقليمية  ــاور  واحمل

تضبيع الشعوب وكسر ارادتها.
املتحدة  التابع لألمم  وكذلك أصدر مجلس حقوق االنسان 
االنــســان  حلــقــوق  السامي  املــفــوض  بتعيني   s_1/32 قـــرار 
االوضاع  ملتابعة  االنسان  حقوق  يف  كخبير  دينق  آداما  السيد 
زار  حيث   2021 نوفمبر  يف  عمله  باشر  والــذي  السودان  يف 
صاحبها  زيارته  ولكن   2022 فبراير   20__24 يف  السودان 
ولم  العسكري  املجلس  جلرائم  كامل  وإخفاء  إعامي  تعتيم 

يخرج بنتيجة يذكر.
تدهورًا  الــســودان  يف  االقتصادية  األوضــاع  شهدت  أيضًا 
كبيرًا حيث وصل سعر اجلنيه إلي 614.5750 مقابل الدوالر 
الواحد وانتشار واضح للسوق املوازي ،مما أجبر املجلس العسكر 

التخاذ قرار توحيد سعر الصرف.
السخط  زيـــادة  يف  االقتصادية  األوضـــاع  ــذه  ه ساهمت 
 17 الشعبي ضد املجلس االنقابي حتى جاءت موكب األمس 
املجلس  واجهها  الني  املعيشي  الغاء  مليونية  بعنوان  مارس 
والغاز  احلي  الرصاص  مستخدمًا  املفرط  بالقمع  العسكري 

املسيل للدموع والعصي والرجم باحلجارة .
على  الثورية  القوى  من  الكثير  بني  كبير  اتفاق  هناك  اآلن 
ضرورة العمل ككتلة سياسية موحدة عبر التوقيع على امليثاق 

السياسي املعلن من جلان املقاومة 
وستعمل الكتلة اجلديدة على قيادة احلراك الثوري حتى 
االسقاط الكامل لانقاب وترتيب الفترة االنتقالية القادمة 

دون أي تدخل أقليمي أو دولي .اخلرطوم 
18 مارس 2022

- مصـــــــادر :

)1( صفحة لجنة أطباء السودان املركزية عىل الفيس بوك . 

)2( بيان هيئة محامي دارفور . 

القوى الثورية أعلنت 
عدة مرات رفهضا التدخل 

الخارجي واملحاور 
االقلميية وخاصة القوى 
االمربايلية اليت تعمل 
تضبيع الشعوب وكرس 

ارادهتا

خزامي مبارك
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الشباب والنضال الجامهريي ضد 
اإلمربيالية والفاشية الجديدة

يشكل  الــشــبــابــي  الــنــضــال  ــوع  ــوض م إن 
محورا أساسيا وجب االنتباه إليه يف الفترة 
املعاصر،  املجتمع  فترات  كل  ويف  احلالية 
من  الفئة  لهذه  املستمر  االستقطاب  بفعل 
ملصاحله  خدمة  املــالــي،  الــرأســمــال  طــرف 

وضدا على مصالح الشعوب.
االمريكية  املــتــحــدة  الـــواليـــات  زج  إن 
فييتنام  على  احلــرب  يف  الشباب  مبايني 
رافقته  والذي  املاضي  القرن  سبعينيات  يف 
هــذه  دار  عــقــر  يف  عــارمــة  احــتــجــاجــات 
ذلك  بعد  تعد  جعلها  ممــا  االمبريالية، 

بعدم الزج مرة اخرى بهذه الفئة.
ويف  التسعينات  يف  حروبها  يف  لتكرر   
مرة  شاهدناها  حيث  اجلــديــدة  األلفية 
يف  االمريكي  الشباب  مبايني  القت  اخرى 
براكني الدم االفغانية والعراقية يف احلرب 
على  احلفاظ  شعار  الشعبني  هذين  على 
السلم العاملي، واعدة شباب العالم ب "احللم 
يبني  األمثلة  من  وذاك  هذا  إن  األمريكي"، 
حتى  للشباب  اإلمبريالية  حاجة  مــدى 
تتحقق  أن  ميكن  ال  التي  مصاحلها  حتقق 

إال عن طريق أشعال فتيل احلروب.
العاملة  الطبقة  تنظيم  عدم  كذلك  إن 
سياسية  أحزاب  يف  البلدان  من  العديد  يف 
وعموم  العمال  مصالح  عن  الدفاع  هدفها 
ــني وفــضــح ممــثــلــي الــبــرجــوازيــة  ــادح ــك ال
ــدان و  ــل ــب ــد مـــن ال ــدي ــع ومــصــاحلــهــا يف ال
حيث  تروجها  التي  اإلعامية  البروباغندا 
األمريكية  اإلمبريالية  بالفعل  اجتذبت 
واألوروبية مايني الشباب وهذا األمر ليس 
وليد اللحظة بل منذ بداية القرن املاضي، 
زجت  فقد  الثانية،  العاملية  احلرب  يف  مثا 
البلدان  من  العديد  يف  بالشبيبة  الفاشية 
الطبقة  معاداة  معسكر  الى  أملانيا  والسيما 
الرومانسية  ولم جتتذبهم مبنطق  العاملة، 
وتكسو  تطعم  إنها  بل  فقط،  العسكرية 
الكتائب،  صفوف  يف  الشبيبة  مــن  قسما 
يسمى  ما  وتؤسس  للبعض،  عما  وتعطي 
من  ساعية  للشبيبة،  الثقافية  باجلمعيات 
كل ذلك بأن توحي للشبيبة أنها تريد فعا 

ان تكون إلى جانبها.
ــواء يف  ــوم كــذلــك سـ ــي ــراه ال ــا نـ ــذا م وهـ
أو بأخر للواليات  التابعة بشكل  اجلمعيات 
اجلمعيات  غطاء  حتت  االمريكية  املتحدة 
يف  تنشط  )ong(والتي  احلكومية  الغير 
مهماتها  بني  من  وتكون  البلدان  من  العديد 
إجناز التقارير الدورية للرأسمال املالي من 
أجل احلفاظ على مصاحله، ويكون الشباب 
هاته  بها  تتحرك  التي  الواجهة  مبثابة 
عملهم  ويستمر  اإلمبريالية.  املنظمات 
العراق  يف  مثا  احلــروب  انــدالع  قبل  سواء 

احلروب  تلك  خال  أو  وأوكرانيا..  وسوريا 
وآراء  الدولي  العام  الرأي  حشد  طريق  عن 
االساسيون  املستهدفون  خصوصا  الشباب 
دول  مصالح  ضد  املنظمات،  تلك  طرف  من 
أخرى وبالضبط يف الفترة احلالية فالدول 
البروباغندا  طرف  من  املستهدفة  األخرى 
دول  هي  واألوروبية  األمريكية  اإلعامية 

مثل روسيا والصني.
على  الــعــزف  ــدى  م مــؤخــرا  ــرى  ن ولعلنا 
الراي  طرف  من  وحيدة  اعامية  سمفونية 
ضد  الهجوم  على  والتركيز  العاملي  العام 
الوجود الصيني والروسي يف مقابل اجلرائم 
االمريكية التي كانت آخرها جرائم ترامب 
جرائم  وكذا  وإفريقيا،  والعراق  سوريا  يف 
الفلسطيني  الــشــعــب  ــد  ض الصهيونية 
إن  الــتــطــبــيــع،  مسلسل  يف  واالســـتـــمـــرار 
من  العديد  عمل  بــاألســاس  هــو  ذلــك  كــل 
احلكومية،  الغير  الشبابية  املنظمات 
إلجنــاز  الـــدوالرات  مايير  حشدت  التي 
بروباغندا اعامية ستستمر إلى ان  تنهزم 
املتحدة  الواليات  رأسها  وعلى  اإلمبريالية 
األمريكية، والتي بالرغم من كل هذا وذاك 
ضدها  وناضلت  تنظمت  إن  الهزمية،  مآلها 
املتتالية  االنتصارات  ومــا  البروليتارية، 
االنتصار  وآخــرهــا  الشعوب  مــن  للعديد 
خلير  الشيلي  يف  االشتراكية  حققته  الذي 

انهزام املعسكر االمبريالي. دليل على 

ادم روبي

 

قبل  يومني  الشويخ  زكــريــا  الــشــاب  ــدم  أق
يف  النار  ــرام  إض على  العشرين  سنه  إقفال 
التي  املعاملة  ســوء  على  احتجاجا  جسده 
تعرض لها من طرف اشخاص يف سوق اجلملة 
جتــارة  ميـــارس  ــان  ك حيث  البيضاء  بــالــدار 

اشتكى  وملا  يدوية  عربة  مستعملة  بسيطة 
الى  تظلمه  وقــدم  طالته  التي  احلكرة  من 
له  ويحفظ  يسعفه  من  يجد  لم  السلطات 

وكرامته. حقه 
مظلوما  وحيدا  نفسه  زكريا  الشاب  وجد 
املظالم فقرر اعدام نفسه  وقد تكالبت عليه 
احتجاجا فوثق لهذه اللحظة الرهيبة والتي 

التي  البوليسية  الدولة  وجه  يف  ادانة  تبقى 
الضعفاء  حقوق  حلماية  ساكنا  حتــرك  لم 

الكادحني.
هو  الشويخ  زكريا  احلكرة  شهيد  موت  ان 
الفشل االستراتيجي  دليل آخر ينضاف على 

للمغرب  املسؤولون  وضعها  التي  لاختيارات 
الضحية  انها  الشكلي.  االستقال  بداية  منذ 
وتبذير  واالستبداد  للفساد  أكثر  او  األلــف 
ال  دولة  جرمية  الفساد  ان  الوطنية.  الثروة 
والعقاب  للمساءلة  وستخضع  التقادم  تقبل 
من  وغيره  زكريا  بــدم  امللطخة  األيــدي  كل 

شهداء احلكرة.

هكذا تهدر اغىل ثروة باملغرب

 

ــام الــثــقــافــيــة الــوطــنــيــة  انــطــلــقــت االيــ
يف  اليوم  التقدمي  اليسار  طلبة  لفصيل 

مبوقع  اإلنــســانــيــة  والــعــلــوم  اآلداب  كلية 
الصباحية  الفترة  عرفت  حيث  الــربــاط، 
شهداء  صــور  و  تقدمية  كتب  رواق  عــرض 
وشـــهـــيـــدات الــتــحــرر الــوطــنــي وورقــــات 
القابعني  السياسيني  باملعتقلني  تعريفية 
الفترة  ويف  املــخــزنــي،  الــنــظــام  ســجــون  يف 

مــنــاضــات  و  ــوا  ــل ــاض ــن م ــم  ــظ ن ــة  ــي ــائ ــس ام
شعار  لــنــقــاش  مــركــزيــة  حلقية  الفصيل 

احلركة  نضاالت  وتنظيم  "توحيد  األيــام 
سبيلنا  وطنية  معركة  إطــار  يف  الطابية 

الطاب". بأوضاع  للنهوض 

فصيل طلبة اليسار التقدمي يف 
أيامه الوطنية الثقافية 
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

أخمص  إلى  الــرأس  أعلى  من  مشروع  تساؤل  هذا 
محما  العراقّي"،  "كرمي  الشاعر  تساَءله  القدم، 
ال  قد  كله  ذلك  من  الرغم  وعلى  إنكارّي..  بنَفس 
املواساُة  كانت  إذا  السيما  مطلقة،  مجاراة  أجاريه 
الدريئُة )cible( مكتفية بالندبة تفّجعا وتوّجعا، 
الندبة الرومانسية، التي ال حتسن إال لطم اخلدود 
إلى  ارتقت  أنها  لو  يضيرها  فماذا  اجليوب..  وشق 
واألبــعــاد  املختلفة،  األطــيــاف  ذي  ــادّي  املـ الــدعــم 
احملمود  اخلــارجــّي  الدعم  هــذا  لكن  املــتــعــددة..؟! 
الشعبية  التعبئة  مناب  ينوب  أن  ميكُن-البتة-  ال 
مكون  أّي  تستثني  ال  التي  الشاملة،  الداخلية 
والفاحون  العماُل  الطليعة  يتصدر  مجتمعّي. 
حتى  الكادحني،  وعموُم  التقدميون،  واملثقفون 
الداخلية  املــقــاربــتــني:  بجدلية  ــن  أومـ لكأنني 
التاريخ،  قـــراءة  ــار  آث تقفيت  أنــا  ِإن  واخلــارجــيــة، 
مهمل(،  حــرف  )الــضــاد  متضافرة  واعية  قـــراءات 
يطول  الذي  امللموس،  بالتحليل  تهتدي  متضاّمة، 
الثّر  املبدَأ  هذا  كررت.  كما  كذلك،  امللموَس   الواقَع 

يف أكثر من نص.
امَلِعيش  املعاصر  العالم  واقــع  يف  املــواســاة  إن        
اإليديولوجية،  التصورات  َوفق  انتقائية  أضحت 
يتعلق  حني  الصوتية  حبالها  بأقوى  تصدح  فهي 
ومن  حلفائها،  مباركة  أو  أمريكا  مبساندة  األمــر 
أو  بروسيا،  تعلق  إذا  أمــا  األطلسّي،  احللف  ثمة 
صمت  تلتزم  فإنها  أمــرهــا  على  املغلوب  بــالــدول 
فلسطني  احتال  تبارك  ساكنا،  حترك  وال  القبور، 
والفيتنام والعراق.. وتزكي االعتداَء على اليمن ... 
اللبيب،  القارئ  أيها  تتذكر،  أن  يكفي  والصومال.. 
عّما  مسؤول  األمريكية"  "املخابرات  جهاز  أن  كيف 

يفوق %90 من االنقابات التي شهدها العالم.
       ومع ذلك، فإن اجلميل يف بيت كرمي العراقّي، هو 
ربطه الوطن باحلرية ربطا تازميا، فإذا هما وجَها 
احلرية  أن  املغتربون  يعتبر  ولذلك  واحــدة،  عملة 
يعد  لم  اجلغرايّف  الوطن  أن  مبا  وطن،  املهجر  بباد 
األحايني،  أغلب  يف  والزنازين،  السجون  وطن  غيَر 
وإذا  الــشــرايــني..  وتنقبض  ــني،  األن “ُيزهر"  حيث 
مفهوم  إلى  البئيس،  "الرعايا"  مفهوم  جتاوزنا  ما 
"املواطنني" النفيس، فإن الوطن حينذاك يستوطن 
"حميدة  ــة  رواي عنوان  يف  نقرأ  ما  نحو  العينني، 
نعنع": )الوطن يف العينني.(. ال وطَن ممكٌن إال حيث 
ُيفِلُس االستبداد، مصدر االعتال، منجم اإِلذالل، 

خميرة االختال، حليف االحتال..
أخيرا، كانت هذه الكلمات الثكلى مجرد أحاسيس 
عابرة فيها حاجة إلى تعميق وجتذير ال يتيحهما 

عمود اجلريدة..

"هل املواساة يوما حررت 
وطنا؟!"

لن أعيد لكم الرتبية

سأنشئ مثواي بني أضاعكم
 أذيب العالم من أجل البسطاء

بالنقاوة مسلحة 
لن يساومني الواقع الشرير 

ألني لست سليلَة حرب
وال نزعًة من بركان الشيطان 

فأنا مجرد قفزة من مآسي بعٍض 
الكواليس تقارير  تدميه 

وقرارات من حتت الطاولة 
اإلجرام  متررهاكفوف 

دعوني بني أبناء جلدتي 
َمْن

 يف قماش الّثبات يرفلون
وإن تنخِر املهازُل دماَءهم 

واإلشراق باالبتسامة  يقابلوها 
أو يتجرعوها يف كؤوس ُبّن أو شاي

دعوني 
بني األرواح غير امللوثة
بني أنفس يف استقامة 

تتطلع  إلى الفجر
*****

أرفض أن أكون إقطاعية
بفواكه عطشى أزرع احلقول

الفاحني  فأسلب صغار 
رحيق املاء 

وعلى ضفاف الظمأ
يتسكعون أتركهم 

الزرقاء بجهنم  سينعتونني 
يلقبونني بالطاغية  أو 

أو يسمونني النار احلمراء 
لي طموح يغرد يف صمت 

أن أتنّكرمَلن يهشم اجلوانح
وأرِضَع أبناء جلدتي بهاء الرخاء

****

أرفض أن أملك فخامة املصانع 

حتى ال أشوه نوايا العمال 
بعرق أتعابهم أستحم كل مساء 

أستلقي على رمال كرامتهم
وأستعذب حّر امَلشاق 

اليهمني من ُبترت ساقه
وال من سحقته آلة،  مادام هو واآللة 

سيان 
بحجة  صغارهم،  أفواه  من  أختصُم 

أزمة طارئة
أو أخلُق لهم املتاعب 

العمل ويلعنوا  يلعنوني  حتى 
ثم بخف حنني يغادرون

*****

أرفض أن أصبح برملانية  أووزيرة
حــتــى ال أعــمــي األبــصــار بــدخــان 

الرياء
الوهم أغريها وبخرائط 

أسمم أبدانكم  بالشعارات الفارغة
يف  مــا  ألزدرد  ثــغــرات  عــن  وأبــحــث 

جيوبكم
يف  ــدة  أرصـ أطفالكم  ــع  دم وأحـــوَل 

البنوك 
ــَر  ــه ــم وأب ــاع ــط ــم امل ــاح فــأشــيــد م

الفيات
وأحتاشى  املناصب

مــاء  يف  الــبــرنــامــج  أبــتــلــع  ال  حــتــى 
تعويذة

وأجلجل بالفوضى شؤون الباد 
فتمتلئ روحي باجلفاء

التربية  وأعيد ألبناء الشعب 
وأهذب األنفس 

*****

أرفض منصب رئيسة حكومة
حتى ال أصبح زئبقا جرثوميا 

االمتيازات حتكمني 
البشرية الطبيعة  أفسد 
و من اإلنسانية أجردها

فأزرع يف صفوفها زنابق  التناحر
سمات  أغــتــال  الــفــقــراء  منشأ  ويف  

التودد
وأشعل األسعار 

املــوت  ــرب  أس املهمشة  اخلــايــا  ويف 
البطيء 

فأهيئ جبهة تكظم األنفاس
بالكام  تنهمر  حنجرتي  وحنفية 

النابي
األبواب   للمعتقل  وأفتح 

التربية  ألعيد ألبناء الشعب 
املقابر امتاء  اليهمني 

وال تضوع األطفال جوعا
وال  وضع امرأة حمَلها يف الشارع

املدارس معطلني  والتفريخ 
**********

الكراسي احتاشى 
حتى ال أفقَد نضَج عقلي

املواطنون  وملا يسألني 
ــم مبــســرحــيــة مـــن تــألــيــف  ــه ــْب أج

األبالسة
الوهم  يف  وأؤجـــج  روعــهــم  ألهـــدئ 

أحامهم
..إخوتي  إخوتي 

قلبي مرهف وإحساسي خاب
د سدة املنابر  أرفض َتقلُّ

مهرجة  عيونكم  يف  أصبح  ال  حتى 
املرحلة 

أذيب أحامكم  يف دنان األوهام 
و عقوُلكم يغشاها ضباُب مكثف

يف أعراقه يختفي اإلدراك
وحتى ال أعيد لكم التربية 

سأغادر واحات الزيف 
أراعي امتداد سواعدي

ألرمم  رفات املُثل اإلنسانية 
فأفك قيد احلريات النادرة 

نور الدين موعابيد

للشاعرة مالكة عسال

سيديت
مازلت أرى الكون دونك هباء

واشتهي يف غيابك الفناء
لم تغادرني زرقة السماء

من  لونها  اســتــوحــت  الــتــي 
عينيك 

ال من الفضاء
ذكريات  تسكنني  مــازالــت 

االنطواء
واشتهيك دواء، دون داء..

سيدتي،
الزمن  ــات  وي تنسيني  لــم 

الغادر
حب  ــن  م احتضنته  ــا  م أو 

عابر 

أن ما جمعنا فوق النوادر
ــبــي بــكــل مـــا فــيــه من  وقــل

مشاعر
جمالك  يحدثني  يكف  ال 

الباهر
نضجك  صــور  عن  ويكشف 

الستائر

جواد ذو الهمة
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عىل  حاصل  التعريف،  عن  الغين  حنان،  العريب  فاألستاذ  املناضل.  االقتصاد  حنان  العريب  االقتصاد   استاذ  نستضيف  العدد  هذا  يف 
 ،1984 يونيو  يف  نوقشت  العاملي  االقتصادي  النظام  إطار  يف  مالمسة  محاولة  الثالث،  ابلعامل  التصنيع  أزمة  حول  الدولة  دكتوراه 
1975، إطار مايل ومستشار اقتصادي، التحق بجامعة محمد الخامس كمدرس بكلية العلوم  1971 إىل أواخر  عمل بوزارة املالية من 
القانونية واالجمتاعية واالقتصادية ابلرابط. وعمل كأستاذ محارض مبعاهد مغربية وأجنبية إىل حدود منتصف التسعينيات، كما اختري 
كرئيس شعبة بنفس الكلية من 1994 إىل 1997، وساهم بعدة ندوات وطنية ودولية وله عدة كتاابت ومقاالت وكتب ، حاوره مشكورا 

الرفيق الطاهر الدريدي 

                 يعرف املغرب حاليا ارتفاعا لألسعار ترجع الدولة 
ابنعكاسات  املرتبطة  الخارجية  املعطيات  إىل  أسبابه 
الجائحة والتوتر الدويل القامئ رشق أورواب؛ ما هو رأيكم 

يف هذا التفسري ؟
الثمانينات  منذ  األسعار  ارتفاع  من  موجات  املغرب  عــرف 
السوق  بتوتر  ذلك  يربط  السائد  واخلطاب  املاضي،  القرن  من 
العاملي أو بتوترات سياسية خارجية أو بحروب قد يكون أثرها 
االقتصادي محدود زمنيا. لكن بالنسبة للجائحة فاألمر مغاير، 
املنتوجات  يخص  ما  يف  فعا  اخلارجية  السوق  اشتعلت  فقد 
الصيدلية، أما باقي السلع فقد عرفت تناقصا يف الطلب عليها 
والبري،  والبحري  اجلوي  النقل  حركة  لذلك  تبعا  )تناقصت 
يف  سعرها  انخفض  التي  احملروقات  على  سلبا  انعكس  ما  وهو 
السوق(؛ لذلك تناقص أيضا الطلب اإلجمالي العاملي، الذي ال 

ميكن أن يؤدي منطقيا إلى ارتفاع مهول لألسعار.
يتميز العالم اليوم بتوترات جيوسياسية، الشيء الذي دفع 
عبر  العاملي  السوق  لظرفيات  اإلنصات  إلى  الدول  من  العديد 
واملالية  االقتصادية  للتبعات  استشرافا  اليقظة،  مجموعات 
وحركة  التجاري  املــيــزان  )على  التوترات  هــذه  عن  الناجتة 
استباقها  أو بضع سنوات، حتى يتسنى  أشهر  الرساميل( خال 
واالستعداد ملواجهتها. كما أن نفس االستشراف يهم التطورات 
التقارير  على  اعتمادا  االستنباط،  يتم  حتى  مناخية  ـ  املاكرو 
 ،)la biodiversité( اإلحيائي  والتنوع  املناخ  حول  املوجودة 
 scenarii( فرضيات قد تساعد على وضع إسقاطات مستقبلية
إدارة  واستراتيجية  الغذائي  األمــن  تهم   )et projections

الرأسمال الطبيعي مبا فيه االحتياط املائي.  

بوضعيات  املغربيني  واملالية  االقتصاد  يمتزي              
الرأمسالية  واألعمال  املــال  لدوائر  وتبعية  احتكارية 
يفيد  ال  أنه  يبدو  األمر  هذا  وأتكيد  معرفة  لكن  الدولية، 
كثريا يف فهم أتثري التحوالت اليت تعرفها تقلبات األسعار 
بتوضيحات  تفيدوننا  أن  منكم  نرجو  املغربية  السوق  يف 
أو  ارتــفــاع  من  له  تتعرض  ومــا  األســعــار  مفهوم  حــول 

انخفاض؟
فكلما  والطلب،  العرض  بني  ما  بالتوتر  السعر  يعرف  عــادة 
العرض،  ازداد  أو  تناقص  وكلما  السعر،  ارتفع  الطلب  ازداد 
انخفض السعر الذي ينتج عامة عن املنافسة وشفافية السوق، 
كما ميكن أن يكون معتمدا أو مفروضا من طرف االحتكار؛ هذا 
بصفة عامة. لكن الواقع يبني أن األسعار ليست حرة يف جميع 

أسواق االقتصاد الليبرالي املطلق.
حلماية  العمومية  السلطات  تتدخل  األحيان  بعض  ففي 
أو  واألساسية(  الغذائية  املواد  )خاصة  املنتوجات  بعض  أسعار 
تذهب إلى إحداث صندوق للمقاصة، حتى تتمكن من تخفيف 

وطأتها على كاهل األسر الهشة.
لكن هناك بعض القطاعات التي يصعب أن تكون فيها املنافسة 
املستوردة  السلع  وأسعار  والكهرباء،  املاء  توزيع  كأسعار  مطلقة، 
فيها  التحكم  يصعب  وقد  النفطية(  واملــواد  التجهيز  )واردات 

نظرا لدور االحتكارات اخلارجية.
تناولنا  ما  إذا  للمغرب،  بالنسبة  الواقع  يخص  ما  يف  أنه  إال 
املواد الغذائية مثا، جند أن هناك تدخا للعديد من الوسطاء 
ما بني الفاح واألسواق احلضرية، وبني هذه األخيرة واملستهلك؛ 

وبالتالي فإن السعر ال يفيد الفاح كما ال يفيد املستهلك، بقدر 
ما يستفيد منه السماسرة.

كذلك، بنية سعر النقل، حيث استغال العربات )من وسائل 
أو  نقل املسافرين والبضائع( يخضع للمأذونيات وليس للكفاءة 
للمهنية، وبالتالي فالسعر مفروض نوعا ما من طرف محتكري 

املأذونيات.
وفيما يتعلق أيضا باحملروقات، وهي أساسية للنظام اإلنتاجي 
وللمستهلك  السياحية(  اخلــدمــات  الصناعة،  )الــفــاحــة، 
النهائي، فإن تركيبة سعر املشتقات تخضع لنظام ضريبي ثقيل 
الساعة  يف  الكيلواط  وثمن  والتوزيع  املخزون  أن  كما  جهة،  من 
من  املنافسة  منطق  فيه  ينعدم  احتكاري  داخلي  لسوق  يخضع 

جهة ثانية.
إضافة  يشمل،  احملروقات  سعر  أن  إلى  هنا،  اإلشــارة  وجتدر 
إلى ثمن املصدر، كا من عمولة الوسطاء وكلفة التأمني والنقل 
قبل أن تضاف إليه ضرائب )منها ضريبة على املواد البترولية( 
أن  نعلم  أن  املفيد  من  ولعل  الوطني؛  التراب  إلى  دخولها  عند 
 )prix contractuel( تعاقديا  يكون  ما  غالبا  املصدر  سعر 
الواجب  الثمن  حتديد  آلية  تضمن  البيع  عقد  مقتضيات  ألن 
 )prix-spot Rotterdam( اآلني  السعر  يرتفع  حني  أداؤه 
االرتــفــاع  ــإن  ف وبالتالي  مــثــا؛   5% ــن   م بأكثر  ينخفض  أو 
تزامنا مع  التزويد  األتوماتيكي لسعر احملروقات عند محطات 

السعر اآلني مسألة غير مفهومة منطقيا.
هناك قطاع آخر خاضع لتحكم أقلية من املنتجني وهو قطاع 
مواد البناء، مما يثقل تكاليف جتهيزات املقاوالت، والتجهيزات 
مقابل  األســري،  والسكن  العمومية،  السلطات  بها  تقوم  التي 
على  يسري  الشيء  ونفس  أربــاح؛  من  األقلية  هذه  جتنيه  ما 
امتيازات  من  يستفيدون  أنهم  رغم  الكبار  العقاريني  املنعشني 
ودافعي  السكن  مقتني  جيب  على  ينعكس  ما  وهــو  جبائية، 

الضرائب.
معدل  بني  واسعة  فجوة  فهناك  املالية،  بالدوائر  وبعاقة 
 taux d’intérêt( املدين  الفائدة  ومعدل  الدائن  الفائدة 
débiteur et taux d’intérêt créditeur(      وعندما 
واملستثمر  املستهلك  يعني  فاألمر  الفائدة،  سعر  عن  نتحدث 
أن نشجع هذه  املبادرات واملقاوالت؛ وبالتالي ال ميكن  وتشجيع 
واالتصاالت  البترولية  واملنتوجات  الكيلواط  وأسعار  األخيرة 
الهاتفية واإللكترونية ومعدل الفائدة مرتفعة قياسا مبثياتها 

يف االقتصادات املشابهة.

             بناء عىل ما رشحمت؛ نرجو منكم تفسري بنيوية 
ارتفاع األسعار؟

على  عــاوة  يحتوي،  األسعار  مستوى  أن  سبق  مما  ياحظ 
وتدخل  لاحتكار  نظرا  ريعي  وهامش  إنتاجية  تكاليف  الربح، 
ارتفاع سعر ملنتوج وسيط  إنتاجية. فعند  سماسرة دون جدوى 
منتوجات  ألسعار  املتفاوتة  الــزيــادات  من  موجات  تتبعه  ما، 
تكلفة  نسبة  وجود  إدراك  يستوجب  وهذا  بعدية؛  أو  فرعية 
أو  الفرعية  القطاعات  بهذه  إنتاج  تكلفة  بنية  يف  املنتوج  هذا 

البعدية.
املــبــاشــرة  غــيــر  الــضــرائــب  دور  نغفل  ال  أن  يــجــب  ــك،  ــذل ك
احملروقات  منه  تعاني  الــذي  التضخم،  هذا  عن  ومسؤوليتها 
يثقل  مما  النظافة...،  وسائل  ومواد  املصنعة  الغذائية  واملــواد 

كاهل األسر.

االحتكارية  الحالة  لهذه  تفسري  من  هناك  هل              
الشاذة ولدميومهتا ؟

النهائي  أو  الوسيط  االستهاك  أسواق  أكثر  أن  جند  إجماال 
ومحتكرين؛  ووسطاء  سماسرة  طرف  من  ممارسا  حتكما  تعرف 
ويكون ذلك أفقيا حينما يكون قدر معامات البعض منهم يفوق 
إنتاجي.  فرع  يف  عموديا  يكون  وقد  السوق،  مبيعات  من   40%
متواصل  بارتفاع  متسمة  بيئة  تثبيت  على  هــذا  ويساعد 
ومسترسل لألثمان دون أمل يف تراجعها، اللهم يف حاالت نادرة، 
بدون  الريعيني  والوسطاء  االحتكارات  دميومة  تضمن  بيئة  أي 

جدوى إنتاجية.
أكثر من ذلك؛ فهم يدبرون دميومة التواطؤ ويعقدون اتفاقات 
استمرارية  تكرس  مختلفة  بوسائل  للتواطؤ  علنية  أو  سرية 
من  األمر  هذا  على  الوقوف  وميكن  الشاذة؛  االحتكارية  احلالة 
بدورات  يسمى  ما  هناك  اجلميع  يعرف  فكما  األمثلة.  خال 
حسب  لانخفاض،  وكذا  لارتفاع  قابلة  أنها  مبعنى  األسعار، 
منطق اقتصاد السوق، لكننا جند هذا االرتفاع بنيويا باملغرب، 
االقتصاديني  الفاعلني  وسلوك  املماثلة،  لاقتصادات  خافا 
الزيادة  تتم  عندما  بحيث  لألسعار؛  متواصل  ارتفاع  إلى  يؤدي 
مدخاتها  أسعار  يف  الزيادة  مباشرة  تتم  معينة،  سلعة  سعر  يف 

من سلع أخرى بشكل متفاوت، مما يؤدي إلى تضخم األسعار.
هناك مثال ارتفاع سعر احملروقات يف املغرب بعد حرب اخلليج 
سنة 1991؛ انتهت احلرب وتراجع السعر العاملي للبترول وبقيت 
أكثر  ملدة  أوزارها  تضع  لم  احلرب  كأن  مرتفعة  احملروقات  أسعار 
تام  غياب  هناك  ان  اجلزم  ميكن  ثمة  ومن  ونصف؛  عقدين  من 
 )les cycles de conjonctures( يف املغرب لدورات الظرفيات
فضا عن عدم تطبيق آلية السلم املتحرك لألثمان واألجور.

         

         يطرح هذا االرتفاع يف األسعار تخوفات كبرية وجدية، 
خاصة  للمواطنني،  الرشائية  القدرة  عىل  آلاثره  نظرا 

الفئات الكادحة وفئات واسعة من الطبقة الوسطى.

ما هي العواقب االقتصادية واالجمتاعية لهكذا ارتفاع 
من  بكثري  يمسح  ال  الوضع  أن  خاصة  الفئات،  هذه  عىل 
إيجابية  مؤرشات  أو  بوادر  أية  تلوح  ال  ما  بقدر  التفاؤل، 

يف األفق ؟
يستخلص مما سبق أن هذه الزيادات يف األسعار التي تضرب 
تراكم  مقابل  متواصل  بشكل  تتآكل  التي  الشرائية  القدرة 
التبعية  ريع  فيه  )مبا  ومصادره  أنواعه  مبختلف  للريع  فاحش 
االقتصادية  التنمية  ألمل  كابوسا  يشكل  والذي  االقتصادية( 
يف  انكماش  عنها  وينتج  اجتماعيا؛  وسرطانا  واالجتماعية 
االقتصادية،  املعامات  يف  تراجع  عنه  يترتب  الوطني  السوق 
منتجة،  شغل  فرص  وخلق  املستثمرين  اجتذاب  يضعف  مما 
ملا  املغرب  الفتقار  نظرا  أصا،  ضعيفة  اجلاذبية  هذه  أن  علما 
األمــوال  رؤوس  اجتذاب  شأنها  من  التي  ب"اجلــواهــر"  يسمى 
التكوين،  من  رفيع  مستوى  األساسية،  التحتية  )البنيات 
 recherche( البحث-التطوير  مجال  يف  استثمارات  وجود 
développement( واإلبداع، املنافسة واالستقرار القانوني 

واملؤسساتي(.
يجتذب  ما  فإن  الداخلي،  السوق  يف  تقلص  هناك  أن  ومبا 
)منــوذج  اخلارجية  للسوق  سلعها  توجه  التي  االستثمارات 
استغال  وشــروط  املنخفضة  األجــور  هي  السيارات(  تركيب 
يف   19 القرن  عرفها  التي  القهر  ألوضــاع  املشابهة  العاملة  اليد 
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لسارعت  ما  بضاعة  على  الرأسمالية  تتوفر  لم  لو 
املنظومة  السنتني األخيرتني عاشت  إنتاجها. يف  إلى 
كورونا  جائحة  ــع   م حلظاتها  اخطر  الرأسمالية 
املنظومة  هــذه  حقيقة  على  عــرت  التي   19 كوفيد 
فشلت  لقد  السياسية.  واالجتماعية  االقتصادية 
كمامات  من  الوباء  مواجهة  وسائل  ابسط  توفير  يف 
وأسرة طبية وأجهزة التنفس... هل ستنسى البشرية 
أن  عن  تخلفت  الرأسمالية  الصناعة   وتلبي  مثا  أن 
من  الهائلة  احلاجيات  تلبي  أن  وعن  الكمامات  تنتج 
الم  الــعــدوى؟  من  للوقاية  البدائية  الوسيلة  هــذه 
وسرقة  القرصنة  جديد  من  الكبرى  الــدول  متــارس 
شحنها  انتظار  يف  املطارات  مخازن  يف  املعبأة  الكميات 
الصحابها فاذا بالقوى العسكرية والطائرات املسخرة 
الكميات وتشحنها لوجهات اخرى  تستولي على تلك 
التجارة  قوانني  منظور  من  احلق  ذات  الوجهات  غير 
االمبريالية  رجعت  لها؟  املنظم  والقانون  الدولية 
الى اصلها العدواني املكشوف وطوحب بأقنعة حقوق 

اإلنسان وقوانني املنتظم الدولي.

عاشت  اجلائحة  انــدالع  من  األولــى  الشهور  خال 
تنمحي  لــن  حلظات  االمبريالية،  البلدان  شعوب 
هذه  فان  اجلائحة  تاثير  من  تخرج  ملا  ذاكرتها،  من 

الشعوب ستطالب باحلساب. 

بانها  تعلم  دولتها  واجهزة  املهيمنة  الطبقات  ان 
كل  ــن  ع ــاب  ــس احل كــشــف  حتمية  الـــى  ســتــتــعــرض 
االرواح  االف  هذر  مسؤولية  وعن  املرتكبة  اجلرائم 
ابان اجلائحة والنها تخاف مثل هذه املواجهة فكيف 

خططت للخروج منها؟ 

ال  جزء  هو  أوكرانيا  على  حرب  من  اليوم  يقع  ما 
يتجزأ من اجلواب. شكلت احلروب منفذا رحبا للدول 
االمبريالية ساعدها على حتقيق امرين اثنني االول 
حتقيق وحشد االجماع الوطني وراء شعاراتها ملواجهة 
املعارضة  عــزل  على  ذلــك  ساعد  اخلــارجــي.  الــعــدو 
واملجتمعية  احلزبية  القوى  واضعاف  بها  والتنكيل 
االمبريالي  للمشروع  جديد  نفس  إعطاء  وبالتالي 
العدواني والهدف الثاني وهو اساسي يف منطق وبنية 
الصناعات  اعتماد  وهــو  الراسمالي  االنــتــاج  منــط 
الصناعية  الدورة  إنعاش  اجل  من  وتوابعها  احلربية 
من  والصناعية  االقتصادية  العجلة  ترتيب  واعــادة 

خال حاجيات احلرب وسوقها.

حول  االصطفافات  هــذه  فهم  علينا  يجب  هكذا 
احلرب يف اوكرانيا. انها مناسبة ضخ دماء الشوفينية 
والنزعة العدوانية بني الشعوب حتى يتسنى المراء 
العالم  عبر  الثورية  القوى  على  االنقضاض  احلرب 
ومن جهة اخرى الهاء الشعوب املكتوية باثار جائحة 
كوفيد وتعطيل كشف احلساب او التقليل من اهمية 
اجلرائم ودفنها حتت انقاض حرب عاملية غير معلنة 
ثمنها  ــؤدي  وي اوكرانيا  ارض  على  احداثها  جتــري 
خدمة  الروسي  الشعب  وشقيقه  االوكــرانــي  الشعب 
والغير  املباشرة  ومغامنها  نفوذها  يهمها  قوى  ملصالح 
مباشرة. ان النضال من اجل وقف احلرب هو نضال من 
اجل السماح لشعوب املنطقة ويف العالم لكي حتاسب 
كوفيد  مخلفات  عن  وانظمتها  االمبريالية  املنظومة 
التاريخ.  ملزبلة  اال  تصلح  ال  املنظومة  هذه  كون  وعن 
ان هذه احلرب هي هدية مينحها املستبدون النفسهم 
الراسمالية  على  القضاء  نحو  التاريخ  سير  لتعطيل 

وبناء االشتراكية مستقبل البشرية.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

الحرب يف أوكرانيا من 

زاوية أخرى

أوروبا وأمريكا؛ وهذه االستثمارات ال يهمها 
السوق الداخلي، كما ال تهمها قيمة األجور 
أطر  تكوين  وال  العمل  ظروف  حتسني  وال 

ومهارات محلية.
املاضي  الــقــرن  تسعينات  مــع  ومــقــارنــة 
فإن  احلالي،  القرن  من  األولــى  والعشرية 
وهي  الوسطى،  االجتماعية  الفئات  أوضاع 
تدهورا  عرفت  الداخلي،  الطلب  قاطرة 
االجتماعية  البنية  وأصبحت  ملحوظا؛ 
كشفت  وقــد  هشة؛  غالبيتها  يف  املغربية 
الهشاشة  ــذه  ه ــول  ه  19 كوفيد  جائحة 
وإقصاء العديد من الفئات االجتماعية عن 
االجتماعية  الظاهرة  وهذه  اإلنتاج؛  دائرة 
أو  كــانــوا  أجــانــب  للمستثمرين،  مخيفة 
التراجع  ذلــك  إلــى  أضفنا  وإذا  محليني؛ 
الكفاءة  يف  احلاصل  والنقص  التعليم  يف 

والنقص  والتكنولوجي  العلمي  والبحث 
واستيرادها،  التكنولوجيات  استيعاب  يف 
يف  الوطني  االقتصاد  انغماس  مدى  يتبني 

دائرة مفرغة.

الــوضــع، ويف ظل  ــام هــذا  أم           
هو  ما  لألسعار؛  املتواصل  التحرير 

الدور املنوط ابلسلطات العمومية ؟
من اختصاص السلطات العمومية العمل 
اجلنوني  ــاع  ــف االرت وطـــأة  تخفيف  على 
لألسعار، حتى حتافظ شيئا ما على القدرة 
مما  األســر؛  من  األعظم  للسواد  الشرائية 
القانونية  النصوص  تفعيل  يستوجب 
ألجل  العملياتية  واآلليات  والتنظيمية 
ما،  حد  إلى  به،  معمول  كان  ما  وهو  ذلك، 

املاضي؛  القرن  وثمانينات  سبعينات  خال 
السلطات  هذه  تتزود  أن  يستوجب  ما  وهو 
لكل   )inputs( املدخات  تكلفة  ببنية 
مهنية  ــات  ــي ــدرال ف طــريــق  )عـــن  مــنــتــوج 
وخبراء( حتى تضمن شفافية مدى انعكاس 
بعض الزيادات على أسعار بضائع تدخل يف 
 consommation( الوسيط  استهاكها 

.)intermédiaire
ويف ما يخص حترير األسعار، فنجاعته 
غير  والــتــنــافــســيــة،  باملنافسة  مــرتــبــط 
تهيمن  بــبــادنــا  ــي  ــاج ــت اإلن الــنــظــام  أن 
والريعية  االحتكارية  السلوكات  عليه 
)aversion envers le risque(؛ 
يــكــون  أن  ــر  ــري ــح ــت ال ــى  ــل ــان ع ــ ك لــذلــك 
للقطاعات  املنافسة  تدريجيا حسب نسبة 

اإلنتاجية.
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تمتة الحوار 

حوار اجتامعي بخلفيات االبتزاز وفرض سلم اجتامعي 
وهذه هي أهم املحاذير

التوقف  من  سنوات  ثاث  من  أزيــد  بعد 
ومعناة  ومــطــالــب  انــتــظــارات  حــســاب  على 
انطلقت  ــراء،  األج وعموم  العاملة  الطبقة 
جولة  املــاضــي  فــبــرايــر   24 اخلميس  ــوم  ي
يخيم  جولة  االجتماعي:  للحوار  جديدة 
مــكــرور  حــكــومــي  خــطــاب  جــهــة  مــن  عليها 
شعبي  سخط  أخرى  جهة  ومن  األزمة  حول 
األجور  وهزالة  جمود  بسبب  عارم  وعمالي 
والتسريحات  العطالة  وتفشي  واملعاشات 
ألسعار  الصاروخي  االرتفاع  أمام  اجلماعية 
القدرة  انهيار  عنه  نتج  ما  واخلدمات  السلع 
الشرائية للطبقة العاملة والكادحني وحتى 

الشرائح الدنيا من الطبقة املتوسطة.
املناخ املشحون يبدو ان احلكومة   يف هذا 
ومتطيط  اطاقة  على  اخــرى  مــرة  عازمة 
والسعي  الغضب  المتصاص  حــوار   جولة 
النتزاع سلم اجتماعي صريح او حتى ضمني 
تردد  من  ليقينها  النقابية  القيادات  من 
الواضح يف اخلرجات  القيادات  وتواطؤ هذه 

االعامية لبعضها.
 هكذا ويف ظل ميزان القوى املختلة لصالح 
املخزن يكون احلوار االجتماعية مرة اخرى 
على  والــبــاطــرونــا  الــدولــة  ستعمل  فــرصــة 
بدفع  العاملة  الطبقة  البتزاز  استغالها 
القيادات النقابية للتنازل يف قضايا مصيرية 
النقابي  والتنظيم  ــراب  االض يف  احلق  تهم 
املستقل للعمال وفيما يتصل ببعض احلقوق 
احملدودة التي يضمنها قانون الشغل للعمال، 
يف  مخططها  لتمرير  الدولة  ستسعى  كما 
حقيقة  يف  وهــو  ــا  إداري اصاحا  تسميه  ما 
العمومية  للوظيفة  تصفوي  مخطط  االمر 
وملكتسبات املوظف العمومي بضرب استقرار 
وتخفيض  بالعقدة  التشغيل  عبر  الشغل 
ومبزيد  ــور  األج وجتميد  الترقيات  ايقاع 
من تقليص عدد املوظفني ملضاعفة االعباء 
من  ومــزيــد  اخلــدمــة  يف  البقني  املــوظــفــني 
يف  بــالــزيــادة  املوظفني  مكتسبات  تــضــرب 
وتقليص  االقتطاعات  ويف  التقاعد  ســن 
اعادة  الى مخطط  املعاشات، هذا باإلضافة 
من  عدد  وحذف  وخوصصة  وادمــاج  هيكلة 

املؤسسات العمومية بداعي جتويد احلكامة 
وترشيد النفقات والتحكم يف مديونية هذه 
سيستهدف  الذي  املخطط  وهو  املؤسسات 
املهام  تفويض  بعد  املستخدمني  من  االالف 
للراس  املؤسسات  هذه  تنجها  التقنيةالتي 

مال االجنبي ومحلي.
ان العرض احلكومي املرتقب يف هذا احلوار 
النقابات  مــذكــرات  على  كــرد  االجتماعي 
جميع  يف  سيظل  متثيلية  االكثر  الثاثة 
الهشة  املالية  بالتوازنات  محكوما  االحوال 
السياق  وهو  نفسه  احلوار  وبسياق  للدولة 
من  خللوه  النقابية  احلركة  يخدم  ال  الذي 
أي معركة مركزية موحدة سباقة على هذا 
االعتبار  االفق،لرد  يف  بها  تلويح  او  االحوار 
خاف  على  الوضع  .بل  وللشغيلة  للنقابة 
النقابي  والتنافر  بالتشتت  موسوم  ذلــك 
وجمود اجلبهة النقابية امام هجوم الدولة 
الشغلية  احلقوق  على  احملموم  والباطونا 
كلي  شــبــه  وجتــمــيــد  لنقابية  واحلـــريـــات 
الــذي  الــوضــع  ــو  ،وه القطاعية  لــلــحــوارات 
هذه  النقابات  تستقبل  احلكومة  جعل 
من  سيزيد  ،مما  حدا  على  كل  منفردة  املرة 
على  يحملنا  ما  وهو  النقابي  ضعفاملفاوض 
العامة فيكف  االعتقاد بأن مطالب الطبقة 
انها  مــن  الــرغــم  اخــرى،عــلــى  ــرة  م عفريت 
كان  ما  منها  بل  سنوات  منذ  مؤجلة  مطالب 
القيادات  وقعتها  سابقة  االتفاقات  موضوع 
النقابية مع ممثلي الباطرونا واحلكومة دون 
ان ترى هذه االتفاقات النور،وذكر هنا ما مت 
االتفاق عليه سنة 2019 بخصوص مأسسة 
من  املوظفني  فئات  من  عدد  ومتكني  احلوار 
ترقيتهموما  مسار  نهاية  يف  جديدة  درجة 
طالب اخرى مت انتزاعها يف  26 ابريل 2011  
ونذكر هنا اساسا مماثل احلد االدنى لألجور 
واخلدمات  الصناعة  يف  نظيره  مع  الفاحي 
ان  املــفــتــرض  مــن  ــان  ك الــتــي  املماثلة  ــي  وه
توقيع  على  ســنــوات  ثــاث  بعد  تتحقق 
اتفاقية  على  والتوقيع  املــذكــرة  االتــفــاق 
الفصل  والغاء   87 الدولية  العمل  منظمة 
.ناهيك  اجلنائي  القانون  288مــن  املشؤوم 

عالقة  ــت  الزالـ اخـــرى  ملحة  مطالب  عــن 
تضمنها  كقاعدة  القار  التشغيل  فرض  تهم 
مقلوبة  الواقع  يف  ،اضحت  الشغل  مدونة 
بسبب فرض الهشاشة على الطبقة العاملة 
مطالبتها  يف  للتفريط  ذلــك  بعد  لدفعها 
واحلماية  العمل  الدخلوظروف  بحسني 
االجتماعية و الصحية وضمان تقاعد كرمي 
املتعاقبة  احلكومات  انفراد  ذلك  الى  اظف 
التشغيل  سياسة  الدولة  تسميها  ما  بوضع 
الشغل   مدونة  مقتضيات  على  حتى  ضــدا 
االطــراف  الثاثي  املجلس  بــدور  تقر  التي 
والنقابات  والباطرونا  احلكومة  من  املكون 
وإجراء  التشغيل  سياسات  ومراقبة  وضع  يف 
يف  ماحظاته  البداء  الضرورية  الدراسات 
على  احلرص  اطار  يف  الشغل  عالم  تطورات 
يف  السمسرة  وانــهــاء  الائق  الشغل  ضمان 

اليد العاملة.
ومقدماته  االجتماعي  احلــوار  سياق  ان 
مصيرها  على  العاملة  الطبقة  قلق  جتعل 
املــفــاوضــني عن  مــبــررا، وتــضــع على كــاهــل 
اجلانب النقابي مسؤولية جسيمة يف فرض 
احلــوار  طاولة  على  وانتظاراتها  مطالبها 
يف  مواقفهم  وتنسيق  رؤيــتــهــم  وتــوحــيــد 
عن  املعبر  احلكومي  الطرف  وحدة  مواجهة 
انزالق  من  نحدر  الباطرونا،ويجعنا  مصالح 
جديدة  مناسبة  الــى  االجتماعي  احلــوار 
وعموم  والعامات  العمال  خيبة  لتكريس 
احلركة  مــن  احباطهم  وتــقــويــة  ــراء  ــ االج
املــوســوم  قــيــاداتــهــا  ــا  ــه أدائ ــن  وم النقابية 
ان  ميكن  دلك  مقابل  ويف  الشديد  بالضعف 
ينتظر  التي  احلوار  من  اجلولة  هذه  تشكل 
ان تنطلق فعليا يف االسبوع اجلاري، اذا ما مت 
تدبيرها بشكل وحدوي بني االحتاد املغربي 
للغشل  الدميقراطية  والكفدرالية  للشغل 
اذا  لعاملة  الطبقة  ملصلحة  صارم  وبانحياز 
احلــوار  هــذا  يشك  ان  ميكن  ذلــك  حتقق  ما 
ارتباط  تعزيز  اجتاه  يف  ايجابية  انعطافة  
الطبقة العاملة بأدواتها النقابية مما يقوي 
يف  االصــيــل  ــا  دورهـ لتلعب  النقابات  ــذه  ه
تأطير النضال االقتصادي للطبقة العاملة.
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